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 2016/14ބިލު ނަންބަރު 
 

 

 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް  2006/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު  1
 

 
 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެިކއުރިީޓޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް އަންަނނިވި އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން. 2006/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އަންނަިނވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުކުރުން. 4ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .1

 

ސެކިއުރިީޓޒްެގ މުޢާމަލާތުތަކުގައި ނޭެދވޭ ޢަމަލުތައް ުކރިޔަ ނުދިނުމާއި،  (ރ) .4 

ސެކިއުރިީޓޒްގެ ބާޒާރާމެދު ިއތުބާރު ގެއްލޭފަދަ ޢަމަލު ހިންގިޔަ ނުދިނުމަށް 

  އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް އެޅުާމިއ؛ އަދި
 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ފަހަތަށް ައންނަނިވި އަކުރު އިތުރުކުރުން. 4ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .2

 

  ކުރާ ކަންކަން ުކރުމެވެ.މުއެހެން ޤާނޫނަކުން އޮތޯރިޓީން ކުރުން ލާޒި (ބ) . 4 

 

 .އިތުރުކުރުން މާއްދާ އަންނަނިވި މާއްދާގެ ފަހަތަށް ވަނަ 8 ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .3
 

ގެ ބޯޑުގެ ޑިރެކްޓަރުން 
 މެންބަރުކަމުން ވަކިވުން 

ތަކުެގ ތުބޯޑުގެ މެންބަރަކު އޭާނގެ ަމޤާމުން ވަކިކުެރވޭނީ، އަންަނނިވި ޙާލަ )ހ( . 9

 ތެރެއިން ޙާލަތެއް މެދުވެރިެވެގން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށެެވ.
 ޝަރުޢީ ޙުކުމަކުން އިފްލާސްުކރުން؛  (1)   

 ސާބިތުވެ ުޙކުމްކުުރން؛ ޖިނާއީ ކުށެއްކުިރކަން ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް  (2)   

މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމުގައި ުހރެ ކުރުން އެކަީށގެންނުވާަފދަ ކަމެއް   (3)   

 ކުރުން؛
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 މެންބަރުކަމުގެ މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރުމުަގއި ނާޤާބިލުވުން؛  (4)   

 .ކުރާ ސިަފއެއް އުނިވުން މުމެންބަރެއްގައި ހުރުމަށް މި ޤާނޫނުގައި ލާޒި  (5)   

ބަރަކު ޯބޑުން އަިމއްލައަށް ވަިކވާން ބޭނުންެވއްެޖނަމަ، ސިޓީައކުން ބޯޑުގެ މެން )ށ(  

އެކަން ބަޔާންކޮށް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅައި، އެ ސިޓީ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބުުމން، އެ މެންބަރަކު މަޤާމުން ވަކިީވއެވެ.
ކު ޢައްޔަންކުެރވިފަިއވާ ބޯޑުގެ މެންބަރަކު އެްއވެސް ސަބަބަކާހުރެ އެ މެންބަރަ )ނ(  

)ފަސްދޮޅަސް(  60ގިަނވެގެން ، މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ވަިކވެއްޖެނަމަ

 ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ބޯޑަށް މީހަުކ ޢައްޔަންކުރަންވާެނއެެވ.

 

 އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.( ވަނަ ނަންބަރު 4ގެ ) ގެ )ށ(ވަަނ މާއްދާ 10ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .4

 

ކުރާ ކަންކަން މުއެހެން ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ޮއތޯރިޓީން ކުރުން ލާޒި (4) ށ() .10 

 ކުރުމުގައި އޮތޯރިޓީއަށް ލިބޭ ެއހެނިހެން ފައިސާ؛ އަދި

 

 އިތުރުކުރުން. ނަންބަރުފަހަތަށް އަންނަނިވި  ގެ( ވަނަ ނަންބަރ4ުގެ ) ގެ )ށ(ވަަނ މާއްދާ 10ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .5

 

، ( ވަނަ ަނންބަރާއ2ި( ަވނަ ނަންބަރާއި، )1)ށ( ގެ ) މި މާއްދާގެ (5) )ށ( .10 

( ވަނަ ނަންބަރުން ލިބޭ ފައިސާއިން 4( ވަނަ ނަންބަރު އަދި )3)

އޮތޯރިޓީ ހިންގުމުގެ ޚަރަުދތައް ހަމަނުޖެއްސޭނެ ކަމަށް ބޯޑަްށ 

ފެންނަނަމަ، ބޯޑުން އެއިަރކު ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއްެގ މައްޗަށް 

ނަޑއަޅާ ބަޖެ  ުޓން ލިބޭ ފައިސާ.ސަރުކާރުން ކަ
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 .ިއޞްލާޙުކުރުން ގޮތަށް މާއްދާ އަންނަނިވި ވަނަ  13 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .6
 

މުވައްޒަފުންނާއި 
އޮފިސަރުން 

 ޢައްޔަންކުރުމުގެ ބާރު 

މަސައްަކތް އެދެވޭ ގޮުތގައި ހިންގުަމށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް  އޮތޯރިޓީގެ ެއކިެއކި .13

ނަޑއަަޅއި އަދި ވަޒީާފ  ވަޒީފާދީ، ވަިކކޮށް، މުސާަރދޭނެ މިންވަރާއި، ގޮތްތައް ކަ

ދިނުމާއި، ވަޒީފާ އަާދކުރުމުެގ ޝަރުޠުތައް އެކަަށއަޅާނީ އޮތޯރިޓީގެ ޑިެރކްޓަރުްނެގ 

 ބޯޑުންނެވެ.

 
 .އިތުރުކުރުން މާއްދާ އަންނަނިވި  މާއްދާގެ ފަހަތަށް ވަނަ  17 ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .7

 

ބޭރުގެ ރެގިއުލޭޓަރީ 
ހީތެރިކަން އޮތޯރިޓީތަކަށް އެ 
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

ބޭރުގެ ރެިގއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީައކުން ތަންފީޛުކުރާ ނުވަަތ ަބލަހައްޓާ، ޤާނޫނީ ނުވަަތ  .18

ރެގިއުލޭޓަރީ ކަންަތއްތަކާ ގުޭޅގޮތުން، އޮތޯރިީޓއަށް ބޭރުގެ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީތަކަްށ 

ނޫނީ އަދި ރެިގއުލޭޓަީރ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިދާނެެއވެ. އަދި އެ ބޭނުމަށްޓަަކއި ޤާ

ޤީޤުކޮށް ނުވަތަ ބޭރުގެ ރެިގއުލޭޓަީރ ޙްކަމަކާ ޚިލާފުވެއްޖެކަމަށް ބެލެވޭ ބެލެވުން ތަ

އޮތޯރިޓީއަށް މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވުން އެކަށީގެްނވާކަމަްށ އޮތޯރިޓީއަށް ފެންނަ 

ޚިޔާލު، ، ތަކުގަިއ، އޮތޯރިޓީއަްށ ޭބނުންވުން ެއކަށީގެްނވާކަމަށް ެފންނަ މަޢުލޫމާތުތުޙާލަ

 ނުވަތަ އެހީތެރިކަން ބޭރުގެ ެރގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީތަކަށް ފޯުރކޮށްދެވިދާނެެއވެ.

 
 .އިތުރުކުރުން މާއްދާ އަންނަނިވި  މާއްދާގެ ފަހަތަށް ވަނަ  30 ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .8

 

އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑު 
ނުވަތަ ފަންޑުގެ ގޮތުގައި 
އެނޫންވެސް އިންތިޒާމެއް 

 ސަންސް ހިންގުމުގެ ލައި 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިންެވސްޓްމަންޓް ފަންޑު ނުވަތަ ފަންޑުގެ ގޮތުަގިއ  )ހ( .31

އެނޫންވެސް އިންތިޒާމެއް ހިންގޭނީ މި ޤާނޫނުގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ 

 ގޮތުގެމަތިން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ަފރާތްތަކަށެވެ.
ވެސްޓްމަންޓް ފަންޑު ނުވަތަ ފަންޑުެގ މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، އިން )ށ(  

ގޮތުަގއި ހިންގާ އެނޫްނވެްސ އިންތިޒާމެއް ކަމަށް ބަޔާްނކޮށްފައި ެއވަނީ، 

އެްއވެސް ާބވަތެްއގެ މުދަލެްއ، އޭެގ ތެރޭަގއި ފަިއސާވެްސ ހިމެނޭ ގޮތުން، 

މުދަލެއްގަިއ  މުދަލަކުން ފައިދާއެއް ލިބިދެނިވި ގޮތަކަށް، ުނވަތަ އެ  އެ 
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ެވވޭ ގޮތަށް، ނުވަތަ އެފަަދ ޙިއްޞާ ރުމުން ލިބޭ ފައިދާަގއި އިންވެސްްޓކު

ބޭނުމަކަށް އެ މުދަލެއް ުނވަަތ އެ މުދަލަކުން ލިބޭ ަފއިދާެއއް ލިބިގަތުމަްށ 

ނުވަތަ އަުތގައި ބެެހއްޓުމަށް ނުވަތަ ހިންގުމަށް ނުވަތަ ވިްއކުމަށްޓަކައި ެއ 

އި ާޢންމުންނަށް ނުވަތަ މުދަލުގެ ނުވަތަ ެއ މުދަލުން ބައެްއގެ މިލްުކވެރިކަމުގަ 

ވަކި ާބވަތެްއގެ އިންވެސްޓަުރންނަށް ބައިވެިރވެވޭ ގޮތަށް ެއކުލަވާެލވޭ ފަންުޑ 

 ނުވަތަ އެފަދަ އިންތިޒާމަކަެށވެ.
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިންެވސްޓްމަންޓް ފަންޑު ނުވަތަ ފަންޑުގެ ގޮތުަގިއ  )ނ(  

ރެވޭނީ ޤާނޫނު އެނޫންވެސް އިންތިޒާމެއް ިހންގުމުގެ ލަިއސަންސް ދޫކު 

)ިވޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުެގ ޤާނޫނު( ަގިއ  2014/18ނަންބަރު 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞުތަކަށެވެ.
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިންެވސްޓްމަންޓް ފަންޑު ނުވަތަ ފަންޑުގެ ގޮތުަގިއ  )ރ(  

އެނޫންވެސް އިންިތޒާމެއް ހިންގުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިަފއިވާ ފަރާތަކުްނ 

ފަންޑު މެނޭޖަރެއްެގ ގޮތުަގއި މަސަްއކަތްކޮށް ނުވަތަ ފަންުޑ  ،މެނުވީ

 މެނޭޖަރެއްގެ މަސައްކަްތކުރާ މީހެއްގެ ގޮތުަގއި ދައްަކިއގެން ނުވާނެެއވެ.

 
 .ިއޞްލާޙުކުރުން ގޮތަށް ( ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވ1ިމާއްދާގެ )ހ( ގެ ) ވަނަ  31 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .9

 

 ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ 
 ޝަރުޠު 

ސެކިއުރިީޓޒް ގަނެ ވިްއކައިދިނުމުގެ ލަިއސަންްސ ނުވަތަ  (1) )ހ( .31

އިންވެސްްޓކުރުމަށް ލަފާދިނުމުގެ ލައިސަންސް ނުވަތަ ފަންޑު 

ހިންގުމުގެ ލައިސަންްސ ދޫކުެރވޭނީ، ުނވަތަ ާއކުރެވޭނީ މި ޤާނޫނާއި 

ޔާންކުެރވިފަިއާވ މާލީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުަގއި ބަ

ނޑު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.  މިންގަ

 

 
 .އިޞްލާޙުކުރުން ގޮތަށް މާއްދާ އަންނަނިވި ަވނަ 33 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .10
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ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ 
 މުއްދަތު 

މި ޤާނޫނުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންެވގެންނުވާހާ ހިނދަކު، ސްޓޮކް އެކްްސޗޭންޖަށާިއ  .33

ީޓޒް ޑިޕޮސިޓަީރއަްށ ދޫކުރެވިފަިއވާ ހުއްދަ ފިަޔވަިއ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ސެކިއުރި

ދޫކުރެވިފަިއވާ، ނުވަތަ އާކުެރވިފަިއވާ ހުއްަދއާއި ަލއިސަްނސްތަކުގެ ުމއްދަތަކީ، ހުއްަދ 

 )ފަހެއް( އަހަރުދުވަހެވެ. 5ނުވަތަ ލައިސަންސް ދޫކުރި ާތރީޚުން ފެށިގެން 

 
 .އިޞްލާޙުކުރުން ގޮތަށް މާއްދާ އަންނަނިވި ަވނަ 38 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .11

 

ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ 
އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް 

 ހިންގުމުގެ ހުއްދަ 

ތިރީގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ލަިއސަންސްގެ ބާވަތްަތއް ފިަޔަވއި، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  .38

މަތްތަކާއި، ހަދާ ގަވާއިުދަގއި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކްެރޑިްޓ ރޭޓިންގ ޚިދު

މާލީ އިދާރާތަކަށް ސެކިއުރިީޓޒްގެ ވިޔަފާީރަގިއ  ،ކަސްޓޯިޑއަންގެ ޚިދުމަތްތަކާއި 

ބައިވެިރވާ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްުޤތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚިދުމަތްތަކާއި، އެ ަގާވއިދުގެ ދަށުްނ 

ނަޑއެޅޭ އެނޫްނވެސް ެސކިއުރިީޓޒްއާބެހޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް ދޭންވާނީ،  ކަ

 ޓީން އެކަމަށް ދޫކުރާ ުހއްދަެއއް ލިބިގެންނެވެ.އޮތޯރި

 ސެކިއުރިީޓޒް ގަނެ ވިްއކައިދިުނމުގެ ވިޔަފާިރކުރުމުގެ ލަިއސަންސް؛ )ހ(  

ސެކިއުރިީޓޒް ގަނެ ިވއްަކއިދިނުމުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތައް ތަމްސީލުކުާރ  )ށ(  

 ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާ ލައިސަންސް؛

 ފާދިނުމުގެ ލައިސަންްސ؛އިންވެސްްޓކުރުމަށް ލަ )ނ(  

އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންުޑ ނުަވތަ ފަންޑުގެ ގޮތުަގއި އެނޫންެވސް އިންތިޒާެމްއ  )ރ(  

 ހިންގުމުގެ ލައިސަންްސ؛ އަދި 

 އަންޑަރައިޓަރސްކަމުގެ ަލއިަސންސް. )ބ(  

 

 

 

 

 .އިޞްލާޙުކުރުން ގޮތަށް މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ަވނަ 42 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .12
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ގެ ބަޔާން އްޞާ ޙި 
ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި 

ވަގުތީގޮތުން ހިފެހެއްޓުމާއި 
 ބާޠިލުކުރުމުގެ ބާރު 

ގެ ބަޔާެނއް ނެރެންވާނީ އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަަޅއި އޮތޯރިޓީަގިއ ޙިއްޞާ )ހ( .42
 ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްފަހުއެވެ. 

 
 .ރުންއިޞްލާޙުކު ގޮތަށް މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ަވނަ 42 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .13

 

ެގ ބަޔާނެއްގެ މުހިންމު ބައެއް ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފަށް ިޙއްޞާ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  )ށ( .42 

ނުވަތަ އޮޅުން އަރާފަދަ ގޮތަަކށް ނުވަތަ އުނިކޮށްފަިއވާކަމަްށ )އެ އުނިކަެމްއ 

ގެ ަބާޔން ރަޖިސްޓަރީ ކުރިއިުރ، ުނަވތަ ޭއގެ ފަހުން ޙިއްޞާ ، ގެނެވިަފއިވަނީ

ވަތަ މި ޤާނޫނާ ޚިލާފުކަމަށް އޮތޯރިޓީައްށ ކަމުގަިއވިަޔސް( ނު

ގެ ބަޔާނާމެުދ ޙިއްޞާތިރީގަިއާވ ގޮތުގެމަތިން އެ ، ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ

 އޮތޯރިޓީއަށް ޢަމަލުކުރެވިދާެނެއވެ.

 

 .އިޞްލާޙުކުރުން ގޮތަށް މާއްދާގެ )ބ( އަންނަނިވި ަވނަ 42 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .14
 

ގެ ބަޔާެނއް އޮތޯރިޓީން ބާިޠލުކޮށްފިނަމަ ެއ ިޙއްޞާ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  )ބ( .42 

ގެ ަބޔާްނ ޙިއްޞާބަޔާން ބާޠިލުކުރިކަމާއި ބާޠިުލކުރުމަށް މެދުވެރިވި ސަބަުބ، 

ނެރުނު ފަރާތަށާއި ރެޖިސްޓްރާރަށް އޮތޯރިޓީން އެންގުމަށްފަހު ލަސްނުކޮށް 

 ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރަންވާނެެއވެ.

 

 ގެ ދަފްތަރު" މިގޮތަށް ބަދަލުކުރުން.ތުމަޞްލަޙަގެ ސުރުޚީ "ސެިކއުރިީޓްޒގެ  6ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ޗެޕްޓަރ   .15

 

 

 

 

 ަވނަ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 53ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ   .16
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)ފަެހއް އިންަސއްތަ(  5މި މާއްދާގެ )ރ( އާ ެއްއގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިން، % )ނ( .53 

 ޙިއްޞާގަނެފަިއވާ ފަރާތެއް، ނުވަތަ  އްޞާޙި ދަދެްއގެ އައަށްވުރެ ބޮޑު 

ދަދެއްެގ އަ)ފަހެއް އިންސައްތަ( ގެ ފުރިހަމަ  5ގަނެފަިއވާ މިންވަރު %

ގުނައަާކ ެއއްވަރަްށ އިތުުރެވއްޖެ ނުވަތަ އުނިެވއްޖެ ފަރާތެއް، ުނވަަތ 

މިނޫންވެސް ގޮތަކުްނ ދަފްތަރުގައި ނަން ހިމަނަންޖެހޭ ފަދަ ކަމެްއ 

މެ ފަރާތަކުންވެސް މި މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ މެދުވެރިވެއްޖެ ކޮން

)ސާދަ( ުދވަހުގެ ތެޭރގަިއ،  14ކަންކަމުގެ ތެެރއިން ކަެމއް މެދުވެރިވާތާ 

އެކަމެއް މި މާއްާދގެ )ށ( ގަިއވާ ތަފްޞީލާެއކު ލިޔުމަުކން ކުންފުންޏަށް 

 އަންގަްނވާނެެއވެ.

 
 ނަންބަރުތައް  އަންނަނިވި ވަނަ ނަންބަރުގެ ފަހަތަށް( 7މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) ވަނަ 60 ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ  .17

 .އިތުރުކުރުން
 

އިސްލާމިކް ސެކިއުރިޓީޒް ނެރެ ގަނެވިއްކުމާގުޅޭ އެންމެހައި  (8) )ށ( .60 

 .ކަންތައްތައްތަކާ ބެހޭގޮތުން

 .ކްރެޑިޓް ރޭޓިންގ އެޖެންސީތަކާ ބެހޭގޮތުން (9)   

 .ބެހޭގޮތުން ތާކަސްޓޯޑިއަންގެ ޚިދުމަ (10)   

އި ކަލެކްޓިވް އިންވެސްޓްމަންޓް ސްކީމްތައް އުފައްދައި ހިންގުމާ (11)   

 ބެހޭގޮތުން. މެނޭޖްކުރުމާ

 

 ވަނަ މާއްދާއަށް އަންނަނިވި ލަފްޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކުގެ މާނަކުރުން އިތުރުކުރުން. 62ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ   .18

 

އެވަނީ، އޮތޯރިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި  "ބޭރުގެ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި .62 

ދޭންޖެހޭ ކޮށްޓަކައި އެހީތެރިކަން ފޯރުށްތަމަޞްލަޙަންމު ޢާއެއްގޮތް އަދި އޮތޯރިޓީން 

ދިނުމަށް އެދެވިގެންވާކަމަށް އޮތޯރިޓީއަށް ފެންނަ، އަދި ކޮށްނުވަތަ އެހީތެރިކަން ފޯރު

ކެޓް ރެގިއުލޭޓްކުރުމުގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ސެކިއުރިޓީޒް މާ
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 ށްމަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާއިން ބޭރު އެއްވެސް މީހަކަ

 .ކަށެވެނުވަތަ ފަރާތަ

ލުން، އެހެން ސޫމެނޭޖްކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވިޔަފާރި އު ޑު"ފަން  

ތަކެއްގެ މަތިން ލުސޫފަރާތަކާއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ކަނޑައެޅޭ އު

އެފަރާތުގެ ފައިސާ އިންވެސްޓްކޮށް އެ އިންވެސްޓްމަންޓާބެހޭ ޙައްޤުތައް ބަލަހައްޓައި 

 ކުރިއަރުވައި މެނޭޖްކޮށްދިނުމަށެވެ.

 ފަންޑު މެނޭޖްކޮށްދޭ ފަރާތަށެވެ.ވަނީ، އެ މެނޭޖަރު" ކަމަށް ބުނެފައި "ފަންޑު  

އްވެސް ބާވަތެއްގެ ސެކިއުރިޓީއެއް އެ ،ބަޔާން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ގެޙިއްޞާ"  

 މުކޮށް ވިއްކުމަށްޓަކައި ޝާއިޢުކުރާ ލިޔެކިޔުމަށެވެ.ޢާން

  
 .ތަރުތީބުކުރުން ނަންބަރު މާއްާދތަކުގެ ޤާނޫނުގެ އެ ގުިޅގެން މާއްދާތަކާ  އިތުރުކުރާ ޤާނޫނަށް ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުން . މ19ި

 

ތަ ަވކި މާއްދާއެްއގެ ބަޔަކަށް ޙަވާލާީދފައިވާ ތަންތަން، މި ޤާނޫނުން . ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ަވކި މާއްދާއަކަށް ނުވ20ަ

 ގެންނަ އިޞްލާޙުތަކާ ގުިޅގެްނ ބަދަލުކުރުން.

 

ިދވެހިަސރުކާރުގެ ެގޒެުޓގައި ާޝއިޢުުކރާ ކޮށް، ޤުފާސްވެ، ތަޞްދީމި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު . 21

 ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

 


