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 2014/7 ނަންބަރު ބިލު
 

 

 ސްކުރުންންށް ފައިނޭޓެރަރިޒަމަ އަދި މަނީ ލޯންޑްރިންގ

 ބިލުމުގެ ހުއްޓުވު

 
 އެއްވަނަ ބައި

 ފެށުން
 

 އެއްވަނަ ބާބު
 ތަޢާރުފާއި މަޤްޞަދު

 

މަނާކޮށް، ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން  އަދި މަނީ ލޯންޑްރިންގ ،މިއީ (ހ)  .1 ނަން ތަޢާރުފާއި

 ޤާނޫނެވެ.ބަޔާންކުރުމުގެ އުސޫލުތައް އެހެނިހެން ކަމާގުޅޭ  ،ހުއްޓުވުމާއި

ޓެރަރިޒަމަށް  އަދި "މަނީ ލޯންޑްރިންގ ،ނީމި ޤާނޫނަށް ކިޔާ (ށ)  

 " އެވެ.ޤާނޫނުމުގެ ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވު

 

 މި ޤާނޫނުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.  .2 މަޤްޞަދު

ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމާއި  އަދި މަނީ ލޯންޑްރިންގ (ހ)  

 ؛މަނާކުރުން

ކުށްތައް  މާއި އެއާގުޅޭފައިނޭންސްކުރު ޓެރަރިޒަމަށް އަދި މަނީ ލޯންޑްރިންގ (ށ)  
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 އެކަށައަޅައި ހިންގުން؛ ކާއި އުސޫލުތައްސިޔާސަތުތަ ޓަކައިހުއްޓުވުމަށް

ފައިނޭންސްކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތައް  ޓެރަރިޒަމަށް އަދި ލޯންޑްރިންގ މަނީ (ނ)  

  ން؛ލުތައް އެކަށައަޅައި ހިންގުސޫދެނެގަންނާނެ އު

ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުމުގެ  ،ލޯންޑްރިންގގެ ޙަރަކާތްތަކާއި މަނީ (ރ)  

 ،ޤީޤުކޮށްޙްތައެފަދަ މައްސަލަތައް ، ހިންގާ ފަރާތްތައް ދެނެގަނެ ޙަރަކާތްތައް

 ޙަރަކާތްތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅުއެޅުން؛ ފަދައެ

 ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމާ އަދި ލޯންޑްރިންގ މަނީ (ބ)  

ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ދައުރާއި އިދާރާތަކާއި ރިޕޯޓް ގުޅޭގޮތުން، މާލީ

ސުޕަވައިޒްކޮށް ރެގިއުލޭޓްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ދައުރާއި ޒިންމާތައް  ކާއިޒިންމާތަ

 .ކަނޑައެޅުން

 

 ބާބު ދެވަނަ

 ރަދީފު މަފްހޫމްތަކުގެ

 
 މިމި ޤާނޫނު އެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންވާ މައިގަނޑު މަފްހޫމްތައް، މި ޤާނޫނުގެ  (ހ)  .3 ރަދީފު

 ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.

މި ޤާނޫނުގައި ހިމެނިގެންވާ މައިގަނޑު ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކުގެ މާނަ މި  (ށ)  

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ. 77ޤާނޫނުގެ 

 

 
އެވަނީ، މި  މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަފްހޫމްތައް މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައި  .4 މަފްހޫމްތަކުގެ އަސާސް

ޤާނޫނުގެ އަސްލު އެ ގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމަށާއި، މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދު އެންމެ 

ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. މި ޤާނޫނުގެ ކޮންމެ ލުކުރުމަށް މަގުފަހިސިހާފުޅާމިނުގައި 

 މާއްދާއެއްވެސް ކިޔަންވާނީ، އެ މަފްހޫމުތަކަށް ހަނިކަމެއް ނާންނާނެ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
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 :"މަނީ ލޯންޑްރިންގ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ  .5 ޑްރިންގމަނީ ލޯން

ޣައިރު ޤާނޫނީ ޢަމަލަކުން ހޯދާފައިވާ މުދަލެއްކަން ވަކި މުދަލަކީ   )1( (ހ)  

ކުރުމުގެ ނުވަތަ އޮޅުވާލުމުގެ މަޤްޞަދުގައި، ނުވަތަ މަނީ ސިއްރު

ކުރުމުގައި ބައިވެރިވި ކުށެއް  ކުށާ ގުޅިފައިވާ ގެލޯންޑްރިންގ

އެ ، ކޮށްދިނުމަށްޓަކައިމިންޖުއެފަރާތެއް ޙައްޤުވާ އަދަބުން  ފަރާތަކަށް

ނުވަތަ އެނގިހުރެ، ކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދަލެއްކަން  ކުށްމުދަލަކީ 

އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދަލެއް ށްކުއެ މުދަލަކީ 

ޝައްކުކުރެވޭ ޙާލަތުގައި، އެއްވެސް މައްޗަށް ބިނާކޮށް  ސަބަބުގެ

ނުވަތަ އެ މުދަލަށް ބަދަލެއް  އެ މުދަލެއް ބަދަލުކުރުންފަރާތަކުން 

 ނުވަތަ ؛ގެނައުމަށް

އެނގިހުރެ، ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދަލެއްކަން ވަކި މުދަލަކީ   )2(   

ކަމަށް  ކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދަލެއް ށްކުއެ މުދަލަކީ ނުވަތަ 

ޝައްކުކުރެވޭ ޙާލަތުގައި، މައްޗަށް ބިނާކޮށް  އެކަށީގެންވާ ސަބަބުގެ

އެ މުދަލެއްގެ އަސްލު، ނުވަތަ އެ މުދަލެއް  އެއްވެސް ފަރާތަކުން

އެ މުދަލެއް ނުވަތަ ން، ހުރިތަ ގޮތް، ނުވަތަ އެ މުދަލެއް ލިބުނު

ނުވަތަ ބަދަލުކުރެވޭ ފަރާތެއް، ނުވަތަ އެ މުދަލެއް ގެންދެވޭ ތަނެއް، 

ލާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް މުދައެ ނުވަތަ  ،މުދަލުގެ ވެރިފަރާތްއެ 

ސިއްރުކުރުން ނުވަތަ އޮޅުވާލުމަށް؛ ލިބިދޭ ޙައްޤެއް ފަރާތަކަށް 

 ނުވަތަ

 އެނގިހުރެ،ކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދަލެއްކަން  ކުށްވަކި މުދަލަކީ   )3(   

ކަމަށް  ކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދަލެއް ށްކުވަކި މުދަލަކީ ނުވަތަ 

ޝައްކުކުރެވޭ ޙާލަތުގައި، މައްޗަށް ބިނާކޮށް  ސަބަބުގެއެކަށީގެންވާ 

ނުވަތަ އަތުގައި  ހޯދުންމުދަލެއް  އެއެއްވެސް ފަރާތަކުން 
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 ނުވަތަ ؛މަށްނުވަތަ ބޭނުންކުރު ބެހެއްޓުން

ޢަމަލެއް ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 3) އަދި (2( ،)1މި މާއްދާގެ (  )4(   

ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުން ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެއް ކުރުމަށް 

ނުން ހިތްވަރުދިމަގުފަހިކޮށްދިނުން ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެއް ކުރުމަށް 

ނުވަތަ އެއިން ޢަމަލެއް ހިންގުމުގައި އެއްވެސް ސިފައެއްގައި 

ނުވަތަ ރޭވުން، ކުރުމަށް އެފަދަ ޢަމަލެއް ބައިވެރިވުން ނުވަތަ 

 އުޅުމަށް.ކުރަން  ޢަމަލެއްދަ އެފަ

ފަރާތަކީވެސް މަނީ ރާ ކުކުށް  ކުށާ ގުޅިފައިވާ ގެމަނީ ލޯންޑްރިންގ (ށ)  

ކަމުގައި މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި  ލޯންޑްރިންގގެ ކުށް ކުރި ފަރާތެއް

 ނެއެވެ.ބެލޭ

 

ނުވަތަ ޓެރަރިސްޓަކު  ،ބުނެފައިއެވަނީ"ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން" ކަމަށް   .6 ފައިނޭންސްކުރުން ޓެރަރިޒަމަށް

ހިންގުމަށްޓަކައި އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ތަކުން ޓެރަރިސްޓް ޙަރަކާތެއް ޢަރަރިސްޓް ޖަމާޓެ

ނުވަތަ މުޅި ޢަދަދު އެކުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ޤަޞްދުގައި، ނުވަތަ އެފަދައިން 

ގޮތެއްގައިވިޔަސް،  ބޭނުންކުރާނެކަން އެނގިހުރެ، ސީދާ ގޮތެއްގައިވިޔަސް ނުވަތަ ނުސީދާ

އެއްވެސް ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް، ޤަޞްދުގައި ފައިސާ ފޯރުކޮށްދިނުން ނުވަތަ ފައިސާ 

ވަކި ޓެރަރިސްޓް ޙަރަކާތަކާ ގުޅުމެއް ހޯދުން ނުވަތަ އެއިން ކަމެއް ކުރަން އުޅުމަށެވެ. 

ފައިސާ  ޓެރަރިސްޓް ޙަރަކާތެއް ހިންގުމަށް އެވަކި ނުވަތަ  ،ނެތްކަމުގައި ވީނަމަވެސް

 ސް ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުމުގެ ކުށް ކުރީނުވިނަމަވެ ކަމުގައިރެވުނު ބޭނުންކު

 .މުގައި ބެލެވޭނެއެވެކަ

 

ކުށާ  ގެމަނީ ލޯންޑްރިންގ

 ކުށް ގުޅިފައިވާ

ކުށް ޤާނޫނުގައި  މި ،" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީކުށް ކުށާ ގުޅިފައިވާ ގެ"މަނީ ލޯންޑްރިންގ  .7

 ށްފަރާތަރާ ކު ކުށްކޮށްގެން ހޯދާ މުދާ ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުދަލެއް 
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ތެރޭގައި  އޭގެކުށަކަށެވެ. އަންނަނިވި ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން  ލިބިގަނެވިދާނެ

އެހެންނަމަވެސް،  ބޭރުގައި ކުރާ ކުށްތައްވެސް ހިމެނެއެވެ. ންޖެއިރާއްދިވެހި

ކުށެއް  ކުށާ ގުޅިފައިވާ ގެމަނީ ލޯންޑްރިންގށަކީ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިނގާ ކު

ކަމުގައި މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ބެލޭނީ، އެ ޢަމަލަކީ، އެ ޢަމަލު ހިންގި ޤައުމުގެ 

އީ އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށެއް ކަމުގައި ބެލެވޭ ޢަމަލެއް ކަމުގައިވުމުގެ އިތުރުން، އެ

އްޖޭގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުންވެސް ކުށެއް ޢަމަލު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިނގައިފިނަމަ ދިވެހިރާ

 ވޭ ޢަމަލެއް ކަމުގައިވާނަމައެވެ.ކަމުގައި ބެލެ

 ؛ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށް (ހ)  

 ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުމުގެ ކުށް؛ (ށ)  

 މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުށް؛ (ނ)  

 މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުށް؛ (ރ)  

 ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުށް؛ހަތިޔާރު  (ބ)  

 ޓު ކައުންޓަރފީޓްކުރުމުގެ ކުށް؛ކޮއިން ނުވަތަ ނޫ (ޅ)  

 ؛ކުށް ޓްރޭޑިންގގެ އިންސައިޑަރ (ކ)  

 ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށް؛ (އ)  

 ؛އޯގަނައިޒްޑް ކްރިމިނަލް ގްރޫޕްތައް މެދުވެރިކޮށް ހިންގޭ އެންމެހައި ކުށް (ވ)  

ނިޔަލަށް ހުރި އަކުރުތަކުގައި މި މާއްދާގެ (ހ) އިން ފެށިގެން (ވ) ގެ  (މ)  

އިތުރުން، ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއް ކަމުގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތަކުގެ 

 ޤާނޫނެއްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮންމެ ކުށެއް.

ނިޔަލަށް ހުރި އަކުރުތަކުގައި މި މާއްދާގެ (ހ) އިން ފެށިގެން (މ) ގެ  (ފ)  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން ކުށެއް ކުރުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކުށް 

 ނުވަތަ އެއިން ކުށެއް ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ކުށް.
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 ކުށެއް ނެއްގައިދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫ ،" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީހޯދާ މުދާކޮށްގެން  ށް"ކު  .8 ހޯދާ މުދާކޮށްގެން  ކުށް

 ގޮތެއްގައިވިޔަސް ސީދާ އް ކުރުމުގެ ސަބަބުންއެއްވެސް ކުށެކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ 

ލިބޭ  ،ން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުންދިވެހިރާއްޖެއި، ގޮތެއްގައިވިޔަސް ނުވަތަ ނުސީދާ

ނުވަތަ މުދަލުން  ފައިސާނުވަތަ މުދަލަށެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އެފަދަ  ފައިސާނުވަތަ ހޯދާ 

 ދާވެސްއިންވެސްޓްކޮށްގެން ލިބޭ މު މުދާ އެ، ހޯދާ ނުވަތަ ބަދަލުކޮށްފައިވާ މުދަލާއި

 ހިމެނެއެވެ.

 

އެއް ކުށަށްވުރެ ކުށެއް ނުވަތަ  ،މުދާ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ރާކުރުމަށް ބޭނުންކު ށް"ކު  .9 ކުށް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ މުދާ

ދުކުރި ޞްބޭނުންކުރި ނުވަތަ ބޭނުންކުރަން ޤަ ސިފައެއްގައިކުރުމަށް އެއްވެސް  ގިނަ ކުށް

އެގޮތުން ކުށެއް ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރީ ނުވަތަ ބޭނުންކުރަން ޤަޞްދުކުރީ އެ  ށެވެ.ލަމުދަ

މުދަލުން ބައެއް ކަމުގައިވީނަމަވެސް ކުށް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ މުދަލުގެ މާނައިގެ 

 ތެރޭގައި އެ މުދާ ހިމެނޭނެއެވެ.

 

ނުވަތަ  ކުށްތައްގެ ގމަނީ ލޯންޑްރިން ،"ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ  .10 ރޯލްޑް ޑެލިވަރީކޮންޓް

ކުށްތައް ކުރާ އެފަދަ  މަށާއިކުރުޤުޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުމުގެ ކުށްތައް ތަޙްޤީ

މި ޤާނޫނުގައި ކުށެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ، ބޭނުމުގައި ދެނެގަތުމުގެފަރާތްތައް 

 ފައިސާ ނުވަތަ ންޓްމަކޮންސައިންނުވަތަ އެފަދަ ، ންޓާއި ފައިސާމަކޮންސައިންކުށަކާގުޅޭ 

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ ފުރިހަމަ ބެލުމުގެ ދަށުން، ، ކަމަށް ބެލެވޭ އެއްޗެހި

ށް، ގެންދެވޭ މަންޒިލަށް ރައްދުވިޔަ ދިނުމަ އެ އެއްޗެއްއެތެރެވިޔަ ދިނުމަށް، ނުވަތަ 

 އިން ބޭރަށް ގެންދިޔަދިނުމަށެވެ.ދިވެހިރާއްޖެނުވަތަ 

 

ލޭ މުދާ ނުއުފު މުދަލާއި އުފުލޭ ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ،" ނުވަތަ "މުދާ" ފައިސާ"  .11 ނުވަތަ މުދާ ފައިސާ

 ،މުދަލެއްގެ މިލްކުވެރިކަމާއިއެއިން  ހިމެނޭގޮތުން ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ އެސެޓަކަށެވެ. އަދި
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އެއިން މުދަލަކާ ގުޅިގެން އުފެދިފައިވާ ނުވަތަ އުފެދޭ އެނޫންވެސް ޙައްޤާއި މަޞްލަޙަތާއި 

، ޓްރެވަލަރސް ޗެކް، ކްރެޑިޓް ކުބޭންއޭގެ ތެރޭގައި،  މަންފާވެސް ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.

ޑްރާފްޓް އަދި  ކުބޭން، ބޮންޑް، ޒްމާލީ ސެކިއުރިޓީ، ޞާޙިއް، މަނީ އޯޑަރ، ޗެކް ކުބޭން

ނުވަތަ އެފަދަ މުދަލުގެ މިލްކުވެރިކަން އަންގައިދޭ ފަދަ  ލެޓަރ އޮފް ކްރެޑިޓް

ވެސް އްނުވަތަ އިންސްޓްރުމަންޓްތަން ޔުތެއް އޮތްކަން އަންގައިދޭ ޤާނޫނީ ލިޔެކިޙަލަޞްމަ

 ހިމެނެއެވެ.

 

ނުވަތަ  ގޮތެއްގައިސީދާ ،ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ "އޯގަނައިޒްޑް ކްރިމިނަލް ގްރޫޕް"  .12 އޯގަނައިޒްޑް ކްރިމިނަލް ގްރޫޕް

ފައިދާއެއް ހޯދުމުގެ މާއްދީ ނުވަތަ އެހެންވެސް ފައިދާއެއް ވިޔަސް މާލީ ގޮތެއްގައިނުސީދާ

ނުވަތަ  ތިން މީހުންކުރުމަށް  ކުށެއް ނުވަތަ ކުށްތަކެއްޖިނާއީ ބޮޑު  މަޤްޞަދުގައި

ވަކި ތަރުތީބުތަކެއްގެމަތިން ރޭވިގެން ޙަރަކާތްތެރިވާ  ،އެއަށްވުރެ ގިނަ މީހުން އެކުވެގެން

 ޖަމާޢަތަކަށެވެ.ކޮންމެ ނުވަތަ ޙަރަކާތްތެރިވެފައިވާ 

 

 މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމާބެހޭ ޓެރަރިޒަމް ،"ޓެރަރިސްޓް ޙަރަކާތް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ  .13 ޓެރަރިސްޓް ޙަރަކާތް

 ޢަމަލަކަށެވެ.ޓެރަރިޒަމްގެ ކޮންމެ  ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާބެހޭ 

 

ތަކުގެ ތެރެއިން ފައިވާ ފަރާތްކޮށްތިރީގައި ބަޔާން ،"ޓެރަރިސްޓެއް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ  .14 ޓެރަރިސްޓެއް

 ތަކަށެވެ.ފަރާ

ގައި ޞްދުޤައެއްވެސް ގޮތަކުން ، ވިޔަސްގޮތުންނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތުންސީދާ (ހ)  

 ފަރާތެއް؛ކޮންމެ އުޅޭ ހިންގަންނުވަތަ  ހިންގާފައިވާޓެރަރިސްޓް ޙަރަކާތެއް 

 ؛ފަރާތެއްކޮންމެ ޓެރަރިސްޓް ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވާ  (ށ)  

 އެހެން ފަރާތެއްނުވަތަ ކޮންމެ ފަރާތެއް ރާވާ  ޓެރަރިސްޓް ޙަރަކާތްތައް (ނ)  

 ފަރާތެއް؛ހިންގާ ކޮންމެ  އްތްތަޓެރަރިސްޓް ޙަރަކާ މެދުވެރިކޮށް
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ހިންގުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އެއްވެސް  ޙަރަކާތެއްޓެރަރިސްޓް  (ރ)  

ރާވާފައިވާ ޓެރަރިސްޓް ޙަރަކާތެއް  ހިންގުމަށްއެ ޖަމާޢަތުން ، ޖަމާޢަތަކަށް

ޖަމާޢަތުގެ މަޤްޞަދަކީ  ނުވަތަ އެކޮންމެ ފަރާތެއް؛ ހިންގުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ 

އް ހިންގުމުގެ ޙަރަކާތްތައެފަދަ  ހުރެޓެރަރިސްޓް ޙަރަކާތް ހިންގުންކަން އެނގި

 ފަރާތެއް؛ކޮންމެ އެހީތެރިވެދޭ އެފަދަ ޖަމާޢަތަކަށް ނިޔަތުގައި 

 އެޅޭކަމުގައި ކަނޑަ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓެރަރިސްޓެއް 52ޤާނޫނުގެ  މި (ބ)  

 .ފަރާތެއްކޮންމެ 

 

ޖަމާޢަތްތަކުގެ ފައިވާ ކޮށްބަޔާން ތިރީގައި، "ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ  .15 ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތް

 ތަކަށެވެ.ޖަމާޢަތެރެއިން 

ދުގައި ޞްއެއްވެސް ގޮތަކުން ޤަ، ވިޔަސްގޮތުންނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތުންސީދާ (ހ)  

 ؛ޖަމާޢަތެއްކޮންމެ އުޅޭ ހިންގަންނުވަތަ ހިންގާފައިވާ ޓެރަރިސްޓް ޙަރަކާތެއް 

 ޖަމާޢަތެއް؛ކޮންމެ ޓެރަރިސްޓް ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވާ  (ށ)  

ފަރާތެއް  ވެސްންނޫއެނުވަތަ ޖަމާޢަތެއް ރާވާ  ޓެރަރިސްޓް ޙަރަކާތްތައް (ނ)  

 ޖަމާޢަތެއް؛ކޮންމެ  ހިންގާ ތްޓެރަރިސްޓް ޙަރަކާމެދުވެރިކޮށް 

ހިންގުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އެއްވެސް  ޓެރަރިސްޓް ޙަރަކާތެއް (ރ)  

ތުން ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ ޓެރަރިސްޓް ޙަރަކާތެއް ޢައެ ޖަމާ، ޖަމާޢަތަކަށް

ޤްޞަދަކީ ޖަމާޢަތުގެ މަ ނުވަތަ އެކޮންމެ ޖަމާޢަތެއް ހިންގުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ 

ހިންގުމުގެ ޙަރަކާތްތައް ޓެރަރިސްޓް ޙަރަކާތް ހިންގުންކަން އެނގިތިބެ އެފަދަ 

 އް؛ޖަމާޢަތެކޮންމެ އެހީތެރިވެދޭ އެފަދަ ޖަމާޢަތަކަށް ނިޔަތުގައި 

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތެއް ކަމުގައި 52ޤާނޫނުގެ  މި (ބ)  

 .ޖަމާޢަތެއްކޮންމެ  އެޅޭކަނޑަ
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 ދެވަނަ ބައި

 މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުން

 

 ތިންވަނަ ބާބު

 މަށްޓަކައި އަޅާ ފިޔަވަޅުވުރައްކާތެރި

 

ފަރާތްތަކުން ކުރަންޖެހޭ ރިޕޯޓް

މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ 

 ފަރާތްތައް ދެނެގަތުން

އަންނަނިވި ގައި ތައް ކުރުމުރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ކުރާ މުޢާމަލާތް (ހ)  .16

ތާއި މަޢުލޫމާކުގެ ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަ މުދަލާއި ޚިދުމަތްޙާލަތްތަކުގައި، 

ތިންވަނަ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށްގެން މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ 

އިތުބާރުކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ 

 ކުރަންވާނެއެވެ.ކަށަވަރު އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ޑޭޓާ މެދުވެރިކޮށް

 މުގައި؛ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ޤާއިމުކުރު  )1(   

 ތައް) ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގުޅުނ1ްގެ (އަކުރު މި  )2(   

ފަރާތަކުން ތިރީގައި  ފިޔަވައި، މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ

 ދޭ ހިނދު:ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތެއް ކުރަން އެ

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި މޯލްޑިވްސް  (ހހ)    

ނުވަތަ މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ފައިސާގެ ޢަދަދެއް 

ޢަދަދެއް ހިމެނޭ ފައިސާގެ  ގެއެއަށްވުރެ މަތީ

 މުޢާމަލާތެއް ހިންގާ ވަގުތު، އެ؛ މުޢާމަލާތްތައް

މުޢާމަލާތެއްގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު އެނގެން ނެތްނަމަ، އެ 

ހިންގަން އެދުނު ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު މުޢާމަލާތެއް 

މުޢާމަލާތުގެ ޢަދަދެއް އެނގުމުން ނުވަތަ  ނީ އެކަށަވަރުކުރާ
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މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  އެ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު

ހަދާ ގަވާއިދުގައި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން 

 ދާ އެއްވަރުވުމުންނެވެ.ޢަދަ ކަނޑައަޅާ

ފައިސާ ބޭރަށް ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ންޖެއިރާއް (ށށ)    

 .ޓްރާންސްފަރކުރުން

ބެހޭގޮތުން ކުރިން ދީފައިވާ  މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތާ  )3(   

ނުވަތަ އެފަދަ  ންކުރެވުމަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާކަމަށް ޝައްކު

 ؛މަޢުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަމާމެދު ޝައްކު އުފެދުން

ކަމަށް ނުވަތަ ޓެރަރިޒަމަށް ހިންގާ ގެ ޙަރަކާތެއް ގމަނީ ލޯންޑްރިން  )4(   

 ކަމަށް ޝައްކުކުރެވުން. ފައިނޭންސްކުރާ

ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން އެހެން ފަރާތްތަކާއެކު ބާއްވާ ވިޔަފާރީގެ ރިޕޯޓް (ށ)  

ހޭ ގުޅުންތަކުގެ މަޤްޞަދާއި ވިޔަފާރީގެ ބާވަތުގެ މަޢުލޫމާތު ރިޕޯޓްކުރަންޖެ

 ހޯދަންވާނެއެވެ.ފަރާތްތަކުން 

އި އެ މަޢުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަން ދަފަރުދެއްގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ހޯ (ނ)  

އުފަން  ،އެޑްރެހާއި، މާއިފަރުދެއްގެ ފުރިހަމަ ނަ ޔަޤީންކުރުމަށްޓަކައި އެ

 ނަންބަރު ކާޑު އަންގައިދޭ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަދި ،ރަށާއި އުފަން، ޚާއިތާރީ

ހޭ ރިޕޯޓްކުރަންޖެ ،ނަންބަރު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރުޕާމިޓް  ކްވާރ ނުވަތަ

 ފަރާތްތަކުން ހޯދަންވާނެއެވެ.

އި އެ މަޢުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަން ދަޞެއްގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ހޯޚްޤާނޫނީ ޝަ (ރ)  

، ހާއިމައި އޮފީހުގެ އެޑްރެ ،މާއިނަ ވިޔަފާރި އެތަނެއްގެ ،ޔަޤީންކުރުމަށްޓަކައި

ކަމުގެ ހެކި ނުވަތަ ތަނެއް  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ، ތާއިމަޢުލޫމާޑިރެކްޓަރުންގެ 

 ޤާނޫނީގޮތުން އުފެދިފައިވާ ހެކި، ހައިސިއްޔަތު އަންގައިދޭ ޤާނޫނީއެތަނުގެ 

ރީ ނަންބަރު ޓައަދި ރަޖިސް ދުއިވާގަދާއި ހިންގާ އިވާގައަސާސީ ، ތާއިގޮ
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 ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ހޯދަންވާނެއެވެ.

އި އެ މަޢުލޫމާތުގެ ދަޤާނޫނީ އެރޭންޖްމަންޓެއްގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ހޯ (ބ)  

ފަދަ އެގެ ނުވަތަ ޓެއްއެކްސްޕްރެސް ޓްރަސް، ޞައްޙަކަން ޔަޤީންކުރުމަށްޓަކައި

އަދި ބެނެފިޝަރީގެ ނަން  ލަރއެހެން އެރޭންޖްމަންޓެއްގެ ޓްރަސްޓީ، ސެޓް

 ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ހޯދަންވާނެއެވެ.

ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު  ބެނެފިޝަލް އޯނަރގެ، ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުންރިޕޯޓް (ޅ)  

ޞައްޙަކަން ޔަޤީންކުރުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ އެ މަޢުލޫމާތުގެ އި ދަހޯ

ގޮތުން، މަޢުލޫމާތު ހޯދަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ އެފިޔަވަޅުތައް އަޅަންވާނެއެވެ. 

ލަޙަތެއް ޞްކޮންޓްރޯލްކުރެވޭވަރުގެ މަ ށްޞެއްގެ މައްޗަޚްތެރޭގައި ޤާނޫނީ ޝަ

ހައްޓާ ފަރުދުންވެސް ބަލަ ގައިއެފަދަ ޝަޚްޞެއް ހިން ދުންނާއިއޮތް ފަރު

 ހިމެނެއެވެ.

(ޅ) ގެ ދަށުން  (ބ) އަދި، (ރ)، (ނ)، (ށ)، މި މާއްދާގެ (ހ) (ކ)  

ފަރާތަކުން  ޚިދުމަތް ހޯދާ ،ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގައިރިޕޯޓް

 ގައިކަމުކަމަށް  ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަނީ އެފަރާތުގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ނޫން

 މުޢާމަލާތެއް ނިސްބަތްވާ އެފަދަ ނުވަތަ ޝައްކުކުރެވޭނަމަ، ،ޔަޤީންވާނަމަ

އެ މަޢުލޫމާތުގެ އި ދަފަރާތެއް ނުވަތަ ފަރާތްތަކެއްގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ހޯ

ރިހާ ފިޔަވަޅެއް އަޅަންޖެހޭ އެކަށީގެންވާ ހުޞައްޙަކަން ޔަޤީންކުރުމަށްޓަކައި 

 އަޅަންވާނެއެވެ.

އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާއެކު ބާއްވާ ވިޔަފާރީގެ  ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން (އ)  

ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި  ފަރުވާތެރިކަންއެކަށީގެންވާ ގުޅުންތަކުގައި 

ން ހޯދާ ފަރާތްތަކު ޚިދުމަތްމުދަލާއި ކުގެ ކިބައިން ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަ

ރިސްކް ތްތަކުގެ އެފަރާ ،ބެހޭ މަޢުލޫމާތާއިމުޢާމަލާތްތަކާހިންގާ ވިޔަފާރީގެ 

ފައިސާ އި، ބޭނުންވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެފަރާތްތަކުން ބެހޭ މަޢުލޫމާތާލާޕްރޮފައި
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ކަށް ލިބިފައިވާ ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައި، ހޯދާފައިވާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތާ

 ތްތަކާއެކު ކުރެވޭއެފަރާތޯ ބެލުމަށްޓަކައި، ތްއެއްގޮ މަޢުލޫމާތާތްތަކުގެ އެފަރާ

 ވާނެއެވެ.ދަންންލަމުންގެމުޢާމަލާތްތައް ބަ

ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން އެއްވެސް ފަރާތަކާއެކު ވިޔަފާރީގެ ގުޅުމެއް  (ވ)  

ތުގެ އެފަރާތުން އެފަރާރު ރާއިހިންގާއިރު ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތެއް ކު

ގ މަނީ ލޯންޑްރިން، ރުނުވާ ޙާލަތްތަކުގައިއެފަރާތުން ހާޒިދިނުމަށް  މަޢުލޫމާތު

ފައިނޭންސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ކުޑަކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ  ޓެރަރިޒަމަށް އަދި

 އަޅަންވާނެއެވެ. ފިޔަވަޅު ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން

 ތަކީފަރާ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ކިބައިންގެ ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކު (މ)  

 ޕޮލިޓިކަލީ އެކްސްޕޯސްޑް ޕަރސަންއެއްތޯ ބެނެފިޝަލް އޯނަރަކީނުވަތަ 

 އަދި އެފަދަ ފަރާތަކީ ޕޮލިޓިކަލީ އެކްސްޕޯސްޑް ޕަރސަންއެއް ލަންވާނެއެވެ.ބަ

 ކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ:

ކުރިން  ޤާއިމުކުރުމުގެތާއެކު ވިޔަފާރީގެ ގުޅުމެއް އެފަރާ  )1(   

 ވެރިންގެ ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ.ފަރާތުގެ އިސްޖެހޭ ރިޕޯޓްކުރަން

ތަކަށް ފައިސާ ނުވަތަ ތަނަވަސްކަން ނުވަތަ ފައިސާވެރިކަން އެފަރާ  )2(   

ޔަޤީންކުރުމަށް  ގޮތަކުންކަން ނުވަތަ ފޯރުންތެރިކަން ލިބުނީ ކޮން

 ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންވާނެއެވެ.އަޅަންޖެހޭ އެކަށީގެންވާ ހުރިހާ 

ތާއެކު ބާއްވަމުންގެންދާ ވިޔަފާރީގެ ގުޅުމާބެހޭ ކަންތައްތައް އެފަރާ  )3(   

 ވާއިދުން މޮނީޓަރކުރަންވާނެއެވެ.ގަ ،ހަރުދަނާކޮށް

ސްޕޮންޑަންޓް ބޭންކިންގ ގުޅުމެއް، ކޮރެބޭރު ޤައުމެއްގެ މާލީ އިދާރާއަކާއެކު  (ފ)  

 ބޭރުއެ  ،ޙަރަކާތްތެރިވާ މާލީ އިދާރާއަކުން ބާއްވާނަމަރާއްޖޭގައި ދިވެހި

ޔަޤީންކުރުމަށްޓަކައި  ދައިޤައުމުގެ މާލީ އިދާރާގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ހޯ

 ވާ ކަންތައްތައް ކުރަންވާނެއެވެ.ތިރީގައި
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ބާވަތެއްގެ ޙަރަކާތްތަކެއް ހިންގާ  ގެ މާލީ އިދާރާއަކީ ކޮންޤައުމު ބޭރު  )1(   

 ؛ބެލުމަށް މަޢުލޫމާތު ހޯދުންއިދާރާއެއްތޯ 

މުޖުތަމަޢު ދެކޭގޮތާއި އަދި އެ  ބޭރު ޤައުމުގެ މާލީ އިދާރާއާމެދު  )2(   

މުކޮށް ލިބެންހުންނަ ންއިދާރާއެއް ސުޕަވައިޒްކުރެވޭ މިންވަރު ޢާ

 ؛މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި ބެލުން

ސްޕޮންޑަންޓް ބޭންކިންގ ގުޅުމެއް ކޮރެބޭރުގެ އިދާރާއާއެކު   )3(   

 ؛ގެ ހުއްދަ ހޯދުންޓްކުރުމުގެ ކުރިން އިސް މެނޭޖްމަންމުޤާއި

ވުމާ ޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުމަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރި  )4(   

މާލީ އިދާރާގެ ގުޅޭގޮތުން ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާގެ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ؛ލިޔުމުން ކަނޑައެޅުންޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ކޮބައިކަން 

ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން  އަދި މަނީ ލޯންޑްރިންގ  )5(   

ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ބޭރުގެ އިދާރާއިން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ބަލައި 

 އަދި ؛ދިރާސާކުރުން

އެކައުންޓެއް މެދުވެރިކޮށްގެން ފައިސާ ދައްކާ ޙާލަތްތަކުގައި ބޭރުގެ   )6(   

މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ  ގެ ކިބައިންއިދާރާ

ޞައްޙަކަން އެ ބޭރުގެ އިދާރާއިން ހޯދައި އެ މަޢުލޫމާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

ފަރާތް ރަނގަޅަށް  ޚިދުމަތް ހޯދާ ވާކަން އަދިޔަޤީންކޮށްފައި

އަދި މުދަލާއި  ވާކަންކޮށްފައިމުމޮނިޓަރކުރުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއި

ޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެ ފަރާތުގެ މަ ޚިދުމަތް ހޯދާ

ކަން ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްކަން ލުމަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާބި

 ޔަޤީންކުރުން.

(ނ)، (ރ)، (ބ)، (ޅ) އަދި (ކ) ގެ ދަށުން  ،(ށ)، މި މާއްދާގެ (ހ) (ދ)  

ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަނުކުރެވޭ 
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ވިޔަފާރީގެ ގުޅުމެއް ހިންގައިގެން ނުވަތަ އެއްވެސް އެފަރާތުން ، ކަމުގައިވާނަމަ

މި ޤާނޫނުގެ ޤާއިމުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން 

އެފަދަ ކަމެއް އަންގަންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި ފައިނޭންޝަލް ދަށުން 

 ނެއެވެ.އަންގަންވާއެ ކަމެއް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓަށް 

ފަރާތަކަށް ނިސްބަތްނުވާ އެކައުންޓެއް ވަކި އެއްވެސް މާލީ އިދާރާއަކުން  (ތ)  

ނޫންކަން  ވަކި ނަމަކީ އެއްވެސް މީހަކަށް ނިސްބަތްކުރެވޭނެ ނަމެއްނުވަތަ 

 ނަމެއްގައި އެކައުންޓެއް ބަލަހައްޓައިގެން ނުވާނެއެވެ.ކަނޑައެޅިގެން އެނގޭ 

 

ދެނެގަންނަންޖެހޭ ކާކުކަން 

 ޚާއްޞަ ޙާލަތްތައް

ނުވަތަ އިންޝުއަރކުރެވިފައިވާ ފަރާތެއްގެ  މެއްގެ ދަށުންވަޒީފާގެ އެއްބަސްވު (ހ)  .17

ޕެންޝަން އިންޝުއަރަންސް  އެފަރާތްތަކާއެކު ފަންނީ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން

އިންޝުއަރަންސް  ،ކޮންޓްރެކްޓްކުރާ ފަރާތްތަކާބެހޭ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު

ކުންފުނިތަކުންނާއި އިންޝުއަރަންސް ބްރޯކަރުން ހޯދުން ލާޒިމެއްނޫނެވެ. އެއީ 

އެފަދަ ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި އަމިއްލައަށް ޙަވާލުވުމާބެހޭ މާއްދާއެއް ނުހިމެނޭނަމަ 

 އެވެ.ހާ ހިނދަކުބޭނުންނުކުރެވޭ އަދި ލޯނެއްގެ ރަހުނަކަށް އެ ކޮންޓްރެކްޓް

ރިއަލް އެސްޓޭޓް  ގަނެވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކުން ޓޭޓްރިއަލް އެސް (ށ)  

ވަނަ މާއްދާގައި  16މި ޤާނޫނުގެ  ،ގަނެވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތެއް ހިންގާއިރު

ހަމަ ފުރިއެ މުޢާމަލާތުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން 

 މަޢުލޫމާތު ހޯދަންވާނެއެވެ.

ނޫންވެސް އަގުހުރި މުދަލުގެ ވިޔަފާރިކުރާ އެދަނާއި ޢުއަގުހުރި މަޖަވާހިރާއި  (ނ)  

މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ  ކުން އެފަރާތްތަކުގެ ކިބައިންފަރާތްތަ

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި  ކުގައިމަލާތްތަޢާކުރާ މު ކާއެކުފަރާތްތަ

ދަދުގެ ނުވަތަ އެ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ފައިސާގެ ޢަ

ނަގުދު ފައިސާއިން ލިބޭ ޙާލަތްތަކުގައި މި ޢަދަދަށްވުރެ މަތީ ޢަދަދެއް، 
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ތެއްގެ އެފަރާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން  16ޤާނޫނުގެ 

 ލޫމާތު ހޯދަންވާނެއެވެ.މަޢު

އި، އެކައުންޓަންޓުންނާއި އަދި ޤާނޫނީ ނޯޓަރީންނާ ،ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާއި (ރ)  

ދާއިރާގެ ފަންނީ މަސައްކަތްކުރާ މުސްތަޤިއްލު ފަރާތްތަކުން، އެއްވެސް 

ނުވަތަ އެ  ކޮށްދޭނަމަތްގުޅޭގޮތުން މުޢާމަލާ ފަރާތަކަށް ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކާ

ވަނަ  16އެހީތެރިވެދޭނަމަ މި ޤާނޫނުގެ ތަކަށް ތައްޔާރުވުމުގައި ތްމުޢާމަލާ

ހަމަ މަޢުލޫމާތު ތެއްގެ ފުރިރާއެފަމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން 

 ހޯދަންވާނެއެވެ.

 ؛ރިއަލް އެސްޓޭޓް ގަނެވިއްކުން  )1(   

ނުވަތަ އެހެން އެސެޓެއް ، ޒްމާލީ ސެކިއުރިޓީ، އިސާފަ  )2(   

 ؛ބަލަހައްޓައިދިނުން

ސޭވިންގްސް އެކައުންޓެއް ނުވަތަ މާލީ  ނުވަތަ އެކައުންޓެއް ކުބޭން  )3(   

 ؛އެކައުންޓެއް ބަލަހައްޓައިދިނުން ގެޒްސެކިއުރިޓީ

ހިންގުމަށް ނުވަތަ ބެލެހެއްޓުމަށް  ނުވަތަ ކުންފުންޏެއް އުފެއްދުމަށް  )4(   

 ކުރުން؛މުއިންތިޒާ ކަންކަން އްޗާގުޅޭލިބޭ ފައިސާއާއި އެހެނިހެން ތަކެ

 ނުވަތަ

އެރޭންޖްމަންޓެއް އެނޫންވެސް ޤާނޫނީ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއް ނުވަތަ   )5(   

ވިޔަފާރި  ނުވަތަ ހިންގުން ނުވަތަ ބެލެހެއްޓުމާއިން އުފެއްދު

 ގަނެވިއްކުން. ޝަޚްޞުތައް

އޯޑިޓަރުންނާއި، ޓެކްސްއާބެހޭ ލަފާދޭ  ،ންޓުންނާއިޓަމުސްތަޤިއްލު އެކައުން (ބ)  

ނުވަތަ އެ  ކޮށްދޭނަމަތްއެއްވެސް ފަރާތަކަށް މުޢާމަލާ، ފަރާތްތަކުން

 ވަނަ 16އެހީތެރިވެދޭނަމަ މި ޤާނޫނުގެ ތަކަށް ތައްޔާރުވުމުގައި ތްމުޢާމަލާ

ހަމަ މަޢުލޫމާތު މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އެފަރާތެއްގެ ފުރި
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 ހޯދަންވާނެއެވެ.

ޓްރަސްޓް އަދި ކުންފުންޏާގުޅޭ ޚިދުމަތްތައް  މާލީ އިދާރާތައް ފިޔަވައި، (ޅ)  

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތްތައް ވިޔަފާރީގެ  ންފަރާތްތަކުފޯރުކޮށްދޭ 

 ވަނަ 16ފޯރުކޮށްދޭނަމަ މި ޤާނޫނުގެ  އުސޫލުން ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް

ހަމަ މަޢުލޫމާތު ތެއްގެ ފުރިއެފަރާމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން 

 ހޯދަންވާނެއެވެ.

ހިންގާ ރީކޮށް ނުވަތަ ޓަރަޖިސް ،އުފައްދާ ޞުތައްޤާނޫނީ ޝަޚް  )1(   

ނުވަތަ ކުންފުންޏެއްގެ  ؛އެޖެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވުން

ނުވަތަ  ގޮތުގައި ޑިރެކްޓަރެއް ނުވަތަ ސެކްރެޓަރީއެއްގެ

ނުވަތަ ޙަރަކާތްތެރިވުން؛  ގޮތުގައި ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ޕާޓްނަރެއްގެ

ގައި ންވެސް ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްގެ އެފަދަ މަޤާމެއްނޫއެ

 އެހެން އި ޙަރަކާތްތެރިވާނެއެފަދަ މަޤާމެއްގަ ނުވަތަ ޙަރަކާތްތެރިވުން

 ؛ފަރާތެއް ހަމަޖައްސައިދިނުން

ންވެސް ޤާނޫނީ ނޫކުންފުންޏަކަށް ނުވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕަކަށް ނުވަތަ އެ  )2(   

ރީކުރެވޭ ޓައެރޭންޖްމަންޓަކަށް ރަޖިސްޤާނޫނީ ޝަޚްޞަކަށް ނުވަތަ 

ހިންގާނެ  ނުވަތަ އޮފީސް ،ވިޔަފާރީގެ އެޑްރެހެއް ނުވަތަ އޮފީހެއް

އެޑްރެހެއް ނުވަތަ  ނާނެތަނެއް ނުވަތަ ސީޓީފަދަ ތަކެތި ބަލައިގަން

 ދިނުން؛ފޯރުކޮށްއިދާރީ އެޑްރެހެއް 

ގޮތުގައި  ގެ ޓްރަސްޓީއެއްގެޓެއްއެކްސްޕްރެސް ޓްރަސް  )3(   

ގޮތުގައި  ޓްރަސްޓީއެއްގެއެފަދަ ޙަރަކާތްތެރިވުން ނުވަތަ 

 ؛ހަމަޖައްސައިދިނުންޙަރަކާތްތެރިވުމަށް އެހެން ފަރާތެއް 

ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވުން  އްގެޝެއަރހޯލްޑަރެ ކުންފުންޏެއްގެ ނޮމިނީ  )4(   

ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް  އްގެޝެއަރހޯލްޑަރެ ނޮމިނީއެފަދަ ނުވަތަ 
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 ން ފަރާތެއް ހަމަޖައްސައިދިނުން.އެހެ

 
ފައިސާ ނުވަތަ ވެލިއު 

ގެ ޚިދުމަތް ޓްރާންސްފަރ

ފަރާތްތަކުގެ ފޯރުކޮށްދޭ 

 ޒިންމާތައް

ފައިސާ ނުވަތަ ވެލިއު ޓްރާންސްފަރކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ  (ހ)  .18

ފައިސާ ނުވަތަ ވެލިއު ޓްރާންސްފަރކުރުމުގެ  ،ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން

ހޯދައި އެ  މަޢުލޫމާތުޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ އަންނަނިވި 

އަދި ވާނެއެވެ. ޔަޤީންކުރަން އްޙަކަންމަޢުލޫމާތުގެ ޞަ

 މަޢުލޫމާތު އެގައި މުޓްރާންސްފަރކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާ މެސެޖު ނުވަތަ ފޯ

ހިމަނަންވާނެއެވެ. އަދި އެކައުންޓް ނަންބަރު ނެތް ޙާލަތްތަކުގައި އެ 

 ވެ.ފަރެންސް ނަންބަރެއް ދޭންވާނެއެރެމުޢާމަލާތްތަކަށް ޚާއްޞަ 

 ން؛ފުރިހަމަ ނަ )1(   

 އެޑްރެސް؛ )2(   

ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓް  ނަންބަރު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު )3(   

 ނުވަތަ ވާރކް ޕާމިޓް ނަންބަރު؛ ނަންބަރު

 އަދި؛ އެކައުންޓް ނަންބަރު )4(   

އެއް ފޮނުވި ފަރާތުން ޓްރާންސްފަރއެ ބޭނުންވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި  )5(   

 .ހޯދި މާލީ އިދާރާއެއްގެ ނަން ޚިދުމަތް ޓްރާންސްފަރކުރުމުގެ

ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ މާލީ އިދާރާ ބައިވެރިވެގެން ކުރެވޭ  މާލީ އިދާރާތިން  (ށ)  

ފައިސާ ނުވަތަ ވެލިއު ޓްރާންސްފަރތަކުގައި މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި 

 ،އިންޓަރމީޑިއަރީންގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވާނަމަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކުން

ފައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމައަށް ކޮށްބަޔާންމާއްދާގެ (ހ) ގައި މި ތްތަކުން އެފަރާ

 ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ގެ ޤައުމަށް ފައިސާ ނުވަތަ ވެލިއު ޓްރާންސްފަރ ޤައުމުން އަނެއް އެއް (ނ)  

 އެއް ގެދިވެހިރާއްޖޭ ،އިގުޅޭގޮތުންނާ ގޮތުގައި ކުރެވޭ ބެޗް ޓްރާންސްފަރކުރުމާ



 
 
 
 

 
 

 18 

ގައި ފައިސާ ށުގެ ތެރޭރަ އެއްގެ ރަށަށް ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭ ރަށުން އަނެއް

ގަވާއިދު ހެދުމުގެ އިޚްތިޔާރު ގޮތުން ގުޅޭ ނުވަތަ ވެލިއު ޓްރާންސްފަރކުރުމާ

 އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ

ގެން ކްރެޑިޓް ކާޑު ނުވަތަ ޑެބިޓް ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ކުރާ މުޢާމަލާތްތަކާ ގުޅި (ރ)  

މާއްދާގެ  ކުރެވޭ ޓްރާންސްފަރތަކުގައި ކާޑުގެ ނަންބަރު ހިމެނިފައިވާނަމަ މި

(ހ) އަދި (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދާކަށްނުޖެހޭނެއެވެ. އަދި 

ތެރެއިން މެދުގައި ކުރެވޭ ޓްރާންސްފަރތަކުގެ ދެމާލީ އިދާރާތަކުގެ 

އަމިއްލަ ނަމުގައި  ވެސްރީއަކީއަދި ބެނެފިޝަ ތަކީވެސްފަރާ ޓްރާންސްފަރކުރާ

ގެ (ހ) އަދި މާއްދާ މި، އިޙާލަތުގަ މާލީ އިދާރާއެއް ކަމުގައިވާކުރާ ތްމުޢާމަލާ

 ޢުލޫމާތު ހޯދާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.(ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަ

ނުވަތަ ވެލިއު  ގެފައިވާ އިދާރާއަކަށް ފައިސާބަޔާންކޮށްމާއްދާގެ (ހ) ގައި  މި (ބ)  

ސްފަރއެއް ކުރާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ންރާޓްސްފަރއެއް ލިބޭއިރު، އެ ންޓްރާ

ފައިސާ ނުވަތަ ވެލިއު އެ  ،އެފަދަ މަޢުލޫމާތު ،މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާނަމަ

ޓްރާންސްފަރކުރުމަށް އެދުނު އިދާރާއިން ނުވަތަ ބެނެފިޝަރީގެ ކިބައިން 

 އެ ފަދައިންއެނެއެވެ. އަދި ވާހޯދުމަށް އެޅެންހުރި ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން

ގޮތް ނުވެއްޖެނަމަ، އެ ޓްރާންސްފަރއެއް  މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރެވޭ

ބަލައިގަނެގެންނުވާނެއެވެ. އަދި ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓަށް 

 އެކަން ރިޕޯޓްކުރަންވާނެއެވެ.

 

ބައެއް މުޢާމަލާތްތައް 

މޮނިޓަރކުރުމުގައި ޚާއްޞަ 

 ސަމާލުކަމެއް ދިނުން

އާދަޔާ ޚިލާފު ބޮޑެތި ، މުކޮށް ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތަކާ ތަފާތު މުޢާމަލާތްތަކާއިންޢާ (ހ)  .19

އަދި އާދަޔާ ޚިލާފު ގޮތްގޮތަށް ކުރެވޭ  ،ޢަދަދުތައް ހިމެނޭ މުޢާމަލާތްތަކާއި

ނުވަތަ ޤާނޫނީގޮތުން ބޭނުމެއް ނެތި ތަކަކީ އޭގައި އިޤްތިޞާދީ ތްމުޢާމަލާ

 ފަދަތަކެއް ކަމަށް ފެންނަނަމަ، އެތްލާކުރެވޭ މުޢާމަ ނެތިބޭނުމެއް ހުއްދަކުރާ 
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ޚާއްޞަ  ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ކުރުމުގައިމުޢާމަލާތްތައް 

 ކަމެއްދީގެން ބަލަންވާނެއެވެ.ސަމާލު

 ،ފަދަ މުޢާމަލާތްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މި މާއްދާގެ (ހ) (ށ)  

 ،ފަރާތްތަކުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތުގައި ބައިވެރިވާ ތްތަކުމުޢާމަލާ އެ

ލިޔުންތައް  އެލިޔުމުން ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.  ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  20މި ޤާނޫނުގެ  ،ހުންނަންވާނީ

ވެ. އަދި ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުން ނުވަތަ ނެގޮތުގެމަތިން

ނުވަތަ ޤާނޫނު އިދާރާއަކުން ޕަވައިޒްކުރާ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ތަޙްޤީޤީ ސު

ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއަކުން އެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި 

 ދޭންވާނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު އެފަރާތަކަށް އެ

ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު މުޢާމަލާތެއް ހިންގާ ފަރާތަކީ މަނީ  (ނ)  

 ،ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމަށް

ވާމީ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްނުކުރާ ޤައުމެއްގައި ޤްބައިނަލްއަ

ދިރިއުޅޭ ފަރާތެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އެފަރާތަކާއެކު ބޭއްވޭ ވިޔަފާރީގެ 

ރިޕޯޓްކުރާ އް ގުޅުންތަކާއި ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތަކާމެދު ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެ

ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި  ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. މިފަރާތްތަކުން 

ފަދަ ޤައުމުތަކާބެހޭ އެތެރޭގައި ޤާނޫނީ ޝަޚްޞުތައްވެސް ހިމެނެއެވެ. އަދި 

އިންޓެލިޖެންސް  ލްމަޢުލޫމާތު ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފައިނޭންޝަ

 ޔުނިޓުން އަންގަންވާނެއެވެ.

 

 ރެކޯޑުތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ، ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން  .20 ބެލެހެއްޓުން ރެކޯޑު

ބަހައްޓަންވާނީ ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް  އެ ރެކޯޑު އެފަދައިންބަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

ޤީޤުކުރާ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ޙްޕަވައިޒްކުރާ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ތަސުނުވަތަ  ޓުންޔުނި
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އެ ވަގުތުން  ތަނަކަށް ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއަކުން އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ

 ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތަކަށެވެ.މަޢުލޫމާތު 

 ބެނެފިޝަލް އޯނަރަކީ ނުވަތަ ރާތަކީ ނުވަތަދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަމު (ހ)  

 ގައިޔަޤީންކުރުމަށްޓަކައި މި ބާބުކީ ކޮން ފަރާތެއްކަން ޖެންޓައެ

ވިޔަފާރީގެ  ،އިއާބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހޯދާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ

 ވިޔަފާރިއާ އެނޫނަސްއެކައުންޓް ފައިލްތަކާއި ތަކާބެހޭ ލިޔުންތަކާއި، ތްމުޢާމަލާ

ބާއްވާ ކު ތްތަކާއެއެފަރާބެހޭގޮތުން ބަދަލުކޮށްފައިވާ އެކިއެކި ލިޔެކިޔުންތައް، 

(ފަހެއް) އަހަރު ދުވަސް  5މަދުވެގެން  ނިމުމަކަށް އަންނަތާވިޔަފާރީގެ ގުޅުން 

 ންދެން ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދިވަ

މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތަކުން މުޢާމަލާތެއް ކޮށްފައިވާ ގޮތް  (ށ)  

ހޯދާފައިވާ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން  ދެނެގަތުމަށްޓަކައި މި

(ފަހެއް)  5މަދުވެގެން އެ މުޢާމަލާތެއް ކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން  ،މަޢުލޫމާތު

 އަހަރު ދުވަސް ވަންދެން ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.

 

މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި 

 ފައިނޭންސްކުރުން ޓެރަރިޒަމަށް

ހުއްޓުވުމަށް ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ 

ޕްރޮގްރާމްތައް  ފަރާތްތަކުން

 ހިންގުން

 ޓަކައިމަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމަށް (ހ)  .21

ކަން ހިމެނޭގޮތުން އިންޓަރނަލް ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން އަންނަނިވި ކަން

 ހިންގަންވާނެއެވެ. ވައި،ޕްރޮގްރާމްތައް ރާ

 

ލުތައް ސޫމުވައްޒަފުން ޢައްޔަންކުރުމަށް ގެންގުޅޭ އު  )1(   

ލުތަކާއި ސޫހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި އިންޓަރނަލް ޕޮލިސީތަކާއި، އު

ބެލުމަށް  ލުތަކަށް ޢަމަލުކުރޭތޯސޫއުއެ  ،ކުރުމާއިމުކޮންޓްރޯލްތައް ޤާއި

މެނޭޖްމަންޓުން ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސައި އަދި އެފަރާތްތައް 

 ކަނޑައެޅުން؛ލުތަކެއް ސޫސްކްރީންކުރާނެ ރަނގަޅު އު
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ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުމުގެ މަނީ   )2(   

ޙަރަކާތްތަކާއި އަދި އެފަދަ ޙަރަކާތްތަކާ ގުޅުންހުރި މުޢާމަލާތްތައް 

ގޮތުން  ދެނެގަތުމަށް މުވައްޒަފުންނާއި އޮފިޝަލުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ

ގޮތުގެ ޢަމަލުކުރާނެ ޙާލަތްތަކުގައި އެފަދަ ދިނުމާއި  ދާއިމީ ތަމްރީނު

 ؛ދިނުން އިރުޝާދު

  މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި  )3(   

 އެ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުންގެންދޭތޯ ބެލުމަށާއި،

އިންޓަރނަލް  ޓަކައިފިޔަވަޅުތަކުގެ ހަރުދަނާކަން ދެނެގަތުމަށް

 ތައް ކުރިއަށްގެންދިޔުން.އޮޑިޓް

 ތްވާ ގޮތުގެމަތިންޤާނޫނާ އެއްގޮ ފަރާތްތަކުގެ ޙަރަކާތްތައް މިރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ  (ށ)  

ންޓް މައިދާރާއެއްގައި މެނޭޖްކޮންމެ ހިންގުމަށްޓަކައި ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ 

 ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. އްކޮމްޕްލަޔަންސް އޮފިސަރެ ގައިފެންވަރު

 

ބޭރުގެ ސަބްސިޑިއަރީތަކާއި 

ޤާނޫނުގައިވާ  ބްރާންޗްތަކުން މި

 ކަންތައްތަކަށް ޢަމަލުކުރުން

ސަބްސިޑިއަރީތަކާއި  މާލީ އިދާރާތަކުން ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ އެފަރާތުގެ  .22

ގެ ނިޔަލަށް ވަނަ މާއްދާ 21ފެށިގެން ވަނަ މާއްދާއިން  16ޤާނޫނުގެ  ބްރާންޗްތަކުން މި

ންވާނެއެވެ. ރަކަންތައްތަކަށް ޢަމަލުކު ހައިބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެ ހުރި މާއްދާތަކުގައި

ގެ ދަށުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނު މި ކުންބްރާންޗްތަ ކާއިފަދަ ސަބްސިޑިއަރީތައެ

ސަބްސިޑިއަރީތައް ނުވަތަ ބްރާންޗްތައް  އެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް

 އަކުންއެކަން އެ މާލީ އިދާރާ ،ހުރަސްއަޅާނަމަ ޤައުމެއްގެ ޤާނޫނު ޤާއިމުކޮށްފައިވާ

 ސުޕަވައިޒްކުރާ އިދާރާއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
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 ބާބު ހަތަރުވަނަ

 ކާއިޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަ ގެސްފަރންފައިސާ ނުވަތަ ވެލިއު ޓްރާ އިހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމާޢަތްތަކާ

 އިރާތައްކަނޑައެޅޭ މާލީނޫން ވިޔަފާރިތަކާއި ދާ

 

ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ 

ފައިސާ ނުވަތަ  ޖަމާޢަތްތަކާއި

 ގެސްފަރންވެލިއު ޓްރާ

ކާއި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަ

ކަނޑައެޅޭ މާލީނޫން 

 އިރާތައްވިޔަފާރިތަކާއި ދާ

 ނުވަތަ ފައިސާ ޓްރާންސްފަރކޮށް ހެދުމަކީ ހިލޭ ތުމަކީލިބިގަ ދައިފައިސާ ހޯ (ހ)  .23

 ކަންކަންމަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޖަމާޢަތެއްގެ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ 

އެފެއާޒުން  ޖަމާޢަތެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެއިން ކޮންމެ ކަމުގައިވާނަމަ، 

ފަދަ ޖަމާޢަތްތައް އެންވާނެއެވެ. އަދި މުންގެންދަރަނގަޅަށް މޮނިޓަރކުރަ

ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ މެދުވެރިކޮށް ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން 

 ންވާނެއެވެ.ހަދައި ހިންގަން އެފެއާޒު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްގަވާއިދުތައް 

ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތައް މޯލްޑްވިސް  ގެފައިސާ ނުވަތަ ވެލިއު ޓްރާންސްފަރ (ށ)  

 ނިޓަރކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ފުރިހަމައަށް މޮ

ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން  ދޭން ޚިދުމަތް ގެނުވަތަ ވެލިއު ޓްރާންސްފަރފައިސާ  (ނ)  

ދޭން ފެށުމުގެ ކުރިން، ފައިސާ ނުވަތަ ވެލިއު  އެފަދަ ޚިދުމަތެއް

ދުގައި އިވާކަމާބެހޭ ގަޚިދުމަތް ދިނުމާ ބެހޭގޮތުން ނެރެފައިވާ  ގެޓްރާންސްފަރ

ނެގުމަށް  ސްގޮތުގެމަތިން ލައިސަން އެއްގޮތްވާ ތަކާޠުޝަރު ކުރާބަޔާން

 ކުރަންވާނެއެވެ.މުއެފަރާތްތަކަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ލާޒި

 ތަކުންޚިދުމަތްދޭ ފަރާތް ގެފައިސާ ނުވަތަ ވެލިއު ޓްރާންސްފަރ (ރ)  

ޝަރުޠުތައް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ މައިގަނޑު 

ދުން އެފަރާތެއްގެ ވިޔަފާރި އިވާގައަދި  އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

 ހަދަންވާނެއެވެ. ތައްގޮތް ބަލައި އޮންސައިޓް އެގްޒެމިނޭޝަން ހިނގާ ނުހިނގާ

އެއްވެސް އެއްގެ ގޮތުގައި ދާއިރާ ކަނޑައެޅޭ މާލީނޫން ވިޔަފާރިއެއް ނުވަތަ (ބ)  

ކަމާބެހޭ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި  މަސައްކަތްކުރަންވާނީ، ފަރާތަކުން
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ގޮތުގެމަތިން ކަމާބެހޭ  ތަކާއި ހަމަތަކާ އެއްގޮތްވާޠުޝަރުކަނޑައަޅާފައިވާ 

 އެވެ.ގަރީކުރުމަށްފަހުޓައިދާރާއެއްގައި ރަޖިސް

 

 ފަސްވަނަ ބާބު

 އްއެހެނިހެން ފިޔަވަޅުތަ ނެމަށްޓަކައި އެޅިދާވުރައްކާތެރި

 

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދާ 

އެތެރެކުރެވޭ ރާއްޖެއަށް ނުވަތަ 

ންވެސް ނޫއެއާއި ފައިސާނަގުދު 

ބެއަރަރ ނެގޯޝިއަބަލް 

ފަދަ  އިންސްޓްރުމަންޓް

ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު 

 ންމުވުރިޕޯޓްކުރުމަށް ލާޒި

ދާ އެއްވެސް  ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް އަންނަދިވެހިރާއްޖެއަށް  (ހ)  .24

ދަކު، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ ފަރު

ފައިސާ  ޢަދަދަށްވާ ބޭރު އެއޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ޢަދަދެއްގެ ރުފިޔާ ނުވަތަ 

ދު ފައިސާ ނުވަތަ ބެއަރަރ ގުނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ޢަދަދެއްގެ ނަ

މަ ނުވަތަ ނެގޯޝިއަބަލް އިންސްޓްރުމަންޓް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާނަ

ޢަދަދު، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް  ފައިސާގެ އެ، ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުކުރާނަމަ

 ރވިސްއަށް ރިޕޯޓްކުރަންވާނެއެވެ.ސަ

މަޢުލޫމާތު މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް  ބަޔާންކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި  (ށ)  

ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް  އަށް ލިބުމާއެކު، އެ މަޢުލޫމާތުސަރވިސް

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.އިން ޔުނިޓަށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

ކުރަންޖެހޭ އެހެންނަމަވެސް ރިޕޯޓްގެ ދަށުން މާއްދާގެ (ހ)  މި (ނ)  

ބެއަރަރ ނެގޯޝިއަބަލް ރިޕޯޓްކޮށްފައިނުވާ ނަގުދު ފައިސާއަކީ ނުވަތަ 

ނުވަތަ ޓެރަރިޒަމަށް  ޢަމަލަކާ ގެމަނީ ލޯންޑްރިންގކީ އިންސްޓްރުމަންޓަ

ބެއަރަރ ޢަމަލަކާ ގުޅުންހުރި ފައިސާއެއް ނުވަތަ  ފައިނޭންސްކުރުމުގެ

ނުވަތަ މި ޝައްކުކުރެވޭނަމަ، އް ކަމަށް ނެގޯޝިއަބަލް އިންސްޓްރުމަންޓެ

މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރިޕޯޓްކުރުމުގައި ނުރަނގަޅު މަޢުލޫމާތު 

ފައިސާ ނުވަތަ ބެއަރަރ ނެގޯޝިއަބަލް  އެ ނަގުދުދީފައިވާނަމަ، 
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ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު އެކުގައި އިންސްޓްރުމަންޓް 

އެ ނަގުދު ފައިސާ ނުވަތަ އެފަދައިން އަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ސްސަރވި

ހިފެހެއްޓުމުގައި، އެ މީހަކާއި  ބެއަރަރ ނެގޯޝިއަބަލް އިންސްޓްރުމަންޓް

ބަލައި  ސްއަށްމުގެ ދަށުގައިވާ ތަކެތި ކަސްޓަމްބެލު އެމީހެއްގެ

 ފާސްކުރެވިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން ކަސްޓަމްސްއިން ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ  (ރ)  

 ކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.ކަސްޓަމްސް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ އުސޫލުތަ

ނުވަތަ ބެއަރަރ  ފައިސާމި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ހިފެހެއްޓޭ  (ބ)  

ކަމާމެދު  އެއްޗެއްނެގޯޝިއަބަލް އިންސްޓްރުމަންޓަކީ، ކޮން ގޮތަކަށް ހޯދުނު 

އަކާބެހޭ ސުވާލުކުރެވޭ ހިނދު، އެ މުދަލެއް ނުވަތަ ފައިސާ އެ މީހާއާ

 ކުރާ ކަމެކެވެ.ބަޔާންކޮށްދިނުމަކީ މި ޤާނޫނު އޭނާގެ މައްޗަށް ލާޒިމު މަޢުލޫމާތު

ޚިލާފުވާ ގެ ދަށުން ރިޕޯޓްކުރުމަށް އޮންނަ މަސްއޫލިއްޔަތާ މާއްދާގެ (ހ)  މި (ޅ)  

އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ގޮތުގެ އުސޫލުތަކާއި، މި މާއްދާގެ ފަރާތްތަކާމެދު 

ފައިސާ ނުވަތަ ބެއަރަރ ނެގޯޝިއަބަލް (ނ) ގެ ދަށުން ހިފެހެއްޓޭ 

މެދު ޢަމަލުކުރެވޭނެ އުސޫލުތައް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިންސްޓްރުމަންޓާ

އިދުގައި އިން ހަދާ ގަވާމޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

 

 ހަވަނަ ބާބު

 މާލީ މުޢާމަލާތްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން

 

ރާއްޖޭގައި އޮފީހެއް 

ޤާއިމުނުކޮށް ބޭންކުތައް 

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އަދި  ގެން މެނުވީ،ކޮށްމުދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮފީހެއް ޤާއި (ހ)  .25

އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ލައިސަންސް ހޯދުމަށްފަހުގައި މެނުވީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި 



 
 
 
 

 
 

 25 

 ންކެއް ހިންގައިގެން ނުވާނެއެވެ.އެއްވެސް ބޭ ހިންގުން މަނާކުރުން

އޮފީހެއް  ޤައުމުގައި ރީކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އެޓަބޭރު ޤައުމެއްގައި ރަޖިސް (ށ)  

ފަރާތުން ރެގިއުލޭޓްކުރާ އަދި އެ ޤައުމުގެ ބޭންކުތައް ކޮށްފައިނުވާ މުޤާއި

މާލީ  ނގަމުންދާހިރެގިއުލޭޓްނުކުރާ ބޭންކުތަކާއެކު، ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

އެފަދަ އަދި  .ކޮށްގެންނުވާނެއެވެމުއިދާރާއަކުން ވިޔަފާރީގެ ގުޅުމެއް ޤާއި

މި ޤާނޫނަށް  ނަމަ،ފައިވާމުކޮށްޤާއިއް ބޭންކަކާއެކު ކުރިން ވިޔަފާރީގެ ގުޅުމެ

 ނުވާނެއެވެ. ކުރިއަށް ގެންގޮސްގެން ންގުޅު ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު، އެ

 

ޤާނޫނީ  ކާއިތަޞުޤާނޫނީ ޝަޚް

ބެހޭ ތަކާޓްއެރޭންޖްމަން

 މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން

އެތަންތަނުގެ  ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞުތަކުން (ހ)  .26

ގުޅޭ ރާކޮންޓްރޯލް ސްޓްރަކްޗައެތަންތަނުގެ  ބެނެފިޝަލް އޯނަރުންނާއި

 ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު  ތެދު އަދި އެންމެ ،އެކަށީގެންވާ

ދޭ ފަރާތްތަކުން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ގެ ޚިދުމަތްޓްރަސްޓް އަދި ކޮމްޕެނީ (ށ)  

ނުގެ ންތައެތަބެނެފިޝަލް އޯނަރުންނާއި ކުރެވޭ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞުތަކުގެ މުޤާއި

އެ މަޢުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަން  ،ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދައިކޮންޓްރޯލް ސްޓްރަކްޗަރާ

އެ މަޢުލޫމާތަކީ  ންވާނެއެވެ. އަދިބަލަހައްޓައެ މަޢުލޫމާތު  ،ޔަޤީންކޮށް

 މާތުކަން ޔަޤީންކުރަންވާނެއެވެ.އެންމެފަހުގެ މަޢުލޫ

 ފަރާތްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭޓްރަސްޓް އަދި ކުންފުންޏާގުޅޭ ޚިދުމަތްތައް  (ނ)  

ބެނެފިޝަލް ޤާނޫނީ އެރޭންޖްމަންޓްތަކުގެ  ރާކުމުދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއި

ޚާއްޞަކޮށް ، ތަކުގެތްފަރާ ކޮންޓްރޯލްކުރާ ތައްއެރޭންޖްމަންޓްއެ އޯނަރުންނާއި 

ގެ ރީޝައަދި ބެނެފިއެކްސްޕްރެސް ޓްރަސްޓްތަކުގެ ސެޓްލަރ، ޓްރަސްޓީ 

އެ މަޢުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަން ޔަޤީންކޮށް  ،އެކަށީގެންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި

އެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތުކަން އެ މަޢުލޫމާތަކީ  އަދި ންވާނެއެވެ.ބަލަހައްޓަ

 ޔަޤީންކުރަންވާނެއެވެ.
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މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ބެލެހެއްޓުން ލާޒިމުކުރާ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ  (ރ)  

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓްރަސްޓް އަދި ކުންފުންޏާގުޅޭ ޚިދުމަތްތައް ތެރޭގައި، 

ބަލަހައްޓާ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރު ޤައުމެއްގައި  ފަރާތްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ

ދަ މަޢުލޫމާތުވެސް ގުޅޭ އެފަޤާނޫނީ އެރޭންޖްމަންޓްތަކާޤާއިމުކޮށްފައިވާ 

 ހިމެނެއެވެ.

 އަކުން ނުވަތަސުޕަވައިޒްކުރާ އިދާރާނުވަތަ  ކޯޓަކުންދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ  )ބ(  

 ތަކުން ނުވަތަތަންފީޛުކުރާ ފަރާ ޤާނޫނު ތަކުން ނުވަތަތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާ

މާއްދާގެ  ގައިފި ހިނދެއްގައި މިއަންޓުން ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނި

 އެ، ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު )ރ) އަދި (ނ( ،(ށ) ،(ހ)

 ފަރާތްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. ކުރާއަކުރުތަކުގައި ބަޔާން

 

 ބައި ތިންވަނަ

 ދެނެގަތުން މުގެ ޢަމަލުތައްމަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރު

 

 ހަތްވަނަ ބާބު

 ޔުނިޓްފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް 

 
ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް 

 ޔުނިޓް

"ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓް"  މާއެކުޢަމަލުކުރަން ފެށުނަށް ޤާނޫ މި (ހ)  .27

ންވާނެއެވެ. ދަނަމުގައި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި ޔުނިޓެއް އުފައްގެ 

ޔުނިޓަކީ މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ޙަރަކާތްތަކާއި، ޓެރަރިޒަމަށް އެ 

ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދާ މުދަލާކޮށްގެން  ށްކު ޙަރަކާތްތަކާއިފައިނޭންސްކުރުމުގެ 

 އެހެން ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޤައުމީ މައި އިދާރާއެވެ. ،ދިރާސާކޮށް ،ދައިހޯ

ހިންގުމުގެ އިސްވެރިޔާ ޢައްޔަންކުރާނީ  ޓްފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނި (ށ)  
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 ވެ.ރެގަވަރނަ

 ގައިވާ ކަންކަން ކުރަންވާނެއެވެ.ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުން ތިރީ (ނ)  

ބޭރުގެ  ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކި ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓްތަކާއި  )1(   

 ކުން ޔުނިޓަށް ފޯރުކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތާއި، މަނީއޭޖެންސީތަ

 ކުށް ނުވަތަ މުގެޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުނުވަތަ  ގެލޯންޑްރިންގ

ކަމަށް  މުޢާމަލާތެއް މުދަލަކާގުޅޭކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ 

ޝައްކުކުރެވިގެން ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓަށް ޤާނޫނު 

ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ އެހެންވެސް 

މަޢުލޫމާތު  ދޭއިދާރާއަކުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ފަރާތަކުން 

 ބަލައިގަތުން؛

 ) ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތާއ1ި( މި އަކުރުގެ  )2(   

 ރިޕޯޓްތައް ދިރާސާކޮށް ބެލުން؛

 ފަރާތްތައް އެގްޒެމިންކުރުން؛ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ   )3(   

ހެން ލިޔެކިޔުންތައް ކޯޑްތަކާއި އެހެނިރެތަފާސްހިސާބުތަކާއި   )4(   

 އެއްކުރުން؛

 ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާމުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ   )5(   

 ރިޕޯޓްކުރުމާ ،ބެހޭގޮތުންނާއި ލިޔެކިޔުން ބެލެހެއްޓުމާ ބެހޭގޮތުންނާއި،

ޝައްކުކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތައް ދެނެގަންނާނެ ގޮތްތަކާ ، ބެހޭގޮތުންނާއި

 ބެހޭގޮތުން ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އިރުޝާދުދިނުން؛ އަދި

 ،މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ ރިޕޯޓްތައް ދިރާސާކޮށްދަށުން ލިބޭ  މި ޤާނޫނުގެ  )6(   

ންވެސް ނޫއޭގެ ނަތީޖާ، ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށާއި އަދި އެ

 ދުން އެންގުން.އިވާގަޖެންސީތަކަށް އޭކަމާބެހޭ 

ޖެންސް ޔުނިޓަށް ތިރީގައިވާ ކަންކަން ކުރުމުގެ ބާރު ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލި (ރ)  
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 ލިބިގެންވެއެވެ.

 ނުވަތަ ރިޕޯޓަކާ ގުޅިގެން މި ތަކާ ގުޅިގެންއެއްވެސް މަޢުލޫމާލިބޭ   )1(   

ނުވަތަ  ޓަކައިޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް

ކުރާ ޛުފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުން ނުވަތަ ޤާނޫނު ތަންފީ

 ކުރަން ބޭނުންވާ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ތަޙްޤީޤުކުރާ އިދާރާއަކުން

އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް  ޓަކައިކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް ތަޙްޤީޤެއް

 އެޅުމަށް ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެންގުން؛

 މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން އެއްކުރާ މަޢުލޫމާތު ދިވެހިރާއްޖޭގެ  )2(   

ން ބޭރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އިނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެ

ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓަށް ލިބޭ ، ފޯރުކޮށްދިނުމާއި

 މާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ލަފާދިނުން؛މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކަ

ހޯދާ ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު  މުދަލާއި ޚިދުމަތް  )3(   

ބެހޭގޮތުންނާއި  ލިޔެކިޔުން ބެލެހެއްޓުމާބެހޭގޮތުންނާއި  ހޯދުމާ

ބެހޭގޮތުންނާއި ޝައްކުކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތައް  ރިޕޯޓްކުރުމާ

 ބެހޭގޮތުން ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދެނެގަންނާނެ ގޮތްތަކާ

 ރޮގްރާމްތައް ހިންގުން؛ތަމްރީނު ޕް

މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ޙަރަކާތްތަކާއި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުމުގެ   )4(   

ފަދަ އެ ،ބަދަލުތަކާއިދާ ގޮތަށް އަންނަ ގެންޙަރަކާތްތައް ހިންގަމުން

އެފަދަ  ،ޙަރަކާތްތަކާއި ޢަމަލުތައް ދެނެގަންނާނެ ގޮތްތަކާއި

ތައް ހުއްޓުވުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާގުޅޭ ދިރާސާޙަރަކާތްތައް 

 ކުރުން؛ އަދި

މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ޙަރަކާތްތަކާއި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުމުގެ   )5(   

ދީ  މުންނަށް މަޢުލޫމާތުންބެހޭގޮތުން ޢާ ޙަރަކާތްތަކާ
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 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.

 
ގުޅިގެން  ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓަށް ލިބޭ އެއްވެސް ރިޕޯޓަކާ (ހ)  .28 މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ ބާރު

ފަރުދެއް  އެއްވެސްޔުނިޓުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި، 

މާއްދާގެ ދަށުން  ވަނަ 16ޤާނޫނުގެ  ޝަޚްޞެއްގެ ކިބައިން މިޤާނޫނީ ނުވަތަ 

ރު އެ ކަމަށް އެ ޔުނިޓަށް ފެންނަ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ ބާ ހޯދަންޖެހޭ

 ޔުނިޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމައަށް  (ށ)  

ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން އެއްކޮށްފައިވާ ނުވަތަ  ،ކުރުމަށްޓަކައި

 އެ ،ވަދެ އެފަރާތްތަކުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެތަންތަނަށް

 ޔުނިޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ބާރު އެ ދިރާސާކުރުމުގެ ފުރިހަމަ ލައިމަޢުލޫމާތު ބަ

ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުމުގެ  ނުވަތަ ޙަރަކާތަކާ ގެމަނީ ލޯންޑްރިންގ (ނ)  

ކަމަށް  ގުޅޭ މަޢުލޫމާތެއްމުދަލަކާކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ  ނުވަތަ ކުށް ތަކާޙަރަކާ

 ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކޮންމެ މަޢުލޫމާތެއް، އެ

، މުކޮށް ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް ކަމުގައިނުވިނަމަވެސްންޢާމަޢުލޫމާތަކީ 

ބާރު ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ހޯދުމުގެ

މަޢުލޫމާތުގެ ތެރޭގައި ޑޭޓާބޭސްތަކުގައި ރައްކާކޮށްފައި ހުންނަ  ހޯދޭގޮތުން އެ

ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ޑޭޓާބޭސްތަކުން  އެނޫންވެސް ވިޔަފާރީގެ ،މަޢުލޫމާތާއި

 ންހުންނަ މަޢުލޫމާތު ހިމެނެއެވެ.ލިބެ

އި، ތަޙްޤީޤުކުރާ އިދާރާތަކާއި، ކާޖެންސީތައޭޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށް ސަރުކާރުގެ  މި (ރ)  

ޖެންސީތަކުން އޭންވެސް ސުޕަވައިޒްކުރާ ނޫޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކާއި އެ

ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓަށް ، ބަލަހައްޓާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ ބާރު

ހޯދޭ މަޢުލޫމާތުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުން ބަލަހައްޓާ  ގޮތުންއެލިބިގެންވެއެވެ. 
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 ހުންނަ މަޢުލޫމާތު ހިމެނެއެވެ. ޑޭޓާބޭސްތަކުގައި ރައްކާކޮށްފައި

މާއްދާގެ (ހ)، (ނ) އަދި (ރ) ގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  މި (ބ)  

ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުން އެދިއްޖެނަމަ، އެ ޔުނިޓުން 

އަދި ކަނޑައަޅާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ކޮންމެ  ކަނޑައަޅާ ގޮތަކަށް

 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.އެ ޔުނިޓަށް ފަރާތަކުންވެސް އެ މަޢުލޫމާތު 

ފައިނޭންޝަލް  އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، (ޅ)  

ޤާނޫނު  ނާއިއިދާރާތަކުންއިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުންނާއި ސުޕަވައިޒްކުރާ 

 އެއްބަސްވުމެއްގެ ވެވޭއެފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި  ،ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކުން

މަނީ ލޯންޑްރިންގ ނުވަތަ ، ދަށުން އިންތިޒާމެއްގެ އެނޫންވެސްދަށުން ނުވަތަ 

ކުށްކޮށްގެން ހޯދާ ކުށަކާގުޅޭ ނުވަތަ ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުމުގެ 

 ތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ.އެހީ މުގައިމާތު ބަދަލުކުރުގުޅޭ މަޢުލޫމުދަލަކާ

 ތަކަށް(ނ) އަދި (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާ، (ށ)، މާއްދާގެ (ހ) މި (ކ)  

މަޢުލޫމާތެއް  އެ ،ބޭރުގެ ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓަކުން އެދެފިނަމަ

ކަންތައްތައް  ހައިކުރަންޖެހޭ އެންމެއެއްކުރުމަށް ނުވަތަ އެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް 

 ޓުންނެވެ.ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިކުރާނީ 

 

ޝައްކުކުރެވޭ ޙަރަކާތެއްގެ 

ގުޅިގެން އެޅޭ  ރިޕޯޓަކާ

 ފިޔަވަޅުތައް

މަނީ  ،ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓަށް (ހ)  .29

ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުމުގެ ނުވަތަ  ގެ ޙަރަކާތަކާލޯންޑްރިންގ

ޙަރަކާތަކާއި ނުވަތަ ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ އެއްޗަކާ ގުޅުންހުރި ކަމަށް 

މުގެ މަޢުލޫމާތު ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއަށް ނުވަތަ ކައެ ،ޝައްކުކުރެވޭނަމަ

އިދާރާއަށް ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުން  ތަޙްޤީޤުކުރާ

ގައި، ފައިނޭންޝަލް ފޮނުވުމު ގޮތުން މަޢުލޫމާތުއެފޮނުވަންވާނެއެވެ. 

އެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފައިވާ އިދާރާގެ ނަން އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓަށް 
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އި އެކަމުގަނުވާނެއެވެ. ޔުނިޓުން ފޮނުވާ މަޢުލޫމާތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ހިމަނައިގެން

ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތެއް ނުވަތަ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް، އެ ތަންފީޛީ ނުވަތަ 

 އިދާރާއަކުން ނިންމަންވާނެއެވެ. ތަޙްޤީޤީ

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް  ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން މި (ށ)  

ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް  މާލުވެފައިވާކަމަށް ނުވަތަ މިހުކަމެއްކުރުމުގައި އި

ޢަމަލުކުރަމުންދާކަމަށް ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓަށް ފެނިއްޖެނަމަ، 

 ށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.ފަރާތަ ޒްކުރާކަމާބެހޭ ސުޕަވައި

 

މާއްދާގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ވަނަ  27ޤާނޫނުގެ  މި  .30 ޔުނިޓް ރޭވިފައިވާ ގޮތް

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް ނިންމުމުގެ  ޔުނިޓުގެ ޔުނިޓަކީ އެ

އެއްގޮތްވާ  ބަޖެޓާ ޓަށް ކަނޑައަޅާފައިވާއަދި އެ ޔުނި ،ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން ލިބިގެންވާ

ކުރުމުގެ ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން ލިބިގެންވާ ތައްޚަރަދުއެ ޔުނިޓުގެ ން ގޮތުގެމަތި

 ކެވެ.ޔުނިޓެ

 

ވެ. އަދި ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުގެ މުވައްޒަފުން ޢައްޔަންކުރާނީ ގަވަރނަރެ  .31 ޢައްޔަންކުރުންމުވައްޒަފުން 

 ބަޔަކަށް ވާންވާނެއެވެ. ޤާބިލު ނަ،އެފަދަ މުވައްޒަފުންނަކީ ކަމަށް އެކަށޭ

 
އަދި  ވެސްފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓު ހިންގުމުގެ އިސްވެރިޔާ (ހ)  .32 މަޞްލަޙަތު ފުށުނޭރުން

ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ  އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު، މި

 ފާއެއް އަދާކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.ފަރާތެއްގެ އެއްވެސް ވަޒީ

ސަބަބުން ނުވަތަ ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ ނުވަތަ  އަދާކުރާ ވަޒީފާއެއްގެ ސަބަބުން (ށ)  

ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުގެ ވަޒީފާ ހިންގާ ޙަރަކާތެއްގެ ސަބަބުން 

ނުވަތަ  ގައިއެފަދަ ވަޒީފާއެއް ،ނަމައެޅޭމިނިވަންކަމާއެކު އަދާކުރުމަށް ހުރަސް
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ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް  ،ނުވަތަ ޙަރަކާތެއްގައިމަސައްކަތެއްގައި 

އަދި އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު  ވެސްޔުނިޓުގެ ހިންގުމުގެ އިސްވެރިޔާ

 ބައިވެރިވެގެންނުވާނެއެވެ.

 

ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް 

 ޔުނިޓަށް ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓްތައް

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ  މި (ހ)  .33

ތައް ޓްއެ ރިޕޯލިޔުމުންނެވެ.  ތައްޔާރުކުރަންވާނީރިޕޯޓްތައް 

ފައިނޭންޝަލް  ފޮނުވަންވާނީފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓަށް 

އަވަހަށް ، ގޮތެއްގެމަތިން ކަނޑައަޅާ އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުން

 ވެ.މެދުވެރިކޮށެއް ތެލަސީވަމުއާޞަލާތީ އަދި ރައްކާތެރި  ރައްދުކުރެވޭ

ގެ ދަށުން ފައިނޭންޝަލް ދުއިވާގެ ދަށުން ހަދާ ގަޤާނޫނު މިނާއި ޤާނޫ މި (ށ)  

 އަންނަނިވިއިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓަށް ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓްތަކުގައި މަދުވެގެން 

 މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ކުރާ އޮފިސަރުގެ ޓްރިޕޯ ،ރިޕޯޓްކުރާ އިދާރާގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތާއި  )1(   

 ޞަލާތުކުރެވޭނެ މަޢުލޫމާތު؛އާނަމާއި އަދި އެފަރާތާ މު

އަދި  ،މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތާއި  )2(   

ރީގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދަންޖެހޭ ޝައެ މުޢާމަލާތަކާގުޅޭ ބެނެފި

 އެފަރާތުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު؛ޙާލަތްތަކުގައި 

މުޢާމަލާތުގައި ހިމެނޭ ފައިސާގެ އެ  ،އެ މުޢާމަލާތެއްގެ ބާވަތާއި  )3(   

މުޢާމަލާތުގައި  ،ބާވަތާއި، މުޢާމަލާތުގެ ތާރީޚާއިޢަދަދާއި، ފައިސާގެ 

 އަދި ؛ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ އެކައުންޓް ނަންބަރު

ވޭ ކަމުގައި ބެލެ ޝައްކުކުރެވޭ މުޢާމަލާތެއްއެ މުޢާމަލާތަކީ   )4(   

 ސަބަބުތައް ހިމެނޭ ބަޔާނެއް.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ފައިނޭންޝަލް  (ނ)  
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 އި ރިޕޯޓް އެކުލަވާލަންވީ ގޮތްރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ގޮތާށް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓަ

ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުން ކަނޑައަޅައި ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ 

 ފަރާތްތަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

 

ޖެންސް ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލި

 ޔުނިޓުގެ ޑޭޓާބޭސް

މާޔަތްކޮށްދިނުމާއި އަދި ޙިހެއްޓުމާއި ޕްރައިވަސީ ފެސިއްރު ހި (ހ)  .34

ތަކާއި ނުޤާނޫ ރެވޭބޭސްއާ ބެހޭގޮތުން ޢަމަލުކުޑޭޓާ ޑްކޮމްޕިޔުޓަރައިޒް

ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުން  ގޮތުގެމަތިން ދުތަކާ އެއްގޮތްވާއިވާގަ

 ކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. މުޑޭޓާބޭސްއެއް ޤާއި

އެ މާއްދާގައި ޑޭޓާބޭސްގައި، މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ޤާއިމުކުރާ މި  (ށ)  

 ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ އަދި މި ޚިލާފުނުވާނެ ގޮތެއްގެމަތިން ޤާނޫނުތަކާބަޔާންކުރާ 

ޝައްކުކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތަކާގުޅޭ ރިޕޯޓްތަކާއި އެހެނިހެން  ،ގޮތުގެމަތިން

އިތުރުން ޝައްކުކުރެވޭ މުޢާމަލާތެއް ހިންގީ  އޭގެމަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

 ރީއެއް މެދުވެރިކޮށް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެއަސީދާކޮށް ނުވަތަ އިންޓަރމީޑި

 ންގި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތުމުޢާމަލާތެއް ހި އަދި އެ ބެހޭ މަޢުލޫމާތުމުޢާމަލާތަކާ

 ޑޭޓާބޭސްގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.އެ 

 

އެ  ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު  .35 އަހަރީ ރިޕޯޓް

ސުޕަވައިޒްކުރާ  ،ތައްޔާރުކޮށް ޓެއްއަހަރީ ރިޕޯޔުނިޓުން ކުރި މަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށް 

ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކަށާއި، ތަޙްޤީޤީ އިދާރާތަކަށާއި، އިދާރާތަކަށާއި، 

ޢާންމުކޮށް  ޓްއެނޫންވެސް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ރިޕޯ

ފަންނީ ރިޕޯޓްތައް  ލިބޭޔުނިޓަށް އެ ގައި، ޓްރިޕޯ އަހަރީއެ ކުރަންވާނެއެވެ. އިޢުޝާ

މަނީ އެއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ. އަދި  ،ދިރާސާކޮށްނަޒަރަކުން 

ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތަކަށް ގެ ޙަރަކާތްތަކާއި ލޯންޑްރިންގ
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 ހިމަނަންވާނެއެވެ. މަޢުލޫމާތުވެސް އެ، ބަދަލުތައް ދިރާސާކޮށް މުންދާއަންނަ

 

ގަވަރނަރ ކަނޑައަޅާ ، ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ރަށްކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކުރިއަށް އޮތް އަހަ  .36 ހިންގުމުގެ ބަޖެޓް

ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުން  ކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން،މިންގަނޑުތަ

 ކޮށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ތައްޔާރު

 

ނާއި އެ ޔުނިޓުގެ މުވައްޒަފުން ނާއިފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުގެ އިސްވެރިން  .37 ހިފެހެއްޓުން ސިއްރު

ކޮންސަލްޓަންޓުން އަދި އެނޫންވެސް އެ  ނާއިމާހިރުން ޙަރަކާތްތެރިވާމަސައްކަތްތަކުގައި 

ތްތަކުގެ އެފަރާތަކުން، ފަރާކޮންމެ ޔުނިޓުގެ މަޢުލޫމާތު ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ 

ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި  ގެ ގޮތުގައިމަޢުލޫމާތު ސިއްރު ލިބޭވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައި 

ނިމުމަށްފަހުގައިވެސް ސިއްރުގެ ފަދަ މަޢުލޫމާތު، އެފަރާތްތަކުގެ ވާޖިބު އަދާކޮށް އެ

ފަދަ މަޢުލޫމާތު އެފަރާތްތަކަށް ލިބޭ އެހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި ގޮތުގައި 

 .ގޮތުގެމަތިންނެވެބޭނުންކުރަންވާނީ ހަމައެކަނި މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 

ޖެންސީތަކާއެކު ގުޅުން އޭބޭރުގެ 

 ބޭއްވުން

ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާ އެއްފަދަ  (ހ)  .38

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ  37މި ޤާނޫނުގެ އަދި  ،ކުރާ މަސައްކަތްތައް

ބޭރުގެ ފެހެއްޓުން އެ އޭޖެންސީއެއްގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވާ ސިއްރު ހިއުސޫލުން 

ނުވަތަ ފައިނޭންޝަލް އޭޖެންސީއަކާއެކު، އެ އޭޖެންސީއެއްގެ އެދުމުގެ މަތިން 

ރުމާ މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކު ޓުގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމުގައި،އިންޓެލިޖެންސް ޔުނި

ފައިނޭންޝަލް  ގުޅޭގޮތުން ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވެވޭ ގޮތެއްގެމަތިން

އެފަދަ ކުރެވިދާނެއެވެ. ބަދަލުމާތު މަޢުލޫޓަށް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނި

އަކަށްވުން އޭޖެންސީމަސައްކަތްކުރާ  ގައިއަކީ ވަކި ދާއިރާއެއްއޭޖެންސީ

 ލާޒިމެއްނޫނެވެ.
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ފައިނޭންޝަލް އެކު ޖެންސީއަކާއޭބޭރުގެ މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން  (ށ)  

ޔުނިޓުން މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރާނަމަ، އެކަން ކުރަންވާނީ  އިންޓެލިޖެންސް

ންވެސް ނޫއެ ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެއްދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެވޭ 

 ޓެއްގެ ދަށުންނެވެ.މަންޖްއެރޭން

އެއްވެސް ޙިއްޞާކުރެވޭ ނުވަތަ ބަދަލުކުރެވޭ މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން  (ނ)  

 ހަމައެކަނި މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ޙަރަކާތްތައް، ބޭނުންކުރަންވާނީ އްމަޢުލޫމާތެ

ޓެރަރިޒަމަށް  ކުށްތައް ނުވަތަ ކުށާ ގުޅިފައިވާ ގެމަނީ ލޯންޑްރިންގ ނުވަތަ

އަދި އެފަދަ ޓުވުމަށެވެ. އްފައިނޭންސްކުރުމަށް ހިންގޭ ޙަރަކާތްތައް ހު

އޭޖެންސީގެ  ދިންމަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްމަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންކުރަންވާނީ، އެ 

 ހުއްދައާ އެކުގައެވެ.

 

 އަށްވަނަ ބާބު

 މުޢާމަލާތްތައް ރިޕޯޓްކުރުންޝައްކުކުރެވޭ 

 

މުޢާމަލާތްތައް ޝައްކުކުރެވޭ 

 ކުރުމުގެ ޒިންމާރިޕޯޓް

ހޯދާފައިވާ ފައިސާއެއް ނުވަތަ ކޮށްގެން ކުށް ނުވަތަ މުދަލަކީ  ފައިސާއެއް ވަކި (ހ)  .39

ނުވަތަ ގުޅުންހުރި  ޙަރަކާތަކާގެ ނުވަތަ މަނީ ލޯންޑްރިންގ، ކަމަށްމުދަލެއް 

ނުވަތަ  ފައިސާއެއްގުޅުންހުރި  މުގެ ޙަރަކާތަކާޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރު

މުދަލެއް ކަމަށް ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ފަރާތަކަށް ޝައްކުކުރެވިއްޖެނަމަ، ނުވަތަ 

އެ ޝައްކެއް އުފެދުމުން ޝައްކުކުރެވޭ ފަދަ ސަބަބުތަކެއް ހުރެއްޖެނަމަ، 

ވީއެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގެ  ވުމުންކުރެގަފާހަ އްސަބަބެނުވަތަ އެފަދަ 

ތެރޭގައި  (ތިނެއް) ދުވަހުގެ 3ނޫން ރަސްމީ ބަންދުތެރޭގައި އަދި ލަސްވެގެން 

ޔުނިޓަށް  ބަޔާންކޮށް، ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް އެކަން

 ރިޕޯޓްކުރަންވާނެއެވެ.
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ޤާނޫނީ  ނޯޓަރީންނާއިނަމަވެސް، އޮތްމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން  (ށ)  

ންވެސް ޤާނޫނީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނީ ނޫވަކީލުންނާއި އެ

ޑިޓަރުންނާއި ޓެކްސް އޮފަރާތްތަކުންނާއި، އެކައުންޓަންޓުންނާއި 

 ލިބޭގުޅިގެން ތަކާ އެޑްވައިޒަރުން، ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތަކާގުޅޭ ޝަރީޢަ

 ލިބޭރާތެއް ތަމްސީލުކުރުމުގައި ގައި އެފަދަ ފައްނުވަތަ ޝަރީޢަތެއް މަޢުލޫމާތެ

ފަދަ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ތެރޭގައި އެރިޕޯޓްކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.  އްމަޢުލޫމާތެ

ޤާނޫނީ ލަފާދިނުމުގައި ލިބިފައިވާ މާ ގުޅޭގޮތުން ޅުހެޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ ހުށަ

ފަދަ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވަނީ ޝަރީޢަތް އެމަޢުލޫމާތު ހިމެނޭނެއެވެ. އަދި 

މުގެ ކުރިން ނުވަތަ ޝަރީޢަތް ހިނގަމުންދަނިކޮށް ނުވަތަ ޝަރީޢަތް ފެށު

 ތު ރިޕޯޓްކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.ވީނަމަވެސް އެ މަޢުލޫމާކަމަށްނިމުމަށްފަހުގައި 

 ،ފަދަ އަގުހުރި މުދަލުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކުން ދަންޢުޖަވާހިރާއި މަ (ނ)  

 ނުވަތަ އެ ފައިސާގެ ޢަދަދެއް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ

 އްގެނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ޢަދަދެޢަދަދެއް ފައިސާގެ  ޢަދަދަށްވާ ބޭރު

މުޢާމަލާތަކީ ޝައްކުކުރެވޭ  ދު ފައިސާއިން ކުރާނަމަ، އެގުމުޢާމަލާތެއް ނަ

ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓަށް  ،މުޢާމަލާތެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި

 ވެ.ރިޕޯޓްކުރަންވާނެއެ

ގެ ޚިދުމަތް ތްތަކުއެފަރާ، ފަރާތްތަކުން ރިއަލް އެސްޓޭޓްގެ ވިޔަފާރިކުރާ (ރ)  

ރިއަލް އެސްޓޭޓް ގަނެވިއްކުމުގެ  ކާއެކު ކުރާތަތްފަރާލިބިގަންނަ 

ފައިނޭންޝަލް  ތްތަކަކީ ޝައްކުކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތަކެއް ކަމަށް ބަލައި،މުޢާމަލާ

 .އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓަށް ރިޕޯޓްކުރަންވާނެއެވެ

މި މާއްދާގެ ދަށުން ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ  (ބ)  

ގޮތާއި ރިޕޯޓްތައް ހުންނަންވާނެ ގޮތް ބަޔާންކޮށް  ރިޕޯޓްތައް ހުށަހަޅާނެ

ދެއް އެކުލަވާލައި އިވާގަސް ޔުނިޓުން ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެން



 
 
 
 

 
 

 37 

 ވާނެއެވެ.ޢާންމުކުރަން

 

 ތައްފައިސާގެ މުޢާމަލާތް

 ރިޕޯޓްކުރުން

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި  ،ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން (ހ)  .40

 ނުވަތަ އެމޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ފައިސާގެ ޢަދަދެއްގެ 

މަލާތެއް، ޢާނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ޢަދަދެއްގެ މު ގެފައިސާ ޢަދަދަށްވާ ބޭރު

މި ޤާނޫނުގެ ބެލެވޭ މުޢާމަލާތްތަކެއްގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު  ކަމަށް ނުވަތަ ގުޅިފައިވާ

ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ޢަދަދާ 

ވުރެ މަތީ ށްއެއަ ނުވަތަ ގެފައިސާ ޢަދަދަށްވާ ބޭރު ނުވަތަ އެއެއްވަރުވާނަމަ 

ދު ފައިސާއިން ނުވަތަ އެހެންވެސް ގުޢަދަދެއްގެ މުޢާމަލާތެއް، އެއީ ނަ

ބޭރުގައި ކުރެވޭ  ންޖެއިފައިސާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނުވަތަ ރާއް

ޔުނިޓަށް  މުޢާމަލާތެއްނަމަ، އެ މުޢާމަލާތްތައް ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް

 ރިޕޯޓްކުރަންވާނެއެވެ.

(ހ) ގެ ދަށުން ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓަށް  މާއްދާގެ މި (ށ)  

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓްތައް ހުށަހަޅާނެގޮތާއި ރިޕޯޓްތައް ހުންނަންވާނެ ގޮތް

ދެއް އެކުލަވާލައި އިވާގަބަޔާންކޮށް ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުން 

 ވާނެއެވެ.ޢާންމުކުރަން

 

ކުރާ  ބޭރަށް ންޖެއިރާއް

ޓްރާންސްފަރތައް  ގެފައިސާ

 ރިޕޯޓްކުރުން

ބެލެވޭ  ކަމަށް އެއް މުޢާމަލާތެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ގުޅިފައިވާ (ހ)  .41

ން އިމުޢާމަލާތްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ދިވެހިރާއްޖެ

ޓްރާންސްފަރއެއް ފައިނޭންޝަލް  ގެކޮންމެ ފައިސާ ކުރާބޭރަށް 

 ޔުނިޓަށް ރިޕޯޓްކުރަންވާނެއެވެ. އިންޓެލިޖެންސް

ދަށުން ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ  މި މާއްދާގެ (ށ)  

ބަޔާންކޮށް  ގޮތާއި ރިޕޯޓްތައް ހުންނަންވާނެ ގޮތް ރިޕޯޓްތައް ހުށަހަޅާނެ
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ދެއް އެކުލަވާލައި އިވާގަފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުން 

 ވާނެއެވެ.ޢާންމުކުރަން

 

މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުން 

 ފަސްކުރުން

ނުވަތަ ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުމުގެ  ގެ ޙަރަކާތަކާމަނީ ލޯންޑްރިންގ (ހ)  .42

ހޯދާފައިވާ ކޮށްގެން ކުށް ކަމަށް ނުވަތަ  ޙަރަކާތަކާ ގުޅުންހުރި މުޢާމަލާތެއް

 ،އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ގުޅުންހުރި މުޢާމަލާތެއް ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ މުދަލަކާ

ކުރަންވާނީ، އެ މުޢާމަލާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން 

އެ މުޢާމަލާތެއް  ،މަށްފަހުދިނުފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓަށް 

 ގޮތެއް ވަކިހިންގުމާމެދު މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ޔުނިޓުން 

 ނެވެ.އެންގުމުން

 ހުށަހެޅޭމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓަށް  (ށ)  

މުޢާމަލާތަކީ، ސީރިއަސް ނުވަތަ ކޮންމެހެން އަވަސް ފިޔަވަޅެއް އަޅަންޖެހޭ 

ކަމަށް ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް  މައްސަލައެއް ހިމެނޭ މުޢާމަލާތެއް

ރަށްވުރެ އިތުރުނުވާނެ (ހަތްދިހަ ދޭއް) ގަޑިއި 72، ފެންނަނަމަ ޔުނިޓަށް

މުއްދަތަކަށް އެ މުޢާމަލާތެއް ނުކޮށް ހިފެހެއްޓުމަށް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

 ޖެންސް ޔުނިޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލި

މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތެއް ކުރުން ހުއްޓުވާލުމަކީ  މި (ނ)  

ކަމުގައިވާނަމަ ނުވަތަ އެފަދަ މުޢާމަލާތެއް ކުރުން ކުރެވެން ނެތްކަމެއް 

 އަކީ ކޮން ފަރާތެއްކަންރީޝަހުއްޓުވާލުމުން އެ މުޢާމަލާތަކާގުޅޭ ބެނެފި

ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ  ،ކުރެވޭ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅޭނަމަ ދެނެގަތުމަށް

މުޢާމަލާތެއް ކުރުމަށްފަހު އެކަން ފައިނޭންޝަލް  އެ، ފަރާތްތަކުން

 ންސް ޔުނިޓަށް ވަގުތުން އަންގަންވާނެއެވެ.އިންޓެލިޖެ

 



 
 
 
 

 
 

 39 

ފަރާތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު  ވަކި

ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް 

ޔުނިޓަށް ހުށަހަޅައިފިކަން 

 ކުރުންނުހާމަ

ނުވަތަ  ،ގެ ޑިރެކްޓަރެއް ނުވަތަ އޮފިސަރެއްތުއެފަރާރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ފަރާތަކުން ނުވަތަ   .43

މުވައްޒަފެއް، ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް 

ޔުނިޓަށް ހުށަހަޅާކަން ނުވަތަ ހުށަހަޅައިފިކަން، ނުވަތަ މަނީ ލޯންޑްރިންގ ނުވަތަ 

ޔުނިޓަށް ހުށަހަޅާކަން ނުވަތަ  އެޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުމާބެހޭ ރިޕޯޓެއް 

ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުމާބެހޭ  ނުވަތަ ގފިކަން، ނުވަތަ މަނީ ލޯންޑްރިންހުށަހަޅައި

ޚިދުމަތް ގެ ތަޙްޤީޤެއް ކުރާކަން ނުވަތަ ކުރަން އުޅޭކަން ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ފަރާތު

އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި ލިބިގަންނަ ފަރާތަކަށް ނުވަތަ ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް 

 ހާމަކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.

 

 ނުވަވަނަ ބާބު

 ޒިންމާވާންނުޖެހޭ ޙާލަތްތައް

 

 ޝައްކުކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތައް

ނިޔަތުގައި ރިޕޯޓްކުރާ  ހެޔޮ

 އިމްތިޔާޒު ދޭފަރާތްތަކަށް ލިބި

ނިޔަތުގައި  މި ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ހެޔޮކުން ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ފަރާތަ  .44

އްގެ ނުވަތަ އޮފިސަރެއްގެ ރެޑިރެކްޓަގެ ތުއެފަރާގެ ނުވަތަ ތުއެފަރާރިޕޯޓްކުރުމަކުން، 

ނުވަތަ ޕްރޮފެޝަނަލް  އާބޭންކިންގ ސީކްރަސީ ،ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް

ދަޢުވާއެއް ޖިނާއީ އެއްވެސް  ގެ ސަބަބުންވުމުފުނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓާ ޚިލާ އާސީކްރަސީ

ޗަށް އިދާރީ ނުވަތަ މަދަނީ ދަޢުވާއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ފަރާތެއްގެ މައް

 ފިޔަވަޅެއްވެސް ނޭޅޭނެއެވެ. ޙީލާޞްނުވަތަ އި

 

ޝައްކުކުރެވޭ މުޢާމަލާތެއް 

ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންވާ 

 އިމްތިޔާޒް

ވަނަ  41، ވަނަ މާއްދާއާއި 40 ،ވަނަ މާއްދާއާއި 39ގެ ނުޤާނޫ މި (ހ)  .45

ނިޔަތުގައި  ގޮތުގެމަތިން ހެޔޮ ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ 42މާއްދާއާއި، 

 ނުވަތަ ފަރާތެއްގެ ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ، ކުންރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތެއް ހިންގުމަ

އް ނުވަތަ އޮފިސަރެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ޑިރެކްޓަރެ ގެތުއެފަރާ
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ށުގެ ދަޢުވާއެއް މަނީ ލޯންޑްރިންގ ނުވަތަ ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުމުގެ ކު

 ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ވަނަ ނަންބަރުގައާއި، މި ) 1ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ( 27ޤާނޫނުގެ  މި (ށ)  

ޤާނޫނު  ގޮތުގެމަތިންވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  44 ޤާނޫނުގެ

ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއެއްގެ އެދުމަކަށް މުޢާމަލާތެއް ހިންގާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް 

 މި މާއްދާގެ ދަށުން އިމްތިޔާޒު ލިބިދެވޭނެއެވެ.

 

 ވަނަ ބާބުދިހަ

 ސުޕަވައިޒްކުރާ އިދާރާތަކުގެ ޒިންމާތައް

 

ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް 

ސުޕަވައިޒްކުރާ އިދާރާތަކާގުޅޭ 

 މު މާއްދާތައްންޢާ

އުފުލާ  ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ސުޕަވައިޒްކޮށް ރެގިއުލޭޓްކުރުމުގެ ޒިންމާ (ހ)  .46

ބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދެވަނަ  މި ޤާނޫނުގެ ،ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން

ޢަމަލުކުރޭތޯ ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ކާ އެއްގޮތަށް ތަކަންތައް

 .ންވާނެއެވެމުންގެންދަބަލަ

ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ސުޕަވައިޒްކުރާ ނުވަތަ ރެގިއުލޭޓްކުރާ  (ށ)  

އެއްގޮތްވާ ނާ ންވެސް އިދާރާތަކުން މި ޤާނޫނޫނުވަތަ ކަމާބެހޭ އެއިދާރާތަކުން 

 ވާ ކަންތައްތައް ކުރަންވާނެއެވެ.ތިރީގައި ގޮތުގެމަތިން

 ،ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ކޮންޓްރޯލްކުރާ ފަރާތްތަކަކީ ނުވަތަ  )1(   

ވިޔަސް ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ގޮތެއްގައިނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތެއްގައިސީދާ

ފަރާތްތަކުގެ ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަކީ ނުވަތަ 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަކީ ނުވަތަ މެނޭޖްމަންޓްގައި 

ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަކީ ކަމަށް ޤާބިލުނޫން މީހުން ކަމުގައިވިޔަނުދިނުމަށް 

ގޮތުން، އެއަޅަންވާނެއެވެ.  އެކަށީގެންވާ ޤާނޫނީ އަދި އިދާރީ ފިޔަވަޅު
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 ކުރާއިރުޓެސްޓު އެފަރާތްތައްބިލު މީހުން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ޤާ

ލިބިފައިވާ ފަންނީ އެފަރާތަކަށް އެފަރާތެއްގެ ތެދުވެރިކަމާއި، 

ނަފްސާނީ އެފަރާތެއްގެ  ،ލީމާއި ހުނަރުވެރިކަމާއިޢުތަޖުރިބާއާއި ތަ

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  އެފަރާތުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައިޙާލަތާއި، 

 ރަމުންދާޑުތަކަށް ޢަމަލުކުނމިންގަ މިންގަނޑުތަކާއި ލައިސަންސާގުޅޭ

 ބެލުން ހިމަނަންވާނެއެވެ. ޑުކޯރެމިންވަރާއި، ޖިނާއީ ކުށުގެ 

އަދި  ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ސުޕަވައިޒްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި  )2(   

 ބަހައްޓާތޯއާއި ންތައްޔުލިޔެކި ،އެއްގޮތަށް ތްތަކުން މި ޤާނޫނާއެފަރާ

 ؛ރިޕޯޓްކުރޭތޯ ބަލައި ސުޕަވައިޒްކުރުން

މާއްދާގައި ވަނަ  21ޤާނޫނުގެ  މި ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން  )3(   

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންޓާރނަލް ޕްރޮގްރާމްތައް އެކަށައަޅާފައިވޭތޯއާއި 

 ؛ންބަލަމުންދިޔުޕްރޮގްރާމްތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރޭތޯ ގަވާއިދުން  އެ

ގޮތަކަށް  ޝައްކުކުރެވޭޢަމަލުތައް ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ   )4(   

 ،ދީ ދެނެގަތުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށްޓަކައި އިރުޝާދުހުންނަކަން 

 ؛ންކަމާގުޅޭ ސިޔާސަތުތަކާއި އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅު

މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުމުގެ   )5(   

ނުވަތަ އިދާރާއަކާއެކު ޤައުމެއްގެ  ޙަރަކާތްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ބޭރު

ފަދަ އެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު ޙިއްޞާކުރުމާއި

ޝަރީޢަތުގެ  ކުގެފަދަ މައްސަލަތައެއި އާކުރުމުގަޤުމައްސަލަތައް ތަޙްޤީ

 ؛ލާގައި އެފަރާތްތަކަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުންޙަމަރު

ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ހިންގާ  ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން  )6(   

ޤައުމެއްގެ  ތްތަކުގެ ބްރާންޗްތަކަށާއި ސަބްސިޑިއަރީތަކަށް އެއެފަރާ

މި ޤާނޫނަށް  ކުންދުތައް ތަންދޭ މިންވަރައިވާގަޤާނޫނާއި 
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ޢަމަލުކުރުމަށް އެންގުން. އަދި އެފަދަ ބްރާންޗް ނުވަތަ 

އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވެން ނެތްނަމަ،  މި ޤާނޫނާ ކަށްސަބްސިޑިއަރީތަ

ސުޕަވައިޒަރީ ނުވަތަ ރެގިއުލޭޓަރީ އިދާރާއަށް ނުވަތަ  ،އެކަން

 ؛އިދާރާތަކަށް ރިޕޯޓްކުރުމަށް އެންގުން ންވެސް ކަމާބެހޭނޫއެ

މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުމާ ގުޅުންހުރި   )7(   

ފަދަ އެނުވަތަ  ހޯދާ މުދަލާބެހޭކޮށްގެން ށް ނުވަތަ ކު ބެހޭޙަރަކާތަކާ

ގުޅުންހުރިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ  އެއްޗަކާ ނުވަތަ ޙަރަކާތަކާ

ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބުމުން، ވީ އެންމެ  މުޢާމަލާތަކާ

(ތިނެއް)  3ނޫން  ބަންދު ރަސްމީލަސްވެގެން  އަވަހަކަށް އަދި

ލިޖެންސް ޔުނިޓަށް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިނޭންޝަލް އިންޓެ

 ؛ރިޕޯޓްކުރުން

މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުމުގެ   )8(   

ގުޅިގެން ނުވަތަ ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން  ޙަރަކާތްތަކާ

ދާ ޚިލާފުވެގެން، ކުރެވޭ އިވާގަޤާނޫނާއި  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ

މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޢަތަށް ހުށަހެޅޭ ރީތަޙްޤީޤެއްގައި ނުވަތަ ޝަ

ންސީތަކާއެކު ޖެއޭފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރާ އެޤައުމެއްގެ  ބޭރު

 އެއްބާރުލުން؛ އަދި

ތަފާތު އަޅަމުންގެންދާ މި ބާބުގެ މާއްދާތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި   )9(   

 ތަފާސްހިސާބު ބެލެހެއްޓުން. ކުގެފިޔަވަޅުތަ

 

ސުޕަވައިޒްކުރާ އިދާރާތަކުގެ 

 ދައުރު

ސުޕަވައިޒްކުރާ ނުވަތަ ރެގިއުލޭޓްކުރާ އިދާރާއަކަށް ނުވަތަ ކަމާބެހޭ  (ހ)  .47

 ކުރާނުވަތަ ރެގިއުލޭޓް ކުރާޕަވައިޒްސުތަކުން އެފަރާންވެސް އިދާރާއަކަށް، ނޫއެ

ބައިގައި  ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ފަރާތެއް މި ޤާނޫނުގެ ދެވަނަ އަދި ތިންވަނަ
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ށް ފެނިއްޖެނަމަ، ތިރީގައިވާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާއަކާ ޚިލާފުވެއްޖެކަމަ

އޭގެ ތެރެއިން އެއް ފިޔަވަޅަށްވުރެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅެއް ނުވަތަ  ފިޔަވަޅުތަކުގެ

 އެޅިދާނެއެވެ.ތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެ ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ފަރާގިނަ 

 ؛ދިނުން ރުން އިންޒާމުލިޔު  )1(   

 ؛ކުރުމަށް އެންގުންވަކި ގޮތަކަށް ކަމެއް ނުވަތަ ކަންތައްތަކެއް  ވަކި  )2(   

ތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އެފަރާރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން   )3(   

ގަވާއިދުން  ،ފިޔަވަޅުތަކުގެ ރިޕޯޓްއަދާކުރުމަށްޓަކައި އަޅަމުންދާ 

 ؛ފޮނުވުމަށް އެންގުން

(ފަސްލައްކަ)  500,000/-(ދިހަހާސް) ރުފިޔާއާއި  10,000/-  )4(   

 ޖޫރިމަނާކުރުން؛އެފަރާތް ޢަދަދަކުން  ގެރުފިޔާއާ ދެމެދު

 ވަޒީފާ އަދާކުރުން މަނާކުރުން؛ އެ ދާއިރާގައި ތެއްއެފަރާ  )5(   

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ  ނުވަތަ ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ފަރާތުގެ މެނޭޖަރުން  )6(   

މެންބަރުން ނުވަތަ ކޮންޓްރޯލްކުރާ ޙިއްޞާދާރުންގެ ގޮތުގައި ތިބި 

ނުވަތަ އެފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާ ބާރުތައް  ކުރުންފަރާތްތައް ބަދަލު

ކުރުމަށް  ކަމެއް ގެ ތެރޭގައި ވަކިއޭ ؛ކުޑަކުރުން

 ރެއް ޢައްޔަންކުރުން ހިމެނެއެވެ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަ

ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓުން  ވާރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ފަރާތަށް ދޫކޮށްފައި  )7(   

 ލުކުރުން.ޠިނުވަތަ ބާ

ނުވަތަ ރެގިއުލޭޓްކުރާ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ އިދާރާއަކުން ސުޕަވައިޒްކުރާ  (ށ)  

ންވެސް އިދާރާއަކުން މި މާއްދާގެ ދަށުން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނޫކަމާބެހޭ އެ

 ،އަޅައިފިނަމަ، އެކަން ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓަށް އަންގައި

 ކުރަންވާނެއެވެ.ންމުކޮށް އިޢުލާންފިޔަވަޅު ޢާ އެޅިއެފަދައިން 

ނުވަތަ ރެގިއުލޭޓްކުރާ އިދާރާއަކަށް ނުވަތަ އިދާރާއަކަށް ސުޕަވައިޒްކުރާ  (ނ)  
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ގެ ކަމާބެހޭ އެހެންވެސް އިދާރާއަކަށް ލިބޭ މަޢުލޫމާތަކުން މަނީ ލޯންޑްރިންގ

 ،ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުމުގެ ޙަރަކާތެއް ހިންގާކަމަށް ބެލެވޭނަމަ ނުވަތަ

ޓެލިޖެންސް ޔުނިޓަށް އެކަން އިދާރާއަކުން ފައިނޭންޝަލް އިން އެ

 އަންގަންވާނެއެވެ.

 

 ރަވަނަ ބާބުއެގާ

މަޢުލޫމާތު ހާމަނުކުރުމަށް މަށްޓަކައި ނުވަތަ އެނޫންވެސް ފަންނީ އިމްތިޔާޒެއްގެ ދަށުން ސިއްރު ހިފެހެއްޓުބޭންކިންގގެ 

 އިސްތިސްނާވުން ޒިންމާއިންއޮންނަ 

 

ބޭންކިންގގެ ސިއްރު 

ނުވަތަ މަށްޓަކައި ހިފެހެއްޓު

ފަންނީ  އެނޫންވެސް

އިމްތިޔާޒެއްގެ ދަށުން 

މަޢުލޫމާތު ހާމަނުކުރުމަށް 

 ޒިންމާއިންއޮންނަ 

 އިސްތިސްނާވުން

ކުރާ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނު ޒްގޮތުގެމަތިން، ސުޕަވައި މި ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ  .48

ކުރާ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ޤުތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ތަޙްޤީ

 ދިނުމަށް އެންގުމުން ތެއްމަޢުލޫމާވަކި ނުވަތަ ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުން 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެފަރާތުން  ،ހުށަހެޅުމަށް އެންގުމުން މެއްލިޔެކިޔުވަކި ނުވަތަ 

ބޭންކިންގގެ ސިއްރު ، އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާ އަދާނުކުރެވޭނެ ސަބަބެއް ކަމުގައި

މަޢުލޫމާތު ފަންނީ އިމްތިޔާޒެއްގެ ދަށުން  މުގެ ގޮތުން ނުވަތަ އެނޫންވެސްހިފެހެއްޓު

 ނުވާނެއެވެ.ޒިންމާ ބޭނުންކޮށްގެންހާމަނުކުރުމަށް އޮންނަ 
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 ހަތަރުވަނަ ބައި

 އިބަ ކުރުމާބެހޭޤުތަޙްޤީ

 
 ބާރަވަނަ ބާބު

 ކުރުންޤުތަޙްޤީ

 
ހެކި  ކާގުޅޭމަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުމުގެ ކުށަ (ހ)  .49 ތަޙްޤީޤީ އުކުޅުތައް

ތަނެއް ހުރި  މުދަލެއްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ  ކުށް ނުވަތަ ޓަކައިހޯދުމުގެ ބޭނުމަށް

ކަމުގެ އިޚްތިޞާޞް  ،އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމަށް ،ޓަކައިހޯދުމުގެ ބޭނުމަށް

އް އަމުރެ ކޯޓުމުއްދަތަކަށް ވަކި ކަނޑައެޅޭ ލިބިފައިވާ ކޯޓަކަށް 

 ނެރެވިދާނެއެވެ.

ންވެސް އެފަދަ އެކައުންޓްތައް ނޫއެކައުންޓް ނުވަތަ އެ ކުބޭން  )1(   

 ؛މޮނިޓަރކުރުމަށް

ރވަރތައް ސަ ކާއިކްތަވާރނެޓް ކާއިކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތަ  )2(   

 ؛ބެލުމަށް

ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް  ފެކްސް ލައިންތައް ނުވަތަ ޓެލެފޯން ލައިންތައް  )3(   

ބޭނުންކުރާ އާލާތްތައް މުއާޞަލާތުކުރުމަށް ޓްރާންސްމިޝަން ނުވަތަ 

 ؛ޓެޕްކުރުމަށްސަރވެއިލްކުރުމަށް ނުވަތަ 

ދެކެވޭ ނުވަތަ ބަދަލުކުރެވޭ ވާހަކަތަކާއި ޢަމަލުތަކުގެ އޯޑިއޯ ނުވަތަ   )4(   

 ވީޑިއޯ ރެކޯޑިންގ ހެދުމަށް؛ އަދި

އިންޓަރސެޕްޓްކުރުމަށް ތައް މުޢާމަލާތްލިބޭ ސިޓީތަކާއި އެހެނިހެން   )5(   

 ހިފެހެއްޓުމަށް.ނުވަތަ 

އުކުޅުތައް ބޭނުންކުރަންވާނީ ކަމާބެހޭ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މި (ށ)  
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 ،ކުރަންވާނީއުކުޅެއް ބޭނުން. އަދި އެއިން ޤާނޫނުތަކުގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ

މެއް ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަ ނެއް ނުވަތަޓެލެފޯން ލައިޓެއް ނުވަތަ އެކައުން

މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ޙަރަކާތެއްގައި  ،ނުވަތަ ލިޔެކިޔުމެއް އްކެވާރނެޓްނުވަތަ 

ބައިވެރިވާ ކަމަށް ނުވަތަ ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުމުގެ ޙަރަކާތެއްގައި 

 ވަތަ ބޭނުންކޮށްފާނެނުކަން އެނގޭނަމަ ބޭނުންކުރާޝައްކުކުރެވޭ ފަރާތަކުން 

 އެވެ.ކަމަށް ބެލެވޭނަމަ

 

ސިއްރު އޮޕަރޭޝަންތަކާއި 

 ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ

މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުމުގެ ކުށްތައް  (ހ)  .50

މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި  ،ކަމާބެހޭ އޮފިޝަލެއް ކުރުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާޤުތަޙްޤީ

ބޭނުމުގައި ގެ ހެކި ހޯދުމުތްތަކާގުޅޭ ފައިނޭންސްކުރުމުގެ ޙަރަކާޓެރަރިޒަމަށް 

ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި، މަނީ ކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދަލެއް ނުވަތަ ކުށް

ކަމުގައި  ލޯންޑްރިންގ ނުވަތަ ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުމުގެ ޙަރަކާތެއް

ސިއްރު އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ނުވަތަ ކޮންޓްރޯލްޑް  ،ބެލެވޭ ޢަމަލެއް

ޑެލިވަރީއެއްގައި ކުރުމަކުން، އެ އޮފިޝަލަކަށް އެއްވެސް އަދަބެއް 

 ގެންނުވާނެއެވެ.ދީ

 ލޯންޑްރިންގ މަނީ ،ކުށެއް ކުރުމަށްތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުން އެއްވެސް ކުށުގެ  (ށ)  

 ކުރުމުގައިޤްތަޙްޤީ ކުށްތައް ފައިނޭންސްކުރުމުގެ ޓެރަރިޒަމަށް އަދި

 ބާރުދީގެންނުވާނެއެވެ. އޮފިޝަލުން ޙަރަކާތްތެރިވާ

ގުމުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންއެއްވެސް މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މި (ނ)  

 ވާނެއެވެ.ހޯދަންކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ހުއްދަ ކުރިން 
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 ފަސްވަނަ ބައި

 އަދަބުތަކާއި ވަގުތީ ފިޔަވަޅުތައް

 
 ތޭރަވަނަ ބާބު

 ހިފެހެއްޓުން ކުރުން ހުއްޓުވުމާއިތްމުދަލުން މުޢާމަލާނުވަތަ ފައިސާ  އެޅުމާއިވަގުތީ ފިޔަވަޅު

 
ނުވަތަ  ދައުލަތަށް ނެގިދާނެ ފައިސާވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  62މި ޤާނޫނުގެ  (ހ)  .51 ވަގުތީ ފިޔަވަޅުތައް

ރާ ވަގުތީ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ ބާރު، ޤާނޫނު ތަންފީޛުކު މުދަލާމެދު

 ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ވަގުތީ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ކޯޓު  (ށ)  

އަމުރެއްގެ ދަށުން އެ ފައިސާއެއް ނުވަތަ މުދާ ވަކި މުއްދަތަކަށް 

ކުރުން ހުއްޓުވުން ތްމުދަލުން މުޢާމަލާހިފެހެއްޓުމާއި އެ ފައިސާ ނުވަތަ 

 ހިމެނެއެވެ.

ގޮތުގައި ފައިސާ ނުވަތަ  ވަގުތީ ފިޔަވަޅެއްގެއަޅާ ދަށުން (ހ) ގެ  މި މާއްދާގެ (ނ)  

 ހެޔޮކުރުން ހުއްޓުވަންވާނީ، ތްހިފަހައްޓަންވާނީ ނުވަތަ އެއިން މުޢާމަލާމުދާ 

ޙައްޤުތަކަށް އެއްވެސް އުނިކަމެއް ނިޔަތުގައި ޢަމަލުކުރާ ތިންވަނަ ފަރާތްތަކުގެ 

 ފަދަ ގޮތަކަށެވެ. ނާންނާނެ

ފައިސާ ނުވަތަ މުދާ  ކުރުން ހުއްޓުވާތްމުޢާމަލާމި މާއްދާގެ ދަށުން  )ރ(  

ހުރި މާލީ ލެއް ނުވަތަ މުދަ ފައިސާއެއްބަލަހައްޓަމުންގެންދާނީ އެ 

 ކުރުންތްއިން މުޢާމަލާނުވަތަ އެ މުދާ ނުވަތަ ފައިސާ ،އިދާރާއަކުން

 ފަރާތަކުންނެވެ.ބެލެހެއްޓުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެ އެއްޗެހި  ހުއްޓުވުނުއިރު

ފައިސާ ނުވަތަ މުދާ ބަލަހައްޓަމުންގެންދާނީ  ހިފެހެއްޓޭމި މާއްދާގެ ދަށުން  )ބ(  

 .ކަމާބެހޭ އިދާރާއެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެކޯޓު އަމުރުގައި ބަޔާންކުރާ، 
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 ރަށް އެދޭއަމު ދަށުން ވަގުތީ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް ކޯޓު މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ )ޅ(  

މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ  އަމުރުގެ ކޯޓު ،ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ތުންފަރާ

 ނެވިދާނެއެވެ.ގެ ވަގުތީ ފިޔަވަޅު ނިމުމަކަށް އެ ކުރިންވެސް

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އަޅާފައިވާ ވަގުތީ ފިޔަވަޅު ނިމުމަކަށް  )ކ(  

ގެ ނުވަތަ މި މާއްދާގެ (ހ)  ތަށްތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާކުށުގެ  ޓަކައި،ގެނައުމަށް

 ގައި މަޞްލަޙަތެއްލުނުވަތަ މުދަ ފައިސާދަށުން ވަގުތީ ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިވާ 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.ކޯޓަށް ތަކަށް ފަރާ އޮތް

 ކުށްފައިސާ ނުވަތަ މުދާ ނުވަތަ ހިފެހެއްޓޭ މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން  )އ(  

ނުވަތަ މި މާއްދާގެ ދަށުން ދައުލަތަށް ނަގަންދެން ކުރުމަށް ބޭނުންކުރި މުދާ 

ނުވަތަ މުދާ  ފައިސާއެ  ،ވަގުތީ ފިޔަވަޅު ނިމުމަކަށް ގެންނަންދެންއަޅާ 

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމަކީ ވަގުތީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ކޯޓު އަމުރު ހޯދި 

 ޒިންމާއެކެވެ. ފަރާތުގެ

 

ޓެރަރިޒަމަށް 

 ފައިނޭންސްކުރުމުގެ ޙަރަކާތަކާ

އާމެދު ފައިސާގުޅުންހުރި 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

ޔުނައިޓަޑް ގެ ދަށުން ވަނަ ޗެޕްޓަރުތްހަޗާޓަރުގެ ޑް ނޭޝަންސްގެ ޓަޔުނައި (ހ)  .52

 ލިސްޓު،ފަރާތްތަކުގެ  އަޅާކަނޑަ ންސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލުނޭޝަންސްގެ 

ންސް ޔުނިޓަށް އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުން ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެ ރީމިނިސްޓް

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ވަކި މީހަކީ ޓެރަރިސްޓެއް ކަމުގައި ނުވަތަ ވަކި ޖަމާޢަތަކީ ޓެރަރިސްޓް  (ށ)  

ޖަމާޢަތެއް ކަމުގައި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސްގެ ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލުގެ 

އެހެން ޤައުމަކުން ކަނޑައަޅާ ރިޒޮލިއުޝަންގެ ދަށުން  1373ނަންބަރު 

ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ އެފަދަ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް 

ސީދާގޮތެއްގައިވިޔަސް ނުވަތަ ނުސީދާގޮތެއްގައިވިޔަސް އެހީވެދޭ ފަރާތެއް 

ކަމުގައި އެއިން ޤައުމަކުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު އެ ޤައުމަކުން 
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ޒަށް ފޮނުވުމުން، އެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާ

ލިސްޓެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުން ލަސްނުކޮށް ފައިނޭންޝަލް 

 ންސް ޔުނިޓަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.އިންޓެލިޖެ

އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުން  ރީޓްދަށުން މިނިސް މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ )ނ(  

ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓަށް ފޮނުވާ 

ކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ތްމުޢާމަލާ އިންނުވަތަ ފައިސާ ދަލުންފަރާތްތަކުގެ މު

ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުން 

ލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުގެ އެންގުމާ އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި ފައިނޭންޝަ

ފަރާތްތަކުގެ  އެއްގޮތަށް، ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ބަލަހައްޓާ އެފަދަ

 ވާނެއެވެ.ކުރުން ހުއްޓުވަންތްމުޢާމަލާ އިންނުވަތަ ފައިސާ ދަލުންމު

އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުން  ރީޓްދަށުން މިނިސް ގެ(ށ) މި މާއްދާގެ  (ރ)  

ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓަށް ފޮނުވާ 

ކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ތްމުޢާމަލާ އިންނުވަތަ ފައިސާ ދަލުންފަރާތްތަކުގެ މު

ފައިނޭންޝަލް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް 

. އަދި ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ވެށް ލިބިގެންވެއެއިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓަ

އެންގުމާ އެއްގޮތަށް  ން އެފަދަ އެންގުމެއް އަންގައިފިނަމަ، އެޔުނިޓު

ނުވަތަ  ދާފަރާތްތަކުގެ މު ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ބަލަހައްޓާ އެފަދަ

 ވާނެއެވެ.ކުރުން ހުއްޓުވަންތްމުޢާމަލާ އިންފައިސާ

ރި މުދަލެއް ނުވަތަ ހުޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތަކާ ގުޅުންޓެރަރިސްޓަކާ ނުވަތަ  )ބ(  

މި މާއްދާގެ (ހ) ނުވަތަ (ށ) ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ ނުވަތަ  ،ފައިސާއެއް

އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުން ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓަށް ހުށަހަޅާ 

ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ފަރާތަކާ ގުޅުންހުރި ފަރާތަކާ ގުޅިފައިވާ 

ފަރާތަކުން އެއްވެސް އް، ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ފައިސާއެވެސް މުދަލެއް ނުވަތަ އެއް
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ބަލަހައްޓާނަމަ، އެކަން ލަސްނުކޮށް ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓަށް 

 އަންގަންވާނެއެވެ.

ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ،  ) އާބ) އަދި (ރމާއްދާގެ ( ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ފަރާތަކުން މި )ޅ(  

 (އެއްލައްކަ 150,000/-(ދިހަހާސް) ރުފިޔާއާއި  10,000/-ތެއް އެފަރާ

 ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެވެ. ކުން) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަފަންސާސްހާސް

މުދަލެއް ނުވަތަ ކުރުން ހުއްޓުވާފައިވާ ތްމުޢާމަލާ ދަށުން(ރ) ގެ މި މާއްދާގެ  )ކ(  

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސްގެ ސެކިއުރިޓީ  ،ގެ ވެރިފަރާތުގެ ނަންފައިސާއެއް

ހިމެނިފައިވަނީ އޮޅުމަކުން ކަމަށް އެ ލުން ކަނޑައަޅާ ލިސްޓުގައި ކައުންސި

އޭނާގެ މުދާ ނުވަތަ މުދާ ނުވަތަ ފައިސާގެ ވެރިފަރާތަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، 

ނަތިރީސް) އޮ( 29ފެށިގެން  ތާރީޚުންކުރުން ހުއްޓުވުނު ތްފައިސާއިން މުޢާމަލާ

 ށާއި،އުނިކުރުމައެ ލިސްޓުން ނަން  އޭނާގެ ،ތެރޭގައި ދުވަހުގެ

މަށް އެދި ދިނުފައިވާ މުދާ ނުވަތަ ފައިސާ ދޫކޮށްކުރުން ހުއްޓުވާތްމުޢާމަލާ

 ންސް ޔުނިޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.ޖެފައިނޭންޝަލް އިންޓެލި

 

 ސާދަވަނަ ބާބު

 ކުށާއި އަދަބު

 

މާއްދާގައި މަނީ ލޯންޑްރިންގ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވަނަ 5ޤާނޫނުގެ  މި (ހ)  .53 ކުށްމަނީ ލޯންޑްރިންގގެ 

 ކީ ކުށެކެވެ.އް ހިންގުމަނުވަތަ ޢަމަލެތެއް ކޮންމެ ޙަރަކާ

     އަދަބަކީ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށް ކޮށްފި މީހެއްގެ )ށ(  
(އެއްމިލިއަން)  1,000,000/-(އެއްލައްކަ) ރުފިޔާއާއި  100,000/-

 15(ފަހެއް) އަހަރާއި  5މާއެކު ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރު
ކުށުގެ ޢަމަލު ޖަލަށްލުން ނުވަތަ  (ފަނަރަ) އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް

ޢަދަދު (ލޯންޑަރކުރި ފައިސާގެ ޢަދަދު) ގެ ފައިސާގެ ހިންގުމުގައި ބޭނުންކުރި 
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 5މާއެކު ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުތުރުނުވާ އަށްވުރެ އި(ފަހެއް) ގުނަ 5
 މެވެ.ޖަލަށްލު (ފަނަރަ) އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް 15(ފަހެއް) އަހަރާއި 

ކުށް  ނުވަތަ އެ މަކީއުޅު ކުރަން ކުށް މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ )ނ(  

 މަކީމަގުފަހިކޮށްދިނުއެ ކުށް ކުރުމަށް ނުވަތަ  މަކީވެދިނުތެރިއެހީކުރުމުގައި 

 މަކީ ކުށެކެވެ.ހިތްވަރުދިނުކުރުމަށް  ށްނުވަތަ ކު

    ،އަދަބަކީ ދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް ކޮށްފި މީހެއްގެމި މާއް (ރ)  

(ފަސްލައްކަ)  500,000/-(ފަންސާސްހާސް) ރުފިޔާއާއި  50,000/-

 10(ދޭއް) އަހަރާއި  2 މާއެކުރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރު

ކުށުގެ ޢަމަލު ) އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން ނުވަތަ އެއް(ދިހަ

ޢަދަދު (ލޯންޑަރކުރެވުނު ފައިސާގެ ޢަދަދު) ފައިސާގެ ހިންގުމުގައި ބޭނުންކުރި 

 2މާއެކު ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުގުނައަށްވުރެ އިތުރުނުވާ (ފަހެއް)  5 ގެ

 މެވެ.ޖަލަށްލު ) އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށްއެއް(ދިހަ 10(ދޭއް) އަހަރާއި 

 

ޓެރަރިޒަމަށް 

 ކުށް ފައިނޭންސްކުރުމުގެ

 މަކީފައިނޭންސްކުރު ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ޓެރަރިޒަމަށް 6ޤާނޫނުގެ  މި (ހ)  .54

 ކުށެކެވެ.

 .ކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ކުރުމަކީ ކުށެކެވެކަން އަންނަނިވި )ށ(  

 ؛ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުމުގައި ބައިވެރިވުން  )1(   

ކުށް މުގެ ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރު މެދުވެރިކޮށް އެހެން ފަރާތެއް  )2(   

ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުމުގެ ކުށް  ކުރުމަށް ރޭވުން ނުވަތަ

 ؛ފަރާތަކަށް އެންގުން ކުރުމަށް އެހެން

ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ   )3(   

މާލީ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން؛ 

ޢަމަލުތަކުގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމަށް ބެލެވޭނީ އަންނަނިވި 
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 ކަމުގައިވާނަމައެވެ.ކޮށްފިޢަމަލެއް ތެރެއިން 

ފައިނޭންސްކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ޓެރަރިޒަމަށް  (ހހ)    

 ދުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން؛ ނުވަތަޞްޤަ

 ގެ މަޤްޞަދަކީ ޓެރަރިޒަމަށްތެއްފަރާ ވަކި (ށށ)    

ށް ދުގައި އެފަރާތަޞްޤަ ،ފައިނޭންސްކުރުންކަން އެނގިހުރެ

 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.

      އަދަބަކީ  ބަޔާންކުރާ ކުށެއް ކޮށްފި މީހެއްގެ(ހ) ގައި މި މާއްދާގެ  )ނ(  

 (އެއްމިލިއަން) 1,000,000/-(އެއްލައްކަ) ރުފިޔާއާއި  100,000/-

(ފަހެއް) އަހަރާއި  5ޖޫރިމަނާކުރުން ނުވަތަ  ޢަދަދަކުންރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ 

(ފަނަރަ) އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން ނުވަތަ  15

 ރިމަނާކުރުމާއެކު ޖަލަށްލުމެވެ.ޖޫ

 ށްއުޅުން ނުވަތަ އެ ކު ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުމުގެ ކުށެއް ކުރަން )ރ(  

މަގުފަހިކޮށްދިނުން ނުވަތަ އެ ކުށް ކުރުމަށް ވުން ނުވަތަ ތެރިއެހީ މުގައިކުރު

އެ ކުށްކުށަށް އަދަބު ދެވޭނީ ކުރުމަށް އިރުޝާދުދިނުމަކީ ކުށެކެވެ. ށް ކު އެ

 ށްކުށް ކަމުގައި ބަލައިގެންނެވެ.އެއީ ފުރިހަމަވެފައިވާ ކު

އަދަބަކީ މި މާއްދާގެ (ށ) އަދި (ރ) ގައި ބަޔާންކުރާ ކުށެއް ކޮށްފި މީހެއްގެ  (ބ)  

(ފަސްލައްކަ)  500,000/-(ފަންސާސްހާސް) ރުފިޔާއާއި  50,000/-

 10(ދޭއް) އަހަރާއި  2ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން ނުވަތަ 

 (ދިހައެއް) އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.

 

މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ އަދި 

ޓެރަރިޒަމަށް 

މުގެ ކުށެއް ފައިނޭންސްކުރު

ނުވަތަ ، ކުރުމުގައި ބައިވެރިވެ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  54 މި ޤާނޫނުގެ އަދިވަނަ މާއްދާ  53ޤާނޫނުގެ  މި  .55

ނުވަތަ އެފަދަ ކުށެއް ކުރުމަށް ރޭވުމުގައި ބައިވެރިވުމަކީ ކުށެކެވެ.  ،ކުށެއް ކުރުމުގައި

 500,000/-(ފަންސާސްހާސް) ރުފިޔާއާއި  50,000/-މިފަދަ ކުށެއްގެ އަދަބަކީ 
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ކުރުމަށް އެފަދަ ކުށެއް 

 ރޭވުމުގައި ބައިވެރިވުން

(ދޭއް) އަހަރާއި  2(ފަސްލައްކަ) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން ނުވަތަ 

(ދިހައެއް) އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން ނުވަތަ ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކު  10

 ޖަލަށްލުމެވެ.

 

ކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އެއްވެސް ކުށެއް  ޤާނޫނުގައި ކުށެއް މި (ހ)  .56 ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކުށްކުރުން

 ބޭރުގައި ކުރިކަމުގައި ވީނަމަވެސް، އޭނާ ދިވެހިރައްޔިތަކު، ދިވެހިރާއްޖެއިން

 ކުށެކެވެ. އަދި އެއިން ކުށަކަށް ކަނޑައެޅޭ އަދަބަކީ މި ޤާނޫނުގައި އެ އެކުރީ

 ކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަބެވެ.ކުށަ

މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މި  (ށ)  

ލޭނީ، އޭނާ ކުށްކުރި ފުދިވެހިރައްޔިތެއްގެ މައްޗަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދަޢުވާ އު

 ޤައުމުގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް ޙުކުމްކޮށްފައިނުވާނަމައެވެ.

 

 މި، ހިނދަކު ކަނޑައެޅިގެން އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާމި ޤާނޫނުގައި  (ހ)  .57 މު ކުށްތައްންޢާ

  (ދިހަހާސް) ރުފިޔާއާއި  10,000/-ފަރާތެއްގެ އަދަބަކީ ޚިލާފުވާ ޤާނޫނާ 

ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން  (ފަސްލައްކަ) 500,000/- 

(ދިހައެއް) އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް  10(އެކެއް) އަހަރާއި  1ނުވަތަ 

 ރިމަނާކުރުމާއެކު ޖަލަށްލުމެވެ.ޖަލަށްލުން ނުވަތަ ޖޫ

ދުގައި ޞްގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ ރިޕޯޓެއްގައި ޤަމި ޤާނޫނު (ށ)  

ކުރަންޖެހޭ ޢަދަދު ކަމުގައި ދަށުން ރިޕޯޓް ގެޤާނޫނު މި، ޓަކައިނުދިނުމަށްނިޔަހިމެ

ދަދެއްގެ ޓްރާންސެކްޝަނެއް ނުވަތަ ޢަޢަދަދަށްވުރެ ދަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ޤަޞްދުގައި ނުވަތަ އެނގިހުރެ ތަކުރާރުކޮށް ކުރުމަކީ ޓްރާންސްފަރއެއް 

 ށެކެވެ.ކު

      އަދަބަކީ މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުރާ ކުށެއް ކޮށްފި މީހެއްގެ  (ނ)  
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(އެއްމިލިއަން) ރުފިޔާއާ  1,000,000/-(ދިހަހާސް) ރުފިޔާއާއި  10,000/-

 ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.

 

ކުން ތަޚްޞުޝަޤާނޫނީ 

 ކުށްކުރުން

ކޮށްފިނަމަ، އެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއްޞަކުން، މި ޤާނޫނުގައި ޚްޤާނޫނީ ޝަ (ހ)  .58

ޞެއްގެ އަދަބަކީ އެ ކުށަކަށް މި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޚްޤާނޫނީ ޝަ

 ދެ ގުނައިން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ. އަދަބުގައި ހިމެނޭ ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ ޢަދަދުގެ

ނީ ޞެއް ތަމްސީލުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ މީހެއް ނުވަތަ ޤާނޫޚްޤާނޫނީ ޝަ (ށ)  

ޞެއްގެ ޚްޞެއްގެ އިސް މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހެއް، އެ ޤާނޫނީ ޝަޚްޝަ

ފައިދާއަށްޓަކައި މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ކުށެއް ނުވަތަ ޓެރަރިޒަމަށް 

ޞުން އެ މީހެއްގެ ޚްފައިނޭންސްކުރުމުގެ ކުށެއް ކުރީ، އެ ޤާނޫނީ ޝަ

މަ، އެ ކަމަށްވާނަ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން

ޞެއްގެ އަދަބަކީ ޚްޤާނޫނީ ޝަ އެޞެއް ކުށްވެރިވާނެއެވެ. އަދި ޚްޤާނޫނީ ޝަ

އެ ކުށަކަށް މި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަބުގައި ހިމެނޭ 

 ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ ޢަދަދުގެ ދެ ގުނައިން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.

 ،އަދަބުތަކުގެ އިތުރުންމާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މި (ނ)  

 ޞުތަކަށް ދެވިދާނެއެވެ.ޚްތިރީގައިވާ އަދަބުތައްވެސް އެފަދަ ޤާނޫނީ ޝަ

ދާއިމީކޮށް ނުވަތަ ވަކި މުއްދަތަކަށް ސީދާކޮށް ނުވަތަ ނުސީދާކޮށް   )1(   

 މަނާކުރުން؛ ވަކިކަހަލަ ވިޔަފާރީގެ ޙަރަކާތްތަކެއް ހިންގުން

 ؛ހަމަޖެއްސުންން މޮނީޓަރުކުރަމުންދާ ގޮތަށް ކޯޓު  )2(   

ދާއިމީކޮށް ނުވަތަ ވަކި ތަނެއް ކުށް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވުނު   )3(   

 ؛މުއްދަތަކަށް ބޭނުންކުރުން މަނާކުރުމަށް އަމުރެއް ނެރުން

ޓަކައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ކުރުމަށްއެ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞަކީ އެ ކުށް   )4(   

 ؛އުވާލުން ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއް އެނަމަ ކަމުގައިވާ ވިޔަފާރިއެއް
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މުކޮށް ންއެފަދަ ފަރާތަކާމެދު އެޅުމަށް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ޢާ  )5(   

 ލާންކުރުން.އިޢު

) ވަނަ ނަންބަރުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި "ތަނެއް" ގެ 3މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ( (ރ)  

މާނައިގައި، ޢިމާރާތާއި ގޯއްޗާއި އެނޫންވެސް ތަންތަނާއި، 

ކަނޑުދަތުރުފަތުރުކުރާ އެއްގަމުދަތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރާއި، 

 ވެ.އުޅަނދުފަހަރާއި، ވައިގެދަތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ހިމެނެއެ

 

ތަކުގެ މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ކުށް

 އަދަބު ބޮޑުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު

ކުށްކުށަށް ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  55 އާއިވަނަ މާއްދާ 53މި ޤާނޫނުގެ   .59

ގެ ތެރެއިން، ތަކުކަނޑައެޅުމުގައި، އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އަދަބުގެ މިންވަރު ދަބުއަ

އަންނަނިވި އިތުރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު  (ދޭއް) އަހަރު 2އިތުރު  ޖަލަށްލުމުގެ އަދަބަށް

އަދި ޖޫރިމަނާގެ އަދަބަށް، ކުށުގެ ޢަމަލު  ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ޙާލަތްތަކުގައި 

އް) ދޭ( 2ޢަދަދު (ލޯންޑަރކުރި ފައިސާގެ ޢަދަދު) ގެ ފައިސާގެ ކުރި ހިންގުމުގައި ބޭނުން

 އިތުރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދިއް ޢަދަދެއަށްވުރެ އިތުރުނުވާ ގުނަ

 ކުށުގެ ،ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ ޢަދަދަށް 58 މި ޤާނޫނުގެ

 2ޢަދަދު (ލޯންޑަރކުރި ފައިސާގެ ޢަދަދު) ގެ  ފައިސާގެ ބޭނުންކުރި ހިންގުމުގައި ޢަމަލު

އަންނަނިވި އިތުރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އް ޢަދަދެއަށްވުރެ އިތުރުނުވާ އް) ގުނަދޭ(

 ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ޙާލަތްތަކުގައި 

ކުށަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަބުގެ  ކުށާ ގުޅިފައިވާ ގެމަނީ ލޯންޑްރިންގ (ހ)  

ޤާނޫނުގައި  ޖަލަށްލެވޭ މުއްދަތަކީ މިތެރޭގައި ޖަލަށްލުން ހިމެނޭނަމަ އަދި 

 ދަބަށްވުރެ ބޮޑު އަދަބަކަށްވުން؛މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ކުށަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަ

މަންފާއެއް ލިބޭފަދަ ންވެސް ނޫކޮށްފައިވަނީ ވިޔަފާރިއެއް ނުވަތަ އެ ކުށް (ށ)  

 ؛މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ކަމުގައިވުން

އްގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން އޯގަނައިޒްޑް ކްރިމިނަލް ގްރޫޕެކޮށްފައިވަނީ  ކުށް (ނ)  



 
 
 
 

 
 

 56 

 ؛ކަމުގައިވުން

(ފަސްލައްކަ) އަށްވުރެ  500,000/-ލޯންޑަރކުރެވުނު މުދަލުގެ އަގު  (ރ)  

 ؛އިތުރުވުން

 ؛ބޭނުމަކީ ފައިދާއެއް ލިބިގަތުން ކަމުގައިވުންކުށްކުރުމުގެ  (ބ)  

 ކުށްތައް ކުރުމަށް ހިތްވަރުދިނުން ކަމުގައިވުން. ކުށްކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ އިތުރު (ޅ)  

 

ޓެރަރިޒަމަށް 

މުގެ ކުށްތަކުގެ ފައިނޭންސްކުރު

އަދަބު ބޮޑު ކުރެވިދާނެ 

 ޙާލަތްތައް

ވަނަ  54މި ޤާނޫނުގެ  ،އެކުލެވިގެންވާނަމަތިރީގައިވާ ކަންތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް   .60

 2އިތުރު  ،ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަބުތަކަށް 55 މި ޤާނޫނުގެ އަދިމާއްދާ 

 )ފަންސާސްހާސް (އެއްލައްކަ 150,000/-އަހަރަށް ޖަލަށްލުން ނުވަތަ އިތުރު (ދޭއް) 

ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކު ޖަލަށްލުމުގެ ނުވަތަ މި ޢަދަދުތަކުން  ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން

ވަނަ  58 މި ޤާނޫނުގެ އަދަބު އިތުރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި

 (އެއްލައްކަ 150,000/-މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ ޢަދަދަށް 

 .) ރުފިޔާ އިތުރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެފަންސާސްހާސް

ލިބޭފަދަ މަންފާއެއް ންވެސް ނޫކުށް ކޮށްފައިވަނީ ވިޔަފާރިއެއް ނުވަތަ އެ (ހ)  

 ؛މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ކަމުގައިވުން

އްގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން އޯގަނައިޒްޑް ކްރިމިނަލް ގްރޫޕެކުށް ކޮށްފައިވަނީ  (ށ)  

 ކަމުގައިވުން.

 
 ނެއަދަބު ލުއިކުރެވިދާ

 ޙާލަތްތައް

އަދަބު  ،ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތަކަށް އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި މި (ހ)  .61

 ލާބަގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ޤާނޫނުތަކުގައި ބެހޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭ ލުއިކުރުމާ

 މު ޙާލަތްތަކަށް ބެލެވޭނެއެވެ.ންޢާ

 ނަމަ،ދީފިމަޢުލޫމާތު އިދާރާއަކަށް ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ ކަމާބެހޭ  ،ކުށްވެރިޔަކު (ށ)  

މަޢުލޫމާތެއް ލިބޭނެ އެ އިދާރާއަށް އެނޫން ގޮތަކުން  އަދި އެ މަޢުލޫމާތަކީ،
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ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެ މަޢުލޫމާތަކީ އަދި ކަމުގައިނުވާނަމަ، 

 އެ ކުށްވެރިޔަކަށް މި، ކަމުގައިވާނަމަ މަޢުލޫމާތެއް ކަންތައްތަކަށް އެހީވެދޭ

ދެވޭ  މާއްދާގެ ދަށުންވަނަ  55 މި ޤާނޫނުގެ އަދިވަނަ މާއްދާ  54ޤާނޫނުގެ 

 ޔާރު ކޯޓުތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.އިޚްތި ލުއިކޮށްދިނުމުގެއަދަބު 

 ؛މަށްއެ ކުށުގެ އަސަރު ހުއްޓުވުމަށް ނުވަތަ ކުޑަކުރު  )1(   

 ؛މަށްކުރުމުގައި ބައިވެރިވި އެހެން ފަރާތްތައް ހޯދުށްކު  )2(   

 ؛މަށްހެކި ހޯދު  )3(   

މާގުޅޭ ފައިނޭންސްކުރު ލޯންޑްރިންގ ނުވަތަ ޓެރަރިޒަމަށްމަނީ   )4(   

ބޭނުންވާ ޓުވުމަށް އްކުރުން ހު ކުށްތައްއެނޫންވެސް 

 ؛މަށްމަޢުލޫމާތުދިނު

 ށްލަތްތައް ނުވަތަ ކުސީގްރޫޕުތަކަށް ލިބޭ ވަ އޯގަނައިޒްޑް ކްރިމިނަލް  )5(   

 .ވުމަށްލިބުން ހުއްޓުހޯދާ މުދާ ކޮށްގެން 

 

 ފަނަރަވަނަ ބާބު

 ންގުދައުލަތަށް މުދާ ނެ

 

 ކުށާ ގުޅިފައިވާ ގެނުވަތަ މަނީ ލޯންޑްރިންގ ގެ ކުށަކާމަނީ ލޯންޑްރިންގ (ހ)  .62 ދައުލަތަށް މުދާ ނެގުން

ނުވަތަ  ،ގުޅިގެން ނުވަތަ ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުމުގެ ކުށަކާ ކުށަކާ

ތިރީގައިވާ ފައިސާ ނުވަތަ މުދާ  ،ގުޅިގެން ކުރަން އުޅުމާ ން ކުށެއްއެއި

 އަމުރެއް ނެރެންވާނެއެވެ. ކޯޓު ދައުލަތަށް ނެގުމަށްޓަކައި

ނުވަތަ  ފައިސާމަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ޢަމަލު ހިންގުމުގައި ބޭނުންކުރި   )1(   

 ންޑަރކުރި ފައިސާ ނުވަތަ މުދާ)؛މުދާ (ލޯ

ބޭނުންކުރި  ކުށް ކުރުމަށް ކުށާ ގުޅިފައިވާ ގެމަނީ ލޯންޑްރިންގ  )2(   
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 ފައިސާ ނުވަތަ މުދާ؛

 ހޯދާ ހޯދާ މުދަލުންކޮށްގެން ކުށް ނުވަތަ  ހޯދާ މުދާކޮށްގެން ކުށް   )3(   

 ؛މުދާ އާއިފައިސާ

 ؛ހޯދަން އުޅޭ ނުވަތަ ހޯދާފައިވާ ފައިސާ ނުވަތަ މުދާ ކުށްކޮށްގެން  )4(   

 ؛ކުރުމަށް ބޭނުންކުރި މުދަލެއް ކުށް  )5(   

 ؛އެކުވެފައިވާ ފައިސާ ނުވަތަ މުދާހޯދާ މުދަލަކާ ކޮށްގެން ކުށް   )6(   

ސީދާކޮށް ނުވަތަ ނުސީދާކޮށް، ލިބޭ  ހޯދާ މުދަލަކުންކޮށްގެން  ކުށް  )7(   

 ،ފައިދާއާއި ،ތެރޭގައި އެ އެއްޗަކުން ލިބޭ އާމްދަނީއާއި އޭގެމުދާ. 

 އެހެނިހެން މަންފާ ހިމެނެއެވެ.

ނެރެންވާނީ މަތީގައި  އަމުރެއް ކޯޓު މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން (ށ)  

ވެ. ތަށް ނިސްބަތްކޮށެބަޔާންކޮށްފައިވާ މުދާ ނުވަތަ ފައިސާގެ ވެރިފަރާ

ލިބުނީ، އެއަށް  ފައިސާއެއް ނަމަވެސް ވެރިފަރާތަށް އެ މުދަލެއް ނުވަތަ އެ

ނުވަތަ އެއަގަށްވާ ފައިސާ  ގައިއެކަށީގެންވާ އަގެއް ފައިސާއިން ދިނުމަށްފަހު

ނުވަތަ އެހެންވެސް ޤާނޫނީގޮތުން  މަށްފަހުގައި ކަމަށްޚިދުމަތަކުން ފޯރުކޮށްދިނު

މުދަލަކީ ނުވަތަ ފަންޑަކީ ޣައިރު ޤާނޫނީ  ކަމަށް އަދި އެ ހުއްދަ ގޮތަކުން

މުދަލެއްކަން ނުވަތަ ފަންޑެއްކަން އެނގިފައިނުވާކަމަށް ސާބިތުކޮށްދީފިނަމަ 

ޗަށް ވެރިފަރާތުގެ މައްމުދަލުގެ ނުވަތަ ފައިސާގެ ފަދަ ކޯޓު އަމުރެއް އެ

 އެވެ.ނެރިގެންނުވާނެ

މުދާ ނުވަތަ ދައުލަތަށް ނެގޭ އަމުރުގައި ރޭ ކޯޓު ނެ މި މާއްދާގެ ދަށުން (ނ)  

މަޢުލޫމާތުގެ ތެރޭގައި އެ ފައިސާގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

ތަކެތި  ނުވަތަ މުދަލެއްގެ ފުރިހަމަ ތަފްޞީލާއި އަދި އެ ފައިސާއެއްއެފަދަ 

 ރަނގަޅަށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.ހުރިތަން 
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ކަހަލަ ޤާނޫނީ  ބައެއް

 ލުކުރުންޠިލިޔެކިޔުންތައް ބާ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  62ޤާނޫނުގެ  މި ލީގަލް އިންސްޓްރުމަންޓަކީއެއްވެސް  (ހ)  .63

ވެފައިވާ ހުރަސްއެޅުމުގެގޮތުން ދައުލަތަށް މުދާ ނެގުމަށް 

 ބާޠިލުކުރެވިދާނެއެވެ.ޓަށް ކޯއެ އިންސްޓްރުމަންޓެއް  އިންސްޓްރުމަންޓެއްނަމަ،

 ވަނީއިންސްޓްރުމަންޓެއް ވެފައި މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ބާޠިލުކޮށްފައިވާ (ށ)  

ގައި އިންސްޓްރުމަންޓުނިޔަތުގައި އެ  ހެޔޮ، ވަކި އަގެއް ހޯދުމަށް ކަމުގައިވާނަމަ

 ނެއެވެ.ދޭންވާތުން ދައްކާފައިވާ ފައިސާ އެފަރާ ،ފަރާތަށް ވާބައިވެރި

 

ތަކެއްޗާމެދު ދައުލަތަށް ނެގޭ 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

 ދައުލަތަށް ނެގޭ، ހިނދަކު ނުވާހާބަޔާންކޮށްފައި މި ޤާނޫނުގައި އެހެންގޮތަކަށް (ހ)  .64

ކޯޓު  އެ މުދާ ދައުލަތަށް ނެގުމަށްޓަކައިފައިސާ ނުވަތަ މުދަލެއް ބެހެއްޓޭނީ 

 ދަށުގައެވެ. ފަރާތުގެ ބެލުމުގެ ދެނުއަމުރަށް އެ

އޭގެ ފުރިހަމަ ، ފައިސާ ނުވަތަ މުދާ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ (ށ)  

ނިޔަތުގައި  ހެޔޮ، ގޮތުގެމަތިން އަގުގައި ބަހައްޓަންވާނީ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ

ތަކަށް ތްއެފަރާޙައްޤު ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ތިންވަނަ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް 

 ލިބޭގޮތަށެވެ.

ފައިސާ ނުވަތަ މުދަލާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ދައުލަތަށް ނެގޭ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  (ނ)  

 ގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.މި ޤާނޫނު ،ގޮތް
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 ބައި ހަވަނަ

 ވާމީ ގުޅުން އުފެއްދުމާއި ދެމެހެއްޓުންޤްބައިނަލްއަ
 

 ވަނަ ބާބުސޯޅަ

 މާއްދާތައްމު ންޢާ

 

މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުމުގެ ކުށްތައް  (ހ)  .65 މު މާއްދާތައްންޢާ

 ،މުގައިޝަރީޢަތް ހިންގު ކުށްތަކާބެހޭ އެޤީޤުކުރުމަށާއި ޙްތަ

 ،ޑައިޓްކުރުމަށް އަދި ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްރައެކްސްޓް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން، އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ކަމާބެހޭ 

ގައި އެއްބާރުލުން ދެވެންއޮތް އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއް ،އިދާރާތަކަށް

 ދޭންވާނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ނުވަތަ މަލްޓިލެޓަރަލް ނުވަތަ ބައިލެޓަރަލް  )ށ(  

ބޭރު ގުޅޭގޮތުން އަދި  ޑައިޓްކުރުމާރައެކްސްޓްދަށުން  މުޢާހަދާއެއްގެ

ޤައުމުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެމެދު ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާ 

ގުޅޭގޮތުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޢަމަލުކުރުމަކަށް، މި ޤާނޫނުގެ މި ބައިގައިވާ 

 ނާންނާނެއެވެ. ބަދަލެއް މާއްދާތަކުގެ ސަބަބުން

 

 ވަނަ ބާބުސަތާރަ

 ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމަށް އަޅަންޖެހޭ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް

 

ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ނުވަތަ ޙަރަކާތްތެރިވާކަމަށް   .66 ލިބޭ މަޢުލޫމާތު ތަޙްޤީޤުކުރުން

 މަޢުލޫމާތު ކަމާބެހޭތުހުމަތުކުރެވޭ މީހެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގައި އުޅޭކަމުގެ 



 
 
 
 

 
 

 61 

އިދާރާތަކުން އެކަން ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ  އިދާރާތަކަށް ފޮނުވުމުން، އެ

 ޤީޤުކުރަންވާނެއެވެ.ޙްފިޔަވަޅުތައް އަޅައި ތަ

 

ޑައިޓްކުރުމަށް ރަވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީހެއް އެކްސްޓް 66މި ޤާނޫނުގެ   .67 ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް

ރުކުރުމަށް ޒިހާއެމީހަކު  ،ހެއްގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތްކުރަން ޖެހިއްޖެ ހިނދެގައިނުވަތަ އެމީ

 ފަރާތްތަކުން އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންވާނެއެވެ. ކަމާބެހޭ

 

ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް 

އަޅަންޖެހިފައިވާ ފަރާތަކަށް 

 ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތައް

އަޅަންޖެހިފައިވާ މީހަކަށް  އްވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅެ 67މި ޤާނޫނުގެ   .68

 ނިވި ޙައްޤުތައް ލިބިގެންވެއެވެ.އަންނަ

މީހެއް ރަށްވެހިވެފައިވާ ޤައުމެއް ނުވަތަ އެމީހެއްގެ ޙައްޤުތައް  އެ (ހ)  

ނެތްނަމަ  ނުވަތަ ރަށްވެހިވެފައިވާ ޤައުމެއް ،މާޔަތްކޮށްދޭންޖެހޭ ޤައުމެއްޙި

އެމީހެއް ދިރިއުޅެމުންދާ ޤައުމެއް ތަމްސީލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ 

ވީ އެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި  ޞަލާތުކުރުމުގެ ފުރުޞަތުއާފަރާތަކާއެކު މު

 ؛ދިނުން

މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤައުމު ތަމްސީލުކުރުމަށް  މި (ށ)  

އެ މީހަކާ ބައްދަލުކުރުމުގެ  ހާޒިރުވެ، ފަރާތް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ

 ރުޞަތުދިނުން؛ފު

މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙައްޤުތައް ލިބިގެންވާކަން  މި (ނ)  

 ؛އެ މީހަކަށް އެންގުން

ވާމީ ޤްދުތަކާއި އަދި ބައިނަލްއައިވާގަދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނާއި  (ރ)  

ފުވެރި ގޮތެއްގައި އެ ޞާގޮތުގެމަތިން، އަދި އިން އެއްގޮތްވާމުޢާހަދާތަކާ 

 ން.ރެވުމީހަކާމެދު ޢަމަލުކު
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މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ޤައުމަށް 

 އެންގުން

ކުރުމަށް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާނަމަ، އެ މީހަކު ޤުމި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ތަޙްޤީ  .69

އެންމެ އަވަހަކަށް ކަމާބެހޭ  ވީ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަމާއި އަދި ހައްޔަރުކުރަންޖެހުނު ސަބަބު

ބުނާ ޤައުމުތަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި  އުފުލޭނެ ކަމަށް އިދާރާތަކުން އެކުށަށް ދަޢުވާ

އިދާރާތަކަށް ފެންނަނަމަ،  ކަމަށް އެއެންގުން މުހިންމުކަން އެ އެހެން އިތުރު ޤައުމުތަކަށް

ށް ކަޤައުމަ މެދުވެރިކޮށް އެ ސީދާ ނުވަތަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

 އެންގިދާނެއެވެ.އެކަން 

 

 ވަނަ ބާބުއަށާރަ

 ކުރުމާއި ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުންޑައިޓްރައެކްސްޓް

 

ޑައިޓްކުރުމަށް ރައެކްސްޓް

 އެދުން

މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުމުގެ ކުށްތަކަކީ  (ހ)  .70

 ކުށްތަކެވެ.ޑައިޓްކުރެވޭ ރައެކްސްޓް

މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުމުގެ ކުށަކާ ގުޅިގެން  (ށ)  

ޑައިޓްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކަށް ޢަމަލުކުރަންވާނީ ރައެކްސްޓް

އެކްސްޓްރަޑިޝަނާގުޅޭ ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަދި 

 ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީޑިޝަނާރަވާ އެކްސްޓްދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައި

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ. ލުތަކާ އެއްގޮތްވާސޫގައިވާ އުތަކުމުޢާހަދާ

 

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރެވޭ ކުށަކީ 

 ޤައުމުގައިވެސް ކުށެއް ދެ

 ބެލެވުންކަމުގައި 

އެއްވެސް މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުމުގެ ކުށަކާ ގުޅިގެން   .71

އަދި ޤާނޫނުގެ ދަށުންވެސް ކުށަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެ ޑައިޓްކުރެވޭނީ، އެކްސްޓްރަމީހަކު 

ކަމުގައި  ކުށެއްގެ ދަށުންވެސް ޤައުމުގެ ޤާނޫނުއެދި ހުށަހަޅާ ޑައިޓްކުރުމަށް އެކްސްޓްރަ

 .ވާނަމައެވެ

 



 
 
 
 

 
 

 63 

 ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުންމަނީ  ޓަކައިޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށް މި  .72 ކުށަކަށްނުވުންސިޔާސީ  ކުށަކީ

ނުވަތަ ސިޔާސީ ، ނުވަތަ ސިޔާސީ ކުށަކާ ގުޅުމެއްވާ ކުށެއް ސިޔާސީ ކުށެއް އެއީ

 ބަލައިގެންނުވާނެއެވެ.ކަމުގައި  ސިލުކުރުމަށް ކުރާ ކުށެއްހާބޭނުމެއް 

 

ކަންތައްތައް  ޤައުމުތަކުން އެދޭ

އެދޭނެ ގޮތާއި އެކަންކަން 

 ލުތައްސޫކުރާނެ އު

ފައިނޭންސްކުރުމުގެ ކުށަކާ ގުޅިގެން  މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް (ހ)  .73

ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަމަށް އެދި  ،ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން

ޖިނާއީ އެހީތެރިކަން ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ހުށަހަޅާނީ، އަދި އެފަދަ 

ބަދަލުކުރުމާގުޅޭ ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުގައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ  (ށ)  

ޤާނޫނުތަކުގައި ނުވަތަ އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް 

ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު، ބޭރު ޤައުމަކާއެކު ނުވަތަ ބޭރުގެ 

ޖަމްޢިއްޔާއަކާއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއް ނުވަތަ މުޢާހަދާއެއްގެ ދަށުން 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް

ފައިނޭންސްކުރުމުގެ ކުށަކާ ގުޅިގެން ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުމަކަށް މި 

 މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެ.
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 ބައި ވަނަތްހަ

 އެހެނިހެން

 
 ނަވާރަވަނަ ބާބު

 ޢާންމު މާއްދާތައް

 
 ޤާނޫނާ ޚިލާފުވުމުން އެޅޭ

 އިދާރީ ފިޔަވަޅު

އެއްވެސް ފަރާތަކުން މި ޤާނޫނާ ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދަކާ   .74

ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިދާރީ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅެއް 

 .ތަކާމެދު ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓަށް އެޅިދާނެއެވެއެފަރާ

ގަޅުކުރުމަށް ޚިލާފުވުން ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ރަނޤާނޫނާ ޚިލާފުވި  (ހ)  

 ލިޔުމުން އެންގުން؛

(ފަސްލައްކަ) ރުފިޔާއާ  500,000/-(ދިހަހާސް) ރުފިޔާއާއި  10,000/- (ށ)  

 ދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛ދެމެ

ޤާނޫނާ ޚިލާފުވި ޚިލާފުވުން ރަނގަޅުކުރުމަށް ދެވޭ މުއްދަތުގައި އެކަމެއް  (ނ)  

ރަނގަޅުނުކޮށްފިނަމަ، އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރަންދެން ހިނގާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް 

(އެއްލައްކަ) ރުފިޔާއާ  100,000/-(ދިހަހާސް) ރުފިޔާއާއި  10,000/-

 ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން.

 

ތިރީގައި ނީ ދައި ހިންގާދުތައް ހައިވާގަމި ޤާނޫނު ހިންގުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ  (ހ)  .75 ހެދުންގަވާއިދު 

ންކޮށްފައިވާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން، ތިރީގައި ބަޔާ

 ފަރާތްތަކުންނެވެ.

ހަދަންޖެހޭ ކަމަށް ބަޔާންކުރާ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުން  )1(   

 އެ މިނިސްޓްރީންނެވެ.އް ހަދާނީ ގަވާއިދުތަ
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ހަދަންޖެހޭ ކަމަށް  މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިން  )2(   

 ތައް ހަދާނީ އެ ސަރވިސްއިންނެވެ.ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދު

) ވަނަ ނަންބަރުގައި 2) ވަނަ ނަންބަރު އަދި (1މި އަކުރުގެ (  )3(   

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ފިޔަވައި، އެނޫން 

ނިޓަރީ ކަންކަމުގައި ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގާނީ، މޯލްޑިވްސް މަ

 އޮތޯރިޓީންނެވެ. 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ  ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް (ށ)  

ކަމާބެހޭ  (ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 3ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން 

 ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ. ،ހަދައިފަރާތްތަކުން 

މާއްދާގެ (ށ) ގައި އެފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މި ޤާނޫނަށް މި  (ނ)  

ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ކަމަށް ބަޔާންކުރާ 

ހިންގުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ އެނޫންވެސް  ޤާނޫނުތަކުގެ އިތުރުން، މި ދުގަވާއި

ވާއިދުތައް، މި ޤާނޫނުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހަދައި ހިންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ގަ

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި، ވަކި ވަކި ޙާލަތްތަކާ 

ތްތަކުން އެފަރާގުޅޭގޮތުން، ވަކިވަކި ފަރާތްތަކަށް އިރުޝާދުދިނުމުގެ ނުވަތަ 

އިޚްތިޔާރު މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށް ވަކި ކަމެއް ކުރުމަށް އެންގުމުގެ 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

 

ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ  ފަށާނީ މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން މި  .76 ފެށުން ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން

ހަމަވާ ތާރީޚުން  ސް(ހައެއް) މަސްދުވަ 6ފެށިގެން ތާރީޚުން  ރާގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކު

 ފެށިގެންނެވެ.
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މި ޤާނޫނުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފްޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން އެހެން   .77 މާނަކުރުން

އެ  ،މާނައެއް ދޭހަނުވާހާ ހިނދަކު، އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒުތަކަށް ދީފައިވަނީ

 ރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒުތަކަށް ތި

މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ  ،" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީބެނެފިޝަލް އޯނަރ" (ހ)  

ނުވަތަ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި  ،ފަރާތެއް ކޮންޓްރޯލްކުރާ ފަރުދެއް

، ތެއްފަރާ މުޢާމަލާތް ހިންގާ ފަރާތަކުން މުޢާމަލާތެއް ހިންގާނަމަ އެ އެހެން

ޞެއްގެ ނުވަތަ ހަމަޖެހިފައިވާ އެރޭންޖްމަންޓެއްގެ މައްޗަށް ޚްނުވަތަ ޤާނޫނީ ޝަ

 ވެ.ފަރާތަކަށެ ނެބާރު ހިންގޭ

ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން  ،" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީދައުލަތަށް މުދާ ނެގުން" (ށ)  

 އެއްވެސް މުދަލެއް އަތުލުމަށެވެ.ދާއިމީގޮތަކަށް 

 އް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ:އެދާއިރާނުވަތަ  އެއްމާލީނޫން ވިޔަފާރި ކަނޑައެޅޭ" )ނ(  

 ؛ފަރާތްތައް ރިއަލް އެސްޓޭޓްގެ ވިޔަފާރިކުރާ  )1(   

 ؛ދަންފަދަ އަގުހުރި މުދަލުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތައްޢުޖަވާހިރާއި މަ  )2(   

އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން   )3(   

ތަކަށް ތައްޔާރުވުމުގައި ތްނުވަތަ އެ މުޢާމަލާ ކޮށްދޭތްމުޢާމަލާ

ޤާނޫނީ ނޯޓަރީންނާއި އެނޫންވެސް ، ވަކީލުންނާއި ޤާނޫނީއެހީތެރިވެދޭ 

 :ފަރާތްތައް ކުރާ މުސްތަޤިއްލުތައް މަސައްކަތް ދާއިރާގެ ފަންނީ

 ރިއަލް އެސްޓޭޓްގެ ވިޔަފާރި؛ (ހހ)    

އެސެޓެއް ުނަވަތ ެއެހްނ ، ޒްމާލީ ސެކިއުރިޓީ ،ފައިސާ (ށށ)    

 ؛ބަލަހައްޓައިދިނުން

ސޭވިންގްސް އެކައުންޓެއް ނުވަތަ  އެކައުންޓެއް ކުބޭން (ނނ)    

އެކައުންޓެއް ގެ ޒްނުވަތަ މާލީ ސެކިއުރިޓީ

 ؛ބަލަހައްޓައިދިނުން
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ހިންގުމަށް ނުވަތަ  ނުވަތަ ކުންފުންޏެއް އުފެއްދުމަށް (ރރ)    

 އްޗާގުޅޭއެހެނިހެން ތަކެބެލެހެއްޓުމަށް ލިބޭ ފައިސާއާއި 

 ނުވަތަ ؛ކުރުންމުއިންތިޒާ ކަންކަން

އެނޫންވެސް ޤާނޫނީ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއް ނުވަތަ  (ބބ)    

ހިންގުން ނުވަތަ  ނުވަތަ ންޓެއް އުފެއްދުންމައެރޭންޖް

 ގަނެވިއްކުން.ޞަޚްޞުތައް އަދި ވިޔަފާރި  ،ބެލެހެއްޓުން

ޑިޓަރުންނާއި، ޓެކްސްއާބެހޭ އޮ، ންޓުންނާއިޓަމުސްތަޤިއްލު އެކައުން  )4(   

 ؛ލަފާދޭ ފަރާތްތައް

 ޓްރަސްޓް އަދި ކުންފުންޏާގުޅޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުގެ  )5(   

ތެރެއިން މާލީ އިދާރާތައް ފިޔަވައި، ތިރީގައިވާ ޚިދުމަތްތައް 

 :ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތައް ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް

ރީކޮށް ނުވަތަ ޓަރަޖިސް ،އުފައްދާ ޞުތައްޝަޚްޤާނޫނީ  (ހހ)    

 ނުވަތަ ؛ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވުން ހިންގާ އެޖެންޓެއްގެ

 ޑިރެކްޓަރެއް ނުވަތަ ސެކްރެޓަރީއެއްގެ ކުންފުންޏެއްގެ

 ގޮތުގައި ނުވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ޕާޓްނަރެއްގެ ،ގޮތުގައި

ޝަޚްޞެއްގެ ންވެސް ޤާނޫނީ ނޫނުވަތަ އެ ޙަރަކާތްތެރިވުން،

ނުވަތަ އެފަދަ  ގައި ޙަރަކާތްތެރިވުން،މަޤާމެއް އެފަދަ

ފަރާތެއް  އެހެން އި ޙަރަކާތްތެރިވާނެމަޤާމެއްގަ

 ؛ހަމަޖައްސައިދިނުން

ކުންފުންޏަކަށް ނުވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕަކަށް ނުވަތަ  (ށށ)    

ޤާނޫނީ އެހެންވެސް ޤާނޫނީ ޝަޚްޞަކަށް ނުވަތަ 

ނުވަތަ  ރީކުރެވޭ އޮފީހެއްޓައެރޭންޖްމަންޓަކަށް ރަޖިސް

ހިންގާނެ ތަނެއް  ނުވަތަ އޮފީސް ،ވިޔަފާރީގެ އެޑްރެހެއް
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އެޑްރެހެއް ނުވަތަ  ނާނެޓީފަދަ ތަކެތި ބަލައިގަންނުވަތަ ސި

 ދިނުން؛ފޯރުކޮށްއިދާރީ އެޑްރެހެއް 

ގޮތުގައި  ގެ ޓްރަސްޓީއެއްގެޓެއްއެކްސްޕްރެސް ޓްރަސް (ނނ)    

ގޮތުގައި  ޓްރަސްޓީއެއްގެއެފަދަ ޙަރަކާތްތެރިވުން ނުވަތަ 

 ؛ފަރާތެއް ހަމަޖައްސައިދިނުން ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް އެހެން

ގޮތުގައި  އްގެޝެއަރހޯލްޑަރެ ކުންފުންޏެއްގެ ނޮމިނީ (ރރ)    

 އްގެޝެއަރހޯލްޑަރެ ނޮމިނީއެފަދަ ޙަރަކާތްތެރިވުން ނުވަތަ 

ފަރާތެއް  ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް އެހެން

 .ހަމަޖައްސައިދިނުން

 ދާއިރާތައް. ވިޔަފާރިތަކާއި އެނޫންވެސްގަވަރނަރ ކަނޑައަޅާ   )6(   

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ  ،"މާލީ އިދާރާ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ )ރ(  

 މާނައިގައެވެ. ދީފައިވާގައި  1981ޤާނޫނު 

 ނީ:ފައިއެވަބުނެ މަށް"ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް" ކަ )ބ(  

 ؛މާލީ އިދާރާތައް  )1(   

 އް؛އެދާއިރާ އެއް ނުވަތަމާލީނޫން ވިޔަފާރި ކަނޑައެޅޭ  )2(   

ފަރާތަކަށް ނުވަތަ އެފަދަ ފަރާތެއްގެ  މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދާ  )3(   

ނަމުގައި، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙަރަކާތެއް ނުވަތަ 

މުޢާމަލާތްތަކެއް، ޙަރަކާތްތަކެއް، ނުވަތަ މުޢާމަލާތެއް ނުވަތަ 

 ހިންގާ މީހެއް ނުވަތަ ޝަޚްޞެއް: ލުންސޫވިޔަފާރީގެ އު

ންމުންގެ ކިބައިން، ޢާ ،ޕްރައިވެޓް ބޭންކިންގ ހިމެނޭގޮތަށް (ހހ)    

ޑިޕޮސިޓް ބަލައިގަތުމާއި އަނބުރާދޭގޮތަށް ފައިސާ 

 ؛ބަލައިގަތުން

ތެރޭގައި ރަހުނެއް ބެހެއްޓިގެން  މީގެ ؛ލޯނުދޫކުރުން (ށށ)    
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 ދޫކުރެވޭ ކްރެޑިޓް ރަހުނެއްނެތި ދޫކުރެވޭ ކްރެޑިޓާއި ބަދަލު

 ލައިލިބޭގޮތަށް ނުވަތަ އެއްވެސް ބަދަލަކާނު

ފެކްޓަރކުރުމާއި އަދި ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމަށް 

 ؛ލޯނުދޫކުރުން ހިމެނޭނެ

 ؛ފައިނޭންޝަލް ލީސިންގް (ނނ)    

 ؛ޓްރާންސްފަރކުރުންފައިސާ ނުވަތަ ވެލިއު  (ރރ)    

 ލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި އެސީފައިސާދެއްކުމުގެ ވަ (ބބ)    

 ލަތްތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން؛ސީވަ

 އާއި ކޮމިޓްމަންޓްތައް؛ރަންޓީމާލީ ގެ (ޅޅ)    

 ފައިވާ ތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރުން:ތިރީގައި ބަޔާންކޮށް (ކކ)    

     i.  ްޑިޕޮސިޓް އަދި ސެޓްފިކެޓް އޮފް  ،ބިލް ،ޗެކ

ޑެރިވެޓިވް ޕްރޮޑަކްޓް ހިމެނޭ ގޮތަށް ފައިސާގެ 

 ؛ބާޒާރުގައި ބޭނުންކުރާ އިންސްޓްރުމަންޓްތައް

     ii.  ާ؛ބޭރު ފައިސ 

     iii.  ްއިންޓަރެސްޓް ރޭޓް އަދި  ،އެކްސްޗޭންޖ

 ؛ތައްއިންޑެކްސް އިންސްޓްރުމަންޓް

     iv.  ީ؛ޒްޓްރާސްފަރކުރެވޭ މާލީ ސެކިއުރިޓ 

     v.  ިކޮމޯޑިޓީ ފިއުޗަރސް ވިޔަފާރ. 

ނެރުމުގައި ބައިވެރިވުމާއި އެކަމާގުޅޭ  ޒްމާލީ ސެކިއުރިޓީ (އއ)    

 ލީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން؛މާ

ގިނަ  ވުރެއަށްވަކި ޕޯޓްފޯލިއޯއެއް އަދި އެއް ޕޯޓްފޯލިއޯ (ވވ)    

 ބެލެހެއްޓުން؛ ޕޯޓްފޯލިއޯތަކެއް އެކުގައި

ފަރާތަކަށް، ނަގުދު ފައިސާ ނުވަތަ ފައިސާއަށް  އެހެން (މމ)    
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ރައްކާކޮށް  ،ޒްފަސޭހައިން ބަދަލުކުރެވޭ ސެކިއުރިޓީ

 ބަލަހައްޓައިދިނުން؛

 ފަރާތަކަށް، ފައިސާ ނުވަތަ ފައިސާ އެހެން (ފފ)    

 ؛އިންވެސްޓްކޮށްދިނުން ނުވަތަ ހިންގައި ބަލަހައްޓައިދިނުން

ކުންފުނިތަކުން ނުވަތަ ބްރޯކަރުން، އިންޝުއަރެންސް  (ދދ)    

ލައިފް އިންޝުއަރެންސާއި އެނޫންވެސް 

ގުޅޭ އިންޝުއަރެންސް ޓާންމައިންވެސްޓް

 ޑަރައިޓްކުރުމާއި ވިއްކުން؛ އަދިއަން

 ފައިސާ ބަދަލުކުރުން. (ތތ)    

ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން  ،" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީކުރުން ހުއްޓުވުންތްމުޢާމަލާ" )ޅ(  

 ނުވަތަ ކަމާބެހޭ އެހެން އިދާރާއަކުން ނެރޭ އަމުރެއް ނުވަތަ އަންގާ

އަމުރެއްގައި ނުވަތަ އެންގުމެއްގައި  ން އަދި އެތިއެންގުމެއްގައިވާ ގޮތުގެމަ

ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތަށް ފައިސާ ނުވަތަ މުދާ ޓްރާންސްފަރކުރުން ނުވަތަ 

ށް ބަދަލުކުރުން ތަނަ ތަނުން އަނެއް ވަތަ އެއްވިއްކުން ނު ބަދަލުކުރުން ނުވަތަ

 މަނާކުރުމަށެވެ.

ޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ "ގަވަރނަރ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މޯލްޑިވްސް މަނި )ކ(  

 ގަވަރނަރަށެވެ.

 ،މަންޓް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީރު"ބެއަރަރ ނެގޯޝިއަބަލް އިންސްޓް )އ(  

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި އޮންނަ ފައިސާއަށް ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތުގައި ގެންގުޅެވޭ 

ޗެކް، ޓްރެވަލަރސް ޗެކް، ޕްރޮމިސަރީ ނޯޓާއި މަނީ އޯޑަރ ފަދަ  ކުބޭން

 ލިޔުންތަކަށެވެ.

ލިޔުމެއް  އެ ،ފައިސާއަށް ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތުގައި ގެންގުޅެވޭ  )1(   

 ންޑޯސްކުރެވޭގޮތަށް އޮންނައެހިފައިގެންދާ މީހާއަށް ފަސޭހަކަމާއެކު 
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ނުވަތަ ކާކުކަން ދެނެނުގަނެވޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ޚިޔާލީ ފަރާތަކަށް 

ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް ނުވަތަ އެ ލިޔުމެއް ޙަވާލުކުރެވޭ ވަގުތު 

މުގައިވާ ލިޔުމެއްގެ ވެރިފަރާތް ކަ އެލިޔުމެއް ޙަވާލުވާ ފަރާތް އެއީ އެ

 ލިޔުމެއް؛ ގޮތަށް ދޫކުރެވިފައިވާ

ސޮއިކޮށްފައިވާ ފައިސާއަށް ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތުގައި ގެންގުޅެވޭ   )2(   

ޢުލޫމާތެއްނެތް ލިޔުމެއް؛ ލިޔުމެއްގައި ކޮންމެހެން އޮންނަންވާނެ މަ

 ނުވަތަ

 ފައިސާއަށް ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތުގައި ގެންގުޅެވޭ ލިޔުމެއް ދޫކޮށްފައިވާ  )3(   

ފަރާތުގެ ނަންނެތި، އެ ލިޔުން ހިފައިގެންދާ މިހާއަށް 

 ސްކުރެވޭގޮތަށް އޮންނަ ލިޔުމެއް.ންޑޯއެ

"ފައިސާއަށް ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތުގައި ގެންގުޅެވޭ ލިޔުންތައް" ކަމަށް  )ވ(  

އެ ލިޔުމެއް ގަނެވިއްކޭނެ، އަދި ލިޔުމެއްގައިވާ ޙައްޤުތައް  ،ބުނެފައިއެވަނީ

އެކަކުގެ ކިބައިން އަނެކަކުގެ ކިބައަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ބަދަލުކުރެވިދާނެ އަދި 

ލިޔުމެއް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބަދަލުކުރެވޭނެ ގޮތަށް ގެންގުޅޭ ލިޔުމަށެވެ. މި  އެ

ޗެކާއި، ޕްރޮމިސަރީ  ،އެވަނީޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށް މިފަދަ ލިޔުމެއްކަމަށް ބުނެފައި

ނޯޓާއި، މަނީ އޯޑަރ، ޓްރެވަލަރސް ޗެކް އަދި މި ނޫންވެސް މިފަދަ 

 ލިޔުންތަކަށެވެ.

 95/16 ޤާނޫނު ނަންބަރު ،ބުނެފައިއެވަނީ ންޑޯސްކުރުން" ކަމަށްއެ" )މ(  

) ގައި ބެހޭ ޤާނޫނުމާބަދަލުކުރެވޭ ގޮތުގައި ގެންގުޅޭ ލިޔު (ފައިސާއަށް

 އިގައެވެ.ދެވިފައިވާ މާނަ

ކަކަށްވުރެ ގިނަ އެ ،"ބެޗް ޓްރާންސްފަރ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ )ފ(  

މާލީ އިދާރާއަކަށް ފޮނުވޭ  ޓްރާންސްފަރތަކެއް އެއްކޮށްލައިގެން އެއް

 ޓްރާންސްފަރތަކަށެވެ. މިއީ ވަކި ފަރުދަކަށް ނުވަތަ އެކަކަށްވުރެ ގިނަ
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 ންސްފަރއެކެވެ.މީހުންނަށް ކުރެވިދާނެ ޓްރާ

ބާވަތެއްގެ ޑޭޓާ ނުވަތަ  ހުރިހާ ،ބުނެފައިއެވަނީ "މަޢުލޫމާތު" ކަމަށް )ދ(  

 ގޮތަށެވެ. ލިޔެކިޔުންތައްވެސް ހިމެނޭ

 ،"އެކައުންޓެއް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާދެއްކުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ )ތ(  

އެފަރާތުގެ ތިންވަނަ ފަރާތަކުން މެދުވެރިކޮށް ސްޕޮންޑެންޓް އެކައުންޓެއް ކޮރެ

 މަށެވެ.ހިންގު ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްއަމިއްލަ ނަމުގައި 

ދައުލަތުގެ  ،"ޕޮލިޓިކަލީ އެކްސްޕޯސްޑް ޕަރސަން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ )ލ(  

މު ޒިންމާއެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނުވަތަ ބޭރު ޤައުމެއްގައި އަދާކުރުމަށް ންމުހި

އިލާގެ ޢާފަރާތަކަށެވެ. އަދި އެފަދަ ފަރާތެއްގެ  މެއްޔަންކުރެވިފައިވާ ކޮންޢަ

ގާތް ގުޅުމެއްވާ ފަރާތްތައްވެސް  ބަރުން ނުވަތަ އެފަދަ ފަރާތަކާންމެ

 ހިމެނެއެވެ.

 ،"ފައިސާ ނުވަތަ ވެލިއު ޓްރާންސްފަރގެ ޚިދުމަތް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ )ގ(  

ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތުގައި ޗެކް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ފައިސާއަށް  ،ނަގުދު ފައިސާ

ކޮށްގެން ނުވަތަ މެސެޖް ތުލާޞައާއަދި މު ،ގެންގުޅޭ ލިޔުންތައް ޤަބޫލުކުރުމާއި

ޓްރާންސްފަރކޮށްގެން ނުވަތަ ވެލިއުޓްރާންސްފަރކުރާ  ފޮނުވައިގެން ނުވަތަ

އަގު  ފަރާތުގެ ކްލިއަރިންގ ސިސްޓަމެއް މެދުވެރިކޮށް ބެނެފިޝަރީއަށް އޭގެ

 ނުވަތަ އެހެންވެސް ގޮތަކުން ފޮނުވުމަށެވެ.ފައިސާއިން  ނަގުދު

ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން  ،" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީމުދާ ނުވަތަ ފައިސާ ހިފެހެއްޓުން" )ޏ(  

 ނުވަތަ ކަމާބެހޭ އެހެން އިދާރާއަކުން ނެރޭ އަމުރެއް ނުވަތަ އަންގާ

ނުވަތަ ން ފައިސާ ނުވަތަ މުދާ ޓްރާންސްފަރކުރުން ތިއެންގުމެއްގައިވާ ގޮތުގެމަ

ތަނަށް ބަދަލުކުރުން  ތަނުން އަނެއް ވިއްކުން ނުވަތަ އެއް ބަދަލުކުރުން ނުވަތަ

 މަނާކުރުމަށެވެ.

އެއްވެސް މީހަކު ނުވަތަ  ،"ސިއްރު އޮޕަރޭޝަންތައް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ )ސ(  
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ބަޔަކު ކުށެއް ކުރަމުންދާކަމަށް ނުވަތަ ކުށެއް ކޮށްފާނެކަމަށް ބެލެވޭފަދަ 

ލިބުމުން، ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ ފަރާތެއްގެ އޮފިސަރަކު، އެއީ  މަޢުލޫމާތު

ގުޅިގެން، ހިންގާ ސިއްރު  ގޭ ގޮތެއްގައި އެފަދަ ފަރާތްތަކާނނޭ ކާކުކަން

 ޙަރަކާތްތަކަށެވެ.

"އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުން" ނުވަތަ "އެކްސްޓްރެޑިޝަން" ކަމަށް  )ޑ(  

ޤާނޫނުގައި އެ ލަފްޒަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އެކްސްޓްރަޑިޝަނާގުޅޭ ކަމާބެހޭ 

 ދީފައިވާ މާނައިގައެވެ.

"ނޯޓަރީ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ލިޔުމެއް ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެއް ފޯމެއް  (ޒ)  

 ،ނުވަތަ އިޤްރާރެއްގެ ޞައްޙަކަން ނުވަތަ ތެދުކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން

 ފަރާތަކަށެވެ.ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ އެކަމަށް ހެކިވެ ސޮއިކުރުމަށް 

"އިންސައިޑަރ ޓްރޭޑިންގގެ ކުށް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ޓ)  

ވަނަ މާއްދާގައި  54(ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ  2006/2

ބަޔާންކުރާ ކުށާއި އެހެން ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން އިންސައިޑަރ ޓްރޭޑިންގގެ ކުށް ކަމަށް 

 ކުށްކުށް ހިމެނޭގޮތުންނެވެ. ކަނޑައަޅާ

        

 


	ބިލު ނަންބަރު 2014/7

