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 6102/9ބިލު ނަންބަރު 
 

 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު(  6112/8ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު  3އަށް 

 
 

 ޤާނޫނު( އަށް އަންނަނިވި ިއޞްލާޙުތައް ގެނައުން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ) 6112/8 ޤާނޫނު ނަންބަރު
 

 

 ށް އަްނނަނިވި އަކުރު އިތުރުކުރުން.ގެ ފަހަތަ ގެ )ވ(ވަނަ މާއްދާ 6ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .0

 

މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންްޓ ޕެންޝަން ސްކީމުގެ ބައިވެރިންނަްށ  )މ( .2 

އަމާޒުކޮްށގެން ޕެންޝަްނ ފަންޑުގަިއވާ ަފއިސާ، ގެދޮރުވެިރކުރުމުެގ 

ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ކޮލެޓަރަލަިއްޒކުރެވޭނެ ސްކީެމއް މި ޤާނޫނާ އެއްގޮްތާވ 

ގެމަތިން ހިންގުމާއި، އެފަދަ ސްކީމެއް ހިންގުމަށްޓަކައި ކަމާބެޭހ ގޮތު

ފަރާތްތަކާއެކު އެއްބަްސވުްނތައް ެއގްރީމަންޓްކުރުން. އަދި މިފަދަ 

އެއްބަްސވުންތަކާ ުގޅޭގޮތުން ހިންގާ ސްކީމް ހިންގާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލުަތްއ 

ނަޑއެޅުން.  ކަ

 

އަންނަނިވި ގޮތަށް ބާބެއް އަދި އަންނަނިވި މާއްދާތަްއ  ،ަވނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް 62ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .6

 އިތުރުކުރުން.

 

 ޕެންޝަން ފަންޑުގައިވާ ފައިސާ ކޮލެޓަރަލައިޒްކުރުން 

 
ގެދޮރުގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ 

ޑައުންޕޭމަންޓް 

 ކޮލެޓަރަލައިޒްކުރުން 

 ޢިމާރާތްކޮށް ނިންމައި، އަދި ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެްނ ވިއްކާ ގެދޮރު  )ހ( .62

ގަތުމަށްޓަކަިއ ބޭނުންވާ ަޑުއންޕޭމަންޓްގެ ފައިސާ، އެީމހެއްގެ ނަމުަގިއ 

ޕެންޝަން ފަންޑުގައި ހުންނަ ފައިސާއިން، މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން 
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 ހަދާ ގަވާއިެދއްަގިއވާ ގޮުތގެމަިތން ކޮލެޓަރަލައިްޒކުރެވިދާނެެއެވ.

ނޑަާނާޅ މި ޤާނޫނުން ނުވަތަ އެހެން ޤާނޫނަކުން އެހެން  )ށ(   ގޮތަކަށް ކަ

ހިނދަކު، ކޮލެޓަރަލަިއޒްކުެރޭވ ފައިސާައކީ ލޯނު ެނގި ފަރާތުން، ލޯނު 

ކޮލެޓަރަލް ޤަބޫލުކުާރ ނުވަތަ ލޯނުދޫކުާރ  ،އަނބުރާ ނުދެއްކޭ ޙާލަުތަގއި 

 ފަރާތުގެ މަންފާއަށް ބެހެއްޓޭ ފައިސާ ކަމުަގއި ބެލޭނެެއވެ.

ވޭ ފައިާސގެ ހިސާުބތައް ޕެންޝަން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޮލެޓަރަލައިޒްކުރެ  )ނ(  

 އޮފީހުން ވަކިން ބަލަހައްޓަން ވާނެެއވެ.

 

ކޮލެޓަރަލައިޒްކުރުމުގެ 
މައިގަނޑު ޝަރުޠުތަކާއި 

 އުޞޫލުތައް 

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޕެންޝަން ފަންޑުން ފައިާސ  )ހ( .62

ގަްނނަނީ ބޭންކަކުްނ  ކޮލެޓަރަލްގެ ގޮުތގަިއ ބެހެއްޭޓނީ ހަމައެކަނި ގެދޮރު

މެދުވެރިކޮށްނަމަ، އެފަދަ ބޭންކަކުން ދޫކުރާ ލޯނަކަށް، ނުވަތަ ގެދޮރުެގ 

ތަރައްޤީއަށް ަފއިނޭންސްކުާރ ކުންފުންޏަކުން ދޫކުރާ ޯލނަކަށް، ނުވަަތ 

 އެނޫންވެސް އެފަދަ މާލީ މުއަްއސަސާއަކުން ދޫކުރާ ލޯނަކަެށވެ.
ކުެރވޭ ފަިއސާައކީ، ަހމައެކަނި ލޯނުެގ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޮލެޓަރަލައިޒް )ށ(  

ޑައުންޕޭމަންޓަށް ބޭނުންާވ ފައިސާކަމުަގިއވާންވާެނެއވެ. ލޯނުެގ 

ޑައުންޕޭމަންޓަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ފިޔަަވއި، ލޯނުގެ އިންޓަރެސްޓް ނުވަަތ 

އެނޫންވެސް ޚަރަދަކަށް ިވަޔސް ޕެންޝަން ފަންޑުން ފައިސާ ޚަރަދެްއ 

 ނުކުރެވޭނެެއވެ.

 
ކޮލެޓަރަލައިޒްކުރުމުގެ 

 އުޞޫލުތައް 
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޑައުންޕޭމަންޓް ކޮލެޓަރަލައިޒްކުރުމާބެހޭ އުޞޫލުތަްއ  )ހ( .62

)ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެޭހ  6112/8ހިމެނޭ ގަވާއިދު ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޤާނޫނު( އަށް ... ވަނަ ިއޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ 

)ތިނެއް( މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ޕެްނޝަން އޮފީހުެގ  3ފެށިގެން  ތާރީޚުން

ަައި، ާޝއިޢުކުރަންވާނެެއވެ.  ނަޑއަޅަ  ބޯޑުން ކަ
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަުށން އެކުަލވާލާ ަގާވއިދުަގއި، ގެދޮރު ގަންަނ  )ށ(  

ފަރާތުގެ ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި މިންވަރު ބަލާނެ 

ނޑުތަާކއި، ފަ ިއސާ ކޮލެޓަރަލައިްޒކޮށްފަިއވާ ފަރާތެްއ މިންގަ

ރިޓަޔަރކުރުމާބެހޭ އުޞޫލުތަާކއި، އަދިވެސް ކަމާބެހޭ ގޮުތން ޢަމަލުކުރެޭވ 

ނޑައަަޅންވާނެެއވެ.  އެންމެހައި އުޞޫލުތައް ޕެންަޝން އޮފީހުގެ ބޯޑުން ކަ

 

ކޮލެޓަރަލްގެ ޢަދަދު 
 ކަނޑައެޅިގެންވުން 

ރަލްގެ ޔަޤީންކަމަކީ، ަޑއުންޕޭމަންޓަށްާވ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދެޭވ ކޮލެޓަ )ހ( .68

ނަޑއެޅިގެްނވާ އަދި ެއ ޢަދަދަށްވުރެ އެްއވެސް ޙާެލއްަގިއ  ޢަދަދަށް ކަ

އިތުރުނުވާ ކޮލެޓަރަްލއަކަްށވާްނވާނެެއވެ. އަދި ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކުަގއި މިކަްނ 

 ކަށަވަރުކުެރވިފަިއވާކަން ޕެްނޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑުން ޔަޤީްނކުރަންވާނެެއވެ.

ކޮލެޓަރަލްގެ ެއއްބަސްވުުމގެ ދަށުން ކޮލެޓަރަލައިޒްކުރާ ޙާލަތެއްަގއި މެނުީވ،  )ށ(  

 ޕެންޝަން ފަންޑުން ކޮލެޓަރަލައިޒްކުެރވުނު ފައިސާ ޚަރަެދއް ނުކުރެވޭނެެއވެ.

 

 ވަަނ މާއްދާއަށް އަންނަނިވި ލަފްުޒގެ މާނަކުރުން އިތުރުކުރުން. 62ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .3

 
ލަިއޒްކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ގެދޮރު ގަުތމަށް ލޯނެއް ނަާގއިރު، ެއ "ކޮލެޓަރަ .62 

ލޯނު ނުދެއްކިއްޖެ ޙާލަތެއްަގިއ ލޯނު ދޫކުރި ފަރާތުގެ ޙައްޤު ހޯދުމަށް އަނބުރާ ނެގޭނެ 

ގޮތަށް ޕެންޝަން ފަންޑުަގއި ލޯނު ނެގި ފަރާތުގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިްނގ 

 އިސާއަެށވެ.އެަކއުންޓްަގއި ބެހެއްޓިފަިއވާ ފަ 

 
މި ޤާނޫނުން ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނަށް އިތުރުކުރާ މާއްދާތަކާ ގުޅިގެން އެ ޤާނޫނުގެ މާއްދާތަކުގެ ނަންބަރު  .2

 ތަރުތީބުކުރުން.

 

ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ަވކި މާްއދާއަކަށް ނުވަތަ ަވކި މާއްދާެއއްގެ ބަަޔކަށް ޙަވާލާދީފަިއވާ ަތންތަން، މި ޤާނޫނުން  .2
 ގުިޅގެްނ ބަދަލުކުރުން. ގެންނަ އިޞްލާޙުތަކާ
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ދިވެހިސަުރކާރުެގ ގެޒެުޓަގއި ޝާއިުޢކުރާ ފާސްވެ، ަތޞްދީޤުކޮށް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު  .2
 ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

 
 

 


