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 ވެ.އެބުރާސްފަތި ދުވަހު

 ާގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ށް ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝ 
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 ދައުރުެގ  ފުރަތަމަ ހު އޮތް ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެދުވަ އަންގާރަވި  19މަހުގެ  އެޕްީރލްވަނަ އަހަރުގެ  2016
    ޤާނޫނު( އަށް  ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޕެންޝަނާބެހޭ) 2009/8ޤާނޫނު ނަންބަރު " ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެްއވި 27
 2016 އެޕްރީލް 28 ،މަިތންވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެ 92ގެ ނުއަސާސީޤާނޫ" ބިލު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ  3
 ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ ،އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެްއވުމުންރަ ދުވަހު ބުރާސްފަތިވި  ހ(1437 ރަޖަބު 21)

 ޢު ކުެރވިއްެޖއެވެ.ދިވެހިސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުަގއި ިމއަދު ޝާއި
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 2016/7 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 
 

 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު(  2009/8ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ޤާނޫނު  ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  3އަށް 

 
 
 

 ޤާނޫނު( އަށް އަންނަނިވި ިއޞްލާޙުތައް ގެނައުން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ) 2009/8 ޤާނޫނު ނަންބަރު
 

 ށް އަްނނަނިވި އަކުރު އިތުރުކުރުން.ގެ ފަހަތަ ގެ )ވ(މާއްދާވަނަ  6ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1

 

 
މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގެ ބައިެވރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން  )މ( .6

ޕެންޝަން ފަންޑުގަިއާވ ފައިސާ، ގެދޮުރވެިރކުރުމުގެ ޕްޮރގްރާމްތަކަށް 

ާވ ގޮތުގެމަތިން ހިންގުާމއި، ކޮލެޓަރަލައިްޒކުރެވޭެނ ސްކީެމއް މި ޤާނޫނާ ެއްއގޮތް

އެފަދަ ސްކީމެއް ހިންގުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު ެއއްބަްސވުންތަްއ 

އެގްރީމަންޓްކުރުން. އަދި މިަފދަ އެއްބަްސވުންތަކާ ގުޭޅގޮތުްނ ހިންގާ ސްކީމް ހިންގާނެ 

ނަޑއެުޅން.  ގޮތުގެ އުޞޫލުތައް ކަ

 އަންަނނިވި ގޮތަށް ބާބެއް އަދި އަްނނަނިވި މާއްދާތައް އިތުުރކުރުްނ. ،ފަހަތަށް ވަނަ މާއްދާގެ 24ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ . 2
 

 ޕެންޝަން ފަންޑުގައިވާ ފައިސާ ކޮލެޓަރަލައިޒްކުރުން 
 

ގެދޮރުގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ 

ޑައުންޕޭމަންޓް 

 ކޮލެޓަރަލައިޒްކުރުން 

ކާ ގެދޮރު ގަތުމަށްޓަަކިއ ޢިމާރާތްކޮށް ނިންމައި، އަދި ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ވިއް  )ހ( .25

ބޭނުންވާ ޑައުންޕޭމަންޓްގެ ފަިއސާ، އެމީހެްއގެ ނަމުގައި ޕެްނޝަން ފަންޑުގައި ހުންނަ 

ފައިސާއިން، މި ޤާނޫނާއި ިމ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދެްއގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން 

 ކޮލެޓަރަލައިްޒކުރެވިދާެނއެވެ.

  

ނޑަނާޅާ ހިނދަކު، މި ޤާނޫނުން ނުވަތަ އެހެން ޤާނޫނަކު )ށ( ން އެހެން ގޮތަކަށް ކަ

ކޮލެޓަރަލައިްޒކުރެޭވ ފައިާސައކީ ލޯނު ނެގި ފަރާތުން، ލޯނު އަނބުރާ ނުދެއްކޭ 

ކޮލެޓަރަލް ޤަބޫލުކުރާ ނުވަތަ ލޯނުދޫކުރާ ފަރާތުގެ މަންފާއަށް ބެހެއްޭޓ  ،ޙާލަތުގައި

 ފައިސާ ކަމުަގއި ބެލޭނެެއވެ.
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ލައިޒްކުެރވޭ ފައިާސގެ ހިސާބުތައް ޕެންޝަން އޮފީހުން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޮލެޓަރަ  )ނ(

 ވަކިން ބަލަހައްޓަން ވާެނެއވެ.

ކޮލެޓަރަލައިޒްކުރުމުގެ 
މައިގަނޑު ޝަރުޠުތަކާއި 

 އުޞޫލުތައް 

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތުގެމަތިން ޕެންޝަން ފަންޑުން ފައިސާ ކޮލެޓަރަލްެގ  )ހ( .26

ިނ ގެދޮރު ގަންނަނީ ބޭންކަކުްނ މެދުވެރިކޮށްނަމަ، އެފަދަ ގޮތުަގއި ބެހެއްޓޭނީ ހަމައެކަ

ބޭންކަކުން ދޫކުރާ ލޯނަކަށް، ނުވަތަ ގެދޮރުގެ ތަަރއްޤީއަށް ފައިނޭންސްކުރާ 

ކުންފުންޏަކުން ދޫކުރާ ލޯނަކަށް، ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެަފދަ މާލީ މުއައްސަސާއަކުން 

 ދޫކުރާ ލޯނަކަށެވެ.

  

ޓަރަލައިޒްކުެރވޭ ަފއިސާައކީ، ހަމައެކަނި ލޯުނގެ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޮކލެ )ށ(

ޑައުންޕޭމަންޓަށް ބޭނުންވާ ފައިސާކަމުަގިއވާންވާެނއެވެ. ލޯނުގެ ޑައުންޕޭމަންޓަށް 

ބޭނުންވާ ފައިސާ ފިަޔވަިއ، ލޯނުގެ އިންޓަރެސްޓް ުނވަަތ އެނޫންވެސް ޚަރަދަކަށް 

 ވިޔަސް ޕެންޝަން ފަންޑުން ފައިސާ ޚަރަދެއް ނުކުެރވޭނެެއވެ.

ކޮލެޓަރަލައިޒްކުރުމުގެ 
 އުޞޫލުތައް 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޑައުންޕޭމަންޓް ކޮލެޓަރަލައިޒްކުރުމާބެހޭ އުޞޫލުތައް ހިމެނޭ  )ހ( .27

  )ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޕެްނޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް  2009/8ގަާވއިދު ޤާނޫނު ނަންބަރު 

     ން ފެށިގެން ވަނަ އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚު 3

ނަޑއަަޅއި،  3 )ތިނެއް( މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑުން ކަ

 ޝާއިޢުކުރަންވާެނއެެވ. 

  

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އެކުަލވާލާ ގަާވއިދުަގއި، ގެދޮުރ ގަންނަ ފަރާތުގެ ފައިސާ  )ށ(

ނޑުަތކާ ިއ، ފަިއސާ ދެއްކުމުެގ ޤާބިލުކަން ހުިރ މިންވަރު ބަލާނެ މިންގަ

ކޮލެޓަރަލައިްޒކޮށްފަިއވާ ފަރާތެއް ރިޓަޔަރކުރުމާބެހޭ އުޞޫުލތަކާއި، އަދިވެސް ކަމާބެހޭ 

ގޮތުން ޢަމަލުކުރެވޭ އެންމެހައި އުޞޫލުތައް ޕެްނޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑުްނ 

ނަޑއަޅަްނވާނެެއވެ.  ކަ

ކޮލެޓަރަލްގެ ޢަދަދު 
 ކަނޑައެޅިގެންވުން 

ކޮލެޓަރަލްގެ ޔަޤީންކަމަކީ، ަޑއުންޕޭމަންޓަށްވާ ޢަދަދަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދެވޭ  )ހ( .28

ނަޑއެިޅގެންވާ އަދި ެއ ޢަދަދަށްވުރެ އެއްެވްސ ޙާލެއްގައި އިތުރުނުވާ  ކަ

ކޮލެޓަރަލްއަކަްށވާންވާެނއެެވ. އަދި ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކުގައި މިަކން 

 ވެ.ކަށަވަރުކުެރވިފަިއވާކަން ޕެްނޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑުން ޔަޤީްނކުރަންވާނެއެ 

ކޮލެޓަރަލްގެ ެއއްބަްސވުމުގެ ަދށުން ކޮލެޓަރަލައިޒްކުރާ ޙާލަެތއްަގއި މެނުވީ، ޕެންޝަން  )ށ(  

 ފަންޑުން ކޮލެޓަރަލައިްޒކުރެވުުނ ފައިސާ ޚަރަދެއް ނުކުރެވޭެނެއވެ.



 ސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް ދިވެހި                63 އަަދދު:  45 ލިުއމް: ވޮ

 5 

 ވަނަ މާއްދާއަށް އަންނަނިވި ަލފްޒުގެ މާނަކުރުން އިތުރުކުރުްނ. 25ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ . 3
 

 
ކޮލެޓަރަލަިއޒްކުރުން" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ، ގެދޮރު ަގތުމަށް ލޯނެއް ނަގާއިރު، އެ ލޯނު " .25

ނުދެއްކިއްޖެ ޙާލަެތއްަގއި ޯލނު ދޫކުރި ފަރާތުގެ ަޙއްޤު ހޯދުމަށް އަނބުރާ ނެގޭނެ ޮގތަށް 

ޕެންޝަން ފަންޑުގަިއ ލޯނު ނެގި ފަރާތުެގ ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންގ ެއކައުްނޓްަގިއ 

 ފައިވާ ަފއިސާއަެށވެ.ބެހެއްޓި

 މި ޤާނޫނުން ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނަށް އިތުރުކުރާ މާއްދާތަކާ ގުިޅގެން އެ ޤާނޫނުގެ މާއްދާަތކުގެ ނަންބަރު ތަރުތީބުކުރުން.. 4

 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ވަިކ މާއްދާއަކަށް ނުވަތަ ވަކި ާމއްދާެއއްގެ ބަަޔކަށް ޙަވާލާދީފައިވާ ތަންތަން، މި ޤާނޫނުން ގެންނަ. 5

 އިޞްލާޙުތަކާ ުގޅިގެން ބަދަލުުކރުން.

ދިވެހިސަުރކާުރގެ ގެޒެުޓަގއި ޝާއިުޢކުރާ ދުަވހުން ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު . 6

 ފެށިގެންނެވެ.

 

________________________ 



ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންްތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

  އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް - ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު 12:30 ން 1:00 އަށް، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހުކުރު ދުވަސް -  ހެނދުނު 11:00 ން 11:30 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހޮނިހިރު ދުވަސް - ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް  

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު 7:00 ން 7:45 ައށް
. . .your fr iend on air.


