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 179(PR)-3.2/179/2020/1ނަންަބރު: 

 

 ނޫސް ބަޔާން 

 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލ  ސެކިއުރިޓ ޒްއާބެހޭ ޤާނޫނަށް ދެވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލާބެހޭ 

 

( އަށް ދެަވނަ އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގ ބިލު ަވނ  2/2006ދިެވހިރާއްޖޭެގ މާލ  ސެކިއުރިޓ ޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރ:  

ަވނަ ޖަލްސާަގއި    27ަވނަ ދުަވހު ބޭއްެވިވ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލ ހުެގ މި އަހަރުެގ ތިންަވނަ ދައުރުެގ    2020ޑިސެންބަރ    6

 މި ބިލް ގައި 2020ޑިސެމްބަރ  23ފާސްކުރައްާވފައެެވ. އަދި ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހ މް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ަވނ  

 ތަޞްދ ޤު ކުރައްާވފައެެވ.  

މާލ  ސެކިއުރިޓ ޒްއާބެހޭ ޤާނޫނަށް އަލަށް ެގނެުވނު އިޞްލާޙަކ ، ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޙިއްޞާެގ ބާޒާރު ފުޅާކުރުމަށާއި، އާންމު 

ެގނެުވނު   ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމަށާއި އިންެވސްޓް ކުރުމަށް ފަހި ފުރުޞަތުތަކެއް ޒަމާނ  ޮގތެއްަގއި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

މުހިންމު އިޞްލާޙެކެެވ. މި ބިލަށް ެގނެެވނު މައިަގނޑު އިޞްލާޙުތަކުެގ މަފްހޫމަކ  ޙިއްޞާެގ ބާޒާރުގައި ޤާނޫނ  ޮގތުން 

ޝާމިލްާވ ދައުލަތުެގ މުއައްސަސާތަކުެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އާއި މޯލްޑިްވސް މަނިޓަރ  އޮތޯރިޓ   

ޕިޓަލް މާކެޓް ޑިެވލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓ  )ސ .އެމް.ޑ .އޭ( ެގ ދައުރާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތައް )އެމް.އެމް.އޭ( އާއި ކެ

ބައިެވރިކުރުުވުމުެގ   ސެކިއުރިޓ ޒް  ދޫކުރާ  ސަރުކާރުން  ބާޒާރުަގއި  ޙިއްޞާެގ  ދިޔުމާއި،  ކަނޑައެޅިެގން  އެއްޮގތަށް  ޒަމާނާ 

ބާ  ޙިއްޞާެގ  އިތުރުން،  ކަނޑައެޅުމުެގ  ބާރުތައް އިިންތިޒާމް  އެންމެހާ  ލިބިދޭންޖެހޭ  ސ .އެމް.ޑ .އޭއަށް  ފުޅާކުރުމަށް  ޒާރު 

 ހިމެނިފައިާވ އިޞްލާޙެކެެވ.  

ސަރުކާރުެގ ސެކިއުރިޓ ޒް ޙިއްޞާެގ ބާޒާރުަގއި ބައިެވރިކުރުމަށް ެގނެުވނު އިޞްލާޙަކ  ޙައްޞާސް އިޞްލާޙެއް ކަމުަގއި މި 

މި އި ެގނެުވނު  އަލަށް  ޤަބޫލުކުރަމެެވ.  އޮތް  އޮތޯރިޓ ން  ކުރިއަށް  ބޭނުންވާ   5ޞްލާޙުެގ ސަބަބުން  މިކަމަށް  އަހަރުތެރޭ 

ފަރާތްތަކަށް  ޓެކްނޮލޮޖ ެގ އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރ އެމް.އެމް.އޭ އާއި މި އޮތޯރިޓ  ުގޅިެގން ޤާއިމްކުރެިވ، އާންމު އެންމެހާ 

މި ފަހިެވެގންދާނެކަމަށް  ފުރުޞަތު  އިންެވސްޓްކުރުމުެގ  އަދި ސަރުކާރުެގ ސެކިއުރިޓ ޒްަގއި  ޤަބޫލުކުރަމެެވ.  އޮތޯރިޓ އިން   



މިކަމަކ  ދެމެހެއްޓެނިިވ ޮގތެއްގައި ސަރުކާރަށް ބޭނުންާވ ފައިސާ ޙިއްޞާެގ ބާޒާރުެގ ތެރެއިން ހޯދަން ެގނެުވނު މުހިންމު 

 އިޞްލާޙެއް ކަމަށްެވސް މި އޮތޯރިޓ އިން ޤަބޫލުކުރަމެެވ. 

ރަކްޗަރއަކ  ހުރިހާ ޓްކުރުމަށް ޤާއިމުކުރެޭވ ޓެކްނޮލޮޖ  އިންފްރާސްސަރުކާރުެގ ސެކިއުރިޓ ޒް، ޙިއްޞާެގ ބާޒާރުަގއި ބައިެވރި 

ބާަވތެއްެގ ސެކިއުރިޓ ޒްެގ މުއާމަލާތްތައް ދިެވހިރާއްޖޭަގއިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފަހި ފުރުޞަތުތަކެއް ލިބިެގންދާނެ މަސައްކަތެކެެވ. 

ަގއި، މުޅި މި ޙިދުމަތް އޮޓޮމޭޓްކުރެިވ، އާންމު މިޮގތުން، މިހާރު މި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ މެނުއަލް ޕްރޮސެސްެގ ބަދަލު

ފަރާތްތަކަށް ޙިއްޞާެގ ބާޒާރުަގއި ތަފާތު އެކި ފައިނޭޝަލް ސެކިއުރިޓ ޒް ަގނެވިއްކުމުެގ ފުރުޞަތު މިހާރަށްުވރެ ފަސޭހަކަމާއެކު 

 މަުގފަހިެވެގންދާނެއެެވ.  

ތަޢާރަފްަވމުން އަންނަ އ ޖާދ  އާ ޕްރަޑަކްޓްސްތަކަށްެވސް    މާލ  ސެކިއުރިޓ ޒްެގ ބިލަށް އަލަށް ެގނެުވނު އިޞްލާޙަކ  ދުނިޔޭގައި

ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދޭ އިޞްލާޙެކެެވ. މިޮގތުން، އ ޖާދ  މަސައްކަތްތަކަށް ފަހިާވޮގތަށް ދުނިޔޭެގ އެކި ޤައުމުތަކުގައި ހިންަގމުންދާ 

ެގ އެންމެހާ ބާރުތައް މި އިޞްލާޙުން މި  "ރެިގއުލޭޓަރ  ސޭންޑްބޮކްސް" ޙިއްޞާެގ ބާޒާރުަގއި ތަޢާރަފްކޮށް، ރެިގއުލޭޓްކުރުމު

 އޮތޯރިޓ އަށް ލިބިދެއެެވ.  

ބާރުތައް އަލަށް  ބޭނުންާވ އިތުރު ޤާނޫނ   ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި  ބާޒާރުެގ އިތުބާރު  ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޙިއްޞާެގ  ހަމައެހެންމެ، 

ދޫކުރާ ފަރާތްތައް ޒިންމާދާރުކުރެޭވނެ އިތުރު ެގނެުވނު އިޞްލާޙުން މި އޮތޯރިޓ އަށް ފަހިކޮށްދެއެެވ. މިޮގތުން، ސެކިއުރިޓ ޒް  

ޕަބްލިކް   ލިސްޓްކޮށްފައިާވ  ދިެވހިރާއްޖޭަގއި  އިތުރުން،  ހިމެނުމުެގ  އިޞްލާޙުަގއި  މި  މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް  ބާރާއި  ޤާނޫނ  

ން މި އިޞްލާޙުން ކުންފުނިތައް ކޯޕަރޭޓް ަގަވރނަންސްެގ ފުރިހަމަ އުޞޫލުތަކުަގއި ދެމެހެއްޓުމަށް އިތުރު ޤާނޫނ  ބާރުެވރިކަ

 މި އޮތޯރިޓ އަށް ލިބިދެއެެވ. 

ެގނެުވނު ދެަވނަ އަށް  (  2/2006މި އޮތޯރިޓ އިން ޤަބޫލުކުރަނ  މާލ  ސެކިއުރިޓ ޒްއާ ބެހޭ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަމްބަރ:  

ބަދަ އިޞްލާޙ   މުހިންމު  ެގނެުވނު  ެގންދިޔުމަށް  މަރުޙަލާއަކަށް  އާ  ބާޒާރު  ޙިއްޞާެގ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ލެއްެގ އިޞްލާޙަކ  

 ޮގތުަގއެެވ.  

 

 1442 ލްއައްަވލްދަޖުމާ 9

 2020 ޑިސެމްބަރ 24

 
 

           
 
 
 


