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 ބިލ   ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓް 

 2023-2019ގެނައ މަްށޓަކައި، ސަރ ކާރ ގެ ސްޓްރެޓަޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ބަދަލ ތަކެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ޒަމާނީ 
އިޤްތިޞާދީ ޙަރަކާތްތައް ވިޔަފާރިއާބެހޭ ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑ  މ ރާޖަޢާކޮށް، ފައިވާ މ ހިއްމ  ސިޔާސަތ ތަކ ގެ ތެރޭގައި، ގައި ހިމަނާ

ދިނ ން ހިމެނެއެވެ. ިމގޮތ ން މި ކަންކަމަށް މަގ  ޓަރ ންނާ ރަށްޓެހި ވެްށޓެއް ޤާއިމ ކޮށްފޮރިން ިއންެވސްސިންދަފާތ ކޮށް، 
 ޢާންމ ންގެ ޚިޔާލަށް ހ ޅ ވާލާފައިވާނެއެވެ.  ފަހިކ ރ މަށްޓަކައި، އެކ ލަވާލާފަިއވާ ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓް ބިލ  

 
ތަޢާރަފ ކ ރެވޭ ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑ ގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތ ން، ފޮރިން އިންވެސްޓަރ ންނަށް ރާއްޖޭަގއި ވިޔަފާރި ފަށައި، މި 

ހިންގ މ ގައި ައވަސް ޚިދ މަތެއް ލިބި، ދެފ ށްފެންނަ އިޖ ރާޢަތްތަކަކަށް ޚިޖ ރަކ ރ މަށް ފ ރ ަޞތ  ލިބޭނެއެވެ. ިމގޮތ ން، 
އިންެވސްޓްކ ރެވޭނެ ދާއިރާަތްއ  ފޮރިން އިންވެސްޓަރ ންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި، މި ބިލ ގެ މަޤްޞަދ ތަކ ގެ ތެރޭގައި 

 މާލީ ސެކިއ ރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ހ އްދަކ ރާ ސެިކއ ރިޓީްޒގައި ފޮރިން ޕޯޓްފޯިލއޯ  ކަނޑައަަޅއި،
 އެ އިތ ރ ކޮްށ، ަމންޓްތައްއިްނވެސްޓް ކ ެރވޭ ދިވެހިާރއްޖޭަގއިއިންވެސްޓްމަންޓަށް ހ ޅ ވާލ ްނ ހިމެނެއެވެ. އަިދ، 

ވެހިާރއްޖޭަގއި އިންވެްސޓްކ ާރ ދިކޮށް، އިތ ރ  ފައިސާ ބޭރ  ލިބޭ ދިވެހިރާއްޖެއަށް މެދ ވެރިކޮށް އިންވެސްޓްމަންޓްަތއް
 ަޝއ ޤ ވެިރކަން އިްނވެްސޓަރ ންގެ ބޭރ ގެ ަޅއި، ކާތެރިކަމ ގެ ދާއިާރ ކަނޑައަފަރާތްތަކަށް ލިބިދެވޭނެ ޙިމާަޔތާއި ރައް 

އ ީމ ިއންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮމޯޓްކ ރ މ ގައި ޢަމަލ ކ ރާނެ ޤަ މައިދާނ ގައި ަބއިނަލްއަޤްވާމީ ދެމެހެއްޓ މަށްޓަކައި، ހޯދައި
 ހިމެނެއެވެ.  އޮނިގަނެޑއް ތަޢާރަފ ކ ރ ން

ގެ ކ ރިން މި މިނިސްޓްރީގެ އީމެއިލް  2022 ޖ ލައި 14ނ ންފ ޅ ވާ ފަރާތްތަކ ން، ޚިޔާލ  ހ ށަހަޅ އްވަން ބޭ ބިލަށްމި 
 އަށް އީެމއިލް ކ ެރްއވ މަށް އެދެމެވެ.   legal@trade.gov.mv  އެޑްރެސް

 2022ޖ ލައި  3

 

 

 

 

http://www.trade.gov.mv/
mailto:legal@trade.gov.mv
mailto:legal@trade.gov.mv


 

 

 

 

 

 

 

 ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓް ބިލް

 

 

 

 

 
 

 ވަރކިންގ ޑްރާފްޓް 

2022ޖުލައި  3  

އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މިނިސްޓްރީ  
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 ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ބިލ  

 އެއްވަނަ ބާބ  

 ފެށ ން 

ދިވެހިރާއްޭޖގައި ޭބރ ގެ ފަރާތްތަކަށް އިްނެވސްޓްކ ރެވޭނެ މިއީ،  )ހ(  .1 ނަން  ތަޢާރ ފާއި

ދާއިރާތަކާގ ޅޭ އ ސޫލ ތަާކއި، އެފަދަ އިންވެސްޓަރ ންނަްށ ލިބިދެވޭނެ 

ޙިމާޔަތާއި ރަްއކާތެރިކަމާގ ޭޅ އ ސޫލ ތަކާިއ، އެފަދަ ިއންވެސްޓަރ ން 

ރާއްޖޭަގއި އިންވެްސްޓކ ރާއިރ  ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ މައިގަނޑ  ދިވެހި

އިްނވެްސޓްމަންޓްތައް ދައ ލަތަށް ނެގޭނެ ގޮތްތަާކއި އެފަދަ އ ސޫލ ތަާކއި، 

އި އެނޫންވެސް ގ ޅޭ އ ސޫލ ތަކާ އެފަދަ އިންެވސްޓްމަންޓްތަކަށް ބަދަލ ދިނ މާ

 ޤާނޫނެވެ.ކަމާގ ޅޭ އ ސޫލ ތައް ބަޔާްނކ ރ މ ގެ 

 ޤާނޫނ " އެވެ. ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންްޓގެޤާނޫނަށް ކިޔާނީ " މި )ށ(  

 ލ ކ ރ ެމވެ.ޙާޞި ކީ، އަްނނަނިވި ކަންކަންޤާނޫނ ގެ މަޤްޞަދަ މި  .2 މަޤްޞަދ  

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކ ރެވޭ އިންވެސްޓްމަންޓްަތއް އިތ ރ ކޮށް، އެ  )ހ(  

ފައިސާ އިންވެސްޓްމަންޓްަތއް މެދ ވެިރކޮށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބޭ ޭބރ  

 އިތ ރ ކ ރ ން؛
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އިންވެްސޓްކ ެރވޭނެ ދާއިރާތަްއ  ބޭރ ގެ ފަާރތްތަކ ންދިވެހިރާއްޖޭަގއި  )ށ(  

 ކަނޑައެޅ ްނ؛

 ކަށް އިންވެސްްޓކ ރެވޭނެ ާދއިރާތަ ބޭރ ގެ ފަރާތްތަކ ންދިވެހިރާއްޖޭަގއި  )ނ(  

 ކަނަޑއެޅ ން؛އ ސޫލ ތައް ދެވޭނެ  ލައިސަންސް

އިްނވެސްްޓކ ރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިދެވޭނެ ޙިމާޔަތާއި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  )ރ(  

 ރައްކާތެރިކަމ ގެ ދާއިރާ ކަނަޑއެޅ ން؛

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އިްނވެސްްޓކ ރާ ފަރާތްތަކ ން ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ  )ބ(  

މިންގަނޑ ތަކާިއ، އެފަރާތްަތއް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނ ތަކާ ޚިލާފ ވާ 

 ެއޅޭނެ އ ސޫލ ަތއް ބަޔާންކ ރ ން؛ޙާލަތ ގައި އެފަރާތްތަކާމެދ  ފިޔަވަޅ 

ދިވެހިރާއްޖެއިން ަބއިވެިރާވ އިންެވސްޓްމަންޓާގ ޭޅ ބައިނަލްއަޤްވާީމ  (ޅ)  

މ ޢާހަދާތަކ ގެ ދަށ ން އ ފ ލަންޖެހޭ އިލްތިޒާމ ތަކަށް ޢަމަލ ކ ރެވޭނެ ގޮްތ 

 ކަނޑައެޅ ްނ؛

 

 

ދެމެހެއްޓ މަށްޓަކައި، ހޯދައި ބޭރ ގެ އިްނވެސްޓަރ ްނގެ ަޝއ ޤ ވެިރކަން  (ކ) 

ބައިނަލްއަޤްވާީމ މައިދާނ ަގިއ އިންެވސްޓްމަންޓް ޕްރޮމޯޓްކ ރ މ ގަިއ 

 ޢަމަލ ކ ރާނެ ޤައ މީ އޮނިގަނެޑއް ތަޢާރަފ ކ ރ ން.

 ދެވަނަ ބާބ  

 އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮމޯޓްކ ރ ން 

އިންވެސްޓްމަންޓް 

ޕްރޮމޯޓްކ ރ މ ގެ 

 ލިއްޔަތ ސްއޫމަ

ދެމެހެއްޓ މަށްޓަކައި،  އިހޯދަބޭރ ގެ އިންެވސްޓަރ ންގެ ޝައ ޤ ވެިރކަން   .3

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ަމއިދާނ ަގއި އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮމޯޓްކ ރ މ ގައި ޢަމަލ ކ ރާެނ 

ޤައ މީ އޮނިގަނެޑއް ެއކ ލަވާލާ، އިްނވެސްޓްމަންްޓ ޕްރޮމޯޓްކ ރ މ ގެ 

 ލިއްޔަތ  އަދާކ ރާނީ މިނިސްޓްރީންނެވެ.ސްއޫމަ
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އިންވެސްޓްމަންޓް 

 ޕްރޮމޯޓ ކ ރ ން 

އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮމޯޓްކ ރ މ ގައި ޢަމަލ ކ ރާނެ ޤައ މީ އޮނިގަނޑެްއ   .4

ރާވަިއ މިނިސްޓްރީއިން އެކ ަލވާލައި، މި މާއްދާަގއި ބަޔާންކ ރާ މަސައްކަތްަތއް 

 ހިންގަންވާނެެއވެ.

ތަރައްޤީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ، އިޖްތިމާޢީ އަދި ޢ މްރާނީ  )ހ(  

ޕްލޭންތަކާއި ލަނޑ ދަނޑިތައް ޚާޞިލ ކ ރ މަށް ސަރ ކާރ ން 

އެކ ަލވާލާފައިވާ ިސޔާސަތ ތަކ ން ކަނޑައަޅާފަިއވާ ދާއިރާތަަކށް ބޭނ ންވާ 

 އިންވެސްޓްމަންޓްަތއް ދިރާސާޮކށް، ފީސިބިލިޓީ ރިޕޯޓ ތައް ތައްޔާރ ކ ރ ން؛

 އެންމެހައި ށް ޝައ ޤ ވެިރާވ ބޭރ ގެ ފަރާތްތަކާ ގ ިޅގެން ިއންވެސްޓ ކ ރ މަ )ށ(  

ތަކަށް، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އިންވެސްޓ ކ ރ މަށް ހ ރި ފ ރ ޞަތ ތަކާބެހޭ ތްފަރާ

 މަޢ ލޫމާތ  ދިނ ން؛

 ޤާނޫނ ގައިވާ މި އިންވެސްޓ ކ ރ މަށް ޝައ ޤ ވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް  )ނ(  

ހޯދ މ ގައި އެހީތެރިކަން  ލައިސަންސްއިންެވސްޓ ކ ރ މ ގެ ގޮތ ގެމަތިން 

 ފޯރ ކޮށްދިނ ން؛

ސަރ ކާރާއި ރާއްޭޖގައި ރަިޖސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ ވިަޔފާރިތަކ ގެ  )ރ(  

ޕްރޮޖެކްޓްތަކ ގެ ތެރެއިްނ، ެއިއރެއްގެ ފޮރިން ޑިރެކްޓް އިންެވސްޓްމަންޓް 

ސިޔާސަތ ތަކަށް ފެތޭ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ާރއްޖެއިްނ ބޭރ ަގއި 

 ޕްރޮމޯޓ ކޮށްދިނ ން؛

 ފޮރިން ޑިރެކްޓް އިންވެސްޓްމަންޓާބެހޭ ތަފާސް ހިސާބ ތައް ދިރާސާކ ރ ން؛ )ބ(  
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 ވަނަ ބާބ  ތިން 

 އިންވެސްޓްމަންޓ ގެ ދާއިރާއާއި ޝަރ ޠ ތައް ކަނޑައެޅ ން 

އަންނަނިވި   ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބޭރ ގެ ފަރާތްތަކަށް އިންވެސްްޓކ ރެވޭނީ )ހ(  .5 ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓް 

 ގެ މަތިންނެވެ. ގޮތްތަކ 

 ރެކްޓް އިންެވސްޓްމަންޓް.ފޮރިން ޑި  (1)   

    i.   ް؛ހ ޅ ވާލާފަިއވާ ދާއިރާތައ 

    ii.   ޭވަކި ޝަރ ތ ތަެކއް ފ ރިހަމަވ މ ން ލައިސަންސް ދެވ

 ދާއިރާތައް؛

 ަމންޓް.ފޮރިން ޕޯޓްފޯލިއޯ އިންވެސްޓް  (2)   

ބަޔާްނކ ރާ ހ ޅ ވާލާފަިއވާ ދާއިރާތަަކކީ،  މި ޤާނޫނާ އަދި  ގައިމި މާއްދާ (ށ)  

ގ ޅ ންހ ރި އެހެނިހެން ޤާނޫނ ތަކ ގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮތ ގެމަތިްނ 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އިންެވސްޓްކ ރ މަށް ބޭރ ގެ އިންވެސްޓަރ ންނަށް އެއްވެްސ 

 ހ ރަހެއްނ ވާ ދާއިރާތަެކވެ.

މި މާއްދާގައި ަބޔާންކ ާރ ވަކި ޝަރ ޠ ަތކެއް ފ ރިހަމަވެގެން  )ނ(  

ވަނަ  7ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އިންވެސްްޓކ ެރވޭނެ ދާއިރާަތކަކީ،  މި ޤާނޫނ ގެ 

 ދާއިރާަތކެވެ. ގެ ދަށ ން މިނިސްޓަރ ކަނޑައަޅާމާއްދާ

މާލީ  ރ ންނަކީ،މި މާއްދާގައި ބަޔާންކ ރާ ފޮރިން ޕޯޓްފޯލިއޯ އިންވެސްޓަ (ރ)  

ޒިންމާ މަތިކޮށްަފއިާވ މ ައއްސަާސއިން ސެކިއ ރިީޓޒް ެރގިއ ލޭޓ ކ ރ މ ގެ 

ޝައ ޤ ެވރިވާ ބޭރ ގެ ހ އްދަކ ރާ ސެކިއ ިރޓީްޒގައި އިންވެސްްޓކ ރ މަށް 

 ވެ.ފަރާތްތަކެ
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އެްއގޮތަކަތަކަްށވެސް 

އިްނވެސްޓް ނ ކ ެރވޭނެ 

ދާިއރާތަކާއި ވަކި 

ޝަރ ތ ތަެކއް ފ ރިހަަމެވގެން 

އިްނވެސްޓް ނ ކ ެރވޭ  މެނ ވީ

 ޅ ން ކަނޑައެ ދާިއރާތައް 

ވެސްްޓ ކަށްވެސް އިންއިންެވސްޓަރ ންނަށް އެއްގޮތަ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބޭރ ގެ )ހ(  .6

ދާއިރާތަާކއި ަވިކ ޝަރ ތ ތަކެއް ފ ރިހަމަވެެގން މެނ ވީ ނ ކ ރެވޭނެ 

ިމ ޤާނޫނަށް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އިްނވެސްްޓ ނ ކ ރެވޭނެ ދާއިރާަތއް

)ތިނެއް( މަސްދ ވަހ ގެތެޭރގައި ިމނިސްޓަރ ގެ  3ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާތާ 

 ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ ގެޒެޓ ަގއި އި ކަނޑައަޅަ ޤަރާރ ން 

 .ޝާއިޢ ކ ރަންވާެނއެވެ 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށ ން މިނިސްޓަރ  ކަނޑަައާޅ ދާއިރާތައް  )ށ(  

ރިޢާޔަތްކޮށް ކަމާބެހޭ އިދާރާެގ ކަނޑައަޅަްނވާނީ، އަންނަނިވި ކަންކަމަށް 

 އެކ ގަެއވެ. މަޝްވަރާއާ

ބޭރ ގެ ފަރާތްތަކ ން އިްނެވސްޓ ކ ރ މ ގެ ސަބަބ ން ަޤއ މީ   (1)   

ސަލާމަތަށް ނ ރައްކަލެއް ކ ރިމަތިވ މ ގެ އިޙްތިމާލ  އޮތްކަން ނ ވަަތ 

 ؛ނޫންކަން

ބޭރ ގެ ފަރާތްތަކ ން އިންވެްސޓ ކ ރ މ ގެ ސަބަބ ން އެ ސިނާޢަތް   (2)   

 ނ ވަތަ އެ ދާއިާރއެްއގެ ވާދަެވރިކަމަށް ކ ރާނެ އަސަރ ؛

އެ ސިނާޢަތް ނ ވަތަ އެ ާދއިާރއެްއގައި ސައްަތއިން ސައްތަ ިދވެހި   (3)   

 ވިޔަފާރިތައް ތަަރއްޤީވެަފއިވާ މިންވަރ ؛

އެ ސިނާޢަތް ނ ވަަތ އެ ާދިއރާއެއް ތަަރއްޤީކ ރ މަށް ަފއިނޭންސް   (4)   

 ބޭނ ންވާ މިންވަރ ؛

ސިނާޢަތް ނ ވަތަ އެ ދާއިރާއަކ ން ދިގ  ރާްސތާގަިއ އެ   (5)   

 އ ފެއްދ ންތެރިކަމަށް ޙިއްާޞކ ރާނެ މިންވަރ ؛

އެ ސިނާޢަތް ނ ވަތަ އެ ާދއިރާެއއްަގއި އިންސާނީ ަވީޞލަތް   (6)   

 ތަރައްޤީވެފަިއވާ މިންވަރ ؛



 

7 

 

އެ ސިނާޢަތް ނ ވަތަ އެ ދާއިާރއެްއގައި ެޓކްނޮލޮޖީ ބޭނ ންކ ރަމ ން   (7)   

 މިންވަރ .އަންނަ 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށ ން ކަނޑައަޅާ ާދއިރާތަްއ، މަދ ެވގެން ކޮންމެ  (ނ)  

އަހަރަކ  އެއްފަހަރ  މ ރާޖަޢާކޮށް، އެއިން ެއއްެވސް ދާއިރާައކަށް 

ަގއި ބަޔާންކ ރާ އ ސޫލ ތަކާ  )ށ(ބަދަލ ގެންނަންޖެހޭނަމަ، މި މާއްދާގެ 

އެްއގޮތްވާ ގޮތ ގެމަތިން އެ ބަދަލަކަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މ ގެ ކ ރިން 

 ދިވެހިސަރ ކާރ ގެ ެގޒެޓ ަގއި ޝާއިޢ ކ ރަންވާެނއެެވ.

އިްނވެްސޓަރ ންނަށް   ވެހިރާއްޖޭަގއި ބޭރ ގެދި މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށ ން  )ރ(  

ްއކަމ ަގއި ކަނޑައަާޅ ދާއިރާތަވެސްޓް ނ ކ ރެވޭނެ ކަްށވެސް އިން އެްއގޮތަ

ރާއްޖޭގަިއ ދިވެހި ށްދާއިރާތަކ ަގއި އެ ޤަރާރ  ނެރ މާ ހަމައަ

 ެގންދިޔ މ ގައިތައް ކ ރިއަށް ވިޔަފާރިކ ރަމ ންދިޔަ ފޮރިން ިއންވެސްޓްމަންޓް

 މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ނެރޭ ޤަރާރ ގައި  އަމަލ  ކ ރަންޖެހޭނެ އ ސޫލ ަތއް

 ބަޔާންކ ރަން ވާނެެއވެ.

މަލ ކ ރަންޖެހޭ ޢަމި މާއްދާގެ )ރ( ގަިއ ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ިވޔަފާރީތަކ ން  )ބ(  

 އިޖ ރާއަތ  މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ގައި ަބޔާންކ ަރންވާނެެއވެ. 

ވަކި ޝަރ ޠ ތަކެއް 

ފ ރިހަމަވެގެން މެނ ވީ 

އިންވެސްޓްނ ކ ރެވޭ 

 ޝަރ ޠ ތައް ދާއިރާތަކާގ ޅޭ 

ވަކި ޝަރ ޠ ތަެކއް ފ ރިހަމަވެގެން މެނ ވީ ާރއްޖޭަގއި އިންވެސްޓްނ ކ ރެވޭެނ   .7

މި ޤާނޫނަށް ޖެހޭ ޝަރ ޠ ތައް ފ ރިހަމަކ ރަންއިންެވސްޓަރ ން  ަގއިއިރާތަކ ދާ

)ތިނެއް( މަސްދ ވަހ ގެތެރޭަގއި މިިނސްޓަރ ގެ ޤަރާރ ން  3ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާތާ 

 .ޝާއިޢ ކ ރަްނވާނެެއވެ ދިވެހިސަރ ކާރ ގެ ގެޒެޓ ަގއި އިކަނޑައަޅަ 

ނޮން ރެސިޑެންޓް 

 ކޮންޓްރެކްޓަރ ން 

 އް ޠެތަކ ގެ ތެރެއިން ޝަރ ޠ މި ޤާނޫނ ގެ ބޭނ މަށްޓަކައި، އަންނަނިވި ޝަރ   .8

 ނޮން ރެސިޑެްނޓް ކޮންޓްރެކްޓަރ ންފ ރިހަމަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކ ރާ 
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ހ އްދަ  މަންޓްއިންވެސްޓް މާއްާދަގއިވާ ގޮތ ގެމަތިން ފޮރިންވަނަ  11މި ޤާނޫނ ގެ 

 ހޯދަން ވާނެއެވެ. 

 ނ ވަތަ  ދާއިމީ މަރ ކަޒެއް ިދވެހިރާއްޭޖގައި ގާއިމ ކޮށްފަިއވ ން؛ )ހ(  

ސީދާ ގޮތ ން ނ ވަތަ ނ ސީދާ ގޮތ ން ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  )ށ(  

 ވިޔަފާރިކ ާރކަމަށް ދެއްކ ން؛ ނ ވަތަ

)ވިޔަފާރީ ރަޖިސްޓްރީކ ރ މ ގެ ާޤނޫނ (  2014/18ނަންބަރ  ޤާނޫނ   )ނ(  

ަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާްނކ ރާ ރަޖިސްޓްރީ  8ވަނަ މާއްާދއާއި  7ގެ 

 ނ ވަތަ ؛ ކ ރ ން ލާޒިމްކ ރާ ހަރަކާތެއް ހިންގ ން

މަތީގަިއވާ ޝަރ ޠ ތަކ ގެ ިއތ ރ ން މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ހަދާ  ރ()  

 ހަމަވ ން.ޝަރ ޠ ތައް ފ ރިއި ބަޔާްނކ ރާ ގަާވއިދ ގަ 

 

 ހަތަރ ވަނަ ބާބ                                

 އިންވެސްޓްކ ރަން އެދި ހ ށަހެޅ ން 

އިްނވެސްޓްކ ރ މ ގެ ހ އްދަ 

 ހޯދ ން 

މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޮރިން އެްއވެސް ފަރާތަކަށް    .9

ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ދޫކ ރާ އިންވެސްޓްމަންެޓއް ދިވެހިރާްއޖޭގައި ކ ެރވޭނީ މި 

 ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓް ލަިއސަންސް ހޯދ މަށް ފަހ ގައެވެ.

އިްނވެސްޓްކ ަރން އެދި 

 ހ ށަހެޅޭނެ ފަާރތްތައް 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އިންެވސްްޓކ ރ މ ގެ ހ އްދައަށް އެިދ ހ ށަހެޅޭނީ  )ހ(  .10

 .އަންނަނިވި ފަރާތްތަކ ގެ ތެެރިއން ފަރާތަކަށެވެ

 ؛ޤައ މެއްގެ ަރއްޔިތ ންބޭރ    (1)   

 އަންނަނިވި ބާވަތ ގެ ބިދޭސީ ކ ންފ ނި؛  (2)   

    i.  .ިހަމައެކަނި ބިދޭސީން ޙިއްޞާާވ ކ ންފ ނ 
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    ii.  .ިދިވެހިންނާއި ބިދޭސީން އެކ ގަިއ ޙިއްޞާވާ ކ ންފ ނ 

    iii.   ަސީދާގޮތ ން ނ ވަތަ ނ ސީާދޮގތ ން ސައްތައިންަސއްތ

ބޭރ ގަިއ ދިވެހިން ޙިއްޞާެވގެްނ ރާއްޖެއިން 

 އ ފައްދާފަިއވާ ކ ންފ ނި.

އަންނަނިވި ބާވަތ ގެ ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ޤާއިމ ވެަފިއވާ   (3)   

 ވިޔަފާރިތަްއ؛

    i.  ްބިދޭސީން ޙިއްޞާވާ ޕާޓްނަރޝިޕ. 

    ii.  ްބިދޭސީން ޙިއްޞާވާ ކ ންފ ނިަތއ. 

    iii.  ީދިވެހިރާއްޖޭގެ ކ ންފ ންޏާބެހޭ ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ރ-

 .ކ ންފ ނިތައްރެޖިސްޓަރވެފަިއވާ 

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިެއއް ނެތި، ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީން   (4)   

 ؛ގ ިޅގެން ހ ށަހަޅާ ހ ށަހެޅ ންތައް

 ބޭރ ގެ ޖަމާޢަތްތައް؛  (5)   

 ޕޯޓްފޯލިއޯ އިންވެްސޓަރ ން.  (6)   

މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ަގއި ކަނަޑއަޅާ އެނޫންެވސް   (7)   

 ފަރާތްތައް.

ޑިރެކްޓް ފޮރިން 

އިންވެސްޓްމަންޓް 

 ހ އްދައަށް އެދި ހ ށަހެޅ ން 

ފޮރިން ޕޯޓްފޯލިއޯ އިންވެސްަޓރ ން ފިޔަވަިއ، ދިވެހިރާއްޭޖަގއި ފޮރިން  )ހ(  .11

އިންވެސްޓްމަންެޓއް ޤާއިމ ކ ރ މަށްޓަކައި މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ހ އްދައަށް 

އެދި ހ ށަހަޅާނީ، މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ހަދާ ގަާވއިދ ަގިއ ބަޔާންކ ރާ 

 ގޮތ ގެމަތިން، މިނިސްޓްީރއަށެެވ. 
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( ގައި ބަޔާްނކ ރާ ހ ށަހެޅ ން ހ ށަހަޅާއިރ  މި ޤާނޫނ ގެ މި މާއްދާގެ )ހ )ށ(  

ދަށ ން ހަދާ ގަާވއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރާ ލިެޔކިޔ ންތަާކިއ މަޢ ލޫމާތ  

 ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށ ން ފޮރިްނ އިންެވސްޓްމަންޓެއް ާޤއިމ ކ ރ މަށްޓަކައި  )ނ(  

މި ޤާނޫނ ގައި ނ ވަތަ މި  ،ހ އްދައަށް އެދި ހ ށަހަޅާ ހ ށަހެޅ މެއްަގއި

ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ހަދާ ގަާވއިދ ގައި ަބޔާންކ ާރ މަޢ ލޫމާތ  

އެ މަޢ ލޫމާތެއް ފ ރިހަމަކ ރ މަށް އެންގ މ ެގ ނ ވަތަ ެއ  ،ފ ރިހަމަނ ވާނަމަ

 ހ ށަހެޅ މެއް ބާޠިލ ކ ރ މ ގެ އިްޚތިޔާރ  މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިެގންވެެއވެ.

ށަހަޅާ ފަރާތްތަކ ގެ މާލީ ފ ދ ންތެރިކަން އިންވެސްްޓކ ރ މަށް އެދި ހ  (ރ)  

ދެނެގަތ މަށްޓަކައި، މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ހަދާ ގަވައިދ ގަިއވާ ގޮތ ގެމަތިން 

 މިނިސްޓްރީއަށް ޚާއްޞަ ޝަރ ޠ ތަކެއް ކަނަޑއެޅިދާެނއެވެ. 

ފޮރިން ޕޯޓްފޯލިއޯ 

އިންވެސްޓަރ ން 

އެދި  ލައިސަންސްއަށް

 ހ ށަހެޅ ން 

 ލައިސަންސްމި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން، ފޮރިން ޕޯޓްފޯލިއޯ އިންވެސްޓަރ ން  )ހ(  .12

 ހޯދ މަށް އެދި ހ ށަހަޅާނީ، މާލީ ސެކިއ ރިީޓޒް ރެިގއ ލޭޓަރަށެެވ.

ފޮރިން ޕޯޓްފޯލިއޯ އިންވެސްަޓރ ންނަށް ހ އްދަ ދިނ މ ގައި ޢަމަލ ކ ރާނެ  )ށ(  

ގެ ެރިގއ ލޭޓަރ ގޮތ ގެ ަގވާއިދ  އެކ ަލވާލާީނ، މާލީ ސެކިއ ިރޓީޒް 

 މަޝްވަރާާއއެކ  މިނިސްޓްރީިއންނެވެ. 

ފޮރިން ޕޯޓްފޯލިއޯ 

އިންވެސްޓަރ ންގެ 

 މަޢ ލޫމާތ  ބެލެހެއްޓ ން 

ޤާނޫނ  ފޮރިން ޕޯޓްފޯލިއޯ އިންވެސްަޓރ ންނާ ބެހޭ މަޢ ލޫމާތ  ބަލަހައްޓަންވާނީ،   .13

)މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަިރޒަމަށް ފައިނޭންސްކ ރ ްނ  2014/10ނަންބަރ  

 ހ އްޓ ވ މ ގެ ޤާނޫނ ( ގެ  ދަށ ން ކަނޑައަޅާަފއިވާ މިންގަނަޑކަށެވެ. 
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ފޮރިން ޕޯޓްފޯލިއޯ 

 އިންވެސްޓަރ ންގެ ދަފްތަރ  

ފޮރިން ޕޯޓްފޯލިއޯ އިންވެސްޓަރ ންގެ ދަފްތަރ ގައި ހިމެނޭ މަޢ ލޫމާތ    .14

 އިޢ ކ ރަންވާީނ، ވަިކވަކި ިއންވެސްޓަރ ންގެ މަޢ ލޫމާތ  އ ނިކ ރ މަށްފަހ ގައެވެ. ޝާ

ފޮރިން ޑިރެކްޓް 

އިންވެސްޓްމަންޓް 

 ލައިސަންސް ދިނ ން 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާްނކ ރާ ފަރާތަކ ން މި ޤާނޫނ ގެ  10މި ޤާނޫނ ގެ  )ހ(  .15

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށ ން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިްނވެސްްޓކ ރ މ ގެ ހ އްދައަށް  11

އެ ހ ަށހެޅ މަކާ ގ ޭޅގޮތ ން  ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން  ،އެދި ހ ށަހަޅައިފިނަމަ

އެ ހ ށަހެޅ މެއްަގއި މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ހަދާ  ،ބެލ މަށްފަހ 

 ގެ ެއ ފަރާތެއް ،މަގަާވއިދ ަގއި ަބޔާންކ ރާ ަޝރ ޠ ތައް ފ ރިހަމަވާނަ

 ފ ރިހަމަވާކަމަށް ލިޔ މ ން މިނިސްޓްރީއިން އަންގަްނާވނެއެވެ.  ޠ ޝަރ 

ފ ރިހަމަވާކަމ ެގ  ޠ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށ ން އިންވެސްޓަަރކަށް ޝަރ  )ށ(  

)ފަސްދޮޅަސް(  ދ ވަހ ގެ ތެރޭގަިއ  60ލިޔ ން ލިބޭ ތާރީޚ ން ފެށިގެން 

ރި ރަޖިސްޓްީރކ ރ މ ގެ ޤާނޫނ ( ެގ )ވިޔަފާ 2014/18ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކ ރާ ގޮތ ގެމަތިން ކ ންފ ންޏެއްގެ ގޮތ ގަިއ  5

 ނ ވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ގޮތ ގައި ރަޖިސްޓަީރކ ރަންވާނެެއވެ.

ށ( ަގއި ބަޔާންޮކށްފައިވާ މ އްދަތ ގެ ތެރޭަގއި ކ ންފ ންޏެއްގެ (މި މާއްދާގެ  )ނ(  

 ،ފައިނ ވާނަމަކޮށްޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ގޮތ ަގއި ރަޖިސްޓަރީގޮތ ަގއި ނ ވަތަ 

މަށް ހ ށަހެޅޭނީ މި ކ ރ ފަރާތަކަށް ވިޔަފާރީ ރަޖިސްޓްރީއެފަދަ 

 ،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށ ން ހ އްދައަށް އެދި އަލ ން ހ ށަހަޅައި  11ޤާނޫނ ގެ

 ފ ރިހަމަވާކަމ ގެ ލިޔ ން ލިބ މ ންނެވެ. ޠ  ޝަރ 

ބަޔާްނކ ރާ ގޮތ ގެމަތިން ކ ންފ ންޏެްއގެ ގޮތ ގައި މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި  )ރ(  

ރ މ ން އެފަރާަތކަށްދޫކ ރާ ނ ވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ގޮތ ަގއި ރަޖިސްޓަރީކ 

ރަޖިސްޓްރީ ސެޓްފިކެޓާއެކ  ފޮރިން ޑިރެކްޓް އިްނވެސްޓްމަންޓް 

 ލައިސަންސް ދޫކ ރަންވާެނއެވެ.
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އިްނވެސްޓްމަންޓް ލަިއސެންސް ދޭ މި މާއްދާގެ ދަށ ން ފޮރިން ޑިރެކްޓް  )ބ(  

ބަލަހައްޓައި މިނިސްޓްރީއިން  މަޢ ލޫމާތ   ފަރާތްތަކ ގެ

 ދަފްތަރ ކ ރަންވާނެެއވެ.

ފޮރިން ޑިރެކްޓް 

އިންވެސްޓްމަންޓް 

ގައި ލައިސަންސް

 ހިމަނަންޖެހޭ މަޢ ލޫމާތ  

އަންނަނިވި  ަލއިސަންްސގައި މިނިސްޓްރީއިން ދޫކ ރާ އިންެވސްޓްކ ރ މ ގެ   )ހ(  .16

 މަޢ ލޫމާތ  ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 

ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަޔާންކ ރާ ހ ށަހެޅ ން ހ ށަހެޅި  11ޤާނޫނ ގެ  މި  (1)   

ޤައ ާމިއ،  ،އިންވެސްޓަރ  ނ ވަތަ އިންެވސްޓަރ ންގެ ނަމާއި 

 ؛ސަރވިސް ެއޑްރެހާއި ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތ  

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކ ރާ ހ ށަހެޅ ން ހ ށަހެޅި  11މިޤާނޫނ ގެ   (2)   

 ނީގެ އޮފީސްކަމ ަގއިކ ންފ  ،އިންވެސްޓަަރކީ ކ ންފ ންޏެއްަނމަ

ކ ންފ ނީެގ  ،އެޑްރެހާއި ކޮށްފައިވާ ތަނ ގެ ފ ރިހަމަރަޖިސްޓަރީ

 ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރ ؛ 

އިންވެސްޓްމަންޓާ ގ ިޅގެން ކ ރަން ނިންމާފައިވާ އިޤްތިާޞދީ   (3)   

އެކަމަށް ޚަރަދ ވާނެ ަފއިާސގެ ، އިއާ މަސައްކަތ ގެ ޚ ލާޞާ

 ؛މިންވަރ ގެ އަންާދޒާ

ގެ ދަށ ން ކ ރ މަށް ނ ވަތަ ހިންގ މަށް ހ އްދަކ ރެޭވ ލައިސަންސް  (4)   

ކަންކަމާއި ޙަރަކާތްަތްއ އަދި އިންޑަސްޓްިރއަލް  

 ކްލެސިފިކޭޝަން )ިވޔަފާރި ޙަރަކާތްތައް(؛
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ދޫކ ރި ތާރީާޚއި މ އްދަތެއް ކަނަޑއަޅަންެޖހޭ  ލައިސަންސް  (5)   

ގެ ލައިސަންސް މ އްދަތާިއ، ލައިސަްނސްގެ  ލައިސަންސްެއއްނަމަ

 ؛މ އްދަތ  ހަމަވާ ތާރީޚ 

 މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ އިތ ރ  ޝަރ ޠ ތައް؛ އަދި   (6)   

 މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ އިތ ރ  މަޢ ލޫމާތ .  (7)   

ގައި ހިމަނަންޖެހޭކަމަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ލަިއސަންސްއިންވެސްްޓކ ރ މ ގެ  )ށ(  

( ވަނަ ނަންބަރ ަގއި ބަޔާްނކ ރާ އިތ ރ  7( ވަނަ ނަންބަރާއި )6ގެ )

މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ހަދާ ގަާވއިދ ަގއި  ،ޝަރ ތ ތަކާއި މަޢ ލޫމާތ 

 ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ.

އިންވެސްޓްކ ރ މ ގެ 

ހ އްދައައް އެދި 

ހ ށަހެޅިފަރާތްތަކަށް 

  ދަލ އައ ން ބަ

 ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓްގެވަނަ މާއްދާގެ ދަށ ން  11މިޤާނޫނ ގެ  )ހ(  .17

ން ދޫކޮށްފަިއވާ ެއއްެވްސ ފަރާތަކަށް، ފ ރިހަމަވާކަމ ގެ ިލޔ  ޝަރ ތ 

މި ޤާނޫނ ގެ  އ ިނއިތ ރ ގެެނވޭނީ،ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކ ރ މ ގެ ކ ރިން، 

 ހޯދ މަށްފަހ ގައެވެ. ވަނަ މާއްދާގެ ދަށ ން އަލ ން ހ އްދަ 11

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށ ން ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓް  15މި ޤާނޫނ ގެ  )ށ(  

 ހިްއސާލިބިފަިއވާ ފަރާަތކ ން ރަޖިސްޓަރީކ ރާ ވިޔަފާީރގެ  ލައިސަންސް

ދިވެހި ރައްޔިތ ން ނ ވަތަ ސައްތައިންަސއްތަ ދިވެހިްނ ޙިއްޞާވާ 

ކ ންފ ނިތައް ނޫން އެހެން ފަރާތްތަކަށް ބަދަލ ކ ރެވޭނީ، ެއ ވިޔަފާރި 

ދާއިރާެއއްަގއި ޙަރަކާތްތެިރވާ ފަރާތްތަކ ން ފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭ 

އިާވ އްކަމ ަގއި މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ަގއި ބަޔާންކޮށްފަތަޠ ޝަރ 

 ފ ރިހަމަކ ރ މ ންނެވެ. ތައްޠ ޝަރ 

  ަލއިސަންސްވަނަ ާމއްދާގެ ދަށ ން ދޫކޮށްފަިއވާ   15 މި ޤާނޫނ ގެ )ހ(  .18 ކ ރ ން އ އަ ލައިސަންސް

( ހައެއް) 6މ އްދަތ  ހަމަވ މ ގެ  އައ ކ ރ މަށް އެދޭނަމަ ލައިަސންސްގެ 
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ކ ރ މަށް އެދި  ައއ މަސްދ ވަސް ކ ރިން އެ ލައިސަންސްެއއް 

 މިނިސްޓްރީއަށް ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ.

)ށ(  

1 

ކ ރ މަށް އިްނވެސްޓަރަކ  ައއ  ލައިސަންސްމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށ ން 

ހ ށަހަޅައިފިނަމަ، އެ ހ ށަހެޅ މާ ގ ޭޅގޮތ ން އަންނަނިވި ކަންކަން ފ ރިހަމަވާ 

 މިނިސްޓްރީއަށް ކޮށްދިނ މ ގެ އިޚްތިޔާރ  ައއ  ލައިސަންސްޙާލަތ ގައި އެ 

 ލިބިގެންެވއެވެ.

ދޫކ ރ މ ގަިއ ކަނަޑއަޅާަފއިާވ  ަލއިސަްނސްއިންވެސްްޓކ ރ މ ގެ   (1)   

 ޝަރ ޠަކާ ޚިލާފ ވެފައިނ ވ ން؛

ކޮށްދިނ މާ އައ   ަލއިސަންސްމި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ހަދާ ގަާވިއދ ގައި   (2)   

ގ ޭޅގޮތ ން ބަޔާންކ ރާ އިތ ރ  ޝަރ ޠ ތައް، އެ ހ ށަހެޅ މާ 

 ގ ޭޅގޮތ ން ފ ރިހަމަވެފައިވ ން.

 މަކާ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށ ން މިނިސްޓްރީއަށް ހ ށަހެޅޭ ހ ށަހެޅ  )ނ(  

ގ ޭޅގޮތ ން މި މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ ކަންކަން ފ ރިަހމަނ ވާނަމަ، 

އެ ހ ށަހެޅ މަކާ ގ ޅޭގޮތ ން އަންނަނިވި ގޮތްތަކ ގެ ތެރެިއން ގޮތަކަށް 

 ލިބިގެްނވެެއވެ. ޢަމަލ ކ ރ މ ގެ އިޚްތިޔާރ  މިނިސްޓްރީއަށް

 ؛ކޮށް ނ ދިނ ންައއ  ލައިސަންސް  (1)   

ވަކި މ އްދަތެްއގެ ތެޭރގަިއ ަވިކ ކަންތައްތަެކއް ފ ރިހަމަކ ރ ަމށް   (2)   

ލައިސަންސް ލާޒިމ ކޮށް، އެ ކަންކަން ފ ރިހަމަކ ރ މ ން މެނ ވީ 

 ނ ދިނ ން؛އައ ކޮށް

ގެ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިެދއްަގއި ކަނަޑައޅާ ނ މި ޤާނޫ  (3)   

)ެއކެއް( އަހަރަށްވ ރެ ދިގ ނޫން މ އްދަތަަކށް  1ޝަރ ޠ ތަކަކާެއކ  

 ެއއް ދިނ ން؛ަލއިސަންސްވަގ ތީ 
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މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ހަދާ ގަާވއިދ ަގއި ަބޔާންކ ރާ އިތ ރ    (4)   

 ފިޔަވަޅ ަތއް އެޅ ން.

ހިފެހެއްޓ މާއި  ލައިސަންސް

 ބާޠިލ ކ ރ ން 

 ލައިސަންސްވަނަ މާއްދާގެ ދަށ ން ދޫކ ރެވިފައިވާ  15މި ޤާނޫނ ގެ  )ހ(  .19

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކ ަގއި ހިފެހެއްޓ މ ގެ ނ ވަތަ ބާޠިލ ކ ރ މ ގެ އިޚްތިޔާރ  

 ލިބިގެންެވެއވެ. މިނިސްޓްރީއަށް

ހޯދ މ ގަިއ ޞައްޙަ ނޫން ަމޢ ލޫމާތ   ލައިސަންސް  (1)   

 ؛ހ ށަހަޅާފައިވ ން

 ؛ބަނގ ރޫޓ ވ ން އިންވެސްޓަރ    (2)   

އެ ކ ންފ ންޏެްއގެ ނަމ ަގއިާވ  ަލއިސަްނސްއިންވެސްްޓކ ރ މ ގެ   (3)   

ވަނަ މާއްދާގަިއ  11ކ ންފ ނި އެކ ލެިވގެންވާ ގޮތް، މި ޤާނޫނ ގެ 

 ބަޔާންކ ރާ އ ސޫލާ ޚިލާފ ވ ްނ؛

)ެއެކއް(  1ލައިސަންސް ދޫކ ެރވިފަިއވާ ފަރާތ ން މަދ ވެގެން   (4)   

ދ ވަހަށްވ ރެ ދިގ  މ ްއދަތައް ލައިސަންސް ދޫކ ރެވިަފިއާވ އަހަރ  

ނ ވަތަ ލައިސަންސް ދޫކޮށްަފއިާވ  މަސައްކަތްކޮށްަފއި ނ ވ ން

މަސައްކަތް ފިަޔވަިއ އެހެްނ މަސައްކަެތއް ކޮށްފަިއވާަކމަށް 

 ؛ކަށަވަރ ކ ެރވ ން

ރިން ޑިރެކްޓް އިންވެސްްޓމަންޓް ލައިސަންސްަގއި ހިެމނޭ ފޮ  (5)   

 ިނވ ން.އ އް ޠެޝަރ 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކ ރާ ޙާލަތްތަކ ގެ އިތ ރ ން، ލައިސަންސް  (ށ)  

ހިފެހެއްޓޭނެ ޙާލަތްތަކާއި ލަިއސަންސް ބާޠިލ ކ ރެވޭނެ ޙާަލތްތައް، މި 

 ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ގައި ަބޔާންކ ރަންވާެނއެވެ.
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ރެވޭ ހާލަތ ގަިއ ބާޠިލ ކ  ލައިސަންސް ގޮތ ެގމަތިން މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ )ނ(  

ރަޖިްސޓްރަރ އޮފް މިނިސްޓްރީއިން  )ހަތެއް( ދ ވަހ ގެ ެތރޭގައި  7އެކަން 

  ނީސްއަށް އަްނގަންވާެނެއވެ.ކޮމްޕެ

ލައިސަންސް 

ހިފެހެއްޓ މ ގައި ނ ވަތަ 

ބާޠިލ ކ ރ މ ގައި 

 ޢަމަލ ކ ރާނެ އިޖ ރާއަތ  

ިހފެހެއްޓ މ ގެ  ލައިސަންސް މިނިސްޓްރީންއިންވެސްޓަރަްށ ދޫކޮށްފަިއވާ  )ހ(   .20

  ހެއްޓ މަށް އެ ލައިސަންްސ ހިފަ ،ކ ރިން ނ ވަތަ ބާޠިލ ކ ރ މ ެގ ކ ރިން

އިްނވެސްޓަަރށް ލިޔ މ ން  ކަން ބަޔާންކޮށްގަސްދ ކ ރާ ރ މަށްނ ވަތަ ބާޠިލ ކ 

 ނޯޓިހެއް ދޭންވާނެެއވެ.

އެފަރާތަކަްށ ދީފައިވާ  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށ ން ދޭ ނޯޓިހ ގައި )ށ(  

ލައިސަންސް ހިފަހައްޓަން ނ ވަތަ ބާޠިލ ކ ރަންނ ޖެހޭކަމަށް އެފަރާތަށް 

ާވއިދ ެގ ބަާޔންކޮށްފައިާވ ގަފެންނަ ސަބަބ  މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ހަދާ 

ގޮތ ގެމަތިން އަދި ަބޔާންކޮށްަފއިވާ މ އްދަތ ަގއި މިނިސްޓްރީައށް ލިޔ މ ން 

 ސްޓަރަށް ދޭންވާނެެއވެ.ހ ށަހެޅ މ ގެ ފ ރ ޞަތ  އިންވެ 

 ،މި މާއްދާގެ )ށ( ގަިއވާ ގޮތ ގެމަތިން ދެވޭ މ އްދަތ  ހަމަވާއިރ  )ނ(  

ހ ށަހެޅ މަކަށް  އިންވެސްޓަރ  އެްއވެސް ހ ށަެހޅ މެއް ހ ށަހަޅާފައިވާނަމަ އެ

ރިޢާޔަތްކ ރަންވާނެެއވެ. އަދި އެފަދަ ހ ށަހެޅ މެއް  މިނިސްޓްރީން

 ހ ށަހެޅ މ ގައިވާ ކަންކަން މިނިސްޓްރީއަށް ނ ވަތަ އެ  ،ހ ށަހަޅާފައިނ ވާނަމަ

އެފަރާތަަކށް ދީފައިވާ ަލއިސަންސް ިހފެހެއްޓިކަން  ،ޤަބޫލ ނ ކ ރެވޭނަމަ

 ނ ވަތަ ބާޠިލ ކ ރިކަން މިނިސްޓްރީން ލިޔ މ ން އަންގަންވާެނެއވެ.  

މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށ ން ލައިސަންސް ބާޠިލްކ ރެވެނީ ިމ ޤާނޫނ ގެ  )ރ(  

( ވަނަ ނަންބަރ ގެ ދަށ ން ކަމ ގަިއވާނަމަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 19

ަވނަ މާއްދާގެ  31ލައިސަންސް ބާޠިލްކ ރ މ ގެ ިއތ ރ ން މި ޤަނޫނ ގެ 

 )ނ( ގެ ދަށ ން ޖޫރިމަނާ ކ ރެވޭނެެއވެ.
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 ،ހިފަހައްޓައިފިނަމަ ލައިސަންސް ( ަގިއވާ ގޮތ ގެމަތިން ނމި މާއްދާގެ ) )ބ(  

 އަޅަންޖެހޭކަމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ،ނަމަ އެކަމާ ގ ިޅގެންނ ވަތަ ބާޠިލ ކޮށްފި

 ފެންނަ އެހެން ފިޔަވަޅ ތައް ައޅަންވާނެެއވެ. 

 )ޅ(  

(

ޅ

) 

ލައިސަންސް ިހފެހެއްޓ މާއި  މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން މިނިސްޓްރީން

ލައިސަންސް ބާޠިލ ކ ރ ާމގ ޅޭ  އ ޞޫލ ތަްއ މި ޤާނޫނ ގެ ަދށ ން ހަދާ 

 ބަޔާްނކ ރަންވާނެެއވެ.ގަާވއިދ ަގއި 

ހިފެހެއްޓ މ ގެ  ލައިސަންސް

ނ ވަތަ ބާޠިލ ކ ރ މ ގެ 

 ނަތީޖާ

ހިފެހެއްޓޭ ޙާލަތ ގައި،  ލައިސަންސްއިންވެސްޓަަރކަށް ދޫކޮށްފަިއާވ  )ހ(  .21

އަނބ ރާ ޫދކ ަރންދެން، މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ހަދާފައިވާ  ލައިސަންސް

ގަާވއިދ ަގއި ަބޔާންކ ރާ ކަްނަކން ފިޔަވަިއ، އެހެން ކަންކަްނ ކ ރ މަކީ، 

 ނ ވަތަ ކ ރާކަމަށް ދެްއކ މަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ިމނިސްޓްރީން  ލައިސަންސްއިންވެސްޓަަރކަށް ދޫކޮށްފައިވާ  )ށ(  

 ބާޠިލ ކޮށްފިނަމަ، އިންވެސްޓަރ  އަންނަނިވި ކަންކަން ކ ރަްނާވނެއެވެ.

ސަރ ކާރ  ނ ވަތަ ދައ ލަތ ގެ ަފރާތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ އެންމެހައި   (1)   

 ؛ކ ރ ން ސްފައިސާ ދައްަކއި ޚަލާ

އިންވެސްޓްމަންޓާ ގ ިޅގެން ަވޒީފާއަދާކ ރަމ ންދިޔަ ފަރާތްތަަކށް   (2)   

)ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނ ( ަގއި  2008/2ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

 ދިނ ން؛ ފައިސާ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތ ގެ މަތިން 

އިންވެސްޓްމަންޓާ ގ ިޅގެން އެްއވެސް ފަރާތަކަށް ދަރަންެޏއް   (3)   

 އޮތްނަމަ ދަރަނި އަދާކ ރ ން؛
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، ް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމުވެގެނ  (4)   

)ހައެއް( މަސް  6އެ ވިޔަފާރިން ލައިސަންސް ބާތިލުކުރާތާ 

 ހުގެ ތެރޭގައި އުވާލަން އެދުން ަދުވ

ިމނިސްޓްރީން  ަލއިސަންސްއިންވެސްޓަަރކަށް ދޫކޮށްަފއިވާ  )ނ(  

ބާޠިލ ކޮށްފިނަމަ، އެކަްނ މިނިސްޓްރީއިން ޢާންމ ކޮށް 

 ޝާއިޢ ކ ރަންވާެނއެެވ.

މިނިސްޓްރީން ބާޠިލ ކ ރާ  ލައިސަންސްއިންވެސްޓަަރކަށް ދޫކޮށްފަިއާވ  )ރ(  

ޙާލަތ ގައި، މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ަބޔާންކ ރާ ފަރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ 

ފައިސާ ދެްއކ މަށްފަހ ގަިއ މެނ ވީ އިްނވެސްޓްމަްނޓްގެ ފައިދާ 

 ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަކަށް ނ ެގންދެވޭނެއެެވ.

ވިޔަފާރި އ ވާލ މ ގައި 

 ރެޖިސްޓްރާރގެ ޒިންމާ 

އެއްގެ ގޮތުން ކުންފުނި ބާޠިލުކުރުމުގެ ނަތީޖާއްޓުން ނުވަތަ ހިފެހެލައިސަންސް   .22

ވަނަ މާއްދާގެ  21ނުވަތަ ޕާރޓްނަރޝިޕް އުވާލަންޖެހޭ ޙާލަތުގައި، މި ޤާނޫނުގެ 

ކުންފުނި ނުވަތަ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި،  ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވ4ާ)ށ( )

ުވަތަ ޕާރޓްނަރޝިޕް ޕާރޓްނަރޝިޕް އުވާލާފައިނުވާ ނަމަ، އެ ކުންފުންޏެއް ނ

އުވާލުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރާނީ ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް 

 ކަނޑައަޅާ އުޞޫލެއްގެ ދަށުންނެވެ.

 ފަސްވަނަ ބާބ  

 އިންވެސްޓަރ ންނަށް ލިބިދެވޭ ޙިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން 

 

ފެއަރ އެންޑް އިކ އިޓަބަލް 

 ޓްރީޓްމަންޓް 

 

މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޤާއިމ ކ ެރވޭ އިންެވސްޓްމަންޓްތަކާއި ެއ   .23

އިންވެސްޓްމަންޓ ގެ ފައިދާއަށް ފ ރިހަމަ ޙިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިަކން ލިބިގެންވެެއވެ. 
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އަދި އެފަދަ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކާމެދ  ޢަމަލ ކ ރަންވާނީ، ދެފ ށްފެންނަ ހާމަކަންބޮޑ  

 ތްވާ ގޮތ ގެމަތިންނެވެ.ސިޔާސަތ ތަކާ އެްއގޮ

އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ފައިދާ 

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް 

 ގެންދިޔ މ ގެ ޙައްޤ  

ބޭރ ގެ އިްނވެސްޓަރަކ  ިދވެހިރާއްޖޭަގއިކ ރާ އިންެވްސޓްމަންޓެއްގެ  )ހ(  .24

ރައ ސްމާލައި، އެ ރައ ްސމާލ ން އ ފެދޭ ފައިދާ އަނބ ރާ އެ 

އްޤ  އެފަދަ ކޮންމެ އިންވެސްޓަރ ގެ ޤައ މަށް ގެންދިޔ މ ގެ ޙަ

 އިންވެސްޓަަރކަށް ލިބިގެްނވެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ބެލަންސް އޮފް ޕޭމަންޓްގެ  )ށ(  

ފޮރިން އެކްްސޗޭންޖ ގެ ދަތިކަެމއް ފަދަ ބޮޑ   ދަތިކަމެއް ނ ވަތަ

ކ ރިމަތިލާންޖެހިފައިވާ ދިވެހިރައްޖެއިން އިޤްތިޞާދީ ހީނަރ ކަމަކާ 

ނ ވަތަ އޭގެ ފައިދާ  ދަނޑިވަެޅއްަގއި އިްނވެސްޓްަމންޓ ގެ ރައ ސްމާލ  އަދި/

 ފ ިރހަމަކ ރ މަށް  އަނބ ރާ ޤައ މަށް ގެންދިޔ މ ގައި ވަކި ޝަރ ޠ ަތކެއް

 ކަނޑައެޅ މ ގެ އިޚްތިޔާރ ، ަދއ ލަތ ގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންެވއެެވ.

ބަޔާްނކ ރާ ރަްއާކތެރިކަމާއި ޙިމާޔަތް، މި ޤާޫނނ ގެ ދަށ ން މި ބާބ ގައި  )ހ(  .25 އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތައް 

ޤާއިމ ކ ރެވޭ އިންވެސްޓްމަންްޓތަކަށް އެފަދައިން ލިބިދެވ ނ ނަމަވެސް، 

އެފަދަ  އަންނަނިވި ކަންކަމާ ގ ޅޭގޮތ ން ހަދާ ޤާނޫނަކ ން

އިންވެސްޓްމަންޓަކަށް ނ ވަަތ އެ އިންެވސްޓްމަންޓާގ ޭޅ ޙައްޤަކަށް 

 އ މަކަށް މި ާޤނޫނ  ހ ރަހެއް ނާޅައެވެ.ހަނިކަމެއް ގެނަ

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިސޔާދަތީބާރ  ެއގޮތ ަގއި ދެމެހެއްޓ މަށްޓަކަިއ؛   (1)   

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަަޙއްދ ގެ ިދފާޢާއި ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިަކން   (2)   

 އެގޮތ ގައި ދެމެހެއްޓ މަށްޓަަކއި؛

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ޙިމާޔަްތކ ރ މަށްޓަކަިއ؛   (3)   

 އިންސާނީ ޙައްޤ ތައް ޙިމާޔަްތކ ރ މަށްޓަކައި؛  (4)   
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ނ ވަަތ ނ ރައްކާތެރި ބަލިމަޑ ކަމެއް  ،ޤ ދ ރަތީ ކާރިޘާއެއް  (5)   

 ކ ރިމަތިވާ ޙާލަތ ަގއި.

އިްނވެސްޓަރަކަްށ މި މާއްދާގެ ދަށ ން އަޅާ ފިޔަވަޅ ތައް ވާންވާނީ، ވަކި  )ށ(  

އަމާޒ ކ ރ މަާކ ނ ލައި، މި މާްއދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކ ރާ ަމޤްޞަދ ތައް 

ޙާޞިލ ކ ރ މަށް ކޮންމެހެން ބޭނ ންވާ މިންވަރަށް އެޅޭ ފިޔަވަޅ ަތކެްއ 

 ކަމ ގަެއވެ.

ފޮރިން 

އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް 

 ދެވޭ އިނާޔަތްތައް 

ހިާރއްޖޭަގއި އިްނވެސްްޓކ ރާ ލިބިގެން ދިވެ މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ލައިަސންސް  .26

އިާނޔަތްދޭނެ ދާއިރާތައް  ދޭނެ އިނާޔަތްތަކާއި އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ސަރ ާކރ ން

 ކަނޑައަޅާނީ ަރއީސ ލްޖ މްހޫރިއްާޔގެ ޤަރާރަކ ންނެވެ.

 ހަވަނަ ބާބ  

 ދައ ލަތަށް އިންވެސްޓްމަންޓް ނެގ ން 

ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކެއްގައި 

މެނ ވީ ދައ ލަތަށް 

 އިންވެސްޓްމަންޓް ނ ނެގ ން 

މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ދިވެހިރާްއޖޭގައި ާޤއިމ ކޮށްފަިއވާ އިންެވސްޓްމަންޓެއް  )ހ(  .27

ނ ވަތަ ދައ ލަތ ން އެ ިވަޔފާރިކ ރ މ ގެ  ،ދައ ލަތަށް ނެގ މ ގެ ބޭނ މ ގައި 

މި ޤާނޫނ ގެ ފަހ ން ހަދާ ޤާނޫނެއް މެދ ވެރިކޮށް ނ ވަތަ ، ބޭނ މ ގައި

އެއްެވސް އިޖ ރާއަެތއް މެދ ވެރިކޮށް، ދިވެހި ދައ ަލތ ން ނ ވަތަ  ޛީތަންފީ

ދައ ލަތ ގެ ބާރ ހިނގާ ދައ ަލތ ގެ އިދާރާެއއް މެދ ވެރިކޮްށ، އެްއވެސް 

 ޢަމަލެއް ހިންގައިގެން ނ ވާނެެއވެ.

ހ ްއދަކޮށްފައިވާ  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ެއހެން އޮތްނަމަވެސް )ށ(  

އިންވެސްޓްމަންެޓއް، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކ ަގއި އަދި އަންނަނިިވ 

 ޝަރ ޠ ތައް ފ ރިހަމަވާ ގޮތ ގެމަތިން ދައ ލަތަށް ނެގިދާނެއެވެ.
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ކަނޑައެިޅ ބަޔާްނވެގެްނވާ ަދއ ލަތ ގެ ޢާންމ  މަންފާއެްއ   (1)   

ހާސިލ ކ ރ މަށްޓަކައި ނ ވަތަ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދ ެގ 

 އްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓ މަށްަޓކައި؛ އަދި ރަ

މި ޤާނޫނ ގައި ބަޔާންކ ރާ އިޖ ރާއަތ ތަކާ ެއއްގޮްތާވ   (2)   

 ގޮތ ގެމަތިން؛ އަދި 

އެ އިންވެސްޓްމަންަޓކަށް އެކަށޭނަ ބަދަލ    (3)   

 ލިބިދިނ މަށްފަހ .

މި ޤާނޫނ ގެ ބޭނ މަށްޓަކަިއ، ހ އްދަކޮށްަފއިާވ އިްނެވސްޓްމަންޓެއް  )ނ(  

ދައ ލަތަށް ނެގ ން ކަމަށް ބ ނެފައިއެވަީނ، ދައ ލަތ ން ާބރ ލިބިގެންވާ 

ފަރާތަކ ން އެ އިންެވސްޓްމަންޓް ދައ ލަތަށް ސީދާ ނެގ ން ހިމެނޭގޮތަށް، 

އަދި ދައ ލަތ ން ބާރ ލިބިގެްނވާ ފަރާތަކ ން ޢަމަލ ކ ރާ ޮގތަކ ން، އެ 

ތ  ސަްތ ފ ރ އިންވެސްޓްމަންްޓގެ މަންފާ ޯހދ މަށް އެ އިްނވެސްޓަރަށް އޮ

 ނަފީވެގެންދިޔ ްނވެސް ހިމެނޭޮގތ ންނެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ށ( ނ ވަތަ )ނ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، އަންނަނިވި  )ރ(  

ކަންކަމަކީ، ހ އްދަކޮށްފަިއާވ އިންވެސްޓްމަންޓެއް ދައ ަލތަށް ނެގ ން 

ކަމަކަށް ނ ބެލެވޭނެއެވެ. އަދި، އޭގެ ނަތީޖާއެްއގެ ގޮތ ްނ ދައ ލަތ ގެ 

ފަރާތ ން އެ އިންވެސްޓްމަްނޓަށް އެކަށޭނަ ބަދަލ ދިނ މަކަށް ލާޒިމެއް 

 ނ ކ ރެވޭނެެއވެ.

ވަކި އިންެވސްޓަރެްއ ނ ވަތަ ވަކި އިންެވސްޓްމަންޓެއް ތަާފތ    (1)   

 ؛ންކ ރ މެއް ނެތި ނަގާ ޓެކ ހެއް ނެގ 

ވަކި އިްނވެސްޓަރަކަށް ނ ަވތަ ވަކި އިންެވސްޓްމަންޓަަކށް   (2)   

 ނެތި ހަދާ ޤާނޫނެއް ނ ވަތަ ަގާވއިދެއް ހެދ ން؛އަމާޒ ކ ރ ެމއް 
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ވަކި އިްނވެސްޓަރަކަށް ނ ަވތަ ވަކި އިންެވސްޓްމަންޓަަކށް    (3)   

އަމާޒ ކ ރ ެމއް ނެތި ހަދާ ޤާނޫނެއް ނ ވަތަ ަގާވއިދެްއގެ ސަބަބ ން 

އެ އިްނވެސްޓަރ ގެ އިްނވެްސޓްމަންޓް ހިންގ މަށް ހަނިކަމެއް 

 އައ ން؛

އިންވެސްޓަަރަކށް  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށ ން 15މި ޤާނޫނ ގެ   (4)   

 ބާިޠލ ކ ރ ން؛ ަލއިސަންސްދޫކޮށްފައިވާ 

މ ދަލާއި ޚިދ މަތް ހޯދާ ފަރާތްތައް ޙިމާޔަތްކ ރ މަށްޓަަކއި، ނ ަވތަ   (5)   

ޖިނާއީ ޢަމަލެއް ހ އްޓ ވ މަށްޓަކައި، ނ ވަތަ މ ޅި ޤައ މ ގެ 

ނ ދިނ މަށްޓަކަިއ، ނ ަވތަ އިޤްތިޞާދަށް ެގއްލ މެއް ކ ރިަމތިވިޔަ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަަޙއްދ ގެ ަރއްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓ މަށްޓަަކއި، 

ވަކި އިްނވެސްޓަރަކަށް ނ ަވތަ ވަކި އިންެވސްޓްމަންޓަަކށް  

އަމާޒ ކ ރ ެމއްނެތި އަޅާ ާޤނޫނ  ހ އްދަކ ރާ ފިޔަަވޅެްއެގ 

 ސަބަބ ން.

އިންވެސްޓްމަންޓަށް 

 ބަދަލ ދިނ ން 

 ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ދިވެހިރާްއޖޭގައި ާޤއިމ ކޮށްފަިއވާ އިންެވސްޓްމަންޓެއްމި  )ހ(  .28

ދައ ލަތަށް ނަގާ ޙާލަތ ަގއި، އެ އިްނވެސްޓަރަށް އެކަޭށނަ ބަދަލ  

 ދޭންވާނެއެެވ.

ިއ ( ގައި ބަޔާންކ ރާ އެކަށޭނަ ބަދަލ  ކަނޑައެޅ މާހމި މާއްދާގެ ) )ށ(  

ޢަމަލ ކ ރާނެ އިޖ ރާއަތ ، މިޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ހަދާ  ބަދަލ ދިނ މ ގައި

 ގަާވއިދ ަގއި ބަޔާްނކ ރަންވާނެެއވެ. 

 ހަތްވަނަ ބާބ  

 ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލ ކ ރ ން 



 

23 

 

ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް 

 ޢަމަލ ކ ރ މަށް އޮތް ޒިންމާ 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އިންެވސްޓްކ ރާ ބޭރ ގެ އިންވެސްޓަރ ން، މި ޤާނޫނާއި މި   .29

ފޮރިން ޑިރެކްްޓ އިންވެސްޓްމަންޓް  ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ތަކާއި ޤާނޫނ ގެ

ލައިސަންސްގެ ޝަރ ތ ތަކަށް ޢަމަލ ކ ރަން ލާޒިމ ވ މ ގެ އިތ ރަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ޤާނޫނ ތަކާއި ގަާވއިދ ތަކަށް ޢަމަލ ކ ރ މ ގެ ޒިންމާ އެފަާރތްތަކ ގެ ަމއްޗަްށ 

 އޮންނާނެއެވެ.

ފަރާތަކ ން ނ ވަތަ ފޮރިން  އިންވެސްޓްމަންޓް ހިންގާ ރާއްޖޭަގއި ފޮރިން  .30 މަލ ތައް ޢަޤާނޫނާ ޚިލާފ  

އިންވެސްޓަރަށް މަސައްކަތް ހަވާލ ކ ރާ ފަރާތަކ ން އަންނަނިވި ކަންކަމ ގެ ތެރެއިްނ 

 ކަމެއް ކ ރ މަކީ މަނާކަމެެކވެ.

 ލާފައްޚިމި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން އެކ ލަވާލާަފއިވާ ަގވާއިާދ  އިމި ޤާނޫނާ )ހ(  

 ހިންގ ން؛ ޢ މަޝްރޫ  ނ ވަތަވިޔަފާރި

 ކ ރ ން؛ ލަިއސަންސްއާ ޚިލާފ  ޢަމަލެއް ޓްމަންޓްރިން އިންވެސްފޮ )ށ(  

ލައިަސންސްއާ ޚިލާފ  ޢަމަލެއްކ ރ މ ން އެކަމެްއ  މަންޓްރިން އިންވެސްފޮ )ނ(  

ރަނގަޅ ކ ރ މަށް މިނިސްޓްރީްނ އަންާގ މ އްދަތ ެގ ތެރޭަގއި އެކަީށގެންވާ 

 ؛ންކ ރ ސަބަބެއްނެތި އެކަެމއް އިޞްާލޙ ނ 

ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓް ލަިއސަންސް ހޯދ މ ގައި ޞައްޙަޫނން މަޢ ލޫމާތ   )ރ(  

 ހ ށަހެޅ ން.

ޚިލާފ ވާ ޤާނޫނާ 

އިންވެސްޓަރ ންނާމެދ  

 ފިޔަވަޅ އެޅ ން 

ެގ ކާމެދ  އަންނަނިވި ގޮތ ވަނަ ާމއްދާަގއިވާ ޢަމަލެއް ކ ރާ ފަރާތަ 30މި ޤާނޫނ ގެ   .31

 މަތިން ފިޔަވަޅ އަޅަްނވާނެެއވެ.

ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން  އިންވެސްޓްމަންޓް ކ ިރއަށްގެްނދަނީ މި )ހ(  

އެކ ަލވާލާފައިވާ ަގާވއިދ ތަކާއި ޚިލާފަށްކަމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ފާހަގަކ ރެވޭ 
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ތ ދީ ސަސަބަބ  ބަޔާންކޮށް އެކަމަށް ޖަވާބ ދާރީވ މަށް އިްނވެސްޓަރަށް ފ ރ 

 ލިޔ މ ން ނޯޓިހެއް ދޭންވާނެއެެވ.

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނޯޓިހ ަގއި ވަކި ަކމެއް ނ ވަތަ  ގައިމި މާއްދާގެ )ހ(  )ށ(  

ވަކި ކަންަތއްތަެކއް ަވކި މ އްަދތެއްގެ ތެޭރގައި ރަނގަޅ ކ ރ މަށް އެންގ މ ގެ 

 ލިިބގެންެވއެެވ.  އިޚްތިޔާރ  މިނިސްޓްރީއަށް

އެ ނޯޓިހ ގައި  ،ބަޔާންޮކށްފައިވާ ނޯޓިސް ދިނ މ ން ގައިމި މާއްދާގެ )ހ(  )ނ(  

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަން އެކަށީގެްނވާ ސަބަބަކާ ނ ލައި 

ނ ަވތަ މިނިސްޓްރީން އަންގާފަިއވާ ގޮތ ގެމަތިްނ  ،ރަނގަޅ ކޮށްފައިނ ވާނަމަ

ވަނަ މާްއދާގެ ދަށ ން  32ޖަވާބ ދާރީވެފައިނ ވާނަމަ، މި ޤާނޫނ ގެ 

ންސް ޖޫރިމަނާކޮށް، ފޮރިން ޑިެރކްޓް އިްނވެސްޓްމަންޓް ަލއިސަ

 ބާޠިލ ކ ރެވޭނެެއވެ. 

މި ޤާނޫނާ ޚިލާފ ވާ ހިނދަކ ،  މި ޤާނޫނ ގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާ   .32 ޖޫރިމަނާ

 ޅާ އަދަބ ތެެކވެ.އަ ދަށ ން ކަނޑަ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭނީ މި މާއްދާގެ

 ،ރާއްޖޭަގއި ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓެއް ހިންގާ ފަރާތެއްނަމަ  )ހ(   

 -/100,000 އެފަރާތެއް ކަމ ގެ ކ ޑަބޮޑ މިނަށް ބަލައި 

)ެއއް މިލިއަްނ(  -/1,000,000ރ ިފޔާ ާއއި  ))އެއްަލއްކަ

އެފަރާތ ން ރ ން ނ ވަތަ ރ ފިޔާ އާ ދެމެދ ގެ ޢަދަދަކ ން ޖޫރިމަނާކ 

 10ައގ ގެ % އ ެގ ނ ވަތަ ިވޔަފާރީގެ ހިންގާ  މ ޅި މަޝްރޫ 

 .)ދިހަ އިންސައްތަ( އިން ޖޫިރމަނާކ ރ ން

ފޮރިން އިންވެސްޓަރަށް މަަސއްކަތް ހަވާލ ކ ރާ ފަރާތެއްނަމަ،  )ށ(   

 -/100,000 އެފަރާތެއް ކަމ ގެ ކ ޑަބޮޑ މިނަށް ބަލައި 

)ެއއް މިލިއަްނ(  -/1,000,000ރ ިފޔާ ާއއި  ))އެއްަލއްކަ
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މ ޅި ޖޫރިމަނާ ކ ރ ން ނ ވަަތ  ރ ފިޔާ ާއ ދެމެދ ގެ ޢަދަދަކ ން 

)ދިހަ އިންސައްަތ(  10އަގ ގެ % ވިޔަފާީރގެއ ގެ ނ ވަތަ މަޝްރޫ

 އިން ޖޫރިމަނާކ ރ ން.

ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންތް ލައިސަންސް ހޯދ މ ގައި ޞައްޙަނޫން  )ނ(   

ކަމ ގެ ކ ޑަބޮޑ މިނަށް ބަލަިއ މަޢ ލޫމާތެއް ހ ށަހަޅާފައިވާނަމަ 

ރ ފިޔާ އާއި  ))އެއްލައްކަ  -/100,000 އެފަރާތެއް

)ެއއް މިލިއަން( ރ ފިޔާ އާ ދެމެދ ގެ ޢަދަދަކ ން،  -/1,000,000

 .ވިދާނެއެވެޖޫރިމަނާކ ރެ

 އަށްވަނަ ބާބ  

 މައްސަލަ ޙައްލ ކ ރ ން 

އިންވެސްޓްމަންޓަކާ ގ ޭޅގޮތ ން މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން މިނިސްޓްރީން ނިންމާ  )ހ(  .33 ޝަކ ވާތައް ހައްލ ކ ރ ން 

އިްނވެސްޓްމަންޓަާކ ގ ޭޅގޮތ ން ނިންމ މަކާ ގ ޅިގެްނ، ނ ވަަތ އެފަދަ 

 ނަށް ދައ ލަތ ގެ އިދާރާައކ ން ނިންމާ ނިންމ މަކާ ގ ިޅގެން އިްނވެްސޓަރ ން

މިނިސްޓްރީއަށް ޝަކ ވާ ހ ަށހެޅިދާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ޝަކ ވާަތކަށް 

މަށް މިނިސްޓްރީއިން ންމ ނިއި މަޝްވަރާގެ އ ސޫލ ން ަހއްލ ހޯދަ

 ންވާނެެއވެ.ފަހިކޮށްދޭމަގ 

 ގައި މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޝަކ ވާ ހަްއލ ކ ރ މ  )ށ(  

މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ހަދާ ގަާވއިދ ަގިއ ސޫލ  އ ޢަމަލ ކ ރާނެގޮތ ގެ 

 ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަާޔންކޮށްފައިވާ މަްޝވަރާ މަރ ހަލާގައި އެ  )ނ(  

އެ  ހޯދިފައިނ ވާނަމަތަކަށް ހައްލެއް ތްޝަކ ާވގައި ޝާމިްލވާ ފަރާ
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މައްސަލަ ކަމާބެހޭ ކޯޓަށް ހ ށަހެޅ މ ގެ ޙައްޤ  ިއންވެސްޓަރަށް 

 ލިބިގެންެވއެވެ.

 ނ ވަވަނަ ބާބ  

 ބައިނަލްއަޤްވާމީ މ ޢާހަދާތަކަށް ޢަމަލ ކ ރ ން 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކ ރެވޭ 

ފޮރިން 

އިންވެސްޓްމަންޓްތަކާ 

ގ ޅޭގޮތ ން މ ޢާހަދާގައި 

ކަންކަމަށް ހިމެނޭ 

 އިސްކަންދިނ ން 

އިންވެސްޓްމަންާޓގ ޅޭ ަބއިނަލްއަޤްވާމީ މ ޢާހަދާއެްއގައި ިދެވހިރާއްޖެއިން  )ހ(  .34

ބައިވެިރވާ ޙާލަތ ަގއި، އެ މ ޢާހަދާގައި ބައިވެިރވާ ޤައ މެއް ނ ވަތަ 

ޤައ މ ތަކެްއގެ ފޮރިން އިްނވެސްޓަރ ން ިދވެހިރާއްޖޭަގއިކ ރާ ފޮރިން 

ޅޭގޮތ ން ތަފާތ  އ ސޫލ ތަެކއް ކަނޑައަޅާަފއިާވ އިންވެސްޓްމަންޓްތަާކ ގ  

ޙާލަތ ގައި ޢަމަލ ކ ރާނީ، އެ މ ޢާހަދާއެއްަގއި ކަނޑައަޅާަފއިވާ 

 އ ސޫލ ތަކަެށވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނ މަށްޓަކައި، އިންެވސްޓްމަންޓާގ ޭޅ  )ށ(  

 ބައިނަލްއަޤްވާމީ މ ޢާހަދާގެ މާނައިަގއި، ބައިލެޓަރަލް އިންެވސްޓްމަންޓް

ޓްރީޓީއާިއ، މަލްޓިލެޓަރަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ޓްރީޓީއާިއ، 

އިންވެސްޓްމަންާޓގ ޅޭ އ ސޫލ ތައް ެއކ ލެޭވ މިނިވަން ވިޔަފާީރގެ 

 އެއްބަްސވ ންތައް ހިމެނެެއވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވާ 

މ ޢާހަދާތަކަށް ދިވެހި 

ރައްޔިތ ން ޢަމަލ ކ ރ ން 

 ލާޒިމ ވ ން 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކ ރާ ފަދަ މ ޢާހަދާއެއްަގިއ  34މި ޤާނޫނ ގެ  )ހ(  .35

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބަިއވެިރވެްއޖެނަމަ، އެ މ ޢާހަދާއެއް، ޢާންމ ކޮށް 

 ޝާއިޢ ކ ރަންވާެނއެެވ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކ ރާ ބައިނަލްއަްޤވާމީ މ ޢާހަދާއަކީ،  )ށ(  

ދިވެހިރައްޔިތ ން ެއއްެވސް އިލްތިޒާމެއް އ ފ ލަންޖެހޭ މ ޢާހަދާއެއް 

ކަމ ގަިއވާނަމަ، އެ މ ޢާހަދާއެްއގަިއވާ ގޮތ ގެމަތިން ދިެވހިރައްޔިތ ން 
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ޢަމަލ ކ ރަން ލާޒިމ ވާނީ، ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީހ ން ކަނޑައަާޅ 

ތެްއގެމަތިން، އަދި އެ މ ޢާހަދާގެ ދަށ ން ޢަމަލ ކ ރަން ލާޒިމ ވާ ކަންކަްނ ގޮ

 ދިވެހިސަރ ކާރ ގެ ެގޒެޓ ަގއި ޝާއިޢ ކޮށްފަިއވާ ޙާލަތ ަގއެެވ. 

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެ 

ޢަމަލ ކ ރަމ ންދާ 

އިންވެސްޓްމަންޓާގ ޅޭ 

އެންމެހައި މ ޢާހަދާތަކ ގެ 

މައްޗަށް މި ބާބ ގައިވާ 

 އް ހިނގ ން އ ސޫލ ތަ

މި ބާބ ގައި ބަޔާންކ ރާ އ ސޫލ ތައް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މ ގެ ކ ރިން   .36

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބަިއވެިރވެފައިވާ އިންވެސްޓްމަންާޓގ ޭޅ ބައިނަލްއަޤްވާީމ 

 މ ޢާހަދާތަކ ގެ މައްޗަށް ހިނާގނެއެވެ.

 

 

 ދިހަވަނަ ބާބ  

 ޢާންމ  މާއްދާތައް 

)ބާރަ( މަސް ދ ވަހ ެގ ތެރޭގައި، ޤާނޫނ   12ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާތާ  މި  .37 އިންތިޤާލީ މަރ ޙަލާ 

)ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކ ެރވޭ ފޮރިން އިންވެސްްޓމަންޓާބެހޭ ޤާނޫނ (  79/25ނަންބަރ  

ގެ ދަށ ން، ލަިއސަންްސ ލިބިގެން ރަޖިސްޓަރީޮކށްފައިވާ ފޮރިން 

މަންޓް ލައިސަންސް' ދޫކޮށް، އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް 'ފޮރިން ޑިރެކްޓް އިންވެސްޓް

 އެ ފަރާތްތަކ ގެ މަޢ ލޫމާތ  އާންމ ކޮށް ޝާއިޢ ކ ރަންވާެނއެެވ.

ހިންގާނީ  ހަދައި ަގވާއިދ ަތއް އެންމެހައި ހަދަންޖެހޭ ގެ ދަށ ން މި ޤާނޫނ  )ހ(  .38 ގަވާއިދ  ހަދައި ހިންގ ން 

 މިނިސްޓްރީންނެވެ. 

ގަވާއިދ ަތއް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ހަދަންޖެހޭ  )ށ(  

)ތިނެއް( މަސް ދ ވަހ ގެ ތެޭރަގއި ހަދައި،  3ފަށާ ތާރީޚ ން ފެށިގެން 

 ދިވެހި ސަރ ކާރ ގެ ގެެޒޓ ަގއި ޝާއިޢ ކ ރަންވާެނއެެވ.
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)ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  25/79މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މާއެކ ، ޤާނޫނ  ނަންބަރ   .1  .39 އ ވާލެވޭ ޤާނޫނ  

 ކ ރެވޭ ފޮރިން އިްނވެސްޓްމަންޓާބެހޭ ޤާނޫނ ( އ ވ ނީެއވެ. 

ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން 

 ފެށ ން 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނ  ދިވެހި ަސރ ކާރ ގެ ެގޒެޓ ަގއި   .40

)ތިނެއް( މަސް ދ ވަސް ހަމަވާ ތާރީޚ ން  3ޝާއިޢ ކ ރާ ތާރީޚ ން ފެށިގެން 

 ވެ.ފެށިގެންނެ

 ޤާނޫނަށް  މި

 އިސްކަންދިނ ން 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ގ ޅޭގޮތ ން އިންވެސްޓްމަންޓާ ފޮރިން  .41

 މި  އިސްކަންދޭނީ ފެށ މާއެކ  ޢަމަލ ކ ރަން ޤާނޫނަށް މި ފ ށ އަރާނަމަ އ ސޫލަކާ

 .ޤާނޫނަށެވެ

ހިނދަކ ، އަންނަނިިވ މި ޤާނޫނ ގައި އެހެން ގޮަތކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާހާ   .42 މާނަކ ރ ން 

ލަފްޒ ތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަށް ީދފައިވަނީ، އެ ލަފްޒ ތަާކއި ޢިބާރާތްތަކަށް ތިރީގަިއ 

 ދީފައިވާ މާނަކ ރ މެވެ.

"މިނިސްޓަރ " ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަީނ، ފޮރިން އިންވެްސޓްމަންޓާގ ޅޭ  )ހ(  

ސިޔާސަތ ތައް ތަންފީޛ ކ ރ މ ގެ މަސްއޫލިްއޔަތ  އެއިެރއްަގިއ 

 ޙަވާލ ކ ެރވިފަިއވާ ސަރ ކާރ ގެ ވ ޒާާރގެ ަވޒީރަެށވެ.

"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަީނ، ފޮރިން އިންވެްސޓްމަންޓާގ ޅޭ  )ށ(  

ސިޔާސަތ ތައް ތަންފީޛ ކ ރ މ ގެ މަސްއޫލިްއޔަތ  އެއިެރއްަގިއ 

 ޙަވާލ ކ ެރވިފަިއވާ ސަރ ކާރ ގެ ވ ޒާާރއަށެވެ.

 10"ފޮރިން އިންވެސްޓަރ " ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ، މި މި ާޤނޫނ ގެ  )ނ(  

ވަނަ  15ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކ ރާ ަފރާތްތަކ ގެ ތެރެއިން މި ޤާނޫނ ގެ 

މާއްދާގެ ދަށ ން ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ފޮރިން އިްނެވސްޓްމަންޓެއް 

 ޤާއިމ ކ ރ މ ގެ ލަިއސަންސް ދެވޭ ކޮންމެ ފަރާތަކަށެވެ.
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 15"ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓް" ަކމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ، މި ާޤނޫނ ގެ  )ރ(  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށ ން ދޫކ ެރޭވ ލައިސަންސްއާ އެްއގޮތްވާ ޮގތ ގެމަތިން 

ބޭރ ގެ އިންވެސްޓަަރކ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޤާއިމ ކ ާރ ކޮންމެ 

 އިންވެސްޓްމަންޓަކަެށވެ.

ބ ނެފައިއެވަނީ ދިވެހިރާއްެޖިއން ބޭރ ގައި "ބިދޭސީ ކ ންފ ނި" ކަމަށް  )ބ(  

 ގާއިމ ކ ެރވިފަިއވާ ކ ންފ ނިތަަކށެވެ.

"ނޮން ރެސިޑެންޓް ކޮންޓްރެްކޓަރ ން" ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވނީ، ދާއިމީ  )ޅ(  

މަރ ކަޒެއް ނެތި، ވަކި މަްޝރޫޢ އަކަށް ނ ވަތަ މަަސއްކަެތއް ކ ރ މަށް 

ނ ގެ ދަށ ން އެކ ލަވާާލ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޙަރަކާތްތެރިވާ، މި ޤާނޫ

ގަާވއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރާ ޝަރ ތ ތައް ފ ރިހަމަވ މާއެކ  ނޮން ރެސިޑެންޓް 

 ކޮންޓްރެކްޓަރ ލައިސަންސް ޫދކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތެކެވެ.

މާލީ  "ކަމަށް ބ ނެފައިއެވަީނ، "ޕޯޓްފޯލިއޯ އިންވެސްޓަރ ން  )ކ(  

ސެކިއ ރިީޓޒްއާބެހޭ ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ހ އްދަކޮށްފައިާވ ސެިކއ ރިޓީްޒގަިއ 

އިންވެސްްޓކ ރ މ ގެ ަޝއ ޤ ެވރިކަން ފާޅ ކ ރާ ބޭރ ގެ ފަރާތްތަކަށެވެ. 

މިފަދަ އިންވެސްޓަރ ންނަށް، ެރގިއ ލޭަޓޑް މާރކެްޓގައި ޫދކ ރެވޭ ޙިއްޞާ، 

ސެކިއ ރިޓީްޒފަދަ ކޮންމެ ބޮންޑ ، އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑް އަދި ޓްރެޜަރީ 

ސެކިއ ރިީޓޒްެއްއގަިއވެސް، ސަރ ކާރ ން ކަނަޑއަޅާ ިސޔާސަތ ތަކާއި 

 އެްއގޮތަށް އިްނވެސްޓްކ ެރވިާދނެއެވެ.

 




