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     ދައުރުގެފުރަތަމަ  ހު އޮތް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެދުވަބުދަ ވި  27މަހުގެ  ފެބުުރވަރީވަނަ އަހަރުގެ  2019
)ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް      2009/8ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްުކރެއްވި  4
  2019މާރިޗު  10 ،މަިތންވަނަ މާއްދާަގިއވާ ގޮުތގެ 92ގެ ޤާނޫނުއަސާސީވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުުމެގ ބިލު،  4
 ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަްށވެ ،ހ( ިވ ާއދީއްތަ ދުވަހު ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީުޤ ކުެރއްވުމުން 1440ރަޖަބު  3)

 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުަގއި ިމއަދު ޝާއިޢު ކުެރވިއްެޖއެވެ.
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 2019/1 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 

 

 ވަނަ  4)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް  2009/8ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ޤާނޫނު  އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ 
 

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

  ވަނަ މާއްދާގެ )މ( ގެ ފަހަތަށް އަްނނަނިވި ފަދައިން ދެ އަކުރު ިއތުރުކުރުން. 6ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1
 

މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންްޓ ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ަބއިވެރިްނެގ  )ފ( .6 

ރިހަމަާވ ތެރެއިން މި ޤާނޫނުގައި ަކނޑަައޅާފަިއވާ ޝަރުޠުތައް ފު

ބައިވެރިްނގެ ރިޓަޔަރމަްނޓް ސޭވިްނގސް އެަކުއންޓުގަިއ 

ފަުރޟް ޙައްޖުެގ ައޅުކަން އަދާކުރުމަްށ ، ޖަމާކުރެވިފަިއވާ ފައިސާ 

ދެއްކޭނެ އިންިތޒާމު، ިމ ޤާނޫނާ އެްއގޮތްވާ ޮގތުގެމަތިން 

 ހަމަޖެއްސުމާއި އަދި ފަރުޟް ޙައްޖުގެ އަުޅކަން ައދާކުރުމަށް 

ޢަަމލުކުރާނެ އެންމެހައި ުއޞޫލުތައް  ފައިސާ ދޫކުރުމުގައި

ނަޑއެޅުން.  ކަ

މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންްޓ ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ަބއިވެރިްނެގ  )ދ(  

 ތެރެއިން ޕެންޝަން އޮީފސް މެދުވެރިކޮށް ފަރުްޟ ޙައްޖުެގ 

ބޭުނންވާ ފައިާސ ެއއްކުރުމަްށ އެޭދ  އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް

  ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ސްކީމެއް ހިންގުމުގެ އިޚްިތޔާރާިއ، 

އަދި އެފަދަ ސްކީމެއް ހިްނގުމަށް އެކުަލވާލަންޖެހޭ އުޞޫލުތަްއ 

ނަޑއެޅުން.  ކަ
 ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 11 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .2

 

  މޯލްޑިވްސް ރިަޓޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުން ލިޭބ  )ށ( .11 

ޕެންޝަނުގެ ޢަދަދަކީ، އަާސސީ ޕެންޝަނުގެ ދެގުނައަްށުވރެ ކުަޑ 
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ޢަދަދެއްނަމަ، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އަސާސީ ޕެންޝަން 

 50% ލިބިދެވޭނީ އެ ޕެންޝަނުެގ ގޮތުަގއި ލިބޭ ޢަދަދުގެ

ނުޑމަށްފަހު )ފަންސާސް އިންަސއްތަ( ައސާސީ  ޕެންޝަނުން ކެ

ބާކީވާ ޢަދަދެވެ. ެއގޮތުން، އަސާސީ ޕެންޝަން ހިސާބުކުރާނީ، 

ފަރުޟް ޙައްޖުވުމަށް ިމ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރިަޓޔަރމަންޓް 

 ސޭވިންގސް އެަކއުންޓުން އުިނކުރާ ޢަދަދުވެސް ހިމަނައިގެްނނެވެ.
 

 އިޞްލާޙުކުރުން. ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި ޮގތަށް 11 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .3
 

  މޯލްޑިވްސް ރިަޓޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުން ލިޭބ  (ނ) .11 

ޕެންޝަނުގެ ޢަދަދަކީ، އަާސސީ ޕެންޝަނުގެ ެދގުނައަްށުވރެ ގިަނ 

އަާސސީ ެޕންޝަނެްއ މުރުން ދުަވސްވީ މީހުންެގ އުޢަދަދެއްނަމަ، 

  ނުލިބޭނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ދައުލަުތގެ ެއހެނިހެން 

  އަށްވުެރ ރުފިޔާ ()ފަސްހާސް -/5,000ޕެންޝަނުގެ ގޮތުަގއި 

 މަދު ޢަދަދެއް ލިބޭނަމަ، ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން ޕެންޝަނާިއ 

     އަސާސީ ޕެންޝަން ހިމެނޭ ގޮތަށް ލިބޭނީ، ޖުމްލަ 

 ހަމަވާ މިންވަރަށެވެ. ރުފިޔާ ))ފަސްހާސް -/5,000
 

 އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ވަަނ މާއްދާގެ )ކ(  11 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .4
 

  ެގ ގޮުތގައި މުރުން ދުވަްސވީ މީހުްނގެ އަސާސީ ޕެންޝަނު އު (ކ) .11 

ރުފިޔާެއވެ.  ))ފަސްހާސް -/5,000 ދޫކުރެވޭނީ މީހަކަށް މަހަކު

ކޮށް ސޯޝަލް ބިނާދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދުތައް މަްއޗަށްދާ މިންވަރަށް 

ބަލަހައްޓާ މިނިސްޓްރީއާިއ މާލީ ސެކިއުރިީޓއާބެހޭ ކަންތައްަތްއ 

)ތިނެއް(  3ކަންކަން ބަލަހައްޓާ މިނިްސޓްރީން ކޮންމެ މީލާދީ 

)އެކެއް( އަަހރު އަސާސީ ޕެންޝަނުެގ ޢަދަދު  1އަހަރުން 

މުރާޖަޢާކުރަންވާނެއެވެ. އެޮގތުން މުރާޖަޢާކުރާއިރު، ދިރިއުޅުުމެގ 

ޢަދަދަށް  ޚަރަދުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު، އަސާސީ ޕެންޝަނުގެ

   ،ބަދަލުގެންނަންޖެހޭ ފަދަ ޙާލަތެއް އޮތްކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ

އަސާސީ ޕެންޝަނުގެ ޢަދަދު އިޞްލާޙުކުރަންވާެނއެވެ. އަާސީސ 
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އަސާސީ ޕެންޝަން  ،ޕެންޝަނުގެ ޢަދަދު އިޞްލާޙުކުރުމަށްފަހު

  އަާސސީ ޕެންޝަްނ  އަލަށް ޙައްޤުވާ ފަރާތްތަަކށާއި އަދި

ކަށް އަސާސީ ޕެންޝަން ޭދންވާނީ، ލިބެމުންދާ ފަރާތްތަ

 އިޞްލާޙުކުެރވުނު ޢަދަދާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންެނވެ.
 

 ވަަނ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ސުރުޚީ އަދި މާއްދާތައް އިުތރުކުރުން. 28ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .5

 
 

 ފަރުޟް ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް 
 ސޭވިންގސް އެކައުންޓުން ފައިސާ ދޫކުރުން ރިޓަޔަރމަންޓް 

 
ޙައްޖުވުމަށް ފައިސާ 

 ދޫކުރުން 
 
 
 
 

29. 
 
 

 

ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިްނގސް އެަކއުންޓުަގއި ޖަމާކުރެވިަފއިާވ ފައިާސ 
    ވަނަ މާއްދާގެ  19ޚަރަދުކުރުމަށް ދޫކުރެވެނީ، މި ޤާނޫނުގެ 

)ހ( އަދި )ދ( ގެ ދަށުްނ ޕެންޝަން ލިބޭ އުމުރު ހަމަވުމުން 
ކަމުގަިއވީނަމަެވސް، މި ޤާނޫނުގެ ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮްތާވ 
ގޮތުގެމަތިން މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްެގ 
ބައިވެރިން ފަރުޟް ޙައްުޖގެ އަޅުކަން އަާދކުރުމަށް ރިޓަަޔރމަންޓް 

 ސާ ދޫކުރެވިދާނެެއވެ.ސޭވިންގސް އެަކއުންޓުން ފައި 
 

 
 

ޙައްޖުވުމަށް ފައިސާ 
 ދޫކުރުމުގެ ޝަރުޠުތައް 

މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ބަިއެވރިއަކަްށ  .30
ފަރުޟް ޙައްޖުގެ އަޅުކަން ައދާކުރުމަށް ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންގްސ 
އެަކއުންޓުން ފައިާސ ދޫުކރެވޭނީ ތިރީަގއި ަބޔާންޮކށްފައިާވ 

 ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ނަމައެވެ.
އެފަރާތަކީ، ފަރުޟް ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކޮށްފައިުނާވ  )ހ(  

 ؛ފަރާތަކަށްވުން

އެފަރާތަކީ، ޕެންޝަން ލިޭބ އުމުރު ހަމަވާއިރު، މަހަުކ  (ށ)  

ރުފިޔާ މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންްޓ  ))ދެހާސް -/2,000

ަޙއްޖުވުމަްށ  ،ޕެންޝަން ސްކީމުން ދެވޭ މިންވަރުގެ ަފއިސާ

ފައިސާ ދޫކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު ރިޓަޔަރމަންޓް 

 ސޭވިންގސް އެަކއުންުޓގައި ަޖމާވެފައިހުރި ފަރާތަކަށްވުން.
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ޙައްޖުވުމަށް ފައިސާ 
 ދޫކުރެވޭނެ މިންވަރު 

ފަރުޟް ޙައްޖުގެ އަޅުކަން ައދާކުރުމަށް ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންގްސ  .31

އެަކއުންޓުން ދޫކުރެވޭނީ، އެ އަހަރަކު ޙައްޖަށް ދިޔުމަށް ދަްއކަންޖެހޭ 

ނަޑއަޅާ ޢަދަދަށްވާ ފައިސާެގ        ރަސްމީ އަގުގެ ގޮތުަގއި ސަުރކާރުން ކަ

 )ފަންސާސް އިންސައްަތ( އެވެ. 50%
 

ޙައްޖުވުމަށް ފައިސާ 
 ދޫކުރުމާބެހޭ އުޞޫލުތައް 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފަރުޟް ޙައްޖުގެ އަުޅކަން އަދާކުރުމަްށ  )ހ( .32

ފައިސާ ދޫކުރުމުަގއި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލުތައް ހިމެޭނ 

ވަަނ  4ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޕެްނޝަނާބެހޭ ޤާނޫނަށް ގަާވއިދު، 

އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން 

)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ޕެންޝަން  3 ންފެށިގެ

ނަޑއަަޅއި ޢާންމުކޮްށ  އޮފީހުގެ ބޯޑުން ކަ

 ޝާއިޢުކުރަންވާެނއެެވ.

ކޮންެމ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އެކުަލވާލާ ގަާވއިދުަގއި،  )ށ(  

ވުމަްށ ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންގްސ ޖުމީލާދީ އަހަރަކު ޙައް

މީހުންގެ ޢަދަދާއި،  ޖުމްލައެަކއުންޓުން ފައިާސ ދޫކުރެޭވނެ 

ޙައްޖުވުމުގެ ފަިއސާ ދޫކުރެޭވނެ ގޮތާއި، އަދި އެނޫްނވެްސ 

ކަމާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަުމަގއި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލުތަްއ 

 ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑުން ަކނޑަައޅަންވާެނއެވެ.
 

  ވަނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭ 'ކޮލެޓަރަލައިޒްކުރުން" މި ޢިބާރާތުގެ މާނަކުރުމުގެ ފަހަތަށް  29ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .6

 އަންނަނިވި ޢިބާރާތުގެ މާނަކުުރން އިތުރުކުރުން.

 

"ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން ޕެންޝަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،    
ޚިދުމަުތގެ މުއްދަަތށް އެހެން ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ަގވާއިދަކުން 

ބިނާކޮށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކަށް ރިޓަޔަރކުރުމާ ގުިޅެގން 
 ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ދެވޭ އެްނމެހައި ޕެންޝަނަށެވެ.

 

 މި ޤާނޫނުން ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނަށް އިތުރުކުރާ މާއްދާތަކާ ގުިޅެގން އެ ޤާނޫނުގެ މާއްދާތަުކގެ ނަންބަރުތައް ތަރުތީބުކުރުން. .7

 

ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހިސަރުކާުރެގ ގެޒެުޓގައި ާޝއިޢުކުރާ ތާީރޚުން މި  .8

 ފެށިގެންނެވެ.

________________________ 


