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  ީކޮންެމ ހަފްާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00އަްނގާރަ ުދވަުހގެ މެންުދރު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

ބުރާސްފަތި  : :  2016 ވަރީފެބުރު 4 -  1437 ރަބީޢުލްއާޚިރު 25ތާރީޚު 13އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

  ނޫން ާމލީ ވިަޔފާިރތަކާބެހޭ ަގވާއިދު -ބޭންކުސްެޕޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނުގައި ިހންގޭ ޯއްފޝޯރ 
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   މޯލްޑިވްްސ ަމނިަޓރީ ޮއތޯރިޓީ 

 ިދވެހިާރއްެޖ. ،މާލެ

 

  ގަވާއިދު ނޫން މާލީ ވިޔަފާރިތަކާބެހޭ- ބޭންކުސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނުގައި ހިންގޭ އޯފްޝޯރ 

 

  ފުރަތަމަ ބާބު 
 

  އިބްތިދާޢީ މާއްދާތައް 
 
ވަނަ  55ގެ ) ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނުގެ ޤާނޫނު( 2014/24މި ގަވާއިދަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

  .ގެ ދަށުން އެކުލަވާލައި ނެރެފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  81އާއި ) ހ(މާއްދާގެ 
  

  ތަޢާރުފު .1

ޫނން މާލީ -ބޭންކު  ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނުގައި ހިންގޭ އޯފްޝޯރ" ކިޔާނީ މި ގަވާއިދަށް
  .އެވެ" ގަވާއިދު ވިޔަފާރިތަކާބެހޭ

  

  ނަން  .2

 މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ
  .ނެވެފެށިގެން

  
 

 ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން  .3

  ދެވަނަ ބާބު 
 

  ލައިސަންސް ދޫކުރުން 
 

ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނެއްގައި  ދޫކުރާ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް މެނުވީ އޮތޯރިޓީން 
  . ނޫން މާލީ ވިޔަފާރި ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ-އޯފްޝޯރ ބޭންކު 

   

  މަނާކުރުން  .4

ގެ ދަށުން ޤާއިމުކުރާ ) ސްޕެޝަލް އިޮކނޮމިކް ޒޯނުގެ ޤާނޫުނ( 2014/24ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ލައިސަންްސ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ  ނޫން މާލީ -ބޭންކު ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނެއްގައި އޯފްޝޯރ 

)ހ( ލައިސަންސް އަށް އެދި  .5
 ހުށަހެޅުން 
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ނޑައަޅާގޮތަކަށް، އޮތޯރިޓީން އަންގާ އޮތޯރިޓީހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ،  ން އެކަމަށް ކަ
  . ބޯޑް އޮފް އިންވެސްޓްމަންޓަށެވެ މަޢުލޫމާތާއެކު، ލިޔުމަކުން

    
ން ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު، މަދުވެގެ

  . ޅަންވާނެއެވެހުށަހަ
 

)ށ(   

އަސްލާއެއްގޮތް ކޮޕީއެއްކަމަށް ބުނެ ތަޞްދީޤުކޮށްފައިވާ، ކުންފުނީގެ ހިންާގ 
ބެހޭ ލިޔުންތަކާއި، ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސާ ގަވާއިދާއި އަސާސީ ގަވާއިދު އަދި

ަފއިދާއާއި ގެއްލުމުގެ ، ޓާއިއަހަރުގެ އަހަރީ ބެލެންސް ޝީ) ތިނެއް( 3ވޭތުވެދިޔަ 
މި ލިޔުންތަކަކީ އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކަކަށް . އަހަރީ ހިސާބުތަކުގެ ކޮޕީ

  .ވާންވާނެއެވެ
  

)1(    

ދަދާއި އެ ރައުސްމާލު ހޯދުަމށް އަހުއްދަކޮށްފައިވާ ރައުސްމާލުގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާ 
ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތާއި އަދި ހުށަހަޅާފައިާވ ރައުސްމާލުގެ ތެރެއިން ލިބިފައިާވ  ކަ

  . ދަދުއަ
  

)2(    

އެ ނަމެއްގެ ދަށުގައި ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް ގަސްދުކޮށްފައިވާ ނަމާއި ވިޔަފާރިކުރުމަށް 
  .ހުށަހަޅާ ތަން ނުވަތަ ތަނުގެ އެޑްރެސްތައް

  

)3(    

މޭޖަރ ހިއްސާދާރުންގެ އަދި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު މެންބަރުންގެ ނަމާއި، ދާއިީމ 
އިތުރުންވެސް  އެޑްރެހާއި، އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތާއި، އަދި މީގެ

ނޑައަޅާ އެ   .ފަރާތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އޮތޯރިޓީން ކަ
  

)4(    

އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުންގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ނަމާއި، ދާއިީމ 
ލީމީ ފެންވަރާއި، ލިބިފައިވާ ަމސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއާއި، އަދި މީގެ ޢުއެޑްރެހާއި، ތަ

ނޑައަޅާ އެ   . ފަރާތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އިތުރުން ވެސް އޮތޯރިޓީން ކަ
  

)5(    

އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކުށެއް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާނަމަ،  ނުވަތަ އެއްވެްސ 
ބާވަތެއްގެ ކުށެއް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައި ނުވާނަމަ، ނުވަތަ އިފްލާސްކުރެވިަފއިވާ 
ުނވަތަ އިފްލާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިާވ ކުންފުންޏެއްގެ މެނޭޖްމަންޓުގައި 

މެއް ބަޔާންކޮށް ކޮންމެ އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރަކު އަދި ޙަރަކާތްތެރިވެފައިވާނަމަ، އެކަ
  . މޭޖަރ ހިއްސާދާރަކު ވަކިވަކިން ޙަޤީޤަތްކަމަށް ބުނެ ސޮއިކޮށްފައިވާ ބަޔާނެއް

  

)6(    

ނޑު މަޤު  އެ ވާ ވިޔަާފިރ ސްދުކޮށްފައިގަޞަދުތަކާއި ކުރުމަށް ތަނެއްގެ މައިގަ
ތެރޭގައި އެ އިދާރާއެއްގެ އޮނިގަނޑު ސީލުތަކުގެ ތަފުމި . ސީލުޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފު
ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތް  ގޮތާއި، އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަ
އަދި މިފަދަ އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްތަކުގެ ތެރޭގައި މަނީ . ހިމަނަންވާނެއެވެ

)7(    
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ލޯންޑްރިންގއާއި ޓެރަރިޒަމަށް އެހީތެރިވާ ޙަރަކާތްތަކާ ދެކޮޅަށް ކުރުމަށް 
ނޑައަ   . ޅާފައިވާ ކަންތައްތައް ހިމަނަންވާނެއެވެކަ

  
އަހަރުގެ ލަފާކުރެވޭ ބެލެންސް ޝީޓާއި، ފައިދާއާއި ) ތިނެއް ( 3އޮތް  އަދި ކުރިއަށް 

ގޮތުގެ އަހަރީ ހިސާބު  ގެއްލުމުގެ ހިސާބާއި، ފައިސާ ލިބޭނެގޮތާއި، ޚަރަދުވާނެ
  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  

)8(    

ނޫން މާލީ އިދާރާއަކުން -ހުށަހަޅަނީ ބޭރުގެ ބޭންކް  ލައިސަންސް ޯހދުމަށް އެދި
ކަމަށް ވާނަމަ،  އެ އިދާރާ ސުޕަވައިޒްކުރާ އިދާރާއިން ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެިދ 

އް އުތިރާޒެ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ރާއްޖޭގައި އޯފްޝޯރ ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ އި
  .ނެތްކަމުގެ ބަޔާނެއް

  

)9(    

ނޑައަޅާ  ދަދެއްގެ އަލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު އެ ހުށަހެޅުމާއެކު، އޮތޯރިޓީން ކަ
  .އެޕްލިކޭޝަން ޕްރޮސެސިންގ ފީ އޮތޯރިޓީއަށް ދައްކަންވާނެއެވެ

  

   )ނ(

ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ބޯޑުން އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅާތާ ގިނަވެގެން ) ހ(މި މައްދާގެ 
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ ހުށަހެޅުން ފުރިަހމަކަން ނުވަތަ ނޫން ކަން، ) ހަތެއް( 7މަސައްކަތު 

ހެޅުން ފުރިހަމަ އަދި، ހުށަ. އެ ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އޮތޯރިޓީން އަންގާނެއެވެ
މަ ނުވާ މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުންތައް ބަޔާންކޮށް އަދި އެ މަޢުލޫމާތާއި ނުވާނަމަ ފުރިހަ 
. ށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށް އެ ފަރާތަށް އޮތޯރިޓީން އަންގާނެއެވެ ލިޔެކިޔުންތައް ހު

ރާތްތަކުގެ އަދި، މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަނާޅާ ފަ
  .  އަށް ލިބިގެންވެއެވެތިޔާރު އޮތޯރިޓީރުމުގެ އިޚުހުށަހެޅުން ބާޠިލުކު

 

)ރ(   

ގެ ) ރ(ހަޅާ ފަރާތުގެ ހުށަހެޅުން ފުރިހަމަ ކަމަށް މި މާއްދާގެ ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަ
ގެ ދަށުން އަންގާ ) ރ(ދަށުން އަންގާތާ، ނުވަތަ އެ ހުށަހެޅުން ފުރިހަމަކުރުމަށް މި މާއްދާގެ 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހެޅުްނ )  ތިރީސް(  30މަޢުލޫމާތު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބޭތާ، ގިނަވެގެން 
  .ލައިސަންސް ދޫކުރާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން، އޮތޯރިޓީން އަންގާނެއެވެހުށަހެޅި ފަރާތަށް  

 

   )ބ(

ސަންސް ނޫން މާލީ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ލައި-މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އޯފްޝޯރ ބޭންކު 
  . ރީކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަކަށެވެތަ އެހެން ޤައުމެއްގައި ރަޖިސްޓަނުވަދޫކުރެވޭނީ، ރާއްޖޭގައި 

 

)ހ( ންމު އާ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ  .6
  ޝަރުޠުތައް

ނޫން މާލީ އިދާރާއެއް -މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ އޯފްޝޯރ ބޭންކު 
ދުވަސް ކުރިން، އެކަން ލިޔުމަކުން އޮތޯރިޓީއަށާއި، ) ފަސްދޮަޅސް( 60ބަންދުކުރުމުގެ 

މިގޮތުން އޮތޯރިޓީއަށް އަންގާއިރު . އަންގަންޖެހޭނެއެވެއެ އިދާރާއިން ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށް 
ނޑައަޅާފައިވާ ވިޔަފާރި ބަންދުކުރުމަށް ނުވަތަ އެ ވިޔަފާރި އެހެން  ބަންދުކުރުމަށް ކަ

  .ސީލު އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެގޮތުގެ ތަފު  ފަރާތަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ރާވާފައިވާ
  

    )ށ(
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ލައިސަންސް ދޫކުރާއިރު ވަކި ޝަރުޠުތަކަކާއެކު އޮތޯރިޓީން މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން 
އަދި ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށްފަހުގައިވެސް، ލިޔުމަކުން . ލައިސަންސް ދޫކުރެވިދާނެއެވެ

އިތުރުކަން ގެނައުމުގެ ބާރު ޝަރުޠުތަކަށް އުނި ،ލައިސަންސްގެ ޝަރުޠުތައް ބަދަލުކުރުމާއި
  . އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ

  

)ހ(   ލައިސަންސްގެ ޝަރުޠުތައް .7

ޫނން މާލީ އިދާރާއަކުން ވެސް އަންނަނިވި ކަންކަމަށް -ކޮންމެ އޯފްޝޯރ ބޭންކު 
  . ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ

  

)ށ(    

ނޑައަޅާފައިވާ ނޑުތަކާއި މި ގަވާއިދުގައި ކަ  ރައުސްމާލު ބަހައްޓަންޖެހޭ މިންގަ
 ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން ހަރުދަނާ އަދި ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ހިންގުމަށްޓަކައި 

ކަންތައްތަކަށާއި، އަދި އޮތޯރިޓީން އަންގާ އެންގުންތަކާއި އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް 
  .ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ

  

)1(      

ނޑައަޅައި، ވިޔަފާރިއަށް ސޫއިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްތަކާއި އޮޑިޓްކުރާނެ އު  ލުތައް ކަ
ތައް ތައްތަކާމެދު އެކަށީގެންވާ ނިޒާމު ނުރަނގަޅު އަސަރުތަކެއް ކޮށްފާނެ ކަން

  .ލުތައް އެކަށައަޅަންވާނެއެވެސޫ ޤާއިމުކޮށް އު
  

)2(      

 ،މަކަރާއި ހީލަތް، ޚިޔާނާތް، މަނީ ލޯންޑްރިންގ، ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުްނ
  .މިނޫންވެސް ޖިނާއީ ކުށެއް ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ އަދި
  

)3(      

އެ ވިޔަފާރިއެއް ހިންގުމަށް އޮތޯރިޓީން ހުއްދަދީފައިާވ  ،ވިޔަފާރި ހިންގަންވާީނ
  .ނަމުގައި އެކަންޏެވެ

  

)4(      

ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ  ވިޔަފާރީގެ ހުރިހާ ޙަރަކާތްތަކެއް ހިންގަންވާނީ 
  .އޮތޯރިޓީން ލައިސަންސް ދީފައިވާ ތަނުގައި އޮފީހެއް ޤާއިމުކޮށް، އެތަނުންނެވެ

 

)5(      

މޭޖަރ ހިއްސާދާރުންނާއި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުންނާއި އެ އިދާރާއެއްގެ 
 އޮތޯރިޓީން ބްރާންޗް މެނޭޖަރާއި އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުންނަކީ ހުރިހާ ވަގުތަކުވެސް

ނޑުގެ މަތި ނޑައަޅާފައިވާ މިންގަ ފަރާތްތަކެއްކަމުގައި " ކަމަށް އެކަށޭނަ "ން ކަ
  .ވާންވާނެއެވެ

  

)6(      

ނޫން މާލީ އިދާރާއަކުން -ހޯދައިގެން މެނުވީ، އެއްވެސް އޯފްޝޯރ ބޭންކު އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދަ 
އް ޤާއިމުކޮށްގެން ލައިސަންސް ިލބިފައިވާ ތަން ފިޔަވައި، އެހެން ތަނެއްގައި އޮފީހެއް ނުވަތަ ބްރާންޗެ

އަދި އެހެންމެ، އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދަ ހޯދައިގެން މެނުވީ ސަބްސިޑީއަރީ އެއް . ވެނުވާނެއެ
  . ޤާއިމުކޮށްގެންނުވާނެއެވެ

  

އިތުރު އޮފީހާއި ސަބްސިޑީއަރީ  .8
  ޤާއިމުކުރުން



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                                               13 އަދަދު:   45 ލިއުމް: ވޮ

7 
 

ނޫން މާލީ އިދާރާއެއް އެހެން އިދާރާއަކާ -އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދަ ހޯދައިގެން މެނުވީ އޯފްޝޯރ ބޭންކު 
 އަދި ހަމަ އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދަ ހޯދައިގެން މެނުވީ  ސީދާކޮށް ނުވަތަ. އެއްކޮށްލައިގެން ނުވާނެއެވެ

ނުސީދާކޮށް އެހެން ފަރާތެއްގެ އެސެޓުތައް ނުވަތަ އެސެޓުތަކުން ބައެއް ހޯދައިގެން ނުވަތަ ގަނެގެން 
އަދި ހަމަ ހުއްަދ ހޯދައިގެން މެނުވީ އެހެން ފަރާތެއްގެ ލައިބިލިޓީތަކުގެ ޒިންމާ . ނުވާނެއެވެ

  .ނަގައިގެންވެސް ނުވާނެއެވެ
  
 

  އެއްކޮށްލުން .9

  ތިންވަނަ ބާބު 

  ހަރުދަނާ އަދި ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ހިންގުމަށްޓަކައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް  ،އަދިރައުސްމާލު 
  

ތެރޭގައި ހިމެނޭ، އޯފްޝޯރ އިންޝުއަރެންސް ގެ ނޫން މާލީ ވިޔަފާރީ- ފްޝޯރ ބޭންކުއޯ
) ދިހަ މިލިއަން( 10,000,000/-  ވިޔަފާރި ހިންގާ އިދާރާތަކުން ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް،

ދަދެްއ އަދަދެއް، ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން މިއަށްވުރެ ބޮޑު އަރުފިޔާއަށްވުރެ މަދުނޫން 
ނޑައަޅައިފިނަމަ، އެ  ރޑް އަދަދަކަށްވުރެ މަދުނޫން އަކަ ދަދެއް، މިނިމަމް އަންއިމްޕެއަ
  .ބަހައްޓަންވާނެއެވެ ގޮތުގައި ގެގައި، ނުވަތަ އެސައިންޑް ކެޕިޓަލުޕެއިޑްއަޕް ކެޕިޓަލްގެ ގޮތު

  

)ހ( 10.   ރައުސްމާލު

ންޝުއަރެންސް ޫނން މާލީ ވިޔަފާރި ތެރޭގައި ހިމެނޭ، އޯފްޝޯރ އި- އޯފްޝޯރ ބޭންކު
ކުރާ ނުވަތަ އޯފްޝޯރ އިންޝުއަރެންސް ބްރޯކަރކަން ކުރާ ކޮންމެ  އޭޖެންޓްކަން

ނޑައަޅާ ކުން ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް، އިދާރާއަ ދަދަކަށްވުރެ މަދުނޫން އައޮތޯރިޓީން ކަ
ރޑް ޕެއިޑްއަޕް ކެޕިޓަލްގެ ގޮތުގައި، ނުވަތަ އެސައިންްޑ ދެއް، މިއަދަ ނިމަމް އަންއިމްޕެއަ

  .ކެޕިޓަލްގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓަންވާނެއެވެ
  

    )ށ(

ނޫން މާލީ  އިދާރާތައް - ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އޯފްޝޯރ ބޭންކު) ށ(އާއި  )ހ(މި މާއްދާގެ 
ޫނން މާލީ އިދާރާއަކުން  ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް، -ބޭންކު  ފިޔަވައި އެހެން ކޮންމެ އޯފްޝޯރ

ނޑައަޅާ  ރޑް އަދަދަކަށްވުރެ މަދުނޫން އައޮތޯރިޓީން ކަ ދަދެއް، މިނިމަމް އަންއިމްޕެއަ
  .ޕެއިޑްއަޕް ކެޕިޓަލްގެ ގޮތުގައި، ނުވަތަ އެސައިންޑް ކެޕިޓަލްގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓަންވާނެއެވެ

  

    )ނ(

ލުތަކާއި ސޫމާލީ އިދާރާއެއް ވެސް ހިންގަންވާނީ ހަރުދަނާ އުނޫން - ކޮންމެ އޯފްޝޯރ ބޭންކު 
ލުތަކާއި އިރުޝާދުތަކާއި، ސޫއަދި ލައިސަންސްގެ ޝަރުޠުތަކާއި، އޮތޯރިޓީން އަންގާ އު

  . ނިންމުންތަކާއި، އެންގުންތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ
 

.11 )ހ(   ލުތައްސޫ ންމު އުއާ ހިންގާ 

މާލީ އިދާރާއަކުންވެސް، އެ އިދާރާއެއްގެ ލައިބިލިޓީތައް ނޫން -ކޮންމެ އޯފްޝޯރ ބޭންކު 
އަދި . ދެއްކޭނެ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ރައުސްމާލު އަދި ލިކުއިޑިޓީ ބަހައްޓަންވާނެއެވެ

އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް، ލޯނުން ލިބިދާނެ ގެއްލުމާގުޅޭ ޕްރޮވިޝަން، އެސެޓުތަކުގެ 
ލިބިދާނެ އެހެނިހެން ގެއްލުންތަކަށް ޕްރޮވިޝަން ޑިޕްރިސިއޭޝަންގެ ޕްރޮވިޝަން، އަދި 

ނޫން މާލީ އިދާރާއަކުން އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް ހިސާބުތަކާއި - އަދި ބޭންކު . ހަދަންވާނެއެވެ

    )ށ(
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ކޮށްފާނެ ކަންކަމަށް ފިޔަވަޅުއަޅައި،  ރިކޯޑުތައް ބަހައްޓައި، އެ އިދާރާއަކަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއް
  .އެސެޓުތަކާއި ލައިބިލިޓީތައް ބަހައްޓަންވާނެއެވެ ގެއްލުން ކުޑަކޮށް ހިންގޭނެގޮތަކަށް

 
ލެއް ނުވަތަ އުސޫ ގައި ބުނެފައިވާ ކަންކަން ކުރުމަށް އޮތޯރިޓީން ވަކި ) ށ(މި މާއްދާގެ 

ނޑައަޅައި އޯފްޝޯރ ބޭންކު ނޑެއް ކަ ނޫން މާލީ އިދާރާއަކަށް އަންގައިފިނަމަ، -މިންގަ
ނޑަކާ ސޫއެ އު އަދި، ރައުސްމާލު . އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެލަކާ ނުވަތަ މިންގަ

ނޑުތައް، އެ  ސެޓުތައް ދަރަޖަތަކަކަށް ބެހުން، ލޯނުގެ އިންޓްރެސްޓް  ބަހައްޓަންޖެހޭ މިންގަ
ލޯނުތަކަށް ޕްރޮވިޝަން ހެދުން، ، ރެއަށް ނެގުން ހުއްޓަންވީ ވަގުތުއާމްދަނީގެ ތެ 

ދު، ގުޅިފައިވާ ފަރާތްތަކަކަށް ގިނަވެގެން އަދަ އެއްފަރާތަކަށް ގިނަވެގެން ދޫކުރެވޭނެ ދަރަނީގެ 
ދަދު، ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތަކާއެކު ކުރެވޭ މުޢާމަލާތުތައް، ބޭރު އަދޫކުރެވޭނެ ދަރަނީގެ 

ނޑުތައް، ލިކުއިޑިޓީ ބެލެހެއްޓުން، އަދި  ފައިސާގެ އޯޕަން ޕޮސިޝަން ބަހައްޓަންވީ މިންގަ
ށްޓަކައި މުހިންމު އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ހަރުދަނާ އަދި ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ހިންގުމަ 

ނޑައަޅައި އަންގައިފިނަމަ، އެ އެންގުމަށް ސޫބަހައްޓަންވީ ގޮތާބެހޭ އު ލުތައް އޮތޯރިޓީން ކަ
  .އެ އިދާރާއަކުން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ

 

    )ނ(

ނޫން މާލީ އިދާރާއެއްގެ މޭޖަރ ހިއްސާދާރެއް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ، އެ ބަދަލެއް އައި -އޯފްޝޯރ ބޭންކު 
އަށް ލާއެކު އޮތޯރިޓީ ސީދަލެއްގެ ތަފުދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ ބަ ) ތިނެއް ( 3ތާރީޚުން ފެށިގެން 

  .އަންގަންވާނެއެވެ
  

12.   ހިއްސާދާރުން ބަދަލުވުން 

އޯފްޝޯރ ، މާލީ އިދާރާއެއްނޫން - ޝޯރ ބޭންކުމުވައްޒަފެއް، އޯފްއޮތޯރިޓީން، އޮތޯރިޓީގެ އެއްވެސް 
އިވާ އެކްސްޓަރނަލް ނޫން މާލީ އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފެއް، އެ އިދާރާގެ ޢައްޔަންކޮށްފަ -ބޭންކު 

ތަކާއި، ފޮތްތަކާއި، ނޫން މާލީ އިދާރާއެއްގެ ރިކޯޑު- ކުއަދި މިނޫންވެސް އޯފްޝޯރ ބޭން އޮޑިޓަރުން، 
އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތަކަށް އެކްސަސް އޮންނަ އެއްވެސް ފަރާތަކުން، އެ ފަރާތަކަށް ހިސާބުތަކާއި 

ނޫން މާލީ އިދާރާއެއްގެ ނުވަތަ -ލިބިފައިވާ ނުވަތަ އެކްސަސް އޮންނަ، އޯފްޝޯރ ބޭންކު 
 އެ އިދާރާއެއްގެ ހިއްސާދާރުންގެ ނުވަތަ ބެނެފިޝަލް އޯނަރުންގެ ނުވަތަ ކަސްޓަމަރުންގެ އެއްވެސް 

މަޢުލޫމާތެއް، ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން މެނުވީ ނުވަތަ އެ މަޢުލޫމާތެއް ނިސްބަތްވާ ފަރާތުގެ ހުއްދަ 
މެނުވީ، އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް، ސީދާކޮށް ނުވަތަ ނުސީދާކޮށްވެސް  ލިޔުމުން ލިބިެގން

  .  ނުވާނެއެވެ ހާމަކޮށްގެން
  

13.   ސިއްރުހި ފެހެއްޓުން 

ނޫން މާލީ އިދާރާއަކުން މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން، - އޯފްޝޯރ ބޭންކު  ތަކުގައިހާލަ ތިރީގައިވާ 
  .ވަނަ މާއްދާގައިވާ ކަންތައްތަކުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ 13މި ގަވާއިދުގެ 

  

14. ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމުން   
  ތައްހާލަތްއިސްތިސްނާވާނެ 

ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ އެ އިދާރާއެއްގެ އެކްސްޓަރނަލް  އޮޑިޓަރުން، އެ ފަރާތްތަކަށް 
  .މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުން

 

)ހ(    

  .އޮތޯރިޓީން ވަކި މަޢުލޫމާތެއް، ރިކޯޑެއް ނުވަތަ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ހުށަހެޅުމަށް އެންގުމުްނ
 

)ށ(    
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ދަށުން  މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުގެ
  . މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުން

 

)ނ(    

ދެމެދު ހިނގާފައިވާ މުޢާމަލާތަކާގުޅޭ ގޮތުން ޝަރީޢަތުގައި  އެ އިދާރާއާއި ކަސްޓަމަރަކާ 
ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި، އެފަދަ މުޢާމަލާތަކާ ގުޅިގެން އެއިދާރާއަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ 

 .ބައެްއ ނުވަތަ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރުން ޙައްޤެއް ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި މުޢާމަލާތަކާބެހޭ
  
 

)ރ(    

  ހަތަރުވަނަ ބާބު 
  

  ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު، މެނޭޖްމަންޓު އަދި އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް 
  

ލުތަކާއި ސިޔާސަުތ އުސޫޫނން މާލީ އިދާރާއެއްގެ ހިންގާނެގޮތުގެ - އޯފްޝޯރ ބޭންކު
ނޑައަޅައި، މެނޭޖްމަންޓުން ހިންގާގޮތް ބެލުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާީނ  ކަ

އަދި ޚާއްޞަކޮށް، އެ އިދާރާގެ މައިގަނޑު . އިދާރާއެއްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުންނެވެ އެ
ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތްތަކަށް ނުރަނގަޅު އަސަރުތަކެއް ކޮށްފާނެ ކަންކަމަށް 

ނޑައަޅަންވާނެއެވެ   . ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ސިޔާސަތުތަކެއް ކަ
 

.15 )ހ(   ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު 

ނޑުގެ  ނޑައަޅާފައިވާ މިންގަ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަކީ އޮތޯރިޓީން ކަ
 .ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެކަމުގެ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ " ކަމަށް އެކަށޭނަ"މަތީން 

  

    )ށ(

ވާނީ ނުބައި ނިޔަތެއްނެތި،  ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުން މަސައްކަތްކުރަން 
އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ވަޒީފާގެ . ތެދުވެރިކަމާއެކު އެ އިދާރާއަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަކަށެވެ

ތްތަކުގައި އެހެން ފަރާތަކުން އެފަދަ ހާލަމަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަންވާނީ، އެއާ އެއްފަދަ 
ފަދަ ހުނަރާއި ފަރުވާތެރިކަން  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ

ގޮތަށް  ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރެއް، އެ އިދާރާއަކަށް ފައިދާހުރި. ބަހައްޓައިގެންނެވެ
 ވާތެރިކަން ނުބަހައްޓައި މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ބޭނުންވާނެ މިފަދަ ހުނަރާއި ފަރު މަސައްކަތް

ލިބުނު ގެއްލުމަށް،  ކުރުމުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ، އެ 
މިފަދަ މައްސަލައެއްގައި ލިބުނު ގެއްލުމުގެ . އެ ޑިރެކްޓަރެއް ޒާތީގޮތުން ޒިންމާވާންވާނެއެވެ

މެންބަރަކާމެދު ދަޢުވާކުރުމަށް ކޯޓަށް  ބަދަލު ހޯދުމުެގ ގޮތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ
  .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ

 

    )ނ(

ނޫން މާލީ އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން - އޯފްޝޯރ ބޭންކު
ގެ މަޤާމަށް ނުވަތަ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އިދާރާގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު މެންބަރެއް އެ 

ބިދޭސީ އޯފްޝޯރ . ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެއޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް، 
ޫނން މާލީ އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން، ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެ އިދާރާގެ -ބޭންކު 

ނޑައަޅަންވާނެއެވެ ބްރާންޗަށް ޢައްޔަން ޑިރެކްޓަރުންގެ . ކުރެވިފައިވާ ބްރާންޗް މެނޭޖަރެއް ކަ

.16 )ހ(   މެނޭޖްމަންޓް 
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ތަންފީޛުކުރުމާއި ދުވަހުން ދުވަަހށް ހިންގަންޖެހޭ ހިންގުންތައް ބޯޑުން ނިންމާ ނިންމުންތައް 
ހިންގުމަކީ އެ އިދާރާގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ނުވަތަ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ނުވަތަ 

  .ކުރެވިފައިވާ ބްރާންޗް މެނޭޖަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ ޢައްޔަން
  

ނޑު ކަންތައްތައް ހިންގުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ޫނން މާލީ - އޯފްޝޯރ ބޭންކު އިދާރާގެ މައިގަ
އަދާކުރުމަށްޓަކައި އެކަންކަމަށް އެކަށީގެންވާ މީހުން އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުންގެ ގޮތުގައި 

ކުރަންވާނެ  މިގޮތުން، އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުން ޢައްޔަން . ކުރަންވާނެއެވެ ޢައްޔަން
ރުން، އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް، ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި، ލޯނުދޫކު 

ލުތަކަށް އެ އިދާރާއިން ޢަމަލުކުރޭތޯ އުސޫގަވާއިދުތަކާއި، އިރުޝާދުތަކާއި، އަމުރުތަކާއި، 
މިކަންތައްތަކާއި އެހެން . ބެލުން، އަދި އެސެޓުތަކާއި ލައިބިލިޓީތައް ބެލެހެއްޓުން ހިމެނެއެވެ

ގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ  ނގާ ކަންތައްތައް ހިނގާ ނުހި
  .ލެވިދާނެއެވެއިން އެކަށޭނަ ކޮމިޓީތައް އެކުލަވަތެރެއި
  

    )ށ(

ނޫން މާލީ އިދާރާގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ،  ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ، -އޯފްޝޯރ ބޭންކު 
ނބްރާންޗް މެނޭޖަރ އަދި އެހެން އެގްޒެކެޓިވް  ޑައަޅާފައިވާ އޮފިސަރުންނަކީ އޮތޯރިޓީން ކަ

ނޑުގެ މަތިން ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ މީހުން ކަމުގައި " ކަމަށް އެކަށޭނަ" މިންގަ
  .ވާންވާނެއެވެ

  

    )ނ(

ނޫން މާލީ އިދާރާއަކުން ވެސް ގަވާއިދުން އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް -ކޮންމެ އޯފްޝޯރ ބޭންކު 
ބޯޑުން، އިންޓަރނަލް އޮޑިޓްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި އަދި، ޑިރެކްޓަރުންގެ . ކުރަންވާނެއެވެ

ނޑައަޅައި އޮޑިޓް ޗާރޓަރު   . ގައި ހިމަނަންވާނެއެވެވާޖިބުތަކާއި ޝަރުޠުތައް ކަ
  
  

17.   އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް 

  ފަސްވަނަ ބާބު 
  

  ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުން 
  
ކަންތައްތައް  ނޫން މާލީ އިދާރާއަކުން ވެސް، އެ   އިދާރާގެ -ކޮންމެ އޯފްޝޯރ ބޭންކު 

ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް ހިސާބުތަކާއި ރިކޯޑުތައް އަދި 
  .އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކޮށް ބަހައްޓަންވާނެއެވެ

 

)ހ( 18. އެކައުންޓިންގ ހަމަތަކާއި 
ލުތައް އަދި މާލީ އުސޫ

  ހިސާބުތައް

އާއި ގެއްލުމުގެ އެއްގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި، ފައިދާ އިދާރާނޫން މާލީ -ކޮންމެ އޯފްޝޯރ ބޭންކު 
އަދި ރައުސްމާލަށް  ގޮތުގެ އަހަރީ ހިސާބު ހިސާބާއި، ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ޚަރަދުވި

އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް ދައްކުވައިދޭ ހިސާބުތަކާއި މިނޫންވެސް މާލީ ހިސާބުތައް، 
އަިދ . ފަދަ ގޮތަކަށް ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ ދައްކުވައިދޭތު ހާލަ އެ އިދާރާއެއްގެ ޙަޤީޤީ މާލީ 

އިނޭންޝަލް ކޮންމެ އިދާރާއެއްގެ މަލީ ހިާސބުތައް ތައްޔާރުކުރަންވާނީ  އިންޓަރނޭޝަނަލް ފަ
އަދި އޮތޯރިޓީން މިކަމާގުޅޭ ގޮތުން ޚާއްޞަ ގޮތްތަކެއް . އާ އެއްގޮތަށެވެރިޕޯޓިންގ ސްޓޭންޑަޑް

)ށ(    
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ނޑައަޅާފައިވާނަމަ، އެފަ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ހިސާބުތައް  ދަ ގޮތްތަކާ ކަ
  . ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ

 
ލިބިފައިވާ އަދި އެކަމަށް ޤާބިލު އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރެއް  އޮޑިޓްކުރުމުގެ ރޮނގުން ތަޖުރިބާ 

. ނޫން މާލީ އިދާރާއަކުން ވެސް ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ- ކޮންމެ އޯފްޝޯރ ބޭންކު 
  .ބޫލުކުރާ އޮޑިޓަރެކެވެގައެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރަންވާނީ އޮތޯރިޓީން 

 

)ހ( 19.   އަހަރީ ހިސާބު އޮޑިޓްކުރުން 

ނޫން މާލީ އިދާރާއަކުންވެސް، އެ އިދާރާގެ އަހަރީ މާލީ ހިސާބުތައް - ކޮންމެ އޯފްޝޯރ ބޭންކު 
  . އެވެއެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރެއް ލައްވާ އޮޑިޓްކުރުވަންވާނެ

 

)ށ(    

ނޫން މާލީ އިދާރާއަކުންވެސް، އެ އިދާރާއެއްގެ މާލީ އަހަރު ނިމޭތާ -ކޮންމެ އޯފްޝޯރ ބޭންކު 
ފައިވާ އަހަރީ ހިސާބުތަކުގެ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ އިދާރާގެ އޮޑިޓްކޮށް) ހަތަރެއް( 4ލަސްވެގެން 

އަދި، އަހަރީ ހިސާބުތައް ނުވަތަ . އަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެގެ ކޮޕީ އޮތޯރިޓީކޮޕީއާއި އަހަރީ ރިޕޯޓު
  . އަހަރީ ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން އޮތޯރިޓީން އަންގާ މަޢުލޫމާތާއި ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  
 

20. ހަރީ މާލީ ހިސާބުތައް އަ
  ހުށަހެޅުން 

  ހަވަނަ ބާބު 
  

  ސުޕަވައިޒްކުރުން 
  

އަންގާ ނޫން މާލީ އިދާރާއަކުން ވެސް، އޮތޯރިޓީން އަންގާގޮތަށާއި -ކޮންމެ ބޭންކު 
  .ސީލާއެކު، އަދި އަންގާ ވަގުތުތަކަކަށް، އަންގާ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެތަފު
 

)ހ( 21. މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމާއި 
  ސުޕަވައިޒްކުރުން 

ތު ދެނެގަތުމަށް، ހާލަޫނން މާލީ އިދާރާ ހިނގާގޮތާއި، އެ އިދާރާގެ - އޯފްޝޯރ ބޭންކު
މެނޭޖްމަންޓުގެ ޤާބިލުކަމާއި ހިންގުންތެރިކަން ދެނެގަތުމަށް، އެ އިދާރާއަކަށް ނުރަނގަޅު 
އަސަރުތަކެއް ކޮށްފާނެ ކަންކަމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން 

ނޑައަޅާފައިވާ  ގުމުގައި ލުތައް ބެލުމަށް، އެ އިދާރާގެ ވިޔަފާރީގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންއުސޫކަ
ވެސް ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރާ މިންވަރު ބެލުމަށް، އަދި މިނޫން

 އަށް ފެންނަ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް އޮތޯރިޓީން ޢައްޔަންކުރާ މީހެއް ބަލަންޖެހޭކަމަށް އޮތޯރިޓީ
މެދުވެރިކޮށް، ފިސަރުން ގެ އެކެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ އޮނުވަތަ މީހުން، ނުވަތަ އޮތޯރިޓީ 

އަށް ފެނިއްޖެ ކޮންމެ ހިނދެއްގައި، އެ އިދާރާގެ އޮންސައިޓް އެގްޒެމިނޭޝަނެއް އޮތޯރިޓީ
  .ހިންގިދާނެއެވެ

 

    )ށ(

ހިނދެއްގައި،  އްޖެ ރާއަކުން ވެސް، އޮތޯރިޓީން އެދިނޫން މާލީ އިދާ-ކޮންމެ އޯފްޝޯރ ބޭންކު 
އަދި ބަޔާންކުރެވުނު . އިތުރު މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ ލިޔެކިޔުންތައް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ތަކެތީގެ ތެދުކަން ލިޔުމަކުން އަންގައިދޭންޖެހޭ  ތަކެތި ހުށަހަޅާއިރު ނުވަތަ ފޯރުކޮށްދޭއިރު އެ
 .ހަޅަންވާނެއެވެއަށް ހުށައެފަދަ ލިޔުމެއްވެސް އޮތޯރިޓީ، ތްތަކުގައިހާލަފަދަ 

    )ނ(
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އޮންސައިޓް އެގްޒެމިނޭޝަނެއް ހުއްދަދީފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެސް،  މި މާއްދާގެ ދަށުން
އަދި . މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ލިބޭ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ސިއްރު ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ

އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރެއް،  މުވައްޒަފެއް، ފަރާތްތަކުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރެއް،  މި
ކުރުމުގައި  އޭޖެންޓެއް، ނުވަތަ ސަބްސިޑިއަރީއެއް ނުވަތަ އެފިލިއޭޓްއަކަށް؛ އިމްތިޙާން 

މިގޮތުން . ބޭނުންވާނެ ފޮތްތަކާއި، އެކައުންޓުތަކާއި، ލިޔެކިޔުންތައް ދެއްކުމަށް އެންގިދާނެއެވެ
ގެ ތެރޭގައި އެ އިދާރާއަކުން އިމްތިޙާންކުރާ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް އަންގާ މަޢުލޫމާތު

  .ފަރާތަށް ދޭންވާނެއެވެ
 

    )ރ(

ތުގެ މައްޗަށް ްނ ލިބުނު މަޢުލޫމާފަރާތްތަކުން، އެގްޒެމިނޭޝަނު އެގްޒެމިނޭޝަނަށް ާދ
ލައި، އެ ރިޕޯޓު އެ އިދާރާއެއްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އިރިޕޯޓެއް އެކުލަވަ
  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 

    )ބ(

  ހަތްވަނަ ބާބު 
  

  ރަނގަޅުކުރުމަށް އެޅޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި އިދާރީ އަދަބުތައް 
  

ޫނން މާލީ އިދާރާއެއް ނުވަތަ އެ އިދާރާއެއްގެ އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރެްއ - އޯފްޝޯރ ބޭންކު
ނުވަތަ އެހެންވެސް ފަރާތެއް މި ގަވާއިދުގެ މާއްދާއަކާ ނުވަތަ ލައިސަންސްގެ ޝަރުޠަކާ 

އަންގާ އެންގުމަކާ ޚިލާފުވެއްޖެކަމަށް ނުވަތަ އެކަށީގެންނުވާ ނުވަތަ ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން 
އަށް ންގާ ކަމަށް އޮތޯރިޓީހަރުދަނާ ނޫން ގޮތަކަށް ލައިސަންސް ދީފައިވާ ވިޔަފާރި ހި

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ނުވަތަ އަދަބުތަކުގެ ) ށ(ބޫލުކުރެވޭނަމަ، މި މާއްދާގެ ގަ
  .ފަރާތަކާމެދު އެޅިދާނެއެވެ ނުވަތަ ފިޔަވަޅެއް އޮތޯރިޓީން އެ ތެރެއިން އަދަބެއް 

 

)ހ( 22. ގަޅުކުރުމަށް އެޅޭ ރަނ
  އަދި  ފިޔަވަޅުތައް،

  އިދާރީ އަދަބުތައް

ން ފަރާތަކުން، އެ އަކުރުގައި ގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއި) ހ(މި މާއްދާގެ 
ބޫލުކުރެވޭ ގަނުވަތަ ކޮށްފާނެކަމަށް  ކޮށްފިކަމަށްގެ ތެރެއިން ކަމެއް ޔާންކުރާ ކަންކަމުބަ

ސަބަބުތަކެއް ހުރިނަމަ، އެ ފަރާތްތަކާމެދު އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި 
  .ފިޔަވަޅުތައް ހިމެނެއެވެ

 

)ށ(    

  ލިޔުމަކުން އިންޒާރެއް ދިނުން؛
  

)1(      

  ވެފައިވާ ޚިލާފު ރަނގަޅުކުރުމަށް އެންގުން؛
  

)2(     

  ވަކި ޙަރަކާތެއް ނުވަތަ ޢަމަލެއްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް  އަމުރުކުރުން،
  

)3(     

ނޑައެޅުން؛   އިތުރަށް ވިޔަފާރި ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް ވަކި ޝަރުޠުތަކެއް ކަ
  

)4(     

     )5(  ޫނން މާލީ އިދާރާގެ ބައެއް ޙަރަކާތްތައް ހުއްޓާލުމަށް އެންގުން؛-ބޭންކު 
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ޚިލާފުވެފައިވާ ކަމެއްގެ ކުޑަ ބޮޑުމިނަށް ބަލައި، ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ، 
ުނވަތަ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު، ނުވަތަ އެހެން އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރަކު ނުވަތަ 
ނޑައެޅުމުގައި ބައިވެރިވާ ނުވަތަ އެ ފަރާތުން ހިންާގ  އެ ފަރާތުގެ ސިޔާސަތު ކަ

ނ ޑު ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އުފުާލ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން މައިގަ
އޭޖެންޓެއް ވަގުތީގޮތުން ސަސްޕެންޑްކުރުމަށް ނުވަތަ މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް 

  ލަފާދިނުން؛
 

)6(     

ފަރާތުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރމަން ނުވަތަ ބޯޑުގެ އެހެން މެންބަރަކު  އެ
  ގުން؛މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް އެ ފަރާތަށް އެން

  

)7(     

ޚިލާފުވެފައިވާ ކަމެއްގައި ޒިންމާވަނީ، އެ އިދާރާގެ ޗީފް އެކްޒެކެޓިވް އޮފިސަރު 
ުނވަތަ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު، ނުވަތަ އެހެން އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރަކު ނުވަތަ 
ނޑު ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމުެގ  އެ ފަރާތުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން މައިގަ
މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލާ އެ ފަރާތުގެ އޭޖެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތެއް 

  ބޫލުކުރެވޭނަމަ، އެ ފަރާތެއް ޖޫރިމަނާކުރުން؛ގަކަމަށް އޮތޯރިޓީއަށް 
  

)8(     

އަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި، ކުރުމުގައި، އޮތޯރިޓީ ރިމަނާ ކުރުން؛ ޖޫ ރިމަނާޖޫ
ވެވިފައިވާ ޚިލާފު ރަނގަޅު ވަންދެން ނުވަތަ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކަށް 

ނޑައެޅިދާނެއެވެކޮންމެ ދުވަހެއްގެ މައްޗަށް ޖޫ، ޢަމަލުކުރަންދެން . ރިމަނާ ކަ
ފިޔާ އަށް ވުރެ ބުޮޑ ރު) އެއްލައްކަ( -/100,000މިގޮތުން، ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 

ނޑައެޅިދާނެއެ އަދަ ނޫން ނޑައަޅާ ޖުމުނަ. ވެދެއް ކަ ުދ އަދަ ލަ މަވެސް، މިގޮތުން ކަ
) ފަހެއް އިންސައްތަ ( 5%އަދާކޮށްފައިވާ ރައުސްމާލުގެ  އެ އިދާރާއެއްގެ އަގު

  .އަށްވުރެ، އިތުރުވެގެން ނުވާނެއެވެ
  

)9(     

  .ހުއްދަ ބާޠިލުކުރުން އެ ފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ނުވަތަ 
  
  

)10(     

  އަށްވަނަ ބާބު 
  

  ރިޒަލިއުޝަން ޕްރޮސެސް 
  

ނޑައަޅާފައިވާ ހަރުދަނާ - އޯފްޝޯރ ބޭންކު ޫނން މާލީ އިދާރާތަކުގެ ކަންތައްތައް ހިންގަން ކަ
ނޑާ އެއްގޮތަށް ނުހިންގޭ ކަމަށް ނުވަތަ  މަލުނުކުރާ ކަމަށް އޮތޯރިޓީއަށް ފެނިއްެޖ ޢަމިންގަ

، މާލީ ދާއިރާއަށް މީގެ ސަބަބުން ކުރާނޭ ނުރަނގަޅު އަސަރުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްހިނދެއްގައި، 

ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމުގެ ގޮތުން ރިޒަލިއުޝަން ޕްރޮސެސް ފެށުމުގެ ބާރު 
  . އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ

  

.23 )ހ(   ރިޒަލިއުޝަން ޕްރޮސެސް
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ތްތަކާއި، ހާލަގައި ބަޔާންކުރާ ރިޒަލިއުޝަން ޕްރޮސެސް ހިންގޭނެ ) ހ(މި މާއްދާގެ 
ޕްރޮސެސް ހިންގާނޭ އުސޫލުތަކާއި އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވާ ބާރާއި އެޅޭނޭ ފިޔަވަޅުތައް 

ނޑައަޅައި ޢާންމުކުރާނެއެވެ   . އޮތޯރިޓީން ކަ
  
  

    )ށ(

  ނުވަވަނަ ބާބު 
  

  އެހެނިހެން މާއްދާތައް 
  

ގެ ގޮތުގައި އޮތޯރިޓީން ދާރާއަކުން ވެސް، ލައިސަންސް ފީނޫން މާލީ އި-ކޮންމެ އޯފްޝޯރ ބޭންކު 
ނޑައަޅާ    .އަށް ދައްކަންވާނެއެވެދެއް އޮތޯރިޓީއަދަ ކަ

 

24.  ލައިސަންސް ފީ 

މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ނޫން މާލީ އިދާރާއަކުން ވެސް، - ކޮންމެ އޯފްޝޯރ ބޭންކު 
ގަވާއިދުތަކާއި އަންގާ އެންގުންތަކަށް  ލައިއިރިޓީން އެކުލަވައޮތޯ ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި
  .ފުރިހަމައަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ

  

25. މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި 
ޓެރަރިޒަމާ ގުޅޭ ގަވާއިދުތަކަށް 

 ޢަމަލުކުރުން 

ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހައި ހިނދަކު، އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާއި  މި
  . ޒުތަކާ ގުޅިގެން، ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެފައިވަނީ، އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް ދެވި ލަފު
 

 މާނަކުރުން  26

ވަކި ތިޞާދުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ވަކިއިޤުއެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭހެ  ކަމަށް ބުނެފައި" ރެސިޑެންޓުން "
 . އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ ތިރީގަ  ންމު ފަރުދުންނާއި ޤާނޫނީ ޝަޚުޞުތަކުގެ ތެރެއިން އާ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެއް އަހަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ދިރިއުޅެމުންދާ ނުވަތަ ދިރިއުޅޭނެ 
 އް؛ ނުވަތަ ކަމަށް ބެލެވޭ ކޮންމެ ފަރާތެ

ތެރޭގައި  ގެދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރީގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގަމުންދާ ނުވަތަ ކުރިއަށް އޮތް އެއް އަހަރު
  .ހިންގާނެކަމަށް ބެލެވޭ ކޮންމެ ފަރާތެއް

 

   

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  56އެވަނީ، ޤާނޫނުގެ  ކަމަށް ބުނެފައި" ބޯޑް އޮފް އިންވެސްޓްމަންޓް "
  . ސް އަށެވެއޮފް އިންވެސްޓްމަންޓްލާ ބޯޑް އިއެކުލަވަ

 

  

އިކޮނޮމިކް ޒޯނުގެ  ސްޕެޝަލް( 2014/24އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ކަމަށް ބުނެފައި " ޤާނޫނު"
  .ވެއަށެ) ޤާނޫނު
 

  

 އެވަނީ، ކަމަށް ބުނެފައި" ބޭންކިންގ ވިޔަފާރި"
އި ފައިސާ ގޮތެއްގަ ންގެ ކިބައިން، ޑިޕޮސިޓްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެހެންއާންމު ) 1(

އެކުގައި ނުވަތަ އެ ފައިސާގެ ބައެއް، އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ ބަލައިގަނެ، އެ ފައިސާ
 ތެރެއިން ކަމަކަށް ބޭނުންކުރުން؛ 

  . ދަރަނި ދޫކުރުން، ނުވަތަ އިންވެސްޓްކުރުން  ) ހ(
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ދަށުން، ސްވުމެއްގެ ޞަދުގައި އަދި އެއްބަފަރާތަކަށް ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤު އެހެްނ) ށ(
މަތިން  ގެ އަތުން އެސެޓެއް ގަނެ،  އެ އެސެޓްގެ އަގު އެކި ފަހަރުސަޕްލަޔަރެއް

އަދި އެ ފަރާތުން . އަދާކުރާ ގޮތަށް އެ ފަރާތަށް ދިނުމުގެ ވިޔަފާރިކުރުން
ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވެ އަދި އަގު އަދާކޮށް ނިމުމުން 

ތިޔާރު ދެވޭ ގޮތަށް ދެވޭ ވެރިކުރުމުގެ އިޚުއެސެޓް މިލްކު އެ ފަރާތަށް އެ
  . ވިޔަފާރިއެވެ

 އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކިންގ ވިޔަފާރި؛) 2(
  އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ ވިޔަފާރި؛) 3(
ނޑައަޅާ އެހެން ވިޔަފާރި) 4(   .އޮތޯރިޓީން ކަ
 
ފިޔަވައި އެހެން  އެވަނީ، ބޭންކިންގ ވިޔަފާރި ކަމަށް ބުނެފައި" ނޫން މާލީ ވިޔަފާރި-ބޭންކު "

މީގެ ތެރޭގައި، މާރޗަންޓް ބޭންކިންގ ވިޔަފާރިއާއި ނުވަތަ . ބާވަތްތަކުގެ މާލީ ވިޔަފާރިތަކަށެވެ
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކިންގ ވިޔަފާރި ނުވަތަ އިންޝުއަރެންސްގެ ވިޔަފާރި ނުވަތަ ފައިނޭންސް 

ތަ ހައުސިންގ ފައިނޭންސްގެ ލީސިންގގެ ވިޔަފާރި ނުވަތަ ކޮންސިއުމަރ ފައިނޭންސްގެ ވިޔަފާރި ނުވަ
ވިޔަފާރި ނުވަތަ ރެމިޓެންސްގެ ވިޔަފާރި ނުވަތަ މަނީ ޗޭންޖިންގ ވިޔަފާރި ނުވަތަ ކާޑު އިޝޫކޮށް 
އެކްވަޔަރކުރުމުގެ ވިޔަފާރި ނުވަތަ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ޕޭމަންޓް އަދި ސެޓްލްމަންޓް 

މެއް ހިންގުމުގެ ވިޔަފާރި ނުވަތަ އިންސްޓްރުމަންޓެއް ނުވަތަ ޕޭމަންޓް އަދި ސެޓްލްމަންޓް ސިސްޓަ
 2006/2ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ދާއިރާގެ ހަމަޖެހުން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގެ ދަށުން ލައިސަންސް ދޭ، ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު(
އެއް ނުވަތަ މާލީ ޙަރަކާތެއް ރެގިއުލޭޓްކޮށް ވިޔަފާރިއާއި ޚިދުމަތްތައް ފިޔަވައި، އެ ވިޔަފާރި

  . ސުޕަވައިޒްކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އޮތޯރިޓީއަށް ފެންނަ ވިޔަފާރިއާއި މާލީ ޙަރަކާތްތައް ހިމެނޭގޮތުންނެވެ
  

  

ގެ ގޮތެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭ އާންމުއެވަނީ،  ކަމަށް ބުނެފައި" ނޫން މާލީ ވިޔަފާރި- އޯފްޝޯރ ބޭންކު"
ޖޭގެ ފައިސާ ނޫން ނޫން މާލީ ވިޔަފާރި، ދިވެހިރާއް- ރާތްތަކަށް ބޭންކުއެހެން ފަރެސިޑެންޓުން ނޫން 

  . އަކުން، ކުރުމަށެވެ އެހެން ފައިސާ
  

  

ނޫން މާލީ - އެވަނީ، އޯފްޝޯރ ބޭންކު  ކަމަށް ބުނެފައި" ނޫން މާލީ އިދާރާ-އޯފްޝޯރ ބޭންކު "
  .ފައިވާ ފަރާތަކަށެވެވިޔަފާރި ކުރުމަށް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ލައިސަންސް ލިބި

  

  

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ( 81/6އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ކަމަށް ބުނެފައި" އޮތޯރިޓީ"
  . ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ އަށެވެ) ޤާނޫނު
 

  

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނީގޮތުން ވަކި ޝަޚްޞެއްގެ ރައުސްމާލުެގ  "މޭޖަރ ހިއްސާދާރެއް"
ސީދާކޮށް ނުވަަތ ، )ދިހައެއް އިންސައްތަ ( %10ނުވަތަ ވޯޓު ދިނުމުގެ ބާރުގެ މަދުވެގެން 

ނުސީދާކޮށް އޮންނަ ފަރާތެއް، ނުވަތަ މިނޫން އެހެން ގޮތަކުންވެސް އޮތޯރިޓީ އަށް 
  .ގެ މައްޗަށް ބާރު އޮންނަ ފަރާތަކަށެވެގަބޫލުކުރެވޭގޮތުގައި އެ ޝަޚްޞެއް
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ނޫން މާލީ އިދާރާގެ - ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އޯފްޝޯރ ބޭންކު " އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ"
ނޑައެޅުމުގައި ބައިވެރިވާ މުވައްޒަފުންނާއި،  މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެ އިދާރާގެ ސިޔާސަތު ކަ

ބޮޑުބައެއް ހިންގުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލާ މުވައްޒަފުންނާއި، އެ އިދާރާގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން 
. އެ އިދާރާގެ ފައިސާއިން ލޯނު ދޫކުރުމާއި އިންވެސްޓް ކުރުމަށް ހުއްދަދީފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށެވެ

މިފަދަ މުވައްޒަފަކީ ކޮންމެ މަޤާމެއްގައި ހުރި މުވައްޒަފެއްނަމަވެސް، މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުން 
މިގޮތުން، އެ އިދާރާއެއްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ . ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ އެއް" ޓިވް އޮފިސަރއެގްޒެކެ "

ދޫކުރުމުގެ އެންމެ  ބޯޑުގެ  މެންބަރުން، ރައީސް، މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ، ރައީސްގެ ނައިބު، ލޯނު
ނޭޖަރު، އިސް މުވައްޒަފު، ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރު، ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ، ޖެނެރަލް މެ

  .ކަމަށް ބެލެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައެވެ" އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރު "އަދި ޚަޒާންދާރު ހިމެނޭނީ 
 

  

 


