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  ީކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާނ
 ވެ.އެބުރާސްފަތި ދުވަހު

 ާގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ށް ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝ 
ރު ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތަކީ، ކުރީ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދު

ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަށް ގެ ކުރިންނެވެ. އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާ 12:00
ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެފަހު ވަގުތަކީ، ހިނގަމުންދާ ހަފުތާގެ  ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް

 ގެ ކުރިންނެވެ. 12:00އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 
 ުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނުއްވާނީ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢ 
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 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 
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 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 
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އޭިޝއަްނ ިއންްފރާސްޓްރަކްޗަރ ިއންވެްސޓްމަންޓް ޭބންކްެގ ެމންބަރަަކށް 
 ާޤނޫނު  ދިެވހިާރއްެޖ ުވާމގުޅޭ

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ވަަނ ތިން ހު އޮްތ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެދުވަ ބުާރސްފަތިވި  12މަހުގެ  ޮނެވންބަރުވަނަ އަހަުރގެ  2015
އޭޝިައން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ިއންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކްެގ " ވަނަ ޖަލްާސއިން ފާސްކުރެްއވި 15ދައުރުގެ 

 ނޮވެންބަރު  18 ،ވަނަ މާއްާދގަިއވާ ގޮތުެގ މަތިން 92އަާސސީގެ ޤާނޫނު "ލުބި މެންބަރަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ވުާމގުޅޭ
 ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ  ،ދުވަހު ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުެރއްވުުމން ދަބުހ( ވި 1437 ޞަފަރު 6) 2015

 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުަގއި ިމއަދު ޝާއިޢު ކުެރވިއްެޖއެވެ.
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 2015/34 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 އޭޝިއަން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކްގެ މެންބަރަކަށް 
 ޤާނޫނު  ދިވެހިރާއްޖެ ވުމާގުޅޭ 

މިއީ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިން، އޭޝިއަްނ  )ހ(  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 
ކްގެ ފުރިހަމަ މެންބަރަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިްނެވސްޓްމަންޓް ބޭން

ވުމަށްޓަކަިއ، ކަމާބެހޭ ޤާނޫނެއް އެކުަލވާލުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އެ ބޭންކްެގ 
 މެންބަރަކަށްވުމާބެހޭ އުސޫލުތަްއ ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނެވެ.

މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ، "އޭިޝއަން އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ ިއންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކްެގ  )ށ(  
 ބަރަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ވުާމގުޅޭ ޤާނޫނު" ެއވެ.މެން

މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދަކީ، އޭޝިާޔގެ އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ތަަރއްޤީކޮށް ކުރިެއުވމަށް   .2 މަޤްޞަދު 
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ަމލްޓިލެޓަރަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޭބންކެއް އުފެއްދުމުެގ މުހިންމުކަން 

ޗަރ އިްނވެސްޓްމަްނޓް ބޭންކްގެ ނަމުގައި، ޭބންކެްއ އޭިޝއަން އިންފްރާސްޓްރަކް، ދެކި
ގަިއ  2014ޮއކްޓޫބަރު  24ަޤއުމަކުން  22އުފެއްދުމަށް ޤަޞްދުކޮށް ޭއޝިޔާގެ 

ބޭންކްެގ  ސޮއިކޮށްފަިއވާ މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަްސޓޭންޑިންގ )ެއމް.އޯ.ޔޫ( ގެ ދަށުން އެ 
ދިވެހިރާއްޖޭެގ ، ރާއްޖެއިން ހުށަހެޅުމުން ޕްރޮސްޕެކްޓިވް ފައުންޑިްނގ މެންބަރަކަށްވުމަށް އެދި

ަގއި ޕްރޮސްޕެްކޓިވް ފައުންޑިްނގ މެންބަރުންެގ  2014ޑިސެންބަރު  31ހުށަހެޅުން 
އިއްތިފާޤުން ޤަބޫލުކޮށް އަދި އޭޝިއަން އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޭބންްކ 

ނޑައަޅާަފިއާވ އުފެއްދުމަށް ޕްރޮސްޕެކްޓިްވ ފައުންޑިންގ މެންބަރުންގެ ފަރާ  ތުން ކަ
ޗީފް ނެގޯޝިއޭޓަރުން އެަޑޕްޓްކޮށްފައިވާ އެ ބޭންްކެގ އާޓިކަލްސް އޮފް އެގްީރމަންޓް 
 )އާޓިކަލްސް( ެގ މާއްދާތަްއ ޤަބޫލުކޮށް، ިދވެހިރާއްޖޭެގ ފަރާތުން އެ އެގްރީމަންްޓަގިއ 

ިދވެހިރާއްޭޖގެ ވަނަ ުދވަުހ ޗައިާނގެ ބެއިޖިްނގަގއި ޮސިއކޮށްފައިވާ ހިނދު،  2015ޖޫން  29
ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިން، އެ ބޭންކްގެ ުފރިހަމަ މެންބަރަކަށް ދިވެހިރާއްެޖ 
ވުމަށްޓަކައި ޤާނޫެނއް ެއކުަލވާލަިއ، ބޭންކްގެ މެންބަެރްއގެ ހައިިސއްޔަތުން ޢަމަލުުކރާނެ 

 އުސޫލުތައް ބަޔާްނކުރުމެވެ.

ބޭންކާގުޅޭ 
ލިޔުންތަކުގައި 
ރާތުން ސަރުކާރުގެ ފަ 

 ސޮއިކުރުން 

އައި.ައއި.ބީ ގެ މެންބަރެްއގެ ހައިސިްއޔަތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރަންޖެހޭ .އޭ   .3
އެއްބަްސވުންތަާކއި، އެހެނިހެން ލިޔުންތަކުގައި ސޮއިުކރުމުގެ އިތުރުން، އެ ޭބންކަްށ 
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 ިލޔުމަކުްނ، ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވުމުގެ ބާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 
ނަޑއެޅިަފއިވާ މީހަކަށް ދިނުމުެގ ިއޚްތިޔާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަްށ  އެ ލިޔުމުަގއި ކަ

 ލިބިގެންެވއެވެ.

ބޭންކާ ގުޅިގެން 
ސަރުކާރުން ކުރަންޖެހޭ 

 ޚަރަދު 

އެގްރީމަންްޓގެ ދަށުން ނުވަތަ އެގްރީމަންޓްގެ ަގވާއިދުތަުކގެ ދަށުން، ދިވެހި ސަރުާކރުްނ   .4
އްކަންޖެހޭ ފައިސާއާއި އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކާ ބޭންކަށް ދަ
 ގޮުތގެމަތިން ޚަރަދުކުރުމުގެ އިޚްިތޔާރު، މިނިސްަޓރަށް ލިބިގެންވެެއވެ.  އެްއގޮތްވާ 

ބޭންކާގުޅޭ ފައިސާ އަދި 
 ލިޔެކިޔުން ބެލެހެއްޓުން 

ސާ ޖަމާކޮށް ބަލަހައްޓާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެގްރީމަންްޓގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ފައި )ހ(  .5
ގޮތުގެމަތިން މިނިސްޓަރުގެ ެބލުމުގެ ދަށުން މޯލްޑިވްްސ  ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކާ އެްއގޮތްވާ 

 މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގަެއވެ.

އެގްރީމަންްޓގެ ދަށުން ނުވަތަ އެގްރީމަންޓްގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ގަާވއިދެްއގެ ދަށުން  )ށ(  
 ހޭ ލިޔެކިޔުން ބަލަހައްޓާނީ މިނިސްޓްރީންނެވެ.ބަލަހައްޓަންޖެ

ގަވަރުނަރުންނާއި 
އޯލްޓަނޭޓުން 

 ކަނޑައެޅުން އަދި 
 އެފަރާތްތަކުގެ ބާރު 

ބޭންކްގައި ިދވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރާ ަގވަރުނަރުންނާއި އޯލްޓަނޭޓް ަގވަރުނަރުން  )ހ(  .6
ނަޑއަޅާނީ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއވެ.  ޢައްޔަނުކޮށް، ކަ

ނޑަައޅާ ގަވަރުނަރަށް ނުވަތަ އޯލްަޓނޭޓް ގަވަރުނަރަށް، އޭާނގެ  )ށ(   ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަ
މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން މަލްޓިލެޓަރަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ޓިސްއާ އެްއޮގތަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ބާރު ކްގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް ބެސްޓް ޕްރެބޭންކްތަކު
 ލިބިގެންެވއެވެ.

ންކްގެ މުޢާމަލާތްތައް ބޭ 
ޓެކުހުން 

 އިސްތިސްނާވުން 

 އެގްރީމަންްޓގެ ދަށުން ނުވަތަ ެއގްރީމަންޓްގެ ދަުށން ހަދާ ގަވާއިދެްއގެ ދަށުން   .7
 އި ނެގޭ އެންމެހައި ެޓކްސްަތކުން ކުރެވޭ އެންމެހައި މުޢާމަލާތްތައް ދިވެހިރާއްޭޖގަ

 އިސްތިސްނާެވގެްނވެެއވެ.

އެގްރީމަންޓާބެހޭ 
އް ހެދުމުގެ ގަވާއިދުތަ 

 ބާރު 

އެގްރީމަންްޓގެ އެިކއެކި މާއްާދތައް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ގަވާއިދުަތއް ހެދުމުގެ   .8
 ބާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަކނޑަައޅާ ފަރާތަކަށް ނުވަތަ ަފރާތްތަކަކަށް ލިބިގެްނވެެއވެ.

ސްކޮށް، ތަޞްދީޤުކޮށް، ިދވެހިސަރުާކރުގެ މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާ  .9 ޢަމަލުކުރުން 
 ގެޒެުޓަގއި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީުޚން ފެށިގެންނެވެ.

މި ޤާނޫނުގައި ޢިބާރާތެްއ ނުވަތަ ލަފްެޒއް ބޭނުންކޮށްަފއިާވގޮތުން ަކނަޑއެިޅގެން ެއހެން   .10 މާނަކުރުން 
 ެއވަނީ،  މާނައެއް ދޭހަނުވާހާ ހިނދަކު، އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަާކއި ލަފްޒުތަކަށް ދީފައި
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 އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒުތަކަށް ތިރީގައި ދީފަިއވާ މާނަކުރުމެވެ.

ބީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އޭޝިއަްނ .އައި .އައި ."ބޭންކް" ނުވަތަ "އޭ  )ހ(  
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިންެވްސޓްމަންޓް ބޭންކަށެވެ.

ރާސްޓްރަކްޗަރ ތަރައްީޤކޮްށ "އެމް.އޯ.ޔޫ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޭއޝިާޔގެ އިންފް )ށ(  
ކުރިއެުރވުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ މަލްޓިލެޓަރަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކެއް 

ގައި ެއކުލަވާެލވުުނ  2014އޮކްޓޫބަރު  24އުފެއްދުމުގެ މުހިންމުކަން ދެކި 
 މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޭޓންޑިންގ ެއވެ.

އެވަނީ، ޭއޝިއަްނ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  "އެގްރީމަންޓް" ކަމަށް ުބނެފައި )ނ(  
އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކް ހިންގުމަށްޓަކައި ހަދައި، ފާސްކޮްށފައިވާ އާިޓކަލްސް އޮފް 

 އެގްރީމަންޓަެށވެ.

"މިނިސްޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ަދއުލަތުެގ މާލިއްޔަތާބެހޭ ކަންަތއްތަްއ  )ރ(  
 ހުންނަ ވުޒާރާެއއްގެ ަވޒީރަށެވެ. ބެލެހެއްޓުމަށް އެއިރަކު ަޙވާލުޮކށްފައި

"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ަދއުލަތުެގ މާލިއްޔަތާބެހޭ ކަންަތއްތަްއ  )ބ(  
 ބެލެހެއްޓުމަށް އެއިރަކު ަޙވާލުޮކށްފައި ހުންނަ ވުޒާރާައކަށެވެ.

"މެންބަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، އޭޝިއަްނ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  )ޅ(  
 ސްޓްމަންޓް ބޭންްކގެ މެންބަރުންނަށެވެ.އިންވެ

"ޕްރޮސްޕެކްޓިވް ަފއުންޑިންގ މެންބަރު" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ޭއޝިއަްނ  )ކ(  
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިންެވސްޓްމަންޓް ބޭންކްގެ ފައުންިޑންގ މެންބަރަކަށް ވުމަްށ 

މެމޮރަންޑަމް  ަގއި ެއކުލަވާެލވުނު 2014އޮކްޓޫބަރު  24އެދި ބޭންކް އުފެއްދުމަށް 
 އޮފް އަންޑަސްޓޭްނޑިންގ )އެމް.އޯ.ޔޫ( ގައި ަބއިވެިރވެފަިއވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

 

________________________ 


