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ޤާނޫނު ނަންބަރު: 3/2015

ޤާނޫނު ނަންބަރު 24/2010 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް

1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

ވޮލިއުމް: 44     އަދަދު: 4       ތާރީޚު: 14 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1436  -  5 ޖަނަވަރީ 2015   ހޯމަ



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ތިންވަނަ  ހު އޮތް ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެދުވަ ބުާރސްފަތިވި  42މަހުގެ  ޑިެސންބަރުވަނަ އަހަރުގެ  4102
ބޭންކިްނގއާެބޭހ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 4101/42ޤާނޫނު ނަންބަރު " ވަނަ ޖަލްސާިއން ފާސްކުރެއްވި 49 ދައުރުގެ
 ،ވަނަ ާމއްދާަގއިވާ ގޮުތގެ މަތިން 94ާޤނޫނުއަސާސީގެ  "ލުބިވަނަ ިއޞްލާޙު ގެނައުުމގެ  0 އަށް (ޤާނޫނު

 ،ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމުންރައީ ދުވަހު ހޯމަހ( ވި 0236 ލްއައްވަލްރަބީޢު 02) 4102 ޖަނަވަރީ 5
 ދިވެިހސަރުކާރުގެ ގެޒެުޓަގއި މިއަދު ޝާއިޢު ކުރެިވއްޖެެއވެ. ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ
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 1025/3 :ނަްނބަރުޤާނޫނު 

 އަށް ޤާނޫނު(  ބޭންކިންގއާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 0202/02ނަންބަރު ޤާނޫނު 
 ޤާނޫނު  ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  0

 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާބެހޭ ާޤނޫނު( އަށް އަންަނނިވި އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން. 1020/14ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

 ( ވަނަ ަނންބަުރ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުުރން. 4ނަ މާްއދާގެ )ހ( ގެ )ވަ 1ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .2

 މާލީ ކުށްތައް ހުއްޓުވުން. (4) )ހ( .2 

 ( ވަނަ ަނންބަުރ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުުރން.3ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( ގެ ) 4ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1

އްގެ ބްރާންޗެއް ނުަވތަ ސަބްސިޑިއަރީއެއް ދޭސީ ބޭންކެއްގެ ނުވަަތ ބިޭދސީ ބޭންކެ (3) )ހ( .4 
 ރާއްޖޭގައި ހުޅުވުން.

 ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 6ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .3

ލައިސަންސް ހޯދުމަށް 
އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ 

ހުށަހެޅުމަކަށް 
ލައިސަންސް ދޫކުރުން 

 ނުވަތަ ނުކުރުން 

ށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންެޖހޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް އެމް.އެމް.އޭ އަށް ލައިސަންސްއަށް އެދި ހު )ހ( .6
)ތިނެއް( މަސްދުވަހެުގ ތެރޭގައި އެމް.އެމް.ޭއ އިން  3ފެށިގެން ހަމަޔަށް ލިބޭ ތާރީޚުން 

އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  ލައިސަންސް ދޫކުރަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ލައިސަންސް ދޫނުކުރެވޭނެކަން
ންވާނެއެވެ. އެ މުއްދަތު ގުނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ އެފަރާތަށް އަންގަ 

 އިން ަކނޑައަޅައި ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ.ގަވާއިދުގައި އެމް.އެމް.އޭ 

 ވަނަ މާްއދާގެ، ތިރީގައި ނަކަލުކޮށްފައިވާ، )ބ( އުނިކުރުން. 6ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .4

)ތިނެްއ( މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގަިއ  3ޔާްނކޮށްފައިވާ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަ )ބ( .6 
ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމަކަށް ހުއްދަ ދެވުނުކަން  ،އެމް.އެމް.އޭ އިން

 ބެލެޭވނީ އެދިފައިވާ ލައިސަންސް ދޫކުރެވުނީކަމަށެވެ. ،ނުވަތަ ނުދެވޭކަން އަންގާފަިއނުާވނަމަ

 ވަނަ ާމއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން. 12ނުގެ ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫ .5

ކްރެޑިޓް އެކްސްޕޯޝަރގެ 
 މިންގަނޑުތައް 

އެއްވެސް ބޭންކަކަށް ކްރެޑިޓް އެކްސްޕޯޝަރގެ ގޮތުގައި ގިނަވެގެން ބެހެއްޭޓނީ މި ޤާނޫނުެގ  )ހ( .12
ނޑައަޅާ މިންވަރެކެވެ. އަ  ،ދި އެފަދަ ގަވާއިދަކުންދަށުން އެމް.އެމް.އޭ އިން ހަދާ ަގވާއިދުގައި ކަ

ނޑައެޅިދާނެއެވެ.  އަންނަނިވި ކަންކަން ކަ

އެއްފަރާތަކުން ނުވަަތ މި ޤާޫނުނގެ ދަށުން އެމް.އެމް.އޭ ިއން ހަާދ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުްނ   (2)   
އެއްފަރާތެއް ކަމަށް ބަލަންެޖހޭނެ ފަދަ ގުޅިފައިވާ ފަރާތްތަކުން، ކްރެޑިޓް 

 ؛ބެހެއްޓޭނެ ިމންވަރު އެކްސްޕޯޝަރގެ ގޮތުގައި ގިނަވެގެން
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މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެމް.އެމް.އޭ އިން ހަދާ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން މާނަކުރާ ކޯޕަރޭޓް   (1)   
 ؛ގްރޫޕަކަށް ކްރެޑިޓް އެކްސްޕޯޝަރގެ ގޮތުގައި ގިނަވެގެން ބެހެއްޭޓނެ މިންވަރު

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެމް.އެމް.އޭ އިން ހަދާ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ލާޖް   (3)   
 ކްސްޕޯޝަރކަމަށް ބަޔާންކުރާ ހުރިހާ ދަރަނިތައް ގިނަވެގެން ެބެހއްޓޭނެ މިންވަރު.އެ

ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ މިނިސްްޓރީއެއް ނުވަތަ އޭޖެންސީއަކަށް  ،ސީދާ ސަރުކާރަށް ދޫކުރާ ދަރަނި )ށ(  
ނުވަތަ އެ ދަރަންޏެއްގެ ޕްރިންސިޕަލްއާއި އިންޓްރެސްޓް ދައްކާނެކަމަށް  ،ދޫކުރާ ދަރަނި

އްވެސް ޝަރުޠަކާ ނުލައި ސަރުކާރުން ޔަޤީންކަން ދީފައިވާ ދަރަނި މި މާއްދާގެ )ހ( އިން އެ
 ވަނަ މާއްދާއިންވެސް އިސްތިސްނާވާނެއެވެ. 12މި ޤާނޫނުގެ  އިސްތިސްނާވާނެއެވެ. އަދި

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ނުވަތަ އެމް.އެމް.އޭ އިން އެކުލަވާލާފައިވާ ގަވާއިދުތަކުގެ  )ނ(  
އެހެންފަރާތަަކށް ނިސްބަތްާވނެ ޙާލަތްތަކާިއ  ،އެއްފަރާތަކަށް ޫދކުރެވޭ ދަރަންޏެއް ،މަށްޓަކައި ބޭނު

ނުވަތަ އެއްފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިާވ ދަރަންޏަކީ އެހެން ފަރާތަކާއެކު ދޫކޮށްފައިވާ ދަރަންޏެއްކަމަށް 
ނެއެވެ. މި ޙާލަތްތައް ބެލެވޭނެ ޙާލަތްތައް އެމް.އެމް.ޭއ އިން ހަދާ ގަވާއިދެއްގައި ކަނޑައެޅިދާ

ނޑައަޅަންވާނީ ބޭންކަށް އަނބުރާ ފައިާސ  ،ދަރަނީގެ ފައިސާ ހޭދަކުރާނެ ގޮތްތަކާއި ،ކަ
ދެއްކުމަށް ފައިސާ ހޯދާނެ ގޮތްތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައިގެންނެވެ. އަދި ވަކިވަކި ޙާލަތްތަކުގައިވެސް 

ލަތްތައް އެމް.އެމް.އޭ އިން އެކި ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ދަރަނިތައް އެއްކޮށްލެވޭނެ ޙާ
ނޑައެޅިދާނެއެވެ.  ކަ

 ވަނަ ާމއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން. 12ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .6

ބޭންކާ ގުޅުންހުރި 
 ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ ދަރަނި 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެމް.އެމް.އޭ އިން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ގުޅުންހުރި ފަރާތެއް ކަމުގައި  )ހ( .12
ކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ބޭންކަކުން ދަރަނި ދޫކުެރވޭނީ ތިރީގައިވާ ޝަރުޠުތަްއ މާނަ

 ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.

އެ ދަރަންޏެއް ދޫކުރުމަށާއި އެ ދަރަންޏެއްގެ ޝަރުޠުތައް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ   (2)   
މިފަަދ  ތިންބައިކުޅަ ދެބައިގެ އަޣުަލބިްއޔަތުން ފާސްވުމުންނެވެ. ބިދޭީސ ބޭންކުތަކުން

ދަރަނި ދޫކުރަންވާނީ ޢައްޔަންކުރެވިފައިވާ ބްރާންޗް މެނޭޖަރުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެެވ. 
( ވަނަ ނަްނބަރުގައި ުބނާފަދަ މުވައްޒަފުންެގ 3މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) ނަމަވެސް،

ބެނިފިޓް ސްކީމެއްގެ ަދށުން ޫދކުރެވޭ ދަރަނި، މި ޝަރުުޠން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ. 
ސްނާވާނީ، އެމް.އެމް.އޭ އިން އެކުލަވާލާ ގަވާއިަދކުން އިސްތިސްނާވާެނ މިގޮތުން އިސްތި

ނޑައަޅާ ޢަދަދަކަށްވުރެ އެ ދަރަނީގެ ޢަދަދު އިތުރުނުވާ ނަމައެވެ.  ކަމަށް ކަ

އެ ދަރަނީގެ ޢަދަދު ވާންވާނީ، އެމް.އެމް.އޭ އިން ހަދާ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ބޭންާކ   (1)   
ނޑައަޅާ ގުޅުންހުރި ފަރާތަކަށް ދަރަނީގެ ގޮ ތުގައި ގިނަވެގެން ބެހެއްޭޓނެ ކަމަށް ކަ

މިންވަރަށްވުރެ އިތުރުނުވާ ަޢދަދަކަށެވެ. އެމް.އެމް.އޭ އިން އެކުލަވާލާ މިފަދަ 
ގަވާއިދުތަކުގައި، ބޭންކަކުން ގުޅުންހުރި ފަރާތަކަށް ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ދޫކޮށްފަިއ 

ތްތަކަކަށް ޖުމްލަކޮްށ ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ފަރާ  ،ގިނަވެގެން ބެހެްއޓޭނެ ިމންަވރު
ދަރަނިތަކުގެ ޝަރުޠުތައް، ފައިާސ ، ގިނަވެގެން ދޫކޮށްފައި ބެހެއްޭޓނެ މިންވަރު

އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭނެ ހަމަތަްއ، އެ ދަރަނިތަކަށް ނެގޭނެ ޚިދުމަތުގެ އަގު ނުވަަތ 
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ެއ ދަރަނިތަކެުގ ރަހުނު، އިަދ ިމ ކަންކަމާބެހޭ އުޞޫލުތާަކިއ  ރޭޓް، އިންޓްރެސްޓް
މަތައް ކަނޑައިެޅދާނެއެވެ. އަދި، ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން ބޭންކަށް ދައްކަނެްޖޭހ ހަ

ދަރަންޏާއި އެއްކުރަންޖެހޭ ެއހެން ދަަރނިތައްވެސް އެމް.އެމް.ޭއ އިން އެކުލާަވާލ 
 ގަވާއިދުތަކުގައި ަކނޑައެޅިދާނެއެވެ.

ގައި ދޫކުާރ ޢާންމުންނަްށ ޭބންކުން ާޢންމު ގޮތެއް ،އެ ދަރަނީގެ ޝަރުޠުތަކަކީ   (3)   
ޝަރުޠުތަކަށުްވެރ ލުއިފަސޭހަ ޝަރުޠުތަކަަކްށ ވެގްެނ ނުވާނެއެވެ. ދަރަނިތަކުގެ 

ގުޅުންހުރި ފަރާތަްތކަށް ދަރަނި ދޫކުރުމާ ބެހޭގުޮތްނ އެމް.އެމް.ޭއ އިން  ،ނަމަވެސް 
އެކުލަވާލާފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ، އަދި ޑިރެކްޓަރުނެްގ ބޯޑުން ފާސްކޮށްފައިާވ، 

ޑިރެކްޓަރުން ފިޔަަވިއ  ،ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ނިސްބަތްވާ ސްކީމެއްގެ ދަށުން  އަދި
ބޭންކުގެ އެހެން މުވައްޒަުފންަނށް ދޫކުރެވޭ ލޯނުތަކުގެ ޚިދުަމތުގެ އަގު ނުވަަތ 

 މި ސްކީމް ވާންވާނީ ލިޔުމަކުްނ  އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ކުޑަކޮްށދެވިދާނެއެވެ.
 ސްކީމަކަށެވެ. އެމް.އެމް.އޭ ގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ

ނޑުތަކަށް އަދި އެމް.އެމް.އޭ އިން އެކުލަވާލާ ގަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން  )ށ(   މި މާއްދާގައިވާ މިންގަ
ނޑުތަކަށް ޢަަމލުކުރުމުގައި ވަކިވަކި ޙާލަތްތަކުގައި ބޭންކާ ވަކި ފަރާތަކާ ހުރި  ނޑައަޅާ މިންގަ ކަ

އަދި ގުޅުންހުރި ފަރާތަކާއި  ،އްކަންގުޅުމުގެ ސަބަބުން އެފަރާތަކީ ބޭންކާ ގުޅުންހުރި ފަރާތެ
އެހެން ފަރާތަކާ ދެމެދުގައިވާ ގުޅުމުގެ ސަބަބުން އެ ދެފަރާތަކީ ުގޅިފައިވާ ފަރާތްތަކެއްކަންވެސް 

ނޑައެޅިދާނެއެވެ.  އެމް.އެމް.އޭ އަށް ކަ

ލާ ނުވަަތ އެމް.އެމް.އޭ އިން އެކުލަވާ ،ވަނަ މާއްދާއާ 12ނުވަތަ މި ޤާނޫުނގެ  ،މި މާއްދާއާ )ނ(  
ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފުވާކަން އެނގިހުރެ ދޫކޮށްފައިވާ ދަރަންޏެއް ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަދިން ނުވަތަ 

އެކުގައާއި  ،ނުވަތަ މުވައްޒަފެއް ،އޮފިސަރެއް ،ހުއްދަދިނުމުގައި ބައިވެރިވި ޑިރެކްޓަރެއް
 ވަކިވަކިން ތިރީގައިވާ ދެ ޢަދަދުގެ ތެރެއިން މަދު ޢަދަދަށް ޒިންމާާވންޖެހޭނެއެވެ.

 ނުވަތަ ؛ އެ ލޯނުގެ ސަބަބުން ޭބންކަށް ިލބުނު ގެއްލުމަށް  (2)   

ވަނަ މާއްދާގައި ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  12މި މާއްދާގައި ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ   (1)   
އެމް.އެމް.އޭ އިން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ބުނާ ލިމިޓަށްވުރެ އިތުރަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުގެ 

 ޢަދަދަށް.

ހުރިހާ ފައިސާއަކާއި ދަރަނި ނަގާފައިވާ ފަރާތުން ބޭންކަށް ދައްކަންޖެހިފައިާވ  އަދި އެ ދަރަނީގެ   
 ،މަތީގައި ބުނެވުނު ފަރާތްތައް ،އެހެން ހުރިހާ ފައިސާއެއް ދައްކާ ޚަލާޞްނުކުރާހާ ހިނދަކު

 ބުނެވުނު ޢަދަަދށް ޒިންމާވާންޖެޭހނެއެވެ.

އެމް.އެމް.އޭ  ،އޯތައް ހިސާބުކުރުމުގައިވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނާ ރޭޝި 24މި ޤާނޫނުގެ  )ރ(  
ގުޅުންހުރި ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ދަރަނި ބޭންކުގެ ރައުސްމާލުން  ،އަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި

އުނިކުރުމަށް ބޭންކަށް އެންގިާދެނއެވެ. އަދި ފަސޭހަކަމާއެކު ބާޒާރުގައި ވިއްކާލެވޭނެ އެއްޗަކުން 
ނުވީ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް ލޯނު ދޫނުކުރުމަށްވެސް މުޅި ލޯނު ރަހުނުކުރުމަށްފަހުގައި މެ

 ،އެމް.އެމް.އޭ އިން ބޭންކުތަކަށް އެންގިދާނެއެވެ. އަދި މިގޮތުން ލޯނު ދޫކުރުމުގައި
ފަސޭހަކަމާއެކު ބާޒާރުގައި ވިއްކާލެވޭނެ ރަހުނާއި މުޅި ލޯނު ރަހުނުކުރުން އެމް.އެމް.އޭ އިން 
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ބޭންކުތަކުްނ އެއާ އެއްގޮތަްށ  ،ކުން މާަނ ކޮށްފައިވާނަމަ ގަވާއިދަކުން ނުވަތަ ެއހެންވެސް ގޮތަ
 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ގުޅުންހުރި ފަރާތެއްގެ ކިބައިން އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ހޯދަން ނުވަތަ އެސެޓެއް ގަންނަން ނުވަތަ  )ބ(  
ވެ. އަދި ލީސް ކުރަންވާނީ އެމް.އެމް.އޭ އިން އެކުލަވާލާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިްނނެ

ެއ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމުގެ ނުވަތަ  ،( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތަށ2ްމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )
އެސެޓެއް ގަތުމުގެ ނުވަތަ ީލސްކުރުމުގެ ކުރިން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށް ނުވަަތ 

ރާތަކާއެކު ޢައްޔަންކުރެވިފައިވާ ބްރާންޗް މެނޭޖަރުގެ ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ. އަދި ގުޅުންހުރި ފަ
ބޭންުކން ގުޅުންހުރި ފަރާތެްއ ނޫން ފަރާތަކާއެކު އެަފަދ  ،އެފަދަ މުޢާމަލާތެއް ިހންގަންވާނީ 

ބޭންކަށް ގެއްލުން ނުވާނެފަދަ ، ޝަރުޠުތަކަށް ބަލާއިރު މުޢާމަލާތެއް ހިންގާނެ އުޞޫލުަތކާއި
 ގޮތަކަށެވެ.

 ލާުޙކުރުން.ވަނަ ާމއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞް 31ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .7

ނޑައަޅާ ބޭންކު ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވައި، މަދުވެގެން ، ހުރިހާ ބޭންކުތަކުންވެސް .31 ބޭންކު ބަންދު ދުވަސްތައް  އެމް.ެއމް.އޭ އިން ކަ
ބަހައްޓަންޖެހޭނެ ކަމަށް އެމް.އެމް.އޭ އިން ކަނޑައަޅާ ދުވަސްތަކާއި ގަޑިތަކުގިައ ބޭންކު ހުޅުވާފައި 
ބޭންކު ހުޅުވާފައި  ތް ދިނުމަށްޓަކައި ބޭންކު ހުޅުވާފައި ބަހައަްޓންވާނެއެވެ. މަދުވެގެންޢާނުްމންނަށް ޚިދުމަ

ނޑައަޅާ ދުވަސްތަކާއި ގަޑިތައް ފިޔަވައި އެހެްނ  ބަހައްޓަންޖެޭހނެ ކަމަށް އެމް.ެއމް.އޭ އިން ކަ
އެވެ. މިގޮތުން ދެޭވ ދުވަސްތަކާއި ގަޑިތަކުގައި ބޭންކެއް ހުޅުވުމަށް އެމް.އެމް.އޭ އިން ހުއްދަ ކުރެވިދާނެ

ނޑައަޅާފައިވާ ބޭންކު ބަންދު ދުވަހެއްގައި އެއްވެސް ބޭންކަކުން  ހުއްދައެއް ނެތި އެމް.އެމް.އޭ އިން ކަ
ނޑާލަންެޖހިއްޖެ  ޢާންމުންނަށް ޚިދުމަތް ދީގެން ުނވާނެއެވެ. އަދި ބޭންކެއްގެ ޚިދުމަތް ވަގުތީގޮތުން މެދުކަ

ނޑައަޅާ ތާރީޚެއްގައި ޙާލަތެއްގައި އެ ބޭންކެއް ވަގުީތގޮތުން   ބަްނދުކުރުމަށް އަދި އެމް.އެމް.އޭ އިން ކަ
 އެ ބޭންކު އަލުން ހުޅުވުމަށް އެމް.އެމް.އޭ އަށް ހުއްދަ ނުވަތަ އަމުރު ކުރެވިދާނެއެވެ.

 ތިރީގައި ނަކަލުކޮށްފައިވާ، )ހ( އުނިކުރުން. ވަނަ ާމއްދާގެ 33ދިޔަ ޤާނޫނުގެ ބުނެވި .2

ޝައްކު ކުރެވޭ 
 މުޢާމަލާތުތައް 

ނުވަތަ ޭބންކަކުްނ  ،ބޭންކަކުން ކުރެވޭ އެއްވެސް ބޭްނކިންގ މުޢާމަލާތެއްގައި ހިމެނޭ ަފއިސާއަކީ )ހ( .33
ބަލައިގަންނަ ނުވަތަ ދޫކުރާ އެްއވެސް ފައިސާއަކީ މަނާކުރެވިފައިވާ ޙަރަކާތަކާ ނުވަތަ ކުށަކާ 

އް ނުވަތަ އޮފިސަރެއް ގުޅުންހުރި ފައިސާއެއްކަމަށް ބޭންކު ނުވަތަ ބޭންކުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރެ
ވަގުތުން އެކަން އެމް.އެމް.އޭ އަށް އަންގަންވާނެއެވެ.  ،ނުވަތަ މުވައްޒަފަކަށް ޝައްކުކުރެވޭނަމަ

އެ މުޢާމަލާތެްއ  ،)ފަހެްއ( ދުވަސް ވަންދެން 5މިގޮތުން ބޭންުކން އަންގާ ދުވަުހން ފެށިގެން 
ށް ނުވަތަ ދޫނުކުރުމަށް އެމް.އެމް.އޭ ކުރިއަށް ނުގެންދިއުމަށް ނުވަތަ އެ ފައިސާ ބަލައިނުގަތުމަ

އެމް.އެމް.އޭ އަށް ޭބނުންވާ މަޢުލޫމާތެއް ިލބުމުގައި  ،އިން ބޭންކަށް އެންިގދާނެއެވެ. ނަމަވެސް
ބޭންކުން މުޢާމަާލެތއް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ނުވަަތ އެ ފައިސާ ބަލައިނުގަނެވޭނެ  ،ލަސްވާނަމަ

އޭ އަށް އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ މައްސަލައަކާ ނުވަތަ ދޫނުކުރެވޭނެ މުއްދަތު އެމް.އެމް.
ކަމާބެޭހ އިާދރާތަކަށް އެމް.އެމް.އޭ އިން  ،ގުޅިގެން އިތުރު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި

 އަންގަންވާނެއެވެ.

 ވަނަ މާއްދާގެ ފެށޭ ޢިބާރާތް އަންަނނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 35ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .2

)ފަހެއް( އަހަރުދުވަސް ވަންދެން  5 އެއްވެސް ބޭންކެއްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަކީ ވިދިވިދިގެން  .35 ންޓުތައް ޑޯމަންޓް އެކައު 
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މުޢާމަލާތެއް ކޮށްފައިނުވާ އެކައުންޓެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އެ އެކައުންޓަކީ ޑޯމަންޓް އެކައުންޓެއް ކަމުގައި 
ނޑައަޅައި، އަންނަނިވި ގޮތަށް އެ އެކައުންޓަކާމެ އެ ބޭންކަކުން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.  ދުކަ

އެހެންނަމަވެސް، މި މުއްދަަތށްވުރެ ކުރު މުއްދަތަކަށް އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ކޮށްަފއިނުވާ 
ޢަމަލުކުރާެނ އުޞޫލުތައް، މި ޤާނޫނާ ޚިލާފުނުވާނެ ގޮތެއްގެމަިތން ބޭްނކުތަކުން  އެކައުންޓުތަކާމެދު

ނޑައެޅުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް  ނާޅައެވެ.ކަ

 ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 37ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .20

ޕޭމަންޓްސް 
ސިސްޓަމްއާއި ކްރެޑިޓް 

 ބިއުރޯތައް 

އެކައުންުޓތަކަްށ  ،ބޭންކުތަކާއި އެެހނިހެން ާމލީ ިއދާރާތަކުގެ މެދުގައި ފައިސާ ބަަދލުކުރުމަށާއި )ހ( .37
ދައި، އެކައުންޓުތަކުން ދޫކުރަންޖެހޭ ފައިސާ ދޫކޮށް އެކައުންޓުތައް ވައްދަންޖެހޭ ފައިސާ ވައް

ހިސާބުކުރުމަށާއި ފައިސާ ދެއްކުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ިއންސްޓްރޫމެންޓްތައް ހިސާބުކުރުަމްށ 
ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމްތަކާއި، ސެޓްލްމަންްޓ ، ބޭނުންވާ ކޯޕަރޭޓިވް ސިސްޓަމްތަކާއި
ނުވަތަ އެމް.އެމް.އޭ އިން  މްތައް ބޭންކުތަކުންސިސްޓަމްތަކާއި، ކްލިއަރިންގ ސިސްޓަ

ޤާއިމުކުރެވިދާނެއެވެ. މި ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ޭބނުންާވ ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް 
އެމް.އެމް.އޭ އިން އެކުލަވާލެވިދާނެއެވެ. އަދި އެމް.އެމް.އޭ އިން ޤާއިމުކުރާ މިފަދަ 

ން ބޭންކަކަށް އަންގައިފިނަމަ އެ ބޭންކަކުން އަޭގިއ އެމް.އެމް.އޭ އި ސިސްޓަމެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް 
 ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ.

 ވަނަ މާއްދާ އުނިކުރުން. 38ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ، ތިރީގައި ނަކަލުކޮށްފައިވާ،   .22

 ،މަނީ ލޯންޑްރިންގއާއި
 ،ކޮރަޕްޝަނާއި 
ޓެރަރިސްޓް 

 ޙަރަކާތްތަކަށް 
ފައިސާ ހޯދައިދިނުން 

ހުއްޓުވުމާގުޅޭ 
 ތައް ފިޔަވަޅު

ޓެރަރިސްޓް ޙަރަކާތްތަކަށް ފައިސާ ހޯދައިދިނުްނ  ،ބޭންކުތަކުން މަނީ ޯލންޑްރިްނގއާއި )ހ( .32
ހުއްޓުވުމާގުޅޭ ގޮތުން ފިޔަވަޅުތަކެއް އެކަށައަޅައި އެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. 

 ނަންވާނެއެވެ.މިގޮތުން އެކަށައަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ހިމަ

 ،ބޭންކުގެ ކަސްޓަމަރުންނަކީ ކޮން ބައެއްކަން އަންގައިދޭ މަޢުލޫމާތާއި (2)   
 ،ކަސްޓަމަރުންނާއެކު ކުރެވޭ މުޢާމަލާތުތަކުގެ ފައިދާ އެހެންަފރާތަކަށް ލިބޭނަމަ

އަދި ކުރެވޭ މުާޢމަލާތެއް ޙަޤީޤަތުގައި  ،އެފަރާތަކީ ކާކުކަން އަންގައިދޭެނ މަޢުލޫމާތު
 ؛ކޮންފަރާތަކާއެކުތޯ ބަލަިއ އެފަރާތަކީ ކާކުކަން އަންގައިދޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުން ކުރެވެނީ

 ؛ފައިސާ ފޮނުވާ ފަރާތާ ލިބޭ ފަާރތަކީ ކޮބައިކަން ހޯދުން (1)   

ކަސްޓަމަރުންނާބެހޭ މަޢުލޫމާތާިއ އެފަރާތްތަކުން ހިންގާ މުޢާމަލާތުތަކާބެހޭ މަޢުލޫާމުތ  (3)   
 ؛ހޯދައި ބެލެހެއްޓުން 

އެއީ  ،ކޮންމެ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާއެއް ނުވަތަ ކޮންމެ އަގެއްގެ މުދަލެއް ނަމަވެސް (4)   
ކުށްވެރިވާފަދަ ގޮތަކަށް ހޯދިފަިއވާ އެއްޗެއްކަމަށް ނުވަތަ ޓެރަރިސްޓް ޙަރަކާތަކަށް 

  ،ބޭންކަކްަށ ޝައްކުކުރެވިއްޖެނަމަ ފައިސާ ހޯދައިދިނުމާގުޅޭ އެއްޗެއްކަމަށް 
)ދޭއް( ދުވަހުގެ  1ލަސްވެގެން އޮފީސް ބަންދުނޫން  ،ބަޔާންކޮށް އެ ޝައްކުކުރެވޭކަމެއް



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                        4 އަަދދު:  44 ލިުއމް: ވޮ
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ތެރޭގައި އެމް.އެމް.އޭ ގެ ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިެޖންސް ޔުނިޓަށް ރިޕޯޓެއް 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ނޑައަޅައިފި ކޮންމެ މަޢުލޫމާތެއް އަދި ޭބންކުެގ ކަސްޓަމަރުންނާއެކީ  (5)    އެމް.އެމް.އޭ އިން ކަ
ލާތުތަކުގެ ތެރެއިން އެމް.އެމް.އޭ އިން ކަނޑައަޅައިފި ކޮންމެ ކުރެވޭ މުޢާމަ

އެކަމާބެހޭ ޮގތުން ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މުޢާމަލާތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ޭބްނކުން ބަލަހައްޓައި
( ެގ ދަށުން ހެދިފައިާވ 2222)މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު  22/6

 ކުރަންޖެހޭ ރިޕޯޓުތައް ުކރުން. ،ފައިނޭންޝަލް އިންެޓލިޖެންސް ޔުނިޓަށް

ޓެރަރިްސޓް ޙަރަކާތްތަކަށް ފައިސާ ހޯދަިއދިނުން ހުއްޓުވުމާގުޅޭ  ،މަނީ ލޯންޑްރިންގއާއި (6)   
ގޮތުން ބޭންކުން ޢަމަލުކުރާެނ އުޞޫލުތަކެއް ނުވަތަ އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކެއް 

ނޑައެޅުން.  ކަ

ނޑައެޅޭ ވަކި މާލީ ނޫން ވިޔަފާރިތަކާއި ބޭންކުތަކާއި އެހެން ާމލީ އިާދރާތަކުން އަދި ކަ )ށ(  
ދާއިރާތަކުން މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތުެގ 

 ތަފްސީލު އެމް.އެމް.އޭ އިން ގަވާއިދެއްގެ ސިފައިގައި ނެރެންވާނެއެވެ.

ނޑައެޅޭ ވަކި  )ނ(   މާލީ ނޫން ވިޔަފާރިތަކާއި ދާއިރާތައް  ބޭންކުތަކާއި އެހެން މާލީ އިދާރާތައް އަދި ކަ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތަްއތަކާ  އަދި އެހެންވެސް ފަރާތަކުން 

އެފަރާތަކާމެދު އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް ކަނޑައަޅައި އެމް.އެމް.އޭ އިން  ،ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ
 ގަވާއިދެއް ހަދަންވާނެއެވެ.

 މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން.ވަނަ  39ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .21

ކަސްޓަމަރަކާއެކު ކުރެވޭ 
މުޢާމަލާތުތަކުގައި 

ބޭންކަށް ލިބިފައިވާ 
އެފަރާތާބެހޭ 

މަޢުލޫމާތުގެ ސިއްރު 
ހިފެހެއްޓުމަށް އޮންނަ 

ޢާންމު އުޞޫލުގެ 
 ބޭނުންހިފުން މަނާކުރުން 

ހުއްޓުވުމާގުޅޭ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގެ މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން  .39
ދަށުން، ބޭންކަުކން ހުށަހަޅަންޖެޭހ ނުވަތަ ހުށަހެޅުމަށް އެންގޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ކަރުދާހެއް 

ވިޔަފާރީގެ މުޢަާމާލތުތަކުގައި ނުވަތަ ރިޕޯޓެއް ހުަށހެޅުމުގައި، ކަސްޓަމަރާއެކު ކުރެވޭ އެކި ބާވަތުގެ 
ތާ ބެހޭގޮތުން ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ސިއްރުވެރިކަން ހިފެހެއްޓުމުގެ ދަށްުނ އަދި ބޭންކަށް އެފަރާ 

ލިޔުމުންނާިއ އަނގަބަުހން ކުރެވިފައިވާ ެއކި ބާވަތުގެ މުޢާަމލާތުތަްއ އެަފރާތުގެ  ކަސްޓަމުަރންނާއެކު
އޮންނަ ޢާންމު ުއޞޫލުގެ  ހުއްދައަކާ ނުލައި ބޭންކުން އެެހން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ހާމަނުކުރެވޭނެ ގޮތަށް

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ބޭންކުގެ ސިއްރުވެރިކަމާބެހޭ ބައިގެ ދަށުން  41މި ޤާނޫނުގެ  ދަށުން، އަދި
 ޢުޛުރުވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ. 

 ވަނަ މާއްދާގެ އަރިމަތީ ސުރުޚީ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 47ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .23

ރިޕޯޓުތަކާއި 
އް މަޢުލޫމާތުތަ
 ހުށަހެޅުން 

47.  

 ްނނަިނވި އަކުރު އިތުރުކުރުން.ފަހަތަށް އަގެ ދާގެ )ހ( ވަނަ މާއް 47ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .24

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންުކރާ މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރުން، އެހެްނ މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ ލިޔެކިޔުްނ  )ށ( .47 
ކުތަކަށް އެްނގިދާނެއެވެ. އަދި އެމް.އެމް.އޭ ނުވަތަ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމަށް އެމް.އެމް.އޭ އަށް ބޭން
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އިން ހުށަހަޅަން އަންގާ މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ ލިޔެކިޔުން ނުވަތަ ރިޕޯޓު، އެމް.އެމް.އޭ އިން އަންގާ 
 ގޮތަކަށް، އަދި އަންގާ ވަގުތަށް ޮކންމެ ބޭންކަކުންވެސް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ.

 ނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( އަންނަ 53ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .25

އެމް.އެމް.އޭ އިްނ  ،)ދޭއް( އަހަރުދުވަހަށްވުރެ ގިނަނުާވނެ ގޮތަށް 1ދެ އޮންސައިޓް ދޭތެރޭ  )ށ( .53 
 ގަވާއިދުން ބޭންކުތަކުގެ އޮންސަިއޓް އެގްޒެމިނޭޝަން ހަދަންވާނެެއވެ.

 ން. ވަނަ ާމއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރު 63ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .26

ޑިޕޮސިޓް 
އިންޝުއަރަންސް 

ސްކީމެއްގައި 
 ބައިވެރިވުން 

އެމް.އެމް.އޭ ގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު، އަދި އެމް.އެމް.އޭ އިން ކަނޑައަޅާ ޝަރުޠުތަކާއި، އެމް.އެމް.އޭ އިން  .63
ވަތަ އެ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ދިެވހިރާއްޖޭގައި ނު ގަވާއިދުތަކެއް އެކުލަވާލައިފިނަމަ 

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިންގާ ޑިޕޮސިޓް އިންޝުއަރަންސް ސްކީމެއްގައި ބޭންކަކުން 
ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެ. އަދި އެމް.އެމް.އޭ އިން ނުވަތަ ދިވެހިސަރުކާރުން ޤާއިމުކުރާ ޑިޕޮސިޓް 

ނަމަ އެ ޭބންކަކުން އިންޝުއަރަންސް ސްކީމެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެމް.އެމް.އޭ އިން ބޭންކަކަށް އަންގައިފި
 އޭގައި ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ.

 ވަނަ ާމއްދާގެ ފަހަތަށް އަންަނނިވި ދެ މާއްދާ އިތުރުކުރުން.  63ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .27

ފީ އަދި އެހެނިހެން 
 ޗާޖުތައް 

އެމް.އެމް.އޭ އިން ބޭންކުތަކަްށ ދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ފީއެއް ނުވަތަ ޗާޖެްއ  )ހ( .64
 ދާނެއެވެ.ނެގި

އަހަރީ ފީއެއް ނުވަތަ ލައިސަންސް ފީއެއް ދެއްކުމަށް އެމް.އެމް.އޭ އިން ބޭންކުތަކަށް  )ށ(  
 އެންގިދާނެއެވެ.

މާލީ ދާއިރާއާގުޅޭ 
މަޝްރޫޢުތަކުގައި 

 ބައިވެރިވުން 

ލް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމާއި ހަރުދަނާކުރުމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފައިނޭންޝަ .65
މި މަޤްޞަދުތައް ހިމެނޭގޮތުން އެމް.އެމް.އޭ އިން ފަށާ  ،ހަރުދަނާކުރުމާއި ،އިންކްލޫޝަން އިތުރުކުރުމާއި

ނުވަތަ ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްޫރޢުތަކުގައި މާލީ ދާއިރާގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއެއް ނުވަތަ އިާދރާތައް 
. މިފަދަ އެންގުމްެއ އެމް.އެމް.ޭއ އިން އެމް.އެމް.ޭއ އްަށ ލިބިގެންވެއެވެ  ބައިވެރިވުމަށް އެންގުމުގެ ބާރު

 އެ އިދާރާއުަކްނ ނަުވަތ  އަންގިައފިނަމަ، އެމް.އެމް.އޭ އިން އަންގާ ގޮތެއްގަެމތިން އެ މަޝްރޫޢެއްގައި 
 ބައިވެރިވާންވާެނއެވެ.އެ އިދާރާތަކަކުން 

ފަރާތެއް" މި ޢިބާރާތްތަކަށް ދީފައިވާ ވަނަ މާއްދާގައި "ގުޅުންހުރި ފަރާތް" ނުވަތަ "ގުޅުންހުރި  225ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .22
 މާނަކުރުން އުނިކުރުން.

އެ ޤާނޫނުގެ މާއްދާތަކުގެ ނަްނބަުރ  މި ޤާނޫނުން ބުނެވިދިޔަ ޤާޫނނަށް އިތުރުކުރާ ނުވަތަ އުނިުކރާ މާއްދާތަކާ ގުޅިގެން .22
 ތަރުތީބުކުރުން.

ޔަކަށް ޙަވާލާދީފައިވާ ތަްނތަން، މި ޤާޫނނުން ގެްނނަ ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ވަކި މާްއދާއަކަށް ނުވަތަ ވަކި މާއްދާއެްއގެ ބަ .10
 އިޞްލާޙުތަކާ ގުޅިގެން ބަދަލުކުރުން.

 މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ަފށާނީ، މި ޤާނޫނު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. .12
_______________________ 


