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ޑިޕޮސިޓް އިންޝުއަރެންސް ސްކީމްގެ ގަވާއިދު

އޮފީސްތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޤާނޫނުތަކާއި،  ޝާއިޢުކުރަނީ،  ގެޒެޓުގައި   

ލިޔުންތަކެވެ.  ފަދަ  ނޫސްބަޔާންތައް  ދެންނެވުންތަކާއި،  އިޢުލާންތަކާއި،  ނެރުއްވާ 

ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.    

ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ހޯމަ    

ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ހަފުތާގެ  ކުރީ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު 

ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  އަދި  ކުރިންނެވެ.   

ހިނގަމުންދާ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު  ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ 

ލިޔުންތައް  ކުރިންނެވެ.  ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ހަފުތާގެ 

    gazette@po.gov.mv މި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

ހުންނަންވާނީ  ލިޔެފައި  ލިޔުންތައް   ފޮނުއްވާ   ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް   ގެޒެޓުގައި    

ފޮންޓުންނެވެ. ފަރުމާ  ރޑުގައި  ވާ މައިކްރޯސޮފްޓް 

2015/R-163 ގަވާއިދު ނަންބަރުު:

ހޯމަ    2015 އޮގަސްޓު   24  -  1436 ޛުލްޤަޢިދާ   9 ތާރީޚު:       248 އަދަދު:     44 ވޮލިއުމް: 
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މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ޑިޕޮސިޓް އިންޝުއަރެންސް ސްކީމްގެ ގަވާއިދު

މި ގަވާއިދަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 24/2010 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ )ހ(1.ތަޢާރަފު އާއި ނަން

62 ވަނަ މާއްދާ އާއި 66 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވާލައި ނެރެފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ ]ޑިޕޮސިޓް އިންޝުއަރެންސް ސްކީމްގެ ގަވާއިދު[ އެވެ.)ށ(

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، 24 އޮގަސްޓު 2015 އިން ފެށިގެންނެވެ.2.ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން

ޑިޕޮސިޓް އިންޝުއަރެންސް 

ސްކީމް

ޙައްޤުތައް 3. ޑިޕޮސިޓަރުންގެ  އަދި  ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި  ހަމަޖެހުން  ނިޒާމުގެ  މާލީ  ރާއްޖޭގެ 

ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ޑިޕޮސިޓް އިންޝުއަރެންސް ސްކީމެއް އޮތޯރިޓީން ޤާއިމުކުރަންވާނެއެވެ.  

ޑިޕޮސިޓް ނަގާ ކޮންމެ ބޭންކަކުންވެސް ޑިޕޮސިޓް އިންޝުއަރެންސް ސްކީމްގައި ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ.4.ސްކީމްގެ ބައިވެރިން

ޑިޕޮސިޓް އިންޝުއަރެންސް 

ސްކީމްގެ މެންބަރަކަށް ވުމުން 

އިސްތިސްނާވުން 

ވަނަ )ހ(5. ގަވާއިދުގެ 4  މި  ވުމަށް  މެންބަރަކަށް  އިންޝުއަރެންސް ސްކީމްގެ  ބޭންކަކުން، 

ނޑައެޅުމުން އިސްތިސްނާކޮށްދިނުމަށް އެދި އޮތޯރިޓީއަށް  ނޑައަަޅާފައިވާ ކަ މާއްދާގައި ކަ

ލިޔުމުން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އެފަދަ ހުށަހެޅުމެއް ލިބުމުން އަދި އޮތޯރިޓީން އަންގާ މަޢުލޫމާތާއި 

ލިޔެކިޔުންތައް އޮތޯރިޓީއަށް ލިބުމުން، މި މައްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް 

އެ  އޮތުުމުން  އޮންނަ  ވުމަށް  މެންބަރަކަށް  ސްކީމްގެ  އިންޝުއަރެންސް  ބެލުމަށްފަހު، 

ބޭންކެއް، އޮތޯރިޓީން އިސްތިސްނާ ކުރެވިދާނެއެވެ. 

އަންގާ )ށ( އޮތޯރިޓީން  ގުޅިގެން  ހުޅަހެޅުމަކާ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ދަށުން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

އޮތޯރިޓީއަށް  ބޭންކަކުން  ހުށަހެޅި  ހުށަހެޅުމެއް  އެ  ލިޔެކިޔުންތައް،  މަޢުލޫމާތާއި 

 . ވެ އެ ހަޅަންވާނެ ށަ ހު

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމަކާ މެދު އޮތޯރިޓީން ގޮތެއް ނިންމާނީ )ނ(

އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ބެލުމަށް ފަހުގައެވެ. 

ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބޭންކުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޑިޕޮސިޓް ނެގުމުގެެ ވިޔަފާރި )1(

ކުރަމުން ގެންދާ މިންވަރު.
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ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ބިދޭސީ ބޭންކަކުން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެ ބޭންކުގެ )2(

ނަގާފައިވާ  ބްރާންޗުން  އެ  ކަމަށްވާނަމަ،  ގުޅިގެން  އާ  ޑިޕޮސިޓް  ބްރާންޗެއްގެ 

ޑިޕޮސިޓް، ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ޑިޕޮސިޓް އިންޝުއަރެންސް ސްކީމެެއް ނުވަތަ މިފަދަ 

ސްކީމެއްގެ  އެފަދަ  އަދި  އިންޝުއަރކޮށްފައިވޭތޯ  ދަށުން  ސްކީމެއްގެ  އެހެން 

ދަށުން އިންޝުއަރކޮށްފައިވާނަމަ އެ ސްކީމެއްގެ ދަށުން ޑިޕޮސިޓަރުންނަށް ލިބިދޭ 

ކަށަވަރުކުރާ މިންވަރު. ރައްކާތެރިކަމާއި 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމަކަށް، އިސްތިސްނާކޮށް ހުއްދަ ދޭ )ރ(

ވަކި ޝަރުޠެއް ނުވަތަ  ގުޅިގެން  ހުއްދައާ  ދިނުމަށްފަހުގައި ވެސް،  ހުއްދަ  އަދި  އިރު 

ނޑައެޅިދާނެއެވެ. އަދި، އޮތޯރިޓީން އެ  ޝަރުޠުތަަކެއް އެ ބޭންކުގެ މައްޗަށް އޮތޯރިޓީން ކަ

ޝަރުޠުތައް ބަދަލުކޮށް، އުނި އިތުރު ކުރެވިދާނެއެވެ.

ނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުޠަކާ އެއްވެސް ބޭންކަކުން )ބ( މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީން ކަ

ކުރުން  އިސްތިސްނާކޮށްފައިވާ  ބޭންކު  އެ  މެންބަރުކަމުން  ސްކީމުގެ  ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، 

އަނބުރައި ގެނެވިދާނެއެވެ. އަދި މިގޮތުން ކޮށްފައިވާ އިސްތިސްނާއެއް އަނބުރާ ގެނައުމަކީ 

ފެނިއްޖެ  އޮތޯރިޓީއަށް  ކަމަށް   ކަމެއް  ޖެހޭ  ކުރަން  މަސްލަހަތަށްޓަކައި  އާންމުންގެ 

ޙާލަތެއެްގައިވެސް އެ އިސްތިސްނާ އަނބުރައި ގެނެވިދާނެއެވެ.  

ސްކީމްގެ ދަށުން އިންޝުއަރކުރާ ޑިޕޮސިޓްތަކަކީ މެންބަރު ބޭންކުތަކުގައި ހުޅުވާފައިވާ )ހ(6.އިންޝުއަރކުރާ ޑިޕޮސިޓް

އިސްލާމިކް  އަދި  އެކައުންޓް  ފިކްސްޑް  އެކައުންޓް،  ކަރަންޓް  އެކައުންޓް،  ސޭވިންގ 

ބޭންކިންގ އުސޫލުން ހުޅުވާފައިވާ މިފަދަ އެކައުންޓްތަކުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ޑިޕޮސިޓްތަކެވެ. 

އަދި އިންޝުއަރކުރާ ޑިޕޮސިޓްގެ އަދަދަކީ މިގޮތުން ޑިޕޮސިޓަރަކު މެންބަރު ބޭންކެއްގައި 

ބަހައްޓާފައިވާ ޖުމްލަ ޑިޕޮސިޓްގެެ ތެރެއިން 30،000 )ތިރީސް ހާސް( ރުފިޔާ، ނުވަތަ 

ބޭރު ފައިސާ ނަމަ އެއާ އެއްވަރު އަދަދެކެވެ. ސްކީމްގެ ދަށުން އިންޝުއަރކުރާ ޑިޕޮސިޓްގެ 

ތެރޭގައި މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑިޕޮސިޓްތަކެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ.

ސްކީމްގެ )ށ( ލަޔަބިލިޓީތައް  ޑިޕޮސިޓް  އަންނަނިވި  ބަހައްޓާފައިވާ  ބޭންކެއްގައި  މެންބަރު 

ނުކުރާނެއެވެ.  އިންޝުއަރއެއް  ދަށުން 

އެހެން މެންބަރު ބޭންކަކުން ބަހައްޓާފައިވާ ޑިޕޮސިޓް. )1(

ކައުންސިލްތަކާއި )2( ލޯކަލް  ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާއި  މިނިސްޓްރީތަކާއި  ސަރުކާރުގެ 

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތައް ހިމެނޭގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުން ބަހައްޓާފައިވާ 

ޑިޕޮސިޓް. 

ބޭންކުގެ ހިއްސާދާރުން، ޑިރެކްޓަރުން، އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުންް، އަދި ބޭންކާ )3(

ނޑައަޅާ ފަރާތްތަކުން ބަހައްޓާފައިވާ  ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތައް ކަމަށް އޮތޯރިޓީން ކަ

ޑިޕޮސިޓް.
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ގޮތުގައި )4( ރަހުނުގެ  ގުޅިގެން  ދަރަންޏަކާ  އެއްވެސް  ދައްކަންޖެހޭ  ބޭންކަށް 

ޑިޕޮސިޓް. ބަހައްޓާފައިވާ 

ޑިޕޮސިޓް އިންޝުއަރެންސް 

ފަންޑް  ޤާއިމުކޮށް މެނޭޖްކުރުން

ޑިޕޮސިޓް އިންޝުއަރެންސް ސްކީމްގެ ދަށުން ]ޑިޕޮސިޓް އިންޝުއަރެންސް ފަންޑް[ ގެ )ހ(7.

ނަމުގައި އޮތޯރިޓީން ފަންޑެއް ޤާއިމުކޮށް މެނޭޖްކުރަންވާނެއެވެ. 

ފަންޑުގައި ހިމެނޭނީ އަންނަނިވި ފައިސާއެވެ.)ށ(

މެންބަރު ބޭންކުތަކުން، މި ގަވާއިދުގެ 9 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފަންޑަށް ފުރަތަމަ )1(

ދައްކާ ފައިސާ އާއި، އިންޝުއަރކުރާ ޑިޕޮސިޓްތަކުގެ ޕްރީމިއަމްގެ ގޮތުގައާއި 

ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެ ބޭންކުތަކުން ދައްކާ ފައިސާ.

އާމްދަނީ )2( އިންޓްރެސްޓް،  ލިބޭ  އިންވެސްޓްކޮށްގެން  ފައިސާ  ހިމެނޭ  ފަންޑުގައި 

ފައިސާ.  އެހެންވެސް  އަދި 

ޑިޕޮސިޓްތަކަށް )3( އިންޝުއަރކޮށްފައިވާ  ބޭންކެއްގެ  މެންބަރު  ފެއިލްވެފައިވާ 

ފަންޑުން ދައްކާފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދަށް، އެ ބޭންކެއްގެ އެސެޓުންނާއި އެސެޓް 

ފައިސާ.  ދައްކާ  އަނބުރާ  ފަންޑަށް  ތެރެއިން  ފައިސާގެ  ލިބޭ  ވިއްކައިގެން 

ލޯނުގެ ގޮތުގައާއި އަނބުރާ ދައްކަންނުޖެހޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުން ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން )4(

ފަންޑަށް ދޭ ފައިސާ.

އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދައާއެކު ފަންޑަށް ލިބޭ އެހެނިހެން ފައިސާ.)5(

ފަންޑު ބޭނުން ކުރާނީ އަންނަނިވި ކަންކަމަށް އެކަންޏެވެ. )ނ(

މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޑިޕޮސިޓަރުންނަށް ފައިސާ ދޫކުރުމަށް.)1(

އިންވެސްޓްކުރުމަށް.)2(

ފަންޑު މެނޭޖްކޮށް ހިންގުމަށް ހިނގާ ޚަރަދުކުރުމަށް.  )3(

ފަންޑުގެ ފައިސާ 

އިންވެސްޓްކުރުން

އިންވެސްޓް 8. އޮތޯރިޓީން  ގޮތަށް  އަންނަނިވި  ބައެއް  އެއިން  ނުވަތަ  އެކުގައި  ފައިސާ  ފަންޑުގެ 

ކުރެވިދާނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ސެކިއުރިޓީސްގައި އިންވެސްޓްކުރުން.)1(

ނޑައަޅާ  ހަމަތަކުގެ މަތިން، އެހެނިހެން އެސެޓް )2( އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ކަ

އިންވެސްޓްކުރުން. އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގައި  ނުވަތަ 

މެންބަރު ބޭންކުތަކުން ފަންޑަށް 

ފުރަތަމަ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ

ކޮންމެ މެންބަރު ބޭންކަކުން ވެސް، އެ ބޭންކެއްގައި ހުރި އިންޝުއަރކުރާ ޑިޕޮސިޓްގެ )ހ(9.
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އަދަދު،  އިންސައްތައަށްވާ  ސުމެއް(  ފަހެއް  ޕޮއިންޓް  )ސުމެއް   0.50 ޖުމުލައިގެ 

އިންޝުއަރެންސް  ޑިޕޮސިޓް  ތާރީޚަކަށް،  ނޑައަޅާ  ކަ ގޮތަކަށް  ނޑައަޅާ  ކަ އޮތޯރިޓީން 

ދައްކަންވާނެއެވެ.  ފަންޑަަށް 

މާއްދާގެ  )ށ( މި  ގުޅިގެން  ޑިޕޮސިޓާ  އިންޝުއަރކުރެވޭ  ބަހައްޓާފައިހުރި  އިން  ބޭރުފައިސާ 

)ހ( ގެ ދަށުން މެންބަރު ބޭންކުތަކުން ފަންޑަށް ޖަމާކުރާނީ އެ ޑިޕޮސިޓަކަށްވާ ރުފިޔާއެވެ.  

ނޑަނާޅާހައި ހިނދަކު )ހ(10.އަހަރީ ޕްރީމިއަމް ކޮންމެ މެންބަރު ބޭންކަކުން ވެސް، އޮތޯރިޓީން އެހެން އަދަދެއް ކަ

އަންނަނިވި އަދަދަށްވާ ފައިސާ، އަހަރީ ޕްރީމިއަމްގެ ގޮތުގައި ޑިޕޮސިޓް އިންޝުއަރެންސް 

އިންޝުއަރކުރާ  ބަހައްޓާފައިހުރި  އިން  ބޭރުފައިސާ  ޖަމާކުރަންވާނެއެވެ.  ފަންޑަށް 

ޑިޕޮސިޓްއަކާާ ގުޅިގެން ފަންޑަަށް ޖަމާކުރާނީ އެ ޑިޕޮސިޓްއަކަށްް ވާ ރުފިޔާއެވެ.  

އެ ބޭންކެއްގެ ކެޕިޓަލް އެޑިކުއަސީ ރޭޝިއޯ 15 )ފަނަރަ( އިންސައްތަ ނުވަތަ )1(

އެއަށްވުރެ މަތިނަމަ، އެ ބޭންކެއްގައި ހުރި އިންޝުއަރކުރާ ޑިޕޮސިޓްގެ 0.100 

)ސުމެއް ޕޮއިންޓް އެކެއް ސުމެއް ސުމެއް( އިންސައްތަ އަށްވާ ފައިސާ ފަންޑަށް 

ޖަމާކުރަންވާނެއެވެ. 

އެ ބޭންކެއްގެ ކެޕިޓަލް އެޑިކުއަސީ ރޭޝިއޯ 15 )ފަނަރަ( އިންސައްތައަށްވުރެ )2(

 0.125 ޑިޕޮސިޓްގެ  އިންޝުއަރކުރާ  ހުރި  ބޭންކެއްގައި  އެ  ދަށްނަމަ، 

ފަންޑަށް  ފައިސާ  އަށްވާ  އިންސައްތަ  ފަހެއް(  ދޭއް  އެކެއް  ޕޮއިންޓް  )ސުމެއް 

ޖަމާކުރަންވާނެއެވެ. 

ނޑަނާޅާހާ ހިނދަކު، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ )ށ( އޮތޯރިޓީން އެހެން ގޮތަކަށް ކަ

ކެޕިޓަލް އެޑިކުއަސީ ރޭޝިއޯ އަކީ ފާއިތުވީ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހު ގެ 31 ވަނަ 

ދުވަހުގެ ރޭޝިއޯއެވެ. އަދި މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންޝުއަރކުރާ 

ޑިޕޮސިޓް ހިސާބުކުރާނީ ފާއިތުވީ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް 

ހުރި ޑިޕޮސިޓްތަކަށް ބިނާކޮށެވެ. މިގޮތުން ތައްޔާރު ކުރާ ކެޕިޓަލް އެޑިކުއަސީ ރޭޝިއޯ 

ބޭންކުގެ  ބަޔާންކޮށް  އަދަދުތަކެއްކަން  ސައްޙަ  ޑިޕޮސިޓްތަކަކީ  އިންޝުއަރކުރާ  އާއި 

އަހަރެއްގެ  ކޮންމެ  އެކު،  ސޮޔާ  މެނޭޖަރގެ  ބޭންކުގެ  އަދި  އޮޑިޓަރ  އެކްސްޓަރނަލް 

ޖެނުއަރީ މަހުގެ ނިޔަލަށް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ކޮންމެ މެންބަރު ބޭންކަކުންވެސް، މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އެ ބޭންކުން ދައްކަންޖެހޭ )ނ(

ނޑަނާޅާހައި ހިނދަކު ކޮންމެ އަހަރެެއްގެ ޖެނުއަރީ  ފައިސާ، އޮތޯރިޓީން އެހެން ގޮތަކަށް ކަ

މަސްް ނިމުމުގެ ކުރިން ދައްކަންޖެހޭނެއެެވެ. 

އެއްވެސް މެންބަރު ބޭންކަކުން، މި މާއްދަގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ނިޔަލަށް )ރ(

މިގޮތުން،  ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެވެ.  ބޭންކެއް  އެ  ނުވާނަމަ  ދައްކާފައި  ޕްރީމިއަމް  އަހަރީ 

އެއިރެއްގެ 91 )ނުވަދިހަ އެކެއް( ދުވަހުގެ ޓްރެޜަރީ ބިލްގެ ރޭޓަށް 200 )ދުއިސައްތަ( 
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ބޭސިސް ޕޮއިންޓަށްވުރެ އިތުރު ނުވާ އަދަދެއް އެއްކުރުމުން އަންނަ ރޭޓަކުން ދުވާލަކަށް 

ޖެހޭ ރޭޓެއް، ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އިން ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ނުދައްކާ ފާއިތުވާ ކޮންމެ 

އަދަދު  ނޑައަޅާ  ކަ މައްޗަށް  ދުވާލެއްގެ  މިގޮތުން  ނެގިދާނެއެވެ.  އޮތޯރިޓީން  ދުވަހަކަށް 

ނޑައަޅާ  100,000 )އެއްލައްކަ( ރުފިޔާ އަށްވުރެ އިތުރުވެގެންނުވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް ކަ

ޖުމްލަ އަދަދު ބޭންކުގެ އަދާކޮށްފައިވާ ރައުސްމާލުގެ %5 )ފަހެއް( އިންސައްތައަށްވުރެ 

އިތުރުވެގެންނުވާނެއެވެ.

އިންޝުއަރ ކޮށްފައިވާ 

ޑިޕޮސިޓަރުންނަށް 

ފައިސާ ދޫކުރުން

ފައިސާ )ހ(11. ޑިޕޮސިޓަރުންނަށް  އިންޝުއަރކޮށްފައިވާ  ދަށުން،  އިންޝުއަރެންސް ސްކީމްގެ 

ދޫކުރާނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 24/2010 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގައިވާ 

މެންބަރު  ނުވަތަ  ޢައްޔަންކުރުމުން  ރިސީވަރެއް  ބޭންކަކަށް  މެންބަރު  މަތިން،  ގޮތުގެ 

ބޭންކެއްގެ ބޭންކިންގ ލައިސަންސް އޮތޯރިޓީން ބާޠިލުކުރުމުންނެވެ.   

މެންބަރު ބޭންކެއްގެ ބޭންކިންގ ލައިސަންސް ބާޠިލުކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ މެންބަރު ބޭންކަކަށް )ށ(

ޝާއިޢު  ގެޒެޓްގައި  ސަރުކާރުގެ  އޮތޯރިޓީން  އެކަން،  ޢައްޔަންކޮށްފިނަމަ  ރިސީވަރެއް 

ކުރަންވާނެއެވެ. 

މެންބަރު ބޭންކެއްގެ ބޭންކިންގ ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރިކަން ނުވަތަ މެންބަރު ބޭންކަކަށް )ނ(

ރިސީވަރެއް ޢައްޔަންކުރިކަން ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރާތާ 1 )އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ 

އިންޝުއަރކޮށްފައިވާ  ފައިސާ  އަދަދަށްވާ  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ ގަވާއިދުގައި  މި  ތެރޭގައި، 

ޑިޕޮސިޓަރުންނަށް އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާނެއެވެ.

ދެވޭނެ )ރ( ޑިޕޮސިޓަރުންނަށް  އިންޝުއަރކޮށްފައިވާ  ދަށުން،  ސްކީމްގެ  އިންޝުއަރެންސް 

ބަހައްޓާފައިވާ  ޑިޕޮސިޓަރު  އެކައުންޓްތަކުގައި  އެކިއެކި  ބޭންކުގެ  އަދަދަކީ،  ފައިސާގެ 

އިންޝުއަރކުރާ ޑިޕޮސިޓްތަކުގެ ޖުމްލަ، ބޭންކުގެ ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރި ނުވަތަ ރިސީވަރު 

ޢައްޔަންކުރި ތާރީޚާ ހަމައަށް އެ ޑިޕޮސިޓްތަކަށް ލިބިފައިވާ އިންޓްރެސްޓް އާ އެއްކުރުމުން 

އަންނަ އަދަދުން، ޑިޕޮސިޓަރު ބޭންކަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައްކަން ޖެހިފައިވާނަމަ އެ 

ފައިސާއެއްގެ އަދަދު އުނިކުރުމަށްފަހު އަންނަ އަދަދެވެ. އަދި، މިގޮތުން ޑިޕޮސިޓަރަކަށް 

ގިނަވެގެން ދެވޭނީ 30,000 )ތިރީސް ހާސް( ރުފިޔާއެވެ. ރުފިޔާ ޑިޕޮސިޓްތަކަށާއި، ބޭރު 

ފައިސާގެ ޑިޕޮސިޓްތަކަށްވެސް ސްކީމުން ފައިސާ ދޭނީ ރުފިޔާއިންނެވެ.

މިމާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޑިޕޮސިޓަރެއްގެ ހުރިހާ އެކައުންޓްތަކެއްގެ )ބ(

ނަމުގައިވާ  ވިޔަފާރީގެ  އަމިއްލަ  ޑިޕޮސިޓަރެއްގެ   އެ  ނޑައަޅާނީ،  ކަ ޖުމުލަ  ފައިސާގެ 

އެކައުންޓްތަކުގެ ފައިސާވެސް ހިމަނައިގެންނެވެ. އަދި އެ ޑިޕޮސިޓަރެއް އެހެން ފަރާތެއް 

ނުވަތަ ފަރާތްތަކަކާ އެކު ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައިވާ ޖޮއިންޓް އެކައުންޓެއްގައިވާ ފައިސާގެ 

މެދު  އެކައުންޓާ  އެ  ނޑައަޅާނީ،  ކަ ފައިސާ  ނިސްބަތްވާ  ޑިޕޮސިޓަރަށް  އެ  ތެރެއިން 

އެހެން ގޮތަކަށް ބޭންކުގެ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހައި ހިނދަކު، އެ ހުރިހާ 

ފަރާތްތަކަށް ހަމަހަމައަށް ބެހުމަށް ފަހު އެ ޑިޕޮސިޓަަރަކަށް ނިސްބަތްވާ އަދަދަށެވެ.



8

ދޫކުރާ )ޅ( ޑިޕޮސިޓަރުންނަށް  ބޭންކެއްގެ  މެންބަރު  ދަށުން  ސްކީމްގެ  އިންޝުއަރެންސް 

ފައިސާ، އެ ބޭންކެއްގެ ފޮތްތަކުގައި އިންޝުއަރެންސް ސްކީމަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ 

ގޮތުގައި ހިސާބުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އިންޝުއަރކޮށްފައިވާ ވަކިވަކި ޑިޕޮސިޓްޓަރުންނަށް 

ބޭންކުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އިން މި ފައިސާ އުނިކުރަންވާނެއެވެ.    

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެކައުންޓިންގ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ފަންޑުގެ ފޮތްތަކާއި، )ހ(12.ފަންޑުގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުން

އެކައުންޓްތަކާއި ރިކޯޑުތައް އޮތޯރިޓީން ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ބެލެންސް ޝީޓާއި، )ށ( އަހަރީ  އޮތޯރިޓީން ފަންޑުގެ  އަހަރެއް ނިމުމާއެކު،  ކޮންމެ މީލާދީ 

ފައިދާއާއި ގެއްލުމުގެ ހިސާބުތައް، އަދި ކޭޝް ފްލޯ ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ. 

އަދި އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރެއް ޢައްޔަންކޮށް، އޮޑިޓްކުރުވަން ވާނެއެވެ.

މި ގަވާއިދު ހިންގައި ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި އޮތޯރިޓީން އަންގާ މަޢުލޫމާތާއި ރިކޯޑުތަކާއި ރިޕޯޓްތައް، 13.މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުން

އޮތޯރިޓީން އަންގާ ވަގުތަކަށް އަންގާ ގޮތަކަށް ކޮންމެ ބޭންކަކުން ވެސް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ޢިބާރާތްތަކާއި 14.މާނަކުރުން އަންނަނިވި  ހިނދަކު،  ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހައި  ގޮތަކަށް  އެހެން  ގަވާއިދުގައި  މި 

ލަފުޒުތަކަށް ދެވިފައިވަނީ، އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކާ ގުޅިގެން ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުުރުމެވެ. 

]އޮތޯރިޓީ[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/81 )މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ 

ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ އަށެވެ.

 

]ސްކީމްގެ މެންބަރުން[ ނުވަތަ ]މެންބަރު ބޭންކުތައް[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނި، މި ގަވާއިދުގެ 

ދަށުން ޤާއިމުކުރާ ޑިޕޮސިޓް އިންޝުއަރެންްސް  ސްކީމްގެ މެންބަރުންނަށެވެ. 

]ބޭންކު[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 24/2010 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާބެހޭ 

ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ބޭންކަކަށެވެ. 

]ސްކީމް[ ނުވަތަ ]އިންޝުއަރެންސް ސްކީމް[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން 

ޤާއިމުކުރާ ޑިޕޮސިޓް އިންޝުއަރެންސް ސްކީމަށެވެ. 

]ފަންޑު[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޤާއިމުކުރާ ޑިޕޮސިޓް އިންޝުއަރެންސް 

ފަންޑަށެވެ.


