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 މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ 

 ،މާލެ

 .ދިވެހިރާއްޖެ

 ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ގަވާއިދު 

 ފުރަތަމަ ބާބު 

 ފެށުން 

ދޫކުރުމާއި، އެ ޚިދުމަތްތަްއ  ލައިސަންސް މިއީ، ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްތައް ިދނުމަށް

 އެހެނިހެން  އެ ޚިދުމަތްަތކާ ގުޅޭ، ރެގިއުލޭޓްކުރުމާ ގުޅޭ ކަންކަްނ ކަނޑައެޅުމާއި

ކަނޑައެޅުމާއި، ކަސްޓޯޑިއަން ބޭންކުގެ ޒިންމާތައް ކަނޑައެޅުމުގެ  ކަންކަން

 ގަވާއިދެވެ.

 ަނން  ތަޢާރުފާއި .1 (ހ)

 

   (ޤައުމީ ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމްގެ ޤާނޫނު) ގެ 8/2021މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ވަނަ މާއްދާއިން ބާރު ލިބިެގން ހަދައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ. 64

   (ށ)

   (ނ) "ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ގަވާއިދު" އެވެ. ،ކިޔާނީ ގަވާއިދަށް މި

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ 

 .ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ

 ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން  .2

 ދަށުން އޮތޯރިޓީން ޫދކުރާ ލައިސަންސް ލިބިެގްނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ

   ހިންގާ ޭބންކުތަކުން ފޯރުކޮށްޭދ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭޮގތުން ޭބންކުތަކުގެ މައްޗަކަްށ 

މި ގަވާއިދެއް ނުހިނގާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އިލެކްޓްރޯނިކް މަނީ އިޝޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 

ގެ ރާތަކަށް ކަސްޓޯޑިއަން އެކައުންޓްޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަދިނުމަށް ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ 

ވަނަ މާއްދާގައި އެަފަދ  21ވަނަ މާއްދާއާއި   20ޚިދުމަތްދޭ ބޭންކަކުްނ، މި ގަާވއިދުގެ 

 ބޭންކަކުން ޢަމަލުކުރުމަށް ބަޔާންޮކށްފައިވާ ކަންކަމަށް ޢަމަލުކުރަންާވނެއެވެ.  

ބޭންކުތަކުގެ މައްޗަށް ިހނގާ  .3

 އް މާްއދާތަ

 

މި ގަވާއިދުގައި ޢިބާރާތެއް ުނވަތަ ލަފުޒެއް ބޭުނންކޮށްފައިވާޮގތުން ކަނޑައެޅިގެން އެހެްނ 

      އަންނަނިވި ޢިބާާރތްތަކާިއ ލަފުޒުތަކަށް ދީފައިވަނީ،  މާނައެއް ދޭހަނުވާހައި ހިނދަުކ،

 މާނަކުރުން  .4
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 އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް ިތރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

ސީދާކޮށް ުނވަތަ ނުސީދާކޮްށ،  ،އެވަނީ "ޙަޤީޤީ ވެރިފަރާތް" ކަމަށް ުބނެފައި

 ދާރަކަށްވާ ފަރުދަކަށެވެ.ޙިއްޞާއާޚިރުގައި ޤާނޫނީ ޝަޚުޞެއްގެ މޭޖަރ 

   (ހ)

"ނޫޓާއި ފައިސާފޮތި ޖަމާކުރުމުގެ އަދި ނެގުމުގެ ޚިދުމަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، 

ލްގައި އެ ޚިދުމަތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިާވ މި ގަވާއިދުގެ އެއްވަނަ ޝެޑިއު

 ޚިދުމަތަށެވެ. 

   (ށ)

ވަނަ މާއްދާގެ  66"ރެމިޓެންސްގެ ޚިދުމަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ާޤނޫނުގެ 

 (ޏ) ގައި އެ ޢިބާރާތަށް ދީފައިާވ މާނައިގައެވެ.

   (ނ)

ކިންގއާބެޭހ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބޭން ،"ބޭންކިންގ ވިޔަފާރި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ

 ވަނަ މާއްދާގައި އެ ޢިބާރާތަށް ދީފައިވާ މާނައިގަެއވެ. 116ޤާނޫނުގެ 

   (ރ)

 81/6ާޤނޫުނ ނަންބަރު  ،ނޫން މާލީ ވިޔަފާރި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ-"ބޭންކު

     ވަނަ މާއްދާަގިއ  2) ގެ 1981(މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު 

 އިގަެއވެ. އެ ޢިބާރާތަށް ދީފައިވާ މާނަ

   (ބ)

ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކުން  ،"ކަސްޓޯޑިއަން އެކައުންޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުޅުވާ އެކައުންޓަށެވެ.   20މި ގަވާއިދުގެ 

   (ޅ)

"ކަސްޓޯޑިއަން ބޭންކު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކަސްޓޯޑިއަން އެކައުންޓް އޮތް 

 ބޭންކަށެވެ. 

   (ކ)

"ކަސްޓަމަރުންގެ ފައިސާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޕޭމަްނޓް މުޢާމަލާތްތަްއ 

އެކުޔަރކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ނުވަތަ ރެމިޓެންސް ޚިދުމަތް ދިނުމުގަިއ  

ކަސްޓަމަރަކަށް ނުވަތަ ކަސްޓަމަރެއްގެ އަތުން، ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްޭދ 

މަސައްކަތު ދުވަހެއް ނިމޭއިރު އެ ފަރާތުގެ އަތުގަިއ  އަދި، ފަރާތަކަށް ލިބިފައިވާ 

 ހުރި ފައިސާއަށެވެ. 

   (އ)

"އަންއިމްޕެއަރޑް ކެޕިޓަލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޕެއިޑްއަޕް ކެޕިޓަލްއާއި 

ކުންފުނީގެ ރިޒަރވްސްގެ ތެރެއިން ކުންފުނީގެ ގެއްލުން ކެނޑުމަށްފަހު އަންަނ 

ތެރޭގައި، އޮތޯރިޓީން އަންގާ ބާވަތެއްެގ ސްމާލުގެ އަދަދަށެވެ. މީގެ ރައު

 ނުހިމެނޭނެއެވެ. ރިޒަރވްސްއެއް

   (ވ)
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"ކަސްޓަމަރ ސެކިއުރިޓީ ކްރެޑެންޝަލްސް" ކަމަށް ުބނެފައި އެވަނީ، 

ކަސްޓަމަރުކަން ޔަގީން ކުރުމުގެ ބޭނުމަށް ޓަކައި، ކަސްޓަމަރުގެ ޭޕމަންޓް އެކައުންްޓ 

ފައިވާ އެ ފަރާތަްށ ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކުން ކަސްޓަމަރަށް ދީ

 މަޢުލޫމާތަށެވެ. 

   (މ)

   "އެކައުންޓް އިންފޮމޭޝަން ފޯުރކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، 

މި ގަވާއިދުގެ އެއްވަނަ ޝެޑިއުލްގައި އެ ޚިދުމަތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިާވ 

 ޚިދުމަތަށެވެ. 

   (ފ)

   ވަނަ މާއްދާގަިއ  13މަްށ ބުނެފައި އެވަީނ، ާޤނޫނުގެ "އިލެކްޓްރޯނިކް މަނީ" ކަ

 އެ ޢިބާރާތަށް ދީފައިވާ މާނައިގަެއވެ.

   (ދ)

       "އިލެކްޓްރޯނިކް މަނީ އިޝޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، 

މި ގަވާއިދުގެ އެއްވަނަ ޝެޑިއުލްގައި އެ ޚިދުމަތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިާވ 

 ޚިދުމަތަށެވެ.

   (ތ)

   "އިލެކްޓްރޯނިކް ފަންޑްސް ޓްރާންސްފަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނުގެ 

 ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގައި އެ ޢިބާރާތަށް ދީފައިވާ މާނައިގައެެވ. 66

   (ލ)

    "އިލެކްޓްރޯނިކް ފަންޑްސް ޓްރާންސްފަރގެ ޚިދުމަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، 

ލްގައި އެ ޚިދުމަތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިާވ މި ގަވާއިދުގެ އެއްވަނަ ޝެޑިއު

 ޚިދުމަތަށެވެ.

   (ގ)

(މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ  81/6"އޮތޯރިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

) ގެ ދަށުން އުފައްދައިފައިވާ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ 1981އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު 

 އޮތޯރިޓީއަށެވެ. 

   (ޏ)

ޫންނ -ޭބންކު ،ބޭންކިންގ ވިޔަފާރިައށާއި ،ށް ބުނެފަިއ އެވަނީ"މާލީ ވިޔަފާރި" ކަމަ

 މާލީ ވިޔަފާރިއަށެވެ.

   (ސ)

   ވަނަ މާއްދާގެ 66"މޭޖަރ ޙިއްޞާދާރެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނުގެ 

 (ވ) ގައި ދީފައިވާ މާނައިގައެވެ. 

   (ޑ)

ވަނީ، ޤާނޫނު ނަްނބަުރ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާބެޭހ ޤާނޫނު" ކަމަށް ުބނެފައި އެ

 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭްނކިންގއާބެހޭ ޤާނޫުނ) އަށެވެ.  2010/24

   (ޒ)
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"ލައިސަންސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ 

ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްތަކެއް ދިުނމަށް، ޤާޫނނުގެ ދަށުން ޮއތޯރިޓީން ދޫކުާރ 

 ލައިސަންސަށެވެ. 

 (ޓ)

 

  

"ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޕޭމަްންޓ 

ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ލައިސަސްގެ ދަށުން، އެ ފަރާތަކަށް ދެވޭނެ ޕޭމަންޓް 

 ޚިދުމަތަށް ނުވަތަ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްތަކަށެވެ.  

   (ޔ)

(ޤައުމީ ޕޭމަންޓް  8/2021ްނބަރު "ޤާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަ

 ސިސްޓަމްގެ ޤާނޫނު) އަށެވެ.

   (ޕ)

އެ އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފުންެގ  ،"ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ

 ،ތެރެއިން އެ އިދާރާގެ ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމުގައި ބައިވެރިވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި

ބައެއް ހިންގުމުގެ ަމސްއޫލިއްޔަތު އުފުލާ އިދާރާގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބޮޑު

ރިސްކް  ،މުވައްޒަފުންނަށާއި، އިްނޓަރނަްލ އޮޑިޓްގެ އެންމެ އިސް މުވައްޒަފަށާއި

މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ އެންމެ އިސް މުވައްޒަފަށާއި، އެ އިދާރާއިން 

ކުރޭތޯ ބެލުމާ  ޤާނޫނުތަކަށާއި ގަވާއިދުތަކަށާއި ަކނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ޢަމަލު

ހަވާލުވެ ހުރި އެންމެ އިސް މުވައްޒަފަށެވެ. މިފަދަ މުވައްޒަފުން ކޮންމެ މަޤާމެއްގައި 

"ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް" މެްނބަރުން ކަމުގައެވެ.  ،ތިބި ނަމަވެސް ބެލެޭވނީ

ޗީފް  ؛ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ ؛މިގޮތުން، ކުންފުނީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ

ހިމެނޭނީ "ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް" ކަމަށް ބެލެވޭ  ؛ރފައިނޭންޝަލް އޮފިސަ

 ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައެވެ.

   (ޖ)

"ޕޭއީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، ޕޭމަންޓް މުޢާމަލާތެއްގައި ހިމެނޭ ފައިސާ ލިބެންެޖޭހ 

 ފަރާތަށެވެ. 

   (ޗ)

 "ޕޭޔަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ކުރުމަށް ޓަކައި އަންގާ 

އެންގުމެއް، އިނީޝީއޭޓްކުރާ ފަރާތަށް ނުވަތަ އިނީޝިއޭޓް ކުރުމަށް ހުއްދަ ދޭ 

 ފަރާތަށެވެ. 

   (ހހ)

"ޕޭމަންޓް އެކައުންޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެއް ފަރާތެއްގެ ނަމުގައިވާ ނުަވަތ 

އެއް ފަރާތަށް ވުރެ ގިނަ ަފރާތްތަކެއްގެ ނަމުގައިވާ، ޕޭަމންޓް މުޢާމަލާެތްއ 

ކުރުމަށް ބޭުނންކުރާ އެކައުންޓަކަށެވެ. މިފަދަ އެކައުންޓެއް ފިޒިކަލްކޮށް ތަންފީޛު

ޕޭމަންޓް އެކައުންޓެއްެގ  ،ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް ހުިރ ނަމަވެސް ބެލެވޭނީ

، ގޮތުގައެވެ. ޕޭމަންޓް އެކައުންޓްގެ ގޮތުގައި، އިލެކްޓްރޯނިކް މަނީ އެކައުންޓާއި 

   (ހށ)
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 އި، ކްރެޑިޓް ކާޑު ވެސް ހިމެނޭނެއެވެ.ޑެިބޓް ކާޑާ، ބޭންކު އެކައުންޓާއި

ވަނަ މާއްދާގައި  10"ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނުގެ 

 ދީފައިވާ މާނައިގައެވެ. 

   (ހނ)

ވަނަ މާއްދާެގ  66"ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތް" ަކމަށް ބުެނފައި އެވަނީ، ޤާނޫނުެގ 

 ވެ. (ގ) ގައި ދީފައިވާ މާނައިގައެ

   (ހރ)

     "ޕޭމަންޓް މުޢާމަލާތެއް ަތންީފޛުކުރުމުގެ ޚިދުމަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، 

މި ގަވާއިދުގެ އެއްވަނަ ޝެޑިއުލްގައި އެ ޚިދުމަތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިާވ 

 ޚިދުމަތަށެވެ. 

   (ހބ)

އެވަީނ، "ޕޭމަންޓް އިންސްޓްރުމަންޓްތައް އިޝޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތް" ކަމަށް ބުނެފައި 

މި ގަވާއިދުގެ އެއްވަނަ ޝެޑިއުލްގައި އެ ޚިދުމަތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިާވ 

 ޚިދުމަތަށެވެ. 

   (ހޅ)

    "ޕޭމަންޓް މުޢާމަލާތްތައް އެކުއަޔަރކުރުމުގެ ޚިދުމަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، 

މި ގަވާއިދުގެ އެއްވަނަ ޝެޑިއުލްގައި އެ ޚިދުމަތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިާވ 

 ދުމަތަށެވެ. ޚި

   (ހކ)

"ޕޭމަންޓް އިނީޝިއޭޝަން ޚިދުމަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގަވާއިދުެގ 

 އެއްވަނަ ޝެޑިއުލްގައި އެ ޚިދުމަތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚިދުމަަތށެވެ. 

   (ހއ)

ކަސްޓަމަރަކަށް  ،"ޕޭމަންޓް އެކައުންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ

ޓް އެކައުންޓެއް ހުޅުވައިދީ ބަހައްޓައިދޭ ބޭންކަކަށް ނުވަތަ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ޕޭމަން

 ފަރާތަކަށެވެ. 

   (ހވ)

"ޕޭމަންޓް މުޢާމަލާތް" ކަމަށް ުބނެފައި އެވަނީ، ފައިސާ ލުމަށް، ނުވަތަ ފައިސާ 

 ޓްރާންސްފަރކުރުމަށް ނުވަތަ ފައިސާ ނެގުމަށެވެ. ފައިސާގެ ތެރޭގައި، އިލެކްޓްރޯނިކް 

 މަނީ ހިމެނޭނެއެވެ.  

   (ހމ)

 ދެވަނަ ބާބު 

 ގުޅޭ ކަންކަން  ސާ ލައިސަން 

(ހ) ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ދިވެހިާރއްޖޭގައި ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތެއް  17ޤާނޫނުގެ 

ދޭންވާނީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އޮތޯިރޓީން އެކަމަށް ދޫކުރާ ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ 

 .ފަރާތްތަކުންނެވެ

ދިވެިހާރއްޭޖގައި ޕޭަމންޓް ޚިުދމަތް  .5

 ދިނުން 
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މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާ ގޮތަށް އިލެކްޓްރޯނިްކ 

މަނީ އިޝޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތައް، އެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޤާނޫނުގަިއ 

    ނަމަވެސް،  ެނއެވެ.ޖެހުމުން އިސްތިސްނާވާބަޔާންކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ހޯދަން

އެ ފަރާތްތަކުން މި މައްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ފުރިހަމައަށް 

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.  

ލައިސަްނސް ހޯުދމަށް އޮްނނަ  .6 (ހ)

 އޮތުމުން އިސްިތސްނާ ފަރާްތތައް 

 ފަރާތަްށ ހަމައެަކނި ިއޝޫކުރި ،އިލެކްޓްރޯނިކް މަނީ އިޝޫކުރުުމގެ ޚިދުމަތްދޭނީ

ނިސްބަތްވާ ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި ކަންތައްތަކަކަށް އެކަިނ ކަމަށް ވެފައި، 

އިލެކްޓްރޯނިކް މަނީ ރިޑީމްކޮށް ނުދޭނަމަ އަދި ތިރީގައިވާ ކަންަތއްތަކުގެ ތެރެއިްނ 

 ކަމެއް ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.

  (ށ)

ޚިދުމަތް  އިލެކްޓްރޯނިކް މަނީ ހޯލްޑްކުރާ ފަރާތުން މުދާ ގަތުމަށް ނުވަތަ

އެ އިލެކްޓްރޯނިކް މަީނ  ،ހޯދުމަށް އިލެކްޓްރޯނިކް މަނީ ބޭނުންކުރެވެނީ 

އިޝޫކުރި ފަރާތުގެ އިމާރާތުގައި ނުވަތަ އެ އިލެކްޓްރޯނިކް ަމީނ އިޝޫކުރި 

 ފަރާތަށް ނިސްބަތްވާ އޮްނލައިން ޕްލެޓްފޯމުގައި އެކަނި ކަމަށް ވުން؛

)1(     

ން މުދާ ގަތުމަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތް އިލެކްޓްރޯނިކް މަނީ ހޯލްޑްކުރާ ފަރާތު

ހޯދުމަށް އިލެކްޓްރޯނިކް މަނީ ބޭނުންކުރެވެނީ، ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުެގ 

ލިމިޓެޑް ނެޓްވާރކްތަކަކުން އެަކނި ކަމަށް ވެފައި، އެ ފަރާތްަތކުން ސީދާ 

އިޝޫކުރި ފަރާތާއެކު ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުންތަކެއް ހަދައިފައިވުން ނުވަަތ 

ކީ ކޯޕަރޭޓް އެްއ ގްރޫޕެއްގައި ހިމެނޭ ފަރާތްަތކަކަށް ވުްނ އެ ފަރާތްތަކަ

ނުވަތަ އެ ފަާރތްތަކަކީ އެއް ްޓރޭޑް ނަމަކާ ނުވަތަ ޓްރޭޑް މާކަކާ ނުަވަތ 

 ލޯގޯއަކާ އެފިލިއޭޓްވެފައިވާ ފަރާްތތަކަކަށް ވުން؛ ނުވަތަ 

)2(     

މަތެއް އިލެކްޓްރޯނިކް މަނީ ބޭނުންކުރެވެނީ ވަރަށް މަދު މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދު

 ހޯދުމަށް އެކަނި ކަމުގައި ވުން.

)3(     

ިތރީގައިވާ ކަންކަމަށް  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އިސްިތސްނާ ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުން

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. 

   (ނ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަަމވާ ގޮތަށް 

ދޭ ފަރާތެއްކަން އޮތޯރިޓީއަްށ އިލެކްޓްރޯނިކް މަނީ އިޝޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތް

 އެންގުން؛

)1(     

އޮތޯރިޓީގެ ވެބްސައިޓްގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެ ފަރާތާބެހޭ މަޢުލޫމާުތ  )2(     
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 އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅުްނ؛

(ބާރަ)  12ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއް ނިމޭއިރު، އެ މަހެއްގެ ނިޔަލަށް ނިމުނު 

ރި ޕޭމަންޓް މުޢާމަލާތްތަކުެގ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ފަރާތުން ޕްރޮސެސްކު

(އެއް މިލިޔަން) ރުފިޔާއަށް ވުރެ  -/1,000,000ޖުމުލަ ވެލިއު 

އިތުރުވާނަމަ، އެ މަހަކާ ޖެހިެގން އަންނަ މަސް ނިމުމުގެ ުކރިން އެކަން 

 އަދި  އޮތޯރިޓީއަށް އެންގުން؛

)3(     

ޓީްނ އޮތޯރިޓީން އަންގާ އެހެން މަޢުލޫމާތު އޮތޯރިޓީއަށް ހުޅަހެޅުމާއި، އޮތޯރި

 އަންގާ އެންމެހައި އެންގުންތަކަށް ޢަމަލުކުރުން.

)4(     

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އިސްތިސްނާ ދީފައިވާ ފަރާތަކުން، މި މާއްދާގެ (ނ) ގަިއ 

ނުވަތަ އޮތޯރިީޓން އަންގާ އެންގުމަާކ ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަކާ  ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ

ށް ޓަަކއި އިސްތިސްނާ ނުވަތަ ާއންމުންގެ މަޞްލަޙަތަ ،ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ

އެ ފަރާތަކަށް ދީފައިާވ  ،ބާޠިލުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ޮއތޯރިޓީއަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ 

  އިސްތިސްނާ ބާޠިލުކުރެވިދާނެއެވެ.

   (ރ)

 ،ހުށަހަޅާނީ ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ލައިސަންސަށް އެދި 19ޤާނޫނުގެ 

ފައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް، ގައި އެކަމަށް ކަނޑައަޅައިއޮތޯރިޓީގެ ވެބްސައިޓް

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމާއި، ެއ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު 

  އޮތޯރިޓީއަށެވެ.

 ލައިސަްނސަށް ެއދި ހުށަހެުޅން  .7 (ހ)

ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާ ުހށަހެޅުމެއް އޮތޯރިޓީއަށް ިލބުމުްނ، ޤާނޫނުގައްޔާިއ 

ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ގައިޑްލައިނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ އޮތޯރިޓީން ނެރެފައިވާ 

އެ ގައިޑްލައިނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުެގ ، ކަންކަމާއި

 ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވޭތޯ އޮތޯރިީޓން ބަލާނެއެވެ. 

   (ށ)

 ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅައިފައިވާ ފަރާތުން، ޤާޫނނު  ،ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭނީ

(ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ާޤނޫނު) ެގ ދަށުން ކުންުފިނ  96/10ނަންބަރު 

ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ނުވަތަ  ،ރަޖިސްޓަރީކުރުމުންނެވެ. އެ ކުންފުނި ވާންވާނީ

 މާލީ ވިޔަފާރިއެއް ކުރުމަށް އުފައްދާ ކުންފުންޏަކަށެވެ.

ލައިސަްނސް ދޫކުުރމަށް  .8 (ހ)

 ްނމު ކަންކަން ފުރިހަަމވާްނޖެހޭ އާ

ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭނީ، ލަިއސަންސް ލިބިފައިވާ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތް ދިނުމުެގ 

 އެ ތަނުގައި ިހންގާ ގޮތަށެވެ. ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮފީހެއް ޤާއިމުކޮށް ،ހަރަކާތްތައް

   (ށ)
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އިާވ ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފަ 20ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުްނ، ޤާނޫނުގެ 

ލައިސަންސްގެ ޝަރުޠުތަކުގެ އިތުރުން ތިރީގައިވާ ލައިސަންސްގެ ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތަށް، 

 ކު ވެސް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.ހުރިހާ ވަގުތަ

 ލައިސަްނސްގެ ަޝރުޠުަތއް  .9

 ބާރަ)( 12 ވިޔަފާރި ފެށުމަށް ،ލައިސަންސްގެ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރޭގައި

ލައިސަންސް ދޫކުރި ތާރީޚުން ، ފައި ނުވާނަމަމަސްދުވަހަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއް ދީ

 .މަސްދުވަުހގެ ތެރޭގައި ވިޔަފާރި ފަށަންވާނެއެވެ) ބާރަ( 12 ފެށިގެން

   (ހ)

ވިޔަފާިރ  ،އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ރައުސްމާލު ބަހައްޓަންޖެހޭ މިންަގނޑުތަކަށާއި

 ޖެހޭ އެހެނިހެންހަރުދަނާ އަދި ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ހިންގުމަށް ޓަކައި ޢަމަލުކުރަން 

ޮއތޯރިޓީްނ ކަނޑައަޅާ އެނޫންވެސް ކަންކަމަްށ  ،ކަންތައްތަކަށާއި

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

   (ށ)

އޮތޯިރޓީއަށް ލައިސަންސް ހޯދުމަްށ އެދި ހުށަހެިޅ  ،ވިޔަފާރި ހިންގަންވާނީ

ހުށަހެޅުމާއެކު ހިމަނައިފައިވާ ބިޒްނަސް ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށެވެ. އަދި އެއްވެސް 

ކާ ހުރެ ބިޒްނަސް ޕްލޭނާ ތަފާތު ގޮތަކަށް ިވޔަފާރި ހިންގަްނ ސަބަބަ

 ބޭނުންވެއްޖެނަަމ، އެކަމަށް އޮތޯިރޓީގެ ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ.

   (ނ)

ާޤނޫނުތަކާއި ޮއތޯރިޓީން ެނރޭ ގަވާއިދުތަކާއި  ،ވިޔަފާރި ހިންގަންވާނީ ހަރުދަނާޮކށް

 ނެވެ.އުސޫލުތަކާއި އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން

   (ރ)

   ،ވިޔަފާރި ހިންގަންވާނީ އަދި ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތް ދޭންވާނީ 

އެ ވިޔަފާރި ހިންގުމަށާއި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޮއތޯރިޓީން ހުއްަދ ދީފައިވާ ނަމުގަިއ 

 އެކަންޏެވެ.

   (ބ)

ނުވަަތ ، ނުވަތަ މަނީ ލޯންޑްރިންގ ،ނުވަަތ ޚިޔާނާތް، މަކަރު، ނުވަތަ ހީލަތް

ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުމުގެ ކުށެއް، ނުަވތަ މިނޫްނވެސް ކުށެއް ކޮށްެގްނ 

ނުވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ކުށަކަށް މަގުފަހިވެދާނެ އެއްވެސް ކަމެއް  ކޮށްގެން 

 ނުވާނެއެވެ.

   (ޅ)

ގެ ކިބައިން ނަގާ ފައިސާ ޕޭމަންޓް މުޢާމަލާތެއް ހެދުމަްށ ޓަކައި ކަސްޓަމަރުން

ރި ކުރުމަށް ޓަކައި އެަކށީގެންވާ އިްނޓަރނަލް ކޮްނޓްރޯްލތަކާއި ފިޔަވަޅުތައް ތެރައްކާ

 އަޅަންވާނެއެވެ.

   (ކ)

އޭޖެންޓެއް ނުވަތަ އެހެން ފަރާތެއް   ،ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތެއް

 މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދޭނަމަ، އެ ފަރާތްތަކުގެ ހަރަކާތްތައް މޮނިަޓރ ކުރަންވާނެއެވެ.

   (އ)
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އަދި، އެ ފަރާތްތައް ހަރަކާތްތެރިވަނީ އެ ފަރާތްތަކުން ހަރަކާތްތެރިވުމަްށ 

 ހުއްދަދީފައިވާ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެކަނިކަން ޔަގީންުކރަންވާނެއެވެ.

ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކުން، ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތަށް ނުވަަތ 

އުނިއިތުރު ގެނަުއމަށް ބޭުނންވާނަމަ، އެކަމުގެ ުހއްދައަށް އެދި އޮތޯރިޓީައްށ ޚިދުމަތްތަކަށް 

ގައި އެކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތަށް، ކަނޑައަާޅ ހުށަހަޅާނީ، އޮތޯރިޓީގެ ެވބްސައިޓް

 މަޢުލޫމާތާ އެކުގައެވެ.

ލައިސަްނސް ލިބިފަިއވާ ޕޭަމންޓް  .10

ޚިުދމަތަށް އުިނއިުތރު ގެަނއުމަށް 

 ން ހުށަހެޅު

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އޮތޯރިޓީގެ ވެބްސައިޓް، ހުށަހަޅާއިރު އެދި ލައިސަންސަށް

 ލައިސަންސް. ދައްކަންވާނެެއވެ އޮތޯރިޓީއަށް  ،ފީ  ލައިސަންސް އެޕްލިކޭޝަން

 އެޕްލިކޭޝަން، ކަމުގައި ވިޔަސް ނިންމި ދޫނުކުރުމަށް އޮތޯރިޓީން ނުވަތަ ދޫކުރުމަށް

 .ނޫނެވެ އެއްފައިސާ އަނބުރާ ދެވޭނެ ފީއަކީ

 އެޕްލިކޭޝަން ފީ  .11 (ހ)

 

ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކުން، ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތަށް ނުވަަތ 

ޚިދުމަތްތަކަށް އުނިއިތުރު ގެނައުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު، އޮތޯރިޓީގެ 

. ދައްކަންވާނެއެވެ ށްއޮތޯރިޓީއަ ،ފީ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަންވެބްސައިޓް

، ކަމުގައި ވިޔަސް ނިންމި ދޫނުކުރުމަށް އޮތޯރިޓީން ނުވަތަ ހުއްދަ ދޫކުރުމަށް

 .ނޫނެވެ ފައިސާއެއް އަނބުރާ ދެވޭނެ ފީއަކީ އެޕްލިކޭޝަން

   (ށ)

ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުްނ، ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ކޮްނމެ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތަކަށް، 

ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ އަހަރީ ފީ، އޮތޯރިީޓްނ ކަނޑައަޅާ ގޮތަކަށް އަދި ސައިޓްއޮތޯރިޓީގެ ވެބް

 ކަނޑައަޅާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އޮތޯރިޓީއަށް ދައްކަންވާނެއެވެ. 

 އަހަރީ ފީ  .12

 

ނުަވަތ  ،އެއްވެސް ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކުން، އަމިއްލައަށް ކުންުފނި އުވައިލަންވާނީ

އެކަމުެގ ހުއްަދ  ،ފައިވާ ޕޭމަްނޓް ޚިދުމަތް ދިނުްނ ހުއްޓަިއލަންވާނީލައިސަންސް ލިބި

އޮތޯރިޓީން ހޯދުމަްށފަހު އަިދ އެ ފަރާތަށް ިލބިފައިާވ ލައިސަންސް އޮތޯރިޓީްނ 

ބާޠިލުކުރުމުންނެވެ. މިޮގތުން ަލއިސަންސް ބާޠިލުކުރުމުގައި ޝަރުޠެއް ނުވަތަ ޝަރުޠުތަެކްއ 

އެ ޝަރުޠަކާ ނުވަތަ ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތަށް  ،އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅައިފިނަމަ

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. 

 އަިމއްލައަށް އުަވއިލުން  .13

 

 ތިންވަނަ ބާބު 

 ފިޔަވަޅުތައް  ރިޓީ ޑިޕޮސިޓް އަދި ރައްކާތެރިކަމުގެ ސެކިއު ، ރައުސްމާލުގެ މިންގަނޑުތަކާއި

 ،ދުމަތެއް ދިނުމަށް މި ގަވާއިދުގެ ދެވަނަ ޝެޑިއުލްަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕޭމަންްޓ ޚި

ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ  ކޮންމެ ފަރާތަކުން ވެސް، ހުރިހާ 

ވަގުތަކު ވެސް، އެ ޝެޑިއުލްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަދަށް ވުރެ މަދު ނޫން 

 ރަުއސްމާުލގެ މިްނގަނޑު  .14 (ހ)
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މިނިމަމް  އަންއިމްޕެއަރޑް ކެޕިޓަލްގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. ިމ ، ޢަދަދެއް

ވެސް ފަރާތަކަށް ދަރާފައިވާ، ނުވަތަ ރަހުނު ކޮށްަފއިވާ ފައިސާއަކަށް އަދަދަކީ އެއް

 ވެގެން ނުވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން އޮތްކަމުގައި ވިޔަސް، ވަކި ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ 

އި މިންވަރަށާިއ ފަރާތަކުން ޕްރޮސެސްކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ޕޭމަންޓްތަކުގެ ޢަދަދަށާ

ވަަނ މާއްދާގެ (ބ) ެގ  14އެހެނިހެން ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބެލުމަށްފަުހ، ޤާޫނނުގެ 

     ދަށުން، ވަކި ޢަދަދެއްގެ ކެޕިޓަލް ބެހެްއޓުމަށް އޮތޯިރޓީން ކަނޑައަޅައިފިނަމަ،

 އެ ފަރާތަކުން އެ ޢަދަދަށް ކެޕިޓަލް ބަހައްޓަންާވނެއެވެ. 

   (ށ)

ަނ ޝެޑިއުްލގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕޭމަންޓް ިޚދުމަތެއް ދިނުމަްށ ތިންވަ މި ގަވާއިދުގެ

ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ކޮންމެ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ވެސް، ހުރިހާ 

ވަގުތަކު ވެސް، އެ ޝެޑިއުލްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަދަށް ވުރެ މަދު ނޫން 

 ޑިޕޮސިޓްގެ ގޮތުގައި އޮތޯރިޓީގައި އެއިން ކޮންމެ ޚިދުމަތަކަށް ސެކިއުރިޓީ، އަދަދެއް

     ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓަކީ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން، . ބަހައްޓަންާވނެއެވެ

އެ ފަރާތުގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް އަދާކުރަންޖެހޭ އިލްތިޒާމްތަކަށް ބެހެއްޭޓ 

ޑިޕޮސިޓްއެކެވެ. އޮތޯރިޓީން އެހެން ގޮތަކަށް ާނންގާހައި ހިނދަކު، ސެކިއުރިޓީ 

 ކޭޝް ޑިޕޮސިޓް ގޮތުގައެވެ. ،ޑިޕޮސިޓް ބަހައްޓާނީ

 ސެކިުއރިޓީ ޑިޕޮސިޓް  .15 (ހ)

 

  ނުވަަތ  ،ނުަވތަ އުވައިަލއިފިނަމަ ،ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތް އިްފލާސްކޮށްފިނަމަ

ނުަވަތ  ،އެ ފަރާތުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތެއް ހުއްޓައިލައިފިނަމަ

      މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ަދުށްނ ، ންސް ާބޠިލުކޮށްފިނަމަ އެ ފަރާތުގެ ލައިސަ

އެ ފަރާތުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ، އެ ފަރާތުން ބަހައްޓައިފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓް

ދޭންޖެހިފައިވާ ފައިސާއެއްވާނަމަ އެ ފައިސާއެއް ހޯދުމަށް ކަސްޓަމަރުން ހުށަހަާޅ 

ރާނެއެވެ. އަދި ކަްސޓަމަރުން ހުށަހަާޅ ކްލެއިމްތައް އަދާކުރުމަށް އޮތޯރިޓީން ބޭނުންކު

ހުރިހާ ކްލެއިމްތަކަށް ދެވޭެނ މިންވަރަށް ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓް ނެތް ނަމަ، 

ކަސްޓަމަރުންގެ ކްލެއިމްތަކުގެ ބައެއް ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓްއިން އަދާކުރުމަށް 

 އޮތޯރިޓީން ނިންމިާދނެއެވެ.

   (ށ)

       އަދި ، ލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަމި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާ

 ނުވަތަ  ،ކްލެއިމެއް ހުށަހަޅައިފައި ނުވާނަމަ ކަސްޓަމަރެއް އެއްވެސް ފަރާތުގެ އެ

ނިމިއްޖެކަމަށް  ފައިސާ ަދއްކާ ކަސްޓަމަރުން ހުށަހަޅައިފައިާވ ކްލެއިމްތަކަށް

ޕޭމަންޓް  ،ސާޑިޕޮސިޓްގެ ބާކީހުރި ފައި ސެކިއުރިޓީ އޮތޯރިޓީއަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަަމ،

 އޮތޯރިޓީން ޭދނެއެވެ.  ފަރާތަށް ޚިދުމަތްދޭ

   (ނ)
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މި މާއްދާގެ ، މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ

(ހ) ގެ ދަށުން އެ ފަރާތުން ބަހައްޓައިފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓްއިން ފައިސާ 

ޮގތްތަކާއި ުމއްދަތު އޮތޯރިީޓްނ  ހޯދުމަށް ކަސްޓަމަރުން ކްލެިއމް ހުށަހަޅާނެ

 ކަނޑައަޅާ އާންމު ކުރާނެއެވެ.  

   (ރ)

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ 

ކޮންމެ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްޭދ ފަރާތަކުން ވެސް، ކަްސޓަމަރުންގެ ފައިސާ 

 ށްފައިވާ ބޭންކު އެކައުންޓެއް،ޑިޕޮސިޓްކުރުމަށް ޓަކައި، އެ ކަމަށް ޚާއްޞަކޮ

ދޫކޮށްފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާބެޭހ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލައިސަންސް

 .ހުޅުވަންވާނެއެވެ ބޭންކެއްގައި

ވަކިން  ަފއިސާ ކަސްޓަމަރުްނގެ .16 (ހ)

 ބެހެއްޓުން 

     )1(  ؛ޕޭމަންޓް މުޢާމަލާތްތައް އެކުއަޔަރކުރުމުގެ ޚިދުމަތް

     )2( ؛މަތްރެމިޓެންސްގެ ޚިދު

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކުްނ 

އެންމެ ލަސްވެގެން، އެ ފަިއސާ ލިބުނު ދުވަަހށް  ،ވެސް، ކަސްޓަމަރުންގެ ފައިސާ

މި މައްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން  ،ފަހު އަންނަ ފުރަތަމަ މަސައްކަތު ދުވަހު

 ޓަްށ ޖަމާކުރަންވާނެއެވެ.ހުޅުވައިފައިވާ ބޭންކު އެކައުން

   (ށ)

     މާއްދާގެ  މި، ފައިސާއެއް އެހެން ފިޔަވައި ފަިއސާ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 . ނުވާެނއެވެ ނަގައިގެން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޭބންުކ އެކައުންޓުން ގައި) ހ(

   (ނ)

ޕޭމަންްޓ  ެބލެހެއްޓުމަށް  އެކައުންޓް ުނވަތަ ހުޅުވުމަށް އެ އެކައުންޓް

 ފައިސާ؛ ޖަމާކުރި އެކައުންޓަށް ފަރާތުން ދުމަތްދޭޚި

)1(     

ޕޭމަންޓް މުޢާމަލާތެއް ތަންފީުޛ ކުރުމަށް ޓަކައި ކަސްޓަމަރަކަށް ނުވަތަ 

 ބެނެފިޝިއަރީއަކަށް ދޭންޖެހޭ ފަިއސާ؛

)2(     

  ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތަކަށް ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަށް ފޯރުކޮށްދޭ ކަސްޓަމަރަށް

 ބޭުނންކުރެޭވނެ ކަމަށް ފައިސާ އެ ާޗޖަށް، ށް ނުަވތަފީއަ ދައްކަންޖެހޭ

 އަދި ފައިސާ؛ އެ، އަންގައިފައިވާނަމަ ކަސްޓަމަރަށް

)3(     

     )4( އޮތޯރިޓީން ހުއްދަކުރާ އެ ނޫން އެހެން ފައިސާ.

   (ރ) ގައި) ހ( މާއްދާގެ އަންނަނިވި ފައިސާ ފިޔަވައި އެހެން ފައިސާއެއް، މި 
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 ޖަމާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބޭންކު އެކައުންަޓށް

ޕޭމަންްޓ  ެބލެހެއްޓުމަށް  އެކައުންޓް ުނވަތަ ހުޅުވުމަށް އެ އެކައުންޓް

 ފައިސާ؛ ޖަމާކުރާ އެކައުންޓަށް ފަރާތުން ޚިދުމަތްދޭ

)1(     

ގެ ދަށުން އެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަންޖެހޭ ކަސްޓަމަރުންެގ ) ށ( މާއްދާގެ މި

 ފައިސާ؛

)2(     

  ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތަކަށް ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަށް ރުކޮށްދޭފޯ ކަސްޓަމަރަށް

 ޗާޖް؛ އަދި ފީ ނުވަތަ ދައްކާ

)3(     

     )4( އޮތޯރިޓީން ހުއްދަކުރާ އެނޫން ެއހެން ފައިސާ.

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެކައުންޓްގައިވާ ފައިސާ، ކަސްޓަމަރުންނަްށ  ގައި) ހ( މާއްދާގެ މި

އަށް ދެއްކުމަށް ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެްސ ނުވަތަ އެ ފައިސާގެ ބެނެފިިޝއަރީސް

ފަރާތަކަށް ދައްކަންޖެހިފައިވާ ފަިއސާއެއް ދެއްކުމަށް ބޭނުންކޮށްެގްނ ނުވާނެއެވެ. އަިދ 

 ކުރުމަށް ވެސް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.  ރަހުނެއް

   (ބ)

ނުަވަތ   ،ނުވަތަ އުވައިަލއިފިނަމަ ،ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތް އިފްލާސްކޮށްފިނަމަ

ނުަވަތ  ،އެ ފަރާތުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތެއް ހުއްޓައިލައިފިނަމަ

އެ ފަރާތުގެ ލައިސަންސް ބާޠިުލކޮށްފިނަމަ، މި މާއްދާގެ (ހ) ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ޕޭމަންްޓ  ،ބޭންކު އެކައުންޓްގައި ހުރި ފައިސާ އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭނުންކުރެވޭނީ

ތަންފީޛުކުރުމަްށ އެ ފައިސާ ނިސްބަތްވާ އެ ފަރާތުގެ  މުޢާމަލާތްތައް

 ކަސްޓަމަރުންނާއި ބެނެފިޝިއަީރސްއަށް ދައްކަންޖެހިފައިވާ ފައިސާ ދެއްކުމަށެވެ.

   (ޅ)

ރެމިޓެންސް ޚިދުމަށް ދިނުމަށް ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ކޮންމެ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ 

 އެވެ.ފަރާތަކުންވެސް އަންނަނިވި ކަންަކން ކުރަންވާނެ

ފައިސާ ޓްރާްނސްފަރުކރުމާ ބެހޭ  .17 (ހ)

 ކަންކަން

     އިންޓަރނޭޝަނަްލ އައުޓްވާރޑް ރެމިޓެންސް ހެދުމަށް ަކސްޓަމަރުން 

ފެށިގެްނ  ދުވަހުން ހަވާލުކުރާ ފައިސާ  އެ، ފައިސާ އެ ފަރާތާ  ހަވާލުކުރާ

 ށްބެނެފިޝިއަރީސްއަ އެ ފައިސާގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ )ފަހެއް( 5 މަސައްކަތު

 ލިބޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްުސން؛ އަދި 

)1(    

ޑޮމެސްޓިކް ރެމިޓެންސް ހެދުމަށް ކަސްޓަމަރުން އެ ފަރާތާ ހަވާލުކުރާ 

އިންޓަރނޭޝަަނލް އިންވާރޑް ރެމިޓެންސް ހެދުމަށް ލިޭބ  ، ފައިސާއާއި

 ދުވަހުގެ )ދޭއް( 2ފެށިގެން މަސައްކަތު  ދުވަހުން ލިބޭ ފައިސާ އެ، ފައިސާ

)2(     
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އެ ފައިސާގެ ބެނެފިޝިއަރީސްއަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމުތަްއ ، އިތެރޭގަ

  ހަމަޖެއްސުން.

ޕޭމަންޓް މުޢާމަލާތެއް އެކުއަޔަރކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ 

ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ  ކޮންމެ ފަރާތަކުން ވެސް، ޕޭމަންޓް މުޢާމަލާތެްއ 

 ފައިސާ، އެ ފައިސާ ލިބޭ ދުވަހުން ފެށިގެްނ ތަންފީޛުކުރުމަށް އެ ފަރާތަށް ިލބޭ

 ބެނެފިޝިއަރީސްއަށް  (އެކެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ ފައިސާގެ 1މަސައްކަތު 

 ލިބިގެންދާނެ އިްނތިޒާމުތައް ހަަމޖައްސަންވާނެއެވެ.

   (ށ)

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 އިލެކްޓްރޯނިކް މަނީ އިޝޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 

ރުމުގެ ޚިދުމަށް ދިނުމަށް ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ކޮްނެމ އިލެކްޓްރޯނިކް މަނީ އިޝޫކު

ވަނަ މާއްދާގެ (ކ) ގަިއ   20ވެސް، ޤާނޫނުގެ  ފަރާތަކުން ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އިތުުރން ތިރީގައިވާ ކަންކަމަށް ޢަމަލުުކރަންވާނެއެވެ.

އިލެކްޓްރޯނިކް މަނީ އިޝޫކުުރމާއި  .18 (ހ)

 ުކރުާމބެހޭ ކަންކަން ރިޑީމް

އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދަ ހޯދައިގެން ެމނުވީ ރުފިޔާ ފިޔަވައި އެހެން ަފއިސާއަކުން 

 އިލެކްޓްރޯނިކް މަނީ އިޝޫ ނުކުރުން؛

)1(    

އޭޖެންޓެއް ނުވަތަ އެ ފަރާތުގެ ފަރާތުން އެހެން ފަރާތެއް މެދުެވރިކޮށް ވެްސ 

 އިލެކްޓްރޯނިކް މަނީ އިޝޫ ނުކުރުން؛

)2(     

ނިކް މަނީ އެކައުންޓްތަކުގައި ހުންނަ އިލެކްޓްރޯނިްކ މަނީއަކީ އިލެކްޓްރޯ

 ޑިޕޮސިޓްގެ ގޮތުގައި ނުބެލުން؛ ައދި

)3(     

އިލެކްޓްރޯނިކް މަނީ އެކައުްނޓްަތކަށް އިންޓްރެސްޓް ނުަވތަ އެހެްނ މަންފާއެްއ 

 ވެސް ނުދިނުން.

)4(     

ލިބިފައިާވ  އިލެކްޓްރޯނިކް މަނީ އިޝޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ލައިސަންސް

ފަރާތްތަކުްނ، އޭޖެންޓުން މެދުވެރިކޮށް ިއލެކްޓްރޯނިކް މަީނ  ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ

 ޑިސްޓްރިބިއުޓް އަދި ރިޑީމްވެސް ކުރެވިދާނެއެވެ.

   (ށ)

އިލެކްޓްރޯނިކް މަނީ އިޝޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ކޮްނެމ 

ސް، އެ ފަރާތަކުން އިޝޫކުރާ އިލެކްޓްރޯނިކް މަީނ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކުން ވެ

ހޯލްޑްކުރާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ެވސް ވަކި އިލެކްޓްރޯނިކް މަނީ އެކައުންޓެއް ހުޅުާވ 

 ،ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ. އެ ފަރާތަކުން، ކޮންމެ ކަސްޓަމަރަކަށް ވެސް ހުޅުވައިދެވޭނީ

ންޓެވެ. އަދި، އިލެކްޓްރޯނިްކ (އެކެއް) އެކައު 1ެގ އިލެކްޓްރޯނިކް މަނީ އެކައުންޓް

 އިލެކްޓްރޯނިކް މަނީ އެކައުންޓް  .19 (ހ)
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މަނީ އެކައުންޓެއްގެ ވެރިފަރާތެއް ލިޔުމުން އެދުމުން، އެ ފަރާތެއްގެ އިލެކްޓްރޯނިކް 

މަނީ އެކައުންޓް ބަންދު ކުރުަމށްފަހު، އެ އެކައުންޓްގައިވާ ިއލެކްޓްރޯނިކް މަނީ 

 ރިޑީމްކޮށްދޭންވާނެއެވެ.    

އިލެކްޓްރޯނިކް މަނީ އެކައުންޓެްއގައި ގިނަވެގެން ބެހެްއޓޭނެ އިެލކްޓްރޯނިކް މަނީެގ 

އަދަދާއި،  އިލެކްޓްރޯނިކް މަނީ އެކައުންޓަކުން ކުރެވޭނެ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ލިމިޓެްއ 

އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، ެއއާ އެއްގޮތަށް  އިލެކްޓްރޯނިކް މަނީ އިޝޫކުރުމުގެ 

 ށް ލައިސަްނސް ލިބިފައިވާ ކޮންެމ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭޚިދުމަށް ދިނުމަ

 ފަރާތަކުންވެސް ޢަމަލުކުރަންވާނެެއވެ.  

   (ށ)

     މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަުށން އޮތޯރިޓީން ވަކި ލިމިޓެއް ކަނޑައަޅައިފައިވާނަމަ،

އެ ލިމިޓާ ޚިލާފުނުވާނެ ގޮތަށް، ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން އަމިއްަލ 

 ތަކެއް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. ލިމިޓް

   (ނ)

އިލެކްޓްރޯނިކް މަނީ އިޝޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ކޮްނެމ 

ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ  ފަރާތަުކްނ ވެސް، އެ ފަރާތަކުްނ އިޝޫުކރި އިލެކްޓްރޯނިކް 

ރިކުރުމަށް މަނީގެ ބަދަލުގައި ލިބިފައިވާ ފައިސާ، ހުރިހާ ވަގުތަކުވެސް، ރައްކާތެ

ޓަކައި ކަސްޓޯޑިއަން އެކައުންޓެއްގައި ނުވަތަ ކަސްޓޯޑިއަން އެކައުންޓްތަކެއްގަިއ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ބަހައްޓަންާވނެއެވެ. ކަސްޓޯޑިއަން އެކައުންޓް ވާންވާނީ

ބޭންކިންގއާެބހޭ ޤާޫނނުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ލިބިަފއިވާ ބޭންކެއްގަިއ 

 . ހުޅުވައިފައިވާ އެކައުންޓަކަށެވެ

 ކަސްޓޯޑިއަން އެކައުންޓް  .20 (ހ)

 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ބަޔާންޮކށްފައިވާ ފައިސާ، އެއް ކަސްޓޯިޑއަން އެކައުންޓަްށ 

 ވުރެ ގިނަ ކަސްޓޯޑިއަން އެކައުންޓްތަކުގައި ބެހެއްޓުަމށް އޮތޯރިޓީައށް އެންގިދާނެއެވެ. 

   (ށ)

އިންޓްރެސްޓް ނުވަތަ ފައިދާ ިލޭބ ކަސްޓޯޑިއަން އެކައުންޓަކީ ނުވަަތ އެކައުންޓްތަކަކީ 

އެކައުންޓެއް ނުވަތަ އެކައުންްޓަތކެއްގެ ގޮތުގައި ހުޅުވިދާނެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، 

އެކައުންޓަށް ލިބޭ އިންޓްރެްސޓް ނުވަތަ ފައިދާ ޖަމާކުރަންވާނީ ވަކި އެހެން 

 އެކައުންޓަކަށެވެ. 

   (ނ)

އުންޓް ހުޅުވާނަަމ، އެއިން ކޮންެމ އެއް ކަސްޓޯޑިއަން އެކައުންޓަށް ވުރެ ގިނަ އެކަ

އެކައުންޓްަތްއ  ،ކަސްޓޯޑިއަން އެކައުންޓަކަށް ިނސްބަތްވާ  އިލެކްޓްޯރނިކް މަނީ 

 ސާފުކޮށް އެނގޭނެ ގޮތަށް ރިކޯޑުކޮށްފައި ހުންނަންާވނެއެވެ. 

   (ރ)

އިލެކްޓްރޯނިކް މަނީ ހޯްލޑްކުރާ ފަރާތްތަކަްށ ، ކަސްޓޯޑިއަން އެކައުންޓްގައިވާ ފައިސާ

އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް  ،ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ދެއްކުމަށް ފިޔަވައި

   (ބ)
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  ދައްކަންޖެހިފައިވާ ފައިސާއެއް ދެއްކުމަށް ބޭނުންޮކށްގެން ނުާވނެެއވެ. އަދި ރަހުނެއް

 ކުރުމަށް ވެސް ބޭނުންކޮށްގެން ުނވާނެއެވެ. 

، ހުރިާހ ވަގުތަކު ވެސް، ކަސްޓޯޑިއަން އެކައުންޓްގައި ނުވަތަ އެކައުންޓްތަކުގައި

ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން ެއ އިރަކު އިޝޫކޮށްފައި ހުރި ުޖމުލަ އިލެކްޓްރޯނިްކ 

 މަނީގެ ވެލިއުއަށްވުރެ މަދުނޫން ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ބަހައްޓަންވާެނއެވެ. 

   (ޅ)

ކަސްޓޯޑިއަން އެކައުންޓަކުން ފައިސާ ނެގުމުން، އެކައުންޓްގައި ބާކީ ހުންނާެނ 

އިސާގެ ޢަދަދު މި މާއްދާގެ (ޅ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޢަދަދަށްވުރެ ަމުދ ފަ

ނުވާނަމަ، ކަސްޓޯޑިއަން އެކަުއންޓުން ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަށް ފައިާސ 

 ނެގިދާނެއެވެ. 

   (ކ)

ނުވަަތ  ،ނުަވތަ އުވައިަލއިފިނަމަ ،ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތް އިްފލާސްކޮށްފިނަމަ

ނުވަަތ  ،ކް މަނީ އިޝޫކުުރމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުން ހުއްޓަިއލައިފިނަމައިލެކްޓްރޯނި

އިލެކްޓްރޯނިކް މަނީ އިޝޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ލިބިަފއިވާ ލައިސަންސް 

   - ބާޠިލުކޮށްިފނަމަ

   (އ)

އިލެކްޓްރޯނިކް މަނީ އެކައުންްޓަތކުގެ ވެރިފަރާތްތަކުން ުހށަހަޅާ ކްލެއިމްތައް 

ކައި، ކަސްޓޯޑިއަން ބޭންކަކުން އެ އެކައުންޓްގަިއވާ ފައިސާ އަދާކުރުމަށް ޓަ

 ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ.

)1(     

 ،ކަސްޓޯޑިއަން އެކައުންޓްގައި ހުރި ފައިސާ އެންމެ ފުރަތަމަ ޭބުނންކުރެވޭނީ

އެ ފައިސާ ނިސްބަތްވާ އިލެކްޓްރޯނިކް މަނީ އެކައުންޓްތަކުެގ 

ކުރުމަށެވެ. އަދި ކަސްޓޯޑިއަން ވެރިފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ކްލެިއމްތައް އަދާ

އެކައުންޓްގައި ހުރި ފައިސާއެއް ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަށް ިލޭބނީ، ހުރިާހ 

އިލެކްޓްރޯނިކް މަނީ އެކައުންޓްަތކުގެ ވެރިފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ  ކްލެއިމްތައް 

 އަދާކޮށް ނިމުމުންނެވެ. 

)2(     

ބަތްވާ އިލެްކޓްރޯނިކް މަީނ ކަސްޓޯޑިއަން އެކައުންޓްގައި ހުިރ ފައިސާ ނިސް

އެކައުންޓްތަކުގެ ވެރިފަރާތްތަުކން ހުށަހަޅާ ކްލެއިމްތައް އަދާކުރުމަށް،  

އިކެލްޓްރޯނިކް މަނީ އެކައުންޓްތަކުގެ ވެރިފަރާތްތަކުެގ ތަފުސީލު 

 ކަސްޓޯޑިއަން އެކައުންޓް އޮތް ބޭންކަށް ދޭންވާނެއެވެ.

)3(     

މަށް ޓަކައި ކަސްޓޯޑިއަން އެކައުންޓް ހުޅުވާ ކަސްޓޯޑިއަން އެކައުންޓް ހުޅުވައި ހިންގު

ކޮންމެ ބޭންކަކާއި އިލެކްޓްރޯނިްކ މަނީ އިޝޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތާ ދެމެދު 

     އެންމެ  ،ލިޔުމުން އެއްބަސްވުމެއް ވާންވާނެއެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގައި

   (ވ)
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 މަދުވެގެން ވެސް، އަންނަނިވި ަކންކަން ހިމަނަންާވނެއެވެ.

ޓޯޑިއަން ބޭންކާއި އިލެކްޓްރޯނިކް މަނީ އިޝޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ކަސް

 ފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް؛ އަދި

)1(    

ކޮންމެ ދުވަހަކު، އެ ޭބންކެއްގައި ހުޅުވައިފައިވާ ކަސްޓޯޑިއަން އެކައުންޓަްށ 

      ،ނިސްބަތްވާ އިލެކްޓްރޯނިކް މަނީ އެކައުންޓްތަކުގެ ޖުމުލަ ބާކީއާއި

އެ ކަސްޓޯޑިއަން އެކައުންޓްގެ ބާކީ، ބޭންކުން ރިކޮންސައިލް ކުރާނެ ގޮތުގެ 

 އިންތިޒާމްތައް.

)2(    

ކަސްޓޯޑިއަން އެކައުންޓް ހުޅުވައި ހިންގުމަށް ޓަކައި ކަސްޓޯޑިއަން އެކައުންޓް ހުޅުވާ 

ބޭންކަކާއި އިލެކްޓްރޯނިކް ަމީނ އިޝޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ަފރާތާ ދެމެދު ވެވޭ 

ސްވުމުގައި ކަސްޓޯޑިއަން ބޭންކުން، އިލެކްޓްޯރނިކް މަނީ އިޝޫކުރުމުެގ އެއްބަ

ޚިދުމަތްދޭ އެހެން ފަރާތަކަށް ކަސްޓޯޑިއަން އެކައުންޓެއް ހުޅުވައި ނުދެވޭނެ ކަމަްށ 

ނުވަތަ  އިލެކްޓްރޯނިކް މަނީ ިއޝޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން އެހެން ބޭންކެއްގަިއ 

 ޅުވައިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްެގން ނުވާނެއެވެ. ކަސްޓޯޑިއަން އެކައުންޓެއް ހު

   (މ)

ކަސްޓޯޑިއަން އެކައުންޓަށް ނިސްބަތްވާ އިލެކްޓްރޯނިކް މަނީ އެކައުންޓްތަކުގެ ބާީކ 

ބެލުމަށް ޓަކައި، ކަސްޓޯޑިއަްނ ބޭންކަކުން އެދުމުން، އިެލކްޓްރޯނިކް މަީނ  

ށް އެ ފަރާތުގެ އިލެކްޓްރޯނިކް މަީނ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން، އެ ބޭންކަކައިޝޫކުރުމުގެ 

 ސިސްޓަމަށް އެކްސެސް ދޭންވާނެއެވެ. 

   (ފ)

އެ އެކައުންޓަށް ނިސްބަތްވާ އިލެކްޓްރޯނިްކ  ،ކަސްޓޯޑިއަން އެކައުންޓްގެ ޖުމުލަ ބާކީ

ވަނަ  21މި ގަވާއިދުގެ  ،މަނީ އެކައުންޓްތަކުގެ ޖުމުލަ ބާކީއަށްވުރެ މަދުވާކަން

ން ކަސްޓޯޑިއަން ބޭންކުން، އިލެކްޓްރޯނިކް މަީނ މާއްދާގެ  (ނ) ގެ ދަށު

 ،އިޝޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަށް އަންގައިފިނަމަ، އަންގާ ާތރީޚުން ފެށިގެން

       މަދުވާ ފައިސާ، ،(ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 3ލަސްވެގެން މަސައްކަތު 

 އެ ފަރާތުން ކަސްޓޯޑިއަން އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަންވާނެއެވެ. 

   (ދ)

އެއްވެސް ބޭންކަކުން، އިލެްކްޓރޯނިކް މަނީ އިޝޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެއްެގ 

އެކަން ކުރުމަށް އޮތޯރިޓީގެ އިއުތިރާޒެއް  ،ކަސްޓޯޑިއަން ބޭންކަކަށް ވުމުގެ ކުރިން

 ނެތްކަން ހޯދަންާވނެއެވެ.

ކަސްޓޯޑިއަން ބޭންކުން  .21 (ހ)

 ޢަމަލުކުރަްނޖެހޭ އިުތރު ކަންކަން 

އަން އެކައުންޓްގައިވާ ފައިސާއަކީ އިލެކްޓްރޯނިްކ މަނީ ހޯލްޑްކުާރ ކަސްޓޯޑި

ފަރާތްތަކުގެ ޓްރަސްޓަށް ެބހެްއޓޭ ފައިސާއެއް ކަމަށްވާތީ، ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްޭދ 

    ފަރާތުން ކަސްޓޯޑިއަން ބޭްނކަށް ދައްކަންޖެހިފައިވާ އެއްެވސް ދަރަންޏެއް، 

  (ށ)



 ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް ދިވެހި              R-42/2022 : ނަންަބރު ގަާވިއދު                53  އަދަުދ:                 51ލިުއމް: ވޮ

 

 
 

19 

އިސާ ކަސްޓޯޑިއަން ބޭންކުން އެކައުންޓްގައިވާ ފައޯފް ކުރުމަށް އެ -ސެޓް

 ބޭނުންކޮށްެގން ނުވާނެއެވެ. 

ކަސްޓޯޑިއަން ބޭންކެއްގައި ހުޅުވައިފައިވާ ކަސްޓޯޑިއަން އެކައުންޓަށް ނިސްަބތްާވ 

އިލެކްޓްރޯނިކް މަނީ އެކައުންޓްތަކުގެ ޖުމުލަ ބާކީއާއި އެ ކަސްޓޯޑިއަން އެކައުންޓްގެ 

ސައިލް ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ކަސްޓޯޑިއަން ބާކީ، ކަސްޓޯޑިއަން ބޭންކުން ރިކޮން

އެކައުންޓްގެ ޖުމުލަ ބާކީ ިއެލކްޓްރޯނިކް އެކައުންޓްތަކުގެ ުޖމުލަ ބާކީއަށްވުެރ 

މަދުވާނަމަ،  އިލެކްޓްރޯނިކް މަނީ އިޝޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަށް އެކަްނ 

      ކަތު އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި އެ އެންގުން އަންގާ ތާރީޚުން ފެިށގެން މަސައް

     (ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި، މަދުވާ ފައިސާ ކަސްޓޯޑިއަން އެކައުންޓަށް  3

އޮޯތރިޓީއަށް  އެަކްނ  ،ކަސްޓޯޑިއަން ބޭންކުން  ،އެ ފަރާތުން ޖަމާނުޮކށްފިނަމަ

 އަންގަންވާނެއެވެ.

   (ނ)

އިފައިވާ ކަސްޓޯޑިއަން ބޭންކަކުން އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދަ ލިބިގެން އެ ބޭންުކގައި ހުޅުވަ

ކަސްޓޯޑިއަން އެކައުންޓްގައިވާ ފައިސާ، އޮތޯރިޓީން ހުއްދަކުާރ، އިންޓްރެސްްޓ 

 ނުވަތަ ފައިދާ ލިބިދޭ މާލީ އިްނސްޓްރުމަންޓްތަކުގައި އިންވެސްްޓކުރެވިދާނެއެވެ.

   (ރ)

ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާުތ  ،ކަސްޓޯޑިއަން ބޭންކަށް ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަްނކަމުގައި

ަވނަ މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ މަޢުލޫމާުތ ހާމަކުރުން މަނާކުރާ ކުރުމުްނ  55ޤާޫނނުގެ  ،މަކީދިނު

 އިސްތިސްނާވާނެ ކަންކަމެވެ.  

މަޢުލޫމާތު ހާމަުކރުން މަނާ  .22

 ކުރުމުން ިއސްިތސްނާކުުރން 

ލަތްތަކުގެ ތެރެއިްނ ޙާގެ (އ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްދާ 20މި ގަވާއިދުގެ 

މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ކަސްޓޯޑިއަން އެކައުންޓްގައި ހުރި ފައިސާ ނިސްބަތްވާ ހާލަތެއް 

އިލެކްޓްރޯނިކް މަނީ އެކައުްނޓްތަކުގެ ވެރިފަރާތްތަކުްނ ހުަށހަޅާ ކްލެއިމްތަްއ 

 ،އަދާކުރުމަށް، އިކެލްޓްރޯނިކް މަނީ އެކައުންޓްތަކުގެ ވެރިފަރާތްތަކުގެ ތަފުސީލު

 ދިއަ؛ ނުން ކަސްޓޯޑިއަން ބޭންކަށް ދި

  (ހ)

ކަސްޓޯޑިއަން އެކައުންޓަށް ނިސްބަތްވާ އިލެކްޓްރޯނިކް މަނީ އެކައުންޓްތަކުގެ ބާީކ 

ބެލުމަށް ޓަކައި ކަސްޓޯޑިއަން ޭބންކަކުން އެދުމުން، އެ ޭބންކަަކށް އިލެކްޓްރޯނިްކ 

މަނީ އިޝޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ އިލެކްޓްރޯނިކް މަނީ ސިސްޓަމަށް އެކްސެސް 

 ދިނުން.

 

 

   (ށ)
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 ފަސްވަނަ ބާބު 

 އެކައުންޓް އިންފޮމޭޝަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް   ތާއި ޕޭމަންޓް އިނީޝިއޭޝަން ޚިދުމަ 

ޕޭމަންޓް އިނީޝިއޭޝަން ޚިދުަމތް ދިނުމަށް ލައިސަންސް ލިިބަފއިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ވެސް 

 ތިރީގައިވާ ކަންކަމަށް ޢަމަލުކުރަްނވާނެއެވެ. 

އޭަޝން ޕޭމަންޓް އިނީޝި  .23

ޚިުދމަތްދޭ ަފރާތްތަކުން 

 ޢަމަލުކުރަްނޖެހޭ އިުތރު ކަންކަން 

  (ހ) ޕޭޔަރގެ ފައިސާއެއް ހޯލްޑްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އެއްވެސް ވަގުތެއްގައި

ޕޭޔަރގެ ޕޭމަންޓް އެކައުންޓް އޮތް ޕޭމަންޓް އެކައުންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތާ ނުވަތަ 

އޮތޯރިީޓްނ  ،ވެސް މުއާޞަލާތް ކުރަންވާނީ މުއާޞަލާތު ކުރަންޖެހޭ އެހެން ަފރާތަކާ 

 ކަނޑައަޅާ ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީ ކަންކަމާ އެއްގޮތަށް، ރައްކާތެރި ގޮތަކަށެވެ. 

  (ށ)

ޕޭޔަރގެ "ކަސްޓަމަރ ސެކިއުރިޓީ ކްރެޑެންޝަލްސް" ހުރީ ރައްކާތެރިކޮށް ކަމާއި، 

ތަކަށް ޕޭޔަރއާއި  ކްރެޑެންޝަލްސް އިޝޫކުރި ފަރާތް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާ

 އެކްސެސް ނުވާނެ ގޮތަކަށްކަން ޔަގީންކުރަންވާނެއެވެ.  

   (ނ)

، ޕޭޔަރ އެދިގެން ޕޭމަންޓް އިނީޝިއޭޝަން ޚިދުމަތް ދިނުމުެގ ބޭނުން ފިޔަވައި

       އެހެން ބޭނުމަކަށް އެ ފަރާުތގެ ޑޭޓާ ރައްކާކޮށްފައި ބަހައްޓައިގެން ނުަވަތ 

ވަތަ އެ ފަރާތުގެ ޑޭޓާ ޕްރޮސެސްކޮށްގެން އެ ފަރާތުގެ ޑޭޓާއަށް އެކްސެސްވެގެން ނު

އެ ފަރާތަކީ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ޒާީތ  ،ވެސް ނުވާނެއެވެ. ޕޭޔަރގެ ޑޭޓާގެ ތެރޭގައި

 މާޢުލޫމާތާއި މާލީ މަޢުލޫމާތު ހިެމނޭނެއެވެ. 

   (ރ)

ޕޭޔަރގެ ހުއްދަޔާއެކު މެނުވީ، ޕޭމަންޓް މުޢާމަލާތެއްގެ ޢަދަދު ނުވަތަ ޕޭއީ ނުވަތަ 

 ސް ސިފައެއް ބަދަލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އެހެންވެ

   (ބ)

އެކައުންޓް އިންފޮމޭޝަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ކޮންެމ 

 ފަރާތަކުން ވެސް ތިރީގައިވާ ކަންކަމަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. 

އެކައުންޓް ިއންފޮމޭަޝން  .24

ފޯރުކޮށްދިުނުމގެ ޚިުދމަްތދޭ 

ތްތަކުން ޢަމަލުކުަރންޖެހޭ ފަރާ

  (ހ) ޕޭޔަރގެ ފައިސާއެއް ހޯލްޑްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އެއްވެސް ވަގުތެއްގައި އިތުރު ކަންކަން 

ޕޭޔަރގެ ޕޭމަންޓް އެކައުންޓް އޮތް ޕޭމަންޓް އެކައުންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތާ ނުވަތަ 

އޮތޯރިީޓްނ  ،ވާނީމުއާޞަލާތު ކުރަންޖެހޭ އެހެން ފަރާތަކާ ވެސް މުއާޞަލާތު ކުރަން

 ކަނޑައަޅާ ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީ ކަންކަމާ އެއްގޮތަށް، ރައްކާތެރި ގޮތަކަށެވެ. 

  (ށ)

ޕޭޔަރގެ "ކަސްޓަމަރ ސެކިއުރިޓީ ކްރެޑެންޝަލްސް" ހުރީ ރައްކާތެރިކޮށްކަމާއި، 

ޕޭޔަރއާއި ކްރެޑެންޝަލްސް އިޝޫކުރި ފަރާތް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަށް އެކްސެސް 

 ގޮތަކަށްކަން ޔަޤީންކުރަްނވާނެއެވެ.  ނުވާނެ 

  (ނ)
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ޕޭޔަރ އެދިގެން އެކައުންޓް އިންފޮމޭޝަން ފޯރުކޮށްިދނުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުެގ 

އެހެން ބޭނުމަަކށް އެ ފަރާތުގެ ޑޭޓާ ރައްކާކޮށްފައި ބަހައްޓައިގެްނ ، ބޭނުން ފިޔަވައި

ތުގެ ޑޭާޓ ނުވަތަ އެ ފަރާތުެގ ޑޭޓާއަްށ އެކްސެސްވެގެން ނުވަތަ ެއ ފަރާ

އެ ފަރާތަކީ  ،ޕްރޮސެސްކޮށްގެން ވެސް ނުވާނެއެވެ. ޕޭޔަރގެ ޑޭޓާގެ ތެރޭގައި

 ކާކުކަން އަންގައިދޭ ޒާތީ މަޢުލޫމާތާއި މާލީ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭނެއެެވ. 

   (ރ)

 ހަވަނަ ބާބު 

 އެހެނިހެން ކަންކަން 

 ފަރާތުގެ   އެ ،ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާަތކުން ެމނުވީ ހޯދައިގެން ހުއްދަ އޮތޯރިޓީގެ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނުވަަތ ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ، ސަބްސިޑިއަރީއެއް ނުވަތަ  ބްރާންޗެއް

  .ނުވާނެެއވެ ޤާއިމުކޮށްގެން ބޭރުގައި

ސަްބސިޑިައީރއާއި ްބރާންޗް  .25 (ހ)

 ޤާިއމުކުރުން 

 ގެ ބަންދުކުރުމު ސަބްސިޑިއަރީއެއް ނުވަތަ ބްރާންޗެއް ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެއްގެ

  އޮތޯރިޓީއަށާއި  ލިޔުމަކުން ކުރިން، އެ ފަރާތުން ދުވަހުގެ) ފަސްދޮޅަސް( 60

 އަންގާއިރު  އޮތޯިރޓީއަށް މިޮގތުން. ައންގަންވާނެއެވެ އެކަން   ކަސްޓަމަރުންނަށް

 ރާވައިފައިވާގޮތުގެ  ބަންދުކުރުމަށް ވިޔަފާރި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ބަންދުކުރުމަށް

 .ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ ތަފުސީލު

  (ށ)

ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރި ހިންގާ ތަން ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާނަަމ، ބަދަލުކުރުމުެގ 

 (ތިރީސް) ދުވަހުގެ ކުރިން، ބަދަލުކުރާ ތަނުގެ އެޑްރެސް އޮތޯރިޓީއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.  30

 ވިޔަފާރި ހިްނގާ ތަން ަބދަލުުވން  .26

އިދާރާއަާކ  މާލީ  ދޭ ފަރާަތކުން، އެހެންނުވީ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްއޮތޯރިޓީގެ ހުއްދަ ހޯދައިގެން މެ 

  އެއްކޮށްލައިގެން ނުވާނެއެވެ.

މާލީ އިާދރާއަކާ އެއްކޮށްލުން  .27

 (މަރޖް ކުުރން)

އެއްވެސް ފަރާތަކުން ސީދާކޮށް ނުވަތަ ނުސީދާކޮށް ނުަވަތ އެހެން ފަރާތެްއ 

ދާރަކަށް ނުވަތަ ޙަޤީޤީ ޙިއްޞާޖަރ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެއްގެ މޭ ،މެދުވެރިކޮށް

އެފަދަ  ،ވެރިފަރާތަކަށް ވާނެ ފަދަ މިންަވރަކަށް ހިއްސާ ހޯދުމަށް ގަސްތުކުރާނަމަ

ހިއްސާއެއް ހޯދުމުގެ ކުރިން އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ. އެއްވެސް ފަރާތަކުން 

 ،ށް ބެލެވޭނީއެހެން ފަރާތެއް ނުވަތަ ފަރާތްތަކެއް މެދުވެރިކޮށް ހިއްސާ ހޯދާކަމަ

ރަސްމީ ނުވަތަ ނުރަސްމީ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އެ ފަރާތްތަްއ ގުޅިގެން ޕޭމަންޓް 

އްކަތްކުރާކަމަށް އޮތޯރިޓީއަްށ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ ވޯޓުިދނުމުެގ ބާރު ހޯދުމަްށ މަސަ

 ބޫލު ކުރެވޭނަމައެވެ.ޤަ

 

 ،މިލްކުވެރިަކން ބަދަުލވުާމއި  .28 (ހ)

 ން ވު ާދރަކަށްޙިްއޞާމޭޖަރ 
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ތިރީގައިވާ  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު

 މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ.

   (ށ)

ދާރަކަށްވުމަށް ހުަށހަޅާ ފަރާތުގެ އަދި އެ ފަރާތުެގ ހިއްސާގެ ޙިއްޞާމޭޖަރ 

ޤައުީމ  ،ޙަޤީޤީ ވެރިފަރާތަކީ އެހެން ފަރާތެއްނަމަ އެ ފަރާތެއްގެ ނަމާއި

އަދާކުރާ ވަޒީފާ ނުވަތަ އާމްަދނީ ހޯދުމަްށ  ،ނިސްބަތާއި، ދާއިމީ އެޑްރެހާއި

         އެ ފަރާތެއްގެ މާލީ ހާލަތު އަންގައިޭދ  ،ކުރާ މަސައްކަތާއި

މާލީ ހިސާބުތަކާއި، އޮތޯރިޓީްނ ކަނޑައަޅާ އެ ފަރާތަކާ ބެޭހ އެހެނިެހްނ 

       ުހންނަންވާީނ މިގޮުތން ހުށަހަާޅ މާލީ ހިސާބުތައް ؛މަޢުލޫމާތު

 ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. އޮޑިޓް ކޮށްފައި ކަމަށް އޮތޯރިޓީއަށް

)1(     

  ދާރަކަށް ވުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ޤާނޫނީ ޝަޚުޞެއްނަމަ، ޙިއްޞާމޭޖަރ 

     އެ ޤާނޫނީ ޝަޚުޞުގެ އަދި އެ ފަރާތުގެ ޙަޤީޤީ ވެރިފަރާތްތަކާެބޭހ 

ޢުލޫމާުތ، އަދި ޤާނޫީނ ) ނަންބަރުގައިވާ މ1ަމި މާއްދާގެ (ށ)ގެ (

     ގެ އޮޑިޓްކޮށްފައިާވ ދުަވހު(ތިނެއް) އަހަރު 3ޝަޚުޞުގެ ވޭތުވެދިޔަ 

 މާލީ ހިސާބުތައް؛ މިގޮތުން ުހށަަހޅާ ޤާނޫނީ ޝަޚުޞެއްގެ މާލީ ހިސާބުތަކުން 

ލަތު ވަކިން އެނގެން އޮތުމުެގ ހާއްގެ މާލީ ޞެވެސް އެ ޤާނޫނީ ޝަޚު

ަލުތ ހާގެ (ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް) މާލީ ޕުއް ހިމެޭނ ގްރޫޞެއިތުރުން އެ ޝަޚު

 ވެސް ދައްކުވައިދޭން ވާނެއެވެ. 

)2(     

    ކޮންމެ ފަރުދެއްވެސް އަިދ  ވުމަށް ހުށަހަޅާ ދާރަކަށްޙިއްޞާމޭޖަރ 

ޤާނޫނީ ޝަޙުޞެއްގެ ޙަޤީޤީ ެވރިފަރާތެއް ވެސް، އެ ފަރާތެއްެގ މައްޗަްށ 

ނުވަތަ  ،މައެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކުށެއް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާނަ

ނުވަަތ  ،އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކުށެއް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައި ނުާވނަމަ

އިފްލާސްކުރެވިފައިވާ ނުވަތަ އިްފލާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ުކންފުންޏެއްގެ 

ބޯޑު މެންބަރެއް ނުވަތަ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް މެންބަރެއްގެ ގޮތުގަިއ 

ޙަޤީޤަތްަކމަށް ުބެނ  ، ބަޔާންކޮށްއެ ކަމެއް ،ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާނަމަ

 ސޮއިކޮށްފައިވާ ބަޔާނަކާއި، ޕޮލިސް ކްލިއަރެންސް ރިކޯޑެއް.

)3(     

ދާރަކަށް ވުމަށް ހުށަހަޅާ ހިއްސާދާރާިއ، ޙަޤީޤީ ޙިއްޞާމޭޖަރ 

      ،ލަޙަެތއްވާ ހުރިހާ އިދާރާތަކުގެ ލިސްޓަކާއިޞްވެރިފަރާތްތަކުގެ  މަ

 ވާ އެޑްރެހާއި މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ މިންވަރު؛އެ އިދާރާތައް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި

 

)4(     
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އެ ހިއްސާ  ކާއި،ޝަރުޠުތަ ،ހިއްސާ ހޯދުމުގައި ވެވޭނެ އެއްބަސްވުންތަކާއި

 ؛ކުރާ ގޮތްތުހޯދުމަށް ގަސް

)5(     

ކުރާ ހިއްސާ ގަތުމަށް ނުވަތަ ހޯދުމަށް ބޭނުންާވ ފައިސާގެ ތުހޯދުމަށް ގަސް

 އެ ފައިސާ ހޯދާނެ ގޮތް؛ ،ދަދާއިއަ

)6(     

ނުވަަތ  ،އޮނިގަނޑަށް ،ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއަށް

އެ ބަދަލެއްގެ  ،ކުރާނަމަތުމު ަބދަލެްއ ގެންނަން ގަސްންމެނޭޖްމަންޓަށް މުހި

 ލު؛ އަދި ފުސީތަ

)7(     

     )8( އޮތޯރިޓީން އަންގާ އެހެނިެހން މަޢުލޫމާތު.

ސީދާކޮށް ނުވަަތ  ،އްދާރެޙިއްޞާޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެއްގެ އެއްވެސް މޭޖަރ 

އެ ކުންފުީނެގ  ،ނުސީދާކޮށް ނުވަތަ އެހެން ފަރާެތއް ނުވަތަ ފަރާތްތަކެއް މެދުވެރިކޮށް

(ވިހި އިންސައްތަ)  20ލިބިދޭ ހިއްސާގެ % ރައުސްމާލުގެ ނުވަތަ ވޯޓުދިނުމުެގ ބާރު

(ތެްއިތރީސް އިންސައްތަ)  33ނުވަތަ % ،ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އިތުރުވެގެްނދާނެ

(ަފންސާސް އިންސައްތަ)  50ނުވަތަ % ،އެއަށްވުރެ އިތުރުވެގެްނދާނެ ނުވަތަ

ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އިތުރުވެގެންދާނެ މިންވަރަކަށް ހިއްސާ އިތުރުކުރުމުގެ ކުރިން 

    މިގޮތަށް ހުއްދައަށް އެދުުމން، މި މާއްދާގެ  އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދަ ހޯދަންވާނެެއވެ.

ލޫމާތު ނުވަތަ އެ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ތެރެއިްނ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުިރހާ މަޢު

 ބައެއް މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމަށް ޮއތޯރިޓީން އެ ފަރާތަށް އެންގިދާެނއެވެ. 

   (ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ނ) ގައިވާ ފަދައިން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޕޭމަންްޓ 

 ،އެނގުމުންޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެއްގެ ހިއްސާ ހޯދުމަށް ގަސްތުކުރާކަން އެ ފަރާތަށް 

 އެކަން ލަސްނުކޮށް އޮތޯރިޓީއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

   (ރ)

    ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކުން، ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ގޮތަާށިއ 

އެ ފަރާތުގެ ސިސްޓަމްތަކަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެންނަ ނަމަ، އެ ބަދަލެއް ގެނައުމުގެ ކުރިްނ 

އަންނަނިވި ކަންކަން ހަމައެކަިނ  ،ހޯދަންވާނެއެވެ. ބޮޑު ބަދަލުގެ ތެރޭގައިއޮތޯރިޓީގެ ހުއްދަ 

 މިކަންކަމަށް ހުދޫދުނުވާގޮތެއްގެ ަމތީން ހިމެނޭނެއެވެ.  

ވިޔަފާިރއާއި ިހންުގމަށް  .29

 ބަދަުލގެނަުއން 

ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތާިއ އެ ފަރާތުގެ ކަސްޓަމަރުންގެ މައްޗަށް ހިނާގ 

 މަތަކަށް ބޮޑު ަބދަލެއް ގެނައުން؛ޝަރުޠުތަކާއި ހަ

  (ހ)

   (ށ) އަދި އެ ފަރާތުން ބޭނުންކުރާ ޓެކްޮނޮލޖިކަލް ޕްލެޓްފޯމްތަކަށް ބަދަލެއް ގެނައުން؛ 
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ފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ބަދަލެްއ ޅައިއިންފޮމޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ޤާއިމުކުރުމަށް އަ

 ގެނައުން.

   (ނ)

ނަމަ، ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ  ކޮންެމ މެއް މެދުވެރިވެއްޖެއަންނަނިވި ކަންތަްއތަކުގެ ތެރެއިން ކަ

 ންގަންާވެނއެވެ. ފަރާތަކުން ވެސް، ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އޮތޯރިޓީއަށް އަ

އޮތޯރިީޓއަށް އަްނގަްނޖެހޭ  .30

 ކަންކަން

އެ ފަރާތާ ދެކޮޅަށް މަދަީނ ނުަވތަ ޖިނާއި މައްސަލައެއް، ދިވެިހރާއްޖޭގެ ކޯޓަކަްށ 

 ސް ކޯޓަކަށް ހުަށހެޅުން؛ނުވަތަ އެހެންވެ

  (ހ)

ފަރާުތގެ ހިންގުމަށް ހުރަސް އެޅިފައިވާ ނުވަތަ ހިންުގްނ  ކަމެއްގެ ސަބަބުން އެ އެ

 ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް ބޮޑެތި ދަތިަތއް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމެއް؛

   (ށ)

އެ ފަރާތް ސޮލްވަންޓް ނުވުން ނުވަތަ ސޮލްވަންޓް ނުވުމާ ގާްތވުން، ނުވަތަ މާީލ 

ތިޒާމެއް،  ނުވަތަ ޤާނޫނީ އިލްތިޒާމެއް ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެއްގެ ސަބަބުްނ އިލް

 އަދާކުރަންޖެހޭ އިލްތިޒާމެއް ނުވަަތ އެހެންވެސް އިލްތިޒާމެއް އަދާނުކުރެވުން؛

   (ނ)

އެ ފަރާތުގެ މައްޗަށް އޮތޯރިޓީ ނޫން އެހެން ރެގިއުލޭޓަރީ އިދާރާއަކުން، އެއީ 

 ތަނެއްގެ ރެގިއުލޭޓަރީ އިދާރާއަކަށް ވީނަމަވެސް އެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނުވަތަ އެހެން

ނުވަތަ ސުލޫކީ ފިޔަވަޅެއް  ފިޔަވަޅެއް އެޅުން  ޙީ ލާޞްތަނަކުން، އެއްވެސް އި

 އެޅުން؛

   (ރ)

ފާނެ އެއްވެސް ކަމެއް އިއެ ފަރާތުގެ އަބުރަށް ނޭދެޭވ ބޮޑު އަސަރެއް ކުރުވަ

 ރިވުން؛ އަދިމެދުވެ

   (ބ)

   (ޅ) ހެނިހެްނ ކަންކަން.އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ އެ

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީްނ، ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްޭދ  27ޤާނޫނުގެ 

ފަރާތަކުން، އޭޖެންޓެއް ނުަވަތ އޭޖެންޓުން މެދުވެރިކޮށް ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭްނ 

ހުއްދައަށް އެދި އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.  އޮތޯރިޓީގެ  ،ބޭނުންވެއްޖެނަމަ 

އްދަ ލިބުމަށްފަުހ، ވަކިވަކި އޭޖެންޓުން އައްޔަނުކުރުމަށް އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދަ ހޯދާކަްށ ހު

 ނުޖެހޭނެއެވެ. 

 ކުރުން އައްަޔނުއޭޖެންޓުން  .31 (ހ)

 

(ފަހެްއ)  5ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކުްނ، އޭޖެންޓެއް އައްޔަނުކުރާތާ މަސައްކަތު 

ތަފުސީލުަތއް އޮތޯރިޓީއަްށ  އައްޔަނުކުރި އޭޖެންޓުގެ ،ދުވަހުގެ ތެރޭގައި

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

   (ށ)
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ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން އޭޖެންޓެއް ވަކިކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ އޭޖެންޓެއްގެ ގޮތުގައި 

މަސައްކަތްކުރުން ހުއްޓައިލައިފިަނމަ، ވަކި ކުރި ނުވަަތ ހުއްޓައިިލ ތާރީޚުން ފެށިގެްނ 

 އޮތޯރިޓީއަށް އަންގަންވާނެެއވެ.  (ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ެއކަން 5

   (ނ)

         ،ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކުން ކޮންމެ އޭޖެންޓެއް އައްޔަނުކުރަންވާނީ

  އެ އައްޔަނުކުރާ އޭޖެންޓަކާއެކު ލިޔުމުން އެއްބަސްވުމެއް ހެދުމަށްފަހުގައެވެ. އަިދ 

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  އެ އެއްބަސްވުމުގައި ދެ ފަރާތުގެ ޙައްޤުތަކާއި ޒިންމާތަކާއި

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

   (ރ)

ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކުން އޭޖެންޓުން މެދުވެރިކޮށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި 

 އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ޢަމަލުކުަރންވާނެއެވެ.

   (ބ)

ތުތައް އަސިޔާސަތުތަކާއި އިޖުރާ ކުރުމުގެ ހަރުދަނާއައްޔަނުއޭޖެންޓުން 

ކުރުމުގައި އައްޔަނުއޭޖެންޓުން  މާއި،އަށް ޢަމަލުކުރުއެ ،ޤާއިމުކޮށް

އޭޖެންޓުންނާެބޭހ  މާއި،ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ޑިއުޑިލިޖެންސް ފުރިހަމަކުރު

 ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތުތައް ބެހެްއޓުްނ؛

)1(     

     )2( އޭޖެންޓުންނަށް އެކަށީެގންވާ ތަްމރީނު ދިނުން؛

   ،ތްތައް އަހުލުވެރިކުރުވައިއޭޖެންޓުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ަކންކަމަށް އެ ފަރާ

އެ ކަންކަމަށް ފުރިހަމައަްށ ޢަަމލުކުރޭތޯ ބެލުަމށް އެކަށީގެންާވ ނިޒާމުތައް 

 ޤާއިމުކުރުން؛ އަދި 

)3(     

އޭޖެންޓުން މެދުވެރިކޮށް ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ކުރިމަތިވެދާނެ ރިސްކްތައް 

ރިސްކްތަކުގެ ކުޑަކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން. އެފަދަ 

ރެޕިއުޓޭޝަނަްލ ، ލިކުއިޑިޓީ ރިސްކާއި، ތެރޭގައި، އޮޕަރޭޝަނަލް ރިސްކާއި

ތެރިކަމާ  ނަގައިފައިވާ ފައިސާގެ ަރއްކާރިސްކާއި، ކަސްޓަމަރުންގެ އަތުން

 ގުޅޭގޮތުން ކުރިމަތިވެދާނެ ރިސްކް ހިމެނެއެވެ.

)4(     

ްނ ރަޖިސްޓަރީއެއް އެ ފަރާތެއްގެ ހުރިހާ އޭޖެންޓުންގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތު 

 ،އެ ރަޖިސްޓަރީ އާންމުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އޭޖެންޓުްނ ބަދަލުވެއްޖެނަމަ ،ޤާއިމުކޮށް

ޖެހިގެން އަންަނ  ،އެ ބަދަލެއް އަންނަ ދުވަހަށްފަހު ، އެންމެ ލަސްވެގެން ވެސް

 ފުރަތަމަ މަސައްކަތު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ރަޖިސްޓަރީ އަޕްޑޭޓްކުރަންވާނެއެވެ.

  

   (ޅ)
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އެ ފަރާތްތަކުން ިހންގާ ިވޔަފާރީގެ ކަންކަން  ،ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން 

ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ބެހެއްޓުމަްށ އެކަށީގެންވާ ފޮތްތަކާއި ހިސާުބތަކާއި ރިކޯޑުތަކާއި 

 ލިޔެކިޔުންތައް ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

 ތައް ބެހެއްޓުން ޑުރިކޯ .32 (ހ)

 ،ން، ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ވިޔަފާރީގެ އިތުރުންޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކު

އެހެން މާލީ ވިޔަފާރިއެއް ކުރާނަމަ، ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ވިޔަފާރީގެ 

 ހިސާބުތަކާއި ރިކޯޑުތައް ވަކިން ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

   (ށ)

ތަުކން، ޕޭމަންްޓ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތް ،އޮތޯރިޓީން އެހެްނ ގޮތަކަށް ަކނޑަނާޅާ ހިނދަކު

އެ ފަރާތްތަކުގެ ވިޔަފާރީގެ ކަންކަމާ ގުޅޭ މާލީ ހިސާބުތަކާއި ރިކޯޑުތަކާއި 

ލިޔެކިޔުންތައް ބަހައްޓަންވާނީ ަފސޭހައިން އެކްސެސްވެވޭ ގޮތަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

ޤާއިމުކޮށްފައިވާ އެ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރި ހިންގާ ތަނުގައެވެ. އަދި އެފަދަ މާލީ 

އި ލިޔެކިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ ިދވެހިބަހުން ނުަވަތ ހިސާބުތަކާއި ރިކޯޑުތަކާ

 އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ.

   (ނ)

ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން، މި ގަވާއިދުގެ ހަތަރުވަނަ ޝެޑިއުލްގައި 

  މަދުވެގެން، އެ ތަކެތި ބެހެއްޓުމަްށ  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިކޯޑުތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް

 ންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް ބަހައްަޓންވާނެއެވެ. އެ ޝެޑިއުލްގައި ބަޔާ

   (ރ)

މި ގަވާއިދުގެ ހަތަރުވަނަ ޝެޑިއުލްގައި ، ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެއްގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިކޯޑެއް ނެތް ނަމަވެސް، އެ ރިކޯޑެއްގައި ހުންނާނެ މަޢުލޫާމުތ 

ންމެ މަދުވެގެން، ފުރަަތަމ އެ ރިކޯޑެއް، އެ ،ހިމެނޭ އެފަދަ އެހެން ރިކޯޑެއް ހުރިނަމަ

ބުނެވުނު ރިކޯޑު ބެހެއްޓުމަްށ ޝެޑިއުލްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް 

 ބަހައްޓަންާވނެއެވެ.

   (ބ)

       ނުވަތަ ކޯޓެއްގައި  ،ކޯޓެއްގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅޭ ރިކޯޑެއް

ބޫުލ ޤަ ްތދޭ ފަރާތަށް ޕޭމަންޓް ޚިދުމަ އެ މައްސަލައެއް ހިނގުން އެަކށީގެންވާކަމަށް

ނުވަަތ  ،ކުރެވެންވާނެ ފަދަ ސަަބބުތަކެއް ހުރި އެއްވެސް މައްސަލައަކާ ގުޅޭ ރިކޯޑެއް

ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ ޖިނާއީ މައްސަލައަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ތަޙުޤީޤީ އިދާރާއަކުން 

 ބޫލު ކުރެވެްނވާނެ ފަދަ ރިކޯޑެއް ޤަޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަށް  ބޭނުންވެާދނެކަމަށް

     ނަމަ، މި ގަވާއިދުގެ ހަތަރުވަނަ ޝެޑިއުލްގައިވާ މުއްދަތުގެ އިތުރުންވެސް 

ޫބުލ ޤަޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްޭދ ފަރާތަށް  އެ ރިކޯޑެއްގެ ބޭނުން ދެން ުނޖެހޭނެކަމަށް

 ކުރެވެންދެން އެ ރިކޯޑެއް ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.

 

   (ޅ)
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__________________ 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ،ކާއި ލިޔެކިޔުންތައްޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުްނ، ހުރިހާ ރިކޯޑުތަ

އެހެން ޤާނޫނުތަކުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ މުއްދަތުތަކަށް ބަހައްޓަްނވާނެއެވެ. ރިކޯޑެއް 

ބަޔާންކޮްށފައިވާ މުއްދަތަށް  ބެހެއްޓުމަށް މި ގަވާއިދުގެ ަހަތރުވަނަ ޝެޑިއުލްގައި

ނެއްަގިއ ވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް އެ ރިކޯޑެއް ބެހެއްޓުމަށް އެހެން ޤާނޫ

ކަނޑައަޅައިފައިވާނަމަ، އެ ރިކޯޑެއް އެ ޤާނޫނުއެއްގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ މުއްދަތަްށ 

 ބަހައްޓަންާވނެއެވެ. 

   (ކ)

 ،ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަުކން އެކައުންޓިންގ އުސޫލުތަްއ ބޭނުންކުރަންވާނީ 

މީ އެކައުންޓިންގ ފުރިހަމަ އެކްރުއަލް އެކައުންޓިންގ ހިމެނޭގޮަތށް ބައިނަލްައްޤވާ

އަދި ބޭނުންކުާރނެ އެކައުންޓިންގ  މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

 ،އުސޫލުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އޮތޯރިޓީން ޚާއްޞަ ގޮތްތަކެއް ކަނޑައަޅައިފައިވާނަމަ

 އެފަދަ ގޮތްތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުެގ މަތީންނެވެ.

   (އ)

ން ވެސް، އޮޯތރިޓީން އެހެން މުއްދަތެްއ ކޮންމެ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކު

      (ޭދއް) އަހަރަކުން އެއްފަހަރު،  2ކަނޑައަޅައިފައިނުވާ ހިނދަކު، މަދުވެގެން ކޮންމެ 

އެ ފަރާތުން ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ޓެކްނޮލޮޖިަކްލ 

   ނެއެވެ. އަދި، އެންމެ ލަސްވެގެން ވެސް، އް ހަދަންވާއެޕްލެޓްފޯމްތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ އޮޑިޓް

އެ އޮޑިޓް ، (ހަތަރެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 4އެ އޮޑިޓް ހަދަންޖެހޭ އަހަރެއް ނިމޭތާ 

ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްޭދ  ،ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީއެއް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި އޮޑިޓް ިރޕޯޓާއެކު

އެ ސިޓީގެ ކޮޕީއެއް ވެސް އޮޑިޓް  ،ފައިވާނަމަފަރާތަށް އޮޑިޓަރުން ސިޓީއެއް ފޮނުވައި

 ރިޕޯޓާއެކު އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅަްނވާނެއެވެ.

 ސިސްޓަމް އޮޑިޓް  .33

 

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ަފށާއިރު ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ހުރިާހ 

 އެެވ.ފަރާތްތަކުން ވެސް މި ގަވާއިދަށް ފުރިހަމައަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެ

 ފަާށިއރު ޢަމަލުކުރަން ގަާވިއދަށް .34

ހުރި ޕޭމަންޓް ިޚދުމަްތދޭ 

 ފަރާތްތައް 

ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކުން ނުވަތަ އެ ފަރާތެއްގެ ޑިރެކްޓަުރންގެ ބޯޑުގެ މެްނބަރަކު ނުަވަތ 

ނުވަަތ ، އެ ފަރާތުގެ ނިންމުންތައް ނިންމާ އެހެންވެސް ފަރާތަކުން ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު

ނުވަަތ  ،އްވެސް ފަރާތަކުން މި ގަވާއިާދ ޚިލާފުވެއްޖެކަމަށް އޮތޯރިޓީއަްށ ޔަގީންކުރެވިއްޖެނަމައެ

، ބޫލުކުރެވޭ ަސބަބުތަކެއް ިލބިފައިހުރިނަމަޤަ އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްފިކަމަށް ނުވަަތ ކޮށްފާނެކަމަށް

ން ފިޔަވަޅެއް ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއި 52ޤާނޫނުގެ 

 ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެ ފަރާތަކާމެދު އޮތޯރިޓީއަށް އެޅިދާނެއެވެ.

 އިާދރީ ފިޔަަވޅުތައް  .35
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  ނަ ޝެޑިއުލް އެއްވަ 

 ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްތަކުގެ މާނަކުރުން  

 .1 ވަނީއެވެ.މި ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްތަކުގެ މާނަކުރުން ތިރީގައި 

ތި ޖަމާކުރުމުގެ އަދި ނެގުމުގެ ޚިދުމަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ޕޭމަންޓް އެަކއުންޓަކަށް ނޫޓާިއ "ނޫޓާއި ފައިސާފޮ

 ޕޭމަންޓް އެކައުންޓަކުން ނޫޓާއި ފައިސާ ނެގުމުގެ ޚިދުމަތަށެވެ. މާއި،ފައިސާފޮތި ޖަމާކުރު

  (ހ)

 އެވަނީ، ކަސްޓަމަރުގެ ޕޭމަންޓް އެކައުންްޓ "ޕޭމަންޓް މުޢާމަލާތެއް ތަންފީުޛކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް" ކަމަށް ުބނެފައި

އޮތް ޕޭމަންޓް އެކައުންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުގައި ނުވަތަ އެހެްނ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެއްގައި އޮތް ޕޭމަންޓް 

 އެކައުންޓަކުން ޕޭމަންޓް މުޢާމަލާްތތައް ޕްރޮސެސްކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތަށެވެ.

  (ށ)

 ތައް އިޝޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޕޭމަންޓް މުޢާމަލާތްތައް ހެދުމަށް "ޕޭމަންޓް އިންސްޓްރުމަންޓް

 ޓަކައި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ޕޭމަންޓް އިންސްޓްރުމަންޓެއް އިޝޫުކރުމުގެ ޚިދުމަތަށެވެ. 

  (ނ)

ދުމަތްދޭ ފަާރތާއި ޕޭއީއަކާ ދެމެދު "ޕޭމަންޓް މުޢާމަލާތްތައް އެކުއަަޔރކުރުމުގެ ޚިދުމަތް" ކަމަށް ބުެނފައި އެވަނީ، އެ ޚި

ދޭ އެ ޚިދުމަތުގެ ނަތީޖާއަކީ ޕޭމަންޓް މުޢާމަލާތްތަާކ ގުޅިގެން ޕޭއީއަށް  ފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުްނ ޕޭއީއަށްވެ

 ފައިސާ ޓްރާންސްފަރވެގެންދިޔުން ކަމުގައިވާ، ޕޭމަންޓް މުޢާމަލާްތތައް ބަލައިގަތުމާއި ޕްރޮސެސްކޮށްދިނުމުގެ ކޮންމެ

އޮންލައިން ޕޭމަންޓް ގޭޓްވޭ މެދުވެރިކޮށް  އާއިޕޮއިންޓް އޮފް ސޭލް ޓަރމިނަލް ،ޚިދުމަތަކަށެވެ. މީގެ ތެރޭގައި

 ހިމެނެއެވެ. ވެސް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް 

  (ރ)

ވަނަ މާއްދާގެ (ޏ) ގައި އެ ޚިދުމަތަށް ދީފައިވާ  66"ރެމިޓެންސްގެ ޚިދުމަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނުގެ 

 ނައިގައެވެ. މާ

  (ބ)

"އިލެކްޓްރޯނިކް ފަންޑްސް ްޓރާންސްފަރގެ ޚިދުމަތް" ކަމަށް ބުެނފައި އެވަނީ، އިލެްކޓްރޯނިކް ފަންޑްސް 

 ޓްރާންސްފަރކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތަށެވެ.

  (ޅ)

ގައި އޮތް "ޕޭމަންޓް އިނީޝިއޭޝަން ޚިދުމަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޕޭމަންޓް އެކައުންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެއް

ޕޭމަންޓް އެކައުންޓަކާ ގުޅޭގޮުތން، ކަސްޓަމަރެއް އެދިގެން ޕޭމަންޓް އިންސްޓްރަކްޝަނެްއ އިނީޝިއޭޓްކުރުމަށް 

 ފޯރުކޮށްދޭ އޮންލައިން ޚިދުމަތަކަެށވެ. 

  )ކ(

ހެން "އެކައުންޓް އިންފޮމޭޝަން ޯފރުކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޕޭމަްންޓ ޚިދުމަތްދޭ އެ

ގެ ނަމުގައިވާ ފަރާތެއްގައި ނުވަތަ ޕޭމަންޓް އެކައުންޓް ޚިދުމަތްދޭ އެއް ފަރާތަކަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކުގައި، ކަސްޓަމަރު

ގެ މަޢުލޫާމުތ ކޮންސޮލިޑޭޓްކޮށް ޓްވުރެ ގިނަ ޕޭމަންޓް އެކައުންއް އެކައުންޓަށްއެއް ޕޭމަންޓް އެކައުންޓް ނުަވަތ އެ

  (އ)
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 މަތަކަެށވެ. ފޯރުކޮށްދޭ އޮންލައިން ޚިދު

"އިލެކްޓްރޯނިކް މަނީ އިޝޫުކރުމުގެ ޚިދުމަތް" ކަމަށް ބުެނފައި އެވަނީ، އިލެކްޓްރޯނިކް މަނީ އިޝޫކޮށް، 

ދެވޭ ހުރިހާ  އިލެކްޓްރޯނިކް މަނީ މެދުެވރިކޮށް ،ޑިސްޓްރިބިއުޓްކޮށް އަދި ރިޑީމްކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށެވެ. މީގެ ތެރޭަގއި

 ގުޅޭ ހުރިހާ ކަންކަން ހިމެނޭނެއެވެ. ތް ދިނުމުގެ ހިންގުމާއެ ޚިދުމަ ކާއި،ޚިދުމަތްތަ

  (ވ)

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތްތައް، އެ ނަންބަރުގައި  ،ސްވިޔަ  ވަނަ ނަންބަރުގައި އެހެން އޮތްކަމުގައި 1މި ޝެޑިއުލްގެ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައެއް ނުބެލެވޭނެއެވެ.

2. 

ޓް ސިސްޓަމެއްގައި ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީސް ސެޓްލްމަންްޓ ސިސްޓަމެއްގައި، ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ޕޭމަން

ފަރާތްތަކާއި ސެޓްލްމަންްޓ އޭޖެްނޓްތަކާއި ސެންޓްރަލް ކައުްނޓަރ ޕާޓީތަކާއި ކްލިއަރިންގ ހައުްސތަކާއި ސެންޓްރަލް 

މިއިން ފަރާތްތަކެއްގެ މެދުގައި ހިންގާ ޕޭމަންޓް މުޢާމަލާތެއް  ބޭންކުތަކާއި އެ ސިސްޓަމެއްގެ އެހެން ބައިވެރިންތައް،

 ތަންފީޛުކުރުމުގެ ޚިދުމަތް؛ އަދި 

  (ހ)

ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ސަޕޯޓްކޮށްދޭ، ޓެކްނިކަލް ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކުން، ޓްރާންސްފަރ ކުރަންޖެހޭ ފައިސާ 

 ނުލިބޭޮގތަްށ ދޭ އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް. މީގެ ތެރޭގައި ޕޭމަންޓް ވެރިކަމަށްގެއެއްވެސް ވަގުތެއްގައި އެ ފަރާތުގެ އަތު

އިނީޝިއޭޝަން ޚިދުމަތާއި އެކައުންޓް އިންފޮމޭޝަން ފޯރުކޮށްދިުނމުގެ ޚިދުމަތެއް ނުހިމެނޭއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މީގެ 

 ތިރީގައިވާ ޚިދުމަތްތައް ހިމެނޭނެއެވެ. ،ތެރޭގައި

  (ށ)

   )1( ރުމުގެ ޚިދުމަތް؛ޑޭޓާ ޕްރޮސެސްކުރުމާއި ރައްކާކު 

   )2( ޓްރަސްޓް ނުވަތަ ޕްރައިވެސީ ޕްރޮޓެކްޝަންގެ ޚިދުމަތް؛، އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ސެކިުއރިޓީއާއި

   )3( ންކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް؛ގީއްޙަކަން ޔަ ޞައިދާރާގެ  އާއިޑޭޓާ

   )4( އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޚިދުަމތް؛

   )5( ފޯުރކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް؛ އަދި  ކޮމިއުނިކޭޝަން ނެޓްވާރކް

އެއްވެސް ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތެއް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާ އެްއވެސް ޑިވައިސްއެއް ނުވަތަ ޓަރމިނަލްއެއް 

 ކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް.ތުމަރާމާ ޚިދުމަތާއި،މުގެ ފޯރުކޮށްދިނު

)6(   



 ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް ދިވެހި              R-42/2022 : ނަންަބރު ގަާވިއދު                53  އަދަުދ:                 51ލިުއމް: ވޮ

 

 
 

3 

 ދެވަނަ ޝެޑިއުލް 

 މިނިމަމް އަންއިމްޕެއަރޑް ކެޕިޓަލް  

ފައިވާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ކޮށްމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ލައިސަންސްގެ ދަށުން ހުއްދަކުރަނީ ތިރީގައި ބަޔާންޕޭ )1(

ދަދަށް ވުރެ މަދު އަ ތެރެއިން އެއް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކަމަށް ވާނަމަ، އެ ޚިދުމަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.ންއިމްޕެައރޑް ކެޕިޓަލްމިނިމަމް އަ، ދަދެއްއަނޫން 

   ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ޚިދުމަތް  ޢަދަދު (ރުފިޔާއިން)

   )1( ޕޭމަންޓް މުޢާމަލާތްތައް އެކުއަޔަރކުރުމުގެ ޚިދުމަތް  200,000

   )2( ރެމިޓެންސްގެ ޚިދުމަތް 200,000

   )3( ޕޭމަންޓް އިނީޝިއޭޝަން ޚިދުމަތް  100,000

   )4( އެކައުންޓް އިންފޮމޭޝަން ފޯރުކޮްށދިނުމުގެ ޚިދުމަތް   100,000

   )5( އިލެކްޓްރޯނިކް މަނީ އިޝޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 500,000

 ޚިދުމަތްތައް ގިނަ ވުރެ ޚިދުމަތަށް އެއް ތެރެއިން ޚިދުމަތްތަކުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަންބަރުގައިވާ ވަނަ 1 ޝެޑިއުލްގެ މި )2(

މިނިމަމް  ފަރާތަކުން އެ ހުއްދަކުރާނަމަ، ދަށުން ލައިސަންސްގެ ލިބިފައިވާ ތަށްފަރާ ޚިދުމަތްދޭ ޕޭމަންޓް ދިނުމަށް،

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ނަންބަރުގައި  ވަނަ 1 ގުޅޭގޮތުން ޚިދުމަތްތަކާ  އެ ،ބަހައްޓަންޖެހޭނީ ގޮތުގައިގެ އަންއިމްޕެއަރޑް ކެޕިޓަލް

 .ޢަދަދެވެ ބޮޑު  އެންމެ ތެރެއިން ޢަދަދުތަކުގެ 
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 ތިންވަނަ ޝެޑިއުލް 

 ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓް 

 ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. ،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓް ބަހައްޓަންޖެހޭ ޢަދަދު  15މި ގަވާއިދުގެ  )1(

 

 ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ޚިދުމަތް  ޢަދަދު (ރުފިޔާއިން)

 ޕޭމަންޓް މުޢާމަލާތްތައް އެކުއަޔަރކުރުމުގެ ޚިދުމަތް  100,000

 ންސްގެ ޚިދުމަތްރެމިޓެ 100,000

 އިލެކްޓްރޯނިކް މަނީ އިޝޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 250,000
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 ހަތަރުވަނަ ޝެޑިއުލް 

 ބަހައްޓަންޖެހޭ މުއްދަތުތައް  ޑު ރިކޯ 

 ވަނީއެވެ.މި ތިރީގައި  ،ޖެހޭ މުއްދަތުތައްޓަންބަހައް ޑުވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރިކޯ 32މި ގަވާއިދުގެ  )1(

  ޑު ރިކޯ  މުއްދަތު 

  )1( މާލީ ހިސާބުތައް  ކާއި،ރީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތައަހަ ދާއިމީކޮށް

  )2( ހިންގާ ގަވާއިދު ،އެ އިދާރާގެ އަސާސީ ގަވާއިދާއި ދާއިމީކޮށް

ޑިެރކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ކޮމިީޓތަކުްނ ނިންމާ ނިންމުންތަކާިއ،  ނާއިޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ދާއިމީކޮށް

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ  ކާއި،ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ބައްަދލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތަ

 ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުްނތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތައް

)3(  

  )4( ހިއްސާދާރުންގެ ބައްދަލުވުންތަކުެގ ޔައުމިއްޔާތައް  ދާއިމީކޮށް

(މުވައްޒަފުންނަށް ރިފަރެންސް ސިޓީ ެދވޭނެ މިންވަރަށް ޭބނުންާވ  ޑުމުވައްޒަފުންގެ ރިކޯ ދާއިމީކޮށް

 ތައް)ޑުރިކޯ

)5(  

ފައިވާ ކޮށްބޭރުގެ ޕޭމަންޓް ނެޓްވާރކްތަކާއެކު ޤާއިމުދިވެހިރާްއޖެއިން ހިރާއްޖޭގެ ނުވަތަ ދިވެ ދާއިމީކޮށް

 ތައް ޑުއިންތިޒާމްތަކާބެހޭ ރިކޯ

)6(  

ޓްރާންސެކްޝަން ހެދުމަށް ކަސްޓަމަރު  ،މީގެ ތެރޭގައި( ޓްރާންސެކްޝަން ވައުޗަރތައް އަހަރު 7

 )ހިމެނޭނެއެވެ. ޑުއެދުނު ރިކޯ

)7(  

ންނަ އޮ އެކުކާކަސްޓަމަރަ

ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ނިމޭ 

 އަހަރު 7ތާރީޚަށް ފަހު 

އިލެކްޓްރޯނިކް މަނީ އެކައުންޓްތައް ހިމެނޭގޮތުން ޕޭމަންޓް އެކައުންޓްތަކުން ކޮށްފައިާވ 

 މުޢާމަލާތްތަކުގެ ރިކޯޑްތައް

)8(  

ޕޭމަންޓް އިނީޝިއޭޓްކުރުމަށް ކަސްޓަމަރު ދީފައިވާ ހުއްދައިގެ ރިކޯޑް އަދި ޕޭމަންޓް  އަހަރު 7

 ކައުންޓަކަށް އެކްސެސް ދިނުމަށް ކަސްޓަމަރު ދީފައިވާ ހުއްދައިގެ ރިކޯޑް އެ

)9(  
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އެ މައްސަލައެއް ނިމުނު 

 އަހަރު 7އިރުން ފެށިގެން 

  )10( ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތަކާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 

ގެ ކަސްޓޯޑިއަން އެކައުންޓްތަކުގެ ބޭންކު ސްޓޭޓްމަންޓްތައް އަދި ަކސްޓޯޑިއަން އެކައުންޓްތަކު އަހަރު 7

 ރިކޮންސިލިއޭޝަން ރިޕޯޓްތައް

)11(  

އޭޖެންސީ އެއްބަސްވުން 

 5ފަހު  އުވައިލާ ތާރީޚަށް

 އަހަރު

  )12( އޭޖެންސީ އެއްބަސްވުން

  )13( އެ އިދާރާގެ ރަސްމީ ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތައް އަހަރު 5

މައްސަލަ ނިންމުނު 

 އަހަރު 5ތާރީޚަށްފަހު 

ތަކާއި މައްސަލަތަކުގެ ރިކޯޑް އަދި ޝަކުވާތަކާއި ކަސްޓަމަރުން ހުށަހަޅާ ޝަުކވާ

 މައްސަލަތައް ނިންމި ގޮތާއި އެއާ ގުޅިގެން އެޅުނު ފިޔަވަޅުތަކުގެ ރިކޯޑް 

)14(  

އޮންނަ  ކާއެކުކަސްޓަމަރަ

ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ނިމޭ 

 އަހަރު 5ތާރީޚަށް ފަހު 

ދެނެގަތުމަްށ ކަސްޓަމަރުންގެ ފައިލްތައް، ީމގެ ތެރޭގައި ކަސްޓަމަރުންނަީކ ކާކުކަން 

 ހޯދާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި މުޢާމަލާތެއްގެ ޙަޤީޤީ ވެރިފަރާތްތަކާބެޭހ ރިކޯޑް  

)15(  

އޮންނަ  ކާއެކުކަސްޓަމަރަ

ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ނިމޭ 

 އަހަރު 5ތާރީޚަށް ފަހު 

  )16( އެ އިދާރާއިން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަންތައް 

އްދަތުގެ އަހަރު، މި މު 5

ތެރޭގައި އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް 

ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ 

ރަނގަޅު  ކަމެއް

ކޮށްފައިނުވާނަމަ، އެ ކަމެއް 

 ރަނގަޅުކޮށް ނިމެންދެން.

  )17( އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތައް

  )18( ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ބިޒްނަސް ޕްލޭން އާއި ބަޖެޓް  އަހަރު 5

ކޮންޓްރެކްޓް ނިމޭ ތާރީޚާށް    )19( ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ލިޔެކިޔުންތައް
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 އަހަރު 5ފަހު 

  )20( ބިޑްކުރުމުގެ ލިޔެކިޔުންތައް އަހަރު 5

ކޮންޓްރެކްޓް އުވައިލާ 

 އަހަރު 5ތާރީޚަށް ފަހު 

  )21( އާންމު ކޮންޓްރެކްޓްތައް 

  )22( ހިންގުމާބެހޭ އެކި އެކި ރެޖިސްޓްރީތައް އަހަރު 5

މުވައްޒަފެއް ވަކިވާ 

 އަހަރު 5ތާރީޚަފަހު 

  )23( އިލްތައް މުވައްޒަފުންގެ ފަ

ވަޒީފާއަށް ނުހޮވޭ 

ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން 

މަސްދުވަހަށް؛ ވަޒީފާއަށް  6

ހޮވުނު ފަރާތްތަކުގެ 

 އެޕްލިކޭޝަން ދާއިމީކޮށް

  )24( މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅި އެޕްލިކޭޝަންތައް

އެ އަހަރެއްގެ އިންޓަރނަލް 

އޮޑިޓް އަދި އެކްސްޓަރނަލް 

 އޮޑިޓް ނިމެންދެން 

ޑޭ" ރިޕޯޓްތައް، މީގެ ތެރޭގައި އައިޓަމް ޕޯސްޓިންގް -އޮފް-ސްޓަމް ޖާނަލްތަކާއި "އެންޑްސި

 ރިޕޯޓްތައް ހިމެނޭނެއެވެ.

)25(  

  )26( މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ އެހެްނ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް އަހަރު 3

 

____________________________ 


	ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ގަވާއިދު

