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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

 މާލެ،      

 ދިވެހިރާއްޖެ     

 

އުންސިލްތަކުން އޮންލައިން ބޭންކިންގގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ ކަ
 ލު ސޫއު

   ގެ (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު) R-20/2017 ގަވާއިދު ަނންބަރުލަީކ ސޫމި އު

ނުަވތަ އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގެގ  އޮންލައިން  ،ތިންމަ ވާ ގޮތުގެވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި 6.13

 ގައި ޢަމަލުކުރަްނޖެހޭބޭުނންކުރުމު ތަކުން އެ ޚިދުމަތްކައުންސިލްފައިވާ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ހުއްދަދީ

 .ލެވެސޫއު

 "ކައުންސިލްތަކުން ޮއންލައިން ބޭންކިންގެގ ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރުމުގަިއ ނީލަްށ ކިޔާސޫމި އު

 . " އެވެލުސޫޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ އު

ފާއި ނަންތަޢާރު .1  

ދަކީ، ކައުންސިލްތަކުން އޮންލައިްނ ބޭންިކންގ ނުވަތަ އިންޓަރނެޓް ޤްޞަލުެގ މަސޫމި އު

ބޭނުންވާ ފައިސާގެ މުޢާމާލާތްތައް ޒިންމާދާރު، ލުއިފަސޭހަ، ބޭންކިންގ މެދުވެރިކޮށް ހިންގަން 

 ލުތައް ޤާއިމުކުރުމުވެ.ސޫޚަރަދުކުޑަ އަދި އިތުބާރުހުރިގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އު

ދު ޤްޞަމަ .2  

މި އުސޫލުގެ ދަށުން އޮންލައިން ބޭންކިންގ މެދުވެރިކޮށް ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް 

ކައުްނސިލުެގ މާީލ ޒިްނމާދާރުވެރިޔާއެވެ. އަދި މާީލ ކުރުމަށް ހުއްދަ ދޭނީ 

ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އައްޔަނުކޮށްފައި ނުވާ ހާލަތެއްގައި މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ 

މަސްއޫލިއްޔަތު އއަދާކުރަންވާނީ އެ ކައުންިސލެއްގެ އެްނމެ އިސްެވރިޔާގެ ލަފާގެ މަތިްނ 

 ކުންނެވެ.މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަ

އޮންލައިން ބޭންކިންގ  .3 (ހ)

މެދުވެރިކޮށް ކުރެވޭ 

ތަކަށް ހުއްދަޭދ މުޢާމަލާތް

 ފަރާތް 
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އޮންލައިން ބޭންކިންގ މެދުވެރިކޮށް ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ކުުރމަށް ހުއްދަ ދެވޭ އިތުުރ 

 ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅާނީ، ިމ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފަރާތުންނެވެ.

   (ށ)

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފަރާތްތަކުން އޮންލައިން ބޭންކިންގ  3މި އުސޫލުގެ 

ކުރާ މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވަނީ  މެދުވެރިކޮށް ހިންގާ މުޢާމަލާތްތަކާއި

(ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު) އާ  R-20/2017ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރުކުރުމަކީ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ޒިންމާއެކެވެ.

 (ހ)

 

 

އޮންލައިން ބޭންކިންގ  .4

މެދުވެރިކޮށް ކުރެވޭ 

މުޢާމަލާތްތައް ހިންގާ 

 ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާ 

ގެ ބޭންކިންގގެ މަތީން އޮންލައިން މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތު

އަދި ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތެއްގެ އެއްބާރުލުމާއި  ،ނުހިނގާނަމަ މުޢާމަލާތްތައް

އެފަދަ ފަރާތްތައް  ،މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ،ބައިވެރިވުން ނުލިބޭނަމަ

 ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ.

  (ށ)

އޮންލައިން ބޭންކިންގ މެދުވެރިކޮށް ކުރާ ފައިސާގެ އެްނމެހައި މުޢާަމލާތްތައް ކުރަންވާނީ 

(ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު) ގައިވާ ގޮތުގެ  R-20/2017ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 މަތިންނެވެ.

އޮންލައިން ބޭންކިންގ  .5 (ހ)

މެދުވެރިކޮށް ކުރެވޭ 

ޚަރަދުތަކާއި ލިބޭ 

ހިސާބު އާމްދަނީގެ 

"ިވޔަ މޮޑިއުލް" ގަިއ  ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންކުރާ ވިޔުގަކައުންސިލްތަކުގެ ހިސާބު  ބެލެހެއްޓުން 

އޮންލައިން ބޭންކިންގ މެދުވެރިކޮށް ކުރާ މުޢާމަލާތްތައް ރިކޯުޑ ުކރަންވާނެއެވެ. "ވިޔަ 

މޮޑިއުލް" ގައި ރިކޯޑު ނުކޮށް އޮންލައިން ބޭންކިންގ މެދުވެރިކޮށް އެއްވެސް މުޢާމަލާތެްއ 

ލިބިފައިވާ  ،މައަިދ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ފައިސާއެްއ ލިިބއްޖެނަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 

 ވާނެއެވެ.ޔަ ޮމޑިއުލް" ގައި ރިކޯޑުކުރަންފައިސާގެ ތަފުސީލު "ވި

  (ށ)

އެ މުޢާމަލާތަާކ  ،އޮންލައިން ބޭންކިންގ މެދުވެރިކޮށް އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ކުރާނަމަ

ގުޅޭ ރެފަރެންސް ނަންބަރެއް ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ބޭުނންކުރާ ރެފަރެންސް 

ނަންބަރަކީ އެ މުޢާމަލާތަކަށް "ވިަޔ ޮމޑިއުލް" ގައި ބޭނުންކުާރ ެރފަރެންސް ކަމުގަިއ 

 ވާންވާނެއެވެ.

   (ނ)

ވަަނ  3މި އުސޫލުގެ  ،ގެ އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ކުރަންވާނީއޮންލައިން ބޭންކިންގ

 ފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.އިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ކަނޑައަޅަ

   (ރ)

މަލާތްތައް ޢާއޮންލައިން ބޭންކިންގ ބޭނުންކުުރމުގައި އެކައުންޓް ބާކީ އަދި ހިނާގފައިވާ މު

ގައި މަސައްކަތްކުާރ  އެކައުންޓިންގ އަދި ފައިނޭންސް ބެލޭނެހެން "ރީްޑ އޮންީލ" ހުއްދަ 

   (ބ)
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އަށް ޚްތިޔާރު ާމލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާމުވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ދިނުމުގެ އި

 ލިބިގެންވެއެވެ.

އޮންލައިން ބޭންކިންގ ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ މުވައްޒަފަކު އަދާކުރަމުންދިޔަ 

ވަކިވެއްޖެަނމަ، ނުވަތަ ވަޒީާފ ވަޒީފާ ގެއްލިއްޖެަނމަ، ނުވަތަ ވަޒީފާއިްނ 

އަދާކުރަމުންދާތަން ބަދަލުވެއްޖެނަމަ ނުވަަތ މަޤާުމ ބަދަލުވެއްޖެނަަމ، އެކަްނ ވަގުތުްނ 

ުނންކުރުމަށް ދީފައިވާ ށް އަންގައި، އެކައުންޓު ބޭސަބޭންކަށާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން

 ޠިލު ކުރަންވާނެއެވެ. ހުއްދަ ބާ

   (ޅ)

ހާސިލު ކުުރމުގައި އަިދ ިމ އުސޫާލ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގަިއ ދު ޤްޞަމި އުޫސލުގެ މަ

ކައުންސިލަކުން ނުވަތަ ކަުއންސިލެއްގެ މުވައްޒަފަކު އިުހމާުލވާކަމަށް މިިނސްޓްރީ އޮފް 

އެ ކައުންސިލަކަށް ނުވަތަ އެ ަކއުންސިލެއްގެ މުވައްޒަފަކަށް  ،ފިނޭންސަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި

(ދޭއް) މަސްދުވަހުގެ  2މަދުވެެގން  ،ބަލައި މިނަށްއިގެ ކުޑަބޮޑު މަްއސަލަ ،ފިޔަވަޅު އެޅުމާއެކު

 މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކަނޑާލަން އެންގުމުެގ ބާރު ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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ކައުންސިލަކުން ނުވަަތ ކައުންސިލެއްެގ އެއްވެްސ މުވައްަޒފަކު މި ުއސޫާލ 

އި ޒިްނމާވާންޖެޭހ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، ެއ މަްއސަލައެއް ބަލަިއ އެފަދަ މައްސަލަތަުކގަ

އިުދ ގަވާ ،އާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު)( 3/2006ޤާނޫނު ނަންބަރު  ފަރާތަކާމެދު

ައދި ޤާނޫނު ަނންބަރު ، (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު)  R-20/2017ނަންބަރު: 

 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތު) ގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ. 9/2014

 ފިޔަވަޅު އެޅުން  .7 (ހ)

މި އުޫސލުގެ ދަށުން ހުށަެހޅޭ މައްސަލަތައް ބެުލމުގެ ެއންމެހައި އިދާރީ ކަންކަމާއި ފަންީނ 

ރނަލް އޮޑިޓުންނެވެ. ނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ އިންޓަމި ،ކަންކަން ބަލަހައްޓާނީ

ޖެހޭކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ގެ ތެރެއިން ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވަންހުށަހަޅާ މަްއސަލަތަކުތުން މިގޮ

ށް ޝަރީޢަތަށް ބަންޑާރަނައިބު ނުވަތަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މެުދވެރިކޮ ،މައްސަލަތައް

 ހުށަހެޅޭނެއެވެ. 

   (ށ)

ކަނޑައެޅިގެން ދޭހަނުވާހައި ހިނދަކު ލުގައި ޢިބާރާތެއް ހިމެނިފައިވާގޮތުން އެހެން ގޮތަކަށް ސޫމި އު

 3/2006ޤާނޫނު ަނންބަރު  ،ލުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ބަސްބަހާއި ޢިބާރާތްތައް މާނަކުރާނީސޫ މި އު

 R-20/2017ގަވާިއދު ނަންބަރު  ،އާއިވަަނ މާއްދާ 52ތުގެ ޤާނޫނު) ގެ (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަ

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. 1.02(ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު) ގެ 

ކުރުން ނަމާ .8  
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މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި އުސޫލު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން 

 ފެށިގެންނެވެ. 

މި އުސޫލަށް  .9

 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން
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