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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓ 
 

 ކޮމިޓ   ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް 

 

މި    ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ.  6ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ    19ގައި ޭބއްވި،    2019ޖޫން    11ދާފައިވަނ   އުފައްމި ކޮމިޓ   

ވާ ކުންފުނިތަކާއި ވިޔަފާރި އިދާރާތައް ހިންގަމުންދަނ ،  ސާއްހި ކޮމިޓ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކ ، ދައުލަތުން ހިންގާ، ނުވަތަ ދައުލަތުން  

މާއި، އެ އިދާރާތަކުގެ ހިންގުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް އެއިދާރާތަކުން ލުނުވަތަ ހިންގަނ  ހަރުދަނާ ވިޔަފާރި އުސޫލުންތޯ ެބ

މަސައްކަތްކޮށްފައިވޭތޯ ެބލުމާއި، އެ އިދާރާތަކުގެ މާލ  ޙާލަތު ދަނ  އަހަރުން އަހަރަށް ހަރުދަނާ ވަމުންތޯ ނުވަތަ ނިކަމެތި  

އިދާރާތަކުގެ   އެ  އަދި  ެބލުމާއި،  އަސާއްހިވަމުންތޯ  އަހަރުން  ފައިދާ  އަދި  ގެ  ެބލުމެވެ.  ގޮތް  ދައްކަމުންގޮސްފައިވާ  ހަރަށް 

ވާ ވިޔަފާރި އިދާރާތަކުގެ ތެރެއިން އެކަށ ގެންވާ ފައިދާ ނުލިޭބ ސާއްހިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ނުވަތަ ދައުލަތުން  ހިއްސާ  ދައުލަތުގެ

 ނަތ ޖާ ދިރާސާކުރުންވެސް ހިމެނެއެވެ. ތަންތަނުން އިޞްލާޙ  ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވޭތޯ ބެލުމާއި، އަދި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ  

 

މ ގެ އިތުރުން ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަންގެ ޯބޑަށް މ ހުން ޢައްޔަންކުރުމާއި ވަކިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޖިލ ހުގެ 

ޯބޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު   ލަފާ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމާއި، އަދި

އަދާކުރަމުން ދޭތޯ ެބލުމާއި ޯބޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް އޮތްތޯ ެބލުމާއި، ޯބޑުގެ މަސައްކަތްތައް 

 ހިންގަނ  ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށްތޯ ެބލުމެވެ.    
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 ން: މެންބަރު   ނޭ ސް ކޮމިޓ ގައި ހިމެ ސަ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައި 

 

 ކޮމިޓ ގެ މުޤައްރިރުގެ ނައިބު  ކޮމިޓ ގެ މުޤައްރިރު 
 

 އިލްޔާސް ލަބ ބު 
 ހުޅުދޫ ދާއިރާ

 
 ޙުސައިން މުޙައްމަދުދ ދ  
 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ

 
 ކޮމިޓ ގެ މެންބަރުން 
 

 ޤާސިމް ޙުސައިން  
 ދާއިރާކެޔޮދޫ 

 
 އިބްރާހ މް ރަޝ ދު 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާ 

 

 ވަޙ ދު هللا ޢަބްދު 
 ދިއްދޫ ދާއިރާ

 
 އަޙްމަދު ޝިޔާމް 

 ދާއިރާ ނައިފަރު

 

 ޙަސަން ޝިޔާން 
 ތޮއްޑޫ ދާއިރާ

 

 އިބްރާހ މް ފަޟުލް ރަޝ ދު 
 ފެލިދޫ ދާއިރާ

 

 އަޙްމަދު ޙަލ މް 
 ިބލެތްދޫ ދާއިރާ 

 
 މުޙައްމަދު ނާޝިޒު 
 ކިނިބދޫ ދާއިރާ

 

 ޢަލ  ޙަމ ދު 
 އިސްދޫ ދާއިރާ 

 
 މުޙައްމަދު ނިހާދު 

 ފޭދޫ ދާއިރާ
 

 މުޙައްމަދު ނާޡިމް 
 ދާއިރާ ދަނގެތި
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 ފް ތަޢާރު .1

ރިޕޯޓަކ ،     ދަތިތައް   ދިމާވާ  ތަކަށްޭބންކު  ގުޅޭގޮތުން  ޕްރޮޕަޓ ތަކާ  އެކައުންޓްތަކުގެ  ސްޓްރެސްޑް  ހުރި  ބޭންކުތަކުގައިމި 

ރައ ސް  ަބއްލަވައިދެއްވުމަށް މަޖިލ ހުގެ  މައްސަލަ  ރައްޔިތުންގެ  އެންޓަރޕްރައިސަސް    އެދިވަޑައިގެންފައިވާ  އޯންޑް  ސްޓޭޓް 

 ތުގެ ރިޕޯޓެވެ. ކޮށް ނިންމިގޮކޮމިޓ ން އެ މައްސަލަ ދިރާސާ އެ ފޮނުއްވުމާ ގުޅިގެން،   ކޮމިޓ އަށް

 

 ތައް ރިޢާޔަތްކުރި ލިޔުން ކޮމިޓ ން މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމުގައި   .2
 

 ތިރ ގައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ކޮމިޓ ން ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވެއެވެ.މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމުގައި 

 ؛( ސިޓ 2021ފެުބރުވަރ   14) REC/2021/0036667ގެ ނަންަބރު ޭބންކު ކޮމާޝަލް މޮރިޝަސް .2.1

 ؛( ސިޓ 2021ފެުބރުވަރ   16) MIB-CEO/2021/28ގެ ނަންަބރު މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ޭބންކު .2.2

  ؛( ސިޓ 2021ފެުބރުވަރ   16) BSS/57/2021/3-98މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރ  އޮތޯރިޓ ގެ ނަންަބރު  .2.3

 ؛ ( ސިޓ 2021ފެުބރުވަރ   16) HBL/CM/007ގެ ނަންަބރު ހަބ ްބ ޭބންކު .2.4

 ؛( ސިޓ 2021ފެުބރުވަރ     17) CBM/MISC/2021/02-12އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ނަންަބރު    ކޮމާޝަލް ޭބންކު .2.5

 ؛( ސިޓ 2021ފެުބރުވަރ   18)  BOC/CM/MIS-001/21އޮފް ސިލޯންގެ ނަންަބރު  ޭބންކު .2.6

 HSBC/MLE/2021/02/253 (21ހޮންކޮންގ އެންޑް ޝަންހާއި ޭބންކިންގ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ނަންަބރު   .2.7

 ؛( ސިޓ 2021ފެުބރުވަރ  

 ؛( ސިޓ 2021ފެުބރުވަރ   25)  L/57/2021/19-13ނަންަބރުމިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސްގެ  .2.8

ނަންަބރު    ޭބންކު .2.9 މޯލްޑިވްސްގެ  ނަންަބރު  2021ފެުބރުވަރ     GM:048C/2021   (24އޮފް  ސިޓ އާއި   )

GM:070/2021 (23   ުސިޓ 2021މާރިޗ )؛ 

 HDFC/57/2021/1 (16ޕަްބލިކް ލިމިޓެޑްގެ ނަންަބރު  ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން  .2.10

 އަދި؛ ( ސިޓ 2021ފެުބރުވަރ  

 ( ސިޓ .2021ފެުބރުވަރ   16) MIB-SOE/2021/28ގެ ނަންަބރު މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ޭބންކު .2.11
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓ 
 

 މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޓ ން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ގޮތް    .3
 

  ަބއްލަވައިދެއްވުމަށް   ދަތިތައް  ދިމާވާ  ތަކަށްޭބންކު  ގުޅޭގޮތުން  ޕްރޮޕަޓ ތަކާ  އެކައުންޓްތަކުގެ  ސްޓްރެސްޑް   ހުރި  ބޭންކުތަކުގައި

މެންޑޭޓްގެ ތެރޭގައި  މި ކޮމިޓ ގެއާ ގުޅޭގޮތުން މި މައްސަލަ ފޮނުއްވުމާ ގުޅިގެން،  މި ކޮމިޓ އަށް މައްސަލަ އެދިވަޑައިގެންފައިވާ

މަޢު   ޭބންކުތަކުން  ހިމެނޭ އެ  ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު،  އެގޮތުން  މަޢުލޫމާތު  ދިރާސާކޮށްފައިވެއެވެ.  ވަނ     އޮފް   ޭބންކުލޫމާތު 

ޭބންކުމޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް  މޯލްޑިވްސް  މަޢުލޫމާތު ނުން  ކޯޕަރޭޝަ  ފައިނޭންސް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ހައުސިންގއަދި    ، 

ކޮމިޓ ން  ކ  މި ކޮމިޓ އާއި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓ އަށް ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލައެއްކަމުން ދެ އަދި މި މައްސަލައަސާފުކޮށްފައިވެއެވެ. 

 ވެ. އެކުލަވާލުމަށް މަޝްވަރާކުރެވުނެގޮތެއް ނިންމުމަށް ދެ ކޮމިޓ ގެ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓ އެއް    ، އެ މައްސަލައިގައިމަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު

  ސްޓޭޓް ހިމަނައިގެން    ތައްމާލިއްޔަތު ކޮމިޓ އަށް ލިިބފައިވާ މަޢުލޫމާތު   އަށްދާއިރު،ގެ މަސައްކަތް ކުރިނަމަވެސް މި ކޮމިޓ ގެ ރިޕޯޓު

ތައްޔާރުކުރުމަށްން  ކޮމިޓ   އެންޓަރޕްރައިސަސް  އޯންޑް ހިއްސާކޮށްރިޕޯޓް  ކޮމިޓ އަށް  މާލިއްޔަތު  ކޮމިޓ ގެ   ،ފަހު،  އެ 

އެންޑޯޒްމަންޓާއެކު ނިންމަ  ހުށަހެޅުންތަކާއި  މަސައްކަތް  ސްޓޭޓް  މި  ފޮނުވާނ   ރިޕޯޓު  މަޖިލ ހަށް  ރައްޔިތުންގެ    އޯންޑް އި، 

  ނިންމާފައިވެއެވެ. މަޝްވަރާކޮށް ދެ ކޮމިޓ ން ން ކަމުގައިކޮމިޓ  އެންޓަރޕްރައިސަސް

 

 ފާހަގަކުރާ ކަންކަން މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓ ން  .4

  ަބއްލަވައިދެއްވުމަށް   ދަތިތައް  ދިމާވާ  ތަކަށްޭބންކު  ގުޅޭގޮތުން  ޕްރޮޕަޓ ތަކާ  އެކައުންޓްތަކުގެ  ސްޓްރެސްޑް   ހުރި  ބޭންކުތަކުގައި

ގުޅިގެން  މައްސަލަ  އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ކޮމިޓ އާއި  އާ  ކޮމިޓ އަމި  މަޢުލޫމާތާއިށް  މާލިއްޔަތު  ކޮމިޓ ގައި    ، ލިިބފައިވާ 

  މަޝްވަރާކޮށްފައިވާ މައިގަނޑު ނުކުތާތައް ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ.

އި އަދި އެފަދަ ފެސިލިޓ ތައް  ތަކާ ބޭންކުތަކުން ޑ ފޯލްޓްވާ ލޯނާއި ސްޓްރެސްޑް އެކައުންޓްތަކުގެ ޕްރޮޕަޓ   4.1
 ރިކަވަރކުރެއްވުމަށް ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތައް:

 އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ކޮމިޓ އަށް ހިއްސާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު:    ބޭންކު  4.1.1
 

އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ދޫކޮށްފައި ހުންނަ ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓ  އޯވަރޑިއުވުމާއެކު ފުރަތަމަ ދުވަހުން   ންކުޭބ •

  ހިމެނޭ ފަރާތްތަކާ އެކި ފަހަރުމަތިން ގުޅައި، ަބއްދަލުކޮށް، އެ ފެސިލިޓ   ފެށިގެން އެ ފެސިލިޓ އެއްގައި
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓ 
 

ކަމާއި، މިގޮތުން އެ ޭބންކުގެ ރިކަވަރ  ހަމަމަގަށް އެޅުވޭތޯ ެބލުމަށް ތަފާތު އެތައް މަސައްކަތެއް ކުރައްވާ

ނުވަތަ  ރ ސްޓްރަކްޗަރކޮށްގެން  އެކައުންޓަކ   އެ  އެއްގޮތަށް  ޕޮލިސ ތަކާ  ލެންޑިންގ  ޕޮލިސ ތަކާއި 

އެގޮތަށް އެކަން  ބަލައި،  އެކައުންޓެއްތޯ  ރަނގަޅުކުރެވޭނެ  ތެރެއިން  ކުރެވޭނަމަ  ރ ޝެޑިއުލްމެންޓެއްގެ 

 ؛ވާކަމަށްއެމަގުން ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދަ

 

އްލެއް ނުހޯދި ނުވަތަ ހޯދޭނެ ފުރުޞަތެއްނެތް ފެސިލިޓ އެއްނަމަ، ޙައެހެންނަމަވެސް، އިސްވެދެންނެވުނު ފަދަ   •

ނަންަބރު    މޯލްޑިވްސް ގަވާއިދު  އޮތޯރިތ ގެ  އެސެޓް   R-168/2015މަނިޓަރ   އޮން  )ރެގިއުލޭޝަން 

އާ އެއްގޮތަށް އެ ލޯނަކާ ކްލެސިފިކޭޝަން، ޕްރޮވިޝަނިންގ އެންޑް ސަސްޕެންޝަން އޮފް އިންޓްރެސްޓް(  

ޕާފޯމިންގ އެސެޓެއްގެ ގޮތުގައި ކްލެސިފައި ކުރެވި، -ގުޅިގެން ޕްރޮވިޝަން ހަދައި، އެ ފެސިލިޓ  އެއް ނޮން

މިގޮތުން ކޯލްެބކް ނޯޓިހާ އެއްގޮތަށް ފައިސާ ދައްކާފައިނުވާނަމަ އި،  ށާއެ ފެސިލިޓ  އެއް ކޯލްެބކް ކުރެވޭކަމަ

ނުވަތަ ފެސިލިޓ އާ ގުޅިގެން އެހާތަނަށް ދައްކަންޖެހި ނުދެއްކިވާ އޯވަރޑިއު ފައިސާ ދެއްކުމާ ގުޅޭގޮތުން 

ޝަރ  އެމައްސަލަ  އެއްަބސްވެވިފައިނުވާނަމަ،  ވަކިގޮތަކަށް  ކުރިޢަޭބންކާއެކު  ހުށަހަޅައިގެން  އަށް ތަށް 

މިގޮތުން ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނެއްނަމަ، އެ   އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން މަޢުލޫމާތުދ ފައިވެއެވެ.  ކަމަށް ޭބންކުގެންދާ

ކަމަށާއި އަދި އެފަދަ ހުއްދައެއް ލިިބފައިވާނަމަ އަދި ރަހުނެއް ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދައަށް ވެސް ކޯޓުގައި އެދޭ

 ނިޔަތެއް ނެތްކަމަށް ފެންނަނަމަ، ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ ލޯނުގެ ަބއިވެރިންގެ ފަރާތުން ފައިސާ ދެއްކުމުގެ

 . ވާކަމަށްސައްކަތް ބޭންކުން ކުރިއަށް ގެންދަމަ

 

 ޑުން ކޮމިޓ އަށް ހިއްސާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު:  ޕަބްލިކް ލިމިޓެ   މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކު  4.1.2

  
އެ   ރުމަށްއެފަދަ ފެސިލިޓ ތައް ރިކަވަރކުއި  ތަކާޑ ފޯލްޓްވާ ލޯނާއި ސްޓްރެސްޑް އެކައުންޓްތަކުގެ ޕްރޮޕަޓ  •

މަސައްކަތްކުރާ  2ޭބންކުގެ   ކްރެޑިޓް ށާކަމަސެކުޝަނަކުން  ފުރަތަމަ  ހޯދުމަށް  އަނުބރާ  ލޯނު  އި، 

ލެއް ނުލިިބއްޖެނަމަ ލ ގަލް އްޙަ އަދި    ރާކަމަށާއި، ޝަނުން ކަސްޓަމަރުންނާ މުޢާމަލާތުކުން ސެކްޝަސުޕަވި

 . ކަމަށްހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާސެކްޝަނުން މި ފައިސާ 
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓ 
 

ން ކޮމިޓ އަށް ހިއްސާކޮށްފައިވާ  ހޮންގ ކޮންގ އެންޑް ޝަންހައި ބޭންކިންގ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑު  4.1.3
 މަޢުލޫމާތު:

އެ މަށް  އި އެފަދަ ފެސިލިޓ ތައް ރިކަވަރކުރުތަކާޑ ފޯލްޓްވާ ލޯނާއި ސްޓްރެސްޑް އެކައުންޓްތަކުގެ ޕްރޮޕަޓ  •

ކުރ ތަފާތު  ބޭންކުން   ފެސިލިޓ ތަށް  އެފަދަ  މިގޮތުން  އަޅަމުންދާކަމާއި،  ދެނެގަތުމަށް   އިަބއިގަ  ފިޔަވަޅު 

"ޕ ރިއަޑިކް ފެސިލިޓ  ރިވިއު ޕްރޮސެސް" އެއް ފޮލޯ ކުރާކަމާއި، އަދި މި ޕްރޮސެސްގެ ތެރެއިން މިފަދަ 

ކުޑަޮބޑުމިނަށް   ނުވަތަ  މުހިންމުކަމަށް  ފެސިލިޓ އެއްގެ  އެ  ދެނެގަނެ،  އަޅަންޖެހޭ ފެސިލިޓ ތައް  ބަލައި، 

  .ކަމަށް ޭބންކުން އަޅާފިޔަވަޅުތައް އެ

 ން ކޮމިޓ އަށް ހިއްސާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު:ލިމިޓެޑު   ހަބ ބް ބޭންކު  4.1.4
 

މަށް އެ އެފަދަ ފެސިލިޓ ތައް ރިކަވަރކުރު  ތަކާއިޑ ފޯލްޓްވާ ލޯނާއި ސްޓްރެސްޑް އެކައުންޓްތަކުގެ ޕްރޮޕަޓ  •

) ފޮލޯކުރަމުންދަނ     ބޭންކުން އޮތޯރިޓ   މަނިޓަރ     އިންޓަރނޭޝަނަލް އާއި    (އެމް.އެމް.އޭމޯލްޑިވްސް 

އަދި މިފަދަ   ށާއި،ގެ ޕޮލިސ ތަކަށްކަމަ  ( އައި.އެފް.އާރު.އެސްސްޓޭންޑަރޑްސް )  ރިޕޯޓިންގ  ފައިނޭންޝަލް

އ މެއިލްގެ   ގުޅައި، ނުވަތަ  ންޓް ހޯދުމަށް ކަސްޓަމަރުންނާ ފޯނުންލްމަދެނެގަނެ، ސެޓް  އިަބއިގަ  ލޯނުތައް ކުރ 

ލެއް ނުލިބޭނަމަ، ކޯޓަށް މައްސަލަ އްޙަކަމަށާއި، އަދި މިގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްގެން،  ޒަރ ޢާއިން މުޢާމަލާތުކުރާ

 .ކަމަށް ގެންދާއަށްހުށަހަޅައިގެން ކުރި

 

 ހިއްސާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު:ން ކޮމިޓ އަށް  އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު   ކޮމާޝަލް ބޭންކު  4.1.5
 

ފޯލިއޯގައިވާ ކްރެޑިޓް މައްސަލަތައް ދެނެގަތުމަށް ގަވާއިދުން ރިވިއުކުރާކަމާއި، އެފަދައިން ލޯނެއް ލޯން ޕޯޓް •

އްލުކުރުމަށް ޙަލާ ފާހަގަވެއްޖެނަމަ އެ މައްސަލަތައް  ނުވަތަ ފެސިލިޓ އެއްގައި މައްސަލައެއް އުޅޭކަމަށް ދުރާ

ކްލައި ލިިބގެންދާކަމަށާފުރުޞަތު   އަދި  ޔަ،  އިސްކަމެއްދޭކަމަށާއި،  ޭބއްވުމަށް  ގުޅުމެއް  ގާތް  ންޓުންނާއެކު 

ރ ސްޓްރަކްޗަރިންގ ޔަކްލަ ރ ޝެޑިއުލް،  ފެސިލިޓ އެއް  ދެވިފައިވަ  ދަށްވެއްޖެނަމަ،  ޙާލަތު  މާލ   ންޓެއްގެ 

އަދި މައްސަލަތައް ފާހަގަވާ   ފައިވެއެވެ. އެ ބޭންކުން މަޢުލޫމާތުދ ނުވަތަ ލޯންތަކުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރާކަމަށް

އެއް    (slippage Committee)"  ލޯނުތައް އިތުރަށް މޮނިޓަރކުރުމަށް ވަރަށް ފަހުން "ސްލިޕޭޖް ކޮމިޓ 
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓ 
 

ލަތްތަކުގައި ކޯޓަށް ދިއުމުގެ ކުރިން، ކޯޓުން ޙާ، އަދި  ލޯންތަކަށް ޙައްލެއް ނުލިޭބ ށާއިފައިވާކަމަށްޤާއިމްކޮ

  ކަމަށް. ޙައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާޭބރުގައި މައްސަލަތައް

 

 ކޮމިޓ އަށް ހިއްސާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު:     އިން އޮފް ސިލޯން   ބޭންކު  4.1.6
 

ޕްރޮޕަޓ  • އެކައުންޓްތަކުގެ  ލޯނާއި ސްޓްރެސްޑް  ރިކަވަރކުރު  އާއިޑ ފޯލްޓްވާ  ފެސިލިޓ ތައް  އެ  މަށް  އެފަދަ 

ތައް ޠުންޓާ ދެމެދުވެފައިވާ އެއްަބސްވުމުގައިވާ ޝަރުޔަކްލައި  ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުޞޫލަކ ، ޭބންކާބޭންކުން  

އެ ންޓަކަށް ލޯނު ނުވަތަ އެހެން ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓ އެއް ނުދެއްކިއްޖެނަމަ،  ޔަފޮލޯކުރުންކަމާއި، އަދި ކްލަ

އިތުރު މުއްދަތެއް ދިނުމުންވެސް ލޯނު   ،އިކަމަށާއަންގާއިތުރު މުއްދަތެއް ދ  ލޯނު ދެއްކުމަށް  ފަރާތްތަކަށް  

އެއްގޮތަށް ރަހުނު ހޯދުމަށް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައި   ންޓ  އެގްރ މެންޓާރެގެ   ނުދެއްކިއްޖެނަމަ، ރަހުނު އަދި

  .އަދި ކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުމަކަށް ޢަމަލުކުރެވޭކަމަށް

 

ކޮމިޓ އަށް ހިއްސާކޮށްފައިވާ    ން )މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު  މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކު  4.1.7
 މަޢުލޫމާތު:

 

ޕްރޮޕަޓ  • އެކައުންޓްތަކުގެ  ސްޓްރެސްޑް  ލޯނާއި  ރިކަވަރކުރު  ތަކާއި ޑ ފޯލްޓްވާ  ފެސިލިޓ ތައް  މަށް  އެފަދަ 

އު ކްލަސޫޢަމަލުކުރަމުންދާ  ކްލަ ޔަލަކ ،  ނެތްނަމަ،  ދެއްކެން  އަނުބރާ  ލޯނު  ންޓާ ޔަންޓަށް 

އަދި މިގޮތަށް   އި،މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، ދެ ފަރާތް އެއްަބސްވާގޮތަކަށް ލޯނު ރ ސްޓްރަކްޗަރ ކުރުންކަމަށާ

ކަންތައް ކުރެވެން ނެތްނަމަ، ނުވަތަ ލޯނު ރ ސްޓްރަކްޗަރ ކުރުމަށްފަހުގައިވެސް ލޯނު އަނުބރާ ނުދައްކާނަމަ 

 .ކަމަށްތްކުރާމަށް މަސައްކަކޯޓުތަކަށް ހުށަހަޅައިގެން ލޯނު ރިކަވަރކުރު
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓ 
 

 މަށް ދިމާވާ ހުރަސްތަކާއި ދަތިތައް:މިފަދަ ފެސިލިޓ ތައް ރިކަވަރކުރު  4.2

 ފައިވާ ކަންތައްތައް:  ށްއޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ފާހަގަކޮ   ބޭންކު  4.2.1
 

ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓ އަކަށް ރ ޕޭމަންޓް އައުން ހުއްޓިގެން ނުވަތަ އެކަށ ގެންވާ ގޮތަކަށް ފައިސާ ނުލިބިގެން   •

އެޑްރެހުގައި އެ   ނުވަތަ  ނުގުޅޭކަމާއި  މަސައްކަތްކުރާއިރު  ގުޅަން  ފަރާތްތަކަށް  ހިމެނޭ  ފެސިލިޓ އެއްގައި 

ފޯރަމްތަކުގައި   އި،ނޫޅޭކަމަށާ އެކި  އެންގުމަށް  އެކަން  ަބދަލުވެއްޖެނަމަ،  މަޢުލޫމާތު  ގުޅޭ  ކަސްޓަމަރާ 

 ؛ ވުންއެދެމުންދާއިރުވެސް، މިކަމަށް ސަމާލުކަންދޭ މިންވަރު ކުޑަ

 

ލަތުގައިވެސް، އެފަރާތްތަކުގެ ޙާރ ސްޓްރަކްޗަރކުރުމަށް ނުވަތަ ރ ޝެޑިއުލްކުރުމަށް ކަސްޓަމަރު ބޭނުންވާ   •

ހުންނަގޮތުން އެފަދަ ޕްރޮސެސްއަކާ ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރ  އޮތޯރިޓ ން  ލަތުޙާމާލ   

 ؛ންންގަނޑުތަކަށް ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވުކަނޑައަޅާފައިވާ ސިޔާސަތުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މި

 

ލަތުގައި ނުވަތަ އާންމު ޙާދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ފަހަށް ރައްކާކުރުމުގެ ޘަޤާފަތެއް ނެތުމާއެކު ވަޒ ފާ ގެއްލޭ   •

ދިރިއުޅުމުގައި މާލ ގޮތުން ދިމާވާ ކަންކަމާހުރެ، ލޯނު ރ ޕޭމަންޓު ދެއްކުން ހުއްޓޭކަމާއި ނުވަތަ ލޯނު އަނުބރާ 

 ؛ ންދެއްކުމަށް ޮބޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވު

 

ޮބޑެތި ލޯނުތަކާ ގުޅިފައި ހުންނަ ތިންވަނަ ފަރާތްތަކުގެ އެއްަބސްވުމާ ގުޅިގެން އުފެދޭ ޚުޞޫމާތްތަކާހުރެ،  •

ލަތުގައި، ޙާލޯނަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވާކަމާއި، މިގޮތުން އިމާރާތްކުރުމަށް ލޯނު ނަގާ  

ގޮތަށް   ދޭތެރޭ ކޮންޓްރެކްޓަރު  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ދެފަރާތް  ނުވަތަ  ފުރިހަމަނުކޮށްގެން  މަސައްކަތް 

ހުއްޓޭ   ރ ޕޭމަންޓް  ދިމާވެގެން  ނޮންޙާމައްސަލަތަކެއް  ލޯނު  ގޮތުގައި -ލަތުގައި  އެސެޓެއްގެ  ޕްފޯމިންގ 

 ؛ ންކްލެސިފައިވު

 

ަބ • ޭބންހައްޓާޭބންކުގައި  ގުޅޭގޮތުން  ރަހުނުތަކާ  ޚިލާފަށް  ފައިވާ  އެއްަބސްވުމާ  ޭބންކުގެ  ަބހެއްނެތި،  ކުގެ 

އުފަންވާގޮތަށް  ޙައްޤުތައް  ފަރާތްތަކުގެ  ތިންވަނަ  މުޢާމަލާތެއްކޮށް،  އެތައް  ހިމެނޭ  ފަރާތް  ތިންވަނަ 
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓ 
 

މިސާލަކަށް،  ؛ކަންމިފަދައިން ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރ ތަކުންވެސް އަމަލުކުރާ  އިޢަމަލުކޮށްފައި ހުންނަކަމަށާ

ގައި، ޭބންކުގެ ަބހެއްނެތި، އެރިސޯޓާގުޅޭ ސަްބލ ސް ތުސޯޓެއްގެ ހެޑްލ ސް ރަހުނުކޮށްފައިވާ ހާލަ ބޭންކަށް ރި

ރަޖިސްޓްރ ކޮށްދެއްވައި ޓޫރިޒަމްއިން  އޮފް  މިނިސްޓްރ   ރަޖިސްޓްރ އިން   އެއްަބސްވުންތައް  އަދި 

އެފަދަ   އައުމަކ ޙާއުނިކޮށްދެއްވާކަމަށް.  އުނިކަން  ހައްޤުތަކަށް  ޭބންކުގެ  ޭބންކާއި   ލަތްތަކުގައި  އަދި 

 ؛މަށްވުންހެޑްލ ސްކޮށްފައިވާ ފަރާތާ ދެމެދު އޮންނަ ރަހުނު އެއްަބސްވުމާ ޚިލާފުވުމަކ  އެކަށ ގެންވާ ކަމެއްކަ

 

އެ • ރަހުނު  ގުޅިފައިވާ  ކުރިކަމުގައިވ ނަމަވެސް،   ފެސިލިޓ އަކާ  އިންޝުއަރ  ވަގުތު  ދޫކުރާ  ފެސިލިޓ އެއް 

ލަތުގައި ދިމާވާ ކަމެއްގެ ސަަބުބން  ޙާއި ކަމާގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް އައުކޮށް ފުރިހަމަނުވާ  އިންޝުއަރެންސާ

 ؛ންއެފަދަ ރަހުނެއް ނެތުން އަދި ރިކަވަރ އަށް ޮބޑު އަސަރެއްކުރު

 

ރަހުނު • ކުރެވިފައިވާ  ސިފަސިފައިގައި  ޭބ  ،ބޭންކަށް  އެކި  އެނގުމެއްނެތި  އަދި  ރުހުމެއް  އެހެން ންކުގެ 

 ؛ ންސެކިއުރިޓ ގެ ގޮތުގައި ެބހެއްޓުފަރާތްތަކުގައި 

 

ރިސް • ކްރެޑިޓް  ވިޔަފާރިތަކުން  ބޭންކުތަކުންނާއި   ކަށްފަރުދުންނާއި  އެކިއެކި  ނުދ   ސަމާލުކަމެއް  މާޮބޑު 

ލަތު ަބދަލުވާއިރު، ހުރިހާ ޙާލ ސިންގ ކުންފުނިތަކުން ކްރެޑިޓަށް ފައިސާ ނުވަތަ މުދާ ނެގުމުގެ ސަަބުބން 

އޮޕްޝަންތަކެއް  އިތުރު  ރަނގަޅުކުރެވޭނެ  ޑ ފޯލްޓްވެފައިވާވުން  އެ  ޑ ފޯލްޓްވެ،  އެއްފަހަރާ  ފެސިލިޓ އެއް 

 ؛ންރަނިތައް ޮބޑުވެ ޭބންކުގެ ރިސްކް ޮބޑުވުނެތި، ދަ

 

ތަކަކ  ލޯނުގެ ާބކ އަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު މާކެޓްގައި އެކަށ ގެންވާ ލަތުގައިވެސް، ގިނަ ރަހުނުޙާވިއްކާލެވޭ   •

 ؛ންއަގެއް ލިޭބނެ ރަހުނުތަކެއް ކަމުގައި ނުވު

 

ލަތުގައި ވެރިފަރާތުގެ ނުވަތަ ަބލަހައްޓާ ފަރާތުގެ އެއްާބރުލުން  ޙާއުޅަނދުފަދަ ތަކެތި ރަހުނުކުރެވިފައިވާ   •

 .ންލަތު ެބލުމަށް ލޮކޭޝަން އެނގޭނެ ގޮތެއް ނުވު ޙާނުލިިބ އުޅަނދުގެ 
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓ 
 

 ކަންތައްތައް:ފައިވާ  ކޮށް ޑުން ފާހަގަ ޕަބްލިކް ލިމިޓެ   މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކު  4.2.2
 

އްކަމާއި، ލ ގަލް ޕްރޮސ ޖަރގެ ދަށުން ލޯނުގެ ފައިސާ އަނުބރާ ހޯދުމަކ  ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ހޭދަވާ ކަމެ  •

އުނދަގޫތަކެއް  ކުރުމަށް  ޗާރޖެއް  އެކަމަކަށް  ސަަބުބން  ނެތުމުގެ  ރަޖިސްޓްރަރ  މޯގޭޖުގެ  ފަހަރު  ަބއެއް 

 ން. ލ ގަލް ޕްރޮސ ޖަރުގައި ގިނަ ވަގުތު ހޭދަވުކުރިމަތިވާކަމާއި، އަދި މިހާރު ޤާނޫނުތައް ހުރިގޮތުން

 

 އިވާ ކަންތައްތައް:ކޮށްފަ ން ފާހަގަ ހޮންގ ކޮންގ އެންޑް ޝަންހައި ބޭންކިންގ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑު  4.2.3
 

ދިމާވެފައިނުވާކަ • ބޭންކަށް  އެ  ހުރަސްތަކެއް  މިފަދަ  ތެރޭގައި  އަހަރުތަކުގެ  ބޭންކުން ފާއިތުވި  އެ  މަށް 

 މަޢުލޫމާތުދ ފައިވެއެވެ. 

 

 ފައިވާ ކަންތައްތައް:ކޮށްން ފާހަގަ ލިމިޓެޑު   ހަބ ބް ބޭންކު  4.2.4
 

ނަގާކަމެއްކަމަ • ވަގުތު  ވަރަށް  ނިންމުމަކ   ަބލައި  މައްސަލަތައް  މިފަދަ  ޭބންކާށާކޯޓުތަކުގައި  އަދި    އި، 

ކޯޓުތަކު މަތ   މައްސަލަތައް  މި  ކްލަޔަންޓުން  ކޭސް ނިމިއްޖެނަމަ،  އިސްތިއުނާފުކޮށްގެން އެއްކޮޅަށް  ގައި 

 ން. ލުމުގެ ސަަބުބން ޕްރޮސ ޖަރ ދިގުވެ، އިތުރަށް ވަގުތު ހޭދަވުމައްސަލަ އިތުރަށް ެބ

 

 ފައިވާ ކަންތައްތައް:ކޮށް ން ފާހަގަ އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު   ކޮމާޝަލް ބޭންކު  4.2.5
 

ޭބންކުގެ ފަރާތުންނާއި އަދި ޭބންކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ވަކ ލުންނަށް ޑ ފޯލްޓް ކްލައިންޓުންނާ ގުޅުމަށް  •

ލެޓަރ އޮފް ޑިމާންޑް   ންޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭޔަވަރަށް ގިނަ ހުރަސްތަކެއް ދިމާވާކަމަށާއި، އަދި، ޑ ފޯލްޓް ކްލަ

މިކަން މިހެން މެދުވެރިވުމުގެ   ށާއި،އަދި މިފަދަ އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުން ފޮނުވުމަށްވެސް ހުރަސްތަކާ ދިމާވާކަމަ

ކްލަ ސަަބަބކ   ގުޅޭނެ  ގެއާއި  ދިރިއުޅޭ  ންޓުން  ޔަމައިގަނޑު  ަބދަލުކުރަމުން އެފަރާތްތަކާ  ނަންަބރު  ފޯނު 

ޙާލަ؛ ތ ކަމަށްގެންދާ މަޢުލޫމާތު ތްމިފަދަ  ޭބފުޅުންގެ  އެ  ގޮތަކުން  ނުރަސްމ   ޖެހެނ   ބޭންކަށް  ތަކުގައި 
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓ 
 

އެހ ތެރިކަން ލިޭބނަމަ ރިކަވަރ  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ  ންކަމަށާއި، އަދި މިފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި  ދަހޯ

ޭބންކުން    އަދި  .އެ ޭބންކުން މަޢުލޫމާތުދ ފައިވެއެވެ  ޕްރޮސެސް އަވަސްވެގެންދާނެކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް

ލާ ފެށުމުން ކުރިމަގުގައި ޙަލޯނު ރިކަވަރކުރުމަށް ފުރަތަމަ ކޭސް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި، އަދި މި މަރު 

  ކަން.އިތުރު ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރާ

 

 ފައިވާ ކަންތައްތައް:ކޮށްފާހަގަ  އިން އޮފް ސިލޯން   ބޭންކު  4.2.6
 

ޕްރ މް  ، އަދި ސުއި، ފެމިލ  ކޯޓާއިކޯޓާ  މަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތް ސިވިލްފެސިލިޓ ތައް ރިކަވަރކުރު މިފަދަ   •

އި، އަދި ކޯޓުތަކުން މައްސަލަ ނުެބލި އަހަރުތަކެއް ށާމަހުރިހާ ކޯޓުތަކެއްގައިވެސް ލަސްވެގެންދާކަ  އިޔާގަކޯޓު

ކުގައި މައްސަލަ އަވަސްކޮށްދިނުމަށް އެދުން ވެގެން ދިޔަ ކަމުގައިވިޔަސް، މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ކޯޓުތަ

ންޓަކު ނިޔާވި ޙާލަތެއްގައި އެ މ ހާގެ ވާރުތަވެރިޔާ ހޯދުމަށް ޔަކްލަ،  އިށާނޫން ކަމެއް ކުރެވެން ނޯންނަކަމަ 

)ވާރުތަވެރިޔާ ލޯނުތައް ދެއްކުމަށް ޙަވާލުނުވާނަމަ( ފެމިލ  ކޯޓުން ނިންމަން ޖެހޭ މަރުޙަލާތައް ނިންމުމަށް 

 ން.ލަސްވެގެންދާކަ

 

 ފައިވާ ކަންތައްތައް:ކޮށް ން ފާހަގަ )މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު  މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކު  4.2.7
 

ކޯޓު ޕްރޮސ ޖަރ ދިގުދެމިގެން ދިޔުމުގެ ސަަބުބން ރަހުނުކުރެވިފައިވާ މުދާ ވިއްކާލައި، ލޯނުތަކުންވާ ގެއްލުން  •

ޭބންކުތަކުން ޤާނޫނ  ޙަމަރު   ޓުއަދި ދިގުދެމިގެންދާ ކޯ  ، އިށާއަނުބރާ ހޯދުމަށް ދަތިވާކަމަ  ލާގެ ސަަބުބން 

  ؛ންކަންތައްތަކަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ޮބޑުވު

 

ނު ވިއްކައިގެން ފައިސާ އަނުބރާ ހޯދުމުގައި ގިނަ ހުކޯޓު ޕްރޮސ ޖަރ ދިގުދެމިގެންދިޔުމުގެ ސަަބުބން ރަ •

 ؛ންދުވަސްތަކެއް ހޭދަވު
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓ 
 

އިފްލާސްވާ   • އަދި  ަބޔާންކޮށްފައިނުވުމާއެކު، ޢަލަތްތަކުގައި  ޙާަބގުރޫޓު  ޤާނޫނުތަކުގައި  ގޮތް  މަލުކުރާނެ 

 ؛ންލަތްތަކުގައި ރިކަވާރކުރާނެ އުސޫލެއް ނެތުޙާލޯނުތައް ޑިފޯލްޓްވާ 

 

ހޯދުމަށް ސިވިލް ންޓަކު ނިޔާވުމުން، ޭބންކަށް ހޯދަންޖެހޭ ފައިސާ  ޔަލޯނު ނުވަތަ ރަހުނުަބހައްޓާފައިވާ ކްލަ •

ދިމާވާކަމަ ދަތިތަކާ  ރެޖިސްޓަރކުރުމަށް  މައްސަލަ  މައްސަލަތަކާމެދު ށާކޯޓުގައި  މިފަދަ  ކޯޓުތަކުގައި  އި، 

ނޯންނަކަމަޢަ އުސޫލެއް  އެ ށާމަލުކުރާނެ  މައްސަލަ  މިފަދަ  ފަނޑިޔާރުން  ަބއެއް  ކޯޓުތަކުގެ  އަދި  އި، 

، އަދި އިމަށް އަންގައި ކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމާލާކަމަށާންޓުގެ ވާރުތަވެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތާއެކު ހުށަހެޅުޔަކްލަ

އަންނަކަމަށާޢަމިފަދައިން   ހުއްޓުމަކަށް  ޕްރޮސެސް  ރިކަވަރ   ޭބންކުގެ  ސިވިލް   އި،މަލުކުރުމުން  އަދި 

ލިެބންވާ   ބޭންކަށް  ގެންދާތ ،  ޢަމަލުކުރަމުން  ފަދައިން  އިސްވެދެންނެވި  އިންސާފުގެ ޢަކޯޓުތަކުން  ދުލު 

 ؛އުންން މަޙުރޫމުވެގެންދިއަސާސ  ޙައްޤު

 

 ؛ ންދަރަނ ގެ މައްސަލަތައް ނިންމުމުގައި ސިވިލް ކޯޓުން އެއްހަމަ އުސޫލުތަކެއް ނުގެންގުޅު •

 

ނ ގެ ޝެއަރހޯލްޑަރުން ލޯނު ދެއްކުމުގައި ޒިންމާވާންޖެހޭ ންފުކުންފުންޏަށް ލޯނުތައް އަނުބރާ ނުދެއްކި، ކު •

 އުސޫލެއް  lifting of corporate veil))  ނަގާނެ  ވެއިލް  ކޯޕަރޭޓް  ކުންފުނ ގެ   ، ކޯޓުން ލަތްތަކުގައިޙާ

 ؛ންއެކިގޮތަށް ނިންމާކަ  މައްސަލަ ނެތުމުން، ކޯޓުތަކުގައި މައްސަލަތައް ނިންމުމުގައި އެއްހަމައެއްނެތި، އެކި  

 

ގައި ޭބންކަށް އެކަށ ގެންވާ ރަހުނެއްގެ ގޮތު  Immovable securities))   ފަދަ ނުއުފުލޭ މުދާއުޅަނދުފަހަރު •

ކޯސްޓު ޑިޕްރިސިއޭޝަން  މިފަދަ ސެކިއުރިޓ ޒްގެ  މެދުވެރިވަނ   މިގޮތަށް  ރަދު  ޚަގެ  ަބލައިނުގަނެވޭކަމާއި، 

ޮބޑުކަމުންނާއި އަދި ބޭންކަށް އެ އުޅަނދުފަހަރު ނެގުމަށް ދިއުމުން އެ ތަކެތި ފޮރުވުމާއި، އޭގެ އަސްލު 

ނަންަބރު   ރެޖިސްޓްރޭޝަން  ކްލައޮޅުވާލުމަށްޓަކައި  ޢަމަލުތައް  ފަރާތުން ޔަަބދަލުކުރުންފަދަ  ންޓުންގެ 

 ؛ ންފެންނަމުންދާތ ކަ
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ޙާލަތްތަކުގައި   • ނުދޭ  އެއްާބރުލުން  ވެރިފަރާތުން  އުސޫލެއް ޢަރަހުނުގެ  އަދި  ޤާނޫނެއް  މަލުކުރާނެ 

މިފަދަ  ށާނޯންނަކަމަ އަދި  ޭބންޙާ އި،  ފުރުޞަތު  ވިއްކުމުގެ  ރަހުނު  މެދުވެރިކޮށް  ކޯޓު  ކަށް ލަތްތަކުގައި 

 ؛ ން ނުލިޭބކަ

 

ހަލާކުވާ   • ގެއްލި ނުވަތަ  ގޮތުގައިވާ ސެކިއުރިޓ   ރިކަވަރ   ޙާރަހުނުގެ  މިފަދަ   މައްސަލަތައްލަތްތަކުގައި، 

ވެރިފަރާތަށް އެކަމާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ަބދަލުގައި، ރަހުނު   ގެއި، ކޯޓުން ރަހުނުށާހުއްޓުމަކަށް އަންނަކަމަ

ޭބން ގޮތަކާމެދު  ސުވާލުކުރާކަމަށާސެކިއުރިޓ އަށްވ   ަބހައްޓާ އިކާއި  ގޮތުގައި  ރަހުނުގެ  ނަމަވެސް،   ،

 ؛ންޕްރޮޕަޓ އަކ  އޭގެ ވެރިފަރާތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އެއްޗެއްކަ

 

ލަތްތަކުގައި، ޙާ  ކުރާ  ތަޙްޤ ޤުފަރާތުން ކުންފުންޏެއްގެ ޖިނާއ  މައްސަލައެއް    ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ •

މިފަދަ  އުވާލާކަމާއި،  ކުންފުނިތައް  މިފަދަ  ކޮމްޕަނ ސް  އޮފް  ރެޖިސްޓްރާ  ނުލާ  އެންގުމަކާ  ބޭންކަށް 

 ން.ލަތްތަކުގައި ޭބންކަށް އަނުބރާ ލިެބންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ހުރަސް އެޅިގެންދާކަޙާ

 

ގޮންޖެހުންތަކާއި،    އިރު ޤާނޫނ ގޮތުން ދިމާވާމިފަދަ ފެސިލިޓ ތައް ރިކަވަރކުރެއްވުމަށް  ކުރައްވާ  މަސައްކަތަށް ބަލާ 4.3
 ލާޙުތައް:ޞްމިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޤާނޫނުތަކަށް ގެންނަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ އި

 

 ފައިވާ ކަންތައްތައް:ކޮށްއޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ފާހަގަ   ބޭންކު  4.3.1
 

ަބދަލުވެ   • ނަންަބރުތައް  ގުޅޭނެ  އެޑްރެހާއި  ދ ފައިވާ  ލިޔެކިޔުންތައް ޤާބޭންކަށް  ފޮނުވަންޖެހޭ  ނޫނ ގޮތުން 

އިރު، ދ ފައިވާ އެޑްރެހުގައި އުޅެމުން ހުށަހަޅާފޮނުވުމުގައި ދަތިތަކެއް ދިމާވާކަމާއި، އަދި މައްސަލަ ކޯޓަށް  

މާތު ހޯދަން އަންގާއިރު، އެ އެންގުމާ އެއްގޮތަށް ނުދާތ  ނުވަތަ ފޯނުން ނުގުޅިގެން، ކޯޓުން ފަހުގެ މަޢުލޫ

ގިނަ ކޯޓުތަކުން  ވާ ފޯމު  ޢުމަޢުލޫމާތު ނުދެވިއްޖެނަމަ، މައްސަލައިގެ ދަ ބާޠިލުކުރާކަމާއި އަދި މައްސަލަ 

 ؛ންދުވަސްތަކެއްވަންދެން ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭކަ
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓ 
 

ނުވާތ    • އަދާހަމަކުރެވިފައި  ަބދަލު  އަންނަ  އެޑްރެހަށް  ގުޅިގެން ކަސްޓަމަރުގެ  އެއާ  ކޭސްތަކާއި  ރިކަވަރ  

ހިންގޭ ތަންފ ޛު މައްސަލަތަކަށް މ ހުން ހާޒިރުކުރުމުގައި ކޯޓުތަކަށް ގޮންޖެހުންތަކެއް ދިމާވެ، ޝަރ ޢަތްތައް  

 ؛ންކެންސަލް ކުރަން ޖެހި މައްސަލަތައް ދިގުލައިގެން ދާކަ

 

ނަންަބރު   • މ ހަ  75/25ޤާނޫނު  ގައި  ޤާނޫނު(  ދައުވާގެ  އެމ ހެއްގެ )ތަރިކައާެބހޭ  ނިޔާވާއިރު  ކު 

ވާއެއް އޮތް ފަރާތަކުން ޢުދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެމ ހަކާމެދު ދަ  60ދަރަންޏެއްވާނަމަ ނިޔާވާ ތާރ ޚުން ފެށިގެން  

ކޮށްފައިވާއިރު، އެ ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށް މާލ  އިދާރާތައް އިސްތިސްނާ އެ މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން ލާޒިމު

މ ހަކު   ގޮތުން ކޮށްފައިނެތުމާއި  ނަތ ޖާއެއްގެ  ނެތުން،  ނިޒާމެއް  އެނގޭނެ  ޭބންކަށް  އެކަން  ނިޔާވުމުން 

ނިޔާވެ  ަބއިވެރިއަކު  ފެސިލިޓ ތަކުގެ  ކްރެޑިޓް  ހިމެނޭ  ފައިސާ  ޢަދަދެއްގެ  ގިނަ  ދޫކޮށްފައިވާ  ބޭންކުން 

ހުށަހެޅުމަށް   އިސްވެދެންނެވުނު މުއްދަތު ފާއިތުވުމަށްފަހު، ދަރަނި ސާިބތުކުރުމަށް އެ މައްސަލައެއް ކޯޓަށް

 ؛ންއޮންނަ ފުރުޞަތު ގެއްލިގެންދާކަ 

 

ލަތުގައިވެސް އަދި ޙާއިލާގެ ފަރާތުން ކަށަވަރުކޮށްދޭ  ޢާމ ގެއިތުރުން، މ ހަކު ނިޔާވެފައިވާކަން ޔަޤ ންކޮށް   •

މަރުޢުދަ ނުވިކަމުގައިވިޔަސް،  ހަމަވެފައި  މުއްދަތު  އޮންނަ  ލިޔުން   ވާކުރުމަށް  އެކަށޭނަ  ސާިބތުކުރުމަށް 

ލާގެ ފަރާތުން އެފަދަ ލިޔުންތައް ޢާއިނުވަތަ ކަމާގުޅޭ ލިޔުންތައް ޭބންކަށް ލިިބފައިނުވުމުގެ ސަަބުބން ނުވަތަ  

 ؛ންވާކުރުމަށް އޮންނަ މުއްދަތު ހަމަވާކަޢުހިއްސާ ނުކުރުމުގެ ސަަބުބން ދަ

 

ލިޔު • މަރު ސާިބތުކުރުމުގެ  ރެކޯޑާއި  މ ހުންގެ  ނުދިޔުން ނިޔާވާ  ބަލަހައްޓަމުން  ވިއުގައަކުން  އެއް  ންތައް 

ރެކޯޑު ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ  ނޭޝަނަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމެންޓް  ކުރެވިފައިނުވާކަނުވަތަ  އަޕްޑޭޓް  ؛ ންތައް 

ޭބރުގައި ނިޔާވާ ފަރާތްތަކުގެ މަރުގެ މަޢުލޫމާތާއި ކަމާގުޅޭ ލިޔުންތައް ހޯދުމަށް   މ ގެއިތުރުން، ރާއްޖެއިން

 ؛ ން ހުރުމާއެކު، އެފަދަ މައްސަލަތައް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް ދަތިވާކަގޮންޖެހުންތައް

 

ހުށަހަޅާ   • ސާިބތުކުރަން  ދަރަނި  މ ހެއްގެ  އިޚުތިޞާޙާނިޔާވާ  ކޯޓުތަކުގެ   ޞްލަތުގައިވެސް، 

ހަމަޖެހިފައިވާގޮތުން، މަރު ސާިބތުކުރުމާއި ވާރިޘުން ސާިބތުކުރުމަށް ވަކިން އެހެން މައްސަލައެއް ކަމާގުޅޭ 
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓ 
 

އޮންނަ ކޯޓަ ހުށަހަޅާފައި  ބޭންކުން  ގޮސް،  ދިގުލައިގެން  ނުނިމި  މައްސަލަތައް  މި  ހުށަހަޅަންޖެހި،  ކަށް 

 ؛ންމައްސަލަ ނުނިމި ދިގުލައިގެންދާކަ 

 

ލޯނާ  • ރ ސްޓްރަކްޗަރކުރުމާއި  ލޯނު  ނުނިމިގެން  ނުވަތަ  ލަސްވެގެން  ކަންކަން  ސާިބތުކުރުމުގެ  ވާރިޘުން 

އް ކުރުމަށް ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެ ލޯނުގެ ާބކ  ޑިސްަބރސްމެންޓްތައް  ގުޅިގެން އެހެނިހެން މުޢާމަލާތްތަ 

ދޫކުރުމުގައި ލަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެ، ޕްރޮޖެކްޓަށް ލިބޭނެކަމަށް ެބލެވުނު އާމްދަނ  ލިޭބގޮތް ނުވެ، ލޯނުތައް 

 ؛ ންޑ ފޯލްޓުވުމުގެ ފުރުޞަތު ޮބޑުވާކަ 

 

ލާގެ ކޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ބޭންކުން ގިނަ މައްސަލަ ހުށަހަޅަނ  ސިވިލް ކޯޓަށް ކަމުގައިވ އިރު ޙަފުރަތަމަ މަރު •

  ލު އްޙައްލު ހޯދޭއިރު، އެ ހޯދާ  ޙައަދި ގިނަ މައްސަލަތަކުގައި ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮލިއުޝަން ޑިވިޝަންގައި  

ކުރުމާެބހޭ ޑިވިޝަންއަށް ލަތުގައި އެކަން ކުރަން އޮންނަނ  ސިވިލް ކޯޓުގެ ތަންފ ޛުޙާތަންފ ޛުކުރަންޖެހޭ  

ވެފައި، އެ ޑިވިޝަނަށް ފޮނުވާ މައްސަލަތަކާ އަޅާ ަބލާއިރު، އެކަށ ގެންވާ ވަސ ލަތްތަކާ މ ހުން ނެތުމުން،  

 ؛ން ލާ ލަސްވެ ނަތ ޖާ ނުނެރެވޭކަޙަމުޅި ތަންފ ޛު މަރު

 

ތަންފ ޛުކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް ނިންމަވާ ފިޔަވަޅުތައް  އަޅަން  ލާގައި ކޯޓުން  ޙަތަންފ ޛު މަރު ޙުކުމް   •

ކުރިމަތިވާކަ ލަސްތަކެއް  ނުވަތަ  މިސާލަކަށްންނުކުޅެދޭކަމާއި  މ ހުން   ،.  ބަހައްޓައިގެން  ަބންދުގައި 

ކޯޓުން  ޙާހާޒިރުކުރަންޖެހޭ   ކުރުމަށް  އެކަން  އެގޮތަށް  އެކި ޢަލަތެއްގައި  ނަމަވެސް  ނެރުއްވި  މުރު 

 ؛ ކަންމަލުނުކުރާޢަ ންޛު އިދާރާތަކުސަަބުބތަކާހުރެ އެގޮތަށް ތަންފ 

 

 ؛ ންފަރާތްތައް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރެވޭނެ ގޮތް ނުވާކަ ރާއްޖެއިން ޭބރުގައި އުޅޭ •

 

ވިއްކާލުމަށް  • ރަހުނު  ސަަބބުތަކާހުރެ  އެކިއެކި  މައްސަލަތަކުގައި  ހިމެނޭ  ފައިސާ  ޢަދަދެއްގެ  ގިނަ 

ލަތުގައިވެސް، މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން ޭބންކަށް ދ ފައިވާ ޕާސަނަލް ޙާގޮންޖެހުންތައް ހުންނަ  
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓ 
 

ލް އަދި ކޯޕަރޭޓް ގެރެންޓ އަކ  ހަމައެކަނި ގެރެންޓ ތައް ތަންފ ޛުކޮށްދިނުމަށް ކޯޓުތަކުން ފަސްޖެހި އިންޑިވިޖުއަ

 ؛ންޑޮކިއުމެންޓަކަށް ވެފައި އޮންނަކަ 

 

ލާގެ ކޯޓުތަކުގައި ޙަކްރެޑިޓް ފެސިލިޓ ތަކާ ގުޅިފައިވާ ރަހުނުތައް ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގައި ފުރަތަމަ މަރު •

އިޚް ކޯޓުތަކުގެ  ރައެ  އެދޭގޮތަށް  ޭބންކުން  ގޮތުން  ހަމަޖެހިފައިވާ  ހުއްދަ ތިޞާޞް  ވިއްކާލުމުގެ  ހުނުތައް 

ނުއުފުލޭ މުދަލަކ  އެހެން ރަށެއްގައިވާ ތަނެއްނަމަ، އެތަނެއް ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ   ،މިސާލަކަށް؛ ންނުދޭކަ

 ؛ ން ވާ އުފުލަން ޖެހުޢުހޯދުމަށް ސ ދާ އެ ރަށެއްގެ ކޯޓަކަށް ދަ

 

ލަތުގައިވެސް، އެކިއެކި އިދާރ  ޙާހުއްދައަށް އެދޭ    މުގެވިއްކާލުރަހުނު  ޮބޑެތި ލޯނުތަކާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކުގައި   •

 ؛ ންވިއްކާލަން ހުއްދަ ދިނުން ލަސްވެގެން ދާކަރަހުނު އަދި އެހެނިހެން ސަަބުބތައް މެދުވެރިވެ، 

 

ނިންމަވާ   • ކޯޓުން  މައްސަލަތައް  ބޭ ޙާރިކަވަރ   ނުވަތަ  ލިޭބ    ރަހުނު  ންކަށްލަތުގައި  ހުއްދަ  ވިއްކާލަން 

ކޯޓުޙާ ޤަޟިއްޔާއެއް  އެ  ނުވަތަ  ހުއްދައެއް  އެ  މަރުލަތުގައިވެސް،  އެކި  ލާތަކުގައި ޙަތަކުގެ 

 ؛ ންއިތުވެ، ރިކަވަރ  މަސައްކަތް ހުއްޓި ލަސްވާކަފާއިސްތިއުނާފުކުރެވި، އެތައް ދުވަހެއް 

 

ވިއްކާލާ   • މުދަލެއް  ނުއުފުލޭ  ނުވަތަ  މުދަލެއް  އުފުލޭ  ވިއްކުމުގެ ޙާބޭންކުން  އާންމު  އެއ   ލަތުގައިވެސް، 

އެއްާބރުލުން ޢާމު ދޭންޖެހޭ  އެކަމަށް  ަބއްލަވައި،  އިދާރާތަކުން  ކަމާެބހޭ  ދައުލަތުގެ  ގޮތުގައި  މަލާތެއްގެ 

ދަލުކުރަން ޖެހުމުން މި ޕްރޮސެސް ނުނިމި އި، އަދި އާންމު ޕްރޮސެސްގެ ތެރެއިން ވެރިފަރާތް ަބށާނުދޭކަމަ

 ؛، ޭބންކުން ވިއްކާ ވިއްކުމަށް ތަރުހ ުބ ނުލިުބންގެންދާ ކަމަށާއިދިގުލައި

 

ހައްޓަމުން ނުދިއުމުގެ ސަަބުބން  ތައް އެކި އިދާރާތަކުން އެންމެ އެކަށ ގެންވާ ގޮތެއްގައި ަބލަރަހުނާެބހޭ ރެކޯޑު •

 ؛ ންރާތަކުގައި އެއް މުދަލެއް ރަހުނުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަކައެއް ފަހަރަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރު އެކި އިދާ
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓ 
 

ވަސ ލަތްތައް މަދުކަމުންނާއި މުޖުތަމަޢު ކުޑަވެ، ހިމާޔަތްކުރަންޖެހޭ މަޞްލަޙަތު ގިނަކަމުން، ރަށްރަށުގެ  •

 ؛ ން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ދިގުލައިގެންގޮސް ނަތ ޖާ ނުނެރެވޭކަ

 

އޮނިގަނޑެއްޤާސްކުރުމާގުޅޭ  އިފުލާ • ހަރުދަނާ   ނޫނ   ތަރުތ ުބކުރެވޭނެ  ކަންކަން  ރަހުނާގުޅޭ  ނެތުމާއި 

 ؛ ންއުސޫލުތަކެއް ނެތުމުގެ ސަަބުބން ރަހުނު ވިއްކާލުމަށް އުނދަގޫތަކެއް ހުންނަކަ

 

އިޚް  ލޯނު • ލިޭބ  ޭބންކަށް  ދަށުން  އެއްަބސްވުންތަކުގެ  ރަހުނު  ާބރުތައް އެއްަބސްވުންތަކާއި  ތިޔާރުތަކާއި 

ހަނިކުރާކަޙުކޯޓުތަކުގެ   އޮންނަ   ،މިގޮތުން  ؛ންކުމްތަކުން  ހުށަހެޅިފައި  ކޯޓަށް  ގެރެންޓ   ޕާސަނަލް 

އިޚްޙާ ޙައްޤުތަކާއި  ލިިބދޭ  ބޭންކަށް  ގެރެންޓ އަކުން  އެފަދަ  އަސަރުކުރާ  ލަތުގައިވެސް،  ތިޔާރުތަކަށް 

 ؛ ންކުމްކުރާކަޙުފަދަގޮތަކަށް 

 

ތް މެދުވެރިކޮށް ޢަވުމާ އެއްގޮތަށް ރަހުނު ވިއްކާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރާއިރު އެކަމަށް ޝަރ ރަހުނު އެއްަބސް •

އަ ހުރަސް  ނެތި  އަސާސެއް  ޤާނޫނ   ގިނަދުވަސްވެ،   ށާއި،ޅާކަމައެއްވެސް  ނުވިކި  ރަހުނު  އެހެންކަމުން 

 ؛ ންރަހުނުގެ އަގު ދަށަށްދާކަ

 

ނޫނެއްގައި ރަހުނު އެއްަބސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު  ޤާނޫނެއް އެކުލަވާލައި، މިފަދަ  ޤާލ   ޞ ރަހުނާެބހޭ ތަފް •

ތުގެ ހުއްދަނެތި، ރަހުނު އެއްަބސްވުމުގެ  ޢަތުގެ ހުއްދަ ލިިބގެން ޭބންކަށް ވިއްކޭނޭ ރަހުނުތަކާއި ޝަރ ޢަޝަރ 

މުގެ އިޖުރާއަތްތަކާއި ކަންކަން ތްތަކާއި ރަހުނު ތަންފ ޛުކުރުޙާލަދަށުން ޭބންކަން ރަހުނު ތަންފ ޛުކުރެވޭނެ  

ހުއްދައެއްގެ ދަށުން    ޢ މ ގެއިތުރުން، ޝަރު؛  ންހިންގާނެ ގޮތާއި ޓައިމްފްރޭމް ކަނޑައެޅުން މުހިއްމުކަ

ހުށަހަޅައިގެން  އެކިާބވަތުގެ ޝަކުވާ  ގޮތުން  ހުރަސްއެޅުމުގެ  ވިއްކުމަށް  ރަހުނު  ވިއްކާއިރުވެސް،  ރަހުނު 

ތުން ޢަލާ ޭބނުންކުރަމުންދާތ  އަދި އެކަމަށް ޝަރ ޙައްޓުވާލުމަށް ޝަރުޢ  މަރުރަހުނު ވިއްކުމުގެ ޕްރޮސެސް ހު

މުން ރަހުނު ވިއްކުމުގައި ޭބންކުން ނުތުން ހުއްދަދިޢަތުވެސް ދެއްވާތ ، ރަހުނެއް ވިއްކާލުމަށް ޝަރ ޞަފުރު

 ؛ ންނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ ގަވާއިދެއްގައި ަބޔާންކުރުން މުހިއްމުކަޤާމަލުކުރަންވ  ގޮތް ޢަ
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓ 
 

ކުމް ކުރައްވާފައިވާ މ ހުންނަށް، އެހެން ޙު އެއް ޭބންކެއްގައި ޑިފޯލްޓްވެ، ކޯޓުން ދަރަނިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި   •

ފުރު ހުންނަ  ވިޔަފާރިކުރުމަށް  ަބރާަބރަށް  ހުޅުވައިގެން  އެކައުންޓް  ނައްތާލުން  ޞަޭބންކެއްގައި  ތުތައް 

 ؛ންމުހިންމުކަ

 

ޖުމުލަ   • ކަންކަމަށް  ދަތިތަކާއި  ދެންނެވުނު  ދައުލަތުގެ ޙައިސްވެ  އަދި  ގޮތެއްގެމަތިން  ލިބޭނެފަދަ  އްލެއް 

ނޫނުތަކަށް އިޞްލާޙު ޤާއިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތްތައް އެފަދައިން ރޭވި އިންތިޒާމްކުރެވޭނެ ފަދައަކުން ކަމާގުޅޭ  

ންކިންގ ނިޒާމުގައިވާ ސްޓްރެސްޑް އެކައުންޓްތަކަށް ނޫނުތަކެއް ތަޢާރަފުކޮށްގެން ޭބޤާގެނައުން ނުވަތަ އައު  

 ން.ަބއްޓަންކުރު ނޫނ  ނިޒާމުޤާ އްލެއް ލިބޭނެފަދަ ގޮތަކަށްޙައަވަސް 

 

 ފައިވާ ކަންތައްތައް:ކޮށް ޑުން ފާހަގަ ޕަބްލިކް ލިމިޓެ   މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކު  4.3.2
 

ރ  ކުރުމުގެ ކުރިން އެ ޕްރޮޕަޓ ގެ ތަކެތި ރަޖިސްޓަފަދަ  އެއްޕްރޮޕަޓ   /  ޢިމާރާތް   /  މޯގޭޖަށް ދޫކުރާ ިބން •

ތަކާ ކުތަކަށް ރިސްޭބންކު  ވެހޭދަ  ގިނަ ވަގުތުދޫކުރުމަށް    ލްއެއްޓައިޓްވާކަމާއި، އަދި މިފަދަ  ޓައިޓަލް ޭބނުން

 ރިވިއުކުރުމަކ  މުހިންމު ކުރާގޮތް  މޯގޭޖު  އެއް ޕްރޮޕަޓ   /   ޢިމާރާތް  /  އެހެންކަމުން، ިބން ؛ންކުރިމަތިލާންޖެހޭކަ

 ؛ ންކަކަމެއް

 

ަބއެއް ނިންމުންތަކުގެ ސަަބުބން،    ން ނިންމާވަކި ސްޕެސިފިކް ޤާނޫނަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަކާނުލައި ކޯޓުތަކު •

 ؛ ންކަލޯނާއި މޯގޭޖާ ގުޅޭގޮތުން ބޭންކުން ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ފުރުޞަތު ގެއްލޭ

 
ސެކިއު • ގޮތުގެމަތިން  އެއްަބސްވުމުގައިވާ  ކޯޓުން ރިޓ   މޯގޭޖު  ޢަމަލުކުރާނެގޮތް،  ބޭންކުން  ވިއްކާލުމުގައި 

 ؛ންކަކުރާލިމިޓު

 
ވިއްކުމުގައި   • އެހ ތެރިކަން  ކޯޓުރަހުނު  ކޯޓު   ރަހުނު،  ވެސްލަތްތަކުގައިޙާޭބނުންނުވާ  ގެ  ވިއްކަންޖެހޭނ  

 ؛ކަންމެދުވެރިކޮށްކަމަށް ކޯޓުތަކުން ނިންމާ
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓ 
 

 
 ފުންޏެއް ސަރުކާރުންންކު  ފަދަ  ، އެވެސްތަކުގައިމައްސަލަލޯނު އަނުބރާ ދައްކަންޖެހޭނެކަމަށް ކޯޓުން ނިންމާ   •

ފައިސާ އަނުބރާ   ދަރަނ ގެ ގޮތުގައިވާނ ގެ ނެތްނަމަ،  ންފުކުއެ  އިތުރު ސެކިއުރިޓ އެއް    ފައިވާނަމަ،އުވާލެވި

 ؛ ންނޯންނަކަ ހޯދޭނެ ގޮތެއް 

 
 

ރިކަވަރކުރުމިފަދަ   • އަންނަނިވި  ޙަ  މަސައްކަތަށް  ކުރާ  މަށްފެސިލިޓ ތައް  ލިޭބނ    އިޞްލާޙުތައްއްލެއް 

 : ންގެނެވިގެންކަ

 ؛ންދެއްކުމާއި ެބހޭ މައްސަލަތައް ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތު ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅުލޯނު  -

ރިކައާެބހޭ ) ތަ 75/25ލޯނު އަނުބރާ ދެއްކުމާއި، ރަހުނު ހިމެނޭ ކޭސްތައް ޤާނޫނު ނަންަބރު  -

 ؛ގައި ނުހިމެނުން  ދައުވާގެ ޤާނޫނު(

ސެކިއުރިޓ  އި، ިބލެއް އެކުލަވާލަ ޞަނާ ެބހޭގޮތުން، ތަފްޞ ލާއެކު ވަކިން ޚާއްހުރަ -

 ؛ ންތައް އެ ިބލުގައި ހިމެނުޙައްޤު ތަކަށް ލިިބދޭންޖެހޭވިއްކާލުމާެބހޭ ގޮތުން ޭބންކު

 އެއްތެރޭގައި ނިންމުމަށްޓަކައި، ބޭންކިންގ ޓްރައިިބއުނަލްމިފަދަ ކޭސްތައް އަވަސް މުއްދަތެއްގެ  -

 އެކުލަވާލުން. 

 

 ފައިވާ ކަންތައްތައް:ކޮށް ން ފާހަގަ ހޮންގ ކޮންގ އެންޑް ޝަންހައި ބޭންކިންގ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑު  4.3.3
 

 ން.ހުރަސްއެޅޭކަ މަށްރިކަވަރކުރު ހުރި ގޮތުން ދަރަނި  ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތައް •

 

 ފައިވާ ކަންތައްތައް:ކޮށްން ފާހަގަ ލިމިޓެޑު   ހަބ ބް ބޭންކު  4.3.4
 

 ނޫނުތައް އެކުލަވާލައިޤާރަހުނާ ެބހޭ  ޕްރޮސެސްއާއި ލޯން ރިކަވަރ  ޕްރޮސެސް އަވަސްކުރުމުގެ ގޮތުން    ކޯޓު •

   ން.ކަމުހިންމު އް ހުރުންކޯޓެ ޞަވަކިން ޚާއް އާ ެބހޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަށްޭބންކިންގ
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22 

 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓ 
 

 

 ފައިވާ ކަންތައްތައް:ކޮށް ން ފާހަގަ އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު   ކޮމާޝަލް ބޭންކު  4.3.5
 

ނަންަބރު    މިވަގުތު • ނ ލަން(  ޤާނޫނު  ރަހުނާެބހޭ)  93/9ޤާނޫނު  ޭބންކުތަކަށް   ގައި  ހުއްދަ  ކިޔުމުގެ 

 ކަން. ޤާނޫނުތައް ަބއްޓަން ކުރަންޖެހޭދ ފައިނުވާތ ، މިކަން ކުރުމަށް މަގުފަހިވާނެ ގޮތަކަށް 

 

 ފައިވާ ކަންތައްތައް:ކޮށް އޮފް ސިލޯން ފާހަގަ   ބޭންކު  4.3.6
 

މިފަދަ މައްސަލަތައް ަބއްލަވަމުން ގެންދަވަނ  ސިވިލް ކޯޓުން ކަމަށް ވުމުން، ލޯނުތައް ނުވަތަ ކްރެޑިޓް  •

ލަސްތަކެއް   ހޯދުމަށް  އަނުބރާ  ފައިސާ  އެހެންކަމުންފެސިލިޓ ތަކުގެ  ދަރަނ ގެ   ކުރިމަތިވާކަމަށާއި 

 ؛ންމުކަކޮމާޝަލް ކޯޓެއް އުފެއްދުން މުހިންއްލުކުރުމަށް ޙަމައްސަލަތައް 

ފައިސާ   • ވިއްކައިގެން  އެހެނިހެން  ސަރުކާރުގެ    ށާއިޭބންކަލަތްތަކުގައިވެސް  ޙާހޯދޭ  އަނުބރާ  ރަހުނު 

ނޯންނަކަމާއި، އަދި މިފަދަ ނގެން  އެ  ފައިސާގެ ތަފްޞ ލުންޖެހޭ  ލިިބދޭޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި  އިދާރާތަކަށް  

 ން. ލަތްތަކުގައި ރަހުނު ވިއްކުމަށްފަހުވެސް ދަރަނި ފޫނުެބއްދޭކަޙާ

 ފައިވާ ކަންތައްތައް:ކޮށް ފާހަގަ ން  ލިމިޓެޑު  )މޯލްޑިވްސް( ޕްރައިވެޓް  މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކު  4.3.7
 

ަބޔާންކޮށްފައިވާ   • ރިޢާޔަތްތިރ ގައި  ޤާނޫނެއް   ކުރެވޭގޮތަށްނުކުތާތަކަށް  ނުވަތަ  ޕްރޮސ ޖަރ  ކޯޓުތަކުގައި 

 :  ންން މުހިންމުކައެކުލަވާލު

  ރިސ ވަރ މެނޭޖަރއެއް ޢަންޔަންކޮށް، ކުންބޭންކުތަލައި، ރިސ ވަރޝިޕް ޤާނޫނެއް އެކުލަވާ -

 ؛ އެސެޓް ރިކަވަރ އަށް ހުރި ހުރަސްތައް ކުޑަކުރުން

 ؛ންދުބޭންކިންގ މުޢާމަލާތްތަކަށް ޙާއްޞަ ކޮމާޝަލް ކޯޓެއް އުފެއް -

ތަކެތ ގެ   ފަދަނުއުފުލޭ މުދާސެންޓްރަލް ޑިޕޮސިޓަރ އެއް ޤާއިމްކޮށް، ރަހުނު ކޮށްފައިވާ  -

ގެ ރަހުނުގެ ގޮތުގައި ލޯނުމަލުކުރުމުން ޢަމިފަދައިން  ރ ކުރުމުން،ތު ރަޖިސްޓަމާމަޢުލޫ

 ؛ ންކަހުށަހަޅާފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަން ބޭންކުން ކަށަވަރު ކުރެވޭނެ
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ންޓެއްގެ ލޯނު ނުވަތަ ރަހުނާެބހޭ  ޔަންޓެއް ނިޔާވި ޙާލަތެއްގައިވެސް ކޯޓުތަކުން އެ ކްލަޔަކްލަ -

ތައް  މައްސަލަތައް ެބލޭނެ އިންތިޒާމު ފަދަމަށާއި، އެމައްސަލަތައް ރަޖިސްޓަރކޮށްދިނު

 ؛ ދިނުންއްސައިހަމަޖަ

ންޓަކު ޭބންކުގައި ަބހައްޓާފައިވާ ރަހުނުވަނ  ގެއްލުން ލިިބފައިވާކަމަށް ުބނާ ޙާލަތެއްގައި ޔަކްލަ -

 ؛ އި ދިނުންއްސަކޯޓު މެދުވެރިކޮށް މިފަދަ މައްސަލަތައް ެބލޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖަ

ނ ގެ ޝެއަރހޯލްޑަރުން ލޯނު ދެއްކުމުގައި ންފުކުންފުންޏަށް ލޯނުތައް އަނުބރާ ނުދެއްކި، ކު -

 ؛ންލަތްތަކުގައި ކަންތައް ކުރާނެ ޕްރޮސ ޖަރެއް އެކުލަވާލުޙާޒިންމާވާންޖެހޭ 

މައްސަލަތައް  ފަރާތްތަކުގެކޯޓުތަކުން ވަކި ަބއެއްގެ މައްސަލަ ަބލައި އަވަސްކޮށް އަދި ަބއެއް  -

 ؛ ންރުށް ޕްރޮސ ޖަރ ފަރުމާކުކޮށްފައި ެބހެއްޓުންފަދަ ޢަމަލުތައް ނުކުރެވޭނެ ގޮތަޕާކު

، މައްސަލަ ރައްދުވާ އަދި ހުށަހަޅާ ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅިފައިވަ މައްސަލަ ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު -

 ން. ފަރާތްތަކަށް ލިޔުމުން އެންގު

؛ ން ލާޒިމުކުރު ންޤާނޫނު އެކުލަވާލުމަށް ދަފްތަރެއް ފަރާތްތަކުގެ ޑިފޯލްޓްވާ ދެއްކުމަށް ލޯނުތައް -

، ފަސޭހަވެ ދެނެގަންނަން ފަރާތްތައް އެފަދަ އުޓްތަކަށްޓިއިންސްޓި ފިނޭންސް ހުރިހާ މިފަދައިން

 .ވެސަމާލުވެވޭނެއެ  ށްނަޭބފުޅުން އެފަދަ ކުރިމަގުގައި

 

ގައި ބޭންކުތަކުގެ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް އަދި  ކެޓު ކުޑަކުރެވިއްޖެނަމަ، މާ   މިކަންކަން ޙައްލުކުރެވި ބޭންކުތަކުގެ ރިސްކު  4.4
 ހެޔޮ ބަދަލު:ކުރެވޭ  ށް އަންނާނެކަމަށް ލަފާ އޮފް ފައިނޭންސަ   ކޯސްޓް 

 

 އިން ދެކޭގޮތް:  އޮފް މޯލްޑިވްސް   ބޭންކު  4.4.1
 

އޮފް ފައިނޭންސް ަބރޯސާވާނ  އިސްވެދެންނެވުނު ދަތިތަކާއި، ގޮންޖެހުންތަކަށް   ކޯސްޓްއިންޓްރެސްޓް ރޭޓާއި   •

ނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް ވެސް ޝާމިލުވާގޮތުން މުޅި ނިޒާމަށް ގެނެވޭ ަބދަލުތަކަށް ޤާއްލު ހޯދުމުގެގޮތުން  ޙަ

އޮފް   ކޯސްޓް ދި  ކަމުގައިވާތ ، މިފަދައިން ގެނެވޭ ބަދަލުތައް އެނގިގެން މެނުވ ، އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް އަ

   ން.ކަފައިނޭންސްއަށް އަންނާނެ ަބދަލަކާމެދު ވަކި އެއްޗެއް ދަންނަވަން މިވަގުތު ދަތި
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 ދެކޭގޮތް:  ޑުންޕަބްލިކް ލިމިޓެ   މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކު  4.4.2
 

ޕްރޮވިޝަނަ • ޕްރޮވި  ކޯސްޓްކ   ލޮސް  މިފަދަ  އިތުރުވާކަމެއްކަމުން،  ފަންޑް  މަދުވުމުން ޝައޮފް  ންތައް 

 ން. ރޭޓާއި އޯވަރޯލް ފައިނޭންސިންގއަށް ހެޔޮ ަބދަލުތަކެއް އަންނާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަ ޓްއިންޓަރެސް

 

 ދެކޭގޮތް:ކޯޕަރޭޝަން    ބޭންކިންގ   ޝަންހައި   އެންޑް   ކޮންގ   ހޮންގ  4.4.3
މުޅި  ޙައްލުކުރެވިއްޖެނަމަ    މައްސަލަތައްރަހުނާގުޅޭ   • ބަދަލެއް ޖުމްލަގޮތެއްގައި  ހެޔޮ  އިންޑަސްޓްރ އަށް 

ގިނަގުނަ   .ކަންއަންނާނެ ވަރަށް  އިތުރުން  ރިކަވަރ ގެ  ލޯން  ފައިނޭންސްއަކ   އޮފް  ކޯސްޓް  ނަމަވެސް، 

 ން. އަންދާޒާކުރުމަށް ދަތިކަ  ވާތ ، މިކަމަށް އަންނާނެ ަބދަލު ސ ދާކަށްކަންތައްތަކެއްގެ މައްޗަށް ިބނާވާ ކަމަށް

 

 ން ދެކޭގޮތް:ލިމިޓެޑު   ބޭންކު   ހަބ ބް  4.4.4
ލިކު • ތެރޭގައި  ވަގުތުގެ  ކުރެވި،  ރިކަވަރ  ކްލަޔަންޓުންނަށް  ލޯނުތައް  ޭބންކާއި  ކުރެވޭނަމަ،  އިޑޭޓް 

ކުޑަކުރެވޭނަމަ ލޯނުތަކުގެ ންތަކާއި ގެއްލުންތައް  ޝަމިގޮތަށް ޕްރޮވި  .ންކަންކަން ލިޭބނެ ޤ ކޮންފިޑެންސާއި ޔަ

 ން.ކަޢަދަދު އިތުރުވެ، ކޯސްޓް އޮފް ކެޕިޓަލް ދައްވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ

 

 ދެކޭގޮތް:ލިމިޓެޑުން    ޕްރައިވެޓް   މޯލްޑިވްސް   އޮފް   ބޭންކު   ކޮމާޝަލް  4.4.5
ފިނޭންސް ސްޓް އޮފް  އިޑޭޓް ކުރެވޭނަމަ، ބޭންކިންގ ކޯލޯނުތައް ރިކަވަރ ކުރެވި، ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ލިކު •

ހެޔޮ  ކަމަށް،ދަށްވާނެ މި  ގޮތުގައި   އަދި،  ރޭޓްގެ  އިންޓްރެސްޓް  ކުޑަ  ކަސްޓަމަރުންނަށް  ަބދަލު 

 ން. ކަފޯރުކޮށްދެވޭނެ
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 އޮފް ސިލޯން ދެކޭގޮތް:  ބޭންކު  4.4.6
ތަކުގެ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓަކ  ލޯން ރިކަވަރ ގެ އިތުރުން ވަރަށް ގިނަގުނަ ކަންތައްތައް ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓ  •

ވް  ޒާރި ޓިއުޓޮރ ކްރެޑިޓް ރިސްކް، ސްޓެ އޮފް ފަންޑް،  ކޯސްޓްމައްޗަށް ބިނާވާ )ލޯނަށް އޮންނަ ޑިމާންޑް،  

  ން.ކައިންޓްރެސްޓް( ކަމެއްރޭޝިއޯ އަދި ފައިސާ ޭބންކުގައި ަބހައްޓާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ 

 

 އްސާކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތު:  ހި އިން ކޮމިޓ އަށް  މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް  4.5
 

މަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތައް ޢަމަށް ދިމާވާ ހުރަސްތަކުގެ ތެރޭގައި މިހާރު  ރު މިފަދަ ފެސިލިޓ ތައް ރިކަވަރކު •

ޤާނޫނުތައް ނެތުމުގެ އިތުރުން މިފަދަ މައްސަލަތަކުގެ ކޯޓު ލާޙުކުރަންޖެހިފައިވުމާއި، ަބއެއް މުހިއްމު  ޞްއި

 ؛ ންލާ އެކަށ ގެންވާ މިންވަރަށްވުރެ ދިގުލައިގެން ދިއުން ފާހަގަކުރެވޭކަޙަމަރު

ސިލިޓ ތައް ފެއެފަދަ    ތަކާއިޭބންކުތަކުން ޑ ފޯލްޓްވާ ލޯނާއި ސްޓްރެސްޑް އެކައުންޓްތަކުގެ ޕްރޮޕަޓ އެގޮތުން،   •

)ރަހުނާެބހޭ ޤާނޫނު(    93/9ވިދާނެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނު ނަންަބރު  މަށް ކުރެރުރިކަވަރ ކު

ވ  އެންމެ   ިބލުއިފްލާސްވުމާއި އިފްލާސްކުރުމުގެ    ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހަށް ހުށަހަޅާފައިވާއިޞްލާޙުކުރުމާއި

ހަމަޖެއްސުން   އަވަސްވާނެ ގޮތަކަށް އިންތިޒާމްލާ  ޙައަވަހަކަށް ފާސްކުރުމާއި މިފަދަ މައްސަލަތަކުގެ ކޯޓު މަރު

 ؛ންއްމުކަހިމު

 

މަސައްކަތަށް ަބލާއިރު ޤާނޫނ ގޮތުން ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި،   މަށް ކުރާމިފަދަ ފެސިލިޓ ތައް ރިކަވަރކުރު  •

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޤާނޫނުތަކަށް ގެންނަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ އިޞްލާޙުތަކުގެ ތެރޭގައި، ޤާނޫނު ނަންަބރ  

އިޞްލާޙުކުރުމާއި  93/9 ޤާނޫނު(  ހުށަހަޅާފައިވާ    ،)ރަހުނާެބހޭ  މަޖިލ ހަށް   އިފްލާސްވުމާއިރައްޔިތުންގެ 

ލާ އަވަސްވާނެ ޙަވ  އެންމެ އަވަހަކަށް ފާސްކުރުމާއި މިފަދަ މައްސަލަތަކުގެ ކޯޓު މަރު  އިފްލާސްކުރުމުގެ ިބލު

 ؛ކުރުން މުހިއްމުކަމަށްޙުލާޞްގޮތަކަށް ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނ  އޮނިގަނޑު އި

 

ޓްގައި ބޭންކުތަކުގެ ކެއިސްވެ ދެންނެވުނު ކަންކަން ޙައްލުކުރެވި ބޭންކުތަކުގެ ރިސްކު ކުޑަކުރެވިއްޖެނަމަ، މާ •

ލަފާކުރާ ހެޔޮ    ންމިނިސްޓްރ   އެއޮފް ފައިނޭންސްއަށް އަންނާނެކަމަށް    ކޯސްޓް އަދި    އިންޓަރެސްޓް ރޭޓު
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ަބދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި، އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ކުޑަކޮށް ވިޔަފާރިތަކަށް ލޯނުދޫކުރުމުގެ އިތުރުން، ލޯނުދޫކުރުމަށް 

އިތުރުވުމުން، ގިނަ ވިޔަފާރިތަކަކަށް ލޯނު ދޫކުރުމުގެ ޤާިބލުކަން ޭބންކުތަކަށް ލިިބގެން  ބޭނުންވާ ލިކުއިޑިޓ   

   ން.ވޭކަދާނެކަމަށް ޤަޫބލުކުރެ

 

 ކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު:ސާ އް ހި ކޮމިޓ އަށް    މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރ  އޮތޯރިޓ   4.6
 

ރިކަވަރކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ އެންމެ މުހިއްމު އެއްކަމަކ  ކޯޓު ޑިފޯލްޓްވާ ލޯނުތަކާއި އެފަދަ ފެސިލިޓ ތައް   •

މެދުވެރިނުކޮށް އެފަދަ ލޯނުތަކުގެ ރަހުނު މާލ  އިދާރާތަކަށް ތަންފ ޛުކުރެވޭނެގޮތް ހެދުމަށްޓަކައި ކަމާެބހޭ 

ޮބޑު މ ގެ އިތުރުން އެ އޮތޯރިޓ ން ދަނ  ަބއެއް ބޭންކުތަކަށް ދިމާވާ އެންމެ    .ންކުރުންކަޤާނޫނުތައް ފާސް

މައްސަލަ    އެއް ފަރާތްތަކުގެ  ލޯނު ނުދައްކާ  ގަސްދުގައި  ބޭންކުތަކާ ޙަމައްސަލަކަމުގައިވާ  ކުރުމަށް  އްލު 

މަޝްވަރާކޮށްގެން، މިފަދަ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޭބންކުތަކުގެ މެދުގައި ހިއްސާކުރުމާއި، އެ ފަރާތްތަކުން 

ދަ ފަ އިތުރު ފެސިލިޓ އެއް ނުދޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުންލޯނު ދައްކަން ނުފަށާނަމަ މާލ  އިދާރާތަކުން އެއްވެސް

 ؛ ންކަންކަން ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ަބލަމުންކަ

 

ރަހުނާެބހޭ  )  93/9ޤާނޫނު ނަންަބރު  އި  ( އާދިވެހިރާއްޖޭގެ ިބމާެބހޭ ޤާނޫނު )  2002/1ޤާނޫނު ނަންަބރު   •

އަންނަނ  ޝަރު (  ޤާނޫނު ތަންފ ޛުކުރެވެން  ރަހުނު  ކަމުގައިވާތ ،   ޢ ގައިވާގޮތުން  މެދުވެރިކޮށް  ކޯޓުތައް 

ރަހުނު ތަންފ ޛުކުރުމުގައި ނުވަތަ ރަހުނުގެ ގޮތުގައި ަބހައްޓާފައި ހުންނަ މުދާ ވިއްކާލައިގެން ލޯނުގެ ފައިސާ 

ންމުގޮތެއްގައި މައްސަލަތައް ދިގުދެމިގެންދަނ   ޢާ. ންއަނުބރާ ހޯދުމަށްޓަކައި ދިގު މުއްދަތެއް ހޭދަވެގެންދާކަ 

އަދި  ޖޭގެ  ދިވެހިރާއް މަރުދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހައިކޯޓު  ކޯޓުގެ  ޭބންކުތަކުން ޙަސުޕްރ މް  ަބއެއް  ލާގައިކަން 

ލަތްތަކުގައި ރަހުނުގެ ގޮތުގައި ަބހައްޓާފައި އޮންނަ ޕްރޮޕަރޓ ގެ ޙާ.  މ ގެ ސަަބުބން ަބއެއް ންފާހަގަކުރާކަ

 ތަންފ ޛުކުރުމަށް ދިޔަ ޚަރަދުގެ އަގު ދަށްވެ )ޑިޕްރ ޝިއޭޓްވެ(، ލޯނަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއާއި ރަހުނު

 ؛ންޖުމްލައަށްވުރެ، ރަހުނު ވިއްކައިގެން ލިޭބ ފައިސާ މަދުވާކަ
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އަންނަނ    • ތަންފ ޛުކުރެވެން  ރަހުނު  ގޮތުން  ޤާނޫނުގައިވާ  ރަހުނާެބހޭ  ޤާނޫނާއި  ިބމާެބހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ނު ތަންފ ޛުކުރުމުގައި މާލ  އިދާރާތަކަށް ލާގައި ރަހު ޙަކޯޓުތައް މެދުވެރިކޮށް ކަމުގައިވާތ ، ކޯޓު މަރު  ޢ ޝަރު

ަބއެއް ޤައުމުތަކުގައިވެސް  ޙަހުރި ދަތިތައް   އެއް ގޮތަކ  ދުނިޔޭގެ އެހެން  މަލުކުރަމުންދާ ޢައްލުކުރެވޭނެ 

ގޮތެއް  އެފަދަ  ކަމުގައިވާތ ،  ހެދުން  ގޮތް  ތަންފ ޛުކުރެވޭނެ  ރަހުނު  މެދުވެރިނުކޮށް  ކޯޓު  ގޮތަށް، 

ޭބނު ކުރެވެމުންކަހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި  ދަނ   މަސައްކަތްތައް  އެކުލަވާލުމުގެ  އޮނިގަނޑު  ޤާނޫނ   . ންންވާ 

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިކަމާގުޅޭ ދެ ިބލެއްގެ )ނުއުފުލޭ މުދާ ރަހުނު ކުރުމާެބހޭ ިބލަކާއި   2011އެގޮތުން،  

އޮންނަ މައްޗަށް  މުދަލުގެ  އިންޓްރެސްޓާ  އުފުލޭ  ސެކިޔޯރޑް  ސެކިއުރިޓ   ިބލުގުޅޭ  (  ޓްރާންސެކްޝަން 

. ނަމަވެސް، އެ ން، އެޓަރނ  ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހާ ހިއްސާ ކުރެވުނުކައިޑްރާފްޓް އިނގިރޭސިބަހުން އެކުލަވާލަ

މި ބިލުތަކުގައި   ކޮށްފައިވާކަމާއި،ދެ ިބލު އަލުން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް އެޓަރނ  ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހުން  

ހައްޓާ ފަރާތްތަކުގެ ހައްޤުތަކާއި ޒިންމާތަކާއި ރަހުނު ތަންފ ޛު ކުރުމުގައި ރަހުނު ނަގާ ފަރާތްތަކާއި ރަހުނު ަބ

ކަނޑައަޅާފައިވާނެކަޢަ ގޮތްތައް  މަރުންމަލުކުރެވޭނެ  އެއްވެސް  މެދުވެރިނުވެ ޙަ.  ކޯޓު  ލާއެއްގައި 

ންމެ ޮބޑު ރަހުނުކޮށްފައިވާ މުދާ ވިއްކާލެވޭނެ މަގު ފަހިވުމަކ ، މިހާރު މާލ  އިދާރާތަކަށް ދިމާވެފައިވާ އެ

ލާގައި މާލ  އިދާރާތަކުން ޙައްލުކުރުމަށް މުހިއްމުކަމެއް ކަމުގައި ިބލުތައް ޑްރާފްޓް ކުރި މަރުޙައެއް ގޮންޖެހުން  

ލާއިން ޭބރުން ޙަފައިވަނ  ރަހުނު ނަގާ ފަރާތުން ކޯޓު މަރުކޮށްނަމަވެސް، ިބލުތައް ޑްރާފްޓް  .  ންކަހުށަހެޅި

ނަމަވެ ވިއްކި  މުދާ  މަރު ރަހުނުކޮށްފައިވާ  އެކި  ތަންފ ޛުކުރުމުގެ  ރަހުނު  ކުރާ  ޙަސް،  ރަހުނު  ލާތަކުގައި 

މި ިބލުތައް ޤާނޫނަށްވުމުން، ރަހުނު ތަންފ ޛުކުރުމުގެ ކަންކަމަށް   .ންށްކަފަރާތްތަކަށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ގޮތަ 

އެއްވެސް   އްލު ކުރެވޭނ ޙަކޮންމެވެސް ލުޔެއް ލިުބން އެކަށ ގެންވ  ނަމަވެސް، އެންމެ ފުރިހަމައަށް އެކަން 

 ؛ ންކަލާއެއްގައި ކޯޓު މެދުވެރިނުވާ ގޮތަށް މި ޤާނޫނުތައް ފާސްވެގެންޙަމަރު

 

ޭބންކުތަކުން  • އެއްކަމެއްގެ ގޮތުގައި  ޮބޑުވާ މައިގަނޑު  އަދި އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް  ފަސްޖެހޭ  ލޯނުދިނުމަށް 

ފާހަގަކުރަނ  ރަހުނު ތަންފ ޛުކުރުމުގައި ނުވަތަ ރަހުނުގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ މުދާ ވިއްކާލައިގެން 

ކޯޓު   ހޯދުމަށްޓަކައި  އަނުބރާ  ފައިސާ  ހޭދަވެގެންދިޔުންކަގައި  މަރުޙަލާލޯނުގެ  މުއްދަތެއް  . ންދިގު 

ޭބންކުތަކުން ޝަރުޙައެހެންކަމުން، މިކަމަށް އެކަށ ގެންވާ   ގެ ކަންކަމަށް މަރުޙަލާ  ޢ އްލެއް ލިިބއްޖެނަމަ 

. ންކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކާއި ލޯނު ލޮސް ޕްރޮވިޝަންގެ ގޮތުގައި ަބހައްޓަންޖެހޭ ފައިސާ ވެސް މަދުވާނެކަ
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓ 
 

ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ހެޔޮ   ޓަށްކުޑަވެގެން ދިޔުމާއެކު، އިންޓަރެސްޓް ރޭ  ޑިޓް ރިސްކު ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ކްރެ

ށް މާކެޓްގައި ބޭންކުތަކުގެ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓަ  ،އެހެންނަމަވެސް  ން.ރެވޭކަޫބލުކު ޤަަބދަލެއް ގެނެވިދާނެކަމަށް  

އޮފް   ރ ކަމުގައިވާ ޭބންކު ހެޔޮ ަބދަލެއް އަންނާނ  ސަރުކާރުގެ މޭޖަރ ހިއްސާ އޮންނަ، އަދި މާކެޓް ލ ޑަ

  ން.ދެކޭކަމޯލްޑިވްސް އިން އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް ކުޑަކޮށްގެން ކަމަށްވެސް 

 

 ކަންތައްތައް:   ކޮމިޓ އަށް ފާހަގަކުރެވޭ  .5

ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓ އަކަށް ރ ޕޭމަންޓް އައުން ހުއްޓިގެން ނުވަތަ އެކަށ ގެންވާ ގޮތަކަށް ފައިސާ ނުލިިބގެން އެ  .5.1

ފެސިލިޓ އެއްގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް ގުޅަން މަސައްކަތްކުރާއިރު ނުގުޅޭކަމާއި ނުވަތަ އެޑްރެހުގައި ނޫޅޭކަމަށާއި، 

އެދެވެމުންދާއިރުވެސް،  ފޯރަމްތަކުގައި  އެކި  އެންގުމަށް  އެކަން  ަބދަލުވެއްޖެނަމަ،  މަޢުލޫމާތު  ކަސްޓަމަރާގުޅޭ 

ކުޑަ މިންވަރު  ސަމާލުކަންދޭ  މެދުވެރިވާކަން މިކަމަށް  ހުރަސްތައް  ރިކަވަރކުރުމަށް  ފެސިލިޓ ތައް  ވުމުން، 

 ؛ފާހަގަކުރެވޭކަން

 

ގެއްލޭ   .5.2 ވަޒ ފާ  ނެތުމާއެކު  ޘަޤާފަތެއް  ރައްކާކުރުމުގެ  ފަހަށް  ތެރޭގައި  އާންމު ޙާދިވެހިންގެ  ނުވަތަ  ލަތުގައި 

ހުއްޓޭކަމާއި ނުވަތަ  ލޯނު އަނުބރާ  ދިރިއުޅުމުގައި މާލ ގޮތުން ދިމާވާ ކަންކަމާހުރެ، ލޯނު ރ ޕޭމަންޓު ދެއްކުން

  ؛ފާހަގަކުރެވޭކަންން ކަދެއްކުމަށް ޮބޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވާ

 
ފައިވާ ރަހުނުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޭބންކުގެ ަބހެއްނެތި، ޭބންކުގެ އެއްަބސްވުމާ ޚިލާފަށް ތިންވަނަ  ހައްޓާޭބންކުގައި ަބ .5.3

އެތައް   ހިމެނޭ  ޢަމަލުކޮށްފައި ފަރާތް  އުފަންވާގޮތަށް  ޙައްޤުތައް  ފަރާތްތަކުގެ  ތިންވަނަ  މުޢާމަލާތެއްކޮށް، 

މިނިސްޓްރ ތަކުންވެސް    ންނަކަމަށާއި،ހު ސަރުކާރުގެ  މިފަދައިން  ފާހަގަކުރެވޭކަކަމަށްމަލުކުރާޢައަދި   ؛ން 

ގެ ަބހެއްނެތި، އެރިސޯޓާގުޅޭ  ގައި، ޭބންކުތުލަ ޙާމިސާލަކަށް، ޭބންކަށް ރިސޯޓެއްގެ ހެޑްލ ސް ރަހުނުކޮށްފައިވާ  

ރަޖިސްޓްރ ކޮށްދ  ޓޫރިޒަމްއިން  އޮފް  މިނިސްޓްރ   އެއްަބސްވުންތައް  ރަޖިސްޓްރ އިން   ނުވަތަ  ،ސަްބލ ސް 

އަދި ޭބންކާއި ހެޑްލ ސްކޮށްފައިވާ   /  ލަތްތަކުގައި ޭބންކުގެ ހައްޤުތަކަށް އުނިކަން އައުމަކ ޙާ. އެފަދަ  ކަންއުނިކޮށްދޭ

 ؛ފާހަގަކުރެވޭކަން އޮންނަ ރަހުނު އެއްަބސްވުމާ ޚިލާފުވުމަކ  އެކަށ ގެންވާ ކަމެއްކަމަށްފަރާތާ ދެމެދު 
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ފަރާތްތަކުގައިކަކަޭބން .5.4 އެހެން  ރަހުނު  ކުރެވިފައިވާ  އެކި އެ    ށް  އެނގުމެއްނެތި  އަދި  ރުހުމެއް  ޭބންކުގެ 

ރުމަށް ހުރަސްތައް މެދުވެރިވާކަން ފެސިލިޓ ތައް ރިކަވަރކުކަމުން  ސިފަސިފައިގައި ސެކިއުރިޓ ގެ ގޮތުގައި ެބހެއްޓޭ

 ؛ންފާހަގަކުރެވޭކަ

 
ރިސްކަށް މާޮބޑު ސަމާލުކަމެއް ނުދ  އެކިއެކި ބޭންކުތަކުންނާއި ލ ސިންގ    ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކުން ކްރެޑިޓު .5.5

ލަތު ަބދަލުވާއިރު، ހުރިހާ ފެސިލިޓ އެއް ޙާކުންފުނިތަކުން ކްރެޑިޓަށް ފައިސާ ނުވަތަ މުދާ ނެގުމުގެ ސަަބުބން  

އް ނެތި، ދަރަނިތައް އެއްފަހަރާ ޑ ފޯލްޓްވެ، އެ ޑ ފޯލްޓްވެފައިވާވުން ރަނގަޅުކުރެވޭނެ އިތުރު އޮޕްޝަންސްތަކެ

 ؛ންފާހަގަކުރެވޭކަކަން ޮބޑުވެ ޭބންކުގެ ރިސްކް ޮބޑުވާ

 
 އެއްކޮޅަށް   ޭބންކާ   އަދި  ،ނަގާކަމެއްކަމާއި  ވަގުތު  ވަރަށް  ނިންމުމަކ   ަބލައި  އްސަލަތައް މަ  މިފަދަ  ކޯޓުތަކުގައި .5.6

 ލުމުގެ ެބ  އިތުރަށް  މައްސަލަ  ފޮނުވައިގެން  ކޯޓުތަކަށް  މަތ   މައްސަލަތައް  މި  ކްލަޔަންޓުން  ،ނިމިއްޖެނަމަ  ކޭސް

   ؛ންހޭދަވާކަ ވަގުތު އިތުރަށް ،ދިގުވެ ޕްރޮސ ޖަރ ސަަބުބން

 

 ގެއްލުން  ލޯނުތަކުންވާ  ،ވިއްކާލައި  މުދާ  ފައިވާށް ރަހުނުކޮ  ސަަބުބން  ދިޔުމުގެ  ދިގުދެމިގެން  ޕްރޮސ ޖަރ  ކޯޓު .5.7

  ކަންތައްތަކަށް   ޤާނޫނ   ޭބންކުތަކުން  ސަަބުބން  ގެމަރުޙަލާ  ޓުކޯ  ދިގުދެމިގެންދާ  އަދި  ދަތިވާކަމާއި  ހޯދުމަށް  އަނުބރާ

  ؛ންޮބޑުވާކަ ޚަރަދުތައް ކުރަންޖެހޭ

 

 ލޯނުތައް  ،ަބޔާންކޮށްފައިނުވުމާއެކު  ޤާނޫނުތަކުގައި ގޮތް މަލުކުރާނެޢަ ލަތްތަކުގައިޙާ އިފްލާސްވާ އަދި ގުރޫޓުނަބ .5.8

 ؛ންނެތްކަ އުސޫލެއް ރިކަވާރކުރާނެ ލަތްތަކުގައިޙާ ޑިފޯލްޓްވާ

 
ގައި އެކަށ ގެންވާ ތަކަކ  ލޯނުގެ ާބކ އަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު މާކެޓުލަތުގައިވެސް، ގިނަ ރަހުނުޙާވިއްކާލެވޭ  ރަހުނު   .5.9

 ؛ންއަގެއް ލިޭބނެ ރަހުނުތަކެއް ކަމުގައި ނުވާކަ

 

 ސިވިލް  ހޯދުމަށް  ފައިސާ  ހޯދަންޖެހޭ  ޭބންކަށް  ،ނިޔާވުމުން  ންޓަކުޔަކްލަ  ރަހުނުަބހައްޓާފައިވާ   ނުވަތަ  ލޯނު .5.10

 ޢަމަލުކުރާނެ  މައްސަލަތަކާމެދު  މިފަދަ  ކޯޓުތަކުގައި  ،ދިމާވާކަމާއި  ދަތިތަކާ  ޖިސްޓަރކުރުމަށްރަ  މައްސަލަ  ކޯޓުގައި
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓ 
 

  ވާރުތަވެރިޔާގެ ންޓުގެޔަކްލަ އެ މައްސަލަ މިފަދަ ފަނޑިޔާރުން ަބއެއް ކޯޓުތަކުގެ އަދި ،ނޯންނަކަމާއި އުސޫލެއް

  ޭބންކުގެ   ޢަމަލުކުރުމުން   މިފަދައިން   އި،ނިންމާލާކަމަށާ  މައްސަލަ  ކޯޓުން  އަންގައި  ހުށަހެޅުމަށް  މަޢުލޫމާތާއެކު

 ފަދައިން  އިސްވެދެންނެވި  ކޯޓުތަކުން  ސިވިލް  އަދި  ،ށާއިއަންނަކަމަ  ހުއްޓުމަކަށް  ޕްރޮސެސް  ރިކަވަރ 

 ؛ންމަޙުރޫމުވެގެންދާކަ ޙައްޤުން އަސާސ  އިންސާފުގެ ޢަދުލު ލިބެންވާ ޭބންކަށް  ،ގެންދާތ  ޢަމަލުކުރަމުން

 

  ޒިންމާވާންޖެހޭ   ދެއްކުމުގައި  ލޯނު  ޝެއަރހޯލްޑަރުން  ނ ގެންފުކު  ،ނުދެއްކި  އަނުބރާ   ލޯނުތައް  ކުންފުންޏަށް .5.11

  ،ނެތުމުން އުސޫލެއް  lifting of corporate veil))ކުންފުނ ގެ ކޯޕަރޭޓް ވެއިލް ނަގާނެ    ލަތްތަކުގައިޙާ

 ދަރަނ ގެ   އި ނިންމާކަމަށާ  އެކިގޮތަށް  ކޭސް  އެކި  ،އެއްހަމައެއްނެތި  ނިންމުމުގައި  މައްސަލަތައް  ކޯޓުތަކުގައި

  ؛ންނުގެންގުޅޭކަ އުސޫލުތަކެއް އެއްހަމަ ކޯޓުން ސިވިލް ނިންމުމުގައި މައްސަލަތައް

 

 ،ނޯންނަކަމާއި  އުސޫލެއް   އަދި  ޤާނޫނެއް  ޢަމަލުކުރާނެ  ޙާލަތްތަކުގައި  ނުދޭ  އެއްާބރުލުން  ވެރިފަރާތުން  ރަހުނުގެ .5.12

   ؛ންނުލިޭބކަ ބޭންކަށް ފުރުޞަތު ވިއްކުމުގެ ރަހުނު މެދުވެރިކޮށް ކޯޓު ލަތްތަކުގައިޙާ މިފަދަ އަދި

 

ބަލަހައްޓަމުން ނުދިޔުން ނުވަތަ ނިޔާވާ މ ހުންގެ ރެކޯޑާއި މަރު ސާިބތުކުރުމުގެ ލިޔުންތައް އެއް ވިއުގައަކުން   .5.13

ރެކޯޑު ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ  ނޭޝަނަލް  އޮފް  އަޕްޑޭޓްކުރެވިފައިނުވާކަމަށާޑިޕާޓްމެންޓް  މ ގެއިތުރުން،    އި،ތައް 

ގޮންޖެހުންތައް   ހޯދުމަށް  ލިޔުންތައް  ކަމާގުޅޭ  މަޢުލޫމާތާއި  މަރުގެ  ފަރާތްތަކުގެ  ނިޔާވާ  ރާއްޖެއިންޭބރުގައި 

  ން.އްސަލަތައް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް ދަތިވާކަ ހުރުމާއެކު، އެފަދަ މަ

 
ޤާނޫނުތަކަށް އިޞްލާޙު ގެނެސްގެން އަދި އައު ޤާނޫނުތަކެއް ތަޢާރަފުކޮށްގެން ސްޓްރެސްޑް އެކައުންޓްތަކުގެ   .5.14

ަބއްޓަންކުރު  ހިންމުކަމާއި އަދިން މުމައްސަލައަށް ޖުމުލަ ޙައްލެއް ލިބޭނެފަދަ ގޮތެއްގެމަތިން ޤާނޫނ  ނިޒާމު 

 ންވެސް މުހިންމުކަން. އިން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ރޭވި އިންތިޒާމްކުރުމިފަދަ
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓ 
 

އެކައުންޓްތަކުގެ ޕްރޮޕަޓ ތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޭބންކު ތަކަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ަބއްލަވައިދެއްވުމަށް  ބޭންކުތަކުގައި ހުރި ސްޓްރެސްޑް 

ަބޔާންކޮށްފައިވާ   ވަނަ ނަނަްބރުގައި  06ގެ  ރިޕޯޓު  ، މިއިގައިއެދިވަޑައިގެންފައިވާ މައްސަލަރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ރައ ސް  

 ގޮތަށް ކޮމިޓ ގެ ނިންމުން ނިންމިއެވެ.

 

 : މާއި ހުށަހެޅުންތައް ކޮމިޓ ގެ ނިންމު  .6

 

ތަކަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ަބއްލަވައިދެއްވުމަށް  އެކައުންޓްތަކުގެ ޕްރޮޕަޓ ތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޭބންކުބޭންކުތަކުގައި ހުރި ސްޓްރެސްޑް  

ގައި   2022ނޮވެންަބރު   23  މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު،  އާމެދު  އެދިވަޑައިގެންފައިވާ މައްސަލަރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ރައ ސް  

ކޮމި ަބއިވެރިވި  40ޓ ގެ  ޭބއްވުނު  ވޯޓުގައި  ހާޒިރުވެ  ކޮމިޓ އަށް  ަބއްދަލުވުމުގައި،  އިއްތިފާޤުން    07  ވަނަ  މެންަބރުންގެ 

 - :ފައިވަނ ނިންމާ

ނަންަބރު   .6.1 އިޞްލާޙު  93/9ޤާނޫނު  ޤާނޫނު(  މަޝްވަރާއާއެކު   ،ކޮށް)ރަހުނާެބހޭ  ފަރާތްތަކުގެ   ކަމާގުޅުންހުރި 

 ،ފެންނަކަމަށާއިއެ އޮފ ހުގައި ދެންނެވުމަށް    އެކުލަވާލުމަށް ރަލްގެ އޮފ ހުން  އެޓަރނ  ޖެނެނޫނެއް  ޤާލ   ޞ ތަފް

ހުށަހަޅާފައިވާ  އަދި   މަޖިލ ހަށް  އިފްލާސްކުރުމުގެ  ރައްޔިތުންގެ  އަވަހަކަށް   ިބލުއިފްލާސްވުމާއި  އެންމެ  ވ  

ތައް ގޮތަކަށް އިންތިޒާމް  އަވަސްވާނެ  މަރުޙަލާމިފަދަ މައްސަލަތަކުގެ ކޯޓު    އަދި  ށާއި،ފެންނަކަމަ  ށްފާސްކުރުމަ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގައި    މަށްހަމަޖެއްސު ޖުޑ ޝަލް  އޮފް  އަދި ؛  ފެންނަކަމަށް  ދެންނެވުމަށްޑިޕާޓްމަންޓް 

ތުގެ ހުއްދަ ޢަ ރަހުނު އެއްަބސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު ޝަރ  ލެވޭއިރުނޫނެއް އެކުލަވާޤާލ  ޞ  ރަހުނާެބހޭ ތަފް

ވިއްކޭނެ ޭބންކަށް  ބޭންކަން ޢަރަހުނުތަކާއި ޝަރ   ލިިބގެން  ދަށުން  އެއްަބސްވުމުގެ  ރަހުނު  ހުއްދަނެތި،  ތުގެ 

ތަންފ ޛުކުރެވޭނެ އިޖުރާއަތުޙާ  ރަހުނު  ތަންފ ޛުކުރުމުގެ  ރަހުނު  ހިންގާނެލަތްތަކާއި  ކަންކަން  ގޮތާއި  ތަކާއި 

ކަމާ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކުގައި ދެންނެވުމަށް    މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރ  އޮތޯރިޓ އާއި،މަށް  ޓައިމްފްރޭމް ކަނޑައެޅު

ވިއްކުމަށް   ފެންނަކަމަށާއި، ރަހުނު  ވިއްކާއިރުވެސް،  ރަހުނު  ދަށުން  ހުއްދައެއްގެ  ޝަރުއ   މ ގެއިތުރުން، 

އެކި ގޮތުން  ހުއްޓުވާލުމަށް    ހުރަސްއެޅުމުގެ  ޕްރޮސެސް  ވިއްކުމުގެ  ރަހުނު  ހުށަހަޅައިގެން  ޝަކުވާ  ބާވަތުގެ 

،  ދޭކަމަށް ފެންނާތ ތުވެސް  ޞަތުން ފުރުޢައެކަމަށް ޝަރ   އާއިބޭނުންކުރަމުންދާތ     މަރުޙަލާޝަރުޢ   ޚަޞްމުން  

ވިއްކާލުމަށް ޝަރ  ހުއްދަދިޢަރަހުނެއް  ބޭންކުން  ނުތުން  ވިއްކުމުގައި  ރަހުނު  ގޮތް  ޢަމުން  ކަމާ މަލުކުރަންވ  
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓ 
 

  ދެންނެވުމަށް ކަމާ ގުޅުންހުރި އިދާރާގައި  މަށްވެސް  ނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ ގަވާއިދެއްގައި ަބޔާންކުރުޤާގުޅުންހުރި  

އަވަސްވާނެ ގޮތަކަށް ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނ  އޮނިގަނޑު   މަރުޙަލާމިފަދަ މައްސަލަތަކުގެ ކޯޓު  އަދި    ؛ފެންނަކަމަށާއި

 ؛ ފެންނަކަމަށް ދެންނެވުމަށް މަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑ ޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގައިކުރުޙުލާޞްއި

 

ވެސް  ޤާ .6.2 ގަވާއިދުތައް  ަބދަލުތަކަނޫނުތަކާއި  ގެނެވޭ  ނިޒާމަށް  މުޅި  ދެންނެވުނު   ކުންޝާމިލުވާގޮތުން  އިސްވެ 

ގެ ކަންކަމަށް މަރުޙަލާ  ޢ އަދި ޭބންކުތަކުން ޝަރު  ،ޭބންކުތަކުގެ ރިސްކު ކުޑަކުރެވި  އްޖެނަމަކަންކަން ޙައްލުކުރެވި

ފައިސާވެ ަބހައްޓަންޖެހޭ  ގޮތުގައި  ޕްރޮވިޝަންގެ  ލޮސް  ލޯނު  ޚަރަދުތަކާއި  މަދުވާނެކުރަންޖެހޭ  ކަމަށް ސް 

ބޭންކުތަކުގެ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް އަދި  މާ،  ފެންނާތ އާއި ަބދަލެއް އޮފް ފައިނޭންސްއަށް    ކޯސްޓްކެޓްގައި  ހެޔޮ 

ކުރެވެން ހުރި   އިކުޑަކޮށް ވިޔަފާރިތަކަށް ލޯނުދޫކުރުމުގަ  އިންޓްރެސްޓް ރޭޓު  ޫބލުކުރެވޭތ ،ޤަގެނެވިދާނެކަމަށް  

ވާނެކަމަށް ލޯނުދޫކުރުމަށް ބޭނުންވާ ލިކުއިޑިޓ  އިތުރު  އަދި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރެވުމުން  މަސައްކަތްތައްކޮށް،

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރ    އިތުރުކުރުމަށްގިނަ ވިޔަފާރިތަކަކަށް ލޯނު ދޫކުރުމުގެ ޤާިބލުކަން  ޭބންކުތަކުން    ،ބެލެވޭތ 

  ؛ފެންނަކަމަށް ދެންނެވުމަށްކަމާ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކުގައި  އޮތޯރިޓ އާއި،

 
މަރު ސާިބތުކުރުމުގެ ލިޔުންތައް   ،ރެކޯޑާއިދިވެހި ރައްޔިތުންގެ  ޭބރުގައި ނިޔާވާ    ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖެއިންދިވެހި .6.3

ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ރެކޯޑްތައް  ގެންދިއުމަށާއި،    އެއް ވިއުގައަކުން ބަލަހައްޓަމުން

ޑިޕާޓްމަންޓުގައި  މަށް  އަޕްޑޭޓްކުރު މަޖިލ ހަށް   ؛ފެންނަކަމަށް   ންނެވުމަށްދެއެ  ރައްޔިތުންގެ  ހަމައެއާއެކު، 

ފަންވުމާއި މަރުވުން ރަޖިސްޓަރ ކުރުމާއި އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް އަދި ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން "އުހުށަހަޅާފައިވާ  

 ؛ވ  އެންމެ އަވަހަކަށް ފާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް އަންގައިދޭ ކާޑު ހެއްދުމާެބހޭ ިބލު" 

 ،ފެންނަކަމަށާއި  ށްލާޒިމުކުރުމަ  ންޤާނޫނު  ލުމަށްފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާ  ޑިފޯލްޓްވާލޯނުތައް ދެއްކުމަށް   .6.4

އިންސްޓިއުޓްތަކު ފިނޭންސް   ޤާއިމުކުރުމަށް   ނިޒާމެއް  ސަމާލުވެވޭނެ  ދެނެގަނެ  ފަރާތްތައްއެފަދަ    ންހުރިހާ 

  ؛ފެންނަކަމަށް ންނެވުމަށްދެ އޮތޯރިޓ ގައި މަނިޓަރ  މޯލްޑިވްސް

 

ހައްޓަމުން ނުދިއުމުގެ ސަަބުބން ރަހުނާެބހޭ ރެކޯޑްތައް އެކި އިދާރާތަކުން އެންމެ އެކަށ ގެންވާ ގޮތެއްގައި ަބލަ .6.5

ފުރުޞަތު ރަހުނުކުރުމުގެ  މުދަލެއް  އެއް  އިދާރާތަކުގައި  އެކި  ފަހަރު  ގިނަ  ފަހަރަށްވުރެ  މި   އެއް  އޮތުމުން، 
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓ 
 

  ދެންނެވުމަށް   ފަރާތްތަކުގައި  ގުޅުންހުރި  ކަމާ  ރުމަށްއިމްކުސެންޓްރަލް ޑިޕޮސިޓަރ އެއް ޤާނައްތާލުމަށް    ފުރުޞަތު

 ޤާއިމުކޮށް  ނިޒާމެއް  ކުރެވޭނެތު ރަޖިސްޓްރ މާތަކެތ ގެ މަޢުލޫ   ނުއުފުލޭ މުދާފަދަ، ރަހުނުކޮށްފައިވާ  ފެންނަކަމަށާއި

ހުށަހަޅާފައިވާ  ތެރެއިން  ނިޒާމުގެ  މި  އަދި ގޮތުގައި  ރަހުނުގެ  ޞައްޙަކަން   ލުގެދަމު  ލޯނުގެ  މަޢުލޫމާތުގެ 

   ؛ފެންނަކަމަށް ދެންނެވުމަށް ންކުތަކުގައިބޭ  ކުރުމަށްކަށަވަރު ތަކުންޭބންކު

 

 

. ހުށަހަޅަމެވެ  މަޖިލ ހަށް  ޢިއްޒަތްތެރި   ތިޔަ  ރިޕޯޓު  މި،  ދަށުން  ގެ  (މ )  މާއްދާގެ  ވަނަ  124  އިދުގެގަވާ  މަޖިލ ހުގެ  ރައްޔިތުންގެ،  މާވ 

 .ދެންނެވ މެވެ އެދި ދެއްވުމަށް  ނިންމަވައި ގޮތެއް ރިޕޯޓާމެދު މި ގޮތަކަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މަޖިލ ހަށް ޢިއްޒަތްތެރި އަދި

 

އެކައުންޓްތަކުގެ ޕްރޮޕަޓ ތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޭބންކު ތަކަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ަބއްލަވައިދެއްވުމަށް  ބޭންކުތަކުގައި ހުރި ސްޓްރެސްޑް 

ރައ ސް   މަޖިލ ހުގެ  މައްސަލަ  ރައްޔިތުންގެ  އެންޓަރޕްރައިސަސްދިރާސާކުރެއްވުމަށް  އެދިވަޑައިގެންފައިވާ  އޯންޑް   ސްޓޭޓް 

" ގެ ގޮތުގައި 1-ރިޕޯޓުގެ "ޖަދުވަލުހާޒިރ ގެ ތަފްޞ ލު މި  ނެ  ނިސްަބތް އެނގޭ  ހާޒިރުވިކޮމިޓ ގެ ަބއްދަލުވުންތަކަށް މެންަބރުން  

 ވާނެއެވެ.  ހިމަނާފައި
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 އިލްޔާސް ލަބ ބު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ހުޅުދޫ 

                                  ކޮމިޓ ގެ މުޤައްރިރު     

 .ގައެވެ 2022 ނޮވެންަބރު  23 ސޮއިކޮށްފައިވަނ  ރިޕޯޓުގައި މި •
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓ 
 

 ޖަ ދުވަލު - 1: ހާޒިރ  ރިޕޯޓް 
 

  ދަތިތައް ދިމާވާ  ތަކަށްބޭންކު  ގުޅޭގޮތުން ޕްރޮޕަޓ ސްތަކާ އެކައުންޓްސްތަކުގެ ސްޓްރެސްޑް ހުރި ބޭންކުތަކުގައި
ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ސްޓޭޓް އޯންޑް   މައްސަލަ  އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ބައްލަވައިދެއްވުމަށް

 އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓ ގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް އެ ކޮމިޓ ގެ މެންބަރުން ވަޑައިގެންނެވިގޮތުގެ ނިސްބަތް 

 

 

 

23.11.2022 40 0:35      S   S  -  -   

07.09.2022 22 0:20         S  @   S

06.09.2022 21 0:30   O      @  -   

05.09.2022 20 0:10           @  @ -

24.08.2022 19 0:35       -       -   -

19.10.2021 46 0:40     S     -      

17.03.2021 19 0:45            -    

09.02.2021 03 0:40  -  -       -  -   -   @
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