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 ބްރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮިމޝަން  މޯލްޑިވްސް

 ދިވެހިާރއްޖެ  މާލެ،

 

ރައްޤީކުރުމަށް އެހީވާ ޓްރަސްޓް ޚިދުމަތް ތަ  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެރާއްޖޭގައި 
   ގަވާއިދު  ގެޑް ފަން 

 
ޓްރަސްޓް އެަކއުންޓްެގ 

 ފާިއ ނަން ތަޢާރަ 
( އިން މިނިސްޓްރީ އޮްފ 2006/3)ހ( މިއީ ދައުލަުތގެ މާލިއްަޔތު ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު   .1

ނޑަެއޅިަފއިާވ ޮގތަްށ  26ފިނޭންސްައށް ލިބިދޭ އިްޙތިާޔރުގެ ަދށުން  ަވނަ މާއްާދަގއި ކަ

"ާރއްޖޭަގިއ ބްރޯޑްކާސްޓްުކރުުމގެ ޚިދުަމތް ތަަރއްޤީުކރުމަްށ އެހީާވ ްޓރަސްްޓ ފަންްޑ" ެގ 

ޓްމަންްޓއާއި ެއއްޮގތަްށ ނަމުގައި ަޓރަސްޓް އެކައުްނޓެއް ާޤއިމްކުރުާމއި ގުޅޭ ޓްަރސްޓް ސްޓޭ
  އެކުލަވާލެިވފަިއވާ ަޓރަސްްޓ އެަކއުންޓެެކވެ.

 
)ށ( މި އެަކއުންަޓށް ކިޔާނީ "ާރއްޖޭަގއި ްބރޯޑްކާސްޓްކުރުުމގެ ޚިދުމަތް ތަަރއްޤީުކރުމަްށ 

 އެހީާވ ޓަަރސްޓް ފަންްޑ" އެެވ.

 
 އެީހވާ  ަރއްޤީކުރުަމށްތަ  ޚިދުމަތް ބްރޯޑްކާސްޓްުކރުމުގެ  ރާއްޭޖަގއި] ަގވާއިަދށް ކިޔާނީމި  (ނ)

 ެއވެ.[ ފަންޑްެގ ަގާވއިދު ޓްރަސްޓް

 
ުލވުމަކުްނ މި ަގވާއިުދ ާފސްކުާރ ބައްދަެގ ހިްނާގ ކޮމިޓީލުކުރާނީ، ( ިމ ގަާވއިަދށް އަމަރ)

 ދުވަހުން ފެިށގެންނެެވ.
 

ޓްރަސްޓް އެަކއުންޓްެގ 

 ބޭނުން

އެ ނޫްނވެްސ ަފރާްތތަކުން،  ރާއްެޖއާިއ ރާއްެޖއިްނ ބޭުރެގ އެިކ އެކި ވިޔަާފރިތަުކންނާއި   .2

ރާއްޭޖަގއި ްބރޯޑްކާސްޓްކުރުުމގެ ޚިދުަމތް ތަަރއްޤީުކރުމަްށ އެީހެގ ޮގތުަގއި ދައްާކ 
ނަޑއެޅިަފިއވާ ޮގތަްށ  ފައިސާ،ފަންޑްގެ ަޓރަސްޓް ްސޓޭޓްމަންްޓގެ ޖަދުވަލު އެެކއް ގައި ކަ

 ބޭނުންކުރަން ޖެހެންދެްނ ޖަމާކޮށް ބެެހއްޓުމެެވ.
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ންޓަށް ޓްރަސްޓް އެަކއު
 ޖަމާކުރާ ަފއިާސގެ ބާަވތް 

ރާއްޭޖަގއި ބްރޯޑްކާްސޓްކުރުުމގެ ޚިދުމަްތ ަތަރއްޤީކުރުަމށް އެހީާވ ަޓރަސްޓް ފަންޑަްށ   .3
ޖަމާކުރާނީ ރާއްެޖާއއި ާރއްެޖއިން ޭބރުެގ އެިކ އެިކ ވިަޔފާިރތަކުންާނއި އެ ނޫްނވެްސ 

ޤީކުރުަމށް އެީހގެ ގޮުތގަިއ ލިބޭ ފަރާްތތަކުން ރާއްޭޖަގއި ބްރޯޑްކާސްޓްުކރުމުގެ ޚިދުަމތް ަތަރއް
 ފައިާސެއވެ.

 

އެަކއުންޓުން  ޓްރަސްޓް
 ކުރުން ުހއްދަ ޚަރަދު 

އްޤީުކރުމަށް އެހީވާ ްޓރަސްޓް ފަންޑުން ޚަރަުދ ރާއްޭޖަގއި ބްރޯޑްކާސްޓްުކރުމުގެ ޚިދުމަތް ތަރަ   .4
ިމ މަާށއި، ޖަދުވަލު އެކެްއަގއި ހިމެނޭ ކަންކަކުރެވޭނީ، ފަންުޑގެ ޓްރަްސޓް ސްޓޭޓްމަންުޓގެ 

ަފިއވާ ކޮިމޓީން ިނންމާ ކަންކަަމށެެވ. އަިދ ބަޔާންކޮށް ވަަނ ނަންަބރުަގއި  13ގަާވއިުދގެ 

ބްރޯޑްކާސްޓް ާދިއރާެގ ވަކި ަމްޝރޫެއްއ ހިންގުަމށް ަޝރުތުޮކށް ފަންޑަްށ ަފއިާސ 
ނަޑއަޅާަފިއވާ ބޭނުމަށް އަދި އެ ކަ މަްށ ލިބިއްޖެނަމަ އެ ަފއިސާ ޚަރަދުުކރަންާވނީ އެ ކަމަށް ކަ

ނޑައަޅާަފއިާވ މިންަވަރށެެވ.  ކަ
 

ޓްރަސްޓް އެަކއުންޓް 

ހިންގުމުެގ ޒިންމާ އުފުލާ 
 ފަރާތް 

ރާއްޭޖަގއި ބްރޯޑްކާސްޓްުކރުމުގެ ޚިދުަމތް ަތރައްޤީުކރުމަށް އެީހވާ ޓަރސްޓް ފަންޑް ހިްނގާނީ،   .5

ދި ހިްނާގ ަބޔާންކޮށްަފިއވާ  ހިްނގާ ކޮމިޓީންެނވެ. އަ ވަަނ ނަންަބރުަގއި 13މި ަގާވއިދުެގ 
ނަޑއަޅާ ގޮަތށް ހިްނގުުމގެ ޢަމަލީ ަމސައްަކތްކުރާީނ ކޮމިޓީެގ ިއުރޝާދުެގ މަތީްނ  ކޮމިޓީއިން ކަ

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިަޝނުންނެެވ. މީގެ އިުތރުްނވަކި ކަމަކަށް ަފއިސާ ޭދ 

ގޮަތށް ހިްނާގ ފަރާްތތަކުްނ ެއ ަފއިާސ ދޭ ކަެމްއގެ ތެެރއިްނ ެއ ަފރާުތެގ މަސްލަހަުތ ނުހިމެނޭ 
 ާދނެެއވެ.ވިޙަރަކާތްަތއް މޮނިަޓރ ުކރުމުަގއި ަބިއވެިރވެ

 
ރަސްޓް އެަކއުންޓް ޓް

ހިންގުމުަގއި ަދއުލަުތގެ 

މާލިއްޔަުތގެ ގަާވއިުދގަިއވާ 
 ގޮުތގެ މަިތން އަމަލުުކރުން 

 

އްޤީކުރުަމށް އެީހވާ ަޓރަސްްޓ ފަންުޑ ރާއްޭޖަގއި ބްރޯޑްާކސްޓްކުރުުމގެ ޚިދުަމތް ތަރަ   .6

 ގަްނވާނީ ަދއުލަތުެގ މާލިއްަޔތުެގ ަގާވއިދުަގިއވާ ގޮުތގެމަތިންެނވެ.ހިން

ޓްރަސްޓް ފަންޑް އެކައުންްޓ 

ބަންދުކުރާިއރު އެކައުންްޓަގއި 

ފައިސާ ހުރިނަަމ އެ 
ފައިާސއާމެދު 

 ޢަމަލުކުރާނެޮގތް 
 

 

 

ރާއްޭޖަގއި ބްރޯޑްާކސްޓްކުރުުމގެ ޚިދުަމތް ތަަރއްޤީކުރުަމށް އެީހވާ ަޓރސްްޓ ފަންްޑ   .7

ބަންދުކުރާިއރު ފަންްޑަގއި ަފއިސާ ުހރިނަމަ އެަފއިސާ ޖަމާުކރާނީ ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެިނުއ 

 ފަންޑަށެެވ.
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ޓްރަސްޓް އެަކއުންޓް ގެ 

އަހަީރ ރިޕޯާޓއި އަަހރީ 
ހިސާބު ތަްއޔާރުޮކށް 

އާންމުކޮށް ފެންަނގޮަތށް 
 ޝާިއއުުކރުން 

ެތރޭަގއި ިތީރގަިއވާ ރިޕޯޓްަތްއ  )ތިެނއް( މަސްުދވަހުގެ  3ކޮންމެ މީލާދީ އަހަެރއް ނިޭމތާ   .8

ތައްާޔރުކޮްށ މޯލްޑިވްސް ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮިމޝަުނގެ ވެބްސައިްޓަގއި ޝާިއއުުކރަންވާެނެއވެ. 
 އަހަީރ ިރޕޯޓްަގއި ތިީރަގއިާވ ލިޔުންަތއް ހިމަނަްނވާެނއެެވ.މި އަދި 

 )ހ( ޭވުތވެދިޔަ އަހަުރގެ ްޓރަސްްޓ ފަންުޑގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް  
 ޔަ އަަހރުެގ ޓްަރސްޓް ފަންުޑގެ ފައިޭނންިޝއަލް ސްޓޭޓްމަންްޓަތއް )ށ( ވޭެތވެދި 

 

އެަކއުންޓް  ޓްރަސްޓް 
 ބަންދުކުރާ ާތރީޚް 

ރާއްޭޖަގއި ބްރޯޑްާކސްޓްކުރުުމގެ ޚިދުަމތް ތަަރއްޤީކުރުަމށް އެީހވާ ަޓރަސްްޓ ފަންްޑ   .9
 ބަންދުކުރާނީ:

ޒިންމާ ުއފުލާ ފަާރތުްނ  )ހ( ފަންޑު ބަންދުކުރުަމށް، ޓްރަސްޓް އެަކއުންޓު ހިންގުުމގެ 

މިނިސްޓްީރ ޮއްފ ފިނޭންްސ އަްށ ހުށަަހޅަިއފި ހާލަތެްއަގއި އެހުަށހެޅުމާިއ އެްއޮގތަްށ ފަންްޑ 
ބަންދުކުރުމަށް މިިނސްޓަރ ނިންމަިއފިނަމަ ެއގޮތަްށ މިނިސްަޓރ ނިންަމވާ ތާރީެޚއްަގެއވެ. 

 ނުވަތަ؛
ިނސްޓްީރ އޮްފ ފިނޭްނސް އަްށ )ށ( ފަންްޑ ުއފެއްިދ މަޤްަސދު ފުރިހަމަުނވާކަމަްށ މި 

 ފެނިއްޖެނަމަ، މިނިސްަޓރުެގ އެްނގުމަކަެށވެ.

 
ގަާވޢިދަށް ިއޞްލާޙު 

 ގެނައުން 

 މި ަގވާއިަދށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ާބރު ހިްނގާ ކޮމިީޓއަްށ ލިބިގެްނވެެއވެ.  .10

 

 
ފަންނީ ލަަފއާިއ ިއރުާޝދު 

 ހޯދުން

ނަޑއަާޅ ޮގތެްއގެމަިތން، ކޮމިީޓއަްށ ބޭނުްނވާ ަފންނީ ލަަފާއއި އިުރޝާުދ   .11 ކޮމިޓީއިން ކަ

 ހޯދިދާނެެއވެ.

ޑް ހިންާގ ޚިދުމަތް ތަަރއްޤީުކރުމަށް އެހީވާ ްޓރަސްޓް ަފންބްރޯޑްކާސްޓްުކރުމުގެ ރާއްޭޖަގއި   .12 ހިންގާ ކޮމިީޓގެ މަުޤޞަދު 

ކުިރެއރުވުަމށް ކުރަންޖެހޭ ުހރިާހ  ހިްނގުމާއި ފަންޑުފަންޑް ގެ މަޤުަޞދަކީ، ކޮމިޓީ

 މަސައްކަްތތަކެއްުކރުމެެވ. 
 

 (ޗެައރާޕރސަން) ަރއީސް ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮިމޝަންގެ  ލްޑިވްސް)ހ( މޯ  .13 ކޮމިޓީ އެކުލެިވގެްނވާ ގޮތް 
  ެމންބަެރއް ކޮިމޝަން އެ އަްއޔަނުކުރާބްރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮިމޝަްނއިން  ލްޑިވްސް )ށ( މޯ

  މެންަބރެއް  ކޮިމޝަން އެ ައއްޔަނުުކރާކާސްޓިްނގ ކޮިމޝަންއިްނ ްބރޯޑް ލްޑިވްސް)ނ( މޯ

 މުަވއްޒަެފއް ކޮމިޝަްނ  އެ  ައއްޔަނުކުރާ ބްރޯޑްކާސްިޓންގ ކޮިމޝަްނއިން  ލްޑިްވސް)ރ( މޯ
ނޑަައޅާ މަންދޫެބއް   )ބ( މިނިސްޓީރ ޮއފް ފިނޭްނސް އިން ކަ
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މުަލ މެންބަރުްނެގ ައޣުލަބިއްަޔތެެވ. ކޮމިޓީްނ އެްއވެްސ ކޮމިޓީގެ ޯކރަމަކީ، ކޮމިޓީަގިއ ހިމެނޭ ޖު  .14 ކޮމިޓީގެ ޯކރަމް 

 ކަމެއް ނިންމޭނީ، ކޮމިޓީެގ ކޯރަމް ހަަމވާ ަބއްދަލުވުެމްއގަެއވެ.
 

ކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުވުްނަތއް ޭބއްވުަމްށ އަްނގާީނ ކޮމިޓީެގ ެޗައރޕާރސަންެއވެ. ެޗައރޕާސަްނ   .15 ކޮމިޓީގެ ބައްދަުލވުންަތއް 
ްނއެެވ. ކޮމިީޓގެ ަވއިސް ެޗައރޕާސަްނއަކީ ހިްނގާ ކޮމިީޓެގ ނެތްނަމަ، ވަިއސް ެޗައރޕާސަ

ނަޑއަޅާ މެންަބރެކެެވ.  ބައްދަލުވުމަކުން ކަ

 
ކޮމިޓީގެ ެޗއަރޕާސަްނގެ 

 މަސްއޫލިއްަޔތުަތއް 

ކޮމިޓީގެ ެޗއަރާޕސަން އަކީ، ކޮމިޓީގެ އެންމެަހއި ކަންކަން ބަލަހައްަޓއި ހިްނގުމުގެ އެންެމ   .16

 އޫލިއްަޔތުތަުކގެ ެތޭރގަިއ އަްނނަނިިވ ކަންކަން ހިމެެނއެެވ.އިްސވެރިާޔެއވެ. އޭާނގެ މަސް 

 
)ހ( ކޮމިޓީެގ ެޗއަރާޕސަންެގ މަްސއޫލިއްަޔތު ކަުމގަިއ މި ަގވާއިުދގަިއ ބަޔާންކޮްށފަިއާވ 

އެންމެހަިއ ކަންކަން، ކޮމިީޓެގ މެމްބަރުންާނއި، ސެކްެރޓޭިރއޭްޓ ލަްއވަިއ ުކރުވުާމއި، 
 ޓުްނ.ހިންގުމާިއ، އެަކންކަން ބެލެހެއް

 )ށ( ކޮމިީޓގެ މަަސއްކަްތތައް ާރވަިއ ހިންުގން.

 )ނ( ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުުވންތަުކގެ ިރއާަސތު ބެލެހެއްޓުްނ.
 )ރ( ކޮމިީޓގެ ަބއްދަލުވުންަތއް ޭބްއވުމަށް އެްނގުން.

 

ވަިއސް ެޗއަރާޕސަންެގ 
 މަސްއޫލިއްަޔތު 

 

ނުކުޅެިދއްޖެ ޙާލަެތއްަގއި،  ްއޔަތުަތއް އަދާުކރުމަްށ އޭނާ ެޗައރޕާސަްނގެ މަްސއޫލި ކޮމިޓީގެ  .17
ނުވަަތ އުުޒުރވެިރވެއްެޖ ޙާލަެތއްަގއި، ނުަވތަ އެ ަމޤާމު ހުްސެވއްޖެ ޙާލަެތއްަގއި، އޭާނެގ 

މަޤާމުގެ މަްސއޫލިއްަޔތުަތއް ަވގުީތ ޮގތުން އަދާުކރާނީ ކޮމިީޓގެ ވައިސް ޗެައރޕާސަްނެއވެ. 
 ތްަތއް ވެސް އޭނާ ުކރާންާވނެެއވެ.މީގެ އިުތރުން، ކޮމިީޓގެ ެޗައރޕާސަން ަޙވާލުކުރާ ަމސައްކަ 

 

 )ހ( ކޮމިޓީެގ މެންބަރުްނގެ މަްސއޫލިއްަޔތުތަުކގެ ތެޭރަގއި އަންނަނިިވ ކަންކަން ހިމެެނެއވެ.  .18 މެންބަރުންެގ މަސްއޫިލއްޔަތު 
 

 ކޮމިޓީގެ ބައްދަުލވުންތަަކށް ހާިޒރުވުްނ. .1
 ކޮމިޓީ އިން ަޙވާލުކުރާ ަމސްއޫިލއްޔަުތތަްއ އަދާުކރުން. .2

 

ީޓގެ ކޮންެމ މެންބަރަުކވެސް، ކޮމިޓީައށް ޚިދުަމތްކުރަްނވާނީ، މިނިވަންކަާމއި، )ށ( ކޮމި
ޢަދުލުވެރިކަާމއި، އިްނޞާުފވެރިކަާމއެުކގަެއވެ. އަިދ އޭާނއާ ަޙވާލުކުެރވޭ ކަންކަްނ 

ޤާނޫުނ ކުރަންވާީނ، ވަކި ފަާރތަކަްށ ޖެހުމެއްެނތި، ވަިކ ފަާރތަކަްށ ބުަރވުެމއްނެތި، 
 ތެރިކަްނ އަދާުކރާ ޙާލުަގެއވެ.ކަށް އިޚުލާޞް އަސާީސއަާށއި ޤާނޫުނތަ
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ސެކްރެޓޭިރއޭްޓގެ 

 މަސްއޫލިއްަޔތުަތއް 

 )ހ( ކޮމިީޓގެ ެޗއަރާޕސަން ަހވާލުކުރާ ަމސައްަކތްަތއް ުކރުން    .19
 )ށ( ކޮމިީޓގެ އެޖެންޑާ ތައްާޔރުކޮްށ ފޮުނވުމާިއ ަޔއުމިއްާޔ ލިޔުން  

 ުކރުން )ނ( ކޮމިީޓގެ ެއހެންނިހެން އިދާީރ މަަސއްކަތްަތއް 
  

)ހ( ކޮމިީޓގެ މެންަބރަކު އިްސތިޢުާފ ދޭްނ ބޭނުންެވއްޖެނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންޮކށް ކޮމިީޓެގ   .20 މެންބަރުންެގ އިްސތިުޢފާ 

 މުން ުހށަހެޅުމުްނ އިްސތިުޢފާ ެދވުނީެއވެ. ޗެއަރޕާސަނަްށ ލިއު
އްާދާއ ވަނަ މާ 13)ށ( ކޮމިޓީެގ މެންބަރަކު އިސްިތޢުފާ ީދފިނަމަ، ބަދަލުަގއި މި އުސޫލުެގ 

 އެްއގޮްތާވގޮުތގެ ަމތިން މެންބަރަުކ ައއްޔަންުކރަްނވާނެެއވެ. 

 
)އެެކއް( ުދވަސް ކުރިްނ  އެޖެންޑާ އާއި ގުޅުންުހިރ  1)ހ( ކޮމިޓީގެ ބައްދަުލވުން ބޭްއވުުމގެ   .21 އެޖެންޑާ އާއި ޔައުިމއްޔާ 

ކޮމިީޓެގ  ލިޔެކިޔުންތަްއ މެންބަރުންަނށް ފޮުނވަންވާެނެއވެ. އަދި، ކޮމިީޓގެ ަޔއުިމއްޔާ
 ބައްދަލުވުމަކުން ފާސްކުރަްނވާެނެއވެ.

 

ކޮމިޓީއަށް ބޭނުްނވާ ފަންނީ 
 ލަފައާިއ ިއުރޝާދު ހޯދުން 

ނަޑއަާޅ ޮގތެްއގެމަިތން، ކޮމިީޓއަްށ ބޭނުްނވާ ަފންނީ ލަަފާއއި އިުރޝާުދ   .22 ކޮމިޓީއިން ކަ
 ހޯދިދާނެެއވެ.
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 1ޖަދުވަލު 

 އްޤީކުރުމަށް އެހީވާ ޓްރަސްޓް ފަްނޑްގެ ަފއިސާ ބޭުނންކުރެވޭނީ ތިީރަގއި ބަޔާންރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ތަރަ
  .ކުރެވިފައިވާ ކަންަތއްތަކަށެވެ

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސިނާޢަތުެގ ކުރިއެރުވުމަށް ހިންާގ ޙަރަކާތްތަކަށް .1

 ތުްނ އެހީތެރިވުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓް ޚިދުމަތް ފަށައިގަންނަްނ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތުދިނުމުެގ ގޮ .2

 ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެިރވުމަށް .3

 ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަަޒންކުރުމަށް ހިންގޭ އެކި ޙަރަކާތްތަކަށް  .4

 ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ތަޢާރަފްކޮށް ތަަރއްޤީކުރުމަށް .5

 ދާއިރާގެ ހޭލުންތެރިަކން އިތުރުކުރުމަށް ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓް  .6

 


