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 ލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތ ރިޓ  މ  

 ،މާލެ
 .ދިވެހިރާއްޖެ

 

ގޮތުގެ  ނެ ބެންކު އެކައުންޓު ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ، ބެންކު އެކައުންޓުގައި ހުރި ފައިސާ ހިފެހެއްޓުމާއި
 އުސޫލު 

މިއ  ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޤާނޫނެއްގެ ަދށުން މ ރާއަށް  )ހ(  .1 ތަޢާރުފު 
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދެއްކުމަށް ލާޒިމުކުރާ ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހި ނުދައްކައި 

މ ރާއިން  ،ންކު އެކައުްނޓުގައި ހުރި ފައިސާ ހިފެހެއްޓުމާއިފަރާތްތަކުގެ ބެ ހުރި
ންުކ މަށް ޓެކްސް ދައްކާ ފަާރތެއްގެ ބެޤ ޤެއްގެ ބޭނުޙުކުރާ އޮޑިޓެއް ނުވަތަ ތަ

ސ ލު ތަފު މެދުވެރިކޮށް ކުރާ މުޢާމަލާތްތަުކގެ ބެންކު އެކައުންޓާބެހޭ މަޢުލޫާމތާއި 
 އުސޫލެވެ.ގޮތުގެ އިން ޢަމަލުކުރާނެ މ ރާހ ދުމުގައި 

     )ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރ   2010/3ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މި އުސޫލަކ  )ށ(  
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ  48ވަނަ މާއްދާއާއި  47ޤާނޫނު( ގެ 
 އުސޫލެކެވެ.

 ބެންކު ،އެކައުންޓުގައި ހުރި ފައިސާ ހިފެހެއްޓުމާއި ބެންކު" ،މި އުސޫލަށް ކިޔާނ  )ނ(  
 އުސޫލު" އެވެ. ެނ ގޮތުގެއެކައުންޓު ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާ

 ތަކުގެ އެހ ތެރިކަމާއެކު މ ރާއިންނެވެ.ބެންކުއެމް.އެމް.އޭ އާއި  ،ކުރާނ ޛުއުސޫލު ތަންފ މި   .2 ިއދާރާަތއް  ޛ ތަންފ 

 ހުރި އެަކއުންޓުަގއި ބެންކު

ެއންޭގނެ  ހިފެެހއްޓުމަށް ފައިސާ
 ހާލަތުތައް 

 

 ބެންކުނުދައްކައި ހުރި ފަރާތެއްގެ އެ ޓެކްސް ، އަށް ޓެކްސް ދައްކަންޖެހިމ ރާ )ހ(  .3
އެ ފައިސާ ދައްކަންެޖހުނު ތާރ ޚުން  ،އެކައުންޓުގައި ހުރި ފައިސާ ހިެފހެއްޓޭނ 

އެ ފަރާތަކަށް ދޭންޖެޭހ  ގެން)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަސް ފާއިތުވެ 60ފެށިގެން 
 އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ފުރިހަަމވާނަމައެވެ. ،ނ ޓިސްތައް ފޮނުވައިފައިވުމާއެކު
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އިން މ ރާއެ ފައިސާއަކ  ޖޫރިމަނާއާއި އިންޓްރެސްޓް ނުހިމެނޭ ގޮތުން  (1)   
 ؛ވުން ކަނޑައަޅާ ތްރެޝްހ ލްޑަކަށްވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް ކަމުގައި

)އިންސްޓ ލްމަންޓަްށ  G-8/2022ގެ އުސޫލު ނަންބަރު މ ރާ ،އެ ފައިސާ (2)   
ގެން ލައިހައިގެ ދަށުން ބަ ބަހައިލައިގެން ފައިސާ ދެއްކުމުގެ އުސޫލު(

 ؛ދެއްކުމަށް އެދިފައި ނުވުން

އިްނސައްތަ(  އްތަ)ސަ %100ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ަދއުލަތުގެ  (3)   
އޮންނަ ކުންފުންޏަކުން ލިބެންޖެޭހ  ހިއްސާނުވަތަ މެޖ ރިޓ   ހިއްސާ

 ؛ފައިސާއެއް ކަމުގައި ނުވުން އޮތް ފައިސާއެއް ނުލިބުމާ ގުޅިގެން ނުެދއްކި

ނުދައްކައި ހުރި ފައިސާއާ އަޅައިކެނޑޭނެ އެއްވެސް އިތުރު ފައިސާއެއް  (4)   
އެ ފަރާތެއްގެ އެއް އެކައުންޓުން  ،ތެރޭގައި ގެ ރެކ ޑުގައި ނެތުން. މ ގެމ ރާ

ނުވަތަ ތިންވަނަ ފަާރތަކުން ، އަނެއް އެކައުންޓަށް ޓްރާންސްަފރކުރުން
ފަރާތުން އިތުރަށް ދައްކައިފައިވާ ފަިއސާއަކުން ޓެކްސް ދައްކާ 

 ނުވުން. ދައްކަންޖެހިފައިވާ ޓެކުހާ އަޅައިކެނޑުމަށް އެދިފައި

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެްނ ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، އަންނަނިިވ  )ށ(  
ހާލަތުތަކުގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތެއްގެ އެކައުންޓުގައި ހުރި ފައިސާ 

 އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.މ ރާ ،ހިފެހެއްޓުމަށް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު

ގައި ނުދެއްކުމުގެ ގޮތުްނ ނުވަތަ ތުދައްކަންޖެހިފައިވާ ފައިސާ ަގސް (1)   
ދެއްކުން ފަސްކުރުމުގެ ގޮތުން ަފއިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތުން އެްއވެސް 
ކަމެއް ކުރާކަމަށް ނުވަތަ ކުރަން އުޅޭކަމަށް އެކަށ ގެންވާ ސަބަބުތަކާއެކު 

ނުވަތަ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތުގެ ޢަމަލުތައް  ،އަށް ގަބޫލުކުރެވުންމ ރާ
ހުރިގޮތުން ލިެބންޖެހޭ ފައިސާ ހ ދުމުގައި ދަތިތަކެއް ނުވަތަ ލަސްތަކެއް 

 މ ރާއަށް ގަބޫލުކުރެވުން؛މެދުވެރިވެދާނެ ކަމަށް 

ފައިސާ ދައްކަންޖެހި ނުދައްކައި ހުރި ފަރާތަކުން ދިވެހިރާއްޖެ ދޫކޮށްފައި  (2)   
ގައި ކުރާކަން، ނުވަތަ ކުންފުންޏެއްނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭތުގަސްދާން 

ކުރާކަން، ނުވަތަ އެްއވެސް ތުލަްނ ގަސްޓައިވަޒަންވެރިވެފައިވުން ހުއް
ން ބޭރަށް ބަދަުލކުރަން އިއް ނުވަތަ މުދަލެއް ދިވެހިރާއްޖެފައިސާއެ
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މިކަމުގެ ސަބަބުން ލިެބންޖެހި ނުިލބި ހުރި ފައިސާ  މާއި،ކުރާކަތުގަސް
 އަށް ގަބޫލުކުރެވުން.މ ރާހ ދުމަށް ހުރަހެއް މެދުވެރިވެދާނެަކމަށް 

 ހުރި އެަކއުންޓުަގއި ބެންކު
 ެއންުގން  ހިފެެހއްޓުމަށް ފައިސާ

 

އެކައުންޓުގައި  ެބންކުއަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހި ުނދައްކައި ހުރި ފަރާތެއްގެ މ ރާ )ހ(  .4
ތަކަށް ބެންކުމި އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތ ން ހިފެހެއްޓުމަްށ ، ހުރި ފައިސާ

އެކައުންުޓގައިވާ ފައިސާ  ެބންކުއެމް.އެމް.އޭ މެދުވެރިކޮށެވެ. މިގޮތުން  ،އަންގާނ 
     ،އިން އެމް.އެމް.އޭއަްށ ހުށަހަޅާނ މ ރާތަަކށް އެްނގުމަށް ބެންކުހިފެހެއްޓުމަށް 

އަންނަނިިވ  ،އެ ފ މުގައި ވެ.ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފ މު މެދުވެރިކޮށެ އެ ކަމަށް
 މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންާވނެއެވެ.

 ؛ޓިން ،އެޑްރެހާއި ،ފައިސާ ނުދައްކައި ހުރި ފަރާތުގެ ނަމާއި (1)   

    ރަޖިސްޓަރ  ނަންބަރު ނުވަަތ  ފައިސާ ނުދައްކައި ހުރި ފަރާތުގެ (2)   
 ބެންކުއެ ފަރާތުެގ  އި،ނަންބަރާދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިޭދ ކާޑު 
ޓަކައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެެހނިހެން  އެކައުންޓު ނަންބަރުތައް ދެނެަގުތމަށް

 ؛މަޢުލޫމާތު

 ؛އެ ފަރާތުން ނުދައްކައި ހުރި ފައިސާގެ އަދަދު (3)   

 ހިފަހައްޓަން ބޭުނންވާ ސަބަބު.ފައިސާ  (4)   

އިން އެމް.އެމް.އޭ އަށް މ ރާއެކައުންޓުގައި ހުރި ފަިއސާ ހިފެހެއްޓުމަށް  ބެންކު )ށ(  
)ދޭްއ( ދުވަުހގެ ތެރޭގައި  2ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން  ،ލަސްވެގެން ،އަންގާތާ

ތަކަށް އެމް.އެމް.އޭ އިން ެބންކުއެކައުންޓުގައި ހުރި ފައިސާ ހިފެހެއްޓުމަށް 
 ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.

 ހުރި އެަކއުންޓުަގއި ބެންކު
 ހިފެެހއްޓުމަށްފަހު ފައިސާ

 އެްނގުން  މ ާރއަށް

 

އެކައުންޓުގައި ހުރި ފަިއސާ ހިފެހެއްޓުމަށް އެމް.އެމް.އޭ އިން ބޭންކަްށ  ބެންކު )ހ(  .5
 ބެންކު އެއްގޮތަށް،  އެ އެންގުމާ، އަންގާ ލިޔުން ލިބޭ ވަގުތުން ފެށިގެން

ްނ ބެންކުއެކައުންޓުގައި ހުރި އެންމެހައި ފައިސާ އެ އެންގުން ލިބޭ 
 ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ.

 ،ލަސްވެގެން ،ންކަށް ލިބޭތާއެންގުން ބެމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ށ(  
)ތިެނއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ފައިސާ ހިފެހެއްޓުުނ  3ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން 

ސ ލު ނުަވތަ ފައިސާ ހިފެހެއްޓުމަށް އެްނގުނު ފަރާތުެގ އެކައުންޓުތަކުގެ ތަފު
ގައި ެންތނަމަ އެކަން ބަޔާންކޮްށ، ުނވަތަ ފައިސާ ބެންކުއެކައުންޓެއް 
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ކ ޓެއްގެ ައމުރަށް ނުވަަތ  ޢ ޝަރު ހިފެހެއްޓުމަށް އެންުގނު ފަރާތުގެ އެކައުންޓެއް
އެކަން ންކަކުން މ ރާއަށް އެ ބެ ،އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ހިފަހައްަޓއިފައިވާނަމަ

ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ އެންގުމާ 
ލޫމާުތ ގުޅިގެން ފައިސާ ހިފަހައްޓައިފަިއވާ އެކައުންޓުތަކާ ގުޅޭ އަްނނަިނވި މަޢު

 ން މ ރާއަށް ލިޔުމުން އަްނގަންވާނެއެވެ.ބެންކު

 ؛އެކައުންުޓތަކުގެ ވެރިފަރާތުގެ ނަމާއި ދާއިމ  އެޑްރެސް ފައިސާ ހިފެހެއްޓި (1)   

އެކައުންުޓތަކުގެ ވެރިަފރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަްނގައިދޭ  ހިފެހެއްޓި (2)   
 ނަންބަުރ؛ނުވަތަ ރެޖިސްޓްރޭޝަން  ނަންބަރުކާޑު 

ވަގުތު  ހިފެހެއްޓިފައިސާ  ،ވަގުތާއި ،ތާރ ޚާއި ފައިސާ ހިފެހެއްޓި (3)   
 ؛އެކައުންޓުތަކުގައި ހުރި ފައިސާގެ އަދަދު

އެކައުންޓުަތކާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ކްރެޑިޓް  ފައިސާ ހިފެހެއްޓި (4)   
އެރޭންޖްމަންޓެއް ނުވަަތ އެނޫންވެސް އެރޭންޖްމަންޓެއް 

ނުވަަތ އެ އެކައުންޓުގައި ހުރި ފަިއސާގެ  ،ހަމަޖައްސައިދ ފައިވާނަމަ
ން އެއްވެސް ރަހުނެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޗާޖެއް ބެންކުމައްޗަށް 

 .ސ ލުއެ ކަމުގެ ތަފު ،ކޮށްފައިވާނަމަ

އެަކއުންޓުަގއި ހުރި  ބެންކު
ފައިސާ ހިފަަހއްޓައިަފއިވާަކން 

 އެްނގުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުްނ މ ރާއަށް ލިބުމުން،  5މި އުސޫލުގެ  .6
އެކައުންޓުގައި ހުރި ފަިއސާ ހިފެހެއްޓިފައިވާކަން އެ އެަކއުންޓުގެ ވެރިފަރާތަްށ  ބެންކު

 މ ރާއިން އަންގަންވާނެއެވެ.

 ފައިާސއާެމދު ހިފަހައްޓައިަފިއވާ

 ުއސޫލެއް ޢަމަލުކުރާނެ
 ކަނޑަެއޅުން 

 ،ލަތެއްގައިހާއި ހުރި ފައިސާ ހިފެހެއްޓިއްޖެ އެއް އެކައުންޓަށްވުރެ ގިނަ އެކައުންޓުގަ .7
ންކެއްގެ ކޮން އެކައުންޓަކުންކަން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ނަގާނ  ކޮން ބެމ ރާއަށް 

 ކަނޑައަޅާނ  އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތ ން މ ރާއިންނެވެ.

ޚަލާޞްކުރެވޭނެ މިންވަރަށް، ފައިސާ  އިތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކައެ ފަރާ )ހ(  
)އެކެއް( އެކައުންަޓށްވުރެ ގިަނ  1ހިފެހެއްޓުނު އެކައުްނޓުތަކުގެ ެތރެއިން 

   ،ފައިސާ ނަގާނެ އެކައުންޓެއް ކަނޑައަޅާނ  ،އެކައުންޓުގައި ފައިސާ ހުރިނަމަ
 އެ ފަރާތުގެ މަޝްވަރާއާ އެކުގައެވެ.



 ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް  ދިވެހި              G-9/2022ނަންަބރު:  އުސޫލު               58 އަދަދު:             51 ވޮލިުއމް:

 

  5 
 

ޚަލާޞްކުރެވޭނެ މިންވަރަށް، ފައިސާ  އިދައްކަތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އެ ފަރާ )ށ(  
ޓުތަކުގައި ފައިސާ ނެތި، ހިފެހެއްޓުނު އެކައުްނޓުތަކުގެ ތެެރއިން ވަކިވަކި އެކައުން

ންކެއްގައި ހުރި އެ ފަރާތުގެ އެކައުންޓުތަކުގައި އެ މިންވަރަށް ފައިސާ އެއް ބެ
އެ ފަރާތުގެ މަޝްވަރާއާ  ،ހުރިނަމަ ފައިސާ ނަގާނެ އެކައުންޓެއް ކަނޑައަޅާނ 

 އެކުގައެވެ.

ފައިސާ  ،ޚަލާޞްކުރެވޭނެ މިންވަރަށް އިތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިާސ ދައްކައެ ފަރާ )ނ(  
ހިފެހެއްޓުނު އެކައުްނޓުތަކުގެ ތެެރއިން ވަކިވަކި އެކައުންޓުތަކުގައި ފައިސާ ނެތި، 

އެކައުންޓުތަކުގައި އެ ިމްނވަރަށް ފައިސާ ތަކުގައި ހުރި އެ ަފރާތުގެ ބެންކުވަކިވަކި 
އެ ފަރާތުގެ  ،ތަކާއި އެކައުންޓުތައް ކަނޑައަޅާނ ބެންކު ފައިސާ ނަގާނެ  ،ހުރިނަމަ

 މަޝްވަރާއާ އެކުގައެވެ.

ލަުތަތކުގައި ފައިސާ ހާމި މާއްދާގެ )ހ( ނުވަތަ )ށ( ނުވަތަ )ނ( ރައްދުނުވާ  )ރ(  
         ،އެކައުންުޓތަކަކުންކަްނ ކަނޑައަޅާނ ތަކެއްެގ ކޮން ބެންކުނަގާނ  ކޮން 

 އެ ފަރާތުގެ މަޝްވަރާއާ އެކުގައެވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން ފައިސާ ނަގާނެ އެކައުންޓެއް ނުވަތަ އެކައުންޓުތަކެއް  )ބ(  
ފައިސާ ނަގާނެ  ،ކަނޑައެޅުމުގައި އެ ފަރާތުގެ އެއްބާރުލުން ނުލިބިއްެޖނަމަ

 ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލެވެ. ،އެކައުންޓެއް ކަނޑައަޅާނ 

 ެނގުން  ފައިސާ

 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތ ްނ  7ފައިސާ ނަގާނެ އެކައުންޓެއް މި އުސޫލުގެ  )ހ( . 8
އެކަން ތަކަށް މ ރާއިން ބެންކުފައިސާ ހިފަހައްޓައިފައިވާ  ،ކަނޑައެޅުމަށްފަހު

މި އުސޫލުގެ ބޭނުމަށް ފައިސާ ނަގަން  ،އަންގަންވާނެއެވެ. މި އެންގުމުގައި
ނިންމުނު އެކައުްނޓުތައް ފިޔަަވއި އެހެން އެކައުންޓުތަކުގައި ހުރި ފައިސާ 
ހިފަހައްޓައިފައިވާ ހިފެހެއްޓުން ޫދކޮށްލުމަށް އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި މި އެންގުމުގެ 

 އެވެ.އެކައުންޓުގެ ވެރިފަރާތަށާއި އެމް.އެމް.އޭ އަށް ފޮނުވަންާވނެ ،ކޮޕ އެއް

ވާ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން، އެކައުންޓުގައި ހުރި ފައިސާ ހިފަހައްޓައިފައި )ށ(  
       ންަކށް އަންގާ ލިޔުން ލިބޭ ވަގުތުން ފެށިގެން ހިފެހެއްޓުން ދޫކޮށްލުަމށް ބެ

 ން ޢަމަލުކުަރންވާނެއެވެ.ބެންކުއެ އެންގުމަށް 

އެކައުންޓެއްގައި ހުރި ފަިއސާ މ ރާއަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ަދށުްނ، ވަކި  )ނ(  
އެ އެންގުމުގައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު މ ރާއިން  ،ދެއްކުމަށް ބޭންކަށް އެންގުމުން

 )ދޭއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މ ރާއަށް ދައްކަންވާނެއެވެ. 2އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތ ން 
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ަފއިސާ ކަމުގައި  މި މާއްދާގެ ދަށުން ފައިސާ ނަގާއިރު އެ ފަރާތަކުން ލިބެންޖެހޭ )ރ(  
 އެ ހިސާބަށް އެ ފަރާތަުކން ދައްކަންޖެހިފައިވާ ފައިސާއަށެވެ. ،ބަލާނ 

 ުފރުޞަތު ެދއްކުމަށް ފައިސާ

 ދިނުން 

 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ  6މި އުސޫލުގެ  ،އެކައުންޓުގައިވާ ފައިސާ ހިފެހެއްޓިފައިވާކަން ބެންކު . 9
)ތިނެއް( ދުވަހުެގ  3ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން  ،ގޮތުގެ މަތ ން އެ ފަރާަތށް އަްނގާތާ

ތެރޭގައި، ނުދައްކައި ހުރި ފައިސާ ދައްކާނެ އިތުރު ގޮތްތަކާމެދު މ ރާއާއެކު 
 ގޮތެއް ނިންިމދާނެއެވެ. ގެންމަޝްވަރާކޮށް

 އެްނގުން  ލިބުނުަކން ފައިސާ

 

މެދުވެރިކޮށް މ ރާއަށް ލިބުމުން،  ބެންކުމި އުސޫލުގެ ދަށުން  ،ނުދައްކައި ހުރި ފައިސާ .10
އެކައުންޓު  ،އެކައުންޓުތައް ހިފެެހއްޓިފައިވާ ހިފެހެއްޓުން ދޫޮކށްލުމަށް ބެންކު

 ،ތަކަްށ މ ރާއިން އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި މި އެންގުމުގެ ކޮޕ އެއްބެންކުހިފެހެއްޓިފައިވާ 
 އެވެ.އެ އެކައުންޓުގެ ވެރިފަރާތަށާއި އެމް.އެމް.އޭ އަށް ފޮނުވަންވާނެ

 އެަކއުންޓު ބެންކު

 ހިފެހެއްޓުން ހިފަހައްޓައިަފިއވާ
 ލަތުތައް ހާ ދޫކޮށްލާނެ

 

ންކް އެކައުންޓުތަކުގައި ހުރި ފައިސާ ހިފަހައްޓައިފައިވާ ސް ފަރާތެއްގެ ބެއެއްވެ )ހ( .11
  ލަތުތަކުގަިއ ހާލަތުތަކުގައެވެ. އަދި އެ ހާންަނނިވި ހިފެހެއްޓުން ދޫކޮށްލެވޭނ  އަ

އެ ފަރާތުގެ ބޭންކް އެކައުންޓުަގއިވާ ފައިސާ ހިފަހައްޓައިފައިވާ ހިފެހެއްޓުްނ 
 ތަކަށް އަންގަްނވާނެއެވެ.ބެންކު ދޫކޮށްލުމަށް 

 ،އެ ފަރާތުން ނުދައްކައި ހުރި ފައިސާގެ އަދަދު މ ރާއަށް ހަމައަށް ލިބުން (1)   
ނުވަތަ އެ ފައިސާ ދައްކާނެ ގޮތަކާމެދު މ ރާއާއެކު އެއްބަސްވުމަކަށް 

 ނުވަތަ ؛ އައުން

ނުވަަތ  ،އެ ފައިސާ ހ ދުމަށް މ ރާއިން ސިވިލް ކ ޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުން (2)   
    ކުރެވޭ މިންވަރަށް ލާޞްޚަ އިދައްކައެ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ 

  މ ރާއިން ، އެކައުންޓުަގއި ފައިސާ ނެތް ނަމަވެސްންކް ބެއެ ފަރާތުގެ 
       ންކް އެކައުންޓު ހިފެހެއްޓުމަށް ބޭންަކށް އަންގާތާބެއެ ފަރާތުގެ 

 ؛)ސާޅ ސް ފަހެއް( ދުވަސް ފާއިތުވުން 45

އެ ފަރާތުގެ އެކައުންޓުގައިވާ ފައިސާ ހިފަހައްޓައިފައިވާ ހިފެހެއްޓުްނ  (3)   
 އަމުރުކުރުްނ.ދޫކޮށްލުމަށް ކ ޓަކުން 

ންކް އެކައުންޓުތަކުގައިވާ ފައިސާ ހިފަހައްޓައިފައި ހުރި ބެއެއްވެސް ފަރާތެއްގެ  )ށ(  
( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ދޫކޮށްލާ 3މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) ،ހިފެހެއްޓުން
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    ،އެ ފަާރތުން ުނދައްކައި ހުރި ފައިސާއާ މެދު ޢަމަލުކުރާނ  ،ލަތުތަކުގައިހާ
 ކ ޓުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތ ންނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، ނުދައްކައި ހުރި  )ނ(  
ލުމަށް ބޭުނންވާ އިވަރ ނުވަނ ސް ވިޔަފާރިއެއް ވިއްކަފައިސާ އެއްކޮށް ރިކަ

ތިރ ގައިވާ ކަންކަްނ ފުރިހަމަވާނަމަ، އެކައުންުޓތަްއ ދޫކޮށްލުމުގެ  ،ލަތުގައިހާ
 އިޚްތިޔާރު މ ރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ލުމުގެ އި އެއ  ވިޔަފާރި ވިއްކަ ،އެ މަޢުލޫމާތު މ ރާއަށް ހުށަހަޅައިފައިވުމާއެކު (1)   
 ؛މުޢާމަލާތެއް ކަމުގައި މ ރާއަށް ގަބޫލުކުރެވުން ޞައްޙަ

މެދުގައި ދެދެ ފަރާތުގެ  ،ގަންނަ ފަރާތަކ  ކޮބައިކަމާއިވިޔަފާރި  (2)   
އެއްބަސްވުމެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެފަދަ އިންިތޒާމެއް 

 ؛އެ މަޢުލޫމާުތ މ ރާއަށް ފޮނުވުން ،ހަމަޖެހިފައިވާނަމަ

ނުދައްކައި ހުރި ފައިސާ ދައްކާނެ ގޮތަކާމެދު މ ރާއާއެކު އެއްބަސްވުމަކަށް  (3)   
 ؛އައުން

      ލަތަށް ބަލާއިރު ިލބެންެޖހޭ ފައިސާ ލިބުމުގެ ފުރުަޞުތ ބޮޑ  ހާއެ  (4)   
ށް ގެންދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމުން ަކމުގައި ޔައެ މުޢާމަލާތް ކުރި

 .ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލަށް ބެލެުވން

 ފައިސާ ބޭނުްނތަކަށް އަާސސ 

 ބެހެއްޓުން 

 

 ބެންކުފައިސާ ނުދައްކައި ހުރި ފަރާތުން ނުދައްކައި ހުރި ފައިސާ އެ ފަރާތެއްގެ  .12
އެކައުންޓުން މ ރާއަށް ނަގާއިުރ، އެ ފައިސާ ނެގުމުގެ ސަބަބުްނ ެއ ފަރާތުގެ އަސާސ  
ބޭނުންތަަކށް ފުދޭވަރަށް ފައިސާ ނުހުންނާނެކަަމށް މ ރާއަށް ގަބޫުލކުރެވޭނަމަ، ފައިސާ 
ނެގުމަށް ކަނޑައެޅުނު އެކައުްނޓުތަކުގައިވާ ޖުމުލަ އަދަދު ުނނަގައި ދޫކޮށްލުމުެގ 

ޝަނަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިެގންވެއެވެ. ަނމަވެސް މި ގޮތަށް ކޮމި ،އިޚުތިޔާރު
އެ ފައިސާ ދައްކާނެ ގޮތަކާމެދު އެ ފަރާތުން މ ރާއާއެކު  ،ހަމަޖައްސައިދެވޭނ 

 އެއްބަސްވުމަކަށް އައުމުންނެވެ.

 ުދވަސް ެދއްކި ފައިސާ

 ކަނޑަެއޅުން 

 

ަލތުތަކުގައި، ޫޖރިމަނާ ކަނޑައެޅުމަށް ހާއެކައުންޓު ހިފަހައްޓައިެގން ފައިސާ ނަގާ  ބެންކު .13
 ،ނުވަތަ އެނޫންވެސް ބޭނުމަކަްށ، މ ރާއަށް ފައިސާ ލިބުނު ތާރ ޚު ކަމުގައި ބަލާނ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މ ރާއިން  8ތަކުން ފައިސާ ނެގުމަށް މި އުސޫލުގެ ބެންކު
 ތަކަށް ޮފނުވާ އެންގުމުގައިާވ ތާރ ޚެވެ.ބެންކު
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 މަޢުޫލމާތު ބެހޭއެަކއުންޓާ ބެންކު

 ހ ދުން 

 

ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮށްފިކަމަްށ  .14
ޤ ޤެއްގެ ބޭނުމަށް، ޙުތަ އެކަމާ ގުޅިގެން މ ރާއިން ކުރާ އޮޑިޓެއް ނުވަތަ  ،ތުހުމަތުކުރެވޭނަމަ

 ބެންކު އެކައުންޓުތަކާއި،  ބެންކުއެ ފަރާތާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ  އިފަރާތާއެ 
މެދުވެރިވެގެން ކުރާ  ެބންކުލިޭބ ފައިސާއާއި،  ފައިސާއާއި،މެދުވެރިވެގެން ފޮނުވާ 

ވަނަ މާއްދާގެ  48ޤާނޫނުގެ  ،ސ ލު ހ ދުމުގެ އިޚްތިޔާރުއެހެނިހެން މުޢާމަާލތްތަކުގެ ތަފު 
 ދަށުން މ ރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 ސ ލުތަފު  އެަކއުންޓުގެ ބެންކު

 އެދުން  ހ ދުމަށް

 

ސ ލު އެކައުްނޓުގެ ތަފު ެބންކުވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތ ން  14މި އުސޫލުގެ  )ހ( .15
އެ ކަމަށް  ،ހ ދުމަށް އެދި މ ރާއިން އެމް.އެމް.އޭ އަށް ހުށަހަޅަންވާނ 

އަންނަިނވި މަޢުލޫމާުތ  ،މި ފ މުގައި ނޑައެޅިފައިވާ ފ މުންނެވެ.ކަ
 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 ؛މަޢުލޫމާތު ހ ދުމަށް ޭބނުންވާ ފަާރތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް (1)   

މަޢުލޫމާތު ހ ދުމަށް ބޭނުންާވ ަފރާތުގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރ  ނަންބަރު  (2)   
 ؛ނަންބަރު ގެނުވަތަ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު

 ؛ސ ލު ެބލުމަށް ބޭނުންވާ މުއްަދތުއެކައުންޓުގެ ތަފު ބެންކު (3)   

ސ ުލ ބެލުމަށް ބޭުނންވަނ  ކޮްނ ކަމަކާ އެކައުންޓުގެ ތަފު ބެންކު (4)   
 ގުޅޭގޮތުންކަން.

     ސ ލު ެބުލމަށް މ ރާއިންއެކައުންޓުގެ ތަފު ބެންކު މި އުސޫލުގެ ދަށުން  )ށ(  
 ތެރޭގައި )ދޭއް( ދުވަހުގެ 2ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން  ،އަށް އަންގާތާ .އެމް.އެމް.އޭ

 ންކަށް އަންގަްނވާނެއެވެ.ސ ލު މ ރާއަށް ހުށަހެޅުމަށް ބެ އެކައުންޓުތަކުގެ ތަފު

 ސ ލުތަފު  އެަކއުންޓުގެ ބެންކު
 ހުށަހެޅުން 

 

   ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އެންގުން  15މި އުސޫލުގެ  )ހ( .16
 ތެރޭގައި )ހަތެއް( ދުަވުހގެ 7ންކަށް އަންގާތާ އެމް.އެމް.އޭ އިން ބެ
 ން ލިޔުމުން މ ރާއަށް ފޮނުވަންާވނެއެވެ.ބެންކު  ،ސ ލުއެކައުންޓުތަކުގެ ތަފު

ސ ލު ހ ދުމަށް މ ރާއިން ތަފު، މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ފޮނުވާ ލިޔުމުގައި )ށ(  
     ،        އެދިފައިވާ މުއްދަތުގައި އެ އެކައުންޓުތަކަށް ޖަމާކޮށްފައިާވ ފައިސާއާއި 

އެ އެކައުންޓުން ނުވަތަ  ،ފައިވާ ފައިސާއާއިއިއެ އެކައުންޓުތަކުން ނަގަ
  އެކައުންޓުގެ ވެރިފަރާތުން  ،އެކައުންޓަށް ޓްރާންސްފަރ ކޮްށފައިވާ ފައިސާއާއި
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އެނޫންވެސް އެ އެކައުންޓު މެދުވެރިކޮށް ކޮްށފައިވާ ނުވަތަ ކުރަމުން ެގންާދ 
 ސ ލު ހިމަަނންވާނެއެވެ.މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތަފު

 ގެއްލުންތަަކށް ޒިންމާ ުނވުން 

 

އެަކއުންޓުގެ ވެރިފަރާތަްށ  ބެންކުމި އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތ ން ޢަމަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން  .17
ގޮތުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޮގތަކުން ދިމާވާ ނުވަތަ ދިމާވެދާނެ އެއްވެސް ގެއްލުމަކަށް މާލ 

 ތަކުން ޒިންމާއެއް ނުވާނެއެވެ.ބެންކުމ ރާ، އެމް.އެމް.އޭ އަދި 

 ހިފެހެއްޓުން  ސިްއރު

 

ތަކުްނ ބެންކުމި އުސޫލުގެ ދަށުން ހ ދާ ނުވަތަ ލިބޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް މ ރާއިން އަދި  .18
ކަމާގުޅޭ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް މެނުވ  އެއްވެސް ފަރާތަކަށް 

 ހާމަކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.   

 ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްަތއް ހިމަނައިގެންނެވެ. ،މި އުސޫލުގެ ބޭނުަމށް، ދުވަސް ުގނާނ  .19 ދުަވސް ގުުނން 

މި އުސޫލުގެ ބޭނުމަށް، ިތރ ގައިވާ ލަފުޒުތަކާއި އިބާރާތްތަކުގެ މާނަކުރާނ ،            .20 މާނަކުރުން 
 އެ ލަފުޒުތަކާއި އިބާރާތްތަކުގެ ާމނަ ތިރ ގައި ކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.

)މ ލްޑިވްސް މަނިޓަރ   81/6ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،"އެމް.އެމް.އޭ" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނ   
 އޮތ ރިޓ ގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަުށން އުފައްދައިފައިވާ މ ލްޑިވްސް މަނިޓަރ  އޮތ ރިޓ އަށެވެ.

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2010/24ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ތައް ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނ ބެންކު  
    ތަކާއި އެހެނިހެްނ ބެންކުބޭންކިންގއާެބހޭ ޤާނޫނު( އެ މައްޗަށް ހިނގާ އެންމެހައި 

 މާލ  އިދާރާތަކަށެވެ.

)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ  2010/3ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،"ޤާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނ   
 އިދާރ  ޤާނޫނު( އަށެވެ.

 އާއިދައްަކންޖެހޭ ޖޫރިމަނާ ،"ދައްކަންޖެހިފައިވާ ފައިސާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނ   
 އިންޓްރެސްޓް ވެސް ހިމަނައިގެންނެވެ.

 އިން ފެށިގެންނެވެ. 2022އެޕްރ ލް  1 ،މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނ  .21 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

___________________ 
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