
` 

 

 

 

   
 

 G-5/2023: ނަްނބަރު އުސޫލު

   
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
  ިގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދ

 އަށެވެ. legalaffairs@po.gov.mv ފޮނުއްވާނީ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 3336211ފޯނު: 
 7242885: މޯބައިލް

 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 

 

 ވޮލިއުމް: 52 އަދަދު: 78 ތާރީޚު: 1444 ރަޖަބު 22  – 2023 ވަރީފެބުރު 13  ހޯމަ

 

ބޭންކިންގ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ދައުލަތުގެ ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމާއި، 

 އުސޫލު އެކައުންޓްތައް ހުޅުވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ 

 
 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ދިވެހި ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް             G-5/2023 އުސޫލު ނަންަބރު:                78 އަަދދު:                  52 ވޮލިުއމް:

 

` 

 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 
 މާލެ،      

 .ދިވެހިރާއްޖެ    

 

     އެކައުންޓްތައް ހުޅުވުމުގައި  އުލަތުގެ ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމާއި،ބޭންކިންގ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ދަ 

 އުސޫލު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ 

ވަނަ މާއްދާއާއި  11)ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާޫނނު( ގެ  2006/3މިއީ، ޤާނޫނު ަނންބަރު 
 ،ދައުލަތުގެ ފައިސާ ޖަމާކޮށް ، ގޮތުގެ މަތީންވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  12

ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮްށ،  އެކައުްނޓުގެސިންގަލް  ޓްރެޜަރީހަރުދަނާގޮތެއްގައި މެނޭޖްކުރުމަާށއި، 
ހެއްޓުމަށް ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކާއި ލެއެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ދައުލަތުގެ ފައިސާ ބެ

ކައުންސިލްތަކުން ޕަބްލިކް ބޭްނކް އެކައުންޓްތަކާއި އެހެނިެހްނ ބޭންކް އެކައުންްޓތައް 
ހެްއޓުމުގައި ަބްނދުކުރުމާއި، އެ އެކައުންޓްތައް ހިންގައި ބެލެއެކައުންޓްތައް ހުޅުވުމާއި، 

ވަނަ މާއްދާއިން  11ތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ގޮތުން، އެ ޤާނޫނުގެ އުސޫލުޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 
ބޭންކިންގ ނިޒާމުގެ " ލަށް ކިޔާނީސޫލެކެވެ. މި އުސޫފައިާވ އުވައިލައިބާރުލިބިގެން އެކުލަ

ތެރެއިން ދައުލަތުގެ ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމާއި، އެކައުންޓްތައް ހުޅުވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ 
 " އެވެ. އުސޫލު

 ފާއި ނަން ތަޢާރު  .1

 ދު ުގސަމަ  .2 ލުކުރުމެވެ.ހާސިއަންނަނިވި ކަންކަން  ،ދަކީގުސަގެ މައުސޫލުމި 

އޮފީސްތަކުގެ ނަމުގައި ހުޅުވާ ބޭންކް އާއި ދައުލަތުގެ ދައުލަތުގެ ކޭޝް ފްލޯ
އިުތބާރުހުރި ގޮތެއްގައި   ކަމާއެކުއެކައުންޓްތަކުގައި ހުންނަ ދައުލަުތގެ ފައިސާ ހަރުދަނާ

ބެލެހެއްޓުމާއި، ދައުލަތުގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތަކުގެ ކޭޝް ބެލެންސް ހަރުދަނާގޮތެއްގަިއ 
 .ބެލެހެއްޓުން

   )ހ(
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 ޞަޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓްތަކާއި، ޚާއްދައުލަތުގެ ފައިސާ ބެހެއްޓުމަށް ހުޅުވާ 
ލަތްތަކުގައި ޕަބްލިކް ބޭންކު އެކައުންޓުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހުޅުވާ އެހެނިހެްނ ހާ

ދަުއލަތުގެ މާލިއްޔަތުެގ ) 2006/3އެކައުންޓްތައް ކޮންސޮލިޑޭޓްކޮށް، ޤާނޫނު ަނންބަރު 
   ދައުަލތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ) R-20/2017ވާއިދު ަނންބަރު ގައި، ނު( އާޤާނޫ
ެގ މުނިޒާ އެކައުންޓުގެސިންގަްލ  ޓްރެޜަރީ ޮގތުގެ މަތީންއެއްގޮތްވާ  ދު( އާގަވާއި

 .ތެރެއިން ދައުލަތުގެ ފައިސާ ބޭުނންކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުން

   )ށ(

ފައިސާ ޖަމާކޮށް ިލބޭ ދައުަލތުެގ ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށާއި ކަުއންސިލްތަކަށް 
ނިޒާމުގެ ތެރެއިން  އެކައުންޓުގެސިންގަލް  ޓްރެޜަރީ ޓަކައި  އްޓުމަށްލެހެބެ

އެކައުންޓްތައް ހުޅުވުމާއި، ހިްނގުމާއި، ބޭުނންކުރުމުގައި ދައުަލތުގެ އޮފީސްތަކާއި 
 .ކައުންސިލްތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެޭހ އިޖުރާއަތު ބަޔާންކުރުން

   )ނ(

 އެކައުންޓުގެސިންގަލް  ޓްރެޜަރީދައުލަތުގެ ފައިސާ މެނޭޖްކުރުމަށް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ 
ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ެއންެމހައި ބޭންކް އެކައުްނޓްތަކުގެ ިހސާބު ބެލެހެއްޓުމާިއ 

 .ރިކޮންސައިލްކުރުމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ބަޔާންކުރުން

   )ރ(

، ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކާއި، ސަރުކާރުގެ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާއިގެ ދަށުން އުސޫލުމި 

ޖަމާކޮށް ދައުލަތުގެ ފައިސާ ސަރުކާރުގެ އެޖެންސީތަކާއި، ކައުންސިލްތަކުން 
ހުޅުވާ ޕަބްލިކް މުގެ ތެރެއިން ނިޒާ އެކައުންޓުގެސިންގަލް  ޓްރެޜަރީ ،ބަލަހައްޓަންާވނީ

 ބޭންކް އެކައުންޓްތަކުގައެވެ.

ޭބންކިްނގ ސަރުކާުރގެ   .3 )ހ(
 އާންމުގުޅޭ  އެރޭްނޖްަމންޓާ

 އުސޫލުަތއް 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެކައުންޓްތައް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ 
      އޮތޯރިޓީގައި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ބޭންުކތަކުގައި ުހޅުވިދާނެއެވެ. އަދި 

  މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުންނެވެ. ،އެ އެކައުންޓްތައް އޮޕަރޭޓްކުރާނީ

   )ށ(

ން ލުޞޫއު)ދިެވހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  2010/7ޤާނޫނު ނަްނބަރު 
ަވނަ މާއްދާގެ ދަުށން ކައުންސިލްަތކުން ހުޅުވާ ބޭންްކ  100ހިންގުމުގެ ޤާޫނނު( ގެ 
ޕަބްލިކް ބޭންކް  ޮކށްފަިއވާމި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން ،އެކައުންޓްތައް ބެލެޭވނީ

 އެކައުންޓްތަކުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގަެއވެ.

   )ނ(

       އުސޫލުގެ ނަމަވެސް، މި އޮތް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި
މާއްދާގެ ދަށުން ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓްތަކުގެ  ވަނަ 6ވަނަ މާއްދާއާއި،  5

   )ރ(
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           ގެ ތެރެއިން ހުޅުވާ މުނިޒާ އެކައުންޓުގެސިންގަލް  ޓްރެޜަރީއިތުރުން، 
 ފައިސާ ބެހެއްޓިދާނެއެވެ. ކޮށްފައިވާވަކި އެކައުންޓްތަކުގައި އެ މާއްދާތަކުގައި ބަޔާން

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ މަރުކަޒެއް ނުވަތަ އެ އޮތޯރިޓީގެ އެކައުންޓެްއ 
ހިނގާ ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން ނުވަަތ ފައިވާ ބޭންކެއް ނެތް ރަށެއްގައި ވައިހުޅު

ޓަަކއި އެ ރަށެއްގައި  އްޓުމަށްލެހެކައުންސިލަކުން، ދައުލަތުގެ ފަިއސާ ޖަމާކޮށް ބެ
         އެ އޮފީހެއްގެ ނަމުގައި ނުވަަތ ، ށެއްގައި ހުިރ ބޭންކެއްގައިއެހެން ރަނުވަތަ 

ްނވެއްޖެނަމަ، އެފަދަ އެ ކައުންސިލެއްގެ ނަމުގައި ބޭންކް އެކައުންޓެއް ހުޅުވަން ބޭނު
 ހުޅުވާނީ ތިީރގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.ބޭންކް އެކައުންޓެއް 

މޯލްޑިްވސް މަނިަޓރީ   .4 )ހ(

އޮތޯރިޓީ ުނވަތަ އެހެން 
ބޭންކެްއގެ ަމރުކަެޒއް ނެތް 

ރަށްރަުށަގއި ޕަބްލިކް ބޭންކް 
 އެކައުންޓް ުހޅުުވން 

 އެކައުންޓެއްބޭންކް  ގެލުކައުންސި އެ ނުވަތައެ އޮފީހުގެ  ރަށެއްގައި އެފަދަ
އޮފީހަކަށް ނުވަތަ  އެ ހުޅުވުމުން ެއކައުންޓެއް އި،ވާ ކަންތަްއތަކާދަތި ނެތުމުން

 އޮފީހުގެ އެ ބަޔާންކޮށް، ފަސޭހަތައް ފައިދާއާއި ލިބޭނެ އެ ކައުންސިލަކަށް
      އެދި، ހުޅުވުމަށް އެކައުންޓެއްބޭންކް  ނަމުގައި ގެލުކައުންސި އެ ނުވަތަ

 ލިޔުމަކުން  މަޢުލޫމާތާއެކު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި ( ށ) މާއްދާގެ މި
  ހުށަހެޅުން؛ މިނިސްޓަރަށް

(1)    

    ، ގޮތުެގ މަތީން( ވަނަ ަންނބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 1މި މާއްދާގެ )
ބޭންކް އެކައުންޓް ހުޅުވުމަށް އެދި މިނިސްޓަރަށް ހުށަހެޅުމުްނ އެފަދަ 

އެންމެ ފައިދާ ބޮޑު ގޮތްކަމަްށ  ދައުލަތަށްއެކައުންޓެއް ހުޅުވުމަކީ 
މިނިސްޓަރަށް ފެނުމާއެކު އެ އެކައުންޓު ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓަރު 

 ލިޔުމަކުން އެ އޮފީހަކަށް ނުވަތަ ކައުންސިލަކަށް ދިނުން.

(2)    

     ، ގޮތުގެ މަތީން( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ 1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )
އުންްޓ ހުޅުވުމަށް ެއދި ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުްނނާިއ ކައުންސިލްތަކުން އެކަބޭންކް 

މިނިސްޓަރަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅާއިރު، އެ ހުށަހެޅުމާއެކު ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު 
 .ހިމަނަންވާނެއެވެ

   )ށ(

ބޭންކު އެކައުންޓު ހުޅުވުމަށް ބޭނުންވާ ބޭންކުގެ ނަމާއި، އެޑްރެހާއި، އެ ބޭންކް 
 ؛ފައިވާ ރަށްކޮށްޤާއިމް

(1)    



 ދިވެހި ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް             G-5/2023 އުސޫލު ނަންަބރު:                78 އަަދދު:                  52 ވޮލިުއމް:

 

    ބޭންކް އެކައުންޓް ހުޅުވުމަްށ އެދޭ ފަރާތަކީ ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްނަމަ، 
ބޭންކު އެކައުންޓު ހުޅުވަން ބޭނުްނވާ އޮފީހާއި އެ އޮފީހުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ 

 އޮފީސްތަކުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް؛

(2)    

         ބޭންކް އެކައުންޓް ހުޅުވުމަްށ އެދޭ ފަރާތަކީ ކައުންިސލެއްނަމަ، 
ގެ ބެލުމުެގ ލުބޭންކު އެކައުންޓު ހުޅުވަން ބޭުނންވާ ކައުންސިލާއި އެ ކައުންސި

 ދަށުގައިވާ އިދާރާތަކާއި ކޮމިޓީތަކުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް؛

(3)    

ޗެކާއި، އެކައުންޓް އޮޕަރޭޓްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެްނ  އެކައުންޓުގެބޭންކް 
       ލިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރާނެ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި، އެޑްރެހާއި، 

ކޯޑު ރިޚިދުމަތުގެ  މާއި،ނަންބަރާއި، މަޤާ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު
 ކާޑު ނަންބަރު؛ 

(4)    

    (5) ؛ޭބުނންވާ ސަބަބު ބޭންކް އެކައުންޓް ހުޅުވަން

 އެކައުންޓުތަކުގެ ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުންނާއި ކައުންސިލްތަކުން ހުޅުވާ ބޭންކް 
 ިމނިސްޓަރު ބޭންކަށް އެ އެކައުްނޓް ހުޅުވައިފައިވާ  އެދި މަޢުލޫމާތަށް

  ،ދޭކަމަށާއި ހުއްދަ ދިނުމުގެ މިނިސްޓަރަށް މަޢުލޫމާތު  އެ ،ހުށަހަޅައިފިނަމަ
އިޢުތިރާޟު ުނކުރާކަމުގެ  ފޯރުކޮށްދިނުމާމެދު މިނިސްޓަރަށް މަޢުލޫމާތު އެ

 ލިޔުން. 

(6)    

ން ދައުލަތުގެ ފައިސާ އުސޫލު އާންމުވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  3ގެ އުސޫލުމި 
 އެކައުންޓްތަކުގައި ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ބޭންކް އްޓަންާވނީ ޕަބްިލކް ޖަމާކޮށް ބަލަހަ

ނަމަވެސް، ވަކި މަޝްރޫޢަކާ ގުޅޭ ފައިސާ ވަކި އެކައުންޓެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް  އޮތް
 ޓްރެޜަރީ ޓުމަށް ޖަމާކޮށް ބެލެހެއްމިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އެ ފައިސާ 

އެކައުންޓުގެ  ކި އެކައުންޓެއް ޕަބްލިކް ބޭންކްސިންގަލް ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އެކަމަށް ވަ
 އެވެ.ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހުޅުވިދާނެ

 )ހ(

 

ގުޅޭ  މަޝްރޫޢުތަކާ  .5

 އެކައުންޓްަތއް 

ފަދަ އެކައުންޓެްއ ހުޅުވޭނީ، އެފަަދ  ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަާޔން
ަމޝްރޫޢު ހިންގާ ދައުލަުތގެ ޮއފީހުން ލިޔުމަކުން އެ އެކައުންޓެއް ހުޅުވުމަށް 

 ،ިމިނސްޓަރު ނިންމައިމިނިސްޓަރަށް ހުށަހެޅުމުްނ، އެަފދަ އެކައުންޓެއް ހުޅުވުމަށް 
 މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށް އެކަން އެންގުމުންނެވެ.

) ށ((
ށ
) 

 



 ދިވެހި ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް             G-5/2023 އުސޫލު ނަންަބރު:                78 އަަދދު:                  52 ވޮލިުއމް:

 

 މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސްއެދި މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން އެކައުންޓެއް ހުޅުވުމަށް 
 ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ. ،މިނިސްޓަރު އަންގާ އެންގުމުގައި އޮތޯރިޓީއަށް

   ()ނ

    (1) ؛ށްގެންދާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ޔަމަޝްރޫޢު ކުރި ،މަޝްރޫޢުގެ ނަމާއި

    (2) މަޝްރޫޢުގެ މުއްދަތު؛

އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރާނެ ގޮތާއި، ފައިސާ ނެގުމުގައި ޢަމަލުކުރާެނ 
 ގޮތް.

(3)    

 ޖަމާކޮށް ފައިސާ ަދއުލަތުގެ އުސޫލުން އާންމު ގައި( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 3 އުސޫލުގެ މި
 ނަމަވެސް، އޮތް ބަާޔންކޮށްފައި ކަމަށް އެކައުންޓްތަކުގައި ބޭންކް  ޕަބްލިކް ބަލަހައްޓަންާވނީ

ދައުލަތުގެ ފައިސާގެ ތެރެއިން ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއާއި ލޯނުގެ ގޮތުގައި ލިޭބ 
އެއްބަސްވުމުގައި އެކައުންޓެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް އެ ފައިސާ ދޫކުރާ ބޭންކް ފައިސާ ވަކި 

އެ ފައިސާ ދޭ ފަރާތުން އެދިފައިވާނަަމ، ވެސް ގޮތަކުން  ފައިވާނަމަ، ނުވަތަ ެއނޫންޅައިކަނޑައަ
        އެކަމަށް  ތެރެއިން ނިޒާމުގެ ސިންގަލް ޓްރެޜަރީ ބެލެހެއްުޓމަށް ޖަމާކޮށް  ފައިސާ އެ

 . ހުޅުވިދާނެއެވެ ގޮތުގައި ބައެއްގެ އެކައުންޓުގެ ބޭންކް  ޕަބްލިކް އެކައުންޓެއް ވަކި

ހިލޭ އެހީގެ ފަިއާސއާއި   .6

ލޯނުގެ ފަިއސާއާ ގުޅޭ 

 އެކައުންޓްަތއް 

   ،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބޭންކް އެކައުްނޓް ހުޅުުވމަށް ހުއްދަ ދޭނީ 6ގެ އުސޫލުމި 
އެކަމަށް އެދި ލިޔުމުން ޓަރަށް ވެރިޔާ މިނިސް އެ އޮފީހެއްގެ މާލީ ޒިންމާދާރު 

 މިނިސްޓަރެވެ.ހުށަހެޅުމުން 

ހިލޭ އެހީާއއި ލޯނުގެ ެއހީގެ   .7 )ހ(
ދަށުން ބޭންކް އެކައުންޓް 

 ހުޅުުވާމއި ބަްނދުކުރުން 

    މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން، ބޭންކް އެކައުންޓް ހުޅުވުމަށް އެދި އެ އޮފީހެއްގެ 
ވެރިޔާ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާއިރު، ތިރީގަިއވާ ލިޔެކިޔުންތައް  މާލީ ޒިންމާދާރު
 .ފޮނުވަންވާނެއެވެ

   )ށ(

     ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ލިބޭ ފައިސާ ބެހެއްޓުމަށް ހުޅުވާ އެކައުންޓެއްނަމަ، 
ހިލޭ އެހީގެ އެއްބަސްވުން ނުވަތަ ލޯނުގެ  ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ ެބހެއްޓުމަށް 

 ؛އުންޓެއްނަމަ، ލޯނު ެއއްބަސްވުންހުޅުވާ އެކަ

(1)    

              ،ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު މު ގައިވާ ފޯ 1 ޖަދުވަލުމި އުސޫލުގެ 
 ފޮނުވުން.މިނިސްޓްރީއަށް   ޔާއެކުވެރިޔާގެ ހުއްދަ މާލީ ޒިންމާދާރު

(2)    



 ދިވެހި ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް             G-5/2023 އުސޫލު ނަންަބރު:                78 އަަދދު:                  52 ވޮލިުއމް:

 

)ތިރީސް(  30 ނިމޭތާ މަޝްރޫޢެއް ހުޅުވާ އެކައުންޓް ބޭންކް ދަށުން މާއްދާގެ މި
 އެކައުންޓް  ބޭންކް މަތީންގޮތުގެ  މާއްދާގައިވާ ވަނަ 10 އުސޫލުގެ މި ތެރޭގައި ދުވަހުގެ

 ފޮުނވަންވާނެއެވެ. މިނިސްޓަރަށް ބަންދުކުރުމަށް

   )ނ(

ހުޅުވާ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮތުގެ މަތީން  7ވަނަ މާއްދާއާއި  6މި އުސޫލުގެ 
އެކައުންޓަކުން ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ގޮތަށް ޚަރަދެއް ކުރަންވާނީ، އެ އެކައުންޓުގައި ފައިސާހުރި 

 ންނެވެ.ތީވަރަށްވުރެ އިތުރުނުވާނެ ގޮތެއްގެ މަ

ޚާްއޞަ ހާލަތުަގއި ހުުޅވާ   .8
އެކައުންޓުތަކުން 

 ޚަަރދުކުރުން 

ވަަނ  13.09ގެ ( ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުގެ ގަާވއިދު) R-20/2017ގަވާއިދު ނަންބަރު 
ރިކޮންސައިލް  އިކައުންޓުތަކުގެ ހިސާބު ބަލަހައްޓަމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބޭންކް އެ

ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް  ،ވެރިޔާ ކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން އެ ޮއފީހެއްގެ މާލީ ޒިންމާދާރު
 ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.

ބޭންކް އެަކއުންޓުތަކުގެ   .9

ހިސާބު ބެލެހެއްޓުާމއި 

 ރިކޮންަސއިލްކުރުން 

   )ހ( .ެބލެހެއްޓުންކޮންމެ ބޭންކް އެކައުންޓެއްގެ ިހސާބުތަކާއި ލިޔުންތައް ވަކިން 

ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،މަދުވެގެން މަހަކު އެއްފަހަރު އެކައުންޓު ރިކޮންސައިލްކޮށް
2017/R-20  ެމަލުކުރުންޢައެއްގޮތަށް  ދު( އާމާލިއްޔަތުގެ ގަވާއި)ދައުލަތުގ. 

   )ށ(

 ރި ޚަރަދުކުށް ބޭންަކށް ޖަމާކޮށްފައިވާކަމާއި، ޖަމާކުރި ފައިސާއާއި ޔަލިބުނު ފައިސާ ހަމަ
 .ންކަން ހޯދުންގީފައިސާ ރަނގަޅަށް ހިސާބުތަކުގައި ހިމެނިފައިވާކަމުގެ ޔަ

) )ނ(
) 

 

ވޭތުވެދިޔަ މަހުގެ ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުޮކށް، ތައްޔާރުކުރި 
ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން  15ވެރިޔާ ސޮއިކޮށް، ހިނގާ މަހުގެ  ފަރާތާއި މާލީ ޒިންމާދާރު
 މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވުން.

) )ރ(
ރ
) 

 

ދައުލަތުގެ ) R-20/2017ގަވާއިދު ނަންބަރު ދައުލަތުގެ ހުރިހާ އޮފީހަކުން 
ޕަބްލިކް ބޭްނކް އެކައުންޓުތަކުގެ  ށްއެއްގޮތަ ދު( އާގަވާއި މާލިއްޔަތުގެ

ރިކޮންސިލިއޭޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން މަހަކު 
ކޮންމެ މާލީ  ކުރަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ. އަދިއެއްފަހަރު އެކައުންޓު ރިކޮންސައިލް

ކަށް ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އެ އޮފީހަ 31އަހަރެއް ނިމުމުން، ޑިސެންބަރު މަހުގެ 
ނިސްބަތްވާ ޭބންކް އެކައުންޓުަތއް ރިކޮންސައިލް ކުރުމަށްފަހު، އެ އަހަރެއްގެ 
"ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް" ތައްޔާރުކޮށް، ޖެހިގެން އަންނަ މާލީ އަހަރުގެ 

) )ބ(
ބ
) 

 



 ދިވެހި ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް             G-5/2023 އުސޫލު ނަންަބރު:                78 އަަދދު:                  52 ވޮލިުއމް:

 

ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން  މިނިސްޓްރީގެ އީމެއިލް  15ޖަނަވަރީ މަހުގެ 
fmrs@finance.gov.mv ާނެއެވެ.އަށް ފޮނުވަންވ 

އެ އޮފީހެއްގެ  ،ގެ ދަށުން ބޭންކް އެކައުންޓު ބަންދުކުރުމަށް ހުއްދަ ދޭނީއުސޫލުމި 
 މިިނސްޓަރެވެ. ،ވެރިޔާ އެކަމަށް އެދި ލިޔުމުން ހުށަހެޅުމުން މާލީ ޒިންމާދާރު

ބޭންކް އެަކއުންޓު   .10 )ހ(

 ބަންދުުކރުން 

ވާ ބަޔާންކޮށްފައި ތިރީގައި ،އެކައުންޓު ބަންދުކުރުަމށް އެދި ފޮނުވާއިރުބޭންކް 
 ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރަންވާނެެއވެ.

   )ށ(

ބަންދުކުރުމަށް ބޭނުންާވ ބޭންްކ އެކައުންޓު ރިކޮންސައިލް ުކރުމަށްފަުހ 
ފައިވާ މުްއދަތުގެ "ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް" ގައިތަނަށް ހިނހައިއެ

 ފޮނުވުން؛

(1)    

    (2) ؛ ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، ފޮނުްއވުން މުގައިވާ ފޯ 2 ޖަދުވަލުމި އުސޫލުގެ 

ވެރިޔާގެ  އޮފީހުގެ މާލީ ޒިންމާދާރު ަދއުލަތުގެ އެކައުންޓު ނިސްބަތްވާ ބޭންކް 
 އެކު އެ އެކައުންޓް ބަންދުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނުވުން.ޔާހުއްދަ

(3)    

ލާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި  ސޫމި އު  އްޔާއިލުކުރުމުގަސި ދު ހާގުސަގެ މައުސޫލުމި 
ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން ނުވަަތ ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގެ މުަވއްޒަފަކު އިހުމާލުވާކަމަށް 

މުވައްޒަފަކާމެދު  އޮފީހެއްގެނުވަތަ އެ  އޮފީހަކަށްއެ  ،ހިނދެްއގައި މިނިސްޓްރީއަށް ފެނިއްޖެ
 މާއްދާގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅުމާއެކު މައްސަލައިގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ވަނަ  12މި އުސޫލުގެ 

ލަން އެންގުމުގެ ޑައިދުމަތް މެދުކަނޚިމަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް )ދޭއް(  2މަދުވެގެން  ،ބަލައި
 މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެެއވެ. ،ބާރު

 ލުން ަޓއިޚިުދމަތް ހުއް  .11

ލާ ސޫއެއްވެސް މުވައްޒަފަކު މި އު  އޮފީހެއްގެދައުލަތުގެ ނުވަތަ  އޮފީހަކުންލަތުގެ އުދަ
ފައިވާ ޅައިނުވަތަ މި އުސޫލުގައި ކަނޑައަ ށްއެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި އިހުމާލުވެފައިވާކަމަ

އެފަަދ  ،އެ މައްސަލައެއް ބަލައި ،ގޮތާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ފާަހގަކުރެވިއްޖެނަމަ
ދައުލަތުގެ ) 2006/3ޤާނޫނު ނަންަބރު  މައްސަލަތަކުގައި ޒިންމާވާންޖެހޭ ފަރާތަކާމެދު

 ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ) R-20/2017ގަވާއިދު ނަންބަރު އި ނު( އާމާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫ
ގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ. އަދި އެފަދަ މައްސަލައެއްގައި ޖިނާއީ ކުށެްއ ( ގަވާއިދު

އިދާރާއަކަށް އެ މައްސަލައެއް  ޤީޤީޙުޓަކައި ތަ ކުރުމަށް ޤީޤުޙުކަމެއް ތަ އެކުލެވޭނަމަ، އެ

 ފިޔަވަޅު އެޅުން   .12
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 ދިވެހި ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް             G-5/2023 އުސޫލު ނަންަބރު:                78 އަަދދު:                  52 ވޮލިުއމް:

 

ފަންނީ ކަންކަްނ  ކަންކަމާއިއަދި މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އެންމެހައި އިދާރީ  .ފޮނުވޭނެއެވެ
  މިނިސްޓަރު ކަނަޑއަޅާ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. ،އްޓާނީބަލަހަ

 ދޭހަނުވާހައި ަކނޑައެޅިގެން ގޮތަަކށް އެެހން ގޮތުން ހިެމިނފައިވާ ޢިބާރާތެއް ލުގައިއުސޫ މި
       ،މާނަކުރާނީ ިޢބާރާތްތައް އިަލފުޒުތަކާ ޭބނުންކޮށްފައިވާ ލުގައިއުސޫ މި ،ހިނދަކު
 ،މާއްދާއާއި ވަނަ 52 ގެ( ޤާޫނނު މާލިއްޔަތުގެ ަދއުލަތުގެ) 2006/3 ަނންބަރު ޤާނޫނު
 ވަނަ  1.02 ގެ( ގަވާއިދު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ) R-20/2017 ނަންބަރު ގަވާއިދު

 .ނެވެގޮތުެގ މަތީން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި

 މާނަ ކުރުން   .13

އިޢުކުރާ ޝާ އުސޫލުލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށީނ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ސޫމި އު
 ދުވަހުން ފެށިގެްނނެވެ.

ލަށް ޢަމަލުުކރަން ސޫމި އު  .14

 ފެށުން

ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ގައި ދިވެހި 2016މޭ  3ލަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، ސޫމި  އު
      )ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2006/3ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ "ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުޅުވާ އެކައުންޓުތައް ބެެލހެއްޓުމުގައި ަޢމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު"  12
 އުވުނީއެވެ. 

 ލެވޭ އުސޫލު ަވއިއު  .15
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 ދިވެހި ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް             G-5/2023 އުސޫލު ނަންަބރު:                78 އަަދދު:                  52 ވޮލިުއމް:

 

 1ޖަދުވަލު 

` 

 

 

 )އޮފީހުގެ ނަން(
 ރަށް      

 .ދިވެހިރާއްޖެ 
  

 ކައުންޓު ހުޅުވުމަށް އެދޭ ފޯމު އެ 

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------މަޝްރޫޢުގެ ނަން:

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------މަޝްރޫޢު ހިންގާ އޮފީސް:

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------އެހީދޭ ފަރާތުގެ ނަން:

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------އެކައުންޓުގެ ނަން:   

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------އެކައުންޓުގެ ފައިސާގެ ބާވަތް:

 --------------------------------------------------------------------------- ބަޔާންކުރާ މާއްދާ: އެއްބަސްވުމުގައި އެދިފައިވާކަންއެކައުންޓު ހުޅުވުމަށް 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------އެކައުންޓު ހުޅުވާ ބޭނުން:

 އެކައުންޓު ހުޅުވުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ނަން:       ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ނަން:       މާލީ

 ސޮއި:                          ސޮއި: 

         :                   ޚުތާރީ   :                       ޚުތާރީ

 

 

 

 

 



 ދިވެހި ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް             G-5/2023 އުސޫލު ނަންަބރު:                78 އަަދދު:                  52 ވޮލިުއމް:

 

 2ޖަދުވަލު 

` 

 

 )އޮފީހުގެ ނަން(
 ،ރަށް     

  .ދިވެހިރާއްޖެ  
 

 އެކައުންޓު ބަންދުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------މަޝްރޫޢުގެ ނަން: 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------މަޝްރޫޢު ހިންގާ އޮފީސް:

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------އެކައުންޓުގެ ނަން:   

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------އެކައުންޓު ނަންބަރު:   

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------އެކައުންޓުގެ ފައިސާގެ ބާވަތް:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ބޭނުްނވާ ސަބަބު:އެކައުންޓު ބަންދުކުރުމަށް 
--------...........................................................................................................................................................................................---------------------------  

 ނޫނެކެވެ. އާއެކެވެ.                     ވަނީ ރިކޮންސައިލް ކުރެވިފައި:                 މި އެކައުންޓު

 

 ފަރާތުގެ ނަން:މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ނަން:              އެކައުންޓު ބަންދުކުރުމަށް އެދޭ 

 ސޮއި:         ސޮއި:                    

 :ޚު ތާރީ                           :ޚުތާރީ 

 

 *ނޯޓު: މި ފޯމާއެކު އެކައުންޓުގެ ރިކޮންސައިލްޑް ސްޓޭޓްމަންޓް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.        

 

 

 


