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 ފިހުރިސްތު

 

 4 އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް   1ބާބު 

 13 މުވައްޒަފުންގެ މާލީޒިްނމާ، ބާރު އަދި މަސްއޫލިއްޔަތު  2ބާބު 

 11 ދައުލަތުގެ އަހަރީ ބަޖެްޓ ތައްޔާރުކުރުން  3ބާބު 

 24 ކުރުމާއި، ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަދިނުން ބަޖެޓް ދޫ  4ބާބު 

 33 ދައުލަތުގެ ފައިސާއާއި، ފައިސާ ހޯދުމާއި، ބަލައިގަތުމާިއ އަދި ބެލެހެއްޓުން   5ބާބު 

 55 ދައުލަތުގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމާއި، ހިސާބު ބެލެހެއްުޓން   6ބާބު 

 75 ހިނގާ ޚަރަދުމުސާރައާއި އުޖޫރައާއި ޢިނާޔަތް، އަދި މުވައްޒަފުންނަށް   7ބާބު 

 86 ދަތުރު ޚަރަދާއި، ޖަލްސާތަކާއި ބައްދަލުވުންތަކަށް ކުާރ ޚަރަދު   8ބާބު 

 15 ދައުލަތަށް ިލބޭ އެހީން ޚަރަދުކުރުމާއި، ހިސާބު ބެލެހެއްުޓން  1ބާބު 

 18 ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ނިޒާމު   13ބާބު 

 158 ދައުލަތުގެ މުދާ   11ބާބު 

 182 މުދަލާއި ަފއިސާއާބެހޭ އާންމު ބައިތައް  ދައުލަތުގެ  12ބާބު 

 113 އެހެނިހެން މާލީަކންަކން ހިންގައި ބެލެހެްއޓުން   13ބާބު 

 231 ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނެގުމާއި، ލޯނަށް ފައިސާ ދޫކުރުމާއި، އަދި ގެރެންޓީދިނުން   14ބާބު 

ރޑްސް އަހަރީ މާލީހިސާބުތަާކއި އަހަރީ ރިޕޯ  15ބާބު   231 ޓު އަދި އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަ

 214 ދައުލަތުގެ އިންޓަރަނލް އޮޑިޓް  16ބާބު 

ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ަފއިސާ ބެލެހެއްޓުމާއި، ގެންގުޅުމާިއ، ހިސާބުތައް ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމުަގއި، ދައުލަތުގެ   17ބާބު 

 މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރުމާއި،ފިޔަވަޅުއެޅުން މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކުށްތަކާ ގުޅިގެން ދިމާވާ
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  1 ބާބު

 މާއްދާތައްް އިބްތިދާއީ
 

ދައުލަުތގެ މާލިއްަޔތުގެ 
ގަާވިއދުގެ ތަޢާރުާފއި 

ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަން 
 ފެށުން

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ، "ދައުަލތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު" އެވ0ެ މި ގަވާއިދު  )ހ(  1031
 41( ގެ 2336/3އުަލތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަްނބަރު ހެދިފައިވަނީ، ދަ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު ހަދާ ފަރާތަކީ މިނިސްޓަރު 
 26) 1-/ޖ28/2336/13ޭކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ނަންބަރު 

 0( ސިޓީން ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅިގެންނެވ2336ެޖަނަވަރީ 
 

 ން ފެށިގެން   2331ރީ ވަރުފެބު 11ޢަމަލުކުރަން ެފށުމާއެކު، މި ގަވާއިދަށް  )ށ(  
 ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ދައުލަތުގެ މާިލއްޔަތުގެ ގަވާއިދު އުވުނީއެވ0ެ 

 
ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ދިވެހި ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ަފށާނީ )ނ(  

 ންެނވ0ެޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެ
 

މި ގަވާއިދުގެ އެކިއެކި  ،މާއްދާގެ )ނ( ގައި އެެހން އޮތްކަމުގައިވިޔަސް މި )ރ(  
ނޑައެޅިދާނެއެވ0ެ  މާއްދާތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ތަފާުތ ތާރީޚުތަކެއް މިނިސްޓަރަށް ކަ

 
މި ގަވާއިދުގެ އެއްވެސް މާއްދާއެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެން ޤާނޫނަކާ ތައާރުޒުވާކަން  )ބ(  

ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ، އެފަރާތަުކން އެކަމެއް ލަސްނުކޮށް މިިނސްޓަރަށް ލިޔުމަކުން 
 އަންގަންވާނެއެވ0ެ

 
މި ގަވާއިދުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެން ޤާނޫނަކުން އުފުލަންޖެހޭ އެއްވެސް  )ޅ(  

 ޒިންމާއަކުން ބަރީއައެއް ނުވެވޭެނއެވ0ެ
 

ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގޭ ދަުއލަތުގެ ުހރިހާ އޮފީސްތަކެއްގެ މުދަލާއި ފައިސާ  ދައުލަތުގެ  )ކ(  
މާލީ އުސޫލުތަކާއި އެކަންކަމާގުޅޭ އެހެނިހެން އުސޫލުތައް ހިންގަންވާނީ، އެހެްނ 

 ޤާނޫނެއްގައި ވަކިގޮތަކަށް ބަޔާންުކރެވިފައި ނުވާނަމަ، މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށެވ0ެ
 

އް ހިންގައި ބަލަހައްޓަންވާނީ، ދައުލަތުެގ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާ ގުޅޭ ހުރިހާ ކަމެ )އ(  
މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި މި ގަާވއިދުގެ ދަށުން މިނިސްޓަރު ައންގާ އެންގުންތަާކ 

 އެއްގޮތަށެވ0ެ
 

  މި ގަވާއިދަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ގެނައުމުގެ ބާރު ލިބިގެންަވނީ މިނިސްޓަރަށެވ0ެ  )ވ(  
ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ހިމި ގަވާއިދަށް ގެނެޭވ އިޞްލާޙުތައް ދިވެ

 ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވ0ެ
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 (ހ)  1032 މާނަކުރުން

 

ނޑައެޅިގެން މި ގަވާއިދުގައި ޢިބާރާތެއް ހިމެނިފައިވާގޮތުން އެހެން ގޮ ތަަކށް ކަ
ހިނދަކު މި ގަާވއިދުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ބަސްބަހާއި ޢިބާރާްތތަްއ  އިދޭހަނުވާހަ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  52ނޫނުގެ މާނަކުރާނީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަުތގެ ޤާ
 މާނައާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ުނވަތަ ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވ0ެ

   ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު ނުވަތަ  ،ބުނެފައި އެވަނީ"ހިސާބުތައް" ކަމަށް 
އިސާއާއި އެހެނިހެން ފައިސާ، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ބަލަހައްަޓންޖެހޭ ދައުލަތުގެ ފަ

ނުވަަތ  ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މުދަލާއި އެހެނިހެން މުދާ، ނުވަތަ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް،
ނޑަކުން މިންކުރެވިފައިވާ ތަކެއްޗާ  މުދަލެއްނަމަ ފައިސާއިން ނުވަަތ އެހެން މިންގަ

ގެ ސިފައިގައި ބެހޭގޮތުން އެއްކުރެވިފައިވާ ނުަވތަ ރިކޯޑުކުރެވިގެން ނުވަތަ ލިޔުމެއް
ނުވަތަ ޗާޕުކުރެވިގެން ނުވަތަ މައިކްރޯފިލްމުގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކްގެ 

އިން ބެލެހެއްޓޭ ރިކޯޑެވ0ެ މި މާނައިގައި ފޮތް، ލިޔެކިޔުން، މަނިޓަރީ ފޯމު، އާޒަރީ
ނުވަތަ މިނޫން އެހެން ގޮތްގޮތުްނ  ،ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރިންޓްއައުޓް ވައުޗަރު، ޚުލާޞާ،
 ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ އެްނމެހައި ލިޔެކިޔުން ހިމެނެއެވ0ެހިސާބު

ނޑައެޅި ބަޖެޓްކުރެވިގެްނ ، ބުނެފައި އެވަނީ"ޚަރަދު" ކަމަށް  އެކި ކަންކަމަށް ކަ
އަދި އެނޫންވެސް ފަންޑު އެކައުންޓުތަކުން ކުރެވޭ ހޭދައަށެވ0ެ  ،ކުރެވޭ ހޭދައަށާއި

 ރާ ފައިސާއެއް ނުހިމެނޭނެއެވ0ެކުޚަރަދުގެ މާނައިގައި އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދޫ

ވަނަ  13 ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގެ، ބުނެފައި އެވަނީ"ޚާއްޞަ އެހީ" ކަމަށް 
  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތުގެ އެހީއަށެވ0ެ 6.23މާއްދާއާއި މި ގަވާއިދުގެ 

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯިރޓީގެ ހުއްދައާއެކު ، ުބނެފައި އެަވނީށް "ބޭންކް" ކަމަ 
އިދާރާތަކާއި އަދި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ  ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ބޭންކްތަކާއި ނުވަތަ މާލީ

 އޮތޯރިޓީ ގަބޫލުކުރާ ރާއްޖެއިން ޭބރުގެ ބޭންކްތަކެވ0ެ

 ންދާޒާކުރެވޭދައުލަތަށް ލިބޭނޭކަަމށް އަ، ބުނެފައި އެވަނީ"ބަޖެޓް" ކަމަށް 
 އާމްދަނީއަށް ބަލައިގެން ޚަރަދުކުރުމަށް ތައްޔާކުރެވޭ ޕްލޭނަށެވ0ެ

ދައުލަުތގެ އަހަރީ ބަޖެްޓ  ،ބުނެފައި އެަވނީ"ބަޖެޓަރީ ކޮންޓްރޯލް" ކަަމްށ 
ހިންގުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ގެންގުޅޭ 

 ކޮންޓްރޯލްތަކަށެވ0ެ

ވަޒީރުންގެ މަޖިލިސް ، ބުނެފައި އެވަނީޕްރޮޖެކްޓް(" ކަމަށް  "ބިޔަ މަޝްރޫޢު )މެގަ
ގެ ޮކމިޓީއެއްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިްނ އެ މަޝްރޫޢަކީ ބިޔަ ހުނުވަތަ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީ 

ނޑައަޅާ މަޝްރޫޢުތަކަށެވ0ެ    މަޝްރޫޢެއްކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަ

ގެ ދަށުން ހަވާލުކުރެވޭ މި ގަވާއިދު، ބުެނަފއި އެވަނީ"ކޮންޓްރެކްޓް" ކަމަށް 
އެންމެހައި މަސައްކަތްތަކާއި، ހޯދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި، ގަނެވޭ ތަކެއްޗާބެހޭ އެންމެހަިއ 

ބަސްވުންތައް ނުވަަތ ކަންތައްތައް ކުރުމުގައި، ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެވޭ އެއް
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 އެގްރީމެންޓްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށެވ0ެ

ގަވާއިދުގެ ަދށުން ހަވާލުކުރެޭވ  މި، ުބނެަފއި އެވަނީ"ކޮންޓްރެކްޓަރު" ކަމަށް 
ތަެކިތ  ހޯދޭ ޚިދުމަތްތައް ލިިބދިނުމަށާއި، އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށާއި،

 ގަތުމަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ހަވާލުކުރެވޭ ފަރާތަށެވ0ެ

ރަށުކައުންސިލާއި އަތޮޅުކައުންސިލާއި ، ބުނެފަިއ އެވަނީ"ކައުންސިލް" ކަމަށް 
 0ނިސްބަތްކޮށެވެ  ސިޓީކައުންސިލަށް

ޔަގީންކަމާއެކު ބަޔާންކޮށްދޭން ، ބުނެފައި އެވަނީންޓް ލަޔަބިިލޓީ" ކަމަށް "ކޮންޓިންޖެ
އެކަމެއް ހިނގުމުގެ ސަބަބުން ، ދަތިކަމެއް ކުރިމަގުގައި ހިނގައިފިނަމަ

 އަދާކުރަންޖެހިދާނެ ދަރަންޏަށް ުނވަތަ ފައިސާއަށެވ0ެ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  17033ވާއިދުގެ މި ގަ، ބުނެފައި އެވަނީ"ކޮމިޓީ" ކަމަށް 
އުފައްދާ މާލިއްޔަތުގެ މައްސަަލ ބަލާ ކޮިމޓީއާއި، މި ގަާވއިދުގެ އެހެނިހެްނ 

 މާއްދާތަކުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކޮމިޓީތަކަށެވ0ެ

އެ މުވައްޒަފަކު ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ، ބުނެފައި އެވަނީ"ކްލޯޒް ރިލޭޓިވް" ކަމަށް 
ނޑު މީހުންނާއި، އިދަރިންނާ ،މީހާއާއި ނޑު އެއްބަފާ ، އެއްބަފާ މީހުންނާއި، އެއްބަ އެއްބަ

އެ މުވައްޒަފަކު ކައިވެނިކޮށްގެން  ،ދޮންދަރިންނާއި ،މައިންބަފަިއންނާއި، މީހުންނާއި
ނޑު މީހުްނނާއި، އެއްބަާފ މީހުްނނާއި ނޑު އެއްބަާފ ، އުޅޭ މީހާގެ އެއްބަ ެއއްބަ

 ންނަށެވ0ެމީހާގެ މައިންބަަފއި އެ ،މީހުންނާއި

އެ މުވައްޒަފަކާ ވިޔަފާރީގެ ހިއްސާ ، ބުނެފައި އެވަނީ"ކްލޯޒް އެސޯސިއޭޓް" ކަމަށް 
 ފަރާތްތަކަށެވ0ެނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން އޮންނަ 

ތަނެއްެގ ހިސާުބ ބެލެހެއްޓުމުގަިއ  އެ، ބުެނފައި އެވަނީ"ކޮސްޓް ސެންޓަރ" ކަމަށް 
ކިން ބަލަހަްއޓަްނޖެހޭކަމަށް ބަލައި، ތަނަކަށް ހިނގާ ޚަރަދުތަކުެގ ހިސާބުތައް ވަ އެ
ތަނެއްގެ މަސައްކަތްތައް ބަިއކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހާލަތްތަކުގައި ބައިކުރެވޭނެ އެންެމ  އެ

 ދަށް ފަންތިއެވ0ެ

ދައުލަތުގެ ބޭނުންތަކަށްޓަކައި އޭގެ ، ބުނެފައި އެވަނީ"ކެޕިޓަލް ޚަރަދު" ކަމަށް 
      0 ކަތްތަކާިއ މަޝްރޫޢުތަކަށެވެޒާތުގައި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތައް ހިމެނޭ މަސައް

 އެ މަސައްކަތުގައި މާއްދީގޮތުން މުދަލެއް ހިމެނިގެންވުން ލާޒިމެއް ނޫނެވ0ެ

ގެ ބަދަުލ ދިނުމަށް ނުވަަތ ގެއްލުމު، ބުނެަފއި އެވަނީ"އިންޑެމްނިޓީ" ކަމަށް 
ވުމެއްގެ ސަބަބުން ދެފަރާތުންކުރެ ފައިވާ އެއްބަސްވިކުރެދެފަރާތެއްގެ ދެމެދު 

އެއްފަރާތުން އަނެއް ، ރާތަކަށް ިލބިދާނެ ގެއްލުމަަކްށ ބަދަލު ިދނުމަށް އެްއބަސްވެފަ
 ފަރާތަށް ދީފައިވާ ގެރެންޓީއެއް ުނވަތަ ޔަގީންކަމަކަށެވ0ެ

"އެކައުންޓިންގ އޮފިސަރުންނާއި ރިސީވަރުންނާއި ކަލެކްޓަރުންނާއި ފައިސާއާބެހޭ 
ނޑު މަސްއޫލިއްޔަތާއި އެފަރާތެ، ބުނެފައި އެވަނީމުވައްޒަފުން" ކަމަށް  އްގެ މައިގަ
ލަތުެގ ުމދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ެބލެހެއްޓުމުގެ ކޮންމެ ޒިންމާގެ ގޮތުގައި ދައު
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 ފަރާތެއް ނުވަތަ ފަރާތްތަކެވ0ެ މަސައްކަތެއް ކުރާ

އެއްފަރާތަކުްނ އަނެއް ފަރާތަކަްށ ، ުބނެފައި އެވަނީ"އަންޑަރޓޭކިންގ" ކަމަށް 
 0ކަމަށް ުބނެ އެއްބަސްވާ އެއްބަސްވުމަށެވެފައިސާގެ ޒިންމާ ނަގާނެ

ވަކި ޒިންމާއެއް އަދާކުރުމަށް ނުވަތަ ވަކި  ،ބުނެފައި އެވަނީ"ޢައްޔަންކުރުން" ކަމަށް 
 ކަމަކަށް ނުވަތަ ވަކި ކަމެއް ކުރުމަށް ވަކި ނަމެއްގައި ނުވަތަ ވަކި މަޤާމަކަށް މީހަކު 

ނޑައެޅުމަށެވ0ެ  ހޮވުން ނުވަތަ ކަ

ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލު އޮފީސްތަކާއި ، ބުެނފައި އެވަނީކަމަށް "އަންދާޒާ ބަޖެޓް" 
މުދަލާއި ފައިސާ ބޭުނންކޮށްގެން ހިންގޭ ދައުަލތުގެ ުހރިހާ އޮފީސްތަކުން  ދައުލަތުގެ

ތައްޔާރުކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ހުށަހަޅާ އަންދާޒާ 
 ބަޖެޓަށެވ0ެ

މި ގަވާއިދުގައި މުވައްޒަފެއްކަމަށް ، ނީބުނެފައި އެވަ"އޮފިސަރު" ކަމަށް 
 0މާނަކުރެވިފައިވާ ކޮންމެ މީހަކަށެވެ

ފަިއސާ ޚަރަދުކުރުމަށް  ،ބުނެފައި އެވަނީ"އޮތޮރައިޒިންގ އޮފިސަރުން" ކަމަށް 
 ހުއްދަދިނުމަށް ލިޔުންތަކުގައި ޮސއިކުރާ ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތަކަެށވ0ެ

ނި އަދާކުރުމަްށޓަކައި ބޭނުންކުރެވިދާެނ، ދަރަ، ބުނެފައި ެއވަނީ"އެސެޓްސް" ކަމަށް 
 ލީގޮތުން އަގުކުރެވޭގޮތަށް ދައުލަތުގެ މިލްކުގައިވާ އެއްޗެއްސަށާއި،އަދި މާ

 ވިޔަފާރިއަށާއި، މުދަލަށެވ0ެ

ކުރިއަށް ދޫކުރެވޭ ، ބުނެފައި އެަވނީ"އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދޫކުރާ ފައިސާ" ކަމަށް 
 0ފައިސާއަށެވެ

ބަެޖޓުގެ އެއްައއިޓަމަކަށް ގެނެޭވ ، ބުނެަފއި އެވަނީ"ވަޔަރމަންޓް" ކަމަށް 
 ޖެޓުގެ އެހެން އައިޓަމަކަށް ގެނެވޭ އިތުރުކުރުމަކަށެވ0ެއުނިކުރުމަކާއެކު ބަ

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ، ބުނެފަިއ އެވަނީ"މިނިސްޓަރު" ކަމަށް 
ޓޭްޓ ޓްރެޜަރީއާއި، އޭނާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެހެން މިނިސްޓަރަކާ ނުވަތަ ސް

 ށްފިނަމަ، އެ މިނިސްަޓރަކަށެވ0ެމިނިސްޓަރަކާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވާލުކޮ

ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލު އޮފީސްތަކާއި، ، ބުނެފައި އެވަނީ"މުވައްޒަފެއް" ކަމަށް 
އަދި ދައުލަތުގެ  ،މަސްއޫލު އޮފީސްތަކުގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ތަންަތނާއި

 ދޭގޮތަށް ވަޒީފާ ދީފައިވާ ކޮންމެ މީހަކަށެވ0ެ އޮފީސްތަކުން މުސާރަ ނުވަތަ އުޖޫރައެއް

ޑިސެންބަރުގެ  31ޖަނަވަރީން ފެށިގެން  31، ބުނެފައި އެވަނީ"މާލީއަހަރު" ކަމަށް 
 ،ނިޔަލަށް ހިނގާ މުއްދަތަށެވ0ެ ިމ މުއްދަތު ގުނުމުގައި، އެ މުއްދަތު ފެށޭ ދުވަހާއި

 ނިމޭ ދުވަސް ހިމެނެއެވ0ެ

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮޯތރިޓީގެ ގަވާއިދުގަިއ ، ވަނީބުނެފަިއ އެ"މާލީއިދާރާ" ކަމަށް 
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 ދެވިފައިވާ މާނަކުރުމަށެވ0ެ މާލީއިދާރާއަށް

ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ މާލިއްޔަުތ ، ުބނެފައި އެވަނީ"މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ" ކަމަށް 
 0ކޮމިޓީއަށެވެ

ޤާނޫނުެގ  ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުގެ ،ބުނެފައި އެވަނީ"މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާ" ކަމަށް 
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލު އޮފީސްތަކުގައި އެ ޤާނޫނުގައިވާ  46

ނޑައަޅާ މުވައްޒަފަކަށެވ0ެ އަދި ދައުލަތުގެ  ކަންކަން ހިންގުމަްށޓަކައި މިިނސްޓަރު ކަ
މުދަލާއި ފައިސާ ބޭނުންޮކށްގެްނ ހިންގޭ ދައުލަތުެގ އެހެނިެހން އޮފީސްތަކުގެ މާލީ 

ގައި ބަޔާންކުރާ  2ނަމްބަރު  ގެ  )ހ( 2034ންގުމަށް މި ގަވާއިދުގެ އުސޫލުތައް ހި
ނޑައަޅާ މުވައްޒަފެކެވ0ެ  ގޮތުގެ މަތިން ދައުލަތުގެ އޮފީހަުކން ކަ

ދައުަލތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ، ބުނެފައި އެވަނީ"ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ" ކަމަށް 
 ވ0ެވަނަ މާއްދާގެ ދަުށން ޢައްޔަންކުރެވޭ މީހަކަށެ 44 ޤާނޫނުގެ

މީހެއް، ނުވަތަ ކުންުފންޏެއް، ުނވަތަ ޤާނޫނީގޮުތން ، ބުނެފައި އެވަނީ"ފަރާތް" ކަމަށް 
އުފައްދާފައިވާ އޮފީހެއް، ނުވަަތ އެނޫން ގޮތަކުންވެސް އުފައްދާފައިވާ ޖަމާޢަތެއް، 

 ހިމެނޭ ގޮަތށެވ0ެނުވަތަ ޖަމުޢިއްޔާއެއް 

ކުން ާބރުލިބިގެން ޓެކުހުެގ ާޤނޫނަ، ބުނެފައި އެވަނީ"ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ" ކަމަށް 
 ފައިސާއާއި، ޤާޫނނަކުން ބާރުިލބިގެން ހަދާ ގަވާިއދަކުން ދައުލަތުން  ގޮތުގައި ނެގޭ

ކުރާ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއާއި، ދެވޭ ޚިދުމަތެއްގެ އަގަށް ލިބޭ ފައިސާއާއި، ދައުލަތުގެ 
ފައިސާއާއި،  ތަކާއި ިބްނބިމާއި، ތަެކތީގެ ކުލީގެ ގޮތުގަިއ ލިބޭޢިމާރާތްމިލްކުގައިވާ 

ފައިސާއާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި  ދައުލަތުގެ ބިން ނުަވތަ ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ
 ލިބޭ ފައިސާއަށެވ0ެ

ޤާނޫނު ހެދުމުެގ ބާރާއި، ވެރިކަްނ  ،ބުނެފައި އެވަނީ"ދައުލަތުގެ އޮފީސް" ކަމަށް 
މެނޭ ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ ތެރޭގައި ހި ހިންގުމުގެ ބާރާއި،

ާޤނޫުނ އަސާސީއާއި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ އުފެދޭ އެންމެހަިއ  އެންމެހައި އިދާރާތަކާއި،
 ރަށުކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅުކައުންސިލްތަކާއި ސިޓީކައުންސިލްތަކެވ0ެ އޮފީސްތަކާއި،

ރާއްޖޭގައި ނުވަތަ ، ބުނެފައި އެވަނީ"ދައުލަތުގެ ފައިސާ" ނުވަތަ "ފައިސާ" ކަމަށް 
އި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ދައުލަތުގެ ބޭނުމަށް ނުވަތަ ދައުލަތުެގ ރާއްޖެއިން ބޭރުގަ

ޑިއުޓީ، ޖޫރިމަނާ، ނުވަތަ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި  ފީ،، ނަމުގައި ޓެކްސް، ޗާޖް
ފައިސާގެ ގޮތުގައި  ބަލައިގެންފައިވާ ނުަވތަ ބެހެއްިޓފައިވާ ހުރިހާ ފައިސާއަށާއި،

ހެން ފަރާތަކަްށ ނުވަތަ އެހެްނ ބަދަލުކުރެވޭ ލިޔުމަށާއި، ސެކިއުރިޓީޒަށާއި، އެ
ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި ދައުލަތުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފައިސާއަށާއި، ޯލުނގެ ފައިސާއަށާއި، 
ވަކި ފަރާތަކުން ދީފައިވާ ފައިސާއަށާއި، ހަދިޔާއަށާއި، ލިބޭ ނުވަތަ ލިބެންާވ 

 އިންޓަރެސްޓުގެ ފައިސާއަށެވ0ެ

ސަރުކާރުގެ ސީދާ ނުވަތަ ، ނެފައި އެަވނީބު"ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަންަތން" ކަމަށް 
މަށް ނުސީދާ ހިއްސާގެ މިލްކުވެރިކަން އޮންނަ ކުްނފުނިތަކާއި، ިވޔަފާރި ހިންގު
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އުފައްދާ ބޯޑުތަކާއި، ކޮމިޝަންތަކާއި، ޖަމާޢަތްތަކާއި، ތަންަތނަށެވ0ެ އޭގެތެރޭގައި 
ޔަފާިރ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރތަކާއި، ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ވި ،ޕާޓްނަރޝިޕްތަކާއި

 އިންތިޒާމެއް ހިމެނޭނެއެވ0ެ

ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ، ބުެނފައި އެވަނީމަސްއޫލު އޮފީސްތަްއ" ކަމަށް  ދައުލަތުގެ"
ލީހިންގުމާއި މާ ްައދި ،އޮފީހާއި، މިނިސްޓްރީތަކާއި، ެއޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ނޑަ  އަޅާ މާލީޒިންމާ އުފުލުން ވަކިން އޮންނަގޮތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަ
 އޮފީސްތަކަށެވ0ެ

   ވިޔަފާރިއެއްގެ މިލްކުވެރިންނަށް ނުަވތަ ، ބުެނފަިއ އެވަނީ"ލަޔަބިލިޓީޒް" ކަމަށް 
އެ ވިޔަފާރިއަށް ދަރަނި ދޫކޮްށފައިވާ ފަރާތްތަކަށް، އެ ވިޔަފާރިއަކުން ދަރާފައިވާ 

 0 ނުވަތަ އަދާކުރަންެޖހޭ ފައިސާއަށެވ0ެދަރަންޏަށެވެ

އެއްބަސްވުމެއްގައި ނުވަަތ މުޢާމަލާތެއްގައި ، ެއވަނީ ބުެނފައި"ގެރެންޓީ" ކަމަށް 
ޝަރުޠަކާ ޚިލާފުވުމުގެ  އްބަސްވުމުގެ ނުވަތަ މުޢާމަލާތްހިމެނޭ ފަރާތަކުން އެ އެ

ސަބަބުން ނުވަތަ އެ އެއްބަސްވުން ނުވަތަ މުޢާމަލާތެއް ހިންގުުމގައި ޝަރުޠުކުރާ 
        ދޭ ނަތީޖާއާމެދު ންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެްއ ނުކުރުމުގެ ސަބަބުްނ، އުފެކަ

އެ އެއްބަސްވުމުގައި ނުވަތަ މުޢާމަލާތުގައި ބައިވެރިނުވާ ތިންަވަނ ފަރާތަކުން ޒިންމާ 
 ނެކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުަމެށވ0ެއުފުލާ

" ގެ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަުތގެ ގަވާއިދު"، ބުނެފައި އެވަނީ"ގަވާއިދު" ކަމަށް 
 މާނައިގައެވ0ެ

ގެ )ދައުލަތު 2336/3ޤާނޫނު ނަްނބަރު ، ެއވަނީުބނެފައި "ޤާނޫނު" ކަމަށް 
 މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( އަށެވ0ެ

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން  ، ބުނެފައި އެވަނީ"ސެންޓްރަލް ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް" ކަމަށް 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ވައުޗަރު ފޮނުވައިގެން 

 މުކޮށްފައިވާ ނިޒާމަށެވ0ެއި ޤާއިއެ މިނިސްޓްރީގަ ޚަރަދުކުރުމަށް

ސަރުކާރުން ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ، ބުނެފައި އެވަނީ" ކަމަށް ޒް"ސެކިއުރިޓީ
 ތަންތަނުގެ ޒިންމާގެ ާޤނޫނުގަިއ މާނަކުރެވިފައިވާ ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަނަކުން،

ނުވަތަ ބޭރުގެ ސަރުކާރަކުން ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކުން ދޫކުރާ ސްޓޮކް، ބޮންޑް، 
އަދި ބޭންކްތަކުން ަގބޫލުކުރާ ނުވަަތ ، ނޯޓު، ނުވަތަ ޑިެބްނޗަރ ލު،ބި

އަދި ބޭންކަކުން ދޫކުާރ  ،އެންޑޯސްކޮށްފައިވާ ބިލްސް އޮފް އެކްސްޗޭންޖް
ޮކންވަރޓިބަްލ ނުވަތަ ޓްރާންސްފަރަބަލް ސެޓްފިކެޓްސް އޮްފ  ،ނެގޯޝިއަބަލް

 ޑިޕޮޒިޓްތަކަށެވ0ެ

ދައުލަތަށް ފައިސާ ، ބުނެފައި އެވަނީ"ސެކިއުރިޓީ ޑޮކިއުމަންޓްސް" ކަމަށް 
ލިބިގަތުމާއި ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ތައްޔާރުކުރެވިފައިާވ ފައިސާގެ ރަސީދު 

 ކުރިއަށް ނަންބަރު ،ޑެބިޓްޯނޓާއި، ޕަރޗޭސްއޯޑަރާއި، ރިކުއިޒިޝަންތަކާއި، ފޮތްތަކާއި
އްކާ ލިޔެކިޔުންތައް ނުވި  ،ޖަހައިގެން )ސީރިއަލް ނަންބަރު( ވިއްކާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި
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 ހިމަނައިގެންނެވ0ެ

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު ، ބުނެފައި އެވަނީ"ސްޓެޗިއުޓަރީ ޚަރަދު" ކަމަށް 
ފިޔަވައި އެހެން ޤާނޫނެއްގައިާވ ގޮތުގެމަތިން ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑުން 

 ވޭ ޚަރަދަށެވ0ެކުރެ

އަހަރެއްގެ ބަޖެޓް  މާލީ ، ވަނީބުނެފައި އެ"ސަޕްލިމެންޓަރީ ފަންޑިންގ" ކަމަށް 
މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށްފަހު އެ ބަޖެޓުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނުމަށް ރައްޔިތުންގެ 

 ފާސްކުރާ އަދަދަށެވ0ެ

ޗާޕުކޮށްގެން ނުަވތަ އާންމުކުރުމަށް ، ބުެނަފއި އެވަނީ"ޝާއިޢުކުރުން" ކަމަށް 
ނޑައަޅާފައިވާ ތަނެއްގައި ބަހައްޓައިގެން ނުވަތަ  ވެބްސައިޓެްއގައި އާންމުކޮށްގެން ކަ

 ން އާންމުކުރެވޭ ކުރުމަށެވ0ެނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްަތއް ބޭނުންކޮށްގެ

ތަނެއްގެ ދަށުން ހިސާބު ބެލެހެއްޓޭ  އެ ، ބުނެފައި އެވަނީ"ޑިޕާޓްމަންޓް" ކަމަށް 
ކޮސްޓް ސެންޓަރތަކުގެ ހިސާބުތައް ޖުމުލަކުރެވޭ ފަންތިއަށެވ0ެ މި މާނައިގައި 

ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިާޒމުގެ ތެރޭގައި މި  ،"ޑިޕާޓްމަންޓް" ބޭނުންކުރެވިފައިަވނީ
 ބަސް ބޭނުންކުރެވޭ މަރުޙަލާތަކުގައި އެކަންޏެވ0ެ

ފީހެއްގެ  ދައުލަތުގެ އޮ، ބުނެފައި އެވަނީ"ޒިންމާދާރު ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރު" ކަމަށް 
 ންމެ އިސް މުވައްޒަފަށެވ0ެޕްރޮކިއަމެންޓް ކަންތަކާއި ޙަވާލުވެ ހުންނަވާ އެ

، ބުނެފައި އެވަނީ"ޕްރިންސިޕަލް އެކައުންޓިންގ އޮފިސަރު" ކަމަށް 

ނޑަ ތަކުގެ ހިސާބު އަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން ޑިޕާޓްމަންޓުމާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާ ކަ
 ތްކުރާ ުނވަތަ ކުރުވާ ފަރާތެވ0ެބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަ

ގެ އޮފީސްތަކުގައި ދައުލަތު ، އެވަނީ ބުނެފައި"ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރު" ކަމަށް 
ގެ ކަންތައްތައް )މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް( ރާވައި ޕްރޮކިއުމަންޓު

 ހިންގުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިސްމުވައްޒަފެވ0ެ

މި ގަވާއިދުގަިއ ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ، ބުެނފައި އެވަނީ"ޗެއަރޕަރސަން" ކަމަށް 
 0ށެވެކޮމެޓީތަކުގެ ޗެއަރޕަރސަނަ

"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތެއް ނުވަަތ ފަރާތްތަކަށް" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ  ދިވެިހ 
ކުންފުންޏެއްގެ ނުވަަތ  ރައްޔިތަކަށް ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޭޖގައި ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ،

ޕާރޓްނަރޝިޕެއްގެ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާ ދިވެހިރައްޔިތަކަށް ނުވަތަ ރައްޔިތުންނަށް 
 ފުނިތަަކށް ނުަވތަ ޕާރޓްނަޝިޕްތަކަށެވ0ެނިސްބަތްވާ  ކުން

މުފްރަދުކޮށް ގެނެސްފައިވާ ލަފްޒުތައް އެލަފްޒުތަކުގެ ޖަމްޢު މާނައިގައްޔާއި ޖަމްޢުކޮށް  )ށ(  
ގެނެސްފައިވާ ލަފްޒުތައް އެލަފްޒުތަކުގެ މުފުރަދު މާނައިގައި ބޭުނންކުރެވޭނެއެވ0ެ އަދި 

ބަހުގެ ހަަމތަަކށާއި ވާހަކަދައްކާ  މި ގަވާއިދުގައި މާނަކޮށްދީފަިއވާ ލަފްޒެއް
  ތަކުގައި، ލަފްޒު ބަދަލުވަުމންދާ ގޮތުގައިވެސް ާހލަތްތަކަށް ބަދަލުވަމުންދާ އުސޫލު

 މާނަ ދޭހަކުރެވިދާނެއެވ0ެ އެ
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ތަރުީތބު  ރިކޯޑުތަކުަގއި މާލީ

ނަންަބރު ޖެހުާމއި، 
 ބޭނުންުކރުން 

ލެހެއްޓުމުގައި ގެްނގުޅޭ ރަސީދުތަކާއި ހިސާބު ބެލެހެއްޓުާމބެހޭ ފޮތްތަާކއި ހިސާބު ބެ ހ((  1033
ހުރިހާ ފޯމުތަކެއްގައި ސީރިއަލް ނަންބަރު ޖަހާފައި ހުންނަްނވާނެއެވ0ެ ނަންބަުރ 
ޖަހާފައި ހުންނަ ފޯމުތަކާއި ލިޔުންތައް ތައްޔާރުކޮށް ހިންގުން ޤާނޫނަކުން އެހެން 

 ފަރާތަކަށް ލާޒިމުކުރާ ފޯމުތައް މީގެ ތެރެއިން އިސްތިސްނާވާނެއެވ0ެ
 

ފޯމެއް ނުވަތަ  ،ރަސީދެއް ،މި ގަވާއިދުގައި ނަމޫނާ ދީފައިވާ، ފައިސާއާބެހޭ ބިލެއް )ށ(  
އެހެން ޑޮކިއުމަންޓެއްގެ ޑިޒައިނަކަށް ބަދަލެއްގެނެސް އަލުްނ ޗާޕުކުރަންވާނީ، 
ފައިނޭންޝަލް ކޮްނޓްރޯލަރަށް ެއންގުމަށްފަހު ފަިއނޭންޝަލް ޮކްނޓްރޯލަރުގެ ހުއްދަ 

 ލިބިގެންނެވ0ެ  
 

      ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގައި، ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާއާބެހޭ ޑޮކިއުމަންޓެއް  )ނ(  
އިން ޒަރީއާމި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާ ގޮތަކަށް އިލެކްޓްޯރނިކް 

އެކަން ފަިއނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރަށް ހުށަހަޅައި ހުއްދަ  ،ބަލަހައްޓާނަމަ
 .ހޯދަންވާނެއެވެ 

 
ހިސާބުތަކާބެޭހ ފޮތްތަކުެގ ެތރެއިން ބައިންޑްކުރެވޭ ފޮްތަތއް ހުންނަންާވނީ  )ހ(  1034 ޯކޑުތައް މެނުއަލް ރި

ނޑު އަދި ލެޖަރޝީޓާއި ކާޑުފަދަ ތަކެތި  ބައިންޑްކޮށްފައެވ0ެ ވަކިވަކި ގަ
ލިބިގެންނެވ0ެ  ބޭނުންކުރެވޭީނ، ފައިނޭންަޝްލ ކޮންޓްރޯލަރުގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން

ކުރިން ތަރުތީުބ  ތަ ކާޑުފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެމިފަދަ ފޮތްތަކާއި ޝީޓު ނުވަ
 ނަންބަރު ޖަހާފައި ހުްނނަންވާނެެއވ0ެ

 
ނޑެއް،  ސަފުހާހިސާބުތަކާބެހޭ ފޮްތތަކުގައި  )ށ(   ނަންބަރު ޖަހާފައިވާ ެއއްވެސް ގަ

އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ފޮތުން ވަކިކޮށްގެން ނުވާނެއެވ0ެ އެފަދަ ފޮތްތަކުގައި 
ތަކުގަިއ ސަފުހާއެ ، ތަްއ ހަލާކުވެ ނުަވތަ ހަޑިވެއްޖެނަމަސަފުހާްނނަ ބޭނުންނުޮކށް ހު

"ކެންސަލް ކުރެވިފައި" ލިޔެ، ކަތިހުރަހަށް ދެރޮނގު ދަމަންވާނެެއވ0ެ އަދި އެގޮތަްށ 
 ތައްވެސް ފޮތުގައި ބަހައްޓާފައި ހުްނނަންާވނެއެވ0ެސަފުހާކެންސަލްކުރެވުނު 

 
ލަހަްއޓާ ފޯމުތަކާއި މިފަދަ އެހެނިހެްނ ހިސާބާބެހޭ ފޮްތތަކާއި ހިސާބު ބަ )ނ(  

ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ކުރެވޭ އެންޓްރީތައް ލިޔެފައި ހުްނނަންާވނީ، ކަޅު ނުަވަތ 
ނޫކުލައިގެ ދެލި ުނފޭދޭ ޯބްލޕޮއިންޓް ގަލަމަކުންނެވ0ެ އަިދ ޓައިޕްކުރެވިފައި 

ޓަމްތައް ހުންނަންވާނީ ކަޅު ނުވަތަ ނޫުކލައިގެ ދެލިންނެވ0ެ ނަމަވެސް ކްރެޑިޓް އައި
ފާހަގަކުރުމަށް ރަތްދެލި ޭބނުންުކރެވިދާނެއެވ0ެ ފެހިދެލި ޚާއްޞަކުރެވިފައިވަނީ އޮޑިޓަރ 

 ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ދާ އޮޑިޓަރުންނަށް އެކަންޏެވ0ެ
ނޑައި )ރ(   ރަނގަޅު އެންޓްީރ  ،ނުބައިކޮށް ލިޔެވިފައި ހުްނނަ އެންޓްރީތައް ރީތިކޮށް ކަ

ށް އެނގޭނޭހެން ލިޔެ، މާލީޒިންމާދާރުެވރިޔާ ނުވަތަ އޭނާ އޭގެމަތީގައި ސާފުކޮ
ނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ސޮއިކުރަންވާނެއެވ0ެ އެއްވެސް ހާލެއްގަިއ އެންޓްރީއެއް ފޮެހ،  ކަ

 އަކުރު ފަވައި، ޓިޕެކްސްފަދަ އެއްޗެއް ޖަހައި ހަދައިގެން ނުވާނެއެވ0ެ
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ް

ް 

ންތަކުގަިއ، އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު ހިސާބު ބަލަހައްޓާ ޮފތްތަކާިއ ހިސާބާބެހޭ ލިޔެކިޔު )ބ(  
އޮޑިޓަރުން ލިޔެފައި ހުންނަ އޮޑިޓް އެންޓްރީތައް އެ އޮޑިޓެއް ުކރި ފަރާތަކުން ނޫްނ 

 ފަރާތަކަށް ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެއެެވ0
 

މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް ހިސާބުަތއް ބަލަހައްޓާ ޮފތުގެ މާނައިގައި ލެޖަރ، ޖަރނަލް،  )ޅ(  
ދަުއލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ފުރިހަމަ ރިކޯޑު ގަވާއިދުން  ޚުލާޞާ އަދި ކޭޝްބުކް،

ބެލެހެއްޓުމަށް ކޮންެމހެން ބޭުނންވާނެކަމަށް ފައިނޭންަޝލް ކޮންޓްރޯލަރ އަންާގ 
 ރިކޯޑުތައް ހިމެނެއެވ0ެ

 
ކަްށ އެހެން ގޮތަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުަގއި ނުވަތަ އެހެން ާޤނޫނެއްގައި  )ހ(  1035 އިލެކްޓްރޯނިކް ރިކޯޑުަތއް 

ހިނދަކު، އަތުން ލިޔެގެން ރިކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ބަދަލުގަިއ  އިބަޔާން ނުކުރާހަ
އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތް ބޭނުްނކޮށްގެން ހިސާބުތައް ލިޔެ ރައްކާކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި 
ފޯރުކޮށްދިނުން ނުަވތަ ޕްރިންްޓކޮށްގެން ރިކޯޑުތައް ބެލެހެްއޓުްނ ބެލެވޭނީ، ޤާނޫީނ 

 އްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކުރެވޭ ކަމެއް ކަމުގައެވ0ެހަމަތަކާ އެ
އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތައް ބޭުނންކޮށްގެން ހިސާބު ަބލަހައްޓަންާވނީ ފައިނޭންަޝްލ  )ށ(  

 ކޮންޓްރޯލަރުގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބިގެންނެވ0ެ
 

އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަީރާއއިން 
 ހުއްަދދިނުން 

ފައިނޭންަޝލް ކޮންޓްރޯލަރ ހުއްދަކުރާ  ،ނުމުގެ ބަދަލުގައިލިޔުމަކުން ސޮއިކޮށްގެން ހުއްދަދި  1036
އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތެއް ބޭނުންކޮށްެގން ހުއްދަދެވިދާނެއެވ0ެ މިގޮތުްނ 

 އެކައުންޓުން އަނެއް އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ހެދިދާނެއެވ0ެ ޗެކުން ނުވަތަ އެއް
 

ގަާވިއދުގެ ަނމޫނާ 
 ންތައް ލިޔު

ބްސައިޓުގައި މިނިސްޓްރީގެ ވެ، ލާދެވިފައިވާ ނަމޫނާ ލިޔުންތައްމި ގަވާއިދުގައި ހަވާ  1037
 0ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ
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  2 ބާބު

 މަސްއޫލިއްޔަތުް އަދި ބާރު ،މާލީޒިންމާ މުވައްޒަފުންގެ

 
 ފައިނޭންޝަލް
 ކޮންޓްރޯލަުރގެ

 މަްސއޫލިއްޔަތުަތއް 

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ކަމަށް ެގ ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރު )ހ(  2031
 0ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައިަގނޑު ކަންތައްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ

 
 ނިޒާމު، ލިޔެކިޔުންަތކުގެ ހިސާބުގެ ހިސާބާއި، ފައިސާއާއި، ދައުލަތުގެ  10  

ނޑައަޅާ އޮޑިޓަރޖެނެރަލް  0ން ހިންގު ބެލެހެްއޓުމާއި ގޮތެއްގެމަތިން ކަ
 

 ބެލެހެއްޓެީނ، ރައްކާތެރިކަމާއެކު ނުވަތަ ބަލައިގަނެވެނީ، ފައިސާ ދައުލަތުގެ  20   
 މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ އިންވެސްޓްކުރެވެނީ، ނުވަތަ ޚަރަދުކުރެވެނީ، ނުވަތަ

 0ބެުލން  ގޮތުގެމަތިްނތޯ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މި ގަވާއިދުގައި   ޤާނޫނާއި
 

 ނުވަތަ  ބެލެހެއްޓެނީ، ރައްކާތެރިކަމާއެކު ުނވަތަ ،ގަނެވެނީ މުދާ ދައުލަތުގެ  30   
 ދޫކޮށްލެވެނީ، ނުވަތަ  ނައްތާލެވެނީ، ނުވަތަ ވިއްކެނީ، ނުވަތަ ބޭނުންކުރެވެީނ،

 ގޮތުގެމަތިންތޯ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ މި ގަވާއިދުގައި  ޤާނޫނާއި މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
 0  ބެލުން
 

ތިރީގައިިމވާ ކަންތައް ހިންގައި ކުގެ އިތުރުން، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ކަްނތައްތަ )ށ(  
 މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެވ0ެގެ ބެލެހެއްޓުމަކީވެސް ފައިނޭންަޝްލ ކޮންޓްރޯލަރު

 
 ބޭނުންކޮށްގެން  ފައިސާ  މުދަލާއި ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކާއި، މަސްއޫލު ސަރުކާރުގެ  10   

 ބެލެހެއްޭޓނެ  ސާބުހި ފައިސާގެ  މުދަލާއި ދައުލަތުގެ ހުރިހާ އޮފީސްތަކެއްގެ ހިންގޭ
 0ޤާއިމުކުރުން ނިޒާމެއް ހަރުދަނާ

 
 އެ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި މަސްދުވަހުގެ( ތިނެއް) 3 ނިމޭތާ މާލީއަހަރެއް ކޮންމެ  20   

ނޑައަޅާ ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ އަހަރީ ހިސާބުތައް ދައުލަތުގެ  ގޮތެއްގެމަތިން ކަ
 0ހުށަހެޅުން މިނިސްޓަރަށް އެ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށް

 
 ބެލެހެއްޓުމާިއ، ގަވާއިދުން  ހިސާބުތައް ފައިސާގެ އާމްދަނީ ިލބޭ ދައުލަތަށް  30   

 0ޤާއިމުކުރުން ނިޒާމެއް ހޯދޭނެ ފައިސާ ލިެބންވާ ދައުލަތަށް
 

 އެހެން  ނުވަތަ ގޮތުގައި  އާމްދަނީގެ އެއީ ފައިސާއެއް، ހުރިހާ ލިބޭ ދައުލަތަށް  40   
 ނިޒާމެއް ވައްދާނެ ހިސާބުތަކަށް ތުގެދައުލަ ،ކަމުގައިވިޔަސް ފައިސާ ލިބޭ ގޮތަކުން

 0ޤާއިމުކުރުން
 

 ގެންގުޅޭ ގޮތުގައި ބަދަލުކުރެވޭ ފައިސާއަށް ސްޓޭމްޕާއި، ފައިސާއާއި، ދައުލަތުގެ  50   



14 
 

 0ނިޒާމެްއ ޤާއިމުކުރުން ބެލެހެއްޓޭނެ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ،ސެކިއުރިޓީސް ލިޔުމާއި،
 

 ރައްކާތެރިކަމާއެކު ތަކެތި ތަނާއިތަން ،މުދަލާއި މިލްކުގައިވާ ދައުލަތުގެ  60   
 0ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން ބެލެހެއްޓޭނެ

 
 މަސައްކަތްކުރާ  ބެލެހެއްޓުމުގެ  ފައިސާ މުަދލާއި އޮފީސްތަކުގެ ދައުލަތުގެ  70   

 އަދ0ި ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން ހަރުދަނާ ބެލެހެއްޓޭނެ ސުޕަވައިޒްކޮށް މުވައްޒަފުން
އެންގުމަާކ  ކުރިން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި  ޚިޔާނާތް އޮޅުވާލުމާއި، ފަރުވާކުޑަކުރުމާއި،

 0ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން ކުރެވޭނެ އިންސްޕެކްޓް ނުލައި
 

 ސުޕަވައިޒްކުރުމާއި، ޑިސްބާސްމަންޓުތައް ޚަރަދުތަާކއި ކުރާ ދައުލަތުން  80   
 ެއ ޚަރަދަކާ ގުޅޭ  ނުވަތަ ބެލުމާއި، ކުރޭތޯ ޚަރަދެއް އެއްވެސް ހުއްދައަކާނުލައި

 0ބެލުން ޚަރަދުކުރޭތޯ ފައިސާ އެެހން ގޮތަކަށް ގޮތްނޫން ންތަކުގައިވާލިޔެކިޔު
 

 ރައިޒިންގއޮތޮ ހުއްދަދޭ  ޚަރަދުތަކަށް ުކރާ އޮފީސްތަކުން ދައުލަތުގެ  10   
ނޑައަޅާ  މާލީޒިންމާދާރުވެރިން އޮފިސަރުންނާއި،  ޚަރަދުކުރުމަށް  މުވައްޒަފުންނަށް ކަ

ނޑައެޅު އަދަދު އެންމެމަތީ ހުއްދަދެވޭނެ  ހުއްދަދޭ ވައުޗަރުގައި ޕޭމަންޓް މާއި،ކަ
 0ބެލެހެއްޓުން ރިކޯޑު ކަށަވަރުކޮށް ޅުތޯރަނގަ( ސިގްނޭޗަރ ސްޕެސިމެން) ސޮއި
 

 އޮޅުވާލުމެއް  ލިބުުމގައި ފައިސާއެއް ލިބެންޖެހޭ ނުވަތަ ،ކުރެވޭކަން ޚަރަދެއް ބޭކާރު  130   
 ބަޖެޓްކޯޑުގެ  ބަދަުލނުޮކށް ފައިސާ އަނެއް ބަޔަށް އެއްބައިން  ނުވަތަ ،ވާކަން

 ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ، ޚަރަދުކުރަމުންދާކަން( ޑެބިޓްކޮށް ކޯޑު) އިތުރަށް ބާކީއަށްވުރެ
 މިނިސްޓަރުގެ އެކަން އިތުރަށް، އެޅުމުގެ ިފޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ހުއްޓުވައި، އެކަން

 0ގެނައުން ސަމާލުކަމަށް
 

 ވައްދައި ކޯޑަށް ހިމަނަންވާ ޑިސްބާސްމަންޓްސް، ޚަރަދާއި ކުރާ ދައުލަތުން  110   
 0ހިސާބުކުރުން

 
 މެޓީރިއަލް) މައްސަލަތައް ބޮޑެތި ާފހަގަކުރެވޭ ހިސާބުތަކުގައި ދައުލަތުގެ  120   

 ހިނދެއްގައި، ފާހަގަކުރެވިއްޖެ ކޮންޓްރޯލަރަށް ފައިނޭންޝަލް ( އިރެގިއުލަރިޓީތައް
 0ގެނައުން ސަމާލުކަމަށް މިނިސްޓަރުގެ އެކަމެއް

 
 ހިސާބުތައް ލިބޭފައިސާގެ  ޚަރަދާއި ކުގައި،އޮފީސްތަ ދައުލަތުގެ  130   

 ނުގެންދާކަމަށް  ބަލަހަްއޓަމުން  ގަވާއިދުން  ބެލުމުެގދަށުން މާލީޒިންމާދާރުވެރިއެއްގެ
 0ރިޕޯޓުކުރުން ިމނިސްޓަރަށް އެކަން ހިނދެއްގައި، ފެނިއްޖެ

 
 ވަރަށްވުރެ އެކަށީގެންވާ  ލިބުން އާމްދަނީއެއް ލިެބންވާ ދައުލަތަށް  140   

 0ރިޕޯޓުކުރުން މިނިސްޓަރަށް އެކަން ހިނދެއްގައި ފެނިއްޖެ ންދާކަމަށްލަސްވަމު
 



15 
 

 ކޮންޓްރޯލަރަށް ފައިނޭންޝަލް  ކުރިކަން ޚަަރދެއް ކުރަންނުޖެހޭ ދައުލަތުން  150   
 ފަރާތަކާމެދު މި ގަވާއިދުގައިވާ އެ ޚަރަދެއް ކުރި ،ސާބިތުކުރެވިއްޖެނަމަ

 0ޯހދުން އަނބުރާ ލަތަށްދައު އެ ފައިސާ އަޅައި، ފިޔަވަޅު ގޮތުގެމަތިން
 

މަތީގައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ އިތުރަށް މިނިސްޓަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ   160   
 ތެރެއިން ފައިނޭންޝަލް ކޮްނޓްޯރލަރަށް ލިޔުމުން ހަވާލުކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައ0ް 

 
މާލީޒިންާމދާުރެވރިން 

 ޢައްޔަންކުުރމާއި ވަކިކުރުން 
ނޑައަޅާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވ0ެދައުލަތުގެ އޮފީސް )ހ(   2032  ތަކުގެ މާލީޒިންމާދާރުވެރިން ކަ

 
      މާލީޒިންމާދާރުވެރިން ޢައްޔަންކުރާނީ، ކުގެ އޮފީސްތަ ދައުލަތުގެ މަސްއޫލު   10  

 އެ އޮފީހެއްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ ލަފާގެ މަތިން މިނިސްޓަރެވ0ެ 
 

    ގެ މާލީޒިންމާދާރުވެރިން ޢައްޔަންކުރާނީ، ދައުލަތުގެ މުސްތަޤިއްލު އޮފީސްތަކު  20   
 އެ އޮފީހެއްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ ލަފާގެ މަތިން މިނިސްޓަރެވ0ެ

 
 ޝަރުޠުތައް ޒިންމާދާރުވެރިންގެ މާލީ )ށ(  

 
 ކުށެއް  އެއްވެސް މިބާވަތުގެ ޓެކުމާއި ވައްކަމާއި، ޚިޔާނާތާއި، އިރެއްގައި  އެއްވެސް 10   

 0ނުވުން އްކަމުގައިމީހެ ސާބިތުވެފައިވާ
 ޑިގްރީ  ފުރަތަމަ ދާއިރާއިން ފަިއނޭންސްގެ ނުވަތަ އެކައުންޓިންގ 20   

 ބެލެހެއްޓުމުގެ  ހިސާބު  ފައިސާއާއި ދައުލަތުގެ، ނުވަތަ ހާސިލުކޮށްފައިވުން
 0ލިބިފައިުވން ތަޖްރިބާ އަހަރުދުވަހުގެ 5 މަދުވެގެން ދާއިރާގައި

 
 މީހަކު  އަދާކުރާނެ މަސްއޫލިއްޔަތު މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ންގޮތުގެމަތި މި ގަވާއިދުގައިވާ )ނ(  

 މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ  ވަގުތީގޮތުން  ،ދިމާވެއްޖެނަމަ ނެތް ހާލަެތއް ޢައްޔަންކުރެވިފައި
ނޑައަޅާނީ ފަރާތެއް އަދާކުރާނެ މަސްއޫލިއްޔަތު  އިސްވެރިޔާގެ  އެންމެ އެ ތަނެއްގެ، ކަ

  މިނިސްޓަރެވ0ެ ވަރާގެ މަތިންމަޝް
 

ކައުންސިލެއްގެ މާލީޒިންާމދާރުވެރިޔާގެ ގޮތުގައި  ުނވަތަ ްދައުލަތުގެ އޮފީހެއް )ރ(  
އޭނާއާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުން ވަކިކުރެވޭނީ  ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ މީހަކު،

 ތިރީގައިވާ ހާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހާލަތެއް މެދުވެރިވުމުން މިނިސްަޓރެވ0ެ
 

އެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވުން، ނުަވތަ އެ ފަދަ ކުށެއްގައި  ޖިނާއީ ކުށެއް   10   
ތަޙްޤީޤެއް ފެށި، އެ މީހަކީ މި މަޤާމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރެވޭނޭ ފަދަ މީހަކުކަމުގައި 

 މިނިސްޓަރަށް ނުފެނުނ0ް
 

 ގޮތުގެމަތިން މި ގަވާއިދުގައިވާ  ،ޤާނޫނާއި މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ  20   
 0ނާޤާބިލުވުން އަދާކުރުމުގައި ޒިންމާތައް މަސްއޫލިއްޔަތާއި މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ
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 ދާއިމީ އަދާނުކުެރވޭ ފަދަ ޒިންމާތައް މަސްއޫލިއްޔަތާއި މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ  30   
 0ދިމާވުން ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް

 
ނޑަށް ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގެ އިދާރީ  40     ނުވަތަ  ސަބަބުން ބަދަލެއްގެ  ގެންނަ  ޮއނިގަ

 މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަންޖެހޭ އެ މީހަކު އޮފީހުަގއި ގޮތަކުން ންވެސްއެނޫ
 0ބަދަލުވުން

 
 0ހުށަހެޅުން އަމިއްލައަށް ވަކިވާން އެދި މަސްއޫލިއްޔަތުން ހަވާލުވެފައިވާ އެ މީހަކާ  50   

 
 0ވަކިވުން ވަޒީފާއިން އަދާކުރާ އެ މީހަކު އޮފީހުގައި  60   

 
ގެ މާލީޒިންާމދާުރެވރިޔާ

 އްޔަތުަތއް މަްސއޫލި
 ކައުންސިލުތަކުގެސަރުކާރުގެ މަސްއޫލު އޮފީސްތަކާއި، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި،  )ހ(  2033

މާލިއްޔަތާބެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަްށޓަކައި އެއިން ކޮންމެ 
ންމާތައް އޮފީހެއްގައި މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔަކު ހުންނަންވާނެއެވ0ެ މާލީޒިންާމދާރުވެރިޔާގެ ޒި

 ތިރީގައި މިވަނީއެވ0ެ
 

 ހިނގާނެކަމަށް އެ ތަނުން އާމްދަނީއާއި، ލަާފކުރާ ލިބޭނެކަމަށް އެ ތަނަކަށް  10   
 އެ އަހަރަކަށް ހިމަނައިގެން، ޚަރަދު ކެޕިޓަލް ޚަރަދާއި ރިކަރަންޓް ލަފާކުރާ
 މިނިސްޓަރަށް ތާރީޚަށް  މި ގަވާއިދުގައިވާ  އަދި އެކުލަވައިލައި، ބަޖެޓް ލަފާކުރާ

 0ހުށަހެޅުން
 

 ބަޔާންކުރާ( ހ) މާއްދާގެ  ވަނަ 21 ޤާނޫނުގެ ޒިންމާވުމުގެ  ޚަރަދަށް ދައުލަތުގެ  20   
 އަންގާ ޓްރެަޜރީއިން އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ ޕްލޭން ކޭޝްފްލޯ
 0ރިޕޯޓުކުރުން ތައްޔާރުކޮށް މަތިން ގޮތެއްގެ

 
 ގެ  31 މާރިޗު)ތެރޭގައި  ހުގެމަސްދުވަ( ތިނެއް) 3 ނިމޭތާ މާލީއަހަރެއް ކޮންމެ  30   

އަހަީރ  އެ ތަނެއްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން އިސްވެރިޔާގެ އޮފީހެއްގެ  އެ( ނިޔަލަށް
 0ހުށަހެޅުން ޖެނެރަލަށް އޮޑިޓަރ ރިޕޯޓު
 

 އެ އޮފީސްތަކުގެ އޮފީސްތަކާއި، ނިސްަބތްވާ މާލީޒިންމާދާރުވެރިން  40   
 އޮފީސްތައް ލަތުގެ އެެހިނހެންދައު ،ސެންޓަރުތަކާއި ކޮސްޓް ،ޑިޕާޓްމަންޓުތަކާއި
 ހިންގައި  އެްއގޮތަށް އުސޫލުތަކާ ހަމަޖެހިފައިވާ އަދި  ހަރުދަނާކޮށް ޚަރަދުކުޑަކޮށް،
 މިކަންތައްތަކަށް  އަކަށްވާތީ،ޒިންމާ މާލީިޒންމާދާރުވެރިންގެ ބެލެހެއްޓުމަކީ

 ދަުށން  ބެލުމުގެ އެފަރާތުގެ އިރުޝާދުތައް، މިކަމާގުޅޭ ޢަމަލުކުރުމުގެގޮތުން
 0ދިނުން ޑިޕާޓްމަންޓްތަަކށް ނގަމުންދާހި
 

 އަދި  ،މާލީ މުވައްޒަފުންަނކީ ހުރިހާ ދަށުގައިވާ ބެލުމުގެ މާލީޒިންމާދާރުވެރިންގެ  50   
 ބޭނުންވާ  އަދާކުރުމަށް މަސްއޫލިއްޔަތު އެ އަދި ،އެކަޭށނަ ބެލެހެއްޓުމަށް ހިސާބު
 ކީ ތަމްރީނުދިނުމަ ބަލައި، ުމވައްޒަފުންތޯ ލިބިފައިވާ ތަމްރީނު
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 ަތމްރީނުތަކާއެކު، މިފަދަ މަސްއޫލިއްޔަތަކަށްވާތީ، މާލީޒިންމާދާރުވެރިންގެ
 ހުރިހާ  އިރުޝާދުތައް ލިޔެފައިވާ ބެހޭގޮުތން މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ޑިޕާޓްމަންޓުތަކުގެ
 0ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމު ލިބޭނެ ވަގުތެއްަގއި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް

 
 ޑިޕާޓްމަންޓުތަކުގެ  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގައިނަންބަރު ވަނަ 4 މި މާއްދާގެ  60   

       ،ހުންނަންވާނީ އިރުޝާދުތައް ލިޔެފައިވާ ބެހޭގޮތުން  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ
 އާްނމު  ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ހިސާބު ސިޔާސަތާއި ސަރުކާރުގެ ،މި ގަވާއިދާއި
ނޑައަޅާ ކޮންޓްރޯލަރ ފައިނޭންޝަލް  ،އިރުޝާދުތަކާއި  ،ހަމަތަކާއި ފައިވާކަ

 ޮގތެއްގެމަތިންކަން  ތައާރުޒުނުވާ ޤާނޫނަކާ އެއްވެސް  އަދި ،ސޫލުތަކާއިއު
 0ކަށަވަރުކުރުން

 
 އިރުޝާދުތަކާއި  ލިޔެފައިވާ ެބހޭގޮތުން މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ  70   

 ލަފާ ހުށަހަޅައި ކޮންޓްރޯލަރަށް  ފައިނޭންޝަލް ކޮޕީ އިޞްލާޙުތަކުގެ ގެނެވޭ އެއަށް
 0ހޯދުން
 

 މާލީރިކޯޑުތަކަށް ހިސާބުތަކާއި ކަމަކުން، ބަޔާންކުރެވިފަިއނުވާ މި ގަވާއިދުގައި  80   
 ކޮންޓްރޯލަރަށް  ފައިނޭންޝަލް  ފާހަަގކުރެވިއްޖެނަމަ، އަތުވެދާނެކަމަށް ބަދަލެއް
 0ށަހެޅުންހު ލިޔުމުން

 
 ދަތިތަކެއް ޢަމަލުކުރުމުަގއި އެއްގޮތަށް އުސޫލުތަކާ މި ގަވާއިދާއި  10   

 ލަފަޔާއެކު ފެްނނަ ގޮތުގެ އެ ތަނަކަށް ޙައްލުކުރުމަށް އެކަމެއް ،ޖެނަމަމެދުވެރިވެއް
 0ހުށަހެޅުން ިލޔުމުން ކޮންޓްޯރލަރަށް ފައިނޭންޝަލް

 
 އޮފިސަރުން  އެކައުންޓްސް  މަސްއޫލިއްޔަތަކީ އޮފިސަރުންގެ އެކައުންޓްސް  130   

 ންމާގެޒި އޮފިސަރުންގެ އެކައުންޓްސް ޢައްޔަންކުރެވިފައިނުވާ ތަންތަުނގައި،
 ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ  އެކަމަށް ކުރާނީ އެ އޮފީހެއްގައި ކަމެއް ހުރިހާ ހިމެނޭ ތެރޭގައި

 0ކަަށވަރުކުރުން ޒިންމާވާގޮތަށްކަން ފަރާތަކުން
 

 އޮފިސަރުން  ރައިޒިންގއޮތޮ ހުއްދަދޭ ޚަރަދުތަކަށް ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން ކުރާ  110   
ނޑައަޅައި، އަަދދު އެންމެމަތީ ވޭނެ ހުއްދަދެ އެ މުވައްޒަފުްނަނށް ޢައްޔަންކޮށް،  ކަ

 ކަށަވަރުކުރުމަށް ( ސިގްނޭޗަރ ސްޕެސިމެން) ސޮއި ހުއްދަދޭ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރުގައި
 0ުހށަހެޅުން ކޮންޓްޯރލަރަށް ފައިނޭންޝަލް

 
 ނަންބަުރގެ  ވަނަ 11 ފެށިެގން ނަންބަރުން ވަނަ 1 ގެ( ހ) މި މާއްދާގެ  120   

 އިސްވެރިޔާ  ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގެ ތުރުންވެސްއި ކަންތައްތަކުގެ ހިމެނޭ ނިޔަލަށް
 0ކުރުން މާލީކަންކަން ހަވާލުކުރާ ކުރުމަށް

 
މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާއަށް ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އަދާކުރަންޖެޭހ  )ށ(  

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާއަށް އަމިއްލައަށް އަދާކުރެވިދާނެއެވ0ެ 
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ވަތަ ޕްރިންސިޕަލް އެކައުންޓިންގ އޮފިސަރާ ލިޔުމުން ހަވާލުކޮށްގެންވެްސ ނު
މިގޮތަށް ހަވާލުކުރުމަކުން މާލީޒިންމާާދރުވެރިޔާއަށް އޭނާގެ  ކުރުވިދާނެއެވ0ެ

 މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތަކުން ބަރީއައެއް ނުވެވޭނެއެވ0ެ
 

ތަުކގެ    ކައުންސިލު
 ޒިްނމާ މާލީކަންތައްތަުކގެ 

ހިނގާ ނުހިނގާޮގްތ  ސިލުތަކުގެ މާލީކަންތައްތަްއ ބެލެހެއްޓުމުގައި ތިރީގައިމިވާ ަކންތައްތައްކައުން  2034
ރައީސްގެ  ކައުންސިލްގެ އެކަންކަން ގަވާއިުދްނ ހިނގަމުންދޭޯތ ކަށަވަރުކުރުމަކީބަލައި 
 ވ0ެޒިންމާއެކެ

 
 ގަވާއިދުން ރާތްތަކަށްފަ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތައްޔާރުކުރުމާއި، މާލީރިޕޯޓުތައް ކައުންސިލްގެ )ހ(  

 0ފޮނުވުން
ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދާ ތައާރުޒުނުވާގޮތަށް ކައުންސިލުން ނިންމާ ގޮތެއްގެމަތިްނ  )ށ(  

 ކައުންސިލަށް ލިބޭ ފައިސާގެ އެންމެހައި ކަންތައް  އިދާރާއިން ހިންގުނ0ް
 

 އްސުނ0ްއާމްދަނީއާއި ޚަރަދުގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓޭނެ އިްނތިޒާމު ހަމަޖެ  )ނ(  
 

މުދަލާއި  ހަވާލުގައި ހުންނަ މުދާ ހޯދުމާއި، ވިއްކުމާއި، ދޫކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ޤާނޫނާއި   )ރ(  
 މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ބެލެހެއްުޓނ0ް

 
 ކައުންސިލުތަުކގެ

 މާލީޒިންާމދާުރެވރިން
 ވަކިކުރުން  ންކުުރމާއިޢައްޔަ

ވަކިކުރާނީ، ލޯކަލް ގަވަރމަންްޓ  ންކޮށްކައުންސިލުތަކުގެ މާލީޒިންމާދާރުވެރިން ޢައްޔަ )ހ(  2035
 0ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީންނެވެ އޮފް މިނިްސޓަރ ލަފާގެ މަތިން އޮތޯރިޓީގެ

 
  މި މާއްދާގެ )ހ(ގައިވާ ޮގތުެގ މަތިން ޢައްޔަނުކުރެވޭ ފަރާްތ ވާންވާނީ މިގަވާއިދުގެ  )ށ( 

 ށެވ0ެވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިާވ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތަކަ 2032
 

   މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢައްޔަނުކުރެވޭ ފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  )ނ( 
 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވ0ެ  2.03މި ގަވާއިދުގެ 

 
ކައުންސިލުތަކުގެ މާލީޒިންމާދާުރވެރިޔާގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ މީހަކު، އޭނާާއ  )ށ( 

ކުރެވިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުން ވަކިކުރާނީ ތިރީގައިވާ ހާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހާލަތެއް ހަވާލު
 މެދުވެރިވުމުން މިނިސްޓަރެވ0ެ

 
 ޤާނޫނަކާ ނުވަތަ އަސާސީއާ  ޤާނޫނު ނުވަތަ އަސްލަކާ އިސްލާމްދީނުގެ  10   

ނޑައެޅިގެން  0ސާބިތުވުން ޝަރީޢަތަށް ޚިލާފުވެއްޖެކަމަށް ކަ
 

 ގޮތުގެމަތިން  މި ގަވާއިދުގައިވާ ޤާނޫނާއި ލިއްޔަތުގެމާ ދައުލަތުގެ  20   
 0ނާޤާބިލުވުން އަދާކުރުމުގައި ޒިންމާތައް މަސްއޫލިއްޔަތާއި މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ

 
 ދާއިމީ އަދާނުކުރެވޭފަދަ ޒިންމާތައް މަސްއޫލިއްޔަތާއި މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ  30   

 0ދިމާވުން ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް
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ނޑަށް އިދާރީ ންސިލެއްގެކައު އެ  40     ނުަވތަ  ސަބަބުން ބަދަލެއްގެ ގެންނަ އޮނިގަ

 މަސްއޫލިއްޔަތު  އަދާކުރަންޖެހޭ އެމީހަކު އޮފީހުަގއި ގޮތަކުން އެނޫންވެސް
 0ބަދަލުވުން

  
 0ހުށަހެޅުން ވަކިވާން އެދި އަމިއްލައަށް މަސްއޫލިއްޔަތުން ހަވާލުވެފައިވާ އެ މީހަކާ  50   

 
 0ވަކިވުން ވަޒީފާއިން އަދާކުރާ ހަކުއެ މީ އޮފީހުގައި  60   

 
 ދަށުން  އެ އޮފީސްތަކުގެ ،އޮފީސްތަކާއި މަސްއޫލު މިނިސްޓްރީން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން ދައުލަތުގެ 2036 މާލީ ކަންކަމާބެހޭ މަާޤމު 

  ،އެކައުންޓިންގ އޮފިސަރު ، ޕްރިންސިޕަލް އެކައުންޓިންގ އޮފިސަރު ތަްނތަނުގައި ހިނގަމުންދާ
 އޮފިސަރު، އަދި ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރު ހުންނަންާވނެއެވ0ެ ޒިންގއޮތޮރައި

 
 
 
 

  3 ބާބު

 ތައްޔާރުކުރުންް ބަޖެޓް އަހަރީ ދައުލަތުގެ

 
 ދައުލަތުގެ ކުރިން  މަސްދުވަސް( ދޭއް) 2 ލަސްވެގެން ފެށުމުގެ އަހަރެއް މާލީ ކޮންމެ )ހ(  3031 ދައުލަުތގެ އަަހރީ ބަޖެޓް 

0 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ މިނިސްޓަރު ތައްޔާރުކޮށް ބަޖެޓް އަންދާޒާ
އަަހީރ  ދައުލަތުގެ" ކިޔާނީ ފާސްކުރުމަށްަފހު ބަޖެޓް މި  މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ އަދި

 0ންނެވެމިހެ" ބަޖެޓް
 

ޚަރަދު  ކެޕިޓަލް ފަންޑުން ވަރކްސް ކެޕިޓަލް އެންޑް ލޯްނސް އަހަރީ ބަޖެޓުގައި ދައުލަތުގެ )ށ(  
 ޚަރަދު ކުރުމުގެ  ރިކަރަންޓް ފަންޑުން ރެވެނިއު ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ހުއްދައާއި، ގެކުރުމު

 0ހުއްދަ ދެވޭނެއެވެ
 

 ޓްރަސްޓް  ތަންތާނގެ ދަށުގައިވާ އެ އޮފީސްތަކުގެ އޮފީސްތަކާއި މަސްއޫލު ސަރުކާރުގެ )ނ(  
ނޑައަޅާފައި އަންދާާޒއެއް އާމްދަނީގެ ލިބޭ ޚަރަދާއި ކުރެވޭ އެކައުންޓުތަކުން  ވާ ކަ

 އަހަރީ ބަޖެޓުގައި  މަސްއޫލު އޮފީހުގެ  ތަްއޔާރުކޮށް އެއްގޮތަށް ނަމޫނާއަކާ
 0ހިމަނަންވާނެއެވެ

 
 އާމްދަނީގެ  ކުރެވިފައިވާ އަންދާޒާ އެ އަހަރަކަށް އޮފީހަކުން  ކޮންމެ ދައުލަތުގެ )ރ(  

 އަންދާޒާކުރެވޭވަރު  ޚަރަދުތަކަށް ޚަރަދުތަކާއި، ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް ޚުލާޞާއަކާއި
 އޮފީސްތަކުން ދައުލަތުގެ އިތުރުން މީގ0ެ ހިމަނަންވާނެއެވެ އަހަރީ ބަޖެޓުގައި އުލަތުގެދަ

 ޚަރަދުތަކާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތަކާއި، ރިކަރަންޓް ޑެތި ބޮ ހަމަޖެހިފައިވާ ކުރުމަށް
 ދައުލަތުގެ ތަފުސީލު ފައިސާއާބެހޭ ހަމަޖެހިފައިވާ ދޫކުރުމަށް ގޮތުގައި ލޯނުގެ ތަފުސީލާއި،



20 
 

 0ހިމަނަންވާނެެއވެ ބަޖެޓުގައި އަހަރީ
 

 ބަޖެޓް އަންާދޒާ
 ހުށަެހޅުން  ތައްޔާރުކޮށް

 ސަރުކާރުގެ  ތައްޔާރުކުރުމުގައި، ބަޖެޓް ލަފާކުރާ އޮފީހަކުން  ކޮންމެ ދައުލަތުގެ )ހ(  3032
 އަާދކުރުމަށް އެ އޮފީހަކުން  ވާޖިބު ޤާނޫނީ އެ އޮފީހެއްގެ ނުވަތަ އެއްގޮތަށް ސިޔާސަތުތަކާ

ނޑައެޅުމަށްފަހު ސިޔާސަތު ހޭތަންފީޒުކުރަންޖެ ނޑިތައް  ހާސިލުކުރަންޖެހޭ ކަ ނޑުދަ  ލަ
ނޑައަޅަންވާނެއެވެ ހަރަކާތްތައް ހިންގަންޖެހޭ  ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި  0ކަ

 
 އެ އޮފީހުގެ  ތައްޔާރުކުރުމުގައި ޓާގެޓުތައް ޕަރފޯމަންސް ެދލިކޮޕީއާއި ބަޖެޓުގެ އަންދާޒާ )ށ(  

 ވެރިންނާިއ، އެ ޑިޕާޓްަމންޓްތަކުގެ ބެހޭގޮތުން ހަރަކާތްތަކާ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާ ގުޅޭ
 މުވައްޒަފުންނާ  ހިންގާ ހަރަކާތްތައް ޕްރޮގްރާމުގެ  ނުވަތަ މެނޭޖަރުން ޕްރޮޖެކްޓް

 0ނެއެވެމަޝްވަރާކުރަންވާ
 

ނޑައަޅާ  މިނިސްޓަރު )ނ(    އައުޓްޕުޓް  އައުޓްކަމްސް، ޓާގެޓަޑް އެ އޮފީހެއްގެ ފޯމެޓަކަށް، ކަ
 0ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ ތައްޔާރުކޮށް، މަޢުލޫމާތު ންޑިކޭޓަރސްއާބެހޭއި ޕަރފޯމަންސް އަދި
 

ކުރިޔަށް  އޮފީހަކަށް ކޮންމެ ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ސިޔާސަތުތައް ގައިވާ ( ހ) މި މާއްދާގެ )ރ(  
ނޑައަޅާ މިނިސްޓަރު އަންދާޒާ ބަޖެުޓގެ ބޭނުންވާ އަހަރަށް އޮތް  ގޮތެއްގެމަތިން  ކަ

 0ވެތައްޔާރުކުރަންވާނެއެ
 

 ސެކްޓަރ ފަންޑުގައި ހިމެނޭ ޕަބްލިކް ވަރކްސް ކެޕިޓަލް އެންޑް ލޯންސް )ބ(  
 ހިމަނަންވާނީ  ޚަރަދުގެ އަންދާޒާގައި ކެޕިޓަލް އެހެނިހެން ޕްރޮގްރާމާއި އިންވެސްޓްމަންޓް
ނޑައަޅާ މިނިސްޓަރު އެއިރެއްގައި  އަގު  އެ އައިޓަމެއްގެ  ނުވަތަ  ކުޑަނޫން އަދަދަކަށްވުރެ ކަ

 ކުރުނޫން އަހަރަށްވުރެ( އެކެއް) 1' ލައިފް ވަރކިންގ' ލަފާކުރެވޭ ޓަމެއްގެއެ އައި
  0އައިޓަމްތަކެވެ

 
 ވަރކްސް ކެޕިޓަލް އެންޑް  ލޯންސް ފަންޑާއި ރެވެނިއު ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ދައުލަތުގެ )ޅ(  

 ކުރިޔަށް އޮތް އަންދާޒާއެއް މިންވަރުގެ  ހިއްސާކުރާ އޮފީހަކުން ކޮންމެ ދައުލަތުގެ ފަންޑަށް
 0ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ އަހަރަށް( ދޭއް) 2 އިތުރު އަހަރަށާއި

 
 ހުއްދައާއެކު ހުށަހަޅައި އިސްވެރިއަކަށް އެންމެ އެ އޮފީހެއްގެ ދެލިކޮޕީ ބަޖެޓުގެ އަންދާޒާ )ކ(  

 އެންޑް  ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ ށްތާރީޚަ ބަޖެޓު ސާކިއުލަރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
 0ންވާނެއެވެހުށަހަޅަ ޓްރެޜަރީއަށް

 
 ދައުލަތުގެ ޓްރެޜަރީން އެންޑް  ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ ހޯދުމަށް މަޢުލޫމާތު ބަޖެޓާގުޅޭ )އ(  

 މުއްދަތުގެ  އެދިފައިވާ އެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ،އެދިއްޖެނަމަ އޮފީހެއްގައި  އެއްވެސް
 މުއްދަތަކީ ފައިވާއެދި ފޮނުވުމަށް ހޯދައި މަޢުލޫމާތ0ު ދޭންވާނެއެވެ އެ މަޢުލޫމާތު ތެރޭގައި

 ލިޔުމަކުން  ބަޔާންކޮށް ސަބަބު  ނޫންނަަމ، މުއްދަތެއް ފޯރުކޮށްދެޭވނެ ހޯދައި އެ މަޢުލޫމާތު
 0އަންގަންވާނެއެވެ އެކަން
 



21 
 

 ހުއްދަކުރާ މިނިސްޓަރު ނުވަތަ ލިޔެގެން ކަރުދާހުގައި ލިޔެކިޔުމެއް ހުރިހާ ބަޖެޓާބެހޭ )ވ(  
 0ހުންނަންވާނެއެވެ ވިފައިރައްކާކުރެ ފޯމެޓަކަށް އިލެކްޓްރޯނިކް

 
 ފިނޭންސް  އޮފް ިމިނސްޓްރީ މަޢުލޫާމތު، ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ )މ(  

ިމ  0ފޮނުވަންވާނެއެވެ އޮފީސްތަކަށް ދައުލަތުގެ ކުރިން ޖުލައިގެ  1 ޓްރެޜަރީން އެންޑް
 އެންމެމަތީ  ކުރަންވީތައްޔާރުކުރުމުގައި ބޭނުން ބަޖެޓް އަންދާޒާ ތެރޭގައި މަޢުލޫމާތުގެ
އަދި ބަޖެޓު ހުށަހަޅަންވީ އެންމެ ފަހުގެ  0ހިމަނަންވާނެއެވެ( ސީލިންގ ބަޖެޓް)އަދަދު 

 ތާރީޚު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވ0ެ
 

 އަްނދާޒާ ތަުކގެކައުންސިލު
 ބަޖެޓް 

 ތަރައްޤީގެ ދާއިރާގެ އިދާރީ  ،ރަށާއި އެކުލަވައިލުމުގައި، ބަޖެޓް ކައުންސިލުތަކުގެ )ހ(  3033
 އަތޮޅުކައުންސިލުން  ،ރަށުކަުއންސިލާއި ބަލައިގެން ޕްލޭަނށް ފައިނޭންޝަލް ،ޕްލޭނާއި

 0ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ ބަޖެޓް ލަފާކުރާ އަހަރަށް 3  ކުރިޔަށް އޮތް 
 ޕްލޭަނށް  ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނާއި ތަރައްޤީގެ އަވަށްތަކުގެ ހިމެނޭ ސިޓީގައި ސިޓީއާއި )ށ(  

 ބަެޖޓް  ލަފާކުރާ އަަހރަށް 3ކުރިޔަށް އޮތް  ންސިޓީކައުންސިލްތަކު  ބަލައިގެން
 0ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ

 
0 ހިމަނަންވާނެއެވެ ހުށަހެޅުުމގައި ބަޖެޓް މަޢުލޫމާތު ގައިވާ( ށ) އާއި( ހ) މި މާއްދާގެ )ނ(  

 އެންޑް  ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ  ތައްޔާރުކުރާނީ ަބޖެޓް ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް  އަދި
ނޑަ ޓްރެޜަރީން  0އެއްގޮތަށެވެ ނަމޫނާއާ އަޅާކަ

 
ޚަރަދަށް  ކުރާނެ އާމްަދނީއާއި ލިބޭނެ އަތޮޅުކައުންސިލްތަކަށާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް )ރ(  

 އަދަދު ފައިސާގެ ބޭނުންވާ ސަރުކާރުން ބަޖެޓަށް އަހަރު  ކުރިޔަށް އޮތް ބަލައި،
ނޑައަޅައި،  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފާސްކޮށް އަތޮޅުކައުންސިލުން ކަ

 އަތޮޅުކައުންސިލުތަކުގެ ރަށުކައުންސިލުތަކާއި  ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނުގައި ހިންގުމުގެ އުސޫލުން
 ގޮތުގެމަތިން  ގައިވާ( ހ) މި މާއްދާގެ ހޯދުމަށް ފައިސާ ބޭނުންވާ ސަރުކާރުން ބަޖެޓަށް
ނޑައަޅާ މިނިސްޓަރު ނުަވތަ ކުރިން ގެ 31  އޮގަސްޓު  އޮފް ޓްރީމިނިސް ތާރީޚަކަށް ކަ
 0ޓްރެޜަރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ އެންޑް ފިނޭންސް

 
 އަހަރު ކުރިޔަށް އޮތް ޚަރަދަށް ބަލައި، ކުރާނެ ާއމްދަނީއާއި ލިބޭނެ ސިޓީކައުންސިލުތަކަށް )ބ(  

ނޑައަޅައި، އަދަދު ފައިސާގެ ބޭނުންވާ ސަރުކާރުން ބަޖެޓަށް ކައުންސިލުގެ  ކަ
 އުސޫލުން  ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް  އިދާރީ ރާއްޖޭގެދިވެހި ފާސްކޮށް ސިޓީކައުންސިލުން

 ބަޖެޓަށް  ސިޓީކައުންސިލުގެ އަވަށު އޮފީސްތަކާއި ބަޔާންުކރާ ޤާނޫނުގައި ހިންގުމުގެ
  އޮގަސްޓު ގޮތުގެމަތިން )ށ( ގައިވާ މި މާއްދާގެ ހޯދުމަށް ފައިސާ ބޭނުންވާ ސަރުކާރުން

ނޑައަޅާ މިނިްސޓަރު ނުވަތަ  ކުރިން ގެ 31  ފިނޭންސް  އޮފް މިނިސްޓްރީ ކަށްތާރީޚަ ކަ
 0ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ޓްރެޜަރީއަށް އެންޑް
 

 ާއމްދަީނގެ ދައުލަުތގެ
 އަްނދާޒާ އަންާދޒާތައް
 ހިެމނުން  ބަޖެޓުަގއި

އިރުޝާދެއް  ޚާއްޞަ ވަކި  ހިމެނުމަށް ބަޖެޓުގައި އަންދާޒާ  ބައިތައް އާމްދަނީގެ )ހ(  3034
 ސަމާލުކަން  އެކަމަކަށް އޮީފހަކުން ގެދައުލަތު ނިސްަބތްވާ އެކަމެއް ދީފައިވާނަމަ،
 0ދޭންވާނެއެވެ
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 އާމްދަނީގެ  އަންދާޒާކުރާ ލިޭބނެކަމަށް އޮފީހަުކން އެ ފަންޑަށް، ރެވެނިއު ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް )ށ( 

 ހިންގޭ  އޮފީހަކުން އެ 0ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ އޮފީހަކުން ކޮންމެ ދައުލަތުގެ ދެލިކޮޕީއެއް
 ލިބޭ  މިގޮތުނ0ް ހިމަނަންވާނެއެވެ ދެލިކޮޕީގައި  އެ އާމްދަނީ ހައިއެންމެ ލިބޭ ހަރަކާތްތަކުން

        ހިސާުބކުރި ކަމުގައިވިޔަސް  ބަލައިގަނެ އޮފީހަކުން އެހެން ބައެއް، އާމްދަނީގެ
 0ހިމަނަންވާނެއެވެ އާމްދަނީގައި އަންދާޒާ އޮފީހެއްގެ ނިސްބަތްވާ އާމްދަނީއެއް އެ
 

ސަމާލުކަްނ  ުނހިމެނުމަށް ިއތުރަށް އަދަދަށްވުރެ ިލބޭނެ އަންދާޒާކުރުމުގައި އާމްދަނީ )ނ(  
 އުނިއިތުރު  އަންނަ އަޅާަބލާއިރު އަހަރާ ނިމުނު އާްމދަނީ ިލބޭ އަދ0ި ދޭންވާނެއެވެ

 0ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ ބަޖެޓާއެކު އަންދާޒާ ތަފުސީލު އަންނަންޖެހުނު ޮގތުގެ
 

 ލިބުމުގެ  ހަމަެޖހިގެން ނޫނީ  ތަކެއްކަންތައް  ވަކި ުނވަތަ ފާސްވެގެން ޤާނޫނެއް ވަކި )ރ(  
 ބަެޖޓް  އެކަން ،ިހމަނާނަމަ އާމްދަނީގައި އަންދާޒާ ިލބޭެނކަމަށް އާމްަދނީ ފުރުޞަތު ނެތް

 އަދި 0 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ އޮފީހަކުން ސަމާލުކަމަށް އެ ފަރާތްތަކުގެ ދިރާސާކުރާ
 މިނިސްޓަރަށް  ންއޮފީހަކު އެ  ރިޕޯޓެއް ޚާއްޞަ މިކަމަށް ،ނަމަބޭނުންވާ މިނިސްޓަރު

 0ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
 

 ބަޖެުޓގެ އަންާދޒާ
 ބަދަލު ދެލިކޮޕީއަށް 
 ގެަނއުން 

 ދެލިކޮޕީތައް  ަބޖެޓުގެ އަންދާޒާ ހުށަހަޅާފައިވާ އޮފީސްތަކުން ދައުލަތުގެ )ހ(  3035
 ގެންަނންޖެޭހނަމަ އެ އޮފީހެއްގެ ބަދަލެއް އެ އަންދާޒާތަކަށް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،
 0މަޝްވަރާކުރަންވާނެއެވެ ޔާއާމާލީޒިންމާދާރުވެރި

 
 ދެލިކޮޕީއަށް އަންދާޒާ ބަެޖުޓގެ ބައްދަލުވުންތަކަށްަފހު، މަޝްވަރާ ގައިވާ( ހ) މި މާއްދާގެ )ށ(  

ނޑައަޅާ ިމނިސްޓަރު ހިމަނައިގެން، ބަަދުލތައް އެއްބަސްވެވުނު ގެނައުމަށް  މުއްދަތުގެ ކަ
 އެންޑް  ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ ދެލިކޮޕީ އެްނމެފަހުގެ ބަޖެޓުގެ އަންދާޒާ ތެރޭގައި

 0ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ޓްރެޜަރީއަށް
 

 ބަަދލެއް  އިތުރު އަންދާާޒތަކަށް ބަެޖޓުގެ އެންމެފަހުގެ ުހށަހަޅާ އޮފީސްތަކުން ދައުލަތުގެ )ނ(  
 ނުވަތަ  ބަދަލެއް މިފަދަ ފެނިއްޖެނަމަ، މިނިސްޓަރަށް ގެންނަން އިޞްލާޙެއް ނުވަތަ

 0 ލިބިގެންވެއެވެ މިނިސްޓަރަށް އިޚުތިޔާރު  ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙެއް
 

 ބަޖެޓް އަަހރީ ދައުލަުތގެ
 ަމޖިލީހަށް ރައްޔިތުްނގެ
 ހުށަހެޅުން 

ފަންޑާއި،  ވަރކްސް  ކެޕިޓަލް  އެންޑް  ލޯންސް ފަންޑާއި، ރެވެނިއު ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް )ހ(  3036
 ބަޖެޓް  ލިބުމުން، ދެލިކޮޕީ އެންމެފަހުގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑާއި، އެޑްވާންސް ފަންޑުގެ

 ޮގތުގައި  ގެ" ބަޖެޓް އަހަރީ  ދައުލަތުގެ" އަހަރުގެ ކުރިޔަށް އޮތް  އެކުލަވައިލައި،
( ދޭއް) 2 ލަސްވެގެން އެންމެ ފެށުމުގެ މާލީއަހަރު ،ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށް އެކުލަވައިލެވޭ

 0ހުށަހަަޅންވާނެއެވެ މިނިސްޓަރު މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ ކުރިން މަސްދުވަސް
 

 ޚަރަދާއި، ލަފާކުރާ ހިނގާނެކަމަށް އެ މާލީ އަހަރަށް އެ ބަޖެޓުގައި، ހުށަހަޅާއިރު، ބަޖެޓް )ށ(  
ލަފާކުރާ އެއްޗެއްގެ ލިބޭނެކަމަށް  ،އިއާމްދަނީއާ ލަފާުކރާ ލިބޭނެކަަމށް ދައުލަތަށް
 ޚަރަދާިއ، ކުރެވުނު ހޭދައާއި، ހިނގި ދައުލަތުން މާލީއަަހރު ވޭތުވެދިޔަ ހިސާބާއި،
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 ދަށުން  ގެސުރުޚީތަކެއް ވަކި އެ ބަޖެޓުގައި ހިސާބު، އްޗެއްގެއެ ިލބުނު ދައުލަތަށް
 0ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ ފާހަގަކޮށް

 
 ހިނގާނެކަަމށް  އެތަނަކަށް އާމްދަނީއާއި، ލަފާކުރާ ލިބޭނެަކމަށް އޮފީސްތަކަށް ދައުލަތުގެ )ނ(  

 ބަެޖުޓން  އަހަރީ ދައުލަތުގެ ޚުލާޞާއާއި، ޚަރަދުގެ ކެޕިޓަލް ،ޚަރަދާއި ރިކަރަންޓް ލަފާކުރާ
 ބަޖެޓުގައި އަހަރީ ދައުަލތުގެ އަދަދު، ދޭންޖެހޭ އަހަރަށް ކުރިޔަށް އޮތް ކައުންސިލްތަކަށް
 ރިކަރަންޓް  ބޮޑެތި ހުށަހަޅާ ކުރުމަށް އޮފީސްތަކުން ދައުލަުތގެ އަދ0ި ހިމަނަންވާނެއެވެ

 0ހިމަނަންވާނެއެވެ ބަޖެުޓގައި އަހަރީ ދައުލަތުގެ ތަފުސީލު، ޚަރަދުތަކުގެ ކެޕިޓަލް ،ޚަރަދާއި
 

 ޑެފިސިޓްވާނަމަ، ބަެޖޓް ހުށަހަޅާއިރު މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ ބަޖެޓް އަހަރީ ދައުލަތުގެ )ރ(  
 0ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ ފައިނޭންްސކުރާނެ ގޮތް ޑެފިސިޓް ދައުލަތުން

 
 ބަޖެޓް ސަޕްލިމެންޓްރީ
 ަމޖިލީހަށް ރައްޔިތުްނގެ
 ހުށަހެޅުން 

 ސަޕްލިމެންޓްރީ  މެދުވެރިވެއްެޖނަމަ، ުހށަަހޅަންޖެހޭ ހާލަތެއް ޖެޓެއްބަ ސަޕްލިމެންޓްރީ )ހ(  3037
 މިނިސްޓަރު އޮީފސްތަކަށް ޭބނުންވާ ބަޖެޓް ހުށަހެޅުމަށް، ތައްޔާރުކޮށް ބަޖެޓް

 0އަންގަންވާނެއެވެ
 

 ބަޖެޓެއް  ސަޕްލިމެންޓްރީ މެދުވެރިވެެގން ގައިވާފަދަ ހާލަތެއް( ހ) މި މާއްދާގެ )ށ( 
 ވަނަ 3032މި ގަވާއިދުގެ  އޮފީހަކުން އެ އަންގައިފިނަމަ، މިނިސްޓަރު އެކުލަވާލުމަށް
 އަންގާ މިނިސްޓަރު އެކުލަވައިލައި  ބަޖެޓް ސަޕްލިމެންޓްރީ ގޮތުގެމަތިން މާއްދާގައިވާ
 0ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ ތެރޭގައި މުއްދަތެއްގެ

 
 މަޖިލީހުން ގެރައްޔިތުން އިތުރަށް ބޭުނންާވ ފައިސާއެއް އިތުރުކުރަން ބަޖެޓަށް )ނ(  

 އެދި  ފާސްކުރުމަށް މަޖިީލހުން ރައްޔިތުންގެ ބަޖެޓެއް ސަޕްލިމެންޓްރީ ނުވަތަ ފާސްކުރުމަށް
 ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް  މި ގަވާއިދުގައި  ަތއްޔާރުކުރުމަށް އެ ބަޖެޓް ހުށަހަޅާނަމަ، 
( އްއެކެ) 1ދުވަހެއްގެ  ޭބނުންވާ އެ ބަޖެޓެއް ނުވަތަ އެ ފައިސާއެއް ތައްޔާރުކޮށް،
 0ހުށަހަަޅންވާނެއެވެ މިނިސްޓަރު މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ ކުރިން މަސްދުވަސް

 
   ފާްސވުމުްނ، ބަޖެޓް އަހަރީ
 ޝާއިޢުުކރުން  ބަޖެޓް

 ތަފުސީލާއެކު އެ ބަޖެޓުގެ ފާސްވުމުްނ، މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ ބަޖެޓް އަހަރީ ދައުލަތުގެ  3038
 މިނިސްޓަރު  އިންތިޒާމު ފޮނުވުުމގެ ށް އޮފީސްތަކަ ދައުަލތުގެ ކަާމބެހޭ ޝާއިޢުކޮށް،

 0ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ
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   4 ބާބު

 ހުއްދަދިނުންް ޚަރަދުކުރުމަށްް ،ދޫކުރުމާއި ބަޖެޓް

 
 ރެވެނިއު ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ތެރެއިން ފައިސާގެ ދައުލަތުގެ އެކައުންޓުގައިވާ ބޭންކް ޕަބްލިކް )ހ( 4.01 ދޫުކރުން  ބަޖެޓް

 ފައިސާ  ފަންޑުގައިވާ ވަރކްސް  ކެޕިޓަލް އެންޑް ލޯންސް ވަތަނު ފަންޑުގައިވާ ފައިސާ
 ދޫކުރާ  ލިޔުމުން ސޮއިކޮށް، މިނިސްޓަރު ގޮތުގެމަތިން ތިރީގައިމިވާ ޚަރަދުކުރެވޭނީ،

 0ދަށުންނެވެ ހުއްދައެއްގެ
 

 0ކުރުމަށް ޚަރަދުތައް ހިެމނޭ ބަޖެޓެއްގައި ފާސްކޮށްފައިވާ  10   
 

 އަހަރަކު  ދޫކުރާނީ ހުއްދަ މިގޮތުނ0ް ދޫކުރުން ހުއްދަ ފެށޭއިރު މާލީއަހަރެއް ކޮންމެ  20   
 0އެއްފަހަރު

 
 ފަންޑުން، ވަރކްސް  ކެޕިޓަލް  އެންޑް  ލޯންސް ފަންޑާއި، ރެވެނިއު ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް )ށ(  

 އެ ފަންުޑން  ބަޖެޓުގައި މާލީއަހަރެއްގެ އެ ޖުމުލަ ޚަރަދު، ކުރެވޭ މާލީއަހަރެއްގައި
 0ނުވާނެއެވެ އިތުރުވެގެން ޖުމުލަ ޚަރަދަށްވުރެ ފާސްކޮށްފައިވާ ޚަރަދުކުރުމަށް

 
 މުއްދަތު އެ ބަޖެޓުގެ ހުއްދައެއް، ދޫކުރެވިފައިވާ ގުޅިގެން ބަޖެޓަކާ ފާސްކޮށްފައިވާ )ނ(  

 ހޯދާފައިވާ ތެރޭގައި މާލީއަހަރުގެ ޚަރަދެއް ކުރެވޭނީ ދަށުން އެ ހުއްދައިގެ ހަމަވުމަށްފަހު
 ނިމޭފަހުން  މާލީއަހަރެއް އެ ބިލެއް، ފައިސާގެ ންޖެހޭދޭ ޚިދުމަތަކަށް ނުވަތަ މުދަލަކަށް،

 އޮފް މިނިސްޓްރީ ތެޭރގައި ދުވަހުގެ( ތިރީސް) 33 ބަންދު ޫނން  ސަރުކާރު އަންނަ
 ގޮތެއްގެމަތިން ުހއްދަކުރާ އެ މިނިސްޓްރީން ހުށަހަޅައި ޓްރެޜަރީއަށް އެންޑް ފިނޭންސް

 0ޚަރަދުކުރުމަށެވެ
 

 ިމންވަރުގެ  ބޭނުންވާ ޚަރަދުކުރަން  ،ޚަރަދުކުރާނީ ުނވަތަ ނީދޫކުރާ ފައިސާ ބަޖެޓުން )ރ(  
        ނުވަތަ  ޓްރެޜަރީން އެންޑް  ފިނޭންސް އޮފް ިމނިސްްޓރީ ބަލައިގެން މައްޗަށް

 0ފަރާތަުކންނެވެ ހުއްދަދީފައިވާ ގޮތެއްގެމަތިން ހުއްދަކުރާ އެ މިނިސްޓްރީން
 

ނޑައަޅާފައިވާ  މާލީއަހަރަކަށް )ބ(    ފަށާނީ  ކުރަން ޚަރަދުތައް ހިމަނާފައިވާ ބަޖެޓުގައި ކަ
   0ހުއްދައަކުންނެވެ ދޭ މިނިސްޓަރު

 
ފާސްވި ަބޖެޓް ލިބުުމން 
ދައުލަުތގެ އޮީފސްތަކުން 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

 އަދަދާއި ލަފާކުރި ަތކަށްޕްރޮގްރާމު ބަޖެޓްކުރި ޮއފީހަކުން އެ ލިބުުމން ބަޖެޓް ފާސްވި )ހ( 4.02
 0މުރާޖަޢާކުރަންވާނެއެވެ އަޅައިކިޔައި ބަެޖޓާ ލިބުނު ފާސްވެގެން

 
 ރައްޔިތުންގެ މާލީއަހަރަކަށް އެ މުރާޖަޢާކުރުމުގައި ގައިވާ ގޮތަށް( ހ) މި މާއްދާގެ )ށ( 

 އަހަރީ އެތަނެއްގެ އިތުރުނުާވގޮތަށް ބަޖެޓަށްވުރެ ދޫކުރި މިނިސްޓަރު  ފާސްކޮށް މަޖިލީހުން
 0ވާނެއެވެރާވަން ތަރުތީބުން އިސްކަންދޭ ތައް،ޕްރޮގްރާމު
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       އާމްދަނީއާއި ލިބޭ އޮފީހަކަށް އެ ބަޖެޓުގައި ފާސްކުރި ލިބުމުން  ބަޖެޓު ފާސްވި )ނ(  

ނޑައަޅާ  މިނިސްޓަރު ޕްލޭނެއް، ކޭޝްފްލޯ  ޚަރަދުގެ  ކުރާ  އޮފީހަކުން އެ  ފޯމެޓަކަށް، ކަ
)ތިނެްއ(  3 ތާފާސްކުރި ބަޖެޓް ޕްލޭން ކޭޝްފްލޯ  މި އަދި 0ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ  ޓްރެޜަރީއަށް އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ  ކުރިން  ތާވުމުގެހަފު
 

 ފާސްކޮށްފައިވާ  ަމޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ މެނުވީ ލިބިގެން ހުއްދަ މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ )ހ( 4.03 ބަޖެޓުން ަޚރަދުުކރުން 
 އަދ0ި ނުވާނެއެވެ ދުކޮށްގެންޚަރަ އިތުރަށް މިންވަރަށްވުރެ ބަޖެޓުގައިވާ ދައުލަތުގެ
ނޑައަޅާފައިވާނަމަ ޚަރަދެއް ކުރުމަށް ކަމަކަށް ވަކި ބަޖެޓުގައި  ކުރަންވާނީ އެ ޚަރަދެއް  ،ކަ

  އެކަމަކަށެވ0ެ
 

 ޚަރަދުކުރުމަށް ފައިސާ ދައުލަތުގެ  ފަރާތަކުން އެއްވެސް މެނުވީ ހާލަްތތަކުގައި އަންނަނިވި )ށ(  
 0ހުއްދަދީގެން ނުވާނެއެވެ

 
 ފައިސާ  ދައުލަތުގެ ހަމަތަކުގެމަިތން ޤާނޫނީ މިންވަރަށް، ބޭނުންވާ ރަދުކުރުމަށްޚަ  10   

 0ލިބެން ހުރުން
 

 ގޮތުގެމަތިްނ، މި ގަވާއިދުގައިވާ ފަިއސާއަކީ ބޭނުންވާ ޚަރަދުކުރުމަށް  20   
 0ފައިސާއަކަށްވުން ހުއްދަކޮށްފައިވާ ޚަރަދުކުރުމަށް

 
 ފައިސާ ހުއްދަދިންކަމަށް ކުރުމަށް ޚަރަދެއްއެ  ކުރަންވާނީ، ޚަރަދެއް  އެއްވެސް )ނ(  

 0ސޮއިކުރުމުންނެވެ ހުއްދަދީ ވެރިޔަކު ހުއްދަ އޮތް ޚަރަދުކުރުމަށް
 

މަޝްވަރާގެ  އިސްވެރިޔާގެ އޮފީހެއްގެ އެ ކަނޑައަޅާނީ ވެރިން ހުއްދަދޭ ޚަރަދުކުރުމަށް )ރ(  
 0މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާއެވެ މަތިން
 

 މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާ ހުއްދަދިނުމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ( ރ) މި މާއްދާގެ )ބ(  
ނޑައަޅާ  ޓްރެޜަރީއަށް  އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ މަޢުލޫމާތު މުވައްޒަފުންގެ ކަ

 0ފޮނުވަންވާނެއެވެ
 

ނޑައެޅިފައި  ބަޖެޓުގައި އެކަމަށް ކުރަންވާނީ، ޚަރަދުތައް ކުރަންޖެހޭ ބަޖެޓުން )ޅ(    އޮތް  ކަ
 އެކަޭށނަ  އެންމެ ކުރަން އެ ޚަރަދެއް ގޮެތއްގެމަތިން އިތުރުނުވާނެ  ދަދަށްވުރެއަ

 0ބަޖެޓްކޯޑުންނެވެ
 ައހަުރގެ ވޭތުެވދިޔަ
 އަހަރު ހިނގާ ،ބަޖެޓުން 

 ޚަަރދުކުރުން 

 ދައްކަންޖެހޭ  ޚިދުމަތަކަށް ނުވަތަ މުދަލަކަށް ހޯދާފައިވާ ތެރޭގައި  އަހަރުގެ ވޭތުވެދިޔަ )ހ( 4.04
      ނޫން ބަންދު ސަރުކާރު އަްނނަ ނިމޭފަހުން އެ އަހަރެއް އްކުމަށް،ދެ ފައިސާއެއް

 މާލީއަހަރަށް ނިމުނު ހުށަހަޅައިފިނަމަ، މިނިސްޓަރަށް ތެރޭގައި  )ތިރީސް( ދުވަހުގެ 33
 އެ ފައިސާ ދިނުމަށް ފަންޑުން  އެޑްވާންސް ނުވަތަ ސާއިންފައި ބަޖެޓުގެ ފާސްކޮށްފައިވާ
 0އެވެ ހުއްދަކުރެވިދާނެ މިނިސްޓަރަށް
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މިނިސްޓްރީ  ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ތަފުސީލު، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން )ށ(  
 އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން އަންގާ ގޮތެއްގެމަތިން ފޮނުަވންވާނެއެވ0ެ

 
 ބަޖެޓް ވަގުީތގޮތުން
 ބަންދުުކރުން 

 ބަޖެޓް  ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެލުކުރާ ޚިލާފަށް ޢަމަ ގަވާއިދާ ން ޚަރަދުކުރުމުގައި މިބަޖެޓު 4.05
 ލިބިގެންވެއެވ0ެ ރަށްމިނިސްޓަ އިތުރު އެންގުމަކާ ނުލައި ތިޔާރުބަންދުކުރުމުގެ އިޚު

 
ހިާސބުަތއް  ގެަޚރަދު  ބަޖެޓް

 ބެލެހެއްޓުން 
 ބަޖެްޓބާކީ  ަޚރަދުތަކާއި، ކުރާ ބަޖެޓުން ގޮތާއި، ހިމަނާފަިއވާ ޚަރަދުތައް ބަޖެޓުގައި )ހ( 4.06

 އިލެކްޓްރޯނިކް ހުއްދަކުރާ ކޮންޓްރޯލަރ ފައިނޭންޝަލް ނުވަތަ  ފޮތުން" ޓް ހިސާބުބަޖެ"
އޮންނާނެގޮތަްށ  އެނގެން ބާކީ އަބަދުވެސް ޚަރަދާއި ބޭނުންކޮށްގެްނ، ވަސީލަތެއް
 0ވާނެއެވެ ބަލަހައްަޓން ހިސާބުތައް

 
ބަެޖޓުްނ  ޓުމަށްޓަކައިބެލެެހއް ހިސާބުތައް ބަޔާންޮކށްފައިވާގޮތަށް ގައި( ހ) މި މާއްދާގެ )ށ(  

 ނަންބަރަށާއި، ކޯޑު ،އައިޓަމަށާއި ކުރަންޖެހޭ އެ ޚަރަދެއް ޚަރަދެއް ކޮންމެ ކުރާ
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދެއްނަމަ ކެޕިޓަލް  ޖުމުލައަށް، ޚަރަދުގެ ރިކަރެންޓް ޚަރަދެއްނަމަ ރިކަރެންޓް
 ޖުމުލައަށް  ގެބަޖެޓު ކޮންމެ ޚަރަދެއް ުމޅި އަދި މުލައަށް ވައްދަންވާެނއެވ0ެޖު ޚަރަދުގެ

 0ވައްދަންވާނެއެވެ
 

 ހިމެނިފައިވާ  ބަޖެޓުގައި ޕްރޮގްރާމް  އިތުރުން ބާކީކުރުމުގެ ބުނާ ގައި ( ށ) މި މާއްދާގެ )ނ(  
 0ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ ާބކީކޮށް ވަކިވަކިން ހަރަކާތަކުން ކޮންމެ
 

އެ ޚަރަދެއް ގައި ވެއްދުމު ހިސާބަށް ޚަރަދުތައް ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ( ށ) މި މާއްދާގެ )ރ(  
 މަޢުލޫމާތު  ފުރިހަމަ ބޭނުްނވާ އެނގެން ގުޅޭގޮތުން އެ ޚަރަދަކާ ގައިއައިޓަމު ކުރަންޖެހޭ

 ނުަވތަ  ތަކެތީގެ ފަާރތް، ލިބެންވާ ފައިސާ ަނންބަރު، ހުއްދަތާރީޚު،  ހުއްދަދިން)
 ަފދަ ޗެކު ނަންބަރު  ތާރީޚު، ބިލުގެ ބިލު ނަންބަުރ، އަުގ، ރޭޓު، ތަފުސީލު، ޚިދުމަތުގެ

 0އޮންނަންވާނެއެވެ އެނގެން( ޚަރަދާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު
 

 ނޫން ( އައިޓަމް ކުރަންޖެހޭ އެ ޚަރަދެއް) އައިޓަމް ުބނެފަިއވާ ގައި( ނ) މި މާއްދާގެ )ބ(  
 ،އަދަދާއި ފައިސާގެ ޗެކު ނަންބަރާއި، ،ތާރީޚާއި ވެއްދުމުގައި ޚަރަދު ބައިތަކަށް އެހެން
 0ވެފުޭދނެއެ އޮތުމުން އެނގެން ބާކީ
 

 ވެރިޔަކު  ހުއްދަދޭ ޚަރަދުތަކަށް ލިޔާ ވައުޗަރުގައި ނުވަތަ ފޮތުގައި ހުއްދަދޭ ޚަރަދުކުރުމަށް )ޅ(  
 އެހެން ފިޔަވައި މުވަްއޒަފު ލިޔުނު ޚަރަދުތައް ހުއްަދެދވޭ ކުރިން ހުއްދަދިނުމުގެ
 ރި ޗެކުކު މުވައްޒަފާއި ލިޔުނު އަދ0ި ޗެކުކުރަންވާނެއެވެ އެ ޚަރަދުތައް މުވައްޒަފަކު

 0ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ ނަންޖަހައި މަޤާމާއި ފުގެމުވައްޒަ
 

 ުބނާ  ގައި( ރ) މާއްދާގެ މި ޗެކުކުރުމަކީ، ޚަރަދުތައް ބުނާ ގައި( ޅ) މާއްދާގެ މި )ކ(  
 ލިޔެވިފައިވޭތޯ ފުރިހަމައަށް ވައުޗަރުގައި  ޕޭމަންޓް ނުވަތަ  ހުއްދަދޭ މަޢުލޫމާތުތައް

 0ކަށަވަރުކުރުމެވެ އެއްގޮތަށްކަން ގަވާއިދާ މި ކުރެވެނީ އެ ޚަރަދެއް ބެލުމާއި،
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ގަިއ  MG/BC01 އުނިިއތުރު، ގެންނަ ފޯމުން  ބަޖެޓަށް ކޮންޓްރޯލް ބަޖެޓް )އ(  
 0ވަްއދަންވާނެއެވެ ހިސާުބތަކަށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ބަޖެޓުގެ ހިމެނިފައިވާ ފޯމު

 
 އައިޓަމުތައް  ބަޖެޓުގެ ގޮތުގެމަތިން  ގައިވާ (ބ) އަދި( ރ) ،(ނ) ،(ށ) މި މާއްދާގެ )ވ(  

 އައިޓަމް ހިސާބުގެ ޚަރަދުގެ ޖުމުލަ މުޅި އައިޓަުމތަކުން ކުރާ ބަލަހައްޓަންވީ ޮގތާއި،
     ނަމޫނާ  ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ ވައުޗަރު އަދި ނަމޫާނ، ބަލަހައްޓަންވީ ގޮތުގެ

 0ވާނެއެވެ ގައMG/BC04ި  އަދMG/BC02،ް MG/BC03ި ގެ މި ގަވާއިދު
 

 ނިންަމއި ހިާސބު ބަޖެޓް
 ފޮނުވުން 

 ހިނގި އެ މަހަކު) ހިސާބު ޚަރަދުތަކުގެ ކުރާ ކޮްނމެ މަހަކު އޮފީހަކުން ކޮންމެ ދައުލަތުގެ )ހ( 4.07
 ޚަރަދުގެ ހިނގާފައިވާ ނިޔަލަށް އެ މަހެއްގެ ފެށުނީއްސުރެ އަހަރު ޖުމުލައާއި، ޚަރަދުގެ
 ތައްޔާރުކޮށް  އެނގޭގޮތަށް ވަކިވަކިން ތައްއައިޓަމު އެކި( އެނގޭނޭގޮތަށް  ޖުމުލަ

 0ވެނިންމަންވާނެއެ
 

 ފިނޭންސް  އޮފް މިނިސްޓްރީ ނިންމާއިރު ހިސާބު ލިބޭފައިސާގެ ޚަރަދާއި މަހެއްގެ ކޮންމެ )ށ(  
ގެ މުސިސްޓަ އެކައުންޓިންގ ޕަބްލިކް އޮންނަ ޤާއިމުކުރެވިފައި ޓްރެޜަރީގައި އެންޑް

 ދައްކާ ބޭންކުން ުނވަތަ އޮތޯރިޓީ މަނިޓަރީ މޯްލޑިވްސް ނުވަތަ ބާކީ )ޕ0ީއ0ޭއެސް(
 ހިސާބުތައް  ދިމާވާގޮތަށް ދައްކާ ބާކީއާ ސިސްޓަމުން ވަތަނު  ފޮތްތަުކން އޮފީހުގެ ބާކީއާއި،

 0ރިކޮންސައިލްކުރަންވާނެއެވެ
 

 ހަވާލުކޮށް  ލަސްނުކޮށް ފަރާތްތަކަށް ލިބެންވާ ޗެކުތައް ހަދާ އެ މަހެއްގައި ނ()  
 0ނިންމަންވާނެއެވެ

 
 އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ  ފައިސާގެ ރިޕޯޓު ޚަރަދުކުރެވުނު ބަޖެޓުން )ރ(  

 0ވާނެއެވެ ގައި MG/BC05  ގަވާއިދުގެ މި ނަމޫނާ ފޮނުވަންޖެހޭ ގޮތުގެ  ޓްރެޜަރީއަށް
 

  ބަޖެޓުގެ އެްއަބއިން
އަނެއް ބަޔަށް 
 ބަދަލުކުުރމާިއ،
 ފަިއސާ ހިފެހެއްޓިފަިއވާ

 ދޫކުރުން 

 ހަމަޖައްސާނީ ކަންަތއްތައް ބަދަލުކުރުންފަދަ އަނެއް ބަޔަށް އެއްބައިން ބަޖެޓުގެ )ހ( 4.08
ނޑައަޅާ  ޓްރެޜަރީން ނުވަަތ މިިނސްޓްރީއިން އެންޑް ފިޭނންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ ކަ

 އުސޫލުތަކެއްގެ މަތިން، އެ މިިނސްޓްރީއިން ހަމަޖައްސާގޮތެއްގެ މަތިންނެވ0ެ
 

 ހޯދުމުގެ  ފައިސާ ބަެޖޓަށް ތަންަތނުގެ ހިނގަމުންދާ ދަށުން  މަސްއޫލު އޮފީސްތަކުގެ )ށ( 
 ޓްރެޜަރީއަށް އެންޑް ފިނޭންސް  އޮފް މިނިސްޓްރީ ބެހޭޮގތުން ފައިސާއާ މައްސަލަތަކާއި،

 މަސްއޫލު އޮފީހެއް ގުޅޭ  އެ އޮފީހަކާ ުހށަހަޅާނީ ކަންތައްތައް ންޖެހޭހުށަހަޅަ
 0މެދުވެރިކޮށެވެ

 
 ބަދަލުކުރަން  އަނެްއ ބަޔަށް އެއްބައިން ަބޖެޓުގެ އޮފީސްތަކުގެ ދައުލަތުގެ )ނ(  

0 ޓްރެޜަރީއަށެވެ އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ ހުށަހަާޅނީ އެކަން ބޭނުންވެއްޖެނަަމ،
 0ބަާޔންކުރަންވާނެއެވެ ސަބަބު ބޭުނންވާ އެ ބަދަލެްއ ގެންނަން ށަހަޅާއިރުހު މިގޮތަށް

 
 ބަދަލަކާ  ގެންނަ ުހށަހަޅަްނވާނީ ބަދަލުކުރަން ގޮުތގެމަތިން ގައިވާ( ނ) މި މާއްދާގެ )ރ(  
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 އަދަދުން  އޮންނަ ބާކީ އުނިކުރިނަމަވެސް އެ އަދަދެއް އައިޓަމުން އުނިކުރާ ގުޅިގެން
 0ދެކޮޅުޖެއްސޭނެނަމައެވެ ތާނގައި އޮންނަ ކުރިޔަށް އަހަރުގެ

 
މި މާއްދާގެ )ނ( އާއި )ރ( ަގއި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ިމިނސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް  )ބ(  

ނޑައަޅައި އާންމުކޮށް އަންގާފައިާވ ުއސޫލެއްގެ މަތިން އަދި  އެންޑް ޓްރެޜަރީ ކަ
ށް އެ އޮފީހެއްގެ ބަޖެޓުގެ މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސައިފައިވާ ގޮތެއްގެ މަތިން، އޮފީސްތަކަ

އެއްބައިން އަނެއް ބަޔަށް ބަދަުލކުރުމުގެ ފުރުސަތު، މިނިސްޓްީރ އޮފް ފިނޭންސް އެންްޑ 
ޓްރެޜަރީއަށް ދެވިދާނެއެވ0ެ މި ގޮތަށް ފުރުސަތު ދިނުމުގައި އިންޓާނަލް ކޮންޓްރޯްލ 
ނުގެއްލޭނެ ފަދަ ޮގތަކަްށ މި އުސޫލު އެކުލަވާލުމަށް މިނިސްޓްރީްނ 

 ކަންދޭންވާނެއެވ0ެސަމާލު
 

 އައުމުގެ  ބަދަލެއް މުސާރައަށް ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީއަށް މުވައްޒަފުންގެ އޮފީސްއޮފީހުގެ )ޅ(  
 އޮފް  މިނިސްޓްރީ ގެންނާނީ އުނިއިތުރު ބަދަލުތަކާއި ގެންަނންޖެހޭ  ބަޖެޓަށް ސަބަބުން
 0ޓްރެޜަރީންނެވެ  އެންޑް ފިނޭންސް

 
 ނުަވތަ  ޤާނޫނެއްގެ އެހެން ޚަރަދުތަކާއި، ކުރަންޖެހޭ ކުންފައިސާއަ އޮންނަ އުނިކޮށްފައި )ކ(  

 ކަމަކަށް، ނުކުރެވޭފަދަ ޚަރަދު މެނުވީ ހުއްދަހޯދައިގެން ދަށުން އެހެން ގަވާއިދެއްގެ
 އޮފް މިނިސްޓްރީ ހުއްދަ ކުރުމުގެ  އެ ޚަރަދެއް ކަމެއް ކުރަންވާނީ، ޚަރަދެއްކުރަންޖެހޭފަދަ

 0ފަހުގައެވެލިބުމަށް ޓްރެޜަރީން އެންޑް ފިނޭންސް
 

 މުާސރަ މަާޤމުތަކުގެ
 ަޚރަދުުކރުން  ބަދަލުކޮްށގެން

 މުސާރަ، މުތަކުގެމަޤާ ހިމެނޭ އައިޓަމުގައި" މުސާރަ މުވައްޒަުފންގެ" ބަޖެޓުގައި އަހަރީ 4.09

 ގޮތެއްގެމަތިން  ނިންމާ މާލީޒިންމާާދރުވެރިޔާ އެ އޮފީހެއްގެ ހުރި މިންވަރަކުން ފައިސާ ކޯޑުތަކުގައި
ނޑައެޅިފައިވާ ކަށްމަޤާމަ އެއް 0 ދާނެއެވެޚަރަދުކުރެވި ބަަދލުކޮށްގެން ކަށްމަޤާމަ އަނެއް ފައިސާ ކަ

 ފައިސާއާބެހޭ  ބަދަލުކުރާ މުސާރައަށް މަޤާމުގެ އަނެއް މުސާރައިން މަޤާމުގެ އެއް މިގޮތަށް
 ޕޯޓުރި ޚަރަދު މަހެއްގެ ކޮންމެ އަދި 0 ހުްނނަންވާނެއެވެ އެނގެން ހިސާުބތަކުން ބަެޖޓް މަޢުލޫމާތު

 މުސާރައިގެ އެނގޭގޮތަށް ވަކިވަކިން މަޤާމުތައް ހިމެނޭ ކޯޑުގައި މުސާރައިގެ ތައްޔާރުކުރާއިރު،
 0 ހިމަނަންާވނެއެވެ ރިޕޯޓުގައި ތަފުސީލު،

 
  ހާލަތާއި، ކުއްލި

 ިދމާުވމާ އެ ހާލަތެއް
 ަޚަރދުކުުރމަށް ގުިޅގެން
 ޯހދުން  ފައިސާ

ެއނޫން  ނުވަތަ ކުރިމަތިވެގެން ބަލިމަޑުކަމެއް ކާތެރިުނރައް ނުވަތަ ކާރިސާއެއް ޤުދުރަތީ )ހ( 4.10
 ކުއްލި  ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ 253 އަސާސީގެ ޤާނޫނު ދިމާވެގެންނަމަވެސް ކަމެއް

އެ  ،ރާރުގައިޤަ ނެރޭ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ  އިޢުލާންކުުރމަށްޓަކައި ހާލަތު ނުރައްކަލުގެ
 ހިންގުމަށް ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި ށްފައިވާބަޔާންކޮ އަޅަންޖެހޭކަމަށް ގެންގުޅި ނުރައްކަލަކާ
 ޒިންމާވާ  ހިންގުމަށް އަޅައި ފިޔަވަޅު ކުރަންޖެހޭަނމަ، އެ ކަމަކާމެދު ޚަރަދެއް މާލީގޮތުން

 ހިނާގނެ  އެކަމަށް ގަޑިއިރުގެތެރޭގައި( އަށެއް ސާޅީސް) 48 ގިނަވެގެން އިދާރާއަކުން
0 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ސްޓަރަށްމިނި ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު ޓެއްބަޖެ އަންދާޒާ  ޚަރަދުގެ
 ފައިސާއެއް  ،އިތުރަށް ޚަރަދުގެ  ފައިސާއިން ކުރާ ދޫކުރެވޭ ބަޖެޓަށް ހުށަހަޅާ މިގޮތުން

ނޑައެޅުނު އެ އަހަރަކަށް އެ އިދާރާއަކަށް  ޚަރަދުކުރަންވާނީ  ޚަރަދެއް  އެފަދަ ބަޖެޓުގައި ކަ
ނޑައެޅިފައިހުރެ ފައިސާ ރުމަށްކު  އޮފް މިނިސްޓްރީ ހުއްދަ ޚަރަދުކުރުމުގެ އެ ފައިސާ ،ކަ

 0ދީފައިވާނަމައެވެ ޓްރެޜަރީން އެންޑް ފިނޭންސް
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 ރާރުގައި ޤައެ  އިޢުލާންކުރުމަށްފަހު ހާލަތު ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  )ށ(  

 މި މާއްދާގެ  އިދާރާއަކުން ޒިންމާވާ ހިންގުމަށް ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށާއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
    ޚަރަދެއްކުރަންޖެހޭނަމަ،  ދެމެދު ހުށަހެޅުމާ ބަޖެޓް ބަޔާންކުރެވުނުގޮަތށް  ގައި( ހ)
 އިސްވެރިއަކު  އެންމެ ހަވާލުވެހުރި ހިންގަން އެ އިދާރާއެއް ،ކުރަންވާނީ ޚަރަދެއް  އެ

 ވަގުތު  އެ މިނިސްަޓރު އެކަމަކަށް އަންގައި، ފޯނުން ނުަވތަ އަނގަބަހުން މިނިސްޓަރަށް
 ފޯނުން  މިގޮތުނ0ް ވަރަކަށެވެމިން ބޮޑުނުވާ އަދަދަކަށްވުރެ ކުރާ ހުއްދަ ޚަރަދުކުރުމަށް
ސަރުކާރު  އަންނަ ޖެހިގެން ލިޔެކިޔުން، ހުްއދަކުރެވުނުކަމުގެ އެގޮތަށް އަދަދު ހުއްދަކުރެވޭ
 ފިނޭންސް އޮފް މިިނސްޓްރީ އޮފީހަކުން ދުަވހުެގ ތެރޭގައި އެ( އްދޭ) 2 ބަންދު ޫނން

 0ެނއެވެފޮނުވަންވާ ޓްރެޜަރީއަށް އެންޑް
 

 ކުރަންޖެހޭނީ ޚަރަދު ކުރަންެޖހޭ ގުޅިގެން ިއޢުލާންކުރުމާ ލަތުހާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ )ނ(  
 ދައުލަތުގެ ިނޔާކުރާގޮތުން ވަގުތު ހާލަތާއ0ި އެއްގޮތަށެވެ ގަވާއިދާ މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ

 އިވަގުތުތަކުގަ ޔާއިާހލަތްަތކުގައް ދަތިވާ ޢަމަލުކުރުމަށް އެއްގޮތަށް  ގަވާއިދާ މާލިއްޔަތުގެ
 އެންމެ  ހަވާލުވެހުރި ހިންގަން  ޢަމަލުކުރަންާވނީ އެ އިދާރާއެއް ގޮތަކަށް އެނޫން

0 އެއްގޮތަށެވެ ހުއްދައާ ދޭ މިނިސްޓަރު އެކަމަށް ގުޅައި މިނިސްޓަރާ އިސްވެރިއަކު
  ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން  އަްނނަ ޖެހިގެން ލިޔެކިޔުން، ކަންކަމުގެ  ހުއްދަކުރެވޭ މިގޮތުން

 އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ އޮފީހަކުން އެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ( ދޭއް) 2
 0ފޮނުވަންވާނެއެވެ ޓްރެޜަރީއަށް

 
 

( ބަލިމަޑުކަމެއް ނުރައްކާތެރި ނުވަތަ އެއް،ސާކާރި ޤުދުރަތީ ) ނުރައްކަލެއް ކުއްލި )ރ(  
 ލަތެއްހާ އެފަދަ އިދާރާތަކުން، ތައްޔާރުވެ ތިބެންޖެހޭ ކުރިމަތިވެދާނެކަމަށް
 ބަހައްޓައި  ސްޓޮކެއް ތަެކތީގެ  ބޭނުންކުރަންެޖހިދާނެ އެކަމަކަށް ،މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ

 އިންވެންޓްރީއެއް މި ްސޓޮކްގެ އަދ0ި ބަަލހައްޓަންވާނެއެވެ ކުރައްކާތެރިކަމާއެ އެތަކެތި
 މުގެދުވަސްވު ބަހައްޓާފައިހުރެ ތެރެއިން ސްޓޮކްގެ ަބހައްޓާ މިގޮތުނ0ް ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ

 ބޭނުންނުކުރެވޭެނތީ  މުއްދަތު ހަމަވެެގން އަދި ސަބަބުންނާއި، ަހލާކުވުމުގެ ސަބަބުންނާއި،
ކުރިޔަށް  އިދާރާއަކުން އެް،ހޯދުމަށް ތަކެތި ބަދަލުކުރަންޖެހޭނެ އޮންނަ އަހަރު  ކުރިޔަށް
 ގޮތުގެމަތިން  އިސްވެ ބުނެވުނ0ު ހިމަނަންވާނެއެވެ ބަޖެޓުގައި ހުށަހަޅާ އަހަރަށް އޮންނަ

 ވިއްކާލުމަށްފަހު ނީލަމުގައި ތަކެތި ކަހަލަ ލެވޭވިއްކައި ތެރެިއން ތަކެތީގެ ބަދަލުކުރަންޖެހޭ
 0ފަންޑަށެވެ ރެވެނިއު ޑޭޓަޑްކޮންސޮލި ޖަމާކުރާނީ ލިބޭ ފައިސާ

 
 ބައުވެގެން  މާރާތެއްޢި: މިސާލަކަށް) ކަންތައްތަކާއި އެނގޭ ވަްއަތރުގެ ލަފާކުރަން ކުރިއަށް )ބ(  

 އެހެން ބޭނުންނުުކރެވޭވަރުވެގެން އެއްގޮތަކަށްވެސް މާރާެތއްޢި ނުވަތަ ންމަރާމާތުކުރު
 ކަންތައްތައް ދުަވސްތަކުގައި ފާއިތުވި( ކަންތައްތަކާއި ކަންތައްފަދަ  ހޯދުމުގެ މާރާތެއްޢި

 ފުރުޞަތު ތަކުރާރުވުމުގެ ހާދިސާއެއް ކުރިން ހިނގާފައިވާ ަބލައި ހިނގާފައިވާގޮތަށް
 ގުޅިގެން އުދައެރުމާ ރަށްރަށަށް : މިސާލަކަށް) ކަްނަތއްތަކަށް ތުގެބާވަ އޮންނަ ބޮޑުކޮށް
 ބައެއް ރަށްރަުށން  ުނވަތަ ކަންކަަމށް، އެފަދަ ޚަރަދުކުރަްނޖެހޭނަމަ ދައުލަތުން އެކަމަށް
 އެފަދަ  ގެންޮގސްދޭންޖެހޭނަމަ ބޯެފން ދައުލަުތން އެ ރަށްަރށަށް ގެންހުސްވެ ބޯފެން
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 ހިނާގނެ  އެކަންކަމަށް ،ަގބޫލުކުރެވޭނަމަ ޖެހިދާނެކަމަށް ންޚަރަދުކުރަ ފައިސާ( ކަންކަމަށް
 ފައިސާ ބަޖެޓުގައި މިޮގތުނ0ް ހިމަނާފައެވެ ބަޖެޓުގައި އޮފީހެއްގެ އޮންނަންވާނީ އެ ޚަރަދު

 ދިމާވި  ކުއްލިއަކަށް ެއއީ އެދޭއެދުން ހޯދުމަށް ފައިސާ ކަމަަކށް މިފަދަ އޮވެނުހިމަނައި
 0ނުބެލެވޭނެއެވެ އެދުނު އެދުމެއްކަމަކަށް އިސާ ހޯދުމަށްފަ ޚަރަދުކުރުމަށް ހާދިސާއަކަށް

 

  5 ބާބު

 ބެލެހެއްޓުންް އަދި ބަލައިގަތުމާއި ،ހޯދުމާއި ފައިސާ ،ފައިސާއާއި ދައުލަތުގެ

 
 ރާއްޖޭގައި ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އެއްވެސް  ،"ދައުލަތުގެ ފައިސާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ  5031 ދައުލަުތގެ ފަިއސާ 

ފަރާތަކުން ދައުލަތަްށޓަކައި ނުަވތަ ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ޓެކްސް، ޗާޖް، ފީ، ޑިއުޓީ، ޖޫރިމަނާ، 
ނުވަތަ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ަބލައިގެންފައިވާ ނުވަތަ ބެހެއްިޓފައިވާ ހުރިހާ ފައިސާއަށާއި، 

ކަށްޓަކައި ނުވަަތ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބަދަލުކުރެވޭ ލިޔުމަށާއި، ސެކިއުރިޓީޒްއަށާއި، އެހެން ފަރާތަ
އެހެން ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި ދައުަލތުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފައިސާއަށާިއ، ލޯނުގެ ފައިސާއަށާއި، ވަކި 
ފަރާތަކުން ދީފައިވާ ފައިސާއަާށއި، ހަދިޔާއަށާއި، ލިބޭ ނުަވތަ ލިބެންވާ ިއންޓަރެސްޓުގެ 

 ފައިސާއަށެވ0ެ
 

ދަކުން ގަވާއިސާއަކީ ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން ބާރު ލިބިެގން ހަދާ ދައުލަތުގެ ފައި )ހ(  5032 ދައުލަތަށް ލިބޭ ަފއިސާ 
ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ ކޮންމެ ފައިސާއަކާއި، ދައުލަތުގެ މިލްކުގައިވާ ބިމެއް 

މާރާތެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ކުއްޔަށް ދީގެން ނުވަތަ ވިއްކާލައިގެން ލިބޭ ކޮންމެ ޢިނުވަތަ 
  ފައިސާއެވ0ެ ގައި ބުނާ )ށ( މާއްދާގެ ފައިސާއެއްގެ އިތުރުން މި

 
 މިަވނީއެވ0ެ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނާ ދަުއލަތަށް ލިބޭ ފައިސާ ތިރީގައި )ށ(  

 
 ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ިލބޭ ފައިސާ  10   

 
 ދައުލަތަށް ހިލޭއެހީގެ ގޮތުގައި ިލބޭ ފައިސާ  20   

 
 ސާދައުލަތަށް ލޯނުގެ ގޮތުގައި ިލބޭ ފައި  30   

 
 މިނޫނަސް އެކި ގޮތްގޮތުން ދައުަލތަށް ލިބޭ ފައިސާ   40   

 
ދައުލަތަށް ބަަލިއގަެނވޭ 

 ފައިސާ 
       ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފައިސާގެ ޔުނިޓަކީ، ރުފިޔާއެވ0ެ މި ރުިފޔާ އެކުލެވިގެންވަނީ )ހ(  5033

 ލާރީގެ މައްޗަށެވ0ެ  (ސަތޭކަ) 133
 

ނޫޓާއި ލާރި މޯލްޑިްވސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ  ބޭނުންނުކުރެވޭވަރަށް ބައުވެ ހަާލކުވެފައިވާ )ށ(  
 ފިޔަވައި ދައުލަތުގެ އެހެން އޮފީހަކުން ގަބޫލުކޮށްގެން ނުާވނެއެވ0ެ
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ފައިސާގެ އިުތރުން، ފައިނޭންަޝލް  ފައިސާ ބަލައިގަންނަ މުވައްަޒފުން ނަގުދު )ނ(  

އް ކޮންޓްރޯލަރ އާންމުކޮށް ސަރކިއުލަރއަކުން ނުވަތަ ވަކި ޚާއްޞަ ހާލަތްތަކެ
ނޑައަޅާ އުސޫލުތަކެއްގެ މަތިން ބޭންކް ޗެކު ސަރޓިފައިޑް ބޭންކް  ،ދިމާވުމުން ކަ

ކްރެޑިޓްކާޑު، ޑެބިޓްކާޑު، އިލެކްޓްރޯނިކް ބޭންކް  ،ޑްރާފްޓް، ޓްރެވެލަރސް ޗެކު
ޓްރާންސްފަރ އަދި މިނޫންވެސް މިފަދަ ނެގޯޝިއަބަލް އިންސްޓްރޫމަންޓުން ދެއްކޭ 

 0ފައިސާ ގަބޫލުކުރެވިދާނެއެވެ
 

ދައުލަތަށް ފަިއސާ ލިބޭ 
ކަންތައްތަުކގެ ދަފުތަރު 

 ބެލެހެއްޓުން 

ދައުލަތަށް ފައިސާ ިލބޭ ކަްނތައްތަކުގެ ތެރެއިން އެ އޮީފަހކަށް ލިބޭ ފައިސާގެ  )ހ(  5034
 މި ދަފުތަރުގައި  .ދަފުތަރެއް ދައުލަތުގެ ކޮންމެ އޮފީހަކުންވެސް ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ

ުނ ޤާނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު ނުވަަތ އެކަމެއް ހަމަޖެހުނު އެ ފައިސާއެއް ނަގަން ހަމަޖެހު
 ގޮތުގެ ތަފުސީލާއި ރިފަރެންސް ނަންބަރާއި ތާރީޚު އެނގެން އޮްނނަންވާނެއެވ0ެ

 
 މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ ދަފުތަރު އޮންނަންވީ ގޮތުގެ ނަމޫނާ މި ގަވާއިދުގެ  )ށ(  

MG/RV01  ާނެއެވ0ެގައި ވ 
 

ލިބޭފަިއސާ ބަލަިއގަތުާމއި،   
 ރަީސދު ދިނުން 

ފައިސާ ދެއްކި ފަރާތަށް ރަސީދު  ،ދައުލަތުގެ ތަނަކަށް ފައިސާ ަބލައިގަންނަނަމަ )ހ(  5035
ދޭންވާނެއެވ0ެ މި ރަސީދު އަތުން ލިޔެފައި ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް މެޝިނުްނ 

ރަސީދު ފޮތްތައް  ،ސީދު ދޭނަމަޕްރިންޓުކޮށްފައިވެސް ދެވިދާނެއެވ0ެ އަތުން ލިޔެފައި ރަ
ހުންނަންވާީނ އޮފީހުގެ ނަމުގައި ޗާޕުކޮށް ސީރިއަލް ނަންބަރު ޖަހާފައެވ0ެ ރަސީދުގައި 

 ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު ހުންަންނވާނެއެވ0ެ
 

 ފައިސާ ދެއްކިފަރާތް  10   
 

 ފައިސާ ދެއްކީ ކޮން ކަމަކަށްކަން  20   
 

 ރުންނާއި ރަސީދު ލިޔެވޭ ބަހަކުން(ފައިސާގެ އަދަދާއި ބާވަތް )ވިޔައަކު  30   
 

ނުވަތަ  ،ފައިސާ ބަލައިގަތީ ޗެކުންަނމަ ޗެކުގެ ނަންބަރާއި ޭބންކް  40   
 ފައިސާއިންނަމަ ފައިސާއިންކަން

 
 ތާރީޚު  50   

 
 ބަލައިގަތް މީހާގެ ނަމާއި ސޮއި ފައިސާ  60   

 
 ރަސީދު ނަންބަރު  70   
ނޑު އޮންނަން  80    ނޑު )މި ތައްގަ ވާނީ މި މާއްދާގެ )އ( ގައިވާ އޮފީހުގެ ތައްގަ

 ގޮތަށް(
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 )ށ(  
 

ބިލު ނުަވތަ އިންވޮއިސްގަިއ ފައިސާ ލިބުނުކަަމށް ބަޔާްނކުރާއިރު ތިރީގައިމިވާ 
  މަޢުލޫމާތު ހުންަނންވާނެއެވ0ެ

 
 މީހާގެ ކޯޑު ނަންބަރު  ފައިސާ ބަލައިގަތް މީހާގެ ނަން ނުވަތަ އެ  10   

 
  ފައިސާ ދެއްކި ތާރީޚު  20   

 
 ގަތް ފައިސާގެ އަދަދުބަލައި  30   

 
ނޑު ޖަހައި   40    ބިލު ނުވަތަ އިންވޮއިސްގައި ފައިސާ ބަލައިގަތް އޮފީހުގެ ތައްގަ

ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގެ ހުއްދަ ޮއތް މީހަކު ސޮއިކުރުނ0ް މިގޮތަށް ބިލުން ނުަވތަ 
     އެ ބިލަކަށް ނުވަތަ  ،އިންވޮއިސުން ފައިސާ ބަލައިގަތް ކަމުގައިވިޔަސް

 ސަކަށް ރަސީދު ހަދަންވާނެއެވ0ެއެ އިންވޮއި
 ފައިސާ ދެއްކި ފަރާތް  50   

 
ހުރިހާ ފޯމެއްގައި ތަރުތީބުން ނަްނބަރު  ،ފޯމުތައް ޗާޕުކޮށް ،ފޯމުފަދަ ތަކެތި ވިއްކާއިރު )ނ(  

   ،އެ ފޯުމތައް ރަސީދު ނުހަދާ ވިއްކިދާނެއެވ0ެ އަިދ ދުވަސް ނިމުމުން ،ޖެހުމަށްފަހު
މަްށ، ކޮންމެ ބާަވތަކުން ިލބުނު ޖުުމލަ ފައިސާގެ އަދަދު ދުވަހު ވިކުނު ހުރިހާ ފޯ އެ

 އެނގޭނޭގޮތަށް ރަސީދެއް ހަދަންާވނެއެވ0ެ
 

ސްޓިކަރ، ޓިކެޓްފަދަ ތަކެތި ޗާޕުކޮށް ތަރުތީބުން ނަްނބަރު ޖެހުމަށްފަހު ރަސީދު  )ރ(  
ވަކި މުޅި ދުވަހަށް ކޮންމެ ބާވަތަކަށް  ،ވިއްކިދާނެއެވ0ެ އަދި ދުވަސް ނިމުމުން އިނުހަދަ

 ރަސީދެއް ހަދަންވާނެއެވ0ެ
 

ސްޓޭމްޕް، ޕޯސްޓުކާޑު، އެއިރޯގްރާމް، ތަފާތު ސުވެނިއަރ ރަމްީޒ ފައިސާފޮތި، ދިދަފަދަ  )ބ(  
މުޅި ދުވަހަށް ކޮންމެ  ،ވިއްކިދާނެއެވ0ެ އަދި ދުވަސް ނިމުމުން އިނުހަދަތަކެތި ރަސީދު 

 ބާވަތަކަށް ވަކި ރަސީދެއް ހަދަްނވާނެއެވ0ެ
 

ސް ހާލަތެއްގައި ރަސީދު ހެދުމަށް އޮންނަ ގޮތް ޫނން ގޮަތކަށް ވަގުތީ ރަސީދެއް އެއްވެ )ޅ(  
ނުވަތަ ނުރަސްމީ ރަސީދެއް ނުވަތަ މިނޫންވެސް އެހެން ގޮތަަކށް ރަސީދު ހަދައި 

 ދޫކޮށްގެން ނުވާނެއެވ0ެ
 

ތަށް ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށްަފހު ދޫކުާރ ރަސީދުތަކުގެ ކޮޕީ އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭގޮ  )ކ(  
މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަިތން ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަލަަހއްޓަންވާނެއެވ0ެ އަިދ 

ކޮޕީ އެއްކޮށް ހީރަސް ޖެހުމަށްފަހު،  ،އަސްލާއި ކުގެރަސީދުތަކެންސަލްކުރެވޭ 
ތަނެއްގެ ެވރިޔަކު ރަސީދުގައި  ކެންސަލްކުރަން ޖެހުނު ސަބަުބ ބަޔާންކޮށް އެ

 ސީދުތައްވެސް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓަންވާނެއެވ0ެސޮއިކުރަންވާނެއެވ0ެ މިފަދަ ރަ
 

ނޑު އޮންނަންވާނީ ތިރީގައިމިާވ ނަމޫނާއާ  )އ(   ފައިސާ ބަލައިގެންފައި ޖަހާ ތަްއގަ



33 
 

 އެއްގޮތަށެވ0ެ
 
 
 
 

 

 

ނޯޓު: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންްސ އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނަން އޮތް ތަނުގައި 
 ވ0ެއެ އޮފީހެއްގެ ަނމެ އޮންނަންވާނީ 

ނޑު އޮންނަންވާނީ ފައިސާ ބަލައިަގތުަމށް ހަމަޖައްސާފައިވާ  )ވ(   ފައިސާ ބަލައިގަންނަ ތައްގަ
 މުވައްޒަފެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތަޅުލެވޭ ތަނެއްގައި ރައްކާކުރެވިފައެވ0ެ

 
ލިބޭ ފައިާސ، ޗެކުން 
ނުވަތަ އިލެކްޓްޯރނިކް 
 ޒަރީާއއިން ބަލަިއގަތުން 

އުންޓު ކްރެޑިޓްކޮށް ނުވަތަ ޑެބިޓްކޮށް ަދއްކާ ފައިސާ ނުވަތަ ޗެކުން ނުވަތަ އެކަ )ހ(  5036
ގައި ފޮތުނެވ0ެ އަދި ކްރެޑިޓްކާޑުން ދައްކާ ފައިސާ ބަލައިގަންނާނީ ރަސީދު ހަދައިގެން

   ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވ0ެގަވާއިދުން  އްލިޔެ ހިސާބުތަ
 

ކްރެޑިޓް ދިވެހި  –ބަލް ބަލައިގަންނަ ހުރިހާ ޗެކެއް ހުްނނަންވާނީ "ނޮޓް ނިގޯޝިއަ )ށ(  
ކްރެޑިޓް )އެކައުންޓުގެ ނަްނ("  –ސަރުކާރު އެކައުންޓް" ނުވަތަ "ނޮޓް ނިގޯޝިައބަލް 

 މިހެން ލިޔެ ކްރޮސްކުރެވިފައެވ0ެ  
 

ފައިސާ ލިބެންޖެހޭ އަދަދާއި ފައިސާ ލިބުނު އަދަދާ ަތފާުތވިނަމަވެސް ރަސީދު  )ނ(  
 ހަދަންވާނީ ފައިސާ ލިބުނު އަދަަދށެވ0ެ

 
އެކި ފަރާތްތަކުން ގެންނަ ޕޯސްޓް ޑޭޓަޑް )އަންނަން އޮތް ތާީރޚެއްގެ( ޗެކު ހަވާލުވެ  )ރ(  

 ބަލައިގަނެގެން ނުާވނެއެވ0ެ
 

އެކައުންުޓގައި ަފއިސާ 
ނެތިގެން އަނުބރާ ލިބޭ 
 ޗެކުގެ ފައިސާ ޯހދުން 

އެ ޗެކެއް  ޗެކެއް ޑިސްއޮނަރވި )ބޭންކުން ގަބޫލުނުކުރި( ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބުމާއެކު، )ހ(  5037
އެ ފައިާސއަކާ ބެހޭގޮތުން ިމ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ،އަވަހަށް ހޯދައި

ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށް ރަޖިސްޓަރީއެއްގައި ލިޔެ ރިކޯޑު 
ބަލަހައްޓަންާވނެއެވ0ެ އަދި ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެމަތިްނ ފައިސާ ހޯދުމަށް 

 މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވ0ެ
 

އެކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް  ،ކު ތައްޔާރުކުރުމުގައި ހުރި މައްސަލައެއްނަމަޗެ  10   
 ފައިސާ ދެއްކި ފަރާތާ ވަގުތުން ގުޅުނ0ް

 
     މައްސަލަ ދިމާވެފައިވާ ޗެކު ރަނގަޅުކޮށް ނުވަތަ އެ ޗެކުގެ ބަދަލުގައި   20   

އެ  އެ ޗެކު ނުވަތަ ،މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފައިސާ ހޯދުމަށްފަހު
 ފައިސާ އަލުން ޖަމާކުރުނ0ް އަދި މި މަޢުލޫމާތު ރަޖިސްޓަރީގައި ފުރިހަމަކުރުނ0ް
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     ދައުލަތުގެ އޮފީހަކަށް ބަލައިގެްނފައިވާ ޗެކެއް، އެ ޗެކު ދޫކޮށްފައިވާ އެކައުންޓުގައި  )ށ(  

އެ އަދަދަށް ފައިސާ ނެތިގެްނ ނުވަތަ އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ޗެކު އަނބުރާ 
ފައިސާއިން ުނވަތަ ބޭންކް ގެރެްނޓީ  އެ ޗެކުގައި އޮތް އަދަދުގެ ނަގުދު ،މަލިބިއްޖެނަ

ޖަހާފައިވާ ޗެކަކުން، އެކަން އަންގާ ވަގުތުން ފެށިގެން ލަސްވެގެން ޖެހިގެން އަންނަ 
  ގެ ކުރިްނ ފައިސާ ދެއްކުމަށް  12:33ސަރުކާރު ބަންދު ނޫްނ ދުވަހުެގ މެންދުރު 

 ން އަންގައި ސޮއިކުރުވަންވާނެއެވ0ެއެ ޗެކު ދޫކުރި ފަރާތަށް ލިޔުމު
އެ ޗެކު ފޮނުވި ފަރާތާ އަނބުރާ  ،ފައިސާ ނުލިބިގެން އަނބުރާ ލިބޭ ޗެކު )ނ(  

 އެ ޗެކުން ދެއްކި ފައިސާ އެ އޮފީހަކަށް ލިބުމުންނެވ0ެ ،ހަވާލުކުރަންވާނީ
 

       ،ޗެކު ދޫކުރި އެކައުންޓުގައި ފައިސާ ނެތިގެން ޗެކެއް ައނބުރާ ލިބިއްެޖނަމަ )ރ(  
ފައިސާ  ،އެ ޗެކުގައި އޮތް އަދަދުގެ ފައިސާއަކީ ނުލިބޭ ފައިސާއެއްކަމަށް ބަލައި

ބަލައިގަތް ރަސީދާއި ހިސާބުަތކުން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވ0ެ މި ފައިސާ އަލުން 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ  5035ދުެގ އިވާގަމި  ،ބަލައިގަންާނނީ

 ދަކުންނެވ0ެރަސީ
 

އެކައުންޓުގައި ފައިސާ ނެތިގެްނ ނުވަތަ ފައިސާ ދެއްކި ފަރާތުގެ އިހުމާލެއް އޮވެގެން  )ބ(  
އަނބުރާ ލިބުނު ޗެކު ބަލައިގަތް ކަމަކީ ވަކި ތާރީޚަކަށް ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ 
ޖޫރިމަނާވާ ބާވަތުގެ ކަމެއްކަަމށް ވެފައި، ޗެކު އަނބުރާ ިލބުނުއިރު އެ ތާރީޚު 

އެ ޗެކުގައި އޮންނަ އަދަދުގެ ނަގުދުފައިސާ ބަލައިގަންނަންވާނީ     އިތުވެފައިވާނަމަ،ފާ
 ޖޫރިމަނާ ފައިސާއާ އެކުގައެވ0ެ

 
މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުެގމަތިން ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަަމ، ލަސްނުކޮށް ފައިސާ  )ޅ(  

ށް ފުރަތަމަ އެންގި ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރަންވާނެެއވ0ެ އަދި އެ ފައިސާ ދެއްކުމަ 
)ހަތެއް( ދުވަުހގެ ތެރޭގައި ފައިސާ  7ތާރީޚުން ފެށިގެން ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން 

ފައިސާ ހޯދުމަށް އަޅަންޖެހޭ ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު ލަސްނުކޮށް  ،ނުދައްކައިފިނަމަ
 އަޅަންވާނެއެވ0ެ

 
އި އެކައުންޓުގައި ފައިސާ ނެތި ޗެކު ދޫކުރި ފަރާތުން މި މާއްދާގެ )ޅ( ގަ  )ކ(  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ޗެުކގެ ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ، ެއކައުންޓުގައި ފައިސާ 
ނެތި ޗެކު ދޫކުރި ފަރާތުގެ މައްސަލަ، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވ0ެ 
  

ބުނު އެކައުންޓުގައި ފައިސާ ނެތިގެން ނުވަތަ އެހެންވެސް ސަބަބަކާހުރެ އަނބުރާ ލި )އ(  
ދެން އެ ފަރާތުގެ  ،)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނުލިބިއްޖެނަމަ  7ޗެކެއްގެ ފައިސާ 

ޗެކެއް ބަލައިގަންނަންވާނީ ތިރީގައިމިވާ މުއްދަތު ހަމަވަންދެން ޭބންކް ގެރެންޓީ ޗެކެއް 
 ގެނައުމުންނެވ0ެ

 
 )ހައެއް( މަސްދުވަސް ވަންދެނ0ް 6ޗެކު އަނބުރާ ލިބުނު ފުރަތަމަފަަހރު   10   
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 )ބާރަ( މަސްދުވަސް ވަންދެނ0ް 12ޗެކު އަނބުރާ ލިބުނު ދެވަނަފަހަުރ   20   

 
 )ސައުވީސް( މަސްދުވަސް ވަންދެނ0ް 24ޗެކު އަނބުރާ ލިބުނު ތިންަވނަަފހަރު   30   
ފައިާސގެ ުދވަހުފޮތް  ލިބޭ

 ބެލެހެއްޓުން 
ފޮތުގައި ލިޔެގެން ދައުލަތުގެ ކޮންމެ އޮފީހަކަށް ިލބޭ ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށްަފހު ުދވަހު )ހ(  5038

ނުވަތަ ފައިނޭންަޝލް ކޮންްޓރޯލަރ ހުއްދަކުރާ އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތަކުން 
ދުވަހުންދުވަހަށް ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރިކޯޑުކޮށް ލިބޭފައިސާގެ ހިސާބުތައް 

 ބަލަހައްޓަންާވނެއެވ0ެ
 

ްށ އެކަކު ނުވަތަ އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ފައިސާ ބަލައިގަތުމަ  10   
ހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަނުގައި ފަިއސާ ބަލައިގަންނަ މުވައްޒަފުން އެ މުވައްޒަފަކު 
ބަލައިގަންނަ ފައިސާގެ ތަުފސީލު ޝީޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ބަލައިގަނެވުުނ 
ނޑައެޅިފައިވާ މުވައްޒަފަކާ  ފައިސާއާއެކު، އެ ފައިސާ ހަވާލުކުރުމަށް ކަ

 ހަވާލުކުރުނ0ް
 

ަނ ހުރިާހ ފައިސާއެއް ހަވާލުވާ މުވައްޒަފު ނުވަތަ އެދުވަހަކު ބަލައިގަން  20   
ލިބޭފައިސާގެ ދުވަހުފޮތް ނުަވތަ ދުވަހުޝީޓް ބެލެހެްއޓުާމ ހަވާލުވެހުރި 

މުވައްޒަފު ލިބޭފައިސާގެ ދުވަހުފޮތުގައި  ނުވަތަ ދުވަހުީޝޓުގައި ލިޔެ  
 ދުވަހުންދުވަހަށް ހިސާުބތައް ނިްނމުނ0ް

 
    ދުވަހުފޮތުގައި ނުވަތަ ދުވަހުޝީޓުގައި ލިޔާއިރު،  ކޮންމެ ދުވަހަކު ލިބޭ ފައިސާ  )ށ(  

އެ ފައިސާއެއް ލިބުނު ކަމަކާއި، ދެއްކި ފަރާތާއި، ދެއްކި އަދަދު އެނގޭނެގޮތަށް ބިުލ 
 އެދުވަހެއްގެ ޖުމުލަ ކުރަންވާނެއެވ0ެ ،ނުވަތަ ރަސީދު ނަންބަރާއެކު ލިޔެ

 
 މޫނާއެއް މި ގަވާއިދުގެ ދުވަހުޝީޓުގެ ނަ ލިބޭފައިސާގެ ދުވަހުފޮތް ނުވަތަ  )ނ(  

MG/RV02 0ެގައި ވާނެއެވ 
 

ބަލަިއގަންނަ ފަިއސާ 
 ބެލެހެއްޓުން 

    ގަވާއިދުގެ  މި ،މުވައްޒަފުންގެ ހަވާލުގައި ނުަވަތ އޮފީހުގައި ފައިސާ ބަހައްަޓްނވާނީ )ހ(  5031
 އިވާފަދަ ތަނެއްގައި ނުވަތަ އެްއޗެއްގައެވ0ެވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަ 6.21
 

ދައުލަތުގެ ތަްނތަނަްށ ލިޭބ ފަިއސާ އެ ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތަކަށް ދައްކާ  )ށ(  
 އެ ަފއިސާއެއް ބަލައިގަތް މީހެއްގެ ޒިންމާގައެވ0ެ ،ނިމެންދެން ހުްނނަންވާނީ

 
ސާ ގަވާއިދުން ޖަމާނުކޮށް ލަސްވުމުގެ ދައުލަތުގެ ތަްނތަނަށް ޗެކުން ަބލައިގަންނަ ފައި )ނ(  

ސަބަބުން އެ ޗެކަކަށް ފައިސާ ނުލިބިއްޖެނަަމ، އެކަމާ ޒިންމާވާން ޖެހޭނީ، އެ ޗެކެއް 
 ޖަމާކުރުމުގައި އިހުމާލުވި މުވައްޒަފެކެވ0ެ

 
ދައުލަތުގެ ތަންތާނގެ ތެރެއިްނ ތިޖޫރީ ހުންނަ ތަންތާނގައި ދައުލަތުގެ ފައިސާ  )ރ(  

ތިޖޫރީގައެވ0ެ ިތޖޫރީ ނެތް ތަނެއްގައިނަމަ ފަިއސާ ބަހައްޓާނީ  މި ބަހައްޓަންާވނީ 
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ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ރައްކާެތރި ތަނެއްގައި ނުވަތަ  6.21ގަވާއިދުގެ 
 އެއްޗެއްގައެވ0ެ

 
ގައި އެތަނަށް ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށް ވަކި ތަނެއް ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ އޮފީސްތަކު )ބ(  

އާންމުކޮށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަންވާނީ ހަމައެކަނި ފައިސާ ބަލައިގަންނަ 
މުވައްޒަފުންނަށެވ0ެ ފައިސާ ަބލައިގަންނަ ވަގުތުތަކުގައާއި ަފއިސާ ބަލައިގަންނަްނ 
ތައްޔާރު ކުރެވެމުންދާ ވަގުތުތަކުގައާއި ދުވަހުހިސާބު ނިންމާ ވަގުތުތަކުގައި މިބައިގެ 

 ނަންވާނީ ތަޅުލެވިފައެވ0ެދޮރު ހުން
 

އެ ފައިސާއެއް ބަލައިގަންނަ މުވައްޒަފެއްގެ  ،ބަލައިގަންނަ ފައިސާ ހުންނަްނވާނީ )ޅ(  
ހަވާލުގައި، އެ ފައިސާގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އެފަރާތެއް ސީދާ ޒިންމާވާގޮތަށް، ހަމައެކަނި 

 އެފަރާތުގެ ހަވާލުގައި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓޭ ގޮތަކަށެވ0ެ
 

މަސައްކަތުގެގޮތުން ފައިސާއަށް ޒިންމާވާންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް ފައިސާ  )ކ(  
ރައްކާތެރިކަމާއެކު ގެންގުޅެވޭނޭފަދަ އެކަށީގެންވާ ރައްާކތެރި ވަސީލަތްތައް 

 ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވ0ެ
 

ތަ ފައިސާއަށް ސީދާ ޒިންމާވާންޖެހޭ މުވައްޒަފުންގެ އަތުން ފައިސާ ގެއްލި ނުވަ )އ(  
ވައްކަންކުރުންފަދަ ކަމެއް ވިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް 

އަދި މި ފިޔަވަޅުތަކަށް  ،އަދި ކަމާގުޅޭ އިރުޝާދު މުވައްޒަފުންނަށް ދީ ،އަޅައި
ޢަމަލުކުރަމުންދޭތޯ ބެލުމަްށޓަަކއި އިތުރު އެންގުމަކާ ނުލައި ދޭތެރެދޭތެރެއިން 

ކައުންޓިންގ އޮފިސަރު ނުވަތަ އޭނާ ޢައްޔަންކުރާ މީހަކު ޕްރިންސިޕަލް އެ
  ޗެކުކުރަންވާނެއެވ0ެ

 
ދައުލަތަށް ލިބޭ ަފއިސާ 
 ޖަމާކުަރންޖެހޭ އެކައުންޓު 

 ،ދައުލަތަށް ލިބޭ އެންމެހައި ފައިސާ ބަލައިގަނެ ޖަމާކުރަންވާނީ، ނުވަތަ ބަހައްޓަންާވނީ )ހ(  5013
ބަލަހައްޓަމުންގެްނދާ ޕަބްލިކް ބޭންކް  ހުޅުވައި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި

އެކައުންޓުގައެވ0ެ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ މަރުކަޒެއް ނެތް ރަށެއްގައިނަމަ، 
މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ އެކައުންޓެއް އޮތް ބޭންކެއްގައެވ0ެ އެފަދަ އެކައުންޓެއް 

އިސާ ބަހައްޓަންވާނީ، ދައުލަތުގެ އޮތް ބޭންކެއްވެސް ނެތް ރަށެއްގައިނަމަ، ދައުލަތުގެ ފަ
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުޅުވާ އަދި ހިންގާ  12މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ވާނީއެކައުންޓެއްގައެވ0ެ އެފަދަ އެކައުންޓެއްވެސް ނެތް ރަށެއްގައި ފައިސާ ބަހައްޓަން
ނޑައަޅާ   ސަލާމަތްތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއްެގ ދަށުން ކަ

 ތަނެއްގައެވ0ެ
 

  މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގެ  )ށ(  
 ގެ އިތުރުން އިތުރު ތަށް ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓުވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮ 12

އްޖެ ތަކެއްގައި ދައުލަތުގެ ފަިއސާ ބަހައްޓަންޖެހިއެކައުންޓެއް ނުވަތަ އެކައުްނޓު
ވާނީ އެ ބަލަހައްަޓން އިތަކެއް ހުޅުވައެކައުންޓު  ހާލަތެއްގައި، އެފަދަ އެކައުްނޓެްއ ނުވަތަ

 ލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންެނވ0ެ ސޫލާ އުއިމާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވަ
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މާލޭގައި ހިނގަމުންދާ ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށް  )ނ(  

 ގައި ވާނެއެވMG/RV03 0ެ ކުރާ ފޯމުގެ ނަމޫނާއެއް މި ގަވާއިދުގެ ފައިސާ ޖަމާ
 

އަތޮޅުތަކުގައި ހިނގަމުންދާ ތަްނތަނުން ޭބންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް މެދުވެރިކޮށް ޕަބްލިކް  )ރ(  
 ބޭންކް އެކައުންޓަށް ފައިސާ ްޓރާންސްފަރކުރާ ފޯމުގެ ނަމޫނާ  މި ގަވާއިދުގެ 

MG/RV04 ިވާނެއެވ0ެ ގައ 
 

ފައިސާ ބަަލއިަގންނަ 
ތަންތާނަގއި ާއންމު 
 އެްނގުން ބެެހއްޓުން 

ވަަނ  5035މި ގަވާއިދުގެ ، އެކިއެކި ކަންކަމަށް ދައްކަންޖެޭހ ފައިސާ ބަލައިގަންާނނެ ވަގުާތއި  5011
ރެވޭނެ ކަންތައްތައް ދިެވހިބަހުްނނާއި އިނގިރޭސިބަހުްނ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރަީސދު ދޫކު

 ލިޔެ އާންމުކޮށް ފެންނާނެގޮަތށް އެތަނެއްގައި ބެހެއްޓިފައި ުހންަނންވާނެއެވ0ެ
 

ފައިސާ ެއއްތަުނން އަެނއް 
ތަނަށް ގެްނދިޔުާމއި 

 ގެަނއުން 

ކަށްވާތީ، ފައިސާ ނަގުދުފައިސާ އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ގެންދިޔުމަކީ ރިސްކުބޮޑު ކަމަ )ހ(  5012
އެކައުންޓުން އަނެއް އެކައުންޓަށް ފައިސާ  ގެންދިޔުމުގެ ބަދަލުގައި އެއް

ޓްރާންސްފަރކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހެން އޮތްނަމަ ފައިސާ ފޮނުވަންވާނީ ބޭންްކ 
 މެދުވެރިކޮށްގެންނެވ0ެ

 
ތަކުގައި ފައިސާ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރެވެން ނެތް ހާލަތް )ށ(  

އެއްތަނުން އަނެްއ ތަަނށް ަކނޑުމަގުންނާއި ވައިގެމަގުންނާިއ އަދި އެއްގަމުމަގުން 
ގެންދާއިރު ގެންދަންވާނީ ރަްއކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓޭނެ ެއންމެހައި ފިޔަވަޅުތައް 

 އަޅައިގެންނެވ0ެ
 

    ވާލުކުރެވެންދެން ފައިސާ ގެންދާ ތަނަކަށް ެގންގޮސް ހަވާލުކުރަންޖެހޭ ފަާރތާ ހަ )ނ(  
އެ ފައިސާއާ ހަވާލުވެގެން ހުރި މުވައްޒަފު ނުވަތަ މުވައްޒަފުން އިތުރު އެހެން ކަމަކާ 

 މަޝްޣޫލުވެގެން ނުވާނެއެވ0ެ
 

ބޭންކުން ފައިސާ ނަގަން ނުވަަތ ބޭންކަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަން ދާއިރު، ބޭންކަށް ދާ  )ރ(  
 އް ގެންދަންވާނެއެވ0ެމުވައްޒަފާއެކު އޮފީހުގެ އިތުރު މުވައްޒަފެ

 
ގިނަ އަދަދަކަށް ފައިސާ އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ގެންދާިއރު ރައްކާތެރިކަމާއެކު  )ބ(  

 ،ފައިސާ ނުގެންދެވޭނެކަމަށް އެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ މުވައްޒަފަކަށް ފެނިއްޖެނަމަ
މަތިން  މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާ ނުވަތަ ޕްރިންސިޕަލް އެކައުންޓިންގ އޮފިސަރުގެ ލަފާގެ

 ފުލުހުންގެ ނުވަތަ ސިފައިންގެ ަމޝްވަރާ ހޯދަންވާނެއެވ0ެ
 

ފައިާސއާ ހަވާުލވެ ހުންނަ 
މުަވއްޒަފަކު ކޮށްެގންުނވާނެ 

 ކަންތައްަތއް 

ދައުލަތުގެ އެއްވެސް ފައިސާއެއް އެ ފައިސާއެއް ހަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފެއްގެ އަމިއްލަ  )ހ(  5013
ދި އެހެން ފަރާތެއްެގ އަމިއްލަ ބޭނުމަކަށް ކަމަކަށް ބޭނުންޮކށްގެން ނުާވެނއެވ0ެ އަ

 ދީގެންވެސް ނުވާނެއެވ0ެ
 

އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ޗެކެއް )އެ މުވައްޒަފެއްގެ އަމިއްލަ ޗެކެއް  )ށ(  
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 ތަނެއްގައި ހުންނަ ނަގުދުފައިސާއާ ބަދަުލކޮށްގެން ނުވާނެއެވ0ެ ކަމުގައިވީނަމަވެސް( އެ
 

ެހއްަގއި އޮފީ ދައުލަުތގެ
މުަވއްޒަފުްނގެ ައމިއްލަ 

 ފައިސާ ުނބެހެއްޓުން 

ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގައި ނުވަތަ ސްޓްރޯންގ ރޫމެއްގައި ނުވަތަ އެހެންވެސް ފައިސާ  )ހ(  5014
ރައްކާކުރުމަށް ހަދާފައިވާ ތަނެއްގައި އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ އަމިއްލަ ފައިސާއެއް ނުވަތަ 

 ޗެކެއް ބަހައްޓައިގެން ނުވާނެއެވ0ެ
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ ތަނެއްގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ފައިސާ ވާނީ  )ށ(  
 ދައުލަތުގެ ފައިސާކަމުގައެވ0ެ

 
ދައުލަުތގެ އޮީފސްތަކަށް 
 ލިބޭފަިއސާ ޖަމާުކރުން 

     އޮފީސްތަކަށް ލިޭބ ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭހާ ވަގުތު އޮއްވައި ލިބިއްޖެނަމަ،  ދައުލަތުގެ  )ހ(  5015
އެއް ލިބޭ ދުވަހު އެ ފައިސާއެއް ޖަމާކުރަންޖެހޭ އެކައުންޓަކަށް އެ ފައިސާ

 ޖަމާކުރަންވާނެއެވ0ެ
 

ހިސާބު  ލިބުނުވަރު ވަކިވަކިްނ އެނގޭގޮތަށް އެކި ކަންކަމަށް ލިބޭ ފަިއސާ، )ށ(  
 ބަލަހައްޓަންާވނެއެވ0ެ

 
ކޮށް ބެހެއްޓޭ ކޮންމެ ދުވަހަކު ފައިސާ ޖަމާކުރުމަކީ ދަތިކަމަކަށްވެފައި، އަދި ޖަމާނު )ނ(  

ދުވާލަުކ އެއްފަހަރު ފައިސާ  ،ފައިސާ އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ބެހެއްޓޭނަމަ
 ޖަމާނުކޮށް ބެހެއްޭޓނީ އެއޮފީހެއްެގ ފައިނޭންސް އެގްޒެކެޓިވްގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވ0ެ

 
ކޮށްފައިވާ ލިބޭފައިސާ ޖަމާކުރާއިރު، ލިބުުނ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ކޭޝްފޮުތގައި ރިކޯޑު )ރ(  

ފައިސާގެ އަދަދުތައް އެއްކޮށް، ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމުލައާއި އަތުގައިހުރި ފައިސާގެ 
ޖުމުލަ ދިމާކުރަންވާނެއެވ0ެ މިޮގތުން ހިސާބު ދިމާކުރި ގޮތް ލިޔުމުން ފެންަނން 

 އޮންނަންވާނެއެވ0ެ
 

 ،ދިމާވޭތޯ ބަލައިކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެ އަތުގައި ހުރި ފައިސާއާއި ކޭޝްފޮތުގެ ބާކީއާ  )ބ(  
 އަދަދު ހަމައަށް ޭބންކަށް ޖަމާކުރަންވާނެއެވ0ެ ލިބުނު
 

ފައިސާ ބަލައިގަނެ ރަސީދު ހަދައި ކޭޝްފޮތަށް އަރުވައި ބޭންކަށް ޖަމާކުރަން ޖެހިފައިވާ  )ޅ(  
އެއްވެސް ފައިސާއެއް ތިޖޫރީގައި ނުވަތަ ފައިސާ ރައްކާކޮށްފައި ބެހެއްޓުަމށް 

 ގައި ނޫީނ ބަހައްޓައިގެން ނުވާނެއެވ0ެޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތަނެއް
ނޑު  )ކ(   ބޭންކަށް ޖަމާކުރެވޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ބޭންކުން ބަލައިގަތްކަމުެގ ބޭންކް ތައްގަ

ޖަހާފައިވާ ޑިޕޮޒިޓް ސްލިޕެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް ހޯދަންާވނެއެވ0ެ އަދި ޖަމާކުރެވުނު 
 ތަރުތީބުން މި ލިޔުން ފައިލުކުަރންވާނެއެވ0ެ

 
އިސާ ބަލައިގަންނަ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ކަލެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ވަޒީފާގެ ފަ )އ(  

      މަސްއޫލިއްޔަތު ހަމަޖެހިފައި ނެތް މުވައްޒަފަކު ފައިސާ ބަލައިގަތްނަމަވެސް، 
އެ މުވައްޒަފަކު ބަލައިގަްތ ފަިއސާއަކަށް، ފައިސާ ބަލައިގަްތ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި 

 ޒިންމާއާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އެ މުވައްޒަފަކު އުފުލަންޖެހޭނެއެވ0ެނަގަންޖެހޭ 
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ދައުލަުތގެ އޮީފސްތަކަށް 
ލިބޭ ފައިާސގެ ތެެރއިން 

ބޭންކަށް ަޖމާކުރާ ފަިއސާގެ 
 ބޭންކް ބާކީ ބެލެެހއްޓުން 

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށް ނުވަތަ އެހެންވެްސ ބޭންކަކަށް ފައިސާ  )ހ(  5016
 ،ހިސާބު ބަލަހައްޓައިފައިސާ ޖަމާކުރި އޮފީހަކުން އެ ފައިސާގެ  އެ  ،ޖަމާކޮށްފިނަމަ

ގައި ހިސާބުތައް ނުވަތަ ކޮމްޕިއުޓަރ ޝީޓު ގައި ލިެޔގެންބާކީ ޮފތު އެކައުންޓު
ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބަލަހައްޓަުމން  MG/RV05 ހިސާބުތައްއެ  ހިމަނައިގެން،

   ގެންދަންވާނެއެވ0ެ
 

ކޮންމެ މަހެއް ނިމުމުން މި މާްއދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ އެކައުންޓުން ދައްކާ  )ށ(  
ކީއަކީ ރަނގަޅު ހިސާބުތަކެއްކަން ބާކީއާއި އޮފީހުގެ ހިސާބުތަުކން ދައްކާ ބާ

ގަތުމަށްޓަކައި ކޮންމެ މަަހކު އެއްފަހަރު ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓެއް ގެނުވައި ދެނެ
 ންެޓއް ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެެއވ0ެރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަ

 
މަންޓްގައިވާ ގޮތުްނ، ންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓު ކޮންމެ މަހެއް ފެށުމާއެުކ، ކުރީަމހުގެ ރިކޮ )ނ(  

އަދި  ހިމަނައި، ޖެހޭ އަދަދުަތއްގައި ހިމަނަންބޭންކް އެކައުންޓު ބަލަހައްޓާ ފޮތު
ބޭންކް ެއކައުންޓުގެ ހިސާބުތައް   އުނިކޮށްޖެހޭ ައދަދުތައް އުނިކުރަންއެކައުންޓުން 

 ދިމާކުރަންވާނެއެވ0ެ
 

މާލޭގައި ހިނގަމުންދާ ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށް  )ރ(  
ހިނގާ މަހުގެ  ،ޖަމާކުރާ ފައިސާގެ ހިސާބު ދިމާކުރުމަށްޓަކައި ވޭތުވެދިޔަ މަހުގެ ހިސާބު

ނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭްނސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ވަނަ ދުަވހުގެ ުކރިން މި)ފަނަރަ(  15
   އޮފީސްތަކަށް ފޮނުވުމުން ނުވަަތ ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް 
އެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮްށދިނުމުން ރިކޮންސައިލްކޮްށ ސްޓޭޓްމަންޓެްއ 

 ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވ0ެ
 

ދަުއލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ގަުމންދާ ަތންތާނގައި ހިނ ހެންއެހެނިމާލެ ފިޔަވައި  )ބ(  
ތަކުގައި ހުޅުވައިގެން ަބަލހައްޓާ އެކައުންޓުތަކަށް ޖަމާކުާރ ފައިސާގެ ހިސާބު ބޭންކު

ދިމާކުރުމަށްޓަކައި މަހަކު އެއްފަހަރު ބޭންކުތަކުްނ ަމޢުލޫމާތު ހޯދައިގެން 
 ރިކޮންސައިލްކޮށް ސްޓޭޓްމަންޓެްއ ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވ0ެ

ދަީނގެ ލަފާކުރާ އާމް 
ކޭޝްފްލޯ ތައްޔާރުކޮށް 

 ހުށަހެޅުން 

 އޮފީހަކުންވެސް  ކޮންމެ ޖަމާކުރަންޖެހޭ ފައިސާ އާމްދަނީ ފަންޑަށް ރެވެނިއު ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް  5017
 0ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ޓްރެޜަރީއަށް އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްްޓރީ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިމިވާ

 
ދަނީ އައިޓަމްތައް ވަކިން އެނގޭނޭހެން ތަފުސީލާއެކު، ކުރިޔަށް އޮތް މާލީއަހަރަށް، އާމް  )ހ(  

 މިނިސްޓަރު އަންގާ ގޮތެއްގެމަތިްނ ލަފާކުރާ އާމްދަނީގެ ކޭޝްފްލޯ ސްޓޭޓްމަންޓ0ް
)ދިހައެްއ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  13ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއްގެ ސަރުާކރު ބަންދު ނޫން  )ށ(  

ކުރާ އާމްދަނީގެ އެންމެފަހުގެ ވޭތުވެދިޔަ މަހު ލިބުނު ފައިސާގެ އަދަދާއި، ލަފާ
 ސްޓޭޓްމަންޓ0ް

 
 )ނ(  

 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ބޭނުންވެގެން އަްނގާ އެހެނިހެން 

 މަޢުލޫމާތ0ު
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ދައުލަުތގެ އޮީފސްތަކުން 

 ހަދާ ބިލު 
ވައި، ފިޔަ އޮފީސްތައް ދައުލަތުގެ ، އަގު ދައްކާގޮތަށް ފަހުން  ,ދައުލަތުގެ އޮފީހަކަށް  )ހ(  5018

ދޭނަމަ، އެކަމެއް  ތް ނުވަތަ ޚިދުމަ ދޭނަމަ އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ތަކެތި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ލިޔެ ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވ0ެ އަދި  

ނުވަތަ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްަތއް އެ އޮފީހެއްގައި  ދޭތަކެތި  ،އަގުދައްކާގޮތަށްފަހުން 
 ނެއެވ0ެރަޖިސްޓަރީ ކުރަންވާ

 
 ،ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދީފިނަމަ )ށ(  

އެފަރާތަކަށް އެތަކެތި ނުވަތަ ެއ ޚިދުމަތެއް ލިބުނުކަަމށް އެތަކެިތ ނުވަތަ އެ ޚިދުމަްތ 
 ލިބުނުފަރާތުގެ ސޮއި ވަގުތުން ޯހދަންވާނެއެވ0ެ

 
ތުގެމަތިން ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮ )ނ(  

 ނުވަތަ ސޮއި ލިބުމުން ލަސްނުޮކށް ޚިދުމަތް ލިބިގަތް ފަރާތަށް ިބލު ހަދަންވާނެއެވ0ެ
 

ސޮއިކުރަންވާނީ  ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ހަާދ ބިލު ނުަވތަ އިންވޮއިސްގައި )ރ(  
 ރިޔާ ހަމަޖައްސާ މުވައްޒަފުންނެވ0ެމާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާ ނުވަތަ މާލީޒިންމާދާރުވެ

 
ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން އެކި ފަރާތްތަކަށް ދޭ ޚިދުމަތް ނިމެުމންދާވަރަކުން ނުވަތަ  )ބ(  

ނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލަކުން ބިލު ހަދަންވާެނއެވ0ެ  ޚިދުމަތްދީ ނިމުމުން ކަ
 

ނޑަ )ޅ(   އަާޅ މުއްދަތުގައި ފައިސާ ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ހަދާ ިބލަށް ފައިސާ ދައްކަން ކަ
ބިލު ހަާދއިރު ބިލުގައި އެކަން  ،ނުދައްކައިގެން ޖޫރިމަނާއެއް ނަގާގޮތަށް ހަމަޖައްސާނަމަ

 އެނގޭގޮތަށް އޮންަނންވާނެއެވ0ެ
 

ސަރުކާރުގެ އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ހަދާ ބިލުގައި ފަިއސާ ދެއްކުމަށް ވަކި  )ކ(  
ނޑައަޅާފައި އޮތްނަމަވެ އެ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު ޖޫރިމަނާވާގޮތަށް  ،ސްމުއްދަތެއް ކަ

ބިލު ހަދައިގެން ނުވާނެއެވ0ެ މިނޫން ގޮތަކަށް ހަމަޖައްސާީނ މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ލިޔެ ލިޔުމަކުން ހުއްދަ ހޯދައިެގން ނުވަތަ ޤާނޫނަކުްނ 

 އެގޮތަށް ހަމަޖެހިގެންނެވ0ެ
 

އެ ބިލުގެ ނަކަލެއްކަްނ  ،ރީގައި ބިލުގެ އަސްލު ގެއްލިއްޖެނަމަފައިސާ ދެއްކުމުގެ ކު )އ(  
އެނގޭގޮތަށް ބިލެއް ހަދައިދެވިާދނެއެވ0ެ މިގޮތުން ހަދާ ިބލުގެ ޮކޕީގައި ބިލުގެ އަސްލު 

ބިލުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ  ،ގެއްލިގެން ނަކަލެއް ހަދައިދީފައިވާކަމަށް ލިޔެ
 މީހަކު ސޮއިކުރަންވާނެއެވ0ެ

 
ބިލެއް ުނބައިކޮށް ލިޔެވިގެން ނުވަތަ އެހެންވެސް ސަަބބަކާުހރެ ބިލު ާބޠިލުކުރަން  )ވ(  

 ،ޖެހިއްޖެނަމަ، ބިލުގެ އަސްލާއި ކޮޕީއާއެކު ހީރަސްޖަހައި، ބާޠިލުކުރި ސަބަބު ލިޔެ
 ވެރިޔަކު ސޮއިކުރަންވާނެއެވ0ެ
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މުއްދަތު ކަމުގައި އާންމު ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށް ފޮނުވާ ބިލަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ  )މ(  
 )ސާދަ( ދުވަހެވ0ެ 14ގޮތެއްގައި ޖަހަންވާނީ ބިލު ހަާވުލކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން 

 
       ހަާދ ބިލުގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް ބަލަހައްޓަންާވނެއެވ0ެ  އޮފީސްތަކަށްދައުލަތުގެ  )ފ(  

 މި ރަޖިސްޓަރީގައި ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހުންަނންވާނެއެވ0ެ
  ްބަރުބިލު ނަނ 
 ުބިލުގެ ތާރީޚ 
 ުބިލުގައިވާ ފައިސާގެ އަދަދ 
  ްބިލު ހެދުނު ފަރާތ 
  ުބިލު ހަވާލުކުރި ތާރީޚ 
  ުފައިސާ ދައްކަންވާ ތާރީޚ 
  ުފައިސާދެއްކި ތާރީޚ 

 
ދައުލަތަށް ލިެބންވާ ަފއިސާ 

 ހޯދުން 
 ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން ކުރާ މަސައްކަތަކަށް ނުވަތަ ދެވޭ ޚިދުމަަތކަށް ނުވަތަ ކުއްޔަށް )ހ(  5011

ދީފައިވާ ތަނެއްގެ ކުއްޔަށް ނުވަތަ ވިއްކި އެއްޗެއްގެ އަގަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ 
)އެކެއް( ަމސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  1އެކަމެއް ނިމުނު ދުވަހުން ެފށިެގން ލަސްވެގެން 

 ހޯދަންވާނެއެވ0ެ
 

ދައުލަތުގެ ތަނަކަށް ލިބެންާވ ފައިސާގެ ތެރެއިން މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަުހ  )ށ(  
ނޑައެޅިފައި އޮންނަ ފައިސާ ހޯދަންވާނީ ޖޫރިމަނާ ވެފައިވާނަމަ، ޖޫރި މަނާވާގޮތަށް ކަ

ނޑައެޅިފައި އޮންނަ ޖޫރިމަނާއާ އެކުގައެވ0ެ   ކަ
 
 
 

ދައުލަތަށް ލިެބންޖެހޭ 
ފައިާސގެ ތެެރއިން ނުލިބި 
ހުންނަ ފައިާސގެ ިހސާބު 

 ބެލެހެއްޓުން 

ފައިާސ ބަލައިގަންނަ ޮކންމެ  ފައިސާ ބަލައިގަންނަ ކޮންެމ އޮފީހަކުން ނުވަތަ )ހ(  5023
 ތަނަކުންވެސް ބަލައިގަްނނަ ފައިސާގެ ހިސާބު ބަލަހައްޓަންވާނެއެެވ0

 
ދައުލަތަށް ލިެބންޖެހޭ ަފއިސާއެއް މާފުކުރުމަށް ނުވަތަ ނުނަގާގޮތަްށ  )ށ( 

އެގޮތަށް ހަމަޖައްސާ ފައިސާގެ ހިސާބު އެ އޮފީހެއްގައި ލިޔެވިފައި  ހަމަޖައްސައިފިނަމަ،
 ވާނެއެވ0ެއޮންނަން

 
ދައުލަތަށް ލިެބންޖެހޭ 

ފިަޔވަޅު  ޯހދުމަށްފައިސާ 
އެުޅމާއި ަޝރީޢަތަށް 

 ފޮނުވުން 

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށް ލިބެންެޖހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅު  )ހ(  5021
 އަޅަންވާނެއެވ0ެ

 
ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި   10   ފަިއސާ ހޯދުމަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ކަ

 މަސައްކަތްކުރުނ0ް
 

ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު ފައިސާ   20    ފައިސާ ދެއްކުމަށް ކަ
)ަހތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދެއްކުމަށް  7ނުލިބިއްޖެނަަމ، 
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 ހަނދާންކޮށްީދ، ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތަށް ލިޔުން ފޮނުވުނ0ް
 

ރުގައިވާ މުއްދަތު ފާއިތުވިއިރުވެސް ފައިސާ ވަނަ ނަންބަ 2މި މާއްދާގެ   30   
 ،)ހަތެއް( ދުވަސް ދިނުމަށްފަހު 7ނުދައްކައިފިނަމަ، ފައިސާ ދެއްކުމަށް އިތުރު 

 އެ މުއްދަތުގައި ފައިސާ ދެއްކުމަށް ލިޔުމަކުން އެންގުނ0ް
 

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތަށް ފުރުޞަތު ދިނުމުްނވެސް ފައިސާ  3މި މާއްދާގެ   40   
އިފިނަމަ، ފައިސާ ހޯުދމުގެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅައިގެން ނުދައްކަ

 ކުރިޔަށް ގެންދިޔުނ0ް
 

ަވނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެަމތިން ފަިއސާ ހޯދުމުގެ މައްސަލަ  4މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  )ށ(  
ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމުްނ، ޝަީރޢަތުން އެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެންގުމުންވެސް ފައިސާ 

އެ މައްސަލަ މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅައިގެން އެ ފައިސާއާމެދު ވަކިގޮތަކަށް  ،ނަމަނުދައްކާ
 ނިންމަންވާނެއެވ0ެ

 
އާްމދަީނގެ ގޮުތގައި ލިބޭ 

 ފައިސާ 
އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ދައުަލތުގެ ޮއފީސްތަކަށް ލިޭބ ފައިސާ މިނިްސޓްރީ އޮފް ފިޭނންސް  )ހ(  5022

ވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި އޮންނަ އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ދެއްކުމަްށޓަކައި މޯލްޑި
 ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަާމކުރަންވާނެއެވ0ެ

 
އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިޭބ ފައިސާ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިީޓއަށް ދެއްކުމަށްޓަކައި  )ށ(  

ފުރަންޖެހޭ ފޯމުގެ އިތުރަްށ، ޖަމާކުރާ ފައިސާގެ ތަފުސީލު )ބައިތަކަށް ބެހިފައިވާ 
 ،ކޮޕީ)އެކެއް(  1އަސްލާއި )އެކެއް(  1( ބަޔާންޮކށްފައިވާ ފޯމެްއގެ ގޮތަށް

ފައިސާއާއެކު މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވ0ެ މި ފޯމުގެ 
ނޑު  އަސްލާއި ކޮޕީގައި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ސޮއިކުރުވައި، ތައްގަ

 ކި އޮފީހަށް ގެންނަްނވާނެއެވ0ެފައިސާ ދެއް ،ޖެއްސުމަށްފަހު، ފޯމުގެ އަސްލު
 

އާމްދަނީގެ ފައިސާ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީައށް ދަްއކާއިރު ހުށަހަޅަންޖެހޭ  )ނ(  
"އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ ޖަމާކުރާ ފޯމު" ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތުގެ ނަމޫނާ މި 

 0 ގައި ވާނެއެވެ  MG/RV03 ގަވާއިދުގެ
 

އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ދައުަލުތގެ އޮފީސްތަކުގެ ތެރެއިން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ  )ރ(  
އޮތޯރިޓީއަށް ފައިސާ ޖަމާކުރާ އޮފީސްތަކުން، ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ފައިސާ 

ކުރުމަށްފަހު ފައިސާ ޖަމާކުރާނީ ބައިތަކެއް ފުރިހަމަޖަމާކުރާ ފޯމު ގައިވާ ހުރިހާ 
 ނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށެވ0ެމޯލްޑިވްސް މަ

 
އަތޮޅުތަކުގެ އޮފީސްތަކުގެ ތެރެއިން ބޭންކް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ޓްރާންސްފަރކުރާ  )ބ(  

ގައި، "އަތޮޅު ތެރެއިން ބޭންކް މެދުވެރިކޮށް އޮފީސްތަކުން ފައިސާ ޓްރާންސްފަރކުރުމު
ގައިވާ MG/RV04 ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޓްރާންސްފަރކުރާ ފޯމު" 

ފައިސާ  ނަމޫނާ އާ އެއްގޮތަްށ ފުރިހަަމކުރުމަށްފަހު، ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް



43 
 

    ޓްރާންސްފަރކުރާނީއެވ0ެ މި ފޯމު ތައްޔާރުކޮށް ފައިސާ ޓްރާންސްފަރކުރާއިރު، 
އެ އޮފީހެއްގެ ހަވާލުގައި ހުންނަ އެހެނިހެން ޮއފީސްތަކުގެ ފައިސާ 

ރާންސްފަރކުރުމުގައި، ކޮންމެ ތަނަކަށް ވަކި ފޯމެއް ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވ0ެ އަދި ޓް
ފައިސާ ޓްރާންސްފަރކުރާނީ އެތަނެއްގެ އާމްދަނީއަށް އެ ފައިސާއެއް ވަންނާނެ 

 މަށްފަހުގައެވ0ެޅައިގެން ކޯޑުތައް ސާފުކުރުގޮތުގެމަތިން އެތަނަކާ ގު
 

" އަށް ޓްރާންސްފަރކުރާ ބޭންކް އެކައުންޓް ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން "ޕަބްލިކް )ޅ(  
 ފައިސާގެ "ޓްރާންސްފަރ ކުރާ ފައިސާގެ ޓްރާންސްފަރ ފޯމުގެ ރަޖިސްޓަރ" އެއް 

MG/RV060ެގައި ނަމޫނާ އާ އެއްގޮތަށް ބަލަހަްއޓަންވާނެއެވ 
 

ގެ ކުރީގައި ލިބި ޖަމާނުކުރެވި އޭ ،ވަނަ ދުވަހު ލިބޭ ފައިސާއާއި 31ޑިސެންބަރުމަހުގެ  )ކ(  
ހުރި ފައިސާ، އެދުވަހު އެ ފައިސާއެއް ޖަމާކުރަންޖެހޭ އެކައުންޓަކަްށ 

 ޖަމާކުރަންވާނެއެވ0ެ
 

     ވަނަ ދުވަހަކީ ބަންދު ދުވަހެއްނަމަ، ދެން ހުޅުވޭ ދުވަހު  31ޑިސެންބަރުމަހުގެ  )އ(  
 ވ0ެމި މާއްދާގެ )ކ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެ

 
 

 ދައުލަުތގެ ާއމްދަނީ 
ލިޔެ ބެލެހެއްޓުުމގައި 
 ބޭނުންުކރާ ކޯޑުތައް 

ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ހިސާބުތައް ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމުން ބަލަހައްޓަމުން   5023
ގެންދިޔުމުގައި އާމްދަނީ ފައިސާގެ ކޯޑުތައް ބަލަހައްޓަމުން ެގންދަންވާނީ، ިމނިސްޓްރީ އޮްފ 

 ޓްރެޜަރީން އަންގާ ގޮތެއްގެމަތިންނެވ0ެ ފިނޭންސް އެންޑް
 

ފޮތް، މަަޖއްލާ، ޓިކެޓުފަދަ 
ތަކެތި ވިއްަކއިެގން ލިބޭ 

 ފައިސާ 

ދައުލަތުގެ އެކި ފަރާތްތަުކން ފޮްތ، މަޖައްލާ، ޓިކެޓު ވިއްކައިގެްނ ނުވަތަ އެޫނންވެސް  )ހ(  5024
ސާއަށް އެހެން ގޮތަކުން ލިބޭ ފައިސާ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ޖަމާކުރުން ފިޔަވައި އެ ފައި

ގޮތެއް ހަދަންވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ލިޔެ އެކަމަށް 
 ޚާއްޞަ ހުއްދައެއް ހޯދައިގެންނެވ0ެ

 
ގައި ބުނެފައިވާފަދަ ކަންތައްތަކަށް ލިޭބ ފައިސާގެ ފޮތްތަކާއި  މި މާއްދާގެ )ހ( )ށ(  

ބުތަްއ ފަހުން ޗެކުކުރެވޭނޭ ހިސާބުތައް ބަލަހައްާޓފައި ހުންނަންވާީނ، އެ ހިސާ
ކަށް، ނުވަަތ ނުވަތަ އެންޓަރޓެއިންމަންްޓ ޝޯއަގޮތަކަށެވ0ެ )މިސާލު: މައުރަޒަކަށް 

ކުޅިވަރު މުބާރާތަކަށް ވިއްކާ ިޓކެޓު އޮންނަންާވނީ ދެބަޔަކަށް ނުވަތަ ތިްނބަޔަކަށެވ0ެ 
ރައްކާކޮށްފައި  އޭގެ ތެރެއިން އެއްބައި )ކައުންޓަރފޮއިލް( ޗެކުކުރުމަށްޓަކައި ތަނުގައި

 ބާއްވަންވާނެއެވ0ެ(
 

ދާ އެއްގޮތަށް ގަވާއިމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާފަދަ ތަކެތީގެ ސްޓޮކް މި  )ނ(  
 ބަލަހައްޓަންާވނެއެވ0ެ

 
މިފަދަ ކަންތައްތަކާބެހޭ ހިސާުބފޮތްތައް ބަލަހައްަޓންވާނީ އޮޑިަޓރ ޖެނެރަލް ލަފާދޭ  )ރ(  

 ގޮތަކަށެވ0ެ
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ިރމަާނއަށް ގަޑީލާިރއާއި ޖޫ
 ލިބޭ ފައިސާ 

މުވައްޒަފުންގެ ގަޑީލާރިއާއި، ޖޫރިމަނާއާއި، އަދި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ކުރެވޭ  )ހ(  5025
ޖޫރިމަނާއަށް ލިބޭ ފައިސާވެސް ބަލާނީ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް ލިބޭ ފައިސާގެ 

 ގޮތުގައެވ0ެ
 

ސާ، ޖޫރިމަނާކުރި ނުވަތަ މުވައްޒަފުންގެ ގަޑީލާރިއާއި ޖޫރިމަނާއަށް ނަގަންޖެހޭ ފައި )ށ(  
ނޑަންވާނެއެވ0ެ  ގަޑިޖެހުނު މަހުގެ މުސާރަ ދޭއިރު މުސާރައިން ކަ

 
މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހޯދަންޖެހޭ ގަޑީލާރިއާއި ޖޫރިމަނާފަދަ ފައިސާއެއް  )ނ(  

ނުހޯދައި އޮއްވައި އެ ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހޭ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިވެގެން 
     ނާއަށް މުސާރަ ދޭއިރު މުސާރަ ދިނުމާ ހަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފުގެ އިހުމާލުން އޭ

އެ ފައިސާ ނުހޯދި އޮވެއްޖެނަަމ، އެ ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެޭހނީ މުސާރަ ދިނުމާ 
 ހަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފެވ0ެ

 
 

ހުމާުލވެެގން ކުރާ އި
 ޖޫރިަމނާގެ ަފއިސާ ެދއްކުން 

 ،ޢަމަލެއް ކޮށްގެން ނުވަތަ އިހުމާލުވެގެން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާއެއް  މުވައްޒަފަކު ހުއްދަ ނޫން )ހ(  5026
އެ ޖޫރިމަނާ ކުރެވުނުކަން އެމީހަކަށް އަންގައި، ފައިާސ ދެއްކުމަށް ނިންމާ 

 ގޮތެއްގެމަތިން އެ ފައިސާ ދައްކައި ޚަލާޞްކުރަންވާނެއެވ0ެ
 

ނީ ފައިސާގެ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުން ނަގާ ފައިސާވެސް ބަލާނީ އާމްދަ )ށ(  
މުވައްޒަފެއްގެ އިހުމާލުން އެހެން ފަރާތަކަްށ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި  ،ގޮތުގައެވ0ެ ނަމަވެސް

ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއްނަމަ އެ މުވައްޒަފެއްގެ އަތުން މި މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ 
ގޮތުގެމަތިން އެ ފައިސާ ހޯދައި އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ޖަމާކުރާނީއެވ0ެ އެފަރާތަކަށް 

 އްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމަށް ޚަރަދުކުރާނީ އެ އޮފީހެއްގެ ބަޖެޓުންނެވ0ެދަ
 

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މުވައްޒަފަކު އިހުމާލުވެގެްނ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި  )ނ(  
   ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ، އެ މުވައްޒަފެއްގެ އަތުން އަނބުރާ ހޯދުމަށް ފެންނަ ގޮތެއް 

ނިންމުމަްށފަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް  އެ އޮފީހަކުން
ހުށަހަޅައި ހުއްދަ ިލބޭ ގޮތެްއގެމަތިން އެ ފައިސާ އެ ުމވައްޒަފެއްގެ އަތުން 

 ހޯދަންވާނެއެވ0ެ
 

އާްމދަނީ ފަިއސާ 
 ރިފަންޑްކުުރން 

އް ރިފަންޑެއް ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ހާލަތްތަކުގައި މެނުވީ އާމްދަނީ ފައިސާއެ )ހ(  5027
 ނުކުރެވޭނެއެވ0ެ

 
ބަލައިގަނެވޭ އާމްދަނީ ފައިސާއަކީ ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ޤާޫނނެއްގެ ބާރު ލިބިގެްނ   10   

ނޑައެޅިފައިވާ ފައިސާއަކަށްވެފައި  ،ހެދޭ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ބަލަިއގަތުމަށް ކަ
 0އެ ޤާނޫނުގެ ނުވަތަ އެ ގަވާއިދުެގ ދަށުން އެ ފައިސާ އަނބުރާ ދޭންޖެހުން

 
 ނަގަން ނުޖެހޭ ފައިސާއެއް ނެގުމުގެ ސަބަބުން ރިފަންޑް ދޭންޖެހުްނ0  20   
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ފައިނޭންޝަލް ޮކންޓްރޯލަރ ިލޔުމަކުން ދޭ ޚާއްޞަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުްނ   30   

 ދޭންޖެހޭ އެހެނިހެން ރިަފންޑް ދިނުމަށ0ް
 

ރުވެރިޔާއަށް ނުވަތަ ރިފަންޑް ފައިސާ ދިނުމަށް ހުއްދަދެވޭނީ، އެ އޮފީހެއްގެ މާލީޒިންމާދާ )ށ(  
ނޑައަޅައި، ލިޔުމަކުން ހުއްދަދޭ މުވައްޒަފަކަށެވ0ެ އަދި މިފަދަ  މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާ ކަ

 ހުއްދަދެވޭ ފަރާތްތައް ފައިނޭންަޝލް ކޮންޓްރޯލަރަށް ލިޔުމުން އަްނގަންވާނެއެވ0ެ
 

ކޯޑަކަށް ނުވަތަ  އާމްދަނީ ފައިސާއިން ދޭ ރިފަންޑް ވައްދަންވާނީ، އެކަމަކާގުޅޭ އާމްދަނީ )ނ(  
އެ ފައިސާ ދިނުމަށް ފަިއނޭްނޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ ައންގާ ަބޖެޓް ކޯޑަކަށެވ0ެ ކުރީ 
އަހަރެއްގެ އާމްދަނީން ދޭ ރިފަްނޑެއް ވައްދާނީ ފައިނޭންޝަލް ޮކންޓްރޯލަރ ލިޔުމަކުން 

 ބަޔާންކުރާ އެކައުންޓަކަށެވ0ެ
ބޭުރގެ އެީހގެ ގޮުތަގއި ލިބޭ 

 ފައިސާ 
ފީސްތަކަށް ބޭރުގެ އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން އެހީގެ ޮގތުގައި ލިބޭ ފައިސާ ދައުލަތުގެ އޮ )ހ(  5028

 ބަލައިގަންަނންވާނީ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ ގަބޫލުކުރާ ބޭރުަފއިސާއަކުންނެވ0ެ
 

އެ  ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށް ބޭރުެގ ފަރާތްތަކުން އެހީގެ ގޮތުގަިއ ލިބޭ ފައިސާ، )ށ(  
)ހަތެްއ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  7ރުކާރު ބަންދު ނޫްނ ފައިސާއެއް ލިބުމާއެކު ސަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ެއންޑް ޓްރެޜަރީއަށް އަންގަންވާެނއެވ0ެ އަދި އެ ފައިސާ 
ނޑައަޅާ ޖަމާކުރަންވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ްޓރެޜަރީން   ކަ

 އެކައުންޓަކަށެވ0ެ
 

އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަްށ ފައިސާ ފޮނުވާއިރު  މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުެގމަތިން )ނ(  
 ފޮނުވާނީ އެ ފައިސާއަކާ ބެހޭ އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތާ އެކުގައެވ0ެ

 
 ފައިސާ ލިބުނު ފަރާތް   10   

 
 ފައިސާ ދިން ފަރާތް  20   

 
 ފައިސާގެ އަދަދާއި ބާވަތް  30   

 
 ފައިސާ ލިބުނު ބޭނުން   40   

 
 ންބަރު ޖަމާކުރަން ބޭނުންވާ އެކައުންޓު ނަ  50   

 
 އޭގެ ރިފަރެންސް ނަންބަރު ،އެގްރީމެންޓެއް ނުވަތަ އެމ0ްއ0ޯޔޫއެއްގެ ދަށުންނަމަ  60   
ރާއްޖޭގައި ބޭރުގެ ފަރާތަކުން ހިންގާ ވިޔަފާރިއަކުން ނުވަތަ ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ  )ރ(  

ތުގައި ދޭ ބިދޭސީއަކު ވަކި ކަމަކަށް ނުވަތަ ވަކި ފަންޑަކަށް ޖަމާކުރުމަށްޓަކަިއ އެހީގެ ގޮ
މިފަދަ ފައިސާވެސް  ،ފައިސާ މި މާއްދާގެ )ށ( އިން އިސްތިސްނާވާނެއެވ0ެ ނަމަވެސް

ޖަމާކުރަންޖެހޭ އެކައުންޓަކަށް ަޖމާކުރުމަށްޓަކައި މި މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 
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 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވ0ެ
 

ފަދަ  ނިންގކޯސްބޭރުގެ އެހީގެ ގޮތުގައި ިލޭބ ސްކޮލަރޝިޕް، ފެލޯޝިޕް، ޓްރޭ )ބ(  
ކަންތައްތަކަށް އެހީ ދޭ ފަރާތްތަކުން ކުރާ ޚަރަދުތަކާއި، އެކިއެކި ޖަލްސާއާއި 
ސެމިނަރފަދަ ތަންތާނގައި ބަިއވެރިވުމަށް ބޭރުގެ އެހީގައި ލިބޭ ފައިސާގެ ޚަރަދުގެ 
ހިސާބު އެ ކޯހެއް ނުވަތަ އެ ޖަލްސާއެއް ނިމޭތާ ލަސްވެގެން ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން 

( ދުވަހުެގ ތެރޭގަިއ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް )ފަނަރަ 15
 ފޮނުވަންވާނެއެވ0ެ

 
ބޭުރގެ އެީހގެ ގޮުތަގއި ލިބޭ 

 ތަކެތި
ބޭރުގެ އެހީގެ ގޮތުގައި ދައުލަުތގެ އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ ތަެކތި، އެ އެއްޗެއް ލިބޭތާ ލަސްވެގެްނ   5021

ގާއެކު، ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީ އޮްފ )ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ އެ އެއްޗެއްގެ އަ 15
ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވ0ެ މީގެތެރޭަގއި ބޭރުގެ އެހީގައި ކުރެވޭ 
ޢިމާރާތްތަކާއި ހިންގާ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭުނންކުރުމަށްޓަކައި ހޯދާ ހުރިހާ ތަކެއްޗެއްވެސް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައިާވ  5028ގަވާއިދުގެ މި  ،ހިމެނެއެވ0ެ މި މަޢުލޫމާތު ފޮުނވާއިރު
 މަޢުލޫމާތު ފޮނުވަންާވނެއެވ0ެ 

 
ބޭުރގެ އެކި ފަރާތްތަުކން 
ވަކި މުްއދަެތއްގެ ެތރޭަގއި 

 ލިބެންވާ ަފއިސާ 

  ދައުލަތަށް ބޭރުގެ ފަާރތްތަކުން ލިބެންވާ ފައިސާއެއްވާނަމަ ނުަވތަ ވަކި މުއްދަތަކުން ފެށިެގން   5033
    އެ ފައިސާއެއް ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާނަމަ، އެ ފައިސާއަކާ ބެހޭގޮތުން މި ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް  5028
 ފޮނުވަންވާނެއެވ0ެ

 
އަިމއްލަ ފަރާތްތަކުން ދޭ 

 ާސއާއި ތަކެތި އެހީގެ ަފއި
ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން ހިންގާ ކަަމކަށް ނުވަތަ ދަުއލަތުގެ އޮފީހަަކްށ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން  )ހ(  5031

ފައިސާގެ އެހީއެއް ދީފިނަމަ، އެ ފައިސާ ލިބުނު ކަމަކާ ބެހޭ އެކައުންޓަށް 
ގައިވާ މަޢުލޫމާތު ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(  5028ޖަމާކުރުމަށްޓަކައި މި ގަވާއިދުގެ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވަންާވނެއެވ0ެ މީގެތެރޭގައި 
 ފަންޑު އެކައުންޓުތަކަށް ޖަމާކުރަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނުހިމެނެއެވ0ެ

 
ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން ހިންގާ ކަަމކަށް ނުވަތަ ދަުއލަތުގެ އޮފީހަަކްށ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން  )ށ(  

ތީގެ އެހީއެއް ލިބިއްޖެނަމަ، ލިބުނު ތަކެތި އެކަށީގެންވާ ތަނެއްގައި ތަކެ
)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި،  7ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަހައްޓައި، ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން 

ތަކެތި ލިބުނުކަން މިިނސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް  އެ
 އަންގަންވާނެއެވ0ެ

 
ހަކުްނ ހިންގާ ަކމަކަށް ނުވަތަ ދައުލަތުގެ އޮީފަހކާ ގުޅިގެން ބޭރުގެ ދައުލަތުގެ އޮފީ )ނ(  

ފަރާތަކުން ހިންގާ ކަމަކަށް ުނވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ދޭްނ ބޭނުންވާ އެއްޗެއް 
އެ ފައިސާ އެ އޮފީހަކަށް ބަލައިގަނެ ރަސީދެއް  ،ގަތުމަށް ފައިސާ ދިންކަމުގައިވިަޔސް

އޮފީހުގެ މުވައްޒަފަކު ހަވާލުވެ ތަކެތި ގަނެީދ ދޫކުރަންވާނެއެވ0ެ އެ ފައިސާއާ އެ 
 ހަދައިގެން ނުވާނެއެވ0ެ
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ޚަިއރާތުފޮށި ބެެހއްޓުާމއި، 
 އެ ފޮށި ހުޅުުވން 

ފޮށްޓެއް ބަހައްަޓްނވާނީ، އެ އޮފީހަކުން  ދައުލަތުގެ އެއްވެސް އޮފީހަކުްނ ޚައިރާތު )ހ(  5032
ފޮްށޓެއްކަމާއި، އެ ފޮށި  ހަމަޖައްސާ ގޮތެއްގެމަތިން އެއީ ކޮންކަމަކާ ގުޅިގެން ބަހައްޓާ

އަދި އެކަމުގައި އުޅޭނެ ފަރާތްތައް އެ އޮފީހެއްގައި  ،ބެހެއްޓުމުގެ ބޭނުމާއި، މަޤުޞަދު 
 ލުމަށް ފައިސާ  ރީކޮށްގެން ހާމަކަންބޮުޑ ގޮތެއްގެމަތިންނެވ0ެ ޚައިރާތު ރަޖިސްޓަ

  ންވާީނ، އެފަަދ ފޮށި ހުޅުވަ ،ބަހައްޓާފައި ުހންނަ ޮފށިފޮިށްނ ފައިސާ ނެގުމަށްޓަކައި
 މުވައްޒަފުންނާއި، އޮފީހުގެ ވެރިޔެއްގެ ހާޒިރުގައެވ0ެ 2އެ އޮފީހުގެ އިސް 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުެގމަތިން ފޮިށ ހުޅުވާއިރު ހުންަނ ފައިސާ ގުނައި، ހުރި  )ށ(  
ނޑައެޅިފައި އޮންނަ ވަކި ފޮތެއްގަިއ ނުވަަތ ޝީޓެއްގައި ލިޔެ،    އަދަދު އެކަމަށް ކަ

)ހ( ގައި ބުެނވުނު ފަރާތްތަކުްނ އެ ފޮތުގަިއ ނުވަތަ ީޝޓުގައި  މި މާއްދާގެ
 ސޮއިކުރަންވާނެއެވ0ެ

 
)ހ( ގައިާވ ގޮތުެގމަތިން ފޮިށ ހުޅުވާއިރު ހުންަނ ފައިސާ ގަވާއިދުން  މި މާއްދާގެ )ނ(  

 އޮފީހަށް ބަލައިގަެނ، ރަސީދެއް ދޫކުރަންވާނެއެވ0ެ
 

ކޮން ފައިާސއެއްކަން 
 ނޭނގި ަދއުލަތަށް ލިބޭ
ފައިސާ ަސސްޕެްނސް 
 އެކައުންޓަށް ަޖމާކުުރން 

ކޮން ކަމަކަށް ިލބުނު ކޮްނ ަފއިސާއެއްކަން އަދި އެ ފައިސާއެއް ފޮނުވި ޭބނުމެއް  )ހ(  5033
ނުވަތަ މަޤުޞަދެއް ސާފުނުވާޮގތަށް އެއްވެސް މަޢުލޫމާތަކާ ނުލައި ލިބޭ ފައިސާ 

ކަމުގައިވިޔަސް  އެތަނަކަށް ގަވާއިދުން ބަލަިއގަނެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވުނު
"ރިސިޕްޓްސް އިން ސަސްޕެންސް" ގެ ނަމުގައި ޖާނަލް އެކައުްނެޓއް ނުވަތަ އައިޓަމެއް 

އެ އައިޓަމަކަށް އެ ފަިއސާ ވައްދަންވާނެއެވ0ެ  އެ އެކައުންޓަކަށް ނުވަތަ ،އުފައްދައި
 ،ހުއެ ފައިސާއަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަ ،އަދި މިފަދަ ފައިސާއެއް ލިބުމާއެކު

އެ ފައިސާ "ރިސިޕްޓްސް އިން ސަސްޕެންސް" އެކައުންޓުން ނަގައި، އެ ފައިސާ 
 ވައްދަންޖެހޭ ރަނގަޅު އެކައުންޓަކަށް ނުވަތަ އައިޓަމަކަށް ވައްދަްނވާނެއެވ0ެ

 
ކޮން ކަމަކަށް ލިބުނު ފައިސާއެއްކަން ނޭނގި ލިބޭ ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް "ރިސިޕްޓްސް  )ށ(  

     އުންޓެއް ނުވަތަ އަިއޓަމެއް ހުުޅވަން ބޭުނންވާނަމަ، އިން ސަސްޕެންސް" އެކަ
އެ އޮފީހެއްގެ މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް 

 ހުށަހަޅައިގެން ހަމަޖައްސަންވާނެެއވ0ެ
 

 މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެަމތިން ރިސިޕްޓްސް އިން ސަސްޕެންސް އެކައުންޓުގައި  )ނ(  
ހުންނަ ފައިސާގެ މަޢުލޫމާތު ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ސާފުކުރުމަށް 
މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވ0ެ އަދި އެ ފައިސާއަކާ ބެހޭ ރަނގަޅު މަޢުލޫމާތު ސާފުވުމުން، 
އެ ފައިސާ ރަނގަޅު ކޯޑަށް ނުވަތަ އައިޓަމަށް ބަަދލުކުރުމަށްޓަކަިއ ޖާނަލް ވައުޗަރެއް 

 ހަދަންވާނެއެވ0ެ
 

  ،ޓްސް އިން ސަސްޕެންސް" އެކައުންޓު ނުވަތަ އައިޓަމުގައި ހުންނަ ފައިސާ"ރިސިޕް )ރ(  
އެ އަހަރު ނިމޭއިރު ވަކިގޮތަކަށް ނުނިމިއްޖެނަމަ، އެ ފައިސާ މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ލިޔެގެން ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑަށް 

ސްފަރކުރާ ފަިއސާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްފަރކުރަންވާނެއެވ0ެ މިގޮތަށް ޓްރާން
  ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން "އަންކްލެއިމްޑް ފައިސާގެ ރަޖިސްޓަރީ" ގައި އިތުރު 



48 
 

 

ް

ް

ް

)ދޭއް( އަހަރު ވަންެދން ރިކޯޑުކޮށް ބަލަހައްޓަންާވނެއެވ0ެ އަިދ މި ފައިސާ ހޯދުމަށް  2
ފައިސާ  ކާއެކު ހުށަހަޅައިިފނަމަ، އެތްއެއްވެސް ފަރާތަކުން އެކަށީގެންވާ ހެ

ސަސްޕެންސް އެކައުންޓުން ނުވަތަ ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑުން ނަގައި 
 އެފަރާތަކަށް ދޭނީއެވ0ެ

 
ކޮން ފައިާސއެއްކަން 

 ނޭނގި ިއތުުރވާ ފަިއސާ 
ވަކި ފަރާތެއްގެ ފައިސާއެއްކަން ނޭނގި ނުވަަތ ކޮން ކަމަކަށް ިލބުނު ފައިސާއެއްކަން ނޭނިގ   5034

 ތަނެއްގެ އާމްދަނީއަށް ޖަމާކުރަންވާނެއެވ0ެ ގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި އެއިތުރުވާ ފައިސާ ދައުލަތު
 

ފަިއސާ  ދައުލަތަށް 
ލިބޭގޮތަށް ަމަސއްކަތް 

 ކޮށްދިނުާމއި ިޚދުމަްތދިނުން 

ދައުލަތުގެ ތަނަކުން އަގަށް ޚިދުމަތެއް ދޭނަމަ، ނުވަތަ ދައުލަަތށް ފައިސާ ލިބޭގޮތަްށ  )ހ(  5035
  ގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވ0ެ 13ބާބު ވަންވާނީ މި ގަވާއިދު މަސައްކަތެއް ކުރުވާނަމަ، ކުރު

 
ދައުލަތުގެ ތަންތަުނން ޚިދުމަތެއް ދިނުމުގައި، ވަކި އުސޫލެއް، ނުވަތަ ފައިސާ ނަގާނެ  )ށ( 

ވަކި ރޭޓުތަކެއް ހަމަޖައްސާފަިއވާ ތަންަތނުން ޢަަމލުކުރާނީ، އެ އުސޫލުންނެވ0ެ 
 ށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އަގުތައް ލިޔުމުން އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވ0ެޚިދުމަތްދިނުމަ

 
އެކި ފަރާތްތަކަށް ފޮުނވޭ 
ބިލުތަކަށް ނުވަތަ އެނޫން 

ކަމަކަށްެވސް ފައިސާ 
ދައްކަްނޖެހޭ ުމއްދަުތަގއި 

ފައިސާ ުނދެއްުކމުން 
 ޢަމަލުކުރަްނޖެހޭ ގޮތް 

މަކަށްވެސް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތު އެކި ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވޭ ބިލުތަކަށް ނުވަތަ އެނޫން ކަ  5036
ހަމަވަނީ ބަްނދު ދުވަހެއްގަިއ ކަމުގައިވާނަމަ، ޖެހިގެން ހުޅުވޭ ދުވަހު ބިލުގެ ފައިާސ 
ދައްކައިފިނަމަ، ޖޫރިމަނާކުރާކަްށ ނުޖެހޭނެއެވ0ެ ހުޅުވުނު ދުވަހު ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ، 

 ވާނެއެވ0ެމުއްދަތު ހަމަވެގެން ނަގަންޖެހޭ ޫޖރިމަނާ ނަގަން
 
 
 
 
 

 ފައިސާ ނުވާ ޓެކުހަށް
 ބަަލއިގަުތން  މީާރއިން

 ގައި  1 ޖަދުވަލު ބާބުގެ މި ،ތެރެއިން ފައިސާގެ ނުވާ  ޓެުކހަށް ލިބޭ ދައުލަތަށް )ހ(  5037
 މޯލްޑިވްސް  ،ބަލައިގަންނާނީ ނަމުގައި ދައުލަތުގެ ފަިއސާ އެންމެހައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ނުހުންނަ  އޮފީހެއް މީރާގެ  އަދި 0އިންނެވެ (މީރާ) އޮތޯރިޓީ ރެވެނިއު އިންލަންޑް

ނޑައަޅާ މީރާއިން ،ރަށެއްގައިނަމަ   0ފަރާތަކުންނެވެ ކަ

 ގުޅޭގޮތުން  ފައިސާއާ އެ  ،ބަލައިގަތުމުގައި ފައިސާ ދަށުން ގެ (ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 0ހިމެނެއެވެ ބަލައިގަތުންވެސް ފައިސާ ޖޫރިމަނާ ދައްކަންޖެހޭ
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 1 ޖަދުވަލު 

 ގަވާއިދު /ނުޤާނޫ ނަން 

 (ޤާނޫނު  ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ވިޔަފާރި) 2314/18 ނަްނބަރު ޤާނޫނު ފީ  ރަޖިސްޓަރީ ވިޔަފާރި

 (ޤާނޫނު  ކުންފުންޏާބެހޭ ދިވެިހރާއްޖޭގެ) 16/13 ނަްނބަރު ޤާނޫނު ފީ  އަހަރީ ކުންފުނިތަކުގެ

 (ޤާނޫނު  ންޏާބެހޭކުންފު ދިވެިހރާއްޖޭގެ) 16/13 ނަްނބަރު ޤާނޫނު ފީ  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކުންފުނި

 (ޤާނޫނު ސޮސައިޓީގެ ކޯޕަރޭޓިވް) 2337/3 ނަްނބަރު ޤާނޫނު ފީ  އަހަރީ ސޮސައިޓީ ކޯޕަރޭޓިވް

 (ޤާނޫނު ސޮސައިޓީގެ ކޯޕަރޭޓިވް) 2337/3 ނަްނބަރު ޤާނޫނު ފީ  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސޮސައިޓީ ކޯޕަރޭޓިވް

 (ޤާނޫނު ނަރޝިޕްގެޕާޓް) 2311/13 ނަްނބަރު ޤާނޫނު ފީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޕާޓްނަރޝިޕް

 (ޤާނޫނު ދަތުރުފަތުރުގެ އެއްގަމު) 2331/5 ނަްނބަރު ޤާނޫނު ފީ ސްޓިކަރ

ނޑުގައި ނޑުގައި) 78/61 ނަްނބަރު ޤާނޫނު ފީ އުޅަނދުފަހަރުގެ ލޯކަލް ދުއްވާ ކަ  އުޅަނދުތައް ދުއްވާ ކަ
 (ޤާނޫނު  ދުއްވުމާބެހޭ

 ސްޓޭމްޕް ރެވެނިޔު ންތަކުގައިލިޔު އެކިެއކި) 73/4 ަނންބަރު ޤާނޫނު ސްޓޭމްޕް  ރެވެނިއު
 (ޤާނޫނު ޖެހުމުގެ

 (ޤާނޫނު ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ދިވެިހރާއްޖޭގެ) 18/23 ނަްނބަރު ޤާނޫނު ވަރުވާ ފަޅުރަށްރަށުގެ

 (ޤާނޫނު ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ދިވެިހރާއްޖޭގެ) 18/23 ނަްނބަރު ޤާނޫނު ފީ  ބެލެހެއްޓުމުގެ ފަޅުރަށްރަށް

 (ޤާނޫނު ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ދިވެިހރާއްޖޭގެ) 18/23 ނަްނބަރު ޤާނޫނު ކުލި  ނެގޭ ރަްށރަށުންފަޅު ދޫކުރެވޭ ރަށްޔިތުންނަށް

 (ޤާނޫނު ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ދިވެިހރާއްޖޭގެ) 18/23 ނަްނބަރު ޤާނޫނު ފީ ފަޅުރަށްރަށުގެ ހަާވުލކުރެވޭ ެބލެހެއްޓުމަށް ވަގުތީގޮތުން

ނޑުވެރިކަން މުއްދަތަށް ދިގު  (ޤާނޫނު ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ދިވެިހރާއްޖޭގެ) 18/23 ނަްނބަރު ޤާނޫނު ކުލި ށްރަށުގެރަ ދޫކުރާ ކުރުމަށް ދަ

 ގެ  (ޤާނޫނު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ) 2336/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު ކުލި ބިްނބިމުގެ ދޫކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިކުރުމަށް
 "ގަވާއިދު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ" ހަދައިފައިވާ ދަށުން

 ނަގާ  ބިމުން ބަންޑާރަ ދޫޮކށްފައިވާ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ބޮޑެތި
 ކުލި ބިމު

 ގެ  (ޤާނޫނު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ) 2336/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 "ގަވާއިދު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ" ހަދައިފައިވާ ދަށުން

 ގެ  (ޤާނޫނު ލިއްޔަތުގެމާ ދައުލަތުގެ) 2336/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު ކުލި  ނަގާ ންބިންބިމު ސަރަޙައްދުގެ "އަލިމަސްއުފާ"
 "ގަވާއިދު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ" ހަދައިފައިވާ ދަށުން
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 ގެ  (ޤާނޫނު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ) 2336/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު ކުލި ނަގާ ބަނދަރުން ވިޔަފާރި މާލޭ
 "ގަވާއިދު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ" ހަދައިފައިވާ ދަށުން

 ދަށުން އެއްބަސްވުމުގެ ވަކިވަކި ކުލި  ޖެޓީގެ ފްލޯޓިންގ

 ދަށުން އެއްބަސްވުމުގެ ވަކިވަކި އަގު ބެލެހެްއޓުމުގެ ފްލެޓް

 ވިއްކައިގެން  ތަންތަން ފަދަ ފްލެޓް ކުރާއިމާރާތް ންސަރުކާރު
 ފައިސާ ލިބޭ

 ގެ  (ޤާނޫނު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ) 2336/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 "ގަވާއިދު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ" ހަދައިފައިވާ ދަށުން

 ގެ  (ޤާނޫނު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ) 2336/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު ކުލި  ނެގޭ ފްލެޓްތަކުން
 "ގަވާއިދު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ" ހަދައިފައިވާ ދަށުން

 ގެ  (ޤާނޫނު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ) 2336/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު ކުލި  އިމާރާތުގެ ސަރުކާރުގެ
 "ގަވާއިދު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ" ހަދައިފައިވާ ދަށުން

 ފޮރިން  ކުރެވޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި) 71/25 ނަންބަރު ޤާނޫނު ފީ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އިންވެސްޓްމަންޓް ފޮރިން
 ފޮރިން ހަދައިފައިވާ ދަށުން ގެ (ޤާނޫނު  އިންވެސްޓްމަންޓާެބހޭ

 0ފީ ނެގޭ ދަށުން ޕޮލިސީގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ޑިރެކްޓް

 އޮފް  ިމނިސްޓްރީ) ކުލި ނެގޭ ފިހާރަތަކުން  ދޫކޮށްފައިވާ ކުއްޔަށް
 (ފިނޭންސް

 ގެ  (ޤާނޫނު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ) 2336/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 "ގަވާއިދު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ" ހަދައިފައިވާ ދަށުން

 ގެ  (ޤާނޫނު ތުގެމާލިއްޔަ ދައުލަތުގެ) 2336/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު ުކލި ނަގާ ފާޚާނާބަރިތަކުން އާންމު
 "ގަވާއިދު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ" ދައިފައިވާހަ ދަށުން

 ގެ  (ޤާނޫނު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ) 2336/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު (މިނިސްޓްރީ ހައުސިންގ) ކުލި  ނަގާ ފިހާރަތަކުން ކުއްޔަށްދޭ
 "ގަވާއިދު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ" ހަދައިފައިވާ ދަށުން

 ގެ  (ޤާނޫނު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ) 2336/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު ފައިސާ ލިބޭ ވިއްކައިގެން ްނބިންބި ދައުލަތުގެ
 "ގަވާއިދު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ" ހަދައިފައިވާ ދަށުން

 ކޮށްރައްކާެތރި ތިމާވެށި ިދވެހިރާއްޖޭގެ) 13/4 ަނންބަރު ޤާނޫނު ޖޫރިމަނާ ނަގާ ގުިޅގެން ލިބުމާ ގެއްުލން ތިމާވެށްޓަށް
 (ާޤނޫނު ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ

 (ޤާނޫނު  ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ވިޔަފާރި) 2314/18 ނަްނބަރު ޤާނޫނު ޑިޕޮސިޓް  ޓްރޭޑް ބިދޭސީ

 ގެޓުއިމްޕޯ  އެކްސްޕޯޓް ިދވެހިރާއްޖޭގެ) 71/31 ަނންބަރު ޤާނޫނު ފީ އުޅަނދުފަހަރުގެ އިމްޕޯޓްކުރާ
 (ޤާނޫނު

 (ޤާނޫނު އިމިގްރޭޝަންގެ އްޖޭގެދިވެހިރާ) 2337/1 ނަްނބަރު ޤާނޫނު ފީ ވިސާ
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 އާއި، (ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 11/2 ނަްނބަރު ޤާނޫނު ފީ ބަަދލުކުރުމުގެ ބިން ވިއްކުމާއި ބިން
 ކުްއޔަށް  ފަޅު ،ބިންބިމާއި ،ރަށްރަށާއި ކަންކަމަށް ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ"

 ޤާނޫނު އާއި، "ގަވާއިދު ހުށަހެޅުމާބެހޭ ޕްރޮޕޯޒަލް  ދޫކުރުމަށްޓަކައި
 (ޤާނޫނު  ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 18/23 ނަންބަރު

 ވިޔަފާރި ފަރުދުންގެ އަމިއްލަ) 2314/11 ނަްނބަރު ޤާނޫނު ފީ ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ވިޔަފާރި އަމިއްލަ
 (ޤާނޫނު ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ

 (ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޖޭގެދިވެިހރާއް) 11/2 ނަްނބަރު ޤާނޫނު ފީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސްކޫލް ޑައިވް

 ޙިމާޔަތްކޮށް ތިމާވެށި ދާއިރާގައި  ފަތުރުވެރިކަމުގެ
 ޖޫރިމަނާ  ނަގާ ޚިލާފުވުމުން ގަވާއިދާ ތެރިކުރުމާބެހޭކައުރައް

 ގެ (ޤާޫނނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިެވހިރާއްޖޭގެ) 11/2 ަނންބަރު ޤާނޫނު
 ޙިމާޔަްތކޮށް ތިމާވެށި ދާއިރާގައި ަފތުރުވެރިކަމުގެ" ހަދައިފައިވާ ދަށުން

 "ގަވާއިދު ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ

 ހިންގުމުގެ  ރާވައި ދަތުރު ގުޅުންހުރި ޓޫރިޒަމާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި
 (ގަވާއިދު އެޖެންސީ ޓްރެވަލް) ގަވާއިދާ  ޚިދުމަތްދިނުމާބެހޭ

 ޖޫރިމަނާ ކުރާ ޚިލާފުވުމުން

 ގެ (ޤާޫނނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިެވހިރާއްޖޭގެ) 11/2 ަނންބަރު ޤާނޫނު
 ދަތުރު ގުޅުންހުރި ޓޫރިޒަމާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި" ހަދައިފައިވާ ންދަށު

 "ގަވާއިދު ޚިދުމަތްދިނުމާެބހޭ ހިންގުމުގެ ރާވައި

 (ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެިހރާއްޖޭގެ) 11/2 ނަްނބަރު ޤާނޫނު ފީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ގެސްޓްހައުސް

 ގެ (ޤާޫނނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިެވހިރާއްޖޭގެ) 11/2 ަނންބަރު ޤާނޫނު ނާޖޫރިމަ ކުރާ ޚިލާފުވުމުން ގަވާއިދާ ންގުމުގެހި ގެސްޓްހައުސް
 ގެސްޓްހައުސް  ޓޫރިސްޓް ދިވެހިރާއްޖޭގައި" ހަދައިފައިވާ ދަށުން

 "ގަވާއިދު ހިންގުމާބެހޭ

 (ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެިހރާއްޖޭގެ) 11/2 ނަްނބަރު ޤާނޫނު ފީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން އުޅަނދުފަހަރުގެ ޓޫރިސްޓް

 ގެ (ޤާޫނނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިެވހިރާއްޖޭގެ) 11/2 ަނންބަރު ޤާނޫނު ފީ ޓްރާންސްފަރ ލީސް /ފީ ޓްރާންސްފަރ ސްލީ-ސަބް
 ޙައްޤުތައް ރިޒޯޓުތަކާބެހޭ ޓޫރިސްޓް" ހަދައިފައިވާ ދަށުން

 "ގަވާއިދު ބަދަލުކުރުމާބެހޭ

 ގެ (ޤާޫނނު ހޭޓޫރިޒަމާބެ ދިެވހިރާއްޖޭގެ) 11/2 ަނންބަރު ޤާނޫނު ފީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން މޯގޭޖް
 ޙައްޤުތައް ރިޒޯޓުތަކާބެހޭ ޓޫރިސްޓް" ހަދައިފައިވާ ދަށުން

 "ގަވާއިދު ބަދަލުކުރުމާބެހޭ

 ގެ  (ޤާނޫނު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ) 2336/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު (ޓޫރިޒަމް އޮފް ިމނިސްްޓރީ) ވިއްކުން ފޮތް ބީލަން
 "ދުގަވާއި މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ" ހަދައިފައިވާ ދަށުން

 އޮފް މިނިސްޓްރީ) ފައިސާ ިލބޭ ވިއްކައިގެން ތަކެތި ނީލަމުން
 (ޓޫރިޒަމް

 ގެ  (ޤާނޫނު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ) 2336/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 "ގަވާއިދު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ" ހަދައިފައިވާ ދަށުން

 (ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ އްޖޭގެދިވެިހރާ) 11/2 ނަްނބަރު ޤާނޫނު ފީ  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ހޮޓާ / ގެސްޓްހައުސް
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 ބަނދަރުކުރުމުގެ ދުއްވުމާއި އުޅަނދު  ޓޫރިސްޓް ބޭރުގެ
 ފީ ހުއްދައިގެ

 (ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެިހރާއްޖޭގެ) 11/2 ނަްނބަރު ޤާނޫނު

 ގެ (ޤާޫނނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިެވހިރާއްޖޭގެ) 11/2 ަނންބަރު ޤާނޫނު ފީ  ލައިސަންސް ޗާޓަރ
 ޓޫރިސްޓް ބޭރު އަންނަ ދިވެހިރާއްޖެއަށް" ހަދައިފައިވާ ދަށުން

 ބަނދަރުކުރުމާބެހޭ  ދުއްވައި ސަރަޙައްދުގައި ރާއްޖޭގެ އުޅަނދުފަހަރު
 "ގަވާއިދު

 ރަޖިސްޓްރޭޝަން  ލީސް/ފީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސަބްލީސް
 ފީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ޓްރާންސްފަރ ލީސް/ފީ

 ގެ (ޤާޫނނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިެވހިރާއްޖޭގެ) 11/2 ަނންބަރު ޤާނޫނު
 ޙައްޤުތައް ރިޒޯޓުތަކާބެހޭ ޓޫރިސްޓް" ދައިފައިވާހަ ދަށުން

 "ގަވާއިދު ބަދަލުކުރުމާބެހޭ

 ގެ (ޤާޫނނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިެވހިރާއްޖޭގެ) 11/2 ަނންބަރު ޤާނޫނު ފީ  ގުޅޭ ހުއްދައާ ކުރުމުގެ ގައިޑްކަން ޓުއަރ
 "ގަވާއިދު ގައިޑުންނާބެހޭ ޓުއަރ" ހަދައިފައިވާ ދަށުން

 ގެ (ޤާޫނނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިެވހިރާއްޖޭގެ) 11/2 ަނންބަރު ޤާނޫނު ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭ ލާފުވުމުންޚި ގަވާއިދާ
 ޓޫިރސްޓް ބޭރުގެ އަންނަ ދިެވހިރާއްޖެއަށް" ހަދައިފައިވާ ދަށުން

 ބަނދަރުކުރުމާބެހޭ  ދުއްވައި ސަރަޙައްދުގައި ރާއްޖޭގެ އުޅަނދުފަހަރު
 "ގަވާއިދު

 ގެ (ޤާޫނނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިެވހިރާއްޖޭގެ) 11/2 ަނންބަރު ޤާނޫނު މަނާޖޫރި ކުރާ ޚިލާފުވުމުން ގަވާއިދާ
 "ގަވާއިދު ގައިޑުންނާބެހޭ ޓުއަރ" ހަދައިފައިވާ ދަށުން

 ގެ (ޤާޫނނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިެވހިރާއްޖޭގެ) 11/2 ަނންބަރު ޤާނޫނު ޖޫރިމަނާ ކުރާ ޚިލާފުވުމުން ގަވާއިދާ
 "ގަވާއިދު ގައިޑުންނާބެހޭ ޓުއަރ" ހަދައިފައިވާ ދަށުން

 ގެ (ޤާޫނނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިެވހިރާއްޖޭގެ) 11/2 ަނންބަރު ޤާނޫނު ޖޫރިމަނާ ކުރާ ޚިލާފުވުމުން ގަވާއިދާ
 ފުލާޙަ ކައިވެނީގެ ރަމްޒީ ފަތުރުެވރިންގެ" ހަދައިފައިވާ ދަށުން

 "ގަވާއިދު ބޭއްވުމާބެހޭ

 ގެ (ޤާޫނނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ހިރާއްޖޭގެދިވެ ) 11/2 ަނންބަރު ޤާނޫނު ޖޫރިމަނާ ކުރާ ޚިލާފުވުމުން ގަވާއިދާ
 ތަރައްޤީކުރުމާއި ހޮޓާ ޓޫރިސްޓް ދިވެހިރާއްޭޖގައި" ހަދައިފައިވާ ދަށުން

 "ގަވާއިދު ހިންގުމާބެހޭ

 ގެ (ޤާޫނނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިެވހިރާއްޖޭގެ) 11/2 ަނންބަރު ޤާނޫނު ޖޫރިމަނާ ކުރާ ޚިލާފުވުމުން ގަވާއިދާ
 ރައްކާތެރިވުމަށް ހާދިސާތަކުން އަލިފާުނގެ" ހަދައިފައިވާ ދަށުން

 "ގަވާއިދު ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ އަޅަންޖެހޭ ރިޒޯޓުތަކުގައި ޓޫރިސްޓް

 ގެ (ޤާޫނނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިެވހިރާއްޖޭގެ) 11/2 ަނންބަރު ޤާނޫނު ފީ އިދާރީ ދައްކަންޖެހޭ ހުށަހަޅާއިރު ޕްރޮޕޯޒަލް
 ،ށްރަށާއިރަ ކަންކަމަށް ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ" ހަދައިފައިވާ ދަށުން

 ހުށަހެޅުމާބެހޭ ޕްރޮޕޯޒަލް ދޫކުުރމަށްޓަކައި ކުއްޔަށް ފަޅު ،ބިންބިމާއި
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 "ގަވާއިދު

 ގެ (ޤާޫނނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިެވހިރާއްޖޭގެ) 11/2 ަނންބަރު ޤާނޫނު އިދާރީ ފީ
 ،ރަށްރަށާއި ކަންކަމަށް ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ" ހަދައިފައިވާ ދަށުން

 ހުށަހެޅުމާބެހޭ ޕްރޮޕޯޒަލް މަށްޓަކައިދޫކުރު  ކުއްޔަށް ފަޅު ،ބިންބިމާއި
 "ގަވާއިދު

 ގެ (ޤާޫނނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިެވހިރާއްޖޭގެ) 11/2 ަނންބަރު ޤާނޫނު ފީ  ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ ސޯޝަލް ކޯޕަރޭޓް
 ކުްއޔަށް  ބޭނުންތަަކށް ަފތުުރވެރިކަމުގެ" ހަދައިފައިވާ ދަށުން

 ދަތުމުއް  ދީފައިވާ ތަަރއްޤީކުރުމަށް ތަްނތަން ދޫކޮށްފައިވާ
 ފަސްކޮށްދިުނމުގައި ޖޫރިމަނާ ކުއްޔާއި އިތުރުކޮށްދިނުމާއި
 "ގަވާއިދު ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ

 - ޒަކާތް މުދަލު

 - ޞަދަޤާތް 

 - ފީ ފާހުގެ ސެކިއުރިޓީ

ނޑުދޮށުން  ވަނަ 51 މާއްދާއާއި ވަނަ  15 ާޤޫނނުގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފީ ދައްކާ ވެއްޔަށް ނަގާ ގޮ
 ޭބުނމަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ހަދަިއފައިވާ ރިޢާޔަތްކޮށް މާއްދާއަށް

ނޑުދޮށްތައް ތަންތަނުގެ  ދޫކޮށްފައިވާ  ޙިމާޔަތްކޮށް  ގޮ
 ނެގުމުގެ ވެލި މުއްސަނދިކުރުމަށް ވެލިން ،ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި

 އުސޫލު

 ގެ  (ޤާނޫނު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ) 2336/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު ފައިސާ ދައްކާ  އަނބުރާ ލޯނު ދޫކޮށްފައިވާ އަމިއްލަފަރާތްތަކަށް
 "ގަވާއިދު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ" ފައިވާދައިހަ ދަށުން

 (ގަވާއިދު މެނޭޖްކުރުމާބެހޭ ކުނި) R/2013-58 ނަންބަރު ގަވާއިދު ޖޫރިމަނާ ކުރާ ޚިލާފުވުމުން ގަވާއިދާ މެނޭޖްކުރުމުގެ ކުނި

 ޑިއިރުގަ 24 ތަންތަނުން ކުރާ ވިޔަފާރި ދަލުގެމު އިމްޕޯޓް
 ފީ  ނަގާ ދިނުމަށް ޚިދުމަތް

 މުަދލުގެ އިމްޕޯޓު) R-138/2018 ނަންބަރު ގަވާއިދު
 ގަވާއިދު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު ވަނަ 5 ގަވާއިދަށް ވިޔަފާރިކުރުމުގެ

 ުކރުން އިސްތިޢުމާލު ދުންފަތުގެ) R-41/2012 ނަންބަރު ގަވާއިދު ޖޫރިމަނާ ކުރާ ޚިލާފުވުމުން ގަވާއިދާ
ނޑައެޅުމުގެ ތަންތަން މަނާ  (ގަވާއިދު ކަ

 (ޤާނޫނު ކުރުމުގެ  ރަޖިސްޓަރީ ވިޔަފާރީ) 2314/18 ނަްނބަރު ޤާނޫނު ފީ ކުރުމުގެ  ރަޖިސްޓަރީ އެކްޓިވިޓީސް އާއިވިޔަފާރި އޮންލައިން

 ކުރާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޞިއްޙަތު އާންމު
 ޖޫރިމަނާ

 އްކާތެރިކުރުމުގެރަ ޞިއްޙަތު ޢާންމު) 2312/7 ނަްނބަރު ޤާނޫނު
 (ޤާނޫނު
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 (ޤާނޫނު ދަތުރުފަތުރުގެ އެއްގަމު) 2331/5 ނަްނބަރު ޤާނޫނު ޖޫރިމަނާ  ވައަލޭޝަން ޓްރެފިކް

 ޕާކުކުރުމުގެ އުޅަނދު އެއްގަމު) R/2012-1 ނަންބަރު ގަވާއިދު ޖޫރިމަނާ ކުރާ ޕާކްކުރުމުން ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ
 (ގަވާއިދު

 (ޤާނޫނު ދަތުރުފަތުރުގެ އެްއގަމު) 2331/5 ނަމްބަރު ޤާނޫނު ފީ އަހަރީ އުޅަނދުފަހަރުގެ  އިންޖީނުލީ ދުއްވާ އެއްގަމުގައި

 (ޤާނޫނު ދަތުރުފަތުރުގެ އެްއގަމު) 2331/5 ނަމްބަރު ޤާނޫނު ފީ އިމްޕައުންޑިންގ ވެހިކަލް

 (ނުޤާނޫ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެިހރާއްޖޭގެ) 11/2 ނަްނބަރު ޤާނޫނު ފީ އެކްސްޓެންޝަން ޕީރިއަޑް ލީސް

ް

ް 
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  6 ބާބު

 ބެލެހެއްޓުންް ހިސާބު ،ޚަރަދުކުރުމާއިް ފައިސާ ދައުލަތުގެ

 
 ފަިއސާ ދައުލަުތގެ

 ޚަަރދުކުރުން 
 ބޭންކް  ޕަބްލިކް ބަޔާންކޮްށފައިވާ ޤާޫނނުގައި ޚަރަދުކުރަންވާނީ، ފައިސާ ދައުލަތުގެ )ހ(  6031

 ޤާނޫނީ  ރެވެންހުރެ،ޚަރަދުކު ފައިސާ ޒިންމާވާގޮތަށް ދަރަންޏަށް ފަންޑުތަކުގައި އެކައުންޓުގެ
 ކުރުވާ ނުަވތަ ޚިުދމަތަށް، ިލބިގަނެވޭ ނުވަތަ ތަކެއްޗަށް، ހޯދޭ ހަމަތަކުގެމަތިން

 އެއްގޮތަށް  ޤާޫނނާ ނުވަތަ ޢިނާޔަތަށް، މުސާރައާއި ަވޒީފާގެ އަދާކުރާ ނުވަތަ ށް،މަސައްކަތަ
 ހުއްދަކުރާ  ޚަރަދުކުރުމަށް ހަމަތަކުގެމަތިން ޤާނޫނީ އެހީއަށް ޚާއްޞަ ލޯނާއި ދޫކުރެވޭ
 0  ދޫކުރުމަށެވެ ފައިސާ

 
ނޑައަޅާ  އެކަމަށް ހުއްދަދޭނީ ޚަރަދުކުރުމަށް ފައިސާ )ށ(    ހުއްދަދީފައިވާ  އިސްވެރިޔަކު ކަ

 ޒިންމާވާގޮތަށް، ދައުލަުތގެ  ދަރަންޏަށް މެނުވީ، ހާލަތްތަކުގައި އަންަނނިވ0ި ފަރާތްތަކުންނެވެ
 0ޢަމަލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ ފަރާތަކުން އެއްވެސް ގޮތަކަށް ޚަރަދުކުރަންޖެހޭފަދަ ފައިސާ

 
    ނުވަތަ  ަބޖެޓުގައި ފައިސާ، ޚަަރދުކުރަންޖެހިފައިވާ ޒިންމާވާގޮތަށް ދަރަންޏަށް  10   

ނޑައެޅިފައިވާ ކުރަން އެ ޚަރަދެއް  ބޭނުްނވާ  ޚަރަދުކުރުމަށް އެކައުންޓެއްގައި ކަ
 0ހުރުން ލިބެން މިންވަރަށް

 
 ފައިސާއެއް  ޚަރަދުކުރަންޖެހިފައިވާ ހުއްދަކުރެވިގެން މި ގަވާއިދުގައި ޤާނޫނާއި  20   

 0ކަމުގައިވުން
 

 ކަންތައްތަކަށް ތިރީގައިމިވާ ،ދައްކާނަމަ ފައިސާއެއް އެކައުންޓަކުން އެއްވެސް )ނ(  
 0ސަމާލުކަންދޭންވާނެއެވެ

 
     ދައުލަތުގެ އެއްވެސް އެކައުންޓަކުން ފައިސާއެއް ދައްކާނަމަ، ދައްކަންވާީނ   10   

ޕޭމަންޓް ވައުޗަރު ތައްާޔރުކުރުމަށްފަހުއެވ0ެ  ތީންގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަ  މި
ނަމަވެސް، ޕ0ީއ0ޭއެސް މެދުވެރިކޮށް ޕާރޗޭސް އޯޑަރު ތައްޔާރުކުރާ އޮފީސްތަކުން 

 ޕޭމަންޓް ވައުޗަރު ތައްޔާރުނުކޮށް ފައިސާ ދެއްކިދާނެއެވ0ެ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 ބޭންކް  ެވންޑަރުގެ އެޑްރެހާއި، ވެންޑަރުގެ )ފައިސާ ލިބެންވާ ަފރާތުގެ( ނަމާއި،  20   
 ރިކޯޑު ( ޑ0ީއައި ވެންޑަރ) ކޯޑު ވެންޑަރުގެ އެސްގ0ެއ0ޭޕީ ނަންބަރާއި އެކައުންޓު

 0ބެލުން ކުރެވިފައިވޭތޯ
 

 0ބެލުން ރަނގަޅުތޯ ކޯޑުތައް އައިޓަމް ކޯޑުތަކާއި، އެކައުންޓު  30   
 

 ވައުޗަރުގައި އެކަން  ފައިސާ ދައްކާ ،ޚަރަދެއްނަމަ ކުރެވޭ ބޭގޮަތށްއަނބުރާ ލި  40   
 0ެބލުން ބަޔާންކުރެވިފައިވޭތޯ ރަނގަޅަށް
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 އަދަދަކީ ފައިސާގެ އަންނަ ގުނަކުރުމުން އަދަދާ ގަތް ރޭޓާއި ބޭރުފައިސާއެއްނަމަ،  50   

 0ލުންބެ ރަނގަޅުތޯ ޖުމުލަކުރުން އެއްކުރުމާއި އަދި  އަދަދެއްތޯ ބެލުން، ރަނގަޅު
 

 ނިމިފައިވޭތޯ  މަސައްކަތްތައް ،ެބލުމާއި ލިބިފައިވޭތޯ ފުރިހަމައަށް ޚިދުމަތް ތަކެއްޗާއި  60   
 0ބެލުން
 

ހުރިހާ  ފުރިހަަމކުރަންޖެހޭ އަދި ހުންނަންޖެހޭ ވައުޗަރާއެކު  ފައިސާ ދައްކާ  70   
 0ބެލުން ހުރިތޯ ހަމައަށް ފުރިހަމަކުރެވި ލިޔުންތަކެއް

 
 ބަދަލުކޮށްފައިވޭތޯއާިއ، ޓިޕެކްސްޖަހައި ފޮހެ ކަނޑައި ޗަރު ވައު ދައްކާ ފައިސާ  80   

 ފަސޭހައިން ިލޔުމަކީ ލިޔެފައިވާ އަދި ،އެނގޭތޯއާއި ކިޔަން ލިޔުންތައް އޭގައިވާ
 0ބެލުން ލިޔުމެއްތޯ ހުރި ބަދަލުނުކުރެވޭގޮތަށް

 
  ނެސްފައިވާނަމަ،ަބދަލެއް ގެ ލިޔުމަކަށް ނުވަތަ އަދަދަކަށް ވައުޗަރުގައިވާ ދައްކާ ފައިސާ )ރ(  

ހުއްދަ  ޚަރަދުކުރުމުގެ ފައިސާ ތަނުގައި ބަދަލު ގެނެސްފައިވާ ގަބޫލުކުރެވޭނީ، އެ ވައުޗަރެއް 
 0ސޮއިކުރުމުންނެވެ ވެރިން އޮތް
 

 ޚިދުމަތަށް  ހޯދާ ،މުަދލަށާއި ގަންނަ މަސައްކަތްތަކަށާއި، ކުރާ އޮފީސްތަކުން ދައުލަތުގެ )ބ(  
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް  ދެވޭނީ ފައިސާ އިސާއިންނަގުދުފަ އަދާކުރުމުގައި ފައިސާ

 0ކަންކަމަކަށެވެ ހުއްދަދޭ އަދި އަދަދަކަށް ހުއްދަދޭ އެންޑް ޓްރެޜަރީން
 

 ވަުއޗަރު ޕޭމަންޓް
 ތައްޔާރުުކރުން 

 ބަލަހަްއޓާ  ހިސާބު ތައްޔާރުކުރާނީ ވައުޗަރު ޕޭމަންޓް ޚަރަދުކުރުމަށްޓަކައި ފައިސާ )ހ(  6032
 0މުވައްޒަފެކެވެ

 
 0ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނަމައެވެ ލިޔުންތައް އެކަމާގުޅޭ ތައްޔާރުކުރަންވާނީ، ވައުޗަރު ޕޭމަންޓް )ށ(  

 
 ބަލައި، އޮތްތޯ ލިޔުން ލިބިފައިވާކަުމގެ ޚިދުމަތް ނުވަތަ މުދާ ހަދަންވާނީ ވައުޗަރު ޕޭމަންޓް )ނ(  

 ވަތަ ނު އޯޑަރު ސަރވިސް ނުވަތަ ޕަރޗޭސް އޯޑަރު  އަގުތަކާއި އިންވޮއިސްގައިވާ
 ރަނގަޅުތޯ  ޗެކުކޮށް ހިސާބުތައް  އަޅާބަލައި ިލޔުންތަކާ ގުޅުންހުރި ކޮންޓްރެކްޓްފަދަ
 MG/BC04  މި ގަވާއިދުގެ ތައްޔާރުކުރަންވާނީ ވައުޗަރު ޕޭމަްނޓ0ް ބެލުމަށްފަހުގައެވެ

 0އެއްގޮތަށެވެ ނަމޫނާއާ ގައިވާ
 

 ޚަރަދަކާ ގުޅޭ  ކުރާ ވައުޗަރަކުން އެ ޕޭމަންޓް ރުކުރުމުގައި،ތައްޔާ ވައުޗަރު ޕޭމަންޓް )ރ(  
 0ހިމަނަންވާނެއެވެ ވައުޗަރާއެކު ޕޭމަންޓް  ލިޔުމެއް ހުރިހާ ޞައްޙަ

 
 ޕޭމަންޓް އިތުރަށް ކަންތަްއތަކުގެ ގައިވާ( ނ) މި މާއްދާގެ ހަދާއިރު، ވައުޗަރު ޕޭމަންޓް )ބ(  

 އެ ލިޔުންތައް ،ހަމައަށް ހުިރތޯއާއި ލިޔުންތައް ހުިރހާ ހުންނަންޖެހޭ ވައުޗަރާއެކު
 0ޗެކުުކރަންވާނެއެވެ ބަލައި ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ
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 ،ވައުޗަރާއި ޕޭމަންޓް މުވައްޒަފަކު އެހެން ނޫން މުވައްޒަފު ތައްޔާރުކުރި  ވައުޗަރު  ޕޭމަންޓް )ޅ(  

 ޖެހޭބަލަން މުވައްޒަފު ޗެކުކުރާ 0 ޗެކުކުރަންވާނެއެވެ ރަނގަޅަށްތޯ ހަދާފައިވަނީ ޗެކު
ޕަބްލިކް  0ނެއެވެގައި ވMG/BC06ާ  މި ގަވާއިދުގެ( ޗެކު ލިސްޓު) ފޯމު ކަންތައްތަކުގެ

އެކައުންޓިންގް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ހުށަހަޅުއްވާ ދައުލަތުގެ 
  0އޮފީސްތަކުން މި ޗެކު ލިސްޓް ފުރިހަމަކުރުމުން އިސްތިސްނާވެގެންވެއެވެ

 
 ބަެޖޓް ލިޔެ މަޢުލޫމާތު ޚަރަދާެބހޭ ހުއްަދ ހޯދުމަށްފަހު ވައުޗަރަށް ޕޭމަންޓް )ކ(  

 0ބާކީކުރަންވާނެއެވެ
 

 ވައުޗަރާއި  ޚަރަދުކުރުމުގެ ފައިސާ ހުއްދަކުރެވެންދެން ޚަރަދުކުރުމަށް ވައުޗަރުން ޕޭމަންޓް )އ(  
ރައްކާތެރި  ހަވާލުގައި މުވައްޒަފުގެ  ބަލަހައްޓާ ފަިއސާ ހުންނަންޖެޭހނީ ޗެކުތައް

 0ތަނެއްގައެވެ
 

 ލަސްނުކޮށް  ސޮއިކުރުމަށްފަހު ޗެކުގައި ހުއްދަދީ ވައުޗަރުން ޕޭމަންޓް ޚަރަދުކުރުމަށް ފައިސާ )ވ(  
 ސަބަބަކާހުރެ އެއްވެސް 0 ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ ފައިސާ  ފަރާތަކާ ފައިސާ ހަވާލުކުރަންޖެހޭ

         ނުވަތަ  ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓަންާވނީ ޗެކުތައް ހަވާލު ނުކުރެވިއްޖެނަމަ، ފައިސާ
 0ތަނެއްގައެވެ ރައްކާތެރި ބުނާ މި ގަވާއިދުގައި

 
 ނުވަތަ އިންވޮއިސްއެއް) ހުށަހަޅާ ލިޔުްނތައް ަފރާތްތަކުން އެކި އޮފީސްތަކަށް ދައުލަތުގެ )މ(  

 ސްވެގެން ލަ ލިބޭތާބިލު  ،ނެތްނަމަ މައްސަލައެއް ބިލުގައި ފައިސާގެ ދައްކަންޖެހޭ( ބިލެއް
0 ދައްކަންވާނެއެވެ ފައިސާ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ ތިރީސް() 33 ބަންދު ނޫން ސަރުކާރު

 ބަލާނީ އެ މައްސަލައެއް ތާރީޚުކަމުގައި ލިބުނުބިލު  އޮތްނަމަ، މައްސަލައެއް ގައިބިލު
 0ާތރީޚެވެ ލު ިލބުނުބި ހައްލުކުރުމަށްފަހު

 
 އަސްލު  ގެ( ބިލެއް  ުނވަތަ އިންވޮއިސްއެއް) ލިޔުމެއް ހުަށހަޅާފައިވާ ހޯދުމަށް ފައިސާ )ފ(  

 ގެއްލިފައިވާ އަސްލު އެ ލިޔުމެއްގެ ދެއްކޭނީ ފައިސާ ލިޔުމަކަށް ކޮޕީ ގެއްލިއްޖެނަމަ،
 ޕްރިންސިޕަލް މުވައްޒަފާއި ޗެކުކުރި އެކަން ދެއްކިފައިނުވާކަމަށް ފައިސާ ކުރިން ކަމަށާއި،

 ބަޔާންކޮށް އެކަން މުވައްޒަފު ރާއަދާކު ަމސްއޫލިއްޔަތު އޮފިސަރުގެ އެކައުންޓިންގ
 0ސޮއިކުރުމުންނެވެ

 
 އެކައުންޓިްނގ ޕަބްލިކް

 ެމުދވެރިކޮށް ސިސްޓަމް
 ަޚރަދުުކރުން  ފައިސާ

 ޕޭމަންޓް  ތައްޔާރުކުރާ ޚަރަދުކުރުމަށް  މެދުވެރިކޮށް ސިސްޓަމް އެކައުންޓިންގ ޕަބްލިކް )ހ(  6033
 އެ ވައުޗަރު  ،ސޮއިކުރުމުން ހުއްދަދީ ވެރިޔަކު  ހުއްދަކޮށްފައިވާ އެކަމަށް ވައުޗަރު

 މިނިސްޓްރީ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ)ތިނެއް(  3 ލަސްވެގެން ޑޮކިއުމަންޓްތަކާއެކު ސަޕޯޓިންގ
 0ފޮނުވަންވާނެއެވެ ރެޜަރީއަށްޓް އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް
 

 ސަޕޯޓިންގ ވައުޗަރާއި  ޕޭމަންޓް ތައްޔާރުކުރާ ގައިވާ ގޮތަށް( ހ) މި މާއްދާގެ )ށ(  
 ތިރީގައިވާ  ފޮނުވާނީ ޓްރެޜަީރއަށް އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ އްޑޮކިއުމަންޓްތަ
 0ގޮތަކަށެވެ ދެގޮތުންކުރެ



58 
 

 
 ލައިވްކޮށްފައިވާ ދެއްކުމަށް  ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ސިސްޓަމް ޕޭމަންޓް ސެންޓްރަލް  10   

 އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރުތައް އޮފީސްތަކުގެ
ނޑައަޅާ ެއ މިނިސްޓްރީން ފޮނުވާނީ ޓްރެޜަރީއަށް  ސޮފްޓްވެއަރއެއް ކަ

 ،ދިމާވެއްޖެނަމަ ހާލަތެއް  ބޭނުންނުކުރެވޭފަދަ މި ސޮފްޓްވެއަރ މެދުވެރިކޮށެވ0ެ
 ޓްރެޜަރީން އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރުތައް ފޮނުވާނީ

 ގޮތަށެވ0ެ އިވާ ބުނެފަ ގައި 2 ގެ( ށ)  މި މާއްދާގެ ،ގޮތެއްގެމަތިން އަންގާ
 

 މެނުއަލްކޮށް ދެއްކުމަށް ފައިސާ  މެދުވެރިކޮށް ސިސްޓަމް  ޕޭމަންޓް ސެންޓްރަލް  20   
 އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ ލިޔުންތައް އެއާގުޅޭ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރާއި

 ނަންބަރުގައި  ަވނަ 1 ގެ( ށ)ިމ މާއްދާގެ  ފޮނުވަންވާނީ ޓްރެޜަރީއަށް
 ޚަރަދުތަކަށެވ0ެ އެކައުންޓުތަކުގެ ަލއިވްކޮށްފައިނުވާ އަރސޮފްޓްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 
 ފިނޭންސް އޮފް ިމނިސްޓްރީ ގޮތުގެމަިތން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 1 ގެ( ށ) މި މާއްދާގެ )ނ(  

( އެންޓަރކުރާއިރު) ޕާކްކުރާއިރު ސޮފްޓްވެއަރގައި ވައުޗަރ ފޮނުވާ ޓްރެޜަރީއަށް އެންޑް
 އަދ0ި ޒިންމާއެކެވެ މުވައްޒަފެއްގެ ޕާކްކުރާ ޓޭޗްކުރުމަކީއެ  ލިޔުންތައް ހުރިހާ އެއާގުޅޭ

 ސޮފްޓްވެއަރގައި  އެޓޭޗްކުރެވިފައިވޭތޯއާއި، ލިޔުންތައް ހުރިހާ އެޓޭޗްކުރަންޖެހޭ ކުރާއިރުޕާކު
 ފައިސާ ދެއްކުމަށް ކޯޑުތަކުންތޯއާއި، ވައުޗަރުގައިވާ ބާކީކުރެވެމުންދަނީ  ޚަރަދުތައް
 ރަނގަޅު  ކުރެވިފައިވަނީ އެންޓަރ ވެންޑަރތޯއާއި، ނގަޅުރަ ނެގިފައިވަނީ ގައިސިސްޓަމު
 0ބަަލންވާނެއެވެ އަދަދު، އަދި ރަނގަޅު ބިލް ނަްނބަރުތޯ ފައިސާގެ

 
ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ހުއްދަދޭ ފަރާތްތައް ހުއްދަދިނުމުެގ ކުރިން އެ ޚަރަދަކާ ގުޅޭ ހުރިހާ  )ރ(  

އި މެނުވީ ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ލިޔުންތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭޯތ ބެލުމަށްފަހުގަ
 ހުއްދަދީގެން ނުވާނެއެވ0ެ

 
 ވަުއޗަރުން ޕޭމަންޓް

 ޚަަރދުކުރުން 
ތިރީގައިވާ  ބެލެހެއްޓުމުގައި ޚަރަދުކޮށް ފައިސާ ދައުލަތުގެ ބޭނުންކޮށްގެން  ވައުޗަރު ޕޭމަންޓް )ހ(  6034

 0ބަލަހަްއޓަންވާނެއެވެ ރަނގަޅަށް ލިޔެކިޔުންތައް
 

 ވައުޗަރު  ޕޭމަންޓް   10   
 

 ތައްޔާރުކުރެވޭ، ހަވާލުކުރުމަށް ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމާއި ފައިސާ ވައުޗަރަކީ ޕޭމަންޓް  101   
 ފައިސާ 0 ލިޔުމެކެވެ ޚުލާޞާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ުހރިހާ ހުށަހަޅާ ލިބިގަތުމަށް ފައިސާ

 އެކަމަށް ޚަރަދުކުރެވޭނީ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން ވައުޗަރު ޚަރަދުކުރުމުގެ
 0ހުއްދަކުރުމުންނެވެ

 
       0ވައުޗަރެވެ ަވކި ބޭނުންކުރަންވާނީ ޚަރަދުކުރުމަށް އެކައުންޓަކުން ކޮންމެ  102   

ވައުޗަރު  ަތރުތީބުން ވައުޗަރުގައި ބޭނުންކުރާ ޚަރަދުކުރުމަށް އެ އެކައުންޓަކުން
 ޖެހުމުގައި  ވައުޗަރު ނަންބަރު އެކައުންޓެއްގެ ކޮްނމ0ެ ޖަހަންާވނެއެވެ ނަންބަރު
      ާވނީ ފަށަން އާއަހަރުގެ ބަޖެޓުން ކުރާ ޚަރަދެއް ނަމަ ،ނިމުމުން މާލީއަހަރު
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 ބަހައްޓާނަަމ، ޗާޕުކޮށްފައި ވައުޗަރު  ޚަރަދުކުރުމުގެ ފައިސ0ާ އިންނެވެ )އެކެއް( 1
 0ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ ކޮޕީ )ދޭއް( 2 އަސްލަކާއި ޗާޕުކުރަންވާނީ

 
 ޓަމުންގެންދާ ބަލަހައް ހިސާބު ޓްރެޜަރީން އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ  103   

 އޮންނަންޖެހޭ ގޮތާއި، ވައުޗަރު  ޕޭމަންޓް ގައި " ސިސްޓަމް އެކައުންޓިންގ ޕަބްލިކް"
 ވައުޗަރުގެ ޕޭމަންޓް ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ގޮތް ވައުޗަރު ޕޭމަންޓް
ން ލިޔު ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް ވައުޗަރު ޕޭމަންޓް ފޯމެޓާއި،

MG/BC04 ެފައިސާ އޮފީސްތަކުންވެސް ހުރިހާ ދައުލަތުގ0ެ ގައި ވާނެއެވ 
     ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ  ޓްރެޜަރީއަށް  އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ ހޯދުމަށް

 0ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ ވައުޗަރު ޕޭމަންޓް ގޮތުގެމަތިން މި ސިސްޓަމްގައިވާ
 

 ޖިސްޓަރީ ރަ  ވައުޗަރު  ޕޭމަންޓް   20   
 

ޕޭމަންޓް ވައުޗަރު ތައްޔާރު ނީ ންވާރީ ބޭނުންކުރަވައުޗަރު ރަޖިސްޓަ )ހ( ޕޭމަންޓް    
       ކުރުމަށްފަހު ވައުޗަރުގެ ނަންބަރު ތަރުތީުބން ރެކޯޑް ކުރުމަށެވ0ެ 

 ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު އެނގެން އޮންަނންވާނެެއވ0ެްމި ރަޖިސްޓަރީގައި
 

  ތާރީޚުވައުޗަރުގެ   10
 ރުކުރެވޭ ހުރިހާ ވައުޗަރެއް ނަންބަރު ތަރުީތބުން ތައްޔާ  20
 އެ ޚަރަދެއްގެ ތަފުސީލު   30
އަދި ފައިސާގެ  ކޯޑުސަބް ކޯޑުތަކާއި ޚަރަދުގެ ވައުޗަރެއްގައިވާ އެ 40

 އަދަދު
ރާއި ޗެކުގެ ތާރީޚާއި ޗެކުގެ ފައިސާގެ ނަންބަ ޗެކުއެ ޚަރަދެއް ކުރި  50

 އަދަދު
 
 

  MG/BC07  މި ގަވާއިދުގެ  ނަމޫނާއެއް ރަޖިސްޓަރީގެ ވައުޗަރު ޕޭމަންޓްް)ށ(    
 0ވާނެއެވެ ގައި

 
 ރަޖިސްޓަރީ  ޗެކު   30   

 
ޕޭމަންޓް ވައުޗަރު ނިޒާމެއްގައި ޗެކު ރަޖިސްޓަރީއެއް އޮންނަންވާނެއެވ0ެ ޗެކު     

އި، ރަޖިސްޓަރީއެއްގެ އެންމެބޮޑު ބޭނުމަކީ ފައިސާ ޚަރަދުކުރާ އެކައުންޓު ބާކީކުރުމާ
އެކައުންޓުން ކުރަމުންދާ ޚަރަދުގެ މަޢުލޫމާތު އެނގެން ޮއތުމާއި، ޗެކު ނަންބަރާިއ 
ވައުޗަރު ނަންބަރު ތަރުތީބުން އެނގެން އޮތުމެވ0ެ ޗެކު ރަޖިސްޓަރީ އޮންނަންވީ 

 ގައި ވާނެއެވMG/BC08 0ެ ގޮތުގެ ނަމޫނާ މި ގަވާއިދުގެ 
 

 ޗަރު ބޭނުންކުރުމުގައި ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ކުރަންވާނެއެވ0ެޕޭމަންޓް ވައު )ށ(  
 

 ހަމަކުރުނ0ް އިހޭކަމުގެ އަސްލު ލިޔުންތައް ހޯދަފައިސާ ދޭންޖެ  10   
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ޕޭމަންޓް ވައުޗަރާ ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް މުވައްޒަފުންނާ ހަވާލުކޮށް،   20   

 ތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިއޮުތނ0ްތަނެއްގައި އެ މަސައްކަތް ހިންގޭނެ އިން އެ
 

 ވަުއޗަުރގެ ޕޭމަންޓް
   މަަސއްކަތް

 މުަވއްޒަފުްނނާ
 ހަވާލުކުރުން 

ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  ،ޕޭމަންޓް ވައުޗަރު ތައްޔާރުކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ރާވައި ިހންުގމުގައި  6035
 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވ0ެ 

 
ފުން ތިބި ނިްސބަތަކުން މުވައްޒަފުންެގ ފައިސާއާބެހޭ މަސައްކަތް، ތަުނގައި މުވައްޒަ )ހ( 

ތެރޭގައި މަސައްކަތް ބަހާލައިގެްނ، އެކަކަށް އެއްކަހަލަ މަސައްަކތް ތަކުރާރުނުވާނެ ޮގތަްށ 
 މުވައްޒަފުންނާ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުނ0ް 

 
 ހާ ކުރަންޖެހޭ ހުރި ،ފެށުނީއްސުރެ ނިމެްނދެން، މަލާތްތައް ިހްނގުމުގައިޢާފައިސާއާބެހޭ މު )ށ(  

  ނުކުރުްނ0މަސައްކަތް ހަވާލުމުވައްޒަފުންނާ ކުރާގޮތަށް  އެކަކު ކަމެއް
 

ކޯޑުތައް ޚަރަދުކުރެވޭ ފައިސާއާބެހޭ ރި ،ދެއްކުމާއި ހޯދޭ ތަކެއްޗަށް ފައިސާ ،ތަކެތި ހޯދުމާއި )ނ(  
 ހަމަޖެއްސުނ0ް ނާ ހަވާލުކޮށްގެން ުކރާގޮތަށްބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ތަފާތު މުވައްޒަފުން

 
ްހޭދަުކރާ ފައިސާގެ އަދަދާއި،، މިނަށާއިކުޑަބޮޑު ގެމަސައްކަތުދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ  )ރ(  

ްޓރާންސެކްޝަނުގެ ބާވަތަށް ބަލާިއރު، އެކި އޮފީސްތަކުގައި  އަދަދާއި،ގެ ކްޝަނުސެޓްރާން
   ން ެއކަންތައްތަކަށް ބަލައިގެް،ވާެނތީަތފާތު ތައްޮކންޓްރޯލް ކޮންމެހެން ަބލަހައްޓަންެޖހޭ

ުމވައްޒަފުންނާ މަސައްކަތް އަށް ފެންނަ ގޮތެއްގެަމތިން މާލީޒިންމާދާރުވެިރޔާ އެ އޮފީހެއްގެ
 ކުރުނ0ްހަވާލު
 

 ަޚރަދުުކރުަމށް ފައިސާ
 ުހއްަދދިނުން  ވައުަޗރުން

 ހުންނަންޖެހޭ ހުރިހާ ވައުޗަރާއެކު ޕޭމަންޓް ހުއްދަދޭންވާނީ، ޚަރަދުކުރުމަށް ފައިސާއެއް  އެއްވެސް  6036
 ހަމައަށް އެ ލިޔުންތައް ވައުޗަރާއެކު ޚަރަދުކުރުމުގެ  ފައިސާ ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ތަކެއްލިޔުން

    ނުވަތަ  އޮފިސަރު އޮތޮރައިޒިންގ އުފުލަންވާނީ މަސްއޫލިއްޔަތު ހުއްދަދިނުމުގައ0ި ހުރެގެންނެވެ
 ޚަރަދުކުރުމުގައި ފައިސާ އަދި ހުއްދަދިނުމަށްފަހ0ު އިސްވެރިޔެކެވެ ހަވާލުވެހުރި އެކަމާ ވަގުތަކު އެ

 މީހާވެސް  ސޮއިކުރާ  ދެވަނ0ަ ފުރަންވާނެއެވެ  ކަމާބެހޭ ގޮޅި ފޯުމގެ ބެުލންތަކާ ބެހޭ ބަލަންޖެހޭ
 0އުފުލަންވާނެއެވެ ޒިންމާ މިކަމުގައި

 
 ފޮތްތަާކއި ފައިާސއާބެހޭ
 ބެލެެހއްޓުާމއި ލިޔުންތައް

 ފައިލުކުރުން 

 ނުވަތަ އެ މަސައްކަތާ  އޮފިސަރު  ޓްސްއެކައުން ބަލަހަްއޓާނީ ފޮތްތައް  ފައިސާއާބެހޭ )ހ(  6037
 ހަދަންޖެހޭ މި މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން އެ އޮފީހަކުން އަދ0ި މުވައްޒަފެކެވެ ހަވާލުވެހުރި

    ނުވަތަ އޮފިސަރު އެކައުްނޓްސް އުފުލަންޖެހޭނީ، ޒިންމާ ހެދުމުގެ ރިޕޯޓުތަކެއް ހުރިހާ
 0މުވައްޒަފެކެވެ ހަވާލުކޮށްފައިވާ އެ މަސައްކަތެއް

 
 ލިޔުންތައް ފައިސާއާބެހޭ ބެލެހެއްޓުމަްށޓަކައި، ރަނގަޅަށް ލިޔުންތައް ފައިސާއާބެހޭ )ށ(  

0 އޮންނަންވާނެއެވެ ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގައި ޤާއިމުކުރެވިފައި ސިސްޓަމެއް  ފައިލުކުރުމުގެ
 ފައިލުކުރަމުން ލިޔުންތައް ތައްޔާރުކޮށް، ފައިލުތައް ތިރީގައިވާ  މަދުވެގެން މިގޮތުން

 0ދަންވާނެއެވެގެން
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 ބިލުތައް ހުރިނުދައްކައި ފައިސާ  10   

 ފައިސާ ބަަހއްޓާނީ ފައިލުގައި ފައިލުކުރާ ބިުލތައް  ހުރިނުދެއްކި ފައިސާ
 0 ބިލުތަކެވެ ހުރިނުދައްކައި ފައިސާ  ނަމަވެސް ހަދާފައި، ވައުޗަރު ޚަރަދުކުރުމުގެ

 ނަމަށް ބަލާފައި  ތަކުގެ ފަރާތް ދޫކުރި މުދާ ނުވަތަ ނަމަށް  ކްރެޑިޓަރުންގެ މި ފައިލު
 0ކަމެކެވެ އޮޅުންކުޑަވާނެ މަކީފައިލުުކރު ތަރުތީބުން ތާރީޚު ނުވަތަ
 

 ފައިސާ ދައްކާފައިހުރި ބިލުތައް  20   
މި ފައިލުގައި ފައިލުކުރާނީ ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ބިލުތައް އޭގެ ޚަރަދު ވައުޗަރު 

މުގައި ބަލަންޖެޭހ ވަުއޗަރާއެކު ފައިސާ ޚަރަދުކުރ0ު ނަންބަރު ތަރުީތބުންނެވެ
0 ބެލުންތަކާ ބެހޭ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ލިޔުންތައް ހުންނަންވާނެއެވެ

 0 ފައިލުކުރާއިރު ވައުޗަރާއެކު ތިރީގައިވާ ލިޔުންތައް އެއްކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ
  ުމުދާ ގަންނަން އެދޭ ފޯމ 
 ުމުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ ފޯމ 
 ްބިލު / އިންވޮއިސ 
 ައުޗަރުޕޭމަންޓް ވ 
  ްއެ ޚަރަދަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޮންމެހެން ހުންނަންޖެހޭ ލިޔުންތައ 

 
 ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތަކާ ބެހޭ ފޯމުތަކުގެ ަފއިލު  30   

މި ފައިލާ ހަވާލުވެ ހުންނަންޖެޭހނީ ޕްރިންސިޕަލް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރު ނުވަތަ 
އިވާ ހުރިހާ ގޮޅިތަެކއް ފުރިހަމަވުމުން އަދި މި ފޯމުގ0ަ މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާއެވެ

ކޮންމެ ވައުޗަރެއް  0ފައިލުކުރުމަށް ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފަކާ ފޯމު ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ
ފައިލުކުރެވޭއިރު މި ފޯމު ފުރިހަަމކުރުމަށްފަހު ޕްރިންސިޕަލް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރު 

ފޯމު ފައިލުކުރާނީ ފޯމުގެ  މ0ި ނުވަތަ މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާއާ ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ
 0ތަރުތީބު ނަްނބަރުންނެވެ

 
 ޚަަރދުކުުރމަށް
 ހާލަތްަތއް  އިންކާރުުކރެވޭ

 އަދި  އި،މި ގަވާއިދާ ،އިޤާނޫނު( އާ މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ) 2336/3ޤާނޫނު ނަންބަރު   6038
 ޚިލާފަށް ދުތަކާއިރުޝާ ދީފައިވާ ޚަރަދުކުރުމަށް ނުވަތަ ޚިލާފަށް ގަވާއިދަކާ  ޤާނޫނަކާއި ނޫންވެސްމި

 ފައިނޭންޝަލް އިޚުތިޔާރު ހުއްޓުވުމުގެ ކުރުން އެ ޚަރަދެއް  ޚަރަދެއް ކުރާނަމަ، އެއްވެސް
 0ލިބިެގންވެއެވެ ކޮންޓްރޯލަރަށް

 
 ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ހަވާލުކުރުން  އެކި 

 
 ކުރުވާފައިވާ  ވަތަނު ޚިދުމަތަކަށް  ހޯދާފައިވާ ދައުލަތުން ހަވާލުކުރުމަކީ ފައިސާ )ހ(  6031 ަހވާލުކުރުން  ފައިސާ

 ެއއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ އެއްޗަކަށް ހޯާދަފއިވާ ނުވަތަ މަސައްކަތަކަށް
 ފައިސާ، ހަވާލުކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުްނނަށް ނުވަތަ ފަިއސާ، ދޭންޖެހޭ އެޑްވާންސްކޮށް

އެ  ފައިސާ، ހަވާލުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެކި ދައުލަތުން ންގޮތަކު މިނޫންވެސް ނުވަތަ
0 ކަށަވަރުކުރުމެވެ އެކަން ހަވާލުޮކށް  ފަރާްތތަކަށް ނުވަތަ ފަާރތަކަށް ލިބެންވާ ފައިސާ
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 ނުވަތަ  ޗެކުން، ނުވަތަ ޓްރާންސްފަރއިން، އެކައުންޓް ހަވާލުކުރެވޭނީ  ފައިސާ މިގޮތުން
 0ނަގުދުފައިސާއިންނެވެ

 
 ސަބަބެއް  މަޤުބޫލު ،ނަގުުދފައިސާ ނަގާ އެކައުންޓުން ދެއްކުމަށް އެކި ފަރާތްތަކަށް )ށ(  

 ފަހެއް() 5ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން  ލަސްވެގެން ނަގާތާ އެ ފައިސާ  ،މެދުވެރިނުވާނަމަ
 0ިނންމަްނވާނެއެވެ ހަވާލުކޮށް ފަރާތްތަކަށް ހަވާލުކުރަންޖެހޭ  ތެރޭގައި ދުވަހުގެ

 ގެންފެށި ތާރީޚުން ހަދާ ޗެކު ޗެކުތައް، ހަދާ ދެއްކުމަށް ފައިސާ ފަރާތްތަކަށް އެކި )ނ(  
 އެ ޗެކު  ތެރޭގައި ހަތެއް( ދުވަހުގެ) 7ލަސްވެގެން ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން 

 0ހަވާލުުކރަންވާނެއެވެ ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރަންޖެހޭ
 

 ފައިސާ ްޓރާންސްފަރއިން އެކައުންޓް މެދުވެރިކޮށް ސިސްޓަމް ޕޭމަންޓް ސެންޓްރަލް )ރ(  
 ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ ވައުޗަރު އޮފީސްތަކުން ފޮނުވާ ޕޭމަންޓް ދައުލަތުގެ ދައްކާނަމަ،

 ފައިސާ އެ ފޮނުވުމަށްފަހު، ބޭންކަށް ލިބުމުން ޓްރާންސްފަރ ހެދުމަށް ޓްރެޜަރީއަށް އެންޑް
  0ައންަގންވާނެއެވެ އެކަން ފަރާތަށް ލިބެންވާ

 
 ފައިސާ ްޓރާންސްފަރއިން އެކައުންޓް މެދުވެރިނުކޮށް ސިސްޓަމް ޕޭމަންޓް ސެންޓްރަލް )ބ(  

 ބޭންކަށް ޓްރާންސްފަރކުރުމަށް ފައިސާ ތައްޔާރުކޮށް ވައުޗަރު ޕޭމަންޓް ނަމަ،ދައްކާ
 0އަންަގްނވާނެއެވެ އެކަން ފަރާތަށް ލިބެންވާ ފައިސާ އަދ0ި ފޮނުވަންވާނެއެވެ

 
 ދެއްކުމަށްޓަކައި ފައިސާ ެމނުވީ  ހުއްދައެއްގެ ދަށުން ދޭ  ޮކންޓްރޯލަރ ފައިނޭންޝަލް )ޅ(  

 ނުވަތަ' އޮންލީ ޕޭއީ އެކައުންޓް' ތައްޔާރުކުރަންވާނީ ޗެކުތަކެއްވެސް ހުރިހާ ތައްޔާރުކުރެވޭ
 އެއްވެސް  އެހެން ިފޔަވައި ފަރާތް ލިބެންވާ  ފައިސާ ،ޖެހުމަްށަފހު" ނެގޯޝިައބަލް ނޮޓް"

 0ނުނެގޭނެ ގޮަތށެވެ ފައިސާ ފަރާތަކަށް
 

 ވެރިޔަކު  އްދަދޭހު ކޮންޓްޯރލަރ ފައިނޭްނޝަލް ސޮއިކުރަންވާނީ ޗެކެއްގައިވެސް ހުރިހާ )ކ(  
އިލެކްޓްރޯނިކް  މިގޮތުނ0ް ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ އަންގާ ކޮންޓްރޯލަރ ފައިނޭންޝަލް

 0ޗެކު ދޫކުރެވިދާނެއެވެ ސޮއިކޮށްގެން މެނުއަލްކޮށް ސިގްނެޗަރ ނުވަތަ
 

 އަނބުރާ  ޗެކުތަކާއި، ހަމަވެފައިުހރި މުއްދަތު އަދި ހަވާުލނުވެ ޗެކުތަކާިއ، ލިބޭ އަނބުރާ )އ(  
 0ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ ރަޖިސްޓަރީއެއް ޓްާރންސްފަރތަކުގެ ފަންޑް އިލެކްޓްރޯނިކް ލިބޭ
 

 އެޑްރެސް  ދިރިއުޅޭ އެވަގުތަކު ލިބެންވާ ފަރާތް ޗެކު ހަވާުލނުެވހުރި ނުވަތަ ލިބޭ އަނބުރާ )ވ(  
 އަދި ލިބިއްޖެނަމަ، އަނބުރާ ސަބަބަކާހުރެ އެނޫްނވެސް ނުވަތަ ސާފުނުވެގެން
 ލިބިއްޖެނަމަ، އަނބުރާ ފައިސާއެއް ދައްކާ ގޮތުގައި ޓްރާންސްފަރގެ ފަންޑް އިލެކްޓްރޯނިކް

 ހުރިހާ  ކުރަންޖެހޭ ހޯުދމަށް ނަންބަރު އެކައުންޓު ބޭންކް ޞައްޙަ ކްރެޑިޓަރެއްގެ އެ
 0ކުރަންވާނެއެވެ މަސައްކަތެއް

 
 ދައްކާ ސްފަރއިންޓްރާން ފަންޑް އިލެކްޓްރޯނިކް ެޗކުތަކާއި، ހަވާލުނުވާ އަދި ލިބޭ އަނބުރާ )މ(  

 މަސައްކަތްކޮށް  ގުޅުމަށް ފަރާތަކާ ލިބެންޖެހޭ އެ ފައިސާ ލިބުމުން، އަނބުރާ ފައިސާ
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 ސަސްޕެންސް  އިން ރިސިޕްޓްސް" ފައިސާ ނުވެއްޖެނަމަ، އެ ގުޅޭގޮތް އެފަރާތަކާ
 0ޖަމާކުރަންވާނެއެވެ އެކައުންޓަށް" ޕޭމަންޓްސް ރިޓަރންޑް

 
 )ފ(  

 
 ސަސްޕެންސް  އިން ރިސިޕްޓްސް" ފަންޑުގެ ޓްރަސްޓް ކުތައްޗެ ހަމަވެފައިވާ މުއްދަތު
 0 ޕޯސްޓްކުރަންވާނެއެވެ އެކައުންޓަށް" ޗެކް ސްޓޭލް

 
 ނިމޭއިރު  އެ އަހަރު  ފައިސާ ހުންނަ އެކައުންޓުގައި" ސަސްޕެންސް އިން ރިސިޕްޓްސް " )މ(  

 ޓްރެޜަރީއަށް  އެންޑް  ނޭންސްފި އޮފް  މިނިސްޓްރީ އެ ފައިސާ ނުނިމިއްޖެނަމަ، ވަކިގޮތަކަށް
 0ޓްރާންސްފަރކުރަންވާނެއެވެ ފަންޑަށް ރެވެނިއު ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ލިޔެގެން

 
 އަލުން ަބދަލުަގއި ޗެކުގެ
 ދޫކުރުން  ޗެކު

ޗެކު  އަލުނ0ް ދޫކުރެވިދާނެއެވެ ޗެކެއް އަލުން ބަދަލުގައި، ޗެކެއްގެ ދޫކޮށްފައިވާ ކުރިން )ހ(  6013
 0ޗެކުކުރަންވާނެއެވެ ބަލައި  ރަނގަޅަށް ގޮތް ވެފައިވާ ޗެކަށް  ދޫކުރި ކުރިން ދޫކުރުމުގައި

 
 ހަލާކުވެގެން  ނުވަތަ ގެއްލިގެން ޗެކެއް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތާ ލިބެންވާ ފައިސާ )ށ(  

 ކަމެއް ހުރިހާ ކުރަންޖެހޭ ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ނެގުން ފައިސާ އެ ޗެކަށް އަންގައިފިނަމަ،
 0ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ ގޮތުގެމަތިން ިތރީގައިވާ އަދ0ި ކުރަންވާނެއެވެ ވަގުތުން

 
 0ދޫކުރުން އައު ޗެކެއް އަލުން އެއެފަރާތަށްނުވާނަމަ،  ނަގާފައި ފައިސާ ޗެކަށް  10   

 
 ދޫކޮށްދެެވން  އަުލން އެ ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާނަމަ، ފައިސާ އެ ޗެކަށް ބޭންކުން  20   

 0އެންގުން ފަރާަތށް ލިބެންވީ ޗެކު ނެތްކަން
 

އެ ޗެކު  ބުނާނަމަ، ލިބިފައި ނުވާކަަމށް ލިބެންވާ ފަރާތަށް ވާ ޗެކެއް ފައިސާދޫކޮށްފައި )ނ(  
ދޫކޮށްފައި  ފައިސާ  އެ ބޭންކުން އަދ0ި އަންގަންވާނެއެވެ ބޭންކަށް ވަގުތުން ކެންސަލްކުރުމަށް

 0ދޫކުރަންވާނެއެވެ އެފަރާަތށް އަލުން ޗެކެއް ނުވާނަމަ،
 

( ގައި 1ނުވަތަ މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) އިނުވާކަމަށްލިބިފަ ޗެކު  ފަރާތުން ލިބެންވާ ޗެކު )ރ(  
 ޭބންކުން އެ ފައިސާ ބުނާއިރު، ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމެއް މެދުވެިރވެއްޖެކަމަށް

 އެހެން ހުއްދަ ހަވާލުވުމުގެ އެ ޗެކާ ލިބިފައިނުވާކަމަށާއި، އެ ޗެކު ދޫކޮށްފައިވާނަމަ،
  އަދި 0 އަންގަންވާނެއެވެ ލިޔުމަކުން ޗެކު ލިބެންވާ ފަރާތުން ފަރާތަކަށް ދީފައިނުވާނެކަމަށް

ތަކަްށ ކަމާބެހޭ ފަރާތް މައްސަލަ ނަގާފައިވާ ފައިސާ ބަލައި، އްވީގޮތެ އެ ޗެކަށް
 0ހުށަހަޅައިގެން ބަލަންާވނެއެވެ

 
 އެކަމުގައި  ލިބުުމން، ކޮންޓްރޯލަަރށް ފައިނޭންަޝލް ލިުޔން ގައިވާ( ރ) މާއްދާގެ މި )ބ(  

 ދޫކުރުމުގެ ޗެކެއް އަލުން ނުެފންނަނަަމ، އޮުޅވާލާފައިވާކަމަށް ފަރާތުން ލިބެންވާ ފައިސާ
 0ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ ކަންތައް

 
 މި ފައިސާ  ދޭންޖެހޭނަމަ، އެފަރާތަށް އަނބުރާ އަލުން ފަިއސާ ުބނާ ލިބިފައިނުވާކަމަށް ޗެކު )ޅ(  

 0އައިޓަމުންނެވެ ނެގިފައިވާ ކުރިންވެސް މި ފައިސާ ޚަރަދުކުރާނީ
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 ނުވަތަ އެފަރާތަކުން  ބޭންކަކުން، އެ ޗެކު ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާ ޗެކުގެ ދޫކޮށްފައިވާ ރިންކު )ކ(  

 0ހޯދަންވާނެއެވެ އަނުބރާ ވިޔަފާރިއަކުން އެ ނުވަތަ
 

 ދޫުކރުާމއި، ޗެކުން ފައިސާ
 ެނގުން  ފައިސާ ޗެކަށް

( ހާސް ދެ) -/2,000 ފައިސާގެ ތެރެއިން ދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށާއި ކުންފުނިތަކަށް އަމިއްލަ )ހ(  6011
މިނޫން ގޮތަަކށް ފައިސާ  0ޗެކަކުންނެވެ ދޭންވާނީ ފައިސާ އަދަދެއްގެ ގިނަ ރުފިޔާއަށްވުރެ

 ދޫކުރެވޭނީ މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބިގެންނެވ0ެ
 

 ދޫކުރަންޖެހޭ  ފިޔަވައި، ޗެކުތައް  ދޫކުރާ މެދުވެރިކޮށް ސިސްޓަމް ޕޭމަންޓް ސެންޓްރަލް )ށ( 
ސޮއިކުރި  އެ ޗެކެއްގައި ކައުންޓަރފޮއިލުގައި  ޗެކުގެ ސޮއިކުރާއިރު، ތަކުގައިޗެކު އެހެން

 އެއްގޮތްތޯ އަދަދު ިލޔެފައިވާ ކައުންޓަރފޮއިލުގައި ޗެކާއި އަދ0ި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ ވެރިޔަކު
އަިދ ކައުންޓަރފޮއިލުގައި ފުރިހަަމކުރަން ހުންނަ ބައިތައް  0ބަލަންާވނެއެވެ ނގަޅަށްރަ

 ފައިވޭތޯ ބަަލންވާނެއެެވ0ފުރިހަމަކޮށް
 

  ޗެކުތަކުގައި، ހަދާ ފައިސާ ނެގުމަށް ބޭންކަކުން ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން )ނ(  
 0ޮއންނަންވާނެއެވެ ނަން މުވައްޒަފުގެ ފޮނުވާ ނަގަން ފައިސާ ތަނެއްގެ ނަމާއި އެ
 

 (ހާސް ފަންސަވީސް) -/25,000 ތެރެއިން ކުތަކުގެޗެ ހަދާ އޮފީސްތަކުން ދައުލަތުގެ )ރ(  
 ވެރިންގެ  އޮންނަ ހުއްދަ ސޮއިކުރުމަށް  ޗެކުތަކުގައި، އަދަދުތަކުގެ މަތީ ފެށިގެން ރުފިޔާއިން
 0އޮންނަންވާނެއެވެ ސޮއިކޮށްފައި ޗެކުގައި މީހަކު ދެ ތެރެއިން

 
ނޑެއް ޚާއްޞަ ޖެހުމަށް ޗެކުގައި ތަންަތނުން ހަދާ ދައުލަތުގެ )ބ(   ޗެކު  ހަދައި، ތައްގަ

ނޑު ކުރަންވާނީދޫ ނޑު 0 ޖަހާފައެވެ އެ ތައްގަ  ސޮއިކުރުމުގެ  ޗެކުގައި ބާއްވާނީ މި ތައްގަ
 ކުރިން ޗެކުތަކުގައި ހުްނނަ ނަހަދައ0ި ބެލުމުގެ ދަށުގައެވެ ވެރިޔެއްގެ އޮންނަ ހުއްދަ

ނޑު  0ބަހައްޓައިގެްނ ނުވާނެއެވެ ޖަހާފައި ތައްގަ
 

 ޗެކުފޮތް 0 ރައްކާކޮށްފައެވެ ތިޖޫރީގައި އެއްގޮތަށް ފަިއސާއެކޭ ބަހައްޓަންާވނީ ޗެކުފޮތްތައް )ޅ(  
 ވަގުަތކު  ކޮންމެ ބޭނުން ބަހައްޓަންވާނީ  ކައުންަޓރފޮއިލުތައްވެސް އޮންނަ ހުސްވުމަށްފަހު
 0ރައްކާކޮށްފައެވެ ތަނެއްގައި ތަޅުލެވޭ ބެލޭނެގޮަތށް

 
  ބޭރުަފއިާސއިން

 ެދއްކުން  ފައިސާ
 ފައިސާ ބޭރުފައިސާއިން އެއްޗަކަށް ގަންނަ ނުވަތަ  ޚިދުމަތަަކށް ހޯދާ  އުމަކުންޤަ ބޭރު )ހ(  6012

 ޑައިރެކްޓް ފައިސާ ދޫކުރާނީ ޚަރަދުތަކަށް ކުރަންޖެހޭ ބޭރުފައިސާއިނ0ް ދެއްކިދާނެއެވެ
  0ބޭނުންޮކށްގެންނެވެ ޓްރާންސްފަރ ފަންޑް އިލެކްޓްރޯިނކް ނުވަތަ ކްރެޑިޓަކުން

 
     އަގު އަދާކުރުމުގައި،  އެއްޗެއްގެ ންނަގަ ނުވަތަ ޚިދުމަތަކަށް ހޯދާ ބޭރު ޤައުމަކުން )ށ(  

 އެންޑް  ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ ދެއްކުމަށް ފައިސާ ފައިސާއަކުން އެ ޚަރަދު ކުރަންޖެހޭ
   ނުވަތަ  އޮތޯރިޓީއަށް މަނިޓަރީ މޯލްޑިވްސް ލިބުމަށްފަުހ، ލިޔުމަކުން ހުއްދަ ޓްރެޜަރީގެ

 0ވެގަންާވނެއެއަން ންކަކަށްބޭ ވިޔަފާރި ރާއްޖޭގެ ހުއްދަދޭ މިނިސްޓްރީން އެ
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 އެ މުޢާމަލާތަކާ ގުޅޭ  ،ބޭންކްޗާޖާއި ،އަދަދާއި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ،ދެއްކުމުގައި ފައިސާ )ނ(  
ނޑައަޅާފައިވާ އެ ޚަރަދު ކުރުމަށް ހިމެނޭގޮތަށް، ޚަރަދެއް  ހުރިހާ  ފައިސާ  އެކައުންޓަކުން ކަ
 ވާނެއެވ0ެކަންދައް
 

އޮންލަިއން ބޭންކިްނގ 
 ކޮށް މެުދވެރި

 ފައިސާ ެދއްކުން 

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ކުރަންޖެހޭ މާލީ  މުޢާމަލާތްތައް، އޮންަލއިން ބޭންކިންގ ނުަވަތ  )ހ(  6013
އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ މެދުެވރިކޮށް ނޫން ގޮތަކަށް ހިންގެން ނުހުންނަ ހާލަތްތަކުގަިއ 

މަށް އެދި ފައިނޭންޝަްލ އެފަދަ ޚިދުމަތެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކުރިން އެ އޮފީހަކުން އެކަ 
 ކޮންޓްރޯލަރުގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ހޯދަންވާނެއެވ0ެ 

 
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮުތގެމަތިން އޮންލައިން ނުވަތަ ިއންޓަރނެޓް ބޭންކިންގެގ  )ށ(  

ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ހުއްދަދެވިފައިާވ ފަރާތްތަކުން އެ ޚިދުމަތް ހޯަދންވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮްފ 
ނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ މަތިންނެވ0ެ  ފިނޭންސް   އެންޑް ޓްރެޜަރީން ކަ

  
    ކްެރޑިޓްކާޑުން ޑެބިޓްކާޑާއި

 ައދާކުުރން  ފައިސާ
 ހުއްދައާއެކު ިމނިސްޓަރުގެ ބޭުނންކުރުމަށް ާހލަތްތަކުގައި ޭބނުންކުރަންޖެހޭ ކޮންމެހެން )ހ(  6014

 ބޭނުންކޮށްގެން  ޑުކ0ާ ހެއްދިދާނެއެވެ ނަމުގައި އޮފީހުގެ ކްރެޑިޓްކާޑު ޑެބިޓްކާޑާއި
 ހުއްދަކުރާ  ގަވާއިދުގައި ކަންތައްތަކަށް މި ކުރެވިފައިވާ ބަޖެޓް ޚަރަދުކުރެވޭނީ
 ފައިސާ ލިޔާއިރު، މިނިސްޓަރަށް އެދި ހުއްދައަށް ބޭނުންކުރުމުގެ ކާޑ0ު ޚަރަދުތަކަށެވެ
 ދެއް އަދަ ޚަރަދުކުރާނެ ފައިސާ އެންމެ ގިނަވެގެން ކަންތައްަތކާއި، ބޭނުންވާ ޚަރަދުކުރަން

 0 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ
 

 ނުަވތަ  ނިމޭތާ ކޮށް އެ ޚަރަދެއް ޚަރަދުތައް ކުރާ ބޭނުންކޮށްގެން ޑެބިޓްކާޑު ކްރެޑިޓްކާޑާއި )ށ(  
 ބަޖެޓް  ތެރޭަގއި އެ ޚަރަދުތައް ދުވަހުގެ( ހަތެއް) 7 ިލބޭތާ އެކައުްނޓް އޮފް ސްޓޭޓްމަންޓް

 ޓްރެޜަރީއަށް އެންޑް ފިނޭްނސް އޮފް ޓްރީމިނިސް ހިސާބުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނުމަްށޓަކައި،
 އެހެންވެސް  ނުވަތަ ދަތުރެއްގައި ކުރާ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން އަދ0ި ންވާނެއެވެހުށަހަޅަ

 ނުވަތަ  އަންނަތާ  ިނންާމފައި އެ ދަތުރެއް ޚަރަދުތައް ކުރާ ކާޑުން ދަތުރެއްގައި
 އޮފް  މިނިސްޓްރީ ެތރޭގައި ދުވަހުގެ( ސާދަ) 14 ލިބޭތާ އެކައުންޓް އޮފް ސްޓޭޓްމަންޓް

 ހިމަނަންވާނެއެވ0ެ ހިސާބުތަކުގައި ބަޖެޓް ހަޅައިހުށަ ޓްރެޜަރީއަށް އެންޑް ފިނޭންސް
 

 ޚަރަދުކުރާކަން ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ ބޭނުންކޮށްެގން ޑެބިޓްކާޑު ކްރެޑިޓްކާޑާއި )ނ(  
 ނޭންޝަލް ފައި އިޚުތިޔާރު ކެންސަލްކުރުމުގެ ނުވަތަ އަތުުލމުގެ ކާޑު ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ،

 0ލިބިެގންވެއެވެ ކޮންޓްރޯލަރަށް
 

ކާޑުން ޚިދުމަތް ހޯދަންވާނީ  ޑެބިޓް ކާޑާއި  މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކްރެޑިޓް )ރ(  
ނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ މަތިންނެވ0ެ    މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ކަ

  ލިބެްނވީ ފައިސާ
  އަސްލު ފަރާތާ

 ން ަހވާލުކުރު ފައިސާ

   0 ފަރާތާއެވެ އަސްލު ލިެބންވީ އެ ފައިސާއެއް ހަވާލުުކރަންވާނީ ފައިސާ ނަގާ ޚަރަދަށް )ހ(  6015
   ހަވާލުކުރަންވާނީ  ފައިސާ ފަރާތަކާ އެހެން ފިޔަވައި ފަރާތް ޙައްޤުވާ  ލިބުން އެ ފައިސާ
 އެ ފައިސާ  ސަބަބަކާހުރެ އެހެންވެސް ނުވަތަ ނެތުން، ރަށުގައި މީހާ ލިބެންވީ އެ ފައިސާ

 ގޮތެއް މިފަދ0ަ ެނތްނަމައެވެ ހަވާލުވެވެން ފައިސާއާ ީމހާއަށް އެ ވަގުތުގައި ހަވާލުކުރަންޖެހޭ
 ހަވާލުކުރުމަށް  އެ ފައިސާ މީހަކާ އެ ހަވާލުކުރެވޭނީ މީހަކާ އެހެން އެ ފައިސާ ދިމާވެގެން
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 ކާއި،ލިޔުމަ ޖަހާފައިވާ ފިންގަރޕްރިްނޓް ސޮއިކޮށް، ަފރާތުން އަސްލު ލިބެންވާ ފައިސާ އެދި
ފައިސާ ލިބެންވާ އަސްލު ފަރާތުގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ފޮޓޯޖެހި ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީއެއް 

 0އޮވެގެންނެވެ
 

  މުވައްޒަފަކަށް މި މާއްދާގެ  އެއްވެސް ހިސާބުތަކާ ބެހޭ ފައިސާގެ ފައިސާއާއި އޮފީހުގެ )ށ(  
 އޮފީހުގެ ދަލުގައިބަ އެހެން މީެހއްގެ ގޮތުގެމަތިންނަމަވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ހ)

 0ނުވާެނއެވެ ހަވާލުކޮށްގެން ފައިސާއެއް
 

އަދި  ،ސޮއި ނަމާއި މީހާގެ ބަލައިގަތް އެ ފައިސާ ހަވާލުކުރުމުގައި ނަގާ ފައިސާ ޚަރަދަށް )ނ(  
 އެ ފައިސާއެއް  އަދ0ި ކާކުކަން އަންގައިދޭ ފޮޓޯޖެހި ލިޔުމެއްގެ ނަންބަރު އޮންނަންވާނެއެވެ

 ނުވަތަ  ބިލު ފަރާތެއްނަމަ، ހަދާ އިންވޮއިސް  ނުވަތަ ރަސީދު ތަނުވަ ބިލު ލިބޭ ފަރާތަކީ
ނޑ0ު އޮންނަންވާނެއެވެ އިންވޮއިސް ނުވަތަ ރަސީދު  ފައިސާ  ،އްނަމަތަނެ އޮންނަ ތައްގަ

ނޑާއި ލިބުނުކަމުގެ  ޑައިރެކްޓ0ް އޮންނަންވާނެއެވެ ޖަހާފައި ތާރީޚު ބަލައިގަތް ފައިސާ ތައްގަ
 ފައިސާ ޗެކަކުން ރިފަރެންސާއި، ކްރެޑިޓުގެ ޑައިރެކްޓް ދެއްކިނަމަ ފައިސާ ކްރެޑިޓަކުން
 0އޮންނަންވާނެއެވެ އެނގެން ނަންބަރު ޗެކު ދެއްކިނަމަ

 
ފައިސާ  އިތުރަށް ދޭންޖެހޭަވރަށްވުރެ ދިނުމުގައި ަފއިސާއެއް ދޭންޖެހޭ ކަމަކަށް އެއްވެސް )ރ(  

 އެ ފައިސާ އަތުން ހާގެދެުވނު މީ ފައިސާ ޒިންާމވާ ފަރާތުން، އެކަމުގައި ދެވިއްޖެނަމަ،
 ދައްކާނީ  އެ ފައިސާ ،ނުލިބިއްޖެނަމަ ފައިސާ އެފަރާތުނ0ް ހޯދަންވާނެއެވެ އަނބުރާ
 0ފަރާތްތަކުންނެވެ ނުވަތަ ފަރާތުން ޒިންމާވާ އެކަމުގައި

 
 މެުދވެރިކޮށް މުަވއްޒަފުން

 ަހވާލުކުރުން  ފައިސާ
 ފޮނުާވނަމަ ފައިސާ ބޭރަށް އޮީފުހން ހަވާލުކުރުމަށް ނުވަތަ އަދާކުރުމަށް، ފަރާތްތަކަށް އެކި  6016

 ލިޔެ  ފޮތެއްގައި ލިބުނުކަމަށް އެ ފައިސާ މުވައްޒަފަކަށް ހަވާލުވެގެންދާ އެ ފައިސާއާ ފޮނުވަންވާީނ،
 ލިބެންވާ  ފައިސާ، ހަވާލުކުރި މުވައްޒަފުންނާއި ފޮނުވާ މިގޮތުނ0ް ސޮއިކުރުވުމަށްފަހުގައެވެ

ނުދެއްކިގެން  ފައިސާއެއް 0 ޗެކުކުރަންވާނެއެވެ ބަލައި، ހަވާލުކޮްށފައިވޭތޯ ހަމައަށް ފަރާތްތަކަށް
އެ  އެދުވަހު ހަމަ ސޮއިކޮށް، މުވައްޒަފު ކަމާބެހޭ އެނގޭގޮތަށް، ގެނައިކަން  ނަމަ،ގެނައި އަނބުރާ

 ނަގުދުފައިސާއާއި  އިތެރޭގަ ފައިސާގެ ބުނާ މި މާއްދާގައި 0 ފައިސާއެއް ބަލައިގަންނަންވާނެެއވެ
 ގޮތުގެމަތިން މި މާއްދާގައިވ0ާ ހިމެނެއެވެ އެއްޗެއްވެސް ކޮންމެ ލުކުރެވޭގަބޫ ގޮތުގައި ފައިސާގެ
ތައްޔާރުކުރަންީވ  ފޮތް ބޭނުންކުރާ ބަލައިގަތުމަށް ފައިސާ ގެންނަ އަނބުރާ ހަވާލުކުރުމަށާއި ފައިސާ
 0ވާނެއެވެ ގައި MG/RV07 ގަވާއިދުގެ މި ނަމޫނާ ގޮތުގެ
 

 ަނގަން ފައިސާ ޗެކަށް
 ޗެކު ުމވަްއޒަފުންނާ ފޮނުވާ

 ހަވާލުކުރުން 

0 ސޮއިކުރުވަންވާނެއެވެ ހަވާލުކޮށް ޗެކު  ލިޔުމަކުން މުވައްޒަފަކާ ފޮނުވާ ނަގަން ޗެކަށް ފައިސާ  6017
 ލިޔެފައި  އެނގޭގޮތަށް އަދަދު ފައިާސގެ ނަންބަރާއި އެ ޗެކުގެ ހަވާލުކުރާއިރު ޗެކު މިގޮތަށް

 ހަވާލުވާންޖެހޭ  އެ ފައިސާއާ އޮފީހުން  ގެނައުމުން، ގެންނަގައި ފައިސ0ާ އޮންނަންވާނެއެވެ
 ބުނާ ޮގތުގެމަތިން  ދާގައިމި މާއ0ް ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ ަބލައިގަނެ، ހަމައަށް ފައިސާ މުވައްޒަފަކު

      ބޭނުންކުާރނީ  ބަލައިގަތުމަށް ގެންނަ ފައިސާ ނަގައިގެން އެ ޗެކަށް ހަވާލުކުރުމަށާއި ޗެކު
 0 ފޮތެވެ ބުނެވުނު މާއްދާގައި ވަނަ 6016 މި ގަވާއިދުގެ
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 ނެގި ޚަަރދުކުުރމަށް
ޚަަރދު  ފައިާސއެއް
ޢަމަލުކުރަްނވީ  ނުވުުމން

 ގޮތް 

ބާކީވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ޚަރަދުނުުކރެވިއްޖެނަމަ، އެ ފައިސާ  ޚަރަދުކުރުމަށް ނަގާ ފައިސާއެއް، )ހ(  6018
ފައިސާ ނެގި ކޯޑަށް  ތެރޭގަިއ އެދުވަހުގެ  ނެއް()ތި 3 މަސައްކަތު ގިނަވެގެން ރަސްމީ

 މަސައްކަތު  ލޫމާތު ރަސްމީޢުޖަމާކުރުމަށްފަހު ފިޭނންސް މިނިސްޓްރީއަށް އެ މަ އަނބުރައި
 ތެރޭގައި ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވ0ެދުވަހުގެ )ދޭއް( 2

 
 ނުކުރެވޭގޮތް ޚަރަދު ެތރެއިން ފައިސާގެ ހުންނަ ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ( ހ) މި މާއްދާގެ )ށ(  

ފައިސާ،  ާބކީވެފައި ހުންނަ ފައިސާއިން ނެގި ވަކި ކަމަކަށް ފައިސާއާއި، މެދުވެރިވެފައިވާ
0 ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ ހަދަިއގެން އެޖަސްޓްމަންޓެއް ޚަރަދަކުން ރަންޖެހޭ އެ ކޯޑަކުން ދެން ކު

 ޚަރަދުތަކަށް ކުރަންޖެހޭ ސަބްކޯޑަކުން  އެ ޚަރަދެއް ކުރި ހަދާނީ ސްޓްމަންޓްއެޖަ މިފަދަ
 މައިކޯޑު ކަމަށްވާނަމަ، ބަޖެޓުގެ އެއީ ދަތުރު ޚަރަދުގެ ކޯޑު : މިސާލަކަށ0ް )އެކަންޏެވެ
 0(ސަބްކޯޑެކެވެ އެ ކޯޑުގެ ޚަރަދުގެ ކޯޑަކީ  ދަތުރު އެއްގަމު

 
 އައިޓަމުން ޖަމާކުރަންޖެހޭ އަނބުރާ ފައިސާ ގޮތުގެމަތިން، ގައިވާ ( ށ) މި މާއްދާގެ )ނ(  

 ދިމާާވނަމަ، ބަހަްއޓަންޖެހޭގޮތް ގިނަދުވަހު އެތަނެއްގައި ފައިސާ ޖެހި،ނު ޚަރަދެއްކުރަން
 އެންޑް  ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ ހަދަންވީ ގޮތެއް އެ ފައިސާއަށް އަވަހަކަށް ވީއެންމެ

 0ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ ލިޔެގެން ޓްރެޜަރީއަށް
 

ފައިސާ ލިބެންާވ  ޮގތަކުން ސްއެހެންވެ ނުވަތަ ތެރެއިން ސިސްޓަމްގެ ޕޭމަންޓް ސެންޓްރަލް )ރ(  
 ލިޔުމަކުން  އެފަރާތަށް އެަކން ހަމަޖައްސާނީ، ކަންތައް ފައިާސގެ ދެއްކޭ އިތުރަށް ފަރާތަށް
 އޭގެތެރެއިން  ހުރިނަމަ ފައިސާއެއް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ލިބެންވާ ފަރާތަށް އަންގައި،

 ކޮންމެ  ށެވ0ެ މިއިންއެޖަސްޓްކުރާގޮތަށް ނުވަތަ އިތުރަށް ދެވުނު ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދާގޮތަ
 އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ  ނިންމި ގޮތް  އެކަން ނިންމިކަމުގައިވިޔަސް ގޮތަކަށް

 0އަންގަންވާނެއެވެ ލިޔުމަކުން ޓްރެޜަރީއަށް
 

 އިތުަރށް  މެދުވެރިވެގެން ފައިސާ ލިެބންވާ ފަރާތަކަށް ހާަލތެއް ގައިވާފަދަ( ރ) މި މާއްދާގެ )ބ(  
 އިތުރަށް ބަލާއިރު، އެޖަސްޓްކުރަން ފައިސާއިން ދޭންޖެހޭ އެފަރާތަކަށް ،ފައިސާ ދެވިފައިވާ
އަދި  ނެތްނަމަ، ަފއިސާއެއް ޭދންޖެހޭ ފައިސާ ލިބެންވާ ފަރާތަކަށް ކޯޑުން ދެވުނު ފައިސާ
 ފައިސާ ހުރިނަމަ، ދޭންޖެހޭ ތަކުން ފައިސާ ލިބެންވާ ފަރާތަށްކޯޑު ނުވަތަ ކޯޑަކުން އެހެން

 ނިންމި ޮގތް އެކަން  އެޖަސްޓްކުރުމަްށފަހު، ފައިސާ ދެވުނު އިތުރަށް  ތެރެއިން އެ ފައިސާގެ
 0އަންގަންވާނެއެވެ ލިޔުމަކުން ޓްރެޜަރީއަށް އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ

 
 އަނބުރާ އެކައުންޓަށް ފައިސާ މެދުވެރިވާ ޚަރަދުނުވާގޮތަށް ނަގައި ޚަރަދުކުރުމަށް )ޅ(  

 ގައMG/BC02ި މި ގަވާއިދުގެ  ޖައްސަންވީ ގޮތްހަމަ ހިސާބުތަކުން ޖަމާކޮށްގެން
 0ވާނެއެވެ

 
 

 ާފއިތުުވމަށްފަހު އަހަރު
 ލިބޭ އަނުބރާ

 ފައިާސއާެމދު
 ޢަމަލުކުރަްނވީ ގޮތް 

ނިމުނު މާލީައހަރުގެ ތެޭރގައި  ނިންމިފަހުްނ، ހިސާބުތައް ނިމުނު މާލީއަހަރުގެ ޚަރަދު   6011
 އެނގޭނެ  ކޮން ފައިސާއެއްކަން ލިބިއްޖެނަމަ، އެއީ އަނބުރާ އިސާއެއް ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ފަ

       ބަންދު ނޫން ސަރުކާރު ،އާމްދަނީއަށް ޖަމާކުރުމަށްފަހު  ދައުލަތުގެ  ލިޔެ ގޮތެއްގެމަތިން
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 ޓްރެޜަރީއަށް އެކަން  އެންޑް ފިނޭންސް  އޮފް މިނިސްޓްރީ ތެރޭަގއި ހުގެ)ތިރީސް( ދުވަ 33
 0އަންގަންވާނެއެވެ

 
 ނަގާ ަރދުކުުރމަށްޚަ

 ޚަަރދުާވގޮތް ފައިާސއެއް
   މެުދވެިރނުުވމުން 

 ކައުންސިލްތަކުން ލޯކަލް
 ޢަމަލުކުރަްނވީ ގޮތް 

 ޚަރަދުނުކުރެވޭގޮތް  ފައިސާއެއް ނެގި ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުން ޚަރަދުކުރުމަށް )ހ(  6023
 ނެގިއްޖެނަމަ، ފައިސާ އިތުަރށް އަދަދަށްވުރެ ނަގަންވީ ފަިއސާ ނުވަތަ މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ،

 0ޢަަމލުކުރަންވާނެއެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަިތން ގައި (ހ) 1806 މި ގަވާއިދުގެ
 

 ޚަރަދުނުކުރެވޭގޮތް  ެތރެއިން ފައިސާގެ ހުންނަ ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ( ހ) މި މާއްދާގެ )ށ(  
 ފައިސާ، ނަާބކީވެފައި ހުން ފައިސާއިން ނެގި ވަކި ކަމަކަށް ފައިސާއާއި، މެދުވެރިވެފައިވާ

 0ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ ހަދައިެގން އެޖަސްޓްމަންޓެއް ޚަރަދަކުން ދެން ކުރަންޖެހޭ އެ ކޯޑަކުން
 

 ތެރެއިން ފައިސާގެ ނަގާ ޚަރަދަށް ފައިސާއާއި، ިލބޭ  އޮފީސްތަކަށް ދައުލަތުގެ )ހ(   6021 ެބހެއްޓުން  ފައިސާ
 ހަދާ ގެނެސް ގެންގޮސް އަނެއްތަަނށް އެއްތަނުން ،ފައިސާއާއި ހުންނަ ހަވާލުނުކުރެވި

 ބަހައްޓަންވާނީ  ފައިސާ ބަހަްއޓަންޖެހޭ  ހަވާލުގައި ދައުލަތުގެ ފައިސާއާއި، އަދި މިނޫންވެސް
  0ރޫމެއްގައެވެ ސްޓްރޯންގ ނުވަތަ ފޮށްޓެއްގައި ރައްކާކުރާ ފައިސާ ނުވަތަ ތިޖޫރީއެއްގައި

ރާ ފޮތެއްގައި ނުވަތަ މި ގޮތަށް ެބހެއްޓޭ ފައިސާއާއި ނެގޭ ފައިސާގެ ރެކޯޑު ތިޖޫރީ ާބކީކު
 ބަހައްޓާ  ރައްކާކުރުމަށް ފައިސާ ޝީޓެއްގައި ދުވަހުން ދުވަހަށް ބަލަހައްޓަން ާވނެއެވ0ެ

 ަރއްކާތެރިކުރެވޭފަދަ ގޮތަށް އަލިފާުނން ހުންނަންވާނީ  ތަކެތި  ތަންަތނާއި މިފަދަ
 0ތަޅުލެވިފައެވެ ތައްޔާރުކުރެވި

 
ތިޖޫރީްނ  ހަވާލުކުރުމަށްޓަކައި ފަރާތްތަކާ އެކި އާއި،ަފއިސާ ބަލައިގަންނަުމންދާ އެދުވަހަކު )ށ(  

ނޑުގައި ހަވާލުގައި މުވައްޒަފުންގެ އެދުވަހު ނަގައި  ފައިސާވެސް، ހުންނަ ބަހައްޓާަފއި ވަތްގަ
  ނީ ހުންނަންވާ ަބންދުކުރާއިރު އެތަނެއް އެދުވަހު ނުވަތަ ނިމޭއިރު  ރަސްމީގަޑި އެދުވަހުގެ

 0ރައްކާކުރެވިފައެވެ އެއްޗެއްގައި ނުވަތަ އްގައިތަނެ  ގައިވާފަދަ( ހ) މި މާއްދާގެ
 

 ގިނަ  އެއްޗެއްގައި ނުވަތަ ތަނެއްގައި ބަާޔންކުރެވިފައިވާފަދަ ގައި( ހ) މި މާއްދާގެ )ނ(  
 މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް އަންނަނަމަ، ދުވަސްތަކެއް ބަންދު ހުއްޓައި ފައިސާ އަދަދެއްގެ
 ރަސްމީ އެންމެފަހު އަންނަ ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ވާހަކަަދއްކައިގެން ޭބންކާ ނުވަތަ އޮތޯރިޓީ
 އިްނތިޒާމު  ބެހެއްޓޭނެ ތަނެއްގައި އެފަދަ އެ ފައިސާ ކުރިން ބަންދުކުރުމުގެ އޮފީސް ދުވަހު

 ބާރުތަކާ ސަލާމަތީ ހާލަތެއްގައި ހަމަނުޖެހިއްޖެ މިގޮތަށ0ް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ
 0ހަމަޖަްއސަންވާނެއެވެ ގޮތެއް މަޝްވަރާކޮށްގެން

 
 

 ތަންތާނގައި ދައުލަުތގެ
 ފަިއާސގެ   ބަހައްޓާ
ރިޕޯޓު  ތިޖޫރީ

 ތައްޔާރުުކރުން 

 އޮފީހުގައި ނުވަތަ ތިޖޫީރގައި ނިޔަލަށް ހަފުތާއެއްގެ ކޮންމެ  އޮފީސްތަކުން ދައުލަތުގެ )ހ(  6022
 ހުރިވަރާއި، ޗެކުން އަަދދާއި، ހުރި ނަގުުދފައިސާއިން) ހިސާބު ފައިސާގެ ބަހައްޓާފައިހުރި

 ތިޖޫރީއާ  ބަލައި،( އަދަދު ހުރި ވަކީން  ވައްތަރެއް ކޮންމެ އޭގެ  ހުރިނަމަ ބޭރުފައިސާ
 ފައިސާ  ޗެކުކޮށް، އެ ހިސާބު އިސްމުވައްޒަފަކު އޮފީހުގެ އިތުރަށް  މުވައްޒަފުގެ ހަވާލުވެހުރި

 ޗެކުކުރަމުން ބަލައި ރަނގަޅުތޯ އެ ހިސާބު މާލީޒިްނމާދާރުވެރިޔާ އޮފީހުގެ އަދި ގުނައި،
 0ގެންދަންވާނެއެވެ
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 ތައްޔާރުކޮށް، ރިޕޯޓު ހުރި ފައިސާގެ އޮފީހުގައި ނުވަތަ ތިޖޫރީގައި ނިޔަލަށް މަހެއްގެ ކޮންމެ )ށ(  

 އަދި  ތާރީޚު، ޗެކުގެ  ނަންބަރުތަކާއި، ޗެކު ތަފުސީލު، ފައިސާގެ ހުރި ޗެކުން
 0އޮންނަންވާނެއެވެ ބަޔާންކޮށްފައި ރިޕޯޓުގައި އެނގޭނެގޮތަށް އަދަދު  ހުރި ނަގުދުފައިސާއިން

 ގައި ވާނެއެވMG/BC24 0ެ ތިޖޫރީ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރަންވާނެ ގޮތް 
 

 ފައިސާއެއް އެ ަތފުސީލު، ނަގުދުފައިސާގެ ަބހައްޓާފައިހުރި އޮފީހުގައި ނުވަތަ ތިޖޫރީގައި )ނ(  
 މަހުގެ  ،އެނގޭނެގޮތަށް ތާރީޚު  ބަލައިގަތް ެއ ފައިސާއެއް ނުވަތަ ނެގި، އެކައުންޓުން

 0އޮންނަންވާނެއެވެ ބަޔާންކޮށްފައި ރިޕޯޓުގައި ފައިސާގެ ހުރި ތިޖޫރީގައި ނިޔަލަށް
 

ބަހައްޓާފައި  އޮފީހުގައި ނުވަތަ  ތިޖޫރީގައި ގޮތުގެމަތިން ގަިއވާ( ނ) އަދި( ށ) މި މާއްދާގެ )ރ(  
     ރު އެއްފަހަ ހަފުތާއަކު( ހިސާބު ފައިސާގެ ހުރި ތިޖޫރީގައި) ރިޕޯޓު ފައިސާގެ ހުރި

      ނިމުމުން، ކޮންމެ މަހެއް އަދ0ި ގެންދަންވާނެއެވެ ތައްޔާރުކުރަމުން  އެ އޮފީހަކުން
އެ އޮފީހަކުން  ތައްޔާރުކޮށް،( ހިސާބު ފައިސާގެ  ހުރި ތިޖޫރީގައި) ރިޕޯޓު  އެ މަހެއްގެ

 ބަލަހައްޓަމުން ެގންދަންވާނެއެވ0ެ 
 އިސްވެރިޔަކު  ަފއިސާއާބެހޭ ގައި، އޮފީހުގެމި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިޖޫރީ ރިޕޯޓު )ބ(  

 އަދަދު  ފައިސާގެ މުވައްަޒފާއި، ހަވާލުވެހުރި ތިޖޫރީއާ އިތުރަށް، އޮތުމުގެ ސޮއިކޮށްފައި
 އެއްފަދަ ތަކެތި ފައިސާއާ ފައިސާއާއި  އަދަދަށް އެ ރިޕޯޓުގައިވާ މުވައްޒަފު، ޗެކުކުރި ބަލައި

 0އޮންނަްނވާނެއެވެ ސޮއިކޮށްފައި ހުރިކަމަށް
 

 ފައިސާއާއި  ދައުލަތުގެ ަތންތާނަގއި ގައިާވފަދަ( ހ) މާްއދާގެ ވަނަ 6021 ގަވާއިދުގެ މި )ޅ(  
 އެއްވެސް އެހެން ިފޔަވައި ތަކެތި ފައިސާއާއި ބަލަހަްއޓަންޖެހޭ ދައުލަުތން އަދި ތަކެތި

 ތަކެތި ފައިސާއާއި ހުންނަ ތަންތާނގައި މިފަދަ އަދ0ި ނުވާނެއެވެ ބަހައްޓައިގެން އެއްޗެއް
 0ކަމުގައެވެ ތަކެތި ފައިސާއާއި ދައުލަތުގެ ބެލެވޭނީ

 
މީހަކަށް ނުވަތަ ފަރާތަކަށް އެހީއެއް  ދައުލަތުގެ ފައިސާއިން ޚާއްޞަ އެހީއެއްގެ ގޮތުގައި، )ހ(  6023 ފައިސާ  އެީހގެ ޚާްއޞަ

 ނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައެވ0ެދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ، އަން ، ވެދެވޭނީ
 

 ދަތި ކުރިމަތިވާ ނުވަތަ ގެއްލުމެއްގައި، ލިބޭ ފަރާތަކަށް ނުވަތަ މީހަކަށް އެ  10   
 މަޞްލަޙަތެއް އިޖުތިާމޢީ ވެދިނުމަކީ، ދައުލަތުން އެހީއެއް ކޮންމެވެސް ޙާލަތެއްގައި،

 ންނަ ފެ ސަރުކާރަށް ކަމުގައި ކަމެއް ޢަދުލުވެރި ނުވަތަ  ކަމުގައި ކަމެއް ހިމެނޭ
 ނުވަތަ  ޙާލަތްތަކުގައި؛

 އެ ނުވަތަ މީހަކު އެ ދަތިކަމަކުން މާލީ ދިމާވެފައިވާ ފަރާތަކަށް ނުވަތަ މީހަކަށް  20   
 ބައެއްގެ ނިސްބަތެއްގެ އެކަށީގެންވާ މުޖުތަމަޢުގެ ކޮށްދިނުމަކީ ސަލާމަތް ފަރާތެއް

 އެ  ޙާލަތުގައި އެ އިތުރަށް، ވުމުގެ ކަމަކަށް ހިމެނިގެންވާ ކަމުގައި އެ މަޞްލަޙަތު
 ޢަދުލުވެރި، ެއންމެ ކޮށްދިނުމަކީ ސަލާމަތް ތެއް ފަރާ އެ ނުވަތަ މީހަކު

 0ޙާލަތްތަކުގައި ފެންނަ ސަރުކާރަށް ކަމަށް ގޮތް އިންޞާފުވެރި
 

 ދައުަލތުގެ ފަރާތަކަށް ުނވަތަ މީހަކަށް  ގޮތުގައި އެހީގެ ޚާްއޞަ ަދށުން ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
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 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  މަތިން، ގޮތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ މި ދެވޭނީވެ އެހީއެއް ފައިސާއިން
 0މިނިސްޓަރަށެވެ ފިނޭންސް ހުއްދައާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނުވަތަ އެންގުމަކަށް

 
 ފިނޭންސަށް އޮފް މިނިސްޓްރީ އެދި ހޯދުމަށް ފައިސާ އެހީގެ އޮފީހަކުން، ދައުލަތުގެ )ނ(  

 މާލީ ހުއްދައާއެކު ވެރިޔެްއގެ މަތީ އެންމެ ގެއޮފީެހއް އެ އެ  ހުށަހަޅާނީ،
 ކަމަކާ  ބޭނުންވާ ހޯދުމަށް ފައިސާ އެ ހުށަހަޅާއިރު، އެގޮތުން އަދ0ި ޒިންމާދާރުވެރިޔާއެވެ

 ހޯދަން ފައިސާ އެހީގެ ތެރޭގައި، މީގ0ެ ހިމަނަންވާނެއެވެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ގުޅޭ
 0ނެއެވެބަޔާންކުރަންވާ ަތފުސީލުކޮށް  ސަބަބު އެދެންޖެހުނު

 
 ުހށަހަޅާ ފިނޭންސަށް އޮފް މިނިސްޓްރީ އެދި ހޯދުމަށް ަފއިސާ އެހީގެ އޮފީހަކުްނ، ދައުލަތުގެ )ރ(  

 ހުއްދަ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މިނިސްޓަރު، ފިނޭންސް ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅުމަކާ ކޮންމެ
 0ހޯދަންވާނެއެވެ

 
 ކަންކަމަށް ކުއްލި އެފަދަ ޓުގައިބަޖެ އަހަރެއްގެ އެ ޚަރަދުކުރެވޭނީ  ފައިސާ އެހީގެ )ބ(  

ނޑައަޅައިފައިވާ  ޚަރަދުކުރުމަށް  ފިނޭންސުން އޮފް މިނިސްޓްރީ ތެރެއިން ފައިސާގެ ކަ
 0ދޫކުރުމުންނެވެ ފައިސާ

 
 އަހަރުގެ އެ  އޮފީހުގެ ދައުލަތުގެ އެދޭ ލިބުމަށް ފައިސާ އެ  ދޫކުރެވޭނީ ފައިސާ އެހީގެ )ޅ(  

ނޑައެޅިފައި އިސާފަ ދިނުމަށް އެހީ މިފަދަ ބަޖެޓުގައި  މިނިސްޓްރީ  ނުވަތ0ަ އޮވެގެންނެވެ ކަ
 އެ  މިގޮތަށ0ް ލިބިގެންނެވެ ފައިސާ ބަޖެޓަށް އޮފީހެއްގެ އެ ހުށަހަޅައި، ފިނޭންސަށް އޮފް

 ފައިސާ ގޮތުގައި އެީހއެއްގެ އެފަދަ ނެތްނަަމ، ަހމަޖެހެން ފައިސާ ބަޖެޓުން އަހަރެއްގެ
 0ފާސްކޮށްގެންނެވެ މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ ޅައިހުށަހަ ބަޖެޓެއް  ސަޕްލިމެންޓްރީ ދޭންވާނީ

 
 ޙާލަތަކާ  ދަތި ކުރިމަތިވާ ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ލިބޭ ފަރާތްަތކަކަށް ނުވަތަ މީހުންނަށް ގިނަ )ކ(  

 ނުވަތަ  މީހުންނަށް އެ ގޮތުގައި އެހީއެއްގެ ޚާއްޞަ ފައިސާއިން  ދައުލަތުގެ ގުޅިގެން
 ިލބިދެވޭނެ  އެހީ އެ ޙާލަތުަގއި، ނިންމާ ސަރުކާރުން ވެިދނުމަށް  އެހީއެއް ފަރާތްތަކަށް

ނޑައަޅާނީ  އުސޫލުތައް ތަފުސީލު ގުޅޭ ލިބިދިނުމާ އެހީ ފަރާތްތަކާއި، ނުވަތަ މީހުން  ކަ
 0ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ

 
 ގަވާއިދުގައި  މި ޚަރަދުކުރުމަށް ފައިސާ ދައުލަތުގެ ޚަރަދުކުރަންވާނީ، ފައިސާ އެހީގެ )އ(  

ނޑައަޅައި  0މަތިންނެވެ ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ އިޖުރާއަތުތަކާ ފައިވާކަ
 

 ަފއިސާ އެްޑވާންސް
 ޚަަރދުކުރުން 

 0ކަންކަމަކަށެވެ ތިރީގައިމިވާ ދޫކުރެވޭނީ ފައިސާ އެޑްވާންސް )ހ(  6024
 

 ދޭންެޖހޭ ވަުގތީގޮތުން ޚަރަދުތަކަށް ކެޕިޓަލް ޚިދުމަތްތަކަށާއި އާންމު ސަރުކާރުގެ  10  
       ނުވަތަ މަރުކަޒެއް އޮތޯރިޓީގެ މަނިޓަރީ ޑިވްސްމޯލް ދިނުމަށާއި، ފައިސާ

ޚަރަދުތަްއ  ކުރަންޖެހޭ ރަށެއްގައި ނެތް  ބޭންކެއް އޮތް  އެކައުންޓެއް އެ އޮތޯރިޓީގެ
 ޚަރަދުތަކަށް  އޮފީސްތަކުގެ ސަރުކާރުގެ ހިނގާ ބޭރުގައި ރާއްޖެއިން ކުރުމަށާއި،
 0ދޫކުރުމަށް ފައިސާ ދޫކުރަންޖެހޭ
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 ދިމާވާ  ކުއްލިއަކަށް އަދި ،ނޭނގޭ ރާވަން ނުވަތަ އިގަންނަންވިސްނަ ކުރިން  20   

 0ދޫކުރުމަށް ފަިއސާ ހާލަތެއްގައި ޫދކުރަންޖެހޭފަދަ ފައިސާ ދައުލަތުގެ ބޭނުމަކަށް
 

 ފައިސާ ަފންޑަކުން ޕަބްލިކް އެއްވެސް އެހެން ގޮތެއްގެަމތިން  ހުއްދަކުރާ ޤާނޫނު  30   
 0ކުރުމަށްދޫ ފަިއސާ ހާލަތެއްގައި ދޫކުރެވެން ނެތް

 
     ލިބިގެން ލިޔުމަކުން ހުއްދައެއް މިނިސްޓަރުގެ ޚަރަދުކުރެވޭނީ، ފައިސާ އެޑްވާންސް )ށ(  

 0އެ ލިޔުމުގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ
 

    ކަމަކަށް އެހެން ފިޔަވައި ކަމަކަށް ހުއްދަދީފައިވާ ޚަރަދުކުރުމަށް ފައިސާ  އެޑްވާންސް )ނ(  
 0ވޭނެއެވެނުކުރެ ޚަރަދެއް އެ ފައިސާއެއް

 
 މިނިސްޓަރު ޚަރަދުކުރުމަށް ގޮތުގައި ފައިސާގެ އެޑްވާންސް ހާލަތެއްގައި، އެއްވެސް )ރ(  

 0ނުވާނެއެވެ ޚަރަދުކޮށްގެން އިތުރަށް އަދަދަށްވުރެ ހުއްދަދީފައިވާ
 

 ހަމަޖެއްސޭތޯ ިއްނތިޒާމުތައް ނެގޭނެ ފައިސާ މަދުން ވީހާވެސް ގޮތުގައި އެޑްވާންސްގެ )ބ(  
 ވަގުތުން  ލިބުުމން އަނބުރާ އެ ފައިސާ އަދ0ި ބަަލންވާެނއެވެ މާދާރުވެރިންމާލީޒިން

 0ހިމަނަންވާނެއެވެ ހިސާބުތަކުގައި
 

 ފައިސާ  ދައުލަތުގެ ޢަމަލުކުރަންވާނީ، ޚަރަދުކުރުމުގައިވެސް ފައިސާ  އެޑްވާންސް )ޅ(  
 0ގޮތުގެމަތިންެނވެ އެއްގޮތްވާ ގަވާއިދުތަކާ ހަމަޖެހިފައިވާ ޚަރަދުކުރުމަށް

 
 ަފއިސާ އެްޑވާންސް

 ހުށަެހޅުން  ހޯދުމަށް
އަތޮޅުތަކާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށް ބޭނުންވާ އެޑްވާންސް   6025

ފައިސާ ހޯދުމަށް ނުވަތަ އެކަުއންޓަށް ފައިސާ ޓްރާންސްފަރުކރުމަށް ތިރީގައިމިވާ ލިޔުންތަކާެއކު 
ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ިމިނސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް )ިވހި(  23ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއްގެ 

މެއިލްގެ ޒަރީއާއިން ފޮނުވުމަށްަފހު، އެ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އަސްލު، -ޓްރެޜަރީއަށް ފެކްސް ނުވަތަ އީ
އެ މަހެއްގެ ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން އެންމެފަުހ ދުވަހުެގ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުިރން 

 0ފޮނުވަންވާނެއެވެ
 

 ( MG/BC04)ކުރިޔަށް އޮތް މަހަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރު  (ހ)  

ކުރިޔަށް އޮތް މަހުގެ ޚަރަދަށް އެޑްވާންސަށް ބޭނުންވާނެަކމަށް ލަފާކުރާ ފައިސާ     (ށ)  
(MG/RV08 ) 

  MG/RV09އެޑްވާންސް ފައިސާއިން ކުރެވުނު ޚަރަދާއި ބާކީގެ ހިސާބު  ވޭތުވެދިޔަ މަހު (ނ)  

  MG/BC08ޗެކު ރަޖިސްޓަރީ  (ރ)  
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  MG/RV10ބޭންކް ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޭޓޓްމަންޓް  (ބ)  

 ޓުގެ ކޮޕީ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަން (ޅ)  

 

 ފައިސާ ޕެޓީކޭޝް
 އިމްްޕރެސްޓް ިސސްޓަމުން

 ޚަަރދުކުރުން 

 ގޮތުގައި ޕެޓީކޭޝްގެ ދަށުން ސިސްޓަމްގެ  އިމްޕްރެސްޓް ޚަރަދު ކުރުމަށްޓަކައި، ކުދިކުދި )ހ(  6026
 ދޫކުރެވޭނީ  ފައިސާ ޕެޓީކޭޝް މިގޮތުނ0ް ޚަރަދުކުރެވިދާނެއެވެ ބަހައްޓައިގެން ފައިސާ
 އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ  ލިޔުމަކުން ބަާޔންކޮށް އަދަދު ސަަބބާއި ބޭނުންވާ

 0ހުށަހެޅުމުންނެވެ ޓްރެޜަރީއަށް
 

 އިމްޕްރެސްޓް މާއްދާގައިވާ  ވަނަ 6028ބަލަހައްޓަންާވނީ މި ގަވާއިދުގެ  ފައިސާ ޕެޓީކޭޝް )ށ(  
 ޓްބަޖެ އެތަނެއްގެ އަދަދު ހުއްދަކޮށްފައިވާ ޕެޓީކޭޝްއަށ0ް އުސޫލުންނެވެ ސިސްޓަމްގެ

 މުޅި ބަޖެޓުގެ ގޮތުގެމަތިން، ނުވަންނާނެ އައިޓަމަށް ޚަރަދު އެކައުންޓުން ނަގައި،
 0ބާކީކުރަންވާނެއެވެ ޖުމުލައިން

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 ހަވާލުކުރެވޭ  ތާރީޚު، ޚަރަދުކުރެވޭ  ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގައި، ފައިސާ ޕެޓީކޭޝްއިން )ނ(  

ބޭނުމާ  ޚަރަދުކުރެވޭ  ފަިއސާ އެޚިދުމަތް،  ނުވަތަ ތަކެތި ހޯދުނު ސޮއި، ނަމާއި މުވައްޒަފުގެ
 ޕެޓީކޭޝް  އެނގޭނެގޮތަށް އަދަދު ޚަރަދުކުރެވުނު އަދިނަްނބަރު،  ކޯޑު ޓްބަޖެ ގުޅޭ

ފައިސާ  ޚަރަދުތަކަށް ކުރެވޭ އަދި އެ ވައުޗަރަކުނ0ް ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ ވައުޗަރެއް
 ވައުޗަރަކާއެކު  ކޮންމެ ލިޔުްނތައް ބިލުތަކާއި އަދި އެހެނިހެން ރަސީދުތަކާއި ލިބޭ ދެއްކުމުން
އެ އޮފީހެއްގައި  ނިޔަލަށް ގެބަރުންޑިސެ 31 0ަބލަހައްަޓންވާނެއެވެ ކޮށްފައިލު އެޓޭޗްކޮށް

 ގެންގުޅޭ  ގޮތުގައި ފައިސާގެ ޑިޕޮސިޓް ގެ އަދަދާއި،( ޕެޓީޭކޝް) ފައިސާ އަތްމަތީ ހުރި
 އަދަދު ގޮތުގައި ެގންގުޅޭ ފައިސާގެ ފައިސާގެެއޑްވާންސް  ކޭޝް ގެ އަދަދާއި، ފައިސާ

ކުރާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ިފޭނންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ތައްޔާރު ލިޔުން ކަށަވަރުކުރާ
ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވ0ެ     ކަ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ގަވާއިދުން އެ ފައިސާ  ،ކު އެއްފަހަރު ޕެޓީކޭޝް ފައިސާއިން ކުރާ ޚަރަދު ލަސްވެގެން މަހަ )ރ(  

ަތކުގެ ހިސާބުތަކަށް ވައްދަިއ ބަޖެޓް ހިސާުބތަކުްނ އައިޓަމުނަގަންޖެހޭ ބަެޖޓް 
ހަމަޖައްސަންވާނެއެވ0ެ އަދި މަސް ނިމުމުން ޚަރަދު ރިޕޯޓު ހަދާއިރު، އެ ރިޕޯޓާއެކު އޮންނަ 

ނެއްގައި ގެންގުޅޭ އަދަުދ ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންުޓގައި ޕެޓީކޭޝްގެ ގޮތުގައި އެތަ 
 އެނގެން އޮންނަންާވނެއެވ0ެ

 
ގަވާއިދާ  ޢަމަލުކުރާނީ މި ހަވާލުކުރުމުގައި، ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމާއި، ފައިސާއިން ޕެޓީކޭޝް )ބ(  

 0ގޮތުގެމަތިންނެވެ އެއްގޮތްވާ
 

 މި ގަވާއިދުގެ  ނަމޫނާ ބަލަހައްަޓންވީ ގޮތުގެ ހިސާބުަތއް ފައިސާގެ ޕެޓީކޭޝް )ޅ(  
MG/RV11  ެ0ގައި ވާނެއެވ 
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 ފައިާސގެ ޕެޓީކޭޝް
 ޗެކުކުުރމާިއ، ހިސާބުަތއް
 ނެުގން  އަނުބރާ ޕެޓީކޭޝް

 ޗެކުކުރަމުން ބަލައި މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާ ޚަރަދުކުރާގޮތް ފައިސާ ޕެޓީކޭޝް )ހ(  6027
    މާއްދާގެ  ވަނަ  2606 މި ގަވާއިދުގެ  ހާލަތެއްގައި ބޭނުންެޖހިއްޖެ 0 ގެންދަންވާނެއެވެ

 ތިރިކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު  އަދި  މަތިކޮށް މިންވަރު ފައިސާގެ ޕެޓީކޭޝް ގައިވާ (ހ)
 0ިލބިގެންވެއެވެ ޯރލަރަށްކޮންޓް ފައިނޭންޝަލް

 
 ބޭުނންކުރަމުން ޚިލާފަށް އުސޫލުތަކާ ހަމަޖައްސާފައިވާ ޚަރަދުކުރުމަށް ފައިސާ ޕެޓީކޭޝް )ށ(  

 އެކުގައި  އަދަދު މުޅި ދޫކޮށްފައިވާ  ގޮތުގައި ެޕޓީކޭޝްގެ އެނގިއްޖެނަމަ، ގެންދާކަން
 0ލިބިެގންވެއެވެ ކޮންޓްރޯލަަރށް ފައިނޭންޝަލް އިޚުތިޔާރު ނެގުމުގެ އަނބުރާ

 
 ފެނިއްޖެ  މާލީޒިންާމދާރުވެރިޔާއަށް ނުވާކަމަށް ބޭނުން ތަނަކަށް އެ ފައިސާ ޕެޓީކޭޝް )ނ(  

 ނެގި  ގެންގުޅުމަށް ގޮތުގައި ޕެޓީކޭޝްގެ ނިންމައި ހިސާބުތައް ފައިސާގެއެ  ހިނދެއްގައި،
 0ޖަމާކުރަންާވނެއެވެ އަނބުރާ ބަޖެޓަށް އެ އަދަދު ހަމަކޮށް، އަދަދު ޖުމުލަ
 

 ގޮުތގައި އިމްްޕރެސްުޓގެ
 ދޫުކރުާމއި ފައިސާ

 ބެލެހެއްޓުން 

 ޚިދުމަތްތަކާ ކި ފަރާތްތަކަށް ދޭއެ ދައުލަތުން ފައިސާއަކީ، ދޫކުރާ ގޮތުގައި އިމްޕްރެސްޓުގެ )ހ(  6028
 ބެލުމުގެ  މުވައްޒަފެއްގެ ޚާއްޞަ އެކަމަށް ނަގައި، އެޑްވާންސްކޮށް ޚަރަދުކުރުމަށް ގުޅޭގޮތުން
 0ފައިސާއެވެ ޚަރަދުކުރާ ބަހައްޓައިގެން ދަށުގައި

 
 ސްޕެޝަލް އިމްޕްރެސްޓާއި ސްޓޭންޑިންގ އެއީ،0 ދެބަޔަކަށެވެ ބެހިގެންވަނީ އިމްޕްރެސްޓް )ށ(  

 0މިަވނީއެވެ ތިރީގައި ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް އިމްޕްރެސްޓް  މ0ި އިމްޕްރެސްޓެވެ
 

 :އިމްޕްރެސްޓް  ސްޓޭންޑިންގ  10   
 އަދި  އާކުރެވޭ، އެކިފަހަރުމަިތން  ބޭނުންވުމުން އިމްޕްރެސްޓަކީ، ސްޓޭންޑިންގ

 ކޮންޓްރޯލަރ ފައިނޭންަޝލް ނުވަތަ ިހނދެއްގައި ފެނިއްޖެ ނެތްކަމަށް ބޭނުން
 0ފެސިލިޓީއެކެވެ ހުއްާޓލެވޭނެ އަންގައިފިނަމަ، ންލިޔުމަކު

 
 :އިމްޕްރެސްޓް  ސްޕެޝަލް   20   

 ބޭނުމަކަށް ޚާއްޞަ ވަކި މަޤުޞަދެއްގައި  ޚާއްޞަ ވަކި  އިމްޕްރެސްޓަކީ، ސްޕެޝަލް
 އެޑްވާންސް ފަިއސާ ދިން މަޤުޞަދު ދެވޭ މިގޮތުނ0ް ފައިސާއެކެވެ އެޑްވާންސް ދެވޭ

ނޑައެޅިފައިވާ  ކުރިން ފާއިތުވުމުގެ އެ މުއްދަތު ނުވަތަ ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ ކަ
 0ނިންަމންވާނެއެވެ އެހިސާބުން ހިސާބުތައް އެ އެޑްވާންސްގެ ހާސިލުވެއްޖެނަމަ،

 
 ޓްރެޜަރީއަށް  އެންޑް  ފިނޭންސް އޮފް  މިނިސްޓްރީ އެދި އިމްޕްރެސްޓަށް ސްޓޭންޑިންގ )ނ(  

 ހުށަހެޅުމުގައި، ހުށަހަޅާ އެދި  ސްޓަށްއިމްޕްރެ މާލީޒިންމާާދރުވެރިޔ0ާ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
 މަޤާމު، ނަމާއި މުވައްޒަފުގެ ޒިންމާވާނޭ އިމްޕްރެސްޓަށް ސަބަބާއި، ބޭނުންވާ އިމްޕްރެސްޓް

 ހުށަހެޅުންތައް  ހުށަހެޅޭ މިގޮތަށް 0 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ ތަފުސީލުކޮށް އަދަދު ބޭނުންވާ އަދި
 ފެނިއްޖެނަމަ، ޮކންޓްރޯލަރަށް ފައިނޭންޝަލް މުހިންމުކަމަށް ދޫކުރުން އިމްޕްރެސްޓް ބަލައި،

 އިމްޕްރެސްޓް ާހލަތެއްގައި ބޭުނންވެއްޖެ އަދ0ި ހުއްދަ ދޭްނވާނެއެވެ މިކަމަށް ލިޔުމަކުން
0 ދޭންވާނެއެވެ އިރުޝާދު ބަލަހައްަޓންޖެހޭ ގޮތުގެ ހިސާބުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ސިސްޓަމް

 ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ އެކަމަށް ވޭނީދޫކުރެ އެޑްވާންސްކޮށް އިމްޕްރެސްޓް ސްޓޭންޑިންގ
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 0މުވައްޒަފަކަށެވެ
 

 ޓްރެޜަރީއަށް  އެންޑް ފިނޭްނސް އޮފް މިނިސްޓްރީ އެދި އިމްޕްރެސްޓަށް ސްޕެޝަލް )ރ(  
 ހުށަހަޅާ  އެދި އިމްޕްރެސްޓަށް މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔ0ާ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ލިޔުމަކުން

 މުވައްޒަފުގެ ދޫކުރެވޭނެ އިމްޕްރެސްޓް ބާިއ،ސަބަ ޭބނުންވާ އިމްޕްރެސްޓް ހުށަހެޅުމުގައި،
 އަދި ،ހިސާބުކުރެވޭނެ އިމްޕްރެސްޓް  ތާރީޚާއި، ދޫކުރެވޭނެ މަޤާމު، ނަމާއި

 އިމްޕްރެސްޓަށް ސްޕެޝަލ0ް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ ާތރީޚު ލަފާކުރާ ހުއްޓާލެވޭނެކަމަށް
 ފުރިހަމަކުރެވޭނެ މަުޤޞަދެއް ބޭނުންވާ ހާސިލުކުރަން އެ އިމްޕްރެސްޓަކުން އެދެންވާނީ
ދަތިކަމެއްެނތި  ވާންވާނީ، މުއްދަތު ހުަށހަޅާ ބޭނުންކުރަން އިމްޕްރެސްޓް އަދ0ި އަދަދަކަށެވެ

 އިމްޕްރެސްޓް ސްޕެޝަލ0ް މުއްދަތަކަށެވެ އެންމެކުރު އެ މަޤުޞަދު ހާސިލުކުރެވޭނެ
  0މުވައްޒަފަކަށެވެ ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ އެކަމަށް ދޫކުރެވޭނީ އެޑްވާންސްކޮށް

 
 އިމްޕްރެސްޓަކާ  ،ހުއްަދދެވޭނީ ހުަށހެޅުމަކަށް ހުށަހެޅޭ އެދި އިމްޕްރެސްޓަށް ސްޕެޝަލް )ބ(  

އިމްޕްރެސްޓަށް ދޫކުރި ފައިސާގެ ތެރެއިން ޚަރަދުނުވެ ބާކީ ހުންަނ  މުވައްޒަފު ހަވާލުވާ
 ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވެ ސޮއިކުރުމަށްފަހުގައެވ0ެ  ފައިސާ އަނބުރާ

 
 އިތުރު ނުދެއްކިވާނަމަ، ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހޭ އިމްޕްރެސްޓަކަށް ފައިވާދޫކޮށް ކުރިން )ޅ(  

 0ނުދެވޭނެއެވެ ހުއްދައެއް ދޫކުރުމުގެ އެ މުވައްޒަފަކަށް އިމްޕްރެސްޓެއް
 

 އެއްވެސް ފައިސާ އިމްޕްރެސްޓުގެ ސްޕެޝަލް ހަވާލުކޮށްަފއިވާ ވަކި މުވައްޒަފަކާ )ކ(  
 ހަވާލުވެހުރި  މިކަމ0ާ ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ މުވައްޒަފަކަށް އެހެން ހާލަތެއްގައި

 ވަގުތުން މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ިމ އިމްޕްރެސްޓް ހާލަތެއް ނުކުރެވޭނެ  އެކަން މުވައްޒަފަކަށް
 ސްޕެޝަލް  ހަވާލުވެވޭނީ ުމވައްޒަފަކަށް މި މަސައްކަތާ އެހެނ0ް ހުއްޓާލަންވާނެއެވެ
 0ޅައިގެންނެވެހުށަހަ އައު ހުށަހެޅުމެއް އެދި އިމްޕްރެސްޓަށް

 
 އެހެން މަސްއޫލިއްޔަތު އޭނާގެ މުވައްޒަފު ހަވާލުވެހުރި އިމްޕްރެސްޓާ ސްޓޭންޑިންގ )އ(  

 0މިވަީނއެވެ ތިރީގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް ހަވާލުކުރުމުގައި މުވައްޒަފަކާ
 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އޭނާގެ މުވައްޒަފު ހަވާލުވެހުންނަ އިމްޕްރެސްޓާ ސްޓޭންޑިންގ  10   
 ސްޓޭންޑިންގ ޭބނުންކުރަމުން ައއި ކުރިން ހަވާލުކުރެޭވނީ، މުވައްޒަފަކާ އެހެން

 0ނާންނަ ގޮތަށެވެ ބަދަލެއް މަޤުޞަދަށް އިމްޕްރެސްޓުގެ
 

 ފައިނޭންޝަލް  ބަދަލުކުރާއިރު، މެދުގައި މުވައްޒަފުންގެ އިމްޕްރެސްޓް ސްޓޭންޑިންގ  20   
ނޑައަޅާ ކޮންޓްރޯލަރ  ހޭންޑިންގއޯވަރ" ވިފައިވާތައްޔާރުކުރެ ފޯމެޓަކަށް ކަ
 ފިކެޓުގައި މި ސެޓު އަދި ދެމުވައްޒަފުން ސޮއިކުރަންވާނެއެވ0ެ ގައި" ސެޓްފިކެޓް
 0ހުންނަންާވނެެއވެ މަޢުލޫމާތެއް ހުރިހާ އިމްޕްރެސްޓާބެހޭ ހަވާލުކުރެވޭ

 
 ހަމަކުރުމުގައި  ހޯދައި ލިޔެކިޔުން ޚަރަދުތަކާބެހޭ ކުރެވޭ އެކައުންޓުން އިމްޕްރެސްޓް )ވ(  

 0މިވަނީއެވެ ތިރީގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް
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 ނުވަތަ  ވައުޗަރު ނުވަތަ ބިލު ރަސީދު، ޚަރަދުތަކާބެހޭ ކުރެވޭ އިމްޕްރެސްޓުން  10   

 0ލިބިގަތުން ހޯދައި ލިޔުންތައް ގުޅުންހުރި ސްއެނޫންވެ
 

 ޚަރަދުކުރެވިފައިވާ ފައިސާ ހާލަތެއްގައި ނުލިބިއްޖެ ވައުޗަރެއް ނުވަތަ ރަސީދެއް  20   
 0ބަޔާންކުރުން އެ މުވައްަޒފަކު ސަބަބު ލިބިފައިނުވާ ރަސީދު އަދި ،ތަފުސީލު ގޮތުގެ
 

 ހުރިހާ  ާއކުރާނަމަ، އަލުން އިމްޕްރެސްޓް ުނވަތަ ހުއްޓާލާނަމަ އިމްޕްރެސްޓެއް  30   
 0ހަވާލުުކރުން އޮފީހާ ދޫކޮށްފައިވާ އިމްޕްރެސްޓް އަސްލު، ވައުޗަރުތަކުގެ

 
 ސްޓޭންޑިންގ އަތުެވއްޖެނަމަ، ނިމުމަކަށް ބޭނުން ދޫކުރި ރެސްޓްއިމްޕް ސްޓޭންޑިންގ )މ(  

 ޚަރަދުނުކޮށް ހުރި އަދ0ި ހުްއޓާލެވޭނެއެވެ ވަގުތުން ގެންދިޔުން ކުރިއަށް އިމްޕްރެސްޓް
 0ރައްދުކުރަންވާނެއެވެ އޮފީހަށް ދޫކޮށްފައިވާ އިމްޕްރެސްޓް ވައުޗަރުތައް ފައިސާއާއި

 

  7 ބާބު

 ޚަރަދުް ހިނގާ މުވައްޒަފުންނަށް އަދި ،ޢިނާޔަތް އިއުޖޫރައާ މުސާރައާއި
 

މުާސރަާއއި އުޫޖަރއާއި 
 ޢިނާޔަތް

މުސާރައާއި އުޖޫރައާއި ޢިނާޔަތަކީ، ދައުލަތުެގ ކޮންމެ އޮީފހެއްގެ ސިޔާސަތުތައް  )ހ(  7031
ނޑައަޅާ  ރޭވުމާއި ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެ އޮފީހެއްގައި ނުވަތަ އެ އޮފީހަކުން ކަ

ކުރުމަށް ޤާނޫނީ ހަަމތަކުގެމަތިން ވަޒީފާ ހަމަޖެހިފަިއވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި  ތަނެއްގައި
ޒިންމާކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަްށ ޤާނޫނެއްގައި ނުވަތަ ަގވާއިދެއްގައި ނުވަަތ 

ނޑައަޅައިގެން ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެަމތިން ދެވޭ ފައިސާއެވ0ެ  އެއްބަސްވުމެއްގައި ކަ
 

އި ޢިނާޔަތް ދޭންވާނީ ބަެޖޓުގައި "މުވައްޒަފުންނަށް ހިނާގ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާ )ށ(  
ޚަރަދު" ގެ ކޯޑުގައި ހިމަނައިގެން، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮުތގެމަތިން މުސާރައާއި 

ނޑައެޅުމަށްފަހުގައެވ0ެ    ޢިނާޔަތް ކަ
 

ށް ދެޭވ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް އަދި އުޖޫރައާއި އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއާއި މުވައްޒަފުންނަ )ނ(  
ނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްާވ  ،ޭދންވާނީ ތައްއެހެނިހެން އެލަަވންސް ކަ

ިއތުރުގަޑީގައި ކުރުވޭ  ގަޑީގައި ނުވަތަގެމަތިންނެވ0ެ މިގޮތުްނ ނުރަސްމީގޮތު
 0ގައި ވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ MG/BC09 މަސައްކަތްތުގެ ހާޒިރީ ބަލަހައްަޓއްވާނީ

 
މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އުޖޫރައާބެހޭ އެންމެހައި މަޢުލޫމާތު ލިޔެކިޔުމުން ރަނގަޅަށް  )ރ(  

ބަލަހައްޓަންާވނެއެވ0ެ މި މަޢުލޫމާތުތައް ބަލަހައްޓައި މުސާރަޝީްޓ ތައްޔާރުކުރަންވާނީ 
 މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ކަްނތައްތައް ަބލަހައްޓާ މުވައްޒަފު ނުވަތަ މުވަްއޒަފުންނެވ0ެ
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އުޫޖރައަށް ީމހުން 
 ގެްނގުޅުން 

ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް  )ހ(  7032
އިތުރުވުން ނުވަތަ މަސައްކަތެްއ އަވަސްކުރަންޖެހުން ނުވަތަ ުމވައްޒަފުން މަދުވެއްެޖ 

ށް ފަންނީ ނުވަަތ ހާލަތެއްގައި ވަކި މަސައްކަތެއް ނުވަތަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަ
ނޑައެޅޭ ވަކި އުޖޫރައެއް ދޭގޮތަށް  ފަންނީ ނޫން މީުހން އެ މަސައްކަތަކަށް ކަ
ގެންގުޅެވިދާނެއެވ0ެ މިގޮތުން ުއޖޫރައަށް މީހުން ގެންގުޅެވޭީނ އޮފީހެއްގެ ވަޒީފާެގ 
ނޑުގައި ވަކި މަޤާމެއް ހަމަޖެހިފައިނެތް މަސައްކަތްަތއް ކުރުމަށް ދަތިވާ  އޮނިގަ

ގައި، މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ހާލަތްތަކު
 ލިބިގެންނެވ0ެ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުގައި އުޖޫރައަށް މަސައްކަތްކުރުވާ  )ށ(  
ފަރާތްތައް ހޮވުމުގައި ޢަމަލުުކރަންވާނީ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުެގ މަތިން ވީހާވެްސ 

 ތެއްގައި އަދި އެކަމަށް ކުރިމަތިލާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ހާމަކަންބޮޑު ގޮ
ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ލިބޭގޮތަްށ، އަދި އެކަމަށް އެންމެ އެކަށޭނަ  ކުރިމަތިލުމުގައި

 ފަރާތަށް އެކަމުގެ ފުރުޞަތު ލިޭބނެ ގޮތެއްގެމަތިންނެވ0ެ
 

އޮފީހެއްގެ ދާއިމީ  ފަރާތްތަކަކީ އެ ފަރާތަކީ ނުވަތަ އުޖޫރައަށް މަސައްކަތްކުރުވާ )ނ(  
މަސައްކަތުގެ އި ކަތުގެ ވަގުތާއި އިންިތޒާމާމުވައްޒަފުންނާ އެއްހަމައަކުން މަސައް

ބުރަމިން ހަމަޖެހިފައިވާ ފަާރތެއް ނުވަތަ ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އެ 
 އި އްކަތު ވަގުތާއި އިންތިޒާމާމަސައްކަތެއްގެ އުޖޫރަ ހަމަޖައްސަންވާނީ މަސަ

ރަމިން ހަމަހަަމވާ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތަށްވުެރ މަސައްކަތުގެ ބު
 އިތުރުނުވާ ނިސްބަތަކުންެނވ0ެ

 
ނޑައަޅަންވާނީ ފާސްކުރި ބަޖެޓުގައި އެކަމަށް  )ރ(   އުޖޫރައަށް މަސައްކަތްކުރާނޭ ފަރާތްތައް ކަ

 ދޭނެ ފައިސާ ހިމެނިފައި އޮވެގެންނެވ0ެ
 

މުަވއްޒަފުްނނަށް މުާސރަ 
ށް ޭޕމަންޓް ަވއުޗަރު ދިނުމަ

 ތައްޔާރުުކރުން 

މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދިނުަމށްޓަކައި ޕޭމަންޓް ވައުޗަރު ތައްޔާރުކުރުމުގައި އަސްލެއްކަމަށް   7033
ބަލާނީ، މުސާރަ ދިނުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކުރެވޭ މުސާރަޝީޓާއި އެއާގުޅޭ އަސްލު ލިޔުންތަކެވ0ެ 

ވާ ތަފާތު ކޮލަމުތަކުގެ ޖުމުލަ ފައިސާ ތަފާތު ޕޭމަންޓް ވައުޗަރު ހަދާނީ މުސާރަޝީޓުގައި
އެކައުންޓުތަކަށް ދައްކަންޖެޭހނަަމ ވަކިވަކި ޗެކު ހެދޭ ގޮތެއްގެމަތިންނެވ0ެ މިގޮތުން ހަަދންޖެހޭ 

 ލޫާމތު އެ ވައުޗަރެއްގައި ހިމަނަންވާނެއެވ0ެ ޢުކޮންމެ ޗެކަކަށް ބޭނުންވާ މަ
 

މަތިްނ  އުޖޫރަ ދޫކުރާނީ، މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމުސާރައާއި ޢިނާޔަތް އަދި  )ހ(  7034 މުާސރަ ދިނުން 
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ހަމަޖައްސާ ގޮތެއްގެމަތިންނެވ0ެ

 
ބޭންކެއް ހުރި ރަށެއްގަިއ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާަރއާއި އުޖޫރަ ފައިސާ  )ށ(  

ނަމުގައި އޮންަނ   ގެކުން އެ މުވައްޒަފަކުދޫކުރާނީ، ޑައިރެކްޓް ކްރެޑިޓް ްޓރާންސްފަރއަ
ބޭންކް އެކައުންޓަކަށެވ0ެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި، އަލަށް ވަޒީފާޭދ 
މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާ ހަމަެޖހުނުކަމުގެ ޗިޓު ލިބުުމން، ުމސާރަ ޖަމާކުރަންވީ 

އް މުވައްޒަފުގެ އެކައުންޓު ނަންބަރާއި، ބޭންކް އަދި ބްރާންޗް އެނގޭނޭ ޞައްޙަ ލިޔުމެ
 އަތުން ހޯދަންވާނެއެވ0ެ
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މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރާ އޮފީސް ހުންނަ ރަށުގައި ބޭންކެއް ނެތްނަމަ މުވައްޒަުފ  )ނ(  

ފައިސާއިްނ  ލިޔުމަކުން އެދުމުން އެ މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައާއި އުޖޫރަ ނަގުދު
ޖޫރަ ދެވޭނީ މުވައްޒަފަްށ ދެވިދާނެއެވ0ެ މީގެ އިތުރަށް ނަގުދުފައިސާއިން މުސާރައާއި އު

މަޖުބޫރު ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެްނ، އެކަން އެ އޮފީހަކުން ހުށަެހޅުމުން ފައިނޭންަޝްލ 
 ކޮންޓްރޯލަރ ލިޔުމަކުން ހުއްދަދިނުމުންނެވ0ެ

 
އުޫޖރައަށް ގެްނގުޅޭ 

 މީހުންނަށް ަފއިސާ ިދނުން 
މި ގަވާއިދުގެ   ،ވާނީއުޖޫރައަށް ގެންގުޅޭ މީހުންނަށް ޭދންޖެހޭ ފައިސާވެސް ދޭން )ހ(  7035

ނުަވތަ އެފަދަ  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  7034
މަތިންނެވ0ެއްގެ ދިނުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތެމުވައްޒަފުން ޚިދުމަތްކުރުމަށާއި އުޖޫރަ   

 
     -/1,000ވަގުތީގޮތުން ެގންގުޅޭ މުވައްޒަފުންނަށް ޭދންޖެހޭ އުޖޫރަ ފައިާސގެ އަދަދު  )ށ(  

ރުފިޔާއަށްވުރެ ކުޑަނަމަ ނަގުދުފައިސާއިން ދެވިދާނެއެވ0ެ މި ފައިސާ ދިވެހިހާސް(  )އެއް
 ތައްދިނުމަށް ޕޭމަންޓް ވައުޗަރު ތައްޔާރުކުރާއިރު، މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ގަޑި

އެނގޭގޮތަށް އެ މުވައްޒަފަކާއި އެ އޮފީހެއްގެ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ކަންތައްތައް ބަލަހަްއާޓ 
އެންމެ އިސްވެރިޔާ ސޮއިކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް އޮންނަންވާނެއެވ0ެ ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯިންކ 

އެނގޭނެ އަދި  ތައްޒަރީއާއިން ބަލަހައްޓާ ޓައިމްޝީްޓގައި އެމީހަކު މަސައްކަތްކުރި ގަޑި
އެ އޮފީހެއްގެ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ކަންތައްތައް ބަލަހަްއޓާ އެންމެ ިއސްވެރިޔާ ގަބޫލުކުރާ 

 އް އޮންނަންވާނެއެވ0ެލިޔުމެ
 

ވަޒީާފއިން ނުަވތަ 
ޚިުދމަތުން ވަިކވުުމން 
 ދޭންޖެހޭ ަފއިސާ ދިނުން 

އޮފީހަކުން އަނެއް އޮފީހަކަށް ބަދަލުާވ  ވަޒީފާއިން ވަކިވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި، އެއް )ހ(  7036
 މީހަކު ވަކިވި  އެ  ،މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދޭންޖެހޭ ފަިއސާ

 ނުވަތަ ބަދަލުވި މަހެއްގެ މުސާރަދޭއިރު ދޭންވާނެއެވ0ެ 
 

ވަޒީފާއިން ވަކިވާ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ދޭނީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި  )ށ(  
ނޑައަޅާފައިވާޗިޓުގައިވާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚާ ހަމައަށެވ0ެ ނަމަވެސް  ކަމަށް ކަ
އަންގާފަިއ އްޒަފަކު ވަކިކުރިކަން އެ މުވައްޒަފަކަށް ޗިޓުގައިވާ ތާރީޚުގައި އެ މުވަ

ސަބަބުން އެ މުވައްޒަފު އޮފީހަށް ނުކުމެ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނަމަ،  ނެތުމުގެ
އެންމެފަހުން އޮފީހަށް ނުކުމެ ހާޒިރުވިކަމަށް ރިކޯޑުކޮށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ދުވަާހ 

 ހަމައަށް މުސާރާއާއި ޢިނާޔަތްތައް ދޭންވާނެއެވ0ެ
 

އެއްއޮފީހަކުން އަނެއް އޮފީހަަކށް ބަދަލުކޮްށފައިވާ މުވައްޒަފަަކށް އެ މުވައްޒަފަކު  )ނ(  
ބަދަލުވި ތާރީޚާ ހަމައަށް މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ޭދނީ އެ މުވަްއޒަފަކު ކުރިން އުޅުުނ 
        އޮފީހަކުންނެވ0ެ ބަދަލުވި ތާީރޚުން ފެށިގެން މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ދޭނީ 

 ވައްޒަފަކު ބަދަލުވި އޮފީހަކުންނެވ0ެއެ މު
 

ސެންޓްރަލް ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމްގެ ތެރެއިން މުސާރަދޭ އޮފީސްތަކުން މުސާރަޝީްޓ  )ރ(  
މުސާރަ ދިނުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް  ،ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު

މަހުގެ ދުވަހެއްގައި  ޓްރެޜަރީއަށް ޕޭމަންޓް ވައުޗަރު ފޮނުވާފައިވަނިކޮށް އޭގެފަހުން އެ 
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އިތުރަށް ދެވިފައިވާ ފަިއސާ އެ މުވައްޒަފެއްގެ  ،މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފިނަމަ
 އަތުން އަނބުރާ ހޯދަންާވނެއެވ0ެ

މަހުގެ އެންމެފަހު ދުވަހަކީ ނުވަތަ ދުވަސްތަކަކީ ބަންުދ ދުވަސްތަކަކަށްވާތީ،  )ބ(  
ވަނިކޮށް، މުަވއްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ބަންދުވުމުގެ ކުރީ ދުވަުހ މުސާރަ ދީފައި

 ނުޖެހޭނެއެވ0ެ ހޯދާކަށެއްވަކިކޮށްފިނަމަ، އޭނާއަށް އިތުަރްށ ދެވިފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ 
 

ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަކު ބަންދުެވފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ބަދަުލގައި މީހަކު ހޯދާނަމަ،  )ޅ(  
ވެފައި ހުންަނ މީހާގެ މުސާރައިގެ ބަދަލުގައި ހޯދާ މީހާގެ މުސާރަ ދޭންވާނީ ބަންދު

 އައިޓަމުންނެވ0ެ
 

، މި މާއްދާގެ )ޅ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބަދަލުގައި ހޯދި މީހާއަށް މުސާރަދީފައި ވަނިކޮށް )ކ(  

ބަންދުގައި ހުރި މުވައްޒަފުގެ މައްޗަށް ކުށެއް ސާބިތުނުވެ މައްސަލަ ނިމިއްޖެނަމަ، 
ނުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާގެ ކަންތައް ބަންދުގައި ހުރި މުވައްޒަފަށް މުސާރަ ދި

0 މިގޮތަށް ހަމަޖެއްސެްނ ހަމަޖައްސާނީ އެ އޮފީހެއްގެ މުސާރައިގެ އައިޓަމުންނެވެ
ނެތްނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޭނންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ލިޔެގެން  އެ ފައިސާ 

 ހޯދާނީއެވ0ެ
 

އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ އަދާކުރާ  މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވާ މަހު، މުސާރަ ދޭންވާނީ )އ(  
ނޑާގޮތަށް ދައްކަންެޖހޭ ފައިސާއެއް އޮތްނަމަ     ،އޮފީސް މެދުވެރިކޮށް މުސާރައިން ކަ

ނޑުމަށްފަހުގައެވ0ެ މިގޮތުން މުވައްޒަފަކު ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ  އެ ފައިސާއެއް ކެ
ރަށް ދައްކަންޖެޭހ އަދަދު، އެ މުވައްޒަފަކަށް ދޭންޖެހޭ މުސާރައަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ، އިތު

         ފައިސާ ދެއްކުމާމެދު ގޮތެްއ ހަމަޖެއްސުމަށް ފައިސާ ލިބެންޖެހޭ ފަރާތާއި 
 އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވ0ެ

 
މުަވއްޒަފުްނނާުގޅޭ 

މަޢުލޫމާތު ަބޖެޓް ހެދުމަށް 
 ދިނުން 

މުވައްޒަފުންނާބެޭހ  ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި އެ އޮފީހަކުން ބޭނުންވާ  )ހ(  7037
މިނިސްޓްީރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން އަންގާ  ،މަޢުލޫމާތުޝީޓް

ސެކްޝަނުްނ  ގެ ކަންތައްތައް ބަަލހައްޓާއެ އޮފީހެއްގެ މުވައްޒަފުންގޮތެއްގެމަތިން، 
ތައްޔާރުކޮށް ބަޖެޓް ހަާދ ސެކްޝަނަށް ުހށަހަޅަންވާނެއެވ0ެ ިމ ޝީޓް ތައްޔާރުކުރާީނ 

 ނާބެހޭ ތިރީގައިމިވާ ަމޢުލޫމާތު ހިމަނައިގެްނނެވ0ެމުވައްޒަފުން
 

 މަޤާމުގެ ނަމާއި ނަންބަރ0ު  10   
 

މަޤާމު އޮތީ ހުސްކޮށްކަން، ނުަވތަ އެ މަޤާމުގައި މީހަކު ހުރިކަނ0ް )މަޤާމުގައި   20   
މީހެއްގެ ނަމާއި އެޑްރެސް، ޚިދުމަތުގެ ރިކޯޑުކާޑު  މީހަކު ހުރިނަމަ، އެ

ނަންބަރު  ގެކާޑުދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ އަދި ނަންބަރު، އުަފންތާރީޚު، 
 އެނގެން އޮންނަންާވނެއެވ0ެ(

 
 މަޤާމުގެ މުސާރައިން އަހަރަކަށްޖެހޭ ޖުމުލަ އަދަދ0ު  30   
ނޑައެޅިފައިވާނަމަ، އެ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި   40    މަޤާމަށް އެލަވަންސެއް ކަ
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 އަހަރަކަށްޖެހޭ ޖުމުލަ އަދަދ0ު
 

 އަދަދ0ު، ކުރިއެރުން ލިބެންޖެހޭ މަޤާމުތަކާއި، ތާރީޚާއިމުސާރައިގެ   50   
 

ކުރިޔަށް އޮންނަ އަހަރުގެ ބަޖެްޓ ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅާއިރު، މުަވއްޒަފުންނަށް ިހނާގ  )ށ(  
ޚަރަދު ލަފާކުރާނީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްަޗށް ބިނާކޮށްެގންނެވ0ެ 

ދޭންޖެހޭ އަދަދާއި،  ،ކުރިއެރުން ދެވެމުންދާ ގޮތާއި އަދި އާންމު ގޮތެއްގައި ވަޒީފާގެ
އެކަމަށް  ،އަދި އެތަނެއްގައި އިތުރު ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް ރޭވިފައިވާނަމަ އެކަމަކާއި

އެކަމަށް ބޭނުންވާނެ ފައިސާގެ ޖުމުލަ އަދަދު،   ،ބޭނުންވާނެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަާދއި
ފުން އިތުރުކުރުމަްށ ރާވާފައިވާނަމަ އެ އަދި އިތުރު މަޤާމުތަކެއް އުފަްއދައި މުވައްޒަ

 އެކަމަށް ބޭނުންާވެނ ފައިސާގެ ޖުމުލަ އަދަދު އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވ0ެ   ،މަޢުލޫމާތާއި
 

ކޮންމެހެން މަޤާމެއް އުފައްަދންޖެހިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ބަޖެުޓގައި ނެތް އެއްޗެއް  )ނ(  
އެއްގެ މުސާރަ ނީ އެ އިދާރާމުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހިއްޖެަނމަ، އެކަން ކުރަންވާ

 ފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށްހަމަޖެއްސޭނެަނމަ، މިނިސްޓްރީ އޮ ގެ ތެރެއިންބަޖެޓު
 ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ލިޔެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުއެވ0ެއެކަމުގެ 

 
ދައުލަތުގެ ކޮންމެ އޮފީހެއްަގއިވެސް އެތަނުގެ ފަރާތުން މުސާރަދެވޭ ދާއިމީ  )ރ(  

ރަޖިސްޓަރީއެއް އޮންނަންވާނެއެވ0ެ މި ރަޖިސްޓަރީ އޮންނަންވާނީ ކޮްނެމ  މުވައްޒަފުންގެ
މަށާއި މުސާރައަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ެއނގޭނޭ ގޮތަށެވ0ެ ިމ ޤާމުވައްޒަފެއްގެ މަ

 ރަޖިސްޓަރީގައި ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހުންނަންާވނެއެވ0ެ
 

 ނަމާއި އެޑްރެސް މުވައްޒަފުގެ   10   
 

 ކާޑު ނަންބަރު ދުމަތުގެ ރިކޯޑުޚިމުވައްޒަފުގެ   20   
 

 ނަންބަރު މުވައްޒަފުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ  30   
 

 މަޤާމާއި ކްލެސިފިކޭޝަންމުވައްޒަފުގެ   40   
 

 މަޤާމުގެ ނަންބަރު މުވައްޒަފުގެ   50   
 

 ނަންބަރާއި ތާރީޚު ގެވަޒީފާ ދިން ޗިޓުމުވައްޒަފަށް   60   
 

 މުސާރަ   70   
 

 ވަންސްތައްއެލަ  80   
 

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު   10   
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ގައި MG/BC10 ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީ އޮންނަންވީ ގޮތުގެ ނަމޫާނ  )ބ(  

 ވާނެއެވ0ެ
 

މަާޤމަށް މީހުން 
ަމޤާުމގެ  ،ހަމަެޖއްުސމާއި 

 ކުރިެއރުން ދިުނން 

ވަޒީފާއަށް ހަމަޖައްސައިގެން ނުވާނެއެވ0ެ ައިދ  ހުއްދަދީފައިވާ މަޤާމަކަށް މެނުވީ މީހަކު )ހ(  7038
ހަމަޖައްސާ ވަޒީފާއަކީ ހުސްކޮށް އޮތް މަޤާމަކަށް ވުމާއެކު، ބަޖެޓުގައި 
"މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަަރދު" ގެ އައިޓަމަށް ފައިސާ ލިބިފައިވާ މަޤާމަކަްށ 

 ވާންވާނެއެވ0ެ
 

މުން މުސާރަ ބޮޑުާވގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިާވ މަޤާމުގައި ހުރި މީހަކު ވަކި މުްއދަތެއް ހަމަވު )ށ(  
މަޤާމުތަކުގައި ތިިބ މުވައްޒަފުްނގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސް ޮބޑުކުރަންވާނީ އެކަމަށް 

ނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލު  ބަޖެޓުގައި ފައިާސ ހުރެގެންނެވ0ެގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ތަކުކަ
 

މުާސރަާއއި އެހެިނހެން 
އެލަވަްނސްތަކަށް ެގންނަ 

 ބަދަލު 

މުވައްޒަފެއްގެ މަޤާމަށް ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް އަންނަ ބަދަލަކާ ގުޅިގެން ދެވޭ މުސާރައަށް  )ހ(  7031
އެ ގެނެވޭ ބަދަލެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް  ،ނުވަތަ އެލަވަންސަކަށް ބަދަލެއް އަންނަނަމަ

 ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް އަންގަންވާނެއެވ0ެ
 

އެ ކުރިއެރުމެއް ދިނުމުގެ ކުރިން  ،އް ދޭނަމަމުވައްޒަފަކަށް މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމެ )ށ(  
އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާއާ މަޝްވަރާކޮށް ބަޖެޓުގައި ފައިސާ ހުރިކަން 

އެ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާދިން  ފައިސާ ހުރިނަމަ،ޔަގީންކުރަންވާނެއެވ0ެ އަދި ބަޖެުޓގައި 
 ރިއެރުން ދޭންވާނެއެވ0ެފަރާތުން ހަމަޖައްސާ ގޮތެއްގެމަިތން މުސާރައިގެ ކު

 
އަލަށް ވަޒީފާދެވޭ މުވައްޒަފުންާނއި، އެއްތަނުން އަނެއް ަތނަށް ބަދަލުވާ މުވައްޒަފުންެގ  )ނ(  

މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް އަންގަންވާނީ އެ 
 ޗިޓަކުންނެވ0ެ ޮގތަކަށް އެކުލަވައިލާފައިވާ ބަދަލުތައް އެނގޭނޭ

 
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ، ނުވަތަ މަސައްކަތުން ދުރުކުރެވޭ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތުވެްސ  )ރ(  

 ޗިޓަކުންނެވ0ެ ގޮތަކަށް އެކުލަވައިލާފައިވާ އަންގާނީ އެ ބަދަލުތައް އެނޭގނޭ
 

މުާސރަާއއި އުޫޖަރއިގެ 
ޓައިމްޝީޓް ުނވަތަ ރިކޯޑު 

 ބެލެހެއްޓުން 

ދާއިމީ މުވައްޒަފުންނާއި ވަގުތީ މުވައްޒަފުން  ދައުލަތުގެ ކޮންމެ އޮފީހެއްގައި، )ހ(  7013
ރަސްމީގަޑިއަށް ހާޒިރުވިކަން އެނގޭނެ ރަޖިސްޓަރީއެއް ނުވަތަ ރިކޯޑެއް 
އޮންނަންވާނެއެވ0ެ ނުވަތަ އިެލކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތަކުންނަމަެވސް އެކަން އެނގެްނ 

ތަ ރިކޯޑުެގ އޮންނަންވާނެއެވ0ެ މުސާރައާއި އުޖޫރަ ފައިސާ ދޫކުރާނީ، ޓައިމްޝީޓް ނުވަ
 މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ހަދާ މުާސރަޝީޓަށް ބަލައިގެްނނެވ0ެ

 
ހާޒިރީ ބެލެހެއްޓުމާއި، ގަޑިޖެހުނު މުވައްޒަފުން ފާހަގަކުރުމާއި، މިނޫންވެްސ  )ށ(  

ގައި ހިމެނިފައިާވ ަނމޫނާއާއި އެއްގޮތަްށ  MG/BC11 ހާޒިރީއާބެހޭ ރިކޯޑުތައް 
އްޓުން އޮީފހުގެ ވަކި މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކުރަންވާނެއެވ0ެ އަދި ރިކޯޑު ބަލަހައްާޓ ބެލެހެ

 މުވައްޒަފުގެ ނަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށާއި، އޮޑިޓަރ
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 ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް އަންގަންވާެނއެވ0ެ
 

ގޮތަށް ގަޑީލާރި މުވައްޒަފަކު ގަޑިޖެހިއްޖެނަމަ، ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލާ އެއް )ނ(  
ނޑަންވާނެއެވ0ެ  ކަ

 
މުާސރަާއއި އުޫޖަރއިން 

 ފައިސާ ުއނިކުރުން 
ފައިސާއިން އެއްވެސް އަދަދެއްގެ ފައިސާއެއް  ފަކަށް ލިބޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަމުވައްޒަ )ހ(  7011

އުނިކުރެވޭނީ ޤާނޫނަކުން ުނވަަތ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން އަންގާ ެއންގުމަކާ ގުޅިގެންނެވ0ެ 
 ލުކުރެވޭނީ އަންނަނިވި ހާލަްތތަކުގައި އެކަންޏެވ0ެމިއާ ޚިލާފަށް ޢަމަ

 
މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން ފައިސާ އުނިކުރުމަށް ލިޔުމެއް ނުވަތަ އެކަމަށް   10   

 އެއްބަސްވުމެއް ލިބިގެނ0ް
 

މި ގަވާއިދުގައި ބުެނފައިވާ ގޮުތގެމަތިން އެޑްވާންސަށް ަނގާފަިއވާ ފައިސާއެއް   20   
 ެޖހޭ ަފއިސާއެއް އަނބުރާ ދެއްކުމަށ0ްނުވަތަ ދައުލަތަށް ދައްކަން

 
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާފަދަ ފައިސާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ  )ށ(  

ނޑައެޅިފައިވާ ކޯޑެއްގައެވ0ެ ،ހިސާބުގައި ހިމަނާނީ  އެކަމަށް ކަ
 

ރަށުން ޭބރުަގއި 
މަަސއްކަތްކުރާ 

މުަވއްޒަފުްނގެ ުމސާރަ 
އެހެން ފަރާތަކާ 

 ލުކުރުން ހަވާ

ދިގު މުއްދަތަކަށް ރަށުްނ ބޭރުގަިއ ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހިފައިވާ ުމވައްޒަފުން، ރަށުން ބޭރުގައި   7012
މަސައްކަތްކުރާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، އެ މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރަ ނުވަތަ މުސާރައިން ބައެއް 

މަސައްކަތްކުރާ އޮފީހަކަށް ނަމަ، އެކަްނ އެ މުވައްޒަފަކު ވާއެހެން ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރަން ޭބނުން
 ލިޔުމަކުން އެންގުމުން އެގޮތަށް ަހމަޖައްސައި ދެވިދާނެއެވ0ެ

 
 މުާސރަޝީޓް 
 ތައްޔާރުުކރުން 

އިލެކްޓްރޯނިްކ ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން މުސާރަޝީޓް ތައްޔާރުކުރުމުގައި، މުސާރަޝީޓް  )ހ(  7013
ކުރެވިދާނެއެވ0ެ މިގޮތުްނ  ނުަވތަ އަތުން ލިޔެގެން ތައްޔާރު ވަސީލަތެއް ބޭނުންކޮށްެގން

ތައްޔާރުކުރާ މުސާރަޝީޓުގައިވާ އަދަދުތައް ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަދޭ ފޮތުގައި ނުަވަތ 
ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ވައުޗަރުގައި ލިޔާއިރު މުސާރައިގެ ހުރިހާ ތަފުސީލެއް ލިޔުމުގެ 

ޝީޓުގައިވާ މުސާަރޝީޓުގައިވާ ޖުމުލަ އަދަދުތަކެވ0ެ މުސާރަ ޭބނުންކުރާނީބަދަލުގައި 
 ޖުމުލަ އަދަދުތަކާއި، ދޫކުރެވޭ ޗެކުތަކުގެ ޖުމުލަ އަދަދުތަކާ ދިމާވާންވާނެއެވ0ެ

 
 
 

ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް  މުސާރަޝީޓް ތައްޔާރުކުރަންވީ ގޮތުގެ ނަމޫނާއާއި މުސާރަ )ށ(  
 އި އMG/BC12ާ ހުއްދަދޭ ވައުޗަރު ލިޔަންވީ ގޮތުގެ ނަމޫނާ ފޯމު 

MG/BC130ެގައި ވާނެއެވ 
 

ދައުލަތުގެ ކޮންމެ އޮފީހެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންގެންދާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަޝީޓް  )ނ(  
ކޮންމެ މަހަކު ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވ0ެ މުސާރަޝީޓުގައި ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެ 

ނޑި  ،އާއި، އެލަވަންސާއިޖުމުލަ މުސާރަ ،މުސާރައިގެ ތަފުސީލާއި މުސާރައިން ކެ
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އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިެބންޖެހޭ ޖުމުލަ އަދަދާއި، ތަފުީސލު އެނގެން ބޭުނންވާ  އަދަދާއި،
       އެހެން ކަމެއް ވާނަމަ އެކަމެއްވެސް ތަފުސީލުކޮށް އެނގެން ޮއންނަންވާނެއެވ0ެ އަިދ 

މަށްފަހު އެ މުވައްޒަފަކަށް ދޭ އެ މުވައްޒަފެއްގެ އެކައުންޓަށް މުސާރަފައިސާ ޖަމާކުރު
 ސްލިޕުންވެސް މި މަޢުލޫމާތު އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވ0ެ

 
މި މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ޮގތުެގމަތިން ތައްޔާރުކުރާ މުސާރަސްލިޕް އެ މުވައްޒަފަކަށް  )ރ(  

 ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް އެ އޮފީހަކުްނ ހަމަޖައްސަންވާނެއެވ0ެ
 

ން މުސާރަޝީޓުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ޢަމަުލކުރާނީ ފައިސާއާބެހޭ ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކު )ބ(  
މި ގަވާއިދުގައި  އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ޢަަމލުކުރުމަށް 

ނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުންނެވ0ެ  ކަ
 

މުާސރަާއއި އުޫޖރަ އިުތރަށް 
ދެިވއްެޖނަމަ ައނުބރާ 

ހޯދުާމއި، ަހވާލުނުވެ ުހންނަ 
ޢަމަލުކުރަްނވީ ފައިާސއާެމދު 

 ގޮތް 

މިނޫންވެސް  ފައިސާއާއި،މުސާރައާއި، އެކިއެކި އެލަވަންސާއި، އިތުރުގަޑީގެ  )ހ(  7014
މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ އެއްެވސް ފައިސާއެއް ދިނުމުގައި ދޭންޖެހޭވަރަށްވުރެ އިތުރަްށ 
 ފައިސާ ދެވިއްޖެނަމަ، ފައިސާ އިތުރަށް ލިބުނު މުވައްޒަފެއްެގ އަތުން އެ ފައިސާ 

 އަނބުރާ ހޯދަންވާނެއެވ0ެ
 

        މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިތުރަށް ދެވުުނ ފައިސާގެ އަދަދަކީ  )ށ( 
 23އެ މުވައްޒަފަކަށް މުސާރައާއި އެލަވަންސަށް މަހަކަށް ިލބޭ ުޖމުލަ އަދަދުގެ %

 ދަންވާނެއެވ0ެހޯ)ވިހި އިންސައްތަ( އަށްވުރެ ކުޑަ އަދަދެއްނަމަ، އެއްފަހަރާ އެ ފައިސާ 
 

        މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިތުރަށް ދެވުުނ ފައިސާގެ އަދަދަކީ  )ނ(  
 23އެ މުވައްޒަފަކަށް މުސާރައާއި އެލަވަންސަށް މަހަކަށް ިލބޭ ުޖމުލަ އަދަދުގެ %

އަދި އެ ފައިސާ އެއްފަހަރާ  ،)ވިހި އިންސައްތަ( އަށްވުރެ ބޮޑު އަދަދަކަށްވެފައި
އެ ފައިސާ ހޯދާނީ  ،އުޒުރުވެރިވާނަމައެ މުވައްޒަފަކު  ކުމަށްދެއް

އެ މުވައްޒަފަކާ އެއްބަސްވާ ގޮތެއްގެމަތިންނެވ0ެ މިގޮުތްނ  މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާއާއި
ނޑޭނެ އެންމެ ކުޑަ އަދަދަކީ އަސާސީ މުސާރައިގެ % )ވިހި  23މަހަކަށް ކެ

 އިންސައްތަ( އެވ0ެ
 

ތުގެމަތިން މުވައްޒަފަކު ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކަން މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮ )ރ(  
އެ މައްސަލަ ނިންމާނީ ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް  ،އެންގުމުން، އެ ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ

 ހުށަހަޅައިގެންނެވ0ެ
 

މުސާރަދޭ ދުވަހު ދިމާވާ މަޤުޫބލު ސަބަބަކާހުރެ ހުރިހާ މުވަްއޒަފުންނަށް މުސާަރ  )ބ(  
 އިތަ ވީއެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގަން އަންަނ ދުވަހު ނުވަނުދެވިއްޖެނަމަ، ޖެހިގެ

 ތިބި މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަދީ ނިންމަންވާނެއެވ0ެ މުސާރަ ނުދެވި
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މުާސރަާއއި އުޫޖރަ 
ތައްޔާރުުކރުުމގެ 
 މަަސއްކަތްކުރުން 

މުސާރައާއި އުޖޫރަ ދިނުމަށްޓަކައި، މުސާރަޝީޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި  )ހ(  7015
)ތިނެއް( މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރަންވާނެއެވ0ެ ފުރަތަމަ  3ސޫލެއްގެގޮތުން މަދުވެގެން އު

މުވައްޒަފު ތައްޔާރުކުރާނީ މުސާރައާއި އުޖޫރައަށް ޖެހޭ އަދަދު ބަލައިގެްނ 
މުސާރަޝީޓެވ0ެ ދެވަނަ މުވައްޒަފު، އެހެނިހެން ތަފުސީލާއި އަދި ހިސާބު ހެދިފައިވަނީ 

ންކުރަންވާނެއެވ0ެ ތިންވަނަ މުވައްޒަުފ ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ރަނގަޅަށްތޯ ބަލައި ޔަގީ
 ހުއްދަދޭނީއެވ0ެ

 
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުެގމަތިން މުސާރަޝީޓް ތައްޔާރުކުރުމުގައި، މުވައްޒަފުްނ  )ށ(  

ނުކުރެވުުނ )ތިނެއް( މުވައްޒަުފން ބައިވެރި 3މަދުވުމުގެ ސަބަބުން އެ މަސައްކަތުގައި 
މުވައްޒަފަކު ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނުކުރުމަށް ވީވަރަކުން  )އެކެއް( 1 ކަމުގައިވިޔަސް

 މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާ ބާރުއަޅަންވާނެއެވ0ެ
 

 ރަމަާޟންމަުހގެ 
 ސާއިޢިނާޔަތު ފަ

ދައުލަތުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ކޮްނމެ މުސްލިމް މުވައްޒަފަކަށް ރަމަޟާންމަހުގެ ޢިނާޔަްތ  )ހ(  7016
ނޑައަޅާ  2338/2ދޭނީ ޤާނޫުނ ނަްނބަރު  )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( އާއި ަސރުކާރުން ކަ
 އުސޫލެއްގެ މަތިންނެވ0ެ 

 
ފައިސާ ރަމަޟާންމަސް ފެށުމުގެ ކުރިން ދޭންވާނެއެވ0ެ  ގެރަމަޟާންމަހުގެ ޢިނާޔަތު )ށ(  

މި ދެދުވަހުންކުރެ  ،28އަދި  27ފައިސާ ދޫކުރާނީ ޝަޢުބާންމަހުގެ  ގެޢިނާޔަތު
     ިއސާ ދޭންޖެހޭ ދުވަސް ބަންުދ ދުވަހަކާ ދިމާވާނަަމ، ދުވަހަކުއެވ0ެ ޢިނާޔަތުގެ ފަ

އެ ފައިސާ ދޭނީ އޭގެ ކުރިން އަންނަ ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ދެދުވަހުންކުެރ 
 ދުވަހަކުއެވ0ެ

 
 3/1ަފއިސާ ދީފައިވާ މުވައްޒަފަކު، ރަމަޟާންމަހުގެ  ގެރަމަޟާންމަހުގެ ޢިނާޔަތު )ނ(  

ސް ވަޒީފާއިން ވަކިވެއްޖެނަމަ، ވަކިވި ދުވަާހ ފާއިުތނުވަނީ (ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި)
ހަމައަށްވާ ފައިސާ ފިޔަވައި އިުތރުވާ ފައިސާ އެ މުވައްޒަފެއްގެ އަތުން އަނބުރާ ހޯދައި 

 ޖަމާކުރަންވާނެއެވ0ެ
 

ރަމަޟާންމަހުގެ ތެރޭގައި އަލަްށ ވަޒީފާ ދޭ މުވައްޒަފުންނަށް އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ  )ރ(  
، ހުން ފެށިެގން ރަމަޟާންމަހުގެ ނިޔަލަްށ ެޖހޭ ޢިނާޔަތުގެ ފައިސާއަދާކުރަން ފަށާ ދުވަ

)ަހެތއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ  7ވަޒީފާ އަދާކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ރަސްމީ 
 33ދޭންވާނެއެވ0ެ މިގޮތަށް ފައިސާ ދިނުމުގައި ދުވާލަކަށް ޖެހޭ ފައިސާ ބަލާނީ 

 )ތިރީސް( އިން ގެއްލައިގެންނެވ0ެ
 

ޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުން، އެަތނެއްގަިއ އެ )ބ(  
ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންަނށް ޢިނާޔަތު ފައިސާ ދެވޭަވރަށް ފައިސާ ނެިތ 

 އެ މަދުވާ އަދަދަށް ޕޭމަންޓް ވައުޗަރު ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު، މަދުވާނަމަ،
ނޑައަޅާފައިވާ ދުވަހުގެ ޢިނާޔަތު ފަިއސާ ދިނުމަ ރަމަޟާންމަހުގެ )ަހތެއް(  7ށް ކަ

 ދުވަސް ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވ0ެ 
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މުަވއްޒަފުްނގެ ުމސާަރއާއި 
އިތުުރގަީޑގެ ހިާސބު 
 ނިންަމއި ހުށަހެުޅން 

   ންދިޔަ މަހުގެ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާގެ ހިސާބުކުރުމުގައި ބަލާނީ ނިމިގެ )ހ(  7017
 ހިނގާ ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް  15ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހިނގާ މަހުގެ  16

 ދުވަސްތަކަށެވ0ެ
 

ވަަނ  1މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަޝީޓް ތަްއޔާރުކުރުމުގައި ދުވަސް ބަލާނީ، ހިނގާ މަހުގެ  )ށ( 
އިގެ ޕޭމަންޓް ދުވަސްތަކަށެވ0ެ މުސާރަ ހިނގާދުވަހުން ފެށިގެން އެމަހުގެ ިނޔަލަށް 
އޮފީްސ  ވަނަ ދުވަހު 23މީލާދީ މަހެއްގެ ވައުޗަރުތައް ތައްޔާރުކޮށް، ކޮންމެ 

ބަންދުވުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް 
ވަނަ ުދވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްނަމަ، ވައުޗަރުތައް  23ފޮނުވަންވާނެއެވ0ެ 

ރިން އަންނަ ސަރުކާރު ބަންދު ޫނން ދުވަހުެގ ވަނަ ދުވަހުެގ ކު 23ފޮނުވާނީ 
 ބަންދުވުމުގެ ކުރިންނެވ0ެ

 
ނޑަންޖެހޭގޮތަްށ  މުސާރަޝީޓް ހުށަހެޅުމުގެ )ނ(   ފަހުްނ މުވައްޒަފަކު އަތުން ފައިސާއެއް ކަ

       ދިމާވެއްޖެނަމަ، ޖެހިގެން އަްނނަ މަހު އެ މުވައްޒަފަކަްށ މުސާރަ ދޭއިރު، 
ނޑަންޖެހޭ ފައިސާގެ ކަންތައް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވ0ެއެ މުވައްޒަފަކު އަތުން   ކަ

ވަގުީތގޮތުން ވީއްލާ 
މުަވއްޒަފުްނނަށް ދޭްނޖެހޭ 

 އެލަވަްނސްަތއް ދިނުން 

ދައުލަތުގެ އެއް އޮފިހުން އަެނއް އޮފިހަށް ވަގުތީގޮތުން ވީްއލާ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންެޖޭހ   7018
ޚަރަދުކުރުމަށް ބާވަތުގެ ކަންތައްތަކަށް ކޮއްތާއި އެލަވަންސާއި އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއާއި މި

ދޭންވާނީ އެ މުވައްޒަފެއްގެ ޚިދުމަތް ވަގުތީގޮތުން ލިބޭ ދައުަލތުެގ  ފައިސާދޭންޖެހޭ 
 އޮފީހަކުންނެވ0ެ

 
ދައުލަތުގެ 

މުވައްޒަފުންގެ 
 ޕެންޝަން

ްނ ދައުލަތުގެ  އޮފީސްތަކުގައި ވަީޒފާ އަދާކުރާ އެންމެހައި މުވައްޒަފުންނަށް ޕެންޝަ  )ހ(  7011
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު( އާ އެއްގޮތްާވ  2331/8ދޭނީ ޤާނޫނު ަނންބަރު 

 ގޮތުގެ މަތިންނެވ0ެ 
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި މިހެން އޮތްކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުންނަ  )ށ(   
ޕެންަޝން ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގައި ަވޒީފާއަދާކުރާ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށް 

 ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ އެ ޤައުމެއްގެ ޤާނޫނާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވ0ެ 
 

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގައި ވަޒީާފ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން ރިޓަޔަރމަންޓް  )ނ(  
ނޑަންޖެޭހ ފައިސާއާއި ދައުލަތުގެ ފަރާތުްނ އެ މުވައްޒަފު ންނަްށ ޕެންޝަން ސްކީމަށް ކަ

ޖަމާކޮށްދޭންޖެހޭ ފައިސާ ޚަރަދުކުރާނީ ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ ނިންމާ 
 ގޮތެއްގެމަތިން އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ އަދާކުރާ ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުންނެވ0ެ

 
( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ދައްކަންޖެހޭ ހމި މާއްދާގެ ) )ރ(  

ނޑައަާޅ  ފައިސާ މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުން ކަ
 ގޮތެއްގެމަތިން އެ އޮފީހަށް ދައްަކންވާނެއެވ0ެ

 
)ށ( އަދި )ނ( ގައި ބަޔާންކުރެވިަފއިވާ ރިޓަޔަރމަންޓް  ،މި މާއްދާގެ )ހ(  )ބ(  
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ޕެންޝަން ސްކީމަށް އެ މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައިން ކަނޑާ ފައިސާއާއި ދައުލަތުން 
ފައިސާގެ ހިސާބު އެ މުވައްޒަފަކަށް މުސާރަދޭ ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން  ޖަމާކޮށްދޭ

 އެނގެން އޮންނަންާވނެއެވ0ެ
 

ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ކުރިން ދައުލަތުގެ ބަެޖޓުން ދެމުންއައި ޕެންޝަްނ  )ޅ(  
ންާމ އެކަމާގުޅޭ ރިކޯޑުތައް ބަލަހައްޓަމުން ގެްނދާީނ މިނިސްޓަރު ނި ،ފައިސާ ދޫކުރުމާއި
 ގޮތެއްގެމަތިންނެވ0ެ

 
ދައުލަުތގެ ރިޓަޔަރމަންޓް 

ޕެންޝަން ސްކީަމށް 
 ފައިސާ ަޖމާކުރުން 

ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްީކމަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގައި، ދަުއލަތުގެ އޮފީސްތަކުްނ  )ހ(  7023
 ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާނީ ތިރީގަިއމިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވ0ެ

 
ގެ )ޕެންޝަނަބަލް ވޭޖުގެ( ތެރެއިން އެ މުވައްޒަފަކު ޕެންޝަނަށް ބަލާ މުސާރައި  10  

ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު އުނިކޮްށ، ެއ އަދަދު ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންަޝން ސްކީމަށް 
ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށްޓަކައި، "މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމް" 

މުސާރަ  ގެ "ރިސިޕްޓް ނޯޓިސް" ފޯމުގައި ހިމަނަންވާނެއެވ0ެ މުވައްޒަފުްނނަށް
    ދޭނީ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންަޝން ސްކީމަށް ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު ުއނިކުރުމަށްފަހު 

 އެ މުވައްޒަފަކަށް ދޭންޖެހޭ އަދަދެވ0ެ
 

އެ މުވައްޒަފަކު ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ   20   
ކީމަްށ ދައްކަންޖެހޭ އަދަދާއެކު "އެ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ދީފައިވާ ފަރާތުން" ސް

 ފައިސާގެ އަދަދުވެސް "ރިސިޕްޓް ނޯޓިސް" ގައި ހިމަނާފައި އޮންަނންވާނެއެވ0ެ
 

ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ްސކީމަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާެގ ހިސާބު މި   30   
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން  2މާއްދާގެ 

އެ މުވައްޒަފަކަށް މުސާރަދޭ ތަނަކަށް ލިބުމުން، އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުން 
އެ ހިސާބުތައް އެތަނަކުްނ ޗެކުކޮށް ޞައްޙަކަން ޔަގީންކުރުމަށްފަހު، ކޮންެމ 
މަހެއްގެ މުސާރަ ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް 

 ހުށަހަޅާއިރު އެ "ރިސިޕްޓް ނޯޓިސް" ހުށަހަޅަންވާނެއެވ0ެ
 

މުވައްޒަފަކަށްވެސް ވަޒީފާ ދީފައިވާ ފަރާތުން ސްކީމަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ  ކޮންމެ )ށ(  
ނޑައެޅިފައި  ދޫކުރާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން އެކަމަށް ކަ
އޮންނަ ބަެޖޓް އައިޓަމަކުން ކަމަށްވާތީ، މިނިސްޓްީރ އޮްފ ފިނޭންސް އެންްޑ 

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން މުސާރަޝީްޓ  ޓްރެޜަރީއަށް ހުށަހަޅައިގެން މުސާރަދޭ
 ފޮނުވަންވާނެއެވ0ެ ]ރިސިޕްޓް ނޯޓިސް[ފޮނުވާއިރު 

 
ފޮނުވުމުގައި  ]ރިސިޕްޓް ނޯޓިސް[މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން،  )ނ(  

އަތޮޅުތަކުގައި ހުންނަ ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކާއި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުން ރިޓަޔަރމަންޓް 
މަށް ފައިސާ ޖަމާކުރާއިރު، އެ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ދިން ފަރާތުން ޕެންޝަން ސްކީ

 ންކަށް ފޮނުވާފައިހުރި ފައިސާއިސްކީމަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އެތަނަ
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 ޖަމާކުރަންވާނެއެވ0ެ
 

  
 

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައިާވ ގޮުތގެމަތިން ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށްަފހު، އެ މުވައްޒަފަކަްށ  )ރ(
ރާތުްނ ސްކީމަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޮގތުގައި ޖަމާކުރެވުުނ ވަޒީފާ ދީފައިވާ ފަ

 ފައިސާ ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވ0ެ
 
 

  8 ބާބު

 ޚަރަދުް ކުރާ ބައްދަލުވުންތަކަށް ޖަލްސާތަކާއި ،ޚަރަދާއި ދަތުރު

 
 

 ބޭރަށް ކުރާ ރާްއޖެއިން
އްެޖއިން ދަތުރުތަާކއި ރާ 

 ބޭުރގައި ކުރާ ދަތުރުތަަކށް 
 ހުއްަދދިނުން 

 
 
 
 

އުލަތުގެ އެއްވެސް އޮފީހަކުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރެއް ކުރާނަމަ، އެ ދަތުރެްއ ދަ )ހ(    8031
އޮފީހެއްގެ މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ހުއްދަ  ކުރަންވާނީ އެ ދަތުރެއް ރާވާ އިސް
ދަތުރުތަކަށް ހުއްދަ ދޫކުރާނީ ދަތުރު ހުއްދަާއ ލިބުމަށްފަހުއެވ0ެ ރާއްޖެއިން ބޭަރށް ކުރާ 

ގުޅޭ ޓީ ފޯމު )ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުގެ ހުއްދަ( ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވ0ެ މި 
އެ ދަތުރު  ،ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހެޅުމުގަިއ ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަންތަްއތައްތަކާއި

މިވަނީއެވ0ެ )ނަމޫާނ  ޮކށްފައިންބަޔާއި ނިމުމަށްފަހު ުހށަހަޅަންޖެހޭ ަމުޢލޫމާތު ތިރީގަ
MG/BC14)  

ދަތުެރއް ކުރުމަށް ހުށަނޭޅުނ0ް ބަޖެުޓގައި ހިމެނޭ  ނުވާބަޖެޓުގައި ހިމެިނފައި 10
ދަތުރެއްނަމަ، އެ ަދތުރުގެ ދިުގމިނާއި، އެ ަދތުރުން ހާސިލުުކރަން ބޭުނންވާ 

 0ނަތީޖާއާއި ސިޔާސަތު ހިމެނުން
 

 ގުޅުންހުރި އޮފީހަކާ  އެހެން އަދި މަޝްވަރާކުރަންޖެހޭ، އޮފީހަކާ އެހެން   20
 ކަންތައްތައް  ހަމަޖައްސަންޖެހޭ މަޝްވަރާކޮށް ފަރާތަކާ އެ ވާނަމަ، ކަމަށްކަމެއް

 0ހިމެނުން މަޢުލޫާމތު ހިސާބަކާބެހޭ ގޮސްފައިވާ
 

 މުވައްޒަފަކު  އެ  މެނޭނަމަ،ހި ދަތުރުގައި އެ މުވައްޒަފަކު އޮފީހެއްގެ އެހެން 30
 0ހުށަހެޅުން  ލިޔުން ނެތްކަމުގެ އިއުތިރާޒެއް އޮފީހުގެ މަސައްކަތްކުރާ

 
 އޮފީހުގެ ހަމަޖެއްސުމާއި، ކުރުމަގަކުން ެއންމެ އޮތް ހަމަޖެއްސެން ދަތުރު 40

 0ހިމެނުން މީހުން ަބލައިގެން ދަތިނުވާނޭގޮަތށް މަސައްކަތަށް
 

 ދުވަހުގެ( ހަެތއް) 7 ނިމޭތާ ދަތުރު އެ ދަތުރެއްނަމަ، ކުރި ހޯދުމަށް އެހީ 50
 ފިނޭންސް ޮއފް މިނިސްޓްރީ ތަފުސީލު އެހީގެ ިލބުނު ދަތުރަކުން އެ ތެރޭގައި
 ގުޅުންހުރި  ދާއިރާތަކާއި  އެކި  އަދ0ި ހުށަހެޅުން ޓްރެޜަރީއަށް އެންޑް
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 ގޮތުގެ  ުކރެވޭނެ" އިންސްޓިޓިއުޝަނަލައިޒް" ވަރކްޝޮޕެއްނަމަ  ޓްރެއިނިންގ
 0ފޮނުވުން ޚުލާޞާއެއް

 
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުންނަ ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން އެ ޤައުމެއްގެ އެއް މަންޒިލުން  )ށ(  

ނޑު މަޑުކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ދަތުރުކުރާނަމަ، އެ ދަތުރެއް  އަނެއް މަންޒިލަށް ރޭގަ
ބުމަްށ ކުރަންވާނީ އެ ދަތުރެއް ރާވާ އޮފީހެއްގެ މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ހުއްދަ ލި

 ފަހުގައެވ0ެ
 

 ކުރާ ބޭރަށް  ރާްއޖެއިން
 ަޚަރދު  ރުދަތު

 މިނިސްޓަރު  ޚަރަދު ދޭނީ ތުރުތަކުގެދަ  ބޭރަށް ކުރާ ރާއްޖެިއން އޮފީސްތަކުން ދައުލަތުގެ )ހ(  8032
ނޑަޅާ  0މަތިންނެވެ އުސޫލެއްގެ ކަ

 
 ހޯދުމަށް  ސާބޭރުފައި ނަގަންޖެހޭ  ބޭނުންކުރުމަށް ދަތުުރަތކުގައި ބޭރަށް ކުރާ ރާއްޖެއިން )ށ(  

ބަންުދ  ސަރުކާރު  ފެށުމުގެ ދަތުރު ހުށަހަޅަންވާނީ ޕޭމަންޓްވައުޗަރު އޮފީހަކުން ދައުލަތުގެ
 ހިމަނަންޖެހޭ ވައުޗަރާއެކު ހުށަހަޅާއިރު މިގޮތުނ0ް ކުރިންނެވެ ދުވަސް( ފަހެއް) 5 ނޫން

 ދަދިންހުއް ޒިންމާދާރުވެރިޔާދަތުރަށް އެ އޮފީހެއްގެ މާލީ އިތުރުން ލިޔެކިޔުންތަކުގެ
 0ހިމަނަންވާނެއެވެ ކޮޕީއެއް ލިޔުމުގެ

 ބޭނުްނވާ ަޚަރދަށް ދަތުރު
 ގަތުން  ބޭރުަފއިސާ

 ގަންނަންވާނީ  ބޭރުފައިސާ ބޭނުންވާ ޚަރަދަށް ދަތުރުތަކުގެ ކުރަންޖެހޭ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން  8033
 0އޮތޯރިޓީންެނވެ މަނިޓަރީ މޯލްޑިވްސް

 ފޮނުވާ ކޯސްތަކުަގއި
 ދަތުރުަފިއސާ  މީހުްނގެ

 ފޮނުވާ  ބޭރަށް ރާއްޖެއިން ކޯހަށް ޓްރޭނިންގ ނުވަތަ ފެލޯޝިޕް ސްކޮލަރޝިޕް، )ހ(  8034
 ލިބޭނީ އެ  ފައިސާ މި 0 ތިރީގައިމިވާ ގޮތަށެވެ ދަތުރު ހެދުމަށް ފައިސާ ދޭނީ މީހުންގެ

 މުއްދަތު  ކޯހުގެ ޓްރޭިނންގ ނުވަތަ  ފެލޯޝިޕް ސްކޮލަރިޝޕް، މީހަކު ބައިވެރިވާ
 0ވާނަމައެވެ ހަށްމަސްދުވަ( އެކެއް) 1   ކުރުވެގެން

 
( ހަސަތޭކަ ހާސް އެއް) -/1,600 ދާ މީހަކަށް ަރށަކަށް އާދައިގެ ފިނިހޫނުމިން  10   

 0ރުފިޔާދިވެހި
 

 0ރުފިޔާދިވެހި( ދުއިސައްތަ ހާސް ތިން) -/3,200 ދާ މީހަކަށް ފިނިރަށަކަށް  20   
 

 ހަތަރު) -/4,800 މީހަކަށް ކޯހަކަށް ދާ ހިންގާ ހޫނުމޫސުމުގައި ފިނިމޫސުމާއި  30   
 0ރުފިޔާ( ސަތޭކަ އަށް ހާސް
 

 ދޭންވާނީ، ފައިސާ ގައިވާ ގޮތުގެމަިތން (ހ) މި މާއްދާގެ ދާ މީހުންނަށް ކޯސްތަކުގައި )ށ(  
 )އެކެއް( 1 ަނމަވެސ0ް )އެކެއް( ދަތުރަށެވެ 1 އަަހރަކު މީހުްނނަށް ފޮނުވާ ކޯހުގައި
 އާދައިގެ  ފިނިހޫނުމިން އަނެއް ފަހަރު ފިނިރަށަކަށް އެއްފަހަރު ތެރޭގައި އަހަރުގެ
 ގައިވާ ވަނަ ނަްނބަރު 2 އަދި 1 ގެ ( ހ) ފޮނުވާނަަމ، މި މާްއދާގެ ރަށަކަށް

 0ފައިސާ ދޭންވާނެއެވެ  ގޮތުގެމަތިން
 

 ކޯހުގައި ދޭނީ ފައިސާ ހެދުމުގެ ދަތުރު މީހުންނަށްވެސް ކޯހުގައި ދާ މުއްދަތުގެ ދިގު )ނ(  



88 
 

 0ފުރަތަމަ ފުރާއިރުގައެވެ
 

   ފައިސާއާއި  ދޭ ފަރާތުން އެ ކޯސް ދޭ  ޚަރަދަށް މީހުންގެ ސްތަކުގައި ދާ ކޯ އެކިއެކި )ރ(  
 ޚަރަދެއް  އިތުރު ފަިއސާގެ ދޭ ސަރުކާރުން ޮގުތގެމަތިން ގައިވާ( ހ) މި މާއްދާގެ

 ދޭކަށް  ޚަރަދެއް އެފަދަ ހުށަހެޅިކަމުގައިވިޔަސް ފަރާތްތަކުން ކޯސްތަކުގައި ދާ ހޯދުމަށް
 0ނުޖެހޭނެއެވެ

 
  ްއރަށުންއެ ރާްއޖޭގެ

 ދަުތރު  ކުރާ އަނެއް ރަށަށް
ދަތުރެއްކަމަށް  ކުރާ ރަށަށް  އަނެއް އެއްރަށުން ރާއްޖޭގެ އޮފީސްތަކުން ދައުލަތުގެ )ހ(  8035

 އަދ0ި ދަތުރުތަކަށެވެ ކުރާ ބޭނުމަކަށް ދައުލަތުގެ، ޚަރަދުދޭނީ ދަތުރުބަލައި، 
ނޑުމަގުން އަތޮޅުތަކުން ނޑުމަގުން  ޅުތަކަށްައތޮ މާލެއިން ނުވަތަ ގެންނަ އަށްމާލެ  ކަ  ކަ
 ،ދޭންވާނީ( ދަތުރުފީ ޚަރަދާއި  އުމުގެ ކެ) ޚަރަދު ދަތުރު  މީހުންގެ ފޮނުވަންޖެހޭ
ނޑައަޅާ ޓްރެޜަރީން އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ    0މަތިންނެވެ ގޮތެއްގެ ކަ

 
 ތަށްވުރެ އިތުަރށް އެ ދަތުރެއްގައި މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ މުއްދަ )ށ(  

ހޭދަކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ، އެ ދަުތރަކަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ 
 ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވ0ެ

 
ރާއްޖޭގެ އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ކުރާ ދަތުރުތަކަށް ޚަރަދު ދިނުމަށް މި ގަވާއިދުގައި  )ނ(  

ދެއް ދަތުރު ޚަރަދުގެ އް ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ޚަރަބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަ
ގޮތުގައި ކުރެވޭނީ މިނިސްޓްީރ އޮފް ފިނޭންސް ެއންޑް ޓްރެޜަރީގެ ހުއްދަ 

 ހޯދައިގެންނެވ0ެ
 

    ރަެށްއގައި އެހެން
 ފޮނުވާ ވަޒީފާ ައދާކުުރމަށް
    މުަވއްޒަފުްނނަށް
 ނުދިުނން  ދަތުރު ަޚަރދު

 ވަީޒފާ  ތަނެއްގައި ިހނގަމުންދާ ގައިރަށެއް އެހެން ފަރާތުން އެ އޮފީހެއްގެ މުވައްޒަފަކު އޮފީހުގެ  8036
 އެހެން ރަށް ނޫން ހަމަޖެހިފައިވާ ވަޒީފާ  ދާއިމީ އެ މުވައްޒަފެއްގެ ނުވަތަ އަދާކުރުމަށް
 ހޭދަކުރާ  ތެރޭގައި ދަތުރެއްގެ ދުވަސްތަކަކީ ހުންނަ ފޮނުވާފައި އަދާކުރުމަށް ވަޒީފާ ރަށެއްގައި

 0ނުޖެހޭނެއެވެ ދޭކަށް ފައިސާ  ޚަރަދުގެ ރުދަތު އެދުަވސްތަކަށް ނުވާތީ، ދުވަސްތަކެއްކަމަށް
 

ައނެއް  އެްއރަށުން ރާްއޖޭގެ
 ކުރާ ދަުތރުތަކުަގއި ރަށަށް

 އިްނތިޒާމު ހުރުުމގެ
ހުުރމުގެ  ،ހަމަެޖއްުސމާއި 
 ޚަަރދު ދިނުން 

 އެއްރަށުން ރާއްޖޭގެ ފިޔަވައި  ާމލެ އަދި އަތޮޅުތަކަށް ާމލެއިން  އޮފީސްތަކުން ދައުލަތުގެ )ހ(  8037
 އެ  ހަމަޖައްސާނީ، އިންތިޒާމު  ހުރުމުގެ ދަތުރުތަކުގައި ކުރާ ށްރަށަ އަނެއް

 ސަރަހައްދެއްގެ ިހމެނޭ ރަށެއް ބޭނުންވާ ދާން ަދތުރަކު ނުވަތަ އެ ނެވ0ެދާރާއަކުންއި
 އެ  ނުވަތަ އިދާރާ ރަށުކައުންސިްލގެ ނުވަތަ އަތޮޅުަކއުންސިލް ނުވަތަ ސިޓީކައުންސިލް

0 މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ އޮފީހެއް ނިސްބަތްވާ ކަށްއޮފީހަ ދައުލަތުގެ ހުންނަ ރަށެއްގައި
 ހަމަޖައްސާނީ އިްނތިޒާމު ހުރުމުގެ ހާލަތްތަކުގައި ހަމަނުޖެއްިސއްޖެ އިންތިޒާމު މިގޮތަށް

 0އޮފީހަކުންނެވެ އެ
 

 މާލެއިން ،ހަމަެޖއްސުމުގައި އިންތިޒާމު ހުރުމުގެ ޮގަތށް ގައިވާ( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ކުރާ  ރަށަށް އަނެއް އެއްރަށުން  ރާއްޖޭގެ  ފިޔަވައި މާލެ އަދި ށަށް،ރަށްރަ އަތޮޅުތަކުގެ

 އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް  މިނިސްޓްރީ ދޫކުރަންވާނީ ޚަރަދު ހުރުމުގެ ކަށްދަތުރުތަ
ނޑައަޅައި ޓްރެޜަރީން  0ރޭޓަކަށެވެ ޝާއިޢުކުރާ ކަ
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 ދޫކުރަންވާނީ، ރަދުޚަ ހުރުމުގެ ދަތުރުތަކުގައި ކުރާ މާލެއަށް  ރަށްރަށުން އަތޮޅުތަކުގެ )ނ(  

ނޑައަޅައި ޓްރެޜަރީން އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ  0ރޭޓަކަށެވެ ޝާއިޢުކުރާ ކަ
 

 ބަހައްޓަން މީހަކު ތަނެއްގައި  ހޮޓާފަދަ ޓޫރިސްޓް ނުވަތަ ރިސޯޓް ޓޫރިސްޓް )ރ(  
 ހުންަނން  ތަނެއްގައި އެފަދަ  އިއްޒަތްތެރިއަކު ދައުލަތުގެ ނުވަތަ ބޭނުންވެއްޖެނަަމ،

 0އެއްގޮތަށެވެ އުސޫލާއި ޕްރޮކިއުމަންޓް ދައުލަތުގެ އެކަންކުރަންާވނީ ނުންވެއްޖެނަަމ،ބޭ
 

 ގޮތުގެމަތިން  މާއްދާގައިވާ މި ރޭކުރަންޖެހޭނަމަ، ރަށެއްގައި ދަތުރުމަތީގައި )ބ(  
 ދު ޚަރަ ހުރުމުގެ ރޭޓުން ހަމަޖެހިފައިވާ ދިނުމަށް ޔަކާދުވާލަށްރެ

ރޭކުރަން  ދަތުރެއްގެ މަތީގައި ރަށެއްގައި އެ އަދި  ސައިދެވިދާނެއެވ0ެއްހަމަޖެ
 އިރަށްވުރެގަޑި( ބާރަ) 12 ވަގުތު ހޭދަކުރަންޖެހޭ އެއްރަށެއްގައި  ،ނުޖެހުނުނަމަވެސް

 ޚަރަދު  ހުރުމުގެ ރޭޓުން  ހަމަޖެހިފައިވާ ދިނުމަށް ޔަކާދުވާލަށްރެ އިތުރުވާނަމަ،
 0ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ

 
 ކުރާ އުޅަނދެއްގައި އެ މުވައްޒަފުން އަދާކުރާ ޒީފާވަ އުޅަނދުތަކުގައި ދައުލަތުގެ )ޅ(  

 މާއްދާގައިވާ  މި ދުވަސްތަކަށް ހޭދަކުރާ ހައިސިއްޔަތުން ވަޒީފާގެ ދަތުރުތަކުގައި ރަސްމީ
 ފާޚާނާކުރުމުގެ ނިދުމާއި އުޅަނދެއްގައި އެ ހަަމޖެއްސޭނީ، ޚަރަދު ހުރުމުގެ ގޮތުގެމަތިން
 ނުވާނަަމއެވ0ެ ހަމަޖެހިފައި އިންތިޒާމު

 
 

  އެްއރަށުން ރާްއޖޭގެ
ކުރާ  އަނެއް ރަށަށް
 ެކއުުމގެ ދަތުރުތަުކގައި

 ދިނުން  ޚަަރދު

 ކޮންމެ ދަތުރުތަކުގައި ކުރާ  އަނެއް ރަށަށް އެއްރަށުން ރާއްޖޭގެ އޮފީސްތަކުން ދައުލަތުގެ )ހ(  8038
ޓްރީ އޮްފ މިނިސް ދޭންވާނީ  ޚަރަދު ކެއުމުގެ ދުވާލަކަށްރެއަކާއި  މުވައްޒަފަކަށްވެސް

ނޑައަފިނޭން  0ވެރޭޓަކުންނެ ޝާއިޢުކުރާ ޅައިސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ކަ
 

އުޅޭ  ދަތުރުމަތީގައި މުވައްޒަފަކަށް  ލިބޭ ކޮއްތުއެލަަވންސް ނުވަތަ  މަހުކޮއްތު )ށ(  
 ނުަވތަ  މަހުކޮއްތަށް މީހަަކށް  އެ ލިޭބނީ ގޮތުގައި ޚަރަދުގެ ކެއުމުގެ ދުވަސްތަކަށް،

 އުޅޭ ދުވަހަކަށް ލިބޭ ދަތުރުމަތީގައި އަދަދަށްވުރެ ދުވާލަކަށްެޖހޭ އެލަވަންސަށް ކޮއްތު
 ދުވާލަކަށް ލިބޭ  ދަތުރުމަތީގައި އަދ0ި އަދަދެކެވެ އެ މަދުވާ  ،މަދުވާނަމަ އަދަދު

 ދުވާލަކަށްޖެހޭ  ެއލަވަންސްގެޮގތުގައި ކޮއްތު ނުވަތަ ހުކޮއްތުގެގޮތުގައި މަ އަދަދަށްވުރެ
 0ނުޖެޭހނެއެވެ ކަށްއަނބުރައި ހޯދާ އެ ބޮޑުވާބައި ،އަދަދު ބޮޑުނަމަ

 
 
 
 
 

 ޚަރަދު ދޭނީ ކޮއްތު ،ހަމަނުވާނަމަ ދުވަހެއް ފުރިހަމަ ދިނުމުގައި ޚަރަދު ކޮއްތު )ނ(  
 0ގޮތުގެމަތިންނެވެ ތިރީގައިމިވާ

 ފާއިތުވެ، އިތުރަށް ގަޑިއިރަށްވުރެ( ހަތަރެއް) 4 ދުވަހެއްގެ ދަތުރުގައި  10   



90 
 

 ދުވަހަކަށް ފާއިތުނުވާނަމަ،ވަގުތު  އެއްއިރު ސައިގެ ކެއުމާއި އެއްއިރުގެ 
ނޑައެޅިފައި  0ދިުނން)ހަތަރުބައިކުޅައެއްބައި(  4/1 އޮންނަވަރުގެ ކަ

 
 އިރު ސައިގެ  )އެކެއް( 1ކެއުމާއި  )އެކެއް( އިރުގެ 1 ދުވަހެއްގެ ދަތުރުގައި  20   

ނޑައެޅިފައި  ދުވަަހކަށް ވަގުތު ފާއިތުވާނަމަ،  2/1 އޮންނަވަރުގެ ކަ
 0ންދިނު)ދެބައިކުޅައެއްބައި( 

 
 )އެކެއް( އިރު ސައިގެ  1 ކެއުމާއި  އިރުގެ )އެކެއް( 1 ދުވަހެއްގެ ދަތުރުގައި  30   

 ވަގުތެއް  ސައިގެ ނުވަތަ ކެއުމުގެ ،އިތުރަށް ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ
ނޑައެޅިފައި ދުވަހަކަށް ފާއިތުވެއްޖެނަމަ،  0ދިނުން އެކުގައި  އަދަދު އޮންނަ ކަ

 
  ބަަދލުގަިއ  ދިނުމުގެ އަތަށް މުވައްޒަފުގެ  ކޮއްތު ޚަރަދު ގޮތުގެމަތިން  މި މާއްދާގައިވާ )ރ(  

 ހަމަޖެއްސުމުގެ  އިްނިތޒާމު ކޮއްތުގެ ޮބޑުނުވާނެގޮތަށް ރޭޓަށްވުރެ މި މާއްދާގައިވާ
 0ލިބިގެންވެއެވެ އިޚުތިޔާރު އެ އޮފީހަކަށް

 
  އެްއރަށުން ރާްއޖޭގެ

 ކުރާ އަނެއް ރަށަށް
 ދަތުރު ދަތުރުތަުކގައި
 ދިުނން  އެލަވަްނސް

 ދަތުރުތަކުގައި ކުރާ އަނެއް ރަށަށް  އެއްރަށުން ރާއްޭޖގެ އޮފީސްތަކުން ދައުލަތުގެ )ހ(  8031
ވާނީ މިިނސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ދޭން ަދތުރުއެލަވަންސް މުވައްޒަފުންނަށް، ބައިވެރިވާ

ނޑައަޅައި ޝާއިޢުކުރާ ރޭޓަ  0ކަށެވެއެންޑް ޓްރެޜަރީން ކަ
 

 ހޭދަވާނަަމ، ގިނަވަގުތު އެއަށްވުރެ ނުވަތަ ގަިޑއިރު)ބާރަ(  12 ދަތުރުގައި )ށ( 
ނޑައެޅިފައިވާ   0ދޭންވާނެއެވެ އެލަވަންސް ރެއަކާއިދުވާލަކަށް ކަ

 
ނޑައަޅާފައިވާ އެލަވަންސް މުސާރައާއި މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ )ނ(    ފަރާތްތަކާއި، ކަ

   ތަކަށް، ފަރާތް ހިމެނިފައިވާ އެލަވަންސް ލިވިންގ ތެރޭގައި މުސާރައިގެ  އެފަރާތެއްގެ
 0ނުލިބޭނެެއވެ އެލަވަންސެއް ދަތުރު ބަޔާންކުރާ ގައި( ހ) މި މާއްދާގެ

 
 ގެެނސް ދަތުރުތަުކގައި

 މީހުންނަށް ެކއުާމއި ގެްނދާ
 ިދނުން  ަޚރަދު ހުރުުމގެ

 މާލެއާއި ނޫން ޮގތުގައި ބައިެވރިން އެ ދަތުރުގެ ަދތުރުތަކުގައި ކުރާ އޮފީސްތަކުން ދައުލަތުގެ  8013
 ހުރުމުގެ  ޚަރަދާއި މީހުންނަްށ ކެއުމުގެ ގެންދާ ގެނެސް ރަށަށް އަނެއް ރަށުން އެއް ރާއްޖޭގެ
 .ގޮތުގެމަތިންނެވެ  މާއްދާގައިވާ ވަނަ 8.17 އަދި 8.16 މި ގަވާއިދުގެ ދޭނީ، ޚަރަދު
 
 
 
 

 އޮފީހަުކން އެހެން
 ުމވަްއޒަފުންގެ ބަިއވެރިުކރާ

 ަޚަރދު  ދަތުރު

ބައިވެރިކުރަން  އޮފީހެއްގެ މުވައްޒަފަކު އެހެން އިދަތުރެއްގަ ކުރާ  ފަރާތުން އޮފީހެއްގެ  އެ  8011
 ކޮއްތާއި ދޭންޖެހޭ އެ ދަތުރަކަށް އެ މުވައްޒަފަކަށް ކަމުގައިވިޔަސް، ބައިވެރިކުރި ޖެހިގެން

     ދޭންވާނީ، ޚަރަދުތައް ހިނގާ އެކަމަށް ސީދާ ފަދަ، ފައިސާ އިތުރުގަޑީގެ އަދި އެލަވަންސް
  .އޮފީުހންނެވެ  ގޮތުން ލިބޭވަގުތީ  ޚިދުމަތް އެ މުވައްޒަފެއްގެ

 
 އޮީފސްތަކުން ދައުލަުތގެ
ައނެއް  އެްއރަށުން ރާްއޖޭގެ

ނޑުމަގުން އޮފީސްތަކުން ދައުލަތުގެ )ހ(  8012  ޚިދުމަތް  ދަތުރުގެ ފެރީ ދަތުރުތަކުގައި ކުރާ ކަ
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 ލަތެއްގައި ހާ އޮތް ދަތުރުކުރެވެން ފެރީގައި ެދމެދުގައި ދެރަށެއްގެ އޮންނަ ލިބެން ދަުތރުކުރާނެ ގޮތް  ރަށަށް
ނޑުމަގުން  ދަތުރުގެ  ފެރީ ބޭނުންކުރަްނވާނީ ކުރުމަށް ދަތުރުތައް ކުރަންޖެހޭ ކަ
 ލިބެން  ޚިދުމަތް ެފރީގެ ނުވަތަ ހާަލތްތަކުގައި ނެތް ދަތުރުކުރެވެން ފެރީގައ0ި ޚިދުމަތެވެ
 ހިފައިގެން ކުއްޔަށް އުޅަނދު  ގޮތުގެމަތިން ގަވާއިދުގައިވާ  މި ނެތްނަމަ،

 0އެވެދަތުރުކުރެވިދާނެ
 

 ކުރާއެއްގަމުމަގުން  އޮފީސްތަކުން ދައުލަތުގެ ރަށްރަށުގައި، އެއްފަސްވެފައިވާ )ށ(  
 އެންމެ  ލިބެންހުރި އެޚިދުމަތެއް  އެސަރަޙައްދެއްގައި  ދޭނީ، ދަތުރުފީ ދަތުރުތަކަށް

 0ރޭޓަކަށެވެ ހެޔޮއަގު
 

ރާ ދަތުރުތަކުގެ އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުގައި ވައިގެމަގުން ކު )ނ(  
ގައި ދާން ެއ ދަތުރެއް ދުގެޓީކެޓުގެ އަގާއި،ދަތުރުފީއަކީ، ދަތުރުކުރާ ވައިެގ އުޅަނ

ކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން ދަތުރުތަކުގެ ދަތުރުފީއަށް  ޓަަކއިމަންޒިލަށް ދިޔުމަށްބޭނުންވާ 
 ދޭންޖެހޭ ފައިސާއެވ0ެ

 
 އޮީފސްތަކުން ދައުލަުތގެ

    ދަތުރުތަުކގެ ކުރާ
 ހުށަެހޅުން  ޕޯޓުރި ދަތުރު

 ދަތުރު" ދަތުރުގެ ުކރާ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން ރާއްޖެއާއި އޮފީސްތަކުގެ ފަރާުތން  ދައުލަތުގެ )ހ(  8013
  ތެރޭގަިއ  ދުވަހުގެ( އް)ފަހެ  5ނޫން ބަންދު  ސަރުކާރު ނިމޭތާ، އެ ދަތުރެއް" ރިޕޯޓު

 ލޫމާތު މަޢު ތިރީގައިމިވާ ގައި " ރިޕޯޓު ދަތުރ0ު "ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ އޮފީހަކަށް އެ
 0ހިމަނަންވާނެއެވެ

 
 ތަން ދަތުރުކުރި  10   

 
 ބޭނުން  ދަތުރުގެ  20   
 އެނގޭގޮތަށް( ަމޤާމު ނަމާއި،) ބައިވެރިން ދަތުރުގެ  30   

 
 ގަޑި ތާރީޚާއި ނިމުނު އަދި ،ގަޑި ތާރީޚާއި ފެށި ދަތުރު  40   

 
 ކަންތަްއތައް ހާސިލުކުރެވުނު ދަތުރުން  50   

 
 ހިސާބު ބާކީގެ ޚަރަދާއި ކުރެވުނު ،ފައިސާއާއި ރިހަވާލުކު ޚަރަދަށް ދަތުރު  60   

 
ބާކީހުރިކަމަްށ  ަފއިސާ ހިސާބުގައި ނަންބަރުގައިވާ ވަނަ  6 ގެ( ހ) މި މާއްދާގެ )ށ(  

 ދުވަހުގެ ( ފަހެއް) 5 ބަންދު ނޫން ސަރުކާރު އަންނަތާ ނިންމާފައި ދަތުރު ދައްކާނަމަ،
 0ހޯދަންވާނެއެވެ ރަސީދު ލުކޮށްހަވާ އެ އޮފީހަކަށް އެއްފަހަރާ އެ ފައިސާ ތެރޭގައި

 
 އެކައުންޓަކަށް ނެގި އެ ފައިސާ  ،ފައިސާ ލިބޭ ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ( ށ) މި މާއްދާގެ )ނ(  

 0ޖަާމކުރަންވާނެއެވެ އަނބުރާ އައިޓަމަކަށް ނުވަތަ
 

  އެްއރަށުން ރާްއޖޭގެ
     އަނެއް ރަށަށް

ނޑުމަގުން ބޭނުމަށް ދައުލަތުގެ )ހ(  8014  މާލެއިން  މީހުންނާއި، ގެންނަ މާލެ އަތޮޅުތަކުން ކަ
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 މީހުްނގެ ގެްނދާ ގެނެސް
   ަޚަރދާއި ދަތުރު
 ދިުނން  ިއސާކޮއްތުފަ

 ގެނެސް އަނެއްރަށަށް އެއްރަށުން ރާއްޖޭގެ ީމުހންނާއި، ފޮނުވަންޖެހޭ އަތޮޅުތަކަށް
 އޮްނނަ ލިބެން ޚިދުމަތް ދަތުރުގެ ފެރީ ެގންދިޔުމުގައި، ގެނެސް މީހުން ގެންދަންޖެހޭ

ނޑުމަގުން ހާަލެތއްގައި އޮތް ދަތުރުކުރެވެން ފެރީގައި ދެމެދުގައި ށެއްގެދެރަ  ކަ
 ފެރީގައި 0 ޚިދުމަތެވެ ދަތުރުގެ  ފެރީ ބޭނުންކުރަންވާނީ  ކުރުމަށް ދަތުރުތައް ކުރަންޖެހޭ

ިމ ، ލިބެން ނެްތނަމަ ޚިދުމަތް ފެރީގެ ނުވަތަ ހާލަތްަތކުގައި ކުރެވެން ނެތް ދަތުރު
 0ކުރެވިދާނެއެވެ ދަތުރު ހިފައިގެން ޔަށްކުއް އުޅަނދު މަތިންގޮތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ

 
 ރާއްޖޭގެ އުޅަނދުތަކުން ދަތުރު ކުރާ ފެރީ ގޮތުގެމަތިން، ގައިވާ( ހ) މި މާއްދާގެ )ށ(  

އެ  ޚަރަދު ދޭނީ ފެރީ ގެންދިޔުމުގެ ގެނެސް މީހުން އަނެއް ރަށަށް އެއްރަށުން
 0ރޭޓުންނެވެ ނަގާ މީހަކަށް ދަތުރުކުރުމަށް ފެރީއެއްގައި

 
ނޑުމަގުން އަތޮޅުތަކުން މާލެ ގެންނަ މީހުންނާއި، މާލެއިްނ  )ނ(   ދައުލަތުގެ ބޭނުމަށް ކަ

އަތޮޅުތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ މީހުްނނާއި، ރާއްޖޭގެ އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ގެނެސް 
ގެންދާ މީހުންގެ ދަތުރުފީ ދޭީނ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން 

 ވ0ެކުންނެއަޅައި ޝާއިޢުކުރާ ރޭޓުތަނޑަކަ
 

 ދޭނީ، ދަތުރުފީ ދަތުރުތަކުގެ ކުރާ އެއްގަމުމަގުން ރަށްރަށުގައި އެއްފަސްވެފައިވާ )ރ(  
 0ރޭޓަކަށެވެ ލިބެންހުރި އެޚިދުމަތެއް އެސަރަޙައްދެއްގައި

 
 ހުންގެ މީ ފޮނުވަންޖެހޭ އަތޮޅުތަކަށް މާލެއިން މީުހންނާއި ގެންނަ މާލެ ވައިގެމަގުން )ބ(  

     އަގާއި،  ހަމަޖައްސާފައިވާ ޓިކެޓަށް އުޅަނދެއްގެ ވައިގެ ދަތުރުކުރާ ދަތުރުފީއަކީ،
 ދެގޮތުންކުރެ އެ ނުވަތަ( ށ) އާއި ( ހ) މި މާއްދާގެ ދިޔުމަށް  މަންޒިލަށް އެ ދަތުރެއްގެ

 0ފައިސާއެވެ ދޭންޖެހޭ ދަތުުރފީއަށް ރުތަކުގެދަތު ކުރާ ގޮތަކަށް
 

 އެއް ރާްއޖޭގެ މާލެާއއި
 އަެނއް ރަށަށް ރަށުން
 މީހުްނގެ ގެްނދާ ގެނެސް
 ަޚަރދު  ހުރުުމގެ ކެއުާމއި

 ރަށަށް  އަނެއް އެއްރަށުން ރާއްޖޭގެ މާލެއާއި އެކި ކަްނކަމަށް ބޭނުަމށް ދައުލަތުގެ )ހ(  8015
 އޮފް މިނިސްޓްރީ ޚަރަދު ދޭނީ ހުރުމުގެ ޚަރަދާއި  ކެއުމުގެ މީހުންގެ ގެންދާ ގެނެސް

ނޑައަޅައި ންޓްރެޜަރީ އެންޑް ފިނޭންސް  0ވެރޭޓުތަކުންނެ ޝާއިޢުކުރާ ކަ
 

 ޚަރަދު  ޖެހިއްޖެނަމަ ބަހައްޓަން  މީހަކު ބޭނުމުގައި އޮފީހުގެ  ގިނަ އޮފީހަށްވުރެ އެއް )ށ(  
 މީހުންަނށް  ގެންނަ މިގޮަތށ0ް އޮފީހުންނެވެ ހަވާލުވެހުރި އެމީހަކާ އެއިރެއްގައި ދޭންވާނީ
 23 ގިނަވެގެން އެްނމެ ދެވޭނީ ތުރެއްގައިއެއްދަ ޚަރަދު ހުރުމުގެ ޚަރަދާއި ކެއުމުގެ

 ހާލަތްތަކުގައި  ދިމާވާ ދޭން ޚަރަދު އިތުރަށް ދުވަހަށްވުރެ( ވިހި ) 023 ށެވެދުވަހަ( ވިހި)
       ،ލިޔެގެން ޓްރެޜަރީއަށް އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ ހަމަޖައްސަންވާނީ އެކަން

 0ހޯދައިގެންނެވެ ހުއްދަ ންއެ މިނިސްޓްރީ
 

 ގައިވާ ( ހ) މި މާއްދާގެ ހަމަޖައްސައިދޭނަމަ، ދައުލަތުން ކަންތައް ކެއުމުގެ ހުރުމާއި )ނ(  
 0ދީގެންނުވާނެެއވެ އެމީހަކަށް ފައިސާ
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 މަަސއްކަތްަތއް ޚާްއޞަ
 ކެުއމާއި، ކުރުާވއިރު 
 ސަިއދިނުން 

 ބޮޑެތި ޚާއްޞަ ކުރުވަންޖެހޭ ލައްވައި މުވައްޒަފުން އޮފީސްތަކުގެ ދައުލަތުގެ )ހ(  8016
 ރޯދަވީއްލުމާއި ރަމަޟާންމަުހގައި ސައިދިނުމާއި، ކެއުމާއި ކުރުވާއިރު އްކަތްތައްމަސަ

 ފިނޭންސް  އޮފް މިނިސްޓްރީ ސައިދޭންވާނީ ކެއުމާއި ،ޭބނުންވާނަމަ  ދިނުމަށް ހާރުކެއުން
ނޑައަޅައި ޓްރެޜަރީން އެންޑް  0ވެރޭޓުތަކުންނެ ޝާއިޢުކުރާ ކަ
 

 ގަޑިތަކުގައި  ތިރީގައިވާ ސައިދޭނީ ކެއުމާއި ންގޮތުގެމަތި ގައިވާ( ހ) މި މާއްދާގެ )ށ(  
 0މަސައްކަތްކުރާނަމައެވެ

 
 މަސައްކަތްކުރާނަމަ ށް 13:33 ން 36:33    ހެނދުނުސައި  10   

 
 މަސައްކަތްކުރާނަމަ ށް 14:33 ން 12:33   މެންދުރުކެއުން  20   

 
 މަސައްކަތްކުރާނަމަ ށް 18:33 ން  16:33 ހަވީރުސައި  30   

 
ނޑު  40     މަސައްކަތްކުރާނަމަ ށް 22:33 ން 23:33  ކެއުން ރޭގަ

 
 0ދެވިދާނެއެވެ ސައެއް މަސައްކަތްކުރާނަމަ، ފަހުން ގެ 23:33 ދުވަހެއްގެ އެ  50   

 
 ދޭންާވނީ  ޯރދަވީއްލުން ރަމަޟާންމަހު ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ( ހ) މި މާއްދާގެ )ނ(  

 ރޭވިފައިވާ ަމސައްކަތް ދެވޭނީ ހާރުކެއުނ0ް މަސައްކަތްކުރާނަމައެވެ ގަޑީގައި އިރުއޮއްސޭ
ނޑި ށްއަ 4:33 ންއި 2:33 ދަންވަރު ގޮތުން  0މަސައްކަތްކުރާނަމައެވެ މެދުނުކެ
 

ނޑައަޅާފައިވާ ގައި( ނ) އާއި ( ށ) މި މާއްދާގެ )ރ(    ހިމެނޭގޮތަށް  ވަގުތުތައް ކަ
ނޑި ެއ  މިނެޓުއިރު)ތިރީސް(  33 ގަޑި)ދޭއް(  2 މަދުވެގެން މެދުނުކެ

 0ނުޖެހޭނެއެވެ ސައިދޭކަށް ކެއުމާއި ހޭދަނުވާނަމަ، އިމަސައްކަތެއްގަ
 

 ބައިވެރިވާ އެ މަސައްކަތެއްގައި ،ސައިދޭނަމަ ކެއުމާއި ގޮތަށް މި މާއްދާގައިވާ )ބ(  
 ރިކޯޑު އެނގޭގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރި އަދި މަޤާމު  ނަމާއި މުވައްޒަފުންގެ

 މީހަކު  ނޫން މުވައްޒަފަކު ގެއެ އޮފީހު އެ މަސައްކަތުގައި އަދ0ި ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ
 މަޢުލޫމާތުވެސް އެބަޔެއްގެ ނުވަތަ މީހެއްގެ އެ ،ބައިވެރިވެފައިވާަނމަ ބަޔަކު ނުވަތަ

 0ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ
 

 ކެއުމާއި  ހަމަޖަްއސަންވާނީ، ސައިދިނުމަށް ކެއުމާއި ގޮތަށް މި މާއްދާގައިވާ )ޅ(  
ނޑައެޅިފައިވުމުގެ ޖެޓުގައިބަ އެ އޮފީހެއްގެ ފައިސާ ބޭނުންވާ ސައިދިނުމަށް  އިތުރަށް ކަ

 މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާ މަސައްކަތެއްކަމަށް ބޮޑު ޚާއްޞަ  އެ މަސައްކަތަކީ
 0ހުއްދަދިނުމުންނެވެ
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 ކޮމިޓީތަާކއި އެކިއެކި
 ބަްއދަލުވުްނތަކުަގއި

 ސަިއދިނުން 

 ދާއިމީ  ހިމެނޭހަަމއެކަނި އެ އޮފީހެއްގެ މުވައްޒަފުން  އޮފީހުގެ ތެރޭގައި ބާއްވާ )ހ(  8017
 ބާއްވާ  ބައްދަލުވުމެއް އެ ކުރުނަމަ، ެއއްގަޑިއިރަށްވުރެ ވަުގތު ހޭދަވާ ކޮމިޓީތަކުގައި

 0ދެވިދާނެއެވެ ފިނިބުއިމެއް ނުވަތަ ކޮފީއެއް ގުޅޭގޮތަކަށް ވަގުތާ
 
 

 ދާއިމީ ހިމެނޭ މުވައްަޒފުން  އޮފީހުގެހަމައެކަނި  ،އޮފީހުގެ ތެރޭގައި ބާއްވާ   )ށ(   
ބައްދަލުވުމަކަްށ  އެ ނަމަ،ދިގު އެއްގަޑިއިރަށްވުރެ ވަުގތުދަލުވުމުެގ ގެ ބައްކޮމިޓީތަކު

ބިސްކޯދު ފަަދ ، ިފނިބުިއމެއް ނުވަތަަސއި ނުވަތަ ކޮފީ   ގުޅޭގޮތަކަށް  ހޭދަވާ ވަގުތާ
 0ދެވިދާނެއެވެ ލުއިކާނާއަކާއެކު ދެވިދާނެއެވ0ެ

 
 އޮފީސްއޮފީހުގެ  ހެންއެ އިތުރުން މުވައްޒަފުންގެ އޮފީހުގެ  ބާއްވާ ބައްދަލުވުން )ނ(  

ބައްދަލުވުމުގެ ވަގުުތ  ބާއްވާ ހިމެނޭގޮތަށް މީހުން އާންމު ނުވަތަ މުވައްޒަފުން
 ކޮފީއެއް އެއްގަޑިއިރަށްވުރެ ދިގުނަމަ، އެ ބައްދަލުވުމުކަށް ހޭދަަވ ވަގުާތ ގުޅޭގޮތަށް 

 0ދެވިާދނެއެވެ ފިނިބުއިމެއް ނުވަތަ
 

 އޮފީސްއޮފީހުގެ  އެހެން އިތުރުން ޒަފުންގެމުވައް އޮފީހުގެ  ބާއްވާ ބައްދަލުވުން )ރ(  
 ބައްދަލުވުމުގެ ވަގުތު  ބާއްވާ ހިމެނޭގޮތަށް މީހުން އާންމު ނުވަތަ މުވައްޒަފުން

ގޮތަކަށް  ވަގުތާ އެކަށީގެންވާކުރުނަމަ، އެ ބައްދަލުވުމަކަށް ހޭދަވާ އެއްގަޑިއިރަށްވުރެ 
 0ވެވިދާނެއެދެ ސަޔެއް ބޮޑުނުވާގޮތަކަށް ރުފިޔާއަށްވުރެ 23/-މީހަކަށް 

 
 އުސޫލުން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ރ) އާއި( ނ) އާއި( ށ) އާއި( ހ) ނަންބަރުގެ މި  )ބ(  

 ކޮމިޓީތަކާއި ެއކިއެކި ބާއްވާ ތަންތަނުގައި ދައުލަތުގެ ދޭގޮތަށް ސަޔެއް
 ހާޒިރުވި  ަބއްދަލުވުމަށް އެދުވަހަކު  އަދ0ި ބަލަހަްއޓަންވާނެއެވެ ހާޒިރީ ބައްދަލުވުންތަކުގެ

 ކަންތައް މަޝްވަާރކުރެވުނު ބައްދަލުވުމުގައި މާިއ،މަޤާ ނަމާއި ންބަރުންގެމެ
 0އޮންނަންވާނެއެވެ ޔައުމިއްޔާކުރެވިފައި އެނގޭނޭގޮތަށް

 
 ،ޖަލްސާތަކާއި ބާއްވާ ފާހަގަކުރުމަށް މުނާސަބަތުތައް  އެކިއެކި  އޮފީސްތަކުން ދައުލަތުގެ )ޅ(  

 ފާހަގަކުރުމަށް ނިމުން ފެށުމާއި ންތައްތަކުގެކަ މުބާރާތްތައްފަދަ ،ނާރުސެމި ވަރކްޝޮޕް،
 ޕްރޮކިއުމަންޓް  ދަުއލަތުގެ ހަމަޖައްސަންވާނީ ސައި ކެއުމާއި ހަފުާލތަކުގައި ބާއްވާ
 ލާ އެއްގޮތަށެވ0ެއުޞޫ
 

 ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތަމްރީނުފަދަ ރު ސެމިނާ، ވަރކްޝޮޕް ބާއްވާ އޮފީސްތަކުން އުލަތުގެދަ )ކ(  
 އާންމު  ނުވަތަ މުވަްއޒަފުން އޮފީސްއޮފީހުގެ އެހެން ާނއި،އްޒަފުންމުވަ އޮފީހުގެ ތެރެއިން
 ތެއް ހޭދަވާގޮތަށް ހިންގާވަގު މަދުނޫން ގަޑިއިރަށްވުރެ ( ފަހެއް) 5 ހިމެނޭގޮތަށް، މީހުން

 ކެއުމާއި ފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކަށްމ0ި ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ ސައި ކެއުމާއި ކަށްޕްރޮގްރާމްތަ
 އުސޫލާ އެއްގޮތަށެވ0ެ ޕްރޮކިއުމަންޓް އުލަތުގެދަސަންވާނީ ހަމަޖައް ސައި
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 އިްއޒަތްތެިރންނަށް
 ދިނުން  ރިސެޕްަޝން

ދައުލަތުގެ އޮފީހަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އިއްޒަތްތެރިންނަށް، ެއ   8018
ކަމެއް  ފަދަ އޮފީހެއްގެ އެންމެ އިސްވެރިންގެ ފަރާތުން ރިސެޕްޝަނެއް ދިނުން

ނި، އެކަމަށް ބޭނުންާވ ފައިސާ ބަޖެޓުގައި ހުރެގެްނނެވ0ެ އަދި އެކަްނ ކުރަންވާ
 ކުރަންވާނީ، ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް އުސޫލާ އެއްގޮތަށެވ0ެ

 
 ައދި ބައިނަްލއަުޤާވމީ

 ފެންަވުރގެ ޤަުއމީ
 ކެުއމާއިޖަލްސާތަުކގައި 
 ސަިއދިނުާމއި،
 ދިނުން  ރިސެޕްަޝން

ޤައުީމ  ަޖލްސާތަކާއި، އި ބާއްވާ ބައިނަލްއަޤުވާމީރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގަ )ހ(  8011
ރިސެޕްޝަނެއް ދިނުންަފދަ ދިނުމާއި،  ފެންވަރުގެ ޖަލްސާތަކުގައި ކެުއމާއި ސައި

ކަންތައްތަކަށް ޚަރަދުކުރަންވާނީ އެކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ އެ އޮފީހެއްގެ އެ އަހަރެއްގެ 
 ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ކުރަންވާނީހުރެގެންެނވ0ެ އަދި އެކަން  ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި
 އުސޫލާ އެއްގޮތަށެވ0ެ

 
    

 

  1 ބާބު

 ބެލެހެއްޓުންް ހިސާބު ،ޚަރަދުކުރުމާއި އެހީން ލިބޭ ދައުލަތަށް

 
 ތަކެއްޗާއި، ފައިސާއާއި ލިބޭ ގޮތުގައި އެހީގެ ހިލޭ ބޭރުން ރާއްޖެއިން  ރާއްޖެއާއި ދައުލަތަށް  1031 އެހީ  ލިބޭ ދައުލަތަށް

 ފަރާތްތަކުން އެހީދޭ ސީދާ   ފައިސާއާއި، ލިބޭ ގޮތުގައި އެހީގެ ހިމެނިގެން ތެރޭގައި ނުގެލޯ
 ހިމެނޭނީ ޚިދުމަތްވެސް  ތަކެއްޗާއި ދޭ ގޮތުގައި އެހީގެ ހިލޭ ފަރާތްތަކުން އެކި ޚަރަދާއި، ކުރާ

 0ގޮުތގައެވެ އެހީގެ ލިބޭ ދައުލަތަށް
 

 އެހީން ލިބޭ ދައުލަތަށް
 ޚަަރދުކުރުން 

 އެހީ  ޚަރަދުކުރަންވާނީ، ފައިސާ ލިބޭ ގޮތުގައި އެހީގެ ލޯނު  ހިލޭއެހީއާއި ލިބޭ ލަތަށްދައު )ހ(  1032
 0ޭބނުމަކަށެވެ ލިބުނު
 

 ޚަރަދުތައް  ކުރާ ފައިސާއިން އެހީގެ ފިޔަވައި ޚަރަދުތައް ކުރާ ފަރާތްތަކުން އެހީދޭ ސީދާ )ށ(  
ނޑައަޅައި  ވަކިގޮތަކަށް ފަރާތުން  އެހީދޭ ކުރަންވާނީ ، ވާނަމައަންގާފައި ކަ

ނޑައަޅައި  ވަކިގޮތަކަށް ފަރާތުން އެހީދ0ޭ އެގޮތުގެމަތިންނެވެ ްްްް، އަންގާފައިނުވާނަމަ ކަ
 0މަތިންނެވެ ގޮތުގެ މި ގަވާއިދުގައިވާ

 
އެިކ  ހިންގުމަށް، ޕްރޮޖެކްޓެއް ވަކި ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމެއް އޮފީސްތަކުން ވަކި ދައުލަތުގެ )ނ(  

 ކުރަން އެ ފައިސާއިން ޚަރަދުކުރަންވާނީ، ފައިސާ ިލބޭ ގޮތުގައި ފަރާތްތަކުން އެހީގެ
 ޓްރެޜަރީއަށް  އެންޑް ފިޭނންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ ތަފުސީލު  ޚަރަދެއްގެ ބޭނުންވާ

 މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތެއްގެމަތިން އަންގާ މިނިސްޓްރީން އެ ،ހުށަހެޅުމަށްފަހު
 0ގޮތުގެމަތިންނެވެ

 
 މަޝްރޫޢުތަަކށް  އެްނމެހައި ިހންގާ އޮފީސްތަކުން ދައުަލތުގެ ިލބިގެން ގޮތުގައި އެހީގެ )ރ(  

 ފަރާތުން  އެހީދޭ ފޮނުވަންާވނީ، ރިޕޯޓު ބަލަހައްޓައި ހިސާބުތައް ޚަރަދުގެ ހިނގާ
ނޑައަޅައި ވަކިގޮތަކަށް  ފަރާތުން  އެހީދޭ 0އެގޮތުގެމަތިންނެވެ  ،އަންގާފައިވާނަމަ ކަ
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ނޑައަޅައި ވަކިގޮތަކަށް  މި ގަވާއިދުގައިވާ  ވަންާވނީ އަންގާފައިނުވާނަމަ، ރިޕޯޓު ފޮނު ކަ
 0މަތިންނެވެގޮތުގެ

 ލިބޭ  ގޮތުގައި އެހީގެ އޮފީސްތަކަށް އެހެން ދައުލަތުގެ ފިޔަވައި ކައުންސިލްތައް ލޯކަލް )ބ(  
 ގޮތުގައި  އެހީގެ ފައިސާާއއި، ބާކީވާ ޚަރަދުކުރުމަށްފަހު ބޭނުމަކަށް  ލިބުނު ފައިސާއިން

 ފައިސާ، ހުންނަ ބާކީ ޚަރަދެއްނުކޮށް އްވެސްއެ ބޭުނމަށް ލިބުނު ފައިސާއިން ލިބުނު
 އޮފް މިނިސްޓްރީ ހުއްދަާއއެކު ފަރާތުގެ އެހީ ދިން ،ޚަރަދުކުރަންވާނީ ބޭނުމަަކށް އެހެން

 0ހޯދައިގެންނެވެ ހުއްދަ ލިޔެ ޓްރެޜަރީއަށް އެންޑް ފިނޭންސް
 

 ނުމަަކށްބޭ ލިބުނު  ފައިސާއިން  ިލބޭ ގޮތުގައި ެއހީގެ  ކައުންސިލްތަކަށް ކަލްލޯ )ޅ(  
 ލިބުނު  ފައިސާއިން ލިުބނު ގޮތުގައި އެހީގެ ފައިސާއާއި، ބާކީވާ ޚަރަދުކުރުމަށްފަހު

 ޚަރަދު  ބޭނުމަކަށް އެހެން ފައިސާ، ހުންނަ ބާކީ ޚަރަދެއްނުކޮށް އެއްވެސް ބޭނުމަށް
 ފިނޭންސް  އޮފް މިނިސްޓްރީ ހޯދައި، ންލިޔުމަކު އްދަހު ފަރާތުގެ އެހީ ދިން ،ކުރަންވާނީ

 ހުއްދަ ހޯދައިގެންނެެވ0 މިނިސްޓްރީގެ އެ ،ލިޔެ ރެޜަރީއަށްޓް އެންޑް
 

 ރާއްޖޭގައި މެދުވެރިވެގެން ބަޔަކު ބޭރު ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ދަށުން ހިންގާ ގޮތުގައި އެހީގެ )ކ(  
ނޑައެޅޭ އެ ޕްރޮޖެކްޓަށް  މީހުންނަށް ގެންުގޅޭ މަސައްކަތެއްގައި ހިންގާ  ފައިސާގެ  ކަ

 ކުރަންވާނީ ޚަރަދެއް ކަމަކަށް  ކެއިންބުއިންފަދަ އިއެލަވަންސާ މުސާރައާއި ތެރެއިން
      ،ލިޔެ ޓްރެޜަރީއަށް އެންޑް  ފިނޭންސް އޮފް މިނިްސޓްރީ ކޮށްތަފުސީލު އެކަމެއް

 ހިންގާ  ގޮތުގައި އެހީގ0ެ އުސޫލެއްގެ މަތިންނެވެ ހަމަޖައްސާ މިނިސްޓްރީން އެ
 މަސައްކަތެއްގައި، ވާ ކުރު ދީގެން ކޮންޓްރެކްޓް ބަޔަކަށް ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ދަށުން،

 މީގެތެރެއަކު ފައިސާ ދޭންޖެހޭ އަގަށް ަމސައްކަތުގެ ކޮންޓްރެކްޓުގައިވާ ގޮތަށް
 0ނުހިމެނެއެވެ

 
 ފަރާތްތަކުން  ބޭރުގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ދަށުން  އެކިއެކި ގުޅިގެން އޮފީސްތަކާ ދައުލަތުގެ )އ(  

 މަހުގެ  ވޭތުވެދިޔަ ޚަރަދުގެ ކުރާ އެފަރާތްތަކުން މަސައްކަތްތަކަށް ކުރާ ރާއްޖޭގައި
 ހޯދައި  އެފަރާތްތަކުން ކުރިން ގެ)ފަނަރަ( ވަނަ ދުވަހު 15 މަހުގެ ހިނގާ ހިސާބު،

 0ފޮނުވަންވާނެއެވެ  ޓްރެޜަރީއަށް އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ
 

ގޮުތގައި ފަހުން  އެހީގެ
 ކުރާ ފައިސާ ލިޭބގޮތަށް

 ޚަަރދު 

 އެކަން  ކުރަންވާނީ ޚަރަދެއް އެއްވެސް ލިބޭގޮތަށް ފައިސާ  ފަހުން ގޮތުގައި އެހީގެ )ހ(  1033
 ލިޔުމަކުން ހުއްދަ އެކަމުގެ ލިޔެ ޓްރެޜަރީއަށް އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ
 0ލިބިގެންނެވެ

 
 ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ފައިސާއެއް ދޫކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ( ހ) މި މާއްދާގެ )ށ(  

 ފުރިހަމަ  އޮތްނަަމ، އެ ަފއިސާއާ ބެހޭ ނުިލބި ަފރާތަކުން ދޭންޖެހޭ އަނބުރާ ފައިސާއެއް
 ދޭން  އަނބުރާ ކަންތައް، ޚަރަދުކުރި ،ތާރީޚު އަދަދު، ފައިސާގެ ޚަރަދުކުރި) މަޢުލޫމާތު

 ދިނުަމށް  އަނބުރާ އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތް، ދޭން ައނބުރާ  ފަރާތް، ހަމަޖެހިފައިވާ
 އޮފް މިނިސްޓްރީސާއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު( އަދި މިނޫނަސް އެ ފައި، ތުމުއްދަ އެއްބަސްވި
 0ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ އެކަމެއް ފޮނުވައި ޓްރެޜަރީއަށް އެންޑް ފިނޭންސް
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 އެލަވަންސްތަކަށް  ކަހަލަ ބައެއް  ޚަރަދާއި ޓިކެޓް ދަތުރުތަކުގައި، ބޭރަށް ކުރާ ރާއްޖެއިން )ނ(  
   ލިބޭގޮތަށް އަނބުރާ ން،ހަމަޖެހިގެ ފައިސާ ދޭގޮތަށް ފަރާތުން ހަމަޖައްސާ  އެ ދަތުރު

 ބަލައި މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާ ލިބެމުންދޭތޯ ފައިސާ ޚަރަދުގެ  ކުރާ އެ އޮފީހަކުން
 0ގެންދަންވާނެއެވެ ޗެކުކުރަމުން

 
 އެހީ ލިޭބނެ ދައުލަތަށް

 ބަޖެޓްކުުރން 
 ބަޖެޓުގައި  އަންދާޒާ ފައިސާ ލަފާކުރާ ިލބޭނެކަމަށް ގޮތުގައި އެހީގެ ދައުލަތަށް )ހ(  1034

 ހިނާގނެ  ަމޝްރޫޢުތަކަށް ހިންގާ ދަށުން އެހީގެ ބޭރުގެ  އަދ0ި ންވާނެއެވެހިމަނަ
 ބަޖެޓުގައި ގޮތުގައި ޚަރަދުގެ ކުރެވޭ ފައިސާއިން ލިބޭ ގޮތުގައި ހިލޭއެހީގެ ޚަރަދުވެސް

 0ހިމަނަންވާނެއެވެ
 

 އި،ޚަރަދުތަކާ ސީދާ ކުރާ ފަރާތްތަކުން އެހީދޭ ބެލެހެއްޓުުމގައި، ހިސާބުތައް ބަޖެޓާއި )ށ(  
 0ަބލަހައްަޓންވާނެއެވެ އެނގޭނޭގޮތަށް ވަކިން މުޢާމަލާތްތައް  ހިންގާ ފައިސާއިން

 
 އެފަރާތްތަކުން  ،މަޢުލޫމާތު ޚަރަދުތަކާބެހޭ ކުރާ ފަރާތްތަކުން އެހީދޭ ސީދާ )ނ(  

 0ހޯދަންވާނެއެވެ
 

 ލިބޭ ގޮުތގައި އެހީގެ
  ފައިާސގެ
 އެަކއުންޓު ބޭންކް

 ބެލެހެއްޓުން 

 ބެލެހެއްޓުމަށް  ހުޅުވައި އެކައުންޓެއް ވަކި ބޭންކް އެއްބަސްވުމުގައި ދިނުމުގެ އެހީ ދައުލަތަށް  1035
 ކަމާބެހޭގޮުތން  ހުޅުވުމަށްޓަކައި އެކައުންޓެއް އެ ަމޝްރޫޢަކަށް ޝަރުޠުކޮށްފައިވާނަމަ،

0 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ޓްެރޜަރީއަށް އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ ތައްޔާރުކޮށް ޕްރޮޕޯސަލެއް
 ގޮތުގެމަތިން  ިމ ގަވާއިދުގައިވާ ހިސާބުތައް  އެކައުންޓުގެ ހުޅުވުމުން  އެކައުންޓު އެ އަދި

 0ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ
 

 އެހީ ލިބޭ ދައުލަތަށް
 ހިސާބުުކރުން 

 ބޭންކް  ގޮތުގެމަތިން މި ގަވާއިދުގައިވާ  އެއްަބސްވުމުގައާއި އެހީގެ ލިބޭ ދައުލަތަށް )ހ(  1036
 އެއްބަސްވުމުގައި އެީހގެ އަދި ހައްޓައި،ބަލަ ހިސާބުަތއް ހުޅުވައި އެކައުންޓު

ނޑައަޅާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި އެއްގޮތަށް، ފޯމެޓާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މުއްދަތުގައި ކަ
 މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާ  އެ އޮފީހެއްގެތައްޔާރުކޮށް،  ހިސާބުތައް  މާލީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ

 0ވާނެއެވެހުށަހަޅަން ޓްރެޜަރީއަށް އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ
 

  އެހީގެ  މާލީހިސާބުތައް މަޝްރޫޢުތަކުގެ ހިންގޭ އެހީގެދަށުން  ލިބޭ ދައުލަތަށް )ށ(  
 އޮޑިޓްކުރުމުގެ ކަންކަން އެ އޮފީހެއްގެ  ގޮތުގެމަތިން އެއްބަސްވުމުގައިވާ

 0ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާ
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  13 ބާބު

 ނިޒާމުް ޕްރޮކިއުމަންޓް ދައުލަތުގެ

 ތައް އުސޫލު ލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކާއި ސި ޕްރޮކިއުމަންޓުން ހާ 

ދައުލަުތގެ ޕްރޮިކއުަމންޓް 

ނިޒާމުން ާހސިލުކުރަްނ 
 ބޭނުްނވާ ކަންތައްަތއް 

ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ނިޒާމެއްގެ ބޭނުމަކީ، ދައުލަތުގެ ތަްނތަނަށް ތަކެތި ގަތުމާއި،   13031
ކުރުވުމުގައި، ހާމަކަންބޮޑު ިޒންމާދާރު ގޮތެއްގައި ހުރިާހ ޚިދުމަތް ހޯދުމާއި، މަސައްކަްތ 

ފަރާތެއްގެ މަޞްލަޙަތަށް ބަލައި ވަޒަންކޮށްގެން ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު ވާދަވެރި 
 0 މާޙައުލެއްގައި ކަންތައްތައް ތަންީފޒުކުރުމެވެ

 
ނޑު ގޮތެ  :އްގައި ބަލަންވާނީދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ނިޒާމެއް ހިންގުމުގައި މައިގަ

 
ގޮތުްނ އިޤުތިޞާދީ، ދައުލަތުގެ ފައިސާ ހޭދަކުރެވެނީ، ވާދަވެރި މާޙައުލެއްގެ ތެރެއިން  )ހ(  

 އަދި ހާމަކަްނބޮޑު ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގެމަތިންަކން ޔަގީންކުރުނ0ް އެންމެ ފައިދާހުރި،
 

މަހަަމކަމާއި އިތުބާރާއެކު ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ )ބީލަންވެިރ( ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ހަ )ށ(  
ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ޕްރޮކިއުމަްނޓުގެ ކަންތައްތަްއ ގެންދެވޭަކމުގެ ޔަގީންކަން 

 ހޯދައިދިނުމާއެކު، އަމިއްލަ ފަރާްތތަކުގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުވުނ0ް
 

ލޫމާތުގެ ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ އެންެމހައި ފަރާތްތަކުން ުހށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންަތކާއި، މަޢު )ނ(  
 ސިއްރު ހިފަހައްޓާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ހޯދައިދިނުނ0ް

 
ބީލަމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެްނދަންވާނީ އެ ބީލަމެއްގައި ބައިެވރިވާ ފަރާތްތަކުގެ  )ހ(  13032 ޕްރޮކިުއމަންޓުގެ އުސޫލުަތއް 

މެދުގައި ހަމަހަމަކަމާއި، ހާަމކަންބޮޑު، ވާދަވެރި، އިުޤިތޞާދީގޮތުން އެންމެ 
 ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގެމަތިންނެވ0ެ ،ރިފައިދާހު

 
ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތެއްެގ )ބީލަންވެރިންެގ( ނަސްލަށް، އުފަންވި ޤައުމަށް،  )ށ(  

ނުވަތަ ކުލައަްށ، ނުވަަތ ޖިްނސަށް، ނުވަތަ އުމުރަްށ، ނުަވަތ ޖިސްމާނީ ނުވަތަ 
ވަތަ އެނޫންވެސް މީހެއްެގ ސިޔާސީ ނު ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކަްށ، ނުވަތަ އެ

ނުވަތަ ިނސްބަތްވާ އާއިލާއަްށ ނުަވތަ ވިސްނުމަކަށް، ނުވަތަ މާލީ ފުުދންތެރިކަމަށް، 
ފައިވާ ބަޔާންކޮށްނުވަތަ އުފަންރަށަްށ، ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން މި ގަވާއިދުގައި 
 ގޮތެއްގެމަތިން މެނުވީ ީބލަމުގައި ބައިވެރިވުން މަނައެއް ނުކުރެވޭެނއެވ0ެ



99 
 

 
ވާދަވެރި ގޮތެއްގައި ގެންދިޔުމަށްޓަކައި، އެކަމަށް ޤާބިލު  ތައްބީލަމުގެ ކަންތައް )ނ(  

 ފަރާތްތަކަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވ0ެ
 

އުސޫލަކުންނެވ0ެ ގަވާއިދާ  ކުރިޔަށް ގެންދަންވާނީ އެއް ތައްބީލަމުގެ ކަންތައް )ރ(  
 ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭުނންކުރެވިދާނެއެވ0ެ އެއްގޮތަށް ބީލަމުގެ ކަންތައް ިހްނގުމުގައި ޒަމާނުގެ

 
ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ މުވައްޒަފުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި  )ބ(  

ނޑާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުތައް  ނޑައަޅާ ސުލޫކީ މިންގަ މިނިސްޓްރީން ކަ
 ބަހައްޓަންާވނެއެވ0ެ 

 
ދައުލަުތގެ ފައިާސ 

ަރދުކުުރމުަގއި ިމ ޚަ

ްނ ށް ޢަމަލުކުރުގަާވިއދަ
 ލާޒިމްުނވާ ހާލަތްތައް 

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން، ދައުަލތުގެ އޮފީސްތަކަށާއި، މުއައްސަސާތަކަށް ތަކެތި ގަތުމާއި،   13033
ނުވާ ހާލަްތތަްއ ން ލާޒިމުޚިދުމަތް ހޯދުމާއި، މަސައްކަތްކުރުވުމުގައި، މިގަވާއިދަށް އަމަލުުކރު

 ތިރީގައި މިވަނީއެވ0ެ
 

ދައުލަތުގެ ުމިހންމު މަސްލަޙަތެއް  ، މަތާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމަށާއިޤައުމީ ސަލާ )ހ(  
ހިފެހެއްޓުމަށާއި، ދައުލަަތށް ނުވަތަ ރައްޔިތުންނަށް ދުރުރާސްތާގައި ލިބިދާނެ 
ގެއްލުމެއް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ދުރުރާސްގައި ލިބިދާނެ ފައިދާއެްއ 

ިމނިސްަޓރ އޮފް ފިނޭންސް  ވަރަށްއެ ފަހަރަުކ ބޭނުންވާ މިން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި،
 އަންގާގޮތެއްގެ މަތިން، ދައުލަތުގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރެވިދާނެއެވ0ެއެންޑް ޓްރެޜަރީ 

 
އި، ޤުުދރަތީ ކާރިސާތަކުގައި ޔާޤައުމުގެ ދިފާޢަށް ކޮންމެެހން ޭބނުންވެއްޖެ ހާލަތުގައް )ށ(  

ންަވރަކަށް، ޗީފް އޮފް ބޭނުންވާ މި ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް އެފަހަރަކަށްކޮންމެހެން 
 ޑިފެންސް ފޯސް އަންގާގޮތެއްގެ މަތިން، ދައުލަތުގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރެވިދާނެއެވ0ެ

 
ބޭުރގެ ފަރާތްތަާކއެކު ވެޭވ 
 އެްއބަްސވުަމށް ޢަމަލުކުރުން 

ދިވެހި ސަރުކާރުން ބޭރު ޤައުމަކާއެކު ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާީމ ޖަމުޢިއްޔާއަކާއެކު  )ހ(  13034
ނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލެއްގެ ވެފައިވާ އެއްބަ ސްވުމެއްގައި ޕްރޮކިއުކުރުމަށް ކަ

މާއްދާއެއް  ރުޒުވާ ހާލަތްތަކުގައި، އެއާމާއްދާއަކާއި، މި ގަވާއިދުގެ މާއްދާއެއް ތަ
ހިނދަކު އިސްކަންދޭނީ ބޭރުގެ ފަރާތާއެކު ވެފައިވާ  ޒުނުވާހައިރުއާޤާނޫނާއި ތަ

 0ގޮތަށެވެއެއްބަސްވުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ އުސޫލުގައިވާ 
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތް ޫނން ެއހެން ކަންކަމުގައި  )ށ(  
        ޢަމަލުކުރަންވާނީ ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގައި 

 މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތަށެވ0ެ



100 
 

 
ޕްރަިއވެޓް 

އިްނވެސްޓްަމންޓަށް 

އަމާޒުކޮްށގެން ިހންޭގ 

 ރަކާްތތައް އެކިއެކި ހަ

ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމަންޓަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ ރީހެިބިލޓޭޝަން މަސައްކަތްތަކާއި،   13035
ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމާއި، ދައުލަތުެގ  ،ޢުމްރާނީ މަސައްކަތްތަކާއި، ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި

ންވާނީ، ދައުލަުތން މުދާ ބެލެހެއްޓުމާއި، އަުގބޮޑު ތަކެތި ހޯދުމުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ަހވާލުކުރަ
ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ކަންަތއްތައް ހާސިލުކުރެވޭނެ ގޮތުގެމަތިން، މި ގަވާއިދުގައި 

ނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިްނނެވ0ެ  ޢަމަލުކުރުމަށް ކަ
 

ދައުލަުތގެ ޕްރޮިކއުަމންޓް 

، ޕޮލިސީ ބޯޑު އުފެްއދުާމއި

 އެ ބޯޑު އެކުެލވިެގންވާ ގޮތް 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޕްރޮކިއުމަންޓާ ބެހޭގޮތުން  ،ކިއުމަންޓް ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުމާއިޕްރޮ  13036
ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓާ ގުޅޭ ، ނެރެންޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި ސަރކިއުލާތައް ނެރުމާއި

މި ބޯޑުެގ 0 އިންނެވެ" ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީ ބޯޑު"ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވައިލާނީ 
ިމނިސްޓަރު އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތީން ދައުލަތުގެ މާލީ ވުޒާރާގައި  ،ންތައް ތަންފީޒުކުރާނީނިންމު

ނޑުގެ ތެރެއިންނެވެ  0ހަމަޖެހިފައިވާ އިދާރީ އޮނިގަ
 

ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮިލސީ ބޯޑު އެކުލެވިގެންވަނީ ޗެއަރޕަރސަނާއެކު        )ހ(  
ޑަށް ޢައްޔަނު ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަްއ ބ0ޯ މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ( ހަތެއް) 7

ނޑައަޅައި މެންބަރުން ޢައްޔަނު ކުރާނީ މިނިސްޓަރުގެ ލަފަޔާއެކު  ކަ
 0ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ

 
 ،ފައިނޭންސް ،ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީ ބޯޑަށް ޢައްޔަނު ކުރަންވާނީ )ށ(  

ކޮމާސް ފަދަ  ،ލޯ، ޮނލޮޖީއިންފޮމޭޝަން ޓެކް ،އިންޖިނިއަރިންގ ،ޕްލޭނިންގ
ޕްރޮފެޝަނަލް ދާއިރާއަކުން ތަުޢލީމު ލިބިފައިވާ އަދި އެފަދަ ދާިއރާއަކުން މަދުވެގެން 

 0 )ތިނެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުިރބާ ލިބިފައިވާ މީހުްނނެވެ 3
 

، ގެ ދަށުްނ މެންބަރަކު ޢައްޔަނު ކުރެވުުނކަމަށް ބަލަންާވނީ( ހ)މި މާއްދާގެ  )ނ(  

ލިޔުމުން އެކަން       ،އަށް ޢައްޔަނުކޮށް" ގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީ ބޯޑުދައުލަތު"
 0އެ ފަރާތަކަށް އެންގުމުންނެވެ

 
މިނިސްޓްރީން  ،ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީ ބޯޑުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ބަލަހައްޓާނީ )ރ(  

ނޑައަޅާ އިދާރީ އިންތިޒާމެއްގެ ތެރެއިންނެވެ  0 ކަ
 

 ،)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 33ށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މި ގަވާއިދަ )ބ(  
، ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީ  ބޯޑުގެ ިހންގާ ގަވާއިދު އެ ޯބޑުން އެކުލަވައިލައި

 0 އެ ގަވާއިދު ފާސްކުރަންވާނެއެވެ
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ޕްރޮކިުއމަންޓުގެ ސިޔާސަުތ 

ނޑަައޅާ ފަރާާތއި  ެއ ، ކަ
ރާްތ ސިޔާސަތު ހިންގާ ފަ

 ވަކިކުރުން 

ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ އުސޫލުތައް ހަދަިއ ، ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަންތައްތައް ިހންގާ ފަރާތާއި   13037
ނޑައަޅާ ފަރާތަކީ އެއްފަރާތަކަށް ވެގެންނުވާނެއެވެ މި ދެ ފަރާތް އެއް 0 ސިޔާސަތު ކަ

 މަސައްކަތް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމުގައި އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތު ،ފަރާތަކަށް ވެއްޖެނަމަ
އެފަދަ ކަމެއް މެދުވެރިވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި އެ ދެފަރާތުގެ މަސައްކަތް ، ފުށުއަރާނެތީ

ރާވައި ހިންގަންވާނީ އެއްފަާރތެްއގެ މަސައްކަތަށް އަނެއް ފަރާުތން ނުފޫޒު ުނފޯރާ 
 0ގޮތެއްގެ މަތިން ވަކިންނެވެ

 
ގޮތުގެމަތިްނ ޕްރޮކިއުމަންޓާބެހޭ  ވަނަ މާއްދާ ގައިވާ 13036މި ގަވާއިދުގެ  )ހ( 13038 އިާދރީ ހިންުގން 

ގައި ެއންޑް ޓްރެޜަރީ ކަންތައްތައް ހިންާގނެ ފަރާތެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ޤާއިމުކުރަންވާނެއެވ0ެ މި ފަރާތުެގ މަސައްކަތް ހިންގާނެގޮތުގެ އޮަޕރޭޝަން މެނުއަލެއް 

 0ން ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެއެންޑް ޓްރެޜަރީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
  

ވަނަ ާމއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  ދައުަލުތގެ ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ  13036މި ގަވާއިދުގެ  )ށ(  
ކަންތައްތައް ހިންގުމުގައި، ހަރުދަނާކަމާއެކު އެއްއުސޫލަކުން ހަމަހަމަގޮތެއްގައި 

 ދަުއލަތުގެ ކޮންމެ އޮފީހެއްގަިއ ބިޑްކޮމިޓީއެއް  ގެންގޮސް ނިންމުމަށް
 އުފައްދަންވާނެއެވ0ެ

 
ޕްރޮކިުއމަންޓުގެ ަކމެްއ 
ކުރުމަށް ހުްއަދދެޭވ 

 މިންަގނޑުަތއް 

13031 
 

ނުޑ  ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ހުއްދަދެވޭނެ ފަރާތްތަކާިއ، ހުއްދަދެވޭނެ މިންގަ
 މިވަނީއެެވ0ބަޔާންކޮށްފައި  ތިރީގައި

 
ދަދެވިފައިވާ އޭނާގެ ޒިންމާދާރު ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮިފސަރު ނުވަތަ ލިޔުމަކުން ހުއް  )ހ( 

ވޭނީ މި ބާބުެގ ހުއްދަދެދަށުގައިވާ މުވައްޒަފަކަށް ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަމެއް ކުރުމަށް 
ނޑައެޅިފައިވާ  1ޖަދުވަލު  ނޑާ ގައި އެ އޮފިސަރަކަށް ހުއްދަދިނުމަށް ކަ މިންގަ

 އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވ0ެ
 

ރިޔާ ނުވަތަ އޭނަ ހުއްދަދީފައިވާ ފަރާތުން ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަމެއް މާލީޒިންމާދާރުވެ )ށ(  
ގައި މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާއަށް  1 މި ާބބުގެ ޖަދުވަލު ދެވޭނީކުރުމަށް ހުއްދަ

ނޑައެޅިފައިވާ  ނޑާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިްނނެވ0ެހުއްދަދިނުމަށް ކަ  މިންގަ
 

ކޮމިޓީއަށް ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަމެއްގައި އެ އޮފީހެއްގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ބިޑް )ނ(  
ނޑައަޅާފައިވާ  1ޖަދުވަލު މި ާބބުގެ  ދެވޭނީހުއްދަ ގައި ބިޑްކޮމިޓީން ހުއްދަދިނުަމށް ކަ

ނޑާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވ0ެ  މިންގަ
 

މި ާބބުގެ ، ހުްއދަދެވޭނީނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑަށް ޕްޮރކިއުމަންޓުގެ ކަމެއް ކުރުމަށް  )ރ(  
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ނޑާ އެއްގޮތްވާ  1ޖަދުވަލު  ނޑައަޅައިފައިވާ މިންގަ ގައި އެ ބޯޑުން ހުްއދަދިނުމަށް ކަ
 0 ގޮތުގެ މަތިންނެވެ

 
އާންމުކޮށް ބީލަމަށް ހުޅުވައިނުާލ ކުރިޔަށް ގެންދާ ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކުގައި ވަޒީރުންގެ  )ބ(  

މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއެއްގެ ަމޝްވަރާގެ މަތިން  މަޖިލީހުގެ ނުވަތަ ވަޒީރުންގެ 
ގެ ( ށ)ަވަނ މާއްދާގެ  13027މި ގަވާއިދުގެ  ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުއްދަދޭނީ

 0ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނނެވެ 
 

ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯުޑ 

ބޯުޑ  ،އުފެްއދުާމއި
 އެކުލެިވގެްނވާ ގޮތް 

ލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މަސައްކަތް މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދައު )ހ(  13013
ދައުަލތުގެ އޮފީސްތަކުގެ  ،ކުރުމުގެ ހުއްދަދިނުމަށް ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރުންނާއި
ނޑަށްވުރެ  ނޑައަޅާފައިާވ މިންގަ ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ  ާއްނމު ބޮޑުބިޑްކޮމިޓީތަކަށް ކަ
 ނެވ0ެމަސައްކަތްތަކަށް ހުއްދަދޭނީ ެނޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑުން

 
)ހަތެްއ(  7ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑު ެއކުލެވިގެންވަނީ ޗެއަރޕަރސަނާއެކު  )ށ(  

ނޑައަޅައި  މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވ0ެ މި ބޯޑުގައި ހިމެނުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ކަ
 މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރާނީ މިިނސްޓަރުގެ ލަފަޔާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވ0ެ

 
ންޑަރ ބޯޑުެގ ޖަލްސާތަކަށް މެްނބަރުްނނަށް ހާޒިރުނުވެވޭ ނެޝަނަލް ޓެ )ނ(  

ހާލަތްތަކުގައި، އެ ެމންބަރުންގެ ބަދަލުގައި ޖަލްސާތަކަށް ހާޒިރުާވނެ ބަދަލުމެްނބަރުްނ 
 ޢައްޔަންކުރާނީ މިނިސްޓަރުގެ ލަފަޔާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވ0ެ

 
ކުރާ މެންބަރުން ވާންވާީނ )ނ( ގެ ދަށުން ޢައްޔަން އާއި،މި މާއްދާގެ )ށ(  )ރ(  

ފަދަ ޕްރޮފެޝަނަލް  ފައިނޭންސް، ޕްލޭނިންގ، އިންިޖނިއަރިންގ، ލޯ އަދި ކޮމާސް
ދާއިރާއަކަށް ނިސްބަތްވާ، އަދި އެ ރޮނގަކުން ތަޢުލީމު ލިބިފަިއވާ ނުވަތަ އެފަދަ 

 ދާއިރާއެއްގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހުންނަށެވ0ެ
 

ގެ ދަުށން މެްނބަރަކު ަޢއްޔަންކުރެވުނުކަމަށް )ނ(  އާއި،މި މާއްދާގެ )ށ(  )ބ(  
އެ މެންބަރަކަށް ލިޔުމުން  ޤާނޫނާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ،ބަލަންވާނީ

 އެކަން އެންގުމުންނެވ0ެ
 

މިނިސްޓްރީ އޮފް  ،ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބަލަހައްޓާނީ )ޅ(  
ނޑައަޅާ އިދާރީ އިންތިޒާމެއްގެ ތެރެއިންނެވ0ެ  ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ކަ

ސެކްރެޓޭރިއެޓުގެ ފަރާތުން ބޯުޑގެ ޖަލްސާތަކުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތަކަށް ބޯޑުގެ 
 ޖަލްސާއެއްގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެނެއް ނުވެއެވ0ެ
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ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ޯބޑުެގ 

 މެންަބރުކަުމން ވަކިުވން 
 ހާަލތްތަކުގައެވ0ެ ައންނަނިވި ބަލާނީ ވަކިވެއްޖެކަމަށް މެްނބަރަކު ބޯޑުގެ ޓެންޑަރ ނެޝަނަލް  13011

 
އެ މެންބަރަކު ވަކިވެއްޖެކަމަށް މިނިސްޓަރުގެ ލަފަޔާއެކު، ލިޔުމަކުން  )ހ( 

ނޑައަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  0ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަ
 

 އަންގާ ކުންލިޔުމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވަިކވުމަށް އަމިއްލައަށް މެންބަރަކު އެ )ށ(  
 0ފެށިގެން ތާރީޚުން

 
ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ޯބޑުެގ 

 މަްސއޫލިއްޔަތު 
މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ  ،ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ  13012

  ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދި ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑަށް ހުށަހަޅާ ޓެންޑަރުތައް 
             ކަށަވަރުކުރުމާއެކު،ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާކަން  މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތަށް 

 އެ ޓެންޑަރުތަކާމެދު ގޮތެއް ނިްނމުމެވ0ެ
 
 
 

ދައުލަުތގެ އޮީފސްތަކުެގ 

، ބިޑްކޮމިޓީަތއް އުފެްއދުާމއި

 ކޮމިޓީ އެކުލެިވގެްނވާ ގޮތް 

             ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން )ހ(  13013
މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ ބިޑް ކޮމިޓީތަކުން 
ހުއްދަދޭންޖެހޭ ޕްރޮކިއުމަންޓުެގ މަސައްކަތްތަކަށް ހުއްދަދިނުަމށްޓަކައި ދައުލަތުެގ 

 0 ކޮންމެ އޮފީހެއްގައިވެސް ބިޑް ކޮމިޓީއެއް އުފައްދަންވާނެއެވެ
 

އެ ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން ޢައްޔަުނ ، ކުގައި ބިޑްޮކމިޓީ އުފައްދައިދައުލަތުގެ އޮފީސްތަ )ށ( 
 0އެ އޮފީހެއްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ ލަފާގެ މަތިން މިނިސްޓަރެވެ ،ކުރާނީ
 

މިނިސްޓްރީއެއް ނުވަތަ މިިނވަން މުއައްސަސާއެއްގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ  )ނ(  
މިނިސްޓްރީއެއްގެ ިމނިސްޓަރަށް ނުވަތަ ބިޑްކޮމިޓީއެއް އުެފއްދުމަށް އެ ، އިދާރާތަކުގައި

މިނިސްޓަރުގެ  ،އެ މުއައްސަސާއެއްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާއަށް ފެނިއްޖެަނމަ
 0ހުއްދައާއެކު އެފަދަ ކޮމިޓީއެއް އެ ތަނެއްގައި އުފެއްދިދާނެއެވެ

 
މެންބަރުްނނާއި       ( ތިނެއް) 3ޗެއަރޕަރސަނާއެކު ، ބިޑްކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ (ރ)  

 0މެންބަުރންނާ ދެމެުދގެ އޮނަހިރި އަދަދެއްގެ މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ( ހަތެއް) 7
 

އެ ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި  ،ބިޑްކޮމިޓީއަށް ޢައްޔަނުކުރެވޭ ފަރާތްތަކަކީ (ބ)  
ޒިންމާދާރުކަމާއެކު  ،ބޭނުންވާ ފަންނީ ހުނަރާއި ަމޢުލޫމާތާއި ތަޖުރިާބ ލިިބފައިވާ



104 
 

 0ނިންމުމުގެ ޤާިބލުކަން ހުރި ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ ކަންކަން
 

ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާެތއް އެ އޮފީހެއްގައި ( ބ)މި މާއްދާގެ  (ޅ)  
އެ ަރށެއްގައި ހިނގަމުންދާ ދައުލަތުެގ އެހެން އޮފީސްތަކުެގ ، ނެތް ހާލަތެއްގައި

 0ކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ މުވައްޒަފުން އެކަމަށް ޢައްޔަނު
 

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓުތަކުގެ ނުަވތަ ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ  (ކ)  
މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުވެފައިވާ ސެކްޝަނެއްގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ބިޑްކޮމިޓީގެ 

 0މެންބަރަކަށް ޢައްޔަނު ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ
 

0 އެ އޮފީހެއްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓުންނެވެ، ބިޑްކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބަލަހައްޓާނީ (އ)  
 ،އެކަން ކުރާނީ ،ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓު އުަފއްދައިފައިނުވާ އޮފީހެއްނަމަ
 0ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުވެފައިވާ މުވައްޒަފުންނެވެ

ކުރާ މެންބަރުންގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް މިނިސްޓްރީން ބިޑްކޮމިޓީއަށް ޢައްޔަނު (ވ)  
 0އެކުލަވައިލައިފައި އޮންނަންވާނެެއވެ

    
ދައުލަުތގެ އޮީފސްތަކުެގ 

ބިޑްކޮމިޓީތަުކގެ 
 މެންަބރުކަުމން ވަކިުވން 

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ ބިޑްކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރަކު ވަކިވެއްޖެކަމަށް ބަލާނީ އަންނަނިިވ   13014
 :ވެހާލަތްތަކުގައެ

 
އެ މެންބަރަކު ވަކިވެއްޖެކަމަށް އެ އޮފީހެއްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ ލަފާގެ މަތިން  )ހ( 

ނޑައަޅައި، ލިޔުމަކުން އެ މެންބަރަކަށް އަންގާ ތާީރޚުން ފެށިގެން  0މިނިސްޓަރު ކަ
 

އެ މެންބަރަކު އަމިއްލައަށް ވަކިވުމަށް ލިޔުމަކުން މިނިސްޓަރަށް އަންގާ ތާރީޚުން  )ށ(  
 0ށިގެންފެ
 

ދައުލަުތގެ އޮީފސްތަކުެގ 
ބިޑްކޮމިޓީތަކުން 

ހުްއދަެދވޭެނ  ،ހުއްަދދިުނމާއި 

 މިންަވރު 

ގައި  1ޖަދުވަލު މި ބާބުގެ  ،ބިޑްކޮމިޓީތަކުން ހުއްދަދެވޭެނ މިންވަރު )ހ(  13015
 0ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ

 
، ޓްތަކަށް ހުއްދަ ދިނުމުގެ ކުރިންބިޑްކޮމިޓީގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ޕްރޮކިއުމަން )ށ( 

ޕްރޮކިއުމަންޓްތައް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ 
 0އެ ކޮމިޓީން ބަލައި ޗެކުކުރަންވާނެއެވެ ،މަތިންކަން

 
އެ ކޮމިޓީން ހުއްދަދިނުމަށް  ،ބިޑްކޮމިޓީން ޕްރޮކިއުމަންޓަކަށް ހުއްދަދެވޭނީ )ނ(  

ނޑައަޅައިފައި  0 އެ އޮފީހެއްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓަކަށް އެކަންޏެވެ ،ވާ މިންވަރަށް ފެތޭކަ
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ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށް ހުށަެހޅޭ ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓްކުރާީނ އެ އޮފީހެއްގެ  )ހ(  13016 ބިޑް ިއވެލުއޭޓްކުުރން 

ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުވެފައިވާ ސެކްޝަނަކުން ުނވަތަ ޑިޕާޓްމަންޓުްނ 
ނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުންނެވ0ެނުވަ  ތަ ބީލަން އިވެލުޭއޓުކުރުމަށް ކަ
 

ނުވަަތ ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކޮށްފައިވާ  ،ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓުން )ށ(  
 ،އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓު ،ސެކްޝަނަކުން ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު

 0 ބިޑްކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ
  

ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކުރަންވާީނ ބިޑުގެ އަގުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށާއި، އެ ބިޑެއް  )ނ(  
އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ބޭނުންވާ ަފންނީ ހުނަރަށް ބަލައިގެން ެއ އޮފީހެއްގައި އުޅޭ 

މީހުން ިހމަނައިގެންނެވ0ެ އެ އޮފީހަކުން ެއފަދަ މީހުން ލިެބން  ފަންނީ ކަމަކާ ގުޅޭއެ
 ނުގެ މީުހން ިލބެންހުރި އޮފީސްތަކުން ހޯދިދާނެެއވ0ެނެތްނަމަ އެ ފަން

 
އިވެލުއޭޝަނާ ބެހޭގޮުތން ޢަމަުލކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ އުސޫލުަތއް މި ގަވާއިދުގެ  )ރ(  

ވަނަ މާއްދާގައި  13047ވަނަ މާއްދާއާއި  13046ވަނަ މާއްދާއާއި  13045
 ވާނެއެވ0ެ

 
ޕްރޮކިުއމަންޓުގެ 
 ކަންތައްތަކަށް 

 ހުއްަދދިުނމާިއ،   
 ހުއްަދދޭ ފަރާތްަތއް 

މަރުޙަލާތައް ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގައި ތިރީގައިވާ  )ހ(  13017
 ވ0ެށްފަހުގައެހޯދުމަހުއްދަ ހޯދަްނޖެހޭ ފަރާތަކުން އެ ހުއްދައެއް  ފުރިހަމަކުރަންވާނީ

 
ބީލަންފޮތް ތައްޔާރުކުރުމާއި، އިޢުލާންކުރުމާއި، ޝޯްޓލިސްޓުކުރެވޭ   10  

ހާލަތްތަކުގައި ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތައް )ީބލަންވެރިން( 
 ޝޯޓްލިސްޓްކުރުމާއި، ރިކުއެސްޓް ފޮރ ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ކުރިނ0ް

 
މަރުޙަލާއެއްގެ  އެއް އްޔާރުކުރުމާއި،ބީލަމެއްގެ އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓު ތަ  20   

އިވެލުއޭޝަނަށްފަހު އަނެއް މަރުޙަލާއެއްގެ ބީލަން ހުޅުވާނަމަ، ކުރީ 
މަރުޙަލާގެ އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުމާއި، ބީލަމުގެ 
ނެގޯޝިއޭޝަން ނުވަތަ ބީަލމެއް ގަބޫލުކުރިކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން 

 ކުރިނ0ް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުމުގެ
 

ކޮންޓްރެކްޓަށް ބަދަލުެގނައުން ުނވަތަ ކޮންޓްރެކްޓެއް ބާޠިލުކުރަން ނިންމުމުގެ   30   
 ކުރިނ0ް
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ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހުއްދަދިނުމާއި، ހުއްދަދިްނ  )ށ(  
ހުއްދަދޭ ގޮތުގެމަތިން ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް ގެންދޭޯތ ބެލުމަކީ 

 ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވ0ެ
 

ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ޯބޑާިއ 
ބިޑްކޮމިޓީތަުކގެ 

 ބަްއދަލުވުްނތައް 

 ،ނެޝަނަލް ެޓންޑަރ ބޯޑު ުނވަތަ ބިޑްކޮމިޓީއެއްގެ ބައްދަލުުވމެއް ބާއްވަންވާނީ )ހ(  13018
ނޑުގެ ބިޑްތަކާމެދު ގޮތެްއ  ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މަސައްކަތަށް ހުއްދަ ލިބިފައިވާ މިްނގަ

ހަވާލުޮކށްފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކަށް ގެނައުަމށް ހުށަހަޅާ ބަދަުލތަކަށް  ،މުމަށާއިނިން
ކަމެއް އަލުން ބަލަން ެޖހިއްޖެ ހިނެދއްގައި އެ ކަމެއް  ،ގޮތެއް ނިންމުމަށާއި

ނޑައަޅާނީ، މިގޮުތނ0ް ބެލުމަށެވެ  ،ބައްދަލުވުްނތައް ބާއްވާނެ ދުވަހާއި ވަގުތާއި ތަން ކަ
 0 މަތިން ސެކްރެޓޭރިއެޓުންނެވެ ޗެއަރޕަރސަންގެ ލަފާގެ

 
 ޗެއަރޕަރސަން ހާޒިރުނުވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  )ށ(  

 އެ ޖަލްސާއަކަށް އެކްޓިންގ ޗެއަރޕަރސަނެއް ހޮވަންވާނެއެވ0ެ
 

އިކުޅަ ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑު އަދި ބިޑްކޮމިޓީގެ ކޯރަމަކީ ޖުމުލަ މެންބަރުންގެ ދެބަ )ނ(  
އެޖެންޑާކޮށްފައިވާ އައިޓަމަކާ ގުޅިގެން މެންބަރަކު          ،ނަމަވެސ0ް އެއްބައެވެ

އެ އައިޓަމާ ، އެ މެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ މަްޞލަޙަތާ ގުޅިފައިވާ ކަމެއް ހާމަކޮށްފިނަމަ
ގުޅިގެން މަޝްވަރާކުރުމަށާއި ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކޯރަމް ހަމަކުރުމުގައި އެ މެންބަރަކު 

 0އިގެން ނުވާނެއެވެހިމަނަ
 

ޗެއަރޕަރސަން ، ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑާއި ބިޑްކޮމިޓީގެ ނިންމުމެއް ނިންމަންާވނީ )ރ(  
ވޯޓުގެ ، ނަމަވެސ0ް ފިޔަވައި ހާޒިރުވެތިބި މެންބަރުންގެ ވޯޓުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ

ނޑައަޅާނީ ޗެއަރޕަރސަން، އަދަދު އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ ގެ ވޯޓުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ކަ
 0 ވޯޓަކުންނެވެ

  
ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑާއި ބިޑްކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާ ބިޑުތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގައި  )ބ(  

ެއ ބިޑަކާއެކު ހުށަަހޅައިފައިވާ އެ ބީލަމަކާ ގުޅުންުހރި މަޢުލޫމާތުތަކާިއ  ،ބަލަންވާނީ
އެ ހުށަހެޅުމެއް  ،އިމިގޮުތްނ ބިޑުތަކާމެދު ގޮތެްއ ނިންމުމުގަ 0 ލިޔުންތަކުގެ މައްޗަށެވެ

ނޑައަޅަންވާނެއެވެ އަދި އެ ހުށަހެޅުމެއް 0 ފާސްވިކަން ނުވަތަ ނުވާކަްނ ކަ
 0އިޞްލާޙުކޮށް އަލުން ހުށަހެޅުމަްށ އެންގުމުގެ އިޚުތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވެ

 
ބިޑްކޮމިޓީގެ ، ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ އިވެލުއޭޝަްނތަކާއި ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑުގެ ހުއްދަ  )ޅ(  

ހޯދުމަށް ހުަށހަޅާ އިވެލުއޭޝަންތައް ގަބޫުލނުކޮށް އެ ަފރާތަކަށް އަނބުާރ  ހުއްދަ
ލިޔުަމކުން އެ ފަރާތަކަށް  ،އަނބުރާ ޮފނުަވއިލަން ޖެހުނު ސަބަބު، ފޮނުވައިލާނަމަ
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އަނބުރާ ފޮނުވައިލައިަފއިވާ ހުށަހެޅުމެއް ، މިގޮތުނ0ް އަންގަންވާނެއެވެ
 0އެވެއިޞްލާޙުކުރުމަށްފަހު އަލުން ހުަށހެޅިދާނެ

 
ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑާއި ބިޑްކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ހުށަހެޅުމެއްގައި  )ކ(  

އެ ކަމެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް ، އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ
 0އެ ހުށަހެޅުމެއް ފާސްކުރުމަށް ނިންމިދާނެއެވެ ،ޝަރުޠުކޮށް

 
މިޓީގެ މަސައްކަތްތަކުގައި އިތުރު ފަރާތްތަކުން ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑާއި ިބޑްކޮ )އ(  

ނޑައަޅާ ފަރާތްތަކެއްގެ  ލަފާހޯދަންޖެހޭ ހާލަްތތަކުގައި ޯބޑުން ނުވަތަ ކޮމިޓީން ކަ
ލަފާދިނުމުގެގޮތުން ބަިއވެރިވާ ފަރާތްތަކަްށ  ،ނަަމވެސ0ް އެހީތެރިކަން ހޯދިދާނެއެވެ

އަދި ބޯޑުގެ 0 ްއ ނުދެވޭެނއެވެބޯޑުގެ ނުވަތަ ކޮެމޓީގެ ިނންމުެމއް ނިންމުމުގައި ވޯޓެ
ނުވަތަ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުްނތަކުަގއި ލަފާދިނުމުގެގޮތުން ބައިވެރިުކރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް 
ބައިވެރިކުރާނީ ހަމައެކަނި އެ ކަމެއްގެ މަޝްވަރާކުރާ ވަގުތުގައި އެކަމަކަށް 

 0އެކަންޏެވެ
 

ންނަށާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑުގެ ހުއްދައާއެކު އޮބްޒަރވަރު )ވ(  
ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގައި ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ކަންތައްތައް ހިންގާ ފަރާތަށާއި، 

އަދި އެކަމެއް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ  ،ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތަކުގެ ކޯޑިނޭިޓންގ ކޮމިޓީއަށް
ޑުގެ މުވައްޒަފަކަށް ނެޝަަނލް ޓެންޑަރ ބޯ އޮފީހެއްގެ އެ މަޢުލޫމާތު ދެވޭވަުރގެ އިސް

ވޯޓުދިނުމުގައި އެފަރާތްތަކަށް  ،ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިވެވިާދނެއެވ0ެ ނަމަވެސް
 ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވ0ެ

 
ނެޝަނަލް ެޓންޑަރ ބޯޑު ނުވަަތ ބިޑްކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާްއވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު  )މ(  

      0 ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެއެ ބައްދަލުވުމެއް ކުރިޔަށްދިޔަ ގޮތުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ 
އެންމެ މަދުވެގެން ވެސް، ތިީރގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު  ،މި ޔައުމިއްޔާގައި

 0ހިމަނަންވާނެއެވެ
 

 ؛ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުްނނާއި، ހާޒިރުނުވާ މެންބަރުން  10   
 

 ؛އޮބްޒާވަރުން ،އެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވި އެޑްވައިޒަރުންނާއި  20   
 

އެ ކަމެއްގެ ، ންބަރެއްގެ މަޞްލަޙަތާ ގުޅިފައިވާ ކަމެއް އޮތް ނަމަމެ  30   
 ؛މަޢުލޫމާތު
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އެ ކަންތަްއތައް ނިްނމި ގޮތުެގ ، ބައްދަލުވުމަށް ުހށަހެޅިފައިވާ ކަްނތައްތަކާއި  40   
 ؛ތަފުސީލު

 
ގަބޫލުކުރުުމގައި ކަމެއް  ،ހުށަހެޅުމެއް ގަބޫލުނުކުިރ ސަބަބާއި  50   

 0ކަމެއް ޝަރުޠުކޮށްފައިވާނަމަ އެ
 

0 ކޮންމެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން މަޝްވަރާކުރެވުނު މުހިންމު ކަންތައްތައް  60   
މެންބަރުންގެ މެދުގައި  ،އެކަމަކާ ގުޅިގެން ދެވިފައިވާ ލަފަޔާއި ،މީގެތެރޭގައި

 0އެއްބަސްނުވެވުނު ކަމެއް އޮތް ނަމަ އެ ކަމެއް
 

ބައްަދލުވުމެއް ބާއްވާތާ ސަރުކާރު  ނެޝަނަލް ެޓންޑަރ ބޯޑުގެ ުނވަތަ ބިޑްކޮމިޓީގެ )ފ(  
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއާއި       ( ތިނެއް) 3ބަންދު ނޫން 

އެ ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމަިއފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ މަޢުލޫާމތު، މެްނބަރުންެގ 
ޓީގެ އަދި މީގެ އިުތރަށް ބިޑްކޮމ0ި މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ފޯރުޮކށްދޭްނވާނެއެވެ
ދުވަހުގެ ( ދޭއް) 2ސަރުކާރު ބަންދު ނޫްނ ، ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ާފސްކުރާތާ

 0ތެރޭގައި އެ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެވެ
 

ކުއްލި ހާލަތެއް ދިމާވެގެން ޮކންމެހެން ނިންަމންޖެހޭ ކަމެއް ނިންމުމަށް އެކަމަކާ  )ދ(  
އިވާ ކަރުދާސްތައް މެންބަރުންނަށް ޮފނުވައިގެން އެކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފަ

މެންބަރުްނގެ އަޣުލަބިއްޔަތުްނ  ،ގުޅޭގޮތުން މެންބަރުން ދެކޭގޮތް ލިޔުމުން ހުށަހަޅައި
ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑުގެ ނުވަތަ ބިޑްކޮމިޓީގެ  ،ނަމަވެސް 0އެކަމެއް ނިންމިދާނެއެވެ

އެ ކަމެއް  ،ކު ހުށަހަޅައިފަިއވާނަމަޖަލްސާއަކުން އެކަމެއް ނިންމުމަށް މެންބަރަ
 0ނިންމަންވާނީ ބޯޑުގެ ނުވަތަ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ހުަށހަޅައިގެންނެވެ

 
 

އޯޑިއޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ ކޮންފެރެންސްކުރެވޭ ފަދަ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެްނ       )ތ(  
މިފަދަ 0 ވެބިޑް ކޮމިޓީއާއި ޓެންޑަރ ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭްއވިދާނެއެ

ބައްދަލުވުންތައް ބާއްާވނޭ ގޮތުެގ އުސޫލެއް ބިޑް ކޮމިޓީއާއި ޓެންޑަރ ބޯޑުގެ ހިންގާ 
 0ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންަނންވާނެއެވެ

 
މަޞްލަޙަތު ގުޅިފައިވާ 

ކަންތައްތަކުގައި 
މެންބަރުން 

 ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް 

ގެ ީމހަކަށް، ނުަވތަ މެންބަރަކާއެކު ނުވަތަ މެްނބަރެްއގެ ގާތްތމާ، މެންބަރަކަށް )ހ(  13011
މަސައްކަތްކުރާ މީހަކަށް ސީދާގޮުތން ނުވަަތ ނުސީދާގޮތުން ފައިާދއެއް ކުރާނެ ކަމެއް 
ނިންމުމަށް ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑަށް ނުވަތަ ބިޑްކޮމިޓީގެ ޖަލްސާއަކަށް އެޖެންޑާ 

 0ކުރަންވާނެއެވެތިރީގައިމިވާ ގޮތުެގ މަތިން އެ މެންބަރަކު ޢަމަލު، ކޮށްފައިވާނަމަ
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 ،ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑު ނުވަަތ ބިޑްކޮމިޓީގެ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ލިބުމުން  10   

އެ ޖަލްސާއެއްގައި ، މެންބަރަކާ ގުޅުމެއްހުރި އައިޓަމެއް އެޖެންޑާކޮށްފައިވާނަމަ
ނުވަތަ ނެޝަަނލް ޓެންޑަރ ޯބޑު ނުވަތަ 0 އެ މެންބަރަކު އެކަން ހާމަކުރުން

މަްޞލަޙަތު ފުށުއަާރ ، ކަމަށް އެފަަދ ކަމެއް އަތުވެއްޖެނަމަބިޑްކޮމިޓީގެ ސަމާލު
 0 މެންބަރަކު އެ ކަމެއް ހާމަކުރުން

 
މެންބަރަކާ ގުޅުންހުރި ކަަމކާ ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ ަބއްދަލުމަކަށް   20   

އެ މެންބަރަކާ ގުޅުންހުރި ކަމަކާ ބެހޭގޮތުްނ  ،ހާޒިރުވިކަމުގައިވިޔަސް
 0ނިންމާ އިރު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިނުވުން މަޝްވަރާކުރާ އިރު އަދި ގޮތެއް

 
 އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތާ ގުޅިފައިވާ ކަމެއް ޖަލްސާއެއްގައި މެންބަރަކު ހާމަކޮށްފިނަމަ،  )ށ(  

އެ ޖަލްސާއަކީ މި ގަވާއިދުގައި ބުނެވިފައިވާގޮަތށް މެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތާ 
ނުވަތަ ެއ ބައްދަލުވުމުގައި  ،މަށްގުޅުންހުރި ކަމެއް ހުށަހެޅުނު ބައްދަލުވުމެއްކަ

މެންބަރެއްގެ މަޞްލަޙަތުހުރި ކަމެއް ހިމެނޭތީ މެންބަރަކު އެކަން ބަޔާންކޮށް 
ވޯޓުދިނުމުގައި ބައިވެރިނުވާ ބައްދަލުވުމެއްކަން އެނގޭގޮތަށް އެ ބައްދަލުވުމުގެ 

 ޔައުމިއްޔާގައި ލިޔަންވާނެއެވ0ެ
 

ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ 
މަސްއޫލިއްޔަތާއި 

ންމާ ޒި
މުއައްސަސާތަކަށް 

 ބެހިފައިވާ ގޮތް 

ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށްގެންދާނޭ ގޮތްތަކާއި ތަފާތު އަުގތަކުގެ  )ހ(  13023
ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލާނެ އޮފީސްތައް 

ނޑައަޅާނީ ތިރީގައިވާ އުސޫލުން މިނިސްޓަރެވ0ެ  ކަ
 

އޮފީސްތަކަށް ާއންުމކޮށް ބޭުނންވާ ތަކެއްޗާއި ވަިކ ކަމަކަށް  ދައުލަތުގެ  10  
އަދި މަސައްކަތް ކުރުވުމަށާއި ޚިދުމަތް  ،ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ގަތުމަށާއި

ނޑައެޅުނ0ް  ހޯދުމަށް ވަކި އޮފީހެއް ނުވަތަ ޮއފީސްތަކެއް ކަ
 

ން ބިޑްކޮމިޓީއަށް  1ޖަދުވަލު މަސައްކަތާއި ތަކެތީގެ އަގު، މި ބާބުގެ   20   
ނޑަށްވުރެ މަތިނުވާނަމަ އާންމު ބޭނުންތަަކށް  ،އިޚުތިޔާރު ދީފައިވާ މިންގަ

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރެވިަފއިވާ، ތަކެިތ  1ހޯދަންޖެހޭ މި މާއްދާގެ 
      ގަތުމާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމާއި މަސައްކަތްތައް ކުރުވުމުގެ ކަންތައްތައް 

 އަމިއްލައަށް ކުރަމުން ގެންދިޔުނ0ްއެ އޮފީހަކުން 
 

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންުކރެވިފައިވާ  2ވަނަ ނަންބަރާއި  1މި މާއްދާގެ   30   
ތަކެތި ގަތުމާއި މަސައްކަތް ކުރުވުމުގެ  ،ތަކެއްޗާއި މަސައްކަތްތައް ފިޔަވައި
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ހެދިފައިވާ  އެހެން ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަްނވާނީ މިނިސްޓްރީގައި އެކަމަށް 
 ނެވ0ެންގެ ދަށުނިޒާމު
 

އަންނަނިވި  ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ޒިންމާވާންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ ެތރޭގައި )ށ(  
 ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވ0ެ

 
އަހަރީ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށް، އެ ޕްލޭންގައިވާ ޕްރޮކިއުމަންާޓ   10   

ވަތަ އޮފީސްތަކަށް ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅާ ވަކި އޮފީހަކަށް ނު
 ފޯރުކޮށްދިނުނ0ް

 
ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރަށް އެ އޮފީހަކަްށ ހޯދަންޖެޭހ   20   

އެންމެހައި ތަކެއްޗަކާއި، ޚިދުމަތްތަކާއި، ކުރުވަންޖެޭހ އެންމެހައި 
މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު ހިަމނައިގެން އެކަންކަމަށް ބޭނުންާވ ހުްއދަ ހޯދައި، 

 އްތަކަށް ޭބނުންވާ ފައިސާ ބަޖެޓުގައި ހިމެނުނ0ްއެކަންތަ
 

ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަންތައްތައް ިހންގާ ދައުލަތުގެ ކޮންމެ އޮީފެހއްގައި، އެތަނަކުން  )ނ(  
ހިންގާ ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަންަތއްތަކުގައި މަސްއޫލުވެ ޖަވާުބދާރީވާނެ ފަރާތެއް 

ނޑައަޅަންވާނެއެވ0ެ އަދި ދިމާވާ މައްސަލަތަކުގަ އި އެފަރާތަކުން ކަ
 ޒިންމާވާންޖެހޭނެއެވ0ެ

 
ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ 

ކަންތައްތައް ހިންާގ 
ބަލަހައްޓާ އޮފީސްތަކުެގ 

 މަސައްކަތްތައް

ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަންތައްތައް ހިންގާ ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ތިރީގައިމިވާ  )ހ(  13021
 ކަންތައްތައް ކުރަންވާނެއެވ0ެ 

 
 ވަކި ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕްލޭންތައް ތައްޔާރުކުރުނ0ްއެކަމަކާ ގުޅުންހުރި ވަކި  10  

 
ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަންތައްތަކަްށ ބޭނުންާވ ރިކުއަރމަންޓް ަތއްޔާރުކުރުން،   20  

އަދި ރިކުއަރމަންޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫާމތު ލިބެންހުރި 
 ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން އެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުނ0ް

 
 ގެ މަސައްކަތް މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުނ0ްޕްރޮކިއުމަންޓު  30   

 
، އެކުލަވައިލުމާއިއި، އިޢުލާނު އެކުލަވައިލުމާބީލަން ކަރުދާސް   40   

 ނ0ް ކުރުޝޯޓްލިްސޓު ނަމަ ޝޯޓްލިސްޓްކުރާ
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ބިޑް އިވެލުއޭޝަްނ  ،ބިޑް ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމާއި  50   
    ކޮންްޓރެކްޓް ހަވާލުކުރާނޭ ފަރާތެއް ހޮވުމުގައިވައިލުމާއި، އެކުލަރިޕޯޓު 

އެ މުވައްޒަފުންގެ ލަާފ  ،އެ އޮފީހެއްގެ ފަންނީ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރުމާއި
 ހޯދުނ0ް

 
އެއްބަސްވުމަށް  ،މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުން )ކޮންޓްރެކްޓް( ތައްޔާރުކުރުމާއި  60   

 ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙު ގެނައުނ0ް
 

އެ ރިޕޯޓެއް  ،ޕްރޮކިއުމަންޓާބެހޭ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭނަމަ  70   
 ތައްޔާރުކުރުނ0ް

 
 ކުރިއަށް ގެންދިޔުނ0ް ނުވަތަ ބިޑްކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުން  80   

 
ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގައި ފަްނނީއެހީ ހޯދަންާވނީ  )ށ(  

ގެންވާ ޤާބިލު ފަރާތަކުންނެވ0ެ އެފަރާތަކީ ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ އެކަމަކަށް އެކަށީ
މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން ނުަވތަ ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ 
މަސައްކަތަށް އެދޭ ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން ނުވަތަ ބޭނުންވެއްޖެ ާހލަތެއްގައި ބޭރުން 

ނޑައަޅާނީ ޢައްޔަންކުރެވޭ ފަރާތެކެވ0ެ ފަންނީއެހީ ފޯރު ކޮށްދޭ ފަރާތުގެ ފެންވަރު ކަ
ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މަސައްކަތުގެ ބާވަތަށާއި، ދަތި ުއނދަގޫ މިަނށް ބަލައިެގންނެވ0ެ 

 އެފަދަ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ހޯދުަމށް ބޭނުންާވނެ ކަންތައްތައް ތިީރގައި މިވަނީއެވ0ެ
 

 0ތަްއޔާރުކުރުމަށްރިކުއަރމަންޓް ސްޓޭޓްމަންޓް   10   
 

ބިޑް މީޓިންގގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށާއި، ބީލަމަާކ ގުޅޭގޮތުން -ޕްރީ   20   
 0ސާފުކޮށްދިނުމަށްސާފުކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު 

 
 ބިޑް ދިރާސާކުރުމުގައި ފަންނީ ކަންކަން ވަޒަންކުރުމަށ0ް  30   

 
ނޑައަޅާފައިވާ ދައުލަތުގެ ވަކި އޮފީ )ނ(   ހަކުން ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަންތައްތައް ުކރުމަށް ކަ

އެކަމަށް ހެދިފައިވާ  އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނުވަތަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ސެކްޝަނަކުން ދައުލަތުގެ ެއހެން އޮފީހެއްގެ ޭބނުމަށް  ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ 

 މަސައްކަތެއް ކުރިޔަށް ގެންދަންވާނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވ0ެ
 

އިވެސް ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަންތައްތަްއ ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއްގަ  10   
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 ކުރުމުގައި އެކަމަކަށް އެދިފައިވާ ދައުލަތުގެ އޮފީހާ ގުޅިގެން ކުރުނ0ް
 

ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް އެދިފައިވާ ދައުލަތުގެ އޮފީހުން   20   
 ލިބެންހުރި ފަްނނީއެހީއާއި ލަފާ ޯހދުނ0ް 

 
އުމަންޓުގެ ކަންތައްތަަކށް އެދިފައިވާ ދައުލަތުެގ ބިޑް ދިރާސާކުރުމުގައި ޕްރޮކި  30   

އޮފީސް ނުވަތަ އެ ޚިދުމަތް ނުވަތަ ހޯދާ ތަކެތި ބޭނުންކުާރ އޮފީސް 
 ތަމްސީލުކުރާނޭ ފަރާތެއް ބައިވެރިކުރުނ0ް

 
ދައުލަތުގެ ހުރިހާ އޮފީސްތަކެއްެގ އާންމު ބޭނުމަށް މަރުކަޒީ އުސޫލުން ގަނެވޭ ތަކެިތ  )ރ(  

މަސައްކަތް ުކރުވުމުގައި މި މާއްދާގެ )ނ( ިއސްތިސްނާވާނެއެވ0ެ  ގަތުމުގައި ނުވަތަ
 މަުލކުރާނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެ މަތިްނނެވ0ެޢަމިގޮތުން ތަކެތި ގަތުމުގައި 

 
ދައުލަތުގެ ހުރިހާ އޮފީސްތަކެްއގެ އާންމު ޭބނުމަށް ހޯަދންޖެޭހ ތަކެއްޗާއި   10   

ވާ މަސައްކަތް ކުރުވުމާއި ނުވަތަ ވަކި ކަމަކަށް ބޭނުން ،ކުރުވާ މަސައްކަތް
ތަކެތި ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވަކި އޮފީހަކަށް ނުވަތަ އޮފީސްތަކަށް 

 ސަރކިއުލަރއަކުން މިނިސްޓަރަށް ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވ0ެ
 

އާންމުކޮށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާިއ، އާންމުކޮށް ކުރުވަންޖެހޭ މަސައްކަތް   20   
  އޮފީހަކާ ހަވާލުކޮށްފައި ނުވާނަމަ، އެތަކެއްޗާއި މަސައްކަތް  ކުރުވުމަށް ވަކި

އެ އޮފީހަކުން ކުރިޔަށް ގެންދަންވާނީ މި ބާބުގައި ބަޔާްނކުރެވިފައިވާ 
 ގޮތަށެވ0ެ

 
އާންމުކޮށް ބޭުނންކުރެވޭ ތަކެތިަކމުގައި ބެލެވޭނީ ދައުލަތުގެ އެއްޮއފީހަކަށްވުރެ   30   

އްޗާއި، ކުރުވާ މަސައްކަތާއި، ގިނަ އޮފީސްތަކަކުން ބޭނުންުކރާ ތަކެ
 ހޯދަންޖެހޭ ޚިދުމަތަށެވ0ެ

 
ދައުލަތަށް އާންމުކޮށް ޭބނުންވާ ަތކެއްޗާއި މަސައްކަތާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް  )ބ(  

ހަވާލުކުރެވިފައިވާ އޮފީހަކުން އާންމުކޮށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި މަސައްކަތާއި ޚިދުމަތް 
ކޮންޓްރެކްޓް )ފްރޭމްވަރކް ެއގްރީމެންޓް( ނުަވތަ  ދިގު މުއްދަތުގެ ،ހޯދުމުގައި

 އެކަމަކަށް އެކަށީގެންވާ އެހެން ާބވަތްތަކުގެ އެގްރީމެންޓް ހެދިދާނެެއވ0ެ
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ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ 
  ދަޢުވަތުދިނުމާއި،

އެފަރާތްތައް 
 ޝޯޓްލިސްޓްކުރުން 

ލް( ދެވޭނީ ފަންީނ ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު )ރިކްއެސްޓް ފޮރ ޕްރޮޕޯސަ )ހ(  13022
ޚިދުމަތް )ކޮންސަލްޓެންސީ ަސރވިސަސް( ހޯދުމަށާއި އެ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ބާވަުތން 
ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު ދިނުމަށެވ0ެ މިގޮތުން ކަމަށް އެކަށީގެންވާ 
ފަރާތްތަކެއް ޝޯޓްލިސްޓްކުރުމުގައި އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތެއް 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ  13038ތުން މި ގަވާއިދުގެ ހޯދައިދިނުމުގެގޮ
އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށް ޝާއިޢުުކރަންވާނެއެވ0ެ ޝޯޓްލިސްޓްކުރާީނ، ޝައުޤުވެރިކަން 
ފާޅުކުރާ )އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓްރެސްޓް( ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެކަމެއްގެ 

ކަންހުރި އެަކމަށް އެންމެ އެކަށީެގންވާ ފަާރތްތަކެވ0ެ މިގޮުތން ތަޖުރިބާއާއި ޤާިބލު
 ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތުދެވޭނެއެވ0ެ

 
މި ގަވާއިދުގައި، ވަކިގޮތަކަްށ ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަމެއް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް  )ށ(  

އް ހޯދަންވާނީ ާއންމުކޮށް ބީލަަމްށ ހިނދަކު، ޚިދުމަތްތަ ބުނެފައިނުވާހައި
 ހުޅުވާލައިގެންނެވ0ެ

 
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެވިަފއިވާ ގޮތަށް އާންމުކޮށް އިޢުލާުނކުރާ ބީލަންތަކުގައި،  )ނ(  

ނޑަށްވުރެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަނަ ނަންބަރުގައި  3ގެ  2ޖަދުވަލު މި ބާބުގެ  މިންގަ
ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު  ،ޖެކްޓެއްގެ އަންދާޒާ އަގު ބޮޑުނުވާނަމައެ ޕްރޮ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ ދިވެހި ކުންފުނިތަކަށް އެކަިނ 
 ބައިވެރިވެވޭގޮތަށް ހަނިކުރެވިދާެނއެވ0ެ

 
ވަކި ބަޔަކަށް ނުވަަތ 
ފަރާތްތަކަކަށް ބީލަުމގަިއ 

ބަިއވެިރުވމުގެ ުފރުޞަުތ 
ން )ރެސްޓްރިކްޓެްޑ ދިނު

 ޓެންޑަރިްނގ(

ރެސްޓްރިކްޓެޑް ޓެންޑަރިންގއަކީ އާންމުކޮށް އިޢުާލނުކުރުމަކާ ނުލައި އެކަމަކަށް  )ހ(  13023
އެކަށީގެންވާ ފަރާތްތަކެއްގެ ތެެރއިން ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވޭ ވަކި ބަޔަކަށް ނުވަތަ ވަކި 

އި ދީގެން އެ ފަރާތްތަކަކަށް ީބލަމުގައި ބައިެވރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ސީދާގޮތެްއގަ
ކުރުވަން ބޭނުންވާ ަމސައްކަތް ކުރުވުމާއި، ، އޮފީހަކަށް ބޭުނންވާ ތަކެތި ަގތުމާއި

 ހޯދަން ބޭުނންވާ ޚިދުމަތް ހޯދުމެވ0ެ
 

ވަނަ މާއްދާގެ  13038ރެސްޓްރިކްޓެޑް ޓެންޑަރިންގގެ މަޤުޞަދަކީ މި ގަވާއިދުގެ  )ށ( 
ލާނުކުިރނަމަވެސް އިތުރު ވާދަވެރިކަމެއް ނުވަތަ ހެޔޮއަގެްއ ދަށުން އާންމުކޮްށ އިޢު

ނުލިބޭނެކަަމށް ބެލެވޭ ހާލަތްތަުކގައި ވާދަވެރިކަން ނުގެއްލި އެަކށީގެންވާ އަގެއްގައި 
 ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމެވ0ެ

  
 ގައިމިވާ ހާލަތްތަކުގައެވ0ެރެސްޓްރިކްޓެޑް ޓެންޑަރިންގގެ އުސޫލުން ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީ )ނ(  

 
ހޯދަން ޭބނުންވާ ތަެކތި ިލބެންުހރީ ނުވަތަ ކުރަން ބޭނުންވާ ަމސައްކަތެއް   10   
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 ކުރެވެންހުރީ މަދު ނުވަތަ ވަކި ފަރާތްތަކަކުން ކަމުގައިވުނ0ް
 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުއްލި  13026މި ގަވާއިދުގެ   20   
ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގަިއ ނިންމަްނ  ހާލަތްތަކުގަޔާއި، ދައުަލތުން
ނޑައަޅައި މަޝްރޫޢުތައް އާންމުކޮށް ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިގެން  ކަ

 ކުރާނެ އެކަށީގެންވާ ވަުގތުނެތުނ0ްތަންފީޛު
 

މި މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް ވަކި ފަރާތްތަކަކަށް ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ  )ރ(  
ވަނަ ނަންބަރުގަިއ ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  3ގެ  2ޖަުދވަލު ފުރުޞަތު ދޭއިރު މި ާބބުގެ 

ނޑަށްވުރެ އެ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ އަންދާޒާ އަގު ބޮޑުނުވާނަމަ ޓެންޑަރުގައި  ،މިންގަ
ދިވެހި  ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ

 ވޭގޮތަށް ހަނިކުރެވިދާނެއެވ0ެކުންފުނިތަކަށް އެކަނި ބައިވެރިވެ
 

"ރެސްޓްރިކްޓެޑް ޓެންޑަރިންގ" ގެ އުސޫލުން ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދާނަމަ  )ބ(   
ގައިވާ  13031އެކަމަކަށް ހުއްދަ ދޭނީ މި ގަވާިއދުގެ  ،ނުވަތަ މަސައްކަތް ކުރުވާނަމަ

 ގޮތުގެ މަތިންނެވ0ެ 
 

 "ޝޮޕިންގ" އުސޫލުން 
ތަކެތި ގަތުން ނުވަަތ 

 ޚިުދމަތް ހޯދުން 

)ތިނެއް(   3"ޝޮޕިންގ" އަކީ ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ މަދުވެގެން  )ހ(  13024
ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދަިއ، އެ ކޯޓޭޝަންތައް އަޅާކިޔުމަށްފަހު އޭގެ ތެރެއިން 

 މެވ0ެއެންމެ އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ފަރާތަކުން ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދު
 

ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދުަމށް ނުވަތަ މަސައްކަތެއް  ،"ޝޮޕިންގ" ގެ މަޤުޞަދަކީ )ށ(  
ކުރުވުމަށް އާންމުކޮށް އިޢުލާނުުކރުމުން އެކަށީގެންވާ ތަރުޙީބެއް ނުލިބިދާނެ އަިދ 
ހެޔޮއަގެއްވެސް ނުލިބިދާނެކަމަށް ފެންނަ ހާަލތްތަކުގައި އިޤުތިާޞދީގޮތުން ފައިދާހުިރ 

އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގެމަތިން ވާދަވެރި މާޙައުލެއްގައި، ހެޔޮ އަގެއްގައި  އަދި
 އެކަމެއް ކުރުމެވ0ެ

 
"ޝޮޕިންގ" ގެ އުސޫލުން ކޯޭޓޝަން ހޯދައިގެްނ ޕްރޮކިއުމަންުޓގެ ކަމެއް ކުރަންވާނީ  )ނ(  

ވަނަ ނަްނބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އަދަދަށް ފެޭތ  1ގެ  2މި ބާބުގެ ޖަދުަވލު 
 ކަށެވ0ެތަރޮކިއުމަންޓްޕް

 
ފަދަ  ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި އާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްގެން ހޯދަން ނުޖެހޭ )ރ(  

ޚިދުމަތް ދައުަލތުެގ ތަނަކުން ނުވަތަ އެފަދަ ހާލަތްތަކުގައި އެފަަދ ތަކެތި ުނވަތަ 
އެފަދަ ކެތި ނުވަަތ ަދ ތަރޯލްކުރާ ތަނަުކން ހޯދިދާނެވ0ެ މިޮގތުން އެފަދައުލަތުން ކޮްނޓް
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ލިބެން  ޚިދުމަތްއެަފދަ ތަކެތި ނުވަތަ  ޚިދުމަތް ހޯދާއިރު އެވަގުތަކު ބާޒާރުގައި އެފަދަ
 ން ޔަޤީންކުރަންވާނެއެވ0ެނޫންކަށްވުރެ ބޮޑުހުރި އަގަ

 
 

"ޝޮޕިންގ" ގެ އުސޫލުން މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޯޓޭޝަން ހޯދާއިރު  )ބ(  
)ތިނެއް( ފަރާތަކުން ޯކޭޓޝަން ހުަށނާޅާނަމަ،  3މަދުވެެގން  ފުރަތަމަ ފަހަރު،

ދެވަނަފަހަރަށް ކޯޓޭޝަްނ ހޯދާއިރު ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެއްފަރާތަކުން 
އަދި  ފަރާތަކީ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތަކަށްވެފައިކަމުގައިވީނަމަވެސް، އެ

 ވާނަމަ، އެފަރާތަކާ އެކަށީގެންވާ އަގެއްކަމުގައި އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ 
 މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވ0ެ

 
"ސިންގަލް ސޯްސ 
ޕްރޮކިުއމަންޓް" ެގ 

އުސޫލުން ތަކެތި ގަތުްނ 
 ނުވަތަ ިޚދުަމތް ހޯދުން 

"ސިންގަލް ސޯސް ޕްރޮކިއުމަންޓް" އަކީ ވާދަވެރިކަމަށް ހުޅުވާނުލައި ސީދާ ވަކި  )ހ(  13025
 0ފަރާތަކުން ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަްތ ހޯދުމެވެ

 
"ސިންގަލް ސޯސް ޕްރޮކިއުމަންޓް" ގެ އުސޫލުން ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދުން  )ށ( 

ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ކުރުވުމުގެ މަޤުޞަދަކީ ވާދަވެރި ީބލަމަކަށް ވަގުތުެންތ 
ހާލަތްތަކުގައި ނުވަތަ އޭގެ އަގުގެގޮތުން ވާދަވެރި މާޙައުލެއްގައި އެ ބީލަމަކަށް 

ނުފެންަނ ހާލަތްތަކުގައި ހޯދަން ބޭނުންާވ އެއްޗެއް ނުވަތަ  ތަރުޙީބު ލިބިދާނެކަމަށް
ޚިދުމަތެއް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ހޯދުން، ނުވަތަ ކުރުވަން ބޭުނންވާ މަސައްކަތެއް 

 އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ކުރުމެވ0ެ 
 

 "ސިންގަލް ސޯސް ޕްރޮކިއުމަންޓް" ގެ އުސޫލުން ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި  )ނ(  
ވަނަ ނަންަބރުގައިވާ އަގަށްވުރެ  1ގެ  2ޖަދުވަލު ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ އަގު މި ބާބުގެ 

ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދަންވާނީ އެފަރާތެއްެގ މާލީ އަދި ފަންނީ  ބޮޑުވާނަމަ، އެ
 ޤާބިލުކަން ޔަގީންކުރުމަށްފަހުގައެެވ0

 
މަންޓް" ގެ އުސޫލުން ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދޭނީ "ސިންގަލް ސޯސް ޕްރޮކިއު )ރ(  

ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ކުރުވޭނީ، ތިރީގައިމިވާ  ހާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހާލަތެއް 
 މެދުވެރިވެގެންނެވ0ެ

 
ހޯދަން ބޭުނންވާ ތަކެތި ނުަވތަ ޚިދުމަތް ލިބެންހުރީ ނުވަތަ ކުަރން ބޭނުންާވ   10   

 ފަރާތަކުން ކަމުގައިވުނ0ް މަސައްކަތެއް ކުރެވެންހުރީ އެންމެ
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ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުއްލި  13026މި ގަވާއިދުގެ   20   
ޔާއި، ދައުލަުތްނ ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ނިންމަްނ އްހާލަތްތަކުގަ

ނޑައަޅާ މަޝްރޫޢަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދުމަްށ  ކަ
ގެ ކަންތައްަތއް ކުރާނޭ ޕްރޮކިއުމަންޓުލައިގެން ވައިހުޅުއާންމުކޮށް ބީލަމަށް 

 އެކަށީގެންވާ ވަގުތުނެުތނ0ް
 

ކުރިން ހޯދާފައިވާ އެއްޗެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ނުވަަތ ކޮށްފައިވާ   30   
މަސައްކަތެއްގެ ފެންވަރު )ސްޓޭންޑަޑް( ހިފެހެއްޓުމަށް ނުަވތަ ގުޅުން 

ނޑި ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް )ކޮމްޕެޓިބިލިޓީ( ދެމެހެއްޓުަމށް ނުވަތަ މެދު ނުކެ
ތަކެތި ނުވަތަ އެފަދަ ޚިދުމަތް ހޯދާފައިވާ  ކުރިން އެފަދަ ،)ކޮންޓިނިއުީޓ(

ފަރާތުން ނުވަތަ އެަފދަ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ފަރާތުން އެަފަދ އެއްޗެއް 
 ނުވަތަ އެފަދަ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަްށ ނުވަތަ އެފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރުވުމަށ0ް

 
ކުރެވިފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން އިތުރަށް ތަކެތި ގަންނަން  ކުރިން  40   

ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދަން ނުަވަތ މަސައްކަތެއްކުރަން ޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި، 
ބީލަމަށް ހުޅުވާލުމުން ވާދަވެރިކަެމއް ނުވަތަ އިތުރު ފައިދާއެއް ލިބިދާނެކަމަށް 

 ނުފެންނަ ކަްނތައްތައް ކުރުމަށ0ް
 

ންގަލް ސޯސް ޕްރޮކިއުމަންޓް" ގެ އުސޫލުން ތަކެތި ނުވަަތ ޚިދުމަތް ހޯދާނަމަ "ސި )ބ(  
ގައިވާ  13031ނުވަތަ މަސައްކަތް ކުރުވާނަމަ، އެކަމަކަށް ހުއްދަ ދޭނީ މި ބާުބގެ 

 ގޮތުގެ މަތިންނެވ0ެ
 

ޚިދުމަތް ހޯދާނަމަ  "ސިންގަލް ސޯސް ޕްރޮކިއުމަންޓް" ގެ އުސޫލުން ތަކެތި ނުވަތަ  )ޅ(  
ނުވަތަ މަސައްކަތް ކުރުވާނަމަ، އެކަމެއް ކުރިޔަށް ގެންދަން ނިްނމި ގޮތާއި، އެކަމުގެ 

 އެކަމުގެ ތަފުސީލު ލިޔުމުން އެނގެން އޮންނަންވާނެއެެވ0 ،ސަބަބާއި
 

 ތެއް ނުވަަތ ކުއްލި ހާލަ
ކުއްލި ހާލަތްތަކުގަިއ 

ޕްރޮކިުއމަންޓުގެ 
ކަންތައްަތއް ކުރިޔަްށ 

 ޔުން ގެްނދި

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކުއްލި ހާލަތެއް މެދުވެރިވިކަމުގައި ބެލެވޭނީ ތިރީގައިވާ  )ހ(  13026
 ހާލަތްތަކުގައެވ0ެ

 
ވަނަ މާއްދާގައި  253ގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ  10  

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުއްލި ނުރައްކަުލގެ ހާލަތު އިޢުލާނުކުރުމުނ0ް
 

ފުރާނައަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާފަދަ ނުވަތަ ދިމާވާ ހާދިސާއަކާ  އިންސާނެއްގެ  20  
ޓަްށ ށްގުޅިގެން، ބަޔެއްގެ ދިރިއުުޅމުގެ ފެންވަރަށް ނުވަތަ ތިމާވެ
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 ނުރައްކާތެރިކަމެއް ކުރިމަތިވުނ0ް
 

 އްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކާރަސިޔާސަތާ އެއްގޮތަށް ސަރުކާރުގެ   30   
 ސަރުކާރުން ރާވައި އިން ކުއްލި ގޮތަކަށް ގުޅުންހުރި ޕްރޮގުރާމްތަކުގެ ތެރެ 

 ގެ ހިންގާ ޕްރޮގުރާމްތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް މި ގަވާއިދުގައި ޕްރޮކިއުމަންޓް
ނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތަށް ކުރުމަށް ވަގުތު ނެތުމުގެ ކުރުމަށް ކަންތައްތައް  ކަ

ސަބަބުން އެފަދަ ޕްރޮގުރާމްތައް ހިންގުމަށް ކުރަންޖެޭހ ޚަރަދެއް 
ގުޅުން ހުރި ކަެމއް ނުކޮްށ  ރައްޔިތުނަށް ޭދންޖެހޭ ޚިދުމަތާ ،ޖެނަމަނުކުރެވިއް

 ލަސްކުރެވެން ނެތް ހާލަތްތަކުގައ0ި
 

ތަކާއި އާންމު ބޭނުންތަކަްށ ޢިމާރާތްދައުލަތުގެ މުދަލާއި ތަކެތި ނުވަތަ   40   
ހެދިފައިވާ ތަންތަނާއި ތަކެއްޗަްށ ނުރައްކާތެރިވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެކަމެއް 

ރުމާއި ދެމެހެއްޓުމަށް ނުވަތަ އޭގެ ފެންވަރު ކުރިން ހުރިގޮތަްށ ރަނގަޅުކު
 ގެނައުމަށްޓަކައި ވަގުތުން ފިޔަވަުޅއަޅަންޖެހުނ0ް

 
ހޯދަން ބޭުނންވެފައިވާ ކުދިކުދި ތަކެތި ނުިލބުމުގެ ސަބަުބން ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ   50   

 ނ0ްލަސްވުމަސައްކަތް އެކަށީގެންވާވަރަށްވުރެ 
 

ރާތެއް މަރާމާތުުކރުމާއި މުދާ ބެލެހެއްޓުމުގައި ިމ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ދައުލަތުގެ އިމާ )ށ(  
ބުނެވިފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރެޭވނީ އެ މާއްދާގައި ބުނެވިފައިވާ ހަމައެކަނި ކުއްލި 

 ހާލަތްތަކުގައި އެކަންޏެވ0ެ
 

       ކުރުމުގައި، ކުއްލި ހާލަތެއް މެދުވެރިވެެގން ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަންތަްއތައް  )ނ(  
މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ ކުރުމަށް ދަތިވާ ހާލަތްތަުކގައިވެސް އެކަމެއް 

 ކުރަންވާނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވ0ެ
 

އެ ކޮންޓްރެކްޓެއް ހަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން އެކަމަކަށް ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ   10   
 ފަރާތެއްގެ ހުއްދަ ހޯދައިގެނ0ް

 
 އޮތް އެްނމެބޮޑު ވާދަވެރިކަމެއް ހޯދައިގެނ0ް އެ ހާލަތެއްގައި ލިބެން  20   

 
ހޯދަން ބޭުނންވާ އެއްޗެއްގެ އަދަދު ނުވަތަ ކުރަން ބޭުނންވާ މަސައްކަތް   30   

އެވަގުތަކު ދިމާވެފައިވާ ކުއްލި ހާލަތުގައި ކޮންމެހެން ބޭުނންވާ މިންވަރަށްވުރެ 
 އިތުރުނުވުނ0ް
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ލަތެއްގައި ކުރިޔަށް ގެންދަނީނަމަ، އެކަމެްއ ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަންތައްތައް ކުއްލި ހާ )ރ(  

ކުއްލި ހާލަތެއް މެދުވެރިވި  ،ކުރިޔަށް ގެންދަން ނިންމި ގޮތާއި، އެކަމުގެ ސަބަބާއި
 ގޮތުގެ ތަފުސީލު ލިޔުމުން އެނެގން އޮންނަންވާނެއެވ0ެ

 
ބިޑްކުުރމުގެ ދަޢުވަތަާކ 

ނުލައި މަަސއްކަތްތަްއ 

 ހަވާލުކުރުން 

 ،ން މާއްދާއެއްގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސްމި ގަވާއިދުގެ އެހެ )ހ(  13027
ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބިޑްކުރުމަާކ ނުލައި ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުންޏަކާ 
ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގައި ލިސްޓުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ 

، މިގޮތުނ0ް މަސައްކަތެއް ކުރުވިދާނެއެވެ ހިމެނޭ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުޮކްށގެން އެ

ނޑައަޅަންވާނީ ، މަސައްކަތުގެ ބާވަތާއި ،މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނޭ ފަރާތެއް ކަ

މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތް ހިމެނޭގޮަތްށ އެ އޮފީހެއްގެ މާލީ ، މަސައްކަތުގެ އަގާއި
ލުކުރަން ނިންމި ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ މި މާއްދާގެ ދަށުން އެ ފަާރތަކަށް ބީލަން ަހވާ

މިނިސްޓަރުގެ ، މިނިސްަޓރަށް އެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަަޅއި، ސަބަބު ބަޔާންކޮށް
 0ލަފާގެމަތިން ނޭަޝނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑުން ހުއްދަ ހޯދައިގެންނެވެ

 
، މި ގަވާއިދުގެ އެހެން މާއްދާއެއްަގއި އެހެން ގޮތަަކށް ބަޔާންކޮްށފަިއ އޮތް ނަމަވެސް )ށ(  

އެހީގައި ނުވަތަ ކޮންސެޝަނަލް ލޯނެްއގެ ދަށުން ހިންގާ ބޭރުގެ ޤައުމެއްގެ 
ނޑައަޅާ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީއާ ގުޅޭ މަޝްރޫޢުއެއް  މަޝްރޫޢުތަކާއި އަދި ސަރުކާރުން ކަ
ހިންގުމުގައި ބިޑްކުރުމަކާ ނުލައި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ނުވަތަ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ 

މްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކާ ކޮމިޓީއެއްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ރައީސުލްޖު
މިގޮތުން ަމޝްރޫޢު ހަވާލުކުރެވޭ 0 ހަވާލުކޮށްގެން އެ މަޝްރޫޢެްއ ހިންގިދާނެއެވެ

ފަރާތަކީ މާލީގޮތުންނާއި ފަންީނގޮތުން އެ މަޝްރޫޢެއް ހިންގުމަށް އެކަށީގެންވާ 
 0 ފަރާތެއްކަން ކަށަވަރު ކުރަން ވާނެއެވެ

 
 ،އަކީ" ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ"ކޮށްފައިވާ ގައި ބަޔާން( ށ)މި މާއްދާގެ  )ނ(  

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންަބރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އޮންަނ ގޮތެއްގެ މަތިްނ 
އަދި މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ 0 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކުލަވައިލާ ކޮމިޓީތަކެވެ

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ ކަންކަން ކޮމިޓީން ނިންމުމުގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވާންވާނީ 
 0ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުްނނެވެ

 
ޕްރޮކިުއމަންޓުގެ ަކމެްއ 

ކުރުުމގެ ކުރިން ކުަރންޖެޭހ 
 ކަންތައްަތއް 

ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަމެއް ކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން އެކަމަކަށް ބޭނުންވާ ހުރިާހ  )ހ(  13028
ށް ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވ0ެ މަޢުލޫމާތެއް ތަފުސީލުކޮށް ލިޔުމުން އެނގެން އޮންނާނެގޮތަ 

މިގޮތުން ތަކެިތ ގަންަނނަމަ، ގަންނަން ބޭނުންާވ ތަކެތީެގ އަދަދާއި ތަފުސީލާިއ 
އާއި  )ބިލް އޮފް ކުއަންޓިޓީ(ކިޔުނު އަންދާޒާ އަގު، މަސައްކަތެއްނަމަ ބ0ީއ0ޯ



119 
 

އަންދާޒާ އަގު، ޚިދުމަތެއްނަމަ އެ ޚިދުމަތަކާ ގުޅޭ ސްޕެސިފިކޭޝަނާއި، ކުރެހުމާއި 
 މެހައި މަޢުލޫމާތާއި އަންދާޒާ އަގު ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވ0ެއެން
 

 ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަމެއް ކުރަންވާނީ ތިރީގައިމިވާ ކަންތައްތައް ހަަމޖެހިގެންނެވ0ެ )ށ(  
 

 އެކަމަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ލިިބ ޚަރަދުކުރެވޭގޮތަށް ހުރެގެނ0ް   10   
 

 ާވ ހުއްދަ ލިބުމުނ0ްއެކަމެއް ކުރަން ފެށުމަށް ބޭނުން  20   
 

ޕްރޮކިުއމަންޓުގެ 
ކަންތައްަތއް ކުރިޔަްށ 

 ރޭވުން 

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަންތައްތައް ގެންާދނޭ ރަނގަޅު އުސޫލުތަކެއް   13021
އެގޮތުްނ ކުރިޔަށް ރޭވުމުގައި ތިރީގައިމިާވ 0 ކުރިޔަށް ރާވައި އިންތިޒާމުކުރަންވާނެއެވެ

 0 ލުކަން ދޭންާވނެއެވެކަންތައްތަކަށް ސަމާ
 

ވަކިގޮތަކަށް ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގެ ގޮތުން  )ހ( 
ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ވާދަވެރިކަން ގެއްލޭގޮތަށް އެއްކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބެލޭ ކަންތައްތައް 

 ވަކިވަކިނުކުރުނ0ް
 

ކަމެއްގެ މަންފާ އެންމެ ފުރިހަމަ ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަމަކަށް ހިނގާނޭ ޚަރަދާއި އެ )ށ( 
ގޮތުގައި ލިބިގަތުަމށްޓަކައި ވަިކ މުއްދަތަކަށް ޕްރޮކިއުކުރަންޖެހޭ ތަކެތި ނުވަތަ 

 ޚިދުމަތް ނުވަތަ މަސައްކަތްތައް އެއްކޮށްލުނ0ް
 

އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ނުވަތަ ވަކި ކަމަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި މަރުކަޒީ އުސޫލުން  )ނ( 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ، ކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ބޭނުްނވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ މަސައް

 ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގައި އެކަމަށް ހެދިފައިވާ ސެކްޝަނަށް ފޯރުކޮށްދިނުނ0ް
 

  އުނިުކރާގޮތަށްއަުގން 
 ތަކެތި ދިނުން 

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ކުރުވަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުވުމުގައި ނުވަތަ  )ހ(  13033
ކޮންޓްރެކްޓްތައް ިހންގުމުގައި ެއ މަސައްކަތަކަށް ނުވަަތ އެކަމަކަށް ބޭުނންވާ ހުރިާހ 
އެއްޗެއް ކޮންޓްރެކްޓަރު އަމިއްލައަށް ހޯދައިގެން ކުރެވެްނ ހުްނނަ ހުރިހާ ކަމެްއ 
ކުރުވަންވާނީ ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ައމިއްލަ ތަކެތީގައެވ0ެ އެޫނން ކަްނތައްތައް ކުރުވާނީ، 

 ތަކެތި ހޯދައިގެންެނވ0ެ އެ އޮފީހަކުން
 

ތަކެތި ދީގެން ކުރުވާ މަސައްކަތްތަކަށް، މަސައްކަތްކުރި  އުނިކުރާގޮތަށްއަގުން  )ށ(
ދެވުނު ތަކެތީގެ އަގު  އުނިކުރާގޮތަށްފަރާތަށް އަގު ދޭއިރު އަގު ދޭންވާނީ އަގުން 

 ފަހުގައެވ0ެއުނިކުރުމަށް



120 
 

 
އާންމުކޮށް ބީލަމަްށ 

 ހުޅުަވއިލުން 
ގަތުމާއި މަސައްކަތްތަްއ ކުރުވުމާއި ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމުގެ ްޕރޮޖެކްޓްތަކުގެ އަގު   ތަކެތި )ހ(  13031

ވަަނ ނަންބަރުގައިވާ އަދަދަށްވުރެ ޮބޑުވާނަމަ އާންމުކޮށް  2ގެ  2މިބާބުގެ ޖަދުވަލު 
އިޢުލާނުކުރަންވާނެއެވ0ެ އަދި ްޕރޮޖެކްޓެއް ބީލަމަށް ހުޅުވާލުމުަގއި، ޝަރުޠުހަމަވާ 

ވަނަ  13038މަހަމަ ފުރުޞަެތއް ދިނުމުގެ ގޮތުން މި ގަވާއިދުގެ ފަރާތްތަކަށް ހަ
 މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އާންމުޮކށް އިޢުލާނުކޮށް ޝާއިޢުކުރަންވާެނއެވ0ެ

 
ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ އިޢުާލަނކާ ގުޅިގެން ބީލަން ( ހ)މި މާއްދާގެ  )ށ( 

އިވަނީ އެންމެ ފަާރތަކުން ކަމުގައި ވިޔަސް، އެ ބީލަމަކީ ޝަރުޠު ހުށަހަޅައިފަ
        ،ފުރިހަމަވާ އަދި އެ ބީލަމުގައިވާ އަގަކީ އެކަށީގެންވާ އަގެއްކަމުގައިވާ ނަމަ

 0އެ ފަރާތަކަށް އެ ކަމެއް ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ
 

، ަހޅައިފައި ނުވާނަމަގައިވާ ޝަުރޠުތައް ފުރިހަމަވާ ބީލަމެއް ުހށަ( ށ)މި މާއްދާގެ  )ނ(  

ދެވަަނފަހަަރށް އިޢުލާނުކުރުމުން ، މިގޮތުނ0ް ދެވަނަ ފަހަރަށް އިޢުާލނު ކުރަްނ ވާނެއެވެ
( ށ)ނުވަތަ މި މާއްދާގެ  ،އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބީލަްނ ުހށަހަޅައިފައި ނުވާނަމަ

އެ ކަމަށް ، ގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަާވ ބީލަމެއް ހުަށހަޅައިފައި ުނވާނަމަ
ޠުހަމަވާ ޤާިބލު ފަރާތަކާ ނުވަތަ ފަރާތްތަކަކާ ާވހަކަދައްކައިގެން އެކަށީގެންާވ ޝަރު

 0 އަގެއްގައި އެ ކަމެއް ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ
 

މި ގަވާއިދުގައި ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް ެގންދާނެ ވަކިގޮތެއް  )ރ(  
، ޚިދުމަތް ހޯދަންވާނީ، ރުވައިމަސައްކަތް ކު  ،ތަކެިތ ގަނެ، ބުނެފައިނުވާ ހިނދެއްގައި

 0އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށް ޝާއިޢުޮކށްގެން އާންމު ބީލަމަކަށް ހުޅުވަިއލައިގެންނެވެ
 

މުޢާމަލާތުކުުރމާިއ، 

 މަޢުލޫމާތުިދނުން 
ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ެޓންޑަރަރ )ބީލަންވެރިން( ުނވަތަ ސަޕްލަޔަރަކާ  )ހ(  13032

މިނޫން ގޮތަކަށް ކުރެވޭ މުޢާމަލާތުވެސް  މުޢާމަލާތުކުރަންވާނީ ލިޔުމުންެނވ0ެ
 ،ބުނެފައި އެވަނީލިޔެކިޔުމުން ފެންނަން ހުްނަނންވާނެއެވ0ެ ލިޔެކިޔުމުންކަމަްށ 

 ކުރެވިފައިވާ މުޢާމަލާތެއްގެ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ފެންނަން ުހންނާެނ ކޮންމެ ގޮތެކެވ0ެ
 

ން ކުރިއަރާފައިވާ ޒަމާނީ އިލެކްޓްރޯނިކް ޓެންޑަރިންގ ނުވަތަ ޓެކްނޮލޮޖީގެޮގތު )ށ(  
މުވާޞަލާތީ ވަސީލަތްތައް ބީަލންކުރުމުގައި ބޭނުންކުރަންވާނީ، ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ 
މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް މި ގަވާއިދުގައި ބުނެވިފައިވާ ގޮތާއި، 

ނޑައަޅާ ފަރާތުން ނެރޭ   އެްއގޮތަށެވ0ެ ދެންނެވުމާޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީ ކަ
 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ  13037ުހށަހެޅުމަށް މަުޢލޫމާތު ޭދންވާނީ، މި ގަވާއިދުެގ  ބީލަން )ނ(  



121 
 

ގޮތުގެމަތިން ލިޔުމުްނނެވ0ެ މި ލިޔުމުގައި އެކަމެއްގެ ތަފުސީލުގެ އިތުރުން އެކަމެއް 
 0ކުރުވާނެ ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ބަާލނެ ގޮތްތައް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ

 
ށަަހޅާ ފަާރތްތަކުެގ ބީލަން ހު

ޢަމަލުތައް ބަަހއްޓަންޖެޭހ 

އެ ފަާރތްތަކުެގ ، ގޮތާއި 
ކިބަިއގައި ހުންަނންޖެޭހ 

 ޝަރުޠުތައް 

ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓުގައި ބައިވެރިވުމަށް، ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ޢަމަލުތައް  )ހ(  13033
 ބަހައްޓަންޖެހޭ ޮގތް ތިރީގައި މިވަނީއެވ0ެ

 
ޓުގެ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ހެދިފައިވާ އެންމެހައި އެސޫލުތަކާ ޕްރޮކިއުމަން  10  

 އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުނ0ް
 

ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ހެދޭ ކޮންޓްރެކްޓް ނުވަތަ އެއްބަސްވުާމ އެއްގޮތްވާ   20   
ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރުނ0ް އަިދ ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ އެހެިނހެން ިލޔުންތަކުގައި 

 އެންމެހައި ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރުނ0ްބަޔާންކުރެވިފައިވާ 
 

މިނިސްޓްރީން އެކުލަވައިލާ ޕްރޮކިއުމަންޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ   30   
ނޑާ އެއްގޮތަްށ  މުވައްޒަފުންނާއި، ބީލަންވެރިްނގެ ސުލޫކީ މިންގަ

 ޢަމަލުކުރުނ0ް
 

ނޑު ޝަރުޠުތައް )ށ(   ރީގައި ތި ،ބީލަން ުހށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގަިއ ހުންނަންޖެހޭ މައިގަ
 0މިވަނީއެވެ

 
ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ޤާނޫނީ   10   

 0ބީލަން ހުށަހަޅާ ަފރާތްތަކަށް ލިބިފައި އޮުތން ،ހައިސިއްޔަތު
 

ވަނަ ބާބުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސަސްޕެންޝަނެްއ  17މި ގަވާއިދުގެ   20   
 0ހިނގަމުންދާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ުނވުން

 
އެ މަސައްކަްތ ހަވާލުކުރާ ، ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި، އެ މަސައްކަތެއްގެ ބާވަތާއި  30   

ނޑައަޅާ އިތުރު ޝަރުޠުތައް ހަމަވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ވުން  0އޮފީހަކުން ކަ
 

ބީލަން ހުށަހަާޅ 

ފަރާތްތަކުަގއި 

ހުންނަންެޖހޭނެ ހުަނރާިއ 
ޤާބިލުކަާމއި ފެންަވރާިއ 

 ން ވަސީލަތްަތއް ހުރިތޯ ބެލު

ބީލަމަކަށް ހުޅުވާލެވޭ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވޭ ފަރާތަކީ، އެކަމެއް  )ހ(  13034
ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަމާއި އެކަމެއް އެންމެ އެދެވޭގޮތުގައި ކުރުމުގެ ވަސީލަތްތައް 
ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްޯތ ބެލުމުގެ ގޮތުން، އެ ބީލަމަކަށް އެކަށީެގންވާގޮތަށް ބީލަމުގަިއ 

ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ހުނަރުވެރިކަމާއި، ޤާިބލުކަމާއި، ފެންވަރު  ބައިވެރިވާ
ނޑައަޅަންވާނެއެވ0ެ  ބަލާނޭ ކްރައިޓީރިއާއެއް ބީލަންުކރާ ފަރާތުން ކަ
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ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަާރތްތަުކގެ ހުނަރުވެރިކަމާއި ޤާބިލުކަމާިއ ފެންވަރު ބަާލނޭ  )ށ(  

   ދޭ ކަރުދާހުގައި ނުަވތަ ިއޢުލާނުގައި ނުަވތަ ކްރައިޓީރިއާ ބީލަމުގެ މަޢުލޫާމތު
ކޮލިފިކޭޝަން ޑޮކިއުމަންޓުގައި ނުވަތަ އެ ބީލަމަކާ ބެހޭ ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓުގައި -ޕްރީ 

ބަޔާންކޮށްފައި އޮްނނަންވާނެއެެވ0 މިގޮތުން ެފންވަރު ބެުލމުގެ ކްރައިޓީރިއާ 
 0ތައްޔާރުކުރުމުގައި ތިރީގައިމިވާ ބައިތައް ހިމެނިދާނެއެވެ

  
 ޕްރޮފެޝަނަލް އަދި ފަންނީ ފެންަވރު  10   

 
 ހާލަތު  ،މާލީވަސީލަތްތަކާއި، ޤާިބލުކަމާއި  20   

 
 އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް ،އިކުއިޕްމަންޓާއި  30   

 
 ހިންގުމުގެ ފެްނވަރު ،މުވައްޒަފުންނާއި  40   

 
 ކުރިން ކޮށްފައިވާ ގުޅުންހުރި އެހެން ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ރިކޯޑު   50   

 
ހާރު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި، އެފަރާތެއްގައި ހުރި ޤާބިލުކަމާިއ މި  60   

 އަދި އެކަމަކަށް ބޭނުންާވ ވަސީލަތްތައް ހުރިނަމަ އެކަނ0ް ،ހުނަރު
 

ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގައި ހިނގަމުންދާ ނުވަތަ ހިނގާފައިވާ މައްސަލައެއް އޮތްނަަމ   70   
 އެކަމެއ0ް

 
ހޯދަންޖެހޭ ލައިސަންސް ހޯދާފައިވާ ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވި އަދި   80   

އެފަރާތެއް  ނުވަތަ ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތަކީ ،ފަރާތެއްނަމަ އެކަން
 ނިސްބަތްވާ އަމިއްލަ ޤައުމުގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ އެކަނ0ް

 
ނުވަަތ  ކޮލިފިކޭޝަން ޑޮިކއުމަންޓުގައި-ބީލަމަށް ހުޅުވާލެވޭ އިޢުލާނުގަިއ ނުވަތަ ޕްރީ  )ނ(  

ބީލަމުގަިއ  ،މަޢުލޫމާތުދޭ ކަރުދާހުގައި ނުވަތަ އެ ބީލަމަކާ ބެހޭ ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓުގައި
ބައިވެރިވެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ފެްނަވރު ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމާއެކު، އެފަރާތުގެ ފެންވަރު 
ދެނެގަތުމުގެގޮތުްނ ހުށަހަޅަންެޖހޭނޭ ލިޔުންތަކާއި އެެހނިެހން މަޢުލޫމާތުތަްއ 

 ރަންވާނެއެވ0ެބަޔާންކު
 

 ފަާރތްތަކުގެ ކިބައިގައި ބީލަމެއްގައި ބައިވެރިވާ  ހުޅުވައިލާދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން  )ރ(  
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ވަނަ މާއްދާގައިވާ  13043ހުންނަންޖެޭހ ފެންވަރު ބެލުމުަގއި، މި ގަވާއިދުގެ 
އެކަށީގެންވާ ޤާިބލު  ގޮތުގެމަތިން ހޮޭވ ފަރާތްތަކަީކ ކޮންޓްރެކްޓް ހަވާލުކުަރން

 ކޮލިފައި ކުރެވިދާނެއެވ0ެ-ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައި ޕްރީ 
 

ތަކުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮޖެކްޓުޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ބީލަމަށް ުހޅުވާލެވޭ  )ބ(  
 ވަނަ މާއްދާަގއިވާ ގޮތުގެމަތިން 13042ފެންވަރު ބެލުމަްށ މި ގަވާިއދުގެ 

ޝޯޓްލިސްޓްކުރުމުގެ މަރުޙަލާއެއް ކުރިޔަށް ގެންދެވިދާނެއެވ0ެ މިގޮތުން 
ޝޯޓްލިސްޓްކުރަންވާނީ ބީލަމުގަިއ ބައިވެރިވުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން ހާމަކުރުމަށް އެދި 
ކުރެވޭ އިޢުލާނުގައި ނުވަތަ މަުޢލޫމާތުދޭ ކަރުދާހުގައި ނުވަތަ ިބޑް ޑޮކިއުމަންޓުގައި 

 މާތާ އެއްގޮތަށެވ0ެބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫ
 

ބީލަުމގައި ބަިއެވރިާވ 
ފަރާތްތައް )ބީލަްނވެިރން( 

 ރަިޖސްޓަރީކުުރން 

ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތައް ނުވަތަ ސަޕްލަޔަރުން ރަޖިސްޓަރީކޮށް އެ މަޢުލޫމާުތ  )ހ(  13035
މަރުކަޒީ އުސޫލުން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 

ރީން ކުރަމުން ގެންދިޔުމަށް ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ވަކި އޮީފސްތަކަކުން ކުރަމުން ޓްރެޜަ
 ގެންދިޔުމަށް މިނިސްޓަރަށް ނިްނމިދާނެއެވ0ެ

 
ފައި ހުޅުވައިލާސަޕްލަޔަރުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އާންމުކޮްށ  )ށ(  

ށީގެންވާ ކުރު އޮންނަންވާނެއެވ0ެ އަދި ރަޖިްސޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ސަޕްލަޔަރުން އެކަ
 މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓަރީކުރެވެންވާނެއެވ0ެ

 
ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން ތިރީގައިމިވާ  )ނ(  

 މަޢުލޫމާތު އާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުަރންވާނެއެވ0ެ
 

 މަޢުލޫމާުތ ބެލެހެއްޓޭސަޕްލަޔަރުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި، އެފަރާތްތަކާބެހޭ   10   
 ރަޖިސްޓަރީކުރާކަނ0ް ،ފަދަ ސިސްޓަމެއް ޤާއިމުކުރެވިފައިވާކަމާއި

 
ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ހުށަހަޅަންޖެޭހ  ތަކާއި،އުސޫލުރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ   20   

 މަޢުލޫމާތ0ު
 

 ،ރަޖިސްޓަރީކުރަން އެދޭ ފަރާތުގެ ކިބައިގައި ހުްނނަންޖެހޭ ަޝރުޠުތަކާއި  30   
 ރީކުރުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައ0ްއަދި ރަޖިސްޓަ

 
ރަޖިސްޓަރީ އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމަށް  ،ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތާއި  40   

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭުނންވާނަމަ ެއކަމެއ0ް
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ޕްރޮކިއުކުުރުމގައި ބޭުނންާވ 
ކަންތައްަތއް ލިޔުމުްނ 

ބަޔާންކުުރން )ސްޓޭޓްމަންޓް 

 (އޮފް ރިކުައރަމންޓް

ޕްރޮކިއުކުރުމުގައި، ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި، ނުވަތަ ކުރަން ބޭނުންވާ މަސައްކަތް  )ހ(  13036
ނުވަތަ ހޯދަން ބޭނުންވާ ޚިުދމަތުގެ ފުރިހަމަ ތަފުސީލު ހިމެނޭގޮތަށް ލިޔުމެއް 
ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވ0ެ މިގޮތުން ލިޔުން ތައްޔާރުކުރާއިރު، ސްޕެސިފިކޭޝަން، 

ކުއަްނޓިޓީ، ޑެލިވަރީ ނުވަތަ މަސަްއކަތް ނިންމަންޖެޭހ  ކުރެހުން، ބިލްސް އޮފް
ޝެޑިއުލް، ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް ނުވަތަ މިކަމަށް ބޭނުންވެދާނެ އެހެްނ 

 އެ މަޢުލޫމާތެއް ހިމަނަންާވނެއެވ0ެ ،އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއްވާނަމަ
 

 ލޫމާުތ ހިމަނަންވާނެއެވ0ެޕްރޮކިއުކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރާ ބީލަންފޮތުގައި ތިރީގައިމިވާ މަޢު )ށ(  
 

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށް އެފަހަރަކަށް ޕްރޮކިއުކުރަން ބޭނުންާވ އެއްޗެއް،   10   
މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތަކާ ބެހޭ އެންމެހައި މަޢުލޫމާތު، އެފަހަރަކަށް 
ތައްޔާރުކޮށް ބީލަމުގައި ބައިެވރިވާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާ ީބލަންފޮތުގަިއ 

 ހިމެނުނ0ް
 

ަވނަ ނަންބަރުގައިވާ މަުޢލޫމާތުެގ އިތުރަށް  1މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ   20   
ބީލަންވެރިން ހުށަހަޅާ ބީަލންަތއް ދިރާސާކޮށް ފެންވަރު ބަލާނެ ގޮތުގެ 
ނޑު )އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ( ޕްރޮކިއުކުރެވޭ ބީލަންފޮތުގަިއ  މިންގަ

 ހިމެނުނ0ް
 

އެންމެހައި ަމޢުލޫމާތުތަްއ  ބީލަމާއެކު ބީަލންވެރިން ުހށަހަޅަންޖެހޭ  30   
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތުގެ ނަމޫނާ )ފޯމެޓް( އާއި، ބީލަމާއެކު ހުަށހަޅަންޖެހޭ 

 ގެރެންޓީ ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީފަދަ ތަކެތީގެ ނަމޫނާ ީބލަންފޮތުގައި ިހމެނުނ0ް
 

ބީލަންފޮުތގައި ހިމެނޭ ސްޓޭްޓމަންޓް އޮފް ރިކުއަރމަންޓް ތައްޔާރުކުރުމުގައި  )ނ(  
 ދޭން ވާނެއެވ0ެ މާލުކަންސައިމިވާ ކަންތައްތަކަށް ތިރީގަ
 

ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި ހަމަހަމަކަމާއެކު ވާދަވެރިކަމަށް ހުޅުވާލެވޭ   10   
 ބީލަމެއްކަނ0ް

ނޑައަޅާފައިވާ   20    އެއްބާވަތެއްގެ ބީލަންތަަކށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް އާންމުކޮށް ކަ
 އުސޫލުތަކަށް ބަދަލު ނުގެނަުއނ0ް

 
ށް ހުޅުވާލައިގެްނ ހޯދާ ތަެކއްޗަކީ ނުވަތަ ކުރުވާ މަސައްކަތަކީ ނުވަަތ ބީލަމަ  30   

ހޯދާ ޚިދުމަތަކީ އެ އޮފީހެއްގެ ބޭނުންތައް ހާސިލުވާނޭހެން އެކަށީގެންާވ 
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 ފެންވަރުގައި ކުރެވޭ ކަމަކަށްވުނ0ް
 

ވަތަ ބީލަމެއްގައި ހޯދަން ޭބނުންވާ ެއއްޗެއްގެ ނުވަތަ ކުރަން ބޭނުން މަސައްކަތެއް ނު )ރ(  
ނޑައަޅަންވާނީ  ބޭނުންވާ ޚިދުމަތެއް ހާސިލުުކރުމުގައި ބޭނުންވާ ކަންތަްއތަްއ ކަ

 އެކަމަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަންނީ އަދި ފެންވަރު ހިމަނައިގެްނނެވ0ެ
 

ނޑައެޅުމުގައި، އެކަމެއް ބުނެދެވޭެނ ނުވަަތ  )ބ(   ބީލަމެއްގައި ޭބނުންވާ ކަްނތައްަތއް ކަ
ނަމެއް،  ވެސް ގޮތެްއ ނެތް ިހނދެއްގައި މެނުވީ، ވަިކ ބްރޭންޑްތަފުސީލުދެވޭނެ އެއް

ޑިޒައިނެއް، ޓްރޭޑްމާކެއް، ވައްަތރެއް، އަސްލު އުފެއްދުން އުފަްއދާ ފަރާތް ނުަވތަ 
ނޑައެޅުމުގައި  ކެޓަލޮގަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްެގން ުނވާނެއެވ0ެ ބޭުނންވާ ކަްނތައްތަްއ ކަ

އެއާ އެއްފެންވަރުގެ އެހެން  ،ރަނީނަމައިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނުގޮތަށް ރިޢާޔަތްކު
އުފެއްދުންތައް ގަބޫލުކުރަންާވނެެއވ0ެ އަދި ހުށަހެޅޭ ބީލަްނތަްއ ދިރާސާކުރުމުގައި 
ކުރިން ބުނެވުުނފަދަ ވަކި ވަްއތަރެއް ބަލަންާވނީ އިވެލުއޭޓްުކރުމުގައި ގެންގުޅެވޭ 

ނޑަކަށެވ0ެ  އާންމު މިންގަ
 

ކަށް ބަޔާންކުރެވިފައިވީަނމަވެސް، ޓެކްނިކަލް މި މާއްދާގެ )ބ( ގައި ވަިކ ގޮތަ )ޅ(  
ކޮމްޕެޓިބިލިޓީއަށާއި ސަރވިސްކުރުމަށް ނުވަތަ މަރާމާތުކުރުމަށް ނުވަތަ ވޮރަންޓީގެ 
ޝަރުޠުތައް ދެމެހެއްޓުމަށް ޮކންމެހެން ބޭުނންވާ ހާލަތްތަކުަގއި ޕްރޮކިއުކުރުމަށް 

ގެ ތެރޭގައި ވަކި ހުޅުވާލާފައިވާ ބީލަމުގައި ަބޔާންކުރެވިފައިވާ ޝަރުޠުތަކު
ނަމެއް، ޕޭޓެންޓެއް، ވައްތަރެއް، ބާަވތެއް، ވަކި އަސްލެއް،  ޓްރޭޑްމާކެއް، ބްރޭންޑް

ވަކި ފަރާތަކުން އުފައްދާފަިއވާ އެއްޗެއް، ކެޓަލޮގް ނަންބަރު ހިމެނުމަްށ 
 ލާޒިމުކުރެވިދާނެއެވ0ެ

 
 ބީލަންފޮތް 

 )ބިޑް ޑޮކިުއމަންޓް(
ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ބީލަން ކުރިަޔށް ގެންދިޔުމުގައި ބީލަމަށް ހުޅުވާލެވޭ ކޮންމެ  )ހ(  13037

ބޭނުންކުރަންވާީނ، މިނިސްޓްީރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ްޓރެޜަރީން އެކަމަކަށް 
ލައި ފާސްކޮށް އާންމުކޮށްފައިވާ ބިޑް އެކުލަވައިތައްޔާރުކުރާ، ނުވަތަ އެފަރާތުން 

 ޑޮކިއުމަންޓެކެވ0ެ
 

އި، މަދުވެގެން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް ތައްޔާރުކުރުމުގަ )ށ(  
 މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަަނންވާނެއެވ0ެ

 
 ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައ0ް ،ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށްދާނެ ގޮތާއި  10   
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ފަންނީ  ،ވައްތަރާއި  ،ބީލަމަށް ހުޅުވާލެވޭ ޕްރޮޖެކްެޓއްގެ ބޭނުންތަކާއި  20   
ނޑާއި ނޑުތައް ަތފުސީލުކޮށް  ޤާބިލު ބަޔަކު ،މިންގަ ހޮުވމުގައި ބަލާނެ މިންގަ

 "ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ރިކުއަރމަންޓް" ގެ ގޮތުގައ0ި
 

ބީލަމުގައި ބޭުނންކުރާނެ އެއްަބސްވުން )ކޮންޓްރެކްޓް( އޮްނާނނެ ގޮތާއި،   30   
އެއްބަސްވުމުގެ މާއްދާތަކާއި އެ ޕްރޮޖެކްޓެއްގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކާިއ 

 ތްތައ0ްޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮ
 

ބީލަންތައް އިވެލުޭއޓްކުރާނެ ޮގތާއި، އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ޭބނުންކުރެވޭ   40   
 ބީލަން ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ބަލާނެ ގޮތްތައ0ް ،ކްރައިޓީރިއާއާއި

 
ބީލަމާއެކު ބީަލންވެރިން ުހށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި ަމޢުލޫމާތުތަްއ   50   

ނާ )ފޯމެޓް( އާއި، ބީލަމާއެކު ހުަށހަޅަންޖެހޭ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތުގެ ނަމޫ
 ގެރެންޓީ ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީފަދަ ތަކެތީގެ ނަމޫނ0ާ

 
ންމުކޮށް އާ

އިޢުލާނުކޮށްެގންނާިއ، 
އެހެނިހެން ގޮްތގޮތުްނ 

ބީލަން އާންމުުކރުާމއި، 
 ޝާއިޢުކުުރން 

މަންޓުގެ ބީލަންތަްއ އާންމުކޮށް ހުޅުވާލާއިރު، ބީލަމުެގ ވައްތަރާއި، ޕްރޮކިއު )ހ(  13038
ނޑުތަކާއި، ކޮލިފައިވުމަށް ބޭނުްނވާނެ ޝަރުޠުތައް  އުސޫލުތަކާއި، ފަންނީ މިންގަ

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވ0ެ
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތަށް އާންމުކޮށް ހުޅުވާލާ ބީލަންތަކަށް، އެކަމަށް ޤާބިލު  )ށ( 
ރާނީ ތިރީގައިމިވާ ފަރާތްތަކުން ބީލަން ުހށަހެޅުމަްށ އިޢުލާނުކުރާނީ ނުަވތަ އާންުމކު

 ގޮތުގެމަތިންނެވ0ެ
 

ސަރުކާރުން ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ އިޢުލާނުތައް އާންމުކުރުމަްށ ހަމަޖައްސާ   10   
ވެބްސައިޓެއްގައި ހިމެނުމުެގ އިތުރަށް ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި 

 ޝާއިޢުކޮށްގެނ0ް
 

 އި،އާްނމުކުރުމާަވނަ ނަްނބަރުގައިވާ ގޮތަްށ  1މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ   20   
އެފަދަ  އިުތރުންޕްރޮކިއުކުރާ އޮފީހެއްގެ އާންމު ނޯޓިސްބޯޑުގައި ބެހެއްޓުމުެގ 

ނޑައަޅާފައިވާ ތަނެއްގައި ބަހައްޓައިގެނ0ް  އިޢުލާންތައް އާންމުކުރުމަށް ކަ
 

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ އިތުރުން ބޭނުްނވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި  )ނ(  
އެކަށީގެންާވ ގޮތްކަމަށް ފެންނަ ހާލަްތތަކުގައި، ޗާޕުކުރެވިގެން  ނުވަތަ އެއީ އެންމެ

 މަޖައްލާތަކުގައި ޝާއިޢުކޮށްގެން އާންމުކުރެވިދާެނއެވ0ެ، ނުކުންނަ ނޫސް
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ނޑައަޅާ  ،ބީލަން އާންމުކުރުމަށް ކުރާ ިއޢުލާން )ރ(   އެ އިޢުލާން އާންމުުކރުމަށް ކަ

ވާނެއެވ0ެ އަދި އެ ބީލަމަކާ ބެހޭ އުސޫލެއްގެ މަތިން ޝާއިޢުކޮށް އާންމުކުރަން
ވަަނ  13043 މަޢުލޫމާތު ދިނުަމށްފަހު އަންާދސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް މި ގަާވއިދުގެ

 މާއްދާގެ )ބ( ގައިވާ މުއްދަތު ޭދންވާނެއެވ0ެ
 

ވާ ތިރީގައިމިވާފަދަ ޕްރޮޖެކްޓްތައް، ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންަވރެއްގައި ދައުރު )ބ(  
، )ދޭއް( ނޫސް  2މަޖައްލާތަކުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން ، ޗާޕުކުރެވިގެން ނުކުންނަ ނޫސް

 މަޖައްލާއެއްގައި ޝާއިޢުކުރެވިދާނެއެވ0ެ
 

ވަނަ ނަންބަރުގަިއ  4ގެ  2ޖަދުވަލު މި ބާުބގެ  ،ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ އަގު  10   
 ތައ0ްރޮޖެކްޓުޕްބަޔާންކުރެވިފައިވާ މިންވަރުގެ 

 
އެކަށީގެންވާ ވާދަވެރި މާޙައުލެއްގައި ބީލަންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު،   20   

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފަރާތްތަކަށް ހުުޅވާލަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 
 ތައ0ްޕްރޮޖެކްޓުޓްރެޜަރީން ނިންމާ 

 
ބީލަުމގައި ބަިއެވރިާވ 

 ފަރާތްތައް ޮހވުން 
ރާތްތައް ހޮވާނީ، ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެމަިތްނ އެ ބީލަމެއްގެ މަސައްކަްތ ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަ  13031

ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތްތަކަށް ބަލައިެގންނެވެ  0 ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ކަ
  

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާގޮތަށް އާންމުކޮްށ  13038މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  
ުހށަހަޅާ ފަާރތްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށްެގން، ނުަވތަ މި ގަވާއިދުގެ  އިޢުލާންކޮށްގެން

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްގެްނ  13043
 ކޮލިފައިޮކށްގެނ0ް-ހުށަހަޅާ ފަރާތްތައް ޕްރީ

 
ވަަނ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިާވގޮތަށް ީބލަމުގައި  13041މި ގަވާއިދުގެ  )ށ(  

ބައިވެރިވުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން ހުށަހެޅުމަށް އާންމުކޮްށ އިޢުލާނުޮކށް ޝައުޤުވެރިކަްނ 
ހުށަހަޅާ ފަރާތްތައް ޯޝޓްލިްސޓްކޮށް އެފަރާތްތަކަްށ ބީަލން ުހށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު 

 އިގެނ0ް)ރިކްއެސްޓް ފޮރ ޕްރޮޕޯސަލް( ފޮނުވަ
 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާގޮަތށް ޝޯޓްލިސްޓްކޮށް  13042މި ގަވާއިދުގެ  )ނ(  
ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުުރޞަތު ވަކި ފަރާތްތަކަކަށް އެަކނި ހުޅުވާލައިގެންނާއި 

 އެކި ފަރާތްތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯަދއިގެނ0ް
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 )ރ(  
 

ނޑައަޅައިގެނ0ްއެއްފަރާތަ  ކުން ލިބެން ުހންނަ ތަެކތި ހޯދުމަށް އެފަރާތެއް ކަ
 

 ކޮންޓްރެކްޓަރުން  
 ކޮލިފައިކުރުން -ޕްރީ 

ނޑައެޅުމުގައި،  )ހ(  13043 ކޮންޓްރެކްޓެއް ހަވާލުކުރާޭނ އެކަށީގެންވާ ޤާިބލު ފަރާތެްއ ކަ
 ކޮލިފައި ކުރެވިދާނެއެވ0ެ-ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮންްޓރެކްޓަރުން ޕްރީ 

 
އެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން ގަންނަން ބޭުނންވާ ތަކެއްޗަކީ ނުވަތަ ކުރަން   10   

ބޭނުންވާ މަސައްކަތަކީ ނުވަތަ ހޯދަން ބޭނުންވާ ޚިދުމަތަކީ ވަކި ޚާއްޞަ 
ނޑައެޅިފައިވާ ނުވަތަ އެކަމެއް  ހުނަރެއް ބޭނުންވާ ނުވަތަ ވަކި ގޮތްތަކެއް ކަ

 ރެކްޓަކަށްވުނ0ްފަރުމާކުރުމުގެ ތަފުސީލު ބޭނުންާވ ކޮންޓް
 

ބީލަން ތައްޔާރުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ބީލަމުގައި   20   
ފަދަ  ވާދަވެރިކަން ކުޑަވެދާނެ ،ބައިވެރިވާނޭ ފަރާތްތައް މަދުވެ

 ކޮންޓްރެކްޓަކަށްވުނ0ް
 

ހުށަހެޅޭ ބީލަންތައް ތަފުސީލުކޮްށ ދިރާސާކުރަން ޖެހުމާއި، ގިނަ އަދަދެއްގެ   30   
ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން  ،ބީލަންތައް ދިރާސާކުރުމަށްޓަކައި ވަގުތު ހޭދަވުމާއި

 އެކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ބޮޑުވެދާނެފަދަ ކޮންޓްރެކްޓަކަށްުވނ0ް
 

ކޮލިފައި ކުރަނީނަމަ، އެކަމަށް ޝަރުޠު -ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން ކޮންޓްރެްކޓަރުން ޕްރީ )ށ(  
ކޮލިފައިވުމަށް ފުރުޞަތު އޮންާނނޭހެން މި ގަވާއިދުގެ -ރީހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޕް

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެކަމެއް އާންމުކުރަންވާެނއެވ0ެ 13038
 

-ޕްރީ ކޮލިފިކޭޝަނުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ހުރިހާ ބީލަންވެރިންނަށް-ޕްރީ  )ނ(  
   ،ންވާނެއެވ0ެ މިގޮތުން ދޫކުެރވޭ ބީލަންޮފތުގައިކޮލިފިކޭޝަން ބީަލންފޮތް ދޫުކރަ

ކޮލިފިކޭޝަން ޝަރުުޠަތއް، އަދި ީބލަންފޮްތ -ކޮލިފިކޭޝަން ކްރައިޓީރިއާއާއި ޕްރީ-ޕްރީ 
 ފުރިހަމަކުރާނެ ގޮތާއި ހުށަހަޅާނޭ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމަަނންވާނެެއވ0ެ

 
ބައިވެިރވުމުގެ ފުރުޞަތު  ކޮލިފައިކުރެވޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަމުގައި-ޕްރީ  )ރ(  

 ދޭންވާނެއެވ0ެ
 

ލަފާދިނުާމއި އެކަމަްށ 

ޝަުއޤުެވރިކަން ހުިރ 
 ފަރާތްތައް ޯހދުން 

ލަފާދިނުމާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގަިއ އެކަމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުރި ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް  )ހ(  13041
 ،ރާ ކަރުދާހުގައިއާންމުކޮށް ކުރެވޭ އިޢުލާނުގައި ުނވަތަ މަޢުލޫމާތު ދިނުަމށް ތައްޔާރުކު

އަދި ބީަލން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ  އެކަމެއްގެ ބާވަތާއި ފުރިހަަމ ތަފުސީލު،
 ،ތަޖުރިބާއާއި މަސައްކަތުގައި ޝާމިލުވާ މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ހުނަރު
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އެ ަމސައްކަތެއް އެންމެ  ކްޓެއް ހަާވލުކުރެވޭ ފަރާތަކުންއަދި އެ ކޮންޓްރެ
 ވާނޭ ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ބަލަން ބޭުނން ފުރިހަމަގޮތުގައި

ޝޯޓްލިސްޓްކުރުމުގައި  ގެންހިމަނައި )"މިނިމަމް ރިކުއަޔަރމެންޓް"( ކަންތައްތައް
 އޮންނަންވާނެއެވ0ެ އެއް ހިމެނިފައި ބަލާނޭ ކްރައިޓީރިއާ

 
ރި ފަރާތްތައް ހޯދުމަްށ ލަފާދިނުމާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި، އެކަމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހު )ށ(  

ވަނަ  13038އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރަންވާނީ ުނވަތަ ޝާއިޢުކުރަންވާނީ މި ގަވާއިދުގެ 
 މާއްދާގެ )ށ( އިން އެ މާއްދާގެ )ރ( އަށް ބުނެވިފައިވާ ގޮްތތަކުްނކުރެ ގޮތަކަށެވ0ެ

 
ތަކެއް ޝޯޓްލިސްޓްުކރުމުގެގޮތުން ބީަލން ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާޭނ އެކަށީެގންވާ ފަރާތް )ނ(  

ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ުހށަހެޅުންތައް، އިޢުާލނުގައި ުބނެވިފައިވާ ނުވަަތ 
 މަޢުލޫމާތު ދިން ކަރުދާހުގައިވާ ކްރައިޓީރިއާއާ އެއްގޮތަށް އިވެލުއޭޓްކުރަންވާނެއެވ0ެ

 
ގެންާވ އަދަދެއްގެ ބައެއް  ބީލަމުގެ ވާދަވެރިކަން ދެމެެހއްޓުމަށްޓަކައި އެކަށީ )ރ(  

)ތިނެއް( ފަާރތަށްވުރެ މަދުނޫްނ  3ޝޯޓްލިސްޓްކުރަންވާނެއެވ0ެ އަިދ މިގޮތުން 
 އަދަދެއްގެ ބީލަންވެރިން ޝޯްޓިލސްޓްކުރެވޭތޯ ބަލަންވާނެއެވ0ެ

 
ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަްށ ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރާ ަފރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  )ބ(  

ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަެކއް ޝޯޓްލިސްްޓ  ކްރައިޓީރިއާގައިވާ
 ،އަދި ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އެްނމެ ފުރަތަމަ ދޭނ0ީ ކުރަންވާނެއެވެ

0 ފަރާތަކަށެވެ( ަހއެއް) 6ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާްތތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ާޤބިލު 
އިން ފަރާތެއް ޕްރޮޕޯޒަލް މިގޮތުން ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅަން ދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެ

ޝޯޓްލިސްޓް ކޮށްަފއިވާ ފަރާތްތަކުގެ ، ހުށަހަޅަން ބޭުނންނުވާކަން ައްނގައިފިނަމަ
 0ތެރެއިން ދެން އެންމެ ޤާބިލު ފަާރތަކަށް އެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ 

 
ވަނަ ނަންބަރުަގއިވާ ގޮތުގެމަތިން،  3 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ 13043މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  13042 ޝޯޓްލިސްޓްކުރުން 

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ހުޅުވާާލ ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުުރޞަތު، އެކަމަކަްށ 
ޝޯޓްލިސްޓްކުރާ ފަރާތްތަަކްށ އެކަނި ދޭގޮތަްށ ހަމަޖަްއސާނަމަ، އެފަރާތްތައް 

 ޝޯޓްލިސްޓްކުރަންވާނީ ތިރީގައިިމވާ ގޮތްތަކަށް ބަލާފައެވ0ެ
 

ވަަނ ނަންބަރުގައި  1ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( ގެ  13023ގަވާއިދުގެ  މި  10   
ބުނެވިފައިވާ ފަދައިްނ، އެކަމެއް ކުރަނީ މަދު ނުވަތަ ވަކި ފަރާތްތަކަކުން 

 ކަމަށްވުނ0ް
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     ޝޯޓްލިސްޓްކުރުމުގައި އެކަމެއް ކުރަމުންގެންދާ ތަޖުރިބާހުިރ މަދުވެގެން  20   
 ފަރާތެއް ހިމެުނނ0ް )ތިނެއް( 3

 
ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓްކުރުމުގައި، އެ ބޭނުންވާ ކަމެއް  )ށ(  

ފުރިހަމަ ނުކުރެވޭނެކަމަށް ފެްނނަ ފަރާތްތައް ޯޝޓްލިސްޓްކޮްށގެން ނުވާނެއެވ0ެ 
ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވޭ ފަރާތްތަކަީކ ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ޤާބިުލކަމާއި ފެންވަރާއި 

 ހުރި ބަޔަކަށް ވާންވާނެއެވ0ެހުނަރު
 

ބީލަމެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ޯޝްޓލިސްޓްކުރެވޭ ފަރާތްތަކަކީ އެއްަފރާތަކަށް ނިސްބަތްވާ  )ނ(  
 ނުވަތަ އެއްފަރާތަކުން ކޮންޓްރޯްލކުރާ ފަރާތްތަކަކަށް ވެގެން ނުވާެނއެވ0ެ

 
ކާއި ޝޯޓުލިސްޓްކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަ  )ހ(  13043 ބީލަންކުުރމުގެ ަމުރޙަލާތައް 

 ބީލަމުގެ ކަންތައް ކުރާ ދައުލަތުެގ އޮފީސްތަކުން ބަލަހައްޓަންާވނެެއވ0ެ
 

ބީލަމަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ބީލަންފޮތް ބީލަމުގައި ަބއިވެރިވާ ފަރާތްތަކަްށ  )ށ(  
ނޑައެޅުމުގައި އާންމު ގޮތެއްގައި ބަލަންވާނީ، ވިއްކިދާނެއެވ0ެ ބީލަންފޮތުގެ ައގު ކަ

ހައްދައިގެން ިވއްކުމަށް ހިނގާޭނ  ބީލަންފޮްތ ޕްރިންޓްކޮށްގެްނ ނުވަތަ ކޮޕީ
އިތުރުން އެ ބީލަމެއްގެ ޑިމާންޑަށް ބަލާފަިއ  ޚަރަދުތަކުގެ މައްޗަށެވ0ެ އަދި މީގެ

 ބީލަންފޮތް ވިއްކާ އަގަށް ބަދަލެްއ ގެނެވިދާނެއެވ0ެ
 

ކޮލިފައިވެފައިވާ ނުވަތަ ޯޝޓްލިސްޓްކުރެވިފައިވާ -ޕްރީ  ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް )ނ(  
 ފަރާތްތަކެއް ވަނީނަމަ، އެފަރާްތަތކަށް ބީލަންޮފތް ދޫކުރަންވާނީ އެްއވަގުތެއްގައެވ0ެ

 
ނޑައެޅުމުގައި، އެ ބީލަމެއްގައި ބައިވެރިވާ  )ރ(   ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި ކަ

ބީަލން ތައްޔާރުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުުތ ފަރާތްތަކަށް ީބލަންފޮތް ލިބިގަުތމަށާއި، 
 ދޭންވާނެއެވ0ެ

 
ބީލަންފޮްތ ފުރިހަމަކޮށްގެްނނާއި އެނޫން ގޮތްގޮުތން ބިޑު ުހށަހެުޅމަށް ދެވޭނެ އެންމެ  )ބ(  

ަދޢުވަތު ދޭ ދުވަހުން  ،މުއްދަތު ގުނަން ފަށާނ0ީ ތިރީގައި މިވަނީއެވެ ،ކުރު މުއްދަތު
 0ފެށިގެންނެވެ

 
ށް އިޢުލާނުކުރާ ބީލަންަތކާއި ނުވަތަ ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތާ އާންމުކޮ  10   

( ހަތެއް) 7ގުޅިގެން ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ަމދުވެގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 
 0 ދުވަހާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއް( ފަސްދޮޅަސް) 63ދުވަހާއި 
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ހެޅުމަށް މަދުވެގެން ބިޑު ހުށަ ،ވަކި ފަރާތްތަކަކަށް ހުޅުވައިލެވޭ ބީލަމެއްގައި  20   

ދުވަހާ ދެމެދުގެ ( ތިރީސް) 33ދުވަހާއި ( ހަތެއް) 7ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 
 0މުއްދަތެއް

 
ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން ކުރާ ކަންތައްތަކުގައި ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުމަްށ         30   

 0ދުވަހާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއް( ހަތެއް) 7ދުވަހާއި ( އެކެއް) 1
 

ނޑައެޅުމުގައި،( ގައިވާ ގޮތަށް ބީލަންކުރުމުގެ މުއްދަުތ މި މާއްދާގެ )ބ )ޅ(          ކަ
ހުށަހަޅަންޖެޭހ  މަސައްކަތްތަކަށާއި،އެ ބީލަމަކަށް ތައްޔާރުވުމުގެގޮތުން ކުރަންޖެހޭ 

ބީލަމުގެ  ،އެކި ކަންތައްަތކުގެ ތަފުސީލު ބޭނުންވާ މިްނވަރަށާއި ،ލިޔުންތަކަށާއި
ރުކުރަންޖެހޭނެ މަޢުލޫމާތުތަކަްށ ބާވަތާއި ބީަލން ހުށަހެުޅމަށް ތައްޔާ

 ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވ0ެ
 

އިދުގެ މި ގަވާ، ސަރުކާރުން ޙާއްސަ އިސްކަމެއްދީގެން ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫޢުަތކާއި )ކ(  
ބޭނުންވާ ީބލަމުގެ  ހުޅުވައިލާން ގައި ބަޔާންކުރާ ހާލަެތއް މެދުވެރިވެގެން 13026

ނޑައެޅުމުގައިމުއްދަތު  )ބ( ގައި ބަާޔންކުރެވިފައިވާގޮތަށް  މި މާއްދާގެ ކަ
ހުޅުވައިލާން ބޭނުންާވ ބީލަމުގެ މުއްދަތު ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމެއް ނޫނެވ0ެ މިގޮތަށް

ނޑައަޅާނީ އެ  ގެން،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ލިޔެ ކަ
ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިންނެވ0ެ  މިނިސްޓްރީއިން ކަ

 
ރިޔަށް ގެންދިޔުމުގައި، ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެމަތިން ބީލަމުގެ ކަންތައް ކު )އ(  

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވ0ެ
 

ބީލަމާ ގުޅޭގޮތުން މަުޢލޫމާތު ިދނުމަށާއި، ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުްނ   10   
ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަުޢލޫާމތެއް ސާފުކޮށްދިނުމުގެ ގޮުތން ޕްރޮޖެކްޓްގެ 

 ދަުލވުމެއް އިންތިޒާމުކުރެވިދާނެއެވ0ެބިޑް ބައް-ބާވަތަށް ަބލައި ޕްރީ
 

ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަްށ ޕްރޮޖެކްޓާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފު   20   
 ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވ0ެ

 
ނޑައެޅިފައިވަނީނަމަ، އެތަނަކާ ގުޅޭގޮތުން   30    މަސައްކަތްކުރުމަށް ވަކި ތަނެއް ކަ

ލޫމާތު ެދނެގަތުމަށްަޓކައި އެތަނަކަށް ދިޔުން ނުަވަތ ދިޔުމުގެ އިތުރު މަޢު
 އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދެވިދާނެއެވ0ެ 
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ަވނަ ަނންބަރުގައިާވ  5ގެ  1މި ބާބުގެ ަޖދުވަލު  ،ބީލަމުގެ އަގު  40   

ކޮްނސަލްޓެންސީ )ހޯދާ ޚިދުމަތްތަކާއި ، މިންވަރަށްވުރެ ބޮޑެތި މަސައްކަތާއި
ހޯދުމުގަިއ ބިޑް ސެކިއުރިޓީއަކާއި ޕަރފޯމަންސް  ތަކެތި ،(ނުހިމަނައި

  13025ނަމަވެސް މި ގަވާއިދުގެ   0ގެރެންޓީ ނަގަން ޖެހޭނެއެވެ
ސިންގަލް ސޯސް ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ އުސޫލުން ތަކެތި ގަތުން ނުވަތަ ޚިދުމަތް )

ހޯދާ ޚިދުމަތްތަކާއި ، ގެ ދަށުްނ ކުރުވާ މަސައްކަތާއި 13027އަދި ( ހޯދުން
ތަކެތީގެ ބީލަންތަކުގައި ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ، (ންސީ ނުހިމަނައިކޮންސަލްޓެ)

 0  ނެގުން ލާޒިމްނޫނަސް ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ނަގަން ލާޒިމްވާނެއެވެ
  

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީއާއި  4ގެ ( އ)މި މާއްދާގެ   50   
ކުން ސަރުކާރުން ޤަބޫލުކުރާ ބޭންކަ ،ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ވާންޖެހޭނީ

ނުވަތަ ފައިނޭންޝަލް އިްނސްޓިޓިއުޝަނަކުން އެ މަސައްކަތަކަށް 
 0ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއަކަށެވެ

 
ކުރުވާ  ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީއަކީ 4ގެ ( އ)މި މާއްދާގެ   60   

ތަކެިތ  އަދި، (ކޮންސަލްޓަންސީ ނުހިަމނައި) ހޯދާ ޚިދުމަތާއި، މަސައްކަތްތަކާއި
 1%އާއި  %0.05ހޯދުމަށް އެ އޮފީހަކުްނ އަންދާާޒ ކޮށްފައިވާ އަގުގެ 

)ސުމެއް ޕޮއިންޓް ސުމެއް ފަހެއް އިންސައްތައާއި އެކެއް އިންސައްތަ( އާ 
  ،އަދި ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓީއަކ0ީ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ވާންޖެހޭެނއެވެ

އަިދ ، (ލްޓަންސީ ނުހިަމނައިކޮންސަ) ހޯދާ ޚިދުމަތާއި، ކުރުވާ މަސައްކަތްތަކާއި
)ދޭއް  13%އާއި  2%ތަކެތީގެ ބީލަންތަކުގެ ކޮްނޓްރެކްޓް އަގުގެ 

 0އިންސައްތައާއި ދިހައެއް އިންސައްތަ( އާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ
 

ސައިޓްވިޒިޓުގެ މަޢުލޫމާތު،  ،ބިޑް ބައްދަލުވުމާއި-ބީލަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ ޕްރީ  )ވ(  
ށް ދޫކުރެވޭ ބީލަންޮފތުގަިއ ނުވަތަ މަޢުލޫާމތުދޭ ކަރުދާހުަގއި ނުވަތަ ީބލަމަށް ބީލަމަ

އާންމުކޮށް ކުރެވޭ އިޢުލާނުގައި އޮންނަންވާނެއެވ0ެ ބީލަމުގައި ބަިއވެރިވާ ފަރާތްތަކުްނ 
 ބިޑް ބައްދަލުވުމަށް ނުވަތަ ސައިޓްވިޒިޓަށް ދިޔުން ކޮންމެހެްނ ލާޒިމެއް ނޫނެވ0ެ-ޕްރީ 
 

ގައި ދޫކުރެވޭ ީބލަންފޮތާިއ ޑްރާފްޓް ކޮންޓްރެކްޓުގައި އެ ބީަލމެއްގެ ޞައްޙަކަން ބީލަމު )މ(  
ދެމިގެންދާނެ މުއްދަތު )ބިޑް ެވލިޑިޓީ ޕީރިއަޑް( ބަޔާންކުރެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވ0ެ 

އެ ބީލަމަކަށް ބޭނުންވާ ޕަރފޯމަންސް ސެކިއުރިޓީއާއި އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް، އަދި 
 މަޢުލޫމާތު ިހމަނަންވާނެއެވ0ެ އަދި ގެރެންޓީއާބެހޭ
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ބީލަން ބަލަިއގަުތމާިއ 

 ބީލަން ހުުޅވުން 
ދޫކުރެވޭ ޝާއިޢުކުރާ ލިޔުމުގައި ނުވަތަ ބީލަމަށް ދޫކުރެވޭ ބީލަްނފޮތުގަިއ ނުވަތަ  )ހ(  13044

 ލިޔުމުގައި އެ ބީލަމެއް ބަލައިަގތުމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ ދުވަހާއި ގަޑި )ސުންގަޑި(
ނެއެވ0ެ އަދި އެ ބީލަމެއް ހުޅުވުމަށް ހަަމޖެހިފައިވާ ދުވަހާިއ ބަޔާންކޮށްފައި އޮްނނަންވާ

ގަޑި )ސުންގަޑި( ވެސް ބަޔާްނކޮށްފައި އޮންނަންާވނެއެވ0ެ ީބަލން ބަލައިަގތުމަށް 
ހަމަޖެހިފައިވާ ސުންގަޑިއަށްވުރެ ފަހުން ހުށަހެޅޭ ބީލަންަތއް ބަލައިގަނެގެްނ 

 ނުވާނެއެވ0ެ
 

ަދއުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެމަތިްނ  ،ބީލަން ބަލައިގަެނ ހުޅުވާ )ށ(  
 ޢަމަލުކުރަމުން ގެންަދންވާނެއެވ0ެ ގޮތަށްއްއެއެއާ ، ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސައި

 
 ބީލަން ނުވަތަ ައންދާސީހިސާބު ަބލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެްއސުނ0ް  10   

 
ނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތު ޖެެހންދެ  20    ން ބަލައިގަނެޭވ ބީލަން ހުޅުވުމަްށ ކަ

ބީލަންތަްއ، ބީލަމުގެ ސިއްުރ ހިފެހެއްޓޭނެގޮަތށް ރައްކާެތރިކަމާއެކު، 
 ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީއުރައިގައި ބެހެއްޓުނ0ް

 
ނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑި ޖެހުމުން ބީަލްނ   30    ބީލަން ބަލައިގަތުަމށް ކަ

ބީލަމެްއ  ބަލައިގަތުން ބަންދުކޮށް ސުންަގޑީގެ ފަހުން ހުށަހެޅޭ އެއްވެސް
 ބަލައިނުގަުތނ0ް

 
ނޑައަޅައިފައިވާ ގަޑީގައި އެ ވަގުތު        )ނ(   ހުށަހަޅައިފައިވާ ބީލަްނތައް ުހޅުވުމަށް ކަ

އެ ތަނުގައި ތިބި ބީލަންވެރިްނ ނުވަތަ ބީލަންވެރިންގެ ބަދަުލގައި އެ ފަރާތަކުން 
ނޑައަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައި ނޑައި  ހުށަހަޅައިފައިވާ އެންމެހައި ،ކަ ބީލަންތައް ކަ

ީބލަންވެރިން ުހށަހެޅި އަގާއި މުއްދަތު އެނގޭނޭގޮތަށް ލިޔެ  ،ބެލުމަށްފަހު
އަދި ބީލަން ގަބޫލުކުރުމަށް ހުށަހަޅަްނ ޝަރުޠުކޮށްފައިވާ 0 ސޮއިކުރުވަންވާނެއެވެ

 0ލިޔުންތައް ހުރިކަން ނުވަތަ ނެްތކަން މި ލިޔުމުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ
 

ތްތަކަށް ދަޢުވަތުީދގެން ޕްރޮޕޯސަލް )ރިކްއެސްޓް ފޮރ ޕްރޮޕޯސަލް( ހުށަހަޅާ އެކި ފަރާ )ރ(  
ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ޓެކްިނކަލް ޕްރޮޕޯސަލުން ފާސްވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަން 
އެންގުމަށްފަހު އެފަރާްތތަކުްނ ހުށަހަޅާ ޕްރައިސް ޕްރޮޕޯސަލް ހުޅުވުމަށް 

ނޑައެޅިފައިވާ ނޑައެޅިފައިވާ ދުވަހުގެ ކަ ގަޑި ޖެހުމާއެކު މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ  ކަ
ނޑައި ބެލުމަށްފަހު އެފަރާތްތަކުގެ ސޮއި  ގޮތުގެމަތިން އެ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ކަ

 ހޯދަންވާނެއެވ0ެ
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ހުށަހަޅަންވާނެކަމަްށ " އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު"، އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާއިރު )ބ(  
 0 ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބީަލންތަކުގައި އެ ފޯމު

 
އެކި ފަރާތްތަކުން ކޯޓޭޝަން ޯހދައިގެން ކުރާ ކަންތައްތަކުގައި، އާންމުކޮށް ބީލަމަްށ  )ޅ(  

އަންދާސީހިސާބުތައް ނުވަތަ ކޯޓޭޝަންތަްއ  ،ލާޒިމެއް ނޫނެވ0ެ ަނމަވެސް ހުޅުވާލުން
ނޑައަޅައި، ބަލައިގަންާނނޭ ނުވަތަ ހުށަހެޅޭނޭ އެންމެފަހުގެ ތާރީޚަކާ އި ވަގުތެއް ކަ

އެފަރާތްތަކަށް އެކަން އެންގުމަްށފަހު އެވަގުތެއް ޖެހުމުން އަންާދސީހިސާބު ނުވަަތ 
ކޯޓޭޝަންތައް ހުަށހެޅި ފަރާތްތަުކގެ ހާޒިރުގައި ހުޅުވައި ބެލުމަށްފަހު، އެ މަޢުލޫމާތު 

 ރިކޯޑުކޮށް އެފަރާތްތަކުގެ ސޮއި ހޯދަންވާނެއެވ0ެ
 

ލަންތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ބަލަންވާީނ، ބީލަންޮފތުގައި ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ދިން ބީ )ހ(  13045 އިވެުލއޭޝަން 
ކަރުދާހުގައި ނުވަތަ އިޢުލާނުގަިއ އެ ބީލަމެއް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް ބުނެވިފައިވާ ގޮތާިއ 
ކްރައިޓީރިއާއާ އެއްގޮތަށެވ0ެ އެނޫން ގޮތެއް ނުވަތަ ކްރައިޓީރިއާއެއް ބީލަންތައް 

 މުގައި ބޭނުންކޮށްެގން ނުވާނެއެވ0ެއިވެލުއޭޓްކުރު
 

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށް ހުށަެހޅޭ ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓްކުރާީނ އެ އޮފީހެއްގައި  )ށ(  
ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީންނެވ0ެ އެ އޮފީހަކަށް ހުށަހެޅޭ ބީލަންތަްއ 

ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށް  އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީން އިެވލުޭއޓްކުރުމަށްފަހު، އިވެލުޭއޝަން
 އެކަމެއްގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ހުށަަހޅަންޖެހޭ ފަރާތަކަށް ހުށަހަޅަންވާެނއެވ0ެ

 
ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑުން ެއވޯޑުކުރާ ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓްކުރާނީ، އެ ބޯޑުގެ  )ނ(  

ނީ ލާ ކޮމިޓީއަކުންނެވ0ެ އެ ބީލަންތަކާމެުދ ގޮތެއް ނިންމާއެކުލަވައިސެކްރެޓޭރިއެޓުން 
 އެ ބޯޑުންނެވ0ެ

 
ހުށަހެޅިފައިވާ ބީލަންތައް އިވެލުޭއޓްކުރުމުގައި އެ ބީލަމަކާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް ކަމެއް  )ރ(  

ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވާނަަމ، އެކަމެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް 
ނެއެވ0ެ ސާފުކުރުމަށް ދައުލަތުގެ އެ އޮފީހެއްގައި އިވެލުއޭޝަން ކޮމިީޓން އެދެވިދާ

 ،މިގޮތުން ސާފުކުރާ ކަމަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ިލބޭ މަުޢލޫމާތަކާ ގުޅިގެން
ބީލަންފޮުތގައި ނުވަތަ ބީލަންކުުރމަށް މަޢުލޫމާތު ދިން ލިޔުމުގައި ބުނެވިފައިވާ ގޮތާ 
ޚިލާފަށް، ހުަށހެޅިފައިވާ ބީަލމެއްގެ އަސްލަށް ނުވަަތ ައސާސަކަށް ނުވަތަ 

 ލެއް ނުގެނެވޭނެއެވ0ެހުށަހެޅިފައިވާ އަގަކަށް ބަދަ
 

ނޑައެޅިފައިވާ  )ބ(   ބޭނުންވެއްޖެ ިހނދެއްގައި، ީބަލމެއްގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ކަ
ފަރާތުގައި އެ ކޮންޓްރެކްޓެއް އެންމެ އެދެވޭގޮތެއްގައި ފުރިހަމަކުރުމަށް ލިބިފައިވާ 
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ތުގައި ޤާބިލުކަމާއި ބޭނުންވާ ވަސީަލތްތައް ހުރިތޯ ބެލުމުގެ ގޮުތން ބީލަންފޮ
 ކޮލިފިކޭޝަނެއް ހެިދދާނެއެވ0ެ-ޕޯސްޓް ބުނެވިފައިވާ ކްރައިޓީރިއާއާ އެއްގޮތަށް

 
އަގާއި މުއްދަތުގެ އިތުރުން  އަންދާސީހިސާބުތައް ބަލައި ވަޒަންކުރުމުގައި، )ޅ(  

 ތިރީގައިމިވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބަލަންވާނެއެވ0ެ
 

 ވާ ފަރާތެއްތ0ޯމާލީގޮތުން އެކަން ކުރެވޭނެ ފެްނވަރެއްގައި  10   
 

 ފަންނީގޮތުން ާޤބިލުކަްނހުރި މިްނވަރ0ު  20   
 

ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތަކާއި، އެ ތަނަކުން އެކަމަކަށް އަންދާޒާކުރާ އަގާ   30   
 އަޅާބަލާއިރު ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތަކަކީ އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ އަގެއްތ0ޯ

 
ކަްނތައްތައް ހިނގާފައިާވ  މީގެކުރިން އެފަރާތަކުން ކޮށްަފއިވާ މިބާވަތުގެ  40   

 ގޮތާއި، އެކަމެއްގެ ބޮޑުކުޑަމިނ0ް
 

މިނޫނަސް ހާމަކަންބޮޑު، އިްނސާފުވެރި ބީލަމަކަށް ފުރުަޞތު ދެވޭޭނ   50   
ގޮތެއްގެމަތިން، އެ ބީލަމަކާ ގުޅޭގޮތުން އެ އޮފީހެއްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ 

ަޝން ކޮމިޓީްނ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ސެކްޝަނުން ނުވަތަ އިވެލުއޭ
ނޑައަޅައިފައިވާ މުހިންމު ކަންތައްތައ0ް  ކަ

 
އާންމުކޮށް ހުުޅވާލެޭވ 

ވަިކ  ބީލަންތަކާިއ،

ފަރާތްތަކަކަށް ހުުޅވާލެޭވ 
ބީލަންތައް އިވެުލއޭޓްކުރާެނ 

 ގޮތް 

އާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވޭ ބީަލންަތކާއި، ވަކި ފަރާތްތަކަކަށް ހުުޅވާލެވޭ ބީލަްނތައް،  )ހ(  13046
 ގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް ތިރީގައި މިވަނީއެވ0ެއިވެލުއޭޓްކުރުމު

 
ހުށަހެޅިފައިވާ ބީލަންތަްއ، އެ ބީލަމުގައި ދެވިފައިވާ ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް   10  

ރިކުއަރމަންޓާ އެއްގޮތްވޭތޯ ބެލުމަށް އަޅާކިޔައި، އެ ބީލަމަކީ 
އެކަށީގެންވާވަރަށް ސްޓޭޓްމަްނޓް އޮފް ރިކުއަރމަންޓް ފުރިހަމަވާ 

ޝަލީ ރެސްޕޮންސިވް( ބީލަމެއްޯތ ބަލަިއ "ފާސް" ނުވަަތ )ސަބްސްޓޭން
ނޑައެޅުނ0ް  "ފެއިލް" ކަމަށް ކަ

 
ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ރިކުއަރމަންޓް ފުރިހަމަވާ އެންމެ ކުޑައަގެއް )ލޯވަސްޓް   20   

ނޑައެޅުނ0ް  އިވެލުއޭޓެޑް ޕްރައިސް( ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތެއް ކަ
 

ބީލަންތަްއ  ޖެ ހިނދެއްގައި، ހުށަހެޅޭދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން ބޭުނންވެއް )ށ(  
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އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާޭނ އިތުރު ކްރައިޓީރިއާއެއް ބީލަންފޮތުގައި ނުވަަތ 
އެކަމަށް ދޫކުރެވޭ ކަރުދާހުގައި ހިމެނިދާނެއެވ0ެ މިގޮތުން އިތުުރކުރެވޭ ކްރައިޓީރިއާ 

ތްތައް ނުވަތަ ވާންވާނީ، އެ ކޮންޓްރެކްޓެްއ ފުރިހަމަކުރުމުގެ ފެންވަރާއި ގޮ
ކޮންޓްރެކްޓުގެ މާއްދާތަކާއި ަޝރުޠުތަކާއި ކޮންޓްރެކްޓް ފުރިަހމަކުރުމަށް ހުށަހަޅާ 

އާފްޓަރ  އަގާއި،ސްޕެއަރޕާޓްސްގެ  ުހށަހަޅާ ގޮތާއި،ފައިސާ ދިނުމަށް  މުއްދަތާއި،
މެއިންޓަނަންސް އަދި އިކުއިޕްމަންޓުގެ ފެންވަރުފަަދ  ޚިދުމަތާއި،ސޭލްސް 

 ލުަމށް އިތުރުކުރެވޭ ބަޔަކަށެވ0ެކަންތައްތައް ބެ
 

ހުށަހެޅޭ ބީލަންތައް އިވެލުއޭްޓކުރުމަށް އިތުރު ކްރައިޓީރިއާއެއް ހިމަނަންވާނީ،  )ނ(  
ބީލަމެއްގައި ހިމެނޭ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ދައުަލތަށް ިލބިދާެނ ގެއްލުމެއް ނުވަަތ 

ތުންނާއި ފައިދާއެއްގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށެވ0ެ މިފަދަ ކަންކަމަީކ މާއްދީގޮ
ފައިސާގެގޮތުން އަގުކުރެވޭ ކަމަކަށް ވާންވާނެއެވ0ެ އަދި އެކަމެއްގެ ސަބަބުން ލިބޭ 
ގެއްލުން ނުވަތަ ފައިދާ ަހމައެކަނި އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ ޭބނުމަށް ބީލަމުގައި 
ހުށަހެޅިފައިވާ އަގަށް އުނިއިތުރު ގެނެވިދާނެއެވ0ެ މިގޮތުން މިބާަވުތގެ ކަމަކާ ގުޅިގެން 

ގެންނަން ޖެހިދާނެަކން ބީލަންފޮތުގައި ނުވަތަ މަުޢލޫމާތުދޭ ޝީޓުގައި  އުނިއިތުރު
 ނުވަތަ އިޢުލާނުގައި ތަފުސީލުކޮްށ ބަޔާންކުރަންވާނެއެވ0ެ

 
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތްތައް ފިޔަވައި، ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި  )ރ(  

އިވެލުއޭޓްކުރުުމގައި ބޭނުންކުރާނެ ކުރިޔަށް ގެންދަންޖެހޭ ޕްރޮކިއުމަންޓެއްގެ ބީަލން 
ނޑައެޅިދާނެއެވެ  0ގޮތްތަކެއް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ިފނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ކަ

 
އެކި ފަރާތްތަުކގަިއ 

އެިދގެން ހޯާދ 

ކޯޓޭޝަންތައް 
 އިވެުލއޭޓްކުރާނެ ގޮތް 

ގައިމިވާ އެކި ފަރާތްތަކުގައި އެދިގެން ހޯދާ ކޯޓޭޝަންތައް އިވެލުއޭޓްކުުރމުގައި، ތިރީ )ހ(  13047
 ކަންތައްތަކަށް ަބލަންވާނެއެވ0ެ

 
އެކި ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ ފެންވަރަށާއި ހުށަހެޅިފައިާވ   10  

އަގުގެ މައްޗަށް ބަލައި، އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު އަދި އަގުހެޔޮ 
 ހުށަހެޅުމެއް ހޮވުމުގައި މި ދެބައިގެ ބުރަދަނަށް ބެުލނ0ް

 
ތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ ފެންވަރަށް ބަަލއި، އެންެމ އެކި ފަރާ  20   

 ފެންވަރު ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމަށް ެބލުނ0ް
 

ނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓަށް ބަލައިގެން އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި، ޕްރޮޕޯސަލްގެ   30    ކަ
ފެންވަރަށާއި އެންމެ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުެގ 

ނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓަށް ފެތޭ ތެރެ  ހޮވުނ0ް ފަރާތްއިން ކަ
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އެންމެކުޑަ އަގަށް ބަލައިގެން އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި، އެ ޕްރޮޕޯސަލްގައި   40   

ތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ޠުހިމެނިފައިވާ ދައުލަތުގެ އޮީފުހގެ ޝަރު
 ކުޑަ އަގެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތް ހޮވުނ0ް ތެރެއިން އެންމެ

 
)ރ( އަދި )ބ( ގައިވާ ހާލަތްތައް ފިޔަވައި، އެކި ފަރާތްތަކުގެ  ،މި މާއްދާގެ )ނ( ށ()  

ހުށަހެޅުންތައް އިވެލުއޭޓްކުރަންާވނީ، ފެންވަރަށާއި އަގަށް ަބލައިގެން އެކަމެއް 
 ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޮވުމަށެވ0ެ

 
ވަރަށް ބަލައިގެން ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ެފން 2މާއްދާގެ )ހ( ގެ  މި )ނ(  

 ވަކި ފަރާތެއް ހޮވާނީ ތިރީގައިމިވާ ހާލަތްތަކުގައެވ0ެ
 

ޓާރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބޭނުންވާ ަކންތައްތަްއ   10   
ނޑައެޅިގެން ބުނެދިނުމަށް ދަިތވުން ނުވަތަ އުނދަގޫވުނ0ް އަިދ އެކަމަކީ  ކަ

ބީލަންް، ވާ ކަމަކަށްވުމާއިފަންނީގޮތުން ވަރަށް ޚާއްޞަ ހުނަރުތަކެއް ބޭނުން
ްއީޖާދުތައްފަދަް ްއުފެއްދުންތަކާއި ްއައު ްބޭނުންވާ ްއެކަމަކަށް ްފަރާތުން ހުށަހަޅާ
ކަންތައްތައްްހުަށހެޅުމަށްްދޫކޮށްުލންްބޮޑަށްްރަނގަޅުވާނޭކަމަށްްެފންނަްކަމެއްް

 0ކަމުގައިވުން
 

އޭގެ  ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަކީ އެކަމުގެ ބާވަތުން މުޅި މަސައްކަތަށް  20   
އަސަރުކޮށްފާނޭ ކަމަކަށްވެފައި، ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން އެކަމެއް ަހވާލުކުރުމަށް 

 ބޭނުންވަނީ އެންމެ ެފންވަރު ރަނގަޅު ފަރާތަކާ ކަމުގައިވުނ0ް
 

އެކަމަކީ ތަފާތު އެތައް ގޮތަކަށް ކުރެވިދާނެ އަދި އެކަމެއް ކުރާ ފެންވަރަކުން   30   
 ނ0ްއަގަށް ބަދަލު އަންނަފަދަ ކަމަކަްށވު

 
ނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓަްށ  3މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  )ރ(   ވަނަ ަނންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަިތން ކަ

ނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެަޓށް ަފއްތައިގެން އެކަމެއް  ބަލައިގެން ވަކި ފަާރތެއް ހޮވަންާވނީ، ކަ
ފަސޭހައިން ކުރެވޭފަދަ އަދި އެކަމެއް ކުރުމަށްޓަކައި ދުރާލާ ވަކި  ،ކުރުވުމަށާއި

ނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކުގައެވ0ެބަޖެ  ޓެއް ކަ
 

ކުޑަ އަގަށް  ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެންމެ 4މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  )ބ(  
ބަލައިގެން ވަކި ފަާރތެއް ހޮވަންވާނީ، ފަސޭހައިްނ ކުރެވޭ ކުދިކުދި 

ތަކެއް އެކަމެއް ކުރުމަށް ވަކި ފެންވަރެއް ނުވަަތ ވަކި ގޮތް ،މަސައްކަތްތަކަށާއި
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ނޑައެޅިފައިވާ އަދި އާދަވެގެން އެފަދަ ކަންތައްތައް ކުރާނެ ގޮތްތަކާއި ހަމަތައް  ކަ
ނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކުގައެވ0ެ  ކަ

 
އާންމުކޮށް ކުާރ 

ޕްރޮކިުއމަންޓުގެ 

 ކަންތައްަތއް  
 ވަޒަންުކރާނެ ގޮްތތައް 

ފަރާތްތަކުންނާއި، އާންމުކޮށް މުދާ ގެންނަ ަފރާތްތަކުންނާއި، މަސައްކަތްކުާރ  )ހ(  13048
ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން ކުރާ ކަންތައްތަކުގައި، އެކަމެއް 
ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޮވައި ަވޒަންކުރުމުގައި ބަލަންވާީނ، އެ އޮފީހަކުން ބޭުނންވާ 
 ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވާ އެންމެކުޑަ އަގެއް ހުށަހެޅިފައިވާ އަންދާސީހިސާބުތައް ބަލައި

 ވަޒަންކޮށްގެން އޭގެތެރެއިން އެްނމެ އެކަށީގެންވާ ފަރާތެކެވ0ެ
 

އެންމެ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ ޓެންޑަރ ވަޒަންކުރުމުގައި ބަލަންވީ ގޮތް ތިރީގައި  )ށ(  
 މިވަނީއެވ0ެ

 
ބޭނުންވާ ކަްނތައްތަކުގެ ކަރުާދހުގައިވާ ފަދައިން އެ އޮފީހުެގ ފަންީނ   10   

 ތުގެަމީތން އޮތް ޓެންޑަރެއްތ0ޯބޭނުންތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮ
 

        އެ އޮފީހަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަރުޠުތަކަށް އެއްބަސްވުން ނުވަތަ  20   
 އެ އޮފީހަކުން ގަބޫލުކުރެވޭފަދަ ޝަރުޠުތަކެއް ހުށަހަޅާފައިވޭތ0ޯ

 
އެކަށީގެންވާ އަގަކަށް ކުރިން ގަނެވިފައިވާ ބާވަތެއްެގ މުދަލެްއގެ ނުވަަތ   30   

ގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތެއްގެ ޚަރަދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ބައެއް މަސައްކަތެއް
 ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ޖުމުލަ އަގަށް ރިޢާޔަތްކުރުނ0ް ،ވަކިވަކިކުރުމާއެކު ހާލަތާއި

  
 އިވެުލއޭޓްކުރުުމަގއި 

ފަރާތްތަކަްށ  ާރއްޭޖގެދިވެހި 
 އިސްކަްނދިނުން 

އިދާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ބީލަްނތައް ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން، ރާއްޖެއަށް ލިބޭނެ ފަ )ހ(  13041
ވަޒަންކުރާނަމަ، ތަކެތި ގަތުމާއި މަސައްކަތް ކުރުވުމާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ރާއްޖޭގެ 

 ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަްށ އިސްކަންދެވިދާނެއެވ0ެ
ނޑައެޅުމުގަ )ށ(   ނޑު ކަ އި ދިވެހިންނަށް އިސްކަންދޭ ބީލަްނތަކުގައި އިސްކަންދޭ މިންގަ

ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތަކާއި، ސަރކިއުލަރތަކާއި، އިރުޝާދުތަކުގައި ހިމަނަންޖެޭހ 
 ބައިތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވ0ެ

 
 ހުރި ތަނާއި، ބީލަންވެރިޔާބީލަމަށް ުހށަހެޅޭ މުދަލުގެ މިްލކުވެރިކަމާއި،   10   

އެކަމަްށ ބޭނުންާވ  ިނސްބަތްވާ ޤައުމާއި، މަސައްކަތްކުރާ މީހުން
ބީލަމުގައި އެުކލެވޭ އެހެން  އުފައްދާ ތަނާއި،ނުވަތަ އެ މުދާ  ސްމެޓީރިއަލްރޯ

ނޑު ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ  ،ބައިތައް، އަދި އިތުރު އެއްބަްސވުމެއް ވެވޭނެ މިންގަ
ނުވަތަ ގުޅުންހުރި  ،އިތުރު ޕާޓްނަރުންނާ ގުޅިގެން ކުރާ ކަމެއްނަމަ އެކަމެއް
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 އެހެނިހެން ކަންކަނ0ް
 

 ހަޅަންޖެޭހ ލިޔުންތައ0ްކެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަތްހެ  20   
 

ދިވެހިންނަށް އިސްކަންދޭ ނިސްބަތް، އެ ބީލަމަކަށް ހުށަހެޭޅ އަގުތަކުގެ   30   
)ދިހައެއް އިންސައްތަ(  13ުކޑަ އަގުގެ % ތެރެއިން ކޮލިފައިވާ އެންމެ

 އަށްވުރެ އިތުރުނުވުނ0ް
 

ނޑު ކަނޑައަ  40    ޅައި ބީލަން ވަޒަންކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި، އިސްކަންދޭ މިންގަ
 ހިސާބުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ ޮގތްތައ0ް

 
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ތަފުސީލު، ބީލަން ކަރުދާހުގައި  2މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ  )ނ(  

ޚުލާޞާގަިއ ނުވަތަ ބީލަމުގައި  ބީލަމާބެޭހ ކުރު ،ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރެވިފައި އޮތުާމއެކު
ނޑައަޅާފައިވާ ލިޔުމުގައި  ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް   ކަ

 އެ ތަފުސީލު އޮންނަންވާނެއެވ0ެ
 

ނޑު ދަރަޖަކޮށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގައި ބަލަންވާނީ،  )ރ(   އިސްކަންދޭ މިންގަ
ނޑަކަށެވ0ެ  ސަރުކާރުން ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކާއި އަމިއްލަ ފަރުދުންނާ އެއްމިންގަ

 
ދެފަރާތުން 

 ވާހަކަަދއްކަިއގެން  

 ހަވާލުކުުރން  ބީލަން

ދެފަރާތުން ވާހަކަދައްކައިގެްނ ބީލަމެއް ހަވާލުކުރެވޭީނ، އެ ބީލަމަކަށް ހުއްަދދޭ  )ހ(  13053
ފަރާތަކުން ހުއްދަ ލިބިގެން، އެފަރާތުން ވަޒަންކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓަށް ބެލުމަށްފަހު، 

ކާ ބީލަން ުހށަހަޅާފައިވާ ފަރާްތތަކުެގ ތެރެއިން އެކަމެއް ކުރެވޭނެކަަމށް ފެންަނ ފަރާތަ
ވާހަކަދައްކައިގެން ދެފަރާތުން އެއްބަސްވެވޭ ގޮތެއްގެމަތިންނެވ0ެ މިފަދަ ކަމެއް 
ކުރެވޭނީ ޚާއްޞަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެންނެވ0ެ އަދި އެނޫން ގޮތަކަށް ދެފަރާތުން 
ނޑައަޅާނަމަ، އެކަްނ ބީލަން ވަަޒންކުރި  ވާހަކަދައްކައިގެން ކަމެއް ކުރުމަށް ކަ

 ފައި އޮންނަންވާނެއެވ0ެރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކުރެވި
 

ވަކި  ހުއްދަދޭ ފަރާތުން ހުއްދަ ލިބިގެން، ބީލަން ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްަތކުގެ ތެރެއިން )ށ(  
ފަރާތަކާއެކު ވާހަކަދައްކައިގެން ކަމެއް ކުރިޔަށް ގެންދަންވާނީ، ތިރީގައިމިވާ 

 ކަންތައްތަކުންކުރެ ކަމަކާ ގުޅިގެންނެވ0ެ
 

މުއްދަތު ނުވަތަ މަސައްކަތްކުާރގޮތް ނުވަތަ  ނެ ތަ ނިންމާ ނުވަކުރާނެ ޑެލިވަރީ   10   
ބޭނުންތަކާ ގުޅޭ ކަރުދާހުަގއިވާ ފަންނީ ތަފުސީުލތައް ހިމެޭނ 
އެއްބަސްވުންތައް، ޚާއްޞަ ހާލަތެއް ދިމާވެގެން އެ އެއްބަސްވުމަށް 
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 ގެންނަންޖެހޭ ކުދިކުދި ބަަދލުތަކެްއ ގެނައުމުގެ ގޮތުނ0ް
 

ން ހުރި ނިސްބަތަށް ބަލައި، ބީލަމުގެ އަދަދުތައް ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރެވެ  20   
 ދަށްކުރަންޖެހުނ0ް

 
ސާފުކުރަންޖެހޭ ބައެއް މަޢުލޫމާތު ކުރިން ފާހަގަކުރެވިފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން   30   

ނުވަތަ ޓެންޑަރކުރުމުގެ ވަގުތުގައި  ،އެ މަޢުލޫމާތު ސާފުނުކުރެވި އޮތުން
 ތުނ0ްފައިނަލައިޒްކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނުކުރެވި އޮ

 
އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ބަޔަާކ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރަމުން ެގްނދިޔަ ކަމެއް   40   

އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެގެން ނުވަތަ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން އެކަމެއް 
އެފަރާތަކުން ވަކިކުރަންޖެހިގެން އެކަމެއް ހުއްޓާލުމުން ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކުން 

އް އެހެން ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރަންޖެހުނ0ް ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި އެކަމެ
އަދި އެފަދަ ހާލަތެއްގައި އެހެންފަރާތަކާ އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގައި 
ބީލަން ހުަށހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ެތރެއިން ކޮލިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް މަޝްވަރާ 

 ކުރުމުގައި އިސްކަންދިނުނ0ް
 

ަތއްތަކުގައި ނުވަތަ ބީލަްނ ވަޒަންކުރުމުގައި އަގަށް އެއްފަރާތުން ޕްރޮކިއުކުރާ ކަން )ނ(  
ބަލަންނުޖެހޭ ހާލަތެއްގައި މެުނވީ، ދެފަރާތުން ވާހަކަދައްކާ ޓެންޑަރެއްގައި އަގާ 

 ބެހޭގޮތުން ވާހަކައެއް ނުދެއްކޭނެެއވ0ެ
 

އެންމެ ރަނގަުޅ ޓެންޑަރ 

ހޮވުާމއި، ކޮންްޓރެކްޓް 

 ހަވާލުކުުރމަށް ނިންުމން 

ޅު ޓެންޑަރ ހޮވުމުގައި ބަލަންވާނީ، އެ ބީަލން ވަޒަންކުރުމަށް ދަޢުވަތު އެންމެ ރަނގަ )ހ(  13051
ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތްތަކަށެވ0ެ  ކަރުދާހުގައި ކަ

 
ކޮންޓްރެކްޓް ހަވާލުކުރުމަށް ިނންމަންވާނީ، އެ ބީަލން ވަޒަންކުރުމުގެ ރިޕޯޓުގައި  )ށ( 

ނޑައެޅިފައިވާ ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ހުއްދަދިނުމަށް ކަ ފަރާތުން ހުއްދަ  ކަ
 ލިބުމުންނެވ0ެ

 
ނޑައެޅުމަކުން ނުވަތަ ހޮވުމަކުން، ދެފަރާތުްނ  )ނ(   އެންމެ ރަނގަޅު ޓެންޑަރ ކަ

އެފަރާތަކަށް އެކަމެއް  ،އެއްބަސްވުމެއް ހެދުނީކަމަށް ބަަލއިގެން ނުވާނެއެވ0ެ ނަމަވެސް
 ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމީކަމަށް ެބލެިވދާނެއެވ0ެ

  
ލަތަްށ އުހަވާލުކުރަން ިންނމަންވާނީ، ކޮްނޓްރެކްޓް ލިބޭ ފަރާތުން ދަ ކޮންޓްރެކްޓް )ރ(  

ކޮށްފައިވާ ޞްދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ޓެކުހެއްވާނަމަ، އެ ފައިސާއެއް ދައްކައި ޚަލާ
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 ކަން ލިޔުމުން ކަށަވަރު ކުރުމަށްފަހުގައެވ0ެ
 

ންެމ ދަޢުވަުތ ކަރުދާހެއްގައިވެސް ކޮންޓްރެކްޓް ހަވާލުކުރެވޭެނ ގޮތް، ކޮ )ހ(  13052 ކޮންޓްރެކްޓް ހަވާލުކުރުން 
ބަޔާންކުރެވިފައި އޮންނަންވާނެެއވ0ެ މިގޮތުން ދަޢުވަތު ކަރުދާހުގައި ހިމެނެންޖެހޭެނ 

 ބައިތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވ0ެ
 

 ލިޔުމުން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް އޮތުނ0ް  10   
 

ތަ ޓެންޑަރ ހުށަހެޅި ގަބޫލުކުރިކަމުގެ ސިޓީ ޓެންޑަރކުރި ފަރާތަށް ނުވަ  20   
 ފަރާތުގެ އެޑްރެހަށް ރައްދުކުރެވޭނެކަން ބަޔާންކުރެވިފައި އޮތުނ0ް

 
އެއްބަސްވުމުގެ ލިޔުން، ޕަރޗޭސް އޯޑަރ، ގަބޫލުކުރިކަމުގެ ސިޓީ ނުވަތަ  )ށ(  

މުޢާމަލާތުކުރެވޭނެ އެހެްނ ވަސީަލތަކުން ނަމަވެސް މިފަަދ ކަމެއް ތިރީގައިވާ ހާލަތުގެ 
 ގެން ނުވާނެއެވ0ެކުރިން އަންގައި

 
ވަަނ މާއްދާގައިވާ ފަދައިން، ުހއްދަދިނުމަށް  13017މި ގަވާއިދުގެ   10   

ނޑައެޅިފައިވާ ފަރާތުން ކޮންޓްރެކްޓް ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމުނ0ް  ކަ
 

ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ އިދާރީ ކަންތައްތައް އަލުން ބަަލން ުނޖެހޭނެކަން   20   
 ޔަގީންވުނ0ް

 
 އެއްބަސްވުމުގައިވާ ފައިސާ ލިބޭނެކަން ޔަގީންވުނ0ް  30   

 
 އެހެން ފަރާތެއްގެ ހުއްދަ ބޭނުންާވ ކަމެއްނަމަ، އެ ހުއްދަ ލިބުނ0ް  40   

 
ކޮންޓްރެކްޓަކާ ބެހޭގޮުތން ތައްޔާރުކުރާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސްތައް ތައްޔާރުކުރަންވާނީ،  )ނ(  

 ހިމެނޭގޮތަށެވ0ެޝަރުޠުތައް  ،އެ ކޮންޓްރެކްޓުގެ ސިފައާއި
 

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ތައްޔާރުކުރާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ނުވަތަ  )ރ(  
ދެފަރާތުްނ  ،ދަޢުވަތު ކަރުދާހުގައި، ެޓންޑަރ ކާމިޔާބުވުމުން އަންނާނެ ބަދަލުަތކަށާއި

 ވާހަކަދެއްކުމުން އަންނަ ބަދަުލތަަކށް ބަލަންވާނެއެވ0ެ
 

މި ބާބުގެ  ،ގެ އަގު، ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގު، ނުވަތަ ތަކެތީެގ އަގުމަސައްކަތު )ބ(  
       ، ަވނަ ަނންބަރުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ައގަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ 2ގެ  2ޖަދުވަލު 
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އެ ކަމެއްގެ ފެންވަރާއި އަގާ ބެހޭގޮތުން ދެފަރާތުްނ ، އެ ކަމެއް ކުރުވަންވާނީ
 2ގެ  2މި ބާބުެގ ޖަދުވަލު  އަދ0ި ގެންނެވެއެއްބަސްވާ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށް

ވަނަ ނަްނބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އަގަށްވުރެ ކުދި މަސައްކަތް ކުރުވަންވާނީ   ެއ 
ކަމެއްގެ ފެންވަރާއި އަގާ ބެހޭގޮތުން ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާ އެއްބަސްވުމެއްގައި 

 0ސޮއިކޮށްގެންނެވެ
 

ނުވަތަ ހޯދާ ޚިދުމަތް ނުވަތަ ހޯދަންޖެހޭ ތަކެތީގެ  ދައުލަތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް  )ޅ(  
ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ އަގަށްވުރެ  2ެގ  2މި ބާބުގެ ޖަދުވަލު  ،އަގު

އެ މަސައްކަތެއް ުކރުމަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯުދމަށް ނުވަތަ ތަކެތި ، ބޮޑުނަމަ
އްކަތެއް ކުރުވުމާ ބެހޭގޮތުްނ އެ މަސަ، ހޯދުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރަންވާނީ

އާއި        ( ކ)ނުވަތަ އެ ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ އެ ތަކެތި ހޯދުމާ ބެހޭގޮތުން މި މާއްދާގެ 
 0ގައިވާ ގޮތަށް ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ދެފަރާތުން ސޮއިކުރުމަށްފަހުގައެވެ( އ)

 
ބާބުގެ ޖަދުވަުލ       މި ،ގައިވާ އެއްބަސްވުން ތައްޔާރުކުރުމުގައި( ޅ)މި މާއްދާގެ  )ކ(  

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ އަގަށްވުރެ ދަށުގެ އަގަކަށް މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް  5ގެ  1
އެފަދަ ، ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތަކެތި ހޯދުމަށް ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްނަމަ

އެންމެ މަދުވެގެން ވެސް، ތިރީގައިމިވާ ނުކުތާތައް ، އެއްބަސްވުމެއްގައި
 0ވާނެއެވެހިމަނަން

 
މަސައްކަތް ކުރުވާ  ،މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތް ނުވަތަ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތާއި  10   

 0ފަރާތް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ލިބިގަްނަނ ފަރާތުގެ ނަން
 

 0ތަފުސީލު، އެ ކަމެއްގެ ބާވަތާއި  20   
 

 0އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތު  30   
 

ރިމަނާގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ޖޫ، އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތަށް ނުނިމިއްޖެނަމަ  40   
ނޑާނެ ގޮތް  0ކަ

 
 0ބޭނުންވާ ތަެކތި ހޯދައިދިނުމުގައި އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތް  50   

 
 0ނިންމަންވީ ގޮތާއި ފެންވަރު  60   

 
 0އެއްބަސްވުމުގެ މާއްދާއަކާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް  70   
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 0ލުކުރާނެ ގޮތްއެއްބަސްވުމުގައި ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ޢަމަ  80   
 

 0އަޅާނެ ފިޔަވަޅު، އެކަށީގެންވާ އަވަސްމިނެއްގައި ކުރިޔަށް ނުދާނަމަ  10   
 

 0އެ ކަމެއް ބަޔާންކުރުން، ވަކި ކަމަކަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭނަމަ  130   
 

 0އަގު އަދާކުރާނެ ގޮތް ،އަގާއި  110   
 

ރިޓީ ނުަވތަ ގެރެންޓީގެ އެ ސެކިއު، ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެއް ހޯދާނަމަ  120   
އެ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީ ދޭ ފަރާތާއި ލިބޭ ފަރާތުގެ ، ތަފުސީލާއި
 0ތަފުސީލު

 
ގެ  1މި ބާބުގެ ޖަދުވަލު ، ގައިވާ އެއްަބސްވުން ތައްޔާރުކުރުމުގައި( ޅ)މި މާއްދާގެ  )އ(  

ށް ނުވަތަ ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ އަގަށްވުރެ ބޮޑު އަގަކަށް މަސައްކަތެއް ކުރުމަ 5
އެފަދަ ، ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތަކެތި ހޯދުމަށް ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްނަމަ

 ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކުގެ އިތުރުން( ކ)މި މާއްދާގެ  ،އެއްބަސްވުމެއްގައި
 0ތިރީގައިމިވާ ނުކުތާތައް ހިމަނަްނވާނެއެވެ

 
ނޑާނެ ގޮތާއި  10     0ހައްޓާނެ މުއްދަތުފައިސާ ބަ، ރިޓެންޝަން ފައިސާ ކަ

 
ނޑާނެ  ،އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ފައިސާދޭނެ ގޮތާއި  20    އެ ފައިސާ އަގުން ކަ

 0ގޮތް
 

ދައުލަތުގެ ތަންތަަނށް ބޭނުންާވ ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމުގައި، އެގްރީމެންޓުގެ މުއްދަތު  )ވ(  
 )ޭދއް( މަސްދުވަހުގެ ކުރިން ނުަވތަ އެ ޚިދުމަތެއް 2ހަމަވުމުގެ ލަސްވެގެން 

ނޑި ގެންދެވޭނެ ވަުގތު އޮއްވައި އެފަދަ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އަލުްނ  މެދުނުކެ
 އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވ0ެ
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ހޮވުނު ފަރާްތ 

، ޝާއިޢުކުުރމާއި 

ޕްރޮކިުއމަންޓުަގއި 

ބަިއވެިރވި ބީލަްނެވރިންނަްށ 
 މަޢުލޫމާތު ދިުނން 

ށް ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވ0ެ ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ހަވާުލކުރާ ބީލަންތައް ާއންމުކޮ )ހ(  13053
 ޝާއިޢުކުރާނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮތަކުންކުރެ ގޮތަކަށެވ0ެ

 
ދައުލަތުން މިފަދަ ކަންތައްތައް ޝާއިޢުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ   10  

 ވެބްސައިޓެއްގައި ނުވަތަ އެ އޮފީހެއްގެ ވެބްސައިޓުގައ0ި
 

ރެވިފައިާވ ތަނެއްގައި އެ އޮފީހެއްގެ ނޯޓިްސބޯޑުގައި ުނވަތަ އެކަމަށް ޚާއްޞަކު  20   
 ބަހައްޓައިގެނ0ް

 
ބީލަމުގައި  ،ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަްށ ކޮންޓްރެކްޓް ހަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން )ށ(  

ކާމިޔާބު  ،އެ ބީލަން ކާމިޔާބުކުރީ ކޮން ފަރާތެއްކަމާއި ،ބައިވެރިވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް
ގޮތުން އަންާގ އެންގުމާ ވިދިގެން މި 0ނުވާ ފަރާތްތަކަކީ ކޮބައިކަން އަންގަންވާނެއެވެ

ބީލަމާ  ،ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް( ފަހެއް) 5ބީލަން ކާމިޔާބު ނުވި ފަރާތްަތކަށް 
އަދި މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 0 ގުޅުންހުރި މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ދޭންވާނެއެވެ

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ެއދިއްޖެ ހިނދެއްގައި ބީަލން ކާމިޔާބު ނުވި ސަބަބު 
ބީަލްނ ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތާއެކު ކޮންޓްރެކްޓުގައި 0 އަންގައިދޭންވާނެއެވެ

ބީލަން ކާމިޔާބުނުވި ފަރާތްތަކުން މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ، ސޮއިކުރަންވާނީ
ކުރާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ، މުއްދަތުގައި ހުށަހަޅާ މަްއސަލަތައް ބަލައި

 0 ދިނުމަށްފަހުގައެވެ
 

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ހަވާލުކޮށް ހިންގާ ކޮންޓްރެކްޓްތަކަށް ކޮންޓްރެކްޓް މެނޭޖަރެއް ނުވަތަ   13054 އް ހިްނގުން ކޮންޓްރެކްޓްތަ
ކޮންޓްރެކްޓް މެނޭޖަރުެގ ޒިންމާތަކުގެ ތެރެއިްނ 0 މެނޭޖަރުން ޢައްޔަންކުރަންވާނެެއވެ

ނޑު ޒިންމާތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ  0 މައިގަ
 

ޓްރެކްޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތުގެމަތިން، މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތަްއ ކޮން )ހ(  
 ހިންގުނ0ް

 
ކޮންޓްރެކްޓާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެަމތިން ސަޕްލަޔަރ ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓަރ ކުރަންޖެހޭ  )ށ(  

 ކަންތައްތައް ކުރާކަން ޔަގީންކުރުނ0ް
 

އެްއބަްސވުަމށް 

 ބަދަުލގެނަުއން 
ނުވަތަ އެއްބަސްވުން  ،މަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެންނަން ޖެހިއްޖެނަމައެއްބަސްވު )ހ(  13055

އެ އޮީފހުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ ނުވަތަ އެންމެ އިސްވެރިޔާ ، އުވައިލަން ޖެހިއްޖެނަމަ
ނޑައަޅާ ފަރާތެއްގެ ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ  0ކަ
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ސްވުމަށް ގެނައުމަށް އެއްބަ ، ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން( ހ)މި މާއްދާގެ  )ށ(  
އެ އެއްބަސްވުމުގެ އަގަށް ބަދަލެއް އަންނާނެކަމަށް ، ނިންމައިފައިވާ ބަދަލުގެ ސަބަބުން 

އަދި އެ ބަދަާލ ގުޅުވައިގެން އެ އޮފީހުން އިތުރު ޚަރަދެއް ، ފެންނަނަމަ
އެ ޚަރަދެއް އެ އޮފީހެއްގެ ، އެ އެއްބަސްވުން އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ކުރިން، ކުރަންޖެހޭނަމަ

 0 މާީލ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ ،ޖެޓުން ހަމަޖެއްސޭނެކަންބަ
 

ނޑު ސްކޯޕް ބަދަލުނުވާނެ ގޮތަކަށް )ނ(   ، ޢަމަލުކުރަމުންދާ އެއްބަސްވުމުގެ މައިގަ

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްެގ ބިޑް ކޮމިޓީއަށް            
 0 ނިވި ގޮުތގެ މަތިން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ހުއްދަ ދެވިދާނެއެވެއެ އެއްބަސްވުން އަންނަ

 
އާ ހަމައަށް އަގު  )ފަނަރަ އިންސައްތަ( 15%އެވޯޑް ކުރި ޖުމުލަ އަގުގެ  0 1   

 ؛އިތުރުކުރުމަށް
 

)ތިރީސް އިންސައްތަ( އާ ހަމައަށް މުއްދަތު  33%އެވޯޑް ކުރި މުއްދަތުގެ  0 2   
 އިތުރުކުރުމަށ0ް

 
ގެ ( ނ)މި މާއްދާގެ ، ލް ެޓންޑަރ ބޯޑުން އެޯވޑްކޮށްފައިވާ ޓެންޑަރުތަކަށްނެޝަނަ )ރ(  

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ މިންވަރަށްވުރެ ( 2)ވަނަ ނަންބަރާއި ( 1)
އިތުރަށް ބަދަުލ ގެނައުމަްށ ެއއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ އޮފީހަްށ 

އަންނަނިވި ގޮތުގެ ، ގެނައުމަށް އެ ބޯޑަށް ހުށަހަޅައިއެ ބަދަލެްއ ، ފެންނަ ހިނދެއްގައި
 0 މަތިން އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެ ބޯޑަށް ހުއްދަ ދެވިދާނެއެވެ

 
)ފަނަރަ އިންސައްތަ( އިްނ ފެށިގެްނ  %15އެވޯޑް ކުރި ޖުމުލަ އަގުގެ  0 1   

 ؛)ތިރީސް އިންސައްތަ( އާ ހަމައަށް އަގު އިތުރުކުރުމަށް %33
 

 53%)ތިރީސް އިންސައްތަ( އިން ފެށިެގން  %30މުއްދަތުގެ  އެވޯޑް ކުރި 0 2   
 )ފަންސާސް އިންސައްތަ( އާ ހަމައަށް މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށ0ް

 
އެއްބަސްވުމަށް ގެނެވޭ ބަަދލަކީ އެވޯޑް ކުރެވިފައިވާ ސްކޯޕްގެ ތެރެއިން އުނިއިތުރު  )ބ(  

 0ކުރަންވާނެއެވެ ކުރެވޭ މަސައްކަތެއްކަން އެ ހުއްދަ ދޭ ފަރާތަކުން ޔަގީން
 

އިން އެއްބަސްވުމަކަށް ބަަދުލ ގެނައުމަށް ހުއްދަ ( ރ)އާއި ( ނ)މި މާއްދާގެ  )ޅ(  
އެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގެ މާލީ  ،ދިނުމުގެ ކުރިން
 0އަންނަނިވިކަންކަން ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ ،ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ
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ގެ އޮފީހަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ބަޖެޓުެގ އެއްބައިން އަެނއް ބަޔަްށ ދައުލަތު 0 1   
 ؛ބަދަލުކުރުމުގެ އުސޫލުތަކާ ތަޢާރަޟު ނުވާނެކަން ޔަޤީންކުރުން

 
ވޭރިއޭޝަންއަށްވާ ފައިސާ ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގެ ބަޖެުޓން ަހމެޖެއްސުމާ  0 2   

ނޑައަ، ގުޅުވައިގެން ޅައިފައިވާ އެހެން ބަޖެޓުން އެ އަަހރަކަށް ކުރުމަށް ކަ
 0 ކަންތައްތަކަށް އަންާނނެ ބަދަލު ަބޔާންކުރުން

 
އެއްބަސްވުމަށް ގެނެވޭ ބަދަލެއްެގ ސަބަބުން އެއްބަސްވުމުގެ އަގަްށ ނުވަތަ މުއްދަތަްށ  )ކ(  

ދުވަހުެގ ( ދޭއް) 2ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން  ،އެ ަބދަެލއް ،ބަދަލެއް އަންަނނަމަ
ނޑައަޅައިފައިވާ ތެރޭގައި ދައުލަތުން މިފަަދ ކަ ންތައްތައް ޝާއިޢުކުރުމަްށ ކަ

ވެބްސައިޓެއްގައި ނުވަތަ އެ އޮފީހެއްގެ ވެބްސައިުޓގައި އާންމުކޮށް 
 0ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ

 
ޕްރޮކިުއމަންޓާބެހޭ 

މަޢުލޫމާތު ރައްކާކޮްށ 

 ބެލެހެއްޓުާމއި ަނއްތާލުން 

ބެހޭ ކަންތައްތަކުގެ ހުރިހާ ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ކުރިޔަށްގެންދާ ޕްރޮކިއުމަންޓާ )ހ(  13056
ކޮންޓްރެކްޓްްިހންގާްބެލެހެއްޓުމުގެްމަޢުލޫާމތުްއެތަނަކުންްރަނގަޅަްށް، މަޢުލޫމާތުތަކާއި

 0ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ
 

  12032ޕްރޮކިއުމަންޓާބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ރިކޯޑުތައް ނައްތާލަންވާނީ މި ގަވާއިދުގެ  )ށ(  
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވ0ެ ިމފަދަ ލިޔުންތަކަށްީވ  12033ދާއާއި ވަނަ މާއް

މުއްދަތު ބަލަން ފަށާނީ ތިރީަގއިމިވާ ހާލަތްތައް ނިމޭ ދުވަާހ ޖެހިގެން އަންނަ 
 ދުވަހުން ފެށިގެްނނެވ0ެ

 
 ކޮންޓްރެކްޓެއް ނިމުމުން ނުވަތަ އުވާލުމުނ0ް  10   

 
 މަންޓުގެ މަސައްކަތެއް ކުރިޔަށްގެންދިޔުން ހުއްޓާލުމަށް ިނންމުމުނ0ްޕްރޮކިއު  20   

 
 ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން އުފެދިފަިއވާ ދެބަސްވުމެއް ހައްލުވުމުނ0ް  30   

 
ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް ނުވަތަ ޝަކުވާއަކާ ގުޅޭގޮުތން ބަާލ   40   

 މައްސަލައެއް ނިންމުމުނ0ް   
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ޅޭ ރިކޯޑުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ލިޔުންތައް ކަމުގައި ވާންވާނީ، އެކަމުގައި ޕްރޮކިއުމަންޓާގު )ނ(  
ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތްތަކާއި އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތަށް ހުންނަ  ޢަމަލުކުރުމަށް ކަ
ލިޔުންތަކާއި ޑޮކިއުމަންޓްތަކެެވ0 އެފަދަ ރިކޯޑުގެ ގޮުތގައި މަދުވެގެން 

 މިވަނީއެވ0ެ ހުންނަންވާނެކަަމށް ބެލެވޭ ލިޔުްނތައް ތިރީގައި
 

ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ކަންކަމުގައި ބޭނުންކުރާ މުހިންމު ކަރުދާސްތަކުގެ ތެރޭގައި  0 1   
ހިމެނޭ ދަޢުވަތުދިނުމުގެ ލިޔުމާިއ، އެންގުންތަކާއި، ިލބިފައިވާ ީބލަންތަކާއި، 
ވަޒަންކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުތަކާއި، ބީލަން ގަބޫލުކުރިކަމުގެ ސިޓީއާއި، 

ންތަކާއި، އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލެއް ގެނެވިފައިވާނަމަ އެ އެއްބަސްވުމުގެ ލިޔު
 ލިޔުން
 

ޕްރޮކިއުމަންޓާގުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި، ބޭއްވިފައިވާ ބައްަދލުވުންތަކުެގ  0 2   
 ޔައުމިއްޔާ 

 
ހުއްދަދިނުމުގެ އިޚުތިޔާރު ދެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ނިންުމންތަކާއި، އެ ބީލަާމ   0 3   

 ހެން ހުއްދަތައް ގުޅޭ އެހެނި
 

ޚިުދމަތް ހޯދުާމއި މުާދ 
ގަތުމަށް ަފއިާސ 

 ވަކިކޮށްފައި ެބހެއްޓުން 

 

މުދާ ގަތުމަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށް ވެރިޔަކު ހުއްދަދީގެން އޯޑަރުކޮށްފައިވާނަމަ، ނުވަަތ   13057
  އެދިފައިވާނަމަ، އެ ވަގުުތ އެ މުދާ ލިބެްނނެތްނަމަވެސް ެއކަމަށް ބޭނުްނވާ ފައިާސ    

އެ ޚަރަދެއް ކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އެކައުންޓުން ނުވަތަ ބަޖެޓުގެ އައިޓަމުން ުއނިކޮްށ 
ވަކިން ބަހައްޓަންާވނެއެވ0ެ އަދި ވަކިން ބެހެއްޓި ފައިާސއިން އެކަމެއް ކުރެވޭގޮތް 

 އެކަން ހިސާބުތަކުން ހަމަޖަްއސަންވާނެއެވ0ެ ނުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ބާކީވެއްޖެަނމަ،
 

މަާށއި  ިޚދުމަްތ މުދާ ގަތު

 ހޯދުމަށް ުހއްަދދިނުން 
ހޯދަން ބޭުނންވާ ޚިދުމަތް ނުވަަތ ގަންނަން ބޭުނންވާ ތަކެތި ހޯަދންވާނީ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް   13058

ހޯދުމަށް ހުއްދަދޭ ފޮތް ނުވަަތ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް އެކަމަށް ވެރިޔަކު ހުއްދަދިނުމުންނެވ0ެ 
ނުވަތަ ފޯމު އޮންނަންވީ ގޮތުގެ ނަމޫާނ       ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ހުއްދަދޭ ފޮތް

 ( MG/PC01) މި ގަވާއިދާއެކުގައި ވާނެއެވ0ެ
 

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަންޖެހޭ މުދާ ގަންނަންވާީނ، އިމްޕޯޓްމުާދ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ  )ހ(  13051 މުދާ ަގތުން 
ޗެއް ވަކިން ގަންނަ އަގުގައި ގިނަ ލިބިފައިވާ ތަންތަުނންނެވ0ެ ތަކެިތ ގަތުމުގައި އެއް

އަދަދެއްގެ ތަކެތި ގަނެގެން ނުވާނެއެވ0ެ މިގޮތުން ޑަޒަން، ކޭސް، ގުރުސް ނުވަތަ 
ބަސްތާއިން ހަމަކޮށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އިތުރަށް ގަންނަނަމަ ގަންނަންވާނީ އެތަނަކުްނ 

ނޑުކޮށް ވިއްކާ އަގުންނެވ0ެ  ގަ
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ޭހ ތަކެތި އެ ތަނަކުން އޯޑަރުކޮށްގެން ގަންނަންވާީނ، ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެންނަންޖެ )ށ(  
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން، މި ގަވާއިދާ 

 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވ0ެ
 

ދައުލަތުގެ ތަނެއްެގ މުވައްޒަފަކު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރާ ަދތުރެއްގައި ގެންަނ   )ނ(  
އެ ތަނަކަށް ގަނެވޭނީ ނުވަތަ ެއފަދަ ދަތުރެއްގައި         ، އެއްވެސް އެއްޗެއް

އެ މުވައްޒަފަކު ލައްވައި އެއްޗެއް ގެނުވަން ވާނީ، ތިރީގަިއމިވާ ހާލަތްތަކުގައި 
 މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ހުއްދަ ކުރިން ހޯދައިގެންނެވ0ެ 

 
 އެ އެއްޗެއް ރާއްޖެއިން ލިބެން ނެތުނ0ް  10   

 
 ޖެއިން ބޭރުން ލިބޭ އަގަކީ އެކަށީގެންވާ އަގަކަށްވުނ0ްއެ އެއްޗެއް ރާއް  20   

 
އެކަށީެގންވާވަރަްށވުރެ ދިގު  ،އެ އެއްޗެއް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހޯދާނަމަ  30   

މުއްދަތެއް ހޭދަވުމުގެ ސަބަބުން އެ އޮފީހަކުން ދެމުންދާ ޚިދުމަތެއް 
 ހުއްޓިދާނެކަމަށް ފެުނނ0ް

 
ބޭނުްނވާ މުދާ  ބަޖެުޓގަިއ 

 ހިމެނުން 
ގަންނަން ބޭުނންވާ ތަކެތީގެ ގޮުތގައި ހިމެނޭނީ، އެ އަހަރެއްގައި އެ ތަނެއްގެ މަސައްކަތްތައް   13063

ހިންގުމަށްޓަކައި ކުރިޔަށް އޮންަނ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ހުށަހަޅާ ޕްރޮގްރާމް ބަޖެޓުގައި ހިމެޭނ 
 ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތަށް ހޯދަންޖެހޭ ތަކެއްޗެވ0ެ

 
ްނވާ މުދާ ގަތުމަްށ ބޭނު

 އޯޑަރުުކރުާމއި، 

 މުދާ ަގތުން 

މުދާ ގަތުމަށް އޯޑަރުކުރާއިރު އޯޑަރުކުރާ ފޯމެއް ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވ0ެ އެ ފޯމު  )ހ(  13061
ތައްޔާރުކުރަންވާނީ ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާ މުދާ ގަންނަން އެޭދ ޯފމެއް އޮވެގެންނެވ0ެ 

ށް ޯހދަންޖެހޭ އެްއޗެއްކަމަށް އެކަމަށް އަދި ގަންނަން އެިދފައިވާ އެއްޗަކީ އެ ތަނަކަ
އެދުނު ޑިޕާޓްމަންޓެއްގެ ވެރިއެއްގެ ސޮއި އޮތް ލިޔުމެއް އޮންނަންވާނެއެވ0ެ މުދާ 

 ގަންނަން އެދޭ ފޯމު ތައްޔާރުކުރާނީ ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަެފކެވ0ެ
 

ޑަރުކުރުމަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތަށް ސްޓޮކަށް ތަކެތި ގަތުމަށް މުދަލަށް އޯ )ށ(  
ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރު ނުވަތަ އޮފީހުގެ އިސްވެރިޔަކު ހުއްދަދިނުމުން، މުދަލަށް 
އޯޑަރުކުރާ ފޯމު )ޕަރޗޭސް އޯޑަރ( މުދާ ވިއްކާ ފަރާތަްށ ފޮުނވާނީ ޕްރޮކިއުމަންޓް 
އޮފިސަރެވ0ެ މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ ފޯމުގެ ފުރަތަމަ ކޮޕީ އޮންނާނީ ޕްރޮކިއުމަންޓް 

ހަވާލުގައެވ0ެ ދެވަނަ ކޮޕީ އެކައުންޓްސް ޑިޕާޓްމަންޓަށް ނުވަތަ ފައިސާެގ  އޮފިސަރުގެ
 ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓާ ސެކްޝަަނކަށް ފޮނުވަންވާނެއެވ0ެ
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މުދާ ގަންނަންާވނީ އެ އެއްޗަކީ ހޯދަންޖެހޭ އެއްޗެއްކަމަށް ެއ އެއްޗަކަށް އެދުނު  )ނ(  
އި އޮތް މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ޑިޕާޓްމަންޓެއް ނުވަތަ ސެކްޝަނެއްގެ ވެރިޔެއްގެ ސޮ

ފޯމު ސްޓޮކަށް ލިބުމުން ެއ އެއްޗެއް ސްޓޮކުގައި ނެތްނަމައެވ0ެ މިފޯމު 
 (MG/PC01 )ދޭއް( ކޮޕީ އޮންނަ ގޮތަށެވ0ެ ) 2ތައްޔާރުކުރަންވާނީ އަސްލާއި 

 
 11016ހޭ ތަެކތި ިމ ގަވާއިދުގެ ހޯދޭ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، ސްޓޮކަށް ވައްދަންޖެ )ރ(  

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ ސްޓޮކް ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނައިގެން ހިސާބުތަްއ 
ބަލަހައްޓަންާވނެއެވ0ެ އަދި ހޯޭދ ދައުލަތުގެ މުދާ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް 

ދަލުގެ ހިސާބުަތއް ބަލަހައްަޓންވީ އަރުވައިގެން ބަލަހައްަޓންވާނެއެެވ0 ދައުލަތުގެ މު
 ވަނަ މާއްދާގައި ވާނެއެވ0ެ 11033ގޮތް މި ގަވާއިދުގެ 

 
ބަޖެޓުން ޚަަރދުކުެރވެްނ 
ހުރިކަން ޔަގީންކޮްށ 

 ހުއްަދދިނުން 

ޚިދުމަތެއް ހޯދުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ އެއްޗެއް ގަތުމުގެ ކުރިން އެކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ      13062
ޚަރަދުކުރެވޭވަރަށް ބާކީގައި ހުރިކަމަށް ބަޖެްޓ  ،އެ އޮފީހުގެ ފާސްވެފައިވާ ބަެޖުޓގައި ހިމެނި

ސެކްޝަނުގެ ކަމާބެހޭ ވެރިޔަކު ނުވަތަ ޕްރިންސިޕަލް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރު ސޮއިކުރުމުން 
 އެވ0ެމެނުވީ އެއްވެސް އެއްޗެއް ގަތުމަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށް ޯއޑަރުކޮށްގެން ނުވާނެ

 
ގަންނަން ބޭުނންވާ ތަކެއްޗަށް އޯޑަރުކުރުމަށްޓަކައި މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ ފޯމުގެ  )ހ(  13063 އޯޑަރުޯފމު ތައްާޔރުކުރުން 

)ތިނެއް( ކޮޕީ ތައްޔާރުކޮށް ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރު ނުވަަތ  3އަސްލާއި 
ތަކެިތ ވިއްކާ ފަރާތަށް  ،އިސްވެރިޔަކު ސޮއިކޮށް އޯޑަރުފޯމުގެ އަސްލު

)ތިނެއް( ކޮޕީގެ ތެރެއިން އެއްކޮޕީ، އެ ތަކެތި  3ންވާނެއެވ0ެ އަދި ސޮއިކުރި ފޮނުވަ
މުދާ ގެންނައިރު  ،ގަތުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުގައި ބާއްވަންވާނެއެވ0ެ އަނެއް ކޮޕީ 

އައިސްފައިވަނީ އޯޑަރުކުރި ތަކެތިތޯ ެބލުމަށް ސްޓޮކް ަބލަހައްޓާ ފަރާަތށް 
ކޮޕީ، ހިސާބު ބަލަހައްޓާ ސެކްޝަަނށް ބާއްވަންވާނެއެވ0ެ ހަވާލުކުރަންވާނެއެވ0ެ އަނެއް 

 ގައި ވާނެއެވMG/PC020ެ މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ ފޯމުގެ ނަމޫނާ މި ގަވާއިދުގެ 
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ ފޯމުތައް ޗާޕުކޮށް ފޮތް  )ށ(  
ވާީނ، ހުިރހާ ފޯމެއްގައި ތަރުީތބުން ސީރިއަލް ނަންބަރު ހަދާފައި ބަހައްަޓން

)ތިނެއް( ކޮޕީގައި  3ޖަހާފައެވ0ެ ސީރިއަލް ނަންބަުރ ޖެހުމުގައި އަސްލާއި 
 އޮންނަންވާނީ އެއްނަްނބަރެކެވ0ެ

 
 އޯޑަރުކުރެވުނު ތަކެތި އޮފީހަށް ލިބުމުން އެ ތަކެއްޗާ ހަވާލުާވ ފަރާތުން )ސްޓޮކް )ހ(  13064 މުދާ ބަަލއިަގތުން 

ބަލަހައްޓާ ފަރާތުްނ( ތަކެތިގަުތމަށް އޯޑަރުކުރި ފޯމުގައިވާ ތަކެތި ހަމައަށް ހުރިތޯ 
ބަލައި، އެއްވެސް އުނިއިތުރެއްވާނަމަ، އެކަން އެނގޭނޭގޮތަށް ނޯޓުކޮްށ، 

ކަމުނުދާ ތަކެިތ ނުވަތަ ހަލާކުވެފައިވާ ތަކެިތ ނުވަތަ މުއްދަުތ  ،ފެންވަރުދެރަ
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ދަތު ހަމަވާން ކައިރިވެފައިވާ ތަކެތި ހުރިނަމަ ހަމަވެފައިވާ ތަކެތި ނުވަތަ މުއް
ތަކެތި ގަތުމަށް އޯޑަރުކުރި ފޯމުގައި ލިޔެ ، އެކަންވެސް އެނގޭނޭގޮތަށް

ސޮއިކުރަންވާނެއެވ0ެ އަދި އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ނެތްނަމަ، ުނވަތަ ފެންވަރުދެރަ 
ފައިވާ ނުވަތަ ކަމުނުދާ ތަކެތި ނުވަތަ ހަލާކުވެފައިވާ ތަކެތި ނުވަތަ މުއްދަތު ހަމަވެ

މުއްދަތު ހަމަވާން ކައިރިވެފައިވާ ތަކެތި ނެތްނަަމ، ތަކެތި ަހމައަށް ލިބުނުކަމަްށ 
ތަކެތި ގަތުމަށް އޯޑަރުކުރި ފޯމުގައި ލިޔެ ތަކެއްޗާ ހަވާލުވާ ފަރާތުން 

 ސޮއިކުރަންވާނެއެވ0ެ
 

އި ކަމުނުދާ އޯޑަރުކުރެވުނު ތަކެތި އޮފީހަށް ބަލައިގަންނައިރު އެ ތަކެތީގެ ތެރޭގަ )ށ(  
 ،ނުވަތަ އޯޑަރުކުރި ފެންވަރަށްވުރެ ދެރަ ތަކެތި ހުރިކަން ވަގުތުން ފާހަގަކުރެވުނުނަމަ

އޮފީހުން ހަވާލުވާންވާނީ ރަނަގޅަށް ހުރި ތަކެއްޗާއެވ0ެ ބަލައިނުގަނެވޭ ތަކެތި 
 އެ އަދަދަށް ރަނގަޅު ތަކެތި ގެނުވަންާވނެއެވ0ެ ،އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަްށފަހު

 
 ކަށް މަހަ 3ކޮންމެ 

 މުދާ ހޯުދން 
ވަނަ ަނންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަިތން ތަެކތި ހޯދާއިރު، އެއްފަހަރާ ތަކެިތ  13051މި ގަވާއިދުގެ   13065

)ތިނެްއ(  3ހޯދަންވާނީ އަހަރުދުވަަހށް ބަާހލައިގެން ގިނަވެގެން އެ ތަކެިތ އެތަނަކަށް 
ވަނަ ނަންބަރުގެ )ހ( ގެ  13026ގަވާއިދުގެ  މަސްދުވަހަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަްށ، ނުވަތަ މި

 ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ހާލަތުގަިއ ބަހައްޓަންޖެހޭ ތަެކތި ބަހައްަޓްނޖެހޭ މިންވަރަކަށެވ0ެ  2
 

މުދާ ގަުތުމގައި ހޯަދންޖެޭހ 
 ވޮރަންޓީ 

ންޓީ ނުވަތަ ގަަރންޓީދޭ މެޝިނަރީއާއި އިކުއިޕްމަންޓްފަަދ އަގުބޮޑު ތަކެތި ހޯަދންވާނީ، ވޮރަ  13066
އަދި އެ ބާވަތުގެ މުދާ އެތެރެކޮށް ވިއްކާ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ެއ ބާވަތުގެ މުދާ އާންމުކޮްށ 
ވިއްކައިހަދާ ތަނަކުންނެވ0ެ ހޯދާ ތަކެތީގައި، އުފެއްދުމުގެ ގޯހެއް ނުވަތަ އުނިކަމެއް ހުރިނަމަ، 

ނުވަތަ މުދާ ފޮނުވައިިދން  މުދާ ގެނެސްދިން ފަރާތުން ުނވަތަ މުދާ އުފެއްދި ފަރާތުން 
ފަރާތުން އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްޭދންވާނެއެވ0ެ އަދި އެ މުދަލަކަްށ ދީފައިވާ ވޮރަންޓީ ނުވަަތ 
ގަރަންޓީގެ މުއްދަތުގައި، ވޮަރންޓީ ނުވަތަ ގަަރންޓީ ދިނުުމގައި އެއްބަސްވެފައިވާގޮތަްށ 

 އެކަމެއްވެސް ރަނގަޅުކޮށްދޭންވާނެއެވ0ެ
 

 އެްޑވާންސަށް 
 ިދނުން  ފައިސާ

ތަކެތި ަގތުމުގެ ( ކޮންސަލްޓެންސީ ފިޔަަވއި)މަސައްކަތުގެ އަގާއި ޚިދުމަތުގެ އަގާއި  )ހ(  13067
ވަނަ ނަންބަރުގައިާވ  6ގެ  1މި ާބބުގެ ޖަދުވަލު  ،ބީލަމުގެ ޖުމުލަ އަގު

ނޑަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން އެޑްވާންސަށް  ،މިންގަ
އަދި މިފަދައިން އެޑްވާންސަށް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ އެންމެ 0 އެވެފައިސާ ދެވިދާނެ

 0ފަހަރަކުއެވެ
  

ނުަވތަ ތަކެިތ ( ކޮންސަލްޓެންސީ ފިޔަވައި)މަސައްކަތް ނުވަތަ ޚިދުމަތް  0 1   
( ސާޅީސް ފަހެއް) 45ހަވާލުވާތާ ، ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހަވާލުވާ ފަާރތުން
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، ފައިސާ ދިނުމަށް އެދިއްޖެނަމަ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި

އަށްވުރެ ބޮޑުނުވާ އަދަދަކަށް ( ފަނަރަ އިންސައްތަ) %15ޖުމުލަ އަގުގެ 
 ؛ފައިސާ ދޫކުރުން

 
ކޮްނޓްރެކްޓުގެ ، އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ ހުށަހަޅާ ބިލުތަކުން 0 2   

ނޑުން  0ޖުމުލަ އަގުގެ ނިސްބަތުން ކެ
 

އަށްވުރެ އިތުރަށް ( ފަނަރަ އިންސައްތަ) 15%ކޮށްފައިވާ މި މާއްދާގައި ބަޔާން )ށ(  
އެ ހާލަތުގައި ެއޑްވާންސަށް ފައިސާ ، އެޑްވާންސަށް ފައިސާ ދޫކުރުމަށް އެދިފައިވާނަމަ

 0މިނިސްޓަރުގެ ހުއްދަޔާއެކުގައެވެ، މިނިސްޓަރަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅައި، ދޫކުރެވޭނީ
 

ލިބެްނނެތް މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދަންވާނީ އެ  އެއްފަހަރާ ފައިސާ ދައްކައިގެން ނޫނީ )ނ(  
ގެ    1ޖަދުވަލު ، ނަމަވެސް 0 އޮފީހެއްގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ހުއްދަޔާއެކުގައެވެ

، ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ ފައިސާގެ އަދަދު ބޮޑުނަމަ 2

ނިސްޓަރުގެ ހުއްދަ އެކަމަށްޓަކައި މި، މިނިސްޓަރަށް ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅައި
 0ހޯދަންވާނެއެވެ

 
ރިޓެންޝަން ަފއިާސ 
އަުގން އުނިކުުރމާއި، ެއ 

 ފައިސާ ައނުބރާ ދޫކުުރން 

މި ބާބުގެ ޖަދުވަލު    ،ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ހޯދުން ފިޔަވައި ކުރުވާ މަސައްކަތުގެ އަގު )ހ(  13068
ނޑަށްވުރެ ބޮޑުވާނަމަ 6ގެ  1 ންކޮށްފައިވާ ތިރީަގއި ބަޔާ، ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ިމންގަ

 0އެ ފައިސާ އަނބުރާ ދޫކުރަންވާނެއެވެ، ގޮތުގެ މަތިން ރިޓެންަޝން ފަިއސާ އުނިކޮށް
 

( ފަހެއް އިންސައްތަ) 5%ބިލުެގ ޖމުލަ އަގުގެ ، ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ބިލަކުން  10   
ނޑުން  ؛ކެ

 
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތަށް ރިޓެންަޝން ފައިސާ  1ގެ ( ހ) މި މާއްދާގެ   20   

ނޑުމަށް ފަހު ކޮންޓްރެކްޓްގައިާވ ގޮތުގެ މަތިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ކެ
 .ގޮތަށް ފައިސާ އަނބުރާ ދޫކުރުން 

 
ވަނަ  7ގެ  1މި ބާބުގެ ޖަދުވަލު  ،ބީލަމުގެ ޖުމުލަ އަގު  201    

ނާޑ ހަމަޔަށް މަސައްކަތް ނިމޭތާ         ، ނަންބަރުގައިވާ މިންގަ
 .ދިނުން  މަސްދުވަސްވުމުން އަނބުރާ( ހައެއް) 6

 
ވަނަ  1ގެ  1މި ބާބުގެ ޖަދުވަލު  ،ބީލަމުގެ ޖުމުލަ އަގު  202    

ނޑާ ހަމަޔަށް ( ާބރަ) 12މަސައްކަތް ނިމޭތާ ، ނަންބަރުގައިވާ މިންގަ
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 .މަސްދުވަސްވުމުން އަނބުރާ ދިނުން
 

، ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް 202މި މާއްދާގެ   203    

 ،އަދަދަްށވާ ސެކިއުރިޓީއެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ ރިޓެންޝަން ފައިސާގެ
 0ރިޓެންޝަން ފައިސާ ދޫކުރުން، އިސްވެ ބަޔާންކުރި މުއްދަތުގެ ކުރިން

 
ނޑައަޅާފައިވާ  )ށ(   ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ކުރުާވ މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަްށަފހު ކަ

ތައް ކޮންޓްރެކްޓަރ މުއްދަތު )ރިޓެންޝަން މުއްަދތު( ގައި އެކަމަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަ 
ރަނގަޅުކޮށްދޭންވާނެއެވ0ެ ރިޓެްނޝަން ފައިސާ ބަހައްޓަން ކަަޑއަޅާފައިވާ މުއްދަތު 
ހަމަވުމަށްފަހު އެ ފައިސާ ދޭްނވާނީ އެހާތަނަށް ަރނގަޅުކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް 

 ރަނގަޅުކުރުމުންނެވ0ެ
 

ނިމޭ މަަސއްކަތަށް   އަގު 
 ދިނުން 

ވަނަ  7ގެ  1ތަ ޚިދުމަތުގެ އަގު މި ބާބުގެ ަޖދުވަުލ މަސައްކަތުގެ އަގު ނުވަ )ހ(  13061
ނޑާ ދެެމދުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުވާނަމަ، ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް  ނަންބަރުގައިވާ މިންގަ
ހޯދާނަމަ، ނުވަތަ ނެޝަަނލް ޓެންޑަރ ބޯޑަށް ހުށަހަޅައިގެން ނިންމާ މި އަދަދަށްވުރެ 

ން ނުވަތަ ޚިދުމަތަކުން ނިމުނު މަތީ އަގެއްގެ ކަމެއްކަމުގައިވިޔަސް އެ މަސައްކަތަކު
ބައެއްގެ އަގު ހޯދުމަށް ވަކިވަިކ ބިލު ހުަށހެޅުމުން، އެކަމެއް ުކރަމުންދާގޮތް ބެލުާމ 
ހަވާލުކުރެވިފައިވާ އިންޖިނޭރަކު ނުވަތަ ކޮންސަލްޓަންޓަކު ނުަވަތ އެ މަސައްކަތެއް 

މަށް ސޮއިކުރުމުން ސުޕަވައިޒްކުރުމާ ހަވާލުވެހުރި ފަރާތުން، އެކަމެއްކޮށް ނިމިފައިވާކަ 
 އެ ބިލެއްގެ ފައިސާ ދެވިދާނެއެވ0ެ

 
ވަނަ  1ގެ  1މަސައްކަތުގެ އަގު ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގު މި ބާބުގެ ަޖދުވަުލ  )ށ(  

ނޑަށްުވރެ މަތީގެ އަގަކަށް ަމސައްކަތެއް ނުވަތަ  ނަންބަރުގައިވާ މިންގަ
މުނު ބައެއްގެ އަގު ޚިދުމަތެއްނަމަ، އެ މަސައްކަތަކުން ނުވަތަ އެ ޚިދުމަތަކުން ނި 

ހޯދުމަށް ވަކިވަކި ބިލު ހުށަެހޅުމުން އަގު ދެވޭނީ ކޮންސަލްޓަންޓް ރިޕޯޓެއް 
 )އިންޓަރިމް ސެޓްފިކެޓް( ތައްޔާުރކޮށް އެ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމުންނެވ0ެ 

 
މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަގުދެވޭނީ އެ ބިލެއްގެ ޖުމުލަ  )ނ(  

އެޑްވާންސް ފައިސާއާއި، ރިޓެންޝަނަށް ނިްސބަތުންޖެހޭ އަދަުދ  އަގުގެ ތެރެއިން
އުނިކުރުމަށްފަހުގައެވ0ެ އަދި މިނޫން ފައިސާއެއްވެސް އުނިކުރަންޖެހޭނެކަމަްށ 
އެގްރީމެންޓުގައި އެއްބަސްވެފައިާވނަމަ، ިބލުގެ ފައިސާ ދޭންާވނީ އެފަދަ ފައިސާވެސް 

ނޑާފައެވ0ެ  ކަ
 

ދައުލަތުގެ ތަންތަުނން ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި، ހޯދާ ޚިދުމަތްތަކާއި، ގަންނަ ތަކެިތ   13073ކޮންޓްރެކްޓުގަިއވާ 
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ބަލައިގަންަނންވާނީ، އެގްރީމެްނޓުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެކަްނަތއް ކޮށް ނިންމުމުންނެވ0ެ  ބަލަިއގަތުން  މަަސއްކަތް
ލައިަގނެގެްނ އެގްރިމެންޓާ ޚިލާފަށް ކޮށްފަިއވާ ކަންތައްތަކާއި ވިއްކާފައިާވ ތަކެތި ބަ

ނުވާނެއެވ0ެ އެކަމެއްގެ ނުވަތަ އެ އެއްޗެއްގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުނޫންކަމަށްވާނަަމ، އެކަމެއް 
ރަނގަޅުކުރުމަށް ނުވަތަ އެ ެއއްޗެއް ބަދަލުކުރުމަށް އެފަރާތަަކށް އަންގާނީއެވ0ެ މިކަަމްށ 

 ދައުލަތުން އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވ0ެ
 

ްސ ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެޭމޖަ

ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްގެން )
ހަވާލުކުރި ަމސައްކަްތ 

މުްއދަތަްށވުރެ ލަްސވުމުްނ 

( ލިބުނު ގެއްލުުމގެ ައގު
ނޑަެއޅުން   ކަ

ކޮންސަލްޓަންސީ މަސައްކަތް )އެގްރިމަންޓްކޮށްގެން ހަވާލުކުާރ މަސައްކަތް  )ހ(  13071
 ފަރާތަށް އެކަމެއް ހަވާލުކުރި، އެ ލަސްވާ ލަސްވުމުން ،ލަސްވަމުންދާނަމަ( ނުހިމަނައި

އެ ކަމެއް ހަވާލުވި ފަރާތުން ( ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް)ލިބޭ ގެއްލުމުގެ އަގު 
ނޑައަޅާނ0ީ ދޭންޖެހޭނެއެވެ ލަސްވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް  ،އެ ގެއްލުމުގެ އަގު ކަ

 0ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ
 

 ނަންބަރުގައިވާ ވަނަ 8 ގެ 1 ޖަދުވަލު ބާބުގެ މި   ،އަގު ޖުމުލަ  10  
ނޑަށްވުރެމިން ނޑާނީ ފައިސާ ބީލަންަތކުގައިނަމަ ދަށުގެ ގަ  އަގު ޖުމުލަ ،ކަ

 އަދަދާއި ޖެހޭ  ގުނަކުރުމުން އާ (ފަހެއް ސުމެއް ސުމެއް ޕޮއިންޓް) 30335
 0އަދަދެކެވެ ޖެހޭ ގުނަކުރުމުން އަދަދާ ދުވަސްަތކުގެ އިތުރުވާ މުއްދަތަށްވުރެ

 0ންނެވެބޭނުންކޮށްގެ  ފޯިމއުލާ އަންނަނިވި ހޯދާނީ އަދަދު މި
 (CP*0.005*LD) 

 CP (ްކޮންޓްރެކްޓް ޕްރައިސ :)ކޮންޓްރެކްޓުގެ ޖުމުލަ އަގ0ު 
 LD (ްލޭޓް ޑިއުރޭޝަނ :) ާޮކންޓްރެކްޓުގެ މުއްދަތަށްވުރެ އިުތރުވ

 ދުވަސްތައ0ް
 

 ަނންބަރުގައިވާ  ވަނަ 1 ގެ 1 ަޖދުވަލު ބާބުގެ މި ،އަގު ޖުމުލަ  20   
ނޑަށްވުރެ ނޑާނީ ފައިސާ ބީަލްނތަކުގައި މަތީގެ މިންގަ  އަގު ޖުމުލަ ،ކަ

 ޖެހޭ ގުނަކުރުމުން އާ (ފަހެއް ދޭއް  ސުމެއް ސުމެއް  ޕޮއިންޓް) 303325
 ޖެހޭ ގުނަކުުރމުން އަދަދާ ދުވަސްތަކުގެ އިތުރުވާ  މުއްދަތަށްވުރެ އަދަދާއި

 0ޭބނުންކޮށްެގްނނެވެ ފޯމިއުލާ އަންނަނިވި ހޯދާނީ އަދަދު މި 0އަދަދެކެވެ
 
(CP*0.0025*LD) 

 
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ލަސްވުމުގެ އަގަށް ދޭންޖެހޭވަރު މުޅި  )ށ(  

)ަފނަރަ އިންސައްތަ( އަށްވުރެ ބޮުޑވެގެން ނުވާނެއެވ0ެ  15ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގުގެ %
)ފަނަރަ އިންސައްތަ(  15އެއްވެސް ހާލެއްގައި މުޅި ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގުގެ %

ރުވެއްޖެނަމަ، ކޮންޓްރެކްޓުެގ ނުކުރެވި އޮތްބަިއ އަށްވުރެ ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް އިތު



154 
 

ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ އަތުން ވަކިކުރެވިދާނެއެވ0ެ އަދި ކޮންޓްރެކްޓާ ޚިލާފުވި ފަރާތުގެ 
ޕަރފޯމަންސް ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ އެހެން ސެކިއުރިޓީއެއް ވާނަމަ ދޫނުކޮްށ 

ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް  ހިފަހައްޓަންވާނެއެވ0ެ މީގެތެރޭގަިއ ކޮންޓްރެކްޓަރ ދައްކަންޖެހޭ
 ހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވ0ެ

 
އަުގން އުނިކުާރގޮތަްށ 

 ތަކެތި ދިނުން 
ބީލަމުގެ މަސައްކަތަށް އަގުން އުނިކުރާގޮތަށް ތަކެތި ދެވޭނީ، ބީލަން ހުޅުވިއިުރ  )ހ(  13072

 އަގުން އުނިކުރާގޮތަށް ތަކެތި ދެޭވގޮތަށް ބީލަްނފޮތުގައި ބަޔާންކުރެިވފައިވާނަމައެވ0ެ
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ޮގތުގެމަތިން އަގުްނ އުނިކުރާގޮަތށް ތަކެތި ދީެގން  )ށ(  
މަސައްކަތެއް ކުރުވާނަމަ، މަސައްކަތްކުރި ފަރާތަށް އަގުދޭީނ، އަުގން އުނިކުރާގޮތަްށ 

ނޑުމަށްަފހުއެވ0ެ  ދެވުނު ތަކެތީގެ އަގު ކެ
 

ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ކުއްޔަްށ 
ދޫކުެރވޭ ތަކެީތގެ ކުލި 

ކްޓަރު އަތުްނ ކޮންޓްރެ
 ހޯދުން 

މަސައްކަތްކުރާ  ،އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް މެޝިނަީރއާއި އިކުއިޕްމަންޓް ދެވެންހުރިނަމަ )ހ(  13073
ފަރާތަށް އެފަދަ ތަކެިތ ދޭްނވާނީ އާންމުކޮށް އެފަދަ ތަެކތި ލިބެން ހުންަނ 

 ކުއްޔަކަށެވ0ެ މިގޮތުން ދީފައިާވ ތަކެތީގެ ކުއްޔަށް ދައްކަްނޖެހޭ ފައިސާއާއި،     
އެ ތަކެތީގެ މަރާމާތަްށ ފަިއސާއެއް ދައްކަންޖެހޭނަމަ އެކަމަށް އެފަރާތްތަކަްށ 

 ގަވާއިދުން ބިލު ފޮނުވައިގެން އެ ފައިސާ ހޯދަންވާނެއެވ0ެ
 

އަނބުރާ ދައްކާގޮތަްށ ދޫކުރި ެމޝިނަރީއާއި އިކުއިޕްމަންޓުގެ ކުއްޔަށް ދައްކަންޖެހޭ  )ށ(  
އިސާގެ ބިލުތަކަށް މުއްަދުތ ހަމަވާއިރު ފައިސާ ފައިސާއާއި މަރާމާތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފަ

ނުދައްކައި އޮތްނަމަ، މަސައްކަތުގެ އަގަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ދޭންވާނީ އެ ފައިސާ 
ނޑާފައެވ0ެ  ކަ

 
ރާއްޖޭގައި ދާއިމީ އޮފީހެއް ނުހުންނަ ބޭރުގެ ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރެވޭ  )ނ(  

ރާުތން ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތްތަކުގައި، މަސައްކަތް ނިންމުމަށްފަހު އެފަ
ފަރާތަކަށް ދޭންޖެހިފައިވާ އެއްޗެއް ނުވަތަ ފައިސާއެއް ހުރިތޯ ބަލައި، އެ ތަކެތި 
ނުވަތަ އެ ފައިސާ ހޯދައިދިނުމުގައި މަސައްކަތްކުރުވި ފަރާތުން 

 އެހީތެރިވެދޭންވާނެއެވ0ެ 
 

މަަސއްކަތުގެ ތެޭރގަިއ 

އަޅަްނވާ ަރއްކާތެރިަކމުެގ 

ފިޔަވަޅުތަކަށް 
 ކޮންޓްރެކްޓަރު ޖާިމނުުވން 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ޮގތުގެަމތިން ކޮންޓްރެކްޓަރު ޒިންާމ އުުފލަންޖެހޭ ކަންކަމަށް  )ހ(  13074
ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ޚަރަދުގައި ަބދަލުދޭންވާނެއެވ0ެ މަސައްކަތް ނިމޭއިރު މިގޮތުން 

ފައިވާ ހަމަނުޖެހި ކަމެއް އޮތްނަމަ، އެކަމެއް ރިޓެންޝަނުގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓާ
 ފައިސާގެ ތެރެއިން ހަމަޖައްސާނީއެވ0ެ
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މަަސއްކަތްކުރާ ތަކެތީެގ 

ފެންވަރު ދަްށުވމުެގ 
ސަަބބުން ލިބޭ ެގއްލުމަްށ 

ޖާމިުނވެ، 
 ރަނަގޅުކޮްށދިނުން 

މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެތީގެ ފެންވަރު ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ  )ހ(  13075
ރ މަޝްރޫޢުތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމާއި، ހަލާކުވާ އެހެންވެސް ގޮތަކުން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

 ތަކެތި މަރާމާތުޮކށް ރަނގަޅުކުރުމަކީ ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ޒިންމާއެކެވ0ެ ،ތަންތަނާއި
 

މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެތީގެ ފެންވަރު ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ  )ށ( 
ލިބޭ ގެއްލުމާއި، ހަލާކުވާ  އެހެންވެސް ގޮތަކުން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މަޝްރޫޢުތަކަށް

ތަކެތި މަރާމާތުކޮށް ރަނގަޅުކުރުމަށް، މަސައްކަތް ކުރުވާ އޮފީހުގެ ވެރިޔާ  ،ތަންތަނާއި
އެންގުމުން ކޮންޓްރެކްޓަރުެގ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި އެ މަސައްކަތް 
ރަނގަޅުކުރަންވާނެއެވ0ެ އެ އެންގި އެންގުމަށް ޢަމަުލނުކުރުމުން ނުވަތަ އެކަްނ 

ރުމުން ސަރުކާރުން ެއކަން ރަނގަޅުކޮށް ނިންމުމަްށފަުހ އެކަމަށް ހިނގި ގަބޫލުނުކު
ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގުގެ ތެރެއިން ނުވަތަ ިރޓެންޝަން ފައިސާގެ 

 ތެރެއިން އުނިކުރަންވާނެއެވ0ެ
 
 

ކޮންޓްރެކްޓާ ޚިލާފުާވ 

ފަރާތްތަކާެމދު 
 ފިޔަވަުޅއެުޅން 

ކުރާ ކުށްތަކާިއ  ންތައްތަކުގައި، ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުމާ ގުޅިގެންކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ކުރާ ކަ   13076
ލިޔެކިޔުމަށް ބަދަލުގެނެސްގެން ކުރާ ކުށްތަކާއި، ނިންމުމަށް އިޙުތިރާމްނުކުރާ ފަރާތްތަކާމެުދ 

ޚިދުމަތް  ،މި ގަވާއިދުގައި ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މަަސއްކަތް ކުރުވުމާއި ،ފިޔަވަޅުއަޅާނީ
ތުމުގަިއ އެއްބަސްވާ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުމާ ގުޅިގެން ކަންތައްކުރަންޖެޭހ ތަކެތި ގަ ،ހޯދުމާއި
ވަނަ މާއްދާއަށް(  17023ވަނަ މާއްދާއިްނ  17017ދެވޭ އަދަބު )މި ގަވާިއދުގެ  ،ގޮތާއި

 ހިމެނޭ މާއްދާތަކުގައިވާ ގޮތުގެމަިތންނެވ0ެ
 

 ދައުލަުތގެ

ޕްރޮކިުއމަންޓުަގއި 

އިސްކަްނދިުނމުގެ 
ނޑަެއޅުން   ސިޔާސަތު ކަ

އިޤްތިޞާދީގޮތުން ނުވަތަ އިޖުތިާމޢީގޮތުން ނުަވތަ އެހެނިެހން ގޮަތކުން ލިބިދާނެ ފައިދާއަކަްށ   13077
ދާއިރާތަކަށް  ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓުގައި ވަކިވަކި ފަރާތްތަކާއި، ރިޢާޔަތްކޮށް

ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީ ، ނެ ގޮތުގެ ސިޔާސަތުތަކެއްއިސްކަންދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާ
ނޑައެޅިދާނެެއވެ، ބޯޑުގެ ލަފަޔާއެކު ނޑައަޅާ ، މިގޮތުނ0ް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ކަ ކަ

ސިޔާސަތުތަކަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މިނިސްޓްރީން އެ ސިޔާސަތުތައް ދިވެހިސަރުކާރުގެ 
 0  ގެންނެވެގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށި
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 1 ޖަދުވަލު

ރިޓެންޝަން ފައިސާއާއި، ، އަދި އެޑްވާންސް ފައިސާއާއި ، އެ ދަރަޖަތަކަށް ހުއްދަދެވޭ ފަރާތްތަކާއި ،ހުއްދަދެވޭ ދަރަޖަތަކާއި
 ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް ކަނޑައެޅޭނެ މިންވަރު 

 ހުއްދަދެވޭނެ ،އަދަދާއި ހުއްދަދެވޭނެ ،ގޮތާއި ވިފައިވާކުރެ ދަރަޖަ ހުއްދަދިނުމަށް ،ކުރުމުގައި ކަންތައްތައް ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ
 0މިވަނީއެވެ ތިރީގައި ފަރާތް

، ދިވެހިރުފިޔާ ހަމަނުވާ ކަމެއް ކުރުމަށް ހުއްދަދޭނީ( ދެހާސް) -/2,000( ތަކެތީގެ އަގާއެކު)ޕްރޮކިއުމަންޓެއްގެ އަގު  10

 0ފިސަރެވެޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަންތައް ހިންގުާމ ހަވާލުވެހުރި ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮ

( ިތރީސްފަހެއް ހާސް) -/35,000ދިވެހި ރުފިޔާއިން ފެށިގެން ( ދެހާސް) -/2,000ޕްރޮކިއުމަންޓެއްގެ އަގު  20
ދިވެހިރުފިޔާއަށް ވުރެ ދަށުގެ ކަމެއް ކުރުމަށް މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއަށް ނުވަތަ އޭނާ ހުއްދަީދފައިވާ ފަރާތަކަށް 

 0ހުއްދަ ދެވޭނެއެވެ

ފަހެއް ) -/503330333ދިވެހި ރުފިޔާއިން ފެށިގެން ( ތިރީސް ފަހެއް ހާސް) -/350333އަގު ޕްރޮކިއުމަންޓެއްގެ  30
ެއ ، ބިޑްކޮމިޓީން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތިން، އެ ކަމެއް ކުރުމަށް ހުއްދަދޭނީ، ދިވެހި ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނުވާނަމަ( މިލިޔަން

 0ރާތެެކވެއޮފީހެއްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ ނުވަތަ އޭނާ ހުއްދަދީފައިވާ ފަ

އެ ކަމެއް ކުރުމަށް ، ިދވެހި ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ( ފަހެއް މިލިޔަން) -/503330333 ޕްރޮކިއުމަންޓެއްގެ އަގު 40
 0އެ ބޯޑުން ނިްނމާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ، ނެޝަަނލް ޓެންޑަރ ބޯޑަށް ހުށަހަޅައި، ހުއްދަދޭނީ

 13043މި ބާބުގެ  ،ދިެވހި ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ (ފަސް ލައްކަ) -/5330333ޕްރޮކިއުމަންޓެއްގެ ޖުމުލަ އަގު  50
 0 ގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ 4ގެ ( އ)ގެ 

މި  ،ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ( ދޭއް ލައްކަ ފަންސާސް ހާސް) 2530333/-ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ޖުމުލަ އަގު  60
 0ވެގައިވާ ޮގތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެ( ހ)ގެ 13067ބާބުގެ 

ިރޓެންޝަން ފައިާސ ، ދިެވހި ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު ނަމަ( ފަހެއް ލައްކަ) -/500,000ޕްރޮކިއުމަންޓެއްގެ ޖުމުލަ އަގު  70
ނޑުމާއި ދިވެހި ރުފިޔާއަށްވުރެ ( ފަހެއް މިލިޔަން) -/5,000,000އަދި ޕްރޮކިއުމަންޓެއްގެ ޖުމުލަ އަގު ، އަގުން ކެ

ެގ ( ހ)ގެ  10.68ިމ ާބބުގެ  ،އްޔާއި ނިމޭ މަސައްކަތަށް އަގު ދިނުމުގައިއެ ފައިސާ އަނބުރާ ދޫކުރުމުގަ ،ދަށްނަމަ
 0ގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުަރންވާނެއެވެ( ހ)ގެ  10.69ވަނަ ނަންބަރާއި  201

މި ބާބުެގ  ،ދިވެހި ރުފިޔާއަށްވުރެ ދަށް ނަމަ( ފަހެއް މިލިޔަން) -/503330333ޕްރޮކިއުމަންޓެއްގެ ޖުމުލަ އަގު  80
 -/503330333އަދި ޕްރޮކިއުމަންޓެއްގެ ޖުމުލަ އަގު  ،ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކޮށް 1 ގެ (ހ)ގެ  13071

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތަްށ  2ގެ ( ހ)ގެ  13071މި ބާބުގެ  ،ދިވެހި ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ( ފަހެއް މިލިޔަން)
 0ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ

 13068މި ާބބުގެ  ،ދިވެހި ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ( ފަހެއް ިމލިއަން) -/503330333ޕްރޮކިއުމަންޓެއްގެ ޖުމުލަ އަގު  10
 0ގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ (ށ)ގެ  10.69، ވަނަ ނަންބަާރއި 2.2ގެ  (ހ)ގެ 
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 2ޖަދުވަލު 

 
ނޑުތައް   ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ވައްތަރުތަކާއި، މިންގަ

 ޑުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވ0ެޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ވައްތަރުތަކާއި، މިންގަނ 

ާވގޮތަށް، އެކި ފަރާތްތަކުން ކޯޭޓޝަން ހޯދައިގެން ތަކެިތ ކޮށްފައިވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާން 13024މި ގަވާއިދުގެ  10
ހާސް( ދިވެހި  )ދެ -/2000ގަނެވޭނީ ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ކުރުވޭނީ ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދޭނީ، އެ ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ އަގު 

ހާސް( ދިވެހި  )ދެ 2333/- އާ ދެމެދުގައިވާނަމައެވ0ެ)ތިީރސްފަސްހާސް( ދިވެހިރުފިޔާ -/35,000 އާއި،ރުފިޔާ
ހުންނަ  ވަގުތެއްގައި އެފަދަ ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ބާޒާރުގައި ލިބެން ވުރެ ކުޑަ ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކުގައި، އެރުފިޔާއަށް

 ހޯދިދާނެވ0ެ ލިބޭނަމަ އެކަށީގެންވާ ހޮޔޮއަގަކަށްއަގުތަކަށް ބަލާއިރު 
 -/35,000ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާގޮތަށް، އާންމުކޮށް ާޝއިޢުކުރާނީ،  13031 މި ގަވާއިދުގެ 20

 ހާސް( ދިވެހި ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތީ އަގުގެ ކޮންޓްރެކްޓްތަކެވ0ެ    ފަސް )ތިރީސް

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(  13031 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އާއި، 13023 ،ވަނަ ނަންބަރުގެ )ނ( އާއި 13022ވާއިދުގެ މި ގަ 30
 ފުރުޞަތު ވެރިވެވޭގޮތަށްދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކަށް ބައި ހަމައެކަނި ޓެންޑަރުގައި ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާގޮތަށް،

)ދެ މިލިއަން ފަސް ލައްކަ( ދިވެިހ  -/2,500,000އެ ޕްރޮކިއުމަންޓަކަށް ލަފާކުރެވިފައިވާ އަގު  ،ހަނިކުރެވޭނީ
 ނަމައެވ0ެބޮޑުނޫންރުފިޔާއަށްވުރެ 

ވިފައިވާގޮތަށް، އެ ޕްރޮކިއުމަންޓަކަށް ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރެ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގެ  13038މި ގަވާއިދުގެ  40
ނަމަ، ެޓންޑަރަށް ހުޅުވައިލުމުެގ ބޮޑުރުފިޔާއަށްވުރެ  )ފަނަރަ މިލިއަްނ( ދިެވހި -/15,000,000ލަފާކުރެވިފައިވާ އަގު 

  އެއްގައި ނުވަތަ ވެބްސައިޓެއްގައި ޝާއިޢުކުރެވިދާނެއެވ0ެުރގެ މީޑިޔާދަޢުވަތު ބައިނަލްއަޤުވާމީ ެފންވަ
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  11 ބާބު

 މުދާް ދައުލަތުގެ

 
ދައުލަތުގެ މުދަލަކީ ދައުަލތަށް މިލްކުވެގެންވާ، ނުަވތަ ދައުަލތުެގ ނަމުގައި މީހެއްެގ  )ހ(  11031 ދައުލަުތގެ ުމދާ 

 ބެލުމުގެދަށުގައިވާ އުފުލޭ ނުަވތަ ނުއުފުލޭ މުދަލެވ0ެ 
 

ން ޚަރަދުކޮށްގެން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުްނނާއި ދައުލަުތން ބަލަހައްޓާ ފަންޑު އެކައުންުޓތަކު )ށ(  
ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށް ހޯދާ އެންމެހައި ހަރުމުދަލާއި، އެހީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަްށ 
ލިބޭ ހަރުމުދަލާއި، އެނޫން ގޮތްގޮތުން ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އެންމެހަިއ 
 ހަރުމުދަލަކީ ދައުލަތުގެ މިލްކެކެވ0ެ މިގޮތުން ހޯދާ މުދަލުގެ ތެރެއިން ޤާނޫނީގޮތުން 

ރަޖިސްޓަރީކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ މުދަލެއް ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް 
ނޑައަޅައިފައިނުވާނަމަ ރަޖިސްޓަރީކުރަންވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންްޑ  ކަ

ނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ މަތިންނެވ0ެ   ޓްރެޜަރީން ކަ
 

ދައުލަުތގެ ހަުރމުާދ 

 ބެލެހެއްޓުން 
ރަދުކޮށްގެންނާއި އެހީގެގޮތުގައި ލިބޭ ހަރުމުދާ އަދި ެއނޫްނ ދައުލަތުގެ ކެޕިޓަލް ބަެޖޓުން ޚަ   11032

ގޮތްގޮތުން ދައުލަތަށް ލިބޭ މުދާ އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެގޮތުގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތް ދައުލަތުގެ 
ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމަނައިގެން ބަލަހައްަޓންވާނެއެވ0ެ އަދި ދައުލަތުގެ މުދަލުގެ 

ނައިގެން ބަލަހައްޓަންވާނެކަަމށް ފައިނޭންަޝލް ކޮންޓްރޯލަރ އަންގާ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމަ
 ހުރިހާ މުދަލެއް ދައުލަތުގެ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމަނައިގެން ބަލަހައްަޓންވާނެއެވ0ެ

 
ދައުލަުތގެ ހަރުުމދަލުެގ 

 ރަިޖސްޓަރީ ބެލެެހއްޓުން 
ތަކުން ޚަރަދުކޮށްގެން ހޯދާ އެންމެހަިއ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ އައިޓަމް )ހ(  11033

ތަކެއްޗާއި، މަސައްކަތްތަކާއި، ބޭނުންކުރެވޭނެކަމަށް ަލފާކުރާ މުއްދަުތ 
އެއްއަހަރަށްވުރެ ގިނަ ވާނަމަ އެ ތަކެތި ދައުލަތުގެ ހަރުމުދަުލގެ ރަޖިސްޓަރީގައި 

އާ އެގޮަތްށ ގައި ހިމެނިފައިވާ ނަމޫނާ MG/PR01ހިމަނައިގެން 
ބަލަހައްޓަންާވނެއެވ0ެ މިގޮތުން ޕަބްލިކް އެކައުންޓް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތުގެ 

ގައި ހިމެނިފައިވާ ފޯމު ުފރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު  MG/PR02 ހަރުމުދާ ބަލަހައްޓާނަަމ،
 ނެއެެވ0މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވަންވާ

 
ދައުލަތުގެ އޮފީހަކަށް އެކި ފަރާތްތަކުން އެހީގެގޮތުގައި ލިބޭ ަހރުމުދާ އަދި އެނޫން  )ށ(  

ގޮތްގޮތުން ދައުަލތަށް ލިބޭ ހަރުމުދާ ދައުލަތުގެ ހަރުމުަދުލގެ ރަޖިސްޓަރީގައި 
 ހިމަނައިގެން ބަލަހަްއޓަންވާނެއެވ0ެ

 



159 
 

ހިންަނފަަދ  ،ށްރަށާއި، ގޮއިފާލައްބަދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ަދށުގަިއ ހުރި ފަޅުރަ )ނ(  
އެ ތަންަތނާ ގުޅިފައިހުރި މާއްދީ  ،ތަންތަނާިއ، ކުޅިއާއި، ފަޅާއި، ފަރުފަދަ ތަންތަނާއި

މުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީ، ެއ ތަނެއް ހަވާލުެވފައިވާ ަދއުލަތުގެ އޮފީހަކުްނ 
 ބަލަހައްޓަންާވނެއެވ0ެ

 
ލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ހަރުމުދަލުެގ ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން އެ އޮފީހެއްގެ ބެ )ރ(  

ރަޖިސްޓަރީ ބެލެހެއްޓުމުގެ އިތުރުން މުޅި ދައުލަތުގެ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެްނޑް ޓްރެޜަރީން ބަލަހައްޓަންާވނެެއވ0ެ މުޅި ދައުލަތުގެ 

ވަނަ  31ހުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ހަރުމުދާ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޑިސެންބަރުމަ
ނޑައަޅަންވާނެއެވ0ެ ނޑުމަށްފަހު ޖެހޭއަގު ކަ  ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އަގުކޮށް ބަލަްށ ކެ

 
ދައުލަތުގެ ހަރުމުދަލުގެ ރަިޖސްޓަރީގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ މުދަލެއްގެ ތިރީގައިވާ  )ބ(  

 މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށް ބެެލހެއްިޓފައި ހުންނަންވާނެއެވ0ެ
 

 ންބަރު )މި ނަންބަރު މުދަލުގައިވެސް ޖަހަންާވނެއެވ0ެ(އިންވެންޓްރީ ކޯޑު ނަ  10   
 

މުދަލުގެ ފުރިހަމަނަމާއި ތަފުސީުލ )ބްރޭންޑް، މޮޑެލް، ސީރިއަލް ނަންބަރު،   20   
މިން ނުވަަތ ބަރުދަްނ، މުަދލުގެ ހާލަުތ،  މަރާމާތެއްކުެރވިފައިވާނަމަ 

 ަނންވާނެއެވ0ެ(އެކަމެއްގެ ތަފުސީލު އަދި މިނޫންވެސް މުހިންމު މަޢުލޫމާތު ހިމަ
 

 މުދާ ހުރި ތަން  30   
 

 މުދާ ލިބުނު ތާރީޚު  40   
 

 މުދަލުގެ އަގު )ވަކިވަކިން(  50   
 

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު )ފަހުން އަްނަނ ބަދަލު އެނގޭގޮތަްށ(  60   
 
 

ދައުލަތުގެ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްަޓރީއަށް ނަގައި ހިސާބު ަބލަހައްަޓންޖެހޭ އެންމެހަިއ  )ޅ(  
ގައިާވ  13ބާބު ލިބިގަތުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ މި ގަވާއިދުގެ  ތަކެތި ހޯދައި

 ގޮތުގެމަތިންނެވ0ެ
 

ހަރުމުދަލުގެ ހިސާބު ބަލަހަްއޓަންވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންްޑ  )ކ(  
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ނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ މަތިންނެވ0ެ   ޓްރެޜަރީން ކަ
 

 ހަރުުމދަލުގެ ރަިޖސްޓަީރގައި 
 ހިމެނޭ ަބއިތައް 

 11032ދައުލަތު ތަންަތނުގައި ހުންނަ ަދއުލަތުގެ މުދަލުގެ ހިސާބުތައް މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  11034
ނޑިޮގްތ  ،ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ތަކެއްޗަށް އަންނަ އުނިއިތުާރއި، ބަލަށްކެ

 ން ވާނެއެވ0ެ)ޑެޕްރިސިއޭޝަން( އެނގޭނޭގޮތަްށ ލިޔެ ބަލަހައްޓަ
 

ނުޑމުގައި )ޑެޕްރިސިއޭޝަން( ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލެްއ  )ށ(   ދައުލަތުގެ ހަރުމުދާ ބަލަށްކެ
ނޑައަޅައި އާންމުކުރަންވާނެއެވ0ެ  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޝްވަރާއާއެކު މިނިސްޓަރު ކަ

 
ދަލުެގ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮުތގެމަތިން ހިސާބު ެބލެހެއްޓުމަްށޓަކައި ހަރުމު )ނ(  

ގައިވާ ގޮތުގެ   MG/PR02ރަޖިސްޓަރީގައި  ހިމެނޭ ތަކެތި ބައިކުރާނީ 
 މަތިންނެވ0ެ

 
ދައުލަތުގެ ހަރުމުދަލުގެ ގޮތުގަިއ ކެޓަގަރައިޒްކުރެވިގެން ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގަިއ،  )ރ(  

 ޮގތް ިތރީގައި މިވަނީއެވ0ެ ހަރުމުދަލުގެ އިންވެންޓްރީގެ އެކި ބައިތަކަށް ބައިކުރަންޖެހޭ

 ޢިމާރާތްތަކާއި، އެ ބާވަތުގެ މާއްދީ މުދާ  ،: ބިންބިމާއި 31ކެޓަގަރީ ނަންބަރު 

ޢިމާރާތްތަކާއި، ވައިގެ ބަނދަރުތަކާިއ،  ،މި ބައިގައި ހިމެެނނީ، ބިްނިބމާއި
ނޑުގެ ބަނދަރުތަކާއި، ފެނާިއ ނަރުދަމާފަދަ ނިޒާމުތަކާއި، ްސޓޭޑިއަމްތަކާއި،  ކަ

ކާއި، ބުރިޖުތަކާއި، މަގުތައް ފަދަ މާއްދީ މުދަލެވ0ެ މިގޮތުން ަނާގ ޕާކުތަ
ލިސްޓުގައި އެ އެއްޗެއް އޮތް ނުވަތަ ހުރި ތަނަކާއި، ބޮޑުމިނާއި، ހަދާފައިހުރި 

އުފެއްދި ނުވަަތ ލިބުނު ތާރީޚު އެނގޭނޭގޮަތްށ ތަފުސީލުކޮްށ  އަގާއި، ގޮތާއި،
ފަދަ ތަންަތާނއި ތަކެތީެގ ރަޖިސްޓަރީގައި ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވ0ެ މި

ކުރެހުންތަކުގެ އަސްލު އެ އޮފީހެއްގައި ހުންނަންވާނެއެވ0ެ ކުްއޔަށް ހިފާފަިއ 
 ހުންނަ ތަްނތަން މީގެ ތެރެއަކު ނުހިމެނޭނެއެވ0ެ

 
 

 ފިކްސްޗަރސް އަދި ފިޓިންގްސް  ،: ފަރުނީޗަރާއި  32ކެޓަގަރީ ނަންބަރު 

ނޑި، ދަ ތަކެއްޗާއި، އިމާރާތުގައި މޭޒު، އަލަމާރިފަ މިބައިގައި ހިމެނެނީ، ގޮ
ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ޕެނަލް ބޯޑު، ފަންގިފިލާ ފަންކާ، 
ފެންއަޅާ ތާނގީ، ތިޖޫރީފަދަ ަހާލކުނުކޮށް ނައްޓާލެވޭޮގތަށް ހަރުކޮށްފައި ހުްނަނ 

 ތަކެއްޗެވ0ެ 
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:  ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީ، އިކްއިޕްމަންޓްސް،   33ކެޓަގަރީ ނަންބަރު 
އާ ގުޅޭ ގޮތުން ހޯދާ އިންފޯމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ( (ޓްވެއަރ އަދި އައ0ިޓީ ސޮފް 

 ހާޑުވެއަރ

މި ބައިގައި ހިމެެނނީ، ޑީެސލިނޭޝަން ޕްލާްނޓް، ިއންޖީުނ، އެކިކަހަަލ 
އިކްއިޕްމަންޓް، ކޮމްޕިއުޓަރ ހާޑްވެއަރއާއި ސޮފްޓްވެއަރ، ސައިންޓިފިކް 

ެފންމޯޓަރ، އުނދުްނ، ، ދޮންނަ މެޝިނު ،އިކްއިޕްމަންޓް، އައިސް އަލަމާރި 
ފޯނު، ވޯކީޓޯީކ ސެޓް، ރޭިޑއޯޓެލެފޯން ސެްޓ، ޓީވީ، ަލވަޖަހާ ސެޓް، 

ބައިންިޑންގ މެޝިްނ، ، އެއަރކޮންޑިޝަން، ފޮޓޯކޮޕީމެޝިން، ޕްރިންޓަރ
ލެމިނޭޓިންގ ެމޝިން، ފައިސާ ގުނާ ނުވަަތ ޗެކުކުރާ މެޝިްނ، ޝްރެޑަރ، 

 ކެމެރާފަދަ ތަކެއްޗެވ0ެ 

 : ދުއްވާ ތަކެތި  34 ކެޓަގަރީ ނަންބަރު 

ކަނޑުގައި ދުއްވާ ، މި ބައިގައި ހިމެނެނީ، އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެއްޗާއި
ވައިގައި ދުއްވާ ބޯޓުފަހަރެވ0ެ ކަފު ޖަަހއިގެން ދަާމ  ،އުޅަނދުފަހަރާއި

ތަކެއްޗާއި، ޓްރެކްޓަރުގައި ޖަހައިގެން މަސައްކަތްކުރާ ތަކެތިވެސް މީގެތެރޭގައި 
 ހިމެނޭނެއެވ0ެ 

: މަސައްކަތްކުރަން ގެންގުޅޭ ޓޫލްސް،  50ރީ ނަންބަރު ކެޓަގަ 
 އިންސްޓްރޫމަންޓްސް، އަދި އެޕަރޭޓަސް 

އިންޖީނާިއ މެޝިން ހެދުމުގެ މަސައްކަތުަގއި ބޭނުންުކާރ  ،މި ބައިގައި ހިމެެނނީ
ޓޫލްސްއާއި، ލެބޯޓަރީފަދަ ތަްނތާނގައި ބޭުނންކުރާ ޓޫލްސްއާއި، އެހެނިެހްނ 

 ރާ ޚާއްޞަ އިންސްޓްރޫމަންޓްތަކެވ0ެ  މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކު

 : ކޮޕީރައިޓްސް އަދި ޕޭޓަންޓްސް  36ކެޓަގަރީ ނަންބަރު 
ކޮޕީރައިޓްސްއާއި، ޕޭޓަންޓްސްއާިއ،  މި ބައިގައި ހިމެެނނީ، ދަުއލަތަްށ ހޯދާފައިވާ

 އަދި ލައިސަންސާއި މިނޫންވެސް މިބާވަތުގެ މުދަލުގެ ތަފުސީލެވ0ެ  ،ޓްރޭޑްމާކް
 

 : އާސާރީ ތަންތަނާއި ތަކެތި  37ރު ކެޓަގަރީ ނަންބަ 

 ،މި ބައިގައި ހިމެނެނީ، ދައުލަތުެގ މިލްކުގެގޮތުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި އާސާރީ
އަދި ތާރީޚީ ތަންތަނާއި، އެ ތަންތަނުގައި ބެހެއްޓިފައި ހުންނަ އާސާރީ އަދި 

 ތާރީޚީ ތަކެއްޗެވ0ެ 

 

 



162 
 

 

 ،ނަފަދަ ތަންތަނާއި: ފަޅުރަށްރަށާއި ގޮއިފާލައްބަ ހިން  38ކެޓަގަރީ ނަންބަރު 
ފަރުފަދަ ތަންތަން، އަދި އެތަންތަނާއި އެނޫން ތަންތަނުގައި  ފަޅާއި  ކުޅިއާއި 

 ހުންނަ ދިރޭމުދާ 

މި ބައިގައި ހިމެނެނީ، ދައުަލުތން ބަލަހައްޓާ ބިްނބިމާއި، ރާއްޖޭގެ ހުރިާހ 
ނޑާއި ގޮއިފާލައްބަ ހިންނަފަދަ ަތންތަނާއި  ފަޅުތެރޭގައި ،ފަޅުރަށްރަށާއި ހުރާގަ

ރަށްރަށާ ވަކިން ހުްނަނ ، ހުންނަ ފިނޮޅުތަކާއި، ރަށްރަށުަގއި ހުންނަ ކުޅިތަކާއި
 ފަރުތަކާއި ފަޅުތަކާއި، މިފަދަ ަތންތަނުގައި ހުްނނަ ރުއްގަސްފަދަ ދިރޭމުދަލެވ0ެ

 
ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގައި ހުންނަ ހަރުމުދާ ހަމައަށް ހުރިތޯ މަދުވެގެން އަހަރަކު  )ބ(  

ފީހެއްގެ މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާ ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ މަތިން ޗެކުކޮށް އެ އޮ، އެއްފަހަރު
ބަލަންވާނެއެވ0ެ މިޮގތުން ޗެކުުކރާއިރު، ތަކެތި ގިނަދުވަަހށް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކަިއ 

 އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވޭތޯ ަބލަންވާނެއެވ0ެ
 

ކުކުރުމަށްފަުހ، ަތކެއްޗާ ހަވާލުވެހުިރ މި މާއްދާގެ )ބ( ގައިވާ ޮގތުގެމަތިން ޗެ )ޅ(  
މުވައްޒަފަކާއި ޗެކުކުރި ބަޔަކު ހަރުމުދާ ޗެކުކުރިކަމުގެ ލިޔުމެއްގައި 
ސޮއިކުރަންވާނެއެވ0ެ ޗެކުކުރިއިރު އުނިއިތުރެއްވާނަމަ އެކަމާމެދު ނިންމި ގޮތް 

ރިޔަކު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހެއްގެ ާމލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ނުވަތަ އެ އޮީފހެއްގެ އިސްވެ
 ސޮއިކުރަންވާނެއެވ0ެ

 
ހިލޭ ލިބޭ ތަކެއްާޗމެުދ 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 
ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށް ހިލޭ ލިބޭ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި  )ހ(  11035

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ  11034ހިމަނަންޖެހޭ ތަެކތި މި ގަާވއިދުގެ 
 ދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމަނަންވާނެއެވ0ެހަރުމު
 

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށް ހިލޭ ލިބޭ ތަކެތީގެ ތެރެއިން މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ  )ށ(  
މި ގަވާއިދުގެ  ،ގޮތުގެމަތިން ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމަނަންނުޖެހޭ ތަކެތި

ތުގެމަތިން ސްޓޮކް ހިސާބުތަުކގައި ހިމަނައިގެްނ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮ  11023
 ބަލަހައްޓަންާވނެއެވ0ެ

 
ވިއްުކމަށް ޗާޕުކުާރ 

 ތަކެއްޗާއި 

 ހިލޭ ލިބޭ ތަކެތި 
 ނައްތާލުން 

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ވިއްކުމަށްޓަކައި ޗާޕުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ގަނެފައިވާ ނުވަތަ  )ހ(  11036
ތުގެ ތަެކތީގެ ތެރެއިން ވަކި މުއްދަތެއްގަިއ ހިލޭ ލިބިފައިވާ ޮފތްތަކާއި، އެޫނން ބާވަ

ނޑައެޅުމުގެ ސަބަބުން ނުަވތަ އެެހްނ  ވިއްކުމަށްފަހު ބާކީވެެގން ނުވަަތ ނުވިއްކުމަށް ކަ
ެއ ތަކެތީގެ ސްޓޮކް،  ،ގޮތަކުންނަމަވެސް ނައްާތލަން ޭބނުންވާ ތަކެިތ ނައްތާލެޭވނީ

ބަލަިއ ޗެކުކުރުމަށްފަހު،  ހުރި ތަކެތީގެ އަދަދު ދިމާވޭތޯ ،ފޮތުން ދައްކާ އަދަދާއި
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ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފާިއ ޗެކުކުރި މުވައްޒަފު ސޮއިކޮށް، އެ ލިުޔްނ 
ޞައްޙަކަމަށް މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާ ސޮއިކުރުމުން މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ 

 ގޮތުގެމަތިންނެވ0ެ
 

އެ އޮފީހަކުން    މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ތަކެތި ނައްތާލެޭވނީ، )ށ(  
އެ އެއްޗެއް ނައްތާލުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 

 ޓްރެޜަރީއަށް ލިޔެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބުމުންނެވ0ެ
 

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ނައްތާލުަމށް ހުްއދަ ލިބޭ ތަކެތި  )ނ(  
ގައި އުޅުނު ދެ މުވައްޒަފަކާއި ނައްތާލުމަށްފަުހ، ނައްާތލުމުެގ މަސައްކަތު

މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާ ނުވަތަ އެ އޮފީހެއްގެ އިސްވެރިޔަކު އެމީހުންގެ ހާޒިރުގައި 
 އެތަކެތި ނައްތާލި ގޮތް ބަޔާންކޮްށ ލިޔުމެއް ތައްޔާރުކޮށް ސޮއިކުރަންވާނެއެވ0ެ

 
ދައުލަުތގެ ުމދާ ދިނުާމއި، 

ވިއްުކމާިއ، ކުއްޔަްށ 

 ދިނުާމއި، ދޫކޮށްލުާމއި،
 ރަހުނުކުުރން 

ދައުލަތުގެ މުދަލެއް ދޭންވާނީ، ނުވަތަ ވިއްކާލަންވާނީ، ނުވަތަ ކުއްޔަށް ދޭންވާނީ،  )ހ(  11037
ިމ ، ދޫކޮށްަލންވާނީ، ނުވަަތ ރަހުނުކުރަންވާނީ، ނުވަތަ ނައްތާލަންވާނީ ނުވަތަ

ހަދާ އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން،  ގަވައިދާއި މި ގަވައިދުގެ ދަށުން
އެރުވުމުްނ  ކުރުމަށް މިނިްސޓަރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލަފާ މިކަންކަން

ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިންނެވ0ެ މިކަންކަްނ ކުރަންވާނީ، ކޮންމެ   ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަ
ނޑައަޅާ މާލީޒިންމާދާރު ވެރިޔާއެވެ    .އޮފީހެއްގައި ހުންނަ މި ގަވައިދުގެ ދަށުން ކަ

 
ވަތުގެ ކަމެއް ނިންމަންވާނީ މިނިސްޓަރު އަންގާ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ބާ  )ށ(  

ގޮތެއްގެމަތިން އެ އޮފީހެއްގެ ާމލީޒިންމާދާރުވެރިޔާއެވ0ެ އަދި މިކަން ނިންމި ގޮްތ 
 ލިޔެކިޔުމުން އެނގެން އޮންނަންާވނެއެވ0ެ

 
މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މިކަންކަން ކުރުމަށް މާލީޒިންމާދާރުެވރިޔާ ހުށަހަޅާއިރު،  )ނ(  

 ތިރީގައިމިވާ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވ0ެ
 

ދިނުމަށް ނުަވތަ ވިއްކާލުމަށް ުނވަތަ ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ނުވަތަ ދޫކޮށްލުމަްށ   10   
 ނުވަތަ ރަހުނުކުރުމަށް ބޭުނންވާ މުދަލުގެ ފުރިހަމަ ތަފުސީލ0ު

 
 މުދާ ހުރި ތަނަކާއި، މުދާ ބެލެެހއްޓެމުންދާ ގޮތ0ް  20   

 
 ގެ ފުރިހަމަ އަގ0ުމުދަލު  30   
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 މިކަންކަން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ަސބަބ0ު  40   
 

މިކަންކަން ކުރުމުގައި، ދައުލަތަްށ މަންފާއެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ލިބޭނެކަމަްށ   50   
 ފެންނަނަމަ އެކަމެއ0ް

 
ދައުލަތުގެ މުދަލެއް )ބިްނބިމާިއ ރަށްރަށްވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް( ދޭންވާނީ، ނުވަަތ  )ރ(  

ގައިާވ  13ނުވަތަ ކުއްޔަށް ދޭންވާނީ މި ގަވާއިދުގެ ބާބު  ،ލަންވާނީވިއްކާ
ގޮތުގެމަތިން ކުރިމަތިާލން ެއދޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަަކށް ފުރުޞަތު ދެވޭެނ 
ހާމަކަންބޮޑު ގޮތެއްގެމަތިްނނެވ0ެ އަދި މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

ޔެ ހުއްދަ ލިބިގެން މި މުޢާމަލާތް ހިންގާ ފަރާތަކަށް ފެންަނ އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ލި
 އިތުރު ބައިތަކެއް ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިދާނެއެވ0ެ

 
ދައުލަުތގެ މުާދ 

 އެއްަފރާތުން 

އަނެއް ަފރާތަށް ދޫކޮށްލުްނ 
 ނުވަތަ ަބދަލުކުރުން 

ަދއުލަތުގެ އެހެން އޮފީހަކަްށ  ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގެ ބެލުމުެގ ަދށުގައި ހުންނަ ދައުަލތުގެ މުދާ  11038
ދޫކޮށްލެވޭނީ ނުވަތަ ވިއްކައިލެވޭނީ ނުވަތަ ބަދަލުކުރެވޭީނ ކަމާބެހޭ ޤާނޫނެއްގައި 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތެއްގެަމތިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ެއންޑް ޓްރެޜަރީގެ ހުއްަދ 

ހުށަހަޅާ މުދަލާިއ،  ލިޔުމަކުން ލިބިގެންނެވ0ެ މިގޮުތން ބަދަލުކުރަން ނުވަތަ ދޫކޮްށލަން
ބަދަލުގައި ލިބޭ މުދަލުގެ ފުރިަހމަ މަޢުލޫމާތު )އަގު، މުދާ ހުރި ހާލަތު( މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވ0ެ
 
 

ފަރާތެއްގެ މުދަލަާކ ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގެ ބެލުމުގެ ަދށުގައި ހުންަނ ދައުލަތުގެ މުާދ އެހެން   11031 ދައުލަުތގެ ުމދާ ލާޖެްއސުން 
ޤާނޫނުގައިާވ ގޮތުގެމަތިްނ އެކަމެއް ކުރަން ބޭނުންާވ  ،ލާޖެއްސޭނީ ނުވަތަ ބަދަލުކުރެޭވނީ

ގޮތުގެ ތަފުސީލު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ހުށަހަޅައި          
 އެ މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބިގެންނެވ0ެ

 
ެގ ދައުލަުތގެ އޮީފސްތަކު

މުދާ ޭބރަށް ެގންދިުޔމާިއ 

 ގެަނއުން 

ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގެ ބެލުމުެގ ދަށުގައި ހުންނަ ދައުަލތުގެ މުަދލެއް އެ އޮފީހެއްގެ  )ހ(  11013
ބޭނުމަކަށް ނުަވތަ އެހެން އޮފީެހއްގެ ބޭނުމަކަށް ނުވަތަ މަރާމާުތކުރުމަށް އޮފީހުްނ 

ރިޔާ ނުވަތަ ބޭރަށް ގެންދަންާވނީ، ެއ އޮފީހެއްގެ  މާލީޒިންާމދާރުވެ
ނޑައަޅާ އެ އޮފީހެއްގެ އިސް މުވައްޒަފެއްގެ ހުއްދަ  މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާ ކަ

ގެންދާ          ،ލިބިގެންނެވ0ެ އަދި މިގޮުތްނ ގެންދާ މުދާ ގެންދިޔުމުގެ ކުރިން
އެ މުދަލެްއ  ،އެ މުދަލެއް ެގންދާ ތަނަކާއި، ހަވާލުވާ ީމހަކާއި ،އެ މުދަލަކާއި

އަދި މިނޫންވެސް މިފަދަ ބޭނުްނތެރި މަޢުލޫމާތު އެކަމަްށ  ،ގެންދާއިރު ހުރިގޮތާއި
ނޑައަޅާފައިވާ ފޮތެއް )އަނބުާރ ދައްކާގޮތަށް މުދާެގންދާ ފޮްތ( ގައި ލިޔަންވާނެއެވ0ެ  ކަ
އަދި މިގޮތަށް ގެންދާ ތަކެތި އަނބުރާ ގެނައުމުން ގެނައިކަން އެ ފޮތުގައި 
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 ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވ0ެ
 

އިވާ ގޮތުެގމަތިން އޮފީހެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުަގއި ހުންނަ މުދަލެްއ މި މާއްދާގެ )ހ( ގަ )ށ(  
ދޫކުރަންވާނީ، އެކަމަށް އެދޭ ފަރާތަކުން ލިޔުމެއް ފޮނުވުމުންނެވ0ެ އެ ލިޔުމުގައި   

 އެ އެއްޗެއް ގެންދާ ބޭނުމަކާއި އަނބުރާ ގެންނާނެ ތާރީޚު އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވ0ެ
 

ތުެގމަތިން ދޫކުރި ތަކެތި އެއްބަްސވެފައިވާ މުއްދަތުެގ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮ )ނ(  
ތެރޭގައި އަނބުރާ ނުލިބިއްޖެނަަމ، ތަކެތި ގެންދިޔަ ފަރާތަށް ިލޔުމުން އެ ތަކެތި 

އަނބުރާ ހަވާލުކުރުމަށް އަންގަންވާނެއެވ0ެ މިގޮތުން ލިޔުމުން އެންގުމުންވެސް     
އެ މައްސަލަ މިނިސްޓްރީ އޮފް  މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާ،  އެ ތަކެތި ނުލިބިއްޖެނަމަ

 ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވ0ެ
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުެގމަތިން ދޫކުރެވޭ މުދާ ައނބުާރ ލިބޭއިރު، ިއތުުރ  )ރ(  
ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވޭތޯ ބަަލންާވނެއެވ0ެ އަދި މިގޮތުން ބަލާއިރު އެއްވެސް ގެއްލުމެއް 

ދެފަރާުތން ވާަހކަދައްކައިގެން އެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ލިޭބޯތ  ،މަލިބިފައިވާނަ
މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވ0ެ މިގޮތުން ހައްލެއް ުނހޯދިއްޖެނަަމ އެ މައްސަލައެއް 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ހުށަހަޅައިގެން މިނިސްޓްރީްނ 

 ނިންމަންވާނެއެވ0ެ
 

ުލމުެގ ވަކި ުމވަްއޒަފެްއގެ ބެ
 ދަށުަގއި ހުންނަ މުދާ 

އޮފީހުގެ ހަރުމުދަލުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްޗެއް ވަކި މުވަްއޒަފެއްގެ ބެލުމުގެ ަދށުގަިއ   11011
ބަހައްޓަންާވނީ އެ މުވައްޒަފަކު އެ އެއްޗެއް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމަށް ޒިންމާވާނެކަމަްށ 

ސައްކަތްކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައި ހުންަނ ސޮއިކުރުވާފައެވ0ެ މީގެތެރޭގައި އެ މުވައްޒަފަކު މަ
 ތަކެތިވެސް ހިމެނެއެވ0ެ

 
ދައުލަުތގެ ތަންތަުނގަިއ 

ހުންނަ ުރއްަގހުން ލިޭބ 
 ތަކެއްޗާެމދު 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

މީހުން ބައިތިްއބުމަށް ހަދާފައި ުހންނަ ދައުލަތުގެ ޢިމާާރތްތަކުގެ ގޯތިތެރޭގައި ހުންަނ  )ހ(  11012
ބޭނުންުކރާނީ އެ ތަނެއްގައި މީހުން ތިބޭއިރު އެ ތަނެއްގައި ރުއްގަހުން ލިބޭ ތަކެތި 
 ކުރަންޖެހޭ ބޭނުންތަަކށެވ0ެ

 
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާފަދަ ަތންތަން ފިޔަވައި، ދައުލަތުގެ ެއހެން ތަންަތނުގަިއ  )ށ( 

ހުންނަ ރުއްގަހުން ލިބޭ ތަކެިތ ބޭނުންކުރާނީ، އެ ތަނެއްގެ ސަރުދާރު ފެންވަރުން 
ށުގެ މުވައްޒަފުންެނވ0ެ އެގޮތަށް މުވައްޒަފުންނަްށ ތަކެތި ދޫކުރެވޭީނ ފެށިގެން ދަ

 ތިރީގައިމިވާ ގޮތަށް އެ މުވައްޒަފުން ރުއްގަސް ބަލަހައްޓާނަމައެވ0ެ
 

ރަސްމީގަޑި ފިޔަވައި އެހެން ވަގުތުތަކުގައި ރުއްގަސް ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓައިީދ   10   
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 ރުއްގަހުގެ ކުނިއުކައިދިނުނ0ް
 

ގެ މުވައްޒަފުން އަިމއްލައަށް ރުއްގަސް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓޭވަރު އެ ތަނެއް  20   
އެ މުވައްޒަފުންގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި އެހެން ފަރާތަކާ  ،ނުވާނަމަ

 ހަވާލުކޮށްގެން ރުއްގަސް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުނ0ް
 

އަިދ  ، މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތަުކންކުރެ ގޮތަކަށް މުވައްޒަފުން ޭބނުންނުވާނަމަ )ނ(  
އެ ތަކެިތ  ،އެ އޮފީހެއްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮްށގެން ރުއްގަސް ސާފުކޮށް ބަލަހަްއޓާނަމަ

ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިންނެވ0ެ  މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭނީ އެ އޮފީެހއްގެ އިސްވެރިޔާ ކަ
 

ދައުލަުތގެ ބެުލމުގެ ދަުށގަިއ 
ހުންނަ ގޯިތޯގއްޗާިއ 

ބިންިބުމގައި ރުްއގަްސ 
ނޑު  ން އިންުދާމއި ކެ

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ ގޯތިގޯއްޗާއި ިބްނބިމުގައި ރުއްގަސް  )ހ(  11013
 އިންދަންވާނީ، އެ ަތނެއް ބަލަހަްއޓާ އޮފީހެއްގެ އިސްވެރިޔާގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވ0ެ

ްނަނ ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ ބެލުމުެގ ދަށުގައި ހުންނަ ޯގތިގޯއްޗާއި ބިންބިމުގައި ހު  )ށ( 
ނޑަންވާނީ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެޭހ  ބަންޑާރަ ލަކުޑީގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ރުއްގަސް ކަ
ފަރާތްތަކުގެ ހުއްދަ ލިބިގެްނެނވ0ެ އެ ތަންަތނުގައި ހުްނަނ އެނޫން ގަސްގަސް 
ނޑަންވާނީ، ނުވަތަ ނަގަންވާީނ، ނުވަތަ ވިއްކަންވާނީ އެ އޮފީހެއްގެ އިސްވެރިޔާގެ  ކަ

 ހުއްދަ ލިބިގެންނެވ0ެ
 

އުލަުތގެ މުާދ ދަ
 ބެލެހެއްޓުން 

ދައުލަތުގެ މުދާ ބަހަްއޓަންވާީނ ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެމަތިން ތަޅުލެވޭ ރައްކާތެިރ  )ހ(  11014
 ތަނެއްގައެވ0ެ

 
 ގުދަނެއްގައި ނުވަތަ ތަޅުލެވޭގޮތަްށ ހުންނަ ރައްކާތެރި ތަނެއްގައ0ި  10   

 
ަވތަ  އަލަމާރިފަދަ މުވައްޒަފެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ ކަބަޑު، މޭޒު، ނު  20   

 ތަޅުލެވޭ އެއްޗެއްގައ0ި
ނޑައަޅާ   30    ގުދަންކޮށްގެން ުނބެލެހެއްޭޓފަަދ ތަކެތި މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާ ކަ

ނޑައަޅާ ތަނެއްގައ0ި  ގޮތެއްގެމަތިން ކަ
 

ގަެނވޭ މުދާ ސްޓޮކްބާީކގަިއ 

 ހިމެނުން 
ވައްދަންޖެހޭ ތަކެތި، ދައުލަތުގެ ބޭނުމަށް ގަންނަ ުމދަލުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، ސްޓޮކަށް   11015

ސްޓޮކްބާކީއަށް ވައްދަންވާނެއެވ0ެ ނަމަވެސް ވަކި މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ޚާއްޞަ 
އާންމުކޮށް ސްޓޮކްގައި ނުހުންނަ އެއްޗެްއ އެ މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކޮްށ  ،މަސައްކަތަކަށް ގަނެވޭ

ޭވ ތަކެތި އެ މަސައްކަތެއް ސޮއިކުރުވުމުން، ނުވަތަ ކުރެވެުމންދާ ވަކި މަސައްކަތަކަށް ގަނެ
 ކުރާ ފަރާތާ ހަވާލުކޮށް ސޮއިކުރުވުމުން ފުދޭނެއެވ0ެ
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ސްޓޮކް ހިސާުބ 

  ،   ބެލެހެއްޓުާމއި 

 ތަކެތި ދޫކުރުން 

އެ އޮފީހެއްގައި ބޭނުންކުރުމަށް، ނުވަތަ އެ ތަކެތި ބޭނުންޮކށްެގން އެހެން އެއްޗެއް  )ހ(  11016
ގައި ބޭނުންކުރުމަްށ ހޯދާފައި ބަހަްއާޓ އުފެއްދުމަށް، ނުވަތަ ަތނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމު

ތަކެތި ސްޓޮކަށް ވައްދައި، ސްޓޮކް ބާކީކޮށް ބަލަހައްަޓްނވާނެއެވ0ެ މިގޮތުްނ 
ސްޓޮކްކުރެވޭ ތަކެތީގެ ކޮންމެ އައިޓަމެއްގެ ބާކީ ވަކިން އެނގޭގޮތަށް ސްޓޮކްބާކީެގ 

 ހިސާބު ބަލަހައްަޓންވާނެއެވ0ެ
 
 

ކެތި ހުންނަންވާނީ ވަކި މުވައްޒަފަކާ ލިޔުމުން ސްޓޮކަށް ގަނެފައި ހުންނަ ތަ )ށ(  
ހަވާލުކުރެވިފައެވ0ެ ސްޓޮކުގައި ހުންނަ އަގުބޮޑު ތަކެތި ސްޮޓކުން ދޫކުރަންވާނީ    

 އެ އޮފީހެއްގެ ކަމާބެހޭ ވެރިއަކު ހުއްދަ ދީގެންނެވ0ެ
 

ތްކުރާ ސްޓޮކް ބަލަހައްާޓ މުވައްޒަފަކީ، ބަޖެޓުގެ ނުވަތަ ޕްރޮކިއުމަންުޓގެ މަސައްކަ )ނ(  
 މުވައްޒަފަކަށް ވެގެންނުވާނެއެވ0ެ

 
 ސްޓޮކަށް ބޭނުްނވާ 

 ތަކެތި ހޯދުން 
ސްޓޮކަށް ތަކެތި ހޯދަންާވނީ އެ އޮފީހެއްގެ މަސައްކަތަށް ޭބނުންވާ އަދަދަކަްށ  )ހ(  11017

ބޭނުންވާ މިންވަރަކަށެވ0ެ މިޮގތަށް ތަކެތި ހޯދުމުގައި އެކި ސެކްޝަންތަކުްނ      
ށް ކޮންމެހެން އެވަގުތަކަށް ބޭނުްނވާ އަދަދަށް ތަކެތި އެ ސެކްޝަނެއްގެ މަސައްކަތަ

 ހޯދުމަށް ސަމާލުކަންދޭންވާނެއެވ0ެ
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިާވ ގޮުތގެމަތިން، އެަތނަކަށް ބޭނުންވެެގން ހޯދުމަށް ެއޭދ  )ށ(  
ތަކެއްޗަކީ އެތަނެއްގެ މަސައްކަތް ހިންގުމަްށ ނުވަަތ އެ އޮީފހަކުން ހިންަގންޖެޭހ 

ތަކެތި ހޯދުަމްށ ، ފައްދަންޖެހޭ އެއްޗަކަށް ބޭނުންވާ ތަެކތިތޯ ެބލުމާއިނުވަތަ އު
ހުއްދަދިނުމަކީ އެ ސެކްޝަނެއްެގ އިސްވެރިޔެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވ0ެ ތަކެތި ހޯދުމަްށ 

  MG/PC01) އެދޭނީ " މުދާޚިދުމަތް ލިބިގަތުަމށް އެދޭ ފޯމު" ންނެވ0ެ )

 މަށް އެދޭ ފޯމު މުދާ ލިބިގަތު

ޑިޕާޓްމަންޓަކުން ނުވަތަ ސެކްޝަނަކުން ނުވަަތ  ،މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމަކީ
ވަކި މުވައްޒަފަކު އޮފީހުގައި ކުރާ މަސައްކަތަކަށް ސްޓޮކުން އެ އެއްޗެއް 

 ނެގުމަށްޓަކައި ފުރާ ފޯމެކެވ0ެ މި ފޯމު އޮންނަންވާނީ އަސްލާއެކު ދެކޮޕީއެވ0ެ
 

ންމުކޮށް ހުންނަ ތަކެތި އެކަށީގެންވާވަރަށްވުރެ މަދުވުމުން އަލުްނ ސްޓޮކުގައި އާ )ނ(  
  (MG/PC03)0 ންނެވެ" މުދާ ގަންަނން އެދޭ ފޯމު"ހޯދުމަށް އެދެންވާނީ 

 މުދާ ގަންނަން އެދޭ ފޯމު 
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މި ފޯމަކީ އެކިއެކި ޝެކްޝަންަތކުން ސްޓޮކުން ތަކެތި ނެގުމަށް ނުވަތަ ތަެކިތ 
މަށް އެދުމުން މުދާ ބޭނުންވާވަރަށް ސްޓޮކުގައި ނެތިއްޖެ ހިނދެއްގަިއ ހޯދު

ނުވަތަ މުޅިން އައު އެއްޗެއް ހޯދާނަމަ ލިޔަންޖެހޭ ފޯމެކެވ0ެ މި ފޯމުގަިއ 
ތަކެއްޗަށް އެދި ސޮއިކުރަންވާނީ ސްޓޮކާ ހަވާލުވެ ހުންނަ މުވައްޒަފެކެވ0ެ    

 މި ފޯމު އޮންނަންވާނީ އަސްލަކާއި ކޮޕީއެކެވ0ެ
 

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތުެގމަތިން ސްޓޮކަށް މުދާ ގަތުމަށް އެދޭ ފޯމު ލިބުމުން،  )ރ(  
އެދޭ ތަކެއްޗަށް ހުއްދަދޭންވާނީ ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދޭވަރަށް ބަޖެޓުަގއި ފައިސާ ހުރިތޯ 
ބަލައި، ހޯދަން އެދޭ ތަކެތި އެކަށީގެންވާވަރަށްވުރެ ސްޓޮކުގައި މަދުވާނަމަ، 

 ންވާވަރަށެވ0ެކޮންމެހެން ބޭނު 
 

މި މާއްދާގެ )ރ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބެލުމަްށފަހު މުދާ ގަތުަމށް އޯޑަރުކުރަންވާނީ  )ބ(  
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ "މުދަަލްށ އޯޑަރުކުރާ ފޯމު"  13051މި ގަވާއިދުގެ 

 ( (MG/PC02 ންނެވ0ެ 
 

އަދި  ،ސްޓޮކަށް ތަކެތި ހޯދުމަށް ފުރަްނޖެހޭ "މުދާ ގަންނަން އެދޭ ފޯމު" ފުރަންވާނީ )ޅ(  
އެ ފޯމުގައި ސޮއިކުރަންވާނީ ސްޓޮކާ ހަވާލުވެ ހުންނަ އިސް މުަވއްޒަފެކެވ0ެ މި ފޯމު 
ފުރުމަށްފަހު އެ ފޯމުގެ އަސްލު ޕްރޮކިއުމަންޓާބެހޭ ބަޔާ ހަވާލުކުރާނީއެވ0ެ ސްޓޮކަށް 

 މުން ތިރީގައިާވ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރަންވާެނއެވ0ެހޯދާ ތަކެތި ގެނައު
 

މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ ފޯމުގައިވަނީ މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމުގައިވާ މުދާތޯ   10   
 ބެލުނ0ް

 
 ލިބިފައިވާ މުދަލަކީ މުދަލަށް އޯަޑރުކުރި ފޯމުގައިވާ މުދާތޯ ބެލުނ0ް  20   

 
އެ ބިލުގައިވަނީ ލިބިފައިވާ މުދާތޯ ބަލައި ލިބިފައިވާ މުދަލާއެކު ބިލެއްވާނަަމ،   30   

 ޗެކުކުރުނ0ް
 

ގައިވާ ކަްނތައްަތއް ޗެކުކޮށް  3އަދި  ،2 ،1މި މާއްދާގެ )ޅ( ގެ   40   
މުދަލަށް އޯޑަރުކުރި ފޯމުގައި  ،ބެލިބެލުމުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ވާނަމަ

ސާއާބެހޭ ނުވަތަ މުދާ ބަލައިގަތް ނޯޓުަގއި އެކަން ބަޔާންކުރުމަށްފަހު ފައި
 މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތާ ހަވާލުކުރުނ0ް
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 ،މުދާ ބަަލިއގަތުާމއި

ކަމުނުދާ މުދާ އަނބުާރ 

ފޮނުވާލުާމއި، ުމދަލުެގ 

 ބަދަލު ހޯުދން 

ސްޓޮކަށް ނުވަތަ އެތަނަކަށް ުމދާ ބަލައިގަންނަންާވނީ އޯޑަރުކުރި ގޮތާ އެއްގޮތަށް  )ހ(  11018
ތަކެތި ބަލައިގަތްަފހުން ބަލައިގަނެުވުނ ތަކެތި ހަމައަށް ހުރިތޯ ޗެކުކޮށް ބަލާފައެވ0ެ 

ތަކެތީގެ ތެރޭގައި އޯޑަރުކުރި ފޯމުގައިވާ ފެންވަރަށްވުރެ ފެންވަރުދަށް ތަކެތި ހުރިކަްނ 
ނުވަތަ އޯޑަރުކުރި އެއްޗަކާ ތަފާތު އެއްޗެއް ނުވަތަ ގެއްލުްނ  ،ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ

)ހަތެއް(  7ލަސްވެގެން  އެ ތަކެތި ވިއްކި ފަރާތަށް ،ލިބިފައިވާ އެއްޗެއް ވާނަމަ
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަނބުރައި ފޮނުވާލަންވާނެއެވ0ެ މިގޮތުން ައނބުރައި ފޮނުވާާލ 

 ތަކެތި ވިއްކި ފަރާތާ ހަވާލުކޮށް ސޮއިކުރުވަންވާނެއެވ0ެ
 

އަނބުރާ ފޮނުވި ތަެކތީގެ ބަދަލުަގއި ރަނގަޅު ތަކެތި އަނބުރާ ހޯަދއި ސްޓޮކްބާކީގަިއ  )ށ(  
ނެއެވ0ެ އަނބުރައި ފޮނުވި ތަކެތީގެ ބަދަލުގަިއ ރަނގަޅު ތަކެތި     ރިކޯޑުކުރަންވާ

  ،އެ އަދަދަށް ނުލިބޭނަމަ، އެ މުދަލަށް ފައިސާ ދައްކާނީ ބިލު ބަދަލުކުރުވުމަށްފަހު 
އެ އޮފީހަކަށް ތަކެތި ލިބުުނ އަދަދުގެ މައްޗަށް އަގުކުރުމަށްފަހު، އެފަރާތަަކްށ 

 ދައްކަންޖެހޭ އަދަދަކަށެވ0ެ
 

އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންާވ އެއްޗެއް "މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމު" ން ހުށަހެޅުމުްނ    11011 ން ތަކެތި ދޫކުރުން ސްޓޮކު
ސްޓޮކުގައި ނެތްނަމަ  ،އެ ފޯމުގައިވާ މުދަލެއް ސްޓޮކުގައި ހުރިނަމަ އެ މުދަލެއް ދޫކުރުމާއި

ތިން ކުރިޔަްށ އެ އެއްޗެއް ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަ
 (MG/PC01) ގެންދަންވާނެއެވ0ެ 

 
ގިނަ އަދަދަކަށް ސްޓޮކުން ތަެކތި ދޫކުރަންޖެހޭ ތަންަތނުން، ސްޓޮކުން އެއްވެސް  )ހ(  

 އެއްޗެއް ދޫކުރާނަމަ، މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްގެްނ ދޫކުރުނ0ް
 

އެދޭ ފޯމުތަކުގެ އަސްލު، ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފެއްގެ މުދާ ލިބިގަތުމަށް  )ށ(  
 ހަވާލުގައި ފައިލުކޮށްފައި ބެހެްއުޓނ0ް

 
މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމުަތކުގެ ކޮޕީ، އެ ފޯމު ފޮނުވާ ފަރާތުގެ ހަވާލުގަިއ  )ނ(  

 ފައިލުކޮށްފައި ބެހެއްުޓނ0ް
 

ސްޓޮކް ރިކޯޑުތަްއ 

 ބެލެހެއްޓުން 
ކެތީގެ ރިޯކޑާއި ސްޓޮކުން ތަކެތި ދޫކުރެވޭ ގޮތުގެ ރިކޯޑު ފޮތެއްގަިއ ސްޓޮކަށް ގަނެވޭ ތަ  11023

ލިޔެގެން ނުވަތަ ބިންކާޑުގައި ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިްކ ަވސީލަތެއް ބޭނުންޮކށްގެްނ 
  (MG/PC04) ބަލަހައްޓަންާވނެއެވ0ެ 

 
ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުެގ  11014ންނަ ތަކެތި ބަަހއްޓަންވާނީ ިމ ގަވާއިދުގެ ސްޓޮކުގައި ހު  11021ސްޓޮކުގައި ހުންނަ ތަކެިތ 
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 މަތިން ރައްކާތެރި ތަނެއްގައެވ0ެ ބެހެއްޓުން 
 

 ދައުލަުތގެ ުމދާ 
 ނީލަންކިޔުމާއި 

 ނައްތާލުން 

ޔާ ނުވަތަ ނައްތާލަންާވނީ، ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއް ،ދައުލަތުގެ މުދަލެއް ވިއްކާލަންާވނީ )ހ(  11022
ނޑައަޅާ  ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްެރޜަރީން ކަ ކަ

 ގޮތެއްގެ މަތިންނެވ0ެ 
 

ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ، ދައުލަތުގެ މުދަލުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ،  )ށ(  
 ،އްކާލަންވާނީބައުވެ ހަލާކުވެގެން ނުވަތަ ބޭުނންކުރެވެން ނެތް މުދާ، ނީލަމުަގއި ވި

އެ އޮފީހެއްގެ މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ  ،ނުވަތަ އުކާލަންވާނީ ،ނުވަތަ ނައްތާަލންވާނީ
ނޑައަޅާ  ،ހުއްދަ ލިބިގެން މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާ ނުވަތަ މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާ ކަ

 ( MG/PR03) ފަރާތެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުްނނެވ0ެ 
 

ގައި ވިއްކާލާ މުދަލާއި ނައްތާލާ ނުވަތަ އުކާލާ މުދަލުގެ ރިކޯޑުތައް        ނީލަމު )ނ(  
އެ އޮފީހެއްގައި ލިޔެ ފައިލުކޮށްަފއި ހުންނަންާވނެއެވ0ެ މިގޮތުން ީނލަންކިޔާ ތަކެއްޗާއި 

އެ ތަކެތި ރިކޯޑުކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުން ލަސްވެގެްނ  ނައްތާލާ ނުވަތަ އުކާލާ ތަެކތި،
 ގެ ތެރޭގައި ުއނިކުރަންވާނެއެވ0ެ )ތިނެއް( ދުވަހު 3

 
ނީލަންކިޔުނު ތަކެއްޗާއި ނަްއތާިލ ނުވަތަ އުކާިލ ތަކެތީގެ ލިސްޓު ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު  )ރ(  

)ހަެތއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ިމނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭންްސ  7ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން 
 އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވަންވާެނއެވ0ެ

 
އިގެން ލިބޭ ފައިސާ ޖަމާކުރަންވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ނީލަންކިޔަ )ބ(  

 ޓްރެޜަރީން އަންގާ ގޮތެއްގެމަތިްނނެވ0ެ
 

 ،ނީލަމަށް ތަކެތި ފޮނުވުާމއި

 ނީލަންކިޔުން 
ދައުލަތުގެ މުދާ ނީލަންކިޔާނެ ނިޒާމެއް ސަރުކާރުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ރަށްރަށުގައި،  )ހ(  11023

 ޔަންވާީނ އެ ނިޒާމު މެދުވެރިކޮށެވ0ެދައުލަތުގެ މުދާ ނީލަންކި
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާފަދަ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށްފައިނުވާ ރަށްރަށުގައި ދައުލަތުެގ  )ށ(  
އެ ރަށެއްގައި ނީލަންކިޔައިގެން ވިއްކާލެވިދާނެއެވ0ެ މިގޮތަްށ  ،މުދަލެއް ނީލަންކިޔާނަމަ

ނީަލން ބާއްވާ ދުވަހުެގ  ،ކާނަމައެ އޮފީހަކުން އަމިއްލައަށް ނީަލމުގައި ތަކެތި ވިއް
)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ުކރިން އާންމުކޮްށ  7ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން 

 އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވ0ެ
 

ކޮންމެ ތަނެއްގައި ނީލަންކީކަމުަގއިވިޔަސް ނީލަންކިޔުމުގެ ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއްގައިވެސް  )ނ(  
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އަދި ނީލަަމށް ފޮނުވޭ ތަކެތީގެ ނީލަންކިޔާ ތަކެތީގެ ހިސާބު ބަލަހައްޓަންވާނެއެވ0ެ 
 ހިސާބުތައް، ތަފުސީލު އެނގޭޮގަތށް އެ އޮފީހަކުން ލިޔެ ބަލަހައްަޓންވާނެއެވ0ެ

 
ނީލަންކިޔުމަށް ފޮނުވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން، ސަރުކާރުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ނިޒާމަކުން  )ރ(  

މަްށ ގަބޫލުނުކުރާ ތަކެތި އެ އޮފީހަކުން ވިއްކާލައިގެން ައގެއް ލިބޭނެކަ
މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާއަށް ފެންަނނަމަ، އެފަދަ ތަކެިތ ނީލަންިކޔުމުގެ ބަދަލުގައި،    

އެ އޮފީހެއްގައި ބަހައްޓައިގެން ގަންނަން އެދޭ ފަރާތެއްޭވތޯ ބަަލއި، އެ އޮފީހަުކްނ 
 ވިއްކާލާނީއެވ0ެ

 
ޓް( ތަކަކަްށ ނީލަމަށް ފޮނުވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ވަކި ބައިބައިގެ ގޮތުގައި ބައި )ލޮ )ބ(  

ބަހައިގެން ނީލަން ކިޔާ ތަކެީތގެ ހިސާބު ނެގުމަށްފަހު، އެ ބައި )ލޮޓް( ތަަކްށ 
 ބަދަލުގެނެސް ހަދައިގެން ނުާވނެއެވ0ެ

 
ނީލަންކިޔަން ބޭނުންވާ ތަެކތި، އެ މުދާ ހުރި ތަނަކުން ބޭރަށް ގެންދިޔުމުގެ ކުރިން  )ޅ(  

ކޯޑު ނަްނބަރު އެނގޭގޮތަށް ފޮތެއްަގިއ ބާަވތް އަދި އިންވެންޓަރީ  ،ތަކެތީގެ އަދަދާއި
ނުވަތަ ކަމާބެހޭ ފޯމުގައި ލިޔެ، އެ މަސައްކަތް ކުރި މުވައްޒަފުގެ އިތުރުން، 
ނޑައަޅާ މުވައްޒަފަކު އެތަކެތި ޗެކުކޮށް ސޮއިކުރަންވާނެއެވ0ެ  މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާ ކަ
 އަދި އެ ތަކެތި ނީލަމަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމާީނ، އެ ތަނެއްގައި ހުންނަ 

ނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ބަާލ  މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާ ނުވަތަ އެކަމަށް މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާ ކަ
އެ ތަކެތި ނީލަމަށް ފޮނުވުމަށް ނުވަތަ އެތަކެތި ނީލަމުގަިއ ، ޗެކުކުރުމަށްފަހު

 ވިއްކާލުމަށް ނިންމިކަމަށް މާލީިޒންމާދާރުވެރިޔާ ސޮއިކުރުމުންނެވ0ެ
 

ގެން ނުވިކޭ ތަކެތި، ދެވަނަފަހަރު ީނލަންކިޔައިގެންވެސް އެއްފަހަރު ނީލަންކިޔައި )ކ(  
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ މުދަލެއް  11024ނުވިކިއްޖެނަމަ، މި ގަވާއިދުގެ 

 ނައްތާލާނީއެވ0ެ
 

 ކަށް ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން އެކި ފަރާތްތަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރުވާ މަސައްކަތްތަ )އ(  
ނުވަތަ ސީދާ އެ ތަނަކުން ކުރާ އެކިއެކި ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކަްށ 

ބޭުންނނުކޮށް އިތުރުވެފަިއ  އަލުން ޭބނުންހިފޭކަހަަލ ތަކެއްޗާއި ،ބޭނުންކޮްށފައިވިޔަސް
ހުންނަ ތަކެތި ލަސްނުކޮށް ނީލަމުގައި ވިއްކާލަންވާނެއެވ0ެ ތަނުގައި ބަހައްޓައިގެްނ 

ޓޫލްްސ  އިކުއިޕްމަންޓާއި، މެޝިނަރީއާއި،، ނެ ަތކެއްޗާއިއޭގެ ބޭނުން ފަހުން ހިިފދާ
 އަދި މަސައްކަތްކުރަން ގެންގުޅޭ އެހެނިހެން ސާމާނު މީގެތެރޭގައި ނުހިމެނެއެވ0ެ
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ދަލެްއ ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުގެ މަތިން، ދައުލަތުގެ މު 11022މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  11024 ދައުލަުތގެ ުމދާ ނައްތާލުން 

ނޑައަޅާ ތަކެތި، ނަްއތާުލމުގެ ކުރިން ނުވަަތ  ނައްތާލުމަށް ނުވަތަ އުކާލުަމްށ ކަ
ކަމާބެހޭ ދެ މުވައްޒަފަކު  ،އުކާލުމުގެ ކުރިން އެފަދަ ތަކެތީގެ ލިސްޓު ނަގައި

އެ ތަކެތި  ،މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާ ހުއްދަދިންކަމުގެ ސޮއިކުރުމަށްފަހު، ސޮއިކޮށް
 އެވ0ެނައްތާލައި އުކާލެވިދާނެ

 
ނުވަތަ ެއ ތަކެތި ވިއްކުމުގެ ، އެހެން ކަމަކަށް ބޭނުން ނުކުެރވޭނެ ބާވަތުގެ ތަކެތި )ށ(  

އެ ތަކެތި ، ސަބަބުން ބަޔެއްގެ އާންމު ޞިއްޙަތަށް ގެއްލުމެއްވެދާނެ ބާވަތުގެ ތަކެތި
އެކަށީގެންވާ ، ވިއްކުމުގެ ސަބަބުން ޞިއްޙަތަށް ވެދާނެ ގެއްލުން ބަޔާންކުުރމާއެކު

 ގެމަތިން ނައްތާލެިވދާނެއެވ0ެގޮތެއް
 

ދަތުރުުކރުމަށް ޭބނުންކުާރ 
 އުޅަނދު 

ދައުލަތުގެ އުޅަނދުގެ ގޮތުގައި، ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރެވިގެން ދައުލަުތެގ  )ހ(  11025
ނޑާއި ވައިގެމަގުން ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަުރ  ،އޮފީސްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ އެއްަގމާއި ކަ

 ހިމެނޭނެއެވ0ެ 
 

ނުވަަތ  ،ދައުލަތުގެ އުޅަނދުތަކުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ ދައުލަތުގެ އޮފީހުގެ ނަން )ށ(  
އެ އޮފީހެއްގެ ވަކި ނިޝާނެއް ކަނޑައެޅިފައިވާނަމަ އެ ނިޝާން އެ އުޅަނދުތަކުގައި 

 ޖަހާފައި ހުންނަންާވނެއެވ0ެ
 

ޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ދައުލަތުގެ އުޅަނދުފަހަރު ބޭުންނކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން، މިނިސް  )ނ(  
ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން އިްނޝުއަރކުރަންވާނެއެވ0ެ  އެންޑް ޓްރެޜަރީން ކަ
އިންޝުއަރެންސް ކަވަރޭޖުގެ ތެރޭގައި، އަލިފާނުެގ ހާދިސާތަކާއި، 
ނޑުގަދަވެގެން ލިޭބ ގެއްލުންތަކާިއ، ފަުރދަކު ނުވަތަ ބަޔަުކ  އެކްސިޑެންޓުތަކާއި، ކަ

ުގމާއި، އެ އެއްޗެއް ބާއްވާފައި އޮއްވައި، ނުވަަތ ދޭ ގެއްލުންތަކާއި، ވަގަށް ނެ
 އުޅަނދެއް ފަޅުގައި އަޅާފައި އޮއްވައި ލިބޭ ގެއްލުންތައް ހިމަަނންާވނެއެވ0ެ

 
ދައުލަތުގެ އެންމެހައި އުޅަނދުފަހަރު ދައުލަތުގެ މުދަުލެގ ރަޖިސްޓަރީއަށް  )ރ(  

ހޭގޮތުން ތިރީގައިމިާވ ހިމަނަންވާނެއެވ0ެ އަދި އޭގެ އިތުރުން ކޮންމެ އުޅަނދަކާބެ
ގޮތުގެ އުސޫލެއް އެ ތަނަކުން އެކުލަވައިލައި މިނިސްޓްރީ އޮފް  ކަންތައްތައް ކުރާނެ

 ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވ0ެ
 

 .ގޮތް ބަލަހައްޓާނެ ޮގތާއި، ޭބނުންކުރާނެ   10   
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 .ގޮތް ގަރާޖުކުރާނެ ގޮތް ނުވަތަ ފައްތިޔާކުރާނެ  20   
 

ގޮތުގެ ރިކޯޑާއި، ތެޔޮ ބޭނުންކުރެވޭ މިންވަރާއި،  ޅަނދު ބޭނުންކުރެވޭ އު  30   
  މަރާމާތުކޮށް ބަލަހައްާޓނެ ގޮތ0ް

 
އެއް އޮފީހުން އަނެއް އޮފީހަށް ކުރާ ދަތުރާއި، ކޮށްދޭ މަސައްކަތްތަކަށް   40   

 .ގޮތް  އަގުނަގާނެ 
 

ދައުލަުތގެ ުއޅަނދުފަހަުރ 

 ދުްއވާ ފަރާާތއި، ޒިްނމާ 
ގެ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްުވމަށް ހުއްދަކޮށްފައިވާ މުވައްޒަަފކު ފިޔަވައި އެހެްނ ދައުލަތު )ހ(  11026

އެއްވެސް މީހަކު އެ އުޅަނދެއް ދުއްވައިގެން ނުވާނެއެވ0ެ މި ހުްއދަ ދޭންވާނީ އެަފަދ 
 އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް އޮންނަ ފަރާތްތަކަށެވ0ެ

 
އެަފދަ ތަކެތި ދުއްވުމަްށ  ،ވިފައިވާ މީހަކުދައުލަތުގެ އުޅަނދެއް ދުއްވުމުެގ ހުއްދަ ދެ )ށ(  

ނޑައަޅާފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފަށް ދުއްވުމުގެ ސަބަބުން އުޅަނދަްށ  ދައުލަތުން ކަ
އެ އުޅަނދު ، އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ، އެ ގެއްލުމުގެ ޒިންމާ އުފުލަންވާނީ

 ދުއްވި މީހާއެވ0ެ
 

ފައިވާ ފަރާތެއްގެ އިހުމާލުން އެ އުޅަނދަކަށް ލިބޭ ދައުލަތުގެ އުޅަނދެއް ހަވާލުކޮށް )ނ(  
ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ިއންޝުއަރެްނސްއިން ހަމަނުޖެއްސޭނަމަ އެ ބަދަލެއް ދޭންެޖހޭީނ  

 އެ އުޅަނދެއް ދުއްވި މީހާއެވ0ެ
 

ދައުލަތުގެ އުޅަނދެއް ދުއްވުމުގެ ހުއްދަދެވިފައިވާ މީހަކު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެހެން  )ރ(  
  ،އުޅަނދު ދޫކޮށްގެން އެ އުޅަނދަކަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ ފަރާތަކަށް

ދޭންޖެހޭީނ   ބަދަލެއް  އެ ހަމަނުޖެއްސޭނަމަ އިންޝުއަރެްނސްއިން ގެއްލުމުގެ ބަދަލު 
 އެ އުޅަނދު ދޫކުރި މީހާއެވ0ެ

 
ނުވަަތ  މީހަކަށް އިހުމާލުން  މީހާގެ ދުއްވި ބޭނުންކުަރނިކޮށް  އުޅަނދެއް ދައުލަތުގެ  )ބ(  

ބަދަުލ  ގެއްލުމުގެ ލިބޭ  މުދަލަކަށް ނުވަތަ ތަނަކަށް  އެއްޗަކަށް ނުވަތަ
އުޅަނދެއް  އެ ދޭންޖެހޭީނވެސް ބަދަލެއް އެ އިންޝުއަރެންސްއިން ހަމަނުޖެްއސޭނަމަ

 .މީހާއެވެ ދުއްވި
 

ފައިގެން ގެންގުޅޭ ދައުލަތުގެ އުޅަނދުފަހަރާއި، ގިނަ ދުވަހަށް ކުއްޔަށް ހި  )ހ(  11027 ދަތުރު ރިޯކޑު ބެލެހެއްޓުން 
އުޅަނދުތަކުގައި ކުރާ ދަތުރުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު، ތިރީގައިވާ ކަްނތައްތައް އެނޭގެނ 

 ( MG/BC15) ގޮތަށް ރިކޯޑު ބަލަހައްޓަންާވނެއެވ0ެ 
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 ދަތުރުކުރި ތާރީޚު   10   

 
 ދަތުރު ފެށި ގަޑިއާއި، ނިންމި ަގޑި  20   

 
 ދަތުރުގެ ބޭނުން   30   

 
 ދަތުރު ކުރުވި މުވައްޒަފުންގެ ނަމާއި، މަޤާމު އަދި ސޮއި   40   

 
އެހެން ފަރާތަކުން ފައިސާ ލިބޭގޮތަށް ކުރި ދަތުރެއްނަމަ، ދަތުރުކުރުމަށް   50   

 އެ އަގު ހޯދުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅު  ،އެއްބަސްވި އަގާއި
 

ގެ ދަތުރަށް ހެދި ބިލު ،ފަހުން ފައިސާ ދައްކާގޮތަށް ކުރި ދަތުރެއްނަމަ  60   
 ތަފުސީލާއި ތާރީޚު

 
ފައިސާ ބަލައިގަތް ރަސީދުގެ ތަފުސީލާއި  ،ވަގުތުން ފައިސާ ލިބުނުނަމަ  70   

 ތާރީޚު
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދަތުރުގެ މަޢުލޫމާުތ ފުރިހަމަކުރުމުގައި      )ށ(  
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާުތ  4ން  1އެ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ނަންަބރު 

އެ ދަތުރެއް ކުރި އުޅަނދު ދުއްވި މީހާއެވ0ެ އަދި   ،ކޯޑުކުރުމުގެ ޒިންމާ އުފުލާނީރެ
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާުތ  7ން  5މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ނަންަބރު 

އެ އުޅަނދެއްގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ދައުލަުތެގ  ،ރެކޯޑުކުރުމުގެ ޒިންމާ އުފުލާނީ
 އޮފީހަކުންނެވ0ެ

 
ތަންތާނގަިއ  ދައުލަުތގެ

ހުންނަ ުއޅަނދުފަހަުރ 

އިޖުިތމާޢީ ކަންކަމަްށ 

 ބޭނުންުކރުން 

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ހިންގާ އިޖުތިމާޢީ ހަރަކާތްތަކަށް ދައުަލުތގެ އުޅަނދުފަހަރު  )ހ(  11028
ބޭނުންކުރާނަަމ، ޭބނުންކުރަންާވނީ ރަސްމީ އެއްވެސް މަސައްކަތަކަށް ދަތިުނާވ 

ރުެވރިޔާގެ ހުއްދައާއެކު އެކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ގޮތެއްގެމަތިން މާލީޒިންމާދާ
 ޚަރަދެއް އެ އުޅަނދެއް ބޭނުންކުރާ ފަރާތަކުން ދޭގޮތަށެވ0ެ

 
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަގު ނަގާ އުސޫލު އެ އޮފީހެއްގައި  )ށ(  

ނޑައަޅާފައި އޮންނަންވާނެއެވ0ެ  ކަ
 

ހޯދާފައި ހުންނަ އުޅަނުދފަހަރު ދައުލަތުެގ  ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ ބޭނުަމށް )ނ(  
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 އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ އަމިއްލަ ކަންކަމުގައި ބޭނުންކޮށްެގން ނުާވނެއެވ0ެ
 

ތަކެތި ކުއްޔަށް ހޯދުާމއި، 
 ތަންތަން ކުއްޔަށް ހިފުން 

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ހިންާގ އެކިއެކި ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކުއްޔަށް ހޯދަންޖެޭހ  )ހ(  11021
ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތަކާއި ތަންތަނާއި ތަކެތި ކުއްޔަށް ހޯދަންވާނީއެ  ،އްގަމާއި ކަ

ދައުލަތުގެ ތަނަކުން ނުަވތަ ދަުއލަތުގެ ހިއްސާ އޮތް ތަނަކުން ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ 
މިފަަދ  ،ނަމުގައި ހިންގާ ތަނަކުން ލިެބންހުރިނަމަ އެ ަތނަކުންނެވ0ެ ނަމަވެސް

ގު، ިމ ޚިދުމަތް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުްނ ލިބެންހުރި ައާގ ތަންތަުނން ލިެބންހުރި އަ
މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރުމުގެ  ،އަޅާބަލާއިރު އަގުބޮޑުވާނަމަ

 އިޚުތިޔާރު އެ އޮފީހެއްގެ މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާއަށް ލިބިގެންވެއެވ0ެ
 

ގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކުރެވިފައިވާފަަދ ދައުލަތުގެ އޮފީހަކަށް ބޭނުންވާ ެއއްޗެއް މި މާއްދާ )ށ(  
 ތަނަކުން ކުއްޔަށް ލިބޭގޮތް ނުވެްއޖެނަމަ، އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ކުްއޔަށް ހިފިދާނެއެވ0ެ

 
މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތަށް ކުއްޔަށް ހިފާ އެއްޗެއްގެ ނުވަތަ ތަނެއްގެ ކުލީެގ  )ނ(  

ނުވާނަމަ، މިަފަދ )ތިރީސް ފަސް ހާސް( ރުފިޔާ ހަމަ 503333/-ޖުމުލަ އަގު 
)ިތނެއް( ފަރާތަކުްނ އަންދާސީިހސާބު ހޯދުމަށްފަުހ  3ޚިދުމަތްދޭ މަދުވެގެން 

އެފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބުގައިވާ އަގުތަކަށް ބަލައި، އެންމެ އެކަށީގެންވާ އަގަކަްށ 
ދިގު މުއްދަތަކަށް އުޅަނދެއް ކުއްޔަށް ހިފާނަމަ،  ،ކުއްޔަށް ހިފާނީއެވ0ެ ނަމަވެސް

ތަ އެފަދަ އެއްޗެއް ކުްއޔަށް ހިފާފައި ބާއްވައިެގން ދަތުރުތަކެއް ކުރަްނ ނުވަ
އިޢުލާނުޮކށް އަންދާސީހިސާުބ  ،ބޭނުންވާނަަމ، އެފަދަ އެއްޗެއް ކުއްޔަށް ހިފަންވާނީ

 ހޯދައިގެންނެވ0ެ
 

އުޅަނދުފަދަ ތަކެތި ކުއްޔަށް ހިފާއިރު، އެ ތަކެތި ދުއްވާނެ މީހުން ހޯދުމާއި،  )ރ(  
ރުމަކީ ކުއްޔަށް ދޫކުރި ފަރާތުން ކުރަންޖެޭހ ކަމެއްކަމަށް ދެފަރާުތްނ މަރާމާތުކު

އެއްބަސްވެފައި އޮންނަންވާނެއެެވ0 އަދި ޚިދުމަތް ނުލިިބދާ ދުވަސްތަކަށް ކުިލ 
 ނުހިނގާ ގޮތަށްވެސް އެއްބަސްވެިވފައި އޮންނަންވާނެއެވ0ެ

 
ތަ އެްއޗެއް ހަލާކުވުންފަދަ ވަކި މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ހިާފފައިވާ އުޅަނދެއް ނުވަ )ބ(  

ކަމެއް މެދުވެރިވެގެން، ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތަްށ ބޭުނން ނުކުރެވޭ ގޮތެއް ވެއްޖެނަަމ، 
އޭގެ ބަދަލުގައި ޭބނުންކުރެވޭނެ ަހމަ އެ ފެންވަރުގެ އެއްޗެއް، އިުތރު ޚަރަދަކާ ނުލައި 

އްބަސްވެވިފަިއ ކުއްޔަށް ދޫކުރި ފަރާތުން ހަަމޖައްސައިދޭންވާނެކަމަށް ދެފަރާުތން އެ
 އޮންނަންވާނެއެވ0ެ

 
)ބާރަ( މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް( ކުއްޔަްށ  12ދިގު މުއްދަތަކަށް ) )ޅ(  
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 11027ހިފައިގެން އުޅޭ އުޅަނދުތަކުގައި ކުރާ ދަތުރުތަކުގެ ރިކޯޑު މި ގަވާއިދުގެ 
 ލަހަްއޓަންވާނެއެވ0ެވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުެގމަތިން ބަ

 
ދައުލަތުގެ ތަނަކަށް ކުއްޔަށް ހިފާ އުޅަނދެއް ނުވަތަ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އެއްޗެއް  )ކ(  

ނުވަތަ ޢިމާރާތެއް ދިގު މުއްަދތަކަށް ކުއްޔަށް ހިފަންާވނީ، ެއ އެއްޗެއް ނުވަަތ 
އެތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަްށ އެއްބަސްވާ އެއްބަސްވުމެއްގައި ދެފަރާތުްނ 

ކުރުމަށްފަހުގައެވ0ެ އުޅަނދުތަކާއި ވެހިކަލްފަދަ ތަކެއްޗާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ިދުގ ސޮއި
މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ހިފަންވާީނ، އެ އެއްޗެއް ކުއްޔަށް ހިފައިގެން ގެންގުޅެންޖެޭހ 
މުއްދަތު ރަނގަޅަށް ބެލުމަށްަފުހ، އެ މުއްދަތުގައި ކުއްޔަށް ހޭދަވާނެ ފައިސާގެ 

އްޗެއް ގަތުމަށް ދާނެ ޚަރަދު ބެލުމަށްފަހު ސަރުކާރަށް އެންމެ އަދަދާއި، އައު އެ
 ފައިދާބޮޑު ގޮތަކަށެވ0ެ

 
ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ބަަހން ބޭނުންވާ ސިޓީއާއި ިބލުފަދަ ތަެކތި ބެހުމަށް ކާރާިއ  )އ(  

ޕިކަޕުފަދަ ތަކެތި ކުއްޔަށް ހިފަިއގެން ނުވާނެއެވ0ެ ެއ އޮފީހަކުްނ ކުރާ މަސައްކަތަކާ 
ގެން އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް އުފުލަންޖެހޭ އެއްޗެއް އުފުލުމަށް އެފަދަ އެއްޗެއް ގުޅި

ކުއްޔަށް ހިފިކަމުގައިވިޔަސް ދަތުރުފީގެ އިތުރަށް، ކުރި މަސައްކަތުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި 
 އިތުރު ފައިސާއެއް ދީގެންނުވާނެއެވ0ެ

 
 ީމހުން ބަިއތިއްބުމަށް ކޮޓަިރ، ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ރާއްޖޭގައި ބައިތިއްބަންޖެހޭ )ވ(  

 ހޮޓާފަދަ ތަްނތަން ކުއްޔަށް ހިފުުމގައި ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވ0ެ
 

ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ރާއްޖޭގައި ބައިތިއްބަންޖެހޭ މީުހން ަބއިތިއްބުމަްށ   10   
ދާގެ ކޮޓަރި، ހޮޓާފަދަ ތަްނތަން ކުއްޔަށް ހިފުމުގައި އިސްކަންދޭނީ މި މާއް

)ހ( ގައިވާފަދަ ތަނަކުން ކުއްޔަށް ހިފުމަށެވ0ެ މުހިންމު ސަބަބަކާހުރެ 
ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ނުވަތަ ހޮޓާފަދަ ަތނެއްގައި މީހަުކ ބަހައްޓަްނ 
ބޭނުންވެއްޖެނަަމ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ލިޔެ 

 ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވ0ެ
 

ވާ ކޮޓަރިފަދަ ތަންތަން މި މާއްދާގެ )ވ( ގެ    ދައުލަތުގެ ތަނަކަށް ބޭނުން  20   
ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުއްޔަށް ލިބޭގޮތް ނުވެއްޖެނަމަ، އަމިއްލަ ފަރާތަކުން  1

ކުއްޔަށް ހިފިދާނެއެވ0ެ މިގޮތަްށ ކުއްޔަށް ހިފާއިރު ހިފަންވާީނ މަދުވެގެްނ 
ދަތަކަށް  ތިންފަރާތަކުން އަންދާސީހިސާބު ހޯދައިގެންނެވ0ެ ނަމަވެސް ދިގު މުއް

)ބާރަ( މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް(  ތަނެއް ކުއްޔަށް  12)
ހިފާނަމަ، އެފަދަ ތަނެއް ކުއްަޔށް ހިފަންވާީނ އިޢުލާނުކޮްށ އަްނދާސީހިސާބު 
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 ހޯދައިގެން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ައގަކަށެވ0ެ
 

އްގެ ބަޖެޓުްނ އެ އޮފީހެ ،ދައުލަތުގެ ބޭނުމަށް ތަންަތްނ ކުއްޔަށް ހިފަންވާނީ )މ(  
 މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުެގ މަތީންނެވ0ެ  ޚަރަދުކުރެވެންހުރިތޯ ބަލައި

 
މި މާއްދާގެ )މ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށް ކުއްޔަށް ހިފާ  )ފ(  

ތަކަްށ އެފަދަ ަތނެްއ އިތުރު މުއްދަ ،ތަންތަނުެގ އެގްރީމެންޓުގެ މުއްަދތު ހަމަވުމަށްފަހު
ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވާނަމަ، ކުއްޔަށް ހިފާފައިހުރި ތަނުގެ އެގްރީމެންޓުގެ މުއްދަުތ 

)ދޭއް( މަސްދުވަސް ކުރިން އެފަދަ ތަނެއް ހޯދުމަްށ    2ހަމަވުމުގެ ލަސްވެގެން  
އެ އޮފީހެއްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރެވެންހުރިތޯ ބަލައި މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުެގ 

 މަތީންނެވ0ެ
 

ކުއްޔަށް ތަކެތި ހޯދުމާއި ތަންތަން ކުއްޔަށް ހިފުމަށްޓަކައި، އަންދާސީހިސާުބ  )ދ(  
ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ ަމސައްކަތް ކުރުވުމާއި ތަކެތި ގަތުމާއި ޚިދުމަތް 

ލުތަކާ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫ 13ބާބު ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް މި ގަވާއިދުގެ 
 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވ0ެ

 
ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށް ތަްނތަނާއި ތަކެިތ ކުއްޔަށް ިހފުމަށްޓަކައި ވެޭވ  )ތ(  

ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ގައިވާ ބައިތަްއ  11033މި ގަވާިއދުގެ  ،އެއްބަސްވުންތަކުގައި
 ހިމަނަންވާނެއެވ0ެ

 
ިއ ދައުލަުތގެ ތަންތަނާ

 ތަކެތި ކުއްޔަށް ދޫކުރުން 
މި ގަވާއިދުެގ  ،ދައުލަތުގެ ތަނެއް ނުަވތަ އެއްޗެއް އާންމުކޮށް ކުއްޔަށް ދޫކުރަންވާނީ )ހ(  11033

ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބީލަމުގެ އުސޫލުން އިޢުލާނުކޮށްގެން ކުއްޔަށް ހިފާނެ  13ބާބު 
އިގެންނެވ0ެ މިގޮތުން ހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް ދައުލަުތެގ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަރާތެއް ހޯދަ

ތަނެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ކުއްޔަށް ދޭންވާނީ، ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތާ ކުއްޔަށް ދޫކުރާ 
 ފަރާތާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވ0ެ

 
 ނެއެވ0ެމި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާ )ށ(  

 
 ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ތަނުގެ ނުވަތަ އެއްޗެއްގެ މަޢުލޫމާތ0ު  10   

 
 ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތ0ު  20   

 
 ކުއްޔަށް ދޫކުރާ މުއްދަތ0ު  30   
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 ކުލި )މަހަކަށް(  40   

 
 ކުލި ދައްކާނެ ގޮތ0ް  50   

 
  0މުއްދަތުގައި ކުލި ނުދައްކައިފިނަަމ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް  60   

 
އެއްބަސްވުން ބާިޠލުނުކޮށް ޖޫިރމަނާގެ ގޮތުގައި އެންެމ ގިނަެވގެން ނެގޭެނ   70   

  މިންވަރ0ު
 

 ކުލި ރިވިއުކުރާނަމަ، ރިވިއުކުރާނެ ގޮތ0ް  80   
 

އެ ތަނުގައި އިންވެސްޓްކުރުމަށް އެއްބަސްވާ  ،ކުއްޔަށް ދޫކުރަނީ ތަނެއްނަމަ  10   
 ގޮތ0ް
 

  ސްޓްމަންޓަށް ބަދަލުދެވޭނެ ގޮތ0ްކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުގެ އިންވެ  130   
 

އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތަށް ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ނުދައްކައިފިނަމަ، އެއްބަސްވުން   110   
ބާޠިލުކޮށް ކުއްޔަށް ިހފި ފަާރތުން އެ ތަނެއް ނުވަތަ  އެ އެއްޗެއް 

 އަތުލެވޭނެކަނ0ް
 

ފަރާތުްނ އެ ތަނެއް ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ނުދައްކައިގެން ކުއްޔަށް ހިފާ   120   
ވަކިކުރާއިރު، އެހާތަނަށް ނުދައްކާހުރި ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ހޯދާނެ 

 ގޮތ0ް
 

 ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ތަނުގައި ކުރާނެ މަސައްކަތ0ް  130   
 

އެކަމަކުން   ،ވަކި ބާވަތެއްގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ތަނެއް ކުއްޔަށް ދޭނަމަ  140   
އަދި އެ މަޤުޞަދު  ،ނުންވާ މަޤުޞަދުއެ މުއްދަތުގައި ހާސިލުކުރަން ބޭ
 ހާސިލުނުވެއްޖެނަމަ އަޅާނެ ފިޔަވަޅ0ު

 
އެ ތަނެއްގައި އެނޫން  ،ވަކި ބާވަތެއްގެ ކަމެއް ކުރަން ދޫކުރާ ތަނެއްނަމަ  150   

 ކަމެއް ނުކުރެވޭނެކަނ0ް
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އެތަނުގައި ކުރާ މަސައްކަތް  ،ވަކި ބާވަތެއްގެ ކަމެއް ކުރަން ކުއްޔަށް ދޭނަމަ  160   
ނުަވތަ ދިރާސާއެއް ކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރި ފަރާތަްށ އެތަނަްށ  ބެލުމަށް

 ވަދެވޭނެކަނ0ް
 

ކުއްޔަށް ހިފި ތަނެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ދެވަނަ ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދެވޭނެ   170   
 ގޮތ0ް
 

ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ތަނެއް ނުަވަތ އެއްޗެއް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭނެ   180   
 ފިޔަވަޅ0ު

 
އްޔަށް ހިފި އެއްޗެއް ނުވަތަ ތަނަކާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ކު  110   

 ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހޭނަމަ، އެ ފައިސާ ދައްކާނެ ފަރާތެއ0ް
 

ކުއްޔަށް ހިފި އެއްޗެއް ނުވަތަ ތަނަކާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ޤާނޫނަކުން   230   
އެކަމެއް ކުރާނެ  ،އެކަމެއް ކުރާނެ ގޮތަކާއި ،ކުރަން ލާޒިމުވާ ކަމެއް އޮތްނަމަ

 ފަރާތެއ0ް
 

އެއްބަސްވުމުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެކަން ހައްލުކުރާނެ   210   
 އަޅާނެ ފިޔަވަޅ0ު ،ގޮތަކާއި

 
ކުއްޔަށް ދޫކުރި އެއްޗެއް ނުވަތަ ތަނެއް، މުއްދަތު ހަމަވެެގން އަނބުރާ   220   

 0ހަވާލުވުމުގައި އަދި ހަވާލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް
 

މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ދައުލަތުގެ  ،ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަނެއް  230   
ބޭނުމަކަށް ނަގަން ބޭުނންވެއްޖެަނމަ، ބަދަލު ދިނުމުގެ ކަންތައް ހަމަޖައްސާނެ 

 ގޮތ0ް
 

ވަކި ބާވަތެއްގެ މަސައްކަތެއް ކުރަން ޝަރުޠުކޮށް ކުއްޔަށް ދޫކުރާ   240   
ނޑައެޅޭ ތަންތަނުގައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަ  ތް ހިނގަމުންދާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓެއް ކަ

މުއްދަތެއްގައި ތައްޔާރުކޮށް ކުއްޔަށް ދޫކުރި ފަރާތަށް ހުށަހެޅުމަށް 
 އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނުނ0ް

 
 

އަށް ބަޔާންކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ  24އިން  1މި މާއްދާގެ ނަންބަރު   250   
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ރާ ފަރާތަށް ފެންަނ އިތުރުންވެސް ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތާއި ކުއްޔަށް ދޫކު
 މުހިންމު ކަންތައްތައ0ް

 
ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުން އިންޝުއަރަންސް ނަގާފައިވާނަމަ،                260   

 އެ އިންޝުއަރަންސްގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތ0ު
 

ނޑައަޅައިގެން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ތަންތަާނިއ  )ނ(   ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ދުވަުހކުލި ކަ
އެ އަގުތައް  ،ކުރާނެ އަގުތައް އެ އޮފީހަކުން ކަނޑައެޅުމަށްފަހުތަކެތި ކުއްޔަށް ދޫ

ފާސްކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ހުށަހަޅައި 
އަގުތައް ފާސްކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވ0ެ އަދި އެ އަގުތައް އާންމުކޮށް ފެންނާނެެހްނ 

 ވާނެއެވ0ެއެ އޮފީހެއްގެ ނޯޓިސްބޯޑުގައި ބަހައްޓަން
 

ދުވަހުކުއްޔަށް ދޫކުރާ ތަންަތނާއި ތަކެތި، ކުއްޔަށް ދޫުކރުމަށް އާންމުކޮްށ  )ރ(  
 އިޢުލާނުކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވ0ެ

 
ކުއްޔަށް ދޫކުރާ އަިދ 

ކުއްޔަށް ހިފާ ތަންަތނާިއ 
 ތަކެތީގެ ރިކޯޑު ބެލެެހއްޓުން 

ޔަށް ދޫކުރާ އަދި ކުއްޔަށް ހިފާ ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ ކުއް )ހ(  11031
ތަންތަނާއި ތަކެތީެގ، ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު އެ ތަނެއް ނުވަތަ އެ އެއްޗެއް ކުއްޔަށް 
ދޫކުރުމަށް ނިންމުމުގެ ކުރިން ައދި ކުއްޔަށް ހިފުމަށްފަހު މިނިްސޓްރީ އޮފް ފިނޭންްސ 

 އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް އެ އޮފީހަކުން އަންގަންވާނެއެވ0ެ
 

 ތަނެއް ނުވަތަ އެ އެއްޗެއްގެ ނަނ0ް އެ  10   
 

ނޑައެޅި ތާރީޚ0ު  20      އެ ތަނެއް ނުވަތަ އެ އެއްޗެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރަން ކަ
 

 ކުލި )މަހަކަށް(  30   
 

 އެ ތަނެއް ނުވަތަ އެ އެއްޗެއްގެ ތަފުސީލ0ު  40   
 

ތު ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ތަންތަނާއި ކުއްޔަށް ހިފާ ތަންތަނުގެ ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާ )ށ(  
  MG/PR04) ) .ހިމަނައިގެން ވަކި ދެރަޖިސްޓަރީއެއް ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ

 
 ތަނުގެ ނަމާއި އެޑްރެސ0ް  10   

 
 ކުއްޔަށް ދޫކުރި ނުވަތަ ހިފި ފަރާތ0ް  20   
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 ކުލި )މަހަކަށް(  30   

 
 ކުއްޔަށް ދޫކުރި ނުވަތަ ހިފި ތާރީޚ0ު  40   

 
 ،ފައިސާ ބަލައިގަތް ރަސީދު ނުވަތަ ބިލު ނަންބަރާއި ،ޚާއިކުލި ލިބުނު ތާރީ  50   

 ލިބުނު ފައިސާގެ އަދަދާއި، ކުލި ދެއްކި ތާރީޚާއި، ވައުޗަރު ނަންބަރ0ު
 

 ކުލީގެ ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭ އެކައުންޓު ނަްނބަރ0ު  60   
 

 ކުއްޔަށް ދިން ނުވަތަ ހިފި ތަން ދޫކޮށްލި ތާރީޚ0ު  70   
 

އެގްރީމެންޓާ ގުޅިގެން އެގްރީމެންޓުެގ މުއްދަތާއި  އިތުރު ބަޔާން )ކުރެވޭ  80   
 މާއްދާތަކަށް ގެނެވޭ ބަދަުލ(

 
 ކުއްޔަށް ދޫކުރި ނުވަތަ ހިފި ތަުނގެ އިންވެންޓްރ0ީ  10   

 
ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ތަންތަނުގެ ެއގްރީމަންޓުގައި ތިރީގައިވާ ކަންަކމުންކުރެ އެއްވެސް  )ނ(  

 ކަމެއް ހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވ0ެ
 

ކުލި ލިބެންޖެހޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކުލި ނުލިބޭގޮތަށް އެއްވެސް މާއްދާއެއް    10   
 .އެއްބަސްވުމުގައި ނުހިމެނުން 

 
ކުލި ނުދައްކައިގެން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާގެ އަދަދު ވަކިވަރަކަށް އެރުމުން   20   

އެގްރީމެންޓް ބާޠިލުކުރަން ބޭުނންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެގްރީމެންޓް ބާޠިުލ 
 .ނެގޮތަށް އެއްވެސް މާއްދާއެއް އެގްރީމުންޓުގައި ނުހިމެނުން ނުކުރެވޭ

 
ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަނެއް އެގްރީމެންޓާ ޚިލާފުވެގެން ވަކިކުރާއިރު ކުއްޔަށް   30   

ހިފައިގެން އުޅުނު ފަރާތުން ޮކށްފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓަށް ަބދަލުދޭގޮތަށް 
އްޔަށް ހިފި ފަރާުތްނ ކޮށްފައިވާ ޤާނޫނަކުން ލާޒިމުކުރާ ކަންކަން ފިޔަވައި، ކު

 .އެހެން އެއްވެސް އިންވެސްޓްމަންޓަކަށް ބަދަލުދޭޮގތަށް އެގްރީމެންްޓ ނުކުރުން
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  12 ބާބު

 ބައިތައްް އާންމުް ފައިސާއާބެހޭް މުދަލާއި ދައުލަތުގެ

 
ހިސާބުތަުކގެ ރިކޯޑުަތއް 

ގިަނދުވަހަށް 
ދެމިހުްނނާެނގޮތަށް 

 ބެލެހެއްޓުން 

އޮފީސްތަކުގެ ހިސާބުތަކުގެ ރިކޯޑުތައް، އިދާރީ ބޭނުންަތކަށާއި، އޮޑިޓްކުރަން  ދައުލަތުގެ )ހ( 12.01
ފަސޭހަވާނެގޮތަށް ތަރުތީބުްނ ރައްކާތެރިކަމާއެކު، ރައްކާތެރި ތަނެއްގަިއ 

ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ކޯޓަްށ  ،ބަހައްޓަންާވނެއެވ0ެ އަދި ޤާޫނނީ މައްސަލައެއް ޖެހިއްޖެނަމަ
ވަނަ  12.02މި ގަވާިއދުގެ    ،ކޯޑުަތއް ބެހެއްޓުމަށްހުށަހެޅޭނެފަދަ ޮގތަކަށް ރި

ނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވަންދެން ލިޔުންތައް ބަހަްއޓަންވާނެއެވ0ެ  މާއްދާގައި ކަ
 

ލިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން، އިލެކްޓްރޯނިކް   ވަސީލަތްތައް  )ށ(  
ރެވިދާނެއެވ0ެ މިގޮތަށް އިލެކްްޓރޯނިކް ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްެގން ލިޔުންތައް ރައްކާކު

ބޭނުންކޮށްެގން ލިޔުންތަްއ ރައްކާކުރުމުގައި އަބަދުވެސް އެންމެފަހުގެ ޓެްކނޮލޮީޖ 
ބޭނުންކުރުމަށް ޚާއްޞަ ސަާމލުކަމެއް ދޭންވާނެއެވ0ެ މިގޮުތން އިލެކްޓްރޯނިްކ 

ނޑައަޅާ ޒަރީޢާއިން ބަލަހައްާޓ ލިޔުންތަުކގެ ބެކަޕް ފައިލު މާލީ ޒިންމާާދރުވެރިޔާ ކަ
 ތަފާތު ދެތަނެއްގައި ރައްކާކޮށްފަިއ ބަހައްޓަންވާނެއެވ0ެ

 
ރައްކާކޮށްފައި ބަހައްޓާ އެންމެހަިއ ލިޔުންތައް ހުންަނންވާނީ އެއީ ކޮން ލިޔުންތަކެއްކަްނ  )ނ(  

އެނގޭނޭގޮތަށް ތަރުތީުބން ަނންބަރުޖަހައި އަހަރުތައް ވަކިުކރެވިފައެވ0ެ މިފަދަ 
ންތައް ރައްކާކުރެވިފައިވާ ތަންތަނުގެ މަޢުލޫާމތު  އެ ލިޔުންތައް ގެންގުޅޭ ލިޔު

 ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން ބަަލހައްޓަްނވާނެއެވ0ެ
 

ދައުލަުތގެ ުމދަލާއި 
ފައިާސގެ ހިާސބުތަކުގެ  

ރިކޯޑުތައް ބަލަހައްޓަްނޖެހޭ 
 މުްއދަތު 

، )ޕޭަމންޓް ވައުޗަރުތަކާއި ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާއާެބހޭ އެންމެހައި ލިޔުންތައް  )ހ( 12.02

ބިލުތަކާއި، ޑެިބޓްނޯުޓތަކާއި، ކްރެޑިޓްނޯޓުތަކާއި، ޗެކުގެ ކައުންޓަރފޮއިލްތަކާއި، 
 ،ޕަރޗޭސް އޯޑަރު ފޯމުތަކާއި، ސަރވިސް އޯޑަރު ފޯމުތަކާއި، ރަސީދުތަކާއި

ސަބްސިޑިއަރީ ކޭޝްއެކައުންޓް ފޮތްތަކާއި، ޖަރނަލްަތކާއި، އެހެނިހެްނ 
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ  2311/16ފަދަ ލިޔުންތައް( ޤާނޫނު ަނންބަރު މާލީރިކޯޑުތައް

ނޑައަޅާ މުއްދަތަކަށް ބަލަަހއްޓަންވާނެއެވ0ެ އަިދ  އަރުޝީފުގެ ޤާނޫނު( ެގ ދަށުްނ ކަ
ނޑައަޅަންދެން މީލާީދ  )ފަހެއް( އަހަރު  5ހަވާލާދެވުނު ޤާޫނނުގެ ދަށުްނ ުމއްދަތެއް ކަ

 ވާނެއެވ0ެވަންދެން ލިޔުންތައް ބަަލހައްޓަން 
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ  އެ  )ށ(  
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ނައްތާލެވޭނީ، އެ ލިޔުންތަކަކީ 
އޮޑިޓްކޮށް ނިމި އޮޑިޓްރިޕޯޓު ިލބިފައިވާ ލިޔުންތަކަކަށް ވުމާއެުކ،  އެ ލިޔުންތަްއ 

އްތާލަން ބޭުނންވާ ސަބަުބ ބަޔާންކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ނަ
ޓްރެޜަރީއަށް ހުށަހަޅައި، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ލަފާގެ މަތިން މިނިސްޓަުރ 

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވ12.030ެ ހުއްދަދިނުމުން، މި ގަވާއިދުގެ 
 



183 
 

ދައުލަުތގެ ުމދަލާއި 
ފައިާސއާބެހޭ ލިޔުންަތއް 

 އްތާލުން ނަ

ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ނައްތާލަންވާނީ ޤައުމީ އަރުޝީފުގެ ޑިރެކްޓަރ  12.03
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ  2311/16ޖެނެރަލަށް އެކަމެއް ހުށަހަޅައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 އަރުޝީފުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވ0ެ
 

ދައުލަުތގެ މަްސއޫލު 
 އޮފީސްތަާކއި، 
 މާލީހިންުގާމއި، 

މާލީޒިންމާ އުފުލުން ވަކިން 
 އޮންނަ 

 އޮފީސްަތއް 

ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލު އޮފީހެއްގެ ގޮތުގައި ނުބެލެވޭ ސަރުކާރުގެ ކޮންމެ އޮފީހެއްގެ  )ހ( 12.04
 މާލީކަންކަމާއި، މާލީމުޢާމަާލތްަތއް ހުންނަންވާީނ، އެ އޮފީހަާކ ގުޅޭ ސަރުކާރުގެ 

މަސްއޫލު އޮފީހުގެ ދަށުގައެވ0ެ އަދި އެ އޮފީހެއްގެ މާލީކަންތައްތަކާއި 
 މާލީމުޢާމަލާތްތަކަށް މަސްއޫލު ޮއފީހުން ޒިންމާވާންޖެހޭނެއެވ0ެ

ދައުލަތުގެ ކޮންމެ މަސްއޫލު އޮފީހެއްގައި، ދައުލަތުގެ މާލިްއޔަތާބެހޭ އެންމެހަިއ  )ށ(  
މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔަކު ހުންނަންާވނެއެވ0ެ  ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެްއުޓމަށްޓަކައި

މާލީޒިންމާދާރުވެރިންގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭްނސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން 
 ބަލަހައްޓަންާވނެއެވ0ެ

 
މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އޮފީސްަތކުގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް  )ނ(  

 ންޑް ޓްރެޜަރީން ބަލަހައްޓަންވާނެެއވ0ެމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެ
 

މުަވއްޒަފަކާ ުގޅުންުހރި 
 ވިޔަފާިރއަކާ، 

ވިޔަފާީރގެ މުާޢމަލާތެއް 
 ހިންގުން 

ދައުލަތުގެ ތަނަަކށް، ެއތަނެއްެގ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރިއަކުން އެތަނަކަްށ  )ހ( 12.05
ކުން މަސައްކަތެއް އެއްޗެއް ގަންނަންވާނީ، ނުވަަތ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުރި ތަނަ

ކުރުވައި ޚިދުމަތެއް ހޯދަންވާނީ، އެނޫން ގޮތަކަށް އެަކން ކުރެވެން ނެތް ާހލަތެއްގަިއ 
 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މަޝްވަރާ ލިޔުމަކުން ލިބިގެންެނވ0ެ-އެންޓި 
 

 މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުރި ަތނެއްކަމަށް ބެލެޭވނީ، )ށ(  
ގެ )ހ( ަގއި "ކްލޯޒް ރިލޭޓިވް" ނުވަތަ "ކްލޯޒް އެސޯސިއޭޓް"  1032 މި ގަވާއިދުގެ

 ކަމަށް ބުނެފައިވާ ފަރާތަކަށް ނުަވތަ އެފަދަ ފަރާތެއްގެ ތަނަކަށެވ0ެ
 

ފައިސާ ަނގައި ޖަމާކުުރމަށް 
 ދެުމވަްއޒަފުން ފޮުނވުން 

ށްވުރެ ގިނަ އަދަދެއްގެ )ފަންސަވީސްހާސް( ރުފިޔާއަ -/25,000ދައުލަތުގެ ތަންަތނުން  )ހ( 12.06
 2ފައިސާ ނަގާނަމަ، ނުަވތަ ޖަމާުކރާނަމަ، ފައިސާ ނަގަންވާނީ ނުަވތަ ޖަމާކުރަންވާނީ 

މުވައްޒަފުންކުރެ އެކަކީ، ފައިސާ  2މުވައްޒަފަކު ފޮނުވައިގެންނެވ0ެ މިގޮތުން ފޮނުވާ 
ގައި ނުވަތަ ނެގުމުގެ އައިޑެންޓިޓީކާޑު އޮތް މީހަކަށް ވާންވާނެއެވ0ެ ބޭރުފައިސާ ނެގުމު

)ފަންސަވީސްހާސް( ރުފިޔާ ވާނަމަ،  -/25,000ޖަމާކުރުމުގައި އޭގެ އަގު 
 ޢަމަލުކުރާނީވެސް ހަމަ މިގޮތުގެމަތިންނެވ0ެ

 
މުވައްޒަފުންގެ  2ކޮންމެ އޮފީހަކުންވެސް ޗެކަށް ފައިސާ ނެގުމަށް ފޮނުވާ  )ށ(  

ށް ލިޔެގެން އައިޑެންޓިޓީކާޑު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަ
މުވައްޒަފުންނަށްވުެރ  2ހައްދަންވާނެއެވ0ެ އެ އޮީފހެއްގެ މަސައްކަތްތައް ހުންނަ ޮގތުން 

އިތުރު މުވައްޒަފަކަށް ކާޑު ހަދަން ބޭނުންވާނަަމ، މިނިސްޓްރީ އޮްފ ފިނޭންސް އެންޑް 
 ޓްރެޜަރީއަށް ލިޔެގެން ކާޑު ހައްދާނީއެވ0ެ
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ޒީފާއިން ވަކިވުމުން ނުވަަތ އެހެން މަޤާމަކަްށ ކާޑު ހަދާފައިވާ މުވައްޒަފަކު ވަ )ނ(  
ބަދަލުވުމުން ނުަވތަ އެހެން ގޮތަކުން ނަމަވެސް ކާޑު ބާިޠލުކުރަންޖެހޭ ގޮތެއް  
މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އެ މުވަްއޒަފެއްގެ އަތުން ވަގުުތން ާކޑު އަތުލައި، ކާޑު 

ފަހު، ލަސްވެގެން ބާޠިލުކުރަންޖެުހނު ސަބަބެއް ކާޑުގައި ލިޔެ، ކާޑު ބާޠިލުކުރުމަށް
)ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް  3ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން 

 އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް އެކަން އަންގާ، އެ ކާޑު ފޮނުވަންވާނެއެވ0ެ
 

ފައިސާ ނަގަންދާ މުވައްޒަފުންނަށް އެތަނަކުން ހަދައިދީފައި އޮްނނަ އައިޑެންޓިޓީކާޑު  )ރ(  
ވަގުތުގައި ޫނނީ އޮންނަންާވނީ އޮފީހުގެ ތިޫޖރީގައި ނުވަތަ އެފަަދ  ފައިސާ ނަގަންދާ

 ރައްކާތެރި ތަޅުލެވޭ ތަނެއްގައެވ0ެ
 

އަތޮޅުތަާކއި ާރއްެޖއިން 
ބޭުރގައި ހުްނނަ ަދއުލަތުގެ 

އޮފީސްތަކަށް ަފއިސާ 
 ފޮނުވުާމއި ފަިއސާ ގެަނއުން 

ން ބޭރުގައި ހުންނަ ދައުލަތުގެ އަތޮޅުތަކުގައި ހުންނަ ދައުލަތުގެ ތަންތަނާއި ރާއްޖެއި )ހ( 12.07
ބޭންކް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ފޮނުވެްނ  ،އޮފީސްތަކަށް ފައިސާ ފޮނުވުމާއި ގެނައުމުގައި

ބޭންކް މެދުވެރިކޮށެވ0ެ  ،ހުންނަ ތަންަތނަށް ފައިސާ ފޮނުވަންވާނީ ނުވަތަ ގެންނަންވާނީ
ހުންނަ އެ އެ ރަށެއްގައި  ،މިނޫން ގޮތަކަށް ފައިސާ ފޮނުވާނީ ނުވަތަ ގެންނާނީ

 ދާއިރާއަކާ ގުޅޭ ދައުލަތުގެ އޮފީހެއް މެދުވެރިކޮށެވ0ެ
 

ބޭންކެއްގެ ގޮތްޕެއް ހުޅުވިފައިނުވާ އަތޮޅުތަކުގައި ހުންނަ ދައުލަތުގެ ތަންތަނަށް ފައިސާ  )ށ(  
ފޮނުވުމުގައި، އެ އޮފީހަކާ ގުޅިފައިވާ ތަނެއްގެ މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކޮށް ފައިސާ 

 ފޮނުވިދާނެއެވ0ެ
 

އަތޮޅުތަކަށް ފޮނުވާ ފައިސާއާއި، އަތޮޅުތަކުން މާލެއަށް ފޮނުވާ ފައިސާ ފޮނުވަންވާނީ،  )ނ(  
އެ ފައިސާގެ އަދަދާއި، އެއީ ކޮން ފައިސާއެއްކަން އޮޅުންފިލާނެ ރަސްމީ ލިޔުމަކާ 

 އެކުގައެވ0ެ
 

ތަނުގެ ަރއްކާތެރިަކމާިއ، 
 ތަކެތީގެ ަރއްކާތެރިކަން 

ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ދައުަލުތގެ ފައިސާއާއި މުދާ ދައުލަތުގެ މަސްއޫލު އޮފީހުެގ  )ހ( 12.08
ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުަމްށ މާލީޒިންމާދާރުވެރިންނަްށ މަގުފަހިކޮށްދިނުމަްށ 

 ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްޯރލަރ މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވ0ެ
 

މި ގަވާއިދުގައި ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާއާއި ހިސާބުތައް ގެންގުޅުމާއި  )ށ(  
ކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްުޓމާ ބެހޭގޮތުން ދެވިފަިއވާ އިރުޝާދުތައް ރައް

މާލީޒިންމާދާރުވެރިންނަށް ރަނގަަޅށް އެނގެންވާނެއެވ0ެ އަދި މި އިރުޝާދުތަކުގެ ކޮޕީ 
މުވައްޒަފުންނަށް ލިެބން ހުްނނަންވާނެއެވ0ެ ފައިސާ ގެންގުޅުމާއި، ސެކިއުރިޓީއާ 

ހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގުޅުންހުރި ސްޓޭޝަނަރީ ބެލެހެއްޓުމާ ބެ
 ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރަމުން ގެްނދޭތޯ މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާ ބަލަްނވާނެއެވ0ެ

 
ކޮންމެ މާލީޒިންމާދާރުވެރިއެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން  )ނ(  

 ވެރިން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެކެވ0ެޖަވާބުދާރީކުރުވުމާއި ކޮންޓްރޯލްކުރުމަކީ މާލީޒިންމާދާރު
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ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ ބެލުުމގެ ދަށުގައި ހުންަނ އިމާރާތް، އުޅަނދު، ސްޓޮކް،  )ރ(  
ފަރުނީޗަރު، އިކުއިޕްމަންޓް، ފައިސާ، ހިސާބުތަކާއި ލިޔުންތައް، އަދި މިނޫންވެސް 

އިވެސް ފައިސާއާއި މުދަލުގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ތަކެތި ހުރިހާ ވަގުތުތަކެއްގަ
ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމު މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާ 

 ހަމަޖައްސަންވާނެއެވ0ެ
 

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ މެއިންސާވަރ ސިސްޓަމަކީ އެ އޮފީހެއްގެ ހުރިހާ  )ބ(  
ޑޮކިއުމަންޓްތަކެއް ރައްކާކޮށް ަބލަހައްޓާ ސިސްޓަމް ކަމުގައިވާތީ، އެ ސިސްޓަމް 

ށް ބެލެހެއްޓުްނ، ކަމުގެ ތަޖުރިބާހުރި ޚާއްޞަ މުވައްޒަފަކަށް ނުވަަތ އޮޕަރޭޓްކޮ
މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ހަވާލުކޮށްަފއި އޮންނަންވާނެއެވ0ެ އަދި ސާވަރ ސިސްޓަމްގައިވާ 
ޑޮކިއުމަންޓްތަކުގެ ބެކަޕް ހެދިފައި ހުންނަންވާނެއެވ0ެ އަިދ ސާވަރ ސިސްޓަމް 

އިވާ، އެ ސިސްޓަމް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ހުންނަންވާނީ އެކަމަށް ޚާްއޞަކުރެވިފަ
 މުވައްޒަފުންނަށް ނޫނީ ނުަވދެވޭޮގތަށް ހުންނަ ތަޅުލެވޭ ވަކި ަތނެްއގައެވ0ެ

 
މި މާއްދާގެ )ބ( ގައިވާ ގޮތުގެަމތިން ބެކަޕް ހަދައި ެބލެހެއްޓުމުަގއި ޢަމަލުކުރަންވާީނ  )ޅ(  

 ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އޮފީހުން އަންގާ ގޮތެއްގެމަތިންނެވ0ެ
 

ފައިާސއާއި ުމދަލާެބހޭ 
ލިޔުންތަކުގައި ުކރާ ސޮއި 

 އެނގުން 

ފައިސާއާއި މުދަލާބެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ސޮއިކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ ލިޔުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައި  12.09
ސޮއިގެ ތިރީގައި ނުވަތަ ކައިރީގައި ސޮއިކުރި މީހާގެ ނަމާއި ސޮއިކުރި ތާރީޚު އެނގޭގޮތަށް 

 އެވ0ެލިޔެފައި އޮންނަންވާނެ
 

ގެއްލުން ލިޭބ، ަމދުާވ، 
އިތުުރވާ ަދއުލަތުގެ މުދަާލއި 

 ފައިސާ 

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ފައިސާއަކަށް ނުވަތަ  )ހ( 12.10
މުދަލަކަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ، ނުަވތަ މަދުވެއްޖެަނމަ، ނުވަތަ އިތުރަށް 

ނަމަ، ނުވަތަ ފޭރުމެއް ނުވަތަ ވައްކަމެއް ނުވަތަ ޚިޔާނާތެއް ނުވަތަ ފައިސާ ދެއްކިއްޖެ
އެނޫންވެސް އާދަޔާ ޚިލާފު ކަމެއް ހިނގައިފިނަމަ، ނުވަތަ މިަފދަ އެއްވެސް ކަމެއް 
ހިނގާކަމަށް ނުވަތަ ހިނގައިފިކަަމށް ޝައްކުވެއްޖެނަމަ، އެކަމާ ހަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފު 

ޒަފަކު، އެ އޮފީހެއްގެ މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާއަށް ނުވަތަ ނުވަތަ އެކަމެއް އެނގުނު މުވައް 
 އެ އޮފީހެއްގެ އިސްވެރިޔާއަށް ލަސްނުކޮށް އެކަން އަންގަންވާނެއެެވ0

 
ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ އިހުމާލުން ދައުލަަތށް ިލބޭ ގެއްލުންތަކަށް އެ  )ށ(  

ދަ މައްސަލައެްއގައި އެ މުވައްޒަފަކު މުވައްޒަފުން ޒިންމާ އުފުލަްނ ޖެހޭނެއެވ0ެ މިފަ
އިއުތިރާޒުކުރާނަމަ، ކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި އެ މައްސަަލއެއް ހުށަހަޅަންޖެޭހ 

 ފަރާތަކަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވ0ެ
 

ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ފައިސާ، ހަވާލުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަާކ  )ނ(  
އި މުވައްޒަފެއްގެ އިހުމާލެއްނެތި ގެއްލިއްެޖނަމަ، ބަދަލުިދނުމުެގ ހަވާލުނުކުރެވި ހުއްޓަ

ކަންތައް ހަމަޖައްސާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ލިޔެ، އެ 
 މިނިސްޓްރީން އަންގާ ގޮތެއްގެމަިތންނެވ0ެ
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ންޖެހޭ ވަރަށްވުރެ ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގެ ބެލުމުގެ ަދށުގައި ހުންނަންޖެހޭ ފައިސާ، ުހންނަ )ރ(  
އިތުރުވެއްޖެނަމަ، އިތުރުވާ ފައިސާ، އެ މައްސަލަ ތަޙުޤީގުކޮށް ނިމެންދެްނ 
ނޑައަޅާ  ބަހައްޓަންާވނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ކަ

 އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކޮށްފައެވ0ެ
 

ތަ މުަދލެއް ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގެ ބެލުމުެގ ދަށުގައި ހުރި ފައިސާއެްއ ނުވަ )ބ(  
މަދުވެއްޖެކަން ނުވަތަ ގެއްލިއްެޖކަން އެނގިއްޖެނަމަ، ވަުގތުްނ އެކަން ލަސްނުކޮްށ 
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް އަންގަންވާނެއެވ0ެ އަދި އެ ަމޢުލޫމާތު ލަސްވެގެްނ 

)ދޭއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ އޮފީހަކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް  2ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން 
 އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވ0ެ ފިނޭންސް

 
ގެއްުލމެއް 

ކުރިމަިތވެާދނެކަުމގެ ނުވަތަ 
 ގެއްުލމެއް ވަމުްނދާކަުމގެ 

ރިޕޯޓު ލިބުމުން 
 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގެ މުދަލާިއ ފައިސާއަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ގެއްލުމެްއ  )ހ( 12.11
ކުރިމަތިވަމުންދާކަމުގެ ރިޕޯޓު އެ އޮފީހެއްގެ ކުރިމަތިވެދާނެކަމުގެ ނުވަަތ 

މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާއަށް ނުވަތަ އެ އޮފީހެއްގެ އިސްވެރިޔާއަށް ލިބުމާއެކު، އެކަމެްއ 
 ޔަގީންކުރުމަށް ވަގުތުން ފިޔަވަޅުއަޅަންވާނެއެވ0ެ

 
، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިާވފަދަ ގެއްލުމެއްގެ ރިޕޯޓެއް އެ އޮފީހަކަށް ލިބިއްެޖނަމަ )ށ( 

 ތިރީގައިމިވާ ކަންތައްތައް މާލީޒިްނމާދާރުވެރިޔާ ޢަމަލު ކުރަންވާނެއެވ0ެ
 

 .މުދަލާއި ފައިސާ ރަނގަޅަށް ޗެކުކުރެވިފައިވޭތޯ ޔަގީންކުރުން  10   
 

މައްސަލަ ތަޙުޤީޤަށް ހުށަހެޅޭަވރަށް އިދާރީގޮތުން އިތުރަށް ބަލަންޖެޭހ   20   
 .ކަންތައްތައް ބެުލން 

 
ތަޙުޤީުޤކުރަންޖެހޭކަމަށް މާލީޒިންމާދާުރވެރިޔާއާއި  މައްސަލަ އިތުރަށް  30   

އިސްވެރިޔާއަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް 
ހުށަހެޅުނ0ް މިގޮތުން ހުށަހެޅުމަްށފަހު އެކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންްސ 

 .އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް އެންގުން
 

ން ލިބިފައިަވނީ މުވައްޒަފެއްގެ އިހުމާލުްނ މުދަލަށް ނުވަތަ ފައިސާއަށް ގެްއލު  40   
ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ގަސްދުގައި ކުރި ކަމަކުންކަމަށް ތުހުމަތުކުރެޭވނަމަ، ެއ 

  މުވައްޒަފަކު ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އެ މަސައްކަތުން އެކަހެރިކުރުނ0ް
 

މައްސަލަ ދިމާވުމުން ޚުލާޞާ އިންޓަރިމް ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކުރުނ0ް އަދި   50   
)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތަފުސީލު ރިޕޯޓެއް  7ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން 

ތައްޔާރުކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ހުށަހެޅުނ0ް 
 (.)މި ރިޕޯޓު ފޮނުވާނީ "ސިއްރު އަވަސް" ރިޕޯޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ 

 
ލާއިރު، އެއްވެސް ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ރިޕޯޓަށް ބަ 5މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ   60   



187 
 

މުވައްޒަފަކު ޒިންމާވާންޖެހޭކަމަށް ހެއްކާއި ގަރީނާ ހުރިކަމަށް 
މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާއަށް ފެންނަނަމަ، އެ އޮފީހުގެ އިސްވެރިޔާގެ 

 .މަޝްވަރާގެމަތިން އެ މުވައްޒަފަކާމެދު ގަވާއިދުން ފިޔަވަޅުއެޅުން 
 

ސީލު ރިޕޯޓުގައި، ތިރީގައި ަވނަ ނަންބަރުގައިވާ ަތފް 5މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ  )ނ(  
 ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިަމނަންވާނެއެވ0ެ

 
 ގެއްލުން ލިބުނު އޮފީސް ނުވަތަ ތަނުގެ އެޑްރެސ0ް  10   

 
  ގެއްލުން ލިބުނު ތާރީޚާއި ގަޑ0ި  20   

 
ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބާވަތާއި ިލބުނު ގެއްލުމުގެ ޖުމުލަ އަގު، އަދި  އެ   30   

 .ބަދަލު ހޯދިފައިވާނަަމ އެކަންގެއްލުމެއްގެ 
 

ގެއްލުން ލިބުނު މުދާ ނުވަތަ ަފއިސާއާ ހަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފެއްގެ ނަމާއި   40   
މަޤާމު އަދި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައިވީ މުއްދަތު، އަދި އެ މުވައްޒަފުެގ 
ބެލުމުގެދަށުން މީގެކުރިން މިަފދަ ގެއްލުމެއް ވެފައިވޭތޯ ނުވަތަ ކުރިްނ 

ކުރި ވަޒީފާއެއްގައި ހުރިއިރު މިބާވަތުގެ ކަމެއް ހިނގާފައިވާނަަމ އެކަމުގެ އަދާ
 .ތަފުސީލު

 
 .ގެއްލުން ލިބެން ދިމާވި ހާަލތްތަާކއި، އެ ހާލަތްތައް ހޯދުނު މިންަވރު  50   

 
ގެއްލުން ލިބިފައިާވ ތަނުަގއި ރައްކާތެރިކަމާއި ސަލާމަތީފިޔަވަޅު   60   

އަދި މިފަދަ ފިޔަވަޅުތައް ރަނގަޅު ، އެޅިފައިވާނަމަ އެކަމުގެ ތަފުސީލު
 .އުސޫލެއްގެމަތިން އެޅިފައި ނެތްަނމަ، އެކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ފެންނަ ގޮތް

 
ކުރިން އެންގުމަކާ ނުލައި މުދަާލއި ފައިސާ ބަލައި ޗެކުކުރުމަށް ރޭވިފައިވާ   70   

 .ގޮތުގެ ތަފުސީލު، އަދި އެންމެފަުހން ޗެކުކުރެވިފައިވާ ތާރީޚު 
 

 
 

ނޑައަޅާފައިވާ ދުވަހާއި ވަގުތުތައް، އަިދ ފައި  80   ސާ ބޭންކަށް ޖަމާކުރުމަށް ކަ
ގަވާއިދުން ޖަމާކުރޭތޯއާއި، އެންމެފަހުން ފައިސާ ޖަމާކުރެވިފައިވާ ތާރީޚާއި 

 .ވަގުތު
 

ގެއްލުނު މުދާ ނުވަތަ ފައިސާއާ ހަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފު ފިޔަވައި  އެހެން   10   
 .އެކަމުގެ ތަފުސީލު ،ފަރާތެއް ބައިވެރިވެފައިވާނަމަ

 
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ރިޕޯޓު ފޮނުވުމަށްފަުހ ެއ އޮފީހުްނ   130   

އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިވާނަމަ އެކަނ0ް ޚާއްޞަކޮށް އެކަމުގެ 
މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ ނުވަތަ އެެހން ފަރާތެއްެގ މައްޗަްށ 



188 
 

 .ަވތަ އެ މުވައްޒަފަކާމެދު އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅު ނު ،ދަޢުވާކޮށްފައިވާނަމަ އެކަން
 

ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް   އެ  ،މިފަދަ ގެއްލުން ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި  110   
 .އޮފީހަކަށް ފެންނަ ގޮތް 

 
 .މައްސަލަ އިތުރަށް ތަޙުޤީޤުކުރަން ފެންނަނަމަ ސަބަބާއެކު އެކަން   120   

 
ރުގައިވާ ރިޕޯޓު ލިުބމާއެކު އެ ރިޕޯޓަށް ަވނަ ނަްނބަ 5މި މާއްދާގެ )ށ( ެގ  )ރ(  

ރިޢާޔަތްކޮށް، ތިރީގައިވާ ގޮތުގެަމތިން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންްސ 
 އެންޑް ޓްރެޜަރީން އެ އޮފީހަކަށް އަންގަންވާނެއެވ0ެ

 
، މިކަމަށް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅަން ފެންނަނަަމ، ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް  10   

ޅި ފަރާތައް ެއންގުނ0ް އަދި ބޭނުންވެއްެޖ ިހނދެއްގައި ރިޕޯރޓު ހުށައެ
ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ޯހދުމަށްޓަަކއި އެޑްވާންސް އެކައުންޓެއް ހުޅުވުމަްށ 

ނޑައެޅުން ، ހުއްދަދީ  .އެ ގެއްލުމެއް އަނބުރާ ދައްކާނެ އުސޫލެއް ކަ
 

 ލިބިފައިވާ ގެއްލުމަށް ބެލިއިރު ހިސާބުކުރުމުގެ އުސޫލުތަކުގައި ހިމެނޭ   20   
 .އުނިކަމެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވާނަމަ، އެކަމެއް އިޞްލާޙުކުރުމަށް ފެންނަ ގޮތް

 
 .ބޭނުންވެއްޖެކަމަށް ެފންނަ ހާލަެތއްގައި، ތަޙުޤީޤު ކޮމެޓީއެއް ޢައްޔަންކުރުން  30   

 
   

40  
ގެއްލުންތައް ބަލައި ހިސާބުކުރުަމށާއި ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް އިންޓަރަނލް އޮޑިޓް 

 .ގުން ކުރާ ފަރާތަކަށް އެން

 
ދައުލަުތގެ ފަިއސާާއއި ުމދާ 

އަނުބރާ ނުލިޭބނެކަމަށް 
 ބަލައި ދޫކޮށްލުން 

 )ހ(  12.12
 

ދައުލަތުގެ ފައިސާއިން މަދުވާ މަދުވުމެއް ނުވަތަ ގެއްލޭ ގެއްުލމެއް ނުވަތަ އުނިާވ 
އުނިވުމެއް ނުވަތަ އަނބުރާ ނުލިބޭނެ ދައުލަތުގެ ފައިސާ، ނުވަަތ ގެއްލިފައިވާ ނުވަތަ 

އިވާ ނުވަތަ ހަލާުކވެފައިވާ ނުވަތަ ބޭުނންކުރަްނ ކަމުނުދާ ދައުލަތުގެ ނައްތާލެވިފަ
މުދަލެއް އަނބުރާ ނުިލބޭނެކަމަްށ ދޫކޮށްލެވޭނީ، ިމނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންްޑ 

ނޑައަޅާ އުސޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވ0ެ  ޓްރެޜަރީން ކަ
 

ޮގތުން ދައުަލތުެގ އޮފީސްތަކުން ލިޭބ ނުލިބޭނެކަަމށް ދޫކޮށްލާ ފައިސާއާއި މުދަލާ ބެހޭ )ށ(  
ހުށަހެޅުންތައް ބަލައިގަނެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހުއްދައަށް އެދި ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ 

 ރިޕޯޓު މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅާނީ ފައިނޭޝަލް ކޮންޓްރޯލަރެވ0ެ

 
ޓުމުގައި ހިސާބުައދަދުތަކުގައި ޖެހިފައި ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ ހިސާުބތައް ބެލެހެއް )ހ( 12.13 ހިސާބުތަކަށް ބަދަުލގެަނއުން 

ހުންނަ ކުށްތައް އިޞްލާޙުކުރަްނވާނީ ޖާރނަލް ވައުޗަރެއް ހަދައިގެންނެވ0ެ ޖަރނަލް 
ގައި ވާނެއެވ0ެ ޖަރނަލް ވައުޗަރު ހަދަންޖެހޭ   MG/BC17 ވައުޗަރުގެ ނަމޫނާ

 އާންމު ހާލަތްތައް ތިރީގައި މިވަީނއެވ0ެ
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 .ހިސާބުއަދަދުތަކުގައި ޖެހިފައިހުްނނަ ކުށްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް  10   

 
ސަސްޕެންސް އެކައުންޓުގައިވާ އެންޓްރީތައް ރަނގަޅު އެކައުންޓަްށ    20   

 .ބަދަލުކުރުމަށް 
 

 .ޑިޕޮސިޓްކުރާ ފައިސާ ރެވެނިއު ކޯޑަށް ބަދަލުކުރުމަށް   30   
 

 .ކުރުމަށްއެއްފަންޑުން އަނެއް ފަންޑަށް ަފއިސާ ބަދަލު  40   
 

ދައުލަތުގެ އެއްއޮފީހަކުން އަނެއް އޮފީހަކަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތުގެ އަގު   50   
 .އަދާކުރުމަށް

 
އާމްދަނީގެ އައިޓަމެއްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުގެ އެއްއޮފީހަކުން އަނެއް އޮފީހަކަްށ   60   

 .ދައްކަންޖެހޭ ކުލި، ޗާޖަސް ނުވަތަ ފީ ބަދަލުކުރުމަށް 
 

އޮފީސްތަކުގެ ހިސާބުތައް ލިޔަމުންދާއިރު ޖެހޭ ކުށްތައް ނުވަތަ ހިސާބުތައް ދައުލަތުގެ  )ށ(  
ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައިވާ  1034ނިންމުމުގެ ކުރިން ފެންނަ ުކށްަތއް މި ގަވާއިދުގެ 

 ގޮތުގެމަތިން ޖަރނަލް ވައުޗަރަކާ ނުލައި އިޞްލާޙުކުރަމުން ގެންދެވިދާނެއެވ0ެ
 

ލީއަހަރެއްގެ ހިސާބުތައް ނިންމުމުަގއި އެކައުންޓުތަކަށް ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ މާ )ނ(  
ގެނެވޭ ބަދަލުތައް ނުވަތަ އިޞްާލޙުތައް ގެންނަންވާނީ ޖަރނަލް ވައުޗަރަކުންނެވ0ެ އަދި 

 ޖަރނަލް ވައުޗަރުތައް ބެލެންސްކުރަންވާނެއެވ0ެ
 

ންޝަލް ޖަރނަލް ވައުޗަރ ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ގައިޑްލަިއނެއް ފައިނޭ )ރ(  
، ކޮންޓްރޯލަރ ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވ0ެ މީގެ ތެރޭގައި ވައުޗަރު ފުރިހަމަކުރުން

 އަދި ޕޯސްޓްކުރުން ހިމެނެއެވ0ެ ،ޗެކުކުރުން، ހުއްދަދިނުން
 

ދައުލަުތގެ ހަވާުލގައި 
ހުންނަ އަިމއްލަ 

މީްސމީހުްނގެ ފައިާސާއއި 
ތަކެތި ރައްކާތެރިަކމާއެކު 

 ބެލެހެއްޓުން 

ތަނެއްގައި އަމިއްަލ މީހެއްގެ ނުވަތަ ބަޔެއްގެ ަފއިސާ ނުވަތަ ތަކެތި  ދައުލަތުގެ )ހ( 12.14
ބަހައްޓަން ޖެހިއްޖެނަމަ ބަހައްަޓންވާނީ، ރައްކާތެރިކަމާއެކު، އެތަކެތީގެ ވެރިފަރާތާ 

 ހަވާލުކުރެވެންދެން، އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭ ގޮތަށެވ0ެ
 

ޓާ ފައިސާއާއި ތަކެތީގެ މަޢުލޫާމުތ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮުތގެމަތިން ބަހައް  )ށ( 
އޮޅުންފިލާނެގޮތަށް ލިޔެ ަބލަހަްއޓަންވާނެއެވ0ެ އެ ލިޔުމުގައި، ތަކެތި ބެލެހެްއޓުމަށް 

 ހަވާލުވާ މުވައްޒަފެއްގެ ނަމާއި މަޤާމު ލިޔެ ސޮއިކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވ0ެ
 

އަމިއްަލ މީހެއްގެ އެއްޗަކަްށ  ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގެ ބެލުމުގެ ަދށުގައި ބަހައްާޓފައިހުރި، )ނ(  
ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ، އެކަމުގައި އިހުމާލުވި މުވައްޒަފަކު އެކަމުގައި 

 ޒިންމާވާންޖެހޭނެއެވ0ެ 
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ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ފައިސާއާއި ތަކެތި  )ރ(  

ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތެއްގެމަތި ނޑައަޅާފައި ހަވާލުކުރަން ކަ ން، ނުވަތަ ވަކި ގޮތެއް ކަ
ނެތްނަމަ، ލަސްނުކޮށް ފައިސާއާއި ތަކެތި، ވެިރފަރާތާ ހަވާލުކޮްށ 

 ސޮއިކުރުވަންވާނެއެވ0ެ
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުެގމަތިން ަބހައްޓާ ތަެކތި ެބލެހެްއޓުމުގައި، އެތަކެއްޗާއި  )ބ(  
ކުރާނަމަ ނުވަަތ އެތަކެތީގެ ވެރިފަރާތަކީ  ހަވާލުވާން އެތަކެތީެގ ވެރިފަރާުތން އިއުތިރާޒް

ކޮބައިކަން ނޭނގޭނަަމ، އަދި އެ ތަކެއްޗަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެކަމަްށ 
ްޓްރެޜަރީއަށްް، ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ ްއެންޑް ްފިނޭންސް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ އެކަން

ްނީލަ ްއާންމު ްއެތަކެތި ްގޮތެއްގެމަތިން ްއަންގާ ްމިނިސްޓްރީން ްއެ މުގައިްހުށަހަޅައިގެން
0 މިގޮތުން ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ ަފއިސާ އެ މައްސަލަ ވިއްކާލަންވާނެއެވެ

 ނިމެންދެން ރައްކާތެރިކަމާއެކު ަބލަހައްޓަންވާނެއެވ0ެ
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިާވ ގޮތުގެމަތިން ަބހައްޓާ ަތކެތި ހަވާލުނުކުރެވި  )ޅ(  
 އިގެން ިނންަމންވާނެއެވ0ެގިނަދުވަސްވާނަމަ، އެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅަ

 
ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާއަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ  )ހ( 12.15 އިންުޝއަރުކރުން 

މުދަލާއި ފައިސާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ހުއްދަދޭ 
މުގައި ގޮތެއްގެމަތިން އިންޝުއަރުކރެވިދާނެއެވ0ެ މިގޮތުން އިންޝުއަރކުރު

އިންޝުއަރެންސް ޕޮލިސީ ނަގަންވާނީ، ލިބިާދނެ ގެއްުލންތަކާއި، ކޮށްާފނެ 
އަސަރުތަކާއި، ޕްރިމިއަމްގެ އަގަށް ބަލައިގެން އެ އޮފީހެއްގެ ބަޖެޓުގައި  ފައިސާ 

 ހުރެގެންނެވ0ެ 
 

ބީލަމުގެ އުސޫލުން އާންމުކޮށް  ،އިންޝުއަރކުރާނެ ފަރާތެްއ ހޯދަންވާނީ )ށ(  
 ންނެވ0ެއިޢުލާންކޮށްގެ

 
އިންޝުއަރެންސް ކަވަރޭޖް ފައިނޭންޝަްލ ކޮންޓްޯރލަރ މުޠާލިޢާކުރަމުްނ  )ނ(  

 ގެންދަންވާނެއެވ0ެ
 

އިންޝުއަރެންސް ޕޮލިސީ އައުކުރުމުގެ ކުރިން، އިންޝުއަރކުރާ މުދަލުގެ އަގާއި  )ރ(  
 މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާ ނުވަތަ އުނިކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމަންވާނެެއވ0ެ

 
ބ()   އިންޝުއަރކޮށްފައިވާ ދައުލަތުެގ މުދަލާއި ފައިސާއަށް ލިބޭ ގެއްލުމަކާ ގުޅިގެން، އެ  

ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމުގެ ކަްނތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ 
 ލަފާގެމަތިން އެ އޮފީހަކުން ކުރިޔަށް ގެންދަންވާނެއެވ0ެ

 
މުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް ުހށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތައް އިންޝުއަރެންސް ޕޮލިސީއާއި ގެއްލު )ޅ(  

 ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓަންާވނެއެވ0ެ
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މާލީއިްނވެސްްޓމަންޓްތަކުގެ 

 ރަިޖސްޓަރީ ބެލެެހއްޓުން 
މާލީއިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ ރަިޖސްޓަރީއެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން  12.16

 .ޓަރީގައި ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ ބަލަހައްޓަންާވނެއެވ0ެ މި ރަޖިސް

 އޮފީހުގެ ނަން  )ހ(  
 އިންވެސްޓްމަންޓް ފެށި ތާރީޚު  )ށ(  
 އިންވެސްޓްމަންޓުގެ ބާވަތް  )ނ(  
 އިންވެސްޓްމަންޓުގެ މުއްދަތު ހަަމވާ ތާރީޚް )ރ(  
 އިންވެސްޓްކުރެވިފައިވާ އަދަދު )ބ(  
 ފައިވާ ހުއްދައިންވެސްޓްކުރުމަށް ދެވި )ޅ(  
 ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓްތަަކްށ ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރާ ފައިދާ  )ކ(  

 
މުަވއްޒަފުން ލަްއަވއި 
ކުރުވާ ަމސައްކަަތށް 

 އަުގދޭން ުނޖެހުން 

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާބަޔާނުގައި އެ މުވައްޒަފު ކުރަންޖެހޭނެކަމަށް  12.17
ނޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތްތައް ފިޔަވައި އޮފީހުގެ އެހެން މަސައްކަތެއް ކުރުވިކަމުގައިވިޔަސް،  ކަ

އެ މަސައްކަތަކީ ބޭރުމީހަކު ލައްަވއި އަގުދޭގޮތަށް ކުރުވި މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި އަގެއް ދީގެްނ 
 ނުވާނެއެވ0ެ

 
ވަޒީފާތަކަށް ެގންނަ 
ބިޭދސީްނގެ ދަތުރު 
އަަވސްކޮށް، ެއމީހާ 

ނަކަށް ފޮނުވަްނޖެހޭ ތަ
 ފޮނުވުން 

ދައުލަތުގެ އެކިއެކި ވަޒީފާތަކަށް ބިދޭސީން ރާއްޖެ ގެންނަންވާނީ، އެމީހަކު ގެނައުމާއެކު  )ހ( 12.18
އެމީހެއްގެ ވަޒީފާގެ މަސައްކަތަށް ލަސްނުކޮށް ނެެރވޭނެ އިންތިޒާމު 

 ހަމަޖެއްސުމަށްފަހުގައެވ0ެ
 

ތެރެއިން އަތޮޅުތަކަްށ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮުތގެމަތިން ގެްނނަ ބިދޭސީންގެ  )ށ( 
)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެމީހަކު ވަޒީފާ  7ފޮނުވަންޖެހޭ ބިދޭސީން ގިނަވެެގން 

 އަދާކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށަކަްށ ފޮނުވަންވާނެއެވ0ެ
 

ދައުލަތުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން އަތޮޅުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ  )ނ(  
ފާގެ އެއްބަސްުވމުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޗުއްޓީގަިއ ދިޔުމާއި އައުމަށް ބިދޭސީންގެ ވަޒީ

)ތިނެްއ(  3މާލޭގައި މަޑުކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތަކުގެ އަދަދު މަޤުބޫލު ސަަބެބއްނެތި 
)ތިނެްއ( ދުވަހަށްވުރެ އިތުރަށް  3ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވެގެން ނުާވެނއެވ0ެ މި ބޭނުމަށް 

 އެއްވެސް ޚަރަދެއް ނުދެވޭނެއެވ0ެ މާލޭގައި މަޑުކުރާ ދުވަސްތަކަށް

 
މޯަބއިލްފޯނު ހޯަދއިިދނުާމއި، 

 ފޯނުއެލަަވންސް ިދނުން 
ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް މޯބައިލްފޯުނ ހޯދަިއދީގެން ނުވާނެއެވ0ެ ނަމަވެސް  12.19

އް ދިމާވެގެން ދައުލަތުގެ ޚިދުމަތުގައި ގިނަވަުގތު އުޅެންޖެހޭ މުވައްޒަފުންަނށާިއ، ޚާއްޞަ ކަމެ
އެކަމުގައި އުޅެންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް ޯފނުއެލަވަންސެްއ ދެވިދާނެއެވ0ެ މިގޮުތން 
ނޑައަޅަންވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް  ފޯނުއެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ފައިސާދޭނެ އަދަދު ކަ

 އެންޑް ޓްރެޜަރީއާ މަޝްވަރާކޮށްގެންނެވ0ެ
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ސެކިުއރިޓީސް 
ޑޮކިއުަމންޓްތަކުގެ 

 ިޖސްޓަރީ ބެލެެހއްޓުން ރަ

ސެކިއުރިޓީސް ޑޮކިއުމަންޓްތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމެއް   )ހ( 12.20
އެތަނަކުން ހަމަޖައްސަންވާނެެއވ0ެ އަދި ސެކިއުރިޓީސް ޑޮކިއުމަންޓްތަކުގެ 
 ރަޖިސްޓަރީއެއް ބަލަހައްޓަންވާނެެއވ0ެ އަދި މި ލިޔުންތައް ބަހައްަޓންވާނީ ތިޖޫރީ ނުަވތަ 

 ތަޅުލެވޭ އެއްޗެއްގައި ޒިންމާދާރު މުވައްޒަފެއްގެ ބެލުމުގެދަށުގައެވ0ެ
 
 

ނޑު ގޮތެއްގައި ަބލާ ތަކެތި ތިރީގައި  )ށ(   ސެކިއުރިޓީސް ޑޮކިއުމަންޓުގެ ގޮތުގައި މައިގަ
 ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވ0ެ

 ސެކިއުރިޓީސ0ް  10   
 އިވާ ގެރެންޓ0ީއެއްބަސްވުން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި ލިބިފަ  20   
 ނެގޯޝިއަބަލް އިންސްޓްރުމަްންޓސ0ް  30   
އެހެން ޤާނޫނެއްގައި ސެކިއުރިީޓސް ޑޮކިއުމަންޓުގެ ގޮތުގައި މާނަކުރެވިފައިވާ   40   

 އެއްވެސް ލިޔުމެއ0ް
ސެކިއުރިޓީސް ޑޮކިއުމަންޓެއްކަމަށް ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ ނިންމާ   50   

 ލިޔުމެއ0ް
 

އުމަންޓުގެ ކަންތައްތައް ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެމަތިން ސެކިއުރިޓީސް ޑޮކި )ނ(  
 ފުރިހަމަކުރުމާއެކު، އެކަށީގެންވާ ކޮންޓްރޯލެއް ޤާއިމުކޮށްގެން ބަަލަހއްޓަންވާނެއެވ0ެ

 
ސެކިއުރިޓީސް ޑޮކިއުމަންޓްތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި އެކަށީގެންވާ ތަފުސީލު   10   

 .ރިކޯޑުކުރުން 
ރައްކާތެރި ތަނެއްގައި ރައްކާތެރިކަމާއެުކ  ސެކިއުރިޓީސް ޑޮކިއުމަންޓްތައް   20   

 .ބެހެއްޓުން 
ކޮންމެ އަހަރަކު މަދުވެގެން އެއްފަހަރު ސެކިއުރިޓީސް ޑޮކިއުމަންޓްްސ   30   

 .ރަޖިސްޓަރީ ރިކޮންސައިލްކުރުން 
 

ދައުލަުތގެ މާލިއްަޔތުގެ 
ގަާވިއދުަގއި ނުހިެމނޭ 

ކަމެއް ެމދުެވިރވެްއޖެނަމަ 
 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

އިދުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާއާބެހޭ ކަންތައްތައް މި ގަވާ 12.21
ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމުގަިއ، މި ގަވާއިދުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް ކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ، އެކަމެއް 

ނަ ގޮތެްއ ކުރަންޖެހޭ ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުްނ އެކަމެއްގެ ތަފުސީލާއި އެކަމެއް ހައްލުކުރަން ފެން
ބަޔާންކޮށް މިނިސްޓަރަށް ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅައި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގާނޫނުގައިވާ 

 ގޮތުގެމަތިން މިނިސްޓަރު ހުއްދަޭދ ގޮތަކަށް އެކަމެއް ކުރާނީއެވ0ެ
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  13 ބާބު

 ބެލެހެއްޓުންް ހިންގައިް މާލީކަންކަން އެހެނިހެން

 
 

ޕަބްލިކް ބޭންކް އެަކއުންޓް 
ޅުުވާމއި، އެަކއުންޓަށް ހު

 ފައިސާ ަޖމާކޮށް ދޫުކރުން 

)ދައުލަތުގެ  2336/3ދައުލަތުގެ އެންމެހައި ފައިސާ ަބހައްޓަންވާނީ، ޤާނޫނު ަނންބަރު  )ހ(  13.01
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުޅުވާ އެކައުންޓްތައް  12މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު(ގެ 

 ތަށް ހުޅުވާ އެކައުންޓެއްގައެވ0ެބެލެހެއްޓުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮުތގެ އުސޫލު އާއި އެއްގޮ
ގޮތަށް އެކައުންޓެއް ހުޅުވޭނެ ގޮތެްއ އެއްމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ އުސޫލާ )ށ(  

ނެތްނަމަ، އެ އުސޫލުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ެއކައުންޓަކަށް ފައިސާ 
ކާތެރިކަމާއެކު ޖަމާކުރެވެންދެން ދައުލަތުގެ ަފއިސާ ބަހައްޓަންވާނީ ސަލާމަާތއި ރައް

ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތެއްގެަމތިން ތިޖޫރީއެއްފަދަ ތަޅުލެވިފައި ހުންނަ ރައްކާތެރި 
 ތަނެއްގައެވ0ެ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުެގމަތިން ހުޅުވާ އެކައުންޓަކުން، ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ  )ނ(  
ބެހެއްޓުމަށްފަުހ ގޮތަށް ޚަރަދެއް ކުރަންވާނީ، އެ އެކައުންޓުން އަދާކުރަންޖެހޭ ަފއިސާ 

 ބާކީ ފައިސާ ހުރިވަރަށްވުރެ އިތުރުނުވާ ގޮތެއްގެމަތިންނެވ0ެ
ދައުލަތުގެ ތަންތަަނށް ހޯދާ ހުރިހާ ފައިސާއަކާއި، ބަލައިގަންނަ ހުރިހާ ފައިސާއެއް  )ރ(  

ޖަމާކުރަންވާނީ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށެވ0ެ ނުވަތަ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ 
އެކައުންޓަކަށެވ0ެ ނުވަތަ މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  ގޮތުގެމަތިން ހުޅުވާ

ފައިސާ ބެހެއްޓުމަށްފަހު، މިިނސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން އަންގާ 
 ގޮތެއްގެމަތިން އެކައުންޓަކަށް ފަިއސާ ޖަމާކުރަންވާނެއެވ0ެ

ކުރެވޭނީ ނުވަތަ ފައިސާ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުްނޓުގައި ހުންނަ ފައިސާއިން ޚަރަދު )ބ(  
 ދޫކުރެވޭނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެމަިތންނެވ0ެ

 ވަގުތުން ވަގުތަށް ޭބނުންނުވާ ފަިއސާ އިންވެސްޓްކުރުމަށ0ް  10   
ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑުން ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަދޭ   20   

 ލިޔުމުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފައިސާ ދޫކުރުމަށ0ް
ޑް ކެޕިޓަލް ވަރކްސް ފަންޑުން ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަދޭ ލޯންސް އެން  30   

 ލިޔުމުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފައިސާ ދޫކުރުމަށ0ް
 އެޑްވާންސް ފަންޑުން ފައިސާ ދޫކުރުމަށ0ް  40   
ޓްރަސްޓް އެކައުންޓެއްގެ ޓްަރސްޓް ސްޓޭޓްމަންޓެއްގައިވާ ޮގތުގެމަތިްނ   50   

 0ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ފައިސާ ދޫކުރުމަށް
 
 
 
 

ޕަބްލިކް ބޭންކް 
އެކައުންުޓގައި ުހރި 
ފައިާސގެ ތެެރއިން 

ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުްނޓުގައި ހުރި ފައިސާގެ ތެރެއިން ވަގުުތންވަގުތަށް ބޭނުްނނުވާ  )ހ(  13.02
ން މާީލ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ ފައިސާ، އެ އެކައުންޓުްނ ނަގަިއ، ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެަމތި

ނޑުަތކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން މިނިސްޓަރަށް  ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަ
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ވަގުުތންަވގުތަށް ބޭނުންުނވާ 
 ފައިސާ ިއންެވސްޓްކުރުން 

 އިންވެސްޓްކުރެވިދާނެއެވ0ެ
ބޭރު ޤައުމެއްގެ ސަރުކާރުން ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ އިދާރާއަކުން   10  

 ދޫކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ގެރެންޓީކޮްށަފއިވާ ސެކިއުރިޓީޒަށ0ް
ވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިީޓގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ގަބޫލުކުރާ  މޯލްޑި  20   

 ބޭންކެއްގެ އެކައުންޓުގައި ޑިޕޮޒިޓުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށ0ް
މިމާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ޮގތުގެަމތިން އިންވެސްޓްކުރާ ދައުަލތުެގ ފައިސާގެ ހިސާބު،  )ށ(  

ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން މިނިސްޓްރީ އޮ ްފ ފިނޭންސް އެންޑް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކަ
 ޓްރެޜަރީން ބަލަހައްޓަންާވނެއެވ0ެ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުރާ ކޮންމެ އިންވެސްޓްމަންޓަކުން ިލޭބ  )ނ(  
 އިންޓްރެސްޓް ވެސް ޖަމާކުރަންވާނީ އިންޓްރެސްޓް ސަސްޕެންސް އެކައުންޓަށެވ0ެ

 
ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ެރވެިނއު 

ފަންޑަށް ފައިސާ 
 ާމއި ދޫކުރުން ޖަމާކުރު 

ދައުލަތުގެ ފައިސާގެ ތެރެއިްނ، ތިރީގައިމިވާ ފައިސާ ފިޔަވައި އެހެން ހުރިާހ  )ހ(  13.03
 ފައިސާއެއް ޖަމާކުރަންވާނީ، ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑަށެވ0ެ

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިީޓގެ މަރުކަޒެއް ނުވަތަ އެ އޮތޯރިޓީގެ   10  
ރަށެއްގައި، ނުަވތަ ރާއްޖެއިްނ ބޭރުގައި އެކައުންޓެއް އޮތް ޭބންކެއް ެންތ 

ހިނގާ ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކުން ހޯދާ، ނުވަތަ އެފަދަ އޮފީހަކަށް ިލބޭ ނުވަަތ 
 އެފަދަ އޮފީހެއްގައި ހުރި ދައުލަތުގެ ފައިސ0ާ

ދައުލަތުގެ ބޭނުްނތަކަށާއި، ދަުއލަތުން ދޭ ލޯނުގެ ގޮތުގައި ޫދކުރުމަށާއި،   20   
ރުމަށް ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑުން، ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތަކަށް ދޫކު

 ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލް ވަރކްސް ފަންޑަށް ދޫކުރެވޭ ފައިސ0ާ
ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލް ވަރކްސް ފަންޑަށާއި، އެޑްވާންސް ފަންޑަށާއި،   30   

ޓްރަސްޓް ފަންޑުގައި ހިމެނޭ އެކައުންޓުތަކަށާއި، އިންޓަރެސްްޓ 
 ކުރަންޖެހޭ ދައުލަތުގެ އެންމެހައި ަފއިސ0ާސަސްޕެންސް އެކައުންޓަށް ޖަމާ

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަިތން ކޮްނސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު  1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  )ށ(  
ފަންޑަށް ޖަމާނުކޮށް ބަހައްާޓ ފަިއސާގެ ބަދަލުގައި، އެފަަދ އޮފީސްތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް 

ވެނިއު ފަންޑަށް ޖަމާނުކޮށް ހުރި ފައިސާ ފޮނުވާއިރު ފޮނުވާނީ ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެ
އަދަދު އުނިކޮށްފައެވ0ެ މިގޮތަށް އެޖަސްޓްކުރާ ފައިސާ އެ ފައިސާ އެ ފައިސާ 

 ވައްދަންޖެހޭ ލެޖަރ އެކައުންޓަށް ވައްދައި ހިސާބުތައް ނިންމަންވާެނއެވ0ެ
ެގ އަންނަނިވި ާހލަތްތަކުގައި ެމުނވީ، ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑުން ދައުލަތު )ނ(  

 ފައިސާ ދޫކޮށްގެން ނުވާނެއެވ0ެ
އެ އަހަރަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ަބޖެޓުގައިވާ   10   

 ގޮތުގެމަތިން ޚަރަދުކުރުމަށ0ް
 

ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ަފންޑަށް ފައިސާ ދޫކުރުމަްށ ހުއްދަކުރާ   20   
 ޤާނޫނެއްގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފަިއސާ ދޫކުރުމަށ0ް

 ލަތުގެ ފައިސާއިން ރިފަންޑް ދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ރިފަންޑް ިދނުމަށ0ްދައު  30   
ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަދޭ ލިޔުމެއްގެ މައްޗަށް މެނުވީ ކޮްނސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު  )ރ(  

 ފަންޑުން، ދައުލަތުގެ ފައިސާ ދޫޮކށްގެން ނުވާނެއެވ0ެ
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ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލް 
ވަރްކސް ފަންޑަށް ފަިއސާ 

 ުރާމއި ދޫކުރުން ޖަމާކު

ދައުލަތުގެ ފައިސާގެ ތެރެއިްނ، ތިރީގައިވާ ފައިސާ ޖަމާކުރަްނވާނީ ލޯންސް އެންޑް  )ހ(  13.04
 ކެޕިޓަލް ވަރކްސް ފަންޑަށެވ0ެ

ދައުލަތުގެ ބޭނުްނތަކަށް މާލިްއޔަތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން،   10  
ދުތަކަްށ ދައުލަތުން ދޭ ލޯނުގެ ގޮތުަގއި ދޫކުރުމަށާއި، ކެޕިޓަލް ޚަރަ

ދޫކުރުމަށް ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑުން، ލޯންސް އެންްޑ ކެޕިޓަލް 
 ވަރކްސް ފަންޑަށް ދޫކުރާ ފައިސ0ާ

ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލް ވަރކްސް ފަންޑުން ދޫކުރި ލޯނުގެ ޕްރިންސިޕަލް   20   
 އަދަދަށް ދައްކާ ފައިސ0ާ

 ދައުލަތުގެ މުދަލެއް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސ0ާ  30   
ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމާޢަތަކުންވިަޔސް، އަދި އެހެން ފަރާތަކުންވިޔަސް،   40   

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުކުރުމަށް އެއްވެސް ޝަރުޠަކާ ނުލައި، އެހީގެ ޮގތުގައި ޭދ 
 ފައިސ0ާ

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުކުރުމަށް، ނުވަތަ އެހެންވެސް ކަމަކަށް އެކި ފަރާތްތަކުްނ   50   
 އާއި، ދައުލަތުން ދަރަންޏަށް ހޯާދ ފައިސ0ާދައުލަތަށް ދޫކުރާ ލޯނުގެ ފައިސާ

 
ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލް ވަރކްސް ފަންޑުން، ދައުލަުތގެ ފައިސާ ދޫކުރާނީ ތިރީގައިމިވާ  )ށ(  

 ގޮތުގެމަތިންނެވ0ެ
 ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައިވާ ގޮތުގެަމިތން ފައިސާ ދޫކުރުމަށ0ް  10   
އުލަތުގެ ފައިސާ ޖަމާކުރީ ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލް ވަރކްސް ފަންޑަށް ދަ  20   

 ވަކި ބޭނުމެއްގައި ކަމުގައިވާނަމަ، އެ ބޭނުމެއް ހާސިލުކުރުމަށ0ް
 

އިންޓަެރސްޓާއި، 
އިންޓަެރސްޓް ފައިސާ 

 ބަހާނެ ގޮތް 

ދައުލަތުގެ އިންވެސްޓްމަްނޓެއް އިންވެސްޓްކޮށްގެން ިލބޭ އެންެމހައި އިންޓަރެސްޓް  )ހ(  13.05
ށް ލިބޭ އިްނޓަރެސްޓް ފައިސާ ޖަމާކުރަންވާނީ، ފައިސާއާއި އެނޫން ގޮތްގޮތުން ަދއުލަތަ

އިންޓަރެސްޓް ސަސްޕެންސް އެކައުންޓަށެވ0ެ އިންޓަރެސްޓް ސަސްޕެންސް 
އެކައުންޓުގައި ހުންނަ ދައުަލތުގެ ފައިސާ ނަގަންވާނީ، ޕަބްލިކް ފަންޑަކަްށ 
ޖަމާކުރުމަށް، ނުވަތަ ޓްރަްސޓް ސްޓޭޓްމަންޓުގައިވާ ޮގުތގެމަތިން ޓްރަސްޓް 

 އުންޓަކަށް ނުވަތަ އެކައުންުޓަތކަށް ޖަމާކުރުމަށެވ0ެއެކަ
 
 
 

ނޑުތައް އަދި  )ށ(   ޓްރަސްޓް އެކައުންޓަކަށް އިންޓަރެސްޓް ލިބޭނެ ގޮތްތަކާއި މިންގަ
އިންޓަރެސްޓް ސަސްޕެންސް އެކައުންޓްގައި ހުންނަ ފައިސާ ބަހާެނ ގޮތް ފައިނޭންޝަްލ 

ޅަންވާނެއެވ0ެ ިމގޮތުން އިްނޓަރެސްޓް ކޮންޓްރޯލަރ ތައްޔާރުކޮށް މިިނސްޓަރަށް ހުށަހަ
ސަސްޕެންސް އެކައުންޓުގައި ހުންނަ ފައިސާއިން ޕަބްލިކް ފަންޑަށް ޖަމާކުރާނެ 
އަދަދާއި، ޓްރަސްޓް އެކައުްނޓްތަކަށް ޖަމާކުރާނެ އަދަދު ވަކިވަކިން އެނގެން 

 އޮންނަންވާނެއެވ0ެ
 

ކޮންްޓރޯލަރ ތައްޔާރުކޮށް  މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮުތގެމަތިން ފައިނޭންަޝލް )ނ(  
ހުށަހަޅާ ސްޓޭޓްމަްނޓުގައިވާ ގޮަތށް ޓްރަސްޓް އެކައުންްޓތަކަށާއި، ޕަބްލިކް ފަންޑަްށ 
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ޖަމާކުރާނެ އަދަދު ނިންމާނީ މިނިސްޓަރެވ0ެ އަދި އެ އެކައުންޓުތަކަށް ފައިާސ 
 ޖަމާކުރަންވާނީ މިނިސްޓަރުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވ0ެ

 
ނޑައަޅާ އިންޓަރެސްޓް ސަސް )ރ(   ޕެންސް އެކައުންޓުގައި ހުންނަ ފައިސާ ބެހުމަށް ކަ

ނޑުތަކުގެ ރިކޯޑުތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން  މިންގަ
 ބަލަހައްޓަންާވނެއެވ0ެ

 
އިންޓަރެސްޓް ފައިސާ ބެހުމަށް ނިންމި ގޮތެއްގެމަތިން ބަހައި ިނމޭއިރު، އިންޓަރެސްޓް  )ބ(  

ގައި ބާކީ ފައިސާ ހުރިނަމަ، އެ ފައިސާ ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ސަސްޕެންސް އެކައުންޓު
 ރެވެނިއު ފަންޑަށް ޖަމާކުރަންވާެނއެވ0ެ

 
ނިމިދިޔަ އަހަރުގެ އިންޓަރެސްޓުގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ހުރިާހ ފައިސާއެއް ހިނގާ  )ޅ(  

މާލީއަހަރުގެ ތެރޭގައި ބަހައި ނިންމަންވާނެއެވ0ެ އަދި އެހެނިހެން ބޭންްކ 
ތަކަށް ލިބިފައިވާ އިންޓަރެސްޓްވެސް ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑަށް އެކައުންޓު

 ޖަމާކޮށް ނިންމަންވާނެއެވ0ެ
 

ޓްރަސްޓް ފަންޑާއި 
ޓްރަސްޓް އެކަުއންޓް 
 އެކުލެިވގެްނވާ ގޮތް 

ޓްރަސްޓް ފަންޑަށް ޖަމާކުރެވޭނީ، ޓްރަސްޓް ފަންޑް ހުޅުވާފައިވާ ބޭނުމަށް، އެކަމަށް  )ހ(  13.06
ނޑައަޅާފައިވާ  ފައިސާއެވ0ެ މިފަދަ ފައިސާ ޖަމާކުރަންވާނީ ޓްރަސްޓް ކަ

ސްޓޭޓްމަންޓްގައިވާ ގޮތުގެަމތިްނ ހުޅުވާ ޓްރަސްޓް އެކައުންޓަަކށް ނުވަތަ ޕަްބލިކް 
 ފަންޑަކަށެވ0ެ

 
ޓްރަސްޓް ފަންޑް އެކުލެވިގެްނވަނީ، އިންޓަރެސްޓް ސަސްޕެންސް އެކައުންޓާއި،  )ށ(  

އި އުފައްދާ ޓްރަސްޓް އެކައުންޓްތަކާއި، އެކި ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގަ
ބޭނުންތަކުގައި އެކި ދުވަސްަވރު ތިރީގައިމިވާ ބާވަތުގެ ަކންތައްތަކަށް އުފައްާދ 
ޓްރަސްޓް އެކައުންޓްތަކެވ0ެ މިހުރިހާ އެކައުންޓެއްވެސް ޓްރަސްޓް ފަންޑުގައި 

 ހިމެނޭނެއެވ0ެ
 

ނޑައަޅައި ދައުލަތުގެ ވަކި ބޭުނންތަކަކަްށ ޚަރަދުކުރުމަ  10    ށް ބަޖެޓުގައި ކަ
 ފާސްކޮށްފައިވާ ފައިސާ ބެހެއްޓުމަށ0ް

ދައުލަތުގެ އޮފީހެއް ކަމުގައިނުާވ އެހެން ފަރާތެއްގެ ބޭނުމަްށ، ދައުލަތުްނ   20   
 ފައިސާ ބަހައްޓައިދިނުމަށ0ް

ދައުލަތުގެ ވަކި ބޭނުމަކަށް ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ހިލޭއެހީގެ ގޮތުގައި   30   
އި، ވަކި ޝަރުޠުތަކެއްގެ މަތިން ދައުލަތަށް ލިޭބ ފައިސާ، ލިބޭ ފައިސާއާ

 ދައުލަތުގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ވަގުތީގޮތުން ބެހެްއޓުމަށ0ް
ދައުލަތަށް ލިބޭ ފައިސާއެއްގެ ވަކި ބޭނުމެއް އެނގެންދެން، ަވގުތީގޮުތްނ   40   

 ބެހެއްޓުމަށ0ް
ތަ ޚަރަދުކުރަންޖެޭހ ޓްރަސްޓް އެކައުންޓުގައި ބަހައްޓައިގެން ދޭންޖެހޭ ނުވަ  50   

ނޑައަޅާ ާފސްކޮށްފައިވާ  ގޮތަށް ވަކި ޚާއްޞަ ބޭނުމަަކށް ބަޖެޓުގައި ކަ
 ދައުލަތުގެ އެންމެހައި ފައިސާ ެބހެއްޓުމަށ0ް



197 
 

އެހެން ޤާނޫނަުކން ލާޒިމުކުރުުމން ޓްރަސްޓް އެކައުންޓެއްގަިއ ފައިސާ   60   
 ބެހެއްޓުމަށ0ް

 ގެ އެންމެހައި ފައިސާ ބެެހއްޓުމަށ0ްޚާއްޞަ ބޭނުމަކަށް ލިބިފައިވާ ަދއުލަތު  70   
 

ބޭންކުގައި ވަކިން އެކައުްނޓު ހުުޅވިފައިވާ ޓްރަސްޓް އެކައުންްޓތަކާއި، ޕަބްލިކް ބޭންްކ  )ނ(  
އެކައުންޓުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންުކރާ ޓްރަސްޓް އެކައުންޓްތައް ޓްރަސްޓް ފަންޑުގައި 

އިވާ ޓްރަސްޓް އެކައުންޓެއްނަމަ، ހިމެނެއެވ0ެ ބޭންކުގައި ވަކިްނ އެކައުންޓެއް ހުޅުވިފަ
 އެ ބޭންކް އެކައުންޓުގައި ހިމެނޭ ފައިސާއަށްވުރެ އިތުރަކަށް ފައިސާއެއް ނުނެގޭނެއެވ0ެ

 
މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް ޓްރަސްޓް އެކައުންޓުގެ ގޮތުގައި ބަލާ އެކި ބާވަތުގެ  )ރ(  

 އެކައުންޓުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެެވ0
ކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ރިވޯލްވިންގ ފަްނޑް ނުވަަތ  ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރި  10   

 ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފަންޑ0ް
އިންޓްރަސްޓް ލިބޭ ޓްރަސްްޓ އެކައުންޓްތައ0ް )ކުށްވެރިންެގ ފައިސާ،   20   

ބޭރުމީހުން ދައްކާ ޑިޕޮޒިޓު ފައިސާ، ވާރިޘަކު ނެތި އަދި ވަޞިއްޔަތެއްވެސް 
އެހީގެ މަރުކަޒުތަކުގައި ތިޭބ  ނެތި ހުންނަ މުަދލަށް ިލބޭ ފަިއސާ، ޚާއްޞަ

މީހުންގެ ފައިސާ، ބޮންޑް، ޑިޕޮސިޓްސް، އަދި މިބާވަތުގެ އެހެނިެހްނ 
 ފައިސާ ބެހެއްޓުމަށް ހުޅުވާ އެކައުންޓުތައް(

 
ސަސްޕެންސް އެކައުންޓުގެ ގޮތުގައި ބަލަހައްޓާ ޓްރަސްޓް އެކައުންޓްތަކަށް،  )ބ(  

 ބޭ ފައިސާ ޖަމާކުރެވިދާނެއެވ0ެތިރީގައިމިވާ ބާވަތުގެ ކަންތައްތަަކށް ލި
ވަކި ޚާއްޞަ ބޭނުމަކަްށ ބެހެްއޓިފައިވާ ރަށްރަށުގެ ނުވަތަ ައތޮޅުތަކުެގ   10   

 ފައިސ0ާ
 

ވަކި ޚާއްޞަ ކަމަކަށް ބޭރުގެ އެހީގެ ދަށުން ހިންގޭ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ލިޭބ   20   
 ފައިސ0ާ

 ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ބެހެއްޓިފައިާވ އެހެނިހެން ފައިސ0ާ  30   
 

ކޮންމެ މާލީއަހަރެއް ނިމޭއިރު ޓްރަސްޓް އެކައުންޓުގެ ބާކީގައި ހުންނަ ފައިސާ ޖެހިގެން  )ޅ(  
 އަންނަ އަހަރަށް ގެންދެވޭނެއެވ0ެ

 
ޓްރަސްޓް އެކައުންޓްގެ ހުރިހާ މުޢާމަލާތެއްވެސް ހިންގަންވާނީ، ދައުލަތުގެ ފައިސާގެ  )ކ(  

 އިދާ އެއްގޮތްވާގޮުތގެ މަތިންނެވ0ެހިސާބުތައް ބަލަހައްޓާ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން މިގަވާ
 
 
 
 

ޓްރަސްޓް އެކައުންޓް 
 ހުޅުވުން 

ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން ޓްރަސްްޓ އެކައުންޓެއް ހުޅުވުމަށް ބޭުނންވެއްޖެނަމަ،   ެއ  )ހ(  13.07
އޮފީހެއްގެ މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާ ޑްރާފްޓް ޓްރަސްޓް ސްޓޭޓްމަންޓެއް 
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ނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފި
ހުށަހަޅަންވާނެއެވ0ެ ޑްރާފްޓް ސްޓޭޓްމަންޓް ޞައްޙަތޯ ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ 

 ބެލުމަށްފަހު ިމނިސްޓަރަށް ހުށަަހޅަންވާނެއެވ0ެ
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެަމތިން ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަުކން ޮފނުވަންޖެހޭ ޑްރާފްްޓ  )ށ(  
ންޓާއި، މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅާ ޓްަރސްޓް ސްޓޭޓްމަންްޓ ޓްރަސްޓް ސްޓޭޓްމަ

ތައްޔާރުކުރާނީ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން އަންގާ ގޮތެއްގެ 
 މަތިންނެވ0ެ

 
ޓްރަސްޓް ސްޓޭޓްމަންޓުގަިއ ްޓރަސްޓް އެކައުންޓް ހުޅުވުމާިއ ޓްރަސްޓް ފަންޑް  )ނ(  

)ތިނެްއ(  3ނިސްޓަރެވ0ެ ހުއްދަދޭ ލިޔުމުގެ ޤާއިމުކުރުމުގެ ހުއްދަދީ ސޮއިކުރާނީ މި
)އެކެއް( ކޮޕީ އެ އޮފީހެއްގެ  1ކޮޕީގައި މިނިސްޓަރު ސޮއިކުރަންވާނެއެވ0ެ މީގެތެރެއިން 

ވަނަ ކޮޕީ ފޮނުވާނީ އޮޑިޓަރ  2މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާއާ ހަވާލުކުރަންވާނެއެވ0ެ 
ނޭންސް އެންޑް ވަނަ ކޮޕީ އޮންނަންވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފި 3ޖެނެރަލަށެވ0ެ 
 ޓްރެޜަރީގައެވ0ެ

 
ޓްރަސްޓް ސްޓޭޓްމަންޓުގައި އިްޤރާރުވެފައިވާ ގޮތަށާއި، ޓްރަސްްޓ ފަންޑުގެ އެންމެހައި  )ރ(  

މުޢާމަލާތްތައް ދައުަލތުގެ ާމލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮަތށް ބަލަހަްއޓަމުން 
ތިްނ ނުގެންދާކަމަށް މިނިސްޓަރަްށ ފެނިއްޖެނަމަ، ތިރީގަިއމިވާ ގޮތުގެމަ

 ޢަމަލުކުރެވިދާނެއެވ0ެ
ޓްރަސްޓް ސްޓޭޓްމަންޓް އިްޞލާޙުކޮށް، އަދި ޓްރަސްޓް ެއކައުންޓުެގ   10   

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ޓްރަސްޓް ފަންޑް ހިންގުމުެގ މަސްއޫލިއްޔަތުްނ 
ވަކިކޮށް، ނުވަތަ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކޮށް ވަކި ގޮތެއް ިނންމެންދެްނ 

ރޭޓަރުގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް އެހެްނ އެކަހެރިކުރުމަށްފަހު، އެޑްމިނިސްޓް
 މުވައްޒަފެއް ޢައްޔަންކުރުނ0ް

 އެކައުންޓު ހިންގި ގޮތް ތަޙުޤީޤުުކރުނ0ް  20   
ތަޙުޤީޤުގެ ހޯދުންތަަކށް ބަާލއިރު އެކަހެރިކުރި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ   30   

ޒިންމާވާންޖެހޭ ކަމެއް ނެތްނަމަ، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އަނބުރާ އެ މަޤާމަްށ 
 ރުނ0ްއިޢާދަކު

ތަޙުޤީޤުގެ ހޯދުންތަކަށް ބެލުމަްށފަހު އެކައުންޓު ބެލެހެްއޓުމަށް  އިޞްލާޙީ   40   
ފިޔަވަޅެއް އަޅަންޖެހޭނަމަ، އެ ފިޔަވަޅެއް އެޅުނ0ް އަދި އެކައުންުޓ 

 ބަންދުކުރަންޖެހޭކަމަށް ެފނިއްޖެަނމަ، އެކައުންޓު ބަންދުކުރުނ0ް
 

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން 
ފަންޑު އެކައުންޓް 

ޅުވައި ހިންގުމުގައި ހު
 ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް 

ވަކި ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ބާރު ލިބިގެން، ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ހުޅުވައި ހިންގަންޖެހޭ  )ހ(  13.08
ނޑު ސިފަތައް  ފަންޑުތައް ހުޅުވައި ހިންގުމުގައި، ހުރިހާ ފަންޑުތަކެއްގެ މައިގަ

ކޮށްދިނުމާއި، ިހސާބު ބެލެހެއްޓުމާއި އެއްގޮތަށް ބެހެއްޓުމާއި، ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރު
ގެންގުޅުމުގައި ހަރުދަނާ އެއްއުސޫލުތަކެއް އޮތުން ބޭނުންވާެނތީ، ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން 
އެފަދަ ފަންޑެއް ހުޅުވައި ހިންގަން ބޭނުންވާނަަމ، އެ ފަންޑަކާ ބެހޭ ތިރީގައިމިވާ 

ފަންޑު ހުޅުވުމަށް  މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮަތށް "ފަްނޑް ސްޓޭޓްމަންޓް" ތައްޔާރުކޮށް
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)ފަނަރަ( ދުވަސް ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް  15ބޭނުންވާ ދުވަހުގެ 
ޓްރެޜަރީއަށް ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވ0ެ އަދި މި ހުށަހެޅުްނ މިނިސްޓްރީ އޮފް 

)ަފނަރަ( ދުަވހުެގ ތެރޭގައި އެކަމާމެދު  15ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަްށ ލިބޭާތ 
 ގޮތެއް އެ އޮފީހަކަށް ލިުޔމަކުން އަންގަންވާނެއެވ0ެ ފެންނަ

 ފަންޑު ހުޅުވުމަށް ބަޔާންކުރާ ޤާޫނނުގެ ނަމާއި، ނަްނބަރާއި، ތާރީޚ0ު  10   
 ފަންޑުގެ ނަނ0ް  20   
 ފަންޑުގެ ބޭނުނ0ް  30   
 ފަންޑަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާގެ ބާވަތ0ް  40   
 ފަންޑުން ހޭދަކުރެވޭ ކަންތައްތައ0ް  50   
 ހިންގުމުގައި ޒިންމާ އުފުާލ ފަރާތ0ްފަންޑު   60   
ފަންޑު ހިންގުމަށްޓަކައި ޓްރަްސޓް އެކައުންޓެއް ހުޅުވަން ބޭުނންވާނަަމ   70   

 އެކަނ0ް
ފަންޑު އެކައުންޓު ބަންދުކުރާެނ ތާރީޚާއި، ބަންދުކުރާއިރު އެަކއުންޓުގަިއ   80   

 ހުންނަ ފައިސާއާމެދު ޢަމަލުކުރާެނ ގޮތެއ0ް
 

އިސާ ބަލަިއގަތުމާއި، ޚަރަދުކުރުމާއި، އަދި ހިސާބުތައް ލިޔެ ފަންޑަށް ލިބޭ ފަ )ށ(  
 ބެލެހެއްޓުމުގައި ޢަމަލުކުރަންާވނީ މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވ0ެ

 
ވަނަ  15032ފަންޑު އެކައުންޓުގެ އަހަރީ ރިޯޕޓާއި އަހަރީ ހިސާބު، ިމ ގަވާިއދުގެ  )ނ(  

ޔާރުކޮށް އެ ފަންޑެއްގެ ބައިވެރިންނަށް މާއްދާގެ )ރ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ތައް
 ފެންނަގޮތަށް ާއންމުކުރަންވާނެއެެވ0

ފަންޑު ހުޅުވުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ "ފަންޑް ސްޓޭޓްމަންޓް"  މިނިސްޓްރީ އޮފް  )ރ(  
 ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތީން ތައްޔާރުކޮްށ ފޮނުވަންވާނެއެވ0ެ 

 
ގެ ބޭންކް އެކައުންޓުތަކު

ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމާއި 
 ރިކޮންސައިލްކުރުން

ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުްނޓާ ަވކިން ބޭންކް އެކައުްނޓެއް ހިްނގޭނަމަ، އެކަމާ ހަވާލުެވހުރި   13.09
 މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާ ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ކުރަންވާނެއެވ0ެ

 ން ެބލެހެއްޓުނ0ްކޮންމެ ބޭންކް އެކައުންޓެއްގެ ިހސާބުތަކާއި ލިޔުންތައް ވަކި )ހ(  
 

 އެކައުންޓު ހިންގުމުގައި އެކަށީގެްނވާ ކޮންޓްރޯލް ޤާއިމުކުރުނ0ް )ށ(  
 

 މަދުވެގެން މަހަކު އެއްފަހަރު އެކައުންޓު ރިކޮންސައިލްކުރުނ0ް )ނ(  
 

ލިބުނު ފައިސާ ހަމައަށް ބޭންކަށް ޖަމާކޮށްފައިވާކަމާއި، ޖަމާކުރި ފައިސާއާއި  )ރ(  
ސާ ރަނގަޅަށް ހިސާބުތަކުގައި ހިެމނިފަިއވާކަމުގެ ޔަޤީންކަން ޚަރަދުކުރެވުނު ފައި

 ހޯދުނ0ް
ވޭތުވެދިޔަ މަހުގެ ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްާޔރުކޮށް، ތައްޔާރުކުރި  )ބ(  

ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން  15ހިނގާ މަހުގެ  ފަރާތާއި މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާ ސޮއިކޮށް،
 ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވުނ0ް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް
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ޕަބްލިކް ފަންޑްތަކުގެ 
 ހިސާބު ބެލެހެއްުޓން 

ނޑައަޅާ  )ހ(  13.10 ތިރީގައިވާ ޕަބްލިކް ފަންޑްތަކުގެ ހިސާބުތައް، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކަ
ގޮތެއްގެމަތިން މިނިސްޓްީރ އޮފް ފިނޭންސް ެއންޑް ޓްރެޜަރީން ލިެޔ 

 ބަލަހައްޓަންާވނެއެވ0ެ
 އު ފަންޑްކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނި  10   
 ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލް ވަރކްސް ފަންޑް  20   
 އެޑްވާންސް ފަންޑް  30   
 ޓްރަސްޓް ފަންޑް  40   

 
ޕަބްލިކް ފަންޑްތަކުގައި ހުރި ފައިސާގެ ޖުމުލަ، ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓުގައި ހުރި  )ށ(  

ުތްނ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދައުލަ 13032ފައިސާއާއި މި ގަވާއިދުގެ 
 އިންވެސްޓްކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ޖުމުލަ އަދަދާ އެއްވަރުވާންވާނެއެވ0ެ

 
ދައުލަތުން އިންވެސްޓްކުރާ ފަިއސާގެ ޕްރިންސިޕަލް އަދަދު ފިޔަވައި، ޕަބްލިކް ޭބންްކ  )ނ(  

ނޑައަޅާ  އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވޭ ހުިރހާ ފައިސާއެއް، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކަ
ޕަްބލިކް ފަންޑްތަކުގެ ހިސާުބތަކުގައި އޭގެ ތަފުސީުލ  ގޮތެއްގެމަތިން ހިސާބުޮކށް،

 ހިމަނަންވާނެއެވ0ެ
 

އެޑްވާންސް ފަންޑް 
އަދި އެ ފަންޑު 
 ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް 

އެޑްވާންސް ފަންޑުން ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ ތިރީގައިމިވާ ޮގތްތަކުންކުރެ ގޮތެްއ  )ހ(  13.11
 މެދުވެރިވެގެންނެވ0ެ

ލް ޚަރަދުތަކަށް ވަގުތީގޮތުން ދޭންޖެޭހ އާންމު ޚިދުމަތްތަކަށާއި، ކެޕިޓަ  10  
 ފައިސާ ދިނުމަށ0ް

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިީޓގެ މަރުކަޒެއް ނުވަތަ އެ އޮތޯރިޓީގެ   20   
އެކައުންޓެއް އޮތް ޭބންކެއް ެންތ ރަށެއްގައި، ނުަވތަ ރާއްޖެއިްނ ބޭރުގައި 

 ހިންގާ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ ޚަރަދުތަކަށް ފައިސާ ދިނުމަށ0ް
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން ތިރީގަިއމިވާފަދަ ކަންތައްތަކާ  )ށ(  
 ގުޅިގެންވެސް އެޑްވާންސް ފަންޑުން ފައިސާ ދޫކުރެވިދާނެއެވ0ެ

ކުރިން ވިސްނައިގަންނަން ނުވަަތ ރާވަން ނޭނގޭގޮތަށް ކުއްލިއަކަށް ދިމާވާ   10   
 ކުރުމަށ0ްކަމަކާ ގުޅިގެން ދޫކުރަންޖެހޭ ފައިސާ ދޫ

ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެހެން އެއްވެސް ޕަބްލިކް ފަންޑަކުްނ   20   
 ފައިސާ ދޫކުރެވެން ނެތް ހާލަތެްއގައި ފައިސާ ދޫކުރުމަށ0ް

އާންމު ޚިދުމަތްތަކަށާއި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތަކަށް ވަގުތީގޮތުން ދޭންެޖހޭ ފައިސާ   30   
 ދޫކުރުމަށ0ް

 
ން ފައިސާ ނެގުމަށްޓަކައި، އެ އޮފީހެއްގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އެޑްވާންސް ފަންޑު )ނ(  

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ހުށަހަޅަްނވާނީ، ފައިނޭްނޝަލް 
ނޑައަޅާ ފޯމެޓަކާ އެއްގޮތަށް މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާއެވ0ެ  ކޮންޓްރޯލަރ ކަ

ކަށް މިނިސްޓަރުގެ ހުއްދަ މި މާޢްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަ
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ލިޔުމަކުން ލިބިގެން، އެ ލިޔުމގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މެނުވީ، ެއޑްވާންސް ފަންޑުން 
 ފައިސާ ދޫކޮށްގެން ނުވާނެއެވ0ެ

 
އެޑްވާންސް ފަންޑުން ފައިސާ ނެގުމަށް، ހިނގާ ާމލީއަހަރުގެ ތެޭރގައި ދީފައިވާ ހުއްދަ،  )ރ(  

 ށް ބާޠިލުާވނެއެވ0ެގެ ނިޔަލަ 31އެ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު 

  14 ބާބު

 ގެރެންޓީދިނުންް އަދި ،ދޫކުރުމާއި ފައިސާް ލޯނަށް ،ނެގުމާއި ފައިސާ ދަރަންޏަށް ނަމުގައި ދައުލަތުގެ

 
 ދަރަްނޏަށް ދައުލަތުން
 ެނގުާމއި، ފައިސާ

 ގެރެންީޓދިނުން 

 ވެގެންމެދުވެރި ސަރުކާރު ދިވެހި  ނުވަތަ ަސރުކާރުން، ދިވެހި ނަމުގައި ދައުލަތުގެ )ހ(  14.01
 އެއްވެސް  ދަރަންޏަށް ނުވަތަ ނަގަންވާނީ ލޯނެއް އެއްވެސް ކުންފުންޏަކަށް، ދައުލަތުގެ
 މިނިސްޓަރު  ހިމެނޭގޮތަށް، މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިމިވާ ނަގަންވާނީ، ފައިސާއެއް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ކުރުމަށް އެގޮތަށް އެކަން ހުށަހަޅައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް
  ންނެވ0ެހުއްދަދިނުމު

 ތަަރއްޤީއަށާއި، ޤައުމުގެ  ސަބަބުން ނެގުުމގެ ޯލނު ނުވަތަ ދަރަނި  10   
 0ކޮބައިކަން ފައިދާއަކީ ކުރާނެ އިޤުތިޞާދަށް

 ކުރާނޭ  މާލިއްޔަަތށް ދައުލަތުގެ ސަބަބުން ނެގުމުގެ ލޯނު ނުވަތަ ދަރަނި  20   
ނޑައަޅާ ދިރާސާކުރުމަށްފަހު، އަސަރު  ނި ދަރަ މިންވަރާއި، މުއްދަތާއި، ކަ
 ނުވަތަ  ނެގުމަށްޓަަކއި ލޯނު ނުވަތަ ދަރަނި އިްނޓަރެސްޓާއި، ލޯނުގެ ނުވަތަ
 ޚަރަދުތަކުގެ އެންމެހައި ކުރަންޖެހޭނެ ހޯދުމަްށަޓކައި ލޯނު ނުވަތަ ދަރަނި

 0ތަފުސީލު
ނޑައަޅާ  ބޭނުމާއި، ނަގާ ލޯނު ނުވަތަ ދަރަނި  30     ދަރަނި ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ ކަ

 ަބޔާންކޮށް، މިކަންކަން އޮވެގެން ޔަގީންކަން މުގެއަދާކުރާނެކަ ލޯނު ނުވަތަ
 ހުށަހަޅާ  މިނިސްޓަރަށް ތައްޔާރުކޮށް ފަރާތުން ލޯނު ނަގާ ނުވަތަ ދަރަނި
 0ރިޕޯޓު ދިރާސާ

 
 ނަގާ  ކުންފުންޏަކަށް ދައުލަތުގެ މެދުވެރިވެގެން ސަރުކާރު ދިވެހި ނަމުގައި ދައުލަތުގެ )ށ(  

 ދައުލަތުގެ ނުވަތަ ގުޅިގެން، ފައިސާއަކާ  ނަގާ ދަރަންޏަށް ނުވަތަ ގުޅިގެން، ލޯނަކާ
 ދައުލަތުގެ  ނުވަތަ ނަމުގައި ދައުލަތުގެ ގުޅިގެން، މުޢާމަލާތަކާ ހިންގާ ނަމުގައި

 ދައުލަތުގެ  ނުވަތަ ދޭންވާނީ، ގެރެންޓީއެއް ސަރުކާރުން ދިވެހި ގައިނަމު ކުންފުންޏެއްގެ
 ދައުލަުތގެ  ނުވަތަ ރަންވާނީ،ރަހުނުކު މަޞްލަޙަތެއް ނުވަތަ ޙައްޤެއް ނުވަތަ މުދަލެއް
 ނުވަތަ އަޙުދެއް  ފަރާތަކަށް  އެއްވެސް ގުޅޭގޮތުން ފައިސާއަކާ ނުވަތަ މުދަލަކާ

 ތަފުސީލު މާއްދާގައިވާ ވަނަ  14032 މި ގަވާއިދުގެ ދޭންވާނީ، ކަށަވަރުކަމެއް
 ށްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަ އެދި އެކަމަށް މިނިސްޓަރު ތައްޔާރުކޮށް ރިޕޯޓެއް ހިމަނައިގެން
  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުއްދަ ދިނުމުންނެވ0ެ ކުުރމަށް އެގޮތަށް އެކަން ހުށަހަޅައި،

 
 ފައިސާ ދަރަންޏަށް ޮގތުގެމަތިްނ، ގައިވާ( ހ) ާމއްދާގެ ވަނަ 14031 މި ގަވާއިދުގެ )ހ(  14.02 ފަިއސާ ދަރަްނޏަށް
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 ނުވަތަ ނެގުަމށް
 އެދި ޯހދުމަށް ގެރެންީޓއެއް
 މަޢުލޫާމތު  ހުށަހަޅަްނޖެހޭ

ގެރެންޓީ ދިނުަމްށ  ހުށަހަޅަންާވނީ، ހުށަހެޅުމެއް ކޮންމެ ހުަށހަޅާ ގުމަށްނެ
ނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، 0 މިނިސްޓަރަށެވެ މިނިސްޓްރީއިން ކަ

 0ހިމަނަންާވނެއެވެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިމިވާ ހުށަހެޅުމުގައި ހުށަހަޅާ މިގޮތުން
 0އަދަދު ސާގެފައި  ބޭުނންވާ ނަގަން ދަރަންޏަށް  10  

 ފައިސާއާ  ބޭނުންވާ ނަގަން ގޮތުގައި ދަރަނީގެ ނުވަތަ ގޮތުގައި ލޯނުގެ  20   
 ނެގުމަށްޓަކައި  ލޯނު އަދަދާއި، އިންޓަރެސްޓުގެ ދައްކަންޖެހޭ ގުޅިގެން،
ަޚރަދުތަކުގެ  އެންމެހައި ކުރަންޖެހޭ ހޯދުަމށްަޓކައި އެ ފައިސާ ނުވަތަ

 0ތަފުސީލު
 ނަގަން  ދަރަންޏަށް ނުވަތަ ފައިސާ ބޭުނންވާ ނަގަން ގޮތުގައި ލޯނުގެ  30   

 އެކަމުގެ ކޮން ބޭނުމެއްގައިކަމާއި، ޭބުނންވަނީ ހޯދަން ފައިސާ ބޭނުންވާ
 ސަބަބުން  އެކަމުގެ  ކޮބައިކަމާއި، އަމާޒަކީ ތަރައްޤީގެ  ހާސިލުވާނެ  ސަބަބުން
 0ކޮބައިކަން ފައިދާއަކީ ކުރާނެ ޤައުމަށް

 ދައްކަން  އަނބުރާ  ފައިސާ ނަގާ ގޮތުގައި ގެ ދަރަނީ ނުަވތަ ގޮތުގައި ލޯނުގެ  40   
 0މުއްދަތު ލާޒިމުކުރާ ދައުލަތަށް

 އެއްބަސްވާ ދޫކުރުމަށް ފައިސާ ދަަރންޏަށް ނުަވތަ ދޫކުރުމަށް ލޯނު  50   
 ދޫކުރުމުގެ ފައިސާ ދަރަންޏަށް ނުވަތަ ބޭނުުމގައި ިދނުމުގެ ލޯނު ފަރާތުން،
 0ރިޕޯޓު ލާފައިވާއެކުލަވާ ނުވަތަ ދިރާސާ ކޮށްފައިވާ ބޭނުމުގައި

އިޤުތިޞާީދ  ޤައުމުގެ ނެގުމުން، ފައިސާ ދަރަންޏަށް  ނުވަތަ ނެގުމުން ލޯނު  60   
އަސަރުގެ  ނުރަނގަޅު އަސަރާއި  ހެޔޮ ކުރާނެ މާލީ ހާލަތަށް ނުވަތަ ހާލަތަށް
 0ތަފުސީލު

 ފަރާތުން ދައުލަތުގެ ނެގުމުން، ފައިސާ ދަރަންޏަށް ނުވަތަ ނެގުމުން ލޯނު  70   
 ހުރިހާ އުފުލަންޖެހޭ ގޮތުގައި ދަރަނީގެ ނުވަތަ ގައިގޮތު ލޯނުގެ

 ނިންމަންޖެހޭ  އަދާކޮށް އެ އިލްތިޒާމުތައް އަދަދާއި، ޖުމުލަ އިލްތިޒާމުތަކެއްގެ
 0ތާރީޚު
 

 ގެރެްނޓީއެއް ޮގތުގެަމތިން، ގައިވާ( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 14031 މި ގަވާއިދުގެ )ށ(  
 މަޞްލަޙަތެއް ނުވަތަ ޙައްޤެއް ނުވަތަ މުދަލެއް ދައުަލތުގެ  ނުވަތަ ދިނުމަށް،

 އަޙުދެއް ގުޅޭގޮތުން ފައިސާއަކާ ނުވަތަ މުދަލަކާ ދައުލަތުގެ  ނުވަތަ ރަހުނުކުރުމަށް
ހުށަހެޅުމެއް  ކޮންމެ ހުށަހަޅާ  ދިނުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ކަށަވަރުކަމެއް ނުވަތަ

ނޑައަޅާފައި ވާ އުސޫލާއެއްގޮތަށެވ0ެ ހުށަހަޅަންވާނީ ގެރެްނޓީ ދިނުމަްށ މިނިސްޓްރީއިން ކަ
އަދި އެ އުސޫލުގައި ތިރީގައިވާ މައުލޫމާތު ނުހިމެނޭނަމަ ކޮްނމެ ހުށަހެޅުމެއްގައި 

 ތިރީގައިމިވާ ތަފުސީލު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވ0ެ
 

 ރަހުނުކުރަން  ނުވަތަ ގެރެންޓީގެ، ބޭނުންވާ ދޭން ނަމުގައި ދައުލަތުގެ  10   
 ނުވަތަ  މަޞްލަޙަތުގެ ނުވަތަ އްޤުގެޙަ ުނވަތަ މުަދލުގެ ދައުލަތުގެ ބޭނުންވާ
 0ކަށަވަރުކަމުގެ ތަފުސީލު ނުވަތަ އަޙުދުގެ

 ޤައުމަށް  ސަބަބުން އެކަމުގެ ކޮބައިކަމާއި، އަމާޒަކީ ތަރައްޤީގެ ހާސިލުވާނެ  20   
 0ކޮބައިކަން ފައިދާއަކީ ކުރާނެ

 އަސަރާއި ހެޔޮ ކުރާނެ ހާލަތަށް މާލީ ުނވަތަ ހާލަތަށް އިޤުތިޞާދީ ޤައުމުގެ  30   
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 0އަސަރުގެ ތަފުސީލު ނުރަނގަޅު
 ޖުމުލަ  އިލްތިޒާމުތަކެއްގެ  ހުރިހާ އުފުލަްނޖެހޭ ފަރާތުން  ދައުލަތުގެ  40   

 0ތާރީޚު އަންނާނެ ނިުމމަކަށް އެކަންތައްތައް ތަފުސީލާއި،
 

 އަދަދާއި، ޕްިރންސިޕަލް ނެގި ދަރަންޏަށް ނަގާނަމަ، ފައިސާ ދަރަންޏަށް ދައުލަތުން )ނ(  
 އެހެން  ހިނގާ ނެގުމުގައި ދަރަންޏަށް  ފައިސާ އެ އިންޓަރެސްޓާއި، ހޭދޭންޖެ އެއަށް

ނޑައެޅި ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުތައް،  ދޭންވާނީ، ގޮތުގެމަތިން ފާސްވެފައިވާ  ކަ
 ސަރުކާރުން  ދިވެހި ނަމުގައި ދައުލަތުގެ އަދ0ި ފަންޑުންނެވެ ރެވެނިއު ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް

 އެންމެހައި  ކުރަންޖެހޭ ދިނުމުގައި ށަވަރުއަޙުދުކަ ރަުހނުކުރުމާއި، ގެރެންޓީދިނުމާއި،
ނޑައެޅި ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރާނީ، ފައިސާ ޚަރަދުތަކަށްވާ  ގޮތުގެމަތިން  ފާސްވެފައިވާ ކަ
 0ފަންޑުންނެވެ ރެވެނިއު ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް

 
 ގެރެންޓީ  ަފރާތުން ދޭ ދައުލަތުގެ ފައިސާއާއި، ނަާގފައިވާ ދަރަންޏަށް ދައުލަތުން )ރ(  

 އޮފް  މިނިސްޓްރީ ހިސާބުތައް، ައންޑަރޓޭކިންގްސްގެ ނުވަތަ ޑެމްނިޓީއިން ނުވަތަ
 0ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ ލިޔެ ޓްރެޜަރީން އެންޑް ފިނޭންސް

 
ދައުލަތުން ޚަރަދުކުރުމަށް މާލިްއޔަތަށް ބޭުނންވާ ފައިސާ ހޯދުުމގެގޮތުން ދަރަންޏަްށ  )ބ(  

އެދެވޭީނ  އިވާ ގޮތުގެމަތިންވަނަ މާއްދާގަ 14031މި ގަވާއިދުެގ  ފައިސާ ނެގުމަށް
 ހަމައެކަނި މިނިސްޓަރަށެވ0ެ

 
 ފައިސާ  ދަރަންޏަށް ނުވަތަ  ނެގުމަށް ލޯނު ދިގު ުމއްދަތުގެ ނުވަތަ ކުރު މުއްދަތުގެ )ޅ(  

ނޑައަޅާ މިނިސްޓަރު ރިޕޯޓެއް، މިންވަާރބެހޭ  ޭބނުންވާ ނެގުމަށް  މުއްދަތެއްގައި  ކަ
ނޑައަޅާ ފަރާތަކުންނެވ0ެހުށަަހޅާނީ މި މިނިސްޓަރަށް ތައްޔާރުކޮށް  ނިސްޓަރު ކަ

 
 އެއް " ރެޖިސްޓަރ ލޯން " ޓްރެޜަރީން އެންޑް ފިނޭންސް  އޮފް މިނިސްޓްރީ )ކ(  

ލޯނުތަކާ ބެޭހ  ހުރިހާ ނަގާފައިވާ ދައުލަތަށް ރަޖިސްޓަރީގައި މ0ި ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ
 މިނިސްޓަރު  ނީބަލަހައްޓާ ތައްޔާރުކޮށް ރަޖިސްޓަރީ މި 0 ހުންަނންވާނެއެވެ ތަފުސީލު
ނޑައަޅާ ނޑައަޅާ ފަރާތަކުންނެވ0ެ  ގޮތެއްގެމަތިން ކަ  މިނިސްޓަރު ކަ

 
 0ހުންަނންވާނެއެވެ މަޢުލޫމާތުތައް ތިރީގައިމިވާ މަދުވެގެން ރަޖިސްޓަރީގައި ލޯނު )އ(  
 ނަމާއި ލޯނު ނަގާފައިވާ ފަރާތުގެ ނަމާއި ލޯނުގެ ފަރާތުގެ ދޫކުރި ލޯނު  10   

 ނަންބަރ0ު ރިފަރެންސް
 އެހެނިެހން  ހިނގާ ނެގުަމށް ލޯނު އަދި ބާވަްތ، ފައިސާގެ އަދަދާއި ލޯނުގެ  20   

 ޚަރަދ0ު
 

ން ފައިސާ ނެގޭެނ އެންމެފަހު ތާރީޚާއި، ނަގަން ފެށޭނެ  ފައިސާ ލޯނުން  30   
 0ތާރީޚު

 (ޕީރިއަޑްގެ ތަފުސީލާއެކު ގްރޭސް) މުއްދަތު ލޯނުގެ  40   
ސާ ރިޕޯޓާއި ލިޔެކިޔުންތަކުެގ ދިރާ ކުރެވުނު ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭގޮތުން  ލޯނު  50   
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 0އެއްޞާލާޚު
އި ފައިސާ ދައްކާނެ ގޮތުެގ ތާރީޚާ ދައްކަން ފަށަންޖެހޭ ފައިސާ ލޯނަށް  60   

 ތާވަލު )ލޯން ރިޕޭމަންޓް ޝެޑިުއލް(
 0އެއްޞާގުޅިގެން މުޖުތަމަޢަްށ ކުރާނެ ފައިދާގެ ޚުލާނެގުމާ  ލޯނު  70   
އަދި ސިންކިންގ ތަފުސީލް،  ގެދަދާއި އިންޓަރެސްޓުއަޕްރިންސިޕަލް   80   

 ދަދ0ުއަފައިސާ ޖަމާކުރަންޖެހޭނަމަ ޖަމާކުރަންވީ  ފަންޑަށް

 
 ގޮުތަގއި ލޯުނގެ ދައުލަތުން
 ދޫުކރުން  ފައިސާ

 ފައިސާ ބޭުނންވާ ދޫކުރުަމށް ޯލނު ދޫކުރަންވާނީ، ފަިއސާ ގޮތުގައި  ޯލނުގެ ދައުލަތުން )ހ(  14.03
 ދޫކުރުމަށް  ލޯނެއް އެފަދަ  ިލބެން ހުރުމާއެކު، ހަމަތަކުގެމަިތން ޤާނޫނީ

 މަޞްލަޙަތު ގައިވާ( ށ) މި މާއްދާގެ  ހުއްދަދިނުމުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
 0ބޭނުންަތކަށެވެ ދައުލަތުގެ ހިމެނިގެންވާ

 
 އަންނަނިވި  އެވަނީ، ބުނެފައި ކަމަށް" ބޭނުންތައް ދައުލަުތގެ" ގައި( ހ) މި މާއްދާގެ )ށ(  

 0ންތަކަށެވެޭބނު  ހިމެނިގެންވާ މަޞްލަޙަތުތައް
 ލިބޭނެ  އެކަމުން ބޮޑުބަޔަކަށް މުޖުތަމަޢުގެ ނުވަތަ މުޖުތަމަޢަށް މުޅި  10   

 0އޮތުން މަންފާއެއް
 ސީދާ  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ އަދާކުރަންޖެހޭ ސަރުކާރަކަށްވީތީ ،އެކަމަކީ  20   

 0ކަމަކަށްވުން ގުޅުންހުރި
ނޑު އެކަމެއް ކުރުމުގެ އެންމެ  30     ފަރުދެއްގެ ކިވަ އެއް ސަބަބަކީ، މައިގަ

 0ނުވުން ކަމެއްކަމުގައި ބެލެވޭ ކަމުގައި ޙިމާޔަތްކޮށްދިނުން މަޞްލަޙަތު
 އާންމު ރައްކާތެރިކަމާއި، އާންމު ޞިއްޙަތާއި، އެކަމަކީ، އާންމު  40   

 ޤައުމުގެ ކުރިއެރުމާއި، ޤައުމުގެ އަމަންއަމާންކަމާއި، މަޞްލަޙަތާއި،
 0ކަމަކަށްވުން  މަގުފަހިކުރާ މަށްހާސިލުވު ކަމެއް ތެރެއިން ފުދުންތެރިކަމުގެ

 
 އުސޫލެއްގެ މަތިން ހަމަހަމަ އާންމުކުރެވިފައިވާ ދޫކުރަންވާީނ، ޯލނު ދައުލަތުން )ނ(  

ނޑައެޅޭ  މާފުކޮށްދެވޭނެ  ޯލނެއް ދޫޮކށްފައިވާ ދައުލަތުނ0ް ދަށުންނެވެ ސިޔާސަތެއްގެ ކަ
ނޑައަޅަންވާނެއެވެ ސިޔާސަތުގައި މި ހާލަތްތައް  0ކަ

 
 ލޯނަކަށް  ދައުލަތުން ފަރާތަކުން އެއްވެސް ބޭނުންތަކަށް ގައިވާ( ށ) މާއްދާގެ މި )ރ(  

 ލޯނު  މިގޮތުން 0 މިނިސްޓަަރށެވެ ލިޔުމަކުން އެދި އެކަމަށް  އެދެންާވނީ އެދޭނަމަ،
 0ހިމަނަންވާނެއެވެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިމިވާ ޕްރޮޕޯސަލްގައި ހުށަހަޅާ ހޯދުމަށް އެދި

 ރިހަމަ މަުޢލޫމާތ0ުލޯނު ނަގާ ފަރާތުގެ ފު  10   
 ސަބަބ0ު ޭބނުންވާ ނެގުމަށް ލޯނު  20   
 0ދަދުއަފައިސާގެ ލޯނުގެ ގޮތުގައި ބޭުނންވާ   30   
 0ހުށަހަޅާ މުއްދަތު ދައްކަން އަނބުރާ ލޯނު  40   
 ލޯނު އަނބުރާ ދައްކާނެ ގޮތުގެ ާތވަލު )ރިޕޭމަންޓް ޝެޑިއުލް(  50   
 0މުޖުތަމަަޢށް ކުރާނެ ފައިދާކުރާ ބޭނުމުގެ ސަބަބުން  ލޯނު ފައިސާއިން  60   
 ޚަރަދުތަކުގެ ތަފުސީލ0ު ހިނގާ ނެގުމުގައި ލޯނު  70   
 0ލުސީތަފުސެކިއުރިޓީގެ  ުހށަހަޅާ ފަރާތުން އެދޭ ލޯނަށް  80   
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ލޯނަށް އެދޭ ފަރާތަށް އެހެން ފަރާތެއްގެ ގެރެންޓީއެއް ދޭނަމަ، އެފަރާތުްނ   10   
 ދޭ ގެރެންޓީގެ މަޢުލޫމާތ0ު

 އެ އޮފީހަކުން ިނންމި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔ0ާ ލޯނު ނެގުމަށް  130   
އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް  މިނިސްޓްރީ އިތުރުންވެސް މީގެ  110   

 އިތުރު މަޢުލޫާމތ0ު ބޭނުންވާ
 

އެއް،  "ރަޖިސްޓަރީ އިންވެސްޓްމަންޓް  ލޯން"ދައުލަތުން ދޫކުރާ ލޯނުތަކުގެ ަތފުސީލު،  )ބ(  
 މި  0ަބަލހައްޓަންވާނެއެވެ ޓްރެޜަރީން އެންޑް ފިޭނންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ

 0ހިމަނަންވާނެއެވެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ ރަޖިސްޓަރީގައި
 ނަންބަރ0ު ރިފަރެންސް ލޯނުގެ  10   
 އެޑްރެސ0ް ނަމާއި ނަގާ ފަރާތުގެ ލޯނު  20   
 ނެގުމުގައި ލޯނު އަދި ބާވަތް، ފައިސާގެ އަދަދާއި  ފައިސާގެ ދޫކުރި ލޯނަށް  30   

 ޚަރަދުތައ0ް ހެނިހެންއެ ހިނގާ
 ތާރީޚ0ު ދޫކުރި ލޯނު  40   
 ބޭުނނ0ް ނުަވތަ ބާވަތް ލޯނުގެ  50   
 ތަފުސީލ0ު ސެކިއުރިޓީގެ ލޯނުގެ  60   
ލޯނު ނެގި ފަރާތުން ލޯނު އަނބުރާ ނުދެއްކިއްޖެ ހާލަތެއްގަިއ    70   

 ގެރެންޓީދީފައިވާ ފަރާތ0ް 
 0ތާީރޚުތައް ދަތު ހަމަވާއިންޓަރެސްޓް މުއް ،އިރޭޓާ އިންޓަރެސްޓް ލޯނުގެ  80   
 ލޯނުގެ ގްރޭސް ޕީރިއަޑާއި، ލޯނު އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތ0ު  10   
 ލޯނު އަނބުރާ ދައްކާނެ ގޮތުގެ ާތވަލު )ރިޕޭމަންޓް ޝެޑިއުލް(  130   
 ތާރީޚު ހަމަވާ މުއްދަތު ލޯނުގެ  110   
  ބަރ0ުދޫކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުއްދަދިން ރިފަރެންސް ނަން ލޯނު  120   
 0ބެހެއްޓިފައިާވ ތަން ބެހޭ ލިޔުންތައްލޯނާ  130   

 
ލޯނުތަކުގެ އިދާރީ ކަންަކން ދައުަލތުގެ އޮފީސްތަކުން ބަލަހައްޓާޮގަތށް ދޫކުރާ ދައުލަތުެގ  )ޅ(  

ލޯނުތަކާއި، ވިޔަފާރި ޭބންކުތައް މެދުވެރިކޮށް ދޫކުރާ ދައުލަތުގެ ލޯނުތަކުގެ ވޭތުވެދިޔަ 
ވަނަ ދުވަހުެގ ކުރިން މިނިސްޓްރީ  13ނގާ ީމލާދީ މަހުގެ މަހުގެ މަޢުލޫމާތުތައް ހި 

އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަީރން ހޯދަންވާނެއެވ0ެ އަދި މިޮގތުްނ ހޯދާ މަޢުލޫމާުތތައް 
މި މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބަޔާންކުރާ ލޯނު އިންވެސްޓްމަންޓް ރަޖިސްޓަރީގައި 

 ބަލަހައްޓަންާވނެއެވ0ެ
 

ދުވެިރކޮށް ދައުލަތުން ލޯނު ޫދކުރުމަށް ސޮއިކުރާ ވިޔަފާރި ބޭންކުތައް މެ )އ(  
އެއްބަސްވުންތަކާއި، އެމ0ްއ0ޯޔޫ )"މެމޮރޭންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގް"(ތައް 
ލިޔެފައި ހުންނަންވާނީ މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ އިދާރީ އިންތިޒާމުތަކަށް މަގުފަހިވާެނ 

 ގޮތެއްގެމަތިންނެވ0ެ
 

 ލޯނަކަށް ހުއްދަ އޮތް
 ފަިއސާ ދައުލަުތގެ ވީމެނު

 ދޫނުކުުރން 

 ލޯނު  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ނުވަތަ  މެނުވީ، ލޯނަކަށް ހުއްދަކޮށްފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  14.04
 ލޯނަކަށް  ހުއްދަކޮށްފައިވާ މިނިސްޓަރު ތެރެއިން ގިންތިތަކެއްގެ ވަކި ހުއްދަކޮށްފައިވާ ދޫކުރުމަށް
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 0ނެއެވެނުވާ ދޫކޮށްގެން ގޮތުގައި ލޯނުގެ ކަށްފަރާތަ އެއްވެސް ފައިސާ ދައުލަތުގެ މެނުވީ،

 
 ލޯނާިއ، ަނގާ ދައުލަތުން

 ިހސާބު ލޯނުގެ ދޫކުރާ
 ރިޕޯޓުކުރުން  ބެލެހެއްޓުާމއި،

 33 ނިމޭތާ )ތިނެއް( މަހެއް 3 ކޮންމެ ބަލަހައްޓައި، ހިސާބު ލޯނުގެ ނަގާ ދައުލަތުން )ހ(  14.05
ނޑައަޅާ  ޕޯޓެއްރި ލޯނުގެ ނަގާ ދައުލަތުން ތެރޭގައި )ތިރީސް( ދުވަހުގެ މިނިސްޓަރު ކަ

 ޖުމުލަ ލޯނުގެ ރިޯޕޓުގައި މި 0ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ މިނިސްަޓރަށް ތައްޔާރުކޮށް ފަރާތަކުން
 ދެއްކުމަށް  އަނބުރާ އަދި  އިންޓަރެސްޓް މިންވަރާއި، އިތުރުވާ  އަދަދު  ލޯނުގެ އަދަދާއި،

 0ހިމަނަންވާނެއެވެ ހޭދަކުރިވަރު
 

 ނިމޭތާ  )ިތނެއް( މަހެއް 3 ކޮންމެ ބަލަހަްއޓައި، ހިާސބު ބެހޭލޯނާ  ދޫކުރާ ދައުލަތުން )ށ(  
ރިޕޯޓެއް މިނިސްޓަރު  ލޯނުގެ ދޫކުރާ ދައުލަތުން ތެރޭގައި )ތިރީސް( ދުވަހުގެ 33

ނޑައަޅާ ފަރާތަކުން  ރިޕޯޓުގައި މ0ި ުހށަހަޅަންވާެނއެވެ މިނިސްޓަރަށް ތައްޔާރުކޮށް ކަ
 އަދި  އިންޓަރެސްޓް މިންވަރާއި، ރުވާއިތު އަދަދު ލޯނުގެ  އަދަދާިއ، ޖުމުލަ ލޯނުގެ

 0ހިަމަނންވާނެއެވެ މިންވަރު ލިބުނު އަނބުރާ
 

ްކޮންމެ، ރިޕޯޓު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަގއި( ށ) އަދި( ހ) މި މާއްދާގެ )ނ(   ްއަހަރުގެ  3 މާލީ
 ެތރޭގައި މިނިސްޓަރު  )ތިރީސް( ދުވަހުގެ 33 ނިޭމތާ )ތިނެއް( މަހެއް

 0ުހށަހަޅަންވާނެެއވެ މަޖިލީހަށް އްޔިތުންގެރަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި

 
 ހިސާބުތަކަށް ލޯނު

 ަބދަލުތައް ގެންނަްނޖެހޭ
 ގެަނއުން 

 ކަމެއް ބާވަތުގެ ތިރީގައިިމވާ ބެލެހެއްޓުމުގަިއ، ހިސާުބތައް ޯލނުގެ ނަގާ ދައުލަތުން )ހ(  14.06
 ނެސް ގެ ބަދަލުތައް  ގެްނނަންޖެހޭ  ހިސާބުތަކަށް ރަޖިސްޓަރީއާއި ލޯނު   ހިނގައިފިނަމަ،

 0ބަލަހައްޓަްނވާނެއެވެ އަޕްޑޭޓްކޮށް ަފއިލުތައް މަޢުލޫާމތު އެހެނިހެން ލޯނާގުޅޭ
 0އިތުރުވުން އަދަދު ލޯނެއްގެ ނަގާފައިވާ ކުރިން  10   
 ބަދަލުވުނ0ް ތާަވލު މުއްދަތާއި ދައްކަންޖެހޭ ލޯނު  20   
 0ބައެއް ކެންސަލްވުން ނުވަތަ ލޯނުގެލޯނު މުޅި   30   

 މާ ޚިލާފުވުނ0ްލޯނު އެއްބަސްވު  40   
 ލޯނުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތަކަށް ަބދަލެއް އައުނ0ް  50   
 ލޯނުގެ ސެކިއުރިޓީއަށް ނުވަތަ ެގރެންޓީއަށް ބަދަލެއްއައުނ0ް  60   

 
 ބޭރުފައިސާގެ ައހަރުގެ ތެރޭގައި އަދަދަށް، ލޯނުގެ ބާކީހުރި  ތެރޭގައި މާލީއަހަރުގެ )ށ(  

 މާލީހިސާބުތަކުގައި  އަހަރެއްގެ  އެ އަސަރު ކުރާ ބަދަުލން އަންނަ އަގަށް
 0ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ

 

 
 ުހށަހަަޅންވާނީ، މިނިސްޓްރީ  އެދި ހޯދުމަށް އިްނޑެމްނިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީ ދައުލަތުން )ހ(  14.07 ލަޔަބިލިޓީ ކޮންޓިންޖެންޓް

ނޑައަޅާ ޓްރެޜަރީން އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް  0 އުސޫލާއެއްގޮތަށެވެ ކަ
 އުސޫލުތަކެއް ބަލަހައްޓާނެ ގޮތުގެ ހިންގައި ިބލިޓީތައް ލަޔަ ކޮންޓިންޖެންޓް )ށ(  

ނޑައެޅުމުގައި،  އިންޑެމްނިޓީ އަދި އަންޑަރޓޭކިންްގސް ފަދަ ލިޔުންތައް ގެރެންޓީއާއި ކަ
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 ބަލަހައްޓާނެ ގޮތް، ހުއްދަދިނުމާއި  އިވެލުއޭޓްކުރާނެ ގޮތާއި، ދިރާސާކުރާނެ ގޮތާއި،
 ބަޔާންކޮށްފައި ބަލަހައްޓާެނ ގޮތް އެކުރައްކާތެރިކަމާ ލިޔެކިޔުން މިކަމާބެހޭ އަދި

 0އޮންނަންވާނެއެވެ
 

 އަންޑަރޓޭކިންގގެ ނުަވތަ  ިއންޑެމްނިޓީ ނުވަތަ ގެރެްނޓީ ފަރާތުްނ ދޭ ދައުލަތުގެ )ނ(  
 ތައްޔާރުކޮށް ރަިޖސްޓަރީ ބައިތަކުގެ ބެެލހެއްޓުމަށްޓަކަިއ ތިރީގައިވާ ހިސާބުތައް
 0ެއވެބަލަހައްޓަންވާނެ ރީންޓްރެޜަ އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ

ިއ ރެންޓީތަކާއި އިންޑެމްނިޓީތަކާގެ ދީފައިވާ ސަރުކާރުން  10   
 ސީލ0ުތަފު އަންޑަރޓޭކިންގތަކުގެ

 ސީލ0ުތަފު ލަޔަބިލިީޓތަކުގެ ކޮންޓިންެޖންޓް އެހެނިހެން ސަރުކާރުގެ  20   
 0ލަސަރުކާރުގެ ކޮންޓިންޖެންޓް ލަޔަިބލިޓީތަކުގެ ޖުމު  30   

 ރަޖިސްޓަރީ  ބައެއްގެ ކޮންމެ  ބައިތަކުންކުރެ ިހމެނޭ ގައި( ނ) ދާގެމި މާއް )ރ(  
 0ބަލަހައްަޓންވާނެއެވެ ހިމެނޭގޮަތށް މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިމިވާ

ދިނުމަްށ ނިންުމުނ  އިންޑެމްނިޓީ ނުވަތަ އަންޑަރޓޭކިންގ ނުވަތަ ގެރެންޓީ  10   
 )މިގޮތުން ހުއްދަދެވޭ ޤާނޫނު( 0ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު

ދިނުމުގެ ސަބަުބްނ  ނުވަތަ އަންޑަރޓޭކިންގ އިންޑެމްނިޓީ ނުވަތަ ޓީގެރެން  20   
 0ފައިދާކުރާ ފަރާތް ނުވަތަ އޮފީހުެގ ނަން

ދެވުނު ލޯނު  ނުވަތަ އަންޑަރޓޭކިންގ އިންޑެމްނިޓީ  ނުވަތަ ގެރެންޓީ  30   
 )މީގެ ތެރޭގައި ލޯުނ އަނބުރާ 0އެއްބަސްވުމުގެ މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތައް

 (0ގޮތް ހިމަނަންވާނެއެވެ ސްވެފައިވާދެއްކުމަށް އެއްބަ
 0ދެވުނު ާތރީޚު ުނވަތަ އަންޑަރޓޭކިންގ އިންޑެމްނިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީ  40   
ދައްަކންޖެހިދާެނ  ނުވަތަ އަންޑަރޓޭކިންގ އިންޑެމްނިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީ  50   

 0ލަތްތައްހާ
ތު ހަމަާވ ގެ މުއްދަ ިއންޑެމްނިޓީ ނުވަތަ އަންޑަރޓޭކިންގ ނުވަތަ ގެރެންޓީ  60   

 0ތާރީޚު
ގެ ބަދަލުގަިއ އިންޑެމްނިީޓ ނުވަތަ އަންޑަރޓޭކިންގ ނުވަތަ ގެރެންޓީ  70   

 ރިޓީއެއް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ(އު)ސެކި 0ރިޓީއުދިނުމަށް އެއްބަސްވި ސެކި
ގެ މުއްދަތުގަިއ އިންޑެމްނިީޓ ނުވަތަ އަންޑަރޓޭކިންގ ނުވަތަ ގެރެންޓީ  80   

 0ގޮތް ޢަމަލުކުރެވުނު
ގެ ދަށުްނ ނުވަތަ އަންޑަރޓޭކިންގ ންޓީ ނުވަތަ އިންޑެމްނިޓީގެރެ  10   

 0ދަދުއަދެއްކި ފައިސާގެ  ،ދައްކަން ޖެހުނުނަމަ ސަރުކާރުން ފައިސާ
 

 އަންޑަރޓޭކިންގއެއް ނުވަތަ އިންޑެމްނިޓީއެއް ނުވަތަ ގެރެންޓީއެއް ދައުލަތުން ދިވެހި )ބ(  
 ނުަވތަ އިންޑެމްނިޓީ ނުވަތަ  ގެރެންޓީ  ުނދެއްކިގެން، ފައިސާ ލޯނަކަށް  ދީފައިވާ

 ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ދައްކަންވާނީ ފައިސާއެއް ހުރިހާ ދައްކަންޖެހޭ  އަންޑަރޓޭކިންގއަށް
 0ފަންޑުންނެވެ ރެވެނިއު

 
 ސަބަބުން، އަންޑަރޓޭިކންގއެއްގެ ނުވަތަ އިންޑެްމނިޓީއެއް ނުވަތަ ގެރެންޓީއެއް )ޅ(  

 0ހިމަނަންވާނެއެވެ ފައިސާ ބަެޖޓުގައި ،ލަޔަބިލިޓީއަކަށް ސަރުކާރުގެ އަދާކުރަންޖެހިދާނެ
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 އޮީފސްތަކުން ދައުލަުތގެ
 ފަިއސާ ދަރަްނޏަށް
  ނެގުަމށާއި،

 ިވއްކުުމގައި މާލީސެކިުއރިޓީ
 ޢަމަލުކުރަްނޖެހޭ ގޮތް 

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށް ވަކި ާޤނޫނެއްގެ ދަށުން ބާރު ލިބިގެްނ، ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނެގުމާއި،   14.08
 ކުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ، ތިރީގައިމިވާ ގޮތުެގމަތިންނެވ0ެމާލީސެކިއުރިޓީ ވިއް

 

ތަރައްޤީގެ ހަރަކާތްތައް ހިންުގމަށް ނުވަތަ އެޫނން ޭބނުމަކަްށ ބޭނުންވާ ފައިާސ  )ހ(  
ހޯދުމުގެގޮތުން ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނަގަންވާނީ، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީްނ 

 ވިޔަފާރި ހިންގާ މާލީއިދާރާއަކުންނެވ0ެ ދޫކުރާ ލައިސަންސެއްގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި
 

ތަރައްޤީގެ ހަރަކާތްތައް ހިންުގމަށް ނުވަތަ އެޫނން ޭބނުމަކަްށ ބޭނުންވާ ފައިާސ  )ށ(  
ހޯދުމަށް މާލީ ސެކިއުރިޓީ ވިއްކަންވާނީ، ރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރި ިހންގާ މާލީއިދާރާއެއް 

 މެދުވެރިކޮށްގެންނެވ0ެ
 

ށް، ެއ ދަރަންޏެއްގެ ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުްނ ދަރަނި ދޫކުރާ ފަރާތަކަ )ނ(  
ގެރެންޓީއެއް ދޭންވާނީ، ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މުދަލެއް ނުވަތަ ދަުއލަތުގެ މިލްކިއްޔާތެއް 

މި މާއްދާގެ )ހ( އާޢި )ށ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާގޮތަށް ނަާގ ، ރަހުނުކުރަންވާނީ
 ދަރަންޏަކަށް ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީއަކަށެވ0ެ

 
ރަްނޏާއި ގެރެންީޓގެ ދަ

މަޢުލޫމާތު ަމޖިލީހަށް 
 ފޮނުވުން 

)ތިރީސް(  33ދަރަންޏެއް ނަގާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ނުވަތަ ގެރެންޓީއެއް ދޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން   14.09
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ ދަރަންޏަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު، ނުވަތަ އެ ގެރެންޓީއަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު، 

ލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާ
 ފޮނުވަންވާނެއެވ0ެ
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  15 ބާބު

ރޑްސްް އެކައުންޓިންގ އަދި ރިޕޯޓު އަހަރީ މާލީހިސާބުތަކާއި އަހަރީ  ސްޓޭންޑަ

 
 

ދައުލަުތގެ އޮީފސްތަކުގެ 
 އަހަރީ ިރޕޯޓު

)ތިނެއް(  3ކޮންމެ މާލީއަހަރެއް ނިމޭތާ ، ޔާދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ މާލީޒިންމާދާރުވެރި )ހ(  15.01
މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނައިގެން  އަހަރީ ރިޕޯޓު 

އަދި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  ތައްޔާރުކޮށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވ0ެ
ތުން ކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަިތން މާީލއަހަރުގެ ހިސާބު ނިންމުމުެގ ގޮ

ފޯމުގައި   MG/BC19ކަންތައްތަކާއި، އެކަންތަްއތައް ނިންމަންޖެހޭ  ތާރީޚްތައް 
ބަޔާންކުރެވިފައި ވާނެއެވ0ެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ ނަމޫނާ ފޯމްތައް 

ލީ ިހސާބު ނިންމުމާއިގުޅޭ ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ނިމުމުގެކުރިން މިނިސްޓްރީއިން 'މާ
 ގޮތުން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ރިޕޯޓްތަކާއި ގުޅޭ' ސާކިއުލަރގައި ޝާއިރުކުރާނެއެވ0ެ 

ނިމުނު މާލީއަހަރަށް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ބަޖެޓުގައި  އެ   10  
 އޮފީހަކުން ލަފާކުރި އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުގެ ހިސާބ0ު

އޮފީހަކަށް ލިބުނު އާމްދަނީއާއި ހިނގި ޚަރަދުގެ މާލީއަހަރުގެ ތެރޭގައި އެ   20   
 ހިސާބ0ު

 މާލީއަހަރުގެ ތެރޭގައި އެ އޮފީހަކުން ހިންގި ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓ0ު  30   
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ޮގތުެގމަތިން މާލީއަހަރުގެ ތެރޭގައި ެއ އޮފީހަކުން ހިންިގ  )ށ(  
ނޑަ އަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓު، ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކަ

 ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވ0ެ
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމުގައި، އެ އޮފީހަކަށް ބޭުނންާވ  )ނ(  
މަޢުލޫމާތުގެ ތެރެއިން މިނިްސޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގައި ހުރި 

އި މިނިސްޓްރީ އޮފް )އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގަ 1މަޢުލޫމާތު މާލީއަހަރު ނިމޭތާ 
 ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން އެ އޮފީހަކަށް ފޮނުވަންވާނެއެވ0ެ 

 
އަހަރީ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމުގައި، އެ އޮފީހެއްގެ މާލީިހސާބުތަކުގެ އިތުރުްނ  )ރ(  

 ތިރީގައިމިވާ ބައިތައް ހިމަނަންާވނެއެވ0ެ
ނޑު އަދި އެ އޮފީ  10    ހަކާ ގުޅޭ ޤާނޫނުތަކާިއ ދައުލަތުގެ އޮފީހުގެ ޤާޫނނީ އޮިނގަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ދެންނެވުންތަކާއި އެފަދަ އެހެނިެހްނ 
ލިޔުންތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތުން، އެ އޮފީހެއްގެ ސިޔާސަތުގެ 

ނޑިތަކާއި މަޤުޞަދު ހާސިލުވެވުނީ ކިހާވަރަކަށްކަން ނޑުދަ އަދި ެއ  ،ލަ
ކައި ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ބޭނުންެތިރ އޮފީހަކުން އެ އަމާޒަށް ވާސިލުވުމަށްޓަ

 އަދި ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައިކަނ0ް
ނޑު ސިޔާސަތުތަކާއި، ހާސިލުކުރަން ބޭނުންާވ   20    ދައުލަތުގެ އޮފީހުގެ މައިގަ

ނޑިތައް ހާިސލުކުރުމަށް  ނޑުދަ ނޑިތަކާއި، އެ ލަ ނޑުދަ އަމާޒުތަކުގެ ލަ
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ކާއި ނުކުރެވިހުރި ރޭވިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރެވުނު ކަންތައްތަ
 ކަންތައްތަކުގެ ތަފުސީލ0ު

ނޑ0ު )އޯގަނައިޒޭޝަން ޗާޓާއި  30    ފަންކްޝަނަލް ާޗޓް  އަދި ، އިދާރީ އޮނިގަ
ސެކްޝަންތަކާއި، ޔުނިޓްތަުކެގ  ،ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާއި، ޑިވިޜަންަތކާއި

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ހިމެނޭގޮތަށް(
ނަށް ފޯރުކޮށްދެވިފައިާވ ކަމާބެޭހ ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައ0ް )އާންމުން  40   

 ކޮންމެ ލިޔުމަކާ ގުޅޭ ތަފުސީލު(
އަގު ހެދުމުގެ ސިޔާސަތުތައ0ް )ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި، ފޯރުކޮށްދޭ   50   

 ޚިދުމަތްތަކަށް އަގުނަގާ ގޮތުގެ ސިޔާސަތުތައް(
ކެޕިޓަލް މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފުސީލ0ު )އެ އަހަރެއްގެ ބަޖެޓުގަިއ   60   

 އި ބަެޖޓުގައި ނުހިެމނި ހިންގުނު މަޝްރޫޢުތަކުގެ ަތުފސީލު(ހިމެނިގެންނާ
ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލު އޮފީހެއްގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުްނ    70   

އެ  ،ހިމަނަންޖެހޭކަމަށް އެ އޮފީހަކަށް ފެންނަ އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ވާނަމަ
 މަޢުލޫމާތ0ު

 
ދައުލަުތގެ އޮީފސްތަކާއި 

އެތަންތަުނގެ ދަުށން 
ންދާ އިާދރާތަުކގެ ހިނަގމު

އަހަރު ިހސާބު 
 ތައްޔާރުުކރުން 

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން އަހަރު ނިމުމުން،  އެއޮފީހެއްގެ އަހަރީ މާލީ ބަޔާން  )ހ(  15.02
ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މިނިސްޓްރީ  15ތައްޔާރުކޮށް، ހިނގާ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުގެ 

އެވ0ެ އެ ބަޔާނުގައި ތިރީގައި މިވާ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަށް ހުށަހަޅަންވާނެ
 (MG/BC20)މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންާވނެއެވ0ެ 

ލިބުނު ފައިސާގެ ޚުލާޞާ )ެއކި ބައިތަކަށް ިލބުނު ފައިސާެގ އަދަދުގެ   10
 ޖުމުލަ ވަކިވަކިން އެނގޭގޮތަށް(

ޚަރަދު ނުވަތަ ދޫކުރެވުނު ފައިސާގެ ޚުލާޞާ )އެކި ބައިތަކަްށ   20   
 ސާގެ ޖުމުލަ އަދަދު ވަކިވަކިން އެނގޭނެގޮތަށް(ޚަރަދުކުރެވުނު ފައި

އަހަރުތެރޭގައި ލިބުނު އެއްޗަކަށްވުރެ އިތުރަށް އެ އަހަރު ޚަރަދުކުރެވުނު   30   
އަދަދު، ނުވަތަ އަހަރުތެރޭގައި ޚަރަދުކުރެވުނު އަދަދަށްވުރެ އަހަރުތެރޭގައި 

 ލިބުނު އެއްޗެއް އިތުރުވާ އަދަދ0ު
އިވާ ަފއިސާގެ ތެރެއިން ދޭންޖެހޭ ަފރާތްތަކަްށ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވިފަ  40   

 ގެ ނިޔަލަށް ނުދެވިހުރި ފައިސާގެ ތަފުސީލ0ު 31ޑިސެންބަރުމަހުގެ 

ދޭންޖެހޭ ފަރާތަށް ނުދެވި އެކައުންޓުގައި އަހަރަކަށްވުރެ ގިނަދުވަސް ވެފައިވާ   50   
 ފައިސާގެ ތަފުސީލު )ހަވާުލނުެވ ފާއިތުވެފައިވާ މުއްދަުތ އަަހރުދުވަހަށް

 ބަހައި އަހަރުތައް ވަކިވާގޮތަށް(
ރައުސުލްމާލެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ އެކުވެފައިވާ ފަންޑު )އެކިއުމިލޭޓެްޑ   60   

 ފަންޑް( ގެ ގޮތުގައި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އޮތް އަދަދ0ު
ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ފައިސާއެއް ހޯދާފައިވާނަމަ، ނުވަތަ އެއްވެސް ަފރާތަކަށް   70   

  އޭގެ ތަފުސީލ0ު، އެއްޗެއް ދޭން އޮތްނަމަ

އެކައުންޓަށް ލިބުނު ފައިސާއިން ދައުލަތުގެ މުދަލުގެ ގޮތުގައި ހޯދާފައިާވ   80   
 ތަކެތީގެ ލިސްޓު )އަގުތަކާއެކު(
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ލިބެންޖެހޭ އާމްަދނީއާއި އެނޫން ގޮތްގޮތުން ިލބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިްނ   10   
 ނުލިބިހުރި ފައިސާގެ ތަފުސީލ0ު

 
އޫލު އޮފީސްތަކުގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ އޮފީސްތަކުން މި މާއްދާގެ ދައުލަތުގެ މަސް )ށ(   

ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެ  15)ހ( ގައިވާ ރިޕޯޓު ހިނގާ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީމަހުގެ 
 އޮފީހެއްގެ މަސްއޫލު އޮފީހަށް ފޮނުވައި ނިންމަންވާނެއެވ0ެ 

 
ށުން ހިނގަމުންދާ އޮފީސްތަކުން ދައުލަތުގެ މަސްއޫލު އޮފީސްތަކާއި އެ އޮފީސްތަކުގެ ދަ )ނ(   

ބަލަހައްޓާ ޓްރަސްޓް ފަންޑުފަަދ އެކިއެކި ފަންޑުތަކުގެ ނިމުނު މާލީއަހަރުގެ އަހަރީ 
ހިސާބުތައް )ިލބުނު ފައިސާއާއި ޚަރަދުގެ ހިސާބާއި، ބެލެންްސޝީޓް( މި މާއްދާެގ 

ގެ ނިޔަލަށް  31)ހ( ގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށް،  ޑިސެންބަރުމަހުެގ 
ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތުެގ  15އްޔާރުކޮށް ހިނގާ އަހަރުގެ ފެުބރުވަރީމަހުގެ ތަ

މަސްއޫލު އޮފީސްތަކަށް ފޮނުވަންވާނެއެވ0ެ މިފަދަ ހިސާބެއް ތައްޔާރުކުރެވިދާނެ ގޮތުގެ 
ގައި  MG/BC23ދި އަ   1MG/BC2, MG/BC22، ނަމޫނާ މި ގަވާއިދުގ

 ވާނެއެވ0ެ 
 

ދައުލަުތގެ މާލީހިާސބުަތއް 
ތައްޔާރުުކރާނެ 
އެކައުންޓިްނގ 
 ސްޓޭންަޑރޑްސް 

ދައުލަތުގެ މާލީ ބަޔާން ަތއްޔާރުކުރަންވާނީ "އިންޓަނޭަޝނަލް ފެޑެރޭޝަން އޮފް   15.03
ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެކައުންޓެންޓްސް" އިން ނެރެ ޝާއިއުކުރާ "އިންޓަނޭޝަނަލް 

ރޑް: ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ އަންަޑރ ދަ ކޭޝް ބޭސިސް އޮފް  އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަ
 އެކައުންޓިންގ"  އާ އެއްގޮތަށެވ0ެ 

 ދައުލަުތގެ 
އަހަރީ ިހސާބުަތއް 

 ނިންުމމާއި ހުށަެހޅުން 

ތަކުން ލިބޭ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ދައުލަތުެގ އޮފީސް 15032މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  15.04
ިމ  ،އަހަރީ ހިސާބުތައް ކޮންސޮލިޑޭްޓކޮށް، އެ އަހަރެއްގެ ދަުއލަތުެގ އަހަރީ ހިސާބު

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފައިޭންނޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ  15033ގަވާއިދުގެ 
)ިތނެއް( ަމސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  3ތައްޔާރުކޮށް ކޮންމެ މާލީއަހަރެއް ނިމޭތާ 

 ޅަންވާނެއެވ0ެމިނިސްޓަރަށް ހުށަހަ
ދައުލަތުގެ އަހަރީ ހިސާުބތައް، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިާވ ގޮތުެގމަތިން މިނިސްޓަރަްށ  )ށ(  

)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، މިނިސްޓަރު، އެ ހިސާބުތައް އޮޑިޓަރ  14ލިބޭތާ 
 ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވ0ެ

އަހަރީ ހިސާބުތައް، މާލީއަހަރެއް މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ދައުލަތުގެ  )ނ(  
)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް  14)ިތނެއް( މަހާއި  3ނިމޭތާ 

)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  14މިނިސްޓަރުގެ ފަރާތުން ނުލިިބއްޖެނަމަ، އެކަން 
 ލިޔުމަކުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަންގަންވާނެއެވ0ެ

 2ދައުލަތުގެ އަހަރީ ހިސާބުތަްއ، ިމނިސްޓަރުގެ ފަރާތުން އޮޑިޓަރ ޖެނެލަރަށް ލިޭބތާ  )ރ(  
)ދޭއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 

 ރިޕޯޓު، މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅަްނވާނެއެވ0ެ
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 އަހަރީ ިރޕޯޓާއި، 
އަހަރީ މާލީިހާސބު،  

ޕޯޓާއެކު  އޮޑިޓް ރި
ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާއަާށއި 
ރައްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހަށް 

 ހުށަހެޅުން 

ވަަނ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަަހރީ ރިޕޯޓު އަހަރީ  15031މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  15.05
 1މާލީހިސާބާއެކު އޮޑިޓްކުރުމަށްފަުހ، އޮފީސްތަކުގެ މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާއަށް ލިބޭތާ 

ތެރޭގައި، އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީއާއި އަހަރީ ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީއެއް )އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ޮފނުވާނީ އެ އޮފީހެއްެގ 

 މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާއެވ0ެ
ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ  15034މި ގަވާއިދުގެ  )ށ(  

)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި،    އެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓާއި،  14ޓު މިނިސްޓަރަށް ލިބޭތާ ރިޕޯ
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ތައްޔާރުކުރާ  15034މި ގަވާއިދުގެ 

ދައުލަތުގެ އަހަރީ މާލީހިސާބު، މިނިސްޓަރު ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާއަށް 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުްނ ހުށަހަޅަންވާނެއެވ0ެ އެ ރިޕޯޓާއި ހިސާބުތައް 

ްމިނިސްޓަރުް، )ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 14ފެށިގެން  ްހިސާބުތައް ްރިޕޯޓާއި އެ
 0ރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްފޮނުވަްނވާނެއެވެ

 
 ދައުލަުތގެ 

މާލީހިާސބުތައް ނިްނމުަމށް 
ބޭނުްނވާ މަޢުލޫމާތު 

 ފޮނުވުން 

މުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ އޮީފސްތަކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ދައުލަތުގެ މާލީހިސާބުތައް ިނން  15.06
ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަްށ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހިސާބުތަކާއި ލިޔުންތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން އަންގާ ގޮތެއްގެމަތިން ފޮނުަވންވާެނއެވ0ެ
 

ދައުލަުތގެ އޮފީެހއް 
އުވާުލމުން، ފަިއނަލް ރިޕޯޓު 

 އްޔާރުކޮށް ހުށަެހޅުން ތަ

ދައުލަތުގެ އޮފީހެއް އުވާލެވިއްޖެނަމަ، އެ އޮފީސް އުވާލެވުނު ދުވަހާ ހަމައަށް  އެ  )ހ(  15.07
ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން  އަހަރަކު ހިނގާފައިވާ މުއްދަަތށް، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކަ
 ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެއް، އެ އޮފީހެއް އުވާލެވުނުއިރު އެ އޮފީހުގައި ހުރި 

)ހައެއް(  6މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާ ތައްޔާރުކޮށް، އެ އޮފީހެއް އުވާލެވޭާތ   
 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވ0ެ

ދައުލަތުގެ އޮފީހެއް އުވާލުމާ ގުޅިގެން އެތަނުގައި ހުރި މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާ  )ށ(  
ނެ ފަރާތެއް މިނިސްޓަރު ބަދަލުވެފައިވާނަަމ، އެ ހިސާބު ތައްޔާރުކުރާ

 ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވ0ެ
ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން އެންެމަފހުން ހުށަހެޅި އަހަރީ ރިޕޯޓުެގ ތާރީޚުން ފެށިގެން  )ނ(  

އެތަނެއްގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމާ ހަމައަށް ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް، މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާ 
ފައިވާ ފަާރތުން  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަްށ ނުވަތަ މި މާއްދާގެ )ށ( ގަިއ ބަޔާންކޮށް

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވ0ެ
 15031އުވައިލާ މަސްއޫލު އޮފީހުގެ ފައިނަލް ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރާނީ، ިމ ގަވާއިދުގެ  )ރ(  

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވ0ެ 15032އަދި 
ފައިވާ ފަރާތަށް މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާ ނުވަތަ  މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާްނކޮށް )ބ(  

އެކަށީގެންވާ އެހީތެރިކަމާއި ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދީ، ހުރިހާ އެކައުންޓެއްގެ 
މިޫނނަސް ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރާ ފަރާތަށް މުހިންމުކަަމްށ ، ލިޔުންތަކާއި ،މަޢުލޫމާތާއި

ފެންނަ މަޢުލޫާމތުތަކާއި ރިކޯުޑތައް، ކޮންމެ ވަުގތެއްގައި ެބލޭނެގޮތް ހަމަޖެިހފައި 
 ނަންވާނެއެވ0ެއޮން
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މަަސއްކަތް ބަދަުލވާ 
ތަންތަނާއި އުވާލާ 

ތަންތަނުގެ ބަޖެާޓއި، 
 މިލްކިއްޔާާތއި،

 މާލީޒިންާމތައް ަބދަލުކުރުން 

ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގެ ދަށުގައިާވ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް، ދައުލަތުގެ އެހެން  )ހ(  15.08
ދުނުކުރެވިުހރި ބާކީ ފައިސާގެ އޮފީހަކަށް ބަދަލުކުރެވިއްޖެނަަމ، އެހާތަނަށް ޚަރަ

ހިސާބުކޮށް ރީކޮންސައިލްކުރުމަށްފަހު، މިނިސްޓަރުގެ ހުއްދައާއެކު،  އެ މަސައްކަތް 
ކުރުމުގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ އަލަށް ހަވާލުވި އޮފީހަކަށް އެ 

 ހިސާބާއި ބާކީހުރި ފައިސާ ފޮނުވަންވާނެއެވ0ެ
ވާ ގޮތުގެމަތިން ފައިސާ ބަަދލުކުރާއިރު، ކުރިން އެ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި )ށ(  

މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުވެފައިވާ އޮފީހަކުން އަގު އަދާނުކުރެވިހުރި ކޮމިޓްމަންޓްތަކުގެ 
 ތަފުސީލު މިނިސްޓަރަށް ދޭންވާެނއެވ0ެ

އެ މަސައްކަތާ އަލަށް ހަވާލުވި އޮފީހުން އެ މަސައްކަތަށް ނުަވަތ ޚިދުމަތަށް ޚަރަދު  )ނ(  
ކުރެވިހުރި ބާކީފައިސާގެ އަންދާޒާ ހިސާބުތައް ބެލުމަށްފަހު ބާކީހުރި ފައިސާގެ ނު

މިނިސްޓްރީ އޮްފ ފިނޭންސް އެންްޑ  ،ހިސާބު ދިމާވާކަން ނުަވތަ ނޫންކަން
ޓްރެޜަރީއަށާއި ކުރިން އެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ ދައުލަތުގެ އޮފީހަށް 

 އަންގަންވާނެއެވ0ެ
މިނިްސޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ، ވާ ުހަށހެޅުންތައް ބެލުމަްށފަހުމި މާއްދާގެ )ނ( ގައި )ރ(  

އަލަށް  އެ މަސައްކަތާ  ،އެންޑް ޓްރެޜަރީން ވަކި ގޮތެއް ނިންމައި، ނިންމި ގޮތެއް
 ހަވާލުވި އޮފީހަށާއި ކުރިން އެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ އޮފީހަށް އަންގަންވާނެއެވ0ެ
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  16 ބާބު

 ޓްްއޮޑިް އިންޓަރނަލް ދައުލަތުގެ

 
ދައުލަުތގެ 

އިންޓަރނަލް 
 އޮޑިޓް 

ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަކީ، ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ހިނގަމުންދާ ޕަބްލިކް ބޭންކް  )ހ(  16.01
އެކައުންޓާއި، ޕަބްލިކް ފަންްޑތަކާއި، ދައުލަތުގެ މާލީހިސާުބތަކުގެ ޞައްޙަކަން 

 ކަށަވަރުކުރުމަށް މިނިސްޓަރު ޤާއިމުކުރާ ނިޒާމެކެވ0ެ
އުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ އެކި ދާއިރާތަކުގައި ހުންނަ ރިސްކް )މާލީހިންގުމަްށ ކުރާ ދަ )ށ(  

ނުރަނގަޅު އަސަރު( ދެނެގަނެ، އެ އޮފީސްތަކުގައި ހުންނަ މުދަލާއި ފައިސާ އަދި 
މުދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާިއ އެ ހިސާބުތަކާ ގުޅޭ އެންެމހައި ލިޔެކިޔުންތައް 

ދާ އެއްގޮތަށްތޯ އިންޓަރަންލ އޮޑިޓްގައި ބަލައި ބަލަހައްޓަމުްނދަނީ މި ގަވާއި
 ޗެކުކުރެވޭނެއެވ0ެ

 
ދައުލަުތގެ 

މުދަލާއި ަފއިާސގެ 
ހިސާބުަތއް 

ބެލުުމގެ ބާާރއި 
 އިޚުތިާޔރު 

ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާއާއި، މުދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާއި، މުދަލާއި ފައިސާއާ  )ހ(  16.02
ބޭުނންވެއްޖެ ކޮްނމެ ހިނދެއްގައި، ، ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް

ނޑައަޅާ މީހަކަށް ނުވަތަ މިނިސްޓަުރ  މިނިސްޓަރަށް ނުވަތަ މިނިސްަޓރު އެކަމަށް ކަ
 ޢައްޔަންކުރާ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރަކަށް ބެލިދާނެއެވ0ެ

ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓްެގ މަސައްކަތް ހިންގުމުގައި، ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގަިއ  )ށ(  
ންނަ ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާއާއި، އަދި ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ ހު

އެހެން ފަރާތްތަކުގެ ުމދަލާިއ ފައިސާއާއި، އެކައުންޓުތަާކއި، މަޢުލޫމާތާިއ، 
ލިޔެކިޔުންތަކާއި، އަދި މުދަާލއި ފައިސާއާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ރިކޯޑުތައް 

ރނަލް އޮޑިޓްކުރުމުގެ ަމސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ ިހނދެއްގައި ިއންޓަ
ނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ބެިލދާނެއެވ0ެ  ކަ

 
އިންޓަރނަލް 

އޮޑިޓް 
 ޤާިއމުކުރުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ މަޤުޞަދު ހާސިލުކުރުމުގެގޮތުްނ  16031މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  16.03
ރާނީ މިނިސްޓްރީ އޮްފ ފިނޭންސް އެންޑް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސަްއކަތްކު

ޓްރެޜަރީގައި މިނިސްޓަރު ޤާއިމުކުރާ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓްގެ ފަރާތުންނެވ0ެ 
އިންޓަރނަލް އޮޑިޓްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ މަސައްކަތްތައް ރިޕޯޓުކުރާނީ މިނިސްޓަރަށް 

ނޑައަޅާ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ކޮމިޓީއަކަށެވ0ެ  ނުވަތަ މިނިސްޓަރު ކަ
ނޑައަޅާ ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަްލ  )ށ(   މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ކަ

އޮޑިޓްކުރުމުގެ އުސޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގައި އިންޓަރނަްލ 
 އޮޑިޓް ޤާއިމުކުރެވިދާނެއެވ0ެ

ނިޒާމުގެ ތެރެއިްނ ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގައި ޤާއިމުކުރާ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް  )ނ(  
ރިޕޯޓުކުރާނީ އެ އޮފީހެއްގެ އެްނމެ އިސްވެރިޔާއަށް ނުވަތަ މިިނސްޓަރުގެ މަޝްވަރާގެ 
މަތިން އެ އޮފީހެއްގެ އެްނމެ އިސްވެރިޔާ ޤާއިމުކުރާ އިންޓަރނަލް އޮޑިްޓ 
ސަބްކޮމިޓީއަށެވ0ެ މީގެއިތުރަްށ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޭނންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީްނ 

ނޑައަޅާ އުސޫލެ އްގެ މަތިން އެ މިނިސްޓްރީން ބޭނުންާވ ރިޕޯޓުތައް މިފަދަ ކަ
 ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން އެ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވ0ެ
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ދައުލަތުގެ އިންޓަރަނލް އޮޑިްޓގެ މަސައްކަތް ވިލަރެސްކުރުމާއި، މި ގަވާއިދުގެ  )ރ(  
ފަރާތުން އޮޑިްޓ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓްގެ 16033

މިނިސްޓްީރ  ރިޕޯޓުތައް ދިރާސާކޮށް އެ ރިޕޯޓުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރަށް ަލފާދޭނީ،
އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގައި މިނިސްޓަރު ޤާއިމުކުރާ އިންޓަރނަލް އޮޑިްޓ 

 ކޮމިޓީންނެވ0ެ
އްކަތް ހިނގަމުންާދ ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގައި ޤާއިުމކުރާ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓްގެ ަމސަ )ބ(  

ގޮތް ބެލުމަށާއި، އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތައް ދިރާސާކުރުމަށް އެ އޮފީސްތަކުގައި 
އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ސަބްކޮމިޓީތައް އުފައްދާނީ މިނިސްޓަރުގެ ލަފާގެ މަތިން އެ 

 އޮފީހެއްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާއެވ0ެ
އި ރޭވުމުގައި ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓްގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމާ )ޅ(  

މާލީޒިންމާދާރުވެރިން އެހީތެރިވެޭދންވާނެއެވ0ެ އަދި ދައުލަތުގެ ޮއފީސްތަކުގައި ހިންގާ 
އިންޓަރނަލް އޮޑިޓްގެ ހަރަކާތްތަކަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތާއި އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން 

  އެ އޮފީހެއްގެ މުވައްޒަފުން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވ0ެ
 

އިންޓަރނަލް 
އޮޑިޓް ރާަވއި 

 ހިންގުން 

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގައި އިްނަޓރނަލް އޮޑިޓްގެ ނިޒާމެއް ޤާއިުމކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު  )ހ(  16.04
 މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވ0ެ

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގައި ޤާއިމުކުރާ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓްގެ ނިޒާމު ހިންގުމަށްޓަކަިއ  )ށ(  
އިތައް އެކުލެވޭގޮތަށް "އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ޤަރާރު" މިނިސްޓަރު ތިރީގައިވާ ބަ

 އެކުލަވާލައި އެ އޮފީސްތަކަށް ފޮނުވާނެއެވ0ެ
 އިންޓަރނަލް އޮޑިޓްގެ މަޤުޞަދ0ު  10   
 އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ހަރަކާތުގެ ަދއުރ0ު  20   
 އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ކުރާ ފަރާތުގެ ޒިންމާތައ0ް  30   
 ،އި އެކްސްޓާނަލް އޮޑިޓާ ދެމެދު އޮންނަންޖެޭހ ގުޅުމާއިއިންޓަރނަލް އޮޑިޓާ  40   

 ވިލަރެސްކުރާނެ ގޮތ0ް
 އޮޑިޓް ޕްލޭނ0ް  50   
 ރިޕޯޓުކުރާނެ ގޮތ0ް  60   
އަދި މުއައްސަސާގައި  ،އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަްށ ދީފައިވާ އިޚުތިޔާރާއި ބާރު  70   

 އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ކުރާ ފަރާތުގެ މިނިވަންކަނ0ް
ނޑުތައ0ް އިންޓަރނަލް  80     އޮޑިޓް ކުރާ ފަރާތް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ މިންގަ
ދައުލަތުގެ އިންޓަރަނލް ޮއޑިޓްގެ ހަރަކާތްތައް ހިންުގމުގެ އުސޫލުތަކާއި  )ނ(  

ނޑައަޅާނީ، އޮޑިޓަރ  ނޑުތައް ކަ ރޑްސް އަދި ރިޕޯޓުކުރުމުގެ މިންގަ ސްޓޭންޑަ
 ޖެނެރަލްގެ ލަފަޔާއެކު މިނިސްޓަރެވ0ެ

ތަކުގައި ޤާއިުމކުރާ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ނިާޒމުގެ މަސައްކަތްތައް ދައުލަތުގެ އޮފީސް )ރ(  
ކުރާނީ އިދާރީގޮތުން މިނިވަން މާޙައުލެއްގައެވ0ެ އަދި އިންޓަރނަލް އޮޑިޓުން ފަުހްނ 
އޮޑިޓްކުރަން ޖެހޭނޭފަދަ މެނޭޖްމަންޓް ހަރަކާތެއްގައި އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރުން 

 ޝާމިލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވ0ެ
ލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިްޓ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ގަވާއިުދން ރިޕޯޓުކުރަންވާީނ ދައު )ބ(  

މިނިސްޓަރަށް ނުވަތަ މިނިސްޓަރ ޤާއިމުކުރާ އޮޑިޓް ކޮމިޓީއަށެވ0ެ އިންޓަރނަްލ 
އޮޑިޓްގެ އެންމެ އިސްފަރާތުން މިނިސްޓަރަށް ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ ަކންތައްތައް ތިރީގައި 
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 މިވަނީއެވ0ެ
ކުރާ ަމސައްކަތަށް ބިނާކޮށް ސަރުކާރުގެ ރިސްކް  ނަލް އޮޑިޓުންއިންޓަރ  10   

މެނޭޖްމަންޓުގެ ނިޒާމާއި އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލް ހަރުދަާނތޯ އަދި 
 އެކަށީގެންވޭތޯ ވަޒަންކޮށް އޭގެ ަނތީޖާ ފޯރުކޮށްދިނުނ0ް 

ނޑު މައްސަލަތަކާއި، އަދި ރިސްކް   20    އިންޓަރނަލް ކޮްނޓްރޯލްގެ ަމއިގަ
އި އިންޓަރަނލް ކޮންޓްރޯލްގައި ހުރި އިޞްލާޙްކުރެވިދާެނ މެނޭޖްމަންޓާ

 ކަންތައްތަކާ ބެހޭޮގތުން ރިޕޯޓުކުރުނ0ް
ނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތަކަށް އަހަރީ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ްޕލޭންގައިާވ   30    ކަ

އޭރުގެ ހާލަތާ ެބޭހ  ،ކަންތައްތައް ހާސިލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރާއި
ޑިޓް ބައިގައި ހުރި ވަސީލަތްތައް ފުދޭވަރަށް އިންޓަރނަލް އޮ ،މަޢުލޫމާތާއި

 ހުރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިުނނ0ް
ނޑު  )ޅ(   ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިްޓ ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުްނނަ ަފރާތުގެ މައިގަ

 މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންތަްއތައް ހިމެނެއެވ0ެ
ކަމަްށ ދެނެގަނެވިފައިވާ ރިސްކުތަކަށް ބިނާކޮްށ ދައުލަތަށް ކުރިމަތިވެދާނެ  10   

 އަހަރީ އޮޑިޓް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުނ0ް
ރިވިއުކުރުމަށާއި ހުއްދަ ހޯދުމަށް މިނިސްޓަރަށް ނުވަތަ އޮޑިޓް ކޮމިޓީއަްށ   20   

 ޕްލޭން ހުށަހެޅުނ0ް
ނޑައެޅިފައިވާ އަހަރީ އޮޑިޓް ޕްލޭނުގެ މަސައްކަތް ހިންގުނ0ް  30     ކަ
އެކަށީެގންާވ ތަޢުލީމާިއ ، އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ހިންގުމަށްޓަކައިޕްލޭނާ   40   

 ހުނަރު އަދި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ފަންނީ މުވައްޒަފުން ގެންގުޅުނ0ް
ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތަކުން އަިދ އެ ޚިދުމަތް މިހާރު ފޯރުޮކށްދެވޭގޮތުްނ   50   

ގޮަތްށ ގަސްދުކުރެވިފައިވާ ނަތީޖާ ޚަރަދުކުޑަ އަދި އެކަށީގެންވާ
ހާސިލުކުރެވިފައިވޭތޯ ބެލުމާއި، އަދި އެ ޚިދުމަތް އެއަށްވުެރ ރަނގަުޅ 

 ގޮތަކަށް ފޯރުކޮށްދެވިދާނެ ގޮްތތަަކށް ލަފާދިނުނ0ް
އޮޑިޓަރުންގެ ހުނަރާއި ތަުޢލީުމ އަދި ފަންީނ ޤާބިލުަކން އިތުރުކޮށް   60   

 ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުނ0ް
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  17 ބާބު

 ގަވާއިދާ މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ،ބެލެހެއްޓުމުގައި ލިޔެ ހިސާބުތައް ،ގެންގުޅުމާއި ،ބެލެހެއްޓުމާއި ފައިސާ މުދަލާއި ދައުލަތުގެ

 އެޅުންް ފިޔަވަޅު ،ބެލުމާއި މައްސަލަތައް ފަރާތްތަކުގެ ޚިލާފުވާ
 

"ހުއްދަ ނޫން ޢަމަލު" 

 ކުރުން 
މާއި، ހިސާުބތައް ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމުަގިއ ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ބެެލހެއްޓުމާއި، ގެންގުޅު  17031

އަިދ ( ނ)، (ށ)، (ހ)އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ އެނޫން ފަރާތަކުންވެސް މި މާއްދާގެ 
ގައިވާފަދަ ހުއްދަ ނޫން ޢަމަލެއް ކޮށްފިނަމަ، އެ މައްސަލައެއް ބަލައި ( ރ)

ހޭ ފަރާތަކާމެދު ދައުލަތުގެ އަދި އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ޒިންމާވާންޖެ 0ފިޔަވަޅުއަޅަންވާނެއެވެ
ތިރީގައި 0 މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަްއ ބަލާީނ މި ގަވާއިދުގެ ދަުށން ހުއްދަ ޫނން ޢަމަުލެގ 
 0 ގޮތުގައެވެ

  
 ،ދުާމއި ޖަމާކުރުމާއިދައުލަތުގެ ފައިސާ ނުވަތަ މުދާ ނެގުމާއި އަނބުރާ ހޯ )ހ(  

ހިސާބުތަކަށް ވެއްދުމުގެ ޒިންމާާއ ހަވާލުވެހުރި މީހަކު، ފައިސާ ުނވަތަ މުދާ ނެގުމާިއ 
ނުވަތަ އަނބުރާ ހޯދުމާއި ނުވަތަ ޖަމާކުރުމާއި ނުވަތަ ހިސާބުތަކަށް ވެއްދުމުގައި 

 އިހުމާލުވުން ނުވަތަ ފަރުވާކުޑަކުރުނ0ް
 

ހުރި ދައުލަތުގެ ފައިސާ ނުވަތަ ފައިސާއިން ބައެއް  މީހެއްގެ ޒިންމާގެ ދަށުގައި އެ )ށ(  
 މަދުވުނ0ް

 
އެ މީހެއްގެ ޒިންމާގެ ދަށުގައި ހުރި ދައުލަތުގެ މުދަލަކަށް އުނިކަމެއް ލިބުން ނުވަަތ  )ނ(  

 ގެއްލުނ0ް
 

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދައުލަތުގެ ފައިސާއެއް ނުވަތަ  )ރ(  
 ،ނުވަތަ ނައްތާލުން ،ލުންނުވަތަ ވިއްކައި ،އް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދިނުންމުދަލެ

 މަލެއް ހިންގުނ0ްޢަނުވަތަ ފޮރުވުން ނުވަތަ ކޮރަޕްަޝންގެ 
 

ހުއްދަ ޫނން ޢަމަލުތަްއ 
 ބެލުން 

ދައުލަތުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު އަދި އެނޫން ފަރާތަކުންވެސް މި ގަވާއިދުގެ  ހ((  17032
ހުއްދަ ނޫން ޢަމަލެއް ކޮށްފިަކން، ނުވަތަ އެފަަދ  ފަދަ ވާބަޔާންކޮށްފައި ގައި 17031

ޢަމަލެއް ކުރުމުގައި ބައިވެރިވިކަމަށް ނުވަތަ ބައިވެިރވާން އުޅޭކަމަށް 
އެފަރާތަކާމެދު މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު  ،ތުހުމަތުކުރެވޭނަމަ، އެކަމެއް ބަަލއި

 އަޅަންވާނެއެވ0ެ
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މައްސަލައެއް ބެލުމުގެ އެންމެހައި އިދާރީ އަދި  )ށ(  

ފަންނީ ކަންކަން ބަލަހައްާޓނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ެއންޑް ޓްރެޜަރީގެ 
 އިންޓަރނަލް އޮޑިޓުންނެވ0ެ

 
ވާނީ އެފަދަ ބައިވެރިކުރަން ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި )ނ(  

ޢަމަލެއްގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ުމވައްޒަފަކާ ޢާއިލީގޮތުން ނުވަަތ ވިޔަފާރީގެގޮތުން 
 އެއްވެސް ގުޅުމެއްނެތް ފަރާތްތަކެވ0ެ

 
އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ލިބުމުން، މި ރިޕޯޓު ބަލައި ިދރާސާކުރުމަށްފަހު،  )ރ(  

ގެ މައްސަލަ ަބލާ ކޮމިޓީ" އަށް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅަންޖެހޭކަމަށް "މާލިއްޔަތު
ފެނިއްޖެނަމަ، އަޅަން ފެންނަ ފިޔަވަޅެއް ބަޔާންކޮށް، އެކަމުގެ ލަފައަކަށް އެދި 

 މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވ0ެ
 

މި މާއްދާގެ )ރ( ގައިވާ ގޮތުގެަމތިން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގެ ެތރެއިން ޝަރީޢަތަށް  )ބ(  
ވޭ މައްސަލަތައް ޝަރީޢަތަްށ ހުށަހަޅަންވާނީ، ފޮނުވަންޖެހޭކަމަށް ާފހަގަކުރެ

 ބަންޑާރަނާއިބު ނުވަތަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މެދުވެރިކޮށެވ0ެ
 

މަްއސަލަ ބަލާ ޮކމިޓީ 
 އުފެްއދުން 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަށްޓަކައި "މާލިއްޔަތުގެ މައްސަލަ  ހ((  17033
     ވެގެންމަދު އަދަދެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ، އޮނަހިރި ބަލާ ކޮމިޓީ" ގެ ނަމުގައި

 ޮކމިޓީއެއް މިނިސްޓަރު އުފައްދަންވާނެއެވ0ެ )ހަތެއް( މެންބަުރން ހިމެނޭ  7
 

"މާލިއްޔަތުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީ" ގެ ޒިންމާއަކީ، ދައުލަތުެގ މުދަލާއި ފައިސާ  )ށ(  
 ބުތައް ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމުގައި،ބެލެހެއްޓުމާއި، ެގންގުޅުމާއި، މުދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާ

 އި ދިރާސާކޮށް އެ މައްސަލަތަކާމެދުޚިލާފަށް ހިނާގ ަޢމަލުތައް ބަލަ މި ގަވާއިދާ
 ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި މިނިސްަޓރަށް ލަފާ ދިނުމެވ0ެ

 
މަްއސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީެގ 

ނޑު މަްސއޫލިއްޔަތު   މަިއގަ
އިވީނަމަވެސް، "ާމލިއްޔަތުގެ މައްސަލަ މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެގޮަތްށ ބަޔާންކޮށްފަ )ހ(  17034

ކޮމިޓީގެ ހިންގާ އުސޫލުގައި  ،ބަލާ ކޮމިޓީ" ގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް މި ގަވާއިދާއި
ނޑައެޅިފައި އޮންނަންވާނެއެވ0ެ    ކަ

 
ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެއްވެސް ފަރާތަކާމެދު  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫާނއި މި )ށ(  

ކޮރަޕްޝަން -އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އަދި އެންޓި  ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް އެދި 
އެ މައްސަލަތަކުގައި މާލިއްޔަތުގެ މައްސަލަ ބަލާ  ،ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅައިފިނަމަ
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 ކޮމިޓީއަށް ފެންނަ ގޮތް މިނިސްަޓރަށް ރިޕޯޓުކުރަންވާނެއެވ0ެ
 

އަޅަންޖެހޭކަމަށް  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު  )ނ(  
އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތަުކްނ ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަތައް ބަަލއި މިނިސްޓަރަށް 

 ރިޕޯޓުކުރަންވާނެއެވ0ެ
 

ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމާއި، ެގންގުޅުމާއި، ހިސާބުތައް ލިޔެ  )ރ(  
ށް ކުރާ ކުށްތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަ

ދެނެގަތުމާއި އެފަދަ ކުށްތައް މަދުކުރުމުގެ ގޮތުން މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީގެ ހިންގާ 
ނޑައަޅާފައިވާ އެހެނިހެން މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ކޮމިޓީން  އުސޫލުގައި މިނިސްޓަރު ކަ

 އަދާކުރަންވާނެއެވ0ެ
   

ކޮމިޓީން މަްއސަލަތަްއ 
 ބެލުން 

އްސަލަތައް ބެލުމުގައި، މުސްތަޤިއްލުކަމާއެކު މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީން މަ )ހ(  17035
މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވ0ެ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި 

ރީނާތަކަށް ޤަކާއި ތްލިޔެކިޔުންތަކާއި ހިސާބުތަކަށް އަދި މައްސަލައިގެ ހެ
ންމެ ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވ0ެ މިގޮތަްށ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ދައުލަތުގެ ކޮ

 މުވައްޒަފަކާވެސް ކޮމިޓީން ސުވާލުކުރެވިދާނެއެވ0ެ
 

މައްސަލައިގެ ބާވަތުން ފުލުހުން މެދުވެރިކޮށް ތަޙުޤީޤުކުރާ ކަންކަމުގައި  ކޮމިޝަނަރ  )ށ(  
އޮފް ޕޮލިސް އެދިއްޖެ ހިނދެްއގައި، ކޮމިޓީގައި ހިެމނޭ މެްނބަރުންގެ ތެރެއިްނ 

ދީ، ތުހުމަތުުކރެވޭ މުވައްޒަފުންނާ މެންބަރެއް، އެ މައްސަލައިގެ ފަންނީ ލަފާ
 ސުވާލުކުރުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަށް އެހީތެރިވުމަށް ހަމަޖެއްސިދާނެއެވ0ެ

 
)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  7މައްސަލަ ބަލައި ނިމޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ލަސްވެގެން  )ނ(  

 0 ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށް މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
 

 ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓުގައި، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކަށް ރިޢާަޔތްކުރަންވާނެއެވ0ެ )ރ(  
 

 މުދަލަށް ނުވަތަ ފައިސާއަށް ގެްއލުން ލިބުނު ޮގތ0ް 10   
 

މުދަލާއި ފައިސާއާ ހަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފުގެ އިހުމާލުން ގެއްލުމެއް  20   
 ވާ މިންވަރ0ުލިބިފައިވާނަމަ، އިހުާމލުވެފައި

 
މުދަލާއި ފައިސާއާ ހަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފުގެ އިތުރުން އެހެން ުމވައްޒަފަކު  30   
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ނުވަތަ އެހެން މީހަކު ކުރި ކަމެއްގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ލިިބފައިވާނަމަ، 
 އެފަރާތެއް މަސްއޫލުވާ މިންވަރ0ު

 
ގެންގުޅޭ ނިޒާމުގައި  މުދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމަށް އެތަނެއްގައި 40   

ހުރި އުނިކަމެއްގެ ސަބަބުްނ ގެއްލުން ިލބުމަށް މަގުފަިހވެފައިވާނަަމ، 
 އެކަމުގެ ތަފުޞީލ0ު

ޖިނާއީ ދަޢުވާއެއްގެ ސަބަުބން ތަޙުޤީޤަށް އެއްވެސް ހުރަހެްއ  50   
 ކުރިމަތިވެފައިވާނަމަ، އެކަމެއް ަބޔާންކުރުނ0ް

 
ކުރާ ރިޕޯޓުގައި ޚިޔާލެއް ނުވަތަ ލަފައެއް ހިމެނުމަށް މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީން ތައްޔާރު  )ޅ(  

ފެންނަނަމަ، ތިރީގައިމިވާ ަކންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްޮކށް ިރޕޯޓުގައި އެކަމެއް 
 ހިމަނަންވާނެއެވ0ެ

 
މުވައްޒަފަކާމެދު އަޚުލާޤީ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭކަމަށް ފެންނަނަމަ އެކަމެއް،   10   

އަދި  ،އް އަޅަންނުޖެހޭނަމަ އެކަން މުވައްޒަފަކާމެދު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެ
މުވައްޒަފަކާމެދު ޖިނާއީ ދަޢުވާެއއް އުފުލާފައިނުވާނަމަ އެ މުވަްއޒަފަކާމެދު 

 އަޅަން ފެންނަ ފިޔަވަޅ0ު
 

ގެއްލުންތައް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ނުވަތަ މަދުކުރުމަށްޓަކައި މުސްތަޤުބަލްގަިއ   20   
 އެޅެންހުރި ފިޔަވަޅުތައ0ް 

 
ސާގެ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަްށ މުދަލާއި ފައި  30   

 އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައ0ް
 

ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށް، ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ މެންބަރުން ރިޕޯޓުގައި  )ކ(  
  ސޮއިކުރުމަށްފަހު، ސިއްރު ރިޕޯޓެއްގެ ގޮތުގައި، މިނިސްޓަރަްށ ފޮނުވަންވާނެއެވ0ެ 

މިނިސްޓަރުގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބިގެން މެނުވީ، މި ރިޕޯޓު އިތުރު  މި މަރުޙަލާގައި
ފަރާތަކަށް ދީ ނުވަތަ ރިޕޯޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތެއް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ހާމަކޮށް ނުވަަތ 

 ޝާއިޢުކޮށްގެންނުވާނެއެވ0ެ
 

ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ލިބުމުްނ 

 ޢަމަލުކުރަްނޖެހޭ ގޮތް 
މުަދލާއި ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމުެގ ނިާޒމު ހަރުދަނާކުރުމަށް ، ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ލިބުމަްށފަހު )ހ(  17036

ކުރިން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރަށް ފެންނަނަމަ އިތުުރ 
 ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް އަންގަންވާނެއެވ0ެ
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މައްސަލައިގައި ގެއްލުމެއް ލިިބފައިވާނަމަ، ިލބިފައިވާ ގެއްލުަމށް ޒިންމާވާންޖެހޭ  )ށ(  
މުވައްޒަފު ނުވަތަ މުވައްޒަފުްނ އަތުން އެ ގެއްލުމެއްގެ ބަދަލު ހޯދުމުގައި 

ނޑައަޅާނީ މިނިސްޓަރެވ0ެ  ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ނުވަތަ ޖޫރިަމނާ ކުރަންވީ އަދަދު ކަ
 

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ފިޔަވަޅު އަޅާނީ، އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ އަދާކުރާ  )ނ(  
 އެ މުއައްސަސާއެއް މެދުވެރިކޮށްގެންނެވ0ެ މުއައްސަސާއަކަށް އަންގައި،

 
މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހެނީ، މުވައްޒަފަކު ފިޔަވައި އެހެން  )ރ(  

ފަރާތަކާ މެދުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ ފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނީ ޝަރީޢަތް 
 މެދުވެރިކޮށްގެންނެވ0ެ

 
ޖޫރިަމނާކުރާެނ ައދަުދ 

ނޑަެއޅުާމއި ފިަޔވަުޅ ، ކަ

 އެޅުން 

ދައުލަތުގެ ފައިސާއަކާމެދު ނުަވތަ މުދަލަކާމެދު އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ  )ހ(  17037
އެނޫންވެސް މީހަކު ހުއްދަ ނޫން ޢަމަލެއް ކޮށްފިނަމަ، އެފަރާެތއް ޖޫރިމަނާކުރަން 
ނުވަތަ އެ ފަރާތެއްގެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމާމެދު މިނިސްޓަރު ގޮތެއް 

ވާނެއެވ0ެ ޖޫރިމަނާޮކށް މައްސަލަ ނިންމުމުގައި ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާގެ އަދަދު ނިންމަން
ނޑައެޅޭ އަދަދަކަށެވ0ެ  ވާންވާނީ، ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެމަިތން ކަ

 
ހުއްދަ ނޫން ޢަމަލު ހިންގުމުގައި ހިމެނުނު ދައުލަތުގެ ފައިސާގެ އަދަދާ   10   

އެ މުދަލުގެ އަާގ  އެއްވަރުގެ އަދަދެއް، ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މުދަލެއްނަމަ
 އެއްވަރުގެ އަދަދެއ0ް

 
މުވައްޒަފު ޒިންމާވާންޖެހޭގޮތަށް އުނިވެފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދާ އެއްވަރުގެ   20   

 އަދަދެއ0ް
 

މުވައްޒަފު ވިއްކާލި ނުވަތަ ދޫކޮްށލި ނުވަތަ ހަލާކުކުރި ނުވަތަ ެގއްލުންދިްނ   30   
 ދައުލަތުގެ މުދަލުގެ އަގާ އެއްވަރުގެ އަދަދެއ0ް

 
މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަުބން ލިުބނު ގެއްލުމުގެ އަދަދު ަކނޑައަޅައި   40   

 ޫޖރިމަނާކުރާނެ އަދަދެއ0ް ނިންމެން ނެތް ާހލަތްތަކުގައި
 

ހުއްދަ ނޫން ޢަމަލެއް މީހަކު ަގސްދުގައި ކޮށްފިނަމަ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮަތްށ  )ށ(  
ޝަރީޢަތަްށ ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި  މީެހއްގެ މައްސަލަ އެ ،ޖޫރިމަނާނުކުރާނަމަ

ބަންޑާރަނާއިބުގެ އޮފީހަށް ނުވަަތ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް މިނިސްޓަރު 
 ފޮނުވަންވާނެއެވ0ެ
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ދައުލަތަްށ ، ޖޫރިމަނާއެއްގެ މަޤުޞަދަކީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެަމތިން ކުރެވޭ )ނ(  
މެވ0ެ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ފުރިހަމައަްށ ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ފުިރހަމައަށް ހޯދު

 ލިބެންދެްނ، ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ޯހދުމުގެ ޙައްޤު ދެމިއޮންނާނެއެވ0ެ
 

މުވައްޒަފަކު އޭނާ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުއައްސަސާއަކަށް ދައްކަންޖެހޭ މުދަލެއް ނުވަަތ  )ރ(  
ން ފައިސާއެއް ދައްކައި ނުނިމެނީސް ވަޒީފާއިން ވަކިވާން ނުވަތަ ވަކިކުރަ

ދައްކައިް، ނިންމައިފިނަމަ، އެ މުވައްޒަފަކު އެހާތަނަށް ނުދައްކާ އޮތް އެއްޗެއް
ްއެއްބަސްވާް ްދެމެދު ްމުއައްސަސާއަކާ ްއެ ްމުވައްޒަފަކާ ްއެ ްގޮތަކާމެދު ޚަލާޞްކުރާނެ

 0ގޮތެއް،ްވަޒީފާއިންްވަކިކުރުމުގެްކުރިންްނިންމަންވާނެއެވެ
 

ފީހަކަށް ދައްކަންޖެހޭ މުދަލެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު އޭނާ ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮ )ބ(  
ފައިސާއެއް ދައްކައި ނުނިމި އޮއްވައި ދައުލަތުގެ އެހެން އޮފީަހކަށް ބަދަލުވާނަމަ 
ނުވަތަ ބަދަލުކުރާނަމަ، އެ މުވަްއޒަފަކު އެހާތަނަށް ނުދައްކާ އޮތް އެއްޗެއް ބަދަލުވާ 

 ،ކުރުވައިއެ މުވައްޒަފަކު އެއްބަސް އޮފީހަކަށް ދައްކައި ޚަލާޞްކުރުމަށް
ލިޔުމުގެ ކޮޕީ ބަދަލުވާ އޮފީހަށް ވަޒީާފ އަދާކުރަމުންދިޔަ އޮފީހުްނ  އެއްބަސްވުމުގެ

 ފޮނުވަންވާނެއެވ0ެ
 

ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަކު ހުއްދަ ނޫން ޢަމަލެއް ޭނނގި ކުރިކަމަްށ ސާބިތުވެއްޖެނަމަ،  )ޅ(  
    ރުގެ އަދަދަކުން އެކަމެއް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތަށް ލިުބނު ގެއްލުމާ އެއްވަ

 އެ މުވައްޒަފަކު ޖޫރިމަނާކުރުމަށްފަހު، އެ މައްސަލަ  މިނިސްޓަރަށް ނިންމިދާނެއެވ0ެ
 

ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަކު މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ލިބުުނ ގެއްލުމުގެ އަދަދު  )ކ(  
ނޑައަޅައި ނިންމެން ނެތް ހާލަތްތަކުގައި، އެ މުވައްޒަފަކު އިހުމާލު  މިންވަރު ވާ ކަ

ނޑައަޅާނީ  ނޑައަޅައި، އެ މުވައްޒަފަކު ޖޫރިމަނާކުރާނެ އަދަދެއް ނިންމާނީކަ ކަ
 މިނިސްޓަރެވ0ެ

 
މި ގަވާއިދާއި ދައުލަތުގެ މުދަލާިއ ފައިސާއާ ބެހޭގޮތުން ިމނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭންސް  )އ(  

ނޑައަޅާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް މުވައްޒަފަކު ހިންގި ޢަ މަލަކީ، އެންޑް ޓްރެޜަރީން ކަ
      ޚިޔާނާތެއް ނުވަތަ ވައްކަމެއްފަދަ ޢަމަލެއްކަމުގައިނުާވ ކަންތައްތަކުގައާއި، 
ނޑައެޅިފައިނުވާ  މި ގަވާއިދުގައި ވަކި އަަދބެއް ނުވަަތ ޖޫރިމަނާއެއް ކަ
ކަންތައްތަކުގައި، އިދާރީ ހިްނގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެގޮތުން ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ 

ޅަންޖެޭހ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅާނީ، މިނިސްޓަރު އަންގާ މުވައްޒަފުންނާ ދޭތެރޭ އަ
 ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހަކުންނެވ0ެ އެ ވަގުތަކު އެ މުވައްޒަފަކު  ގޮތެއްގެމަތިން،
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ބީލަމެްއަގއި ަގާވއިާދ 

ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތަްއ 
 ބެލުން 

ވާ ގޮތް ނޫން ގޮތަކަށް ބީލަމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް މި ގަވާއިދުގައި ބުނެފައި  17038
ނުވަތަ ގަވާއިދާ ޚިލާފަްށ ކުރާ ކަމަކާ ގުޅިގެން ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ އެއްވެްސ 
ފަރާތަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބޭނަަމ، ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަަމ، އެފަރާތަކުން މި ގަވާއިދުެގ 

 ން މައްސަލަ ބެލުމަށް ހުަށެހޅިދާނެއެވ0ެ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތި 17031
 

ބީލަާމގުޅޭ މަްއސަލަތަްއ 

 ބެލުން 
ބީލަމެއް ވަކި ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން އެ ބީލަމަކާ ގުޅިގެން މައްސަލައެއް  )ހ(  17031

އޮތްނަމަ، އެ މައްސަލައެއް ބީަލން އިޢުލާންކުރި ދައުަލތުގެ އޮފީެހއްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް 
 ކުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވ0ެއޮފިސަރަށް ލިޔުމަ

 
ހުށަހެޅުނު މައްސަލައެއް، އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަނބުރާ ގެންދިޔުން،  )ށ(  

ނުވަތަ މައްސަލަ ހުަށހެޅި ފަރާާތއި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުްނ ވާހަކަދައްކައިގެން 
ޢަމަލުކުރާނީ  އެ މައްސަލައެއް ހައްލުނުކުރެވޭ ހިނދެއްގައި، ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮިފސަރު

 ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވ0ެ
 

 އެ މައްސަލަ ހިނގާފައިވާ ގޮތް ވަގުތުން ބަލަން ެފށުނ0ް  10   
 

 މައްސަލަ ވަކިގޮތަކަށް ނުނިމެީނސް ކޮންޓްރެކްޓް ހަވާލުނުކުރުނ0ް  20   
 

)ސާދަ(  14މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެިށގެން ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން   30   
 މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް ލިޔުމަކުން  ،ރޭގައި، މައްސަލަ ނިންމައިދުވަހުގެ ތެ

 މި މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެންގުނ0ް
 

މައްސަލަ ބަލައި ނިމުުމން، ެއ މައްސަލަ ނިންމި ޮގތް ތިރީަގއިމިވާ ގޮތުގެމަތިްނ  )ނ(  
 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވ0ެ

 
ސަލަ އެއްކޮށް ނުވަތަ މައްސަލައިގެ ބައެއް ގަބޫލުކުރިކަން ނުވަަތ މައް  10   

 މައްސަލަ ގަބޫލުނުކުރާކަނ0ް
 

 .މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް  20   
 

މައްސަލައިގައި ކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް ނިންމިނަމަ، އެކަމެއް   30   
 ރަނގަޅުކުރުމުގެގޮތުން އަޅަން ނިންމި ފިޔަވަޅެއ0ް 

 
ބީލަމުގެ ކަމެއް ހިނގައިދިޔަ ގޮާތމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިެގން ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއް އެ އޮފީހަކުން   17013އިާދރީގޮުތން އަލުްނ 
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ބަލައި ނިންމި ގޮތާމެދު، ތިީރގައި މި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކުންކުރެ ކަމަކާމެުދ  ލުމަށް ހުށަެހޅުުމގެ ަޙއްޤު ބެ
އިިދުނމަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު، ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެނަަމ، އެ ަމއްސަލައެއް އަލުން ބަލަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ިލިބގެންވެއެވ0ެ އަލުން ެބލުމަށް ހުަށހަޅާ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާީނ 
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށެވ0ެ

 
  ވަނަ މާއްދާގެ   17031ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާ ގުޭޅގޮތުން މި ގަވާއިދުެގ  )ހ(  

ވަނަ ަނންބަރުގަިއވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރު  3)ށ( ގެ 
 ވަކިގޮތެއް ނިންމާފައިނުވުނ0ް

 
ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރު މައްސަލަ ނިންމި ގޮތާމެުދ ބީަލްނ ހުށަހެޅި ފަރާުތން  )ށ(  

 ހިތްހަމަނުޖެުހނ0ް
 

 ރެކްޓަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުނ0ްއެ ބީލަމަކާ ގުޅޭ ކޮންޓް )ނ(  
 

 )ރ(  
 

 އެ މައްސަލައެއްގެ އިދާރީ ކަންކަން ހިނގި ގޮތް އަލުން ރިވިއުކުރުމަށް ބޭނުންުވނ0ް
 

އިާދރީގޮުތން ަމއްސަަލ 

އަލުން ބެލުމަށް އެޭދ 
 ފޯމުން ަމއްސަލަ ހުށަެހޅުން 

ން އިދާރީ ކަންކަްނ ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން މައްސަލައަކާ ގުޅިގެ  17013މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  17011
އަލުން ބެލުމަށް ުހށަހަޅަންވާީނ، އެކަމަށް ދޫކުރާ ފޯމަކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށެވ0ެ
 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް  )ށ(  
ންމި ދުވަހުން ފެށިގެން ގަބޫލުކުރެވޭނީ، ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރު އެ މައްސަލައެއް ނި

ނުވަތަ އެ މައްސަލައެއް ނިންމަންޖެހޭ ދުވަހުން ފެށިެގން ސަރުކާރު ބަންދު ނޫްނ 
 )ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކެވ0ެ 13
 

މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައިާވ  ރީ މަްއސަލައެއް އަލުން ބެލުަމށްބީލަމަކާ ގުޅޭގޮތުން އިދާ )ނ(  
ހުށަހެޅުމުްނ، ތިީރގައިވާ ގޮތަށް އެ މައްސަލައަކާމެދު މިނިސްޓްރީން ގޮތުގެމަތިން 

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވ0ެ
 

އެ މައްސަލައަކާ ގުޅޭ ދައުލަތުގެ އޮފީހަކަށް ވަގުތުން އެ މައްސަލަ   10   
 ހުށަހެޅިފައިވާކަން އެންގުނ0ް

 
މައްސަލަ ހުށަހެޅިއިރު، ެއ ބީލަމުގެ މަސައްކަތް ވަިކ ފަރާތަާކ   20   

ލުކޮށްފައިނުވާނަަމ، މައްސަލައާމެދު ވަކިގޮތެއް ނިންމަންދެން އެކަމެއް ހަވާ
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ނޑައެޅުން ލަސްކޮށްލުމަށް ދައުަލތުގެ ެއ އޮފީހަކަްށ  ހަވާލުކުރާނޭ ފަރާތެއް ކަ
 ވަގުތުން އެންގުނ0ް

 
މައްސަލަ ހުށަހެޅިއިރު، ެއ ބީލަމުގެ މަސައްކަތް ވަިކ ފަރާތަާކ   30   

ާއމެދު ވަކިގޮތެއް ނިންމަންދެން މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާނަމަ، މައްސަލަ
ނޑާލުމަށް އެ އޮފީހަކަށް ވަގުތުން އެންގުނ0ް    ވަގުތީގޮތުން މެދުކަ

 
 

ވަަނ މާއްދާގައިވާ  17012މައްސަލަ އަލުން ބެލުަމށްޓަކައި، މި ގަވާއިދުގެ   40   
 ގޮތުގެމަތިން މުސްތަޤިއްލު ރިވިުއ ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލުނ0ް  

 
ްއސަލަ އަލުްނ ބީލަުމގެ މަ

ބެލުމަށް މުސްަތޤިއްުލ 

 ރިިވއު ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުން 

ބީލަމުގެ މައްސަލަތައް ެބލުމަްށ މުސްތަޤިއްލު ރިވިއު ކޮމިީޓއެއް މިނިސްޓަރު  )ހ(  17012
މި ގަވާއިދުގެ 0 އެ ކޮމިޓީއަށް ެމންބަރުން ޢައްޔަނު ކުރަންާވނެެއވެ، އެކުލަވައިލައި

މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ، ން ސަސްޕެންޑް ކުރުމާއިދަށުން ބީަލންވެރިންނާއި ސަޕްލަޔަރު
ބީލަމަކާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރު ހުށަހަޅާ  ،ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ަނމަވެސް

 0މައްސަލަތައް ބެލުމަކީ މި ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ
 

ޕަްބލިކް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ މުސްތަޤިއްލު ރިވިއު ކޮމިޓީގައި ހިަމނަންވާނީ،  )ށ(  
ޕްރޮކިއުމަންޓް ނުވަތަ އެފަދަ ދާއިރާއެއްގައި މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ، 
އަދި ކޮންޓްރެކްޓާގުޅޭ ފަންނީ ހުނަރާއި މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވުާމއެކު، ފައިސާއާބެހޭ 

މީހަކު، މުސްތަޤިއްލު  މައްސަލައެއްގައި ކުށެއް ސާބިތުވެފައިނުވާ މީހުންނެވ0ެ އެ
ޓީގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނަ މުއްދަތުގައި ދައުލަތުގެ އެއްވެސް ރިވިއު ކޮމި

ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ މަސައްކަތެއްގައި ސީދާކޮށް ނުވަތަ ނުސީދާކޮށް ބައިވެރިވެގެން 
އަދި މުސްތަޤިއްުލ ރިވިއު ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއްގެ ޮގތުގައި މިނިސްޓްރީ  ނުވާނެއެވ0ެ

ރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ޕް
 މުވައްޒަފަކު ހިމަނައިގެން ނުވާެނއެވ0ެ

 
މުސްތަޤިއްލު ރިވިއު ކޮމެޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބަލަހައްޓާޭނ މުަވއްޒަފަކު މިނިސްޓްރީ  )ނ(  

ނޑައަޅަންވާނެއެވ0ެ   އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ކަ
 

ޓީގެ މެންބަރުންނާއި ކޮމިޓީގެ ސެކްެރޓޭރިއެޓް ބަލަހަްއޓާ މުސްތަޤިއްލު ރިވިއު ކޮމެ )ރ(  
މުވައްޒަފު ހިމެނޭގޮތުން، އެ ކޮމިޓީން ބަލަމުންގެންދާ މަްއސަލައާ މަޞްލަޙަތު 
   ފުށުއަރާ )ކޮންފްލިކްޓް އޮފް ިއންޓަރެސްޓް( ކަމެއް އޮތްކަން ނުވަތަ ނެތްކަްނ، 

 އެވ0ެ އެ މެންބަރުން ހާމަކޮށް މިނިސްަޓރަށް ހުށަހަޅަންވާނެ



226 
 

 
 މުސްަތޤިއްލު ިރވިއު 

ކޮމިޓީން މަްއސަލަ އަލުްނ 

 ބެލުން 

މުސްތަޤިއްލު ރިވިއު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި  )ހ(  17013
ފަރާތުން އަނބުރާ ނުގެންދާަނމަ، މުސްތަޤިއްލު ރިވިއު ކޮމެޓީން ކުރަންޖެހޭ 

 މިވަނީއެވ0ެ ކަންތައްތައް ތިރީގައި ބަޔާމިވަންޮކށްފައި
 

 ،އެ މައްސަލައެއް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުމާއެކު އެންމެ އަވަސް ފުރުސަތެއްގައި  10   
 މައްސަލަ ބަލަން ފެށުނ0ް

 
)ސާދަ( ދުވަހުެގ  14އެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅޭތާ ަސރުކާރު ބަންދުނޫްނ   20   

ތެރޭގައި އެ މައްސަލައެއް ނިންމައި، ނިންމި ގޮތް މައްސަލަ ހުށަހެޅި 
 ތަށް ލިޔުމަކުން އެންގުނ0ްފަރާ
 

ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް ބެުލމުގައި މުސްތަޤިއްލު ރިވިއު ކޮމިޓީއަށް ތިރީގައިމިވާ  )ށ(  
 ބާރުތައް ލިބިގެންވެއެވ0ެ

 
ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅުްނހުރި އެ ޕްރޮކިއުމަންޓާ ގުޅޭ އެންމެހައި   10   

ރިޕޯޓުތައް ބަލައި ޗެކުކުރުމުގެ  ،ތަކާއިމަޢުލޫމާތާއި، ލިޔެކިޔުންތަކާއި، ރިކޯޑު
 އިޚުތިޔާރ0ު

 
ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅުްނހުރި ހެކިން ހާޒިރުކޮށް ހެިކބަސް ނެގުމާއި،   20   

 ހެކީގެގޮތުގައި ބެލެވޭ އެއްޗެއް އިތުރަށް ތަހުލީލުކޮށް ބެލުނ0ް
 

ގުޅުންހުރި  ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި އޮފީހެއްގެ މައްސަލައާ  30   
 ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންނާ ސުވާލުކޮށް މަޢުލޫމާތު ހޯދުނ0ް

 
ރިވިއު ކޮމިޓީައްށ ފެނިއްެޖ  ،ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ ރިވިއުކޮށް ބެލުމުގައި  40   

ހިނދެއްގައި، މަޢުލޫާމތު ސާުފކޮށްދިނުމަށް ރިވިއު ކޮިމޓީއަްށ މައްސަލަ 
މިގޮތުން ދެވޭ ފުރުޞަތުގައި އޭނާ  ހުށަހެޅި ފަރާތް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އަދި

ރިވިއު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ، އެ މައްސަލަ އިތުރަށް ނުބަލަިއ 
 ހުއްޓާލުމުގެ އިޚުތިޔާރ0ު

 
ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި އޮފީހެއްގެ މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި   50   

 0ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންނާ ސުވާލުކޮށް މަޢުލޫމާތު ހޯދުން
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ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ ބަލަިއ ނިންމުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓުގައި ތިރީގައިމިވާ  )ނ(  
 ކަންކަން ބަޔާންކުރަންވާނެއެވ0ެ

 
 .މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް ބެލުމުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް   10   

 
ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ އެއްކޮށް ނުވަތަ މައްސަލައިގެ ބައެއް   20   

 ރެވިފައިވާކަން ނުވަތަ މަްއސަލަ ބާޠިލުކުރެވިފައިވާކަނ0ްގަބޫލުކު
 

 .މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް  30   
 

މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި، އެ މައްސަލައަކާ   40   
 ގުޅިގެން އަޅަން ފެންނަ ފިޔަވަޅ0ު

 
ބީލަމެްއގެ ަމއްސަަލ 

ރިިވއުކުރަްނ ހުށަެހޅުމުްނ 
 ޔަަވޅުަތއް އަޅަްނޖެހޭ ފި

ބީލަމެއްގެ މައްސަލަ ރިވިއުކުރަން ހުށަހެޅުމުން، މުސްތަޤިއްލު ިރވިއު ކޮމިޓީން ތިރީގައިމިވާ   17014
 ފިޔަވަޅުތަކުންކުރެ ފިޔަވަޅެއް ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅިދާނެއެވ0ެ

 
 ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ިނންމުމެއް ނުވަތަ ކޮށްފައިވާ  )ހ( 

ޢަމަލެއް ނުވަތަ ނިންމާފައިވާ ިނންމުމަކަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލެއް 
އެއްކޮށް ނުވަތަ ޚިލާފުވާ ބައެއް ބާޠިލުކުރުމަށް ނުވަތަ އަނބުރާ ރުޖޫޢުކުރުމަށް އެ 

 .އޮފީހަކަށް އެންގުން 
 

ނުަވތަ ހިނގަމުންދާ ޕްރޮކިއުމަންޓުެގ މަސައްކަތެއް އެއްކޮށް ުހއްޓާލުމަށް  )ށ(  
 .ބާޠިލުކުރުމަށް އެ އޮފީހަކަށް އެްނގުން

 
 ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކުުރމަށް އެ އޮފީހަކަށް އެންގުނ0ް )ނ(  

 
މަޝްރޫޢަށް ބަޖެްޓ ނުވަތަ ފައިސާދޭ  ރީ އޮފް ފިނޭންސް ެއްނޑް ޓްރެޜަރީ،މިނިސްޓް )ރ(  

ސްތަޤިއްލު ފަރާތުންނާއި، މިފަދަ މަްއސަލަތައް ބެލުމަށް އުފެދިަފއިވާ މު
މުއައްސަސާތަކުންނާއި، ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ ތަންތަުނން އަޅަންެޖހޭ ވަކި ފިޔަވަޅެއް 

 އޮތްނަމަ، އެ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް އެކަމަކާބެހޭ ފަރާތަށް އެންގުނ0ް
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ބީލަުމގައި ބަިއވެިރވެަފއިާވ 

އެހެން ބީލަްނެވރިންނަްށ 
 އެްނގުން 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދައުލަތުގެ އޮފީހަކަށް  17031މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  17015
އެ އޮީފހުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް  ޕްރޮކިއުމަންޓާގުޅޭ މައްސަލައެއް ބެލުމަށް ހުށަހެޅުމާއެކު،

އޮފިސަރަށާއި އެ ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކަށް، ބީލަާމ 
ހުށަހެޅިފައިވަނީ ކޮން ބާވަތެއްގެ  ،ފައިވާކަމާއިއްސަލައެއް ހުށަހެޅިގުޅޭގޮތުން މަ

 މައްސަލައެއްކަން އަންގަންވާނެއެވ0ެ
 

މަްއސަލަ ބަލަުމންާދއިުރ 

ބީލަުމގެ ަމސައްކަްތ 
 އެޯވޑްކުރުން ަމނާކުރުން 

ދައުލަތުގެ އޮފީހަކަށް ބީލަމުެގ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިގެން، އެ މައްސަލައެއް  )ހ(  17016
އެ މައްސަލައެއް  ަވތަ ކަމާބެހޭ އެހެން ފަރާތަކަށްނު، ރިވިއުކޮށް ބަލަމުންދާއިރު

ހުށަހެޅިގެން އަލުން ބަލަމުންދާިއރު، ތިރީގައިމިވާ ހާލަތްތަކުގައި ބީލަމުގެ މަސައްކަތް 
 އެވޯޑްކޮށްގެން ނުވާނެއެވ0ެ 

 
އްސަލައެއް އެ މަ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެ އޮފީހަކަށް 17031މި ގަވާއިދުގެ   10   

ހުށަހެޅިގެން ބަލަމުންގެންދާއިުރ، ނުވަތަ އެ މައްސަލައެއް ެއ އޮފީހަކުން 
)ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބީލަމުގެ މަސައްކަތް  13ބަލައި ނިންމާތާ 

 އެއްވެސް ފަރާތަކާ ހަވާލުނުކުރުނ0ް
 

ްނ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މައްސަލައެއް އަލުން ބަލަމު 17013 މި ގަވާއިދުގެ  20   
ގެންދާއިރު، ނުވަތަ އެ މައްަސލައެއް ބަލައި ނިންމުމުގެ ކުރިްނ ބީލަމުެގ 

 މަސައްކަތް އެއްވެސް ފަރާތަކާ ހަވާލުނުކުރުނ0ް
 

އަލުން ބެލުަމށް ުހށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް ނިމުމުގެ ކުރިން ބީލަން އެއްވެސް  )ށ(  
ށް އަވަހަށް ކޮންމެހެްނ ފަރާތަކަށް ހަވާލުކުރެވޭނީ، އެަކމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަ

ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތެއްކަްނ ނުވަތަ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަން އެ އޮފީހަކުން 
މިނިސްޓަރަށް ކަށަވަރުކޮށްދިނުުމން، މިނިސްޓަރުގެ ހުއްަދ ލިުބމުންނެވ0ެ މިގޮތުްނ، 

އަދި  އެއީ ކޮން ޚިދުމަތެއްކަމާއި، އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ފަާރތަކީ ކޮބައިކަމާއި،
އެކަމެއް މުހިންމުވި ސަބަބާިއ، އެކަމެއް އަވަސްކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަންޖެުހނު 

 ސަބަބު ތަފުސީލުކޮށް ބަޔާންކޮްށޭދންވާނެއެވ0ެ
 

ބީލަުމގައި ބަިއެވރިާވ 
ފަރާތްތަކާއި ސަޕްލަޔަރުްނ 

ސަސްޕެްނޑްކުެރވޭ 
 ގޮތްތަކާއި އެޭޅނެ ފިޔަވަޅު 

މުްއދަތަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭޮގތަށް ީބަލންވެރިއެއް ނުވަތަ  ދައުލަތުގެ ބީލަމެއްގައި ވަކި )ހ(  17017
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮތެއް ، ސަޕްލަޔަރެއް ސަސްޕެންޑްކުރެވޭނީ

މިގޮތުްނ ބީލަންވެރިޔެއް ނުވަަތ ސަޕްލަޔަރެއް  0މެދުވެރިވެގެންނެވެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވަނަ މާއްދާގައި  17012މި ގަވާއިދުގެ  ،ސަސްޕެންޑްކުރެވޭނީ

 ކޮމިޓީންނެވ0ެ 
 



229 
 

 
ބީލަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ދައުލަތުގެ އޮފީހަކަށް ބީލަމުގެ މަރުޙަލާގައްޔާއި   10  

، ކޮންޓްރެކްޓް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގައި ޞައްޙަނޫން ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުމާއި

 0މަުޢލޫމާތު ފޮރުވުން ،އެފަދަ މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި
 

އެހެން ، ރާތަުކްނ ބައިވެރިވުމަށް ހުރަސްއެޅުމާއިބީލަމުގައި އެހެން ފަ  20   
 0ފަރާތަކަށް ބީލަން ިލބޭގޮަތށް މަގުފަހިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

 
، ބީލަން ުހށަހެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރަްނޖެހޭ ގޮތް ނޫން ގޮތްޮގތަށް ޢަމަުލކުރުމާއި  30   

ކޮއެސިވް އަދި ، ކޮލޫސިވް، ފްރޯޑިއުލެންޓް، ބީލަމުގައި ކޮރަޕްޓް
ބީލަމުގެ އަަގށް ނުފޫުޒ ، ބްސްޓްރަކްޓިވް ޕްރެކްޓިސްގެ ޢަމަލު ހިންގުމާއިއޮ

 0މަޢުލޫމާތުގެ ސިއްރުކަން ގެއްލޭފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގުން، ފޯރުވުމާއި
 

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާްތތަކުގެ ތެރެއިން ދެފަރާތެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިަނ   40   
ވަކި ފަރާތަކަށް މަސައްކަތް  ފަރާތްތަކެއް ގުޅިގެން އެ މީހުން އެއްބަސްވާ

ރާވައިގެން އެއިން ކޮންމެ ފަރާތަކުްނ ، ލިބޭނެގޮަތށް މަގުފަހިކުރުމަށްޓަަކއި
ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ބީލަމަކީވެސް އެއްފަރާތް އަނެއް ފަރާތާ ނުގުޅި ހުށަހެޅި 

އެކަށީގެްނނުވާ ބޮުޑ ، ޞައްޙަ ބީލަންތަކެއްގެ ޮގތުަގއި ދެއްކުމަށްޓަކައި
 0ތަ ރާވައިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުޑަ އަގުތަކެއް ހުށަހެޅުންނުވަ، އަގުތަކެއް

 
ވާދަވެރި ބީލަމެއްކަން ދެއްކުމުގެގޮތުން ތަފާތު މީސްމީހުންގެ ނަމުގައި ނުވަަތ   50   

ކުންފުނިތަކުގެ ނަމުގައި ނުވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ނަމުގައި ނުވަަތ 
ން ބީލަްނ އެއްފަރާތަކު، އެނޫންވެސް ވިޔަފާރިކުރާ ތަނެއްގެ ނަމުގައި

 0ހުށަހެޅުން
 

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެެރއިން ދެފަރާތަކުން ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ   60   
ުހށަހަޅައިފައިާވ ބީލަމެއް ، ފަރާތްތަކަކުން އެއްބަސްވެގެން ީބލަން ހުށަނޭޅުމާއި

ވަކި ފަރާތަކަށް ނަހަމަ ފައިދާތަކެއް ލިބޭގޮަތްށ ، އަނބުރާ ގެންދިޔުމާއި
 0ެއފަދަ އެއްބަސްވުމެއްގައި ބައިވެރިވުން، ން ބީލަން ހުށަހެޅުމާއިރާވައިގެ

 
، ބީލަން ުހށަހަޅާ ފަރާތުން އަިމއްލަޔަށް ނުވަތަ އެހެން ބަޔަކާ ގުޅިގެން  70   

ރޭވުމެއްގެ ދަށުން އެކި ފަާރތްތަކުގެ މެދުގައިވާ ަތބަޢީ ާވދަވެރިކަްނ 
ކަން ުކޑަކުރުމަށް ނުވަތަ ވާދަވެރި، ނައްތައިލުމަށް މަސައްކަތްކުރުާމއި

މަސައްކަތްކުރުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެގޮތުން އާންމުންަނށް ލިެބންީވ ފައިދާއަށް 
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 0އުނިކަން ލިބުން
 

ނުަވތަ ބިްޑ ، ބީލަމެއްގެ ކޮންޓްރެކްޓުގަިއ ސޮއިކުރުމަށް އިންކާރުކުރުން  80   
 ވެލިޑިޓީގެ މުއްދަތަކާމެދު އެއްަބސްވެ ހުށަހެޅޭ ބީަލންތަކުގައި ީބލަންފޮތުަގއި 

ނުވަތަ ބީލަމުގެ އިޢުާލނުގައި ޕަރފޯމަންސް ސެކިއުރިޓީ ހުށަހެޅުމަްށ 
 0ބުނެފައިވާ ހިނދެއްގައި އެ ސެކިއުރިޓީ ހުށަހެޅުމަށް އިންކާރުކުރުން

 
( ޤުދުރަތީގޮުތން ދިާމވާ ކަމެއް)އަމިއްލަ ބާރުގެ ދަށުގައިނުާވ ކަމެއް   10   

ޮކންމެހެން ކުރަންޖެޭހ  މެދުވެރިވެގެން ނޫން ގޮތަކަށް ޮކންޓްރެކްޓުގެ ދަށުން
 0ކަމެއް ފުރިހަމަނުކޮށް ދޫކޮށްލުން

 
ކޮންޓްރެކްޓެއް ނުވަތަ ސަބްޮކްނޓްރެކްޓެއް ހޯދުމުގެގޮތުން ޮކށްަފއިވާ ޖިނާއީ   130   

 0ކުށެއް ސާބިތުވުން
 

ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ އުސޫލުގައި ކޮންޓްރެކްޓަރު ޢަމަލުކުރުމަްށ   110   
ނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ޢަމަ އަދި މި ގަާވއިދުގައިވާ 0 ލުކުރުންކަ

 0ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރުމަށް އަްނގާ އެންގުންތަކަށް ޢަމަލުނުކުުރން
 

ވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ޕްރޮފެޝަނަލް ހަރަކާތަާކ ގުޅިގެން   120   
އެ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ، މަދަނީ ކުށެއް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެ

 0ފަރާތަކަށް ވުން
 

އެހެން ޤައުމަކުން ނުވަތަ ދައުލަތަށް އެހީޭދ ނުވަަތ ޯލނުދޭ ޖަމާޢަތަކުްނ  )ށ(  
ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓުގައި ބައިވެރިނުވެވޭގޮތަށް 
ނޑުގެ  ސަސްޕެންޑްކުރެވިދާނެއެވ0ެ މިގޮތުން ސަސްޕެންޑްކުރުމުގައި ބަލާ މިންގަ

ނޑަކީ އިންސާފުވެރި ތެރޭގައި، އެ ޤައުމަކު ން ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުން ބަލާފައިވާ މިންގަ
ނޑެއްތޯއާއި، އަދި ސަސްޕެންޑްކުރެވިފައިވާ ފަރާތަށް އެފަރާތުގެ ދިފާޢުގައި  މިންގަ

 މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދީފައިވޭތޯ ބަލަންާވނެއެވ0ެ
 

ސްޕެންޑްކުރަންވާނީ،  ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތެއް ނުވަތަ ސަޕްލަޔަރެއް ސަ  )ނ(  
އެފަރާތަކުން އެކަމުގެ ދިފާޢުގައި މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމަށް އެކަށީގެންވާ ފުރުޞަތެއް 
    ދިނުމަށްފަހު، އެ މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤުކޮށް ނިމޭއިރު، އެފަރާތެއްގެ މައްޗަށް 

 މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއް ސާބިތުވާނަމައެވ0ެ
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ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކަމެއް ( ނ)އާއި ( ށ)އާއި ( ހ) މި މާއްދާގެ )ރ(  
ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތެއް ނުވަަތ ސަޕްލަޔަރެއް ، ސާބިތުވެގެން

 5ައދި ގިނަވެގެން ، މަސްދުވަހަށް( ހައެއް) 6މަދުވެގެން ، ސަސްޕެންޑްކުރެވޭނީ
ނޑައަޅާނީ މިޮގތުން ސަސްޕެންޑްކުރާނެ މުއްދަތ0ު އަހަރުދުވަަހށެވެ( ފަހެއް) ، ކަ

ިމ ، ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށާއި އެ ކަމެއްގެ ބާވަަތށް ރިޢާޔަތްކޮށް
 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމިޓީންނެވ0ެ 17012ގަވާއިދުގެ 

 
ކޮންޓްރެކްޓަރު އަަޅންޖެޭހ 

ރައްކާެތރިކަުމގެ 
ފިޔަވަޅުަތއް ނޭުޅމުންާނއި، 

ތަކެތީގެ ފެްނވަުރ 
ުވުމގެ ސަބަުބން ލިބޭ ދަށް

ގެއްުލމަށް ޖާިމނުުނވުމުްނ 

 އެޅޭނެ ފިަޔވަޅު 

ވަނަ މާއްދާއާއި  13071ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތުން ޢަމަލުކުރުމަށް މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  17018
މަލުނުކޮށްފިނަަމ، ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮުތގެމަތިން އެ ކޮންޓްރެްކޓަރަކު ޢަ 13072

     ގެ މުއްދަތަްށ ދުވަހު)އެކެއް( އަހަރު 1ދައުލަތުގެ ބީލަްނތަކުގައި މަދުވެގެން 
 އެ ކޮންޓްރެކްޓަރަކު ބައިވެރިކޮށްގެން ނުވާނެއެވ0ެ

 
ވަނަ  13072އާއި ވަނަ މާއްދާ 13071ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތުން ިމ ގަވާއިދުގެ  )ށ( 

މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ަޢމަލުނުކޮށްފިނަަމ، ކޮންޓްރެކްުޓގައި ބަޔާންކުރާ 
ގޮތެއްގެމަތިން އެފަރާތެއްގެ މުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާއިން އެކަމެއް 
ހަމަޖައްސާނީއެވ0ެ މުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާއިން އެކަމަށް ހިނގި ޚަރަދު 

 ށްފަހު، ބާކީ ފައިާސ ހުރިނަމަ އެފަރާތަކަށް ދޭންވާެނއެވ0ެހަމަޖެއްސުމަ
 
 

ވަނަ  13072ވަނަ މާއްދާއާއި  13071ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތުން ިމ ގަވާއިދުގެ  )ނ(  
)ށ( ގައިާވ  މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަުލނުކޮށްފި ހާަލތެއްގައި، މި މާްއދާގެ

ގޮތުގެމަތިން އެފަރާތެއްގެ މުާދ ވިއްކައިގެން އެކަމެއް ހަމަޖެއްސޭނެ ގޮތެއް 
ކޮންޓްރެކްޓުގައި ބަޔާންކުރެވިފައި ނެތްނަމަ، އެފަދަ މައްސަލަތައް ނިންމާނީ 

 ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅައިގެްނނެވ0ެ
 

ކޮންޓްރެކްޓް ފުރިހަމަނުކޮްށ 
ދޫކޮށްލުމުން ެއޅޭެނ 

 ފިޔަވަޅު 

         ންޓްރެކްޓާ ހަވާލުވެ މަސައްކަތް ވަކި ހިސާބަކަށް ގެންދިޔުމަށްފަހު، ކޮ )ހ(  17011
)އެކެއް( އަހަރު ވަންދެން ދައުލަތުެގ  1އެ ކޮންޓްރެކްޓެއް ދޫކޮށްލައިިފނަމަ، 

 ހަވާލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވ0ެ އްވެސް މަސައްކަތެއް އެފަރާތަކާ އެ
 

އެ ކޮންޓްރެކްޓް  ކަތް ނުފަށައިއިކުރުމަށްފަހު މަސައްކޮންޓްރެކްޓުގައި ސޮ )ށ(  
ގަންވާނެއެވ0ެ ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، ބިޑްސެކިއުރިޓީއަށް ބެހެއްޓި ފައިސާ ދައުލަތަށް ނަ

)ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ދައުލަތުގެ އެއްވެސް  6މަދުވެގެން  އަދި އެފަރާތަކާ
 މަސައްކަތެއް ހަވާލުކޮށްގެން ނުާވނެއެވ0ެ
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ކި ފަރާތަކަށް ދޭން ނިންމާފައިވަނިކޮށް އެ ފަާރތުން ކޮންޓްރެކްޓާ ކޮންޓްރެކްޓެއް ވަ )ނ(  
ހަވާލުނުވެއްޖެނަމަ، އެ ކޮންްޓރެކްޓްގެ ބިޑްސެކިއުރިޓީއަށް ބެހެއްޓި ފައިސާ 

 ދައުލަތަށް ނަގަންާވނެއެވ0ެ 
 

ބީލަމާ ގުޅިގެން ގަވާއިދާ 
ޚިލާފުވާ މުވައްޒަފުންނާއި 

ކަމުގައި ބައިވެރިވާ އެ
ޅޭނެ އެ ފަރާތްތަކާމެދު 

 ފިޔަވަޅު 

ފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކޮށްފި ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެ މައްސަލަ  ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  17023
ނިންމާނީ، އެކަމެއްގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި އެ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތަްށ 

0 އަދި މިފަދަ ޢަމަލެއް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ އަދަދާ އެއްވަރުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކޮށްގެންނެވެ
ޝަރީޢަަތްށ ގަސްދުގައި ކުރިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވިއްޖެނަމަ، އެ މައްސަލައެއް ނިންމާނީ 

 ހުށަހަޅައިގެންނެވ0ެ
 

ނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތުގެ ކުރިން، ބަންުދކޮށްފައިވާ ބީަލްނ  )ހ(   ބީލަންތައް ހުޅުވުމަށް ކަ
އިންނާއި ސިީޓއުރައިގައި ނުވަތަ ރީއާޒަހުޅުވުމާއި، އިލެކްޓްރޯނިކް ވަީސލަތްތަކުގެ 

އެފަދަ އެހެން އެއްޗެއްގައި ބަންދުކުރެވިގެން ހުށަހެޅޭ ސިއްރު މަޢުލޫމާތުތަކާއި 
ލިޔުންތައް ނުވަތަ އޭެގ ކޮޕީ ުނވަތަ އޭގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ަމޢުލޫމާތެއް އެހެްނ 

 ފަރާތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން ުނވަތަ އަމިއްލަ ކަމަކަށް ބޭނުންކުރުނ0ް
 

މަޤުބޫލު އުޒުރެއްނެތި، އެކަން ކުރެވޭފަދަ ޤާބިލު ފަރާތެއްތޯ ބެުލން ލަސްކުރުމާއި،  )ށ(  
ބީލަންތައް ހުޅުވުމާއި، ީބލަންތައް ވަޒަންކުރުން އެކަށީގެންވާވަރަށްވުރެ 
ލަސްކުރުމާއި، ބީލަންތައް ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް އެކަން އެންގުން ލަސްކުރުމާއި، 

ނޑައެޅިފައި އޮންނަ އްކަތް ހަވާލުކުރަތަކާ މަސަމަސައްކަތްކުރާ ފަރާތް ން ކަ
 ވަގުތަށްވުރެ ލަސްކުރުނ0ް

 
ވަކި ފަރާތަކަށް މަސައްކަތް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްުކރުމާއި، މިގޮތަްށ  )ނ(  

ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ބާރުއަޅައި ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑުގައި ިހމެނޭ މެންބަރުންެގ 
ފުންގެ މައްޗަށް ބާރުފޯރުވުމާއި، ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް މައްޗަށް ނުވަތަ މުވައްޒަ

 އެއްވެސް ފަރާތަކުން މަސައްކަތްކުރުނ0ް
 

މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ ބީލަމަށް ނުވަތަ ޭނޝަނަްލ ޓެންޑަރ ބޯޑަށް  )ރ(  
 ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އެގޮތުގެމަތިން ހުށަނާޅައި ފަރުޖެއްސުމުގެގޮތުން އެއް

ތަކެއްގެ ޖެކްޓުކަތެއް ތަފާތު އެކިއެކި ބައިބަޔަށް ބަހާލައިގެން ކުދިކުދި ޕްރޮމަސައް
 ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުވުނ0ް

 
މި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ވަކި ފަރާަތކަށް މަސައްކަތް ދިނުމަށް މަގުަފހިކުރުމުގެގޮތުން،  )ބ(  

 ްނކުރުނ0ްއޮފީހުގެ އިސްވެރިޔަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނު
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ކުށްތަްއ ބަޔާންކުރެވުނު ގައި  (ބ)އަދި ، ( ރ)، ( ނ)،  (ށ) ،( ހ)މި މާއްދާގެ  )ޅ(  

މުވައްޒަފަކު ކުރުމުގައި އަމިއްލަ ފަރުދަކު ބައިވެރިވެފައިވާނަމަ، ނުވަަތ 
 އެހީތެރިވެދީފައިވާނަމަ، އެފަރާތެްއގެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެުޅނ0ް

 
ގައި ބަޔާންކުރެވުުނ  (ބ)އަދި ، ( ރ)، ( ނ)، ( ށ)، ( ހ)މި މާއްދާގެ  )ކ(  

ކުށްތަކުގައި ބައިވެރިވާކަމަށް ުތުހމަތުކުރެވޭ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަުފން، އެ މައްސަލަ 
ނިމެންދެން ެއ މުވައްޒަފަކު އަދާކުރާ ވަޒީފާއަށް ނުނިކުންނަޮގަތްށ 

 ސަސްޕެންޑްކުރުނ0ް
 


