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ނޑައަޅައި، ދޫކޮށްލުމުގައި  ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާއި މުދާ އަނބުރައި ނުލިބޭނެކަމަށް ކަ

ޢަމަލު ކުރާނެ އުސޫލު

އޮފީސްތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޤާނޫނުތަކާއި،  ޝާއިޢުކުރަނީ،  ގެޒެޓުގައި   

ލިޔުންތަކެވެ.  ފަދަ  ނޫސްބަޔާންތައް  ދެންނެވުންތަކާއި،  އިޢުލާންތަކާއި،  ނެރުއްވާ 

ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.    

ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ހޯމަ    

ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ހަފުތާގެ  ކުރީ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު 

ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  އަދި  ކުރިންނެވެ.   

ހިނގަމުންދާ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު  ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ 

ލިޔުންތައް  ކުރިންނެވެ.  ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ހަފުތާގެ 

    gazette@po.gov.mv މި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

ހުންނަންވާނީ  ލިޔެފައި  ލިޔުންތައް   ފޮނުއްވާ   ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް   ގެޒެޓުގައި    

ފޮންޓުންނެވެ. ފަރުމާ  ރޑުގައި  ވާ މައިކްރޯސޮފްޓް 

ބުދަ   2015 ޖޫން   24  -  1436 ރަމަޟާން   7 ތާރީޚު:      210 އަދަދު:     44 ވޮލިއުމް: 
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ނޑައަޅައި، ދޫކޮށްލުމުގައި  ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާއި މުދާ އަނބުރައި ނުލިބޭނެކަމަށް ކަ

ޢަމަލު ކުރާނެ އުސޫލު

މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2006 )ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު(ގެ 49 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(1.ތަޢާރުފާއި ނަން

"ދައުލަތަށް  އުސޫލަށްކިޔާނީ  މި  އުސޫލެކެވެ.  އެކުލަވައިލެވިފައިވާ  ބާރުލިބިގެން  ދަށުން 

ދޫކޮށްލުމުގައި  ނޑައަޅައި،  ކަ ނުލިބޭނެކަމަށް  އަނބުރައި  މުދާ  ފައިސާއާއި  ލިބެންޖެހޭ 

ޢަމަލު ކުރާނެ އުސޫލު" މިހެންނެވެ.

ވަނަ )ށ(  9 ޤާނޫނުގެ  މާލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ  މިވަނީ،  އެކުލަވައިލެވިފައި  އުސޫލު  މި 

ގެއްލުމެއް،  ގެއްލޭ  ނުވަތަ  މަދުވުމެއް،  މަދުވާ  ފައިސާއިން  ދައުލަތުގެ  މާއްދާގައި 

ނުވަތަ އުނިވާ އުނިވުމެއް، ނުވަތަ އަނބުރައި ނުލިބޭނެ ދައުލަތުގެ ފައިސާއެއް، ނުވަތަ 

ބޭނުންކުރަން  ނުވަތަ  ހަލާކުވެފައިވާ،  ނުވަތަ  ނެއްތައިލެވިފައިވާ،  ނުވަތަ  ގެއްލިފައިވާ، 

ކަމުނުދާ ދައުލަތުގެ މުދަލެއް އަނބުރައި ނުލިބޭނެކަމަށް ދޫކޮށްލެވޭނީ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް 

ހިމެނުމަށްފަހު  ހިސާބުތަކުގައި  ކަމާބެހޭ  މިނިސްޓަރ،  ގޮތެއްގެމަތިން  ނޑައަޅާ  ކަ

ފައިސާއެއް  ދައުލަތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،  ހުއްދަލިބިގެންކަމަށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ޢަމަލުކުރާނެ  ދޫކޮށްލުމުގައި  ނޑައަޅައި،  ކަ ނުލިބޭނެކަމަށް  އަނބުރައި  މުދަލެއް  ނުވަތަ 

ނޑައެޅުމަށެވެ. ކަ އިޖުރާޢަތެއް 

ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާއި 

މުދާ އަނބުރައި ނުލިބޭނެކަމަށް 

ނޑައަޅައި، ދޫކޮށްލުން ކަ

ދައުލަތުގެ ފައިސާއިން މަދުވާ މަދުވުމެއް، ނުވަތަ ގެއްލޭ ގެއްލުމެއް، ނުވަތަ އުނިވާ އުނިވުމެއް، 2.

ނުވަތަ އަނބުރައި ނުލިބޭނެ ދައުލަތުގެ ފައިސާ، ނުވަތަ ގެއްލިފައިވާ، ނުވަތަ ނެއްތައިލެވިފައިވާ، 

ނުވަތަ ހަލާކުވެފައިވާ، ނުވަތަ ބޭނުންކުރަން ކަމުނުދާ ދައުލަތުގެ މުދަލެއް އަނބުރައި ނުލިބޭނެކަމަށް 

ނޑައަޅައި ދޫކޮށްލެވޭނީ، ކަމާގުޅޭ ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން އެކަމަށް އެދި ލިޔުމަކުން މިނިސްޓަރަށް  ކަ

މިނިސްޓަރު  މުދަލެއްކަމަށް  ނުވަތަ  ފައިސާއެއް  ނުލިބޭނެ  އަނބުރައި  އެއީ  ހުށަހެޅުމުން، 

ނޑައަޅައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބިގެންނެވެ. ކަ

ދައުލަތުގެ މުދަލެއް ނުވަތަ 

ފައިސާއެއް އަނބުރައި 

ނޑައެޅުން ނުލިބޭނެކަމަށް ކަ

ނުވަތަ )ހ(3. ފައިސާއެއް  ދައުލަތުގެ  މަތިން  ވާގޮތުގެ  މާއްދާގައި  ވަނަ   2 އުސޫލުގެ  މި 

ނުވަތަ ފައިސާއެއް  އެ  ނޑައެޅުމަށްޓަކައި،  ކަ ނުލިބޭނެކަމަށް  އަނބުރައި  މުދަލެއް 
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އެ މުދަލެއް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިޔަ ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

ކަންކަން  ތިރީގައިވާ  އެލިޔުމުގައި  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ލިޔުމަކުން  ޓްރެޜަރީއަށް  އެންޑް 

ހިމަނަންވާނެއެވެ.

އެ ފައިސާއެއް ނުވަތަ އެ މުދަލެއްގެ ތަފުސީލު؛)1(

ނޑައަޅަން ބޭނުންވާ )2( އެ ފައިސާއެއް ނުވަތަ އެ މުދަލެއް އަނބުރާ ނުލިބޭނެކަމަށް ކަ

ސަބަބު؛

ނޑައެޅުމަށްޓަކައި މި )ށ( އަނބުރައި ނުލިބޭނެ ދައުލަތުގެ ފައިސާއެއް ނުވަތަ މުދަލެއްކަން ކަ

ވާގޮތުގެ މަތިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް  މާއްދާގެ )ހ(ގައި 

ހުށަހެޅުމުން، އެ ފައިސާއަކީ ނުވަތަ އެ މުދަލަކީ އަނބުރައި ނުލިބޭނެ އެއްޗެއްކަމަށް 

ލިޔުމަކުންނެވެ. މިނިސްޓަރުގެ  ހުއްދައާއެކު  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ނޑައަޅާނީ  ކަ

ދައުލަތުގެ މުދަލެއް ނުވަތަ 

ފައިސާއެއް ނުލިބޭނެކަމަށް 

ނޑައެޅިދާނެ ޙާލަތްތައް ކަ

ކަމަށް )ހ(4. ނުލިބޭނެ  މުދަލެއް  ނުވަތަ  ފައިސާއެއް  ދައުލަތުގެ  ހާލަތްތަކުގައި  އަންނަނިވި 

ލިބިގެންވެއެވެ. މިނިސްޓަރަށް  އިޚުތިޔާރު  ނޑައެޅުމުގެ  ކަ

ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނުވަތަ މުދަލެއް ގެއްލުން.1.

ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ނުވަތަ މުދާ ދޭންޖެހޭ ފަރާތް އިފްލާޞްކުރުމުންވެސް 2.

އެމުދަލެއް ނުވަތަ ފައިސާއެއް ލިބޭނެގޮތެއް ނެތުން.

ނޑައެޅުމަކީ 3. ކަ ނުލިބޭނެކަމަށް  ފައިސާ  ނުވަތަ  މުދާ  ލިބެންޖެހޭ  ދައުލަތަށް 

އެންޑް  ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ފައިދާހުރިގޮތްކަމަށް  އެންމެ  ދައުލަތަށް 

ނިންމުން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ލަފަޔާއެކު  ޓްރެޜަރީގެ 

ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ )ށ(

އަނބުރައި  ރިޢާޔަތްކޮށް  ކަންކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ހ(ގައި  މިމާއްދާގެ  ހުށަހެޅުމަކީ 

މިނިސްޓަރަށް  ކަމަށް  ނޑައެޅިދާނެ  ކަ ކަމަށް  މުދަލެއް  ނުވަތަ  ފައިސާއެއް  ނުލިބޭނެ 

ނުފެންނަނަމަ، އެ ފައިސާ އެއް ނުވަތަ އެ މުދަލަކާމެދުގައި އެ އޮފީހަކުން  ޢަމަލުކުރާނެގޮތެއް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ލިޔުމުން އެ އޮފީހަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ދައުލަތުގެ މުދަލެއް ނުވަތަ 

ފައިސާއެއް އަނބުރައި 

ނޑައަޅައި  ނުލިބޭނެކަމަށް ކަ

ދޫކޮށްލުން 

މި އުސޫލުގެ 4 ވަނަ ނަންބަރުގެ )ހ(ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަކުންކުރެ ޙާލަތަކަށް )ހ(5.

ފެތޭ ހުށަހެޅުމެއްނަމަ، އެ ފައިސާއެއް ނުވަތަ އެ މުދަލެއް އަނބުރައި ނުލިބޭނެ ކަމަށް 

ލިޔުމަކުން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  މިނިސްޓަރު  އެދި  ހޯދުމަށް  ހުއްދަ  ދޫކޮށްލުމުގެ 

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ(ގައިވާގޮތުގެ މަތިން ހުށަހެޅުމުން، އެ ފައިސާއަކީ ނުވަތަ އެ މުދަލަކީ )ށ(



5

ނޑައެޅުމަށް  ކަ މުދަލެއްކަމަށް  ނުވަތަ  ފައިސާއެއް  ނުލިބޭނެ  އަނބުރައި  ދައުލަތަށް 

ދައުލަތަށް  މުދަލެއް  ނުވަތަ  ފައިސާއެއް  އެ  ހުއްދަދިނުމުން،  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

މިނިސްޓަރެވެ. ދޫކޮށްލާނީ  ނޑައަޅައި  ކަ ނުލިބޭނެކަމަށް  އަނބުރައި 

މުދާ )ނ( ފައިސާއާއި  ލިބެންޖެހޭ  ދައުލަތަށް  މަތިން  ގޮތުގެ  ގައިވާ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

ހުށަހެޅުމުން،  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  އެދި  ހުއްދައަށް  ނޑައެޅުމުގެ  ކަ ނުލިބޭނެކަމަށް 

ނޑައަޅައިފިނަމަ،  ކަ ދެވެންނެތްކަމަށް  އެގޮތަށް  ހުއްދަ  އެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ނޑައަޅާނީ  ކަ ޢަމަލުކުރާނެގޮތެއް  މެދު  މުދަލަކާ  އެ  ނުވަތަ  ފައިސާއަކާ  އެ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ލަފަޔާއެކު، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއެވެ.

އަނބުރައި ނުލިބޭނެކަމަށް 

ދޫކޮށްލާ މުދަލުގެ ނުވަތަ 

ފައިސާގެ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުން

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގެ 9 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އަނބުރައި ނުލިބޭނެކަމަށް )ހ(6.

ނޑައަޅާ  ދޫކޮށްލާ މުދަލާއި، ފައިސާ ދައުލަތުގެ ހިސާބުތަކަށް ވައްދާނީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކަ

އުސޫލެއްގެ މަތިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީންނެވެ.

ފައިސާއާއި )ށ( ދޫކޮށްލާ  ނޑައަޅައި  ކަ ނުލިބޭނެކަމަށް  ދައުލަތަށް  ދަށުން  އުސޫލުގެ  މި 

މުދަލެއް އަނބުރައި ނުލިބޭނެކަމަށް  އެ  ފައިސާއެއް ނުވަތަ  އެ  މަޢުލޫމާތު،  މުދަލާބެހޭ 

ނޑައަޅާތާ، ސަރުކާރު ބަންދުނޫން 7 )ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް  ކަ

ނުވަތަ  މުދަލެއް  އެ  އޮފީހަށާއި،  ޖެނެރަލްގެ  އޮޑިޓަރ  ޓްރެޜަރީން  އެންޑް  ފިނޭންސް 

އެ ފައިސާއެއް ބަލަހައްޓަމުންގެންދިޔަ ދައުލަތުގެ އޮފީހަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތްކަމުގައިވިޔަސް، އެ މުދަލެއް ނުވަތަ އެ ފައިސާއެއް )ނ(

ފައިސާއެއް  އެ  ނުވަތަ  މުދަލެއް  އެ  އިރު،  ދޫކޮށްލެވުނު  ނުލިބޭނެކަމަށް  އަނބުރައި 

ބަލަހައްޓަމުންގެންދިޔަ ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގެ ހިސާބުތަކުގައި ވެސް ދޫކޮށްލެވުނު މުދަލުގެ 

ނުވަތަ ފައިސާގެ ތަފުސީލު އެ އޮފީހެއްގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ހިމަނަންވާނެއެވެ.

މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި އުސޫލު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން 7.ޢަމަލުކުރުން

ފެށިގެންނެވެ.

ނުވަތަ 8.މާނަ ކުރުން ޤާނޫނަކުން  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  މުދާ"  އަދި  ފައިސާ  ލިބެންޖެހޭ  "ދައުލަތަށް 

މުދަލަށެވެ. ފައިސާއާއި  ލިބެންޖެހޭ  ދައުލަތަށް  ގޮތަކުން  އެނޫންވެސް  ނުވަތަ  ގަވާއިދަކުން 



ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންްތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

1 .

2 .

އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް - ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު 12:30 ން 1:00 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހުކުރު ދުވަސް -  ހެނދުނު 11:00 ން 11:30 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހޮނިހިރު ދުވަސް - ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް  

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު 7:00 ން 7:45 އަށް

. . .your fr iend on air.


