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މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނ" ،ދައުލަތު ެ
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ށ
ޒިންމާވާންޖެހޭގޮތަ ް

ދަރަންޏަށް
ޚަރަދުކުރަންޖެހިފައިވާ

ފައިސާ،

ޤާނޫނ

ހަމަތަކުގެ މަތިން ޚަރަދުކުރެވޭގޮތަށް ހުރުން.
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ދައުލަތުގެ

މާލިއްޔަތުގެ

ގޮތުގެމަތިން

ނ
ހުއްދަކުރެވިގެ ް

ޒިންމާވާގޮތަށް

ޚަރަދު

ގަވާއިދުގައިވާ
ދަރަންޏަށް
ކުރަންޖެހިފައިވާ

ފައިސާއެއް ކަމުގައިވުން.

( ށ)

ލތުގެ
ތތަކުގައި މެނުވ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ދައު ަ
އަންނަނިވި ޙާލަ ު
ފައިސާ ދޫކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.

ޚަރަދުކުރުމަށް

()6

ހަމަތަކުގެ

ބޭނުންވާ
މަތިން

ޤާނޫނ

މިންވަރަށް،

ފައިސާ

ދައުލަތުގެ

ލިބެންހުރުން.
ސއަކ ،ދައުލަތުގެ
ޚަރަދުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައި ާ

()6

މާލިއްޔަތުގެ

ގޮތުގެމަތިން،

ގަވާއިދުގައިވާ

ހުއްދަކޮށްފައިވާ

ޚަރަދުކުރުމަށް
ފައިސާއަކަށްވުން.

ހުއްދަ އޮތް

.3

ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުއްދަކޮށްފައިވާ ލޯނަކަށް މެނުވ ،ނުވަތަ ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ދޫކުރުމަށް

ލޯނަކަށްމެނުވ ދައުލަތުގެ

ލޯނު

ފައިސާ ދޫނުކުރުން

ހުއްދަކޮށްފައިވާ

ފއިވާ
ހުއްދަކޮށް ަ
ލޯނަކަށް

މނުވ،
ެ

ގިންތއެއްގެ

ވަކި

ދައުލަތުގެ

ތެރެއިން

ފައިސާ

މިނިސްޓަރު
ފަރާތަކަށް

އެއްވެސް

ނއެވެ.
ވ ެ
ލޯނުގެގޮތުގައި ދޫކޮށްގެން ނު ާ

ލޯނުގެ ގޮތުގައި ފައިސާ

.2

( ހ)

ދޫކުރުން

ތކަށް
ނވެސް ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮ ަ
ވތަ އެހެ ް
މި ޤާނޫނުގައި ،ނު ަ
ކަނޑަނާޅާހާ

ހިނދަކު،

ލތުގެ
ދައު ަ

ފައިސާ،

ލޯނުގެ

ގއި
ގޮތު ަ

ދޫކުރެވޭނ ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގ
ރގައި ،އަދި ދައުލަތު ެ
ހަމަތަކާއި މިންގަނޑުތަކުގެ ތެ ޭ

މާލިއްޔަތުގެ

ނތަކަށް އެކަންޏެވެ.
އލަތުގެ ބޭނު ް
ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ދަ ު
(ށ)

ނފައި
ނންތައް" ކަމަށް ބު ެ
އލަތުގެ ބޭ ު
ބނުމަށްޓަކައި "ދަ ު
މިޤާނޫނުގެ ޭ
ނންތަކަށެވެ.
ތއް ހިމެނިގެންވާ ބޭ ު
އެވަނ ،އަންނަނިވި މަސްލަޙަތު ަ
() 6

މުޅި މުޖްތަމަޢަށް ނުވަތަ މުޖްތަމަޢުގެ ބޮޑު
އއް އޮތުން؛
ބަޔަކަށް އެކަމުން ލިބޭނެ މަންފާ ެ

() 6

އެކަމަކ،

ސަރުކާރަކަށްވތ

އަދާކުރަންޖެހޭ

ސދާ

ގުޅުންހުރި

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ
ކަމަކަށްވުން؛
() 3

އެކަމެއް
ސަބަބަކ،

ކުރުމުގެ
ވަކި

އެންމެ

މައިގަނޑު

ފަރުދެއްގެ

އެއް

މަސްލަޙަތު

ކަމެއް

ބލެވޭ
ޙިމާޔަތްކޮށްދިނުން ކަމުގައި ެ
ކަމުގައި ނުވުން؛
() 2

ޢާންމު

އެކަމަކ،

ރައްކާތެރިކަމާއި،

މ
ޢާން ު

އަމަންއަމާންކަމާއި،

ޤައުމުގެ

ކުރިއެރުމާއި،

ފުދުންތެރިކަމުގެ

ހާސިލުވުމަށް

( ނ)

ޞިއްޙަތާއި،

މަޞްލަޙަތާއި،

ޤައުމުގެ

ދައުލަތުން

ޢާންމު

ލޯނު

އުސޫލެއްގެ
ދައުލަތުން

ދޫކޮށްފައިވާ

ތރެއިން
ެ

މަގުފަހިކުރާ ކަމަކަށްވުން.

ދޫކުރަންވާނ

މަތިން

ކަމެއް

އާންމު

ކަނޑައެޅޭ
ލނެއް
ޯ

ހަމަހަމަ

ކުރެވިފައިވާ

ސިޔާސަތެއްގެ

ދަށުންނެވެ.

މަޢާފުކޮށްދެވޭނެ

ތތައް
ޙާލަ ް

މިސިޔާސަތުގައި ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
ދައުލަތުން

( ރ)

ތގައި
ގޮ ު

ލޯނުގެ

ދޫކުރަންވާނ

ފައިސާ

ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެފަދަ ލޯނެއް ދޫކުރުމަށް ހުއްދަ ދެއްވުމުންނެވެ.
ށ އެދި
ލޯނު ދޫކުރުމުގެ ހުއްދައަ ް

ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅާ

ލިޔުމުގައި ލޯނު ދޭން ބޭނުންވާ ސަބަބާއި ،ލޯނުގެ ޕްރިންސިޕަލް
އަދަދާއި ،އިންޓަރެސްޓް ރޭޓާއި ،އެހެނިހެން ޗާޖެއްވާނަމަ އެޗާޖަކާއި،
ލޯނު

ހޯދުމަށް

އަނބުރާ

ކަނޑައެޅިފައިވާ

މަޢުލޫމާތު

ގޮތުގެ

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ދައުލަތުން ދޫކުރާ ލޯނެއްގެ ފައިސާ ގަވާއިދުން އަނބުރާ ދައްކަމުން

( ބ)

މިނިސްޓަރު

ނުގެންދާނަމަ

އކަމާމެދު
ެ

އެޅެންހުރި

ފިޔަވަޅުތައް

އަޅަންވާނެއެވެ.
ދައުލަތުގެ

(ޅ)

ފައިސާ

ދޫކޮށްފިނަމަ،
ހިސާބު

ވތަ
ނު ަ

ދައުލަތުގެ

އެއްވެސް

ފަރާތަކަށް

ފއިވާނަމަ،
ދޫކޮށް ަ
މާލިއްޔަތުގެ

ލޯނެއްގެ

އެލޯނެއްގެ

ގަވާއިދުގައިވާ

ތގައި
ގޮ ު
މތާއި
މަޢުލޫ ާ
ގޮތުގެމަތިން

ވނެއެވެ.
މިނިސްޓަރު ބަލަހައްޓަން ާ

ދައުލަތުން ދަރަންޏަށް
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( ހ)

ދައުލަތުގެ

ނަމުގައި

ޏށް
ދަރަން ަ

ފައިސާ

ނެގުމަށް،

ނވަތަ
ު

ފައިސާ ނެގުމާއި
ގެރެންޓ

ހށަހަޅާ ކޮންމެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅަންވާނ،
ގެރެންޓއެއް ދިނުމަށް ު
ވ.
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މިނިސްޓަރަށެ ެ

ދިނުން
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާފަދަ ހުށަހެޅުމެއް މިނިސްޓަރަށް
ލިބިއްޖެނަމަ،

އެ

ގޮތުގެމަތިން

ކުރަންޖެހޭ

ނެގުމާ

ދަރަނި

ކަންކަން

ގުޅޭގޮތުން،

ގއިވާ
ނނު ަ
ޤާ ޫ

ކުރުމަކ،

މިނިސްޓަރުގެ

މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.
(ނ)

ދައުލަތައް ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނަގަންވާނ ނުވަތަ ސަރުކާރުން
ނވަތަ
ު
ބން
ދރަނި ނެގުމުގެ ސަބަ ު
ަ
އ
ެ
ގެރެންޓއެއް ދޭންވާނ
ލތުގެ
ނ ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދަށާއި ދައު ަ
ބ ް
ގެރެންޓއެއް ދިނުމުގެ ސަބަ ު
މާލިއްޔަތަށް

އަސަރު

ކުރާނެ

ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް
ގޮތުގެމަތިން
(ރ)

ދައުލަތުން

ނނުއަސާސގައިވާ
ޤާ ޫ

ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ.
ދަރަންޏަށް

ޕްރިންސިޕަލް

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު

ހުށަހެޅުމުން

މިނިސްޓަރު

އަދަދާއި،

އސާ
ފަ ި
އެއަށް

ނަގާނަމަ
ދޭންޖެހޭ

ދަރަންޏަށް
އިންޓަރެސްޓާއި،

ނެގި
އެ

ގއި
ފައިސާ ދަރަންޏަށް ނެގުމުގައި ހިނގާ އެހެން ޙަރަދުތައް ،ބަޖެޓު ަ
ފާސްވެފައި

ކަނޑައެޅި

ދޭންވާނ،

ގޮތުގެމަތިން

ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް

ރެވެނިއު ފަންޑުންނެވެ.
(ބ)

ތން ދަރަނި ނަގާ
މި މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ދައުލަ ު
ކޮންމެ

ފަހަރަކު،

ތގެ
ދައުލަ ު

މާލިއްޔަތުގެ

ގަވާއިދުގައިވާ

ނ ނަގާތާ 90
ގޮތުގެމަތިން ،އެ ދަރަންޏަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ،އެ ދަރަ ި
(ނުވަދިހަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލހަށް މިނިސްޓަރު
ފޮނުވަން ވާނެއެވެ.
(ޅ)

މި

މާއްދާގެ

(ބ)

ގައިވާ

މައުލޫމާތު

ރައްޔިތުންގެ

މަޖިލހަށް

ފޮނުވާއިރު އެ ދަރަންޏެއް ނެގި ބޭނުމާއި ،މުޖުތަމަޢަށް ކުރާނެ
ފައިދާއާއި ،ދަރަންޏަށް ނެގި ޕްރިންސިޕަލް އަދަދާއި ،އެއަށް ދޭންޖެހޭ
އހެން
ދރަންޏަށް ނެގުމުގައި ހިނގާ ެ
އިންޓަރެސްޓާއި ،އެ ފައިސާ ަ
ނގުމާ
ވނެއެވެ .އަދި އެދަރަންޏެއް ެ
ޙަރަދުތައް އެނގެން އޮންނަން ާ
ގުޅޭގޮތުން ކުރެވުނު ދިރާސާގެ ރިޕޯޓުގެ ކޮޕވެސް ރައްޔިތުންގެ

ވނެއެވެ[.
މަޖިލހަށް ފޮނުވަން ާ
އިޞްލާޙު )6( :37/6062 :ގެ ދަށުން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި
ލޯނާއި ގެރެންޓގެ

.2

އލަތުގެ ފަރާތުން ދޭ
ށ ނަގާފައިވާ ފައިސާއާއި ،ދަ ު
ރންޏަ ް
ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ދަ ަ

މަޢްލޫމާތު ލިޔެ

ގެރެންޓ ނުވަތަ އިންޑެމްނިޓ ނުވަތަ އަންޑަރޓޭކިންގސްގެ ހިސާބުތައް ،އޮޑިޓަރ

ބެލެހެއްޓުން

ނވާނެއެވެ.
ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން މިނިސްޓަރު ލިޔެ ބަލަހައްޓަ ް

ދައުލަތުގެ މުދާ
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ތ
ވތަ ދޫކޮށްލަންވާނ ނުވަ ަ
ދައުލަތުގެ މުދަލެއް ދޭންވާނ ،ނުވަތަ ވިއްކާލަންވާނ ،ނު ަ
ށން ހަދާ
ޤނޫނުގެ ދަ ު
ޤނޫނާއި މި ާ
އތާލަންވާނ ،މި ާ
ތ ނަ ް
ރަހުނުކުރަން ވާނ ،ނުވަ ަ

ހުއްދަކުރެވިގެން

ކންކަން ކުރުމަށް މިނިސްޓަރު ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް
ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،މި ަ

ވިއްކުމާއި އެއާމެދު

ލަފާ އެރުވުމުން ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ .މިކަންކަން

ޢަމަލުކުރުން

ކުރަންވާނ،

ކޮންމެ އޮފހެއްގައި ހުންނަ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ ޒިންމާދާރު

ވެރިޔާއެވެ[.

އިޞްލާޙު 6 :37/6062 :ގެ ދަށުން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި

މާލ އަހަރު

.8

މާލ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ހޯދާފައިވާ މުދަލަކަށް ،ނުވަތަ ޚިދްމަތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ

ނިމުމަށްފަހު ފައިސާ

ކރު ބަންދުނޫން 30
ރއް ނިމޭ ފަހުން އަންނަ ސަރު ާ
ފައިސާގެ ބިލެއް ،އެމާލ އަހަ ެ

ހޯދުން

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،އެ ބިލުގައިވާ ފައިސާ ،ނިމުނު މާލ
އަހަރަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުގެ ފައިސާއިން ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ  63ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،އެޑްވާންސް ފަންޑުން ދިނުމަށް މިނިސްޓަރަށް ހުއްދަ
ކުރެވިދާނެއެވެ.

ނުލިބޭނެކަމަށް
ދޫކޮށްލުން

.9

ދައުލަތުގެ ފައިސާއިން މަދުވާ މަދުވުމެއް ،ނުވަތަ ގެއްލޭ ގެއްލުމެއް ،ނުވަތަ އުނިވާ
ލތުގެ ފައިސާ ،ނުވަތަ ގެއްލިފައިވާ،
އުނިވުމެއް ،ނުވަތަ އަނބުރާ ނުލިބޭނެ ދައު ަ
ބނުންކުރަން ކަމުނުދާ
ވތަ ޭ
ވތަ ހަލާކުވެފައިވާ ،ނު ަ
ނުވަތަ ނައްތާލެވިފައިވާ ،ނު ަ
ދައުލަތުގެ މުދަލެއް އަނބުރާ ނުލިބޭނެކަމަށް ދޫކޮށްލެވޭނ ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް

ކަނޑައަޅާ

ގޮތެއްގެމަތިން މިނިސްޓަރު ކަމާބެހޭ ހިސާބުތަކުގައި ހިމެނުމަށްފަހު،

ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.

ޚާއްޞަ އެހ

].10

( ހ)

ނ
ޤާނޫނުން އުފެދޭ ޒިންމާއެއްގެ ދަށު ް
ނުވާގޮތަށް

ނުވަތަ

ޤާނޫނ

ހޭދަކުރަންޖެހޭ ފައިސާއަކަށް
އުފުލުމުގެ

އިލްތިޒާމެއް

ގޮތުން

ތގައި
އަދާކުރަންޖެހޭ ފައިސާއަކަށް ނުވާގޮތަށް ،ޙާއްޞަ އެހގެ ގޮ ު
ދައުލަތުގެ ފައިސާއިން މހަކަށް ނުވަތަ ފަރާތަކަށް ފައިސާގެ އެހއެއް
ވެދެވިދާނެއެވެ.

( ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،ދައުލަތުގެ ފައިސާއިން
ޙާއްޞަ އެހގެ ގޮތުގައި ،މހަކަށް ނުވަތަ ފަރާތަކަށް އެހއެއް
ނވަތަ
ފރާތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމެއްގައިު ،
ވެދެވޭނ ،އެމހަކަށް ނުވަތަ ަ
ކުރިމަތިވާ ދަތި ޙާލަތެއްގައި ،ކޮންމެވެސް އެހއެއް ދައުލަތުން
ޙތެއް ހިމެނޭ ކަމެއް ކަމުގައި ނުވަތަ
ވެދިނުމަކ ،ޢިޖްތިމާޢ މަޞްލަ ަ
ގއެވެ.
ޢަދުލުވެރި ކަމެއް ކަމުގައި ސަރުކާރަށް ފެންނަ ޙާލަތްތަކު ަ
ވތަ
އެހެންނޫންނަމަ ،އެފަދަ އެހއެއް ވެދޭންވާނ މހަކަށް މހަކަށް ނު ަ
ފަރާތަކަށް ދިމާވެފައިވާ މާލ ދައްޗަކުން އެމހަކު ނުވަތަ އެފަރާތެއް
އއްގެ
ގ އެކަށގެންވާ ނިސްބަތެއްގެ ބަ ެ
ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަކ މުޖުތަމަޢު ެ
ގންވާ ކަމަކަށްވުމުގެ އިތުރަށް ،އެ
މަޞްލަޙަތު އެކަމުގައި ހިމެނި ެ
ޙާލަތުގައި އެމހަކު ނުވަތަ އެފަރާތެއް ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަކ އެންމެ
ޢަދުލުވެރި،

އިންޞާފުވެރި

ގޮތްކަމަށް

ސަރުކާރަށް

ނނަ
ފެ ް

ޙާލަތްތަކުގައެވެ.

( ނ)

ތގައި
މި މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) ގެ ދަށުން ޙާއްސަ އެހގެ ގޮ ު
އލަތުގެ ފައިސާއިން އެހއެއް ވެދެވޭނ
މހަކަށް ނުވަތަ ފަރާތަކަށް ދަ ު
ދައުލަތުގެ

މާލިއްޔަތުގެ

ގަވާއިދުގައިވާ

ގޮތުގެމަތިން،

ތ ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އެންގުމަކަށް ނުވަ ަ
ހުއްދައާއެކު މިނިސްޓަރަށެވެ[.
އިޞްލާޙު )3( :37/6062 :ގެ ދަށުން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި

ޗެޕްޓަރ 6
ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓް
ޕަބްލިކް ބޭންކް

.66

އެކައުންޓް ހުޅުވުން

ބހައްޓަންވާނ ،މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރ އޮތޯރިޓގައި،
ދައުލަތުގެ އެންމެހާ ފައިސާ ަ
މިނިސްޓަރު ހުޅުވައި ބަލަހައްޓާ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓުގައެވެ .މޯލްޑިވްސް
މަނިޓަރ އޮތޯރިޓގެ މަރުކަޒެއް ނެތް ރަށެއްގައިނަމަ ،މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރ އޮތޯރިޓގެ
ތ
ތ ބޭންކެއްވެސް ނެ ް
ބންކެއްގައެވެ .އެފަދަ އެކައުންޓެއް އޮ ް
އެކައުންޓެއް އޮތް ޭ
ގ  66ވަނަ މާއްދާގެ
ނނު ެ
އސާ ބަހައްޓަންވާނ ،މިޤާ ޫ
ރަށެއްގައިނަމަ ،ދައުލަތުގެ ފަ ި
ތ
ދަށުން ހުޅުވާ އަދި ހިންގާ އެކައުންޓެއްގައެވެ .އެފަދަ އެކައުންޓެއްވެސް ނެ ް
ހއްޓޭނެ ނިޒާމެއްގެ
ރަށެއްގައި ފައިސާ ބަހައްޓަންވާނ ސަލާމަތްތެރިކަމާއެކު ބެލެ ެ
ދަށުންނެވެ.

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރ

.66

( ހ)

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރ އޮތޯރިޓގެ މަރުކަޒެއް ނުވަތަ އެއޮތޯރިޓގެ

އޮތޯޓިރގައި ނުވަތަ

ވސް ނެތް ރަށެއްގައި ،ސަރުކާރުގެ
އެކައުންޓެއް އޮތް ބޭންކެއް ެ

އެހެން ބޭންކެއްގައި

ވނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކައުންޓެއް
އޮފހަކަށް މިޤާނޫނުގެ ަ 66

އެކައުންޓު ހުޅުވުން

ނނެވެ.
ލިބިގެ ް

ހުޅުވޭނ ،އެކަމަށް މިނިސްޓަރުގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން
އެ ހުއްދަ މިނިސްޓަރު ދޭނ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައެވެ.

( )6

އެކައުންޓް ހުޅުވަން އެދޭ އޮފހަކ މޯލްޑިވްސް
މަނިޓަރ އޮތޯރިޓގެ މަރުކަޒެއް ނެތް ރަށެއްގައި
ހިނގާ

އޮފހަކަށްވުމާއެކު،

އެ

އޮތޯރިޓގެ

އެކައުންޓެއް އޮތް ބޭންކެއްވެސް ނެތް ރަށެއްގައި
ތ
ހިނގާ ސަރުކާރުގެ އޮފހަކަށްވުން؛ ނުވަ ަ
(ކ )

()6

ނ
ލ ނުވަތަ ލޯ ު
އެކައުންޓެއް ބޭނުންވަނ ،ހި ޭ
ލނު
ހލޭ ނުވަތަ ޯ
އެހގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާި ،
އެހގެ

އެއްބަސްވުމެއްގެ

ބެހެއްޓުމަށްކަމަށްވުމާއި،

ލތުގެ
ދައު ަ

ދަށުން
ފައިސާގެ

ހއްޓުމަށް ކަމަށް
ގޮތުގައި ނުބެލެވޭ ފައިސާ ބެ ެ
މިނިސްޓަރަށް ފެނުން.

( ށ)

ހޅުވާ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހުއްދަ ލިބިގެން ު
އެކައުންޓަކުން ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ގޮތަށް ޚަރަދެއް ކުރަންވާނ ،އެ
އެކައުންޓުގައި

ފައިސާ

ވަރަށްވުރެ

ހުރި

އިތުރުނުވާނެ

ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ.
ޕަބްލިކް ބޭންކް

.63

ޕަބްލިކް ފަންޑަކުން އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދޫކުރާ ފައިސާ ފިޔަވައި ،އެ އޮފހަކުން

އެކައުންޓަށް ފައިސާ

ހޯދާ ހުރިހާ ފައިސާއަކާއި ،ބަލައިގަންނަ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ،ޕަބްލިކް ބޭންކް

ޖަމާކުރުން

އެކައުންޓުގައި ޖަމާކުރަންވާނެއެވެ .އެ ފައިސާ ހޯދ ،ނުވަތަ ލިބުނ މޯލްޑިވްސް
މަނިޓަރ އޮތޯރިޓގެ މަރުކަޒެއް ނެތް ރަށެއްގައިނަމަ ،އެފައިސާ ޖަމާކުރާނ ،އެ
ބންކެއްގައެވެ .އެފަދަ ބޭންކެއްވެސް ނެތް ރަށެއްގައި
އޮތޯރިޓގެ އެކައުންޓެއް އޮތް ޭ
ގ 66
ހިނގާ ސަރުކާރުގެ އޮފހަކުން ،އެފަދަ ފައިސާއާމެދު ޢަމަލުކުރާނ މި ޤާނޫނު ެ
ނވެ.
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ެ

ޕަބްލިކް ބޭންކް

.62

މި ޤާނޫނުގެ  62ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،އިންވެސްޓުކުރާ ދައުލަތުގެ

އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވޭ

އކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވޭ
ފައިސާގެ ޕްރިންސިޕަލް އަދަދު ފިޔަވައި ،ޕަބްލިކް ބޭންކް ެ

ފައިސާ ހިސާބުކޮށް

ހުރިހާ ފައިސާއެއް ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން ހިސާބުކޮށް ،ޕަބްލިކް

ތަފްސލު ހިމެނުން

ފަންޑުގެ ހިސާބުތަކުގައި އޭގެ ތަފްސލު ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ޕަބްލިކް ބޭންކް
އެކައުންޓުން ފައިސާ

.65

(ހ)

އަންނަނިވި ޙާލަތުތަކުގައި މެނުވ ،ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓުން ފައިސާ
ނަގައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ދޫކުރުން

()6

ނ
ގ މަތިން ،ވަގުތު ް
މި ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ގޮތެއް ެ
އންވެސްޓްކުރަން މި
ނންނުވާ ފައިސާ ި
ވަގުތަށް ބޭ ު
ޤާނޫނުގެ
ތ
ނުވަ ަ

62

ވަނަ

މާއްދާގައިވާ

ގޮތުގެމަތިން؛

މި

()6

60

ޤާނޫނުގެ

ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް

ނ
ވ ަ
ަ

ރެވެނިއު

މާއްދާގެ
ފަންޑުން

ނ
ދަށު ް
ފައިސާ

ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަދޭ ލިޔުމުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން؛
ތ
ނުވަ ަ
ލންސް
ދގެ ދަށުން ޯ
ވނަ މާއް ާ
މި ޤާނޫނުގެ ަ 66

()3

އެންޑް

ވާރކްސް

ކެޕިޓަލް

ފައިސާ

ފަންޑުން

ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަދޭ ލިޔުމުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން؛
ތ
ނުވަ ަ
މި ޤާނޫނުގެ  63ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ

()2

ތ
ޑން؛ ނުވަ ަ
ގޮތުގެމަތިން ،އެޑްވާންސް ފަން ު
ޓްރަސްޓް

()5

ޓްރަސްޓް

ގ
އެކައުންޓެއް ެ

ތން ޓްރަސްޓް ފަންޑުން.
ސްޓޭޓްމަންޓްގައިވާ ގޮތުގެމަ ި

( ށ)

ގ ފައިސާ
ދގެ (ހ) ގައިވާ ފަދައިން ނަ ާ
މި ޤާނޫނުގެ  62ވަނަ މާއް ާ
ފިޔަވައި ،ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓުން ނަގާ ހުރިހާ ފައިސާ އެއްވެސް،
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް

ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން ހިސާބުކޮށް،

ފސލު
ފަންޑުގެ ހިސާބުތަކުގައި އޭގެ ތަ ް

ޕަބްލިކް ބޭންކް

.62

( ހ)

އެކައުންޓުގައި ހުރި

ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ށ
ގތުން ވަގުތަ ް
ރ ފައިސާގެ ތެރެއިން ،ވަ ު
ނޓުގައިހު ި
ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައު ް
ނނަނިވި
ބޭނުންނުވާ ފައިސާ ،އެ އެކައުންޓުން ނަގައި ،އަ ް

ފައިސާގެ ތެރެއިން

ތެރެއިން

ވަގުތުން ވަގުތަށް

މިންގަނޑުތަކާ

ބޭނުންނުވާ ފައިސާ

ޕަބްލިކް

ގޮތަކަށް

އަދި

އެއްގޮތްވާ

މާލ

ރައްކާތެރިކަމާގުޅޭ

ގޮތުގެމަތިން،

ގ
ގޮތްތަކު ެ

ބައިނަލްއަޤްވާމ

ރށް
މިނިސްޓަ ަ

ޓ
އިންވެސް ް

ކުރެވިދާނެއެވެ.

އިންވެސްޓްކުރުން
(ހ)

()6

ބޭރު

ޤައުމެއްގެ

ބައިނަލްއަޤްވާމ
ދޫކޮށްފައި،

ސަރުކާރަކުން

ތ
ނުވަ ަ

މާލ އިދާރާއަކުން
ނުވަތަ

ރންޓ
ގެ ެ

ވ
ކޮށްފައި ާ

ސެކިއުރިޓޒްއަށް.
މޯލްޑިވްސް

()6

ބޯޑުން

މަނިޓަރ
ބލުކުރާ
ޤަ ޫ

އޮތޯރިޓގެ

ޑިރެކްޓަރުންގެ

ބންކެއްގެ
ޭ

އ
އެކައުންޓުގަ ި

ޑިޕޮޒިޓުގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓުމަށް.
ގ
ދއުލަތު ެ
ަ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިންވެސްޓްކުރާ

( ށ)

ހިސާބު،

ފައިސާގެ

ޖެނެރަލް

އޮޑިޓަރ

ނ
ގޮތެއްގެމަތި ް

ކަނޑައަޅާ

ވނެއެވެ.
މިނިސްޓަރު ބަލަހައްޓަން ާ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުރާ ކޮންމެ

( ނ)

އިންވެސްޓްމަންޓަކުން
އެކައުންޓަށް

ލިބޭ

ޖަމާކޮށް،

އިންޓަރެސްޓެއްވެސް
މ
ި

ޤާނޫނުގެ

ޕަބްލިކް
ވަނަ

30

ބޭންކް
އ
މާއްދާގަ ި

ތން އެއާމެދު ޢަމަލުކުރަން ވާނެއެވެ.
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަ ި
ޚަރަދުކުރުމަށް

(ހ)

.67

ޕަބްލިކް

ބޭންކް

ގއިވާ
އެކައުންޓު ަ

ދައުލަތުގެ

ފައިސާގެ

ނ
ތެރެއި ް

ލ
ޑ ކެޕިޓަ ް
ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑް ،ނުވަތަ ލޯންސް އެން ް

ހުއްދަދޭ ލިޔުން

ށ
ވާރކްސް ފަންޑުގައިވާ ފައިސާ ޚަރަދުކުރެވޭނ މިނިސްޓަރު ސޮއިކޮ ް
ލިޔުމުން ދޫކުރާ ހުއްދައެއްގެ ދަށުންނެވެ.
(ށ)

މި

(ހ)

މާއްދާގެ

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ހުއްދަ

ދޫކުރަންވާނ

މނޭ ޚަރަދެއް ކުރުމަށެވެ.
ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓެއްގައި ހި ެ
(ނ)

ނމެ މާލ
ނކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ދޫކުރާނ ކޮ ް
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާ ް
އަހަރެއް ފެށޭއިރުއެވެ .އަދި މިގޮތުން ދޫކުރާނ އަހަރަކު އެއް ހުއްދައެވެ.

(ރ)

މި

(ހ)

މާއްދާގެ

އ
ގަ ި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ގ
ހުއްދައި ެ

ދަށުން،

ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑާއި ،ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލް ވާރކްސް
ފަންޑުން މާލ އަހަރެއްގައި ކުރެވޭ ޖުމްލަ ޚަރަދު ،އެ
ބަޖެޓުގައި،

އެ

ފަންޑުން

ޚަރަދުކުރުމަށް

ގ
މާލ އަހަރެއް ެ

ފާސްކޮށްފައިވާ

ޖުމްލަ

ޚަރަދަށްވުރެ އިތުރުވެގެން ނުވާނެއެވެ.

ސިއްރު

( ބ)

ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓަކާ ގުޅިގެން ދޫކުރެވިފައިވާ ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި
އއް އެ ބަޖެޓުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން،
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ހުއްދަ ެ

ނ މެނުވ،
އ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތި ް
މިޤާނޫނުގެ  8ވަނަ މާއްދާގަ ި
ޚަރަދެއްކުރުމަކަށް ބޭނުމެއް

ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ޗެޕްޓަރ 3
ޕަބްލިކް ފަންޑުތައް

ޕަބްލިކް ފަންޑުތަކުގެ
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(ހ)

ހިސާބުތައް

އަންނަނިވި

ޕަބްލިކް

ތކުގެ
ފންޑު ަ
ަ

ހިސާބުތައް

އޮޑިޓަރ

ޖެނެރަލް

ވނެއެވެ.
ކަނޑައަޅާގޮތަކަށް މިނިސްޓަރު ލިޔެ ،ބަލަހައްޓަން ާ

(ށ)

()6

ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑް؛

()6

ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލް ވާރކްސް ފަންޑް؛

()3

އެޑްވާންސް ފަންޑް؛

()2

ޓްރަސްޓް ފަންޑް؛

ޕަބްލިކް

ފަންޑުތަކުގައިހުރި

ފައިސާގެ

ޖުމްލަ،

ޕަބްލިކް

ކ
ބޭން ް

ނ
އެކައުންޓުގައިހުރި ފައިސާއާއި ،މި ޤާނޫނުގެ  62ވަނަ މާއްދާގެ ދަށު ް
އިންވެސްޓް ކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ޖުމްލައާ އެއްވަރުވާން ވާނެއެވެ.
ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް
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ގ
ހ ހިނދަކު ،ދައުލަތު ެ
އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ ާ

ރެވެނިއު ފަންޑަށް

ފައިސާގެ ތެރެއިން އަންނަނިވި ފައިސާ ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ފައިސާއެއްވެސް

ފައިސާ ޖަމާކުރުން

ޖަމާކުރަންވާނ ،ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑަށެވެ.
(ހ)

އތޯރިޓގެ
ޮ
މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރ އޮތޯރިޓގެ މަރުކަޒެއް ނުވަތަ އެ
ތ ރަށެއްގައި ،ނުވަތަ ރާއްޖޭން ބޭރުގައި
އެކައުންޓެއް އޮތް ބޭންކެއް ނެ ް
ބ
ހިނގާ ސަރުކާރުގެ އޮފހަކުން ހޯދާ ،ނުވަތަ އެފަދަ އޮފހަކަށް ލި ޭ
ރ ދައުލަތުގެ ފައިސާ؛
ނުވަތަ ،އެފަދަ އޮފހެއްގައި ހު ި

(ށ)

މ
ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލް ވާރކްސް ފަންޑަށް ޖަމާކުރަންވާނެކަމަށް ި
ބޔާންކުރާ ދައުލަތުގެ ފައިސާ؛
ޤާނޫނުގެ  66ވަނަ މާއްދާގައި ަ

( ނ)

ނ
ޤނޫނުގެ  62ވަ ަ
އެޑްވާންސް ފަންޑަށް ޖަމާކުރަންވާނެކަމަށް މި ާ

މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ދައުލަތުގެ ފައިސާ؛

( ރ)

ކމަށް މި
ޓްރަސްޓް ފަންޑުގައި ހިމެނޭ އެކައުންޓުތަކަށް ޖަމާކުރަންވާނެ ަ
ޤާނޫނުގެ  67ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ދައުލަތުގެ ފައިސާ؛

( ބ)

އިންޓަރެސްޓް ސަސްޕެންސް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަން ވާނެކަމަށް މި
ބޔާންކުރާ ދައުލަތުގެ ފައިސާ.
ޤާނޫނުގެ  30ވަނަ މާއްދާގައި ަ

ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް
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( ހ)

ރެވެނިއު ފަންޑުން

ނ
އަންނަނިވި ޙާލަތުތަކުގައި މެނުވ ،ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑު ް
ނވާނެއެވެ.
ދައުލަތުގެ ފައިސާ ދޫކޮށްގެން ު

ފައިސާ ދޫކުރުން
(ހ)

()6

އެ އަހަރަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލހުން ފާސްކޮށްފައިވާ
ތ
ތން؛ ނުވަ ަ
ބަޖެޓުގައިވާ ގޮތުގެމަ ި

()6

ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑުން ފައިސާ ދޫކުރުމަށް
ތ
ވ ަ
މތިން؛ ނު ަ
ހުއްދަކުރާ ޤާނޫނެއްގައިވާ ގޮތުގެ ަ

()3

ދައުލަތުގެ

މާލިއްޔަތުގެ

ގަވާއިދުގައިވާ

ގޮތުގެމަތިން

ޑ ދިނުމަށް.
ދައުލަތުގެ ފައިސާއިން ،ރިފަން ް

( ށ)

ސލިޑޭޓަޑް
ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަދޭ ލިޔުމެއް ހޯދުމަށްފަހުގައި މެނުވ ،ކޮން ޮ
އސާ ދޫކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
ރެވެނިއު ފަންޑުން ދައުލަތުގެ ފަ ި

ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލް
ވާރކްސް ފަންޑަށް

.66

ޑ
ދައުލަތުގެ ފައިސާގެ ތެރެއިން އަންނަނިވި ފައިސާ ޖަމާކުރަންވާނ ،ލޯންސް އެން ް
ކެޕިޓަލް

ވާރކްސް ފަންޑަށެވެ.

ފައިސާ ޖަމާކުރުން
(ހ)

ދއުލަތުގެ
މިޤާނޫނުގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ ަ
ކށް
ބޭނުންތަ ަ

ދައުލަތުގެ

ލއްޔަތުގެ
މާ ި

ދައުލަތުން ދޭ ލޯނުގެ ގޮތުގައި

ގަވާއިދުގައިވާ

ގޮތުގެމަތިން،

ށ
ދޫކުރުމަށާއި ،ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތަކަ ް

ދޫކުރުމަށް ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑުން ،ދައުލަތުގެ

ގ
މާލިއްޔަތު ެ

ށ
ނސް އެންޑް ކެޕިޓަލް ވާރކްސް ފަންޑަ ް
ގަވާއިދުގައި ވާގޮތުގެމަތިން ،ލޯ ް

ދޫކުރެވޭ ފައިސާ.
(ށ)

އެންޑް

ލޯންސް

ވާރކްސް

ކެޕިޓަލް

ފަންޑުން

ގ
ލޯނު ެ

ދޫކުރި

ޕްރިންސިޕަލަށް ދައްކާ ފައިސާ.
(ނ)

ދައުލަތުގެ މުދަލެއް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ.

(ރ)

ޔސް ،އަދި އެހެން ފަރާތަކުންވިޔަސް،
ބައިނަލްއަޤްވާމ ޖަމާޢަތަކުންވި ަ
ނުލައި ،އެހގެ

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު ކުރުމަށް އެއްވެސް ޝަރުޠަކާ
ގޮތުގައިދޭ ފައިސާ.

( ބ)

ނ
ކ ް
ކެޕިޓަލް ޚަރަދު ކުރުމަށް ،ނުވަތަ އެހެންވެސް ކަމަކަށް ،އެކި ފަރާތްތަ ު
ދައުލަތަށް ދޫކުރާ ލޯނުގެ ފައިސާއާއި ،ދައުލަތުން ދަރަންޏަށް ހޯދާ
ފައިސާ.

ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލް
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(ހ)

ވާރކްސް ފަންޑުން

ލޯންސް

އެންޑް

ކެޕިޓަލް

ވާރކްސް

ފަންޑުން

ފައިސާ

ދައުލަތުގެ

ދޫކުރެވޭނ ،ފާސްކުރާ ބަޖެޓުގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ފައިސާ ދޫކުރުން
(ށ)

ސ
މނުވ ،ލޯން ް
ޚަރަދު ކުރުމަށް ހުއްދަދޭ ލިޔުމެއްގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ެ
ނ
ދކޮށްގެ ް
އެންޑް ކެޕިޓަލް ވާރކްސް ފަންޑުން ދައުލަތުގެ ފައިސާ ޫ
ނުވާނެއެވެ.

(ނ)

ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލް ވާރކްސް ފަންޑަށް ދައުލަތުގެ ފައިސާއެއް
ށ
ޖަމާކުރ ވަކި ބޭނުމެއްގައިކަމުގައި ވާނަމަ ،އެ ބޭނުމެއް ހާސިލުކުރުމަ ް
މެނުވ ،އެ ފަންޑުން އެ ފައިސާ ދޫކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

އެޑްވާންސް ފަންޑުން

.63

( ހ)

ށވެ.
އެޑްވާންސް ފަންޑުން ފައިސާ ދޫކުރެވޭނ ،އަންނަނިވި ކަންކަމަ ެ

ފައިސާ ދޫކުރުން

()6

ޚިދްމަތްތަކަށާއި،

ސަރުކާރުގެ

އާންމު

ޚަރަދުތަކަށް

ވަގުތގޮތުން

ދންޖެހޭ
ޭ

މޯލްޑިވްސް

މަނިޓަރ

އޮތޯރިޓގެ

ލ
ކެޕިޓަ ް
ފައިސާއާއި،
މަރުކަޒެއް

އ
ނޓެއް އޮތް ބޭންކެ ް
ނުވަތަ އެ އޮތޯރިޓގެ އެކައު ް

ނެތް
ހިނގާ

ރަށެއްގައި ،ނުވަތަ ރާއްޖޭން ބޭރުގައި
އޮފސްތަކުގެ

ސަރުކާރުގެ

ޚަރަދުތަކަށް

އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދޫކުރާ ފައިސާ ދޫކުރުމަށް؛
ކުރިން ވިސްނައިގަންނަން ނުވަތަ ރާވަން ނޭނގޭ

()6

އަދި
ފައިސާ

ދިމާވާ

ކުއްލިއަކަށް
ދޫކުރަންޖެހޭ

ބނުމަކަށް
ޭ

ފަދަ

ގ
ދައުލަތު ެ

ޙާލަތެއްގައި

ފައިސާ

ދޫކުރުމަށް؛ އަދި

()3

ސ
ތން އެހެން އެއްވެ ް
ގތެއްގެ މަ ި
ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ޮ
ޕަބްލިކް

ފަންޑަކުން

ފައިސާ

ދޫކުރެވެން

ނެތް

ޙާލަތެއްގައި ފައިސާ ދޫކުރުމަށް.

( ށ)

ބރުގައިވާ
ނ ަ
ވނަ ނަ ް
ނ ނަންބަރާއި ަ 3
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ  6ވަ ަ
މ
ފއިވާނަ ަ
ގޮތުގެމަތިން ،އެއްވެސް ފައިސާއެއް އެޑްވާންސް ފަންޑުން ދޫކޮށް ަ
އެ ފަންޑަށް އެ ފައިސާ އަނބުރާ

ޖަމާކުރުމަށްޓަކައި ،ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް

ނސް އެންޑް ކެޕިޓަލް ވާރކްސް ފަންޑުން،
ރެވެނިއު ފަންޑުން ،ނުވަތަ ލޯ ް
މނިސްޓަރު،
އސާ ނެގުމަށް ބޭނުންވާކަން ި
ނުވަތަ އެ ދެ ފަންޑުން ފަ ި
ށ
ޓ ް
މންދާ ބަޖެ ަ
ވިދިގެން އަންނަ މާލ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ،ނުވަތަ ހިނގަ ު
ފައިސާ އިތުރު ކުރުމަށް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

( ނ)

ށފައިވާ ކަމަކަށް މިނިސްޓަރުގެ ހުއްދައެއް
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮ ް
ލިޔުމަކުން ލިބިގެން އެ ލިޔުމުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މެނުވ ،އެޑްވާންސް
ވނެއެވެ.
ފަންޑުން ފައިސާ ދޫކޮށްގެން ނު ާ

އެޑްވާންސް ފަންޑަށް
ފައިސާ ޖަމާކުރުން
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ދައުލަތުގެ ފައިސާގެ ތެރެއިން އަންނަނިވި ފައިސާ ޖަމާ ކުރަންވާނ ،އެޑްވާންސް
ފަންޑަށެވެ.

( ހ)

ބރުގައިވާ
ނ ަ
ދގެ (ހ) ގެ  6ވަނަ ނަ ް
މި ޤާނޫނުގެ  63ވަނަ މާއް ާ
ވ
ގޮތުގެމަތިން އެޑްވާންސް ފަންޑުން އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދޫކޮށްފައި ާ
ފައިސާގެ ތެރެއިން އެ ފަންޑަށް އަނބުރާ ދައްކާ ފައިސާ؛

( ށ)

ނ
ނންބަރާއި  3ވަ ަ
ގ (ހ) ގެ  6ވަނަ ަ
ވނަ މާއްދާ ެ
މި ޤާނޫނުގެ ަ 63
ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،އެޑްވާންސް ފަންޑުން ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާއާ
ގުޅިގެން އެ ފަންޑަށް އަނބުރާ ދެއްކުމަށް މިޤާނޫނުގެ  63ވަނަ މާއްދާގެ
ކަނޑައަޅައި ފާސްކޮށްފައިވާ

ޓގައި
ޖ ު
(ށ) ގައިވާގޮތުގެމަތިން ބަ ެ
ފައިސާ.
ޓްރަސްޓް ފަންޑް
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(ހ)

އެކުލެވިގެންވާގޮތް

މާއްދާގައި

ޓްރަސްޓް ފަންޑް އެކުލެވިގެންވަނ މި ޤާނޫނުގެ  30ވަނަ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންޓަރެސްޓް ސަސްޕެންސް އެކައުންޓާއި ،އަދި އެހެން
ޓ
ޤާނޫނަކުން ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް ޓްރަސް ް
އެކައުންޓެއް އުފައްދާނަމަ ،އެ ޓްރަސްޓް އެކައުންޓަކާއި،

ގ
މި މާއްދާ ެ

ރސްޓް އެކައުންޓުތަކުގެ މައްޗަށެވެ.
(ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓް ަ
(ށ)

ޓރަސްޓް
ް
ނތަކަށްޓަކައި އެކި ދުވަސްވަރު އުފައްދާ
އަންނަނިވި ބޭނު ް
އެކައުންޓުތައްވެސް ޓްރަސްޓް ފަންޑުގައި ހިމެނޭނެއެވެ.

()6

ކކަށް
ބޭނުންތަ ަ

ސަރުކާރުގެ

ވަކި

ބަޖެޓުގައި

ކަނޑައަޅައި

ޚަރަދު

ފސްކޮށްފައިވާ
ާ

ކުރުމަށް
ދައުލަތުގެ

ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމަށް؛

()6

ސަރުކާރުގެ

އޮފހެއް

ފަރާތަކަށްޓަކައި،

ކަމުގައިނުވާ
ފައިސާ

ނ
ލތު ް
ދައު ަ

އެހެން
ބަހައްޓައި

ދިނުމަށް؛

()3

ޔގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ހިލޭ
ބނުމަކަށް ހަދި ާ
ދައުލަތުގެ ވަކި ޭ
އެހގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއާއި ،ވަކި ޝަރުޠުތަކެއްގެ
ލބޭ ފައިސާ ،ދައުލަތުގެ ފައިސާގެ
މަތިން ދައުލަތަށް ި
ބހެއްޓުމަށް؛
ގޮތުގައި ވަގުތގޮތުން ެ

()2

ދައުލަތަށް

ލިބޭ

ވަކި

ފައިސާއެއްގެ

ބޭނުމެއް

އޓުމަށް؛
ބހެ ް
އެނގެންދެން ،ވަގުތގޮތުން ެ

()5

ޓްރަސްޓް

އެކައުންޓުގެ

ބަޖެޓުގައި

ކަ ނޑައަޅާ

އެންމެހައި ފައިސާ؛

ކ
ވަ ި

ޚާއްޞަ

ބޭނުމަކަށް

ފާސް

ކޮށްފައިވާ

ދައުލަތުގެ

ޓްރަސްޓް

()2

އެކައުންޓުގެ

އ
ބޭނުމަކަށްޓަކަ ި

ޚާއްޞަ

ލިބިފައިވާ ދައުލަތުގެ އެންމެހައި ފައިސާ.

( ނ)

ދ
މިނިސްޓަރުގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބިގެން މެނުވ ،އަ ި
(ށ)

ވ
ބަޔާންކޮށްފައި ާ

ގައި

ބޭނުމަށްޓަކައި

މި މާއްދާގެ

މެނުވ،

ޓްރަސްޓް

ވނެއެވެ.
އެކައުންޓެއް އުފައްދައިގެން ނު ާ

ޓްރަސްޓް
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(ހ)

އ
ޤނޫނެއްގެ ދަށުން ޓްރަސްޓް އެކައުންޓެ ް
ހން ާ
މި ޤާނޫނުގެ ،ނުވަތަ އެ ެ

އެކައުންޓުތަކުގެ

ގާއިމުކޮށްފިނަމަ،

ޓްރަސްޓް ސްޓޭޓްމަންޓް

އޮންނަންވާނެއެވެ.
(ށ)

އެ

ނޓަކާ
އެކައު ް

ގުޅޭ

ޓްރަސްޓް

އ
ޓމަންޓެ ް
ސްޓޭ ް

ދ
މި ޤާނޫނުގައި "ޓްރަސްޓް ސްޓޭޓްމަންޓް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނ ،އުފައް ާ
ޓްރަސްޓް އެކައުންޓުގެ ނަމާއި ،ބޭނުމާއި ،އެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރާ
އ
ފައިސާގެ ބާވަތާއި އަދަދާއި ،އެ އެކައުންޓުން ކުރުން ހުއްދަ ޚަރަދާއިެ ،
މލިއްޔަތުގެ
އެކައުންޓު ހިންގުމުގެ ޒިންމާ އުފުލާ ފަރާތާއި ،ދައުލަތުގެ ާ
ނ
ޓންޖެހޭ ެ
އ ަ
ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ އެކައުންޓާ ގުޅޭގޮތުން ބަލަހަ ް
މނޭ
އެހެން ހުރިހާ ތަފްސލުތައް ހި ެ

ގޮތަށް މިނިސްޓަރު ތައްޔާރުކޮށް،

އ އެކައުންޓާގުޅޭ ރަސްމ ތަފްސލުތައް
މިނިސްޓަރު ސޮއިކޮށްފައިވާެ ،
ހިމެނޭ އެ އެކައުންޓާގުޅޭ އެންމެ އިސް ލިޔުމަށެވެ.

( ނ)

ޓ
ނޓަރެސް ް
މި ޤާނޫނުގެ  30ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ،އި ް
އ
ސަސްޕެންސް އެކައުންޓަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ޓްރަސްޓް ސްޓޭޓްމަންޓެ ް
އޮންނަންވާނެއެވެ.

( ރ)

ހުރިހާ

ޓްރަސްޓް

ޓޓްމަންޓެއްވެސް
ސް ޭ

ދައުލަތުގެ

މާލިއްޔަތުގެ

ގަވާއިދުގައިވާ

ދައުލަތުގެ

މާލިއްޔަތުގެ

ގަވާއިދުގައިވާ

ތައްޔާރުކުރަންވާނ،
ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ގޮތުގެމަތިން،

އަދި

ޓރަސްޓް
ް

ސްޓޭޓްމަންޓް އިޞްލާޙުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ޓްރަސްޓް
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ގ
ލތު ެ
މތިން މެނުވ ،ދައު ަ
ޓްރަސްޓް އެކައުންޓުގެ ޓްރަސްޓް ސްޓޭޓްމަންޓްގައިވާ ގޮތުގެ ަ

ފައިސާ ،ޓްރަސްޓް އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

އެކައުންޓުތަކަށް ފައިސާ
ޖަމާކުރުން
ޓްރަސްޓް އެކައުންޓުން

.68

( ހ)

ފައިސާ ދޫކުރުން

ނ
ތގެމަތި ް
ރސްޓް ސްޓޭޓްމަންޓްގައިވާ ގޮ ު
ޓްރަސްޓް އެކައުންޓެއްގެ ޓް ަ
މެނުވ ،އެ ޓްރަސްޓް
އަދި

ނުވާނެއެވެ.

ނ
އެކައުންޓަކުން ދައުލަތުގެ ފައިސާ ދޫކޮށްގެ ް

ޓްރަސްޓް

އެކައުންޓެއްގައި

ހުރި

ރ
ފައިސާއަށްވު ެ

އިތުރަށް އެ އެކައުންޓުން ފައިސާ ނަގައިގެން ނުވާނެއެވެ.

( ށ)

ގޮތްތަކުގެ

އަންނަނިވި

ގޮތަކަށް

ރއިން
ތެ ެ

ޓްރަސްޓް

މެނުވ،

ނ ނުވާނެއެވެ.
އެކައުންޓަކުން ފައިސާ ދޫކޮށްގެ ް
ޅވުނު އެކައުންޓެއްނަމަ،
ދށުން ހު ު
އެހެން ޤާނޫނެއްގެ ަ

()6

އެ

އަދި

ޤާނޫނުގައިވާ

އެކައުންޓުގެ

އެ

ޓްރަސްޓް

ތން؛
ސްޓޭޓްމަންޓްގައިވާ ގޮތުގެމަ ި
އިންޓަރެސްޓް

()6

ސަސްޕެންސް

އެކައުންޓުނަމަ،

މި

ޤާނޫނުގެ  30ވަނަ މާއްދާގައިވާ އަދި އެ އެކައުންޓުގެ
ގތުގެމަތިން؛
ޓްރަސްޓް ސްޓޭޓްމަންޓްގައިވާ ޮ
އެހެން ޓްރަސްޓް އެކައުންޓެއްނަމަ ،އެ އެކައުންޓެއްގެ

()3

ގތުގެމަތިން.
ޓްރަސްޓް ސްޓޭޓްމަންޓްގައިވާ ޮ
ޓްރަސްޓް

(ހ) މި

.69

ޤާނޫނުގެ
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ވަނަ

މާއްދާގެ

(ށ)

ގާއިމުކޮށްފައިވާ

ގައި

ވ
ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ގ
އެކައުންޓެއް ެ

ޓްރަސްޓް

އެކައުންޓުތައް

މަޤްޞަދަށްޓަކައި

ބަންދުކުރުން

މޤްޞަދު
ވތަ އެ އެކައުންޓު އުފެއްދި ަ
މަޤްޞަދު ފުރިހަމަވުމުން ،ނު ަ
ފުރިހަމަ ނުކުރެވޭކަމަށް މިނިސްޓަރަށް ފެނިއްޖެނަމަ ،އެ އެކައުންޓު
މނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ބަންދުކުރުމަށް އެންގުމުގެ ބާރު ި

އިންޓަރެސްޓް
ސަސްޕެންސް
އެކައުންޓް

( ށ)

ޓްރަސްޓް އެކައުންޓެއް ބަންދުކުރުމަށް މިނިސްޓަރު އަންގައިފިނަމަ ،އެ
އންޓުގައި
ފއިސާ ދިނުމަށްފަހު ،އެ އެކަ ު
އެކައުންޓުން ދޭންޖެހިފައިވާ ަ
ބާކހުރި

ދައުލަތުގެ

ބަންދުކުރުމުގައި

އމެދު
ފައިސާ ާ

ޢަމަލުކުރަންވގޮތް

ޢަމަލުކުރާނ،
އެ

އެ

އކައުންޓު
ެ

އެކައުންޓުގެ

ޓރަސްޓް
ް

ސްޓޭޓްމަންޓްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ ،އެ ގޮތުގެމަތިންނެވެ .ޓްރަސްޓް

ސްޓޭޓްމަންޓްގައި

ގޮތެއް

ކަނޑައަޅާފައި

ނުވާނަމަ،

އ
ެ

ފައިސާ

ޖަމާކުރާނ ،ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑަށެވެ.

އިންޓަރެސްޓް

.30

( ހ)

ސަސްޕެންސް

ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި[ ،އިންޓަރެސްޓް ސަސްޕެންސް
ނޓެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.
އެކައުންޓް] ގެ ނަމުގައި އެކައު ް

އެކައުންޓް

( ށ)

މި

ޤާނޫނުގެ

62

އިންވެސްޓްމަންޓުތަކަށް

ވަނަ
ބ
ލ ޭ
ި

މާއްދާގައިވާ
އެންމެހައި

ގޮތުގެމަތިން
އިންޓަރެސްޓް

ކުރާ
ފައިސާ

ޖަމާކުރަންވާނ ،އިންޓަރެސްޓް ސަސްޕެންސް އެކައުންޓަށެވެ.

( ނ)

އ
ތކަށް ބަޔާންކޮށްފަ ި
ހންގޮ ަ
އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެ ެ

ނުވާހާ ހިނދަކު،

އިންޓަރެސްޓް ސަސްޕެންސް އެކައުންޓުގައި ހުރި ދައުލަތުގެ ފައިސާ އެ
ތ
ފންޑަކަށް ،ނުވަ ަ
ކރަންވާނ ،ޕަބްލިކް ަ
އެކައުންޓުން ނަގައި ޖަމާ ު
ވ
އިންޓަރެސްޓް ސަސްޕެންސް އެކައުންޓުގެ ޓްރަސްޓް ސްޓޭޓްމަންޓްގައި ާ
ތކަށެވެ.
ވތަ އެކައުންޓު ަ
އކައުންޓަކަށް ،ނު ަ
ގޮތުގެމަތިން އެހެން ޓްރަސްޓް ެ

ޗެޕްޓަރ 2
ބަޖެޓު އެކުލަވާލައި،
ބަޖެޓު އެކުލަވާލައި
މިނިސްޓަރަށް ފޮނުވުން

].31

ހުށަހެޅުން

ރ އާމްދަނއާއި ،އެތަނުން
މށް ލަފާކު ާ
ދައުލަތުގެ ކޮންމެ އޮފހަކުން ،އެތަނަކަށް ލިބޭނެކަ ަ
ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ރިކަރަންޓް ޚަރަދާއި ،ކެޕިޓަލް ޚަރަދު ހިމަނައިގެން އެ އަހަރަކަށް
ލަފާކުރާ ބަޖެޓު އެކުލަވާލައި ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،އަދި
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ތާރޚަށް ،ނުވަތަ އެ ތާރޚުގެ ކުރިން ،މިނިސްޓްރ
އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރއަށް އެ ބަޖެޓު ފޮނުވަންވާނެއެވެ .މި މާއްދާގައި
ނ
ށ ް
ގއި މި ޤާނޫނުގެ ދަ ު
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ކުރާނ ،އެއިން ކޮންމެ އޮފހެއް ަ
ކަނޑައަޅާ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއެވެ[.
އިޞްލާޙު )6( :6/6063 :ގެ ދަށުން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި

ދައުލަތުގެ އަހަރ

.36

]( ހ)

ބަޖެޓު

ރައްޔިތުންގެ

މަޖިލހަށް

ކޮންމެ

ހޅުމަށްޓަކައި
ށ ެ
ހު ަ

އހަރަކަށް
ަ

މާލ

އޔާރުކޮށް،
ލތުގެ ބަޖެޓު ،މިނިސްޓަރު ތަ ް
އެކުލަވާލެވޭ އެ އަހަރުގެ ދައު ަ
ބަޖެޓު އެކުލަވާލެވޭ މާލ އަހަރު ފެށުމުގެ އެންމެ ލަސްވެގެން 6
މަސްދުވަސް ކުރިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ[.
އިޞްލާޙު 8/6066 :ގެ ދަށުން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި

( ށ)

ޖޓުގައި،
ހށަހަޅާއިރު ،އެބަ ެ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބަޖެޓު ު
ރ
ބަޖެޓު އެކުލަވާލެވޭ މާލ އަހަރަކަށް ދައުލަތުން ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކު ި
ދ
މށް ލަފާކުރާ އެއްޗެއްގެ ހިސާބާއި ،އަ ި
ލބޭނެ ކަ ަ
ޚަރަދާއި ،ދައުލަތަށް ި
ނ
ށ ލިބު ު
ލތަ ް
ހިނގި ޚަރަދާއި ،ދައު ަ

ނ
ތ ް
ވޭތުވެދިޔަ މާލ އަހަރު ދައުލަ ު

ށ
އ ވަކި ސުރުޚތަކެއްގެ ދަށުން ފާހަގަކޮ ް
އެއްޗެއްގެ ހިސާބު ،އެ ބަޖެޓުގަ ި
ބަޔާން ކުރަންވާނެއެވެ.

( ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދައުލަތުގެ އަހަރ ބަޖެޓު
ސ އެންޑް
ހުށަހަޅާއިރު ،ކެޕިޓަލް ޚަރަދުކުރުމަށް ހުށަހަޅަންވާނ ،ލޯން ް
ކެޕިޓަލް

ފަންޑުންނެވެ.

ވާރކްސް

އަދި

ހުށަހަޅަންވާނ ،ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު

]( ރ)

ށ
އޮފހަކަ ް

ދައުލަތުގެ

ކޮންމެ

އެތަނަކަށް

ގނެކަމަށް
ހިނ ާ

ރިކަރަންޓް
ފަންޑުންނެވެ.

މށް
ލިބޭނެކަ ަ

ފކުރާ
ލަ ާ

އހަރ
ޚަރަދުގެ ޚުލާޞާ ،ދައުލަތުގެ ަ

ށ
ޚަރަދުކުރުމަ ް

ލަފާކުރާ

ރިކަރަންޓް

މދަނއާއި،
އާ ް

ޚަރަދާއި،

ލ
ކެޕިޓަ ް

އވެ .އަދި
ނންވާނެ ެ
ބަޖެޓުގައި ހިމަ ަ

ދައުލަތުގެ އޮފސްތަކުން ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ބޮޑެތި ރިކަރަންޓް ޚަރަދާއި
ކެޕިޓަލް

ޚަރަދުތަކުގެ

ތަފްޞލު

ދައުލަތުގެ

އަހަރ

އ
ބަޖެޓުގަ ި

ހިމަނަންވާނެއެވެ[.
އިޞްލާޙު 6/6063 :ގެ ދަށުން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި

( ބ)

ބަޖެޓަށް

އިތުރަށް

ވ
ބޭނުން ާ

ފައިސާއެއް

ރައްޔިތުންގެ

ނ
މަޖިލހު ް

ނ
ފާސްކުރުމަށް ނުވަތަ ސަޕްލިމެންޓްރ ބަޖެޓެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލހު ް
ފާސްކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނަމަ ،މިމާއްދާގައި ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް
ތ
ހޅުމެއް ތައްޔާރުކޮށް ،އެފައިސާއެއް ނުވަ ަ
ށ ެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ،އެހު ަ
ގ
ބނުންވާ ދުވަހެއްގެ  6މަސްދުވަސް ކުރިން ރައްޔިތުން ެ
ބަޖެޓެއް ޭ

ވނެއެވެ.
މަޖިލހަށް ހުށަހަޅަން ާ
ނ
ށހަޅާއިރު ،ދައުލަތު ް
ތންގެ މަޖިލހަށް ހު ަ
ދައުލަތުގެ އަހަރ ބަޖެޓް ރައްޔި ު

(ޅ)

ޑެފިސިޓް ފައިނޭންސްކުރާނެގޮތް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

މަސައްކަތް ބަދަލުވުމުން

].33

ވ
ޚއްޞަ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ،ނުވަތަ ފާސްވެފައި ާ
ދައުލަތުގެ އޮފހަކާ ގުޅޭގޮތުން ާ
ވަކި

ކށް
ޚިދްމަތަ ަ

ދައުލަތުގެ

ފައިސާ

ކަނޑައަޅާފައިވަނިކޮށް،

އ
ެ

ބަޖެޓުގައި

ބަޖެޓެއްގައި

ކަނޑައަޅާފައިވާ

މަސައްކަތުގެ ނުވަތަ އެ ޚިދްމަތުގެ ޒިންމާ ދައުލަތުގެ އެހެން އޮފހަކަށް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ،

ފައިސާވެސް

އސާ ،މިނިސްޓަރުގެ ހުއްދައާއެކު އަލަށް އެ މަސައްކަތް
ޚަރަދުނުވެ ބަޖެޓުގައި ހުރި ފަ ި

ބަދަލުކުރުން

ހަވާލުވި ނުވަތަ އަލަށް އެ ޒިންމާއާ ހަވާލުވި އޮފހަކަށް ބަދަލުކޮށް ،އެ އޮފހަކުން އެ
ޚަރަދު ކުރެވިދާނެއެވެ[.
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ޚަރަދު ކުރުމަށް

].34

(ހ)

ތގެ ފައިސާއެއް
ވަކި މާލ އަހަރަކާގުޅޭ ގޮތުން ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓަކުން ދައުލަ ު
ނނުގެ  8ވަނަ
މި ޤާ ޫ

ބަޖެޓުގައި ފައިސާ

އެ މާލ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޚަރަދުކޮށްފައިނުވާނަމަ،

ކަނޑައެޅުން

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މެނުވ ،އެ މާލ އަހަރު ނިމުމަށްފަހު،
އެ ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ[.
އިޞްލާޙު 65/6060 :ގެ ދަށުން ބަދަލުކުރެވިފައި
](ށ)

ވަކި މާލ އަހަރަކާ ގުޅޭގޮތުން ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓަކުން ހުއްދަކޮށްފައިވާ ފައިސާ ނޫން
އެހެން ފައިސާއެއް ،ޚަރަދުކުރުމަކ މި ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ކަމެއްނޫނެވެ .އަދި ،ވަކި މާލ
އަހަރަކާ ގުޅޭގޮތުން ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓަކުން ހުއްދަކޮށްފައިވާ ފައިސާ ނޫން އެހެން
ފައިސާއެއް ،ޚަރަދުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ،ދގެން ނުވާނެއެވެ].
 )2( :37/6062ގެ ދަށުން އުނިކުރެވިފައި

](ނ)

ރސާކުރާ ކޮމިޓގެ ރެކޮމެންޑޭޝަންތަކުގެ
ބަޖެޓް ފާސްކުރާއިރު ،ބަޖެޓް ދި ާ
ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލހުން ފާސްކުރާ ރެކޮމެންޑޭޝަންތަކަށް ބަޖެޓް
ތަންފޛުކުރުމުގައި ސަރުކާރުން ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމުވާނެއެވެ].
 )5) :37/6062ގެ ދަށުން އުނިކުރެވިފައި

ޗެޕްޓަރ 5
މާލ ހިސާބުތައް

އަހަރ ރިޕޯޓު

.35

[( ހ)

ދައުލަތުގެ ކޮންމެ އޮފހެއްގައި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ ޒިންމާދާރު

ތައްޔާރުކޮށް އޮޑިޓަރ

ވެރިޔާ ،ކޮންމެ މލާދ އަހަރެއް ނިމޭތާ  3މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،ތިރގައިވާ

ޖެނެރަލަށް

މަޢުލޫމާތު ހިމަނައިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަހަރ ރިޕޯޓެއް ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ].

ހުށަހެޅުން

އިޞްލާޙު )6( :6/6063 :ގެ ދަށުން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި
ނިމުނު މާލއަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލހުން ފާސްކުރި

()6

ބަޖެޓުގައި އެ އޮފހުން ލަފާކުރި އާމްދަނއާއި ޚަރަދުގެ
ހިސާބު؛
އެ

()6

މާލ

ތެރޭގައި

އަހަރުގެ

އެ

އޮފހަށް

ލިބުނު

އާމްދަނއާއި ހިނގި ޚަރަދުގެ ހިސާބު؛ އަދި
އެ

()3

މާލ

އަހަރުގެ

ތެރޭގައި

އެ

އޮފހުން

ހިނގި

ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓު.

( ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ)

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރަންވާނ ،އޮޑިޓަރ

ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާ

( ނ)

ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި ،އެ
ގ
މނިސްޓަރުގެ ބެލުމު ެ
މތުގެ ތެރެއިން ި
ނންވާ މަޢުލޫ ާ
އޮފސްތަކަށް ބޭ ު
ހރެއް ނިމޭތާ  6މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ދަށުގައިވާ މަޢުލޫމާތު އެމާލ އަ ަ
މިނިސްޓަރު ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

]( ރ)

ދައުލަތުގެ އޮފހެއް އުވާލެވިއްޖެނަމަ ،އެ އޮފސް އުވާލެވުނު ދުވަހާ
ލ
ހަމައަށް ،އެ އަހަރަކުން ހިނގާފައިވާ މުއްދަތަށް ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަ ް
އ
ތއްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެއް ،އެ އޮފހެ ް
ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިންަ ،
އުވާލެވުނުއިރު އެ އޮފހުގައި ހުރި ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާފައިވާ
ޒިންމާދާރު

ވެރިޔާ

ތައްޔާރުކޮށް،

އެ

އޮފހެއް

އުވާލެވޭތާ

ވނެއެވެ[.
މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަން ާ

2
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އޮޑިޓަރ

( ބ)

އޮފހުން،

ޖެނެރަލްގެ

މިމާއްދާގެ

(ހ)

ގައިވާ

ބ
ހިސާ ު

ގއިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
ނނު ަ
ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅާނ ،ޤާ ޫ

އަހަރ

ރިޕޯޓު

އޮޑިޓްކުރުމާއި

ރިޕޯޓު

.32

މި ޤާނޫނުގެ 35

(ހ)

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަހަރ ރިޕޯޓު،

އެމާއްދާގައި ބުނެފައިވާ
މަސްދުވަހުގެ

ހުށަހެޅުން

ތެރޭގައި،

އޮފހަކުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބޭތާ 6
ޑޓަރ
އޮ ި

ޖެނެރަލް

އެ

ޓ
ރިޕޯ ު

އޮޑިޓް

ލ
ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި އެ ރިޕޯޓު އޮޑިޓް ކުރުމަށްފަހު ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަ ް
ށން ކަނޑައަޅާފައިވާ
ލިޔެފައިވާ ރިޕޯޓު ،އެ އޮފހުގައި ،މިޤާނޫނުގެ ދަ ު
ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
ށ
ޖނެރަލަ ް
ދގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އޮޑިޓަރ ެ
މި ޤާނޫނުގެ  35ވަނަ މާއް ާ

-35

(ށ)

].37

މި ޤާނޫނުގެ 32

ބނުނަމަ 62 ،ދުވަހުގެ
ލިބެންޖެހޭ ރިޕޯޓެއް ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ނުލި ު
ތެރޭގައި ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އެކަން ރައްޔިތުންގެ

އ
މަޖިލހަށާ ި

ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ.

ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަ
ށް

އޮޑިޓް

ރިޕޯޓާއި

އަހަރ

އޮފހެއްގައި މި

ރިޕޯޓު

ޖެނެރަލްގެ

ހުށަހެޅުން

ކންމެ
ތން ،ދައުލަތުގެ ޮ
މ ި
މއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ ަ
ވނަ ާ
ަ
ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއަށް އޮޑިޓަރ

ރިޕޯޓު ލިބޭތާ  6މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ރިޕޯޓާއި ،މި

ޤާނޫނުގެ  35ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގެ ކޮޕއެއް ،އޭނާ
ނވަންވާނެއެވެ[.
ރައސުލްޖުމްހުރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލހުގެ ރައސަށް ފޮ ު
އިޞްލާޙު 6 :6/6063 :ގެ ދަށުން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި

ދައުލަތުގެ އަހަރ
ހިސާބުތައް

.38

( ހ)

އހަރެއްގެ
ކޮންމެ މާލ އަހަރެއް ނިމޭތާ  3މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،އެ ަ
ތގެމަތިން،
އޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާ ގޮ ު
ބތައް ޮ
ދައުލަތުގެ އަހަރ ހިސާ ު
ފައިނޭންޝަލް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ނޓްރޯލަރ
ކޮ ް

ތައްޔާރުކޮށް

ށ
މިނިސްޓަރަ ް

( ށ)

ތކުގައި،
ށފައިވާ ދައުލަތުގެ އަހަރ ހިސާބު ަ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮ ް
ނއެވެ.
މނަންވާ ެ
އަންނަނިވި ބައިތައް ހި ަ
ރައްޔިތުންގެ

()6

ބަޖެޓުގައި

މަޖިލހުން
ކޮންމެ

މާލ

އަހަރަކަށް

ފާސްކުރި

ކ
ޕަބްލި ް

ފަންޑަކަށް

ލަފާކުރި

އާމްދަނއާއި ޚަރަދުގެ ހިސާބު؛ އަދި
އެ މާލ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެ ޕަބްލިކް ފަންޑަކަށް

()6

ދގެ ހިސާބު؛ އަދި
ލިބުނު އާމްދަނއާއި ހިނގި ޚަރަ ު
އެ

()3

މާލ

އެސެޓްތަކާއި
ބެލެވޭ

އަހަރު

ނމުނުއިރު،
ި

ލަޔަބިލިޓތައް،

ނޓް)
ނޓިންޖެ ް
(ކޮ ް

އަދި

ގ
ދައުލަތު ެ

ށ
ހިނގާފާނެކަމަ ް

ލޔަބިލިޓތަކުގެ
ަ

ށ
މައްޗަ ް

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ހިސާބު.

( ނ)

ނ
ތގެމަތި ް
ދައުލަތުގެ އަހަރ ހިސާބުތައް ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮ ު
ހސާބުތައް
އ ި
ހގެ ތެރޭގައި ،މިނިސްޓަރު ެ
ވ ު
ބތާ  62ދު ަ
މިނިސްޓަރަށް ލި ޭ
ވނެއެވެ.
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަން ާ

( ރ)

މި މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދައުލަތުގެ އަހަރ ހިސާބުތައް،
މާލ އަހަރެއް ނިމޭތާ  3މަހާއި  62ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،އޮޑިޓަރ
ޖެނެރަލަށް

މިނިސްޓަރުގެ

ފަރާތުން

ނުލިބިއްޖެނަމަ،

އެކަން

62

ރއްޔާއަށް
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމަކުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ،ރައސުލްޖުމްހޫ ި
އަންގަންވާނެއެވެ.

އަހަރ

ހިސާބުތަކާ

ގުޅޭގޮތުން

އޮޑިޓަރ

ޖެނެރަލުގެ

ރިޕޯޓު

ހުށަހެޅުން

.39

އ
އލަތުގެ އަހަރ ހިސާބުތަ ް
ގތުގެމަތިން ދަ ު
ގ (ނ) ގައިވާ ޮ
ނ މާއްދާ ެ
މި ޤާނޫނުގެ  38ވަ ަ
މިނިސްޓަރުގެ ފަރާތުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބޭތާ  6މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،އޮޑިޓަރ
ޖެނެރަލުގެ ރިޕޯޓު މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އަހަރ

ހިސާބުތަކާއި

އޮޑިޓް

ރިޕޯޓު

.20

މި ޤާނޫނުގެ 39

ޓ
މއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލުގެ ރިޕޯ ު
ާ
ވނަ
ަ

ވހުގެ ތެރޭގައި
މިނިސްޓަރަށް ލިބޭތާ  62ދު ަ

ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަ

ނ
އެ ރިޕޯޓާއި ،މި ޤާނޫނުގެ  38ވަ ަ

ރ
ޔރުކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ އަހަރ ހިސާބުތައް ،މިނިސްޓަ ު
މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ތައް ާ

ށް ހުށަހެޅުން

ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

އެރިޕޯޓާއި

އ
ހިސާބުތައް ހުށަހަޅާ ތާރޚުން ފެށިގެން  62ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،އެރިޕޯޓާއި ހިސާބުތަ ް
ނވަންވާނެއެވެ.
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލހަށްވެސް ފޮ ު

ހިސާބުތައް ބެލުން

-26

މިނިސްޓަރު

.26

މ
ސަރުކާރުގެ އޮފހެއްގެ މާލ ލިޔެކިޔުމާއި ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ،ބޭނުންވެއްޖެ ކޮން ެ
ށ ނުވަތަ މިނިސްޓަރު
ހިނދެއްގައިވެސް މިނިސްޓަރަ ް

މށް
އެކަ ަ

ކަނޑައަޅާ މހަކަށް

ބެލިދާނެއެވެ.

ޗެޕްޓަރ 2
އިދާރ ކަންކަން
ޓރު މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަން ޖެހޭނެ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި
އަންނަނިވި ކަންކަމަކ ،މިނިސް ަ
ހިމެނިގެންވާ ކަންކަމެވެ.

މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުން

( ހ)

މި ޤާނޫނު ހިންގުން؛

( ށ)

ގ މާލ
ނޓާއި ޕަބްލިކް ފަންޑުތަކާއި ދައުލަތު ެ
ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައު ް
ކަންކަން ކޮންޓްރޯލު

( ނ)

ދ
ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން؛ އަ ި

ތގެ މާލ
ލ ު
ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓާއި ،ޕަބްލިކް ފަންޑުތަކާއި ،ދައު ަ
ކަންކަމާބެހޭ

ފުރިހަމަ

އަދި

ތެދު

ހިސާބު

އޮޑިޓަރ

ޖެނެރަލަށާއި،

ނ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލހަށް ގަވާއިދުން ހުށަހެޅުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަ ް
ކުރުން.
މިނިސްޓަރުގެ
މަސްއޫލިއްޔަތު

.23

( ހ)

ކށްފައިވާ
ބރާއި ވާޖިބުތައް ކަމުގައި ބަޔާން ޮ
މި ޤާނޫނުގައި ،މިނިސްޓަރުގެ ާ
ވ
ނ ާ
ކ މިނިސްޓަރު ހަވާލުކުރަން ބޭނު ް
ކަންކަމުގެ ތެރެއިން އެފަހަރަ ު

ހަވާލުކުރުން

ކޮންޓްރޯލަރާ ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ .ނަމަވެސް

ޝލް
ކަންކަން ،ފައިނޭން ަ

އ
ކޮންޓްރޯލަރާ ހަވާލުކުރާބާރާއި ވާޖިބުތަ ް

މިނިސްޓަރު ފައިނޭންޝަލް

ވ.
ރލަރަށް އެހެންމހަކާ ހަވާލެއް ނުކުރެވޭނެއެ ެ
ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓް ޯ

( ށ)

އ
މިމާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މިނިސްޓަރުގެ ބާރާއި ވާޖިބުތަ ް
ވލުކުރި ކަމުގައިވ ނަމަވެސް ،މިނިސްޓަރު
ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރާ ހަ ާ
ޓރަށް ބަރއައެއް ނުވެވޭނެއެވެ.
އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާއިން މިނިސް ަ

( ނ)

ރ
ނސްޓަ ު
ފއިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރާ މި ި
މިމާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ަ
ހަވާލުކުރާ

ބާރާއި

ތއް
ވާޖިބު ަ

ހަވާލުކުރަންވާނ،

ނސްޓަރު
މ ި
ި

ސޮއިކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކުންނެވެ.
ފައިނޭންޝަލް

.22

( ހ)

ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރުގެ ނަމުގައި މަގާމެއް އުފައްދައި ،އެމަގާމަށް

ކޮންޓްރޯލަރ

މވާ މހަކު މިނިސްޓަރުގެ
އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަ ަ

ޢައްޔަންކުރުމާއި

ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަން ކުރަންވާނެއެވެ.

ނ
ލަފާގެމަތި ް

އޭނާގެ
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

()6

މަގާމާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން މާސްޓަރސް ޑިގްރ ނުވަތަ
އެއާ އެއްފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ
އިދާރާއަކުން
ފައިސާއާބެހޭ

ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން
ދާއިރާގައި

ނުވަތަ

އެކަށގެންވާ

ސަރުކާރުގެ
އ
މުއްދަތެއްގަ ި

އވުން.
މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފަ ި

()6

އެއްވެސް އިރެއްގައި ޚިޔާނާތާއި،
މިބާވަތުގެ

އެއްވެސް

ކަމުގައި ނުވުން.

ކުށެއް

ވައްކަމާއި ،ޓެކުމާއި
ސާބިތުވެފައިވާ

މހެއް

( ށ)

ގ
ރލަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް މި ޤާނޫނާއި ދައުލަތު ެ
ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓް ޯ
ވާނެއެވެ .އަދި

މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަން

މނެއެވެ.
އޭނާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ،އަންނަނިވި ކަންކަން ހި ެ

()6

ދައުލަތުގެ

ފައިސާއާއި،

ހިސާބާއި،

ހިސާބުގެ

ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ނިޒާމު ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާ
ނގުން.
ލހެއްޓުމާއި ހި ް
ގޮތެއްގެމަތިން ބެ ެ

()6

ދައުލަތުގެ

ލއިގަނެވެނ،
ބ ަ
ަ

ފައިސާ

ނުވަތަ

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓެނ ،ނުވަތަ ޚަރަދުކުރެވެނ،
ގ
މ ޤާނޫނާއި ދައުލަތު ެ
ި
ނުވަތަ އިންވެސްޓްކުރެވެނ
ނތޯ
ނކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތި ް
މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާ ް
ބެލުން.

()3

ނވަތަ ރައްކާތެރިކަމާއެކު
ު
ދައުލަތުގެ މުދާ ގަނެވެނ،
ވތަ ވިއްކެނ،
ރވެނ ،ނު ަ
ވތަ ބޭނުންކު ެ
ބެލެހެއްޓެނ ،ނު ަ
ކށްލެވެނ
ނުވަތަ ނައްތާލެވެނ ،ނުވަތަ ދޫ ޮ
ދައުލަތުގެ

ގ
މާލިއްޔަތު ެ

މި ޤާނޫނާއި
ގަވާއިދުގައި

ބލުން.
ތންތޯ ެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަ ި

ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލު
އޮފސްތައް

.25

( ހ)

މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ،ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލު އޮފސްތައް ކަމުގައި
ތނެވެ.
ނނިވި ތަން ަ
ބަލާނ އަން ަ

()6

ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

އޮފހާއި،

އެޓަރނ ޖެނެރަލްގެ އޮފސް.

މިނިސްޓްރތަކާއި،

މާލ ހިންގުމާއި އަދި މާލ ޒިންމާ އުފުލުން ވަކިން

()6

ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އޮންނަގޮތަށް

ކަނޑައަޅާ

އޮފސްތައް.
(ށ)

މ
ނބެލެވޭ ސަރުކާރުގެ ކޮން ެ
ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލު އޮފހެއްގެ ގޮތުގައި ު
ގ
ދއުލަތު ެ
ނންވާނަ ،
އޮފހެއްގެ މާލ ކަންކަމާއި ،މާލ މުޢާމަލާތުތައް ހުން ަ
މާލިއްޔަތުގެ

ގޮތުގެމަތިން

ގަވާއިދުގައިވާ

އެއޮފހަކާގުޅޭ

ސރުކާރުގެ
ަ

ށގައެވެ.
މަސްއޫލު އޮފހެއްގެ ބެލުމުގެ ދަ ު
(ނ)

ދައުލަތުގެ

މާލިއްޔަތުގެ

ކަންތައްތަކާއި،

މާލ

ގަވާއިދުގައިވާ
އޮފހުން

ގަވާއިދުގައި

މުޢާމަލާތުތަކަށް

ނ
ގޮތުގެމަތި ް
މި

ސަރުކާރުގެ

ޒިންމާވާންޖެހޭ

ޤާނޫނުގެ

އޮފހެއްގެ

ދައުލަތުގެ
ސަރުކާރުގެ

މަޤްޞަދަށްޓަކައި

މާލ

ގ
މާލިއްޔަތު ެ
މަސްއޫލު
ށ
އެކަންކަމަ ް

ޒިންމާވާންޖެހޭނެއެވެ.
ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ

.22

( ހ)

ޢައްޔަންކުރުމާއި އޭނާގެ

ށޓަކައި ،ސަރުކާރުގެ ކޮންމެ މަސްއޫލު އޮފހެއްގައި،
މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަ ް
ހ ކަންކަން ހިންގުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ
ގންޖެ ޭ
މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިން ަ
ހަވާލުވެހުރި ޒިންމާދާރު ވެރިޔަކު

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

( ށ)

ހުންނަންވާނެއެވެ.

މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް،
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

ޗެޕްޓަރ 7
އެހެނިހެން ކަންތައްތައް
ހުއްދަނޫން ޢަމަލުކުރުން

.27

އަންނަނިވި

ނ
ދނޫ ް
ޖހޭ މހަކު ،ހުއް ަ
ޙާލަތުތަކުގައި ،އެ ޙާލަތެއްގައި ޒިންމާވާން ެ

ނގެ ދަށުން ބެލެވޭނެއެވެ.
ޢަމަލެއްކޮށްފި ކަމުގައި މި ޤާނޫ ު

( ހ)

ވތަ އަނބުރާ ހޯދުމާއި،
މދާނެގުމާއި ،ނު ަ
ދައުލަތުގެ ފައިސާ ،ނުވަތަ ު
ހ
ޖ ޭ
ހސާބުތަކަށް ވެއްދުމުގެ ޒިންމާ އުފުލަން ެ
ނުވަތަ ޖަމާކުރުމުގެ ،ނުވަތަ ި
ރ
މހަކަށްވެ ހުރެ ،ފައިސާ ނުވަތަ މުދާ ނެގުމަށް ،ނުވަތަ އަނބު ާ
ހޯދުމަށް،

ވތަ
ނު ަ

ތ
އިހުމާލުވުން؛ ނުވަ ަ

ޖަމާކުރުމަށް،

ނުވަތަ

ބތަކަށް
ހިސާ ު

ވއްދުމަށް
ެ

( ށ)

މި

ޤާނޫނުގައި،

ވތަ
ނު ަ

ދައުލަތުގެ

މާލިއްޔަތުގެ

އ
ގަވާއިދުގަ ި

ކށް ދައުލަތުގެ ފައިސާއިން ޚަރަދުކުރުން،
ނން ގޮތަ ަ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތް ޫ
ތ
އތާލުން ،ނުވަ ަ
ވއްކާލުން ،ނުވަތަ ނަ ް
ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މުދަލެއް ި
ތ
ވ ަ
ދޫކޮށްލުން؛ ނު ަ

ހުއްދަނޫން

.28

( ނ)

ތ
ސ މަދުވުން؛ ނުވަ ަ
ޒިންމާވާންޖެހޭ ދައުލަތުގެ ފައި ާ

( ރ)

ކށް ގެއްލުމެއްވުން.
ޒިންމާވާންޖެހޭ ދައުލަތުގެ މުދަލަ ަ

(ހ)

ނ
މި ޤާނޫނުގެ  27ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ،ހުއްދަނޫ ް

ޢަމަލުކުރުމުން

ޢަމަލެއް މހަކު ކޮށްފިނަމަ ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން،

ޖޫރިމަނާކުރުން

އެމހަކު ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ނ
ތގެމަތި ް
ނނިވި ގޮ ު
ނަމަވެސް ،ޖޫރިމަނާކުރެވޭ އަދަދު ވާންވާނ ،އަން ަ
ކަނޑައެޅޭ އަދަދަކަށެވެ.

()6

ގ
އ ހިމެނުނު ދައުލަތު ެ
ހުއްދަނޫން ޢަމަލު ހިންގުމުގަ ި
ފައިސާގެ އަދަދު ،ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މުދަލުގެ އަގާ
އެއްވަރުގެ އަދަދެއް؛ ނުވަތަ

()6

ށ އުނިވެފައިވާ ފައިސާގެ
މުވައްޒަފު ޒިންމާވާންޖެހޭގޮތަ ް
އަދަދާ އެއްވަރުގެ އަދަދެއް؛ ނުވަތަ
ކ
ވތަ ހަލާ ު
ދކޮށްލި ،ނު ަ
( )3މުވައްޒަފު ވިއްކާލި ،ނުވަތަ ޫ
ކުރި ،ނުވަތަ ގެއްލުންދިން ދައުލަތުގެ މުދަލުގެ އަގާ
އެއްވަރުގެ އަދަދެއް.

]( ށ)

ނ
ހުއްދަނޫ ް

ނ
ޢަމަލެއް މހަކު ގަސްދުގައި ކޮށްފިނަމަ މަތގައިވާ ޖޫރިމަ ާ

ށ
ތ ް
ކުރުން ނުވަތަ ޖޫރިމަނާ ނުކުރާނަމަ އެ މހެއްގެ މައްސަލަ ޝަރޢަ ަ
ށ މިނިސްޓަރު ފޮނުވަންވާނެއެވެ[.
ބންޑާރަނައިބަ ް
ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ަ
އިޞްލާޙު )3( :6/6063 :ގެ ދަށުން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި

( ނ)

މިމާއްދާގެ

(ހ)

ގައިވާ

ގޮތުގެމަތިން

ކުރެވޭ

ޖޫރިމަނާއެއްގެ

ށ
ރހަމައަ ް
ލތަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ފު ި
މަޤްޞަދަކަށްވާނ ،ދައު ަ
ބންދެން،
ލމުގެ ބަދަލު ފުރިހަމައަށް ލި ެ
އ ު
ހޯދުމެވެ .އެހެންކަމުން ،ގެ ް

ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމުގެ ޙައްޤު ދެމިއޮންނާނެއެވެ.

ގަވާއިދު ހެދުން

.29

ލޯނާބެހޭ ޤާނޫނު

].50

ދައުލަތުގެ

މާލިއްޔަތުގެ

ގަވާއިދު

ހަދައި

ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ހިންގާނ،

އެކަމަށް

ފރާތްތަކަކުންނެވެ.
ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ،ނުވަތަ ަ

ނ)
ބހޭ ޤާނޫ ު
ނބަރު ( 66/72ލޯނާ ެ
ނނު ނަ ް
ށމުން ،ޤާ ޫ
މލުކުރަން ފެ ު
މި ޤާނޫނަށް ޢަ ަ
އުވުނއެވެ[.

އުވާލުން

އިޞްލާޙު 65/6060 :ގެ ދަށުން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި

ޢަމަލުކުރަން ފެށުން

ނ ފަށާނ ،ޤާނޫނުއަސާސގެ  96ވަނަ މާއްދާގައިވާ
ޢަމަލުކުރަ ް

] .51މި ޤާނޫނަށް
މ ޤާނޫނު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ[.
ނ ،ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ި
ގޮތުގެމަތި ް
އިޞްލާޙު 65/6060 :ގެ ދަށުން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި

މާނަ

.52

( ހ)

މި

ޤާނޫނުގައި

ހިމެނިފައިވާގޮތުން

އ
ޢިބާރާތެ ް

ނ
އެހެ ް

ގޮތަކަށް

ކަނޑައެޅިގެން ދޭހަ ނުވާހާ ހިނދަކު:
[ޚާއްޞަ އެހ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނ ،މިޤާނޫނުގެ  60ވަނަ މާއްދާގައި
ށވެ.
އ ެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތުގެ އެހ ަ
"ކޮންޓިންޖެންޓް
ބަޔާންކޮށްދޭން

ލަޔަބިލިޓ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނ ،ޔަޤންކަމާއެކު
ދަތިކަމެއް

ކރިމަގުގައި
ު

ހިނގައިފިނަމަ،

އެކަމެއް

ސއަށެވެ.
ޖހިދާނެ ދަރަންޏަށް ނުވަތަ ފައި ާ
ހިނގުމުގެ ސަބަބުން އަދާކުރަން ެ
ށ
ނންތަކަ ް
ނފައި އެވަނ ،ދައުލަތުގެ ބޭ ު
ބ ެ
[ކެޕިޓަލް ޚަރަދު] ކަމަށް ު
ލ ޚަރަދުތައް ހިމެނޭ މަސައްކަތްތަކަށާއި،
ޓަކައި އޭގެ ޒާތުގައި ކެޕިޓަ ް
މަޝްރޫޢުތަކަށެވެ.

އެ

މަސައްކަތުގައި

މާއްދގޮތުން

މުދަލެއް

ހިމެނިގެންވުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ.
"އަންޑަރޓޭކިންގ"
އަނެއްފަރާތަކަށް

ކަމަށް
ފައިސާގެ

ބުނެފައި
ޒިންމާ

އެވަނ،

ނަގާނެކަމަށް

ނ
އއްފަރާތަކު ް
ެ
ބުނެ

އއްބަސްވާ
ެ

އެއްބަސްވުމަށެވެ.
ށ
އ އެވަނ ،ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދިނުމަ ް
"އިންޑެމްނިޓ" ކަމަށް ބުނެފަ ި
ނ
ނުވަތަ ދެ ފަރާތެއްގެ ދެމެދު ކުރެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ސަބަބު ް
ފަރާތަކަށް

ދެފަރާތުންކުރެ

ބދާނެ
ލ ި
ި

ގެއްލުމަކަށް

ބަދަލު

ށ
ދިނުމަ ް

ތ
އ ނުވަ ަ
ނޓީއެ ް
އފަރާތަށް ދީފައިވާ ގެރެ ް
އެއްބަސްވެ ،އެއްފަރާތުން އަނެ ް
ޔަޤީންކަމަކަށެވެ.
"އެސެޓްސް"

ކަމަށް

ބޭނުންކުރެވިދާނެ ،އަދި

އއެވަނ،
ބުނެފަ ި

ދަރަނި

ދ
އަ ާ

އ
ކުރުމަށްޓަކަ ި

ގ
މާލގޮތުން އަގު ކުރެވޭ ގޮތަށް ފަރާތެއް ެ

މިލްކުގައިވާ އެއްޗެއްސަށާއި ،ވިޔަފާރިއަށާއި ،މުދަލަށެވެ.
ށ
"އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދޫކުރާ ފައިސާ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނ ،ކުރިއަ ް
ދޫކުރެވޭ ފައިސާއަށެވެ.
ގން 36
އ އެވަނ 6 ،ޖަނަވަރން ފެށި ެ
[މާލ އަހަރު] ކަމަށް ބުނެފަ ި
އ
ގއިެ ،
ޑިސެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް ހިނގާ މުއްދަތަށެވެ .މި މުއްދަތު ގުނުމު ަ
ދވަސް ހިމެނެއެވެ.
މުއްދަތުގެ ފެށޭ ދުވަހާއި ނިމޭ ު
ސ
އ އެވަނ ،މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭން ް
[މިނިސްޓަރު] ކަމަށް ބުނެފަ ި
އެންޑް ޓްރެޜަރއާއި ،އޭނާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެހެން މިނިސްޓަރަކާ،
ނުވަތަ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކާ ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވާލުކޮށްފިނަމަ ،އެ
މިނިސްޓަރަކަށެވެ.
ތ
ނފައި އެވަނ ،މހަކު ނުވަތަ ކުންފުންޏެއް ،ނުވަ ަ
[ފަރާތް] ކަމަށް ބު ެ
ޖމާޢަތެއް،
ނން ގޮތަކުންވެސް އުފައްދާފައިވާ ަ
ވތަ އެ ޫ
ޤާނޫނގޮތުން ،ނު ަ
ށވެ.
ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ހިމެނޭގޮތަ ެ
][ފާސްކުރާ

ޓ]
ބަޖެ ު

ށ
ކަމަ ް

ބުނެފައި

އެވަނ،

ހރާއްޖޭގެ
ވ ި
ދި ެ

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސގެ  92ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން،
މާލ އަހަރަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓާއި ހިނގަމުންދާ

ށ
ބޖެޓަކަ ް
ަ

އިތުރުކުރުމަށް ކަނޑައެޅޭ ފައިސާއަށެވެ[.
އިޞްލާޙު )2( :6/6063 :ގެ ދަށުން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި
ގ
"ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނ ،މިޤާނޫނު ެ
އ ހިންގޭ ގަވާއިދުތަކަށާއި އުސޫލުތަކަށެވެ.
 29ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހަދަ ި
ކވެގެންވާ،
ލތަށް މިލް ު
ނފައި އެވަނ ،ދައު ަ
ދ] ކަމަށް ބު ެ
[ދައުލަތުގެ މު ާ
ހއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އުފުލޭ ،ނުވަތަ
ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ނަމުގައި މ ެ
ނުއުފުލޭ މުދަލަށެވެ.
"ދައުލަތުގެ ފައިސާ" ނުވަތަ "ފައިސާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނ،
އ
ރާއްޖޭގައި ނުވަތަ ރާއްޖޭން ބޭރުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ދައުލަތަށްޓަކަ ި
ތ
ކސް ،ޗާޖު ،ފ ،ޑިއުޓ ،ޖޫރިމަނާ ،ނުވަ ަ
ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ޓެ ް
އާމްދަނގެ

ގޮތުގައި

ފައިސާއަށާއި،

ނފައިވާ
ބަލައިގެ ް

ފައިސާގެ

ނުވަތަ

ގޮތުގައި

ވ
ބެހެއްޓިފައި ާ

ބަދަލުކުރެވޭ

ހ
ހުރި ާ

ޔމަށާއި،
ލި ު

ގ
ސެކިޔުރިޓޒްއަށާއި ،އެހެން ފަރާތަކަށްޓަކައި ނުވަތަ އެހެން ފަރާތެއް ެ
އވާ ފައިސާއަށާއި ،ލޯނުގެ ފައިސާއަށާއި،
ނަމުގައި ދައުލަތުގައި ބެހެއްޓިފަ ި
ތ
ބ ނުވަ ަ
ލ ޭ
އސާއަށާއި ،ހަދިޔާއަށާއިި ،
ވ ފަ ި
ވަކި ފަރާތަކުން ދފައި ާ
ސއަށެވެ.
ލިބެންވާ އިންޓަރެސްޓުގެ ފައި ާ
ށ
ވރިންނަ ް
އއެވަނ ،ވިޔަފާރިއެއްގެ މިލްކު ެ
"ލަޔަބިލިޓޒް" ކަމަށް ބުނެފަ ި
ފރިއަކުން
ނުވަތަ އެވިޔަފާރިއަށް ދަރަނި ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެވިޔަ ާ
ދަރާފައިވާ ދަރަންޏަށެވެ .ނުވަތަ އަދާކުރަންޖެހޭ ފައިސާއަށެވެ.
"ގެރަންޓ"

ކަމަށް

އ
ބުނެފަ ި

މުޢާމަލާތެއްގައި ހިމެނޭ

އެވަނ،

އެއްބަސްވުމެއްގައި

ނުވަތަ

އ
ނވަތަ ެ
ފަރާތަކުން އެ އެއްބަސްވުމުގެ ު

ނ
ވތަ އެ އެއްބަސްވު ް
ވމުގެ ސަބަބުން ނު ަ
މުޢާމަލާތުގެ ޝަރުޠަކާ ޙިލާފު ު
ކންކަމުގެ
ތ ޝަރުތުކުރާ ަ
ނުވަތަ މުޢާމަލާ ް

ނކުރުމުގެ
ތެރެއިން ކަމެއް ު

އ
ސަބަބުން ،އުފެދޭ ނަތޖާއާމެދު އެ އެއްބަސްވުމުގައި ނުވަތަ މުޢާމަލާތުގަ ި
ބައިވެރިނުވާ

ތިންވަނަ

ފަރާތަކުން

ޒިންމާ

ނ
ފލާނެކަ ް
އު ު

ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށެވެ.
ގ ބާރާއި،
ބނެފައި އެވަނ ،ޤާނޫނުހެދުމު ެ
]"ދައުލަތުގެ އޮފސް" ކަމަށް ު
ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާރާއި ،ޢަދުލު އިންޞާފު ގާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ
ތެރޭގައި

ހިމެނޭ

އ
މހަ ި
އެން ެ

ޤާނޫނުގެ

ދަށުން

އުފެދޭ

އިދާރާތަކަށާއި،
އެންމެހައި

އސާސއާއި
ޤނޫނު ަ
ާ
ރަށު

މުއައްސަސާތަކާއި،

ވ[.
ކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި ސިޓ ކައުންސިލްތަކަށެ ެ
އިޞްލާޙު:6/6063 :

( )5ގެ ދަށުން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި

އ
ށ ބަޖެޓެ ް
"ސަޕްލިމެންޓަރ ބަޖެޓް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނ ،މާލ އަހަރަކަ ް
ފާސްކުރުމަށްފަހު،

އެބަޖެޓްގެ

ބަޔެއްގެ

ފާސްކުރާ

ގޮތުގައި

އިތުރު

ބަޖެޓަކަށެވެ.
ބނެފައި އެވަނ،
ށ ު
[ޒިންމާދާރު ވެރިއެއް] ކަމަ ް
މާއްދާގެ

ދަށުން،

ސަރުކާރުގެ

ނ
މިޤާނޫނުގެ  22ވަ ަ

މަސްއޫލު

އޮފސްތަކުގައި،

މށްޓަކައި ކަނޑައަޅާ ވެރިޔާއަށެވެ.
މިޤާނޫނުގައިވާ ކަންކަން ހިންގު ަ

( ށ)

މި ޤާނޫނުގައި ލަފުޒެއް ނުވަތަ ޢިބާރާތެއް ހިމެނިފައިވާ ގޮތުން ،އެހެން
ގޮތަކަށް ކަނޑައެޅިގެން ދޭހަނުވާހާ ހިނދަކު:

()6

ފއިވާ ލަފުޒެއްގައި އޭގެ
ބނުންކޮށް ަ
މުފުރަދު ގޮތުގައި ޭ
ޖަމްޢު މާނަ ހިމެނިގެންވެއެވެ .އަދި ޖަމްޢު ގޮތުގައި
ށފައިވާ
ބޭނުންކޮ ް

ލަފުޒެއްގައި

އޭގެ

މުފްރަދު

މާނަ

ދ
ހިމެނިގެންވެއެވެ؛ އަ ި

()6

މި

ޤާނޫނުގައި

މާނަކޮށްދފައިވާ

ލަފުޒެއް،

ބަހުގެ

ނދާ
އސޫލުތަކަށް ބަދަލުވަމު ް
ހަމަތަކަށާއި ،ވާހަކަ ދައްކާ ު
ޙާލަތުތަކުގައި ،ލަފުޒު ބަދަލުވަމުންދާ ގޮތުގައިވެސް އެ
މާނަ ދޭހަވެގެންވެއެވެ.

އިޞްލާހުތަކުގެ ލިސްޓް

ޤާނޫނު ނަންބަރު

ޤާނޫނުގެ ނަން

ޢަމަލުކުރަން ފެށުނ

65/6060

ނބަރު ( 3/6002ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު)
ޤާނޫނު ނަ ް

 63ޑިސެންބަރު 6060

ނ
އަށް  6ވަނަ ޢިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫ ު
8/6066

ނބަރު ( 6002/3ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު)
ޤާނޫނު ނަ ް

 65ޑިސެންބަރު 6066

ނ
އަށް  6ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫ ު
6/6063

ނބަރު ( 6002/3ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު)
ޤާނޫނު ނަ ް

 60ޖަނަވަރ 6063

ނ
އަށް  3ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫ ު
37/2014

ނބަރު ( 6002/3ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު)
ޤާނޫނު ނަ ް

 3ޑިސެންބަރު 6062

ނ
އަށް  2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫ ު
38/6065

ނބަރު ( 6002/3ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު)
ޤާނޫނު ނަ ް
ނ
އަށް  5ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫ ު

 6ޑިސެންބަރު 6065

