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ވޮލިއުމް: 43     އަދަދު: 487                                                              ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ދައުުރެގ  ތިންވަނަ ހު އޮތް ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެދުވަ ހޯމަވި  0މަހުގެ  ޑިެސންބަރުވަނަ އަހަރުެގ  4102
 ައްށ  (ޤާނޫނު ދައުލަުތގެ މާލިއްޔަތުގެ) 4112/3ޤާނޫނު ނަންބަރު " ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެްއވި 41
  ޑިސެންބަރު  3 ،ވަނަ މާއްާދގަިއވާ ގޮތުެގ މަތިން 24 ޤާނޫނުއަސާީސގެ "ލުބިވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ  2

މި ބިުލ  ،ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީުޤ ކުރެްއވުމުންަރއީ ުދވަހު ބުދަހ( ވި 0232 ޞަފަރު 00) 4102
 ިދވެހިސަރުކާުރެގ ގެޒެުޓގައި ިމއަދު ޝާއިޢު ުކރެވިއްެޖއެވެ. ،ޤާނޫނަކަށްވެ
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ވޮލިއުމް: 43     އަދަދު: 487                                                              ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 384 އަަދދު:  34 ލިުއމް: ވޮ

 3 

 4103/44 :ނަްނބަރުޤާނޫނު 

 އަށް ޤާނޫނު( ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ) 6002/3ނަންބަރު ޤާނޫނު 
 ޤާނޫނު  ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  4

 .އަްށ އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތައް ގެނަުއން (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) 4112/4ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

 ނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުުކރުން. ވަނަ މާްއދާ އަންނަ 5ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .0

ދައުލަތުން ދަރަންޏަށް 
ފައިސާ ނެގުމާއި ގެރެންޓީ 

 ދިނުން 

ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ދަރަންޏަްށ ފައިސާ ނެގުމަށް، ނުވަތަ ެގރެންޓީއެއް ދިނުމަށް ހުށަހަާޅ  )ހ( .5
ގެމަތިްނ ކޮންމެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅަްނވާނީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުެގ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތު

 މިނިސްޓަރަށެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންުކރާފަދަ ހުށަހެޅުމެއް މިނިސްޓަަރށް ލިބިއްޖެނަަމ، އެ ދަރަނި  )ށ(  
ޤާނޫނުގައިާވ ގޮތުގެމަތިްނ ކުރަންޖެހޭ ކަްނކަން ކުރުމަކީ، މިނިސްޓަރުެގ ، ނެގުމާ ގުޅޭގޮތުން
 މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

 ފައިާސ ނަގަންވާނީ ުނވަތަ ސަރުކާރުން ގެރެންޓީއެއް ދޭންވާީނ ދައުލަތަށް ދަރަންޏަށް  )ނ(  
އެ ދަރަނި ނެގުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ގެރެންޓީއެއް ދިނުމުގެ ސަބަބުން ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދަށާއި 

 ދިރާސާކުރުމަށްފަހު މިނިސްޓަރު  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތަށް ކުރާނެ އަސަރު 
ނޫނުއަސާސީގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހެޅުމުން ޤާ

ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ.  ކަ

ދައުލަތުން ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނަގާނަމަ ދަރަންޏަށް ނެގި ޕްރިންސިޕަލް އަދަދާއި، އެއަށް  )ރ(  
ދޭންޖެހޭ އިންޓަރެސްޓާއި، އެ ފައިސާ ދަރަންޏަށް ނެގުމުގައި ހިނގާ އެހެން ޚަރަދުތައް، 

ނޑައެޅި ފާސްވެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދޭންވާނީ، ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިޔު ބަ ޖެޓުގައި ކަ
 ފަންޑުންނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައިާވ ގޮތުެގމަތިން، ދައުަލތުން ދަރަިނ ނަާގ ކޮންމެ ފަހަރަކު، ދައުަލތުގެ  )ބ(  
މާތު، އެ ދަރަނި ނަާގތާ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮުތގެމަތިން، އެ ދަަރންޏަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫ

 ނުވަދިހަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިިނސްޓަރު ފޮނުވަންވާނެއެވެ. (01

މާއްދާގެ )ބ( ގައިވާ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާއިރު އެ ދަރަންޏެއް ނެގި  މި )ޅ(  
ނެގި ޕްރިންސިޕަލް އަދަދާއި، އެއަށް  ބޭނުމާއި، މުޖުތަމަޢަށް ކުރާނެ ފައިދާއާއި، ދަރަންޏަށް

ދޭންޖެހޭ އިންޓަރެސްޓާއި، ެއ ފައިސާ ދަރަންޏަށް ނެގުމުަގއި ހިނގާ އެހެްނ ޚަރަދުތައް 
އެނގެން އޮންނަންާވނެއެވެ. އަދި އެ ދަރަންޏެއް ނެގުމާ ގުޅޭގޮތުން ކުރެވުނު ދިރާސާގެ ރިޕޯޓުގެ 

 .ކޮޕީވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަްށ ފޮނުވަންވާނެއެވެ
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 ވަނަ މާްއދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުުކރުން. 4ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .4

ދައުލަތުގެ މުދާ 
ހުއްދަކުރެވިގެން ވިއްކުމާއި 

 އެއާމެދު ޢަމަލުކުރުން 

ުނވަަތ ، ުނވަތަ ކުއްޔަށް ދޭންވާނީ ، ނުވަތަ ވިއްކާަލންވާނީ، ދައުލަތުގެ މުދަލެއް ޭދންވާނީ .4
މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ، ނުވަތަ ނައްތާލަންާވނީ  ،ކުރަންވާނީނުވަތަ ރަހުނު، ދޫކޮށްލަންވާނީ 

ހަދާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ، މިކަންކަން ކުރުމަށް މިނިސްޓަރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލަފާ 
ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިންނެެވ. މިކަންކަން ކުރަންވާނީ ޮކންމެ ، އެރުވުމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަ

ނޑައަޅާ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއެވެ.އޮފީ  ހެއްގައި ހުންނަ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަ

 ވަނަ ާމއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން. 01ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .4

ނީ ޤާނޫނުން އުފެދޭ ޒިންމާއެއްގެ ދަށުން ހޭދަކުރަންޖެހޭ ފައިސާއަކަށް ނުވާގޮތަށް ނުވަތަ ޤާނޫ )ހ( .01 ޚާއްޞަ އެހީ 
އިލްތިޒާމެއް އުފުލުމުގެ ގޮތުްނ އަދާކުރަންޖެހޭ ފައިސާއަކަށް ނުވާގޮތަށް، ޚާއްޞަ އެހީެގ 

 ގޮތުގައި ދައުލަތުގެ ފައިސާއިން މީހަކަށް ނުވަތަ ފަރާތަކަށް ފަިއސާގެ އެހީއެއް ވެދެވިދާނެއެވެ.

އެއްގެ ގޮތުގައި، މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ދައުލަތުގެ ފައިސާއިން ޚާއްޞަ އެހީ މި )ށ(  
މީހަކަށް ނުވަތަ ފަރާތަކަށް އެހީއެއް ވެދެވޭނީ، އެމީހަކަށް ނުވަތަ ފަރާތަކަށް ލިބޭ 

ނުވަތަ ކުރިމަތިވާ ދަތި ޙާލަތެއްގައި، ކޮންމެވެސް އެހީއެއް ދައުލަތުން  ،ގެއްލުމެއްގައި
ރި ކަމެއް ކަމުގައި އިޖްތިމާޢީ މަޞްލަޙަތެއް ހިމެނޭ ކަމެއް ކަމުގައި ނުވަތަ ޢަދުލުވެ ،ވެދިނުމަކީ

ސަރުކާރަށް ފެންނަ ޙާލަތްތަކުަގއެވެ. އެހެންނޫންނަަމ، އެފަދަ އެހީއެއް ވެދޭންވާނީ މީހަކަްށ 
ނުވަތަ ފަރާތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ާމލީ ދައްޗަކުން އެމީހަކު ނުވަތަ ެއފަރާތެއް ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަކީ 

ަޙތު އެކަމުގައި ހިމެނިގެންވާ މުޖުތަމަޢުގެ އެކަށީގެންވާ ިނސްބަތެއްގެ ބައެއްގެ މަޞްލަ
ކަމަކަށްވުމުގެ އިތުރަށް، ެއ ޙާލަތުގައި އެމީހަކު ނުވަަތ އެފަރާތެްއ ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަކީ އެންެމ 

 އިންޞާފުވެރި ގޮތްަކމަށް ސަރުކާރަށް ފެންނަ ޙާލަތްަތކުގައެވެ. ،ޢަދުލުވެރި

އި މީހަކަށް ނުވަތަ ފަރާތަަކށް މިމާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ެގ ދަށުން ޚާއްޞަ އެހީގެ ގޮތުގަ  )ނ(  
ދައުލަތުގެ ފައިސާއިން އެހީއެއް ވެދެވޭނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އެންގުމަކަށް ނުވަތަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހުއްދައާއެކު 

 މިނިސްޓަރަށެވެ.

 ތިރީގައި ނަކަލުކޮށްފައިވާ، )ށ( އުނިކުރުން.  ވަނަ ާމއްދާގެ، 43ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .3

ވަކި މާލީ އަހަރަކާ ގުޅޭގޮތުން ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓަކުން ހުއްދަޮކށްފައިވާ ފައިސާ ނޫން އެހެން  )ށ( .43 
ވަކި މާލީ އަހަރަކާ  ،ޚަރަދުކުރުމަކީ މި ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ކަމެއްނޫނެވެ. އަދި ،ފައިސާއެއް

 ،ވާ ބަޖެޓަކުން ހުއްދަކޮށްފައިާވ ފައިސާ ނޫން އެެހން ފައިސާއެއްގުޅޭގޮތުން ފާސްކޮށްފައި
 ދީގެން ނުވާނެއެވެ. ،ޚަރަދުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު

 ވަނަ ާމއްދާގެ، ތިރީގައި ނަކަލުކޮށްފައިވާ، )ނ( އުނިކުރުން.  43ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .5

ޑޭޝަންތަކުގެ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ ރެކޮމެން ،ބަޖެޓް ފާސްކުރާއިރު )ނ( .43 
މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ރެކޮމެންޑޭޝަންތަކަށް ބަެޖޓް ތަންފީޛުކުުރމުގައި ސަރުކާރުން ޢަމަލުކުރުން 

 ލާޒިމުވާނެއެވެ.



5

ވޮލިއުމް: 43     އަދަދު: 487                                                              ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 384 އަަދދު:  34 ލިުއމް: ވޮ

 5 

ނަ ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ވަކި މާއްދާއަކަށް ނުވަތަ ވަކި މާއްދާއެއްގެ ބަޔަކަށް ޙަވާލާދީފައިވާ ތަންތަްނ، މި ޤާނޫނުން ގެން .2
 އިޞްލާޙުތަކާ ގުޅިގެން ބަދަލުކުރުން. 

 މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ަފށާނީ، މި ޤާނޫނު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.  .4
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