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ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް 11 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

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 

2015/R-141 ގަވާއިދު ނަންބަރުު:

ބުރާސްފަތި   2015 މޭ   28  -  1436 ޝަޢުބާން   10 ތާރީޚު:      186 އަދަދު:     44 ވޮލިއުމް: 





3

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް 11 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު )11 ފެބުރުވަރީ 2009( ގެ ބާބު 8 – ]ވައުޗަރ ނިޒާމު[، މި ބާބުގެ ނަންބަރު 8.15 ގެ . 1

)ނ( އަންނަނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙުކޮށް )ރ( އިތުރުކުރުން.

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ނުވަތަ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކަންކަމާ ބެހޭ ކޮމިޓީ 

ނޑައަޅާ ވަކި ޚާއްޞަ މަޝްރޫޢުތައް ބިޑްކުރުމަކާ ނުލައި އަދި  ނުވަތަ ކައުންސިލުން ކަ

ހުށަހެޅުމަކާ  ބޯޑަށް  އިވެލުއޭޝަން  ޓެންޑަރ  ފަދައިން  ގައިވާ   8.25 ގަވާއިދުގެ  މި 

ނުލައި، ސަރުކާރުގެ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުންޏަކާ ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް 

ނުވަތަ  ކުންފުންޏަކާ  ހިމެނޭ  ހިއްސާ  ސަރުކާރުގެ  ލިސްޓުކޮށްފައިވާ  އެކްސްޗޭންޖުގައި 

ޤައުމީ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއްކަމަށް ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާ މުއައްސަސާއަކާ 

ހަވާލުކޮށްގެން އެ މަސައްކަތެއް ކުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް، އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރަންވާނީ 

ހިމެނޭ  ފަރާތް  ހަވާލުކުރާ  މަސައްކަތް  އަގާއި،  މަސައްކަތުގެ  ބާވަތާއި،  މަސައްކަތުގެ 

ގޮތަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ނުވަތަ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤުތިޞާދީ ކަންކަމާ ބެހޭ 

ކޮމިޓީ ނުވަތަ ކައުންސިލަށް އެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅައި، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ނުވަތަ 

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤުތިޞާދީ ކަންކަމާ ބެހޭ ކޮމިޓީ ނުވަތަ ކައުންސިލުގެ ހުއްދަ 

ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ. ލިޔުމަކުން 

)ނ( 8.15 އަންދާސީހިސާބު ހޯދުން

ބޭރުގެ ޤައުމެއްގެ އެހީގައި ނުވަތަ ކޮންސެޝަނަލް ލޯނެއްގެ ދަށުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކާއި 

ނޑައަޅައި، ބިޔަ މަޝްރޫޢު )މެގަ ޕްރޮޖެކްޓް( އެއް ހިންގުމުގައި  އަދި ސަރުކާރުން ކަ

ބިޑްކުރުމަކާ ނުލައި އަދި މިގަވާއިދުގެ 8.25 ގައިވާ ފަދައިން ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން 

ކޮމިޓީ  ބެހޭ  ކަންކަމާ  އިޤްތިޞާދީ  މަޖިލީހުގެ  ވަޒީރުންގެ  ހުށަހެޅުމަކާ ނުލައި،  ބޯޑަށް 

ނޑައަޅާ ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްގެން އެ މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެއެވެ.  ނުވަތަ ކައުންސިލުން ކަ

ނަމަވެސް، އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރަންވާނީ މަސައްކަތުގެ ބާވަތާއި، މަސައްކަތުގެ އަގާއި، 

މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތް ހިމެނޭ ގޮތަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ނުވަތަ ވަޒީރުންގެ 

މަޢުލޫމާތު  އެ  ކައުންސިލަށް  ނުވަތަ  ކޮމިޓީ  ބެހޭ  ކަންކަމާ  އިޤްތިޞާދީ  މަޖިލީހުގެ 

ހުށަހަޅައި، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ނުވަތަ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކަންކަމާ ބެހޭ

)ރ(
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ކޮމިޓީ ނުވަތަ ކައުންސިލުގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ހޯދުމަށްފަހު، ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތާބެހޭ 

އޮފީހާއެކު  ޖެނަރަލްގެ  އޮޑިޓަރ  ކޮމިޝަނާއި  އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން  މަޢުލޫމާތު 

ހިއްސާކުރުމަށްފަހުގައެވެ. މިގޮތުން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވޭ ފަރާތަކީ މާލީ ގޮތުންނާއި 

ފަންނީ ގޮތުން އެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ފަރާތެއްކަން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. ކައުންސިލުން  ނުވަތަ  ކޮމިޓީން  ބެހޭ  ކަންކަމާ  އިޤްތިޞާދީ 

މި އިޞްލާހަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.. 2


