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 ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ  2023ދުވަހު ބޭއްވެވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ހޯމަވި  27ފެބުރުވަރީ  2023
    ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ) 2006/3ނަންބަރު  ޤާނޫނު "ޅަ ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކު 10ދައުރުގެ 
 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ  92 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބިލު" ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު ވަނަ 7 އަށްޤާނޫނު( 

ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު  ބުދަ( ވި 23 ޝަޢުބާން 1444) 15މާރިޗު  2023 ،ންމަތީ 
 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މިއަދު ޝާއިޢު ކުރެވިއްޖެއެވެ. ދިވެހި ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ ،ކުރެއްވުމުން
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 2023/1 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 

                އަށް ( ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު ) 3/2006ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  7

 

 .ގެަނއުން އިޞްލާޙުތައް އަންނަނިވި އަށް( ޤާނޫނުދައުލަތުގެ މާލިއްޔަުތގެ ) 2006/3ނަންބަރު  ޤާނޫނު

 
 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުކުރުން. 5ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1

 

ދައުލަތުން ދަރަންޏަށް 
 ފައިސާ ނެގުން 

ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނެގުމަށް ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ހުށަހެޅުމެއް  )ހ( 5.

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ަގާވއިދުަގއިާވ ގޮތުގެމަތިން  ހުށަހަޅަންވާނީ

 މިނިސްޓަރަށެވެ.
 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުކުރުން. 5ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .2

 

ދައުލަތަށް ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނަގަންވާނީ، އެ ދަރަނި ެނގުމުގެ ސަބަބުްނ  )ނ( .5 

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތަށް ުކރާނެ އަސަރު ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދަށާއި 

އެ އަހަރެއްގެ އަހަރީ ބަޖެޓުަގއި ކަނޑައަޅާަފިއާވ ، ދިރާސާކުރުމަށްފަހު

މިންވަރަށްވުރެ އިތުރުނުވާނެ ޮގތަކަށް، މިނިސްޓަރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ 

 ހުށަހެޅުމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނަޑއަޅާ ގޮެތްއގެމަތިންނެވެ.

 
 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އަންނަިނވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުކުރުން. 5ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .3

 

މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު، ދައުލަތުން  )ރ( .5 

ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނަގާނަމަ ދަރަންޏަށް ނެގި ޕްރިންސިޕަލް ޢަދަދާއި، 

ދަރަންޏަށް ނެުގމުގައި ހިނާގ އެއަށް ދޭންޖެހޭ އިންޓްރެސްާޓިއ، އެ ަފއިސާ 

އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް ބަޖެޓުގައި ކަނޑައެޅި ފާްސވެފަިއާވ ގޮތުގެމަތިން 

 ދޭންވާނީ، ކޮންސޮލިޑޭަޓޑް ރެެވނިއު ފަންޑުންނެވެ.
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 އަކުެރއް އިުތރުކުރުން. ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން 5ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .4

 

މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ގޮުތގެމަތިން ދައުލަތުެގ ަނމުގައި ދަރަިނ މި  )ކ( .5 

ނަގަންވާނީ، އެ އަހަރެްއެގ އަހަރީ ބަޖެޓުގަިއ ދަރަނި ނެގުމަށް 

 ކަނޑައަޅާަފިއވާ މިންގަނޑަްށުވރެ އިތުރުނުވާނެ ގޮތަެށވެ.
 

 މާއްދާއެއް އިތުރުުކރުން. ވަަނ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ފަދައިން 3-5ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .5
 

ދައުލަތުގެ ނަމުގައި 
 ގެރެންޓީ ދިނުން 

ދައުލަތުގެ ނަމުަގއި ގެރެންީޓެއއް ދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ހުށަހެޅުމެއް  )ހ( .5-4

ހުށަހަޅަންވާނީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ަގާވއިދުަގއިާވ ގޮތުގެމަތިްނ 

 މިނިސްޓަރަށެވެ.

ެއ ގެރެންީޓއެއް ދިނުމުެގ  ނަމުަގއި ގެރެންީޓއެއް ދޭްނވާނީ،ދައުލަތުގެ  )ށ(  

ދައުލަތުގެ މާލިްއޔަތަށް ުކރާނެ އަސަރު  ސަބަބުން ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާަދށާއި

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ގެރެންޓީ ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާަފއިާވ ުއސޫލާ ެއއްގޮްތާވ 

ހުށަހެޅުމުން މިނިސްޓަުރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ  ގޮތުގެމަތިން

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނަޑއަާޅ ގޮތެްއގެމަތިންނެވެ.
މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ޮގތުގެމަތިން، ދައުލަތުން ގެރެންޓީއެއް ދޫކުާރ  )ނ(  

މާލިއްޔަތުގެ ަގާވއިދުަގއިވާ ޮގތުގެމަތިން، އެ  ކޮންމެ ފަހަރަކު، ދައުލަތުގެ

)ނުވަދިހަ( ދުވަހުގެ  90ދޫކުރާތާ ގެރެންޓީައކާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު، އެ ގެރެންޓީ 

 .ތެރޭގަިއ، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް މިނިސްޓަރު ފޮނުވަންވާނެެއވެ

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކުރާ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  )ރ(  

ފޮނުވާއިރު އެ ގެރެންޓީެއއް ޫދކުރި ބޭނުމާއި، ގެރެންޓީ ކުިރ ޢަދަދާއި އެ 

ރުމާ ގުޭޅގޮުތން ކުރެވުނު ދިރާސާގެ ރިޕޯުޓގެ ކޮޕީެވސް ގެރެންޓީެއއް ދޫކު

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުަވންވާނެެއވެ.
 

 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 6ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .6

 
 

ލޯނާއި ގެރެންޓީގެ 
މަޢުލޫމާތު ލިޔެ 

 ބެލެހެއްޓުން 

ނަގާފަިއވާ ފައިާސއާިއ، ދަުއލަތުން ދޭ ގެރެންޓީ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ދަރަންޏަށް  .6

ނުވަތަ އިްނޑެމްނިޓީ ނުވަަތ އަންޑަރޭޓކިންގްސގެ ިހސާބުތައް، ަދއުލަތުެގ 

 .މާލިއްޔަތުގެ ގަާވއިުދގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން މިނިސްޓަރު ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ
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 ިއޞްލާޙުކުރުން.ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް  7ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .7

 

ދައުލަތުގެ މުދާ 
ހުއްދަކުރެވިގެން 

ވިއްކުމާއި އެއާމެދު 
ޢަމަލުކުރުން އަދި 

 ކުއްޔަށް ދިނުން 

ކައުންސިލުތައް ފިަޔވައި ަދއުލަތުގެ އޮފީސްތަކުްނ، ދައުލަތުގެ މުދާ  )ހ( .7

ވިްއކުމުަގއި ޢަމަލުކުރާނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަުތެގ ގަާވއިދުަގިއ 

ގޮުތގެމަތިން އެކަމަކާ ގުޅުންހުރި ދައުލަތުެގ އޮފީހަކުްނ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

މިނިސްޓަރަށް ހުށަހެޅުމުން، މިނިސްޓަރުެގ ލަފާގެމަތިން 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ުހއްދަ ލިބިގެންނެވެ.

ކައުންސިުލގެ މިލްކުވެރިކަުމގެ ދަށުގަިއވާ މުދާ ފިޔަވައި، ދަުއލަތުގެ މުދަލެްއ  )ށ(  

ުނވަތަ ރަހުނުުކރަންވާނީ، ނުވަތަ ނައްތާލަްނާވނީ، ދައުލަތުގެ ، ދޫކޮށްލަންވާނީ

މާލިއްޔަތުގެ ަގވާއިުދގަިއވާ ޮގތުގެމަތިން އެކަންކަން ކުރުމަށް މިނިސްޓަރު 

ދޭ ލަފަޔާ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ކަނޑައަާޅ 

 ގޮތެްއގެމަތިންނެވެ.

ދިނުމާބެހޭ އުސޫލުތައް ބަޔާންުކާރ  ޔަށް ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ތަންތަން ކުއް )ނ(  

ޚާއްޞަ ޤާނޫނެްއގައި އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑަައޅާފައިުނާވހާ ހިނދަކު، 

ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ތަންތަން ކުއްޔަށް ދިނުުމގައި ޢަމަލުކުާރނީ ދައުލަތުެގ 

 މާލިއްޔަތުގެ ގަާވއިުދގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެެވ.
 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 9ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .8

 

ދައުލަތުގެ ފައިސާއެއް 
ނުލިބޭނެ ކަމަށް 

 ދޫކޮށްލުން 

ދައުލަތުގެ ފަިއސާއިން މަދުާވ މަދުވުމެއް، ުނވަތަ ެގއްލޭ ގެްއލުމެއް ނުވަތަ އުިނވާ  .9

ުނވަތަ  ،އުނިވުމެްއ، ުނވަތަ އަނބުާރ ނުލިބޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ދައުަލތުގެ ފައިސާ 

ގެއްލިފަިއވާ ުނވަތަ ނައްތާލެިވފައިވާ ނުވަތަ ހަލާުކވެފަިއވާ، ނުވަތަ ބޭނުންކުރަން 

، ކަމުނުދާ ދައުލަތުެގ މުދަލެއް އަނބުާރ ނުލިބޭނެކަމަށް ދޫކޮށްލެވޭނީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ުހއްދައާެއކު، އަދި އެފަދަ ޙާަލތްތަކާއި ެއކަމުަގއި 

        ދައުލަުތގެ މާލިްއޔަތުގެ ަގވާއިުދގަިއ ކަނޑަެއޅުމަށްފަހު،ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

އެ ަގވާއިުދގައި ބަޔާންުކރާ ގޮތެއްގެމަތިން ކަމާެބހޭ ހިސާބުތަކުގައި 

 .ހިމެނުމަށްފަހުގައެވެ
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 މާއްދާއެއް އިތުރުކުުރން. ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން 9ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .9

 

ހިންގާ ދައުލަތުން 
މުޢާމަލާތްތަކަށް ލުއި 

ނުވަތަ މަންފާ ދިނުމާއި 
ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ 

ފައިސާ 
 މަޢާފުކޮށްދިނުން 

ކައުންސިލުތައް ިފޔަަވއި، ަދުއލަތުގެ ނަމުގަިއ، ދައުލަުތގެ އޮފީސްތަކުން  )ހ( .9-1

ހިންގާ މުޢާމަލާތަކާ ގުޅިގެން ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީާދގޮތުން ނަމަވެސް، 

ުލޔެއް ުނވަތަ މަންފާއެއް އެްއވެްސ ފަރާތަކަށް ދޭންވާނީ، ުނވަަތ އެްއވެސް 

ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ އެއްވެސް ފަިއސާެއއް މަޢާފުކޮށްދިނުމަށް 

އެއްބަްސވާންވާީނ، މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކުރާ ާޙލަތްތަކުންކުރެ 

 ޙާލަތެއްަގއި، ަދއުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުެގ ަގާވއިދުަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ

ގޮތުގެމަތިން ެއކަމަކާ ގުޅުްނހުރި ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން މިނިސްޓަރަށް 

ހުށަހެޅުމުން، މިނިސްޓަރުގެ ލަފާގެމަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކަމަްށ 

 ހުއްދަ ދިނުމަށްފަހުގައެވެ.

ކައުންސިލުތަކުން ހިންގާ ުމޢާމަލާތަކާ ގުޅިގެން، ސީާދޮގތުން ނުވަތަ  )ށ(  

ނަމަވެސް ެއްއވެސް ލުެޔއް ނުވަތަ މަންފާެއއް ދޭންވާނީ، ނުސީދާގޮތުން 

  ނުވަތަ ކައުންސިލަށް ލިބެންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިާސެއއް މަޢާފުކޮށްދެވޭނީ،

        މި މާއްދާގެ )ނ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތްތަކުންކުެރ ޙާލަތެއްަގއި، 

 އެ ަކއުންސިލެްއގެ މާލީ ިޒންމާދާރު ވެރިޔާ އެކަން ެއ ކައުންސިލަށް

ހުށަހެޅުމުން، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ަގވާއިުދގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ 

ގޮތުގެމަތިން އެފަދަ ލުޔެއް ުނވަތަ މަންފާއެއް ދިނުމަށް އެ ކައުންސިލަކުން 

 ފާސްކުރާ ގޮތެްއގެމަތިންނެވެ.
މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާފަދަ ލުޔެއް ނުވަަތ  )ނ(  

ްއވެސް މީހަކަށް ނުވަތަ ެއްއވެސް ފަރާތަކަށް ދޭންވާނީ، ުނވަަތ މަންފާއެއް އެ 

ދިނުމަށް އެއްބަސްވާްނވާނީ، ނުވަތަ ލިބެންޖެހޭ އެއްވެްސ ފައިސާއެްއ 

މަޢާފުކޮށްދޭންވާނީ، އެމީހަކަށް ނުވަތަ އެފަރާތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމެްއަގއި 

ންފާއެއް ނުވަތަ ކުރިމަތިވާ ދަތި ޙާަލތެއްަގއި، އެފަދަ ލުޔެއް ނުަވތަ މަ

ދިނުމަކީ، އެކަުމގައި އިޖްތިމާޢީ މަޞްލަޙަތެއް ހިމެނޭ ކަމެއް ކަމުަގއި، 

ނުވަތަ ޢަދުލުވެރި ކަމެއް ކަމުގަިއ، ނުވަތަ އެ ސަރަޙައްުދެގ އެކަށީގެްނވާ 
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ނިސްބަތެއްގެ ބަެއއްގެ މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ކަމެއް ކަމަށް ސަުރކާރަށް ނުވަަތ 

 .ކައުންސިލަށް ފެންނަ ޙާލަތްތަކުގަެއވެ

މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާފަދަ ލުޔެއް ނުވަަތ  )ރ(  

    މަންފާއެއް ނުވަަތ ލިބެންޖެހޭ އެްއވެްސ ފައިާސއެްއ މަޢާފުކޮށްދީފިނަމަ 

ަދއުލަތުގެ މާލިްއޔަތުގެ ގަާވއިދުަގިއވާ ، އެ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތަފްޞީލުތައް

 އޮފީހަކުން ލިޔެ ބަލަހައްަޓންވާނެެއވެ.ގޮތުގެމަތިން ކަާމގުޅޭ ދައުލަުތގެ 

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ނިންމާ އެންމެހައި ނިންމުންތައް އެ ނިންމުމެއް  )ބ(  

)ހަތެއް( ދުވަުހގެ ތެޭރގަިއ މިނިސްޓްރީއަށް  7ނިންމާތާ ރަސްމީ 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 

 އިޞްލާޙުކުރުން. ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި ޮގތަށް 10ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .10

 
މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ެގ ، ކައުންސިލުތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ެއހީ ފިޔަވައި  )ނ( .10 

ދަށުން ޚާއްޞަ އެހީގެ ގޮުތަގއި މީހަކަށް ނުވަތަ ފަރާތަކަށް ދައުލަތުެގ 

ފައިސާއިން އެީހއެއް ވެދެޭވނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުެގ ގަާވއިދުަގިއާވ 

ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އެްނގުމަކަްށ ނުވަތަ ގޮތުގެމަތިން، 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ުހއްދަާއއެކު މިނިސްޓަރަށެވެ.
 

 އިތުރުކުރުން. ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ފަދައިން ތިން އަކުރު  10ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .11

 

ކައުންސިލުތަކުން ޚާއްޞަ ެއހީގެ ގޮތުަގއި އެްއވެސް ފަާރތަކަށް އެހީއެްއ  )ރ( .10 

ވެދެވޭނީ ަދއުލަތުގެ މާލިްއޔަުތގެ ަގާވއިދުަގއި ކަނަޑއަޅާަފިއވާ އުސޫލުަތކާ 

އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން، މި މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ 

އެމީހަކަްށ ، ލުކުރުމަށްޓަކައިހާސިމަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރެއިން މަޤްޞަދެއް 

ނުވަތަ ފަރާތަކަށް އެހީއެއް ވެދިނުމަށް އެ ކައުންސިލަުކން ފާސްކުރާ 

 ގޮތެްއގެމަތިންނެވެ.

އެީހގެ  އްޞަޚާ މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ރ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަދައިން  )ބ(  

ފައިސާެގ ގޮތުަގއި ދައުލަުތގެ ފައިސާިއން މީހަކަށް ނުވަތަ ފަރާތަކަށް 

ދައުލަުތގެ މާލިއްޔަތުެގ ، އެހީއެއް ދީފިނަމަ އެ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތަފްޞީލުތައް 
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ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮުތގެމަތިން ކަމާގުޅޭ ދައުލަުތގެ ޮއފީހަކުން ލިޔެ 

 ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން ނިންމާ އެންމެހައި ނިންމުންތައް އެ ނިންމުމެއް ނިންމާތާ  )ޅ(  

 ތެއް( ދުވަހުގެ ތެޭރގައި ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަންވާނެެއވެ.)ހަ 7
  

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 14ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .12

 

ޕަބްލިކް ބޭންކް 
އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވޭ 

ފައިސާ ހިސާބުކޮށް 
 ތަފްޞީލު ހިމެނުން 

އިްނވެސްޓްކުރާ ަދއުލަތުގެ ، ގޮތުގެމަތިންގައިވާ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  16މި ޤާނޫނުގެ  .14

ޕަބްލިކް ބޭންކް ެއކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވޭ ، ފައިސާގެ ޕްރިންސިޕަލް ޢަދަދު ފިޔަވައި 

ހުރިހާ ފައިސާއެއް ހިސާބުކުރާނެ ގޮތް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަުތގެ ގަާވއިުދގަިއ 

 ގޮުތގެމަތިން އެ އަދި ދަުއލަތުގެ މާލިއްޔަުތގެ ަގވާއިުދަގިއވާ. ކަނޑައަޅަްނވާނެެއވެ

ޕަބްލިކް ފަންޑުެގ ހިސާބުތަުކަގއި ޭއގެ ތަފްޞީލު ، ފައިސާ ހިސާބުކޮށް 

 .ހިމަނަންވާނެއެވެ
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 15ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .13

 

ގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ނަގާ ފައިާސ ( ހ)ވަނަ މާއްާދގެ  16މި ޤާނޫނުގެ  )ށ( .15 

ޕަބްލިކް ބޭންކް ެއކަުއންޓުން ނަގާ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ހިސާބުކުރާނެ ، ފިޔަވައި 

އަދި . ގޮތް ދައުލަުތގެ މާލިއްޔަުތެގ ގަާވއިުދގައި ކަނޑަައޅަންާވނެއެވެ

، ފައިސާ ހިސާބުކޮށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަުތގެ ގަާވިއދުގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން އެ

 .ފްޞީލު ހިމަނަންވާނެއެވެޕަބްލިކް ފަންޑުގެ ހިސާބުތަުކަގއި ޭއގެ ތަ
  

 ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 16ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .14

 

ަގއިާވ ގޮތުގެމަތިން އިްނވެސްޓްކުާރ ދަުއލަތުގެ ފައިާސެގ ( ހ)މި މާއްދާގެ  )ށ( .16 

    އަދި . ހިސާބު ދައުލަތުގެ މާލިްއޔަުތގެ ގަާވއިދުަގއި ކަނޑަައޅަންވާނެެއވެ

ފައިާސގެ ހިސާބުަތއް މިނިސްޓަރު  އެ ަގާވއިދުަގއިާވ ގޮުތގެމަތިން އެ

 .ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ
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 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 17ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .15

 

ޚަރަދުކުރުމަށް 
 ހުއްދަދިނުން 

ހިނދަކު، ޕަބްލިްކ  މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަަކށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ )ހ( .17

ބޭންކް އެަކއުންޓުަގއިވާ ަދުއލަތުގެ ފައިާސގެ ތެރެއިން ކޮންސޮލިޑޭޓަްޑ 

ނުވަތަ ލޯްނސް އެންޑް ކެޕިޓަލް ވާރކްްސ ފަންޑުގަިއާވ ، ރެވެނިއު ފަންޑް 

ފައިސާ ޚަރަދުކުރަންވާނީ މިނިސްޓަރު ސޮއިކޮށް ލިޔުމުން ދޫުކރާ ހުއްދައެްއެގ 

 ދަށުންނެވެ.

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ދޫކުރަންވާނީ ފާސްކޮށްފަިއވާ ( ހ)މި މާއްދާގެ  )ށ(  

 .ބަޖެޓުގައި ހިމެނޭ ޚަރަދެއް ުކރުމަށެވެ

ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ދޫކުރާީނ ކޮންމެ މާލީ ( ހ)މި މާއްދާގެ  )ނ(  

 .އަދި މިގޮތުން ދޫކުރާނީ އަހަރަކު ެއްއ ހުއްދައެވެ. އަހަރެއް ފެށޭއިުރއެވެ

ކޮންސޮލިޑޭޓަްޑ ، ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ުހއްދަިއގެ ދަށުން( ހ)މި މާއްދާގެ  )ރ(  

ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލް ވާރކްސް ަފންޑުން މާލީ ، ރެވެނިއު ފަންާޑއި 

، މާލީ އަހަރެްއގެ ބަޖެޓުަގއި އެ، އަހަރެްއގެ ތެރޭަގއި ކުރެވޭ ުޖމްލަ ޚަރަދު

)ފަހެއް  5ފާސްކޮށްފަިއވާ ޖުމްލަ ޚަރަދަށްވުރެ %އެ ފަންޑުން ޚަރަދުކުރުމަށް 

 .އިންސައްތަ( އިތުރުެވގެންނުާވނެއެވެ

ލޯންސް އެންޑް ކެިޕޓަލް ވާރކްްސ ، ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެިނއު ފަންޑާއި )ބ(  

ފަންޑާއި، ޓްރަސްޓް ފަންޑުްނ މާލީ އަހަރެއްގެ ތެރޭަގއި ކުރެވޭ ޖުމްލަ 

ފަންޑުން ޚަރަދުކުރުމަށް  އެ، އި ެއ މާލީ އަހަރެްއެގ ބަޖެޓުގަ، ޚަރަދު

އަިދ ، ފާސްކޮށްފައިވާ ޖުމްލަ ޚަރަދަށްވުރެ އިތުރުނުވާނެ ގޮުތގެމަތިން

ދައުލަތުގެ މާލިްއޔަތުެގ ަގާވިއދުގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ހަމަަތކާ ެއްއގޮތްވާ 

ގޮތުގެމަތިން އެ ފަންެޑއްަގިއ ހުރި ފައިސާ އެއްަބއިން އަނެއް ބަޔަްށ 

މިގޮތުްނ އެކި ކަންކަމަށް ކަނޑައަާޅފައިވާ ަފއިާސ . ބަދަލުކުރެވިދާނެެއވެ

، ިމންވަރުތަކާއި ، އެހެން ކަމަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަދެވޭނެ ޙާލަތްތަކާއި

އެގޮތުން ގެންނަ ބަދަލުތަާކ ގުިޅގެން ހޯދަންޖެހޭ ހުއްދަ ހޯދުމުގައި 

ތުތައް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތާއި އެކަމާބެހޭ އިޖުރާއަ

 .ގަާވއިދުަގއި ބަޔާްނކުރަންވާނެެއވެ
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ގަިއ ( ހ)މި މާއްދާެގ ، ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓަކާ ގުޅިެގން ދޫކުރެވިފައިވާ  )ޅ(  

މި ޤާނޫނުގެ ، ބަޔާންކޮށްފަިއވާފަދަ ހުއްދައެއް އެ ބަޖެޓުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން 

ގޮުތގެމަތިން މެނުވީ ޚަަރދެއް ކުރުމަށް ވަނަ މާއްާދގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއިވާ  8

 .ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެެއވެ

ދައުލަތުގެ ޚަރަދުުކޑަކުރުމުގެ ޮގތުން މިނިސްޓަރު ވަިކގޮތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް  )ކ(  

ކަނޑައަޅާަފިއވާ ޙާލަތްތަކުަގއި ފިޔަަވއި، ކޮންސޮިލޑޭަޓޑް ރެވެނިުއ 

ތަުކގެ ބަެޖޓުގަިއ ހިމެނޭ ފަންޑުގަިއ ހިމެނޭ ފައިސާެގ ެތރެއިން ަކއުންސިލު

ފައިސާ އެ ަކއުންސިލެްއެގ ބަޖެޓުގައި ކަނަޑއަޅާފަިއާވ ގޮތުގެމަތިން 

 މިނިސްޓަރުގެ އިތުރު ހުއްަދއެްއ ހޯދުމަކާ ނުލައި ޚަރަދުކުރެިވދާނެއެވެ.
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 18ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .16

 

ފަންޑުތަކުގެ ބްލިކް ޕަ 
 ހިސާބުތައް 

ދައުލަުތެގ މާލިއްޔަތުެގ ، އަންނަނިވި ޕަބްލިކް ފަންޑުަތކުގެ ހިސާބުަތއް )ހ( .18

ގަާވއިދުަގއި ކަނޑަައޅަިއ، ެއ ަގވާއިުދގަިއވާ ގޮތުގެމަތިްނ މިނިސްޓަރު 

 ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ.
 

 ؛ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ެރވެނިއު ފަްނޑް  (1)   

 

 ކެޕިޓަލް ވާރްކސް ފަންޑް؛ލޯންސް އެންޑް   (2)   
 

 އެްޑވާންސް ފަންޑް؛  (3)   
 

 އަދި  ؛ޓްރަސްޓް ފަންޑް  (4)   
 

 ލޮޕްމަންޓް ފަންޑް.ވެސޮވްރިން ޑި   (5)   
  

 ( ވަނަ ނަންބަރުގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން ނަންބަރެއް އިތުރުކުރުން.3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 20ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .17

 

ަގއި ބަޔާންކޮްށފައިާވ ( ބ)ވަނަ ާމއްދާގެ  17މި ޤާނޫނުގެ  (4) )ހ( .20 

 .ގޮތުގެމަތިން
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 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 22ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .18

 
ލޯންސް އެންޑް 

ކެޕިޓަލް ވާރކްސް 
ފަންޑުން ފައިސާ 

 ދޫކުރުން 

ލޯންސް އެންޑް ، މެދުވެރިވެގެން މެނުވީ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުންކުރެ ޙާލަތެއް  )ހ( .22

 .ކެޕިޓަލް ވާރކްސް ފަންޑުން ަދއުލަތުގެ ފަިއސާ ދޫކޮށްގެން ުނވާނެެއވެ

އެ އަހަރަކަށް ަރއްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުގަިއާވ   (1)   

 ުނވަތަ ؛ ގޮތުގެމަތިން

ަގއި ބަޔާންކޮްށފައިާވ ( ބ)ވަނަ ާމއްދާގެ  17މި ޤާނޫނުގެ   (2)   

 ގޮތުގެމަތިން.

ވަނަ މާއްދާގަިއ  17މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

، ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަދޭ ލިޔުމެއްަގއިވާ ގޮުތގެމަތިން މެނުވީ

ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލް ވާރކްްސ ފަންޑުން ދައުލަުތގެ ފަިއސާ 

 .ޚަރަދުކޮށްގެން ނުވާނެެއވެ
  

 މާއްދާއެއް އިތުރުުކރުން. ވަަނ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ފަދައިން 30ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .19

 

ސޮވްރިން 
 ޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަން 

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮެތްއގައި ަދއުލަތުގެ ަފއިސާ އިންވެްސްޓކުރުމަށާއި،  )ހ( .30-1

އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމުެގ ދައުލަތުގެ ދަރަނި އަދާކުރުމަށާިއ، ދައުލަތަށް ލިބޭ 

ބޭނުމަށްޓަކައި، މި މާއްާދގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެމަތިްނ ސޮވްރިްނ 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑުގެ ގޮުތގައި މޯލްޑިްވސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީަގިއ 

 ކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ.މުކަސްޓޯިޑއަން އެަކއުންޓެއް ާޤއި 
 

    ވަަނ މާއްދާގެ  12ފަންޑަކީ މި ޤާނޫނުގެ ސޮވްރިން ިޑވެލޮޕްމަންޓް  )ށ(  

އެކައުންޓާ ވަކިން  ކް)ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ޕަބްލިކް ބޭން

 ކޮށްފަިއވާ ފަންޑެެކވެ.މުޤާއި
 

      )ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަުތގެ ާޤނޫނު( އަށް  2006/3ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ނ(  

ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުުމެގ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިްނ،  7

ބެލެވޭނީ، މި މާއްދާެގ  ޑްޤާއިމުކޮށްފަިއވާ ޮސވްރިން ިޑެވލޮޕްމަންޓް ފަން

 )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ސޮވްރިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑުގެ ގޮތުގަެއވެ.
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އެ ފަންޑުްނ ، ޖަމާކުރާނެ ފައިާސއާއި ސޮވްރިން ިޑވެލޮޕްމަންޓް ފަްނޑަށް  )ރ(  

އިންވެސްްޓކުރުމާއި ޚަރަދުކުރުުމގެ ސިާޔސަތު ކަނަޑއަޅާނީ ިމނިސްޓަރުެގ 

 ލަފާގެމަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއެވެ.
 

މި މާއްދާގެ )ރ( ަގއި ަބޔާންޮކށްފައިވާ ސިޔާސަުތގެ ދަށުން އެ ފަންޑުން  )ބ(  

ލަފާގެމަތިން ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްާޔ އިންވެސްްޓކުރުމަށް މިނިސްޓަރުގެ 

)ފަހެއް( މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުެލވިގެްނާވ  5ޢައްޔަންކުރާ 

 އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮމިީޓއެއް ޮއންނަންވާނެއެވެ.
 

މި މާއްދާގެ )ބ( ެގ ދަށުން ޢައްޔަންކުާރ އިްނވެސްޓްމަްނޓް ކޮމިީޓ  )ޅ(  

ބައްދަލުވުންތަާކއި އިދާރީ ހިންގުމާއި، އެކުެލވިގެްނވާ ގޮތާިއ، އެ ކޮިމޓީގެ 

އެ ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތައް ނިްނމުމާގުޅޭ އިޖުރާއަތު ދައުލަުތގެ މާލިއްޔަތުެގ 

 ގަާވއިދުަގއި ބަޔާްނކުރަންވާނެެއވެ.
 

ސޮވްރިން ިޑވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑުގެ ފައިާސގެ ހިސާުބ ދައުލަތުެގ  )ކ(  

ގޮތުގެމަތިން ބަލަހައްޓަިއ މާލިއްޔަތުެގ ަގާވއިދުަގއި ކަނޑައަާޅ 

 އޮޑިޓްކުރަްނވާނެެއވެ.
 

    ހިންގާނީ މިނިސްޓްރީންނެވެ. ައިދ  ޑްސޮވްރިން ިޑވެލޮޕްމަންޓް ފަން )އ(  

ހިންގުމާގުޅޭ އެންމެހައި އުސޫލުތައް ދައުލަުތގެ މާލިއްޔަުތެގ  ޑްއެ ފަން

 ގަާވއިދުަގއި ބަޔާްނކުރަންވާނެެއވެ.

 

 މާއްދާގެ )ރ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ  32ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .20

 
އެތަަނކަށް ، ދައުލަތުގެ ކޮންމެ އޮފީހަކަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީާއއި )ރ( .32 

، ކެޕިޓަލް ޚަރަުދގެ ޚުލާޞާ، ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ރިކަރަންޓް ޚަރަދާއި

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުެގ އަދި . ދައުލަތުގެ އަހަރީ ބަޖެޓުަގއި ިހމަނަންވާނެއެވެ

ގެ ތަފްޞީލު ދައުލަތުގެ އަހަީރ ބަޖެޓުގަިއ ޓުޕްރޮގްރާމް ބަޖެ

 ހިމަނަންވާނެއެވެ. 
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 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 35ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .21

 

   

 ޓު މާލީ ރިޕޯ 
ތައްޔާރުކޮށް އޮޑިޓަރ 
 ޖެނެރަލަށް ހުށަހެޅުން 

ކޮންމެ އޮފީހެްއަގިއ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަނޑަައޅާ ޒިންމާދާރު ދައުލަތުގެ  )ހ( .35

، )ތިނެއް( މަސް ުދަވހުގެ ތެރޭަގއި 3ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ނިމޭތާ ، ވެރިޔާ 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ، ތިރީގަިއވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ރިޕޯޓެއް

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ބަޖެޓުަގިއ ނިމުނު މާލީ އަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ   (1)   

 ؛އެ އޮފީހުން ލަފާކުރި އާމްދަނީއާއި ޚަރަުދގެ ހިސާބު

ނިމުނު މާލީ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެ އޮފީހަށް ލިބުނު އާމްދަނީއާިއ   (2)   

 ؛ހިނގި ޚަރަދުގެ ހިސާބު
ނިމުނު މާލީ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެ އޮފީހުން ހިންގި މާލީ   (3)   

 .ޓުމުޢާމަލާތްތަކުގެ ރިޕޯ

ތަްއޔާރުކުރަްނާވނީ ދައުލަތުގެ  ޓުަގއި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ރިޕޯ( ހ)މި މާއްދާގެ  )ށ(  

 .މާލިއްޔަތުގެ ގަާވއިުދގައި ކަނޑައަޅާަފއިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ 

    ، ތައްޔާުރުކރުމަށްޓަކައި ޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިޕޯ( ހ)މި މާއްދާގެ  )ނ(  

އެ އޮފީސްތަކަށް ބޭނުންވާ ަމޢުލޫމާތުގެ ތެރެއިން މިނިސްޓަރުގެ ބެލުމުގެ 

)ެއކެއް( މަސް ދުވަުހެގ  1ދަށުގަިއވާ މަޢުލޫމާތު އެ މާލީ އަހަރެއް ނިމޭތާ 

 .ތެރޭގައި މިނިސްޓަރު ފޮނުވަްނވާނެެއވެ

، ށްއެ އޮފީސް ުއވާެލވުނު ދުވަހާ ހަމައަ، ދައުލަތުގެ އޮފީހެއް ުއވާލެިވއްޖެނަމަ )ރ(  

މި މާއްދާަގިއ ބަޔާންކުރާފަދަ ، އެ އަހަރަކުން ހިނގާަފއިާވ މުއްދަތަށް

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ، އެ އޮފީހެއް އުވާެލވުުނއިރު އެ އޮފީހުަގއި ހުރި، ރިޕޯޓެއް

   އެ އޮފީހެއް ުއވާލެވޭތާ ، ވެރިޔާ ތަްއޔާރުކޮށް  ކަނޑައަޅާަފިއވާ ޒިންމާދާރު

 .ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ)ދޭއް( މަސް ުދވަހުގެ ތެޭރގައި  2

ޤައުމީ ފެންވަރުަގއި ާބއްވާ ުނވަތަ ހިންގާ ޮބޑެތި ޚާއްޞަ ޙަރަކާތްތަކަްށ  )ބ(  

      ، ފައިސާ ޚަރަދުކުރެވުނު ގޮުތގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ރިޕޯޓެއް

ޙަރަކާެތްއ އެ ، )ާސޅީސް ފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެޭރަގއި 45އެ ޙަރަކާތެއް ނިމޭތާ 

 .ހިންގި އޮފީހަކުން އޮޑިޓަރ ެޖނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވަންވާެނއެވެ
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ގައިވާ ހިާސބު ތައްޔާރުކޮށް އޮޑިޓަރ ޖެެނރަލްގެ އޮފީހަށް ( ހ)މި މާއްދާގެ  )ޅ(  

 .މި ޤާނޫނުގައިވާ ޮގތުގެމަތިންނެވެ، ހުށަހަޅާނީ
 

 ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި  38ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .22

 
ދައުލަތުގެ އަހަރީ 

 ހިސާބުތައް 
       ، )ތިނެއް( މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  3ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ނިމޭތާ  )ހ( .38

އެ އަހަރެްއގެ ދައުލަތުގެ ައހަރީ ހިސާބުތައް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުެގ 

ޖެނެރަލް ެއކައުންޓަްނޓް ، ގަާވއިދުަގއި ކަނަޑއަޅާފަިއާވ ގޮތުގެމަތިން

 މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.، ތައްޔާރުކޮށް 
 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 44ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .23

 

އެކައުންޓަންޓް ޖެނެރަލް 
ޢައްޔަންކުރުމާއި އޭނާގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތު 

 މް ނިޒާ ހިާސބާއި ހިސާބުގެ ލިޔެިކޔުންތަކުގެ، ދައުލަތުގެ ފައިާސއާއި  )ހ( .44

ބަލަހައްޓައި ހިންގުމަށްޓަަކއި މިނިސްޓްރީގައި އެަކއުންޓަންްޓ ޖެނެރަލްއެއް 

 ހުންނަންވާނެއެވެ.
އެަކއުންޓަންޓް ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ޢައްޔަންކުރާނީ މިނިސްޓަރުގެ  )ށ(  

 ލަފާގެމަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއެވެ.

ޢައްޔަންކުރަންވާީނ އަންނަނިވި  އެަކއުންޓަންޓް ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް )ނ(  

 ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތެކެވެ.
 ދިވެހި ރައްޔިތަކު ކަމުަގއިވުްނ؛  (1)   

މަޤާމާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާައކުން މާސްޓަރސް ިޑގްރީ ނުވަަތ ެއާއ   (2)   

އެއް ފެންވަެރއްގެ ސަނަދެްއ ސަރުކާރު ޤަބޫލުކުރާ އިދާރާއަކުްނ 

        ދަުއލަތުގެ ފައިާސއާބެހޭ ާދއިރާަގއި ، ލުކޮށްފައިވުމާެއކުހާސި

)ފަހެއް( އަހަރު ުދވަހުގެ ުމއްދަތެްއގައި މަަސއްކަްތކޮށް ަތޖުރިބާ  5

 ލިބިފައިވުން؛

ނުވަތަ ޓެކުުމެގ ނުވަތަ ، ަވއްކަުމގެ، ކޮރަޕްޝަންގެ ނުވަތަ ޚިޔާނާުތގެ  (3)   

މިބާވަތުގެ ެއއްވެސް ކުެށއް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހެއް 

 .ކަމުގައި ުނވުން



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 105 އަަދދު:  52 ވޮލިުއމް: 

 

15 

އެަކއުންޓަންޓް ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް ތިރީގަިއ ބަޔާންކޮށްފައި  )ރ(  

 އެވަީނއެވެ.
 

، މްހިސާބާއި ހިސާބުެގ ލިޔެިކޔުންތަުކގެ ނިޒާ، ދައުލަތުގެ ަފއިސާާއއި  (1)   

މި ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ަގާވއިދުަގއި ކަނަޑއަާޅފައިާވ 

 ބެލެހެއްޓުމާއި ިހންގުން؛ގޮތުގެމަތިން 
 

 ދައުލަތުގެ ފައިސާ ބަލަިއަގނެވެނީ، ނުވަތަ ރަްއކާތެިރކަމާއެކު   (2)   

 ބެލެހެއްޓެނީ، ނުވަތަ ޚަރަދުކުރެވެނީ، ނުވަތަ އިްނވެސްޓްުކރެވެީނ 

ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިްއޔަތުގެ ގަާވއިދުަގއި ބަޔާންކޮްށފައިާވ  މި

 ގޮތުގެމަތިންތޯ ބެލުން؛
 

 ދައުލަތުގެ މުދާ ގަނެވެނީ، ނުވަތަ ރަްއކާތެރިކަމާެއކު ބެލެެހއްޓެނީ،  (3)   

 ނުވަތަ ބޭނުންކުރެވެީނ، ުނަވތަ ިވއްކެނީ، ުނވަތަ ަނއްާތލެވެނީ،

ގަާވއިދުަގިއ  ނުވަތަ ދޫކޮށްލެވެނީ މި ޤާނޫާނއި ދައުލަުތގެ މާލިއްޔަުތގެ

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތިންތޯ ބެލުން؛
 

( ވަނަ 3( ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން )1އަކުުރގެ ) މި މާއްދާގެ މި  (4)   

ނަންބަރުގެ ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަުމގެ އިތުރުން ދަުއލަތުެގ 

މާލިއްޔަތުގެ ގަާވއިދުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ އެޫނންވެްސ 

 މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުން.
 

އިސްތިޢުފާދޭން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، އެަކއުންޓަންޓް ޖެނެރަލް އޭނާގެ މަޤާމުން  )ބ(  

     ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިޔުމަކުްނ ހުށަހަޅައި،  ،އެކަން ބަޔާންކޮށް 

  އެ ލިޔުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއަށް ލިބުމުން، އެަކއުންޓަްނޓް ޖެނެރަލް 

 އެ މަޤާމުން ވަކިީވެއވެ.
 

މަްސއޫލިްއޔަތުތައް އަާދ އެަކއުންޓަންޓް ޖެނެރަލަށް، ޭއނާގެ ވާޖިބުތަކާއި  )ޅ(  

ނުކުރެވޭކަމަށް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފެނިއްޖެނަމަ، މިނިސްޓަރުގެ 

މަޝްވަރާގެ މަތިން، އެަކއުންޓަންޓް ޖެނެރަލް އޭާނގެ މަޤާމުން 

 ވަކިކުެރވިދާނެެއވެ.
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 އިތުރުކުރުން.ވަަނ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ފަދައިން ތިން މާއްދާ  44ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .24

 

ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް 
 އޮޑިޓްގެ ނިޒާމް 

 ،ޑިޕާްޓމަންޓްތަކާއި ،އޮފީސްތަކާއި  ،ދައުލަތުގެ ުވޒާރާތަާކއި )ހ( .44-1

 ،ތަކުގެ މާލީ މުޢާމަލާތްތައް ިވލަރެސްކޮށްލުސިންަކއު ،މުއައްސަސާަތކާއި 

 ،އެތަންތަން ހިންގަނީ ޤާނޫނާއި ގަާވއިދުތަާކއި އުސޫލުތަކާ ެއްއގޮތަށްތޯާއއި

އެތަންތަނުގެ މަސަްއކަްތ ހިންގެނީ އެކަީށގެންާވ ހަލުވިކަމާިއ 

ޚަރަދުކުެރވޭ ފައިސާއާ އެްއވަރެްއެގ މަންފާއެއް  ،ހަރުދަނާކަމާއެކު

ކަިއ ލިބޭގޮތަށް އިޤްތިޞާދު ކުެރވިގެންތޯ ބަަލއި ކަަށވަރުުކރުމަށްޓަ

މިނިސްޓަރު ދައުލަތުެގ އިންޓަރނަލް އޮިޑްޓގެ ނިޒާމެްއ 

 ޤާއިމުކުރަންވާެނއެވެ.
މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާްނޮކށްފައިވާ ދައުލަުތގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިްޓެގ  )ށ(  

މިނިސްޓަރުެގ  ،ނިޒާމުގެ މަސައްކަތްަތއް ބަލައި ވިލަރެސްކުރުމަށްޓަަކއި 

        ،ދައުލަތުގެ ިއންޓަރނަލް އޮޑިޓް ކޮމިީޓެގ ނަމުގައި ،ލަފާގެމަތިން

)ހަތެއް( މެންބަރުންގެ ަމްއޗަށް ެއކުލެވޭ ކޮމިޓީެއއް އޮންަނންވާނެެއވެ.  7

މި ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރާނީ މިނިސްޓަުރގެ ލަފާގެމަތިން 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއވެ.
)ތިނެއް(  3ރާ އޮޑިޓް ކޮމިޓީގެ ދައުރަކީ މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކު  )ނ(  

 އަހަރު ދުވަހެވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން އެކުަލވާލާ ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް  )ރ(  

 ކޮމިޓީ ޖަވާބުދާރީވާނީ މިނިސްޓަރަށެވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިްޓ  )ބ(  

 ލިބިގެްނވާ ބާރުތަާކއި މަސްއޫލިްއޔަތު ތިރީަގއި ެއވަނީެއވެ.ކޮމިޓީއަށް 

ދައުލަތުގެ މަްސއޫލު އޮފީސްަތކުަގއި ޮއޑިްޓގެ ނިޒާމް އުފެްއދުމަށް   (1)   

އެ ނިޒާްމ ހިނގާނުހިނގާ ގޮްތ ބަލައި  ،އެންގުމާއި 

ކަމާގުޅުންުހރި އުސޫލުތަކާއި ަގއިޑްަލއިންތަްއ  ،ވިލަރެސްކުރުމާއި 

ދައުލަތުގެ އިންޓަރަނލް އޮޑިްޓގެ ނިޒާމާުގޅޭ އެންެމހައި  ،ހެދުމާއި

 ކަންކަން ކުރުން؛
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 ،މި ޤާނޫނާއި ަގވާއިދަށް ޢަމަލުކުރެވެމުން ދާކަން ކަަށވަރުކުުރމަށް  (2)   

ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިްޓ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތާ ގުޅުްނހުރި 

ދައުލަތުގެ އޮފީްސތަކާއި އަދި ަދއުލަތުގެ އެނޫންވެްސ  ،މަޢުލޫމާތު

އެތަންތަނުެގ މުަވއްަޒފުން  ،މުއައްސަސާަތކުން ހޯދުމާއި

ހާޒިރުކުރަން ޖެހިއްޖެ ހިނދެއްަގއި ކޮމިޓީއަށް ާހޒިރުކޮށް މަޢުލޫމާތު 

 ހޯދުން؛

ދައުލަތުގެ މަްސއޫލު އޮފީސްތަކާއި އަދި ދައުލަުތގެ އެނޫންެވްސ   (3)   

މުއައްސަސާަތކުެގ ހިންގުމާުގޅޭ ހިރާސްތަކާިއ އިންޓަރނަލް 

އިޞްލާޙުކުރަން ފެންނަ ކަންތައްތަާކ  ،ކޮންޓްރޯލް މުރާޖަޢާކޮށް

 ގުޭޅގޮތުން މިނިސްޓަރަށް ލަފާދިނުން؛

 ،ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިްޓގެ މަސަްއކަތް ވިލަރެްސކުރުމާއި   (4)   

އިންޓަރނަލް އޮޑިްޓ ރިޕޯުޓތައް ދިރާސާކޮށް އެ ރިޯޕޓުތަކާ 

 ގުޭޅގޮތުން މިނިސްޓަރަށް ލަފާދިނުން؛

ދައުލަތުގެ މަްސއޫލު އޮފީސްަތުކގެ އިންޓަރނަލް އޮިޑޓްގެ ިނާޒމުގެ   (5)   

މުވަްއޒަފުންގެ މިނިވަްނކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްަޓކަިއ 

 އެކުަލވާލަންޖެހޭ އުސޫލުތައް ެއކުލަވާލުން.

 

ޗީފް އިންޓަރނަލް 
 އޮޑިޓަރ ޢައްޔަންކުރުން 

ނިޒާުމެގ  ގެގައި ަބޔާންކުރާ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް  44-1މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .44-2

އެންމެހައި ކަންކަން ރާަވިއ ހިންގުމުގެ އެންމެ އިސްެވރިޔަކީ ޗީްފ 

 އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަެރވެ. 

ޢައްޔަންކުރާީނ ޗީފް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަުރގެ މަޤާމަށް މީހަކު  )ށ(  

 މިނިސްޓަރުގެ ލަފާގެމަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއވެ.

ޗީފް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަުރެގ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރަންވާނީ އަންނަނިިވ  )ނ(  

 ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތެކެވެ.

 ދިވެހިރައްޔިެތއް ކަމުަގިއވުން؛  (1)   
އޮޑިޓްކުރުުމގައި މަދުެވގެްނ އިންޓަރނަލް ނުވަތަ ެއކްސްަޓރނަލް   (2)   

 )ފަހެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ ަތޖުރިބާ ލިބިފައިވުން؛ 5
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ޗީފް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަުރގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫިލއްޔަުތތަްއ   (3)   

މީހަކު  އަދާކުރެޭވވަުރގެ ތަޢުލީމާއި ޤާބިލުކަން ހުރި

ކަމުގަިއވުމާެއކު، އިންސްޓިިޓުއޓް އޮފް ޗާޓަރޑް ެއކައުންޓަްނޓްސް 

 އޮފް ދަ މޯލްޑިވްްސގެ މެންބަރަކު ކަމުަގއިވުްނ؛
ކޮރަޕްޝަން ނުވަތަ ޚިޔާނާތުގެ ނުވަތަ ވައްކަމުގެ ނުވަތަ ޓެުކމުެގ   (4)   

ނުވަތަ މިބާވަުތގެ ަފއިސާާއިއ މާލީ މުޢާމަލާތްތަކާގުޅޭ ުކށެއް 

 ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ ީމހެއްކަމުަގއި ނުވުން.

އޭނާގެ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާދޭން  ރޗީފް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަ  )ރ(  

ަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަްށ  ،ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ެއކަން ބަޔާންކޮށް

ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅައި، އެ ލިޔުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަްށ ލިބުމުން، 

 ޗީފް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރ ެއ މަޤާމުން ވަކިވީެއވެ.

ވާޖިބުތަކާއި މަްސޫއލިއްޔަތުތަްއ ޗީފް އިންޓަރނަލް އޮިޑޓަރަށް، އޭނާގެ  )ބ(  

އަދާ ނުކުރެވޭކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ެފނިއްޖެނަމަ، 

ނަލް އޮޑިޓަރ އޭނާެގ ރމިނިސްޓަރުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން، ޗީފް އިންޓަ

 މަޤާމުން ވަކިކުރެވިދާެނއެވެ.

 

ޗީފް އިންޓަރނަލް 
ގެ ރު އޮޑިޓަ 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

ގެ މަސްއޫލިްއޔަތުތައް ތިީރގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއ ރު އޮޑިޓަޗީފް އިންޓަރނަލް  .44-3

 އެވަީނއެވެ.
 

ބައިނަލްއަްޤވާމީ މިންގަނޑުތަާކއި  މްދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮިޑްޓގެ ނިޒާ )ހ(  

މި ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ަގވާއިދާ ޚިލާފުނުވާނެހެން ދައުލަތަށް 

 މްނިޒާ އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަކަށް ބައްޓަންކޮށް ހިންގުމާއި އެ

 ތަރައްޤީކުރުން؛

އޮފީހަކުން ެއ ، އެ އޮފީހެްއގެ ބަޖެޓާއި، ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަުކގެ ތެރެިއން )ށ(  

ަތްއ ޓުއިންޓަރނަލް އޮޑިްޓ ޔުނި، ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

 މިނިސްޓަރުގެ ލަފާގެމަތިން ަކނޑައެޅުްނ؛، ޤާއިމުކުރާނެ އޮފީސްަތއް

އެގޮތުން އެކުަލވާލާ އިންޓަރަނލް އޮޑިޓް ޔުނިޓުތަުކގަިއ މަސައްކަތްުކާރ 
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ގުޭޅގޮތުން ޖަވާބުދާީރވާނީ ޗީްފ މުވަްއޒަފުން މަޤާމުގެ މަސްޫއލިއްޔަތާ 

 އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރަެށވެ.

ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް ޮއޑިޓްގެ ިނޒާމަށް ބޭނުންާވ އެންމެހައި  )ނ(  

ތަމްރީނުތައް ރާވައި ހިންގުމާއި، ކަމާގުޅުންހުރި ފަންނުތަކަށް މި ނިޒާމުގެ 

 މުވަްއޒަފުން އަހުލުވެރިކުުރވުްނ؛

ާރްސތާގެ ޮއޑިޓް ޕްލޭން އެކުަލވާލަިއ ދައުލަތުެގ  ދިގުކުރު ރާސްތާ އަދި  )ރ(  

ޕްލޭން  އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ކޮިމޓީން ފާސްކުރުމަށްފަހު އެ

 ތަންފީޛުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ރާވައި ހިްނގުން.

 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 45ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .25

 

މަސްއޫލު ދައުލަތުގެ 
 އޮފީސް 

މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ މަސްއޫލު އޮފީސްތައް ަކމުގައި ބަލާނީ  )ހ( .45

 އަންނަނިވި ތަންތަނެވެ.
 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އޮފީާހއި، މިނިސްޓްރީތަާކއި، ެއޓަރނީ   (1)   

 ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް؛
 

ވަކިން އޮންަނ ގޮތަށް މާލީ ހިންގުމާ އަދި މާލީ ޒިންމާ އުފުލުން   (2)   

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނަޑއަާޅ އޮފީސްތައް؛
 

 ލޯކަލް ކައުންސިލުތަްއ.  (3)   
 

ދައުލަތުގެ މަްސއޫލު އޮފީހެްއގެ ގޮުތަގއި ނުބެލެވޭ ަދއުަލތުގެ ކޮންމެ  )ށ(  

އޮފީހެއްގެ މާލީ ކަންކަމާއި، މާލީ މުޢާމަލާތްތައް ހުންނަންވާނީ، ދައުލަތުެގ 

ގަާވއިުދގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން އެ އޮފީހަާކގުޅޭ ދައުަލތުގެ މަސްއޫުލ މާލިއްޔަތުގެ 

 އޮފީހެއްގެ ބެލުމުގެ ދަުށގަެއވެ.
 

ދައުލަތުގެ މާލިްއޔަތުގެ ަގވާިއދުގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ދައުަލތުގެ އޮފީހެްއެގ  )ނ(  

ތަކަށް އެ ގަާވއިދުަގއިާވ ގޮތުގެމަތިން ތްމާލީ ކަންތައްތަކާއި، މާލީ މުޢާމަލާ

ންމާވާންޖެހޭ ދައުލަތުގެ މަސްއޫލު އޮފީހުން މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި ޒި

 އެކަންކަމަށް ޒިންާމވާންޖެހޭނެއެވެ.
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 އިތުުރުކރުން. އްގެ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ފަދައިން ޗެޕްޓަރެރުވަނަ ޗެޕްޓަ 6ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .26

 

7ޗެޕްޓަރ   
 ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ނިޒާމް 

 
ދައުލަތުގެ 

 ޕްރޮކިއުމަންޓް ނިޒާމް 
ޚިދުމަތް ހޯދުމަށާއި،  ،ދައުލަތުގެ ތަންތަނަށް ބޭނުންާވ ތަކެތި ގަތުމަށާއި  )ހ( .46-1

ދައުލަތުގެ ތަންތަނަށް ބޭނުންވާ ެއކިއެކި މަަސއްކަތް ކުުރވުމަށްޓަކަިއ، 

ނަޒާހަތްތެރިކަމާއެކު ހާމަކަންޮބޑު ވާަދވެރި މާޙައުެލއްަގއި ޕްޮރކިއުމަންޓްެގ 

ގެންދިުއމަށްޓަކައި، ދައުލަުތގެ ޕްރޮކިއުމަންްޓ  ކަންކަން ކުރިއަށް

 ންނަންވާނެއެވެ.ސިޔާސަތެއް ކަނޑަައޅާފައި އޮ 

 46-2ދައުލަތުގެ ޕްޮރކިއުމަންޓް ިސޔާސަތު ކަނޑައަޅާނީ މި ޤާޫނނުގެ  )ށ(  

ވަނަ މާއްާދގަިއ ބަޔާންކޮްށފައިވާ ޕްޮރކިއުމަންޓް ޕޮިލސީ ބޯުޑެގ 

 ލަފާގެމަތިން މިނިސްޓަރެވެ.

ޚިދުމަތް ހޯދުމަށާއި،  ،ދައުލަތުގެ ތަންތަނަށް ބޭނުންާވ ތަކެތި ގަތުމަށާއި  )ނ(  

ދައުލަތުގެ ތަންތަނަށް ބޭނުންވާ ެއކިއެކި މަަސއްކަތް ކުުރވުމަށްޓަކަިއ، 

ނަޒާހަތްތެރިކަމާއެކު ހާމަކަންޮބޑު ވާަދވެރި މާޙައުެލއްަގއި ޕްޮރކިއުމަންޓްެގ 

ގެންދިއުަމށްޓަކައި، އެކަްނކަމާގުޅޭ ޕްޮރކިއުމަންްޓ  ކަންކަން ކުރިއަށް

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުްނ ކަނޑަައޅާ އުސޫލުތަާކއި ހަމަތައް 

ސިޔާސަތުތަކާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ދައުލަުތގެ މާލިއްޔަުތެގ 

 ގަާވއިދުަގއި ކަނޑައަޅަްނވާނެެއވެ.

 

ދައުލަތުގެ 
ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީ 

 ބޯޑު 

ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ިނޒާމް ހަރުދަނާކުރުމާއި ޕްރޮކިއުމަންޓާގުޭޅ  )ހ( .46-2

      ސިޔާސަތުތަްއ ެއކުލަވާލުމުަގއި މިނިސްޓަރަށް ލަފާދިނުމަށްޓަކަިއ،

)ހަތެއް( މެންބަރުންގެ ަމއްޗަށް އެކުެލވޭ ދައުލަުތގެ ްޕރޮކިއުމަންޓް  7

 ޕޮލިސީ ބޯޑެއް އޮންނަންވާެނެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބޯޑަްށ ޢައްޔަންކުރާ  )ށ(  

މެންބަރުންވާންވާނީ ފައިނޭންސް ޕްލޭނިންގ، ނުވަތަ އިްނޖިނިއަރިންގ، 

ނުވަތަ އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ، ނުވަތަ ޤާނޫނީ ދާއިރާ ނުވަތަ 
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ކޮމަރސްފަދަ ޕްރޮފެޝަނަލް ދާއިރާައކުން މަތީ ތަޢުލީމު ލިބިފައިވުމާެއކު 

)ތިނެއް( އަހަރު ުދވަހުެގ ތަޖުރިބާ  3ދަ ދާއިރާައކުން މަދުެވގެްނ އެފަ

 ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށެެވ.
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ބޯޑަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކޮްށ  )ނ(  

 ވަކިކުރާނީ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާެއވެ.

ަބއްދަލުވުންތަުކގެ އިދާީރ ދައުލަތުގެ ޕްރޮިކއުމަންޓް ޮޕލިސީ ބޯޑުގެ  )ރ(  

 ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސްޫއލިއްޔަތު އަާދކުރާނީ މިނިސްޓްރީންނެވެ.
ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީ ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ ދައުރާއި،  )ބ(  

ފާދިނުމާއި ވަިކކުރުމާ ގުޭޅ ކަންކަާމއި، އެ ބޯުޑ ޢުމެންބަރުން އިސްތި

އެ ބޯޑުގެ ޖަލްސާަތކާއި ނިންމުންތައް ހިންގުމާގުޅޭ ުއސޫލުތަކާއި 

ނިންމުމާގުޅޭ އެންމެހައި އުޫސލުތައް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަުތގެ ގަާވއިދުަގިއ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.
 

ޕްރޮކިއުމަންޓް އެޕީލް 
 ބޯޑު 

ދައުލަތުގެ ޕްޮރކިއުމަންޓް ނިާޒމުގެ ދަށުން ހުޅުވާެލވޭ ބީލަންަތއް ކުިރއަްށ  )ހ( .46-3

މި ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަުތގެ ގަާވިއދާ ޚިލާފަށް  ގެންދިއުމުަގއި

ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ބީލަންވެރިޔަކަށް ޤަބޫލުކުެރިވއްޖެނަމަ، އެފަަދ 

ޕްޮރކިއުމަންްޓ  ،މައްސަލަތައް ބެލުމަށްޓަކައި ިމނިސްޓަރުގެ ލަފާގެމަތިން

ވޭ ބޯެޑްއ )ހަެތއް( މެންބަރުންގެ މަްއޗަށް އެުކލެ 7އެޕީލް ބޯުޑގެ ނަމުަގއި 

އޮންނަންވާނެެއވެ. މި ބޯޑަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރާނީ މިނިސްޓަރުެގ 

 ލަފާގެމަތިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ ޕްރޮިކއުަމންޓް އެޕީލް  )ށ(  

ނުަވަތ  ބޯޑަށް ޢައްޔަންކުރާ މެންބަރުންވާންވާނީ ފައިނޭންސް ޕްލޭނިންގ،

އިންޖިނިއަރިންގ، ުނވަތަ އިްނފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ، ނުވަތަ ޤާނޫނީ 

ދާއިރާ ނުވަތަ ކޮމަރސްފަދަ ޕްރޮފެޝަނަލް ދާއިރާއަކުން ަމތީ ތަޢުލީމު 

)ފަހެްއ( އަހަުރ  5ލިބިފައިވުމާެއކު އެފަދަ ދާއިާރއަކުން މަދުެވގެން 

 ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ަފރާތަކަށެވެ.
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މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަާޔންކޮށްފައިާވ ޕްރޮކިއުމަންޓް ެއޕީލް ބޯޑަްށ  މި )ނ(  

ހުށަހެޅޭނީ ބީލަމުގެ މަރުޙަލާ ފެށޭ ހިސާބުން ފެށިގެން އެ ބީލަމެއް 

އެޯވޑްކޮށް ެއއްބަްސވުމެްއގަިއ ސޮއިކުރުމާ ހަމައަށް ހިނގާފަިއާވ 

 ކަންކަމެވެ.
ދައުރާއި، މެންބަރުން ޕްރޮކިއުމަންޓް އެޕީލް ބޯޑުެގ މެންބަރުންގެ  )ރ(  

ފާދިނުމާއި ވަިކކުރުާމގުޅޭ ކަްނކަމާއި، އެ ބޯުޑ ހިންގުމާގުޅޭ ޢުއިސްތި

އުސޫލުތަާކއި އެ ޯބޑުގެ ަޖލްސާތަކާއި ނިންމުންތައް ިނންމުމާގުޅޭ 

އެންމެހައި އުސޫލުތައް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަުތގެ ގަާވއިދުަގިއ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.
 

ބީލަންވެރިންނާއި 
ސަޕްލަޔަރުންނާއި 
ކޮންޓްރެކްޓަރުން 
 ސަސްޕެންޑްކުރުން 

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް މި ޤާނޫނުގަިއ  )ހ( .46-4

ކަނޑައަޅާަފިއވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުމާއި، ބީލަމުގައި މަަކރާއި ހީލަތް 

ަކމާގުޅުންހުިރ ހެދުމާއި، ނަހަމަ މަންފާއެއް ލިބިގަތުމަށް އެުކަގއި 

މުވަްއޒަފަކާެއކު މަސައްކަްތކުުރމާއި )ކޮލޫސިްވ(، ބާރުގެ ބޭުނންކުރުމާއި، 

ބިރުދެއްކުމާއި )ޮކއަރިސވް(، ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް 

ހުރަސްއެޅުމުގެ ޢަމަލުތަްއ ހިންގުމާއި، ބީލަމުެގ ައގަްށ ނުފޫޒު 

ބީލަންވެިރޔަކު ުނވަަތ  ފޯރުވުންފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިާވ ޙާލަތުަގއި އެ 

ކޮންޓްރެކްޓަރަކު ަދއުލަތުެގ ބީލަންތަކުން ސަސްޕެންޑް ކުރުުމގެ ުއސޫުލ 

 ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަުތގެ ގަާވއިުދގައި ކަނޑަައޅަންވާެނއެވެ.

ކޮންޓްރެކްޓަކާ ޙަވާުލވުމަށްފަހު އެފަރާތަކުން އެ ޙަވާލުވި މަސައްކަެތްއ  )ށ(  

ތަ ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ އިހުމާލެްއގެ ސަބަބުން ފުރިހަމަނުކޮށް ދޫކޮށްލުން ނުވަ

      ލިބޭ ގެއްލުމަކަށް ބަލައި ކޮންޓްރެކްޓް ބާޠިލުކޮށްފަިއާވ ޙާލަތުގަިއ 

އެ ކޮންޓްރެކްޓަަރކު ދައުލަުތގެ ބީލަންތަކުން ސަސްޕެންޑް ކުުރމުގެ އުސޫުލ 

 ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަުތގެ ގަާވއިުދގައި ކަނޑަައޅަންވާެނއެވެ.
 

 ގެ ސުރުޚީ އަންނަނިިވ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ރުވަނަ ޗެޕްޓަ 7ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .27

 

 

8ޗެޕްޓަރ     
 އެހެނިހެން ކަންތައްތައް 
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 ވަަނ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ފަދައިން އަކުެރއް ިއތުރުކުރުން. 47ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .28

 

އެކުލަވާލާަފއިވާ ދައުލަުތެގ މާލިއްޔަތުެގ މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  )ބ( .47 

 ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުން.
 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 48ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .29

 

ހުއްދަނޫން 
ޢަމަލުކުރުމުން 

 އެޅުން  ފިޔަވަޅު 

ޢަމަލެއް  ހުއްަދނޫންވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާފަދަ،  47މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .48

ދައުލަތުގެ ، އެްއވެސް ފަރާތަކުން ކުރިަކމަށް ތުހުމަތު ކުރެވިއްޖެނަމަ

މާލިއްޔަތުގެ ަގާވއިދުެގ ދަށުން، ތިރީގައިާވ ގޮތުގެމަތިން 

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ހުއްދަނޫން ޢަމަލެއް ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް ވަޒީފާ ައދާކުރާ   (1)   

އޮފީހެްއގައި މިފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ކަނޑަައޅާފައިާވ ދައުލަތުގެ 

އިންތިޒާމުގެ ތެެރއިން އެ މަްއސަލައެއް ބެލުމަށްފަހު، އެ މަްއސަލައަކީ 

ޖިނާއީ ކުށެއް ހިމެނޭ މައްސަަލއެްއކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ އެކަަމކާ ުގޅޭ 

 ަމްއސަލައެއް ފޮނުވުްނ؛ ތަޙްޤީޤީ އިދާރާއަކަށް އެ
ޢަމަލެއް ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް ވަޒީފާ ައދާކުރާ  ހުއްދަނޫން  (2)   

ދައުލަތުގެ އޮފީހެްއގައި މިފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ކަނޑަައޅާފައިާވ 

އިންތިޒާމުގެ ތެރެއިން އެ މައްސަލަެއއް ބެލުމަށްފަހު، އެމީހެއްެގ 

ށް ފަރާތުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުން އެފަރާތެއް ޖޫރިަމނާކޮ

ފައިސާ ެދއްކުމަށް އެްނގުން. އަދި ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނުދައްކާނަމަ،  އެ

 ފައިސާ ހޯދުމަށް ޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުން. އެ

 ( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ޖޫރިމަނާކުރެވޭ ޢަދަދ2ުމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(  

 ވާންވާނީ، އަންނަނިވި ގޮތުގެަމތިން ކަނޑައެޅޭ ޢަދަދަކަެށވެ.

ޢަދަދު،  ހުއްދަނޫން ޢަމަލު ހިންގުމުގައި ހިމެނުނު ދައުލަތުގެ ފައިސާގެ  (1)   

 ނުވަތަ  ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މުދަލުގެ އަާގ އެްއވަރުގެ ޢަދަދެްއ؛

 މުވަްއޒަފު ޒިންމާވާންޖެހޭ ޮގތަށް އުނިވެަފއިާވ ފައިާސެގ ޢަދަދާ   (2)   

 އެްއވަރުގެ ޢަދަދެްއ؛ ނުވަތަ 
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ނުވަތަ ދޫކޮށްލި، ނުވަތަ ހަލާކުކުރި، ނުވަތަ މުވަްއޒަފު ވިްއކާލި،   (3)   

 .ގެއްލުންދިން ދައުލަތުގެ މުދަުލގެ ައގާ ެއްއވަރުގެ ޢަދަދެއް

މި މާއްދާގެ )ށ( ގަިއާވ ގޮތުގެމަތިން ކުރެވޭ ޫޖރިމަނާއެއްގެ  )ނ(  

ަދއުަލތަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަުލ ފުރިހަމައަށް  މަޤްޞަދަކަށްވާންވާނީ،

ފުރިހަމައަށް ލިބެންދެން، ގެއްލުމުގެ ބަދަލު  ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމެވެ. އަދި 

 .ހޯދުމުގެ ޙައްޤު ދެމިއޮންނާނެެއވެ

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ފިޔަވަެޅއް އެޅުމަީކ، ހުއްަދނޫން ޢަމަލެއް  )ރ(  

ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތެއް ކުރި ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލި ކަމަކާ 

ދައުލަތަށް ލިބުނު ގެއްލުުމގެ ބަދަލު ހޯދުމުގެ ގޮތުން މަދަނީ ގުިޅގެން 

 ދަޢުވާއެއް އުފުލުމަށް އޮތް ހުރަހެއްނޫނެވެ.
ހުއްދަނޫން ޢަމަލެއް ކުރިކަަމށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް ަވޒީފާ އަދާކުާރ  )ބ(  

ދައުލަތުގެ އޮފީހެްއގައި މިަފދަ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ކަނޑައަޅާަފިއވާ 

އިންތިޒާމުެގ ތެރެއިން އެ ަމއްސަލަެއއް ބެލުމަށްފަހު، ެއ މައްސަލަައކީ 

އަަޅންޖެހޭ މައްސަލައެއްކަމަށް ފެންނަނަމަ،  އިދާރީގޮތުން ފިޔަަވޅު

އެމީހަކާމެދު އިދާރީ ފިޔަވަުޅ އެޅުމަށްޓަކައި އަންނަނިިވ ގޮތުގެމަތިން 

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

 2007/5މުަވއްޒަެފއްނަމަ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ސިވިލް ސަރވިސް   (1)   

ޤާނޫނު( އާއި، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން  ގެ)ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް 

 ހަދާފައިވާ ަގވާއިުދގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ފޮނުވުން؛

ސިވިލް ސަރވިސް ނޫްނ މުވައްޒަެފއްނަމަ، ކަނަޑއެޅިފަިއވާ   (2)   

 ފަރާތަށް އެންގުން.އުސޫލުން ފިޔަަވޅު އެޅުމަށް ަވޒީފާދިން 

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މައްސަލަތައް ބެލުމުަގއި، ޖިނާއީގޮތުން  )ޅ(  

ތަޙްޤީޤުކުރަންޖެހޭ މައްސަލަތައް ފިޔަަވއި، އެހެން މައްަސލަތައް ބަލައި 

ފިޔަވަޅު އެޅުުމގެ އިންިތޒާމު ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަުކގައި ހަމަޖެއްސުމުގެ ބާުރ 

ލިބިގެންވެއެެވ. އަދި މިކަމާގުޅޭ އުސޫލުތައް ދައުލަތުގެ މިނިސްޓަރަށް 

 މާލިއްޔަތުގެ ގަާވއިުދގައި ހިަމނަންވާނެއެެވ.
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 ވަަނ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ފަދައިން މާއްދާއެއް އިތުރުުކރުން.  50ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .30

 

ޤާނޫނަށް އިސްކަން 
 ދިނުން 

       އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެެހން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްަފިއވީނަމަވެްސ،  )ހ( .50-1

މި ޤާނޫނުގައި ވަިކގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިާވ ކަންކަާމ 

ގުޭޅގޮތުންނާއި، ދައުލަުތގެ ަފއިސާާއއި މުދަލާ ގުޅޭ އެހެްނ ކަންކަމަށް 

 ޢަމަލުކުރުމުގައި އިްސކަންދޭންވާނީ މި ޤާނޫނަށެވެ.
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެސް، މި ޤާނޫނުގަިއ  )ށ(  

ހިމަނާފައިވާ "ދައުލަުތގެ މުދާ" ނުވަތަ "ަދއުލަތުގެ ަފިއސާ" އަިދ 

"ދައުލަތުގެ އޮފީސް"، ިމިއން ކޮންމެ ޢިބާރާތެއް މާނަކުރުމުގަިއ 

ފައިާސ  މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއާިއ، އެ އޮތޯރިޓީގެ މުދާ ނުވަތަ

އިސްތިސްނާވާެނއެެވ. އަދި، ެއ އޮތޯރިޓީގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަިއވާ މުދަލާިއ 

)މޯލްޑިވްްސ  81/6ފައިސާއާމެދު ޢަމަލުކުރަންވާނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

( ގައި ކަނޑައަޅާަފިއާވ 1981މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
 

ގައި ހިމެނޭ "ކައުންސިލު" މި ލަފުޒުގެ މާނަކުރުމުގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  52ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .31

 އިތުރުކުރުން. ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަުކގެ މާނަކުރުންތައް

 
"ސަރުކާރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ލޯކަލް ކައުންސިުލތައް ނުހިމެނޭ  )ހ( .52 

 ގޮތުން ވެރިކަން ހިންގުުމގެ ާބރަށެވެ.
ދަރަނި" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ސަުރާކރާއި، ލޯކަްލ "ދައުލަތުގެ    

 ކައުންސިލުތައް ހިމެނޭ ގޮތުން، ދައުލަތުގެ ޖުމްލަ ދަރަންޏަށެވެ.

"ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަުކގެ ްޕރޮގްރާމް ބަޖެޓް" ކަމަށް ުބނެފައި ެއވަނީ،    

ލުކުރަން ހާސިދައުލަތުގެ އޮފީސްަތކުގެ ޚަަރދުތައް، އެ އޮފީސްަތކުން 

ޅާ ސްޓްެރޓީޖިކް ލަނޑުދަނޑިތަކާއި މަޤްޞަދުަތކުގެ މަްއޗަށް ކަނޑައަ

ބިނާކޮށް ޕްރޮގްރާމްތަކަކަށް ތަރުތީބުކޮށް ބަހާލެވިފައިވާ، ައދި ޚަރަދުކުރާ 

 އޮިނަގނޑަށެވެ. ޓްލުކުރެވޭ ނަީތޖާއާ ގުުޅވައިދޭ ބަޖެހާސިކަންކަމުން 
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ޢިބާރާތް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ތަންތަން "އެކައުންޓަންޓް ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގައި "ފަިއނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ" މި  .32
 މި ޢިބާރާތަށް ބަދަލުކުރުން.   ޖެނެރަލް"

 

ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގައި "ސަރުާކރުގެ މަސްއޫލު އޮފީސް" މި ޢިބާރާތް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ތަންތަން "ދައުލަތުގެ މަސްއޫލު  .33
 އޮފީސް" މި ޢިބާރާތަށް ބަދަލުކުރުން.

 

         ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުަގއި "ަސރުކާރުގެ އޮފީސް" މި ޢިާބރާތް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ތަންަތން "ދައުލަތުގެ އޮފީސް"  .34
 މި ޢިބާރާތަށް ބަދަލުކުރުން.

 

ވަނަ މާއްާދގަިއ  44)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ެތރޭގައި ބުެނވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  30މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  )ހ( .35

  ވާ އެަކއުންޓަންްޓ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ޢައްޔަންކުރަްނވާނެެއވެ.ބަޔާންކޮށްފައި 
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އެަކއުންޓަންޓް ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ޢައްޔަންކުރެވެންދެން، މި ޤާނޫނަށް   )ށ(
ަފއިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ޢައްޔަންކޮށްަފއިވާ 

 އޭނާގެ މަޤާމުަގއި ދެމިހުންނާނެއެވެ.
 

     ވަނަ މާއްދާގެ 44-1)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  60މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  .36

 )ށ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރަންވާނެެއވެ.

 

ވަނަ މާއްާދގަިއ  44-2)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ެތރޭގަިއ، ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  30މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  .37

 މަށް މީހަކު ޢައްޔަންކުރަްނވާނެެއވެ.ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޗީފް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރުގެ މަޤާ

  

ވަނަ ާމއްދާަގިއ  46-2)ފަސްދޮޅަސް( ުދވަހުގެ ތެރޭގަިއ، ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  60މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  .38

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ދައުލަތުގެ ްޕރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީ ބޯޑަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރަންވާނެެއވެ.

 

ވަނަ ާމއްދާަގިއ  46-3)ފަސްދޮޅަސް( ުދވަހުގެ ތެރޭގަިއ، ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  60ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ މި ޤާނޫނަށް  .39

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޕްރޮކިއުމަންްޓ އެޕީލް ބޯޑަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރަންވާެނއެވެ.

 

ޔަުތެގ ގަާވއިދަށް ގެންނަންޖެހޭ މި ޤާނޫނުން ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނަށް ގެނެވޭ ިއޞްލާޙުތަކާ ުގޅިގެން ދައުލަުތގެ މާލިއް .40
 ދުވަހުގެ ތެޭރގައި  )ހައެއް( ަމސް 6ގެނެސް، މި ާޤނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  އިޞްލާޙުތައް

 .ގެޒެުޓަގއި ޝާއިޢުކުރަްނވާނެެއވެ އެ ަގވާއިދު ިދވެހިސަރުކާުރގެ

 

ކޮށް، ދިވެހިސަރުކާުރެގ ގެޒެުޓގައި ާޝއިޢުކުާރ މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤު .41
 .ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ
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