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 ތިްނަވނަ  ައހަރުގެ  ަވނަ  2021 ަމޖިލީުހގެ  ަރއްޔިުތންގެ  ޭބއްެވވި  ދުަވހު  ހޯމަ  ވި  2021 ޮނވެންަބރު 29
( ާޤނޫނު  ަދއުލަތުގެ މާލިްއޔަުތގެ ) 2006/3 ނަންަބރު ާޤނޫނު " ފާސްކުޅަ  ޖަލްާސއިން  ވަނަ  44 ދައުުރގެ
        ،ންަމތީވަނަ މާްއދާަގއިާވ ޮގތުގެ 92 ާޤޫނނުައސާސީގެ "ބިލުަވނަ ިއޞްލާޙު ގެަނއުުމގެ  6އަށް 

ުދވަުހ ަރއީސުލްޖުްމހޫރިްއާޔ ަތޞްދީުޤ  ( ިވ ހޯމަ 1443 ުޖމާދަލްއޫލާ  9) 2021 ޑިެސންބަރު  13
 ިދެވހިސަރުކާުރގެ ެގޒެޓުަގއި މިއަުދ ާޝއިުޢ ކުެރވިްއޖެެއވެ. ،މި ބިލު ާޤޫނނަކަްށވެ ،ކުރެްއވުުމން
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 2021/27 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 

  އަށް ( ޤާނޫނު  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ) 2006/3 ނަންބަރު  ޤާނޫނު     

 ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  6

 

 .އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތަްއ ގެނައުން( ދައުލަުތގެ ާމލިއްޔަތުެގ ޤާނޫނު) 2006/3ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 
 .ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ އިްޞލާޙުކުރުން 3ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1

 

ހުއްދައޮތް ލޯނަކަށް 
މެނުވީ ދައުލަތުގެ 
 ފައިސާ ދޫނުކުރުން 

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޫސލުތަކާ ެއއްގޮތްވާ ގޮުތގެަމތިން، ރައީސުލްޖުމްހޫިރއްާޔ  .3

ހުއްދަކޮށްފައިވާ ލޯނަކަށް މެނުވީ، ނުވަތަ ރައީުސލްޖުްމހޫރިއްޔާ ލޯނު ދޫކުރުމަްށ 

ހުއްދަކޮށްފައިވާ ވަކި ގިންތިެއއްގެ ތެރެއިން މިނިސްޓަރު ހުއްަދކޮށްފައިވާ ލޯނަކަށް މެނުވީ، 

ލުްނ ސޫ)ިދވެހިާރއްޖޭގެ އިދާރީ ާދިއރާތައް ލާމަުރކަޒީ އު 2010/7ނުވަތަ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުްނ ކައުންސިުލން ދޫކުރާ ލޯނަކަށް މެނުވީ،  82މުގެ ޤާނޫނު( ގެ ހިންގު

 ދައުލަތުގެ ަފއިސާ ެއއްވެސް ަފރާތަކަށް ލޯނުެގ ގޮތުގަިއ ދޫކޮްށގެން ނުވާނެއެވެ.

 
 .ވަަނ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ަފހަތަށް އަްނނަނިވި ފަދައިން ހަަތރު އަކުުރ އިތުުރކުރުން 4ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .2

 

ުލްނ ސޫ)ދިެވހިރާއްޖޭގެ އިާދރީ ދާިއރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ކ( .4 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ޙާލަތުގައި، ަވިކ  82ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

 ން ަޚރަދުތައް ަކނޑައި ބާކީ ހުްނނަ އިކައުންސިލަކަށް އެ ައހަރަކަްށ ލިޭބ އާމްދަނީ

 އެއްބަސްވާ ގޮތެއްގެމަތިން އެހެން ަކއުންސިލަކަްށ ލޯނުގެ ގޮތުގައި ފައިސާ، 

 ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާެގ )ކ( ެގ ދަށުްނ އެްއ ަކއުންސިލުްނ އަނެްއ ަކއުންސިލަށް ލޯނުެގ  )އ(  

ގޮތުގަިއ ދޫކުާރ ފައިސާ، އެއްބަްސވެފައިާވ ގޮުތގެމަތިން އަނބުރާ ނުދަްއކާނަމަ، 

އުނިކޮށް، އެ ފައިސާ އަނެއް ކައުންިސަލްށ  ަސރުާކރުން ދޭ ަފއިސާއިންއެފަރާތަކަށް 

 ލިބިގެްނވެއެވެ. ދޫކުރުމުގެ ާބރު ަސރުކާރަށް 
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މި މާއްދާގެ )ކ( ގެ ދަށުން ަކއުންސިލަކުން ދޭ ލޯނާ ގުޅޭ އެްނމެހައި މަޢުލޫމާތާއި،  )ވ(  

ޔަތުެގ ލޯނު އަނބުާރ ދައްކަމުންދާގޮތުެގ ތަފްޞީލުތައް، ދަުއލަތުގެ މާިލއް

ލޯނު ދޫކުރި ަކއުންސިލުން މިނިސްްޓީރާއ  ގަވާއިދުގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން

 ގަވާއިދުން ހިއްސާުކރަމުން ގެންދަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ކ( ެގ ދަށުން ކައުންިސލުތަކުން ދޭ ލޯނާގުޅޭ ެއންމެހައި މަޢުލޫމާުތ  )މ(  

މިނިސްޓްރީއާ ހިއްސާުކރުމާގުޅޭ އުސޫލުތަްއ، މި މާއްދާގެ )ވ( ގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން 

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަާދ ގަާވއިދުގަިއ ބަޔާންކުރަްނވާނެއެވެ.

 
 .މާއްދާ އިތުރުުކރުން ތިންަފދައިން  އަންނަނިވި  ަފހަތަށް މާއްދާގެ ވަނަ  5 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .3

 
ކައުންސިލުތަކުން 

ދަރަންޏަށް ފައިސާ 
 ނެގުން 

ކައުންސިލުތަކުން ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނަގަންވާނީ އެ ކައުންިސލު ނިސްބަތްވާ ރަށެްއ  )ހ( .5-1

ނުވަތަ ސިޓީއެްއގެ ަތރައްޤީގެ ޕްލޭްނގައި ހިމެނިފައިވާ މަޝްޫރޢެއް ހިންގުމަށްޓަަކިއ 

އެ ަދރަންޏެްއ ނެގުމަްށ ެއ ަކއުންސިލެްއެގ މެންބަރުްނގެ އަުޣލަބިއްޔަތުްނ 

ނިސްަޓރަށް ހުށަހަޅައި، ެއކަމަށް މިނިސްޓަުރ ހުއްަދ ފާސްކޮށްފައިވާ ަޤރާރެްއ މި

 ދިނުމުންނެވެ.

މި މާއްދާެގ )ހ( ގައިާވ ގޮުތގެމަތިން ަކއުންސިލުްނ ދަރަންަޏށް ފައިސާ ެނގުމަްށ  )ށ(  

 ފާސްކުރާ ަޤރާރުަގއި އަންނަނިިވ މަޢުލޫމާތުތަްއ ހިމަނަންވާނެެއވެ.

ުނވަތަ އިާދރީ ާދއިރާެގ ދަރަނި ނެގުުމެގ ސަބަބުން ރަށް، ސިީޓ   (1)   

 ތަރައްޤީއަށާިއ އިޤްތިޞާދަށް ުކރާނެ ފައިާދއަކީ ކޮަބއިކަން؛

ދަރަނި ނެގުމުގެ ސަބަބުން ަކއުންސިލުެގ މާލިއްޔަތަށް ކުާރނެ އަސަުރ   (2)   

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު، ކަނޑައަޅާ މުއްދަތާއި، މިންވަާރއި، ދަރަނީެގ 

ދަރަނި ހޯދުމަްށ ކުރަންޖެޭހ އިންޓްރެސްޓާއި، ދަރަނި ނެގުމަށް ުނވަތަ 

އެންމެހައި ޚަރަދުތަުކގެ ތަފްޞީލާއި، ަދރަނި ނެގުމަށް އެދޭ ަފރާތުގެ ކޭްޝ 

 ފްލޯ ޕްލޭނާިއ ދަރަނީެގ މިންގަނޑު އަްނގައިދޭ ބަޔާން؛

ދަރަނި ނެގުމަށް ނިންމި ސަބަބާއި، ދަރަނި ބޭނުންކޮށްގެްނ ހިންގުމަްށ   (3)   

ތަފްޞީލުތަކާއި، ެއ މަްޝރޫޢެއްެގ ސަބަބުްނ ނިންމާފައިވާ މަޝްރޫުޢެގ 

ކުރާނެ ފައިާދއާއި، މަްޝރޫޢުގެ ފީސިިބލިޓީއާިއ ދަރަިނ އަދާުކރާނެ ގޮުތެގ 

 ؛ތަފްޞީލު
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ދަރަންޏަށް ތިްނވަނަ ަފރާތަކުން ެގރެންޓީއެއްދޭނަމަ އެފަރާތުންދޭ ެގރެންޓީެގ   (4)   

 ތަފްޞީލު؛

ނުވަަތ ފައިނޭންޝަްލ ވަކި ބޭންކެއް ުނވަތަ މާީލ އިދާރާެއއް   (5)   

 އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން ަދރަނި ނެގުމަށް ނިންިމ ސަބަބު؛

ލޯނު ދޫުކރާ ަފރާތުެގ މާީލ ޤާބިލުކަްނ ދެނެގަތުމަްށ ކަާމ ގުޅުންހުިރ   (6)   

 އިދާރާއަކުްނ ހަދާފައިާވ އެސެސްމަންޓް )ކްރެޑިޓަރ ޑިއު ޑިިލޖެންސް(؛

 ދޭނަމަ އެކަުމގެ ަތފްޞީލު؛ދަރަނި ނެގުމަށް އެއްވެްސ ސެކިުއރިޓީއެްއ   (7)   

ލޯނު ެއއްބަސްވުމުެގ ދެިލކޮޕީއާއި، އެއްބަްސވުމާގުޅޭ އެންމެަހިއ   (8)   

 ލިޔެކިޔުންތައް.

ކައުންސިލުން ލޯނު ނެގުމަްށ އެދި ހުށަހެޅުމުން ލޯުނ ނެގުމަްށ ހުއްަދ ދިނުމުގަިއ  )ނ(  

 އަންނަނިވި ކަންކަމަށް މިނިސްްޓރީން ރިޢާޔަތްކުރަްނވާނެއެވެ.

 މަޝްރޫޢުގެ ފީސިބިލިޓީ؛  (1)   

ސިޓީ ުނވަތަ އިާދީރ  ،މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން ކައުންިސލު ނިސްބަްތވާ ރަށް  (2)   

 ދާއިރާގެ އިތުރުްނ ޤައުމަށް ުކރާނެ ފައިދާ؛

 ކައުންސިލުެގ ދަރަނި އަދާކުރުމުެގ ޤާބިލުކަްނ ުހރި މިންަވރު؛   (3)   

 މުޅި ދައުލަތުގެ ަދރަނީގެ މިންަވރު؛ އަދި   (4)   

)ދައުލަުތގެ ަޚރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނު( ެގ  2013/7ޤާނޫނު ނަންބަރު   (5)   

 ދަށުން ކައުންސިލުތަކަށް ދަރަނި ެނގޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑު.

          މި މާއްދާގައިާވ ގޮތުގެމަތިން ަކއުންސިލުން ަދރަންެޏއް ނެގުމަށްފަހު،  )ރ(  

މަޢުލޫމާތުތަކާިއ ިލޔެކިޔުންތައް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ އެ ދަރަްނޏާގުޅޭ އެންމެހަިއ 

ހަދާ ގަވާއިުދގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މުއްދަތުގެ ތެޭރގައި މިނިްސޓަރަށާއި އޮޯތރިޓީއަްށ 

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގަިއާވ ގޮތުގެމަތިްނ ކައުންިސލުތަކުން ަދރަންޏަްށ ފައިާސ ނެގުމުަގިއ  )ބ(  

)ަދއުލަތުެގ ޚަރަދަްށ ޒިންމާުވމުގެ ޤާނޫނު( ގަިއ  2013/7ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުތަކާއި، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ހަދާ ގަވާއިދުގަިއ ދަރަިނ 

 ނެގުމާ ގުޅޭގޮތުން ކަނޑައަޅާފައިާވ އުޫސލުތަކަށް ތަބާވާްނވާެނއެވެ.
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 ންަޏށް ޒިންމާވާންޖެހޭނީ މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ަކއުންސިލަކުން ނަގާ ަދރަ )ޅ(  

އެ ަކއުންސިލަކުންނެވެ. އަިދ ދަރަންޏަްށ ނެިގ ްޕރިންސިަޕލް ޢަދަދާއި، އެއަްށ 

ދޭންޖެހޭ އިންޓްރެސްޓާއި، އެ ފައިސާ ަދރަންޏަށް ެނގުމުގައި ހިނާގ އެހެްނ 

ޚަރަދުތައް، ކައުންސިުލގެ ބަޖެޓުގަިއ ކަނޑައެޅި ފާސްެވފައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ 

 އުންިސލެއްެގ ބަޖެޓުންނެވެ.ދޭންވާނީ، އެ ކަ

 

ކައުންސިލުން ނަގާ 
ދަރަންޏަށް ގެރެންޓީ 

ދިނުމާއި، 
ކައުންސިލުން ގެރެންޓީ 

 ދިނުން 

       ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ކައުންސިލުްނ ނަގާ ދަރަންޏަކަްށ  5-1މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .5-2

ދިނުމަްށ އެ ދަރަންެޏއް ނަާގ ބޭންކަކުން ުނވަތަ އިާދރާއަކުން ެގރެންޓީއެއް 

ޝަރުޠުުކރާނަމަ، އެ ކައުންިސލެއްގެ މެންަބރުންގެ އަުޣލަބިއްަޔތުން ފާސްކޮށްފައިާވ 

    ޤަރާރެްއ މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅައި، އެކަމަްށ މިނިސްޓަރު ހުއްދަ ދިނުމަށްފަހު،

 އެ ގެރެްނޓީއެއް ދެވިދާނެއެވެ. ގޮތުގެމަތިން  ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައިވާ  މި ޤާނޫނުގެ

ކައުންސިލުތަކުްނ ގެރެންީޓ ދޫކުެރވޭނެ ާޙލަތްތަކާއި، ގެރެންީޓ ދޫކުރެވޭނެ ާބވަތުެގ  )ށ(  

މަޝްރޫޢުތަކާއި، ެގރެންީޓ ދޫކުެރވޭނެ ަފރާތްތަކާއި، ެގރެންޓީ ދޫުކރެވޭެނ 

ޝަރުޠުތަކާިއ އުޫސލުތައް، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދުގަިއ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.
 

ކައުންސިލުތަކުން 
ސާވާ އަމިއްލަ ހިއް 

ވިޔަފާރިތަކުގެ މާލީ 
 ހިންގުން 

ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނިތަކާއި، ކައުންސިލުތަކުން ހިްއސާވާ ައމިއްލަ ިވޔަފާރިތަކަްށ  )ހ( .5-3

ތަުކން ޚަރަދުކުރަންވާީނ ކެޕިޓަލްގެ ގޮތުގައި ުނވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ކައުންސިލު

 އުޫސލުެގ ދަށުންނެވެ.މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިްނ ކަނޑައަޅާ 

ލު ކަނޑައެޅުމުެގ ސޫލޯކަލް އޮތޯރިީޓ ކުންފުނިތަކުގެ ީބލަމުގެ ކަްނކަން ހިންގާެނ އު  )ށ(  

 ބާރު މިނިސްޓަރަްށ ލިބިގެްނވެއެވެ.
 

 ަފދައިން މާއްދާއެްއ އިތުުރކުރުން. ވަަނ މާއްދާގެ ަފހަތަށް އަންނަނިވި  7ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .4

 

ކައުންސިލުގެ މުދާ 
ހުއްދަކުރެވިގެން 

ވިއްކުމާއި އެއާމެދު 
 ޢަމަލުކުރުން 

ކައުންސިލުގެ މުަދލެއް ދޭންވާނީ، ނުވަަތ ވިްއކާަލންވާނީ، ނުވަތަ  )ހ( .7-1

ކުއްޔަށްދޭންވާނީ، ނުވަަތ ދޫކޮްށލަންވާނީ، ނުވަަތ ރަހުނުުކރަންވާނީ، ނުވަަތ 

ގަވާއިދުަގއިާވ ނައްތާލަންވާނީ، މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫުނގެ ދަށުން ަހދާ 

 ގޮތުގެމަތިން، އެ ަކއުންސިލަކުްނ ފާސްކުާރ ގޮތެްއގެމަތިންނެވެ.
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މި މާއްދާެގ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ަކއުންސިލުްނ މުދަލެްއ ދިނުމަށް ނުވަަތ  )ށ( 

ވިއްކާލުމަށް ުނވަތަ ކުްއޔަށްދިނުމަށް ނުވަތަ ދޫކޮށްލުމަްށ ނުަވތަ ރަހުނުުކރުމަށް 

ނިންމައިފިނަމަ، މި ޤާނޫުނގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުގަިއ ނުވަތަ ނައްތާލުމަށް 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ މަޢުލޫމާތު މިނިސްްޓރީއާ ހިްއސާކުރަންވާނެެއވެ.

 
 .އިތުރުުކރުން ފަދައިން މާއްދާއެއް އަންނަނިވި  ަފހަތަށް މާއްދާގެ ވަނަ  10 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .5

 
ކައުންސިލުތަކުން 

އަމިއްލަ 
ޖަމްޢިއްޔާތަކަށާއި 

 ޖަމާޢަތްތަކަށް ދޭ އެހީ 

)ދިވެިހރާއްޖޭެގ އިދާީރ ދާިއާރތައް ލާމަުރކަޒީ  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ( .10-1

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން، ަކއުންސިލުތަކުްނ  73ލުން ހިްނގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ސޫއު

 ްޕލޭންގަިއ ހިމެނޭ އިދާީރ ދާއިާރެގ ނުވަަތ ރަށުެގ ުނވަަތ ސިޓީެގ ތަަރއްޤީެގ 

ޖަމާޢަތްތަކަށް،  މަޝްރޫޢުތައް ހިްނގުމަށްޓަކައި، އަިމއްަލ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށާއި 

 ދައުލަތުގެ ަފއިސާއިން އެހީ ެދވިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ަކއުންސިލުން އެއްވެސް ަފރާތަކަށް އެހީ ދޭންވާނީ،  )ށ(  

ކައުންިސލެއްގެ އަޣުލަިބްއޔަތުން ފާސްކުާރ އެއިން ފަރާތަކަށް ެއހީ ދިނުމަށް އެ 

ގޮތެއްގެމަތިން، އަިދ ަސރުކާރުްނ ކަނޑައަޅާފައިާވ ސިޔާސަތުތަކާިއ 

މިންގަނޑުތަކާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގިއވާ އުސޫލުތަާކ 

 ޚިލާފުނުވާނެ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.

 
ފައިސާ މެނޭޖްކުރުން އަިދ ސަރުާކރުގެ ބޭންކިްނގ ގެ ސުރުީޚ "ދައުލަުތެގ  2ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ޗެޕްަޓރ  .6

 އެރޭންޖްމަންޓް" އަްށ ބަދަލުުކރުން.

 

 .ިއޞްލާޙުކުރުން ގޮތަށް  ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި  11ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .7

 

ދައުލަތުގެ ފައިސާ 
 މެނޭޖްކުރުން 

މެނޭްޖކުރުމަށްޓަކައި ަދއުލަތުެގ ދައުލަތުގެ ަފއިސާ ެއކަށީގެންާވ ހަރުދަާނ ގޮތެްއގައި  .11

އޮފީސްތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެޭހ ގަވާއިދުަތކާއި ުއސޫލުތައް މިނިސްޓަރަްށ 

އެކުލަާވލެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން، އަންނަނިިވ މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުުކރުމަށްޓަަކިއ 

ލުތަްއ ގެ ނިޒާމް ޤާއިމުކޮށް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫޓްރެޝަރީ ސިންަގލް އެކައުންޓު 

 ވެސް އެުކލަާވލެވިދާނެއެވެ.

 ފްލޯ އެކަށީގެންާވ ަހރުދަނާ ގޮެތއްގަިއ މެނޭޖްކުރުން؛ އަދި  ސަރުކާުރގެ ކޭޝް  )ހ(  



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                 325 އަދަދު:  50 ވޮލިއުމް: 

 

8 

 
ަތކުގެ ކޭޝް ެބލެންސް އެަކށީގެންވާ ހަރުދަާނ ސަރުކާުރގެ ބޭންކު އެކައުންޓު )ށ( 

 ގޮތެއްގަިއ މެނޭޖްކުރުން.
 

 .ިއޞްލާޙުކުރުން ގޮތަށް  އަންނަނިވި ވަަނ މާއްދާ  12ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .8

 

ސަރުކާރުގެ ބޭންކިންގ 
 އެރޭންޖްމަންޓް 

ެގ ދައުލަތުގެ ފަިއސާ ޖަމާކޮށް ބަަހއްޓާނީ ްޓރެޝަީރ ސިްނގަލް ެއކައުންޓު )ހ( .12

ތަްއ ތަުކގައެވެ. މި އެކައުންޓުނިޒާމްއިން ހުޅުވާ ޕަބްިލކް ބޭންުކ އެކައުންޓު

އަިދ ދިވެިހރާއްޖޭަގއި ހިްނގާ ބޭންކުތަކުަގިއ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިީޓގައި 

 ހުޅުވިދާނެއެވެ.

 ތައް އޮޕަރޭުޓުކރާނީ މިނިސްޓަރު މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ އެކައުންޓު )ށ(  

 ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކަކުންނެވެ.

)ދިެވހިާރއްޖޭގެ އިދާީރ ދާިއރާތައް ލާމަރުކަީޒ  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ނ(  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލުތަކުްނ  100 ގެ އުސޫލުން ހިްނގުމުގެ ޤާނޫނު(

ތަކުގެ ބައެއްެގ ހުޅުވާ ބޭންކު އެކައުންޓުަތއް ބެެލވޭނީ ޕަބްލިކް ބޭންުކ އެކަުއންޓު

 ގޮތުގައެވެ.

)ދިެވހިާރއްޖޭގެ އިދާީރ ދާިއރާތައް ލާމަރުކަީޒ  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ރ(  

ތަކުްނ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލު 100ހިްނގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ އުސޫލުން 

ތަާކއި ދައުލަުތގެ އޮފީސްތަކުން ހުޅުާވ އެކައުންޓުތަކުެގ ހުޅުވާ އެކައުންޓު

މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓަރަށް ދިނުމުގެ ުހއްދަ، އެކައުންޓު ހުޅުވާ ކައުންސިލުްނ 

ކަށް ދޭންވާެނއެވެ. އަދި، އެފަަދ އޮތް ބޭން ނުވަތަ ދައުލަުތގެ އޮފީހުން، އެކައުންޓު 

ހުށަހަޅައިފިަނމަ އެ ބޭންކަކުްނ  ތަކުެގ މަޢުލޫމާތަށް އެިދ މިނިސްޓަރުއެކައުންޓު

 ތެއް މިނިސްަޓރަށް ޯފރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.އެ މަޢުލޫމާ

ވަަނ  6)ދައުލަުތގެ ާމލިއްޔަތުެގ ޤާނޫުނ( އަްށ  2006/3ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ބ(  

އިރު، ކައުންސިލުތަާކިއ ށާޤާނޫނަށް ޢަަމލުކުރަްނ ފައިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ 

ތަކާއި ސަުރކާރުެގ ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކާިއ ސަރުާކރުެގ ޑިޕާޓްމަންޓު

އޭޖެންސީތަކުން ރާއްޖޭަގއި ހިންާގ ބޭންކުތަކުގަިއ ހުޅުވާފައިާވ އެކައުންޓުތަކުެގ 

 އެވެ.މައްޗަށް، މި މާއްދާެގ )ރ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ކަންކަްނ ިހނގާނެ



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                 325 އަދަދު:  50 ވޮލިއުމް: 
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ވަަނ  6)ދައުލަުތގެ ާމލިއްޔަތުެގ ޤާނޫުނ( އަްށ  2006/3ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ޅ(  

އިރު، މޯްލޑިވްސް މަނިޓަީރ ށާނައުމުގެ ޤާނޫނަްށ ޢަމަލުކުރަްނ ފައިޞްލާޙު ގެ

އޮތޯރިޓީގައި ަސރުާކރުން ހުޅުވާފައިވާ ޕަްބލިކް ބޭންކު އެަކުއންޓާއި އެހެންވެްސ 

ތަކާއި ަދއުލަތުގެ އޮފީސްަތކާއި ސަރުާކރުެގ ކައުންިސލުއެކައުންޓުތަކާއި، 

ޑިޕާޓްމަންޓުތަކާއި ސަުރކާރުެގ އޭޖެންސީތަކުން ރާއްޖޭަގއި ހިްނގާ ބޭންކުތަުކގަިއ 

ހުޅުވާފައިވާ ެއކައުންޓުތައް ެބލެވޭނީ، މި މާއްދާގެ )ހ( ަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ 

 ވެ.ތަުކގެ ބަެއއްގެ ގޮތުގައެ ޕަބްލިކް ބޭންކު އެކައުންޓު
 

 ވަނަ ަނންބަރު އަންނަނިިވ ގޮތަށް އިޞްލާޙުުކރުން. 2ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  16ޤާނޫނުގެ  ޔަބުނެވިދި .9

 

 
މިނިސްޓަރަށް ޤަބޫލުުކރެޭވ ބޭންކެއްެގ އެަކއުންޓުގަިއ ޑިޕޮޒިޓުެގ   (2) )ހ( .16

 ގޮތުގައި ެބހެއްޓުމަށް.
 

 ައންނަނިވި ފަދައިން އަުކރެްއ އިތުުރކުރުން.ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( ެގ ފަހަތަށް  16ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .10

 

 
ލޯކަްލ ކައުންިސލުތަކަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގަިއ ލިބޭ ފައިާސ މި މާއްާދއިްނ  )ރ( .16

 އިސްތިސްނާވެގެންވެެއވެ.

 

 .އިތުުރކުރުން ފަދައިން އަުކރެއް  ައންނަނިވި )ބ( ެގ ފަހަތަށް މާއްދާގެ ވަނަ  17 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .11

  

 

މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ކޮންޮސލިޑޭޓެޑް ރެެވނިއު ފަންޑުގަިއ  )ޅ( .17

     ހިމެނޭ ފައިސާެގ ެތރެއިްނ ކައުންސިލުަތކުެގ ބަޖެޓުގަިއ ހިމެނޭ ފައިސާ، 

އެ ކައުންސިެލއްގެ ބަޖެޓުަގއި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ މިނިސްޓަރުެގ 

 ުކރުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅަެއވެ.އިތުރު ުހއްދައެއް ހޯދުމަކާ ނުަލއި ޚަރަދު

 
 .އިތުުރކުރުން ފަދައިން އަުކރެއް  ައންނަނިވި )ށ( ެގ ފަހަތަށް މާއްދާގެ ވަނަ  20 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .12

 

 

މި މާއްދާގެ )ށ( އެހެން އޮތްނަމަެވސް، ކޮންޮސލިޑޭޓެޑް ެރވެިނއު ފަންޑުގައި ހިމެޭނ  )ނ( .20

ބަޖެޓުގަިއ ހިމެޭނ ފައިާސ ިމ މާއްދާެގ )ށ( ގަިއ  ފައިސާގެ ެތރެއިްނ ކައުންިސލުގެ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚަރަދުުކރުމަށް ހުއްދަދޭ ލިޔުމެއްނެތި ަކއުންސިލުން ނިންާމ 

 ގޮތެއްގެމަތިން ަޚރަދުކުރުމަކަްށ މި މާއްދާ ހުަރހެއްނާޅައެވެ.



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                 325 އަދަދު:  50 ވޮލިއުމް: 
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ެގ މާނަކުރުްނ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ )ހ( ގަިއ ހިމެޭނ "މިނިސްޓަރު" ެއ ލަފްޒު މާއްާދގެ ވަނަ 52 ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .13

 އިޞްލާޙުކުރުން.

 

"މިނިސްޓަރު" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، ަދއުލަތުެގ މާލިްއޔަާތބެހޭ ސިޔާސަތުތަްއ  )ހ( .52 

ތަންފީޛުކުރުމުގެ މަސްޫއލިއްޔަތު ެއއިރެްއގައި ޙަާވލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާުރގެ ވުޒާރާެގ 

 ވަޒީރަށެވެ.

 
)ހ( ގަިއ ހިމެނޭ "ޒިންމާދާރު ވެިރއެއް" ެގ މާނަކުރުމުެގ ފަހަތަްށ އަންނަނިިވ  މާއްާދގެ ވަނަ 52 ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .14

 ޢިބާރާތް އަދި ލަފްޒުގެ މާނަުކރުންތައް އިތުރުުކރުން.

 

 
ގެ ދަށުން ކައުންިސލުްނ  5-1"ކައުންސިލުގެ ަދރަނި" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، މި ޤާނޫނުގެ  

 ަކއުންސިލުެގ މެންބަރުން ފާސްކޮްށގެން ނަގާ ަދރަންޏަށެވެ.އަމިއްލައަްށ ޒިންމާވާގޮތަށް 

 

)ދިވެިހރާއްޖޭގެ އިދާީރ  2010/7"ކައުންސިލު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންަބރު  

ލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނު( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ އަތޮޅު، ރަްށ ސޫ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު

 ނުވަތަ ސިޓީ ަކއުންސިލަށެވެ.

   

މި ޤާނޫނުން ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނަށް ގެެނވޭ އިްޞލާޙުތަކާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަުތގެ ަގވާއިދަށް ގެންނަންޖެހޭ އިްޞލާޙުަތްއ  .15

)ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ ެތރޭގައި އެ ގަާވއިދު ިދވެހިސަުރކާރުެގ  6ގެނެސް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ާތރީޚުން ފެިށގެން 

 އިޢުކުރަންވާެނއެވެ.ގެޒެޓުގައި ޝާ 

 

މި ޤާނޫނަށް ޢަަމލުކުރަްނ ފަށާނީ، ިމ ޤާނޫުނ ފާސްވެ، ތަްޞދީޤުކޮށް، ދިވެހިަސރުކާުރެގ ގެޒެޓުގަިއ ާޝއިޢުކުާރ ާތރީޚުްނ  .16

 .ފެށިގެންނެވެ

________________________ 


