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  ީކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާނ
 ވެ.އެބުރާސްފަތި ދުވަހު

 ާގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ށް ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝ 
ރު ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތަކީ، ކުރީ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދު

ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަށް ގެ ކުރިންނެވެ. އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާ 12:00
ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެފަހު ވަގުތަކީ، ހިނގަމުންދާ ހަފުތާގެ  ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް

 ގެ ކުރިންނެވެ. 12:00އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 

  ީގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނުއްވާނ 
legalaffairs@po.gov.mv .ެއަށެވ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 6334 333 ފޯނު: 

 0274 331ފެކްސް: 
 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 

 

334 އަދަދު: 2015 ޑިސެންބަރު 2 - 1437 ޞަފަރު 20 ތާރީޚު: ބުދަ  44 ވޮލިއުމް:   

 ޤާނޫނު( ައށް  ދައުަލތުެގ މާިލއްަޔތުގެ ) 2006/3ޤާނޫުނ ަނންބަުރ 
 ވަަނ ިއޞްލާުޙ ެގނަުއމުެގ ޤާޫނނު  5

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ދައުރުެގ ވަނަ ތިން ހު އޮތް ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެދުވަ ބުރާސްފަތި ވި  26މަހުގެ  ނޮވެންަބރުވަނަ އަހަރުގެ  2015
  ައށް  (ޤާނޫނު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ) 2006/3ޤާނޫނު ނަންބަރު " ކުރެްއވިވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސް 22
  ،ވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެ މަތިން 92އަސާސީގެ ޤާނޫނު "ލުބިވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  5
ިމ  ،މްހޫރިއްާޔ ަތޞްދީޤު ކުރެްއވުމުންދުވަހު ރައީސުލްޖު ބުދަހ( ވި 1437 ޞަފަރު 20) 2015 ޑިސެންބަރު 2

 ޢު ކުރެވިއްެޖއެވެ.ދިވެހިސަުރކާރުގެ ގެޒެުޓަގއި މިއަދު ޝާއި  ،ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ

 



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 334 އަަދދު:  44 ލިުއމް: ވޮ

 3 

 2015/38 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

  އަށް ( ޤާނޫނު  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ) 6200/3ނަންބަރު ޤާނޫނު 
 ޤާނޫނު  ގެނައުމުގެ  ވަނަ އިޞްލާޙު  5

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

 ނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. ވަަނ މާއްދާ އަން 12ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .1

ޕަބްލިކް ބޭންކް 

އެކައުންޓްގެ އިތުރުން 

އެހެން އެކައުންޓެއްގައި 

ދައުލަތުގެ ފައިސާ 

 ބެހެއްޓުން 

ވަނަ މާއްދާގައި ދައުލަުތގެ އެންމެހައި ފައިސާ ބަހައްޓަންވާނީ ެއ  11މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .12

އުންްޓގަިއ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ަޕބްލިކް ބޭންކް އެކަ

ނަމަވެސް، އަންނަނިވި ޙާލަްތތަކުަގއި ޕަބްލިކް ބޭންކް އެަކއުންޓްގެ އިތުރުން އިތުުރ 

އެަކއުންޓެއް ުނވަތަ އެކަުއންޓްތަކެއް ހުުޅވައި ަދއުލަުތގެ ފައިާސ ބެހެއްޓުމުެގ 

 އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓަރަށް ލިބިެގންވެެއވެ.

ޓަރީ އޮޯތރިޓީގެ މަރުކަެޒއް ނުވަަތ އެ އޮތޯރިޓީެގ މޯލްޑިވްސް މަނި (1)   

އެަކއުންޓެއް އޮތް ބޭންކެްއވެސް ނެތް ރަށެއްގައި ިހނގާ ދައުލަތުެގ 

އޮފީހަކުން، ދައުލަުތގެ ަފިއސާ ބެހެއްޓުމަށްޓަަކއި ެއކަުއންޓެއް ހުޅުވުމަްށ 

 އެދުން؛

ސާ ވަިކ ދައުލަތުގެ ަފއިސާެގ ތެރެިއން ވަކި މަޝްރޫޢަާކ ުގޭޅ ފައި (2)   

ނޑަެއޅުން؛  އެަކއުންޓެްއގައި ބެހެްއޓުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަ

ދައުލަތުގެ ަފއިާސގެ ތެރެއިްނ ހިލޭ ނުވަތަ ލޯނު އެހީެގ ގޮުތގަިއ ލިޭބ  (3)   

ފައިސާ ވަކި އެަކއުންޓެްއގަިއ ބެހެއްޓުމަށް އެއްބަސްވުެމއްެގ ދަށުން ނުވަތަ 

 ދޭ ފަރާތަކުން އެދުން.އެނޫންވެސް ގޮތަކުން އެ ަފިއސާ

( ަވނަ ނަންބަރުގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ޙާލަުތގަިއ ެއކައުންެޓްއ 1މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ) )ށ(  

 ހުޅުވޭނީ، ެއކަމަށް މިނިސްޓަރުގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބިގެްނނެވެ.

( ވަނަ ނަންބަރުގަިއ 3( ވަނަ ނަންބަރު އަދި )2މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ނ(  

ފަިއވާ ޙާލަތްތަކުަގއި، ދައުލަުތގެ ފައިސާ ބެހެއްޓުމަށް އެކައުްންޓ ބަޔާންކޮށް

 ހުޅުވަންވާނީ މޯލްިޑވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީަގއެެވ.
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިާވ ގޮުތގެމަތިން ހުޅުާވ އެަކއުންޓަކުން ފަިއާސ  )ރ(  

ިއ ފައިސާހުރި ވަރަށްވުެރ ދައްކަންޖެހޭ ގޮތަށް ޚަރަދެއް ކުރަންވާނީ، އެ ެއކައުންްޓގަ

 އިތުރުނުވާނެ ގޮެތްއގެ މަތިންނެވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން ހުުޅވާ ެއކައުންޓްތަްއ ބެލެހެއްޓުމުަގއި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު ިމ  )ބ(  

)ތިނެްއ( މަސްދުވަހުގެ ތެޭރގަިއ  3ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ނޑަައޅަިއ، ދިެވހި  ސަރުކާރުގެ ެގޒެުޓގައި ާޝއިޢުކުރަންވާެނއެވެ. މިނިސްޓަރު ކަ

 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ެގޒެުޓގައި ާޝއިޢުކުރާ ދުަވހުން ފެށިގެންނެވެ.މި ޤާނޫނު ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ،  މި .2

________________________ 


