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 28/ 2021ބިލު ނަންބަރު  

 

 

  އަށް ( ޤާނޫނު  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ) 3/ 2006 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު  6

 

 ޤާނޫނު( އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތައް ެގނައުން.ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތުެގ ) 2006/3 ޤާނޫނު ނަންބަރު

 
 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.  3ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .1

 

ހުއްދައޮތް ލޯނަކަށް  
މެނުވީ ދައުލަތުގެ  
 ފައިސާ ދޫނުކުރުން 

ޮގތުެގމަތިން،   . 3 އެްއޮގތްވާ  އުސޫލުތަކާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނުަގއި  މި 

ނުވަތަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުއްދަކޮށްފައިވާ ލޯނަކަށް މެނުވީ،  

މިނިސްޓަރު  ތެރެއިން  ިގންތިެއްއެގ  ަވކި  ހުއްދަކޮށްފައިވާ  ދޫކުރުމަށް  ލޯނު 

)ދިވެހިރާއްޖޭެގ    2010/7ހުއްދަކޮށްފަިއވާ ލޯނަކަށް މެނުީވ، ނުވަތަ ޤާނޫނު ނަންބަރު  

ވަނަ މާއްދާެގ    82ލުން ހިންުގމުެގ ޤާނޫނު( ެގ ސޫއިދާރީ ދާއިރާތަްއ ލާމަރުކަޒީ އު

އެްއވެސް   ފައިސާ  ދައުލަތުެގ  މެނުވީ،  ލޯނަކަށް  ދޫކުރާ  ކައުންސިލުން  ދަށުން 

 ފަރާތަކަށް ލޯނުެގ ޮގތުގައި ދޫކޮށްެގން ނުވާނެެއވެ. 

 
 . ވަނަ މާއްދާެގ )ޅ( ެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން ހަތަރު އަކުރު އިތުރުކުރުން  4ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .2

 
)ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ    2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު   ( ކ) . 4 

ެގ  ސޫއު ޤާނޫނު(  ހިންުގމުެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ    82ލުން  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

ން ޚަރަދުތައް އިޙާލަތުގައި، ވަކި ކައުންސިލަކަށް އެ އަހަރަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
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ހުންނަ ބާކީ  ެއއްބަސްވާ   ކަނޑައި  އެހެން ފަިއސާ،  ޮގތެްއެގމަތިން 

 ދޫކުރެވިދާނެެއވެ.  ކައުންސިލަކަށް ލޯނުެގ ޮގތުަގއި 

މި މާއްދާެގ )ކ( ެގ ދަށުން ެއއް ކައުންސިލުން އަނެއް ކައުންސިލަށް ލޯނުެގ  )އ(   

އަނބުރާ  ޮގތުެގަމތިން  އެއްބަސްވެފަިއވާ  ފަިއސާ،  ދޫކުރާ  ޮގތުަގއި 

އުނިކޮށް، ެއ ފައިސާ   ސާއިންނުދައްކާނަމަ، އެފަރާތަކަށް ސަރުކާރުން ދޭ ފައި

 ލިބިެގންެވެއވެ.  އަނެއް ކައުންސިލަށް ދޫކުރުމުެގ ބާރު ސަރުކާރަށް

އެންމެހަިއ  )ވ(    ުގޅޭ  ލޯނާ  ދޭ  ކައުންސިލަކުން  ދަށުން  ެގ  )ކ(  މާއްދާެގ  މި 

މަޢުލޫމާތާއި، ލޯނު އަނބުރާ ދައްކަމުންދާޮގތުެގ ތަފްޞީލުތައް، ދައުލަތުެގ  

ޮގތުެގމަތިން ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގާވއިދުަގއި  ދޫކުރި  މާލިއްޔަތުެގ  ލޯނު 

 ކައުންސިލުން މިނިސްޓްރީއާ ަގވާއިދުން ހިއްސާކުރަމުން ެގންދަންވާނެއެެވ. 

އެންމެހައި  )މ(   ލޯނާުގޅޭ  ދޭ  ކައުންސިލުތަކުން  ދަށުން  ެގ  )ކ(  މާއްދާެގ  މި 

ޮގތުެގމަތިން ަގިއވާ  )ވ(  މާއްދާެގ  މި  މިނިސްޓްރީއާ މަޢުލޫމާތު   

ގަވާއިދުަގިއ   ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  އުސޫލުތަްއ،  ހިއްސާކުރުމާުގޅޭ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. 

 
 .މާއްދާ އިތުރުކުރުން ތިންފަދައިން  އަންނަނިވި ފަހަތަށް މާއްދާެގ ވަނަ 5 ޤާނޫނުެގ ބުނެވިދިޔަ .3

 
ކައުންސިލުތަކުން  

ދަރަންޏަށް ފައިސާ  
 ނެގުން 

ކައުންސިލު   )ހ( . 5-1 ެއ  ނަަގންވާނީ  ފައިސާ  ދަރަންޏަށް  ކައުންސިލުތަކުން 

ނިސްބަތްވާ ރަށެއް ނުވަތަ ސިޓީއެްއެގ ތަރައްޤީެގ ޕްލޭންަގިއ ހިމެނިފައިވާ 

މަޝްރޫޢެއް ހިންުގމަށްޓަކައި އެ ދަރަންޏެއް ނެުގމަށް އެ ކައުންސިލެްއެގ  

މި ޤަރާރެއް  ފާސްކޮށްފައިވާ  އަޣުލަބިއްޔަތުން  ނިސްޓަރަށް މެންބަރުންެގ 

 ހުށަހަޅައި، އެކަމަށް މިނިސްޓަރު ހުއްދަ ދިނުމުންނެވެ.

ޮގތުެގމަތިން ކައުންސިލުން ދަރަންޏަށް ފައިސާ  )ށ(   ަގިއވާ  މި މާއްދާެގ )ހ( 

 ނެުގމަށް ފާސްކުރާ ޤަރާރުަގއި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަނަންވާނެއެެވ.
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ނުވަތަ އިދާރީ ދާއިރާެގ  ދަރަނި ނެުގމުެގ ސަބަބުން ރަށް، ސިޓީ    (1)   

 ؛ތަރައްޤީއަށާއި އިޤްތިޞާދަށް ކުރާނެ ފައިދާއަކީ ކޮބައިކަން

ކުރާނެ   (2)    މާލިއްޔަތަށް  ކައުންސިލުެގ  ސަބަބުން  ނެުގމުެގ  ދަރަނި 

މިންަވރާއި،   ުމއްދަތާިއ،  ކަނޑައަޅާ  ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  އަސަރު 

ނުވަތަ ދަރަނި ހޯދުމަށް  ދަރަނީެގ އިންޓްރެސްޓާިއ، ދަރަނި ނެުގމަށް  

ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ޚަރަދުތަކުެގ ތަފްޞީލާިއ، ދަރަނި ނެުގމަށް 

އެދޭ ފަރާތުެގ ކޭޝް ފްލޯ ޕްލޭނާއި ދަރަނީެގ މިންަގނޑު އަންގައިދޭ  

 ؛ބަޔާން

ބޭނުންކޮށްެގން   (3)    ދަރަނި  ސަބަބާއި،  ނިންމި  ނެުގމަށް  ދަރަނި 

ނިންމާފައިވާ   އެ ހިންުގމަށް  ތަފްޞީލުތަކާއި،  މަޝްރޫޢުެގ 

މަޝްރޫޢުެގ  ފައިދާާއއި،  ކުރާނެ  ސަބަބުން  މަޝްރޫޢެއްެގ 

 ؛ފީސިބިލިޓީއާއި ދަރަނި އަދާކުރާނެ ޮގތުެގ ތަފްޞީލު

އެފަރާތުންދޭ   (4)    ެގރެންޓީއެއްދޭނަމަ  ފަރާތަކުން  ތިންވަނަ  ދަރަންޏަށް 

 ؛ެގރެންޓީެގ ތަފްޞީލު

މާލީ    (5)    ނުވަތަ  ބޭންކެއް  ފައިނޭންޝަލް ވަކި  ނުވަތަ  އިދާރާއެއް 

 ؛އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން ދަރަނި ނެުގމަށް ނިންމި ސަބަބު

ލޯނު ދޫކުރާ ފަރާތުެގ މާލީ ޤާބިލުކަން ދެނެަގތުމަށް ކަމާ ުގޅުންހުރި    (6)   

ޑިުއ   )ކްރެޑިޓަރ  ެއސެސްމަންޓް  ހަދާފައިވާ  އިދާރާއަކުން 

 ؛ޑިލިޖެންސް(

ނެުގމަށް    (7)    އެކަމުެގ  ދަރަނި  ދޭނަމަ  ސެކިއުރިޓީއެއް  އެއްެވސް 

 ؛ތަފްޞީލު

އެންމެހައި   (8)    އެއްބަސްވުާމުގޅޭ  ދެލިކޮޕީއާިއ،  އެއްބަސްވުުމެގ  ލޯނު 

 ލިޔެކިޔުންތަްއ. 
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ހުއްދަ   (ނ)   ނެުގމަށް  ލޯނު  ހުށަހެޅުމުން  އެދި  ނެުގމަށް  ލޯނު  ކައުންސިލުން 

 މިނިސްޓްރީން ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެެއވެ. ދިނުމުަގއި އަންނަނިވި ކަންކަަމށް 

 ؛މަޝްރޫޢުެގ ފީސިބިލިޓީ  (1)   

ސިޓީ ނުވަތަ    ،މަޝްރޫޢުެގ ސަބަބުން ކައުންސިލު ނިސްބަތްވާ ރަށް   (2)   

 ؛އިދާރީ ދާއިރާެގ އިތުރުން ޤަުއމަށް ކުރާނެ ފައިދާ

  ؛ކައުންސިލުެގ ދަރަނި އަދާކުރުމުެގ ޤާބިލުކަން ހުރި މިންވަރު  (3)   

 އަދި؛ މުޅި ދައުލަތުެގ ދަރަނީެގ މިންވަރު  (4)   

ނަންބަރު    (5)    ޒިންމާވުމުެގ    2013/7ޤާނޫނު  ޚަރަދަށް  )ދައުލަތުެގ 

ނެޭގނެކަމަށް  ދަރަނި  ކައުންސިލުތަކަށް  ދަށުން  ެގ  ޤާނޫނު( 

 ކަނޑައަޅާފަިއވާ މިންަގނޑު. 

ޮގތުެގމަތިން ކައުންސިލުން ދަރަންޏެއް   (ރ)   ނެުގމަށްފަހު، އެ މި މާއްދާގައިވާ 

ޤާނޫނުެގ  މި  ލިޔެކިޔުންތައް،  މަޢުލޫމާތުތަކާއި  އެންމެހައި  ދަރަންޏާުގޅޭ 

ތެރޭަގިއ   ުމއްދަތުެގ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދުަގިއ  ހަދާ  ދަށުން 

 މިނިސްޓަރަށާއި އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވަންވާނެެއވެ. 

ދަރަންޏަށް (ބ)   ކައުންސިލުތަކުން  ޮގތުެގމަތިން  މާއްދާަގިއވާ  ފައިސާ މި   

)ދައުލަތުެގ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުެގ    2013/7ނެުގމުަގއި ޤާނޫނު ނަންބަރު  

ޤާނޫނު( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މިންަގނޑުތަކާިއ، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ  

އުސޫލުތަކަށް   ކަނޑައަޅާފަިއާވ  ުގޅޭޮގތުން  ނެުގާމ  ދަރަނި  ަގާވއިދުަގއި 

 ތަބާވާންވާނެެއވެ. 

ދަރަންޏަށް   )ޅ(   ނަާގ  ކައުންސިލަކުން  ޮގތުެގމަތިން  މާއްދާަގިއވާ  މި 

ނެިގ  ދަރަންޏަށް  އަދި  ކައުންސިލަކުންނެވެ.  އެ  ޒިންމާވާންޖެހޭނީ 

ފައިސާ  އެ  އިންޓްރެސްޓާއި،  ދޭންޖެހޭ  އެއަށް  ޢަދަދާއި،  ޕްރިންސިޕަލް 

  ދަރަންޏަށް ނެުގމުަގއި ހިނާގ އެހެން ޚަރަދުތައް، ކައުންސިލުެގ ބަޖެޓުަގއި 
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ކައުންސިލެްއެގ   އެ  ދޭންވާނީ،  ޮގތުެގމަތިން  ފާސްވެފަިއވާ  ކަނޑައެޅި 

 ބަޖެޓުންނެވެ.

 

ކައުންސިލުން ނަގާ  
ދަރަންޏަށް ގެރެންޓީ  

ދިނުމާއި،  
ކައުންސިލުން ގެރެންޓީ  

 ދިނުން 

ވަނަ ާމއްދާެގ ދަށުން ކައުންސިލުން ނަާގ ދަރަންޏަކަށް   5-1މި ޤާނޫނުެގ   )ހ( . 5-2

ދަރަންޏެއް ނަާގ ބޭންކަކުން ނުވަތަ އިދާރާއަކުން ެގރެންޓީއެއް ދިނުމަށް އެ 

އަޣުލަބިއްޔަތުން  މެންބަރުންެގ  ކައުންސިލެއްެގ  އެ  ޝަރުޠުކުރާނަމަ، 

މިނިސްޓަރު  އެކަމަށް  ހުށަހަޅައި،  މިނިސްޓަރަށް  ޤަރާރެއް  ފާސްކޮށްފައިވާ 

ިއވާ ޮގތުެގމަތިން  ހުއްދަ ދިނުމަށްފަހު، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގަ 

 އެ ެގރެންޓީއެއް ދެވިދާނެެއވެ. 

ކައުންސިލުތަކުން ެގރެންޓީ ދޫކުރެވޭނެ ޙާލަތްތަކާިއ، ެގރެންޓީ ދޫކުރެވޭނެ  )ށ(  

ެގރެންޓީ   ފަރާތްތަކާއި،  ދޫކުރެވޭނެ  ެގރެންޓީ  މަޝްރޫޢުތަކާިއ،  ބާވަތުެގ 

ހަދާ ަގާވއިދުަގިއ  ދޫކުރެވޭނެ ޝަރުޠުތަކާއި އުސޫލުތައް، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން  

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. 

 

ކައުންސިލުތަކުން  
ހިއްސާވާ އަމިއްލަ  
ވިޔަފާރިތަކުގެ މާލީ  

 ހިންގުން 

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

ޮގތަކުން   އެނޫންެވސް  ނުވަތަ  ޮގތުަގއި  ކެޕިޓަލްެގ  ވިޔަފާރިތަކަށް 

ފިނޭންސްއިން ކައުންސިލު އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ޚަރަދުކުރަންވާނީ  ތަކުން 

 ކަނޑައަޅާ އުސޫލުެގ ދަށުންނެވެ. 

އު )ށ(   ހިންާގނެ  ކަންކަން  ބީލަމުެގ  ކުންފުނިތަކުެގ  އޮތޯރިޓީ  ލު  ސޫލޯކަލް 

 ކަނޑައެޅުުމެގ ބާރު މިނިސްޓަރަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 
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 ފަދައިން މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުން. މާއްދާެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވިވަނަ   7ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .4

 
ކައުންސިލުގެ މުދާ  
ހުއްދަކުރެވިގެން  

ވިއްކުމާއި އެއާމެދު  
 ޢަމަލުކުރުން 

ނުވަތަ   )ހ( . 7-1 ިވއްކާލަންވާނީ،  ނުވަތަ  ދޭންވާނީ،  މުދަލެއް  ކައުންސިލުެގ 

ނުވަތަ   ރަހުނުކުރަންވާނީ،  ކުއްޔަށްދޭންވާނީ،  ނުވަތަ  ދޫކޮށްލަންވާނީ، 

ހަދާ   ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  ޤާނޫނާއި  މި  ނައްތާލަންވާނީ،  ނުވަތަ 

ފާސްކުރާ  ކައުންސިލަކުން  އެ  ޮގތުެގމަތިން،  ަގާވއިދުަގިއވާ 

 ޮގތެްއެގމަތިންނެވެ. 

 

ދިނުމަށް މި މާއްދާެގ )ހ( ަގިއވާ ޮގތުެގމަތިން ކައުންސިލުން މުދަލެއް   )ށ( 

ނުވަތަ ިވއްކާލުމަށް ނުވަތަ ކުއްޔަށްދިނުމަށް ނުވަތަ ދޫކޮށްލުމަށް ނުވަތަ 

ރަހުނުކުރުމަށް ނުވަތަ ނައްތާލުމަށް ނިންމައިފިނަމަ، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން 

މަޢުލޫމާތު   ެއ  ޮގތުެގމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދުަގއި  ހަދާ 

 މިނިސްޓްރީއާ ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ. 

 
 .އިތުރުކުރުން ފަދައިން މާއްދާއެއް އަންނަނިވި  ފަހަތަށް މާއްދާެގ ވަނަ  10 ޤާނޫނުެގ ބުނެވިދިޔަ .5

 
ކައުންސިލުތަކުން  

އަމިއްލަ  
ޖަމްޢިއްޔާތަކަށާއި  

 ޖަމާޢަތްތަކަށް ދޭ އެހީ 

)ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ   2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު   (ހ) . 10-1

ެގ  ލުން  ސޫއު ޤާނޫނު(  ދަށުން،   73ހިންުގމުެގ  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ސިޓީެގ  ނުަވތަ  ރަށުެގ  ނުވަތަ  ދާއިރާެގ  އިދާރީ  ކައުންސިލުތަކުން 

މަޝްރޫޢުތައް ހިންުގމަށްޓަކަިއ، އަިމއްލަ  ތަރައްޤީެގ ޕްލޭންަގިއ ހިމެނޭ

އެހީ  ޖަމްޢިއްޔާތަކަށާއި ފައިސާއިން  ދައުލަތުެގ  ޖަމާޢަތްތަކަށް، 

 ދެވިދާނެއެެވ. 

ެއްއވެސް ފަރާތަކަށް އެހީ   )ށ(   މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ކައުންސިލުން 

ކަުއންސިލެއްެގ   އެ  ދިނުމަށް  އެހީ  ފަރާތަކަށް  ެއއިން  ދޭންވާނީ، 

ސަރުކާރުން   އަދި  ޮގތެްއެގމަތިން،  ފާސްކުރާ  އަޣުލަބިއްޔަތުން 
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ކަނޑައަޅާފަިއވާ ސިޔާސަތުތަކާއި މިންަގނޑުތަކާއި މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން 

 ގަވާއިދުަގިއވާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފުނުވާނެ ޮގތުެގމަތިންނެވެ.  ހަދާ

 
ެގ ސުރުޚީ "ދައުލަތުެގ ފައިސާ މެނޭޖްކުރުން އަދި ސަރުކާރުެގ ބޭންކިންގ    2ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ ޗެޕްޓަރ   .6

 އެރޭންޖްމަންޓް" އަށް ބަދަލުކުރުން.

 

 .ިއޞްލާޙުކުރުން ޮގތަށް ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި  11ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .7

 
ދައުލަތުގެ ފައިސާ  

 މެނޭޖްކުރުން 
މެނޭޖްކުރުމަށްޓަކައި  . 11 ޮގތެއްަގއި  ހަރުދަނާ  އެކަށީެގންވާ  ފައިސާ  ދައުލަތުެގ 

ދައުލަތުެގ އޮފީސްތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް މިނިސްޓަރަށް 

މިޮގތުން، އަންނަނިވި   މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކަިއ  އެކުލަވާލެވިދާނެެއވެ. 

ަގވާއިދުތަކާިއ  ޓްރެޝަރީ ސިންަގލް އެކައުންޓު ެގ ނިޒާމް ޤާއިމުކޮށް ހިންުގމުެގ 

 އުސޫލުތައް ވެސް ެއކުލަވާލެިވދާނެއެވެ. 

 
؛ ފްލޯ އެކަށީެގންވާ ހަރުދަނާ ޮގތެްއަގއި ެމނޭޖްކުރުން  ސަރުކާރުެގ ކޭޝް )ހ( 

 އަދި

 
ެއކައުންޓުސަރުކާރުެގ   )ށ(  އެކަށީެގންާވ  ބޭންކު  ބެލެންސް  ކޭޝް  ތަކުެގ 

 ހަރުދަނާ ޮގތެއްަގއި މެނޭޖްކުރުން.
 

 .ިއޞްލާޙުކުރުން ޮގތަށް ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި  12ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .8

 
ސަރުކާރުގެ ބޭންކިންގ  

 އެރޭންޖްމަންޓް 
ެގ  ސިންަގލް އެކައުންޓުދައުލަތުެގ ފައިސާ ޖަމާކޮށް ބަހައްޓާނީ ޓްރެޝަރީ   )ހ( . 12

ތަްއ  ތަކުަގެއވެ. މި އެކައުންޓުނިޒާމްއިން ހުޅުވާ ޕަބްލިކް ބޭންކު އެކައުންޓު

ހިންާގ  ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  އަދި  އޮތޯރިޓީަގއި  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް 

 ބޭންކުތަކުަގއި ހުޅުވިދާނެއެވެ. 

އެކައުންޓު )ށ(   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  ޮއޕަރޭޓުކުރާނީ ތައް  މި 

 ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކަކުންނެވެ.  މިނިސްޓަރު
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)ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ   2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު   )ނ(  

ޤާނޫނު( ހިންުގމުެގ  ދަށުން   100  ެގ  އުސޫލުން  މާއްދާެގ  ވަނަ 

 ކައުންސިލުތަކުން ހުޅުވާ ބޭންކު އެކައުންޓުތައް ބެލެވޭނީ ޕަބްލިކް ބޭންކު

 ތަކުެގ ބައެްއެގ ޮގތުަގއެވެ. އެކައުންޓު

)ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ   2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު   )ރ(  

ެގ   ޤާނޫނު(  ހިންުގމުެގ  ދަށުން   100އުސޫލުން  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ތަކާއި ދައުލަތުެގ އޮފީސްތަކުން ހުޅުވާ  ތަކުން ހުޅުވާ އެކަުއންޓުކައުންސިލު

އެކައުންޓު   ހުއްދަ،  ދިނުމުެގ  މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓަރަށް  އެކައުންޓުތަކުެގ 

އެކައުންޓު އޮފީހުން،  ދައުލަތުެގ  ނުވަތަ  ކައުންސިލުން  އޮތް   ހުޅުވާ 

ތަކުެގ މަޢުލޫމާތަށް އެދި ބޭންކަށް ދޭންވާނެެއވެ. އަދި، އެފަދަ އެކައުންޓު

ތެއް މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެ ބޭންކަކުން އެ މަޢުލޫމާ  މިނިސްޓަރު

 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ. 

  6)ދައުލަތުެގ މާލިްއޔަތުެގ ޤާނޫނު( އަށް    2006/3ޤާނޫނު ނަންބަރު   )ބ(  

ފަ ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  ެގނައުުމެގ  އިޞްލާޙު  އިރު،  ށާވަނަ 

ތަކާއި ކައުންސިލުތަކާއި ދައުލަތުެގ ޮއފީސްތަކާއި ސަރުކާރުެގ ޑިޕާޓްމަންޓު

ސަރުކާރުެގ އޭޖެންސީތަކުން ރާއްޖޭަގއި ހިންާގ ބޭންކުތަކުަގއި ހުޅުވާފަިއާވ  

ބަޔާންކޮށްފައިާވ   ަގއި  )ރ(  މާއްދާެގ  ިމ  މައްޗަށް،  އެކައުންޓުތަކުެގ 

 ކަންކަން ހިނާގނެެއވެ. 

  6)ދައުލަތުެގ މާލިްއޔަތުެގ ޤާނޫނު( އަށް    2006/3ޤާނޫނު ނަންބަރު   )ޅ(  

އިރު، މޯލްޑިވްސް ށާނައުުމެގ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަވަނަ އިޞްލާޙު ެގ

ބޭންކު  ޕަބްލިކް  ހުޅުވާފަިއވާ  ސަރުކާރުން  އޮތޯރިޓީަގއި  މަނިޓަރީ 

ތަކާިއ ދައުލަތުެގ  އެކައުންޓާއި އެހެންވެސް ެއކައުންޓުތަކާިއ، ކައުންސިލު

އޮފީސްތަކާިއ ސަރުކާރުެގ ޑިޕާޓްމަންޓުތަކާއި ސަރުކާރުެގ އޭޖެންސީތަކުން 
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ބެލެވޭނީ،  ހުޅުވާފަިއވާ އެކައުންޓުތަްއ  ބޭންކުތަކުަގއި  ހިންާގ  ރާއްޖޭަގއި 

ތަކުެގ މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕަބްލިކް ބޭންކު އެކައުންޓު

 ބައެްއެގ ޮގތުަގއެވެ. 
 

 ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.  2ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ   16ޤާނޫނުެގ  ޔަބުނެވިދި .9

 

 
މިނިސްޓަރަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ބޭންކެއްެގ ެއކައުންޓުަގއި ޑިޕޮޒިޓުެގ    (2) )ހ( . 16

 ޮގތުަގއި ބެހެއްޓުމަށް. 
 

 ފަދައިން އަކުރެއް ިއތުރުކުރުން.ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( ެގ ފަހަތަށް ައންނަނިވި   16ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .10

 

 
ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކަށް އާމްދަނީެގ ޮގތުަގއި ލިބޭ ފަިއސާ މި މާއްދާއިން  )ރ( . 16

 އިސްތިސްނާެވެގންވެެއވެ. 
 

 .ިއތުރުކުރުން ފަދައިން އަކުރެއް ައންނަނިވި )ބ( ެގ ފަހަތަށް މާއްދާެގ ވަނަ  17 ޤާނޫނުެގ ބުނެވިދިޔަ .11

 

 

ރެވެނިުއ މި   )ޅ( . 17 ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން  )ހ(  މާއްދާެގ 

ފަންޑުަގއި ހިމެނޭ ފައިސާެގ ތެރެއިން ކައުންސިލުތަކުެގ ބަޖެޓުަގއި ހިމެނޭ  

ޮގތުެގމަތިން  ކަނޑަައޅާފަިއވާ  ބަޖެޓުަގއި  ކައުންސިލެްއެގ  އެ  ފައިސާ، 

ޚަރަދުކުރުމަކަ ނުލައި  ހޯދުމަކާ  ހުއްދަެއއް  އިތުރު  މި  މިނިސްޓަރުެގ  ށް 

 މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެ. 

 
 .ިއތުރުކުރުން ފަދައިން އަކުރެއް ައންނަނިވި )ށ( ެގ ފަހަތަށް މާއްދާެގ ވަނަ  20 ޤާނޫނުެގ ބުނެވިދިޔަ .12

 

 

ރެވެނިުއ   (ނ) . 20 ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 

ތެރެއިން ކައުންސިލުެގ ބަޖެޓުަގއި ހިމެނޭ  ފަންޑުަގއި ހިމެނޭ ފައިސާެގ 

ފައިސާ މި މާއްދާެގ )ށ( ަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޚަރަދުކުރުަމށް ހުއްދަދޭ 
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ޚަރަދުކުރުމަ ޮގތެއްެގމަތިން  ނިންމާ  ކައުންސިލުން  މި  ލިޔުމެއްނެތި  ކަށް 

 މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެ. 

 
)ހ( ަގއި ހިމެނޭ "މިނިސްޓަރު" އެ ލަފްޒުެގ މާނަކުރުން އަންނަނިވި   މާއްދާެގ ވަނަ  52 ޤާނޫނުެގ ބުނެވިދިޔަ .13

 ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 

 
މާލިއްޔަތާބެހޭ  )ހ( . 52  ދައުލަތުެގ  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  "މިނިސްޓަރު" 

އެއިރެއްަގިއ  ސިޔާސަތުތައް   މަސްއޫލިއްޔަތު  ތަންފީޛުކުރުމުެގ 

 ޙަވާލުކޮށްފަިއވާ ސަރުކާރުެގ ުވޒާރާެގ ވަޒީރަށެވެ. 

 
)ހ( ަގއި ހިމެނޭ "ޒިންމާދާރު ވެރިެއއް" ެގ މާނަކުރުމުެގ ފަހަތަށް  މާއްދާެގ ވަނަ  52 ޤާނޫނުެގ ބުނެވިދިޔަ .14

 މާނަކުރުންތައް އިތުރުކުރުން.އަންނަނިވި ޢިބާރާތް އަދި ލަފްޒުެގ 

 

 

ެގ ދަށުން   5-1"ކައުންސިލުެގ ދަރަނި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ޤާނޫނުެގ   

ކައުންސިލުން އަމިއްލައަށް ޒިންމާވާޮގތަށް ކައުންސިލުެގ މެންބަރުން ފާސްކޮށްެގން  

 ނަާގ ދަރަންޏަށެވެ. 

 

ޤާނޫނު    ެއވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް    2010/7ނަންބަރު  "ކައުންސިލު" 

ލުން ހިންުގމުެގ ޤާނޫނު( ަގިއ  ސޫ)ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އަތޮޅު، ރަށް ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލަށެވެ. 

 

ަގާވއިދަށް ެގންނަންޖެހޭ  މި ޤާނޫނުން ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނަށް ެގނެވޭ އިޞްލާޙުތަކާ ުގޅިެގން ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތުެގ   .15

)ހައެއް( ަމސްދުވަހުެގ ތެރޭަގއި    6އިޞްލާޙުތައް ެގނެސް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިެގން  

 އެ ަގވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުެގ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރަންވާނެެއވެ. 
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ވެހިސަރުކާރުެގ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރާ  ކޮށް، ދިޤުޞްދީމި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްެވ، ތަ .16

 ފެށިެގންނެވެ. ތާރީޚުން

 

 


