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  ީާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ކޮންެމ ހަފުގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

  ަގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝާހޯމ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ ފޮ ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00އަްނގާރަ ުދވަުހގެ މެންުދރު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

:  އަންގާރަ  :  2016 މޭ 3 - 1437 ރަޖަބު 26ތާރީޚު 71އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

) 2006/3ޤާނޫނު ނަންބަރު  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުޅުވާ  12ގެ  (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު

  ލު ސޫގޮތުގެ އު ބެލެހެއްޓުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެތައް ކައުންޓުއެ
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 މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭންްސ ެއންޑް ޓްރެޜަރީ 

 .ދިވެިހރާްއޖެ  މާލެ،

 

) 2006/3ޤާނޫނު ނަންބަރު  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުޅުވާ  12ގެ  (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު

  ލު ސޫގޮތުގެ އު ބެލެހެއްޓުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެތައް ކައުންޓުއެ

 ވަނަ މާއްދާގެ  12ގެ  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު)( 2006/3މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު .1  ތަޢާރުފާއި ނަން 
. މި އުސޫފައިވާ އުލާއިބާރުލިބިގެން އެކުލަވައިން  (ބ) ލަށް ކިޔާނީ "ޤާނޫނު ނަންބަރު ސޫ ލެކެވެ

އްދާގެ ދަށުން ހުޅުވާ ވަނަ މާ 12ގެ  މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު)(ދައުލަތުގެ  2006/3
" މިހެންނެވެ.ސޫގޮތުގެ އު ތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެއެކައުންޓު    ލު

  
ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓުގެ 

އިތުރުން   އެހެން 
އެކައުންޓެއްގައި ދައުލަތުގެ 

  ފައިސާ ބެހެއްޓުން 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  11(ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ  3/2006ޤާނޫނު ނަންބަރު .2
ގައި ކަމަށް ވާނީ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓުދައުލަތުގެ އެންމެހައި ފައިސާ ބަހައްޓަން

ގެ އިތުރުން ގައި ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓުލަތްތަކުހާބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، އަންނަނިވި 
ބެލެހެއްޓުމުގެ  ތަކެއް ހުޅުވައި ދައުލަތުގެ ފައިސާވަތަ އެކައުންޓު އިތުރު އެކައުންޓެއް ނު

 ތިޔާރު މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.އިޚު
  

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ މަރުކަޒެއް ނުވަތަ އެ އޮތޯރިޓީގެ އެކައުންޓެއް އޮތް   (ހ)    
ދައުލަތުގެ ފަިއާސ ބޭންކެއްވެސް ނެތް ރަށެއްގައި ހިނގާ ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން، 

 ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެކައުންޓެއް ހުޅުވުމަށް އެދުން.
  

ދައުލަތުގެ ފައިސާގެ ތެރެއިން ވަކި މަޝްރޫޢަކާ ގުޅޭ ފައިސާ ވަކި އެކައުންޓެއްގައި   (ށ)    
ނޑައެޅުން.  ބެހެއްޓުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ކަ

  
ދައުލަތުގެ ފައިސާގެ ތެރެއިން ހިލޭ ނުވަތަ ލޯނު އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ ވަކި   (ނ)    

އެކައުންޓެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން 
 އެ ފައިސާދޭ ފަރާތަކުން އެދުން.

  
.އޭ ފިޔަވަ .އެމް އެހެން  އިއެމް

ބޭންކެއްގައި ފައިސާ 
  ލަތު ހާބެހެއްޓޭނެ 

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ މަރުކަޒެއް ނުވަތަ އެ އޮތޯރިޓީގެ އެކައުންޓެއް އޮތް   (ހ).3
ބޭންކެއްވެސް ނެތް ރަށެއްގައި ހިނގާ ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން، ދައުލަތުގެ ފަިއާސ 
ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ބޭނުން ވެއްޖެނަމަ، އެކަމަށް އެދި މިނިސްޓަރަށް 
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 ށަހަޅަންވާނެއެވެ.ލިޔުމަކުން ހު
  

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ މަރުކަޒެއް ނުވަތަ އެ އޮތޯރިޓީގެ އެކައުންޓެއް އޮތް  (ށ) 
މިވާ  ބޭންކެއް ނެތް ރަށެއްގައި ހުރި ބޭންކެއްގައި އެކައުންޓެއް ހުޅުވޭނީ، ތިރީގައި

 ލަތްތަކުގައި މިނިސްޓަރުގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބުމުންނެވެ.ހާ
  

ރަށުގައި ހުރި ބޭންކެއްގަިއ  ރަށެއްގައި ހުރި ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން، އެ އެފަަދ.1  
އެ އޮފީހުގެ އެކައުންޓެއް ނެތުމުން ދިމާވާ ދަތިތަކާއި، އެކައުންޓެއް ހުޅުވުމުން 

ގައިވާ  ދައުލަތަށް ލިބޭނެ ފައިދާ އަދި ފަސޭހަތައް ބަޔާންކޮށް މި މާއްދާގެ (ނ)
ނަމުގައި އެކައުންޓެއް ހުޅުވުމަށް އެދި ލިޔުމަކުން މަޢުލޫމާތާއެކު އެ އޮފީހުގެ 

 މިނިސްޓަރަށް ހުށަހެޅުން.
  

ވަނަ ނަންބަރުގައި ވާގޮތުގެ މަތިން، އެކައުންޓެއް ހުޅުވުމަށް  1މި އަކުރުގެ .2  
އެދި މިނިސްޓަރަށް ހުށަހެޅުމުން އެފަދަ އެކައުންޓެއް ހުޅުވުމަކީ ދައުލަތަށް 

މިނިސްޓަރަށް ފެނުން އަދި އެ އެކައުންޓް އެންމެ ފައިދާ ބޮޑުގޮތްކަމަށް 
 ހުޅުވުމުގެ ހުއްަދ ލިޔުމަކުން އެ އޮފީހަކަށް ދިނުން.

  
މި މާއްދާގެ (ހ)ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ބޭންކް އެކައުންޓް ހުޅުވުމަށް މިނިސްޓަރަށް  (ނ) 

 ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.
  

 ލޫމާތު.ޢުއެކައުންޓް ހުޅުވުމަށް ބޭނުންވާ ބޭންކުގެ ފުރިހަމަ މަބޭންކް .1  
  

ބޭނުންވާ އޮފީހާއި އެ އޮފީހުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ  ބޭންކް އެކައުންޓް ހުޅުވަން .2  
 އޮފީސްތަކުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް.

  
ބޭންކް އެކައުންޓްގެ ޗެކާއި އަދި އެކައުންޓް އޮޕަރޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ .3  

ނަމާއި، އެޑްރެހާއި،  އެހެނިހެން ލިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރާނެ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ
 ނަންބަރު. ކޯޑު ކާޑުޚިދުމަތުގެ ރިނަންބަރާއި، މަޤާމު އަދި  އައިޑީ ކާޑު

  
  ބޭންކް އެކައުންޓް ހުޅުވަން ބޭނުންވާ ސަބަބު..4  

  
 އްގައި ވަކި އެކައުންޓެ

ފައިސާ ބެހެއްޓުމަށް 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ނޑައެޅުން    ކަ

ދައުލަތުގެ ފައިސާގެ ތެރެއިން ވަކި މަޝްރޫޢަކާ ގުޅޭ ފައިސާ ވަކި އެކައުންޓެއްގައި  (ހ).4
ނޑައަޅައިފިނަމަ، އެފަދަ ފައިސާ ބެހެއްޓުމަށް  ބެހެއްޓުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަ

ގެ އިތުރުން އެކައުންޓެއް އެކައުންޓުމޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި ޕަބްލިކް ބޭންކް 
 ހުޅުވިދާނެއެވެ.

  
ފަދަ އެކައުންޓެއް ހުޅުވޭނީ އެފަދަ އެކައުންޓެއް  ކުރާމި މާއްދާގެ (ހ)ގައި ބަޔާން (ށ) 
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ނޑައަޅައި، އެކަމަށް އެދި ލިޔުމަކުން މިނިސްޓަރަށް  ހުޅުވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ކަ
އޮތޯރިޓީ  މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ ހުށަހެޅުމުން، އެ އެކައުންޓް ހުޅުވުމަށް އެދި 

 މިނިސްޓަރު ލިޔުމަކުން އެންގުމުންނެވެ.(އެމް.އެމް.އޭ) އަށް 
  

އަށް އަންގާ އެންގުމުގައި  މި މާއްދާގެ ދަށުން އެކައުންޓެއް ހުޅުވުމަށް އެމް.އެމް.އޭ (ނ)
 ލޫމާތު ހިމަންވާނެއެވެ.ޢުތިރީގައިވާ މަ

  
 ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  ގެނާްދމަޝްރޫޢުގެ ނަމާއި މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް .1

  
 މަޝްރޫޢު ކުރިއަށްދާނެ މުއްދަތު..2

  
  ގޮތް. އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރާނެ ގޮތާއި، ފައިސާ ނެގުމުގައި ޢަމަލުކުރާެނ.3

  
ހިލޭ އެހީއާއި ލޯނުގެ ފައިސާ 

ވަކި އެކައުންޓެއްގައި 
ބެހެއްޓުމަށް އެހީ ނުވަތަ ލޯނު 

  ދޭ ފަރާތުން އެދުން 

ދައުލަތުގެ ފައިސާގެ ތެރެއިން ހިލޭ ނުވަތަ ލޯނު އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ ވަކި .5
 އެކައުންޓެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން އެ ފައިސާ 

 ދޭ ފަރާތަކުން އެދިއްޖެނަމަ އެފަދަ އެކައުންޓެއް ހުޅުވޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
  
 އެކައުންޓްހުޅުވާ ބޭންކަކީ އެމް.އެމް.އޭ ކަމުގައި ވުން. (ހ)

  
ފައިސާ، ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓް ފިޔަވައި ވަކި  ލޯނު ނުވަތަ އެހީ ދޭ ފަރާތުން އެ (ށ)

 އެކައުންޓެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް އެދި ލިޔުމަކުން މިނިސްޓަރަށް ހުށަހެޅުން.
  

  ގައި ލިޔުމަކުން މިނިސްޓަރު އެދުން. އެމް.އެމް.އޭ އެކައުންޓް ހުޅުވުމަށް އެދި (ނ)
  

ލަތުގައި ހުޅުވާ ހާ އްޞަ ޚާ
  އެކައުންޓުތަކުން ޚަރަދުކުރުން

) ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހުޅުވާ 5) ވަނަ މާއްދާ އަދި (4މި އުސޫލުގެ (.6
ގައި ފައިސާހުރި ކުރަންވާނީ، އެ އެކައުންޓުރަދެއް އެކައުންޓަކުން ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ގޮތަށް ޚަ
  ވަރަށްވުރެ އިތުރުނުވާނެ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.

 
ގައި ޝާއިޢުކުރާ ލު ދިވެހިަސރުކާރުގެ ގެޒެޓު ސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި އު ސޫމި އު.7 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

 ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
  



ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންްތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

  އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް - ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު 12:30 ން 1:00 އަށް، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހުކުރު ދުވަސް -  ހެނދުނު 11:00 ން 11:30 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހޮނިހިރު ދުވަސް - ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް  

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު 7:00 ން 7:45 ައށް
. . .your fr iend on air.


