ވ ޮލި އ ުމ ް42 :

އަދ ަދ ު7 :

ޞފަރ ު  10 - 1434ޖެނުއ ަރީ 2013
ތ ާރީ ޚ ުަ 28 :

ސފ ަތި
ބުރ ާ ް

ޤާނޫނ ު ނަންބަރ ު2/2013 :

ޤާނޫނ ު ނަންބަރ ު ) 3/2006ދ ައުލ ަތ ުގ ެ މ ާލި އްޔ ަތ ުގ ެ ޤާނޫނ ު( އ ަށ ް
 3ވަނަ އި ޞް ލ ާޙ ު ގެނައ ުމ ުގ ެ ޤާނޫނ ު

ސ
ރަ ީއސުލ ްޖ ުމ ްހ ޫރި އ ްޔ ާގ ެ އ ޮ ީފ ް
ބ ޮޑ ުތ ަކުރ ުފާނުމ ަގ ު
މ ާލ ެ ،ދި ވ ެ ިހރ ާއްޖ ެ

ސތ ަކުނ ް
 ގެޒ ެޓުގ ައި ޝާ އި ޢ ުކުރަނީ  ،ޤާނޫނުތ ަކ ާއި  ،ގ ަވ ާއި ދުތ ަކ ާއި  ،ސަ ރ ުކާރ ުގ ެ އ ޮ ީފ ް
ސބ ަޔާންތ ައ ް ފަދ ަ ލި ޔުންތ ަކ ެވ ެ.
ނެރ ުއ ްވ ާ އި ޢ ުލާންތ ަކ ާއި  ،ދެންނ ެވުންތ ަކ ާއި  ،ނ ޫ ް
ސފ ަތި ދުވ ަހ ުއ ެވ ެ.
 ގެޒ ެޓ ް ޝާ އި ޢ ުކުރަނީ ކޮންމ ެ ހ ަފ ުތ ާއ ެއ ްގ ެ ހޯމ ަ ދުވ ަހ ާއި ބުރ ާ ް
 ހޯމ ަ ދުވ ަހ ުގ ެ ގ ެޒ ެޓުގ ައި ޝާ އި ޢ ު ކުރ ެއ ްވުމ ަށ ް ފޮނ ުއ ްވ ާ ލި ޔުންތ ައ ް ފޮނ ުއ ްވ ުމ ުގ ެ
ސފ ަތި
ސފ ަތި ދުވ ަހ ުގ ެ ނި ޔަލ ަށ ެވ ެ .އ ަދި ބުރ ާ ް
އެންމެފ ަހ ު ވ ަގުތަކީ ،ކ ުރީ ހ ަފ ުތ ާގ ެ ބުރ ާ ް

ފޯނ ު3336137 ، 3323701 :
ފ ެކްސް3325500 :
ީއ މ ެއި ލ ްgazette@po.gov.mv :
ވ ެބ ްސަ އި ޓ ްwww.gazette.gov.mv :

ދުވ ަހ ުގ ެ ގ ެޒ ެޓުގ ައި ޝާ އި ޢ ު ކުރ ެއ ްވުމ ަށ ް ފޮނ ުއ ްވ ާ ލި ޔުންތ ައ ް ފޮނ ުއ ްވ ުމ ުގ ެ
އެންމެފ ަހ ު ވ ަގުތަކީ ،ހިނގ ަމުނ ްދ ާ ހ ަފ ުތ ާގ ެ އަނ ްގާރަ ދުވ ަހ ުގ ެ ނި ޔަލ ަށ ެވ ެ .ލި ޔުންތ ައ ް
 gazette@po.gov.mvމި އީ.މ ެއި ލ ް އ ެޑ ްރެހ ަށ ް ފޮނ ުއ ްވުނ ް އެދެމ ެވ ެ.
 ގެޒ ެޓުގ ައި

ޝާ އި ޢ ުކުރ ެއ ްވުމ ަށ ް ފޮނ ުއ ްވ ާ ލި ޔުންތ ައ ް ލި ޔެފ ައި ހުންނަނ ްވ ާނީ

މ ައި ކ ްރ ޯސޮ ފ ްޓ ް ވ ާރޑ ުގ ައި ފަރ ުމ ާ ފޮނ ްޓުންނ ެވ ެ.

 2012ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ  25ވި އަންގާރަ ދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  3ވަނަ ދައުރުގެ
 38ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި "ޤާނޫނު ނަން ަ
ބރު ) 3/2006ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( އަށް  3ވަނަ
އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު" ޤާނޫނުއަސާސީގެ  92ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 10 ،ޖަނަވަރީ 2013
) 28ޞަފަރު 1434ހ( ވި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމުން ،މި ބިލު
ޤާނޫނަކަށްވެ ،ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މިއަދު ޝާއިޢު ކުރެވިއްޖެއެވެ.

ޤާނޫނު ނަންބަރު2/2013 :

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 3/2006ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( އަށް
 3ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
.1

މިއީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 3/2006ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( އަށް ތިރީގައިވާ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށް ހުށަހަޅާ ބިލެކެވެ.

.2

ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  32 ،31ގެ )ރ( 35 ،33 ،ގެ )ހ( 35 ،ގެ )ރ( އަދި  37ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް
އިޞްލާޙުކުރުން.
.31

ރ
ދައުލަތުގެ ކޮންމެ އޮފީހަކުން ،އެތަނަކަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީއާއި ،އެތަނުން ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކު ާ
ގ
ރިކަރަންޓް ޚަރަދާއި ،ކެޕިޓަލް ޚަރަދު ހިމަނައިގެން އެ އަހަރަކަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓު އެކުލަވާލައި ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ެ
ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،އަދި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ތާރީޚަށް ،ނުވަތަ އެ ތާރީޚުގެ ކުރިން،
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް އެ ބަޖެޓު ފޮނުވަންވާނެއެވެ .މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން
ކުރާނީ ،އެއިން ކޮންމެ އޮފީހެއްގައި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއެވެ.
ދައުލަތުގެ ކޮންމެ އޮފީހަކަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީއާއި ،އެތަނަކަށް ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ރިކަރަންޓް

.32

)ރ(

.33

ދައުލަތުގެ އޮފީހަކާ ގުޅޭގޮތުން ޚާއްޞަ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ،ނުވަތަ ފާސްވެފައިވާ ބަޖެޓެއްގައި ވަކި ޚިދްމަތަކަށް

ޚަރަދާއި ،ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޚުލާޞާ ،ދައުލަތުގެ އަހަރީ ބަޖެޓުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ .އަދި ދައުލަތުގެ
ރ
އލަތުގެ އަހަ ީ
އޮފީސްތަކުން ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ބޮޑެތި ރިކަރަންޓް ޚަރަދާއި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްޞީލު ދަ ު
ބަޖެޓުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ދައުލަތުގެ ފައިސާ ކަނޑައަޅާފައިވަނިކޮށް ،އެ މަސައްކަތުގެ ނުވަތަ އެ ޚިދްމަތުގެ ޒިންމާ ދައުލަތުގެ އެހެން އޮފީހަކަށް
ބަދަލުވެއްޖެނަމަ ،ޚަރަދުނުވެ ބަޖެޓުގައި ހުރި ފައިސާ ،މިނިސްޓަރުގެ ހުއްދައާއެކު އަލަށް އެ މަސައްކަތް ހަވާލުވި ނުވަތަ
އަލަށް އެ ޒިންމާއާ ހަވާލުވި އޮފީހަކަށް ބަދަލުކޮށް ،އެ އޮފީހަކުން އެ ޚަރަދު ކުރެވިދާނެއެވެ.
ދައުލަތުގެ ކޮންމެ އޮފީހެއްގައި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ،ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް

.35

)ހ(

.35

)ރ(

.37

މި ޤާނޫނުގެ  36ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ދައުލަތުގެ ކޮންމެ އޮފީހެއްގައި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން

ނިމޭތާ  3މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނައިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަހަރީ ރިޕޯޓެއް،
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ދައުލަތުގެ އޮފީހެއް އުވާލެވިއްޖެނަމަ ،އެ އޮފީސް އުވާލެވުނު ދުވަހާ ހަމައަށް ،އެ އަހަރަކުން ހިނގާފައިވާ
މުއްދަތަށް،

އޮޑިޓަރ

ޖެނެރަލް

ކަނޑައަޅާ

ގޮތެއްގެމަތިން،

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ

ރިޕޯޓެއް،

އެ

އޮފީހެއް

އުވާލެވުނުއިރު އެ އޮފީހުގައި ހުރި ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ތައްޔާރުކޮށް،
އެ އޮފީހެއް އުވާލެވޭތާ  6މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ރިޕޯޓު ލިބޭތާ  1މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ
ރިޕޯޓާއި،

މި

ޤާނޫނުގެ

35

ވަނަ

މާއްދާގައިވާ

ގޮތުގެމަތިން

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ

ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
3

ރިޕޯޓުގެ

ކޮޕީއެއް،

އޭނާ

.3

ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  48ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
.48

)ށ(

ހުއްދަނޫން ޢަމަލެއް މީހަކު ގަސްދުގައި ކޮށްފިނަމަ މަތީގައިވާ ޖޫރިމަނާ ކުރުން ނުވަތަ ޖޫރިމަނާ ނުކުރާނަމަ
އެ މީހެއްގެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ބަންޑާރަނައިބަށް މިނިސްޓަރު ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

.4

ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  51ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ "ފާސްކުރާ ބަޖެޓް" މި ޕެރެގްރާފް އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
ވ
އ ާ
"ފާސްކުރާ ބަޖެޓު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  96ވަނަ މާއްދާގަ ި
ގޮތުގެމަތިން ،މާލީ އަހަރަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓާއި ހިނގަމުންދާ ބަޖެޓަކަށް އިތުރުކުރުމަށް ކަނޑައެޅޭ ފައިސާއަށެވެ.

.5

ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  51ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ "ސަރުކާރުގެ އޮފީސް" މި ޕެރެގްރާފް އުނިކޮށް" ،ދައުލަތުގެ އޮފީސް" ގެ
ގޮތުގައި އަންނަނިވި ޕެރެގްރާފް އިތުރުކުރުން.
ށ ބުނެފައި އެވަނީ ،ޤާނޫނުހެދުމުގެ ބާރާއި ،ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާރާއި ،ޢަދުލު އިންޞާފު
"ދައުލަތުގެ އޮފީސް" ކަމަ ް
ގާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި އިދާރާތަކަށާއި ،ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފެދޭ އެންމެހައި
މުއައްސަސާތަކާއި ،ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށެވެ.

.6

ށ ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމުންނެވެ.
ނ ފަށާނީ ،މި ޤާނޫނު ފާސްވެ ،ތަޞްދީޤުކޮ ް
މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަ ް
______________________
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