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 ގެޒެޓުގިައ ާޝިއޢުކުރީަނ، ޤާނޫނުތަކިާއ، ގަވިާއދުތަކިާއ، ަސރުކާރުގެ އީޮފްސތަކުން 

ނެރުއްވާ ިއޢުލާންތަކިާއ، ދެންނެވުންތަކިާއ، ންޫސބަޔާންތައް ފަދަ ިލޔުންތަކެވެ. 

  ގެޒެޓް ާޝިއޢުކުރީަނ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހިާއ ބުރްާސފިަތ ދުވަހުއެވެ. 

  ހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގިައ ާޝިއޢު ކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވާ ިލޔުންތައް ފޮނުއްވުމުގެ 

އެންމެފަހު ވަގުތީަކ، ކީުރ ހަފުތާގެ ބުރްާސފިަތ ދުވަހުގެ ިނޔަލަށެވެ. އިަދ ބުރްާސފިަތ 

ފޮނުއްވުމުގެ  ިލޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ާޝިއޢު  ގެޒެޓުގިައ  ދުވަހުގެ 

އެންމެފަހު ވަގުތީަކ، ިހނގަމުންދާ ހަފުތާގެ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ިނޔަލަށެވެ. ިލޔުންތައް 

ްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.     gazette@po.gov.mv ިމ ީއ.މިެއލް އެޑ

ގެޒެޓުގިައ  ާޝިއޢުކުރެއްވުމަށް  ފޮނުއްވާ  ިލޔުންތައް  ިލޔެފިައ ހުންނަންވީާނ   

މިައކްރޮޯސފްޓް ވާރޑުގިައ ފަރުމާ ފޮންޓުންނެވެ.

ވިޮލއުމް: 42     އަދަދު: 7     ތީާރޚު:  28 ަޞފަރު 1434  -  10 ޖެނުއީަރ 2013   ބުރްާސފިަތ

ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2006 (ދައުލަތުގެ މިާލއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް 

3 ވަނަ ިއްޞލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ދައުރުގެ  ވަނަ 3ދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  އަންގާރަވި  25ގެ މަހު  ޑިސެމްބަރ ވަނަ އަހަރުގެ  2012
ވަނަ  3(ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް  2006/3ޤާނޫނު ނަންބަރު " ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި 38

 2013 ޖަނަވަރީ 10 ،ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 92ގެ ޤާނޫނުއަސާސީ "ބިލު އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ
މި ބިލު  ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމުން  ދުވަހު  ބުރާސްފަތި ހ) ވި 1434 ޞަފަރު  28(

  ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މިއަދު ޝާއިޢު ކުރެވިއްޖެއެވެ. ،ޤާނޫނަކަށްވެ
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  2013/2 :ނަންބަރު ޤާނޫނު 

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

  

) އަށް ތިރީގައިވާ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށް ހުށަހަޅާ ބިލެކެވެ. 2006/3މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު .1   (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު

ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް  37ގެ (ރ) އަދި  35، ގެ (ހ) 35، 33، ގެ (ރ) 32، 31ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .2
  އިޞްލާޙުކުރުން.

ދައުލަތުގެ ކޮންމެ އޮފީހަކުން، އެތަނަކަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީއާއި، އެތަނުން ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުާރ   .31  
މަނައިގެން އެ އަހަރަކަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓު އެކުލަވާލައި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުެގ ރިކަރަންޓް ޚަރަދާއި، ކެޕިޓަލް ޚަރަދު ހި

ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އަދި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ތާރީޚަށް، ނުވަތަ އެ ތާރީޚުގެ ކުރިން، 
. މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް އެ ބަޖެޓު ފޮނުވަންވާނެ އެވެ

ނޑައަޅާ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއެވެ.   ކުރާނީ، އެއިން ކޮންމެ އޮފީހެއްގައި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަ

ދައުލަތުގެ ކޮންމެ އޮފީހަކަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީއާއި، އެތަނަކަށް ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ރިކަރަންޓް   (ރ)  .32  
ރަދާއި، ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޚުލާޞާ، ދައުލަތުގެ އަހަރީ ބަޖެޓުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ. އަދި ދައުލަތުގެ ޚަ

އޮފީސްތަކުން ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ބޮޑެތި ރިކަރަންޓް ޚަރަދާއި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްޞީލު ދަުއލަތުގެ އަހަީރ 
  ގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.ބަޖެޓު

 ކާ ގުޅޭގޮތުން ޚާއްޞަ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި، ނުވަތަ ފާސްވެފައިވާ ބަޖެޓެއްގައި ވަކި ޚިދްމަތަކަށް ދައުލަތުގެ އޮފީހަ  .33  
ނޑައަޅާފައިވަނިކޮށް، އެ މަސައްކަތުގެ ނުވަތަ އެ ޚިދްމަތުގެ ޒިންމާ ދައުލަތުގެ އެހެން އޮފީހަކަށް  ދައުލަތުގެ ފައިސާ ކަ

ރި ފައިސާ، މިނިސްޓަރުގެ ހުއްދައާއެކު އަލަށް އެ މަސައްކަތް ހަވާލުވި ނުވަތަ ބަދަލުވެއްޖެނަމަ، ޚަރަދުނުވެ ބަޖެޓުގައި ހު
  އަލަށް އެ ޒިންމާއާ ހަވާލުވި އޮފީހަކަށް ބަދަލުކޮށް، އެ އޮފީހަކުން އެ ޚަރަދު ކުރެވިދާނެއެވެ.

ނޑައަޅާ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ، ކޮ   (ހ)  .35   ންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ދައުލަތުގެ ކޮންމެ އޮފީހެއްގައި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަ
މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނައިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަހަރީ ރިޕޯޓެއް،  3ނިމޭތާ 

  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އެ އަހަރަކުން ހިނގާފައިވާ  ދައުލަތުގެ އޮފީހެއް އުވާލެވިއްޖެނަމަ، އެ އޮފީސް އުވާލެވުނު ދުވަހާ ހަމައަށް،  (ރ)  .35  
ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން، ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެއް، އެ އޮފީހެއް  މުއްދަތަށް، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ތައްޔާރުކޮށް،  އުވާލެވުނުއިރު އެ އޮފީހުގައި ހުރި، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަ
  ތެރޭގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ވަހުގެމަސްދު 6 އެ އޮފީހެއް އުވާލެވޭތާ

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ދައުލަތުގެ ކޮންމެ އޮފީހެއްގައި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  36މި ޤާނޫނުގެ   .37  
ނޑައަޅާފައިވާ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ރިޕޯޓު ލިބޭތާ  އި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭަގ 1ކަ

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީއެއް، އޭނާ  35ރިޕޯޓާއި، މި ޤާނޫނުގެ 
  ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
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  ތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަންނަނިވި ގޮ 48ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .3

ހުއްދަނޫން ޢަމަލެއް މީހަކު ގަސްދުގައި ކޮށްފިނަމަ މަތީގައިވާ ޖޫރިމަނާ ކުރުން ނުވަތަ ޖޫރިމަނާ ނުކުރާނަމަ   (ށ)  .48  
  ފޮނުވަންވާނެއެވެ. އެ މީހެއްގެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ބަންޑާރަނައިބަށް މިނިސްޓަރު

" މި ޕެރެގްރާފް އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 51ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .4   ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ "ފާސްކުރާ ބަޖެޓް

" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ      ވަނަ މާއްދާގަިއާވ  96 ގެ"ފާސްކުރާ ބަޖެޓު
ނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓާއި ހި ނޑައެޅޭ ފައިސާއަށެވެ.ގޮތުގެމަތިން، މާލީ އަހަރަކަށް ކަ   ނގަމުންދާ ބަޖެޓަކަށް އިތުރުކުރުމަށް ކަ

" މި ޕެރެގްރާފް އުނިކޮށް 51ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .5 " ގެ  ،ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ "ސަރުކާރުގެ އޮފީސް "ދައުލަތުގެ އޮފީސް
  ގޮތުގައި އަންނަނިވި ޕެރެގްރާފް އިތުރުކުރުން.

" ކަމަށް     އެވަނީ، ޤާނޫނުހެދުމުގެ ބާރާއި، ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާރާއި، ޢަދުލު އިންޞާފު  ބުނެފައި "ދައުލަތުގެ އޮފީސް
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފެދޭ އެންމެހައި  ،ގާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި އިދާރާތަކަށާއި

 ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށެވެ.މުއައްސަސާތަކާއި، ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި 

  ްނ ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮްށ ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމުންނެވެ.މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަ.6
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