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އޮފީސްތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޤާނޫނުތަކާއި،  ޝާއިޢުކުރަނީ،  ގެޒެޓުގައި   

ލިޔުންތަކެވެ.  ފަދަ  ނޫސްބަޔާންތައް  ދެންނެވުންތަކާއި،  އިޢުލާންތަކާއި،  ނެރުއްވާ 

ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.    

ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ހޯމަ    

ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ހަފުތާގެ  ކުރީ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު 

ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  އަދި  ކުރިންނެވެ.   

ހިނގަމުންދާ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު  ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ 

ލިޔުންތައް  ކުރިންނެވެ.  ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ހަފުތާގެ 

    gazette@po.gov.mv މި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

ހުންނަންވާނީ  ލިޔެފައި  ލިޔުންތައް   ފޮނުއްވާ   ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް   ގެޒެޓުގައި    

ފޮންޓުންނެވެ. ފަރުމާ  ރޑުގައި  ވާ މައިކްރޯސޮފްޓް 

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 12/2015

ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( އަށް

2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

އަންގާރަ   2015 މޭ   5  -  1436 ރަޖަބު   16 ތާރީޚު:      182 އަދަދު:     44 ވޮލިއުމް: 
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ދައުރުގެ  ފުރަތަމަ ހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެދުވަ ބުރާސްފަތިވި  30މަހުގެ  އެޕްރީލްވަނަ އަހަރުގެ  2015
އަށް  )ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުދިވެހި( 2014/9ޤާނޫނު ނަންބަރު " ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި 23

މޭ  5 ،ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 92ސާސީގެ ޤާނޫނުއަ "ލު ބިވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  2
މި ބިލު  ،ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމުން ހ) ވި އަންގާރ1436ަރަޖަބު  16( 2015

  ޢު ކުރެވިއްޖެއެވެ.ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މިއަދު ޝާއި ،ޤާނޫނަކަށްވެ
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 2015/12 :ނަންބަރު ޤާނޫނު 

  އަށް ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) ދިވެހި( 2014/9ނަންބަރު ޤާނޫުނ 
  ޤާނޫނު  ވަަނ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  2

  .އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( 2014/9ޤާނޫނު ނަންބަރު 

  (ނ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ވަނަ މާއްދާގެ  10ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .1

ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.  2015ޖުލައި  16މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ،   (ނ)  .10  
) އަށް  2015/6އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު  ވަނަ  1 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު

ފައިވަނީ، ޤާނޫނު އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް
) އަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން  2014/9ނަންބަރު  (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު

އަށް ފަސްކުރުންވެސް ހިމެނޭގޮތުން އެ މަޤްޞަދުގައިވެްސ  2015ޖުލައި  16
ކަމުގައިވާތީ، އެއްވެސް އޮޅުމެއް އެރިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި، އަންނަނިވި ކަންކަން 

 . ނޑައަޅަމެވެ   ކަ

ގައި ޤާނޫނު  2015ޖުލައި  16އިން ފެށިގެން  2015އޭޕްރިލް  13  )1(      
) އަށް ޢަމަލުކުރަން  2014/9ނަންބަރު  (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ފެށުމާ ހަމައަށް ހިނގާ މުއްދަތުގައި ޢަމަލުކުރާނީ
) ޗެޕްޓަ 1/81 ) އާއި، 1ރ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު (ޕީނަލްކޯޑު

) އާއި، 2ޕްޓަރ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ޗެ 21/81ޤާނޫނު ނަންބަރު 
) އާއި، 3(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ޗެޕްަޓރ  66/1 ޤާނޫނު ނަންބަރު 

) 4(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ޗެޕްޓަރ  68/10ޤާނޫނު ނަންބަރު 
  އަށެވެ؛ އަދި 

ގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު  2015ޖުލައި  16 ން ފެށިގެން އި 2015އެޕްރީލް   )2(      
) އަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާ ހަމައަށް  2014/9 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު

ހިނގާ މުއްދަތުގައި، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު، މި ޤާނޫނުގައި 
ނޑައެޅިފައިވާ ކުށަކާއި އެކުށަކާ ގުޅުންހުރި އުސޫލަކާއި، އެހެން ޤާނޫނެއްގައި   ކަ

ނޑައެޅިފައިވާ ކުށަކާއި ނުވަތަ އެކުށަކާ  ނުވަތަ ޤާނޫނުގެ ބަޔެއްގައި ކަ
 ގުޅުންހުރި އުސޫލަކާ އެއްވެސް ފުށުއެރުމެއްވާނަމަ، އެ ޙާލަތުގައި 

  އިސްކަންދޭނީ އެ އެހެން ޤާނޫނަށް ނުވަތަ އެ އެހެން ޤާނޫނެއްގެ ބަޔަށެވެ.

  ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އަންނަނިވި  521ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .2

" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އޭނާގެ މަޤާމުެގ   (ރ)  .521   "ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފު
ހައިސިއްޔަތުން ނުވަތަ އަދާކުރާ ރަސްމީ ވަޒީފާގެ ހައިސިއްޔަތުން އަމަން އަމާންކަްނ 

ށުގެ ދެމެހެއްޓުން، ނުވަތަ ކުށްކުރާ މީހުން ހައްޔަރު ކުރުން ނުވަތަ ޖިނާއީ ކު
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މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤު ކުރުމުގެ ވާޖިބު، ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން އަދާކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ 
  މީހެކެވެ.

ޤާނޫނުގެ ވަކި މާއްދާއަކަށް ނުވަތަ ވަކި މާއްދާއެއްގެ ބަޔަކަށް ޙަވާލާދީފައިވާ ތަންތަން، މި ޤާނޫނުން ގެންަނ ބުނެވިދިޔަ .3
  އިޞްލާޙުތަކާ ގުޅިގެން ބަދަލުކުރުން.

ށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ޤާނޫނަ  މި.4
  ފެށިގެންނެވެ.
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