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  ީކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާނ
 ވެ.އެދުވަހުބުރާސްފަތި 

 ާގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ށް ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝ 
ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތަކީ، ކުރީ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 

ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަށް ގެ ކުރިންނެވެ. އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާ 12:00
ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެފަހު ވަގުތަކީ، ހިނގަމުންދާ ހަފުތާގެ  ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް

 ގެ ކުރިންނެވެ. 12:00އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 
  ީގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނުއްވާނ 

legalaffairs@po.gov.mv .ެއަށެވ 

އޮފީސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ   
 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 6334 333 ފޯނު: 
 0274 331ފެކްސް: 

 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 

 

287 އަދަދު: 2015 އޮކްޓޫބަރު 28 - 1437 މުޙައްރަމް 15 ތާރީޚު: ބުދަ  44 ވޮލިއުމް:   

)މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް  2011/17ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު  1

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ދައުރުެގ ތިންވަނަ  ހު އޮތް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެދުވަ ހޯމަވި  26މަހުގެ  ޮއކްޫޓބަރުވަނަ އަހަުރގެ  2015
  އަށް  (މަސްތުވާަތކެްއޗާބެހޭ ޤާނޫނު) 2011/17ޤާނޫނު ނަންބަރު " ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެްއވި 6
  އޮކްޓޫބަރު  28 ،ވަނަ މާއްދާަގއިވާ ގޮތުެގ މަތިން 92ޤާނޫނުއަސާސީގެ  "ލުބިވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ  1

  ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ތަޞްދީޤު ކުރެްއވުމުން ދުވަހު ބުދަހ( ވި 1437 މުޙައްރަމް  15) 2015
 ޢު ކުރެިވއްޖެެއވެ.ދިވެިހސަރުކާރުގެ ގެޒެުޓަގއި މިއަދު ޝާއި ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ
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 2015/31 :ނަްނބަރުޤާނޫނު 

  އަށް ( ޤާނޫނު  މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހ  ) 2011/17ނަންބަރު ޤާނޫނު 
 ޤާނޫނު  ގެނައުމުގެ  ވަނަ އިޞްލާޙު  1

 .ގެނައުން އިޞްލާޙު އަންނަނިވި ައށް( ޤާނޫނު މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހ ) 2011/17 ނަްނބަރު ޤާނޫނު

 .އިޞްލާުޙކުރުން ތަށްގޮ އަންނަނިވި ާމއްދާ ވަނަ 23 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .1

 އެކުލެވިގެންވާ  ކައުންސިލް 
 ގޮތް 

)ބާރަ(  12ނ ޝަނަލް ޑްރަގް ކޮންޓްރޯްލ ކައުންސިލް އެކުލެވިގެންވާނީ، އަންނަނިވި  (ހ) .23
 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު؛ (1)   

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް؛ (2)   

 ރީ އޮފް އެޑިޔުކ ޝަންގެ މަންދޫބު؛މިނިސްޓް (3)   

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ މަންޫދބު؛ (4)   

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ މަންދޫބު؛ (5)   

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ މަންދޫބު؛ (6)   

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ަމންދޫބު؛ (7)   

 ނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް؛ކޮމިޝަނަރ ޖެ (8)   

 ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްރ ޝަން އެންޑް އެމިގްރ ޝަން؛ (9)   

 ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް؛ (10)   

 ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް؛ (11)   

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް. (12)   

، ވަނަ ނަްނބަރާއި (5، )ވަނަ ނަްނބަރާއި (4، )ވަނަ ނަންބަރާއި (3)މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  )ށ(  
 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ މަންދޫުބންނަކީ  (7)ވަނަ ނަންބަރު އަދި  (6)

ފޯރ ސްޓ ޓް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ މިިނސްޓަރ ފެންވަރުގެ މަޤާމެއް  އެ ވުޒާރާއެއްގެ މިނިސްޓަރ
 .ފުރަމުންދާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތެކެވެ

ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ނު ފާސްވެ، ތަްޞދީޤުކޮށް، ދިވެހިމި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ަފާށނީ، މި ޤާނޫ .2
 ފެށިގެންނެވެ.

________________________ 


