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  ީކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާނ
 ވެ.އެބުރާސްފަތި ދުވަހު

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

legalaffairs@po.gov.mv .ެއަށެވ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 6334 333  ފޯނު: 
 0274 331ފެކްސް: 

 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 

 

60 އަދަދު: 6201 އެޕްރީލް 19 – 7143 ރަޖަބު 12 ތާރީޚު: އަންގާރަ  45 ވޮލިއުމް:   

ރަީއސުލްޖުްމހޫރިްއޔާަކން ކޮްށފަިއވާ މީަހކަށް ) 2009/9ޤާނޫުނ ަނންބަުރ 
ަވނަ  1ާޤނޫނު( އަށް  ދޭްނޖެޭހ ރައްާކެތރިކަމާިއ ޢިާނޔަްތތަކާބެހޭ

  އިޞްލާުޙ ެގނަުއުމގެ ާޤނޫނު 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ދައުރުގެ  ފުރަތަމަ ހު އޮތް ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެދުވަ ބުދަވި  6މަހުގެ  އެްޕރީލްވަނަ އަހަރުގެ  2016
ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާކަން ކޮށްފަިއވާ މީހަކަށް ) 2009/9ޤާނޫނު ނަންބަރު " ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެްއވި 22

  ެގ ޤާނޫނުއަސާސީ " ބިލު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  1 ޤާނޫނު( އަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ިޢނާޔަތްތަކާބެހޭ
 ދުވަހު  އަްނގާރަހ( ވި 1437 ރަޖަބު 12) 2016 އެޕްރީލް 19 ،މަތިންވަނަ މާއްާދގަިއވާ ގޮުތގެ 92
ުޢ ިދވެހިސަރުކާުރެގ ގެޒެުޓަގއި މިއަދު ޝާއި ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ ،އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްީދޤު ކުރެްއވުމުންރަ

 ކުރެިވއްޖެެއވެ.

 



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 60 އަަދދު:  45 ލިުއމް: ވޮ
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 ދޭންޖެހޭ  މީހަކަށް ކޮށްފައިވާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ) 2009/9 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 
 ޤާނޫނު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު ވަނަ 1 އަށް ( ޤާނޫނު ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި 

 
 

( ޤާނޫނު ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ދޭންޖެހޭ  މީހަކަށް ކޮްށފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން) 2009/9 ނަންބަރު  ޤާނޫނު
 .ގެނައުން އިޞްލާޙުތައް  އަންނަނިވި އަށް
 

 ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި މާއްދާ އިތުރުކޮށް ތަރުތީބުކުުރން. 9ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1

 ގުޅިގެން  ކުށަކާ  ޖިނާއީ 
 ނުލިބުން  ޢިނާޔަތް 

 ކަން ކުރިޖިނާއީ ކުށެއް  ެގ މަޤާމުގައި ހުރިއިރު،އޭނާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ )ހ( .10

އޭާނއާއި ޭއނާގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާ ަވގުުތން ފެށިގެން، 

ިއ ޢިނާޔަތެްއ މަކާފިރިމީހާއަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދޭ އެްއވެސް ަރްއކާތެރިކަ

  .ނުލިބޭނެއެވެ

  

 ފެށުމުގެ  ޢަމަލުކުރަން ޤާނޫަނށް މި ވެްސ،ނަމަ އޮތް އެހެން  ގައި ( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(

 ހުރިއިރު، މަޤާމުަގއި އެ އޭނާ މީހަކު، ކޮށްފައިވާ  ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާަކން ކުރިން،

 އޭާނއާއި  ފެިށގެން ެއވަގުތުން ސާބިތުވެފަިއވާނަމަ، ޝަީރޢަތަށް ކުރިކަން ކުށެއް ޖިނާއީ

 އެއްވެސް  ލިބިދޭ ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި ފިރިމީހާއަށްވެސް ނުވަތަ އަނބިމީހާ އޭނާގެ

 .ނުލިބޭނެއެވެ ޢިނާޔަތެއް ރައްކާތެރިކަމަާކއި

 .ތަރުތީބުކުރުން ނަންބަރު މާއްދާތަކުގެ ޤާނޫނުގެ އެ ގުޅިގެން، އާމާއްދާ އިތުރުކުރާ ޤާނޫނަށް ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުން، މި .2

 ގެންނަ ޤާނޫނުން މި ތަންތަން، ޙަވާލާދީފައިވާ ބަޔަކަށް ގެމާއްދާއެއް ވަކި ނުވަތަ މާއްދާއަކަށް ވަކި ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ. 3

 .ބަދަލުކުރުން ގުޅިގެން އިޞްލާޙުތަކާ

 ދުވަހުން ޝާއިޢުކުރާ ގެޒެޓުގައި ސަރުކާރުގެ ދިވެހި ތަޞްދީޤުކޮށް، ފާސްވެ، ޤާނޫނު މި ފަށާނީ، ޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނަށް މި. 4

 .ފެށިގެންނެވެ
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