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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: 27/2014

ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2007 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނު( އަށް

1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

ވޮލިއުމް: 43     އަދަދު: 266      ތާރީޚު: 14 ޛުލްޤަޢިދާ 1435  -  9 ސެޕްޓެންބަރު 2014   އަންގާރަ
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ވޮލިއުމް: 43     އަދަދު: 266                                                              ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ދައުރުެގ  ދެވަނަ ހު އޮތް ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެދުވަ ބުރާސްފަތި ވި  42މަހުގެ  އޮަގްސޓުވަނަ އަހަރުގެ  4102
 އަށް ޤާނޫނު(  ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިިމްގރޭޝަންގެ) 4112/0ޤާނޫނު ނަންބަރު " ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްުކރެއްވި 01
 ސެޕްޓެންބަރު  2 ،ވަނަ މާއްާދގަިއވާ ގޮުތގެ މަތިން 24ނުއަސާީސގެ ޤާނޫ "ބިލު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ  0

މި ބިލު  ،ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްީދޤު ކުރެްއވުމުންރައީ ުދވަހު އަންގާރަހ( ވި 0205 ޛުލްޤަޢިދާ 02) 4102
 ިދވެހިސަރުކާުރެގ ގެޒެުޓގައި ިމއަދު ޝާއިޢު ުކރެވިއްެޖއެވެ. ،ޤާނޫނަކަށްވެ
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ވޮލިއުމް: 43     އަދަދު: 266                                                              ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 622 އަަދދު:  34 ލިުއމް: ވޮ

 3 

 6103/62 :ނަްނބަރުޤާނޫނު 

 ޤާނޫނު( އަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ) 7002/1 ނަންބަރު ޤާނޫނު 
 ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  1

 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނު( އަށް އަންނަނިވި އިްޞލާޙުތައް ގެނައުން. 6112/0ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

 މާްއދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.ވަނަ  5ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .0

ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގެ އަމުރަކާ ނުވަތަ ޙުކުމަކާ ގުޅިގެން، ނުވަތަ މީހުން ހައްޔަރުކޮށް ހިފެހެއްޓުުމެގ  )ހ( .5 
ބާރު ޤާނޫނުެގ ދަށުްނ ލިބިޭދ ަފރާތަކުން އަންގާ އެންގުމަކާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަިތން ރާއްޖޭްނ 

މީހުްނ ފިޔަވައި، އެހެން ކޮންެމ ދިވެހި ރައްޔިތަކީ، ރާއްޖޭން ބޭަރްށ  ފުރުން މަނާކުރެވޭ
 ފުރައިގެން ދެވިދާނެ، އަދި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ހުރެވިދާނެ ނުވަތަ ިދރިއުޅެވިދާނެ މީހެކެވެ.

 ވަނަ މާްއދާގެ )ށ( އަންަނނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 5ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .6

ޤާނޫނެއްގަިއ އެހެންގޮަތކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާ ިހނދަކު ދިވެހިރާއްޖެއިން މީަހުކ އެހެން  (ށ) .5 
ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަކަށެވެ.  ފުރުން މަނާކުރެވޭނީ، ކޯޓު އަމުެރއްގެ ދަށުން، އެ އަމުރެއްގައި ކަ

 ވަނަ މާްއދާއަށް )ނ( އަންަނނިވި ގޮތަށް އިތުރުކުރުން. 5ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .4

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެަމތިން ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓުމުގެ ާބރު ލިބިގެންވަީނ ކޮންޓްރޯލަރ  ނ() .5 
 އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނަށެވެ.

 ވަނަ މާްއދާގެ )ށ( އަދި )ނ( އުވާުލން. 2ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .3

ކޮށް، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤު .5
 ވެ.ނެފެށިގެން

________________________ 
 
 
 


