ވޮލިއުމް43 :

އަދަދު59 :

ބުރާސްފަތި

ތާރީޚު 24 :ޖުމާދަލްއާޚިރާ  24 - 1435އެޕްރީލް 2014

ޤާނޫނު ނަންބަރު14/2014 :

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 11/2009ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ މުސާރައާއި
އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް  1ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.



ނެރުއްވާ

އިޢުލާންތަކާއި،

ދެންނެވުންތަކާއި،

ނޫސްބަޔާންތައް

ފަދަ



ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.



ހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވާ ލިޔުންތައް ފޮނުއްވުމުގެ
އެންމެފަހު ވަގުތަކީ ،ކުރީ ހަފުތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު  12:00ގެ
ކުރިންނެވެ.

ފޯނު3336137 ، 3323701 :
ފެކްސް3325500 :

gazette@po.gov.mv
www.gazette.gov.mv

ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަނީ ،ޤާނޫނުތަކާއި ،ގަވާއިދުތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން
ލިޔުންތަކެވެ.

ފޮނުއްވާ
ހަފުތާގެ

އަދި

ބުރާސްފަތި

ލިޔުންތައް
އަންގާރަ

ދުވަހުގެ

ފޮނުއްވުމުގެ

ދުވަހުގެ

ގެޒެޓުގައި
އެންމެފަހު
12:00

މެންދުރު

ޝާއިޢު
ވަގުތަކީ،

ގެ

ކުރިންނެވެ.

ކުރެއްވުމަށް
ހިނގަމުންދާ
ލިޔުންތައް

 gazette@po.gov.mvމި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.


ގެޒެޓުގައި
މައިކްރޯސޮފްޓް

ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް
ވާރޑުގައި

ފޮނުއްވާ

ފަރުމާ

ލިޔުންތައް

ފޮންޓުންނެވެ.

ލިޔެފައި ހުންނަންވާނީ

ވޮލިއުމް43 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު59 :
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ނބަރު14/4103 :
ޤާނޫނު ނަ ް

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ( 11/2009ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ މުސާރައާއި
އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތަކާބެހ ޤާނޫނު) އަށް  1ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
ޤނޫނު)
ކބެހ ާ
ނންބަރު ( 00/4115ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ މުސާރައާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތަ ާ
ޤާނޫނު ަ
ގނައުން.
އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތައް ެ
ވ ގޮތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުން.
ތށް އަންނަނި ި
އދާގެ (ށ) ގެ ފަހަ ަ
 .0ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  3ވަނަ މާ ް
.4

(ނ)

ނ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި އނާގެ ޢާއިލާ ދިރިއުޅެނީ މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ދައުލަތު ް
ވ
ނން ާ
ކށް ބ ު
ކމުގައިވާނަމަ ،އެތަނަ ަ
ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ރަސްމީ ގެ ފިޔަވައި އެހެން ތަނެއްގައި ަ
ނ
އެކަށީގެންވާ ޢަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުންނާއި ،އެތަނަކަށް ހިނގާނެ ޚަރަދު މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށު ް
ނ
ލތު ް
ކަނޑައަޅާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީ ގެއަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ،ދައު ަ
ހަމަޖައްސައިދންވާނެއެވެ.

(ރ)

މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ހަމަޖައްސައިދ ޚަރަދުގެ ތެރގައި ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި އނާގެ
މށް ބނުންވާ ޚަރަދު ފިޔަވައި ،އިތުރު
ޢާއިލާ ދިރިއުޅ ތަނުގެ ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓު ަ
އެއްވެސް ކެޕިޓަލް ޚަރަދެއް ނުހިމެނެއެވެ.

ނވި ގޮތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުން.
އންނަ ި
މއްދާގެ (ށ) ގެ ފަހަތަށް ަ
 .4ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  00ވަނަ ާ
.11

(ނ)

ނ
ތ ް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބާއި އނާގެ ޢާއިލާ ދިރިއުޅެނީ މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ދައުލަ ު
ވ
ނން ާ
ކށް ބ ު
ކމުގައިވާނަމަ ،އެތަނަ ަ
ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ރަސްމީ ގެ ފިޔަވައި އެހެން ތަނެއްގައި ަ
ނ
އެކަށީގެންވާ ޢަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުންނާއި ،އެތަނަކަށް ހިނގާނެ ޚަރަދު މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށު ް
ކަނޑައަޅާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ ރަސްމީ ގެއަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން،
އވެ.
ދައުލަތުން ހަމަޖައްސައިދންވާނެ ެ

(ރ)

މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ހަމަޖައްސައިދ ޚަރަދުގެ ތެރގައި ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބާއި
ށ ބނުންވާ ޚަރަދު ފިޔަވައި ،އިތުރު
ލހެއްޓުމަ ް
އނާގެ ޢާއިލާ ދިރިއުޅ ގގެ ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް ބެ ެ
އެއްވެސް ކެޕިޓަލް ޚަރަދެއް ނުހިމެނެއެވެ.

ފށާނީ ،މި ޤާނޫނު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
 .4މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ަ
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