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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: 14/2014

ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2009 )ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ މުސާރައާއި

އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

ވޮލިއުމް: 43    އަދަދު: 59      ތާރީޚު: 24 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1435  -  24 އެޕްރީލް 2014   ބުރާސްފަތި
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ވޮލިއުމް: 43     އަދަދު: 59                                                              ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ދ�އ�ރ�ގ�  ފ�ރ�ތ�މ� ހ� އ�ތ� ރ�އ�ޔ�ތ�ނ�ގ� މ�ޖ�ލ�ހ�ގ�ދ�ވ� ހ�މ�ވ�  21މ�ހ�ގ�  އ�ޕ�ރ�ލ�ވ�ނ� އ�ހ�ރ�ގ�  2014

ރ�އ�ސ�ލ�ޖ�މ�ހ�ރ�އ�ޔ�އ�އ� ރ�އ�ސ�ލ�ޖ�މ�ހ�ރ�އ�ޔ�ގ� ( 2009/11ޤ�ނ�ނ� ނ�ނ�ބ�ރ� ވ�ނ� ޖ�ލ�ސ�އ�ނ� ފ�ސ�ކ�ރ�އ�ވ� " 7

ވ�ނ� އ�ޞ�ލ�ޙ� ގ�ނ�އ�މ�ގ� ބ�ލ�"  1ޤ�ނ�ނ�) އ�ށ�  ތ�ތ�ކ�ބ�ހ�ނ�އ�ބ�ގ� މ�ސ�ރ�އ�އ� އ�ހ�ނ�ހ�ނ� ޢ�ނ�ޔ�

ހ) ވ� 1435ޖ�މ�ދ�ލ�އ�ޚ�ރ�  24( 2014އ�ޕ�ރ�ލ�  24 ،ވ�ނ� މ�އ�ދ�ގ�އ�ވ� ގ�ތ�ގ� މ�ތ�ނ� 92ޤ�ނ�ނ�އ�ސ�ސ�ގ� 

ދ�ވ�ހ�ސ�ރ�ކ�ރ�ގ� ގ�ޒ�ޓ�ގ�އ�  ،މ� ބ�ލ� ޤ�ނ�ނ�ކ�ށ�ވ� ،ދ�ވ�ހ� ރ�އ�ސ�ލ�ޖ�މ�ހ�ރ�އ�ޔ� ތ�ޞ�ދ�ޤ� ކ�ރ�އ�ވ�މ�ނ� ބ�ރ�ސ�ފ�ތ�

  މ�އ�ދ� ޝ�އ�ޢ� ކ�ރ�ވ�އ�ޖ�އ�ވ�.

  



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                95 އަަދދު: 34 ވޮލިުއމް:

 3 

 4103/14 :ނަްނބަރުޤާނޫނު 

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

ރިއްޔާގެ ނައިބުގެ މުސާރައާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތަާކބެހ  ާޤނޫނު( )ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ރައީސުލްޖުމްހޫ 4115/00ޤާނޫނު ަނންބަރު 
 އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތައް ެގނައުން.

 ވަނަ މާްއދާގެ )ށ( ގެ ފަހަަތށް އަންނަނިިވ ގޮތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުން. 3ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .0

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ދައުލަތުްނ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި އ ނާގެ ޢާއިލާ ދިރިއުޅެނީ  )ނ( .4 
ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ރަސްމީ ގެ ފިޔަވައި އެހެން ތަނެއްގައި ަކމުގައިވާނަމަ، އެތަނަަކށް ބ ުނންާވ 

މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުްނ  އެކަށީގެންވާ ޢަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުންނާއި، އެތަނަކަށް ހިނގާނެ ޚަރަދު މި 
ނޑައަޅާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން، ދައުަލތުްނ ކަ ރަސްމީ ގެއަށް ކަ

 ހަމަޖައްސައިދ ންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ހަމަޖައްސައިދ  ޚަރަދުގެ ތެރ ގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި އ ނާގެ  )ރ(  
ރަދު ފިޔަވައި، އިތުރު ޢާއިލާ ދިރިއުޅ  ތަނުގެ ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުަމށް ބ ނުންވާ ޚަ

 އެއްވެސް ކެޕިޓަލް ޚަރަދެއް ނުހިމެނެއެވެ.

 ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( ގެ ފަހަތަށް ައންނަިނވި ގޮތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުން. 00ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .4

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބާއި އ ނާގެ ޢާއިލާ ދިރިއުޅެނީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ދައުލަުތްނ  )ނ( .11 
ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ރަސްމީ ގެ ފިޔަވައި އެހެން ތަނެއްގައި ަކމުގައިވާނަމަ، އެތަނަަކށް ބ ުނންާވ 

އްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުްނ އެކަށީގެންވާ ޢަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުންނާއި، އެތަނަކަށް ހިނގާނެ ޚަރަދު މި މާ
ނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން،  ނޑައަޅާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ ރަސްމީ ގެއަށް ކަ ކަ

 ދައުލަތުން ހަމަޖައްސައިދ ންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ހަމަޖައްސައިދ  ޚަރަދުގެ ތެރ ގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބާއި  )ރ(  
ޢާއިލާ ދިރިއުޅ  ގ ގެ ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް ބެެލހެއްޓުމަްށ ބ ނުންވާ ޚަރަދު ފިޔަވައި، އިތުރު އ ނާގެ 

 އެއްވެސް ކެޕިޓަލް ޚަރަދެއް ނުހިމެނެއެވެ.

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


