
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯނު:  3323701 ، 3336137

ފެކްސް: 3325500

ވެބްސައިޓް: 

 gazette@po.gov.mvއީމެއިލް:

www.gazette.gov.mv

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: 26/2015

) އަށް  ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު

3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

ވޮލިއުމް: 44   އަދަދު: 262   ތާރީޚު: 19 ޛުލްޤަޢިދާ 1436 - 03 ސެޕްޓެންބަރު 2015   ބުރާސްފަތި



ދައުރުގެ  ދެވަނަ ހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދުވަ  ބުރާސްފަތިވި  27މަހުގެ  އޮގަސްޓުވަނަ އަހަރުގެ  2015
އަށް  )ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުދިވެހި( 2014/9ޤާނޫނު ނަންބަރު " ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި 28

ސެޕްޓެންބަރު  3 ،ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 92ސީގެ ޤާނޫނުއަސާ  "ލުބިވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  3
މި ބިލު  ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމުން ދުވަހު ބުރާސްފަތިހ) ވި 1436 ޛުލްޤަޢިދާ 19( 2015

  ޢު ކުރެވިއްޖެއެވެ.ދިވިެހސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މިއަދު ޝާއި ،ޤާނޫނަކަށްވެ
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 2015/26 :ނަންބަރު ޤާނޫނު 

  އަށް ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) ދިވެހި( 2014/9ނަންބަރު ޤާނޫނު 
  ޤާނޫނު  ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  3

  .އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތައް ގެނައުްނ)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( 2014/9ޤާނޫނު ނަންބަރު 

'' އަށް ބަދަލުކޮްށވަނަ މާއްދާގ16ެޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .1 އެ މާއްދާެގ ،އަރިމަތީ ސުރުޚީ ''ފައިސާގެ ޢަދަދުތައް މުރާޖަޢާކުރުން
  (ހ) އަދި (ށ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.

ފައިސާގެ ޢަދަދުތައް 
 މުރާޖަޢާކުރުން 

  

(ހ) .16

  

ވާމުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލާ ގުޅިގެން، މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި
ނޑައެޅުމަށްޓަކައި މަދުވެގެން ކޮންމެ ފައިސާގެ ޢަދަުދތަކަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭތޯ ކަ

އަހަރުން އެއްފަހަރު އެ ަޢދަދުތައް މުރާޖަޢާކޮށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ހިމެނޭ 5
  ބިލެއް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

(ށ)   

  

ވާ ފަދައިން ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ މުަދލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގަށްމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި
އަންނަ ބަދަލާބެހޭ ބިލާ ގުިޅގެން، މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ

މަޖިލީހުން ބަދަލުނުގެންނަހާ ހިނދަކު، މި ޤާނޫނުގައި ގެޢަދަދުތަކަށް ރައްޔިތުން
އްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އެންމެ ފަހުްނބަޔާންވެގެންވާ ފައިސާގެ ޢަދަުދތައް ނުވަތަ މި މާ

ނޑައަޅާ މުރާޖަޢާކޮށްފައިވާ ޢަދަދުތައް އެގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަ
  ދެމިއޮންނާނެއެވެ.

  ) ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.2ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ (314ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .2

މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ޤަބޫލުކުރުމުގެ ހުއްދަނެްތއެ މަންފާއަކީ މި )2( (ށ) .314 
  މަންފާއެއް ކަމުގައިވުން.

'' އަްށ1205ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .3 ނޑައަޅާފައިވާ ކުށްތައް ވަނަ މާއްދާގެ އަރިމަތީ ސުރުޚީ ''އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ޙައްދު ކަ
  އެ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ،ބަދަލުކޮށް

ލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އިސް
ޙައްދު ކަނޑައަޅާފައިވާ 

 ކުށްތައް 

  

1205.

  

(ހ)

  

މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި
ނޑައަޅާފައިވާ ކުށެއް، އިސްލާީމ ނޑައަޅާފައިވާ ނުވަތަ ޤިޞާޞް ކަ ޙައްދު ކަ

ނަޑއެޅިފަ އިވާ ގޮތުގެމަތިން އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށްޝަރީޢަތުގައި ކަ
ނޑައަޅަންވާނީ އިސްލާމީ މީހެއްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ކަ

  ޝަރީޢަތުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެކަމަކަށް އިސްލާމީ ަޝރީޢަތުގައިވާ އަދަބެވެ.

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަބެްއއެއްވެސް މީހެއްގެ މައްޗަށް މި މާއްދާގެ (ހ)  (ށ)   
ތަންފީޒުކުރަންވާނީ، އެ މައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތުގެ ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއް ނިމުމަށްަފުހ

  ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ އަދަބެއް ދިނުމަށް ޙުކުމް ކޮށްފިނަމައެވެ.
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(ނ)   

  

ނޑައެޅޭ މީހެއްގެ މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަދަބު ކަ
ނޑައެޅިފައިވާ އިމުގެއަދަ ބާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް،  އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ކަ

ޔާއަށް ލިބިދީފައިވާ އިޚްތިޔާރު ތެރެއިން ޙާކިމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް
  ބޭނުންކުރުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

(ރ)   

  

" ކަމުގަ އި ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭެގމި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް "އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް
" 274ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި "އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް

  އަށް ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

  މި ޤާނޫނުން ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނަށް އިތުރުކުރާ މާއްދާތަކާ ގުޅިގެން އެ ޤާނޫނުގެ މާއްދާތަކުގެ ނަންބަރު ތަރުތީބުކުރުން. .4

ޤާނޫނުގެ ވަކި މާއްދާއަކަށް ނުވަތަ ވަކި މާއްދާއެއްގެ ބަޔަކަށް ޙަވާލާދީފައިވާ ތަންތަން، މި ޤާނޫނުން ގެންނަެނވިދިޔަ ބު .5
  އިޞްލާޙުތަކާ ގުޅިގެން ބަދަލުކުރުން.

  މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވް. .6

  

________________________  
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