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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: 22/2014

ނޑުގެ ސަރަޙައްދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/96 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ

1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

ވޮލިއުމް: 43      އަދަދު: 89       ތާީރޚު: 26 ރަމަޟާން 1435  -  24 ޖުލައި 2014   ބުރާސްފަތި



2

ވޮލިއުމް: 43     އަދަދު: 89                                                              ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ދައުރުެގ  ދެވަނަ ހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެދުވަ ހޯމަވި  40މަހުގެ  ޖުަލއިވަނަ އަހަރުގެ  4102
ނުޑގެ ސަރަޙައްދުތަކާބެހޭ ) 69/9ޤާނޫނު ނަންބަރު " ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެްއވި 01   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ

  ،ވަނަ ާމއްދާަގއިވާ ގޮުތގެ މަތިން 64ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ  "ބިލު ވަނަ ިއޞްލާޙު ގެނައުުމގެ 0އަށް ޤާނޫނު( 
 ،ސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ތަޞްދީޤު ކުރެްއވުމުންދުވަހު ރައީ ބުރާސްަފތިހ( ިވ 0231 ރަަމޟާން 49) 4102 ޖުލައި 42

 ދިވެިހސަރުކާރުގެ ގެޒެުޓަގއި މިއަދު ޝާއިޢު ކުރެިވއްޖެެއވެ. ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ
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ވޮލިއުމް: 43     އަދަދު: 89                                                              ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 98 އަަދދު:  34 ލިުއމް: ވޮ

 3 

 4103/22 :ނަްނބަރުޤާނޫނު 

 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް  69/9 ނަންބަރު ޤާނޫނު 
 ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  1

ނޑުގެ ސަރަޙައްދުތަކާބެހޭ ޤާނޫުނ( އަށް އަންނަނިވި ިއޞްލާޙުތައް ގެނައުން. 89/9ޤާނޫނު ނަްނބަރު   )ދިވެިހރާއްޖޭގެ ކަ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ކަމުގައި ަހމަޖައްސައި، އަންނަނިވި ގޮަތށް  4ވަނަ މާއްދާ އެއީ އެ ޤާނޫނުގެ  4ޔަ ޤާޫނނުގެ ބުނެވިދި .0
 އެ މާއްދާއަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުން.

މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން ޮއްތ ނަމަވެސް، މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދިވެހިރާއްޖޭެގ  )ށ( .2 
ނޑުގެ ސަރަޙައްދަށް ގެ ނެވޭ އެއްވެސް ބަދަލަކީ، އޭގެ ސަބަބުްނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދަށް ކަ

އެއްވެސް ބަދަލެއް އަންނާނެ ަކމެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އެއިން އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ، 
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ މަދުވެގެން ތިްނބަިއކުޅަ ދެބައިގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން 

 ނަކުންނެވެ.ފާސްވާ ޤާނޫ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ކަމުގައި ަހމަޖައްސައި، އަންނަނިވި ގޮަތށް  7ވަނަ މާއްދާ އެއީ އެ ޤާނޫނުގެ  7ބުނެވިދިޔަ ޤާޫނނުގެ  .4
 އެ މާއްދާއަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުން.

މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތް ނަމަވެސް، މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާއްޞަ  )ށ( .7 
އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދަށް ގެނެވޭ އެއްވެސް ބަދަލަކީ، އޭގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ސަރަޙައްދަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އަންނާނެ ކަމެްއ ކަމުގައިވާނަަމ، އެއިން އެއްވެސް ބަަދލެއް 
ގެނެވޭނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީުހގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ މަދުވެގެން ތިންބައިކުޅަ ދެބައިގެ 

 އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްވާ ޤާނޫނަުކންނެވެ.

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން  .4
 ފެށިގެންވެ.

________________________ 
 
 
 



ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންްތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް - ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު 12:30 ން 1:00 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހުކުރު ދުވަސް -  ހެނދުނު 11:00 ން 11:30 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހޮނިހިރު ދުވަސް - ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް  

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު 7:00 ން 7:45 އަށް

. . .your fr iend on air.


