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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: 23/2014

 ޤާނޫނު ނަންބަރު 8/96 )ލަނގުވާ ތަކެއްޗާއި ހޮވާ ތަކެއްޗާ ބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް 

1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

ވޮލިއުމް: 43     އަދަދު: 215       ތާރީޚު: 25 ޝައްވާލް 1435  -  21 އޮގަސްޓު 2014   ބުރާސްފަތި
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ވޮލިއުމް: 43     އަދަދު: 215                                                              ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ަދއުުރެގ  ދެވަނަ ހު އޮްތ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެދުވަ އަްނާގރަވި  04މަހުގެ  އޮަގސްޓުވަނަ އަހަުރގެ  4102
  ލަނުގވާ ތަެކްއޗާއި ހޮވާ ަތކެްއޗާ ބެހޭ) 69/8ޤާނޫނު ނަންބަރު " ވަނަ ޖަލްސާއިން ާފސްކުރެްއވި 44

  ،ވަނަ ާމއްދާަގއިވާ ގޮުތގެ މަތިން 64ާޤނޫނުއަސާސީގެ  "ބިލު ވަނަ ިއޞްލާޙު ގެނައުުމގެ 0އަށް ޤާނޫނު( 
ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ދުވަހު ރައީ  ބުރާސްފަތިހ( ިވ 0232 ޝަްއވާލް 42) 4102 ޮއގަސްޓު 40

 ިދވެހިސަރުކާުރގެ ެގޒެުޓގައި މިއަދު ާޝއިޢު ކުެރވިއްެޖއެވެ. ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ ،ކުރެްއވުމުން
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ވޮލިއުމް: 43     އަދަދު: 215                                                              ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 512 އަަދދު:  34 ލިުއމް: ވޮ

 3 

 5113/32 :ނަްނބަރުޤާނޫނު 

 ޤާނޫނު( އަށް  ލަނގުވާ ތަކެއްޗާއި ހޮވާ ތަކެއްޗާ ބެހ  ) 69/8 ނަންބަރު ޤާނޫނު 
 ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  1

 

 .ގެނައުން ތައްއިޞްާލޙު އަްނނަނިވި އަށް( ޤާނޫނު ތަކެއްޗާ ބެހ  ހޮވާ ތަކެއްޗާއި ލަނުގވާ) 69/8 ނަްނބަރު ޤާނޫނު

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުުކރުން. 2ނުގެ ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫ .1

ނޑުގައި އުފެދ  ތަކެއްޗާއި، ަކނޑައެޅިގެން ވެރިޔަކު އެނގ  ތަކެތި ފިޔަވައި ދިވެހިރާއްޖ ގެ ަކނޑުން  .2 ތަކެތި  ލަނގުވާ  ކަ
ނޑުން ލަނގު ވާ އެްއޗެއްގެ ލަނގުވާ އެންމެހަިއ ތަކެއްޗަކީ ަދއުލަތުގެ ތަކެއްޗެވެ. އަދި ދިެވިހރާއްޖ ގެ ކަ

ނޑައެޅިފަިއވާނަމަ،   ވެރިފަރާތް އެނގުނު ނަމަވެސް އެ އެއްޗަކާމެދު އެހެން ޤާނޫނަުކން ވަކި ގޮތަކަށް ކަ
ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.  އެ އެއްޗަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނީ އެ ޤާނޫނެއްގައި ކަ

 ކުރުން.ޙުލާޞްއަންނަނިވި ޮގތަށް އި ގެ )ހ( ވަނަ މާްއދާ 7ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .5

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ އެއްޗެއް ހޮވައިގެން  2ވަނަ މާއްދާއާއި  4މި ޤާނޫނުގެ  (ހ) .7 
އެކަން )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރ ގައި  30 ގެނެސްފިނަމަ، ދައުލަތުގެ ކަމާބެހ  ފަރާތަކުން 

އިޢުލާނުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ެއފަދަ މުދަލެއްގެ ޝަކުވާއެއް ަދއުލަތުގެ ކަމާބެހ  އެއްވެސް 
 ފަރާތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވ ތޯ ަބަލންވާނެއެވެ. މިކަން ފުރަތަމަ އިޢުލާނުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ދުމަށް އެދި އަހަރު ދުވަހުގެ ެތރ ގައި އެ އެއްޗެއްގެ ވެރިފަރާތުން އެ އެއްޗެއް ހޯ)އެކެއް(  1
ހުށަނާޅައިފިނަމަ، އެ އެއްޗެއް ާވނީ ދައުލަތުގެ އެއްޗަކަށެވެ. އަިދ އެ އެއްޗެއްގެ ވެރިފަރާތުން 
އެ އެއްޗެއް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެ އެއްޗަކާ ޙަވާލުނުވި ނަމަވެސް، އެ އެއްޗެއް 

 .ވާނީ ދައުލަތުގެ އެއްޗަކަށެވެ. މިކަންކަން ނިންމާނީ ޝަރީަޢތުންނެވެ 

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.


