
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯނު:  3323701 ، 3336137

ފެކްސް: 3325500

gazette@po.gov.mv 

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: 29/2014

ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/78 )7 ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް މީހުން ބަންދުކުރުމުގައި ނުވަތަ

ހައްޔަރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ ޤާނޫނު(  އުވާލުމުގެ ޤާނޫނު

ވޮލިއުމް: 43     އަދަދު: 438      ތާރީޚު: 2 މުޙައްރަމް 1436  -  26 އޮކްޓޫބަރު 2014   އާދީއްތަ
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ވޮލިއުމް: 43     އަދަދު: 438                                                              ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ދައުުރގެ  ތިންވަނަ ހު އޮތް ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެދުވަ އަްނގާރަ ވި  40މަހުގެ  އޮްކޫޓބަރުވަނަ އަހަރުގެ  4102
ދުވަހަްށވުެރ ދިގުމުއްދަތަކަްށ މީހުން  8) 87/5ޤާނޫނު ނަންބަުރ " ވަނަ ޖަލްާސއިން ފާްސކުރެްއވި 3

 ޤާނޫނުައސާީސެގ  "ލުުއވާލުމުގެ ބި (ޢަމަލުކުރަްނވީ ގޮތުގެ ޤާނޫނު ބަންދުކުރުމުގައި ުނވަތަ ހަްއޔަރު ކުރުމުަގއި
 ުދވަހު  އާދީއްތަހ( ވި 0232 މުަޙއްރަމް 4) 4102 އޮކްޓޫބަރު  42 ،ވަނަ ާމއްދާަގިއވާ ގޮތުެގ މަތިން 24
ިދވެހިސަރުކާުރެގ ގެޒެުޓަގއި މިއަދު ޝާއިުޢ  ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ ،ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްީދޤު ކުރެްއވުމުންރައީ

 ކުރެިވއްޖެެއވެ.
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ވޮލިއުމް: 43     އަދަދު: 438                                                              ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 344 އަަދދު:  34 ލިުއމް: ވޮ

 3 

 4103/29 :ނަްނބަރުޤާނޫނު 

ދުވަހަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތަކަށް މީހުން ބަންދުކުރުމުގައި ނުވަތަ  8) 87/5ނަންބަރު ޤާނޫނު 
 ޤާނޫނު އުވާލުމުގެ ޤާނޫނު( ހައްޔަރު ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ 

 

ނުަވތަ ަހއްޔަރު ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ  ދުވަހަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތަކަށް ީމހުން ބަންދުކުރުމުގައި 8) 84/5ޤާނޫނު ނަްނބަރު  .0
 ގޮތުގެ ޤާނޫނު( އުވާުލން.

މި ޤާނޫނަށް ޢަަމލުކުރަން ފަާށނީ، މި ޤާޫނނު ފާސްވެ، ަތޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން  .4
 ވެ.ނެފެށިގެން

 
 

________________________ 
 
 
 



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.


