
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: 11/2013

ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2000 )އާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް 

1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

ވޮލިއުމް: 42      އަދަދު: 114       ތާރީޚު:  30 ރަމަޟާން 1434  -  7 އޮގަސްޓު 2013   ބުދަ
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ވޮލިއުމް: 42     އަދަދު: 114                                                              ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ދައުރުގެ  ދެވަނަ  ހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެދުވަ  އަންގާރަ ވި  23މަހުގެ  ޖުލައި ވަނަ އަހަރުގެ  2013
ވަނަ އިޞްލާޙު  1(އާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް  2000/4ޤާނޫނު ނަންބަރު " ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި 15

 ރަމަޟާން 30( 2013 އޮގަސްޓު  7 ،ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  92ޤާނޫނުއަސާސީގެ  "ބިލު  ގެނައުމުގެ
ދިވެހިސަރުކާރުގެ  ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ ،ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމުން ބުދަހ) ވި 1434

  ގެޒެޓުގައި މިއަދު ޝާއިޢު ކުރެވިއްޖެއެވެ.
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:    ވޮލިއުމް:ވޮލިއުމް: 42     އަދަދު: 114                                                              ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                          އަދަދު

3

 2013/11 :ނަންބަރު ޤާނޫނު 

   އަށް ) ޤާނޫނު އާއިލާއާބެހޭ ( 2000/4 ޤާނޫުނ ނަންބަރު 
  ޤާނޫނު  ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު  ވަނަ 1

  (އާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނެވެ. 2000/4މި ޤާނޫނަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

  އިޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަްށ 72ބުނެވި ދިޔަ ޤާނޫނުގެ .1

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި، މި ޤާނޫނުގައި ބުނާ ކަންތައްތައް ކުރުމަށްޓަކައި   .72  ގަވާއިދު ހެދުން 
  ގަވާއިދުތައް ހަދައި ހިންގާނީ، މިނިސްޓްރީންނެވެ.

  ރުން.ވަނަ މާއްދާއަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް އަކުރެއް އިތުރުކު  73ބުނެވި ދިޔަ ޤާނޫނުގެ .2

"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އާއިލާއާބެހޭ އެންމެހައި ސިޔާސަތުތައް އެކަށައަޅައި   (ރ)  .73  މާނަ 
  އާއިލާއާބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކޮށްފައިވާ މިނިސްޓްރީއަށެވެ.

މާއްދާއަކަށް ނުވަތަ ވަކި މާއްދާއެއްގެ ބަޔަކަށް ހަވާލާދީފަިއވާ ތަންތަން މި ޤާނޫނަށް ގެންނަ ބުނެވި ދިޔަ ޤާނޫނުގެ ވަކި .3
  އިޞްލާޙުތަކާ ގުޅިގެން ބަދަލުކުރުން.

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން .4
  ފެށިގެންނެވެ.

________________________  



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.


