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 ވެ.އެބުރާސްފަތި ދުވަހު
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 ގެ ކުރިންނެވެ. 12:00އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 
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 ދައުރުެގ  ފުރަތަމަ ހު އޮތް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެދުވަ ބުދަވި  20މަހުގެ  އެޕްީރލްވަނަ އަހަުރގެ  2016
   ޤާނޫނު( ައށް  ދިވެހިރާއްޭޖގެ ިސޓިޒެންޝިޕް) ޖ.69/4ޤާނޫނު ނަންބަރު " ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާްސކުރެްއވި 28
       2016 އެޕްރީލް 28 ،މަިތންވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެ 92ގެ ސީޤާނޫނުއަސާ" ބިލު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ  1
 ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ ،އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެްއވުމުންރަ ދުވަހު ބުރާސްފަތިހ( ވި 1437 ރަޖަބު 21)

 ޢު ކުެރވިއްެޖއެވެ.ދިވެހިސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުަގއި ިމއަދު ޝާއި
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 2016/10 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 
 

 ޖ. )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޓިޒެންޝިޕް ޤާނޫނު( އަށް 69/4ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ޤާނޫނު  ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  1

 
 

 
 .އިްޞލާޙުތައް ގެނައުން އަންނަނިވި އަށް( ާޤނޫނު ިސޓިޒެންޝިޕް ދިވެހިރާއްޖޭގެ. )ޖ69/4 ނަންބަރު ޤާނޫނު

 
 މާއްދާއަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް އަރިމަތީ ސުރުޚީއެއް އިތުރުކުުރން. ވަނަ 1ގެ ޤާނޫނު ބުނެވިދިޔަ .1

 
  .1 ނަން 

 ވަނަ މާއްދާއަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް އަރިމަތީ ސުރުޚީއެއް އިތުރުކުުރން. 2ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .2
 

ދިވެހިރައްޔިތުކަން 
 ހޯދުމަށް އެދޭ ބިދޭސީން 

2.  

 
 ށޭ ޢިބާރާތަކީ ެއ މާއްދާގެ )ހ( ކަމުަގއި ހަމަޖެއްސުން.ަވނަ މާއްދާގެ ފެ 2ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ . 3

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން ފެށިގެން )އ( ގެ ނިޔަލަށް ހުިރ އަކުރުތަަކކީ އެ މާއްާދގެ )ހ( ގެ  2ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ . 4
 ކަމުގަިއ ހަމަޖެއްސުން.ވަނަ ނަންބަރު  (8)ފެށިގެން  ވަނަ ނަންބަރުން (1)

 ަވނަ މާއްދާގެ )އ( ގެ ފަހަތުގަިއވާ ޕެރެގްރާފަކީ އެ މާއްާދގެ )ށ( ގެ ގޮުތގައި ހަމަޖެއްސުން. 2 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ. 5

 ަވނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި މާއްދާތައް އިތުރުކުރުން. 2ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ . 6
 

ދިވެހިރައްޔިތުކަން 
 ދޫކޮށްލުން 

ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮތުގެމަިތން،  ހިރަްއޔިތަކަްށ، މިއަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިަހމަވާ ކޮންމެ ދިވެ .3

 ދިވެހިރައްޔިުތކަން ދޫކޮށްލެވިާދނެއެވެ.

 )އަށާރަ( އަހަުރ ވެފަިއވުން؛ 18އުމުރުން  )ހ(  

 ދިވެހިރައްޔިުތކަން ދޫކޮށްލުމުެގ ނަތީޖާ އެނގޭ މީހެއް ކަމުަގިއވުން؛ )ށ(  

ނުވަތަ އެހެްނ ޤައުމެއްގެ ަރއްޔިތުކަްނ އެހެން ޤައުމެއްގެ ަރއްޔިުތކަން ލިބިފައިވުން  )ނ(  
 ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަްށވުން.ލިބޭނެ

އަހަރު ނުފުރޭ  18
ކުދިންނާގުޅޭ ޚާއްޞަ 

 އުސޫލު 

     ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން ދިވެހިަރއްޔިުތކަން ދޫކޮށްލާ މީހެއްގެ  3މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .4
ހިރަްއޔިތުަކން ދޫކޮށްލަން އެދޭނަމަ، )ބާރަ( އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިއެއްގެ ިދވެ 12
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އެުކއްޖެްއގެ ދިވެހިރައްޔިުތކަން ދޫކޮށްލެވޭނީ ައންނަނިވި ޝަރުޠުތައް 
 ފުރިހަމަވުމުންނެވެ.

ކުއްޖާގެ މަންމައާއި ބައްަޕއާ ދެމީހުންނަކީ ދިވެހިރައްޔިތުން ކަމުގަިއވެފައި،  (1)   
އެދެނީ އޭގެ ތެެރއިން  މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހިރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލަން

އެކަުކ ކަުމގަިއވާ ޙާލަުތގަިއ، ކުއްޖާެގ ދިވެހިރަްއޔިތުކަން ޫދކޮށްލުމަށް އަނެްއ 
 ބެލެނިވެރިޔާގެ ރުހުން ލިބިފަިއވުން؛ އަދި 

ކުއްޖާއަށް އެހެން ޤައުމެްއެގ ރައްޔިތުކަން ލިބިފަިއވުްނ ނުވަތަ އެހެން  (2)   
 ޤީންކަން ލިބިފަިއވުން.ކަމުގެ ޔަލިބޭނެޤައުމެްއގެ ރައްޔިުތކަން 

     ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން ދިވެހިަރއްޔިުތކަން ދޫކޮށްލާ މީހެއްގެ  3މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  
)އަށާރަ( އަހަރާ ދެމެދުގެ ދަރިއެްއގެ ދިވެހިރަްއޔިތުކަން  18)ބާރަ( އަހަރާއި  12

  ާދގެ ދޫކޮށްލަން އެދޭނަމަ، ެއކުްއޖެއްގެ ިދވެހިރައްޔިުތކަން ޫދކޮށްލެވޭނީ މި މާއް
)ހ( ގައި ަބޔާންކުރާ ޝަުރޠުތަކުގެ އިތުރުން، ދިވެހިަރއްޔިތުކަން ދޫކޮށްލުމާމެދު 

 އެުކއްޖާގެ އިޢުތިރާެޟއް ނެތް ކަމުގަިއވާނަމަެއވެ.
ދިވެހިރައްޔިތުކަން 
ދޫކޮށްލަން އެދި 

 ހުށަހެޅުން 

އަންނަނިވި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހިރައްޔިތުކަން ޫދކޮށްލުމަށް އެިދ ހުށަހަޅާނީ،  )ހ( .5
 ތަކެއްާޗއެކު މިނިސްޓަރަެށވެ.

 އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު؛ ދިވެހިރައްޔިުތކަން ދޫކޮށްލުމަށް (1)   

 އޭނާއަށް ދޫކޮށްފަިއވާ ދިވެހިަރއްޔިެތއްކަން އަްނގައިދޭ ާކުޑެގ ކޮޕީ؛ (2)   

 އޭނާއަށް ދޫކޮށްފަިއވާ ދިވެހި ާޕސްޕޯޓުގެ ކޮީޕ؛ (3)   

   
މުަގއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަަޙއްދުަގއި ހިމެނޭ އެއްވެްސ އޭނާގެ މިލްކުވެިރކަ (4)

ބިމެއްވާނަމަ، އެ ބިމަކާުގޅޭ މަޢުލޫމާތާއި، އެ ބިން ދޫކޮށްލުމަށް އެދޭ ގޮތާއި، 
 ބިން ބަދަލުކުރުމަށް ޤަޞްދުކުރާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު؛

   
އްދާެގ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއްނަމަ، އެ މާ 4މި ޤާނޫނުގެ  (5)

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ރުހުން އޮތްކަން އަންގައިޭދ 1)ހ( ގެ )
ލިޔުމާއި، އެ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ އިޢުތިރާޟެއް ނެތްކަމުެގ 

 ލިޔުން؛
 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކުރާ އިތުރު މަޢުލޫމާތާއި ތަކެތި. (6)   

  
އެދި މި މާއްާދގެ )ހ( ގެ  ތަުކގަިއ، ިދވެހިރައްޔިުތކަން ދޫކޮށްލުމަށްއަންނަނިވި ޙާލަތް )ށ(

 ދަށުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ބަލައިނުގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިިނސްޓަރަށް ލިބިގެންެވއެވެ.
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ދިވެހިރައްޔިުތކަން ދޫކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދިރިއުޅެމުން  (1)   
 ދިއުން؛

 ހިރާއްޖެ ހަނގުރާމަިއގެ ޙާލަތެއްަގއިވުްނ؛ދިވެ (2)   

 .ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ުކއްލި ނުރަްއކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާންކުެރވިފައިވުން  (3)   

  
     މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މިނިސްޓަރަށް ލިބޭ ހުށަހެޅުމުގައި މި ޤާނޫނާއި  )ނ(

     ފުރިހަމަވާނަމަ،  ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުަގއި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން މި
އެ ހުށަހެޅުން ނިސްބަތްވާ ފަރާތުން އަންނަނިވި އިޤްރާރުތަކުަގއި މިނިސްޓަރު ނުވަތަ 

ނޑަައޅާ ފަރާތެއްގެ   ަގއި ސޮިއކުރަންާވނެއެވެ.ހާޒިރު މިނިސްޓަރު ކަ
 ދިވެހިރައްޔިުތކަން ދޫކޮށްލުމުެގ އިޤްރާރު؛ (1)   

ންކުރާ ޙާލަުތގަިއ ބިން ދޫކޮށްލުމުެގ ވަނަ މާއްާދގައި ަބޔާ 7މި ޤާނޫނުގެ  (2)   
 އިޤްރާރު.

  
)އަށާރަ(  18ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދިވެހިރައްޔިތުކަްނ ދޫކޮށްލާ  4މި ޤާނޫނުގެ  )ރ(

އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްާޖގެ ދިެވހިރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލުމުެގ ިއޤްރާރުގަިއ، އެ ާމއްދާެގ 
 ަގއެެވ.ާހޒިރުުކއްޖާގެ ދަށުން އެކަމަށް އެދޭ ފަރާތުން ސޮއިކުރަްނވާނީ، 

  
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ދިވެިހރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލުމުގެ 1މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) )ބ(

އިޤްރާރުަގއި ސޮިއކުރުމާެއކު، އޭނާއަށް ދޫކޮށްފަިއވާ ިދވެހިރައްޔިތެްއކަން އަްނގައިޭދ 
ޓަރު މިނިސްޓަރާ ނުވަތަ މިނިސް ޓުކާޑާއި އޭނާއަށް ޫދކޮށްފަިއާވ ދިވެހި ޕާސްޕޯ

ނަޑއަޅާ ފަރާތަކާ ޙަވާުލުކރަންވާނެެއވެ. އަދި ދިވެހިަރއްޔިތުކަން ދޫކޮށްލިކަުމގެ  ކަ
ނަޑއަޅާ ފަރާތަކުން  ލިޔުމެއް އޭާނއަށް މިނިްސޓަރު ނުވަތަ މިނިސްޓަުރ ކަ

 ދޫކުރަންވާނެެއވެ.

  
 މި މާއްދާގެ )ބ( ގައި ަބާޔންކުރާ ދިވެހިރައްޔިުތކަން ދޫކޮށްލުމުގެ ލިޔުން ދޫކުރާ )ޅ(

 ތާރީޚުން ފެށިގެން އެމީހަކީ ދިވެހިރައްޔިަތކު ކަމުަގއި ނުބެެލވޭނެެއވެ.

  
މި މާއްދާގެ )ޅ( ަގއި ެއހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެްސ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  )ކ(

)ހައެއް(  6ދިވެހިރައްޔިުތކަން ދޫކޮށްލާ ފަރާތަކަށް، ދިވެހިރަްއޔިތުކަން ޫދކޮށްލުމަށްފަހު 
މަސްދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އެހެން ޤައުމެއްގެ ރައްޔިުތކަްނ ނުލިބިއްޖެނަމަ، އޭނާއަކީ 

 ދޫކޮށްލާފަިއވާ މީހެއް ކަމުަގއެއް ނުބެެލޭވނެއެވެ. ދިވެހިރައްޔިުތކަން

  
މި މާއްދާގެ )ކ( ގަިއ ަބޔާންކުރާ ޙާލަތުަގއި، މި ާމއްދާގެ )ނ( ެގ ދަށުން  )އ(

ސޮއިކޮށްފަިއވާ ދިވެހިަރއްޔިތުަކން ދޫކޮށްލުމުގެ އިޤްރާރާއި ބިން ދޫކޮށްލުމުގެ އިޤްރާރު 
 ވާނެެއވެ.ބާޠިލު
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ށުން މިނިސްޓަރަށް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަ )ވ(

އޮންަނންވާނެގޮތް، މި ޤާނޫނުގެ  އިޤްރާރުއުސޫލާިއ، ދިވެހިރައްޔިުތކަން ދޫކޮށްލާކަމުގެ 
 ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަާޔންކުރަންވާނެެއވެ.

ދިވެހިރައްޔިތުކަން 
 ދޫކޮށްލުމުގެ ނަތީޖާ 

 

ދޫކޮށްލަިއފިނަމަ، ދިވެހިރައްޔިަތކަށްީވތީ ލިބިދޭ އެންމެހަިއ ދިވެހިރައްޔިުތކަން  )ހ( .6
ޙައްޤުތަކާއި އިމްތިޔާޒުަތކާިއ ޢިނާޔަތްތަކެއް އެމީހަކަްށ ގެއްިލގެންދާނެއެވެ. އޭެގ 

 ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.

   
ެތއްކަްނ ކަން އަންަގއިޭދ ކާޑު ނުވަތަ އެނޫންވެސް ދިވެހިރައްޔިއްދިވެހިރައްޔިތެ  (1)

 އަންަގއިދޭ ލިޔުމެއް ގެންގުޅުުމގެ ޙައްޤު؛

                                                    ދިވެހި ޕާސްޕޯޓެްއގައި ދަތުރުަފތުރުކުރުމުގެ ޙައްުޤ؛ (2)   

 އިތުރު ހުއްދަެއއް ހޯދުމަކާ ނުލައި ދިވެހިރާއްެޖއަށް އެތެެރވުމުގެ ޙައްޤު؛ (3)   

   
އްޖޭަގއި ބާްއވާ ެއއްެވސް އިންތިޚާބެއްަގއި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ައިދ ދިވެހިރާ (4)

 އެްއވެސް އިންތިޚާަބކަށް ކުރިަމތިލުމުގެ ޙައްޤު؛

   
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަަޙއްދުން އެްއވެސް ބިމެއް މިލްުކވެފަިއާވނަމަ، އެ ބިމުެގ  (5)

 މިލްކުވެރިކަމުެގ ޙައްާޤއި، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސަރަަޙއްދުން އޭާނއަށް 
 މިލްކުވެރިކަން ލިބެން އޮތް ިބމަކާ ގުޭޅގޮތުން އޭނާއަށް ލިބިަފއިވާ ަޙއްޤުތަްއ؛

   
ޤާނޫނުއަސާސީންނާއި ޤާނޫނުން ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭ އެނޫންވެްސ  (6)

 ޙައްޤުތަކާއި އިމްތިާޔޒުތަކާއި ިޢނާޔަތްތައް ލިބުމުގެ ޙައްޤު.

  
ން ދިެވހިރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެްއވެސް ފަރާތަކު )ށ(

ކަމުގަިއވީނަމަެވސް، ިދވެހިރަްއޔިތުކަން ދޫކޮށްލުމުގެ ކުރިްނ އޭނާ އުފުލަންޖެހިފައިވާ 
 ނުވާެނއެވެ. ބަރީއަެއއްޤާނޫނީ އަދި މަދަނީ އިލްތިޒާމުތައް އަދާކުރުމަކުން އޭނާ 

ދިވެހިރައްޔިތުކަން 
ދޫކޮށްލާ މީހާގެ 

މިލްކުވެރިކަމުގައިވާ ބިން 
 ކޮށްލުން ދޫ 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހިރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލަން އެދޭ މީހެއްގެ މިލްކުވެިރކަމުަގއި  )ހ( .7
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަަޙއްދުަގއި ހިމެނޭ އެއްވެސް ބިމެްއވާނަމަ، އޭނާގެ މިލްކުވެިރކަމުގެ 

 )ދިވެހިރާްއޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު( އާ 2002/1ދަށުގަިއވާ ބިން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން އެެހން ފަރާތަކަށް ހިބައިން ދިނުމަށް ނުވަތަ ވިްއކާލުމަށް 

ވަނަ ނަންބަރުގައި  2ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ  5އެއްބަްސވެ، މި ޤާނޫނުގެ 
 ބަޔާންކުރާ ބިން ދޫކޮށްލުމުގެ އިޤްރާރުަގއި ސޮިއކުރަންވާެނެއވެ.

  
ޔާންކުރާ ދިވެިހރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލިކަުމގެ ވަނަ މާއްދާެގ )ބ( ގައި ބަ 5މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(

ލިޔުން ދޫކުރާ ހިނދުން ފެށިގެން، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކުރާ ބިމުެގ 

 މިލްކުވެރިކަން އޭނާ ދޫކޮށްލީ ކަމުގައި ބެެލވޭނެެއވެ.
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މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެްނ ބަޔާންކޮށްފައިވީނަަމވެސް، ިމ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން  )ނ(

މެއް ދޫކޮށްލުމުން، އެ ބިން ލިބޭނެ ކަމަށް އިޤްރާރުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަރާތަށް ބި
ބިން ލިބޭނީ، އެ ބިން ދޫކޮށްލާ ފަރާތަށް އެހެން ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތުކަން ލިބުމަށްފަހު، 

 ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް އެ ބިމުގެ މިލްކުވެިރކަން އެފަރާތަށް ބަދަލުކުރުމުންނެވެ.

  
ިދވެހިރައްޔިުތކަން ދޫކޮށްލާ ދާގެ )ށ( ަގއި އެހެްނ ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެްސ، މި މާއް )ރ(

      ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގަިއ ބަޔާންކުރާ ފަދައިން  5ފަރާތަކަށް، މި ޤާނޫނުގެ 
 )ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ ެތރޭގައި އެހެން ޤައުެމއްގެ ަރއްޔިތުކަން ނުލިބިއްޖެނަމަ،  6

ބިން ތުން ބިން ދޫކޮށްލި ދޫކޮށްލުން ބާޠިލުވާނެެއވެ. އަދި މި މާއްދާގެ ދަށުން އެފަރާ
ބިމާ ުގޅޭ  ލިބޭނެ ކަމަށް ބިން ދޫކޮށްލުމުގެ އިޤްރާރުަގއި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ފަރާތަށް އެ 

 އެްއވެސް ޙައްެޤއް ނުލިބޭނެެއެވ.
މިނިސްޓަރ އޮފް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަާވއިދުތައް ހަަދއި ހިންގާނީ،  )ހ( .8 ގަވާއިދު ހެދުން 

 ފޮރިން އެފެއާެޒވެ.

  
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަގާވއިދުތައް، ިމ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން  )ށ(

)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަދަިއ، ދިވެިހ ސަރުކާރުގެ ގެޒެުޓގަިއ  3ފަށާތާ 
 ޝާއިޢުކުރަންވާެނއެެވ.

ނޑަެއޅިގެން ެއހެން  މި ޤާނޫނުގައި ޢިބާރާތެއް  .9 މާނަކުރުން  ނުވަތަ ލަފްެޒއް ބޭނުންކޮށްފަިއވާ ގޮތުން ކަ
        މާނައެއް ދޭހަނުވާހާހިނދަކު، އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒުތަކަށް ދީފައިަވނީ، 

 އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒުތަކަށް ތިރީގައި ދީފަިއވާ މާނަކުރުމެވެ.

  
" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، ވަގުތީ ގޮތުން އެހެން "ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދިރިއުޅެމުްނ ދިއުން )ހ(

ނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުުރމުގެ ގޮތުން ނޫްނގޮތަކަށް،  ތަނެއްަގއި ުއޅުނު
 ދާއިމީ ގޮތެްއގައި ިދވެހިރާއްޭޖގައި ދިިރއުޅޭ ދިރިއުޅުމަެށވެ.

  
ބުނެފައި ެއވަނީ،  "ކުއްލި ނުަރއްކަުލގެ ޙާލަުތ އިޢުލާންކުެރވިފަިއވުން" ަކމަށް )ށ(

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއާވ  253ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
 ގޮތުގެމަތިން ުކއްލި ނުރައްކަުލގެ ޙާލަތު އިޢުލާންކުރެވިަފއިވާ ވުމަށެވެ.

  
"ދިވެހިރައްޔިެތއް" ކަމަްށ ބުނެފައި ެއވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ  )ނ(

 ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކުރާ ަފރާތްތަކަށެވެ. 9އަސާސީގެ ޤާނޫނު

   ަސރުކާރުގެ ެގޒެޓުަގއި ާޝއިޢުުކރާތާ  ކޮށް، ދިވެހިތަޞްދީޤުމި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްެވ، . 7
 )ތިނެއް( މަސްދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. 3

________________________ 


