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  ީކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާނ
 ވެ.އެބުރާސްފަތި ދުވަހު

 ާގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ށް ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝ 
ރު ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތަކީ، ކުރީ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދު

ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަށް ގެ ކުރިންނެވެ. އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާ 12:00
ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެފަހު ވަގުތަކީ، ހިނގަމުންދާ ހަފުތާގެ  ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް

 ގެ ކުރިންނެވެ. 12:00އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 
 ުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނުއްވާނީ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢ 

legalaffairs@po.gov.mv .ެއަށެވ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 6334 333  ފޯނު: 
 0274 331ފެކްސް: 

 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 

 

141 އަދަދު: 6201 އޮގަސްޓު 23 – 7143 ޛުލްޤަޢިދާ 20 ތާރީޚު: އަންގާރަ  45 ވޮލިއުމް:   

 (ޤާނޫނު  ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ) 1/2013 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 
 ޤާނޫނު  ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު ވަނަ 1 އަށް 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ދައުރުެގ  ދެވަނަ ހު އޮތް ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެދުވަ ބުދަ ވި  17މަހުގެ  ޮއަގސްޓުވަނަ އަހަރުެގ  2016
 ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު ެއއްެވއުޅުމުގެ މިނިވަންކަުމގެ ) 2013/1ޤާނޫނު ނަންބަރު " ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި 17

      ،މަތިންވަަނ މާއްދާަގއިާވ ގޮތުގެ 92ެގ ޤާނޫނުއަސާސީ" ބިލު ވަނަ ިއޞްލާޙު ގެނައުުމގެ 1ޤާނޫނު( އަށް 

 ،އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެްއވުމުން ރަ  ދުވަހު އަްނގާރަހ( ވި 1437 ޛުލްޤަޢިދާ 20) 2016 ޮއގަސްޓު 23
 ޢު ކުރެިވއްޖެެއވެ.ދިވެިހސަރުކާރުގެ ގެޒެުޓަގއި މިއަދު ޝާއި ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ

 



        ދިވެހި ސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް         141 އަަދދު:  45 ލިުއމް: ވޮ
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 2016/20 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

ޤާނޫނު(  )ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ  2013/1ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ޤާނޫނު  ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  1އަށް 

  
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ބ( ގެ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ގޮތުގެމަތިން )ޅ( ެއއް އިތުރުކުރުން. 24ބުނެވެދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1
 

ނަޑއަޅާފަިއވީނަމަވެްސ، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  މި )ޅ(  ޤާނޫނުގައި އެހެންގޮަތަކށް ކަ

ސަރވިްސއިން ލިޔުމުން ދޭ ހުއްދައަާކއެކު ިފޔަަވއި، ިދެވހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުާރ 

ރަށް ކަމުގަިއވާ މާލޭގައި ެއްއވެސް ބާވަެތއްގެ އެްއވުމެއް ނުވަތަ ހިނގާލުމެއް ނުވަތަ 

ނޑަައޅައި ޢާންމުކޮށް އުޅަނދުބުރެއް ބޭްއވޭނީ، މި ިނސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާްޒިއން ކަ

އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ތަންތަނުަގއި އެކަންޏެވެ. މިގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް 

 2013/1އެފެއާްޒއިން ަކނަޑއަޅާ ަތންތަނުގެ ލިސްޓް، ޤާނޫުނ ނަންބަރު 

ވަނަ އިޞްލާޙު  1މުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު( އަށް )ޞުލްޙަވެރިކަމާެއކު އެްއެވއުޅު 

ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ  30ގެނައުުމގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ގިނަވެގެްނ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްއިން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށް ދިވެހިސަރުކާރުެގ 

ިނއިތުރެއް ގެެނވޭނީ ގެޒެުޓަގއި ާޝއިޢުކުރަންވާެނެއވެ. އަދި ެއ ލިސްޓަށް އެްއެވސް އު

ދުވަހުގެ ކުިރން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް  30އެ އުނިއިތުަރކަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ 

އެފެއާްޒއިން ެއކަން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށް ދިވެހިސަރުކާރުގެ ެގޒެުޓގަިއ 

 ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހުގަެއވެ. 

ޝާއިޢުކުރާ ުދވަހުން  ކާުރގެ ެގޒެުޓގައި މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ދިވެހިސަރު. 2

 ފެށިގެންނެވެ.
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