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  ީާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ކޮންެމ ހަފުގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00ގެ މެންުދރު އަްނގާރަ ުދވަހު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

:  ބުދަ :  2016 އޮގަސްޓު 24 – 1437 ޛުލްޤަޢިދާ 21ތާރީޚު 143އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

  ގެ ގަވާއިދު) އަށް(ޖަމްޢިއްޔާތަކު R-180/2015ގަވާއިދު ނަންބަރު 

  ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު 2
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   އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްނިސްޓްރީ މި
 ދިވެހިރާއްޖެ. ،މާލެ

 

 

) އަށް R-180/2015ގަވާއިދު ނަންބަރު    (ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ގަވާއިދު

  ވަނަ ިއޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު 2
  

  އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން. (ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ގަވާއިދު) އަށް R-180/2015ގަވާއިދު ނަންބަރު 
  

 އަށް (ރ)، (ބ) އަދި (ޅ) އިތުރުކުރުން.ދާވަނަ މާއް 26ގަވާއިދުގެ  .1
 

 26. )ރ(   ވަގުތީ ކައިކުރުމަށްޓަ  ކަންތައްތައް އިންތިޚާބާގުޅޭ ގެއެއްޖަމްޢިއްޔާ ލަތްތަކުގައިހާ އަންނަނިވި 
 ގޮތުން މި .ލިބިގެންވެއެވެ ރަޖިސްޓްރާރަށް ތިޔާރުއިޚު ލުމުގެއިއެކުލަވަ ކޮމިޓީއެއް
 ގިނަވެގެން  ވުރެ  ދުވަހަށްމަސް) ތިނެއް( 3 ތު މުއްދަ ކޮމިޓީއެއްގެ ވަގުތީ ލާއިއެކުލަވަ

  .ނުވާނެއެވެ
 

   )1( ނޑައަޅާފައިވާ ވާއިދުގައިގަ ހިންގާ ގެއެއްޖަމްޢިއްޔާ   ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  ކަ
  .ފާއިތުވުން މަސްދުވަސް) އެކެއް ( 1 ނުބޭއްވި  އިންތިޚާބު ޖަމްޢިއްޔާގެ

  
   )2(  ުނވަތަ  ޚިލާފަށް ދާ ގަވާއި އްޔާތަކުގެޢިޖަމް ޤާނޫނާއި  ތަކާބެހޭމްޢިއާްޔޖަ 

 ކުރިއަށް  އިންތިޚާބު ގެއެއްއްޔާޢިޖަމް ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ ހިންގާ ގެއެއްޖަމްޢިއްޔާ
 މައްސަލައެއް އެ ހުށަހަޅައިފިނަމަ ރަޖިސްޓްރާރަށް  ޝަކުވާ ގެންގޮސްފައިވާކަމުގެ

 ގެ އްޔާތަކުޢިޖަމް ،ޤާނޫނާއި ތަކާބެހޭޖަމްޢިއްޔާ ހިނގާފައިވަނީ ެއކަން ބެލުމަށްފަހު
  .ކަމުގައިވުން  ޚިލާފަށް އިދާގަވާ ހިންގާ ގެއެއްޖަމްޢިއްޔާ އެ ނުވަތަ ޚިލާފަށް ދާގަވާއި
  

   )3(  ގެއްލި  މަސްލަހަތު މެދުގައި  ބަރުންގެްނމެ ޓީގެކޮމި  ހިންގާ އްޔާއެއްގެޢިޖަމް 
 ާހލަތެއް ފަދަ ހުރަސްއެޅޭ އަދާކުރުމަށް ވާޖިބު ޤާނޫނީ ގެއެއްޖަމްޢިއްޔާ

 މައްސަލައެއް އެ  ،ހުށަހަޅައިފިނަމަ ރަޖިސްޓްރާރަށް  ޝަކުވާ މެދުވެރިވެފައިވާކަމުގެ
  .ހުރަސްއެޅޭކަމަކަށްވުން ކުރުމަށް  އަދާ  ވާޖިބު  ޤާނޫނީ ޖަމްޢިއްޔާގެ އެއީ ބެލުމަށްފަހު

  
)ބ(    އިންތިޚާބުގެ  ގެއެއްޖަމްޢިއްޔާ ،ޢައްޔަންކޮށް ކޮމިޓީއެއް  ވަގުތީ ދަށުން ގެ) ރ( މާއްދާގެ މި 
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 ގެކޮމިޓީ އެ ގޮތުން  ހިމެނޭ ކަންކަން  އަންނަނިވި ،ވާލުކުރުމަށްޓަކައިހަ ކޮމިޓީއާ އެ ކަންކަން
  . ލަންވާނެއެވެއިއެކުލަވަ ރަޖިސްޓްރަރ އް ލެސޫއު ބަޔާންކުރާ މަސައްކަތް

  
   )1(   ؛ގޮތް  އެކުލެވިގެންވާ ކޮމިޓީ  ވަގުތީ 

  
   )2(   ؛މުއްދަތު ކޮމިޓީގެ  ވަގުތީ 

  
   )3(   .ކަންކަން  އިތުރު  ފެންނަ  އަށް ރަޖިސްޓްރަރ ހިމެނުމަށް ލުގައިސޫއު 

  
)ޅ(    ކުރިއަށް  މަސައްކަތްތައް ކޮމިޓީގެ ވަގުތީ ޢައްޔަންކުރެވޭ  ދަށުން  ގެ ) ރ( މާއްދާގެ މި 

 . މަތިންނެވެ ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ ލާސޫއު ބަޔާންކުރާ  ގައި) ބ( މާއްދާގެ މި  ގެންދަންވާނީ
  

 
) އުނިކުރުން.ވަނަ މާއްދާ (ޖަ 47ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .2  މްޢިއްޔާ ހިންގުމަށް އިތުުރ ފުރުޞަތު ދިނުން

 
ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދަށް، މި ގަވާއިދުން އިތުރުކުރާ އަދި އުނިކުރާ މާއްދާތަކާ ގުޅިގެން ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ މާއްދާތަކުގެ  .3

 ނަންބަރު ތަރުތީބުކުރުން.
 

އްދާއެއްގެ ބަޔަކަށް ހަވާލާދީފައިވާ ތަންތަން، މި ގަވާއިދުން ގެންނަ ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ވަކި މާއްދާއަކަށް ނުވަތަ ވަކި މާ .4
 އިޞްލާޙުތަކާ ގިުޅގެން ބަދަލުކުރުން.

 
 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.ރަން ފަށާނީ، މި ގަވާއިދު ދިވެހިމި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކު .5
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