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

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

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

 ގެ ކުރިންނެވެ. 12:00އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 
  ިޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނުއްވާނީ  ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައ 

legalaffairs@po.gov.mv .ެއަށެވ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 6334 333  ފޯނު: 
 0274 331ފެކްސް: 

 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 

 

177 އަދަދު: 6201 ނޮވެންބަރު 24 – 8143 ޞަފަރު 24 ތާރީޚު: ރާސްފަތި ބު 45 ވޮލިއުމް:   

)ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ޙިމާޔަތް ކުރުމުގެ  94/6 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 
 ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު  އިޞްލާޙު  ވަނަ  3ޤާނޫނު( އަށް 

  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ދައުުރގެ  ތިންވަނަ ހު އޮތް ަރއްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެުދވަ ހޯމަވި  21މަހުގެ  ޮނވެްނބަރުވަނަ އަހަރުގެ  2016
ގެ ދީނީ ެއއްބަިއވަންތަކަްނ ދިވެހިަރއްޔިތުން ) 94/6ޤާނޫނު ނަންަބރު " ްއވިވަނަ ޖަލްާސއިން ފާސްކުރެ 12
ވަނަ މާއްާދގަިއާވ  92ެގ ޤާނޫނުއަސާސީ " ބިލު ޙު ގެަނުއމުގެވަނަ ިއޞްލާ 3ޤާނޫނު( އަްށ  ޔަތްކުރުމުގެޙިމާ

ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  ބުރާސްފަތިހ( ވި 1438 ޞަފަރު 24) 2016 ނޮވެންބަރު  24 ،މަތިންގޮތުގެ
 ކުރެިވއްޖެެއވެ. ދިވެހިސަުރާކރުގެ ެގޒެުޓގައި މިއަދު ާޝއިޢު  ،މި ިބލު ޤާނޫނަކަށްވެ ،ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމުން
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 2016/24 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

)ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ޙިމާޔަތް ކުރުމުގެ  94/6 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 
 ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު  އިޞްލާޙު  ވަނަ  3ޤާނޫނު( އަށް 

  
ނަނިިވ ޤާނޫނު( އަށް އަން ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ދީނީ ެއއްބަިއަވންތަކަން ޙިމާޔަތް ކުރުމުގެ) 94/6ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން.
 

 މާއްދާގެ، ތިީރގައި ނަކަުލކޮށްފައިވާ )ށ( އުނިކުރުން. ވަނަ 9 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .1
 

ނޑިޔާރުންގެ ތެެރއިން، ުއއްތަަމ  )ށ( .9  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯުޓތަކުގެ ފަ
ނޑިޔާުރގެ ލަފާގެ މަތިން ޢައްޔަންކުރާ   )އެެކއް( މެންބަރު؛ 1ފަ

 

 މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ 9 ޤާނޫނުގެ ޔަބުނެވިދި .2
 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤައުމީ ޔުނިަވރސިޓީ ނުވަތަ އިސްލާމިްކ ޔުނިވަރިސޓީެގ  )ނ(  
އެކަޑަިމކް މުވަްއޒަފުންގެ ތެރެއިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ޢައްޔަންކުރާ    

 )އެެކއް( މެންބަރު؛ އަދި  1
 

 މާއްދާގެ )ރ( އަންނަިނވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ 9 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .3
 

 )ތިނެއް( މެްނބަރުން. 3ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަްނކުރާ އިތުރު  )ރ(  
 

ގުިޅގެން އެ ޤާނޫނުގެ މާއްދާތަކުގެ ނަންބަރު  އާމާއްދާ ގެ ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުއުނިކުރި މި ޤާނޫނުން  . 4

 ތަރުތީބުކުރުން.

ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީުޤކޮށް، ދިވެިހސަރުކާރުގެ ގެެޒޓުަގިއ މި  . 5

 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެްނނެވެ.
 

________________________ 



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 ައށް
. . .your fr iend on air.


