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

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

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

 ގެ ކުރިންނެވެ. 12:00ގެ މެންދުރު އަންގާރަ ދުވަހު 
  ީގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނުއްވާނ 

legalaffairs@po.gov.mv .ެއަށެވ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 6334 333  ފޯނު: 
 0274 331ފެކްސް: 

 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 

 

97 އަދަދު: 6201 ޖުލައި 21 – 7143 ޝައްވާލް 16 ތާރީޚު: ބުރާސްފަތި  45 ވޮލިއުމް:   

 (ޤާނޫނު  ސިވިލް ސަރވިސްގެ ދިވެހި ) 2007/5 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

  ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ 4 އަށް  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ދައުރުެގ  ދެވަނަ ހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެދުވަ ހޯމަވި  18މަހުގެ  ޖުަލއިވަނަ އަހަރުގެ  2016
ވަަނ  4ޤާނޫނު( އަށް  ސިވިލް ސަރވިްސގެ )ދިވެހި 2007/5ޤާނޫނު ނަންބަރު " ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުެރއްވި 8

        2016 ޖުަލއި 21 ،މަތިންނަ މާއްދާަގއިާވ ގޮުތގެވަ  92ގެ ޤާނޫނުއަސާސީ " ބިލު އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ 
މި ބިލު  ،އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްީދޤު ކުރެްއވުމުންރަ ުދވަހު ބުރާސްފަތިހ( ވި 1437 ޝަްއވާލް 16)

 ޢު ުކރެވިއްެޖއެވެ.ިދވެހިސަރުކާުރެގ ގެޒެުޓގައި ިމއަދު ޝާއި ،ޤާނޫނަކަށްވެ

 



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 97 އަަދދު:  45 ުއމް: ލިވޮ

 

 2016/14 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 )ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު( އަށް  2007/5ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  4

  
 .)ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ާޤނޫނު( އަށް އަންނަނިވި އިްޞލާޙުތައް ގެނައުން 2007/5ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ހ( އަންނަނިވިވަަނ މާއްދާގެ ) 55ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1

 ޕަރމަނަންޓް 
ގެ ސެކްރެޓަރ  
 ޒިންމާތައް 

ކްރެޓަރ ގެ ިޒންމާއަކ ، އޭނާ ވަޒ ފާ އަދާުކރާ މިނިސްޓްރ ގެ ޕަރމަނަންޓް ސެ )ހ( .55

އާއި އިުރޝާދާ އެއްގޮްތވާ ފަމިނިސްޓަރުގެ ދަށުން، މިނިސްޓަރުގެ ލަ

           ބެލެހެއްޓުމާއި،  ަގއި ގޮތުގެމަތިން އެ މިނިސްޓްރ އެއް ހިން

އެ މިނިސްޓްރ ެއއްގެ މަަސްއކަތަކާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަަރށް، މިނިސްޓަރު 

 ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްަގއި ލަފާދ  އެހ ތެރިވެދިނުމެވެ. 

 ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި 56ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .2

ޕަރމަނަންޓް 
ސެކްރެޓަރ  

 ކުރުން ން ޢައްޔަ 

         ކުރާނ ، ންޕާރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރ ެގ މަޤާމަށް މ ހުން ޢައްޔަ )ހ( . 56

އެކު ފައާ މިނިސްޓަރެއްގެ ލަ ހުރިއެ މިނިސްޓްރ އެއް ހިންގުާމ ޙަވާލުވެ 

 ސިވިލް ސަރިވސް ކޮމިޝަުނންނެވެ. 

     ޙަވާލާދ ފައިވާ ތަންތަން، ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ވަކި މާއްދާއަކަށް ުނވަތަ ވަކި ާމއްދާެއއްގެ ަބޔަކަށް  .3
 މި ޤާނޫނުން ގެންނަ އިޞްލާޙުތަކާ ގުިޅގެން ބަދަލުކުރުން.

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނ ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދ ޤުކޮށް، ދިވެހިސަުރކާރުގެ ގެޒެުޓަގިއ  .4
 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.


