`

ވޮލިއުމް45 :

އަދަދު176 :

ބުރާސްފަތި

ތާރީޚު 24 :ޞަފަރު  24 – 1438ނޮވެންބަރު 2016

ޤާނޫނު ނަންބަރު23/2016 :

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 12/2016ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް  1ވަނަ އިޞްލާޙު
ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު



ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.


މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ވެބްސައިޓްwww.gazette.gov.mv :

ހޯމަ

ދުވަހުގެ

ގެޒެޓުގައި

ޝާއިޢުކުރުމަށް

ފޮނުއްވާ

ގަވާއިދުތަކާއި

އުސޫލުތައް

ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތަކީ ،ކުރީ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު
 12:00ގެ ކުރިންނެވެ .އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމަށް ފޮނުއްވާ
ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެފަހު ވަގުތަކީ ،ހިނގަމުންދާ ހަފުތާގެ

ފޯނު333 6334 :
ފެކްސް331 0274 :

ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާނީ ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި



އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު  12:00ގެ ކުރިންނެވެ.
ގަވާއިދުތަކާއި

އުސޫލުތައް

ގެޒެޓުގައި

 legalaffairs@po.gov.mvއަށެވެ.

ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް

އެދި

ފޮނުއްވާނީ

ރގެ
ލހުގެ ތިންވަނަ ދައު ު
ރއްޔިތުންގެ މަޖި ީ
ދވަހު އޮތް ަ
ނބަރު މަހުގެ  21ވި ހޯމަ ު
ނވެ ް
 2016ވަނަ އަހަރުގެ ޮ
ގ ޤާނޫނު) އަށް  1ވަނަ
ތ ެ
ކރެއްވި "ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 12/2016ޖިނާއީ އިޖުރާއަ ު
 12ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސް ު
ތގެމަތިން 24 ،ނޮވެންބަރު 2016
އވާ ގޮ ު
ވނަ މާއްދާގަ ި
މގެ ބިލު" ޤާނޫނުއަސާސީގެ ަ 92
އިޞްލާޙު ގެނައު ު
އސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމުން ،މި ބިލު
( 24ޞަފަރު 1438ހ) ވި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރަ ީ
ޖއެވެ.
ކރެވިއް ެ
މއަދު ޝާއިޢު ު
ޓގައި ި
ގ ގެޒެ ު
ރ ެ
ދވެހިސަރުކާ ު
ޤާނޫނަކަށްވެި ،

ވޮލި ުއމް45 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ދދު176 :
އަ ަ

ޤާނޫނު ނަންބަރު23/2016 :

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 12/2016ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް
 1ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
ގނައުން.
ތގެ ޤާނޫނު) އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙު ެ
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 12/2016ޖިނާއީ އިޖުރާއަ ު
ތށް އިޞްލާޙުކުރުން.
ނ މާއްދާގެ (ހ) އަންނަނިވި ގޮ ަ
 .1ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  212ވަ ަ
ޤާނޫނަށް
ޢަމަލުކުރަން

.212

ފެށުން

(ހ)

ނ
މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ 2 ،ޖުލައި  2017ވަނަ ދުވަހު ް
ފެށިގެންނެވެ.

ޓގައި
ގޒެ ު
ރގެ ެ
 .2މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،މި ޤާނޫނު ދިވެހިސަރުކާ ު
ފެށިގެންނެވެ.
________________________

3

ދވަހުން
ޝާއިޢުކުރާ ު

ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް  -ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު  12:30ން  1:00އަށް ،ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް
ހުކުރު ދުވަސް  -ހެނދުނު  11:00ން  11:30އަށް  ،ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް
ހޮނިހިރު ދުވަސް  -ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް

...your friend on air.

އށް
ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު  7:00ން ަ 7:45

