
` 

 
 

 
 

 2018/16 :ނަންބަރު ޤާނޫނު
 
 

 

 
 
 
 

  

 

 
 

  ީތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ކޮންމެ ހަފުގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާނ
 ވެ.އެބުރާސްފަތި ދުވަހު

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

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: 
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   ދައުުރގެ  ތިންވަނަ ހު އޮތް ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެދުވަ ބުދަވި  12މަހުގެ  ޑިެސންބަރުވަނަ އަހަރުގެ  2018
އަށް ޤާނޫނު(  ދިވެހިރާއްޭޖގެ ެއކްސްޯޕޓް އިމްޕޯޓްގެ) 79/31ޤާނޫނު ނަންބަރު  ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާްސުކރެއްވި 21
 ބަރުޑިސެން 20 ،ަމތިންވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެ 92ގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ބިލު، ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ 16

މި ބިލު  ،އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމުން ރަ ދުވަހު  ބުރާސްފަތިހ( ވި 1440 ރުރަބީޢުލްއާޚި 13) 2018
 ޢު ުކރެވިއްެޖއެވެ.ިދވެހިސަރުކާުރެގ ގެޒެުޓގައި ިމއަދު ޝާއި ،ޤާނޫނަކަށްވެ
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 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެ ޤާނޫނު( އަށް  79/31ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ޤާނޫނު  ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ 16

 

 އަންނަނިިވ އިޞްލާޙު ގެނައުން. އިމްޯޕޓްގެ ޤާނޫނު( އަށްދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް ) 79/31ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 
 

 ވަނަ މާއްދާގެ )މ( ގެ ފަހަތަށް އަްނނަނިވި ފަދައިން ދެ އަކުރު ިއތުރުކުރުން. 5ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1
 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މަސްވެރިކަްނކުރާ މަސްދޯނިފަހަރުގައި  (1) )ފ( .5 

 ބޭނުންކުރާ ޑީސެލް.

( ވަަނ ނަންބަރުގައި ަބޔާންކުާރ 1) މި އަކުުރގެ (2)   

ތަކެއްޗަށް އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ މަޢާފުކޮށްދެވޭނީ، އެކަމަްށ 

އެދި މޯލްޑިވްސް ކަސްަޓމްސް ސަރވިސްއަްށ 

 ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

( ވަަނ ނަންބަރުގައި ަބޔާންކުާރ 1މި އަކުުރގެ ) (3)   

ތަކެއްޗަށް އިމްޕޯޓް ޑިއުީޓ މަޢާފުކޮށްދިނުމުގައި 

ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލު، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ 

 ގަާވއިދުަގއި ބަޔާްނކުރަންވާނެެއވެ.

ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮުތގައި ކަރަންޓުެގ  (1) )ދ(  

ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކުން ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށް 

 ބޭނުންކުރާ ޑީސެލް.

ަބޔާންކުާރ ( ވަަނ ނަންބަރުގައި 1މި އަކުުރގެ ) (2)   

ތަކެއްޗަށް އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ މަޢާފުކޮށްދެވޭނީ، އެކަމަްށ 

އެދި މޯލްޑިވްސް ކަސްަޓމްސް ސަރވިސްއަްށ 

 ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
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( ވަަނ ނަންބަރުގައި ަބޔާންކުާރ 1މި އަކުުރގެ ) (3)   

ތަކެއްޗަށް އިމްޕޯޓް ޑިއުީޓ މަޢާފުކޮށްދިނުމުގައި 

ދަށުން ހަދާ ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލު، މި ޤާނޫނުގެ 

 ގަާވއިދުަގއި ބަޔާްނކުރަންވާނެެއވެ.
 

ދިވެހިސަރުކާުރެގ ގެޒެުޓގައި ާޝއިޢުކުރާ ދުވަުހން  ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން .2

 ފެށިގެންނެވެ.

________________________ 


