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 ޖ. )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޓިޒެންޝިޕް ޤާނޫނު( އަށް 69/4ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު  1

 

 

 .ގެނައުން އިްޞާލޙުތައް އަންނަނިވި އަށް( ާޤނޫނު ސިޓިޒެންޝިޕް  ިދވެހިރާއްޖޭގެ. )ޖ69/4 ނަންބަރު  ޤާނޫނު
 

 އަށް އަންނަނިވި ޮގތަށް ައިރމަތީ ުސރުޚީއެއް ިއތުރުކުރުން.ވަނަ ާމއްދާ 1ގެ ޤާނޫނު ބުނެވިދިޔަ  .1

 
  .1 ނަން 

 

 ވަނަ ާމއްދާއަށް އަންނަނިވި ޮގތަށް ައިރމަތީ ުސރުޚީއެއް ިއތުރުކުރުން. 2ބުނެވިދިަޔ ޤާނޫނުގެ  .2

 
ދިވެހިރައްޔިތުކަން 

 ހޯދުމަށް އެދޭ ބިދޭސީން 
2.  

 
 

 ތަކީ ެއ މާްއދާގެ )ހ( ކަމުގައި ހަމަޖެްއުސން.ވަނަ ާމއްދާގެ ފެޭށ ޢިބާރާ  2ބުނެވިދިަޔ ޤާނޫނުގެ  .3

 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން ފެށިގެން )އ( ގެ ނިޔަަލށް ހުރި އަކުރުަތކަކީ އެ  2ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .4
 ކަމުގައި ަހމަޖެއްސުްނ.ވަނަ ނަންބަރު  (8)ފެށިގެްނ  ވަނަ ަނންބަރުން (1)މާއްދާގެ )ހ( ގެ 

 

ެގ )އ( ގެ ަފހަތުގަިއވާ ޕެރެްގރާފަކީ ެއ މާއްދާެގ )ށ( ެގ ވަަނ މާއްދާ 2ބުނެވިދިަޔ ޤާނޫނުެގ  .5
 ގޮތުގައި ހަމަޖެްއސުން.

 

 ވަނަ ާމއްދާގެ ފަހަަތށް އަންނަނިވި މާއްދާތައް އިތުުރުުކުރުން. 2ބުނެވިދިަޔ ޤާނޫނުގެ  .6

 
 

ދިވެހިރައްޔިތުކަން 
 ދޫކޮށްލުން 

ޤާނޫނުގައިވާ  މި އަންނަނިވި ޝަރުޠުތަްއ ފުިރަހމަވާ ކޮންމެ ދިވެހިރަްއޔިތަކަްށ،  .3
 ގޮތުގެމަތިން، ދިވެހިރަްއޔިތުކަްނ ދޫކޮށްލެވިދާނެއެެވ.
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 )އަށާރަ( އަހަުރ ވެފައިވުން؛ 18އުމުރުން  )ހ(  

 ދިވެހިރައްިޔތުކަން ދޫކޮްށލުމުގެ ނަތީޖާ އެނގޭ މީހެްއ ކަމުގައިުވން؛ )ށ(  

އުމެއްގެ އެހެން ޤައުމެއްގެ ރައްިޔތުކަްނ ލިބިފައިވުން ނުވަތަ އެހެން ޤަ )ނ(  
 ކަމުެގ ަޔީޤންކަން ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށްވުްނ.ލިބޭނެރައްޔިތުކަން 

 
އަހަރު ނުފުރޭ  18

ކުދިންނާގުޅޭ ޚާއްޞަ 
 އުސޫލު 

ވަަނ މާއްާދގެ ދަށުްނ ދިވެހިރަްއޔިތުކަްނ ދޫކޮށްާލ  3މި ޤާނޫނުެގ  )ހ( .4
)ބާރަ( އަހަުރ ނުފުޭރ ދަރިއެއްެގ ދިވެހިަރއްޔިތުކަްނ  12މީހެއްގެ 

ށްލަން ެއދޭނަމަ، އެކުްއޖެއްގެ ދިވެިހރައްިޔތުކަން ޫދކޮށްލެވޭނީ ދޫކޮ
 އަންނަނިވި ޝަރުޠުތަްއ ފުރިަހމަވުމުންނެވެ.

ކުއްޖާގެ މަންމައާިއ ބައްޕަާއ ދެމީހުންނަީކ ދިވެހިރަްއޔިުތްނ  (1)   
ކަމުގައިވެފައި، ިމ ޤާނޫުނގެ ދަށުްނ ދިވެިހރައްިޔތުަކން 

އެކަކު ކަމުގައިާވ ޙާލަުތގައި،  އެދެީނ އޭގެ ތެރެިއން ދޫކޮށްލަން 
ކުއްޖާގެ ދިވެހިރަްއޔިތުކަްނ ޫދކޮށްލުމަްށ އަނެއް ބެލެނިވެިރާޔގެ 

 ރުހުން ލިިބފައިވުން؛ އަދި 
ކުއްޖާއަށް އެހެން ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތުކަްނ ލިބިފައިވުްނ ނުަވަތ  (2)   

ކަމުގެ ޔަޤީންަކން ލިބޭނެއެހެން ޤައުމެއްގެ ރައްިޔުތކަން 
 .ލިބިފައިވުން

ވަަނ މާއްާދގެ ދަށުްނ ދިވެހިރަްއޔިތުކަްނ ދޫކޮށްާލ  3މި ޤާނޫނުެގ  )ށ(  
)އަށާރަ( އަަހރާ ދެމެދުގެ ދަރިއެއްގެ  18)ބާަރ( އަހަރާއި  12މީހެއްގެ 

ދިވެހިރައްިޔތުކަން ދޫކޮށްލަން އެދޭނަމަ، އެކުއްޖެއްގެ ދިވެހިަރއްޔިތުކަްނ 
ަޝރުޠުތަކުެގ އިތުރުން،  ދޫކޮށްލެވޭނީ ިމ މާއްދާެގ )ހ( ގައި ަބޔާންކުރާ

ދިވެހިރައްިޔތުކަން ދޫކޮްށލުާމމެދު އެކުއްޖާގެ އިުޢތިރާެޟއް ނެތް 
 ކަމުގައިވާނަމައެވެ.

ދިވެހިރައްޔިތުކަން 
ދޫކޮށްލަން އެދި 

 ހުށަހެޅުން 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހިރަްއޔިތުކަން ދޫކޮށްލުމަްށ އެިދ ުހށަހަޅާނީ،  )ހ( .5
 ްސޓަރަށެވެ.އަންނަނިވި ތަކެއްޗާއެކު މިނި

 އެދި ހުށަަހޅާ ފޯމު؛ ދިވެހިރައްިޔތުކަން ދޫކޮްށލުމަށް (1)   
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އޭނާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ދިެވހިަރއްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުެގ  (2)   
 ކޮޕީ؛

 އޭނާއަށް ދޫކޮށްފައިާވ ދިވެިހ ާޕސްޕޯޓުެގ ކޮީޕ؛ (3)   

އްދުގަިއ ހިެމނޭ އޭނާގެ މިލްކުވެރިކަމުގައި ދިެވހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙަ (4)   
އެއްވެސް ބިމެއްވާނަމަ، އެ ިބމަކާގުޅޭ ަމޢުލޫމާތާިއ، ެއ ިބން 
ދޫކޮށްލުމަްށ އެޭދ ގޮތާއި، ިބން ބަަދލުކުރުމަްށ ޤަޞްދުކުާރ 

 ފަރާތުގެ ަމޢުލޫމާުތ؛
ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ުހށަަހޅާ ހުށަެހޅުމެއްނަަމ،  4މި ޤާނޫނުެގ  (5)   

ބަރުގަިއ ަބޔާންކުާރ ރުުހން ( ވަަނ ނަނ1ްއެ މާއްދާެގ )ހ( ެގ )
އޮތްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމާިއ، އެ މާއްދާގެ )ށ( ަގއި 

 ބަޔާންކުާރ އިޢުތިރާޟެްއ ނެތްަކމުގެ ިލޔުން؛
މި ޤާނޫނުގެ ަދށުން ަހދާ ގަވާއިދުގައި ަބޔާންކުރާ ިއުތރު  (6)   

 މަޢުލޫމާތާއި ތަކެތި.
އެދި ިމ  ދޫކޮށްލުަމށް އަންނަނިވި ޙާލަްތތަކުގައި، ިދވެހިރައްޔިތުކަން  )ށ(  

މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުްނ ހުށަަހޅާ ުހށަހެުޅމެއް ބަަލއިނުގަތުމުެގ 
 އިޚްތިާޔރު މިިނސްޓަަރށް ިލބިެގންވެއެވެ.

ދިވެހިރައްިޔތުކަން ދޫކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތް ދިވެިހރާއްޖޭަގއި  (1)   
 ދިރިއުޅެމުން ދިއުން؛

 ތެއްގައިވުން؛ދިވެހިރާއްޖެ ހަނގުާރމައިގެ ާޙލަ  (2)   

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުއްިލ ނުރައްކަލުގެ ާޙލަުތ  (3)   
 .އިޢުލާންކުރެވިފައިވުން 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުްނ މިނިސްަޓރަށް ލިބޭ ހުށަެހުޅމުގައި މި  )ނ(  
ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ހަދާ ގަވާއިދުގަިއ ަބޔާންކުާރ ކަންކަން  ޤާނޫނާއި މި

ސްަބތްާވ ފަރާތުްނ އަންނަނިވި ފުރިހަމަވާނަމަ، އެ ހުށަެހުޅން ނި
ނޑަައާޅ ފަާރތެއްގެ  އިޤްރާރުތަކުގަިއ މިނިްސޓަުރ ނުވަތަ މިިނސްޓަުރ ކަ

 ގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެެވ.ހާޒިރު
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 ދިވެހިރައްިޔތުކަން ދޫކޮްށލުމުގެ އިޤްރާރު؛ (1)   

ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާންކުާރ ޙާަލތުގައި ިބްނ  7މި ޤާނޫނުގެ  (2)   
 ިއޤްރާރު.ދޫކޮށްލުމުގެ 

 18ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ދިވެހިރަްއޔިތުކަން ޫދކޮށްލާ  4މި ޤާނޫނުގެ  )ރ(  
)އަށާރަ( އަހަުރ ނުފުރޭ ުކއްޖާގެ ދިވެހިރަްއޔިތުކަން ޫދކޮށްލުމުެގ 
އިޤްރާރުގައި، ެއ މާއްދާެގ ދަށުްނ އެކަަމށް ެއޭދ ފަާރތުން 

 ގައެވެ.ހާިޒރުސޮއިކުރަންވާނީ، ކުއްޖާެގ 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ދިވެހިަރއްޔިތުކަްނ 1ދާގެ )ނ( ގެ )މި މާއް )ބ(  

ދޫކޮށްލުމުގެ އިޤްރާުރގައި ސޮއިކުރުމާއެކު، އޭނާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ 
ދިވެހިރައްިޔތެއްކަން އަންގައިޭދ ކާޑާއި އޭނާއަށް ދޫކޮްށފަިއވާ ދިވެހި 

ނޑައަާޅ ފަރާތަާކ  ޓު ޕާސްޕޯ  މިނިްސޓަާރ ނުަވތަ މިިނސްޓަުރ ކަ
ވާނެއެވެ. އަިދ ިދވެހިރައްޔިތުކަްނ ދޫކޮްށލިކަމުެގ ިލޔުމެއް ޙަވާލުކުރަން

ނޑަައޅާ ފަރާތަކުން  އޭނާއަށް މިނިްސޓަރު ނުަވަތ މިނިްސޓަރު ކަ
 ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަާޔންކުރާ ދިވެހިރަްއޔިތުކަން ޫދކޮށްލުމުެގ  )ޅ(  
ޔިތަުކ ކަމުގައި ލިޔުން ދޫކުރާ ތާީރޚުން ެފިށގެން އެމީހަކީ ދިވެހިރައް 

 ނުބެލެވޭނެއެވެ.
މި މާއްދާގެ )ޅ( ގަިއ އެހެްނ ބަޔާންޮކށްފައިވީނަމަވެްސ، ިމ ޤާނޫނުގެ  )ކ(  

ދަށުން ދިެވހިރަްއޔިތުކަން ޫދކޮށްލާ ަފރާތަކަށް، ިދވެހިަރއްޔިތުކަން 
)ހައެއް( މަސްދުވަހުެގ ތެރޭގަިއ އެހެްނ ޤައުމެއްެގ  6ދޫކޮށްލުމަށްފަުހ 

ުނލިބިއްޖެނަމަ، އޭނާއަކީ ދިވެހިރައްިޔތުކަން ޫދކޮށްލާފައިވާ ރައްޔިތުކަން 
 މީހެއް ކަމުގައެއް ނުެބލެވޭނެއެެވ.

މި މާއްދާގެ )ކ( ގައި ބަޔާްނކުރާ ޙާލަތުގަިއ، މި މާއްދާެގ )ނ( ެގ  )އ(  
ދަށުން ސޮއިކޮށްފައިާވ ިދވެހިަރއްޔިތުކަްނ ދޫކޮށްުލމުެގ އިޤްާރރާއި ބިން 

 ވާެނއެވެ.ޠިލުބާދޫކޮށްލުމުގެ ިއޤްރާރު 
މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ަދށުން މިނިސްޓަަރށް ހުށަެހޅުމެްއ ހުަށހެޅުމުގަިއ  )ވ(  

 އިޤްރާރު ޢަމަލުކުރާނެ ުއސޫލާއި، ދިެވހިރައްޔިތުކަްނ ދޫކޮްށލާކަމުެގ 
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އޮންނަންވާނެގޮތް، މި ާޤނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދުގައި 
 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

 
ދިވެހިރައްޔިތުކަން 

 ށްލުމުގެ ނަތީޖާ ދޫކޮ 

 

ދިވެހިރައްިޔތުކަން ދޫކޮށްލަިއފިނަމަ، ދިވެހިރަްއޔިތަަކށްވީީތ ލިބިޭދ  )ހ( .6
އެންމެހައި ޙައްުޤތަކާއި އިްމތިޔާޒުތަކާިއ ޢިާނޔަތްތަކެްއ އެމީހަކަށް 

 ގެއްލިގެންދާނެއެވެ. އޭެގ ތެރޭަގއި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެެނއެވެ.
ންގައިދޭ ކާޑު ނުވަތަ އެނޫންެވްސ ކަން އައްދިވެހިރައްިޔތެ (1)   

 ދިވެހިރައްިޔތެއްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެްއ ގެންގުޅުމުެގ ޙަްއޤު؛
 ދިވެހި ާޕސްޯޕޓެއްގައި ަދތުރުފަުތރުކުރުމުގެ ޙަްއޤު؛ (2)   

އިތުރު ހުއްދައެއް ހޯުދމަކާ ނުަލއި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ެއތެރެވުމުެގ  (3)   
 ޙައްޤު؛

ބާއްވާ އެއްެވސް އިންިތޚާބެއްގަިއ ވޯޓުުލުމގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި (4)   
 ޙައްޤު އަިދ އެއްވެްސ އިންތިާޚަބކަށް ކުރިމަތިލުުމގެ ޙަްއޤު؛

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސަަރޙައްުދން އެއްވެްސ ބިެމއް  (5)   
މިލްކުވެފައިވާނަމަ، އެ ބިުމގެ މިލްކުވެރިކަމުެގ ޙަްއޤާިއ، 

ވެރިކަން ލިެބން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުްނ އޭނާއަށް މިލްކު
 އޮތް ބިމަާކ ގުޅޭޮގތުން އޭނާއަްށ ލިބިފައިާވ ޙައްުޤތައް؛

ޤާނޫނުއަސާސީންނާިއ ޤާނޫުނން ދިވެހިރަްއޔިތުންނަްށ ިލިބދޭ  (6)   
އެނޫންވެސް ޙައްޤުތަކާއި އިްމިތޔާޒުތަކާއި ޢިާނޔަތްތައް ލިބުުމގެ 

 ޙައްޤު.
ިހރައްިޔތުކަން ދޫކޮށްިލ މި ޤާނޫނުެގ ދަށުްނ އެއްެވްސ ފަރާތަކުްނ ދިވެ )ށ(  

ކަމުގައިވީނަމަވެސް، ދިވެިހަރއްޔިތުކަން ދޫކޮްށލުމުގެ ކުިރން އޭނާ 
އުފުލަންޖެހިފައިވާ ޤާނޫނީ އަިދ މަދަނީ ިއލްތިޒާމުތަްއ އަދާުކރުމަކުން 

 ނުވާނެއެެވ. ބަރީއައެއްއޭނާ 
 

ދިވެހިރައްޔިތުކަން 
ދޫކޮށްލާ މީހާގެ 

މިލްކުވެރިކަމުގައިވާ 

މި ޤާނޫނުެގ ަދށުން ދިވެިހރައްޔިތުކަްނ ދޫކޮށްލަްނ އެޭދ މީހެއްެގ  )ހ( .7
މިލްކުވެރިކަމުގައި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސަަރޙައްދުގައި ހިމެނޭ އެއްވެްސ 
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ބިމެއްވާނަމަ، އޭނާގެ މިލްުކވެރިކަމުގެ ދަށުގައިާވ ބިން، ޤާނޫނު  ން ބިން ދޫކޮށްލު 
ގޮތްވާ )ދިވެިހާރއްޖޭގެ ބިާމބެޭހ ޤާނޫނު( އާ އެއް 2002/1ނަންބަރު 

ގޮތުގެމަތިން އެހެން ފަރާތަކަްށ ހިބައިން ދިނުަމށް ނުވަތަ ިވއްކާލުމަށް 
ވަަނ  2ވަނަ މާްއދާގެ )ނ( ެގ  5އެއްބަސްވެ، ިމ ޤާނޫނުގެ 

ނަންބަރުގައި ަބޔާންކުާރ ބިން ދޫކޮށްލުމުެގ އިޤްރާރުގަިއ 
 ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

ާރ ދިެވހިަރއްޔިތުކަން ވަނަ މާއްދާެގ )ބ( ގަިއ ބަޔާންކު 5މި ޤާނޫނުެގ  )ށ(  
ދޫކޮށްލިކަމުގެ ިލޔުން ދޫކުާރ ިހނދުން ފެށިގެން، މި މާއްދާެގ )ހ( ގައި 

 ބަޔާންކުާރ ބިމުެގ މިލްކުވެރިކަްނ އޭނާ ދޫކޮށްީލ ކަމުގައި ބެލެޭވނެއެވެ.
މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެްނ ބަޔާންކޮްށފައިވީނަމަވެްސ، ިމ މާއްދާގެ  )ނ(  

ކޮށްލުމުން، އެ ބިން ިލބޭެނ ކަމަށް )ހ( ގެ ަދށުން ބިމެްއ ދޫ 
އިޤްރާރުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ފަރާތަްށ ބިްނ ލިބޭނީ، ެއ ިބން ދޫކޮށްާލ 
ފަރާތަްށ އެހެން ޤައުމެއްެގ ރަްއޔިތުކަން ލިބުމަްށފަހު، ޝަރީޢަްތ 

 މެދުވެރިކޮށް ެއ ބިމުެގ މިލްކުެވރިކަން އެފަރާތަްށ ބަަދލުކުރުމުްނނެވެ.
ށ( ގަިއ އެހެން ަބޔާންކޮށްފައިީވނަމަވެސް، މި މާއްދާގެ ) )ރ(  

ަވނަ މާއްދާގެ  5ދިވެހިރައްިޔތުކަން ދޫކޮްށލާ ަފރާތަކަށް، ިމ ޤާނޫނުގެ 
)ހައެއް( ަމސްދުވަހުެގ ތެރޭގަިއ  6)ކ( ގައި ަބޔާންކުރާ ފަދަިއން 

އެހެން ޤައުމެއްގެ ރަްއޔިތުކަްނ ނުލިބިއްޖެނަމަ، ިމ މާއްދާެގ ދަށުން 
ިބން ލިބޭެނ ށްިލ ދޫޮކށްލުން ބާޠިލުވާނެއެެވ. އަިދ އެފަރާތުން ބިން ދޫކޮ 

ބިާމ  ކަމަށް ބިން ދޫކޮށްލުމުެގ އިްޤާރރުގައި ަބޔާންކޮްށފައިވާ ފަރާތަްށ އެ 
 ގުޅޭ އެއްެވސް ޙައްޤެއް ުނލިޭބނެއެވެ.

 
މި ޤާނޫނުގެ ަދށުން ހަދަްނޖެހޭ ގަވާއިދުތަްއ ހަދައި ހިންގާނީ،  )ހ( .8 ގަވާއިދު ހެދުން 

 ފް ޮފރިން އެފެާއޒެވެ.މިނިސްޓަރ އޮ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުތައް، ިމ ޤާނޫނަްށ  )ށ(  

)ިތނެއް( މަސްދުވަހުެގ ތެރޭގަިއ ހަދައި،  3ޢަމަލުކުުުރަން ފަާށތާ 
 ދިވެހި ަސރުކާރުގެ ގެެޒޓުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.
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ނޑައެޅިގެން މި ޤާނޫނުގައި ޢިބާާރތެއް ނުވަަތ ލަ .9 މާނަކުރުން  ފްޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ޮގުތން ކަ

އެހެން މާނައެއް ދޭހަނުވާހާިހނދަކު، އަންނަނިވި ޢިބާާރްތތަކާއި ލަފްޒުތަކަްށ 
 ދީފައިވަނީ، ެއ ޢިބާާރތްތަކާއި ލަފްޒުތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

އެވަީނ، ވަުގީތ "ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ދިރިުއޅެމުން ދިއުން" ކަމަްށ ބުެނފައި  )ހ(  
ނަމަވެސް، ދިވެިހރާއްޖެއަްށ ޒިޔާރަްތ  ގޮތުން އެހެން ތަނެއްގައި އުުޅނު

ކުރުމުގެ ގޮތުްނ ނޫންގޮތަކަްށ، ދާއިީމ ގޮތެއްގަިއ ދިވެިހރާއްޖޭގައި 
 ދިރިއުޅޭ ދިރިއުުޅމަށެވެ.

"ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަުތ އިޢުލާންކުރެވިފައިވުން" ކަމަްށ ބުނެފަިއ  )ށ(  
ވަނަ  253ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުްމޫހރިއްޔާގެ ޤާނޫނުައސާސީގެ އެވަނީ، 

މާއްދާގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ޮގތުގެމަތިން ކުއްލި ނުރައްކަުލގެ ޙާލަުތ 
 އިޢުލާންކުރެވިފައިވާ ވުަމށެވެ.

"ދިވެހިރައްިޔތެއް" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ  )ނ(  
އްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކުާރ ވަަނ މާ 9ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުައސާސީެގ 

 ފަރާތްތަކަށެެވ.

 

ަސރުކާރުގެ ެގޒެޓުގައި  ކޮށް، ދިވެހި ޤުތަްޞދީމި ޤާނޫނަްށ ޢަމަލުުކރަން ަފާށނީ، ިމ ޤާނޫުނ ފާސްެވ،  .7
 )ތިނެއް( ަމސްދުވަްސ ހަމަާވ ތާީރޚުން ެފިށގެންނެވެ. 3ޝާއިޢުކުރާތާ 

 

 


