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

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

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

 ގެ ކުރިންނެވެ. 12:00އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 
 ުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނުއްވާނީ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢ 
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 ދައުރުެގ  ދެވަނަ ހު އޮތް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެދުވަ ބުދަވި  25މަހުގެ  ޖުލައިވަނަ އަހަުރގެ  2018
   އަށް  ޕަބްލިްކ ސަރިވސް މީޑިާއގެ ޤާނޫނު() 2015/9ޤާނޫނު ނަންބަރު " ވަނަ ޖަލްާސއިން ފާްސކުރެްއވި 12
        2018 ޖުލައި 25 ،މަިތންވަނަ މާއްދާަގއިވާ ގޮތުގެ 92 ގެޤާނޫނުއަސާސީ" ބިލު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  1
 ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ ،އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުުމންރަ ދުވަހު ބުދަހ( ވި 1439 ޛުލްޤަޢިދާ 12)

 ޢު ކުެރވިއްެޖއެވެ.ދިވެހިސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުަގއި ިމއަދު ޝާއި
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 2018/6 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 

 

 

  ވަނަ  1 އަށް ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ޤާނޫނު() 9/2015 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 
 ޤާނޫނު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު 

 

 )ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީިޑއާގެ ާޤނޫނު( އަށް އަންނަނިވި އިްޞލާޙުތައް ގެނައުން. 2015/9ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 މާއްދާގެ )ކ( އުނިކުރުން. ވަނަ 2 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .1

 އުނިކުރުން. މާއްދާގެ )އ( ވަނަ 2 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .2

އިޞްލާޙުުކރުމާއެކު، އެ ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ވަަނ މާއްދާގެ އަރިމަތީ ސުރުޚީ އަންނަނިވި ގޮތަށް  3ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .3
ގޮތުަގއި އެ މާއްާދގައި މިހާރު އޮތް ބައިތައް ހަމަޖައްސައި، އެ މާއްދާގެ )ށ( އާއި )ނ( ގެ ގޮތުަގއި އަންނަނިވި ބަިއ 

 އިތުރުކުރުން.

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ 
ރައުސްމާލު  ،ޤާއިމުވުމާއި
 ކަނޑައެޅުން 

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގައި މިހިނދު ހުއްދަ ކުރެވިފައިވާ ރައުސްމާލަކީ  )ށ( .3

)ތިންސަތޭކަ މިލިއަން(  300,000,000)ދިހައެއް( ރުފިޔާގެ  10/-

)ތިން ބިލިއަން(  3,000,000,000/-  ޙިއްޞާގެ މައްޗަށް ބަހާލެވިފައިވާ

 ރުފިޔާއެވެ.
އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށް  )ނ(  

ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 

ހުށަހެޅުމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރަކުން ކުންފުނީގެ 

 ހުއްދަދެވިފައިވާ ރައުސްމާލަށް ބަދަލުގެނެވިދާނެއެވެ.
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 .ިއޞްލާޙުކުރުން ގޮތަށް އަންނަނިވި މާއްދާ ވަނަ  11 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .4

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ 
ހިންގުމާ ޑިރެކްޓަރުންގެ 

 ބޯޑު ޙަވާލުވުން 

ވަަނ  1 ޕަބްލިކް ސަރވިްސ މީޑިާއގެ ޤާނޫނު( އަށް ) 9/2015 ނަންބަރު ޤާނޫނު .11

ތެރޭގައި،  )ދިހައެއް( ދުވަުހގެ  10ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  ގެނައުުމގެ އިޞްލާޙު

 2013/3މީިޑއާ ހިންގާނެ ޑިރެކްޓަރުްނގެ ބޯޑު ާޤނޫނު ނަންބަރު ޕަބްލިކް ސަރވިސް 

)ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަންތަން ޕްރައިވަަޓއިޒްކުރުާމއި ކޯޕަރަޓައިްޒކުރުމާއި އަދި 

މޮނިޓަރކޮށް ިއވެލުއޭްޓކުރުމުެގ ޤާނޫނު( ަގއިާވ ގޮުތގެމަތިން އެކުަލވާލަންވާނެެއވެ. އަދި 

ޕަބްލިްކ ސަރިވސް ، ގެ ތެރެއިން ޯބޑުެގ ެޗއަރމަނާއިމި އެކުަލވާލެވޭ ޯބޑުެގ މެންބަރުން

މީޑިއާ ހިންގުމަށް ޙަވާުލވާނެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރާއި ޑެިޕުއޓީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުެގ 

މަޤާމަށް، މި ޤާނޫނާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން މީހުން ޢައްޔަންކޮށް، މަޤާމުގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަން ފަށަންވާނެެއވެ.

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 12ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .5

ވަގުތީގޮތުން ކުންފުނި 
 ހިންގުން 

ވަނަ  1އަށް  ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިާއެގ ޤާނޫނު() 9/2015 ނަންބަރު ޤާނޫނު .12

ޤާނޫނުެގ ދަށުން ޢައްޔަންކުާރ ޑިރެްކޓަރުންގެ ބޯޑުްނ، ޕަބްލިްކ  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު

ސަރވިސް މީިޑއާ ހިންގުމާ ޙަވާލުވަންދެން، ޕަބްިލކް ަސރވިސް މީިޑއާެގ ކަންކަްނ 

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީިޑއާެގ ) 9/2015 ނަންބަރު ވަގުީތގޮތުން ހިންގާނީ، ޤާޫނނު

ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށިއިރު ޕަބްލިކް  ގެނައުމުގެ ވަނަ ިއްޞލާޙު 1އަށް  ޤާނޫނު(

 ގެންދިޔަ އިސް މެނޭޖްމަންޓުންނެވެ.ސަރވިސް މީިޑއާ ހިންގަމުން 

 .ިއޞްލާޙުކުރުން ގޮތަށް އަންނަނިވި ޤާނޫނުގެ ''ހަތަރުަވނަ ބައި: އޮނިަގނުޑ'' ބުނެވިދިޔަ .6

 ހަތަރުވަނަ ބައި: އޮނިގަނޑު 
 

)ދައުލަުތެގ  2013/3ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ޕަބްލިކް ސަރވިްސ މީޑިާއ ހިންގާނީ )ހ( .14 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު 

ތަންތަން ޕްރައިވަޓަިއޒްކުރުާމއި ކޯޕަރަޓަިއްޒކުރުމާއި އަދި ވިޔަފާރި 

މޮނިޓަރކޮށް އިވެުލއޭޓްކުުރމުގެ ޤާނޫނު( ގަިއާވ ގޮތުގެމަތިން 

ޕްރައިވަަޓއިޒޭޝަްނ އެންްޑ ކޯޕަރަޓަިއޒޭޝަން ބޯުޑން ޢައްޔަންކުާރ 

 ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑަކުންނެވެ.
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       ޕަބްލިކް ސަރވިސް ީމޑިާއގެ ޑިެރކްޓަރުންގެ ޯބުޑ އެކުެލވިގެްނވަނީ  )ށ(  

 )ފަހެއް( މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. 5

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިާއގެ ޑިރެކްޓަރުްނގެ ބޯުޑެގ މެންބަރުންގެ ކިބައިަގިއ  .15 މެންބަރުކަމުގެ ޝަރުޠު 

 އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިަހމަވާންވާނެެއވެ.

 )އަށާރަ( އަހަރު ފުރިފައިވުން. 18ޢުމުރުން  )ހ(  

ސިޔާސީ ޕާީޓއެްއގެ މަޤާމެްއަގއި ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާީޓެއްއގެ މުަވއްޒަެފއްގެ  )ށ(  

 ގޮތުަގއި ހުރި މީހެއްކަމުަގއި ުނވުން.

ޤާނޫނުގައި ަބޔާންވެފަިއާވ މަކަރާއި ހީލަުތގެ ކުެށއް، ނުަވތަ ކޮރަޕްޝަނުެގ  )ނ(  

މާރާމާރީގެ ކުށެއް، ުނވަތަ ަވއްކަުމގެ ުކށެއް ޝަރީޢަތަށް ކުށެއް، ުނވަތަ 

)ފަހެއް( އަހަރު  5ސާބިތުވެ، އެ ކުުށގެ އަދަުބ ތަންފީޛުކޮށް ނިމުނުތާ 

)ފަހެއް( އަހަރު  5ހަމަނުވާ، ނުވަތަ އެ ކުށުގެ އަދަބަށް މަޢާފު ލިބުނުތާ 

 ހަމަނުވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުުވން.

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް 
 ން ޢައްޔަންކުރުން މެންބަރު 

)ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަންތަން ޕްރައިވަަޓއިްޒކުރުމާިއ  2013/3ޤާނޫނު ނަންބަރު  .16
ކޯޕަރަޓައިްޒކުރުމާއި އަދި މޮނިޓަރކޮށް އިވެުލއޭޓްކުރުުމެގ ޤާނޫނު( އާ އެްއގޮްތާވ 
ގޮތުގެމަތިން ޕްރައިވަަޓިއޭޒޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޭޒޝަން ބޯޑުން ޕަބްލިކް 

)ފަހެއް( މެންބަރުން،  5މީިޑާއގެ ޑިެރކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް  ސަރވިސް
 ޢައްޔަންކުރަްނވާނެެއވެ.

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިާއގެ ޑިރެކްޓަރުްނގެ ބޯޑަށް ޢައްޔަންކުރާ ކޮންމެ  .17 މެންބަރުންގެ އިޤްރާރު 

 ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިާއގެ ޤާނޫނު() 9/2015 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،މެންބަރަކުވެސް
ެގ  1ޤާނޫނުގައި ބަޔާްނޮކށްފައިވާ، ޖަދުވަލު  ެގނައުމުގެ ވަނަ އިޞްލާޙު 1އަށް 

 އިޤްރާރުަގއި ސޮިއކުރަންވާެނެއވެ.

މެންބަރުކަމުގެ ދައުރެއްގެ 
 މުއްދަތު 

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިާއގެ ޑިރެކްޓަރުްނގެ ބޯޑަށް ކޮންމެ މެންބަރަކުވެްސ  .18
)ހަތަރެއް( އަހަރުދުވަހުެގ  4ފެށިގެން ޢައްޔަންކުރާނީ، ޢައްޔަްނކުާރ ތާރީޚުން 

 ދައުރަކަށެވެ.

މެންބަރުކަމުގެ އެންމެ ދިގު 
 މުއްދަތު 

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިާއގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯުޑގެ މެންބަރެއްގެ ގޮުތަގއި އެަކކަްށ  .19
)ޭދއް( ދައުުރެގ  2)ހަތަެރއް( އަހަރުުދވަހުގެ  4އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ހުެރވޭނީ، 

 މުއްދަތަށެވެ.
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ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ 
 ޒިންމާތައް 

ޕަބްލިކް ސަރވިސް ީމިޑއާ ހިންގާ ކުންފުީނެގ ޑިރެކްޓަރުްނގެ ބޯާޑއި  .20

 މަތިކުރެވިފަިއވަނީ އަންނަނިވި ޒިންމާތަކެވެ.

މި ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިާއގެ  )ހ(  

ނަޑއެޅުން.  ސިޔާސަތުތައް ކަ

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިާއ ހިންގުމަށްޓަކައި، މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު  )ށ(  

ނޑު  އެކުަލވާލާ މުަވއްޒަފުްނެގ އޮނިަގނާޑއި، މުސާަރއިެގ އޮިނގަ

ފާސްކުރުމާއި، ުމވަްއޒަފުންެގ އޮނިަގނާޑއި މުސާަރއިެގ އޮނިަގނޑަްށ 

 ދިނުން.ގެންަނން އެދޭ ބަދަލުތައް ގެނައުުމގެ ހުއްދަ  މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު

ިދވެހި ޤައުމުގެ ސިޔާދަތާިއ ަކރާމަތާއި އަމިއްަލ ، ދިވެހި ދައުލަތާއި  )ނ(  

މިނިވަންކަން ނެގެހެއްޓުމާއި، ދިވެހި ދައުލަތުގެ ސިޔާސަތުަތކާއި އުސޫލުތަާކއި 

ނިންމުންތައް ރައްޔިތުންނަށް ބަޔާންކޮށްދީ، އެކަްނކަން ތަންފީޛުކުރުމުގަިއ 

އަދާކުރުމަށް ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިާއގެ ދައުލަތުގެ މީޑިާއގެ ދައުުރ 

 މެނޭޖްމަންޓަށް ދޭންޖެހޭ އިރުޝާދުތައް ދިނުން.

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީިޑއާެގ މަޤްޞަދުތަކާއި ސިޔާސަުތތަކާ އެްއގޮތަްށ  )ރ(  

 ކަންކަން ހިންގުމުގެ މަގުފަހިޮކށްދީ، ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮްށދިނުން.

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން 
ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޢާންމު 

 އުސޫލު 

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިާއެގ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން، މި ޤާނޫނާ އެއްގޮތްާވ  .21

 ގޮތުގެމަތިން ކަންކަން ހިންގުުމގައި އަންނަނިވި ުއސޫލުތަކަށް ތަބާވާންވާނެެއވެ.

  )ޕަބްލިކް ސަރވިސް ީމޑިާއެގ ޤާނޫނު( އަށް  2015/9ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  

ވަނަ އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ޤާނޫނާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުެގމަތިން ކުންފުނި  1

ހިންގުމުގަިއ، ޑިެރކްޓަރުންެގ ބޯޑާ މަތިކޮށްފަިއވާ ޒިންމާތައް އަާދކުރަމުން 

ރިވެތި އާދަކާަދތަކާއި، ިދވެހިންެގ  ،ގެންދަންވާނީ، އިސްލާމީ ުއސޫލުތަކާއި 

އްޗަށް ަރއްކާތެިރވުމާއެުކ، ފަޚުރުވެރި ތާރީޚާއި ޘަޤާފަތާިއ މިނިވަންކަމުގެ މަ

ދިވެހި މުޖްތަމަޢުގައި ފިތުނަފަސާދައާއި ބައިަބއިވުާމިއ ހަމަނުޖެހުން 

އުފެއްދުމަށް ޖާގަ ދިނުމަާކނުލައި، މިނިވަންކަާމއި ިއންސާފުވެރިކަމާިއ 

 ހަމަހަމަކަމާއެކު، ދިވެހިރާއްޭޖެގ ޤާނޫނުތަކާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުެގމަތިން.

އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތު ކުިރއަްށ ނެރުމަށާއި ތިންވަނަ ފަރާެތއްގެ މަޞްލަޙަތު  )ށ(  

ކުރިއަށް ނެރެދިނުމަށް، މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ނުވަތަ މަޤާމުގެ ޙައިޘިްއޔަުތ 
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 ބޭނުންނުކުރުން.

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ 
ޗެއަރމަން ޢައްޔަންކުރުމާއި 

 ވަކިކުރުން 

މެންބަރުންގެ  5ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ޢައްޔަންކުރާ ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިާއެގ  .22

ތެރެއިން، ޑިރެކްޓަރުްނގެ ބޯޑުގެ ެޗއަރމަން ޢައްޔަންކުަރންވާނެވެ. ޑިެރކްޓަރުްނެގ 

 2013/3ބޯޑުގެ ެޗއަރމަން ޢައްޔަންުކރާނީ އަދި ވަކިކުރާނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ރަޓައިޒްކުރުާމއި ައިދ )ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަންތަން ޕްރައިވަަޓއިްޒކުރުމާއި ޯކޕަ

މޮނިޓަރކޮށް ިއވެލުއޭްޓކުރުމުެގ ޤާނޫނު( ަގއިާވ ގޮުތގެމަތިން ޕްރައިވަަޓއިޭޒޝަްނ 

 އެންޑް ކޯޕަރަަޓއިޒޭޝަން ބޯުޑންނެވެ.

 ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުގެ ަބއްދަލުވުންތަުކގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްުޓން. )ހ( .23 ޗެއަރމަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 
ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑު ތަމްސީލުކުރަންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުަގއި އެކަން ކުންފުނީގެ  )ށ(  

ނޑަެއުޅން.  ކުރާނެގޮތް ޑިެރކްޓަރުންގެ ބޯުޑގެ މަޝްވަާރއާެއކު ކަ
ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުގެ މަަސއްަކތްތައް ޤާނޫނާ އެްއގޮތަށް ކުިރއަށް ގެންދިއުމަްށ  )ނ(  

 މަސައްކަތްކުރުން.

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރާއި 
މެނޭޖިންގ  ޑެޕިއުޓީ 

ޑިރެކްޓަރު ޢައްޔަންކުރުމާއި 
 ވަކިކުރުން 

ޕަބްލިކް ސަރވިްސ މީޑިާއ ހިންގުމަށްޓަކަިއ ކުންފުނީގެ ޑިެރކްޓަރުންގެ ޯބޑުެގ  )ހ( .24

)ފަހެއް( މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މެނޭޖިންގ ޑިރެްކޓަރަކާއި ޑެޕިއުީޓ  5

އިޒޭޝަން ބޯޑުން މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަކު ޕްރަިއވަޓަިއޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓަ 

ނަޑއަޅަްނވާނެެއވެ.  ކަ

ޑެިޕއުޓީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުެގ މަޤާމަށް މީހުން ، މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރާއި )ށ(  

)ދައުލަތުެގ  2013/3ޢައްޔަންކުރާނީ އަދި ަވކިކުާރނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވިޔަފާރި ތަންތަން ޕްރައިވަޓަިއޒްކުރުާމއި ކޯޕަރަޓަިއްޒކުރުމާއި އަދި 

މޮނިޓަރކޮށް އިވެުލއޭޓްކުުރމުގެ ޤާނޫނު( ގަިއާވ ގޮތުގެމަތިން 

 ޕްރައިވަަޓއިޒޭޝަން އެންޑް ޯކޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުންެނވެ.

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރާއި 
ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިންގ 
 ޑިރެކްޓަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

ންޖެހޭ ދުވަހުން ދުވަހަށް ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ ހިންގުމަްށޓަކައި ކުރަ )ހ( .25
 އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން.

ިދވެހި ޤައުމުގެ ސިޔާދަތާިއ ަކރާމަތާއި އަމިއްަލ ، ދިވެހި ދައުލަތާއި  )ށ(  
ނަޑއަާޅ ސިޔާސަތުތަާކއި، މިނިވަންކަން ނެގެހެއްޓުާމއި ، ދިވެހި ދައުލަތުން ކަ

އުސޫލުތަާކއި، ނިންމާ ނިންމުންތައް ރައްޔިތުންނަށް ބަޔާންޮކށްދީ، އެކަންކަން 
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ތަންފީޛުކުރުމުގައި ދިވެހިާރްއޖޭގެ ޤައުމީ މީޑިއާގެ ދަުއރު އަދާކުރުމުގައި 
 އިސްނެގުން.

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު 
ނުވަތަ މެނޭޖިންގ 
ޑިރެކްޓަރާއި ޑެޕިއުޓީ 
މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ނެތް 

 ޙާލަތު 

އެްއވެސް ސަބަަބކާހުރެ ކުްނފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެްކޓަރުގެ މަޤާމު ހުސްެވއްެޖ  .26
ހިނދެއްގަިއ، ޕަބްލިކް ސަރިވސް މީޑިއާ ހިންގުމުގެ ކަންަކން އިސްވެ ބަލަހައްޓާނީ، 
ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިންގ ޑިރެްކަޓރެވެ. ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރާއި ޑެޕިއުީޓ 
މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަުރގެ މަާޤމުންކުރެ އެްއވެސް މަޤާމެްއަގއި މީހަކު ނެތް ޙާލަތެްއ 

ނޑަައޅާީނ މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ވަގު ީތގޮުތން ކުންފުނި ހިންގާނެ އިސްމީހަކު ކަ
 ޕްރައިވަަޓއިޒޭޝަން އެންޑް ޯކޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުންެނވެ.

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ 
 ޖަލްސާތައް 

ޖަލްސާ ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވަން  4ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯުޑގެ މަދުެވގެން  )ހ( .27

 ވާނެެއވެ.

ނޑައަަޅއިޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުގެ  )ށ(   އެޖެންޑާ ، ޖަްލސާ ބާއްވާނެ ތާރީޚު ކަ

ތަރުތީބުކޮށް، މެންބަރުންނަށް ނޯޓިސްދޭނީ، ޗެއަރމަންގެ ލަފާގެމަތިން 

 މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރެވެ. 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯުޑގެ ކޮންމެ ޢާންމު ޖަލްސާއެއްގެ ނޯޓިސް، އެ ޖަލްސާއެއް  )ނ(  

 )ތިނެއް( ދުވަުހެގ ކުރިން މެންބަރުންނަށް ފޮނުވަންވާނެެއވެ.  3ބޭއްވުުމގެ 

     ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯުޑގެ ކުްއލި ޖަލްސާއެްއ ބާްއވަންޖެހޭ ޙާލަތްތަކާއި،  )ރ(  

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ  ،އެ ޖަލްސާތަކަށް ނޯޓިސްޭދނެ އުސޫލު

 ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުގެ ަގވާއިުދގައި ަބޔާންކުރަންވާެނއެވެ. 

 ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުގެ ޖަލްސާަތކުގެ ރިާޔސަތު ބަލަހައްޓާނީ ެޗއަރމަނެވެ. )ހ( .28 ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު 

        ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯުޑގެ ޗެއަރމަން ބައިވެރިުނާވ ޖަލްސާއެއްނަމަ، )ށ(  

ނޑަައާޅނީ ޖަލްސާއަށް  ،އެ ޖަލްސާެއއްގެ ިރޔާސަތު ަބލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ކަ

 ހާޒިރުވެތިބޭ މެންބަރުންނެވެ.

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯުޑގެ ޖަލްސާއެްއގެ ކޯރަމްހަމަވެ، ޖަލްސާއެއް ޞައްަޙވާީނ  )ހ( .29 ކޯރަމާއި ވޯޓުދިނުން 

 )ތިނެއް( މެންަބރުން އެ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެ ތިބިނަމައެވެ.  3މަދުވެގެން 

ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯުޑގެ ހުރިހާ ނިންމުންތަކެއްވެްސ ނިންމަންވާނީ ޖަލްސާއަްށ  )ށ(  

 އަްޣލަބިއްޔަތުން، ެއކަމަށް ނަގާ ޯވޓަކުންނެވެ.ހާޒިރުވެތިބި މެންބަރުންގެ 
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ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ 
 މެންބަރުންގެ އުޖޫރަ 

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާެގ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ެމންބަރުންގެ މުސާރައާިއ  .30

ނޑައަޅާީނ،  ޢިނާޔަތްތައް އަންނަނިިވ އުސޫލުތަކާ އެްއގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިން ކަ

 އެންޑް ޯކޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުންެނވެ.ޕްރައިވަަޓއިޒޭޝަން 

ނަޑއެޅިފަިއވާ  )ހ(   މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރާިއ ޑެިޕއުޓީ މެނޭޖިންގ ޑިެރކްޓަރަްށ ކަ
 މަހު މުސާރައެއް، ކޮންމެ މަހަކުވެސް ދޭްނވާނެެއވެ. 

ނޑައަޅާަފއިވާ  )ށ(   ބޯޑުގެ ޗެއަރމަނަާށއި، ޯބުޑގެ އެހެން މެންބަރުންނަށް ކަ
 ދޭންވާނެެއވެ.ޢިނާޔަތެއް 

 
މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ 

 ދިނުން 
ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯުޑގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެކުރިން، އެ މަޤާމުން  .31

އިސްތިޢުފާދިނުމަށް މެންބަރަކު ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގަިއ، ިއސްތިޢުފާދިންކަމުގެ ސިޓީ 

ބޯޑަްށ ފޮނުވުމުން، ކުންފުނީެގ  ޕްރައިވަަޓއިޒޭޝަން އެންްޑ ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން

 މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިާވނެއެވެ.

ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯުޑގެ މެންަބރުކަމުގެ މަޤާމުެގ މުއްދަުތ ހަމަވުމުގެ ކުރިންވެްސ  .32 މަޤާމުން ވަކިކުރުން 

އަންނަނިވި ޙާލަތަކުންކުރެ ާޙލަތެއްަގއި ޑިރެކްޓަރުްނގެ ބޯުޑގެ މެންބަރަކު މަޤާމުން 

ކުރުުމގެ އިޚްތިޔާރު ްޕރައިވަަޓއިޭޒޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޭޒޝަން ބޯޑަށް ވަކި

 ލިބިގެންެވއެވެ.

)ފަހެއް( ޖަލްސާއަށް  5މަޤްބޫލު އުޒުރެއްނެތި، ޑިެރކްޓަރުންގެ ބޯުޑގެ  )ހ(  

 ވިދިވިިދގެން ހާޒިރުނުވުން.

ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުގެ މެްނބަރުކަމުގެ ޒިންމާ އަާދކުރުމުގައި މެންބަރަުކ  )ށ(  

އިހުމާލުވެއްޖެކަމަށް ޕްރަިއވަަޓއިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަަޓިއޒޭޝަން ބޯޑަށް 

 ފެނުން. 

ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯުޑގެ މެންބަރެއްގެ ޢާންމު އަޚްލާޤާއި ސުލޫކުަގއި އެފަދަ  )ނ(  

ކިބަިއގައި ހުރުން އެކަީށގެންނުވާ ކަންަތއްތަެކއް  މަޤާމެއްގައި ހުންނަ މީހެްއގެ

 ހުރިކަމަށް ޕްރައިވަޓަިއޒޭޝަްނ އެންޑް ކޯޕަރަަޓއިޒޭޝަން ޯބޑަށް ފެނުން.

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާެގ މަސްއޫިލއްޔަތުަތއް އަދާކުރުން  )ރ(  

ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ޑިރެްކަޓރުންގެ ބޯުޑގެ މެންބަރުންނަށް ބަދަލު ގެންނަން 

 ޖެހިއްޖެކަމަށް ޕްރައިވަަޓއިޒޭަޝން އެންޑް ކޯޕަރަޓަިއޒޭޝަން ބޯޑަށް ފެނުން. 
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މަޤާމުން ވަކިކުރުމުގެ 
 އިޖުރާއަތު 

ަވނަ މާއްދާއާ ެއއްގޮްތާވ  32ގެ ޯބޑުެގ މެންބަރަކު މި ޤާނޫނުގެ ޑިރެކްޓަރުން .33

ގޮތުގެމަތިން، މަޤާމުން ވަިކކުރަން ޕްރައިވަަޓއިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓަިއޒޭޝަްނ 

 ބޯޑަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އަންނަނިވި އިޖުާރއަތުތައް ފުިރހަމަކުރަންވާނެއެެވ.

ގެ ދަށުން މެންބަރަކު މަޤާމުން ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  32 މި ޤާނޫނުގެ )ހ(  

އެ މެންބަރަކަށާިއ ޑިެރކްޓަރުންގެ ޯބޑަށް  ،ވަކިކުރާނަމަ، ސަބަބު ބަޔާްނކޮށް

 ފޮނުވާ ސިޓީއަކުން މަޤާމުން ަވކިކުރުން. 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(، )ނ( ުނވަތަ )ރ( ގެ ދަށުން  32 މި ޤާނޫނުގެ )ށ(  

 ބަޔާންކޮށްމެންބަރަކު މަޤާމުން ވަކިކުރާނަމަ، ސަބަބު 

 އެ މެންބަރަކަށް ފޮނުވާ ސިޓީައކުން މަޤާމުން ވަކިކުރުން.

ހުސްވާ މަޤާމަށް މެންބަރުން 
 ޢައްޔަންކުރުން 

  އަށް  ޕަބްލިކް ސަރވިސް ީމޑިާއެގ ޤާނޫނު() 9/2015 ނަންބަރު ޤާނޫނު )ހ( .34

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް  ގެނަުއމުގެ ވަނަ އިޞްލާޙު 1

      ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރާ ޙާލަތުގައި ފިަޔަވއި،

ބުނާ އެްއެވސް ސަބަބެއް ުނވަތަ ޙާލަތެއް މެދުވެިރވެގެްނ،  މި ޤާނޫނުގައި

ޕަބްލިކް ސަރވިްސ މީޑިާއގެ ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯުޑގެ ަވކި ެމންބަރެއްގެ މަޤާމު 

ރޭގައި އެ މަޤާމަށް އަލުން )ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެ 15ހުސްވާތާ ގިނަެވގެން 

 މެންބަރަކު ޢައްޔަންކުރަން ވާެނއެވެ. 

  އަށް  ޕަބްލިކް ސަރވިސް ީމޑިާއެގ ޤާނޫނު() 9/2015 ނަންބަރު ޤާނޫނު )ށ(  

 ޤާނޫނުގެ ދަށުން ގެނައުމުގެ ވަނަ އިޞްލާޙު 1

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީިޑއާ ހިންގުމަށް ޢައްޔަންކުރާ ޑިެރކްޓަރުންގެ ބޯުޑގެ 

މަޤާމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އައު ޑިރެކްޓަރުްނގެ ބޯަޑށް މެންބަރުން 

ޢައްޔަންކޮށް، ހުއްޓުެމއްނެިތ ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ ހިނގަމުންދާނެ 

 އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަން ވާެނއެވެ. 

 ޕަބްލިކް ސަރވިސް 
މީޑިއާގެ ވެރިންނާއި 

 މުވައްޒަފުން 

ނުޑ  )ހ( .35 ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީިޑާއގެ ވެރިންނާއި ުމވަްއޒަފުންގެ އޮިނގަ

             ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އެކުަލވާލުމުން، އަދި 

ނޑަށް ބަދަލެއް ގެްނނަން ބޭނުންވެއްޖެ ކޮންމެ ޙާލަތެއްަގއި ެއކަމަށް  އެ އޮިނގަ

އެދި ހުށަހެޅުމުން، އެ ުހށަހެޅުން ފާސްވާނީ ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރވެތިބި 
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 މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން، އެކަމަށް ނަގާ ވޯޓަކުންނެވެ.

ނޑުަގއި ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިާއެގ ވެރިންނާއި  )ށ(   މުވަްއޒަފުންެގ އޮނިގަ

ހިމެނޭ ވަޒީފާތަކަށް މުވަްއަޒފުން ހަމަޖައްސާނީ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ 

 ޑިރެކްޓަެރވެ.

ހިންގާ ގަވާއިދާއި އަސާސީ 
ގަވާއިދު އެކުލަވާލުމުގައި 

 ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު 

 ނަންބަރު  ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިާއެގ އަސާސީ ަގވާއިުދގަިއ، ާޤނޫނު )ހ( .36

 ވަނަ ިއޞްލާޙު 1އަށް  ޕަބްލިކް ސަރިވސް މީޑިާއގެ ޤާނޫނު() 9/2015

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ޙިްއޞާއަކީ ޤާނޫނު  3ޤާނޫނުގެ  ގެނައުުމގެ

ވަނަ  30)ދިވެހިރާްއޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  96/10ނަންބަރު 

ކުންފުނީގެ  އަދި  މާއްދާގައި ބުނާ ކުންފުނީގެ ރައުސްމާލުކަމަށް ބަލަންވާނެއެވެ.

ހިންގާ ަގވާއިދު ޑިރެކްޓަުރންގެ ބޯޑުން އެކުލަވާލަްނާވނީ، އަދި ބަދަލު 

ގެންނަމުން ގެންދަންވާނީ، މި ޤާނޫނުގައި ަކނަޑއަޅާަފއިވާ އުސޫލުތަާކ 

 އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީިޑާއގެ ހިންގާ ގަާވއިދާއި ައސާސީ ަގވާއިދު  )ށ(  

އެކުަލވާލުމުގަިއވެްސ، އަދި ެއ ދެ ަގވާއިދަްށ ކޮންމެ ބަދަލެްއ ގެންނައިުރވެްސ 

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިަތއް ބަލަހައްޓާ ުވޒާރާ ނުވަތަ ިއދާރާގެ މަޝްވަރާ 

 ހޯދަންވާނެއެވެ.
އެހެން ވަޒީފާތަކާ 
މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގެ 

 އުސޫލު 

ބަޔާންކުރާ ވަޒީާފއެްއ ފިޔަވައި އެހެން ވަނަ މާއްދާގައި  15މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .37

ވަޒީާފއެއް ޑިެރކްޓަރުންެގ ބޯޑުގެ މެންބަރުންނަށް އަދާކުރެވިދާެނއެވެ. 

ނަމަވެސް މިގޮތުން އަދާކުާރ ވަޒީފާެއއްގެ ސަބަބުން، މި ޤާނޫނުގައި 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯުޑގެ މެންބަރުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތަކާއި 

ރަުމން ދިއުމަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް އެޅިގެްނ މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް އަދާކު

 ނުވާނެެއވެ.

ނަޑއެޅިަފިއވާ އުސޫލުތަާކއި ސިާޔސަުތތަކާ ފުށުނާރާނެ  )ށ(   މި ޤާނޫނުގައި ކަ

ގޮތުގެމަތިން، މުޖްތަމަޢަށް ފައިދާހުރި ޢިލްމީ މަސައްކަތްތައް އެމީހެްއގެ 

ކީ، ޕަބްލިްކ ޢިލްމާއި ޤާބިލުކަން ހުރި މިންވަރަކުން ކުރަމުން ގެންިދއުމަ

ސަރވިސް މީިޑާއގެ ޑިެރކްޓަުރންގެ ބޯުޑގެ އެްއވެސް މެންަބރަކަށް މަނާކަމެއް 

 ނޫނެވެ.
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 .މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން  ވަނަ  54 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .7

ދައުލަތުގެ ބަޖެުޓގެ ތެރެއިްނ ޕަބްލިކް ސަރިވސް މީިޑާއއަށް، މިނިސްޓްީރ  )ހ( .54 
ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ދޭ ވަިކ އޮފް 

 މިންވަރެއްގެ ަފއިސާ.

މާއްދާގެ އަރިމަތީ ސުުރޚީ "ދައުލަތުން ދޭންޖެހޭ ފައިސާ" "ސްޕޮންސަރ އަދި  ަވނަ 56 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .8

 އިޝްތިހާރުން ހޯދާ އާމްދަނީ" އަށް ބަދަލުކުރުން.

 ބައިގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ޮގތަށް ބައެއް އިތުުރކުރުން.ޤާނޫނުގެ ނުަވވަނަ  ބުނެވިދިޔަ .9

 

 ދިހަވަނަ ބައި: ޢާންމު ބައިތައް 

 
ކުންފުނީގެ ހިންގުމުގެ 
އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާ 

 ގޮތް 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްާދފައިވާ ކުންފުނީގެ މަްއޗަށް، މި ޤާނޫނާ ޚިލާފު  )ހ( .63

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  96/10ނަންބަރު ނުވާނެ ގޮތުގެމަތިން، ާޤނޫނު 

ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރަރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒްގެ 

)ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަންތަން  2013/3އިޚްތިޞާޞް އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޕްރައިވަަޓއިްޒކުރުމާއި ޯކޕަރަޓައިޒްކުރުާމއި އަިދ މޮނިޓަރކޮށް 

ށުން ޕްަރިއވަަޓއިޒޭޝަން އެންޑް އިވެުލއޭޓްކުރުުމގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަ

ކޯޕަރަޓައިޭޒޝަން ބޯޑުގެ އިޚްތިޞާޞް ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުތަކުގަިއވާ 

 ގޮތުގެމަތިން ހިނގާނެެއވެ.

  އަށް  ޕަބްލިކް ސަރވިސް ީމޑިާއެގ ޤާނޫނު() 9/2015 ނަންބަރު ޤާނޫނު )ށ(  

ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ޑިރެްކޓަރުންގެ  ޤާނޫނުގެ ގެނައުުމގެ  ވަނަ އިޞްލާޙު 1

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންާޏބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  96/10ބޯޑަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ބޭނުމަށްޓަކައި، އަދި ކަާމބެހޭ އެހެން ޤާނޫނުތަކުެގ ބޭނުމަށްޓަކައި 

 ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުކަމުަގއި ެބލެވޭނެެއވެ. 

  އަށް  ސަރވިސް ީމޑިާއެގ ޤާނޫނު( ޕަބްލިކް) 9/2015 ނަންބަރު ޤާނޫނު )ނ(  

ދަށުން ޢައްޔަންކޮށްފަިއވާ  ޤާނޫނުގެ ގެަނއުމުގެ ވަނަ އިޞްލާޙު 1

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  96/10"މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު" ައީކ ޤާނޫނު ނަންބަރު 
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ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، އަދި ކަމާބެހޭ އެހެން ޤާނޫނުތަކުގެ 

 ޔަންކުެރވޭ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރެްއކަމުަގިއ ބެލެވޭނެއެެވ. ބޭނުމަށްޓަކައި ޢައް

  ޕަބްލިކް ސަރވިސް ީމޑިާއެގ ޤާނޫނު( އަށް ) 9/2015 ނަންބަރު ޤާނޫނު )ރ(  

ދަށުން ވަކިވަކި ަފރުދުންނާއި ބޯޑަށް  ޤާނޫނުގެ  ގެނައުމުގެ  ވަނަ އިޞްލާޙު 1

ދީފައިވާ ޒިންމާތަކުެގ އިތުުރން، މި ޤާނޫނާ ޚިލާފު ނުާވނެ ގޮތުގެމަތިން، 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު( ގައި  96/10ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ލާޒިމުކުރާ އެންމެހައި ކަންކަްނ އެ ފަރުދުންގެ މައްޗަށް ހިނގާނެެއވެ. 

 ނުގައި "ަގވަރނިންގ ބޯޑު" ކަމަށް ބުނެފަިއާވ ތަންތަން "ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑު" އަށް ބަދަލުކުރުން. ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫ .10

 ައށް ބަދަލުކުރުން.  1ޖަދުވަލު  ،3ޖަދުވަލު  ،އުނިކޮށް  2އާއި ޖަދުވަލު  1ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ، ޖަދުވަުލ  .11

 މި ޤާނޫނުން ގެންނަ ،މާއްދާެއްއގެ ބަަޔކަށް ޙަވާލާދީފަިއވާ ތަްނތަންބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ވަކި ާމްއދާއަކަށް ނުވަތަ ަވކި  .12

 އިޞްލާޙުތަކާ ުގޅިގެން ބަދަލުުކރުން.

 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތަކާ ުގޅިގެން މި ޤާޫނނުގެ މާއްދާތަުކގެ ނަންބަރު ތަރުތީބުކުރުން.  .13

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެެޒޓުަގއި ޝާއިޢުކުާރ  .14

 ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. 

________________________ 


