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އޮފީސްތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޤާނޫނުތަކާއި،  ޝާއިޢުކުރަނީ،  ގެޒެޓުގައި   

ލިޔުންތަކެވެ.  ފަދަ  ނޫސްބަޔާންތައް  ދެންނެވުންތަކާއި،  އިޢުލާންތަކާއި،  ނެރުއްވާ 

ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.    

ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ހޯމަ    

ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ހަފުތާގެ  ކުރީ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު 

ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  އަދި  ކުރިންނެވެ.   

ހިނގަމުންދާ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު  ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ 

ލިޔުންތައް  ކުރިންނެވެ.  ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ހަފުތާގެ 

    gazette@po.gov.mv މި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

ހުންނަންވާނީ  ލިޔެފައި  ލިޔުންތައް   ފޮނުއްވާ   ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް   ގެޒެޓުގައި    

ފޮންޓުންނެވެ. ފަރުމާ  ރޑުގައި  ވާ މައިކްރޯސޮފްޓް 

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 34/2014

ޤާނޫނު ނަންބަރު 29/76 )ސަރުކާރުގެ މަދަރުސާތަކުގައި ކިޔަވާ ކުދިންނާއި،

ސަރުކާރުން އެހީވެދޭ އަމިއްލަ މަދަރުސާތަކުގައި ކިޔަވާ ކުދިންނާއި،

ސަރުކާރުގެފަރާތުން ތަމްރީނުދެވޭ މީހުން ސަރުކާރަށް ޚިދްމަތް

ކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

ވޮލިއުމް: 43     އަދަދު: 482        ތާރީޚު: 9 ޞަފަރު 1436  -  1 ޑިސެންބަރު 2014    ހޯމަ
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 ދައުުރގެ  ތިންވަނަ ހު އޮތް ަރއްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެުދވަ ހޯމަވި  42މަހުގެ  ޮނވެްނބަރުވަނަ އަހަރުގެ  4102
ސަރުކާުރގެ މަދަރުސާތަކުަގއި ކިަޔވާ ކުދިންނާިއ، ) 17/49ޤާނޫނު ނަންބަރު " ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްުކރެއްވި 01

ތަކުގައި ކިަޔާވ ކުދިންނާއި، ސަުރކާރުގެަފރާތުން ތަމްރީނުދެވޭ މީހުން ސަރުކާރުން އެހީވެދޭ އަމިްއލަ މަދަރުސާ
ަވަނ  94ގެ ޤާނޫނުއަސާސީ "ލު ބިވަނަ ިއޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  2އަށް  (ޤާނޫނުސަރުކާރަށް ޚިދްމަތް ކުރުމާބެހޭ 

ސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ރައީ ދުވަހު ހޯމަހ( ވި 0237 ޞަފަރު 9) 4102ޑިސެންބަރު  0 ،މަތިންމާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެ 
 ދިވެހިސަުރާކރުގެ ެގޒެުޓގައި މިއަދު ާޝއިުޢ ކުރެިވއްޖެެއވެ. ،މި ިބލު ޤާނޫނަކަށްވެ ،ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމުން
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ވޮލިއުމް: 43     އަދަދު: 482                                                              ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 484 އަަދދު:  43 ލިުއމް: ވޮ

 3 

 4104/34 :ނަްނބަރުޤާނޫނު 

 ސަރުކާރުގެ މަދަރުސާތަކުގައި ކިޔަވާ ކުދިންނާއި، ) 67/92ނަންބަރު ޤާނޫނު 
 ސަރުކާރުން އެހީވެދޭ އަމިއްލަ މަދަރުސާތަކުގައި ކިޔަވާ ކުދިންނާއި، 
 ސަރުކާރުގެފަރާތުން ތަމްރީނުދެވޭ މީހުން ސަރުކާރަށް ޚިދްމަތް 

 ޤާނޫނު  ލާޙު ގެނައުމުގެ ވަނަ އިޞް  4 އަށް ޤާނޫނު(  ކުރުމާބެހޭ 

)ސަރުކާރުގެ މަދަރުސާތަކުގައި ކިޔަވާ ކުދިންނާއި، ސަރުކާރުން އެހީވެދޭ އަމިއްލަ މަދަރުސާތަކުގައި ކިޔަވާ  67/42ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ލާޙު ގެނައުން. ކުދިންނާއި، ސަރުކާރުގެފަރާތުން ތަމްރީނުދެވޭ މީހުން ސަރުކާރަށް ޚިދްމަތް ކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު( އަްށ އަންނަނިވި އިޞް

 ވަނަ މާއްދާ އުނިކުރުން.  01ތިރީގައި ަނކަލުކޮށްފައިވާ ، ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .0

މި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ސަރުކާރަށް ޚިދްމަތް ކުރަންޖެހޭ މީހުން، އެމީހަކު ޚިދްމަތް ކުރަންޖެހޭ  .01 
ނޫްނވެސް މިބާވަތުގެ އެކަށީގެންނުވާ ޢަމަުލ މުއްދަތަށް ޚިދްމަތް ނުކޮށް، ނުަވތަ ފަރުވާކުޑަކޮށް ނުވަތަ މި

ހިންގާނަމަ، އެމީހަކު ސަރުކާރަށް ޚިދްމަތް ކުރަން ޖެހިފައިވާ މުއްދަތުން ބާކީ އޮންނަ ދުވަަހށް ގޭގަިއ 
 ނުވަތަ ރަށުން ބޭރުގައި ަބންދުކޮްށފައި ބެހެއްޓުމުގެ އިޚްތިޔާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

 އުނިކުރި ބުނެވިދިަޔ ޤާނޫނުގެ މާއްދާއާ ގުޅިގެން އެ ޤާނޫނުގެ މާއްދާތަކުގެ ނަްނބަރު ތަރުތީބުކުރުން.  މި ޤާނޫނުން .4

 މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ަފށާނީ، މި ޤާނޫނު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. .3
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