ވޮލިއުމް43 :

އަދަދު57 :

ބުރާސްފަތި

ތާރީޚު 24 :ޖުމާދަލްއާޚިރާ  24 - 1435އެޕްރީލް 2014

ޤާނޫނު ނަންބަރު12/2014 :

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 4/79ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް
 1ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.



ނެރުއްވާ

އިޢުލާންތަކާއި،

ދެންނެވުންތަކާއި،

ނޫސްބަޔާންތައް

ފަދަ



ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.



ހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވާ ލިޔުންތައް ފޮނުއްވުމުގެ
އެންމެފަހު ވަގުތަކީ ،ކުރީ ހަފުތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު  12:00ގެ
ކުރިންނެވެ.

ފޯނު3336137 ، 3323701 :
ފެކްސް3325500 :

gazette@po.gov.mv
www.gazette.gov.mv

ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަނީ ،ޤާނޫނުތަކާއި ،ގަވާއިދުތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން
ލިޔުންތަކެވެ.

ފޮނުއްވާ
ހަފުތާގެ

އަދި

ބުރާސްފަތި

ލިޔުންތައް
އަންގާރަ

ދުވަހުގެ

ފޮނުއްވުމުގެ

ދުވަހުގެ

ގެޒެޓުގައި
އެންމެފަހު
12:00

މެންދުރު

ޝާއިޢު
ވަގުތަކީ،

ގެ

ކުރިންނެވެ.

ކުރެއްވުމަށް
ހިނގަމުންދާ
ލިޔުންތައް

 gazette@po.gov.mvމި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.


ގެޒެޓުގައި
މައިކްރޯސޮފްޓް

ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް
ވާރޑުގައި

ފޮނުއްވާ

ފަރުމާ

ލިޔުންތައް

ފޮންޓުންނެވެ.

ލިޔެފައި ހުންނަންވާނީ

ވޮލިއުމް43 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު57 :
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ނބަރު12/4103 :
ޤާނޫނު ނަ ް

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ( 4/93ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު)
އަށް  1ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

އންނަނިވި އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން.
ޤނޫނު) އަށް ަ
ހރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ާ
ނބަރު ( 3/34ދިވެ ި
ޤާނޫނު ނަ ް
ކރުން.
އދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙު ު
 .0ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  4ވަނަ މާ ް
ތިމާވެށި

ރައްކާތެރި .4

ކުރުމާއި ދެމެހެއްޓުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެއްޓާއި ،ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލާއި ،އެތަކެތީގެ ގިނަގުނަވެގެންވާ މުއްސަނދިކަން
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ރައްކާތެރިކަމާއެކީ ދެމެހެއްޓުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ ީ
ތން ރައްކާތެރިކުރުމާއި ،ރާއްޖޭގެ ވެށި
ގުޅިފައިވާ ކުޅި ،ފައު އަދި ޗަސްބިން ފަދަ ތަން ަ
ށ
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ކުނިބުންޏާއި ،ގެއްލުން ެ
ހ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅައި ،ހަދަންޖެހޭ އެންމެހައި ގަވާއިދުތަކާއި ،މިންގަނޑުތައް
ދެމެހެއްޓުމާބެ ޭ
ހ
ބ ޭ
ހަދައި ހިންގާނީ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އެހެން އިދާރާތަކުގެ މަޝްވަރާއާއެކު ،ތިމާވެއްޓާ ެ
ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ޒިންމާ އެއިރަކު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މިނިސްޓްރީންނެވެ.

ނވި ގޮތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުން.
އންނަ ި
މއްދާގެ (ށ) ގެ ފަހަތަށް ަ
 .4ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  00ވަނަ ާ
މާނަ

.00

(ނ)

"މިނިސްޓްރީ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،ތިމާވެއްޓާބެހޭ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގެ
ޒިންމާ އެއިރަކު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަށެވެ.

މން ރިސޯސަސް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް" މިހެން ހުރި
ސޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ ،ހިއު ަ
ނނުގައި "މިނި ް
 .4ބުނެވި ދިޔަ ޤާ ޫ
ށ ބަދަލުކުރުން.
ތަންތަން "މިނިސްޓްރީ" މިގޮތަ ް
ނ
ދޤުކޮށް ،ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހު ް
ށނީ ،މި ޤާނޫނު ފާސްވެ ،ތަޞް ީ
މލުކުރަން ފަ ާ
 .3މި ޤާނޫނަށް ޢަ ަ
ފެށިގެންނެވެ.
________________________
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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.

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު  7:00ން  7:45އަށް

