
ވިޮލއުމް: 40    އަދަދު: 12    ތީާރޚު: 13 ަޞފަރު 1432 - 17 ޖެނުއީަރ 2011     ހޯމަ 

ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާގެ އީޮފްސ

ު ުތަކުރުފާނުމަގ ބޮޑ

މާލެ، ިދވިެހރާއްޖެ.

ފޯނު:  3323701 ، 3336137

ފެކްްސ: 3325500

 ގެޒެޓުގިައ ާޝިއޢުކުރީަނ، ޤާނޫނުތަކިާއ، ގަވިާއދުތަކިާއ، ަސރުކާރުގެ އީޮފްސތަކުން 

ނެރުއްވާ ިއޢުލާންތަކިާއ، ދެންނެވުންތަކިާއ، ންޫސބަޔާންތައްފަދަ ިލޔުންތަކެވެ. 

 ގެޒެޓް ާޝިއޢުކުރީަނ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހިާއ ބުރްާސފިަތ ދުވަހުއެވެ. 

 ހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގިައ ާޝިއޢުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ިލޔުންތައް ފޮނުއްވީާނ 

ގެޒެޓުގިައ  ބުރްާސފިަތދުވަހުގެ  ކިުރންނެވެ.  ގެ   10:00 ދުވަހުގެ  އީާދއްތަ   

ގެ   10:00 ހެނދުނު  ދުވަހުގެ  ބުދަ  ފޮނުއްވީާނ  ިލޔުންތައް  ާޝިއޢުކުރައްވާ 

ްރެހަށް  އެޑ ީއ.މިެއލް  ިމ   gazette@po.gov.mv ިލޔުންތައް  ކިުރންނެވެ.   

ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

 ގެޒެޓުގިައ  ާޝިއޢުކުރެއްވުމަށް  ފޮނުއްވާ  ިލޔުންތައް  ިލޔެފިައ ހުންނަންވީާނ 

މިައކްރޮޯސފްޓް ވޯޑުގިައ ފަރުމާ ފޮންޓުންނެވެ. ވެބަްސިއޓް:  

 gazette@po.gov.mvީއމިެއލް:

www.gazette.gov.mv

ް ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2010 (ިދވިެހރާއްޖޭގެ ިއދީާރ ދިާއރާތައ

ް ލާމަރުކީަޒ އޫުޞލުން ިހންގުމުގެ ޤާނޫނު) އަށ

2 ވަނަ ިއްޞލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ދައުުރެގ ތްިނވަނަ ދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަންގާރަ ވި 28 މަހުގެ ޑިސެމްބަރ ވަނަ އަހަރުގެ 2010
ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރުކަޒީ  (2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު [ ވަނަ ޖަްލސާއިން ފާސްކުރެއްވި 29

 ވަނަ މާއްދާގަިއާވ 92 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ]ބިލު ަނ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ވ2ައަށް )  ޤޫާނނުއުޞޫލުން ހިންގުމުގެ
 ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީުޤ ހޯމަވި ) ހ1432 ޞަފަރު 13 (2011  ޖަނަވަީރ17 ،ގޮތުގެ މަތިން
 . ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މަިއުދ ޝާއިޢު ކުރެވިއްޖެއެެވ، މި ބިލު ޤާނޫަނކަށްވެ،ކުރެއްވުމުން
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 2011/2 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން  (2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ 2އަށް ) ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު

 
 . ވަނަ މާއްދާއަށް އަކުރެއް އިތުުރކުރުނ119ްތިރީގައިވާ ގޮތަށް 

 

މެންބަރުކަމުން 

 ވަކިވުން

 .ންސިލްގެ މެންބަރުން މަޤާމުން ވަކިވާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެކައު.119

 ،ސިޔާސީ ޕާީޓއެއްގެ ޓިކެޓުގައި ކުރިަމިތލައިގެން އިންތިޚާބުވާ ފަރާތްތައް )ބ(  

 ިނސްބަތްވި ޕާޓީއިން ވަކިވުން ނުވަތަ އެމީހަކު ނިސްަބތްވާ ،އިންތިޚާބުވިއިރު

 .ޕާޓީއަކުން ވަކުިކރުން
 
 

______________________  
  

 

 



ް ތަންތަނ ިލބެންހުންނާނެ ް ގެޒެޓ

އީޮފްސ ެ ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާގ

އޮތިޯރީޓ މިަނޓީަރ މޯލިްޑވްްސ

ް ިލިމޓެޑ ް ޕްޯސޓ މޯލިްޑވްްސ

އީޮފްސ ް ޕްޯސޓ ހުންނަ ިބލިްޑންގގިައ ޣީާޒ

ު މަރުކަޒ ެ ޒުވާނުންގ

ކުތުބުޚާނާ ޤައީުމ

ަސރިވްސ ކްަސޓަމްްސ މޯލިްޑވްްސ

ރިެޖްސޓްރަޭޝން ް ނަޭޝނަލ ް އޮފ ް ޕާޓްމަންޓ ިޑ

އެންޑް އިެމގްރަޭޝން ިއިމގްރަޭޝން ް ޕާޓްމަންޓް އޮފ ިޑ

ް ހްޮސިޕޓަލ ް މެމިޯރއަލ ިއނިްދރާގާނީދ

އީޮފްސ ު އަވަށ ު ހެންވޭރ

ގަލޮޅު އަވަށު އީޮފްސ

އީޮފްސ ު އަވަށ މައްޗަންގީޮޅ

އީޮފްސ ު އަވަށ މާފަންނު

އީޮފްސ ު އަވަށ ިވިލނިގީލ

މޯލިްޑވްްސ ް އޮފ ް ބޭންކ

ް ިލިމޓެޑ ކޯޕަރަޭޝން ް ިޑވެލޮޕްމަންޓ ހައިުސންގ

ް ިލިމޓެޑ ކަމްޕީެނ ް ިއލެކްޓިްރކ ް ްސޓޭޓ

ް ިލިމޓެޑ އެންޑް ުސވަރޭޖް ކަމްޕީެނ ވޯޓަރ މާލޭ

ް ކޮލެޖ ާ ިވލ

ް ނޮވެލީްޓ ބުކޮްޝޕ

ް އްަސރީަފ ބުކޮްޝޕ

ް ިމިލއަން ބުކޮްޝޕ

ް ބުކޮްޝޕ ރާދަ

އްެސޓަރްސ

އެފް.އެމް. ަސން

ް ޔޯ އެޓޮލ ރިޭޑ

ް ޕްރިައވެޓ މޯލިްޑވްްސ ދަ ް އޮފ ކަމްޕީެނ ިއނުްޝއަރެންްސ ް އެލިައޑ

ް ިލިމޓެޑ

ް ތައ ފޮނުއްވާ ގިަޑ ް ދުރަށ ިހލޭ ް އެންގެވުންތައ ދެންނެވުންތަކިާއ ގެޒެޓުގެ ިއޢުލާނުތަކިާއ

ް އަށ ، ހީަވރު 3:30 ން 4:00 ް 12:30 ން 1:00 އަށ ު މެންދުރ ު ދުވަހަކ ެ ކޮންމ - ް ިނޔަލަށ ެ ދުވަހުގ ބުރްާސފިަތ އީާދއްތިައން

ް އަށ ، ހީަވރު 3:30 ން 4:00 ް 11:00 ން 11:30 އަށ ހެނދުނު - ދުވްަސ ު ހުކުރ

 ް 3:30 ން 4:00 އަށ ހީަވރު - ދުވްަސ ހިޮނިހރު


