
ަ ވިޮލއުމް: 40    އަދަދު: 54     ތީާރޚު:   14 ޖުމާދަލްއޫލާ 1432  -  18 އޭޕީްރލް 2011    ހޯމ

ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާގެ އީޮފްސ

ު ުތަކުރުފާނުމަގ ބޮޑ

ެެ މާލެ، ިދވިެހރާއްޖ

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  ާޝިއޢުކުރައްވިައ 

ް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

ިއދީާރ ދިާއރާތަކުގެ ވިެރކަންކުރާ ރަށް ކަނޑައެޅުމުގެ ޤާނޫނު 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ވަނަ 15 ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބުދަ ވި 6 މަހުގެ އޭޕްރިލް ވަނަ އަހަރުގެ 2011
ނޑައެޅުމުގެ [ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި   ވަނަ 92 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ]ލުބިއިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށް ކަ
 ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހޯމަވި ) ހ1432 ޖުމާދަލްއޫލާ 14 (2011  އޭޕްރިލ18ް ،މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
 . ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މިއަދު ޝާއިޢު ކުރެވިއްޖެއެވެ، މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ،ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމުން
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 2011/6 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

ނޑައެޅުމުގެ   ޤާނޫނުއިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށް ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ އިދާރީ 2 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖަދުވަލު ،މިއީ )ހ( .1 ތަޢާރުފާއި ނަން  ގައި ކަ
ގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށް  އެހެން އިދާރީ ދާއިރާތަކު،ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން މާލެ ފިޔަވައި

ނޑައެޅުމާއި  އެ އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށް ބަދަލުކުރުމުގެ އުޞޫލުތައް ،ކަ
ނޑައެޅުމުގެ ޤާނޫނެވެ  .ކަ

ނޑައެޅުމުގެ ޤާނޫނު[ ،މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ )ށ(    . އެވެ]އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށް ކަ

 ގައި 2 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖަދުވަލު ،ކީމި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދަ .2 މަޤްޞަދު 
ނޑައަޅާފައިވާ އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން މާލެ ފިޔަވައި  އެހެން އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ ވެރިކަންކުރާ ،ކަ

ނޑައެޅުމުގައާއި ތުންގެ  އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ބަދަލުކުރުމުގައި ރައްޔި، ވެރިކަންކުރާ ރަށް،ރަށް ކަ
ނޑުތަކާއެއްގޮތްވާ ، ހަމަތަކާއި، އުޞޫލުތަކާއި،މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނެޫނއްގައިވާ ސިޔާސަތުތަކާއި  މިންގަ

 އެ އިދާރީ ، ދީމިޤްރާޠީ އުޞޫލުތަކާއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން،ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރުމަށް  މަގުފަހިކޮށް
ނޑައެޅޭކަމަކަށް ހެދުމެވެދާއިރާއެއްގެ ރައްޔިތުން ނިންމާ ނިންމުމެއްގެމަތިން  .  ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ އިދާރީ 2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖަދުވަލު  )ހ( .3 ވެރިކަންކުރާ ރަށް  ގައި ކަ
 ވެރިަކންކުރާ ، އެހެން ކޮންމެ އިދާރީ ދާއިރާއެއްގައިވެސް،ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން މާލެ ފިޔަވައި

ނޑައަޅާފައި އޮން  . ނަންވާނެއެވެރަށެއް ކަ

އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ  ،ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން) ހ( މި މާއްދާގެ ،މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު )ށ(  
ނޑައަޅާފައިވާ ރަށްރަށުގެ ތަފްޞީލު މި ޤާނޫނުގެ ،ކަމުގައި ވެރިކަންކުރާ ރަށް  މި ޤާނޫނުން ކަ

 .ޖަދުވަލުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ

 ރަށް ވެރިކަންކުރާ
ނޑައެޅުމުގެ އުޞޫލު  ކަ

 އެހެން ރަށަކަށް ބަދަލުކުރުމުގައި ،މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިދާރީ ދާއިރާއެއްގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށް .4
 . އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ ޖުމްލަ ނަތީޖާއަށެވެ،ރިޢާޔަތްކުރާނީ

ނޑައެޅުމަށް  ވެރިކަންކު،އިދާރީ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން )ހ(   ރާ ރަށްކަމަށް ކަ
 .ޚިޔާލުކުރެވޭ ރަށަށް ދަތުރުކުރުމަށްޓަކައި ހޭދަކުރަންޖެހޭ ވަގުތާއި ދުރުމިން

ނޑައެޅުމަށް ޚިޔާލުކުރެވޭ ރަށުގެ ފަޅަކީ )ށ(    ލަފާފުރުމަށާއި އޮޑިދޯނިފަހަުރ ،ވެރިކަންކުރާ ރަށްކަމަށް ކަ
 .ގެންގުޅުމަށް ފަސޭހަ ފަޅަކަށްވުން

ނޑައެޅުމަށް ޚިޔާލުކުރެވޭ ރަށަކީވެރިކަން )ނ(    އެ ރަށް ހިމެނޭ އިދާރީ ދާއިާރގެ ،ކުރާ ރަށްކަމަށް ކަ
 .ތަރައްޤީގެ ނާރެސްކަމުގައި ހެދުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް ރަށަކަށްވުން

ނޑައެޅުމަށް ޚިޔާލުކުރެވޭ ރަށަކީ )ރ(    ތަރައްޤީގެ ވަސީލަްތތައް ،ވެރިކަންކުރާ ރަށްކަމަށް ކަ
 އުނދަގުލެްއނެތި ، ފަސޭހަތައް، އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތަކާއި،ބޭނުންވާ ބިމާއިޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި 

 .އުފެއްދެންހުރި ނުވަތަ ލިބެންހުރި ރަށަކަށްވުން
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ނޑައެޅުމަށް ޚިޔާލުކުރެވޭ ރަށުގެ އާބާދީ އަކީ )ބ(   އެ ރަށް ހިމެނޭ އިދާރީ  ،ވެރިކަންކުރާ ރަށްކަމަށް ކަ
ޢީގޮތުން ކުރިއަށް ގެްނދިޔުމަށް މަގުފަހިކުރެވޭފަަދ  އިޤްތިޞާދީގޮތުންނާއި އިޖްތިމާ،ދާއިރާ

 .ނިސްބަތެއްގެ އާބާދީއަކަށްވުން

ވެރިކަންކުރާ ރަށް  
 ބަދަލުކުރުން

ނޑައަޅާފައިވާ ރަށެއް  .5 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިދާރީ ދާއިރާއެއްގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށްކަމުގައި ކަ
 . އަންނަނިވި އުޞޫލުންނެވެ،ބަދަލުކުރަންވާނީ

 ، ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ ޖުމްލަ ނަތީޖާއަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރ4ު ޤާނޫނުގެ މި )ހ(  
 އެ ރަށް ހިމެނޭ އިދާރީ ދާއިރާގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށަށް ހެދުން މުހިންމުކަމުގައި ،ވަކި ރަށެއް

 ހިމެނޭ ލިޔުމެއް  ކަމާގުޅޭ ތަފްޞީލުތައް،އެ އިދާރީ ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފެނިއްޖެނަމަ
 އެ އިދާރީ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ،އެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އެކުލަވާލައި

 .ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނޭގޮތް ހެދުން

 އެ އިދާރީ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ރަށްރަށުގެ ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުން) ހ(މި މާއްދާގެ  )ށ(  
 ، އެ އިދާރީ ާދއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން،ބޭނެގޮތް ހެދުމަށްފަހުރައްޔިތުންނަށް ލި

 ، އަންހެނުން ކުރިއަރުވާ ކޮމިޓީތަކާއި،އެ އިދާރީ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި
 . މަދަނީ ޖަމާޢަތްތަކާ މަޝްވަާރކުރުން،ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޖުމްލަ ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޝްވަރާތަކަށްފަހު) ށ (މި މާއްދާގެ )ނ(  
 އެ އިދާރީ ދާއިރާެގ ވެރިކަންކުރާ ،އެ ރަށެއް ،މެންބަރުންގެ ތިންބައިކުޅަދެބައިގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން

ނޑައެޅުމަށް ފާސްކުރުން  .ރަށްކަމުގައި ކަ

އެ އިދާރީ ދާއިރާގެ އެކަމަށް  ،ކުރުމަށްފަހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފާސް) ނ(މި މާއްދާގެ  )ރ(  
 އެ އިދާރީ ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން މެދުވެރިކޮށް ،ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު އޮތްތޯ ބެލުމަށް

 . ދާއިރާއެއްގެ ރައްޔިތުންގެ ޢާންމު ސިއްރު ވޯޓެއް ނެގުން

 ވޯޓުދިން މީހުންގެ ޞައްޙަ ވޯޓުގެ ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިއްރު ވޯޓުގައި) ރ(މި މާއްދާގެ  )ބ(  
 .އިންސައްތައަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ވޯޓުން އެ ނިންމުމަށް ތާއީދުކުރުން) ފަންސާސް (50

ވެރިރަށް ބަދަލުކުރުން  
 މަނާވުން

 ، އިދާރީ ދާއިރާއެއްގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށް،މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު )ހ( .6
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ،ތުގެމަތިން ބަދަލުކުރެވޭނީމި ޤާނޫނާއެއްގޮތްވާ ގޮ

 އަތޮޅު ކައުންސިލްތައް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ،ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން
 .އިންތިޚާބުވުމަށްފަހުގައެވެ

ގައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ،މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއި )ށ(  
 އަތޮޅު ކައުންސިލްތައް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިންތިޚާބުވުމާދެމެުދ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ، އެއްވެސް އިދާރީ ދާއިރާއެއްގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށް،ހިނގާ މުއްދަތުގައި
 .ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 5 މި ޤާނޫނުގެ ،އްގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށްއިދާރީ ދާއިރާއެ )ހ( .7ޖަދުވަލު އިޞްލާޙުކުރުން
 ބަދަލުކުރަން އެ އިދާރީ ދާއިރާއެއްގެ ރައްޔިތުން ،އުޞޫލާއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން

ނޑައަޅައިފިނަމަ  މި ޤާނޫނުގެ ، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރާ އިޢުލާނަކުން،ކަ
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 .ދަލު ގެންނަންވާނެއެވެޖަދުވަލަށް ކަމާގުޅޭ ބަ

 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރުމަށް ،ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން) ހ(މި މާއްދާގެ  )ށ(  
ނޑައަޅާފައިވާ އިޢުލާން ާޝއިޢުކުރުމުން މި ޤާނޫނުގެ ަޖދުވަލަށް އެ ބަދަލު ގެނެވުނީކަމުގައި  ،ކަ

 .ބެލެވޭނެއެވެ

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން . ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދައި ހިންގާނީ މިނިސްޓަރެވެމި  .8ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގުން
 ،މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަަދއި) ދޭއް (2ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް މި ޤާނޫނު ތަޞްދީޤުކުރާތާ ގިނަވެގެން 

 .ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ

 ތަޞްދީޤުކޮށް ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ،ނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީމި ޤާނޫ .9 ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރުން
 .ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ

 އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް ،މި ޤާނޫނުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާހިނދަކު.10 މާނަކުރުން
 . ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ،ތްތަކާއި ލަފުޒުތަކާގުޅިގެން އެ ޢިބާރާ،ދެވިފައިވަނީ

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ،އެވަނީ ކަމަށް ބުނެފައި] އިދާރީ ދާއިރާ[ )ހ(  
 އެހެން އިދާީރ ، ގައި ބަޔާންވެގެންވާ އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން މާލެ ފިޔަވައ2ިޖަދުވަލު 

 . ދާއިރާތަކަށެވެ

ރޒަށެވެ،އެވަނީ ކަމަށް ބުނެފައި] މިނިސްޓަރު[ )ށ(   ނުވަތަ .  މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާ
ނުވަތަ އެ ވުޒާރާގެ . އަތޮޅުތަކަށް ދިވެހިސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލާ ވަޒީރަށެވެ

 .އިސްވެރިޔާއަށެވެ

ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީެގ  ދިވެހި،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ] އަތޮޅު ކައުންސިލް[ )ނ(  
 .ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަތޮޅު ކައުންސިލަށެވެ) ށ( ވަނަ މާއްދާގެ 230

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ] ރަށު ކައުންސިލް[ )ރ(  
 .ލަށެވެގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަށު ކައުންސި) ށ( ވަނަ މާއްދާގެ 230

 ވަނަ 231 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ] އިންތިޚާބު[ )ބ(  
ގެ ދަށުން ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބާއްވާ އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށު ) ރ(މާއްދާގެ 

 .ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބަށެވެ

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ، ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ]އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން[ )ޅ(  
.ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށެވެ) ހ( ވަނަ މާއްދާގެ 167ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
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 ޖަދުވަލު

 އިދާރީ ދާއިރާތަކާއި ވެރިކަންކުރާ ރަށްރަށް

ނޑައެޅިފައި މިވާ ރަށްތަކަކީ  ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަާސީސ 2008 އޯގަސްޓް 7 ،މި ޖަދުވަލުގައި ކަ
 . ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އިދާރީ ދާއިރާތަކުގައި ވެރިކަންކުރަމުން އައި ރަށްތަކެެވ2 އެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖަދުވަލު ،ތަޞްދީޤުކުރެވުނުއިރު

 

 ވެރިކަންކުރާ ރަށް ރަސްމީ ނަން އިދާރީ ދާއިރާ

 އްދޫދި އުތުރުބުރި ތިލަދުންމަތީ ހއ

 ކުޅުދުއްފުށި ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރި ހދ

 ފުނަދޫ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރި ށ

 މަނަދޫ މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރި ނ

 އުނގޫފާރު މާޅޮސްމަޑުލު ުއތުރުބުރި ރ

 އޭދަފުށި މާޅޮސްމަޑުލު ެދކުނުބުރި ބ

 ނައިފަރު ފާދިއްޕޮުޅ ޅ

 ތުލުސްދޫ މާލެއަތޮޅު ކ

 ރަސްދޫ ރުބުރިއަރިއަތޮޅު އުތު އއ

 މަހިބަދޫ އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރި އދ

 ފެލިޫދ ފެލިދެއަތޮުޅ ވ

 މުލި މުލަކަތޮޅު މ

 ނިލަންދޫ ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރި ފ

 ކުޑަހުވަޫދ ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރި ދ

 ވޭމަންޑޫ ކޮޅުމަޑުުލ ތ

 ފޮނަދޫ ހައްދުންމަތި ލ

 ވިލިނގިލި ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރި ގއ

 ތިނަދޫ ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރި ގދ

 ފުވައްމުލައް ފުވައްމުލައް ޏ

 ހިތަދޫ އައްޑުއަތޮޅު ސ

  



ް ތަންތަނ ިލބެންހުންނާނެ ް ގެޒެޓ

އީޮފްސ ެ ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާގ

އޮތިޯރީޓ މިަނޓީަރ މޯލިްޑވްްސ

ް ިލިމޓެޑ ް ޕްޯސޓ މޯލިްޑވްްސ

އީޮފްސ ް ޕްޯސޓ ހުންނަ ވެލާނާގޭގިައ

ު މަރުކަޒ ެ ޒުވާނުންގ

ކުތުބުޚާނާ ޤައީުމ

ަސރިވްސ ކްަސޓަމްްސ މޯލިްޑވްްސ

ރިެޖްސޓްރަޭޝން ް ނަޭޝނަލ ް އޮފ ް ޕާޓްމަންޓ ިޑ

އެންޑް އިެމގްރަޭޝން ިއިމގްރަޭޝން ް ޕާޓްމަންޓް އޮފ ިޑ

އޮތިޯރީޓ ު ރެވިެނއ ް ިއންލަންޑ މޯލިްޑވްްސ

ް 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 ިއޢުލާންތަކިާއ

ް 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


