
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯނު:  3323701 ، 3336137

ފެކްސް: 3325500

gazette@po.gov.mv 

www.gazette.gov.mv

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: 3/2014

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2008 )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް

3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

ވޮލިއުމް: 43    އަދަދު: 3       ތާީރޚު: 11 ަރބީޢުލްއައްވަލް 1435  -  12 ޖަނަވަރީ 2014   އާދީއްތަ
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ވޮލިއުމް: 43     އަދަދު: 3                                                              ދިވެހިަސރުކާރުގެ ގެޒެޓް

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ދ�އ�ރ�ގ�  ވ�ނ�ތ�ނ� ހ� އ�ތ� ރ�އ�ޔ�ތ�ނ�ގ� މ�ޖ�ލ�ހ�ގ�ދ�ވ� ހ�މ�ވ�  30މ�ހ�ގ�  ޑ�ސ�ނ�ބ�ރ�ވ�ނ� އ�ހ�ރ�ގ�  2013

ވ�ނ� އ�ޞ�ލ�ޙ�  3(ވ�ޒ�ފ�އ�ބ�ހ� ޤ�ނ�ނ�) އ�ށ�  2008/2ޤ�ނ�ނ� ނ�ނ�ބ�ރ� " ވ�ނ� ޖ�ލ�ސ�އ�ނ� ފ�ސ�ކ�ރ�އ�ވ� 23

   2014 ޖ�ނ�ވ�ރ� 12 ،އ�ދ�ގ�އ�ވ� ގ�ތ�ގ� މ�ތ�ނ�ވ�ނ� މ� 92ޤ�ނ�ނ�އ�ސ�ސ�ގ�  "ބ�ލ� ގ�ނ�އ�މ�ގ�

މ� ބ�ލ�  ،ދ�ވ�ހ� ރ�އ�ސ�ލ�ޖ�މ�ހ�ރ�އ�ޔ� ތ�ޞ�ދ�ޤ� ކ�ރ�އ�ވ�މ�ނ� އ�ދ�އ�ތ�ހ) ވ� 1435 ރ�ބ�ޢ�ލ�އ�އ�ޥ�ލ� 11(

  ދ�ވ�ހ�ސ�ރ�ކ�ރ�ގ� ގ�ޒ�ޓ�ގ�އ� މ�އ�ދ� ޝ�އ�ޢ� ކ�ރ�ވ�އ�ޖ�އ�ވ�. ،ޤ�ނ�ނ�ކ�ށ�ވ�
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ވޮލިއުމް: 43     އަދަދު: 3                                                              ދިވެހިަސރުކާރުގެ ގެޒެޓް

 ދ�ވ�ހ�ސ�ރ�ކ�ރ�ގ� ގ�ޒ�ޓ�                          އ�ދ�ދ�:    ވ�ލ�އ�މ�:

3

 2014/3 :ނ�ނ�ބ�ރ�ޤ�ނ�ނ� 

   (ވ�ޒ�ފ�އ�ބ�ހ� ޤ�ނ�ނ�) އ�ށ�  2008/2 ޤ�ނ�ނ� ނ�ނ�ބ�ރ� 

  ޤ�ނ�ނ�  އ�ޞ�ލ�ޙ� ގ�ނ�އ�މ�ގ� ވ�ނ�  3

   (ވ�ޒ�ފ�އ�ބ�ހ� ޤ�ނ�ނ�) އ�ށ� އ�ޞ�ލ�ޙ� ގ�ނ�އ�މ�ގ� ޤ�ނ�ނ�ވ�.  2008/2މ�އ�، ޤ�ނ�ނ� ނ�ނ�ބ�ރ�   .1

އ� އ�އ� އ� މ�އ�ދ�ގ� (ނ) ކ�މ�ގ�އ� ހ�މ�ޖ�އ�ސ�އ�، އ�ނ�ނ�ނ�ވ� ގ�ތ�ށ� ވ�ނ� މ�އ�ދ�ގ�އ� މ�ހ�ރ� އ�ތ� ބ� 63ބ�ނ�ވ�ދ�ޔ� ޤ�ނ�ނ�ގ�  .2

  އ� މ�އ�ދ�އ�ށ� (ހ) އ�ދ� (ށ) އ�ތ�ރ�ކ�ރ�ނ�. 

  
ބ�ދ�ސ�ނ� ވ�ޒ�ފ� 

އ�ދ�ކ�ރ�މ�ށ� ހ�އ�ދ�ދ�ނ�މ�އ� 

  ޑ�ޕ�ސ�ޓ� ބ�ހ�އ�ޓ�ނ� 

ގ�ނ�އ�މ�ގ� ދ�ވ�ހ�ރ�އ�ޖ�ގ�އ� ވ�ޒ�ފ� އ�ދ�ކ�ރ�މ�ށ� ގ�ނ�ނ� ކ�ނ�މ� ބ�ދ�ސ�އ�އ� ރ�އ�ޖ�އ�ށ�   (ހ)  .63

ކ�ރ�ނ� އ�މ�ހ�ކ�، ރ�އ�ޖ�ގ�އ� މ�ސ�އ�ކ�ތ�ކ�ރ�މ�ގ� ހ�އ�ދ� ނ�ވ�ތ� "އ�މ�ޕ�ލ�އ�މ�ނ�ޓ� 

  އ�ޕ�ރ�ވ�ލ�" ހ�ދ�ނ�ވ�ނ�އ�ވ�.

ދ�ވ�ހ�ރ�އ�ޖ�ގ�އ� ވ�ޒ�ފ� އ�ދ�ކ�ރ�ނ� ބ�ދ�ސ�ނ� ގ�ނ�ނ� ފ�ރ�ތ�ތ�ކ�ނ� މ� ޤ�ނ�ނ�ގ�   (ށ)      

މ�ތ�ނ� ކ�މ�ބ�ހ� ދ�އ�ލ�ތ�ގ� ދ�ށ�ނ� ހ�ދ� ގ�ވ�އ�ދ�ގ�އ� ބ�ޔ�ނ�ކ�ށ�ފ�އ�ވ� ގ�ތ�ގ�

  މ�އ�އ�ސ�ސ�ގ�އ� ޑ�ޕ�ސ�ޓ� ބ�ހ�އ�ޓ�ނ�ވ�ނ�އ�ވ�.

(ތ�ނ�އ�)  3މ� ޤ�ނ�ނ�ށ� ޢ�މ�ލ�ކ�ރ�ނ� ފ�ށ�ނ� މ� ޤ�ނ�ނ� ފ�ސ�ވ�، ތ�ޞ�ދ�ޤ�ކ�ށ�، ދ�ވ�ހ�ސ�ރ�ކ�ރ�ގ� ގ�ޒ�ޓ�ގ�އ� ޝ�އ�ޢ�ކ�ރ�ތ�   .3

  މ�ސ�ދ�ވ�ސ� ހ�މ�ވ� ތ�ރ�ޚ�ނ� ފ�ށ�ގ�ނ�ނ�ވ�.

________________________  



ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންްތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް - ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު 12:30 ން 1:00 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހުކުރު ދުވަސް -  ހެނދުނު 11:00 ން 11:30 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހޮނިހިރު ދުވަސް - ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް  

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު 7:00 ން 7:45 އަށް

. . .your fr iend on air.


