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5 ފެބުރުވަރީ 2014 ގައި ގެޒެޓުކުރެވުނު ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ 

ލިސްޓަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކުގެ ތެރެއިން އެޑްރެސް ބަދަލުވި ފަރާތްތައް

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 

ވޮލިއުމް: 43    އަދަދު: 29       ތާީރޚު: 17 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1435  -  17 ފެބުރުވަރީ 2014   ހޯމަ





17/02/2014 ސޮފްހާ 1 ގެ 1

ގެނެވުނު ބަދަލު ނަން އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު އައިޑީ ނަންބަރ #

އެޑްރެސް "މ.ސައިލާގެ" އިން "ހ.ނިއުކްއީން" އަށް ބަދަލުކުރުން އާމިނަތު ޝަހްލާ މ.ސައިލާގެ މާލެ ކ A001795 1

އެޑްރެސް "ނާރިނގު ވިލާ" އިން "އެފްސިސް" އަށް ބަދަލުކުރުން ޒިހާން ރިޔާޒް ނާރިނގު ވިލާ ފުވައްމުލައް ޏ A276480 2

އެޑްރެސް "ކެއުޅުގެ" އިން "ޒެލިޝް" އަށް ބަދަލުކުރުން އާމިނަތު އިބްރާހިމް ދީދީ ކެއުޅުގެ ފުވައްމުލައް ޏ A004011 3

އެޑްރެސް "އެއްމުލިމާގެ" އިން "ސީސައިޑް" އަށް ބަދަލުކުރުން މަރްޔަމް އަޙުމަދު އެއްމުލިމާގެ ފުވައްމުލައް ޏ A160713 4

އެޑްރެސް "މަތަރެސްމާގެ" އިން "ފީށިގަޑިގެ" އަށް ބަދަލުކުރުން ޙަސަން މުޙައްމަދު މަތަރެސްމާގެ ފުވައްމުލައް ޏ A004797 5

އެޑްރެސް "މޫން ވޯރކް" އިން "ކެލިކްސް" އަށް ބަދަލުކުރުން ފާތިމަތު ލިއުޝާ އަބްދުލް ހަމީދު މޫން ވޯރކް ފުވައްމުލައް ޏ A101283 6

05 ފެބްރުވަރީ 2014 ގައި ގެޒެޓްކުރެވުނު ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކުގެ ތެރެއިން އެޑްރެސް ބަދަލުވިފަރާތްތައް



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.
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