
ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާގެ އީޮފްސ

ު ުތަކުރުފާނުމަގ ބޮޑ

މާލެ، ިދވިެހރާއްޖެ.

ފޯން:  3323701 ، 3336137

ފެކްްސ: 3325500

ނެރުއްވާ  އީޮފްސތަކުން  ަސރުކާރުގެ  ޤާނޫނުތަކިާއ،  ާޝިއޢުކުރީަނ،   ގެޒެޓުގިައ 

ި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

ް ކްލެމެނީްސ ބޯޑުގެ ގަވިާއދަށ

ް 1 ވަނަ ިއްޞލާޙު ގެނައުނ

2011/R-31 ގަވިާއދު ނަންބަރު:

ވިޮލއުމް: 40     އަދަދު: 106      ތީާރޚު:   17 ަޝޢުބާން 1432  -  18 ޖުލިައ 2011   ހޯމަ





3

އެޓަރީނޖެނެރަލްގެ އީޮފްސ

ެ މާލެ، ިދވިެހރާއްޖ

ް ކްލެމެނީްސ ބޯޑުގެ ގަވިާއދަށް 1 ވަނަ ިއްޞލާޙު ގެނައުނ

ކްލެމެނީްސ ބޯޑުގެ ގަވިާއދުގެ 10 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ިތީރގިައވާ ގޮތަށް ިއްޞލާޙު ކޮށީްފމެވެ.  .1

10. (ށ) ބޯޑުން ިދރާާސކޮށިްދނުން އިެދ ިއލިްތމެާސއް ިލބުމުން، އެ ިއލިްތމެާސއް ިލބޭތާ 90 (ނުވިަދހަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގިައ 

އެ ިއލިްތމްާސ ިދރާާސކުރުމަށްފަހު، އެ ިއލިްތމާާސ ގުޅޭގޮތުން ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާއަށް ިލޔުމުން ލަފިާދނުން.

ކްލެމެނީްސ ބޯޑުގެ ގަވިާއދުގެ 13 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ިތީރގިައވާ ގޮތަށް ިއްޞލާޙު ކޮށީްފމެވެ.  .2

13. (ނ) ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ޤާނީޫނ ޢަދަދީަކ 5 (ފަހެއް) މެމްބަރުންނެވެ.

ގެޒެޓުގިައ  ިދވިެހަސރުކާރުގެ  ިމގަވިާއދު  ފަށީާނ،  ޢަމަލުކުރަން  ިއްޞލާޙުތަކަށް  ިމގެނެވުނު  ގަވިާއދަށް  ބޯޑުގެ  ކްލެމެނީްސ   .3

ާޝިއޢުކުރާ ދުވަހުން ފިެށގެންނެވެ. 



ް 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

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

ް ބުކޮްޝޕ ީރޑަރ

ިސކްްސ ޕެންްސ

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

. . .your fr iend on air.


