
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

ް ިދވިެހ ިސިވލް ަސރިވްސގެ ގަވިާއދު 2010 އަށ

ް 8 ވަނަ ިއްޞލާޙު ގެނައުނ

2011/R-45 ގަވިާއދު ނަންބަރު:

ވިޮލއުމް: 40     އަދަދު: 147      ތީާރޚު: 6 ޛުލްޤިަޢދާ 1432  -  4 އޮކްޓޯބަރ 2011  އަންގާރަ
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ިސިވލް ަސރިވްސ ކިޮމަޝން

ެ މާލެ، ިދވިެހރާއްޖ

ް ިދވިެހ ިސިވލް ަސރިވްސގެ ގަވިާއދު 2010 އަށް 8 ވަނަ ިއްޞލާޙު ގެނައުނ

ިތީރގިައ ިމވީަނ ިދވިެހ ިސިވލް ަސރިވްސގެ ގަވިާއދު 2010 ގެ 164 ވަނަ މާއްދާ ިއްޞލާޙު ކުރިެވފިައވާ ގޮތެވެ.

ިމ ިއްޞލާޙަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށީާނ ިދވިެހަސރުކާރުގެ ގެޒެޓުގިައ ާޝިއޢުކުރާ ތީާރޚުން ފިެށގެންނެވެ.

ދިަރފުޅު  ފިެށގެން،  ތީާރޚުން  ހަމަވާ  ޗުއީްޓ  ިލބޭ  މަންމައަށް  ދިަރފުޅުގެ  ގިުޅގެން  ިވހެއުމާ 

ވަނަ   46 ޤާނޫނުގެ  ފާއާބެހޭ  ވީަޒ ބައްޕައަށް،  ނުވަތަ  މަންމައަށް  ދިަރފުޅުގެ  ބެލުމަށްޓަކިައ 

(އެކެއް)   1 ގޮތަށް  ނިުލބޭ  ނަމަ، މާުސރަ  އިެދއްޖެ  ފު  މިަތން، މުވައްޒަ ގޮތުގެ  މާއްދާގިައވާ 

އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ިދގުނޫން، އިަދ ިވހެއުމާ ގިުޅގެން ދިަރފުޅުގެ މަންމައަށް ިލބޭ ޗުއީްޓ ހަމަވާ 

ތީާރޚުން ފިެށގެން 1 (އެކެއް) އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ިއތުރުނުވާ ގޮތަށް، ިތީރގިައވާ ގޮތުގެ މީަތން، 

”މަޔަކަށް ނުވަތަ ބަފަޔަކަށް ވުމުން ިލބޭ ޗުއީްޓ“ ދިެވދާނެއެވެ.

.164 މަޔަކަށް ނުވަތަ ބަފަޔަކަށް 

ވުމުން ިލބޭ ޗުއީްޓ

ދިަރފުޅު ބެލުމަށްޓަކިައ ދިަރފުޅުގެ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕައަށް ”މަޔަކަށް ނުވަތަ ބަފަޔަކަށް 

އީޮފހަށް  ވަގުތު  ހަމަޖައާްސނޭ  ިއނިްތޒާމު  ޗުއީްޓ“ ބޭނުންވާނަމަ، ބަދަލު  ިލބޭ  ވުމުން 

ފު، އެ ކަމަށް އިެދ، ލްަސ ވެގެން، ދިަރފުޅުގެ  ިދނުމަށްޓަކިައ، ޗުއީްޓއަށް އެދޭ މުވައްޒަ

މަަސއްކަތު  މަދުވެގެން  ތީާރޚުގެ  ހަމަވާ  ޗުއީްޓ  ިދން  ގިުޅގެން  ިވހެއުމާ  މަންމައަށް 

ކަމާބެހޭ  އީޮފހަށް،  އަދާކުރާ  ފާ  ވީަޒ ފަކު  މުވައްޒަ އެ  ކިުރން،  (ފަނަރަ) ދުވްަސ   15

ިލއުންތަކާއެކު، ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. ިމގޮތުން ދެވޭ ”މަޔަކަށް ނުވަތަ ބަފަޔަކަށް ވުމުން 

ފަށް ިލބޭ ޗުއީްޓ ހަމަވާ  ިލބޭ ޗުއީްޓ“ ގުނަން ފަށީާނ ިވހެއުމާ ގިުޅގެން އަންހެން މުވައްޒަ

ތީާރޚާ ިވިދގެންނެވެ.

(ހ)

ިވހެއުމާ ގިުޅގެން ދިަރފުޅު ބެލުމަށްޓަކިައ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕައަށް، ”މަޔަކަށް ނުވަތަ 

ބަފަޔަކަށް ވުމުން ިލބޭ ޗުއީްޓ“ ިދނުމުގިައ ދިަރފުޅުގެ މަންމައިާއ ބައްޕަ ިދވިެހ ިސިވލް 

ފާ އަދާކުރަމުންދާނަމަ، އެ ީމހުންނަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް ިމ ޗުއީްޓގެ  ަސރިވްސގިައ ވީަޒ

މުއްދަތު ދީެމހުންގެ މެދުގިައ ބަހިައލިައގެން ދިެވދާނެއެވެ.

(ށ)
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އަހަރު  (އެކެއް)  1 ފިުރހަމަ ގެ  ޗުއީްޓ“ ިލބޭ ް ވުމުނ ް ބަފަޔަކަށ ނުވަތަ ”މަޔަކަށް 

ޗުއީްޓ ިލބޭ ް ފަށ މުވައްޒަ ް އަންހެނ ް ގިުޅގެނ ާ ިވހެއުމ ފުންނަށް، މުވައްޒަ ާ ބޭނުންނުވ

އިެދ  ް ިމ ޗުއީްޓއަށ ތެރޭގިައ ެ ދުވަހުގ އަހަރު  (އެކެއް)  1 ފިެށގެން ް ތީާރޚުނ ާ ހަމަވ

ާ ބޭނުންވ ޗުއީްޓ ް ފެއ މުވައްޒަ އެ ހުށަހަޅިާއރު، އިެދ ް ޗުއީްޓއަށ ިމ ހުށަހިެޅދާނެއެވެ.

ޗުއީްޓ އިަދ ކުރުމާއެކު، ް ބަޔާނ ު ތީާރޚ ާ ިނންމ އިަދ ާ ފަށ ޗުއީްޓ އިަދ ިމންވަރިާއ

އިެދ  ް ޗުއީްޓއަށ ކިުރން ެ ދުވަހުގ 15 (ފަނަރަ) ު މަަސއްކަތ މަދުވެގެން ެ ތީާރޚުގ ާ ފަށ

ވާނެއެވެ. ް ހުށަހަޅަނ ް އީޮފހަށ ާ ކުރ ް މަަސއްކަތ

(ނ)

ދެވީޭނ ޗުއީްޓ ިމ ފަކަށްވްެސ މުވައްޒަ ކޮންމެ  ގޮތުގެމީަތން  ާ ގިައވ (ނ) ެ މާއްދާގ ިމ

ފަހަރުއެވެ. (އެކެއް) 1

(ރ)



ް ތައ ފޮނުއްވާ ގިަޑ ް ިހލޭ ދުރަށ ް އެންގެވުންތައ ގެޒެޓުގެ ިއޢުލާންްތަކިާއ ދެންނެވުންތަކިާއ

ް 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

ް އަށ 7:00 ން 7:45 ު ރެއަކ ެ ކޮންމ ެ ހަފުތާގ

. . .your fr iend on air.

ް ތަންތަނ ް ގެޒެޓ
ް ތަންތަނ ހުންނާނެ ް ިލބެނ ް ގެޒެޓ

އީޮފްސ ެ ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާގ

އޮތިޯރީޓ މިަނޓީަރ މޯލިްޑވްްސ

ް ިލިމޓެޑ ް ޕްޯސޓ މޯލިްޑވްްސ

އީޮފްސ ް ޕްޯސޓ ހުންނަ ވެލާނާގޭގިައ

ު މަރުކަޒ ެ ޒުވާނުންގ

ކުތުބުޚާނާ ޤައީުމ

ަސރިވްސ ކްަސޓަމްްސ މޯލިްޑވްްސ

ރިަޖްސޓްރަޭޝން ް 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
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