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  ީކޮންެމ ހަފްާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ަތއްގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލު

. 12:00އަްނގާރަ ުދވަުހގެ މެންުދރު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

  

ބުދަ  : :  2016 މާރިޗު 9 -  1437 ޖުމާދަލްއޫލާ 29ތާރީޚު 32އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

 ތަކާއި،ން ަކނޑައަޅާ ަމއިޒާންންގ ެއންޑް އިންްފރާސްޓްރަްކޗަރުމިނިސްްޓީރ އޮފް ހަުއސި

 ށްކުއްޔަށްދިނުމާބެޭހ ުއސޫލަ ރަކާތްތައް ބޭްއވުމަށް އެކިއެކި ހަ ގައިތަންތަނުފަދަ  ބީޗު ކުތަކާއި،ޕާ

  ވަނަ ިއޞްާލޙު ެގނައުން 1
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  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް ހައުސިންގ އޮފް  މިނިސްޓްރީ

 ދިވެހިރާއްޖެ. ،މާލެ

 

ނޑައަޅާ މައިޒާންންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުމިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސި  ކުތަކާއި،ޕާ ތަކާއި،ން ކަ

          ށްކުއްޔަށްދިނުމާބެހޭ އުސޫލަ  ރަކާތްތައް ބޭއްވުމަށްއެކިއެކި ހަ  ގައިތަންތަނު ފަދަ  ބީޗު

  ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން 1

  

 .އަންނަނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން 1އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު ބުނެވިދިޔަ  .1

  
  1ޖަދުވަލު 

  ލިސްޓު ފަދަ ތަންަތން ކުއްަޔށް ދޫކުރާ އަގު  ބީޗުހުިރ ޕާކުތަކާއި މައިާޒންތަކާއި  މާލޭގައި

 

 ގަޑިއަކަށްޖެހޭ ކުލި ދޫކުރެވޭ ހަރަކާތް/ ދޫކުރެވޭ ފަރާތް ތަން 

 ރައިވެރިބޭ މައިޒާން

ފަރުދުންނަށާއި، ކުންފުނިތަކަށާއި، ސްކޫލްތަކަށާއި، ދައުލަތުގެ އެކި  އަމިއްލަ
 ޖަމާޢަތްތަކަށް  ،ޖަމްޢިއްޔާ  ،މުއައްސަސާތަކަށާއި

  ރުފިޔާ 500/-

 ކުންފުނިތަކަށާއި، ފަރުދުންނަށާއި، ކުޑަކުދިންގެ ހަރަކާތްތަކަށް (އަމިއްލަ 

 ޖަމާޢަތްތަކަށް) ،ޖަމްޢިއްޔާ  ،މުއައްސަސާތަކަށާއި އެކި ދައުލަތުގެ ސްކޫލްތަކަށާއި،

  ރުފިޔާ 200/-

  ވިލިނގިލީ ބިޗް

ފަރުދުންނަށާއި، ކުންފުނިތަކަށާއި، ސްކޫލްތަކަށާއި، ދައުލަތުގެ އެކި  އަމިއްލަ
  ޖަމާޢަތްތަކަށް  ،ޖަމްޢިއްޔާ  ،މުއައްސަސާތަކަށާއި

  ރުފިޔާ 500/-

 ކުންފުނިތަކަށާއި، ފަރުދުންނަށާއި، ކުޑަކުދިންގެ ހަރަކާތްތަކަށް (އަމިއްލަ 
 ޖަމާޢަތްތަކަށް) ،ޖަމްޢިއްޔާ  ،މުއައްސަސާތަކަށާއި އެކި ދައުލަތުގެ ސްކޫލްތަކަށާއި،

  ރުފިޔާ 200/-

 ދޮށު މައިޒާން ޔޮމުއިވެ
ސްކޫލްތަކަށާއި، ދައުލަތުގެ އެކި  ފަރުދުންނަށާއި، ކުންފުނިތަކަށާއި، އަމިއްލަ

 ޖަމާޢަތްތަކަށް  ،ޖަމްޢިއްޔާ  ،މުއައްސަސާތަކަށާއި

  ރުފިޔާ 500/-
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 ކުންފުނިތަކަށާއި، ފަރުދުންނަށާއި، ކުޑަކުދިންގެ ހަރަކާތްތަކަށް (އަމިއްލަ 
 ޖަމާޢަތްތަކަށް) ،ޖަމްޢިއްޔާ  ،މުއައްސަސާތަކަށާއި އެކި ދައުލަތުގެ ސްކޫލްތަކަށާއި،

  ރުފިޔާ 200/-

ބީޗް  ލްޓިފިޝައާ

(  (ހިތްފަސޭހަ މައިޒާން

ފަރުދުންނަށާއި ކުންފުނިތަކަށާއި  ކުޑަކުދިންގެ ހަރަކާތްތަކަށް (އަމިއްލަ 
ތްތަކަށް) ޢަޖަމާ ،ޖަމްޢިއްޔާ  ،ދައުލަތުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކަށާއި ،ސްކޫލްތަކަށާއި

  ރުފިޔާ 200/-

ދައުލަތުގެ އެކި  ،ސްކޫލްތަކަށާއި ،ކުންފުނިތަކަށާއި ،ފަރުދުންނަށާއި  އަމިއްލަ

  ތްތަކަށްޢަޖަމާ  ،ޖަމްޢިއްޔާ  ،މުއައްސަސާތަކަށާއި

  ރުފިޔާ 500/-

  ރަސްފަންނު 

ފަރުދުންނަށާއި ކުންފުނިތަކަށާއި  ކުޑަކުދިންގެ ހަރަކާތްތަކަށް (އަމިއްލަ 
ތްތަކަށް) ޢަޖަމާ ،ޖަމްޢިއްޔާ  ،ދައުލަތުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކަށާއި ،ސްކޫލްތަކަށާއި

  ރުފިޔާ 200/-

ދައުލަތުގެ އެކި  ،ސްކޫލްތަކަށާއި ،ކުންފުނިތަކަށާއި ،ފަރުދުންނަށާއި  އަމިއްލަ
  ތްތަކަށް ޢަޖަމާ ،ޖަމްޢިއްޔާ  ،މުއައްސަސާތަކަށާއި

  ރުފިޔާ 500/-

 

 



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 ައށް
. . .your fr iend on air.


