
ޤައީުމ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކިެތ ޖަމާކުރުމިާއ،

ު ޖަމާކުރެވޭ ތަކެއްޗާމެދު ޢަމަލުކުރަނީްވ ގޮތުގެ ގަވިާއދ

2012/R-2 ގަވިާއދު ނަންބަރު:

ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާގެ އީޮފްސ

ު ުތަކުރުފާނުމަގ ބޮޑ

މާލެ، ިދވިެހރާއްޖެ.

ފޯނު:  3323701 ، 3336137

ފެކްްސ: 3325500

 ގެޒެޓުގިައ ާޝިއޢުކުރީަނ، ޤާނޫނުތަކިާއ، ގަވިާއދުތަކިާއ، ަސރުކާރުގެ އީޮފްސތަކުން 

ނެރުއްވާ ި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
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ާ ޤައީުމ ކުތުބުޚާނ

ިމިންސޓީްރ އޮފް ޓިޫރޒަމް، އާޓްްސ އެންޑް ކަލްޗަރ

މާލެ، ިދވިެހރާއްޖެ.

ު ޤައީުމ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކިެތ ޖަމާކުރުމިާއ، ޖަމާކުރެވޭ ތަކެއްޗާމެދު ޢަމަލުކުރަނީްވ ގޮތުގެ ގަވިާއދ

ިމީއ ޤައީުމ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކިެތ ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ތަކިެތ ޖަމާކުރުމިާއ، (ހ)1.ތަޢާރުފު 

ޖަމާކުރެވޭ ތަކެއްޗާމެދު ޢަމަލުކުރަނީްވ ގޮތުގެ ގަވިާއދެވެ.

ިމ ގަވިާއދަށް ިކޔީާނ، ”ޤައީުމ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކިެތ ޖަމާކުރުމިާއ، ޖަމާކުރެވޭ ތަކެއްޗާމެދު (ށ)

ޢަމަލުކުރަނީްވ ގޮތުގެ ގަވިާއދު“ އެވެ.

ިމ ގަވިާއދީަކ، ޤާނޫނު ނަމްބަރު 1/2006 (ޤައީުމ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކިެތ ޖަމާކުރުމުގެ (ނ)

ޤާނޫނު) ގެ 4 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބާރު ިލިބދޭ ގަވިާއދެކެވެ. 

ިމ ގަވިާއދަށް ޢަމަލު ކުރަން ފަށީާނ، 10 ޖެނުއީަރ 2012 ން ފިެށގެންނެވެ.(ރ)

ިމ ގަވިާއދު ިހންގިައ ތަނީްފޛު ކުރީާނ، ޤައީުމކުތުބުޚާނާ ިއންނެވެ. (ބ)

ޤާނޫނު ނަމްބަރު 1/2006 (ޤައީުމ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކިެތ ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 5 ވަނަ 2.ޖަމާކުރެވޭ ތަކިެތ

ާ ިތީރގިައވާ ތަކިެތ، އެ އެއްޗެއް ާޝިއޢުކުރާތ މާއްދާގިައ ކަނޑައަޅާފިައވާ ތަކީެތގެ ތެރިެއން 

1 މްަސދުވަހުގެ ތެރޭގިައ ޤައީުމ ކުތުބުޚާނާއަށް ޖަމާކުރަންވާނެއެވެ.  

ޗާޕުކުރިެވފިައ ހުންނަ ތަކިެތ:

ފޮތް.(ހ)

ތަފާތު މާއްދާތަކަށް ިލޔެފިައ ހުންނަ ފޮތް ފަދަ ތަކިެތ (ީހރްަސ ޖަހިައ / ފަހާފިައ ނުވަތަ 

ބިައންޑުކޮށް، ކަވަރު ލިެވ، ފޮތެއްގެ ިސފިައގިައ ހުންނަ ބާވަތުގެ ތަކިެތ.) (ީމގެ ތެރޭގިައ 

ިރޕޯޓިާއ، ީތީސްސއިާއ، ބަޔޮގްރީަފ ފަދަ ތަކިެތ ިހމެނެއެވެ.)
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މަޖައްލާ.(ށ) ންޫސ،

ހުންނަ ިލޔެފިައ ް އިެކ މާއްދާތަކަށ ތަކިެތ، ާ ގޮތުގިައ ާޝިއޢުކުރ ެ މަޖައްލާގ މަޖައްލާ:

ް އޫުސލަކުނ ވިަކ ާ ކަނޑައިެޅފިައވ ިހމެނޭގޮތަށް، ު މަޢުލޫމާތ ފަދަ ތްަސީވރު ވާހަކަ، ިލޔުން،

ތަކިެތ. ނެރޭ އެއްފަހަރު) ު މަހަކ ހަފުތާއަކު، ް (ިމާސލަކަށ

ީފޗަރ ިއްޝިތހާރު، ޚަބަރިާއ، ާާ ާޝިއޢުކުރ ނޫހިާއ، ާ ާޝިއޢުކުރ ް ޢާންމުކޮށ ންޫސ:

ތަކިެތ. ެ ބާވަތުގ ިހމެނޭ އާރިޓކަލްްސ

ބެލެހެއްޓުމިާއ ތަކިެތ ޖަމާކުރެވޭ

ް ބޭނުން ކުރުނ

ު(ހ)3. ރައްކާތިެރކަމާއެކ ގޮތުގިައ ތިަރކިައގެ ޤައީުމ ތަކިެތ ޖަމާކުރެވޭ ް ދަށުނ ެ ޤާނޫނުގ

ބެލެހެއްޓޭނެއެވެ.

ު(ށ) ޙައްޤ ެ އޭގ ނުވަތަ ު މަުސއިްނފ އުފެއިްދ ް އެއްޗެއ އެ ކުރެވީޭނ، ު ޢާންމ ތަކިެތ ޖަމާކުރެވޭ

ިލބުމުންނެވެ. ފަރާތުގެ ހުއްދަ ާ ިލިބީދފިައވ

ެ(ނ) އެއްޗެއްގ އެ ދޫކުރެވީޭނ، ް ނަކަލެއ ނުވަތަ ް ފޮޓޯކީޮޕއެއ ތެރިެއން ތަކީެތގެ ޖަމާކުރެވޭ

ހަމައެކިަނ ް ނުވާގޮތަށ ް ފިައދާއަކަށ ިވޔަފީާރގެ އިަދ ް ނާންނަގޮތަށ ް އިުނކަމެއ ް އްަސލަށ

ފަދަ ް ިދރާާސކުރުނ އިަމއްލަ ނުވަތަ  ް ބޭނުމަކަށ ިޢލީްމ  ނުވަތަ ް އުނގެނުމަކަށ

ކަންކަމަށެވެ.

ް(ރ) ބޭނުމެއ ދޫކިުރ ް އެ ނަކަލެއ ބޭނުން، ެ ނަކަލެއްގ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ގެ (ނ) ެ މާއްދާގ ިމ

ކިުރ ް އެކަމެއ ު މްަސއިޫލއްޔަތ އެކަމުގެ  ކޮށިްފނަމަ، ބޭނުން  ް ބޭނުމަކަށ ް އެހެނ ް ނޫނ

އުފުލަންވާނެއެވެ. ް ފަރާތަކުނ

____________





ް ތަންތަނ ިލބެންހުންނާނެ ް 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 ގާނީދ ިއނިްދރާ

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

ިސކްްސ ޕެންްސ

އެފް.އެމް. ަސން

ް ޔޯ އެޓޮލ ރިޭޑ

ް ޕްރިައވެޓ މޯލިްޑވްްސ ދަ ް އޮފ ކަމްޕީެނ ިއނުްޝއަރެންްސ ް އެލިައޑ

ް ިލިމޓެޑ

ް 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.


