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 ގެޒެޓުގިައ ާޝިއޢުކުރީަނ، ޤާނޫނުތަކިާއ، ގަވިާއދުތަކިާއ، ަސރުކާރުގެ އީޮފްސތަކުން 

ނެރުއްވާ ިއޢުލާންތަކިާއ، ދެންނެވުންތަކިާއ، ންޫސބަޔާންތައް ފަދަ ިލޔުންތަކެވެ. 

  ގެޒެޓް ާޝިއޢުކުރީަނ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހިާއ ބުރްާސފިަތ ދުވަހުއެވެ. 

  ހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގިައ ާޝިއޢު ކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވާ ިލޔުންތައް ފޮނުއްވުމުގެ 

އެންމެފަހު ވަގުތީަކ، ކީުރ ހަފުތާގެ ބުރްާސފިަތ ދުވަހުގެ ިނޔަލަށެވެ. އިަދ ބުރްާސފިަތ 

ފޮނުއްވުމުގެ  ިލޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ާޝިއޢު  ގެޒެޓުގިައ  ދުވަހުގެ 

އެންމެފަހު ވަގުތީަކ، ިހނގަމުންދާ ހަފުތާގެ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ިނޔަލަށެވެ. ިލޔުންތައް 

ްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.     gazette@po.gov.mv ިމ ީއ.މިެއލް އެޑ

ގެޒެޓުގިައ  ާޝިއޢުކުރެއްވުމަށް  ފޮނުއްވާ  ިލޔުންތައް  ިލޔެފިައ ހުންނަންވީާނ   

މިައކްރޮޯސފްޓް ވާރޑުގިައ ފަރުމާ ފޮންޓުންނެވެ.
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ިއލެކަްޝންްސ ކިޮމަޝން

ެ މާލެ، ިދވިެހރާއްޖ

ް ިއލެކަްޝންްސ ކިޮމަޝންގެ ގަވިާއދަށް ފުރަތަމަ ިއްސލާޙު ގެނައުނ

ބުނިެވިދޔަ ގަވިާއދުގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަންނިަނިވގޮތަށް ިއްޞލާޙު ކުރުން. .1

ހީަވރު  ެސކްރެޓިޭރއެޓުގެ ރްަސީމ ގިަޑއީަކ، ހެނދުނު 8:00 ިއން  ކިޮމަޝނުގެ 

4.00 އަށެވެ.

(ށ) .3 ކިޮމަޝނުގެ 

ެސކްރެޓިޭރއެޓްއިާއ 

މަަސއްކަތު ގިަޑ

ބުނިެވިދޔަ ގަވިާއދުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަންނިަނިވގޮތަށް ިއްޞލާޙު ކުރުން. .2

ގޮތުން  ގުޅޭ  ިނންމުންތަކާ  އިަދ ކިޮމަޝނުގެ  ހާމަކޮށް  ިސޔަާސތުތައް  ކިޮމަޝނުގެ 

ީމިޑއާއަށް ހާމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރީާނ، ކިޮމަޝނުގެ ރީައްސ ނުވަތަ ނިާއބު 

ރީައްސ އެވެ. ރީައްސ ނުވަތަ ނިާއބު ރީައްސ ނެތް ހާލަތެއްގިައ ކިޮމަޝން ިހންގުމާ 

ހަވާލުވެހިުރ މެންބަރެކެވެ.

(ނ) .6 ީމިޑއާއަށް މަޢުލޫމާތު 

ް ިދނުނ

ބުނިެވިދޔަ ގަވިާއދުގެ 15 ވަނަ މާއްދާގެ (ވ) ގެ ގޮތުގިައ އަންނިަވ މާއްދާ ިއތުރުކުރުން. .3

ކިޮމަޝނުން  ިއލެކަްޝންްސ  ިއނިްތޚާބެއް،  ކަނޑައިެޅފިައވާގޮތަށް  ޤާނޫނުގިައ 

ހުރްަސއެޅުމުގެ  ިއނިްތޚާބަކަށް  އެ  ގްަސތުގިައ  ކިުރއަށްދިަނކޮށް  ިއޢުލާނުކޮށްގެން 

އެއްވްެސ  ގޮތުން  ފޯރުވުމުގެ  ނުފޫޒެއް  ނުވަތަ  ގޮތުން  ދިަތކުރުމުގެ  ނުވަތަ  ގޮތުން 

ިއތުރު  ިހނދު  ފިެނއްޖެ  ކިޮމަޝނަށް  ކިުރކަމަށް  ފަކު  މުވައްޒަ ކިޮމަޝނުގެ  ކަމެއް 

ފިާއން ވިަކކުރުމުގެ  ފަކު ވީަޒ ނޭަސހަތެއް ނުވަތަ ިއންޒާރެއް ިދނުމަކާނުލިައ އެމުވައްޒަ

ިއޚިުތޔާރު ކިޮމަޝނަށް ިލިބގެންވެއެވެ.

(ވ) .15 ފިާއން ވިަކކުރުން ވީަޒ

ބުނިެވިދޔަ ގަވިާއދުގެ 18 ވަނަ މާއްދާގެ (އ) އަންނިަނިވގޮތަށް ިއްޞލާޙު ކުރުން. .4

ފުން ނުރްަސީމ ގީަޑގިައ ނުނެރެ  މުވައްޒަ ގޮތުން  ހުންނަ  ކިޮމަޝނުގެ މަަސއްކަތް 

ކުރުވާނަމަ،  މަަސއްކަތް  ގީަޑގިައ  ިއތުރު  ހާލަތުތަކުގިައ  ނެތް  ފަރުޖެއެްސން 

 1  1/4 މަދުވެގެން  ިމންވަރުގެ  ޖެހޭ  ގިަޑއަކަށް  މާުސރިައން  ފެއްގެ  އެމުވައްޒަ

(1.25)، ބަޔަށް ވާ ފިައާސ ދޭންވާނެއެވެ. އިަދ އެފަދަ މަަސއްކަތެއް ކުރީުވ ހުކުރު 

(އ) .18 މާުސރައިާއ ިއތުރު ގީަޑގެ 

ފިައާސ
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ދުވަހެއްގިައނަމަ، އީެމހެއްގެ މާުސރިައން ގިަޑއަކަށް  ު ބަންދ ރްަސީމ ނުވަތަ ް ދުވަހެއ

ދެވޭނެއެވެ.  ގޮތުގިައ ގީަޑގެ ު ިއތުރ ފިައާސ ާ (1.5)، ބަޔަށްވ 1 1/2 ެ ިމންވަރުގ ޖެހޭ

ިއތުރުގިަޑއަށް  އިަދ ދުވަހަށެވެ. 30 (ިތީރްސ) ގުނީާނ ދުވްަސ ިދނުމުގިައ ިއތުރުގިަޑ

ހާލަތެއްގިައ އެފަދަ ކިުރމިަތވެއްޖެނަމަ ް ނެތްކަމެއ ިމގަވިާއދުގިައ ިދނުމުގިައ ފިައާސ

ނުވަތަ ު އޫުސލ ާ އަމަލުކުރަމުންދ ު މެދ ފުންނާ މުވައްޒަ ަސރިވްސ ް ިސިވލ ބަލަންވީާނ

ގަވިާއދަށެވެ.

ިއތުރުކުރުން. ާ މާއްދ އަންނިަނިވ ގޮތުގިައ ގެ (މ) ެ މާއްދާގ ވަނަ 18 ެ ގަވިާއދުގ ބުނިެވިދޔަ .5

ތެރިެއން ެ ފުންގ މުވައްޒަ ާ ކުރ އަދާ  ާ ފ ވީަޒ ެސކްރެޓިޭރއެޓްގިައ  ެ ކިޮމަޝންގ

ގީަޑގިައ ު ިއތުރ ފުން  މުވައްޒަ ިތބޭ މަޤާމުތަކުގިައ މީަތ ވުރެ ިޑރެކްޓަރުންނަށް 

ް ފިައާސއެއ ގީަޑގެ ު ިއތުރ ް ފުންނަށ އެމުވައްޒަ ނަމަވްެސ ކުރަންޖެހުނު ް މަަސއްކަތ

ނުދެވޭނެއެވެ.

(މ) .18 ގީަޑގެ ު ިއތުރ މާުސރައިާއ

ފިައާސ
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ް 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.


