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އެޓަރީނޖެނެރަލްގެ އީޮފްސ

ެ މާލެ، ިދވިެހރާއްޖ

ް ކްލެމެނީްސ ބޯޑުގެ ގަވިާއދަށް 2 ވަނަ ިއްޞލާޙު ގެނައުނ

ކްލެމެނީްސ ބޯޑުގެ ގަވިާއދުގެ 9 ވަނަ މާއްދާގިައ ިމހާރު ިލޔިެވފިައވީަނ، އެ ގަވިާއދުގެ 9 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ކަމުގިައ ބަލިައ   .1

އެމާއްދާއަށް (ށ) ިއތުރު ކުރުން.

އެލަވަނެްސއް   މެމްބަރުންނަށް  ޕާޓްޓިައމް  ހިާޒރުވާ  ބައްދަލުވުންތަކަށް  ކިޮމީޓ  ޖަލާްސތަކަށިާއ  ރްަސީމ  ބޯޑުގެ  (ށ)   .9

ކަނޑައެޅުމުގެ ިއޚިުތޔާރު ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާއަށް ިލިބގެންވެއެވެ.   

ކްލެމެނީްސ ބޯޑުގެ ގަވިާއދުގެ 11 ވަނަ މާއްދާއަށް (އ)، (ވ)، (މ) އިަދ (ފ) ިއތުރު ކުރުން.  .2

ިލިބފިައވާ  އެފުރަުޞތު  ހުށަހަޅާ  ިލިބގަތުމަށްޓަކިައ  ފުރަުޞތު  ޕެރޯލްގެ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ   8 ގަވިާއދުގެ  ޕެރޯލްގެ  (އ) 

ކިުރން، މަޢާފުކޮށިްދނުމިާއ އަދަބު  ގެއްލުމުގެ  އެފުރަުޞތު  ދަށުން  މާއްދާގެ  14 ވަނަ  ގަވިާއދުގެ  ފަރާތްތައް، ޕެރޯލްގެ 

ފޯމު  ހަވާލީާދ އެ  (ރ) އާ  މާއްދާގެ  16 ވަނަ  ގަވިާއދުގެ  އިެދ ިއލިްތމްާސ ހުށަހަޅިައިފނަމަ، ޕެރޯލް  ލިުއކޮށިްދނުމަށް 

ބިާޠލުކިުރކަން އެފަރާތަށް އެންގުން؛

ތަނީްފޛުނުކޮށް  ޙުކުމް  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ   88 ގެ  ޤާނޫނު)  (މްަސތުވާތަކެއްޗާބެހޭ   17/2011 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  (ވ) 

ިހފެހެއްޓުމުގެ އަމުރެއް ޑްރަގް ކޯޓުން ކޮށްފިައވާ ފަރާތެއްނަމަ އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޙުކުމް ތަނީްފޛުކުރަން ފެށުމުގެ ކިުރން، 

(ކ) އާ  މާއްދާގެ  އިެދ ިއލިްތމްާސ ހުށަހަޅިައިފނަމަ، އެޤާނޫނުގެ 85 ވަނަ  ލިުއކޮށިްދނުމަށް  މަޢާފުކޮށިްދނުމިާއ އަދަބު 

ހަވާލީާދ އެ ފޯމު ބިާޠލުކިުރކަން އެފަރާތަށް އެންގުން؛

(މ) ޤާނޫނުއާަސީސގެ 107 ވަނަ މާއްދާގިައ ބުނެފިައވާ ިރޔީާސ ދައުރެއްގިައ، މަޢާފުކޮށް ިދނުމިާއ އަދަބުލިުއކޮށް ިދނުމަށް އިެދ 

ހުށަހަޅާފިައވާ ިއލިްތމަާސކާ ގިުޅގެން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2010 (މަޢާފިުދނުމިާއ އަދަބު ލިުއކޮށް ިދނުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ

17 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ (1) އިަދ (3) ގެ ދަށުން ިނންމުމެއް ިނންމިައިފނަމަ ނުވަތަ އެ ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ   

ދަށުން އަދަބަށް ލުޔެއް ީދިފނަމަ އެ ިރޔީާސ ދައުރު ިނމުމުގެ ކިުރން، ނުވަތަ އެޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ (2) ގެ

ކިުރން، ފިާއތުވުމުގެ  ދުވްަސ  އަހަރު   2 ފިެށގެން  ތީާރޚުން  ިނނިްމ  ިނންމުން  އެ  ިނންމިައިފނަމަ  ިނންމުމެއް  ދަށުން   

އެ ިއލިްތމްާސގިައ ބުނެފިައވާ ކުށާ ގިުޅގެން، މަޢާފުކޮށިްދނުމިާއ އަދަބު ލިުއކޮށިްދނުމަށް އިެދ ިއލިްތމްާސ ހުށަހަޅިައިފނަމަ،   

އެ ފޯމު ބިާޠލުކިުރކަން އެފަރާތަށް އެންގުން؛ 



4

ދަށުން  ެ މާއްދާގ ވަނަ  29 ގެ  ޤާނޫނު) ެ ލިުއކޮށިްދނުމުގ ު އަދަބ ިދނުމިާއ ު (މަޢާފ  2/2010 ު ނަންބަރ ޤާނޫނު (ފ)

ޢަމަލުކޮށްފިައވުމީަކ  ފަދިައން ާ ގިައވ (ނ) ެ މާއްދާގ ޤާނޫނުގެ 4 ވަނަ ދަށުން، އެ ެ ިއޚިުތޔާރުގ ިލިބދޭ ް ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާއަށ

ތަނީްފޛުުވުން  އެއްބިައ ިތންބިައކުޅަ ެ މުއްދަތުގ ާ ކަނޑައަޅާފިައވ ް އަދަބަށ ެ ކުށުގ ާ ލިާޒމުކުރ މާއްދިާއން 7 ވަނަ ެ ޤާނޫނުގ އެ

ނުބެލުން؛ ް ކަމަށ

ގެޒެޓުގިައ ެ ިދވިެހަސރުކާރުގ ު ިމގަވިާއދ ފަށީާނ، ް ޢަމަލުކުރަނ ް ިއްޞލާޙުތަކަށ ިމގެނެވުނު ް ގަވިާއދަށ ެ ބޯޑުގ ކްލެމެނީްސ .3

ފިެށގެންނެވެ. ް ދުވަހުނ ާ ާޝިއޢުކުރ





ް ތަންތަނ ިލބެންހުންނާނެ ް ގެޒެޓ

އީޮފްސ ެ ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާގ

އޮތިޯރީޓ މިަނޓީަރ މޯލިްޑވްްސ

ް ިލިމޓެޑ ް ޕްޯސޓ މޯލިްޑވްްސ

އީޮފްސ ް ޕްޯސޓ ހުންނަ ވެލާނާގޭގިައ

ު މަރުކަޒ ެ ޒުވާނުންގ

ކުތުބުޚާނާ ޤައީުމ

ަސރިވްސ ކްަސޓަމްްސ މޯލިްޑވްްސ

ރިަޖްސޓަރަޭޝން ް 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

ި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

ް އަށ 7:00 ން 7:45 ު ރެއަކ ެ ކޮންމ ެ ހަފުތާގ

. . .your fr iend on air.


