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ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާގެ އީޮފްސ
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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.

ވިޮލއުމް: 41    އަދަދު: 212    ތީާރޚު:  12 ަޞފަރު 1434  -  25 ިޑެސމްބަރ 2012   އަންގާރަ

ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2006 (ދައުލަތުގެ މިާލއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް 

2 ވަނަ ިއްޞލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ދ�އ�ރ�ގ�  ވ�ނ� 3ދ�ވ�ހ� އ�ތ� ރ�އ�ޔ�ތ�ނ�ގ� މ�ޖ�ލ�ހ�ގ�  ހ�މ�ވ�  17ގ� މ�ހ� ޑ�ސ�މ�ބ�ރ ވ�ނ� އ�ހ�ރ�ގ� 2012
ވ�ނ�  2(ދ�އ�ލ�ތ�ގ� މ�ލ�އ�ޔ�ތ�ގ� ޤ�ނ�ނ�) އ�ށ�  2006/3ޤ�ނ�ނ� ނ�ނ�ބ�ރ� " ވ�ނ� ޖ�ލ�ސ�އ�ނ� ފ�ސ�ކ�ރ�އ�ވ� 34

   2012 ޑ�ސ�މ�ބ�ރ 25 ،ވ�ނ� މ�އ�ދ�ގ�އ�ވ� ގ�ތ�ގ� މ�ތ�ނ� 92ޤ�ނ�ނ�އ�ސ�ސ�ގ�  "ބ�ލ� އ�ޞ�ލ�ޙ� ގ�ނ�އ�މ�ގ� 
 ،މ� ބ�ލ� ޤ�ނ�ނ�ކ�ށ�ވ� ،ރ�އ�ސ�ލ�ޖ�މ�ހ�ރ�އ�ޔ� ތ�ޞ�ދ�ޤ� ކ�ރ�އ�ވ�މ�ނ� ދ�ވ�ހ� އ�ނ�ގ�ރ�ހ) ވ� 1434 ޞ�ފ�ރ� 12(

  ދ�ވ�ހ�ސ�ރ�ކ�ރ�ގ� ގ�ޒ�ޓ�ގ�އ� މ�އ�ދ� ޝ�އ�ޢ� ކ�ރ�ވ�އ�ޖ�އ�ވ�.
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 2012/8 :ނ�ނ
ބ�ރ�ޤ�ނ�ނ� 

  (ދ�އ�ލ�ތ�ގ� މ	ލ�އ�ޔ�ތ�ގ� ޤ	ނ�ނ�) އ�ށ�  2006/3ޤ	ނ�ނ� ނ�ނ�ބ�ރ� 

  ޤ	ނ�ނ�  ވ�ނ� އ�ޞ�ލ	ޙ� ގ�ނ�އ�މ�ގ�  2
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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

ރިެޖްސޓްރަޭޝން ް 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 ް 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.


