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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.

ގަވިާއދު ނަންބަރު 20-  /2012 (ީރބްރޯޑްކްާސޓްކުރުމުގެ ގަވިާއދު) އަށް 

ް 1 ވަނަ ިއްޞލާޙު ގެނައުނ
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މޯލިްޑވްްސ ބްރޯޑްކްާސިޓންގ ކިޮމަޝން

ެ މާލެ، ިދވިެހރާއްޖ

ް ގަވިާއދު ނަންބަރު 20-  /2012 (ީރބްރޯޑްކްާސޓްކުރުމުގެ ގަވިާއދު) އަށް 1 ވަނަ ިއްޞލާޙު ގެނައުނ

ބުނިެވިދޔަ ގަވިާއދުގެ 5 ވަނަ މާއްދާއަށް ިތީރގިައިމވާގޮތަށް (7) ވަނަ އަކުރު ިއތުރުކުރުމަށް   .1

ލިައަސނަްސށް އިެދ ހުށަހަޅާ 

ް ފަރާތުގެ ަޝރުޠުތައ

ބަޔާންކޮށްފިައވާ 5. ިތީރގިައ  ލިައަސންްސދެވީޭނ  ީރބްރޯޑްކްާސޓްކުރުމުގެ  ދަށުން  ގަވިާއދުގެ  ިމ 

ަޝރުޠުތައް ފިުރހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

.7ް ކުންފިުނތައ ިލިމޓެޑް  ޕަބިްލކް  ިވއްކާ  ިހއާްސ  ހުޅުވާލިައގެން  ރާއްޖޭގިައ އާންމުކޮށް 

ް ިމ މާއްދާގެ 4,3,2 އިަދ 6 ިއްސިތްސނާވުނ

ް ބުނިެވިދޔަ ގަވިާއދުގެ 30 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ިތިރގިައިމވާ  ގޮތަށް ިއްޞލާޙުކުރުނ  .2

ިމ (ހ)30.އާަސީސ ޕެކޭޖް  ިހމަނަންވާނެއެވެ.  ޕެކޭޖެއް  އާަސީސ  ިދނުމުގެ  ިޚދުމަތް  ީރބްރޯޑްކްާސޓްކުރުމުގެ 

ޕެކޭޖް އެކުލަވާލަންވީާނ، ިތީރގިައ ބަޔާންކޮށްފިައވާ ބިައތައް އެންމެ މަދުވެގެން ިހމެނޭ 

ގޮތަށެވެ.

ބުނިެވިދޔަ ގަވިާއދުގެ 30 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 7،6،5،4،3 އިުނކުރުމަށްފަހު ހަމަ އެމާއްދާގެ (ހ) ގެ 1، 2  ިތީރގިައވާގޮތަށް   .3

ް ިއްޞލާޙުކުރުނ

(ހ) 30އާަސީސ ޕެކޭޖް 

ރާއްޖޭގެ ޕަބިްލކް ަސރިވްސ ބްރޯޑްކްާސޓަރުގެ މިައ ީޓީވ ޗެނަލް؛1.

.2ް މަދުވެގެނ ިއތުރުން  ޗެނަލްގެ  1 ގިައ ބަޔާންކޮށްފިައވާ  (ހ)ގެ  ިމ މާއްދާގެ 

3 (ިތނެއް) ޗެނަލް؛
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ް ބަދަލުކުރުނ ް ގޮތަށ ުސރީުޚ އަންނިަނިވ އިަރމީަތ ެ މައްދާގ ވަނަ 32 ެ ގަވިާއދުގ ބުނިެވިދޔަ .4

ު އަގ ބާވަތްތަކިާއ ެ ިޚދުމަތުގ

ް ފްާސކުރުނ

ް ިއތުރުކުރުމަށ ް އެއ (ނ) ް ިތިރގިައިމވާގޮތަށ ް މާއްދާއަށ ވަނަ 32 ެ ޤަވިާއދުގ ބުނިެވިދޔަ .5

ާ(ނ)32. އ ީރބްރޯޑްކްާސިޓންގ ފަރާތަކުންދޭ ާ ދޫކޮށްފިައވ ލިައަސންްސ ް ީރބްރޯޑްކްާސޓްކުރުމަށ

ާ ިޚދުމަތ ީރބްރޯޑްކްާސިޓންގގެ ް އެއްވްެސ ިޚދުމަތެއ ް އެހެނ ިފޔަވިައ ް ިޚދުމަތެއ ގުޅޭ

ް ކިޮމަޝނަށ ކިުރން ެ ިދނުމުގ ް ިޚދުމަތެއ އެ ދޭނަމަ، ް ޕެކޭޖްކޮށްގެނ ނުވަތަ އެއްކޮށްގެން

ފްާސކުރަންވާނެއެވެ. ހުށަހަޅިައ

ފިެށގެންނެވެ. ް ދުވަހުނ ާ ާޝިއޢުކުރ ގެޒެޓުގިައ ެ ިދވިެހަސރުކާރުގ ު ިމގަވިާއދ ފަށީާނ، ް ކުރަނ ު ޢަމަލ ް ިމގަވިާއދަށ .6




