
` 

 
  

 
 

 
  

 
  
   

 
 

 
 

 

 
 

  ީާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ކޮންެމ ހަފުގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00އަްނގާރަ ުދވަުހގެ މެންުދރު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

:  ހޯމަ :  2017 އެޕްރީލް 24 – 1438 ރަޖަބު 27ތާރީޚު 75އަދަދު   : 46ވޮލިއުމް  

  ދަށް ގަވާއި ކުރުމާބެހޭ މުޢާމަލާތު އުސޫލުން  ވިޔަފާރީގެ ބިންތައް ޙަވާލުކުރެވޭ މިނިސްޓްރީތަކާ

  ންގެނައު އިޞްލާޙު ވަނަ 2



 
 

  



  ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް     75 އަދަދު:   46 ލިއުމް: ވޮ
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` 

  

   އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ

  .މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ           

  

  ދަށް ގަވާއި ކުރުމާބެހޭ މުޢާމަލާތު އުސޫލުން  ވިޔަފާރީގެ ބިންތައް ޙަވާލުކުރެވޭ މިނިސްޓްރީތަކާ

  ންގެނައު އިޞްލާޙު ވަނަ 2

  
  .ިއތުރުކުރުންަނންބަުރ ފަހަަތށް އަްނަނނިިވ ަވނަ ނަންަބރުެގ  2 ގެ) ހ( ާމއްާދގެ ަވނަ 14 ދުގެ ގަާވއި  ބުނެިވިދޔަ  .1

    

  ިރއަލް އެްސޓޭޓް ިވޔަފާީރެގ ެތރޭގައި؛: ލް އެސްޓޭްޓ ވިޔަާފރީެގ ޭބނުަމށްރިއަ  .3    
  

      (i)   ިދިރިުއޅުަމށް، ައދ  
  

      (ii)   ަޭބުނމަށް ިބން ިވއްކުން ިހމެެނެއވެ )ގެކްްސޑް ޔޫސް މި( ިއޤްތިސާދީ ށާިއ ދިރިުއޅުމ.  
  

  .ިއތުރުކުރުން ަނންބަރު  އަްނަނނިވި  ފަހަަތށް ަވނަ ނަންަބރުގެ  2 ގެ) ހ( ާމއްާދގެ ަވނަ 20 ދުގެ ގަާވއި  ބުނެިވިދޔަ  .2
 

  ިރއަލް އެްސޓޭޓް ިވޔަފާީރެގ ެތރޭގައި؛ :ރިއަލް އެސްޓޭްޓ ވިޔަާފރީެގ ޭބނުަމށް  .3    
 

      (i)  ިދިރިުއޅުަމށް، ައދ  
 

      (ii) ާޭބުނމަށް ިބން ުކއްަޔްށދިުނން ހިެމނެެއވެ )ގެމިކްްސޑް ޔޫސް ( ިއޤްތިސާދީ  އި ދިރިުއޅުަމށ.  
  

  .ިއތުރުކުރުން ަނންބަރު  އަްނަނނިވި  ފަހަަތށް ަވނަ ނަންަބރުގެ  2 ގެ) ހ( ާމއްާދގެ ަވނަ 26 ދުގެ ގަާވއި  ބުނެިވިދޔަ  .3
 

  ިރއަލް އެްސޓޭޓް ިވޔަފާީރެގ ެތރޭގައި؛ :ރިއަލް އެސްޓޭްޓ ވިޔަާފރީެގ ޭބނުަމށް  .3    
 

      (i)  ިދިރިުއޅުަމށް، ައދ  
 

      (ii)  ުޭބުނމަށް ިބން ުކއްަޔްށދިުނން ހިެމނެެއވެ )ގެމިކްްސޑް ޔޫސް ( ިއޤްތިސާދީ  ށާއި ޅުމަ ދިރިއ.  
  

 .ތަކާ ގުިޅެގން ަބދަލުކުރުންލާޙުގެްނނަ ިއސްިމ ވާލާދީަފިއވާ ތަްނތަން، މި ަގވާިއަދށް ހަ ވަކި މާްއާދއެްއގެ ަބޔަކަްށ  އިގަާވިއދުގަ ބުނެިވިދޔަ   .4
  

  .ގަިއ ާޝއިޢުކުރާ ދުަވހުްނ ފެިށެގްނނެވެެގ ެގޒެޓު ަމލުކުރަން ަފށާނީ، މި ގަާވއިުދ ދިެވިހސަރުކާރުޢަމި ގަާވއިަދށް   .5

  



ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންްތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

  އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް - ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު 12:30 ން 1:00 އަށް، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހުކުރު ދުވަސް -  ހެނދުނު 11:00 ން 11:30 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހޮނިހިރު ދުވަސް - ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް  

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު 7:00 ން 7:45 ައށް
. . .your fr iend on air.


