
ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާގެ އީޮފްސ

ު ުތަކުރުފާނުމަގ ބޮޑ

މާލެ، ިދވިެހރާއްޖެ.

ފޯން:  3323701 ، 3336137

ފެކްްސ: 3325500

ނެރުއްވާ  އީޮފްސތަކުން  ަސރުކާރުގެ  ޤާނޫނުތަކިާއ،  ާޝިއޢުކުރީަނ،   ގެޒެޓުގިައ 

ިއޢުލާންތަކިާއ، ދެންނެވުންތަކިާއ، ންޫސބަޔާންތައްފަދަ ިލޔުންތަކެވެ. 

 ގެޒެޓް ާޝިއޢުކުރީަނ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހިާއ ބުރްާސފިަތ ދުވަހުއެވެ. 

 ހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގިައ ާޝިއޢުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ިލޔުންތައް ފޮނުއްވީާނ 

ގެޒެޓުގިައ  ބުރްާސފިަތދުވަހުގެ  ކިުރންނެވެ.  ގެ   10:00 ދުވަހުގެ  އީާދއްތަ   

ގެ   10:00 ހެނދުނު  ދުވަހުގެ  ބުދަ  ފޮނުއްވީާނ  ިލޔުންތައް  ާޝިއޢުކުރައްވާ 

ްރެހަށް  އެޑ ީއ.މިެއލް  ިމ   gazette@po.gov.mv ިލޔުންތައް  ކިުރންނެވެ.   

ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

 ގެޒެޓުގިައ  ާޝިއޢުކުރެއްވުމަށް  ފޮނުއްވާ  ިލޔުންތައް  ިލޔެފިައ ހުންނަންވީާނ 

މިައކްރޮޯސފްޓް ވޯޑުގިައ ފަރުމާ ފޮންޓުންނެވެ. ވެބަްސިއޓް:  

 gazette@po.gov.mvީއމިެއލް:

www.gazette.gov.mv

ް ިދވިެހ ިސިވލް ަސރިވްސގެ ގަވިާއދު 2010 އަށ

ް 11 ވަނަ ިއްޞލާޙު ގެނައުނ

2012/R-12 ގަވިާއދު ނަންބަރު:

ވިޮލއުމް: 41    އަދަދު: 49     ތީާރޚު:   27 ރީަބޢުލްއިާޚރު 1433  -  20 މާޗް 2012  އަންގާރަ
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ިސިވލް ަސރިވްސ ކިޮމަޝން

ެ މާލެ، ިދވިެހރާއްޖ

ް ިދވިެހ ިސިވލް ަސރިވްސގެ ގަވިާއދު 2010 އަށް 11 ވަނަ ިއްޞލާޙު ގެނައުނ

ިތީރގިައ ިމވީަނ ިދވިެހ ިސިވލް ަސރިވްސގެ ގަވިާއދު 2010 ގެ 107 ވަނަ މާއްދާ ިއްޞލާޙު ކުރިެވފިައވާ ގޮތެވެ. ިދވިެހ 

ިސިވލް ަސރިވްސގެ ގަވިާއދު 2010 ގެ 107 ވަނަ މާއްދާއަށް ިމ ިއްޞލާޙު ގެނައުމަށް ކިޮމަޝނުން ިނންމަވާފިައވީަނ

23 ޖެނުއީަރ 2012 ީވ ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކިޮމަޝނުގެ 759 ވަނަ ބައްދަލުވުމުންނެވެ. ިމ ިއްޞލާޙަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށީާނ

1 ފެބްރުއީަރ 2012 ިއން ފިެށގެންނެވެ.

ފާތަކަށް ީމހުން ހޮވުމިާއ  ފާއަށް އެންމެ ޤިާބލު ީމހާ ހޮވީާނ، ިދވިެހ ިސިވލް ަސރިވްސގެ ވީަޒ ވީަޒ

އޫުސލުތަކާ  ިމންގަނޑުތަކިާއ  އާއްމުކޮށްފިައވާ  ކަނޑައަޅިައ  ކިޮމަޝނުން  ޢައްޔަންކުރުމަށް 

ފާއަށް ހޮވުމުގިައ، ިދވިެހ ިސިވލް ަސރިވްސގެ ޤާނޫނުގެ 38 ވަނަ އެއްގޮތަށެވެ. ިމގޮތުން ވީަޒ

ިދވިެހ  މީަތން،  ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ  ިމންގަނޑާ  އާަސީސ  ިދނުމުގެ  ފާ  ވީަޒ މާއްދާގިައވާ، 

ތަމީްރނިާއ،  ތަޢީުލމިާއ،  ިލިބފިައވާ  ީމހުންނަށް  އިެދފިައވާ  މަޤާމަށް  ަސރިވްސގެ  ިސިވލް 

ޤިާބލުކަމަށް  ިސފަތަކިާއ،  ފެންވަރިާއ،  ހުނަރިާއ،  މަަސއްކަތުގެ  ތަޖިުރބާއިާއ،  މަަސއްކަތުގެ 

ބަލަން ވާނެއެވެ.

107 ފާއަށް އެންމެ ޤިާބލު ީމހާ  ވީަޒ

ް ހޮވުނ

މަޤާމަށް ހަމަޖެއުްސމަށް އެންމެ ޤިާބލު ީމހަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ ިއންޓަރިވއު ނުވަތަ 

ިއންޓަރިވއު އިަދ/ނުވަތަ ޕްރެޒެންޓަޭޝނުގިައ، ިއންޓަރިވއު ކުރެވޭ ކޮންމެ ފަރާތަކާ 

ކަނޑައިެޅފިައވާ  އެކަމަށް  މެންބަރަކު،  ކޮންމެ  ޕެނަލުގެ  ިއންޓަރިވއު  ގޮތުން  ބެހޭ 

ފިުރހަމަ  ްސކޯރީޝޓް“  ޕްރެޒެންޓަޭޝން  އިަދ  ިއންޓަރިވއު  ނުވަތަ  ”ިއންޓަރިވއު 

ކުރަންވާނެއެވެ.

(ހ)

ކިުރމިަތލާފިައވާ  ފާއަށް  ”ވީަޒ ިނމުމުން،  ޕްރެޒެންޓަޭޝން  އިަދ/ނުވަތަ  ިއންޓަރިވއު 

ފަރާތްތަކަށް ޕިޮއންޓް ިލބުނު ގޮތުގެ ީޝޓް“ ފިުރހަމަކޮށް، އެންމެ ިގނިައން ޕިޮއންޓް 

ފާ ހަމަޖެއުްސމަށްޓަކިައ  ފާއަށް އެންމެ ޤިާބލުކަމަށް ހޮވުނު ީމހާއަށް ވީަޒ ހޯދިައ ވީަޒ

ފާއަށް ކިުރމިަތީލ އެންމެންގެ  ކިޮމަޝނަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. އެ ފޯމުގިައ، އެ ވީަޒ

މަޢުލޫމާތު ިހމަނަން ވާނެއެވެ.

(ށ)
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ޖަދުވަލު 8 އިަދ 9 ބިާޠލީުވއެވެ.  ެ ގަވިާއދުގ ފެށުމާއެކު، ިމ ް ޢަމަލުކުރަނ ް މާއްދާއަށ ިމ

ާ ޢާންމުކޮށްފިައވ ކަނޑައަޅިައ ކިޮމަޝނުން ބޭނުންކުރީާނ ބަދަލުގިައ ެ ޖަދުވަލުގ ދެ އެ އިަދ

ިމންގަނޑުތަކިާއ ެ ޢައްޔަންކުރުމުގ ހޮވުމިާއ ް ީމހުނ ް ފާއަށ ވީަޒ ަސރިވްސގެ ް ”ިސިވލ

ު ިއންޓަރިވއ ނުވަތަ ު ”ިއންޓަރިވއ ާ ިހމަނާފިައވ ފޮތުގިައ ާ ބަޔާންކުރ އޫުސލުތައް“

ާ ކިުރމިަތލާފިައވ ް ފާއަށ ”ވީަޒ އިާއ (A1) ްސކޯރީޝޓް“ ޕްރެޒެންޓަޭޝން އިަދ

އެވެ. (A2) ީޝޓް“ ެ ގޮތުގ ޕިޮއންޓް ިލބުނު ް ފަރާތްތަކަށ

(ނ)

ކުރެވުނު  ް ފާއަކަށ ވީަޒ އެ ހޮވުމަށްފަހު،  ު ީމހަކ ް ފާއަކަށ ވީަޒ ަސރިވްސގެ ް ިސިވލ

ކުރެވުނު  ް ބޭނުނ ިދނުމަށް  ް ޕިޮއންޓ ް ހޮވުމަށ ު ީމހަކ ފާއަކަށް  ވީަޒ އެ ިއޢުލާނިާއ، 

ީޝޓް“ ެ ގޮތުގ ިލބުނު ް ފަރާތްތަކަށް ޕިޮއންޓ ފާއަށް ކިުރމިަތީލ ”ވީަޒ އިަދ ާ ކްރިައީޓިރއ

ު މަޢުލޫމާތ ނުވަތަ އެ ވާނެއެވެ. ް ާޝިއޢުކުރަނ އީޮފހެއްގެ ވެބަްސިއޓުގިައ އެ ،(A2)

ް ބަހައްޓަނ ް ގޮތަކަށ ފަދަ ފެންނަ ް ޢާންމުކޮށ ް ފަރާތްތަކަށ ާ ބޭނުންވ ް ބަލަނ

ީޝޓު“ ެ ގޮތުގ ިލބުނު ް ޕިޮއންޓ ް ފަރާތްތަކަށ ކިުރމިަތީލ ް ފާއަށ ”ވީަޒ ވާނެއެވެ.

ް ގޮތަކަށ ފަދަ ފެންނަ ް ޢާންމުކޮށ ނުވަތަ ކުރުމުގިައ ު ާޝިއޢ ވެބަްސިއޓުގިައ (A2)

ނަމިާއ  ެ ީމހާގ ކިުރމިަތީލ ް ފާއަށ ވީަޒ ކުރަންޖެހޭ ފިުރހަމަ ފޯމުގިައ ބެހެއްޓުމުގިައ، އެ

ކޯޑު  ް ފޯމަށ ެ ީމހެއްގ ެ ކޮންމ އެދުނު ް ފާއަށ ބަދަލުގިައ، ވީަޒ ެ އުމުރުގ އިަދ އެޑްރްެސ

އިަދ ދޭންވާނެއެވެ. ް ަސމާލުކަނ ް ޖެހުމަށ ު ނަންބަރ ު ކޯޑ އެ ނަންބަރެއް ިދނުމާއެކު،

ް ީމހަކަށ އެ ު މަޢުލޫމާތ އެ ބޭނުންވާނަމަ، ު ކޯޑު ނަންބަރ އެ ު ކިުރމިަތީލ ީމހަކ ް ފާއަށ ވީަޒ

ދޭންވާނެއެވެ. ް އީޮފހުނ އެ

(ރ)




