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ޢާއިލާއާބެހޭ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން

އޮފީސްތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޤާނޫނުތަކާއި،  ޝާއިޢުކުރަނީ،  ގެޒެޓުގައި   

ލިޔުންތަކެވެ.  ފަދަ  ނޫސްބަޔާންތައް  ދެންނެވުންތަކާއި،  އިޢުލާންތަކާއި،  ނެރުއްވާ 

ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.    

ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ހޯމަ    

ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ހަފުތާގެ  ކުރީ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު 

ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  އަދި  ކުރިންނެވެ.   

ހިނގަމުންދާ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު  ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ 

ލިޔުންތައް  ކުރިންނެވެ.  ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ހަފުތާގެ 

    gazette@po.gov.mv މި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

ހުންނަންވާނީ  ލިޔެފައި  ލިޔުންތައް   ފޮނުއްވާ   ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް   ގެޒެޓުގައި    

ފޮންޓުންނެވެ. ފަރުމާ  ރޑުގައި  ވާ މައިކްރޯސޮފްޓް 

2014/R-24 ގަވާއިދު ނަންބަރުު:

ވޮލިއުމް: 43     އަދަދު: 42          ތާރީޚު: 16 ޖުމާދަލްއޫލާ 1435  -  17 މާރިޗު 2014    ހޯމަ
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު އެންޑް ޖެންޑަރ

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ޢާއިލާއާބެހޭ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން

ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 63 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  .1

މަހަކު )ހ(63. ޚަރަދަށް  އިއްދައިގެ  ހަމަވަންދެން،  އިއްދަ  އަންހެނާގެ  އިންނަ  ވަރިކޮށްފައި 

ދޭންވާނެއެވެ. އަދަދެއް  މަދުނޫން  ރުފިޔާއަށްވުރެ  )ދެހާސް(   2000/-

ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 63 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އެއީ އެ މާއްދާގެ )ނ( ކަމުގައި ހަމަޖައްސައި، އެ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ފަހަތަށް   .2
އަންނަނިވި ގޮތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުން.

މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތުމަކުން، އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޢަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް )ށ(

ޚަރަދު ދިނުމަކަށް މި ގަވާއިދު ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 65 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(، )ނ(، އަދި )ރ( އުވާލައި، އެ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  .3

ކުއްޖާގެ އުމުރުން 18 )އަށާރަ( އަހަރު ފުރެންދެން ކުއްޖާގެ ޚަރަދަށާއި ކުއްޖާ ބެލުމުގެ )ހ(65.

ޚަރަދަށް، އެއް ކުއްޖަކު ހުރިނަމަ، މަހަކު -/2000 )ދެ ހާސް( ރުފިޔާ، އަދި އެއް 

ކުއްޖަކަށްވުރެ ގިނަ ކުދިން ތިބިނަމަ، އިތުރުވާ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް މަހަކު -/1000 )އެއް 

ހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ މަދުނޫން ޢަދަދެއް ދޭންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތުމަކުން، އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް )ށ(

ޚަރަދު ދިނުމަކަށް މި ގަވާއިދު ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 66 ވަނަ މާއްދާގެ ފެށޭ ޢިބާރާތް އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  .4

ދަރިންގެ ޚަރަދަށް މި ގަވާއިދުގެ 65 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ދޭންޖެހޭ ޚަރަދުގެ އިތުރުން، 66.

ތިރީގައިވާ ތަކެތި ނުވަތަ އެތަކެތީގެ ޚަރަދު އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގެމަތިން ހޯދައިދެވޭނެއެވެ.

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.  .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 އަށް

. . .your fr iend on air.


