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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
 މާލެ،   

 ދިވެހިރާއްޖެ.
 

 

ދައުލަތުގެ މުދާ އެއް އޮފީހުން އަނެއް އޮފީހަށް ބަދަލުކުރުމާއި، ބައުވެ ހަލާކުވެގެން ނުވަތަ ބޭނުންކުރެވެން 
 ނެގޮތުގެ އުސޫލުއްތައިލުމުގައި ޢަމަލު ކުރާ އި ނެނީލަން ކިޔުމާނެތިގެން ދައުލަތުގެ މުދާ 

 7ގެ ( ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަުތގެ ޤާނޫނު) 2006/3މި އުސޫލަކީ، ޤާނޫުނ ނަްނބަރު  (ހ) 1 ތަޢަރަފާއި ނަން 
ވަނަ މާއްދާގައި،  11.22ވަނަ މާއްދާއާއި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ވިއްކައިލަންާވނީ ނުވަތަ ނެއްތައިލަންާވނީ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ދައުލަތުގެ މުދަލެއް 
މިނިސްޓަރު ލަފާއެރުވުމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިންކަމަްށ 
ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ދައުލަތުގެ ުމދާ އެއް އޮފީހުން އަނެއް އޮފީަހށް ބަދަލުކުރުމާިއ، 

ހިމެނޭ، ބައުވެ ހަލާކުވެފައިވާ މުދާ ނުވަތަ ބޭނުންކުރެވެްނ ދައުލަތުގެ މުދަލުގެ ތެރޭގައި 
ނެތް މުދާ، ނީލަންކިޔުމާއި ނެއްތައިލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުެގ އާންމު އުސޫލެއް 
ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މިނިސްޓަރު ލަފާއެރުވުމުން، 

ން އެކުލަވައިލައިފައިާވ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތުގެ މަތި
 .އުސޫލެކެވެ

ބައުވެ ހަާލކުވެގެން ނުވަތަ ބޭުނންކުރެވެން ނެތިގެން ދައުަލތުެގ "މި އުސޫލަށް ކިޔަނީ،  (ށ)  
 .އެވެ" މުދާ، ނީލަން ކިޔުމާއި ނެއްތައިުލމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެގޮތުގެ އުސޫލު

ދައުލަުތގެ ުމދާ 

ބަދަލުކުުރމާިއ، ނީލަން 
 ެނއްަތއިލުން ކިޔުމާއި، 

ދައުލަތުގެ މުދަލެއް އެއް އޮީފހުން އަނެއް އޮފީހަށް ބަދަލުުކރަންވާނީ ނުވަަތ  (ހ) 2
ނީލަންކިޔަންވާނީ ނުވަތަ ނެއްތަިއލަންވާނީ ދައުލަތުގެ އެއްވެސް އޮފީހަކުން އެ މުދަލެއް 
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އޮފް އަދި މިކަމަށް ބޭނުންކުރަންާވީނ މިނިސްޓްރީ . ބޭނުންވޭތޯ ބެއްލެވުމަްށފަހުގައެވެ 
 .ފިނޭންސުން އެކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ނިޒާމެވެ

ދައުލަތުގެ މުދަލެއް ބަދަލުކުރުމަްށ، ނުވަތަ ނީލަން ކިޔުމަށް ކަނޑަައޅާނީ އެ އޮފީހެއްގެ  (ށ)  
އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުްނ ޤާއިމްކޮށްފައިވާ . މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާއެވެ

ބަދަލުކުރުމާއި، ނީަލން ކިޔުމާއި، ނެއްތައިލުަމްށ ނިޒާމުގެ ދަށުން ދައުަލތުގެ މުަދއު 
 .ހުށަހަޅާނީ އެ މުއައްސަސާއެއްގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާއެވެ

ދައުލަތުގެ މުދަލުގެ ތެރެއިން ނީލަން ކިޔުމަށް ނުވަަތ ނެއްަތއިލުމަށް ހުށަހެުޅުނ  (ނ)  
 ނަމަ،  މުދަލުގެ ތެރެއިން މުދަލެއް ބޭނުންވެގެން މުއައްސަސާއަކުން އެދިއްޖެ

މުދަލެއް އެ މުއައްސަސާއަކަށް ބަދަލުކުރެވޭނީ ިމނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުްނ އެ
އަދި ބަދަލުކުރެވޭ . ކަނޑައަޅާ ނިޒާމެއް މެދުވެރިކޮށް އެކަމަކަށް ހުއްދަ ދިނުމުންނެވެ

މުދަލާބެހޭ މަުޢލޫމާތު، އެ ނިާޒމް މެދުވެރިކޮށް އެ މުއައްސަސާއަކުން ރިކޯޑްކޮށް 
 .ނެއެވެއަޕްޑޭޓް ކުރަންވާ

ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން އެ މުދަެލއް ބޭނުންވިކަން އަންގަިއފައި ނުވާ ނަމަ، ާމީލ  (ރ)  
. ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ ބެލުމުގެ ދަުށން އެ މުދަލެއް ނީަލން ކިޔައި ވިއްކައި ލެވިދާނެއެވެ

ދައުލަތުގެ މުދައު ނީލަން ކިޔުމަށް ނުވަތަ " 1މިގޮތުން މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު 
ްށ ުފރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު، އެ މުދަލެްއ ނީލަން ކިޔުމަ" އިލުމަށް ުހށަހަޅާ ފޯމުނެއްތަ

 . ފޮނުވަން ވާނެއެވެ

ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގެ ބެލުމުގެ ަދުށގައިވާ، ދައުލަތުގެ ުމދަލުގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ، ބައުެވ  (ބ)  
ހަލާކުވެފައިވާ މުދާ ނުވަތަ ބޭނުންކުރެވެން ނެތް މުދާ، ނީލަމުގައި ވިއްކައިލަންވާނީ 
ނުވަތަ ނެއްތަިއލަންވާީނ، އެ ޮއފީހެއްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ ލަފާގެމަތިން، މާީލ 

 . ވެރިޔާގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ ޒިންމާދާރު

ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، ދައުލަތުގެ މުދާ ( ރ)މި މާއްދާގެ  (ޅ)  
ނީލަންކިޔާނެ ނިޒާމެއް ސަރުކާރުން ޤާއިމުކޮށްފި ނަމަ، ދައުލަތުގެ ުމާދ 

 . ނީލަންކިޔަންވާނީ އެ ނިޒާމެއް މެދުވެރިކޮށެވެ

މި އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ނީލަމުގައި ވިއްކައިލާ މުދަލާއި، ނެއްތައިލާ މުދަލާއި،  (ކ)  
އެއް އޮފީހުން އަނެއް އޮފީހަށް ބަދަލުކުރާ މުދަލުގެ ރެކޯޑުތައް، އެ މުއައްސަސާއަކުން 
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 މިގޮތުން ބަަދލުކުރެވޭ މުދަލުގެ ތަފުސީުލ، . ބަލަހައްޓަވަމުން ެގންދަންާވނެއެވެ
ވޭ ދެ މުއައްސަސާއެއްގެ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީން އުނި އިތުރުކޮްށ، އެ ބަދަލުކުރެ

 .ރިކޯޑް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަންާވނެއެވެ

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ނީލަން ކިޔުނު ތަކެއްޗާއި ނެއްތައިލެވުނު ތަކެތީގެ ލިސްޓު، ިމ  (އ)  
ދައުލަތުެގ  ނީލަން ކިޔުނު ނުވަތަ  ނެއްތައިލެވުނު"ގައިވާ  2އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު 

ގައި ހިމެނުމަށްފަހު، އެ މުދަލެއް ނީލަމުގައި ވިއްކައިލި ދުވަހުން " މުދަލާ ބެހޭ ފޯމު
ދުވަހުގެ ( ހަތެއް) 7ފެށިގެން ނުވަތަ ނެއްތައިލި ދުަވހުން ފެށިގެން، ބަންދު ޫނން 

 . ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭްނސަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ

ދައުލަތުގެ މުދާ ނީލަންކިޔައިގެން ލިބޭ ފައިސާ، ދައުލަތުގެ މި އުސޫލުގެ ދަށުން  (ވ)  
މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިއު ފަންޑަްށ 

 .ޖަމާކުރަން ވާނެއެވެ

ނީލަމުަގއި ތަކެތި 
ބަިއބަޔަށް ބަަހއިލުން 

 (ލޮޓުކުރުން)

ބައިބަޔަށް ބަހައިެގން ނީލަން ކިޔައި  ނީލަން ކިޔުމަށް ކަނޑައަޅާ، ދައުލަތުގެ މުދާ (ހ) 3
މިފަދައިން ބައިކުރެވޭ މުދަލުގެ ތެރޭގައި، އެއް ބާވަތެއްގެ މުދާ . ވިއްކައިލެވިދާނެއެވެ

 .އެއްކޮށް ބައިކުރުމަށް އިސްކަން ދޭންވާނެއެވެ

 ބަހައިެގން މުދަލުގެ ހިސާބުނެގުމަށްފަުހ، ( ލޮޓުތަކަށް)ނީލަން ކިޔުމަށް ބައިބަޔަށް  (ށ)  
 .ބައިތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްގެްނ ނުވާނެއެވެ އެ

ނީލަމަށް ތަކެތި ފޮނުުވމާއި 
 ނީލަންކިއުން 

 

ނީލަން ކިޔުމަްށ "ގައިވާ  1މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު  ނީލަން ކިޔުމަށް މުދާ ފޮނުވަންާވީނ، (ހ) 4
އެ އޮފީހެއްގެ " ނުވަތަ  ނެއްތައިލުމަށް ހުށަަހޅާ ދައުލަތުގެ މުދަލާ ބެހޭ ޯފމު

ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަނުން ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު، މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ ހުއްދަޔާ 
 .އެކުގައެވެ

ރެވެން ނެތް މުދަލެއް ކަމުގައި ނީލަން ކިޔުމަށް ފޮނުވޭ މުދަލަކީ އެ އޮފީހަކަށް ބޭނުންކު (ށ)  
ކުރެވޭ ވަރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ހަލާކުވެފައިވާ މުދަެލއް ކަމުގައި، މާލީ  ނުވަތަ ބޭުނން

 . ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ

ނީލަން ކިޔުމަށް ޮފނުވާ މުދަލަީކ، މާލެ ފިޔަވައި އެެހން ރަށެއްަގއި ހުރި މުދަލެްއ  (ނ)  
އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ މުދަލެއް ހުރި ރަށެއްގައި އެ މުދަލެއް ނަމަ، މި 

 .ނީލަން ކިޔައިގެން އެ މުދައު ވިއްކައިލެވިދާނެއެވެ
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ކޮންމެ ތަނެއްގައި ީނލަންީކ ކަމުގައި ވިޔަސް، ނީލަްނ ކިޔުމުގެ ހުރިހާ  (ރ)  
 . ޓަންވާނެއެވެމަރުޙަލާއެއްގައިވެސް ނީލަންކިޔާ ތަކެތީގެ ހިސާބު ލިޔުމުން ބަލަހައް 

ދައުލަތުގެ މުދާ ީނލަމުގައި ވިއްަކއިލާންވާނީ، ެއ މުދަލެއް ނީލަމުަގއި ވިއްކައިލާކަން،  (ބ)  
ދުވަހުގެ ކުރިްނ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ( ހަތެއް) 7މަދުވެގެން ސަރުކާރު ބަންދު ނޫްނ 

 . އިޢުލާނު ކުރުމަށްފަހުަގއެވެގެޒެޓުގައި 

ކައުންސިލްތަކުންނާއި، މާލެ ފިޔަވައި އެހެން ރަށެއްގައި ހުރި ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުްނ  (ޅ)  
 ނީލަންކިޔާ ތަކެތި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރުމަށްފަހު، 

 . އެ ކައުންސިލެއްގެ ނޯޓިސް ބޯޑުގައި އިޢުލާނު ބަހައްޓަންާވނެއެވެ

ގޮތުގެމަތިން ކުރާ އިޢުލާުނތަކުގައި އަންނަނިިވ ަގއިވާ ( ޅ)އާއި ( ބ)މި މާއްދާގެ  (ކ)  
 .މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންާވނެއެވެ

 ނީލަން ކިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ަތނާއި، ގަޑިއާއި، ތާރީޚު؛ 
 ނީލަންކިޔާ މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު؛ 
 ނީލަން ފެށުމަށް ަކނޑައަޅައިފައިވާ އަގު؛ 
 ުނީލަން ކިޔުމަށް ހަމަޖައްސައިފައިވާ އުސޫލ. 
 

ނީލަން ކިޔަން ބޭނުންވާ މުދާ ުހރި ތަނަކުން އެހެން ަތނަކަށް ެގންދިއުމުގެ ކުރިން،  (އ)  
 3މުދަލުގެ ބާވަތާއި، އަދަދާއި، ކޯުޑ ނަންބަރު އެނގޭގޮތަްށ، މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު 

ގައި " އެއްތަނުން އަނެއްަތަނށް ބަދަލުކުރާ މުދަލުގެ ަމޢުޫލމާތު ފޯމު"ގައިވާ 
ތްކުރި މުވައްޒަފާއި، މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ކަނޑައަޅާ ލިޔުމަށްފަހު، އެ މަސައްކަ

މި ފޯމާއެކު،  މާލީ ޒިންމާދާުރ . މުވައްޒަފަކު އެ ތަކެތި ޗެކުކޮށް ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ
ނީލަން ކިޔުމަށް ނުވަތަ  "ގައިވާ  1ވެރިޔާ ސޮއިކޮށްފައިވާ، މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު 

 ގެ ކޮޕީއެއް އެއްހީރަސްކޮށް، " ބެހޭ ފޯމުނެއްތައިލުމަށް ުހށަހަޅާ ދައުލަތުެގ މުދަލާ 
 .އިލްކޮށް ބަލަހަްއޓަންވާނެއެވެއެ އޮފީހުގައި ފަ

އާއި (  ބ)ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނީލަން ކިޔައިގެން މުދާ ނުވިކިއްޖެ ނަމަ، މި މާއްދާގެ  (ވ)  
 . ނީލަން ކިޔަންވާނެއެވެ ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދެވަަނ ފަހަރަށް އެ މުދާ( ޅ)

ފުރަތަމަ ފަހަރު ނީލަްނ ކިޔުމުން ނުވިކި ހުްނނަ މުދާ، ދެަވނަ ފަހަރު ނީަލްނ  (މ)  
ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގެ މަިތްނ  9ކިޔައިގެންވެސް ނުވިކިއްޖެ ނަމަ، މި އުސޫލުގެ 
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މިގޮތުްނ . އެ މުދަލެއް މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ ހުއްދަޔާއެކު ނެއްތައިލެވިދާނެއެވެ
ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ ( ހަތެއް ) 7ލޫމާުތ،  ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ނެއްތައިލާ މުދަލުގެ މަޢު

 .މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ

ނީލަމުަގއި ުމދާ ިވއްކަން 

 ފަށާނެ އަގު ކަނަޑެއޅުން 
މުދާ ނީލަމުގައި ވިއްކަން ަފށާެނ އަގު ކަނޑައަޅާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންުސްނ  (ހ) 5

 .  އާންމުކުރާ ސަރކިއުލަރއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ

އަގު ކަނޑައެޅުމަށްފަހު، އެ އަަގށް ކޮންމެ ފަހަަރކު އިތުރު ކުރެވޭޭނ   ނީލަން ފަށާ  (ށ)  
 .އެންމެ ކުޑަ އަގެއް ކަނޑައަޅާނީ، އެ މުއައްސަސާއެއްގެ މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއެވެ

ދައުލަތުގެ މުދަލެއް، ނީލަްނކިޔުމުގައި އަންނަނިވި ެދ ގޮތުން ކުރެ ޮގތެްއ  6 ނީލަން ކިޔާނެ ގޮތް 
 .އިޚްތިޔާރުކުރެވިދާނެވެ

 .ސިޓީން އަގު ހުށަހަޅާ ނީލަން (ހ)  

 .ދުވަހު ނީލަން (ށ)  

ސިޓީން ައގުހުށަަހޅާ 

 ނީލަން

 

ސިޓީން އަގުހުށަހަޅާ ނީލަން ުކރިއަށް ގެންދާނީ، އެ ނީލަމަްށ އަގު ހުށަހެޅުމަްށ  (ހ) 7
ސިޓީން "ގައިވާ  4ކަނޑައަޅައިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު 

ފުރިހަމަކުރުަމށްފަހު، އެ ފޯމު، ސިޓީ އުރައެއްަގއި ބަންދުކޮށްފަިއ، " އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމު
އެ އޮފީހެއްގައި މިކަމަްށ  . އެ އޮފީހެއްގެ ކައުންޓަރަށް ހުށަހަޅައިގެންނެވެ

، އަދި މި ދަފުތަރުގައި. ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދަފުތަރެއް ތައްޔާރުކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ
. ސިޓީން ނީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ރިކޯޑުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ 

ސިޓީން އަގުހުށަހެޅުމުން، ސިޓީުއރައިގެ ބޭރުގައި، ފޯމު ހުށަހެޅި ާތރީޚާއި، ގަޑިއާއި، 
އެ އޮފީހެއްގެ ތައްގަނޑު ޖެހުމަށްފަހު، ސިޓީން އަގުހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ހާޒިރުގައި އެ 

 .ފައިވާ ފޮްށޓަށް ލާންވާނެއެވެޚާއްޞަކޮށް ނީލަމަކަށް

 އެއް ވަގުތެއްގައި އެއް ނީލަމަށް ވުރެ ގިނަ ނީލަން ކުރިައށް ގެންދާ ނަމަ،  (ށ)  
އެ ނީލަންތައް ވަކިން އެނގޭނެހެން، ކޮންމެ ނީލަމަކަްށ ވަކި ފޮށްޓެއް 

 .ކުރަންވާނެއެވެއަދި އެ ފޮށީަގއި، އެ ނީލަމުގެ ނަން ލިޔެ ޭލަބލް . ބަހައްޓަންާވނެއެވެ

ސިޓީން އަގު ހުށަހެޅުމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ފޮށި ހުޅުވަންވާީނ އެ އޮފީހެއްެގ  (ނ)  
ނީލަންކިޔުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ހަވާލުވެހުރި އެންމެ އިސް މުވައްޒަފަކާއި މާލީ 
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. ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ނުވަތަ މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ޢައްޔަނުކުރާ ފަރާތެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ
އެ ދުވަހެއްގެ އެންމެ މަތީ އަގު ނުވަތަ ނީލަން ކާމިޔާބުކުރި އަގު އެނގޭނޭ ލިޔުމެއް 

ނީލަމުެގ "ގައިވާ  5ނޯޓިސް ބޯޑުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނީ، މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު 
 . ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ސޮއިކުރުމަށްފަހުގައެވެ ގައި ލިޔެ، މާލީ" އަގުތައް ދިރާސާކުރާ ފޯމު

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ސިޓީން އަގު ހުށަހަޅައިެގން ކުރިއަށްގެންާދ ( ނ)މި މާއްދާގެ  (ރ)  
 14:00ނީލަންތަކުގެ އެ ދުަވހެއްގެ އެްނމެ މަތީ އަގު، ނީލަންކީ ކޮންެމ ދުވަހެއްގެ 

 . ގައި އެ އޮފީހެއްގެ ނޯޓިސް ބޯޑުގައި ހާމަ ކުރަންވާނެއެވެ

( ސާޅީސް އަށެއް) 48ހިޖެހިގެން ސިޓީން އަގުހުށަހަޅާ ނީލަމެއްގައި ޖެ (ބ)  
ގަޑިއިރުވަންދެން އެއް އަގެއް އޮވެއްޖެ ނަމަ، އެ އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނީލަްނ 

 .ކާމިޔާބުވީކަމަށް ނިންމަންވާނެއެވެ

ނީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް އެ ފަރާތުން ނީލަން ކާމިޔާބުުކރިކަން ލިޔުމުްނ  (ޅ)  
ތީ އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނީލަން ކާމިޔާބުވީކަން އަދި އެންމެ މަ.  އަންގަންވާނެއެވެ

 .ނޯޓިސް ބޯޑުގައި ނުވަތަ އެ ނޫްނގޮތަކުންވެސް ހާމަކުރަންވާނެއެވެ

ދައުލަތުގެ މުދާ ނީލަންކިޔުމަށް ުހޅުވައިލާ އޮފީހުން، ނީލަމުގައި ބަިއވެރިވާން ބޭނުންާވ  (ކ)  
ފަރާތްތަކަށް، ނީލަމުގައި ބައިވެރިުވމަށް ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފޯމުތައް ލިބޭނެ އިންތިޒާްމ 

 . ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ

 ދުވަހު ނީލަން ކިޔުން 

 

އޮފީަހކުން އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާ ވަކި ދުވަހަކާއި ވަގުތަކާއި ދުވަހު ނީލަމަކީ، ދައުލަތުގެ  (ހ) 8
 .ތަނެއްގައި ކުރިޔަށްގެންދާ ނީލަެމވެ

ދުވަހުނީލަން ބާއްވާ ތަނުގައި، ީނލަން ފަށާ ގަޑިއާއި، ނީލަން ކިާޔ ތަކެތީގެ އަގާއި،  (ށ)  
 ނީލަމުގެ އަގަށް މަދުވެގެން އިތުރުކުރެވޭނެ އަދަދު، އެ ނީލަމުގައި ބައިވެރިވާ 

 .ފަރާތްތަކަށް ފެްނނަގޮތަށް ަބހައްަޓންވާނެއެވެ

ބެހުމަށްަފހު، ކޮންމެ ލޮޓަކަށް ނީލަން ނަންބަެރްއ ( ލޮޓު)ނީލަން ކިޔާ ތަކެތި ބައިބަޔަށް  (ނ)  
އަދި ނީލަމުގަިއ ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަްށ، ނީލަން ަނންބަުރ . ދޭންވާނެއެވެ

 .ވެފެންނާނެެހން، ކޮންމެ ލޮޓެއްގައި ހުންނަންވާނެއެ
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. ބައިވެރިންގެ ހާޒިރުގައެވެ( ތިނެއް) 3ނީލަމެއް ކުރިއަށް ގެންދަންވާނީ މަދުވެގެން  (ރ)  
( ކ)ވަނަ މާއްދާގެ  4ނަމަވެސް ތިން ބައިވެރިން ހަމަ ނުވާ ނަމަ، މި އުސޫލުގެ 

( އެކެއް) 1ުނވަތަ ( ދޭއް) 2ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދެވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާނުކޮށް، 
. ކަނޑަައޅައިފައިވާ ގަޑީގައި ނީލަން ކުރިއަށް ގެންދާނީއެވެބައިވެރިންގެ ހާޒިރުގައި، 

ވަނަ  9އަދި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ަބއިވެރިނުވެއްޖެ ނަމަ، މި ުއސޫލުގެ 
މާއްދާގައިވާގޮތުގެ މަތިން އެ މުދައު ނެއްތައިލުމަށް މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއަށް ހުއްދަ 

 . ދެވިދާނެއެވެ

އް، ީނލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ހިނދުން ހިނަދްށ ނީލަމުގައި ހުށަހަޅާ އަގުތަ (ބ)  
ނީލަމުގެ ބަިއވެރިޔަކު އަގެއް ހުށަހަޅައި، އެ އަގަށް ވުރެ މަތީ . އެނގެންވާނެއެވެ

ަފހަރު ދިނުމުންވެްސ، އިތުރު އަގެްއ ( ތިނެއް) 3އަގެއް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު 
ށަނާޅައިފިނަމަ، އެ އަގު ހުށަހެޅި ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ އެހެން ފަރާތަކުން ހު

 . ކަމުގައި ނިންމާނީއެވެފަރާތް އެ ނީލަން ކާމިޔާބުކުރީ 

ނީލަން ނިމުނުގޮްތ، ނީލަމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައި އިޢުލާނު  (ޅ)  
ގައިވާ  6އަދި ނީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް، މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު . ކުރަންވާނެއެވެ

 .ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ"  ލިޔުން ކާމިޔާބުކުރިކަން އަންގާނީލަން"

މުދާ ނީލަން ކިޔަން ދެ ފަހަރަށް އިޢުލާނުކުރުމުންވެސް، އެއްވެސް ފަރާތަކުން  (ކ)  
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ  9ނީލަމުގައި ބައިވެރިނުވެއްޖެ ނަމަ، މި އުސޫލުގެ 

 . އެ މުދާ ނެއްތައިލުމަށް، މާލީ ިޒންމާދާރު ވެރިޔާއަށް ހުއްދަ ދެވިދާނެއެވެ

ދައުލަުތގެ ުމދާ 

 ނެއްަތއިލުން 

 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ނެއްަތއިލުމަށް ކަނޑައަޅާ ( ވ)ވަނަ މާއްދާގެ  4މި އސޫލުގެ  (ހ) 9
ތަކެތި، ނެްއތައިލުމުގެ ކުރިން އެަފދަ ތަކެތީގެ ލިސްޓެއް ނަގައި، މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަުލ 

" ނީލަން ކިޔުމަށް ނުަވތަ  ެނއްތައިލުމަށް ހުަށހަޅާ ދައުލަތުގެ މުދަލާ ބެހޭ ފޯމު " 1
މި މަޢުލޫމާުތ، ސަރުކާރު ބަންދު . ކުރުމަށްފަހު، އެ ތަެކތި ެނއްތައިލެވިދާނެއެވެފުރިހަމަ
 .ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވަންވާނެެއވެ( ހަތެއް) 7ނޫން 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދައުލަތުގެ އެއްވެސް މުދަލެއް ( ހ)މި މާއްދާގައި  (ށ)  
ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުީމ ) 2011/16ނެއްތައިލަންވާީނ، އެ މުދަލަކީ، ޤާނޫނު ަނންބަރު 

ދަުށްނ އަރުޝީފުކުރަން ނުޖެޭހ މުަދލެއްކަމާއި، ޤާނޫުނ ( އަރުޝީފުގެ ޤާނޫނުގެ 
އާސާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަންތަނާއި ތަކެްއާޗ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި) 79/27ނަންބަރު 
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ގައި މާނަކޮށްފައިާވ އާސާރީ ތަކެއްޗަށް ނުވަތަ ތާރީޚީ ތަކެއްޗަށް ނުވާ ( ބެހޭ ޤާނޫނު 
 . މުދާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ފަހުއެވެ

ނީލަން ކިޔުނު ނުވަތަ 

ނެއްަތއިލެވުނު މުދަުލގެ 
 ރިކޯޑު ބެލެެހއްޓުން 

 

( ތިނެއް) 3މާތު ނުވަތަ ނެއްތައިލެވޭ މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު ނީލަން ކިޔުނު މުދަލުގެ މަޢުލޫ 10
ގައިވާ ޮގތުގެ މަތިން އެ އޮީފހެއްެގ ( ބ)ވަނަ މާއްދާގެ  2ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، މި އުސޫލުގެ 

 2އާއި، ޖަދުވަލު  1އަދި މި އުސޫލުގެ ޖަުދވަލު . އިންވެންޓްރީގައި ރިކޯޑު ކުރަން ވާނެއެވެ
ތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، ކަނޑައަޅައިފައިވާ މުއްދަތުގައި، ގައިވާ ފޯމު 3އާއި، ޖަދުވަލު 

 .ނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެމި

ނީލަން ކާމިޔާބުކުރި 
 ފަރާތުން ުމދަލާ ހަވާުލވުން 

 

ނީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތުްނ، ނީލަން ކާމިޔާބުކުރި އަގު، ީނލަްނ ނިމޭ ދުވަހުން ެފށިގެން،  11
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނީލަންކީ ޮއފީހަކަށް ދައްކައި ޚަލާްޞ ( ތިނެއް ) 3ސަރުކާރު ބަންދުނޫން 

އަދި އެ ފަރާތުން އެ އަގު އަދާކުރުމުން، އެ މުދާ އެ ފަރާތާ . ކުރަންވާނެއެވެ
ނީަލން ާކމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް އެ މުދަލުެގ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުާވީނ . ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ

ނީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތުން އެ މުއްދަތުގެ . ރުމުންނެވެނީލަމުގެ އަގު ދައްކައި ޚަލާޞްކު
ލެްއ ތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކައި ޚަލާޞް ނުކޮށްފި ނަމަ، މި އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އެ މުދަ

 . އަލުން ނީލަންކިޔާނީއެވެ

މި އުސޫލަށް 

ޢަމަލުކުރުާމއި، ުއސޫލަށް 
 ބަދަުލގެނަުއން 

، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި އުސޫލު ޝާއިޢުކުރާ މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށނީ  12
 .މި އުސޫލަށް ބަދަލުގެނެޭވނީ، މިނިސްޓަރަެށވެ. ދުވަހުން ފެށިގެްނނެވެ

މި އުސޫލުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު، އަންނަވި ލަފުޒުތަކާއި  13 މާނަކުރުން 
 .ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެޒުތަކާއި އިބާރާތްތަކަށް އިބާރާތްތަކަށް ދީފައި އެވަީނ، އެ ލަފު

ކަމަށް ބުެނފައި އެވަނީ، ދައުަލތުގެ އޮފީސްތަކުެގ " ދައުލަތުގެ ުމދާ"ނުވަތަ " މުދާ" (ހ)  
މީގެ ތެރޭގައި އާކައިވް . ހަރު މުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމަނައިފައިވާ މުދަލެވެ

 .އަޅާ ތަކެއްެޗއް ނުހިމެނޭނެއެވެަތކެތީގެ ގޮތުގައި ކަނޑަކުރަންޖެހޭ ތަކެއްޗާއި، އާސާރީ 

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގެ " މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ" (ށ)  
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލު އޮފީސްތަކުގައި އެ ޤާނޫނުގައިާވ  46

އަދި ދައުލަތުެގ . ކަންކަން ހިންގުމަށްޓަކައި މިިނސްޓަރު ކަނޑައަޅާ މުވައްޒަފަކަށެވެ
ނުންކޮށްގެްނ ހިންގޭ، ދައުލަތުގެ އެހެިނހެްނ އޮފީސްތަކުގެ މާލީ މުދަލާއި ފައިސާ ބޭ
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ގެ ަނންބަުރ ( ހ) 2.04އުސޫލުތައް ހިންގުމަށް ދައުލަުތެގ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
 .ވެގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން ކަނޑައަޅާ މުވައްޒަފަކަށެ 2

އެވަނީ، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސަށާއި، އޭނާެގ  ކަމަށް ބުނެފައި" މިނިސްޓަރު" (ނ)  
މަސްއޫލިއްޔަތު އެހެން މިިނސްޓަރަކާ، ނުވަތަ ސްޭޓްޓ މިނިސްޓަރަކާ 

 .ނަމަ، އެ މިނިސްޓަރަކަށެވެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވާލުކޮށްފި 

 . ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭްނސަށެވެ" މިނިސްޓްރީ" (ރ)  

ދައުލަތުގެ މުދާ އެއް "މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުުމން، ކުރިން ޢަމަލުކުރަމުން ެގންިދޔަ  14 އުސޫލު އުަވއިލެވޭ 
އޮފީހުން އަނެއް އޮީފހަށް ބަދަުލކުރުމާއި، ބައުވެ ހަލާކުވެެގން ުނވަތަ ބޭުނންކުރެވެން ެންތ 

 .އުވުނީއެވެ" ދައުލަތުގެ މުދާ، ނީލަން ކިޔުމާިއ ނައްތައިލުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ އުސޫލު

_____________________ 



 

 

a   

        NL01ފޯމު:

 

         
 
 

                  
( އޮފީސް މަސްއޫލު )    

  
                ބަރު:ފޯމު ނަން

 ހަޅާ ދައުލަތުގެ މުދަލާ ބެހޭ ފޯމުއްތައިލުމަށް ހުށަނެ  ނީލަން ކިޔުމަށް ނުވަތަ

 އޮފީުހެގ ަނން: މިނިސްޓްީރ ޮއފް އެޑިުޔކޭަޝން 
 އޭިރޔާ: ބިޒްނަސް 1058 ފޯމް ނަމްބަރު: 

 ލޮޓު ަނންބަރު  

 # ނަންބަރު  އިންވެންޓްރީ  އެސް.އޭ.ޕީ ސިސްޓަމް() އެސެޓް ނަންބަރު  ކޯޑް  އެސެޓް ބާވަތް  ތަކެތީގެ  އަގު  މުދަލުގެ  މުދައު ބޭނުންކުރެވުނު މުއްދަތު  މަޢުލޫމާތު  އިތުރު

    ބައުެވ ަމއްސަލަޖެޭހތީ 
ލީޓަުރގެ ފިލިޕްްސ 265އައިްސއަލަމާރި 

 ވާރލްޕޫލް  636.ޖީ އޭ.އާރު
423002 70006122-0 94-99-04-01-01 1 

     ހަލާުކވެެގން  ބޭުނން ނުކުެރވޭ ވަރަށް
 30ިއްނޗި  36ިއންިޗ  30އޮފީސް ޭމޒު )

 އިްނޗި(
423001 68001638-0 94-99-02-01-02 2 

              3 
              4 
              5 
              6 
              7 
              8 
              9 
              10 
              11 
              12 
              13 
              14 

 ނީލަން ކިޔުމަށް ނުވަތަ ނައްތައިލުމަށް ހުއްދަދިނުން 

 މުވައްޒަފުގެ  ޗެކުކުރި  ން އްދަ ދިތި ބަދަލުކުރުމަށް ހުތަކެ  ފޮނުވި  އްތައިލުމަށްނެ ނުވަތަ ވި ފޮނު ތަކެތި ނީލަމަށް 
  

 ތައްޔާރުކުރި މުވައްޒަފުގެ 
 ސޮއި   ސޮއި   ސޮއި   ސޮއި  
 ނަން    ނަން    ނަން    ނަން   
 މަޤާމު    މު މަޤާ   މު މަޤާ   މު މަޤާ  
 ތާރީޚު    ޙު ތާރީ   ތާރީޚު    ތާރީޚު   

         ުހެގ ތަްއަގނޑު އޮފީ   ުހެގ ތަްއަގނޑު އޮފީ  
  

 ދައުލަތުގެ އެސް.އޭ.ޕީ ސިސްޓަމުގައި އެ އެސެޓަކަށް ދީފައިވާ ނަންބަރެވެ. ނަންބަރު )އެސް.އޭ.ޕީ ސިސްޓަމް(: އެ ކޮލަމުގައި ލިޔާނީއެސެޓް * 

 ލިޔުމަށް." ނެތް ންގެނއެ" ނެތް ނަމަ ން ގެނމަޢުލޫމާތު އެ* 
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a                                                                           
 

       NL02ފޯމު:

 

          
 

                 

( އޮފީސް މަސްއޫލު ) 

                

 ހަޅާ ދައުލަތުގެ މުދަލާ ބެހޭ ފޯމުއްތައިލުމަށް ހުށަނެ  ނީލަން ކިޔުމަށް ނުވަތަ

 އޮފީުހެގ ަނން: މިނިސްޓްީރ ޮއފް އެޑިުޔކޭަޝން 
 އޭިރޔާ: ބިޒްނަސް 1058 ަބރު:ންނަ ފޯމު 

 ޓު ަނންބަރު ލޮ 

 ނީލަންކިޔުނު  ލެވުނު އި އްތަ ނެ އިތުރު މަޢުލޫމާތު 
  

ފަރާތުގެ  ނީލަން ކާމިޔާބު ކުރި
 މަޢުލޫމާތު 

ނީލަންކިޔައިގެން ލިބުނު 
 އަދަދު )ރުފިޔާ(

 މުދާ 

ބޭނުންކުރެވުނު 
 މުއްދަތު 

 ކޯޑު  އެސެޓް ބާވަތް  ތަކެތީގެ  މުދަލުގެ އަގު 
 އެސެޓް ނަންބަރު 

 ސިސްޓަމް( އެސް.އޭ.ޕީ)
 ވެންޓްރީއިން

 ނަންބަރު 
# 

    ބައުެވ ަމއްސަލަޖެޭހތީ 

 (A-023499) ސާއަޙްމަުދ ޢީ

2,500.00     
ޓަރުެގ ލީ  265އައިްސއަލަމާރި 

 636ފިލިޕްސް އޭ.އާރު.ީޖ 
 ވާރލްޕޫލް

423002 70006122-0 
94-99-04-

01-01 
1 

            ބޭުނން ނުކުެރވޭ ވަރަްށ ހަލާކުެވެގން 
 36ިއންިޗ  30އޮފީސް ޭމޒު )

 ިއންިޗ( 30އިްނޗި 
423001 68001638-0 

94-99-02-

01-02 
2 

                      3 
                      4 
                      5 
                      6 
                      7 
                      8 
                      9 

 ތައިލުމަށް އް ނެނީލަން ކިޔުމަށް ނުވަތަ 

   މުވައްޒަފުގެ  ޗެކުކުރި  ން ތި ބަދަލުކުރުމަށް ހުއްދަ ދިތަކެ  ލުމަށް ފޮނުވި ނެއްތައި  ނުވަތަފޮނުވި ތަކެތި ނީލަމަށް 
 ތައްޔާރުކުރި މުވައްޒަފުގެ 

 ސޮއި   ސޮއި   ސޮއި   ސޮއި  

 ނަން    ނަން    ނަން    ނަން   

 މު މަޤާ   މު މަޤާ   މު މަޤާ   މު މަޤާ  

 ޙު ތާރީ   ޙު ތާރީ   ތާރީޚު    ތާރީޚު   

  

ުހެގ އޮފީ
 ތަްއގަނޑު 

  
ުހެގ އޮފީ

 ތަްއގަނޑު 
        

  

 ދައުލަތުގެ އެސް.އޭ.ޕީ ސިސްޓަމުގައި އެ އެސެޓަކަށް ދީފައިވާ ނަންބަރެވެ. އެސެޓް ނަންބަރު )އެސް.އޭ.ޕީ ސިސްޓަމް(: އެ ކޮލަމުގައި ލިޔާނީ* 

 ލިޔުމަށް." ނެތް ނގެންއެ" ނެތް ނަމަ ން ގެނމަޢުލޫމާތު އެ* 
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 NL03ފޯމު:

 

       

 

 

    

 (މަސްއޫލު އޮފީސް )

        

        

 ލޫމާތު ފޯމުޢުަލުކުރާ މުދަލުގެ މަތަނަށް ބަދ ތަނުން އަނެއް އެއް

 މުދާ ދޫކުރާ އޮފީސް  ބިޒްނަސް އޭރިޔާ 

 މުދާ ހަވާލުކުރި އޮފީސް  އޭރިޔާ ބިޒްނަސް 

  ނަންބަރު: ފޯމު

 ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު ވޭމުދާގެންދެ

 
 # ނަންބަރު އެސް.އޭ.ޕީ ނަންބަރު އިންވެންޓްރީ ތަފުސީލު މުދަލުގެ ތަން މުދާ ހުރި ތާރީޚު ބަދަލުކުރެވުނު ބަދަލުކުރުމުގެ ބޭނުން  މުދާ 

 
       

       

       

       

       

       

       

       

       

 ބަދަލުކުރުމަށް މުދާ

 ފަރާތްހުއްދަ ދިން 
 ތައްޔާރުކުރި މުވައްޒަފުގެ  ޗެކުކުރި މުވައްޒަފުގެ 

 
 ސޮއި  ސޮއި  ސޮއި

 
 ނަން   ނަން   ނަން 

 
 މަޤާމު   މަޤާމު   މަޤާމު 

 
 ތާރީޚު   ތާރީޚު   ތާރީޚު 

 ކުރަންވާނެއެވެ. ގައިވާ ފޯމު އެޓޭޗް 2މި ފޯމާ އެކު ޖަދުވަލު * 
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FORM NL04 

 

  ނަންމުއައްސަސާގެ

 މުހަޅާ ފޯސިޓީން އަގުހުށަ

 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތް  ސިޓިން އަގު  
 

 ނަން  
 

 އެޑްރެސް  
 

 ނަންބަރު ދ.ރ.އ. ކާޑުގެ 
 

 ސޮއި 
 

 ތަކެތި  ނީލަންކިޔާ  
 

 ނީލަމުގެ ރިފަރެސް ނަންބަރު  
 

 ނަްނބަރު ނުއިޢުލާ 
 

 އަގު  ނީލަމަށް ހުށަހަޅާ 
 

 ޚުތާރީ 
 

 ގަޑި 
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        NL05ފޯމު:
 

         

 (މަސްއޫލު އޮފީސް )

 ފޯމު ނަންބަރު:
       

        

 ނީލަމުގެ އަގުތައް ދިރާސާކުރާ ފޯމު

 ނަން އޮފީހުގެ

 ބިޒްނަސް އޭރިޔާ ނަންބަރު: ފޯމު

 ލޮޓު ނަންބަރު  

  

 # ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަން އަގު  ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހުށަހަޅައިފައިވާ އަގު ހުށަހެޅި ގަޑި

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 ދިރާސާކުރި ސިޓީން އަގު

 ތައްޔާރުކުރި މުވައްޒަފުގެ  ޗެކުކުރި މުވައްޒަފުގެ   ހުއްދަ ދިން ފަރާތް

 ސޮއި   ސޮއި   ސޮއި  

 ނަން    ނަން    ން ނަ  

 މަޤާމު    މަޤާމު    މަޤާމު   

 ތާރީޚު    ތާރީޚު    ތާރީޚު   

 ކުރަންވާނެއެވެ. ގައިވާ ފޯމު އެޓޭޗް 2މި ފޯމާ އެކު ޖަދުވަލު *  
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FORM NL06 

 މުއައްސަސާގެ ނަން

 ނީލަން ކާމިޔާބުކުރިކަން އަންގާ ލިޔުން 

 ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތް  ނީލަން  
 

 ނަން  
 

 އެޑްރެސް  
 

 ނަންބަރު ދ.ރ.އ. ކާޑުގެ 
 

 ސޮއި 
 

 ނީލަން ކާމިޔާބުކުރި މުދާ  
 

 ނީލަމުގެ ރިފަރެސް ނަންބަރު  
 

 ނަްނބަރު ނުއިޢުލާ 
 

 ނީލަން ކާމިޔާބުކުރި އަގު 
 

 ޚުތާރީ 
 

 ގަޑި 
 

 ނީލަން ކާމިޔާބުކުރިކަން އަންގާ  ފަރާތް  
 

 ނަން  
 

 ޤާމުމަ 
 

 ސޮއި 
 

 ޚުތާރީ 

 އްަގނޑު އޮފީހުގެ ތަ 
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