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 ން ޝަރޭ ޓްމިނިސްޑްއެޖުޑީޝަލް  އޮފް ޓްމަންޓްޕާޑި

 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ.     

  

 ލު ސޫީރއާއި ޗުްއޓީ ހަމަޖެއްސުމުގައި ޢަމަލުކުާރނެގޮތުގެ އުހާޒިފަނޑިޔާރުންގެ 

 

 

(ުޖީޑަޝްލ ސަރިވްސ ޮކިމަޝުނެގ  2008/10ާޤޫނުނ ަންނަބުރ  ،ަލކީސޫިމ އު  (ހ) .1 ތަޢާަރާފިއ ަނން 

ަވަނ ންަނަބުރެގ ަދުށްނ،  22ަވަނ ާމްއާދެގ (ރ) ެގ  21-1ޤޫާނުނ) ެގ 

 ެލެވ.ސޫފަނިޑާޔުރްނެގ ުޗްއީޓ ަހަމެޖއްުސުމަގިއ ަޢމަުލުކާރެނޮގުތެގ އު 

އްުސުމަގިއ ަހަމޖެ  ީރާއއި ުޗއްޓީ ާހޒި ަފނޑިާޔުރްނެގ " ،ަލށް ިކޔާނީސޫިމ އު  (ށ)  

 ލު" ެއެވ.ސޫއު ޢަމަުލކުރެާނޮގުތެގ 

     ިއްނ ެމްނުދރުަފހު  8:00އަީކ ެހނުދުނ މަަސްއަކުތ ަގޑި ަރްސީމ  ޯކުޓތަުކގެ  (ހ) .2 ޑި ަރްސީމ ގަ 

 އަެށެވ. 2:00

މަަސްއަކތު ހަުފާތއަީކ، އީާދްއތަ ުދވަުހްނ ފެިށެގްނ ުބާރސްފަތި ުދަވުހެގ  ޯކުޓތަުކގެ  (ށ)  

 (ަފެހްއ) ުދވަެހެވ. 5ިނޔަލަްށ، ހަފުާތައުކ 

ިއްނ ެމްނުދރުފަުހ  8:30ުދުނ ނފަނިޑާޔުރްނގެ ަރްސމީ ަމަސްއަކތު ަގިޑައީކ ހެ  (ނ)  

ކީ ެހނުދުނ އަެށެވ. ަރަމާޟްނމަހު ަފނިޑޔާުރްނގެ ަރްސމީ ަމަސްއކަތު ަގިޑއަ 2:00

 އަެށެވ.  1:00ިއްނ ެމްނުދރުފަުހ  9:00
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ޑި ެޖޭހެނެއެވ. ގަ  ،ަނމަ ުރެވއްޖެާހޒި ުރާވްނެޖހޭ ގަިޑައށް ުވރެ ލަުހން ާހޒިފަނިޑާޔރުން ޯކޓަށް  .3 ަގޑިޖެުހން 

        ެލްއެގ ގޮތުން ަރަމާޟްނ ަމްސ ިފަޔަވިއ ެއެހްނ ަމްސަމުހ ަގިޑޖެޭހނީ ސޫްނުމ އު އާ 

 ިހނުގުމްނެނެވ.  9:01ިހނުގުމްނެނެވ. ަރަމާޟްނ މަުހ ަގިޑ ެޖޭހީނ  8:31

ުދަރީތޮގުތްނ ޤު 

ްއެގ ދާިމާވ ަކމެ 

ސަަބބުން ަގިޑ 

ުނެޖޭހގޮތަްށ 

 ހަަމެޖްއުސން 

 ،ސަބަުބން  ާހިދާސެއްއގެ  ިދާމވާ  ުނވަތަ  ،ސަަބބުން ަކެމްއގެ  ުނޯފރާ  ބާރު  ައިމއްލަ  (ހ) .4

 ަކށް ފަނޑިާޔރަ  ،ެމުދެވިރެވެގން  ސަަބެބއް ެއހެން މަޤުޫބލު ަފދަ  ަގަދުވން  ަކނޑު ުނަވތަ

 ަގިޑެއއް  ުދވަަހކު  އެ  ،ަނމަ ްއޖެ ުނވެ  ެމުދެވރި  ެވޭވގޮތް  ހާިޒރު  ކޯޓަށް  ަގިޑއަށް 

 ަވުގތު ާހިޒުރާވްނޖެހޭ  ކޯަޓށް  ފަނިޑާޔރު  ަލތެްއަގއި ހާ  ިމަފދަ  އަދި. ުނެޖޭހެނެއވެ 

 ކޯެޓްއގެ  އެ  ެއކު ާޔ ަވރާ ޝް މަ  ގެ ނު ެއްޑިމިނސްްޓޭރޝަ  ުޖޑީޝަލް  ޮއފް  ޑާިޕްޓމަންޓް 

 ުމަވްއޒަފު  ިއސް ެއްނމެ  ިއާދރީ  ކޯެޓްއގެ  އެ  ުނވަތަ  ެއްޑިމިނސްްޓރޭަޓރ ޗީފް

 ަވގުުތގެ  ަމަސއްަކތު  ަރްސމީ ކޯުޓގެ  ަވގުަތކީ  މި  ައދި. ައްނަގްނާވެނެއވެ  ފަނިޑާޔރަށް 

 .ުނާވެނެއވެ  ެވެގން  ަވގުތަަކށް ުކޑަ  ެއްއަބަޔްށުވރެ ތިންަބއިުކޅަ 

ުކިރްނ  ުޓގެ (ިތީރްސ) ިމނެ  30ެއ ފަނިޑޔާަރުކ ޯކަޓްށ ާހިޒުރވާންެޖޭހ ަގީޑެގ   (ށ)  

ާވޭރވެިހެގން ުނަވތަ ދަުތރު ުނުކެރޭވަވރަށް ަކނޑު ަގަދުވުމގެ ސަަބުބން ޯކޓަށް ާހިޒުރ 

ަފދަ ުދަވްސުދވަހު ަގިޑޖެޭހެނ  ަގިޑެއއް ުނޖެޭހެނެއެވ. މި ަނަމ، އެ ުދވަަހކު  ުނެވިވްއޖެ 

އެ ޯކުޓގެ ޗީްފ  ،ަގޑި ަކނަޑައާޅީނ މޫުސާމބެހޭ ިއާދާރިއްނ ރިޕޯެޓްއ ޯހުދަމށްފަހު

 ެއްޑިމިނސްްޓޭރަޓރ ުނވަަތ ިއާދީރ ެއްނެމ އިްސ ުމަވްއޒަެފެވ. 

ިދުނުމަގިއ ޢަމަުލުކާރީނ ާޤޫނުނ ަންނަބުރ ފަނިޑާޔުރްނަނށް ސަާލުމގެ ުޗއްީޓ  (ހ) .5 ސަާލުމެގ ުޗްއޓީ 

 ގޮުތެގ ަމީތްނެނެވ. ުލަގިއ ވާ ސޫ(ަވޒީާފއާެބހޭ ާޤޫނުނ) ާއިއ މި އު  2008/2

ފަނިޑާޔަރުކ ިޚުދަމތްުކާރ ޮކްނެމ ައަހަރކަްށ، ަސާލުމެގ ުޗްއީޓެގ ގޮުތަގިއ ުމާސރަ  (ށ)  

 (ިތީރްސ) ުދވަެހެވ. 30ލޭިބގޮތަްށ ެދޭވީނ ިގަނެވެގްނ 

 ،ެވިރަކުމގެ ަދުށަގއިވާ މީަހކު ބަިލުވުމގެ ަސބަބުންބަަލދު ފަނިޑާޔަރކު ުނަވތަ ޭއާނގެ  (ނ)  

ަނަމ،  ަކނަޑެއޅިަފިއވާ ރަްސީމ މަަސްއކަުތެގ ގަިޑައށް ުނުކުތމަށް ުއުޒުރެވިރެވްއޖެ

 ،ެތޭރގައި (ިތީރްސ) ިމިނުޓގެ 30ެއ ުދވަެހްއެގ ަރްސީމ ަގޑި ެފޭށތާ ަލްސެވެގްނ 
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މަީތްނ  ުޖޑީޝަްލ ެއްޑިމިނސްްޓރޭޝަުންނ ަކނަޑައާޅ ގޮެތްއގެ ޑާިޕްޓމްަންޓ އޮްފ 

 ެމއިްލ ެމުދެވިރކޮްށ ައްނަގްނާވެނެއެވ. -އީ ެއސްެއްމެއްސ ެމުދެވިރޮކްށ ުނވަަތ 

 ގޮުތަގއި  ުޗއްީޓގެ  ސަާލުމގެ  ުމއްދަަތކަށް  ިދގު  ުދަވަހްށުވރެ ދެ  ިވިދިވިދެގން  (ރ)  

 ުނިނުކމެޭވނެ  ަމަސްއަކތަށް  ސަަބުބން  ަބީލގެ  އެ  ާބަވާތއި  ބަީލގެ  ،ހަަމަޖްއަސިއެދވޭނީ

 ޫދުކރާ  ަމަސްއކަްތތެިރަޔކު ިޞއްޙީ  ކޮށްަފިއވާ  ަރިޖސްަޓރީ  ،ަބާޔްނޮކށް ުމއްދަތު 

 .ހުަށެހުޅުމްނެނވެ  ުދަވހު  ިނުކްނނަ  ަވޒީާފއަށް  އެނުބރި  ،ިފކެޓެއްޓުސެ  ެމިޑކަލް 

ަސާލުމެގ ުޗއްީޓ ައްނަގިއެގްނ ިމ ަންނަބުރެގ (ނ) ަގިއާވގޮުތެގ މަިތްނ ކޯަޓްށ  (ބ)   

 ުރުނވާ ުދަވހެްއގެ ޮގުތަގެއެވ. ާހޒި ަނަމ، އެ ުދވަެހއް ބެޭލނީ ހަަމަޖްއަސއިަފއި ުނވާ  

ެއ ފަނިޑޔާެރްއގެ ުމާސަރައުކްނ  ،ުނިވަކުމަގިއވިަޔސް ރުާހޒި ފަނިޑާޔަރކު ކޯަޓށް  (ޅ)  

ްޕެރއިަޒްލ ުނެކނޭޑެނެއެވ. ެއެހްނަނަމެވްސ، އެ ަފނިޑޔާެރްއެގ ަޕރޮފަމްނސް އެ 

 ބެުލުމަގއި ެއ ެރޯކޑަީކ ބެލެޭނ ެއްއެޗެކެވ.

އަަހރީ ުޗއްީޓާއިއ 

އެެހިނެހްނ 

 ުޗއްޓީތަްއ 

ުވުމްނ، ުމސާަރ ުދަވސް ވާުލުވމަށް ަފހު އަަހރު ހަ ެވސް ަމާޤމާ  ޮކްނމެ ަފނިޑޔާަރަކށް (ހ) .6

ުޗއްީޓެގ (ިތީރްސ) ުދވަުހގެ ުޗއްީޓެއްއ، އަަހރީ  30ޮކްނެމ އަަހަރކު ލޭިބގޮތަްށ 

 ގޮުތަގިއ ިލިބެދޭވެނެއެވ.

(ިތރީްސ) ުދަވުހގެ  30އަަހީރ ުޗއްީޓެގ ގޮުތަގިއ ަފނިޑާޔަރކަްށ އަަހރަުކ ަޙްއުޤވާ  (ށ)  

ުޗއްޓީެގ އިުތުރްނ، އެެހިނެހްނ ުޗއްީޓ ިދުނުމަގިއ ޢަމަުލުކާރީނ ާޤޫނުނ ަންނަބުރ 

ބަާޔްނޮކށްފަިއާވ ގޮުތެގ ުލަގިއ ސޫ(ަވީޒާފާއބެޭހ ާޤޫނުނ) ާއިއ ިމ އު  2008/2

 މީަތްނެނެވ.

އެ ޯކެޓްއެގ ޗްީފ ެއްޑިމިންސޓްރޭަޓރ ުނވަަތ ުމްނ، ފެށު  ެރއް ައހަޮކްނމެ  މާީލދީ  (ނ)  

ކޯުޓެގ ިއާދީރ ެއްނެމ އިްސ ުމަވްއޒަުފ، ަފނިޑާޔުރްނެގ ަމްޝަވާރާއެއުކ، ާދިއާރެގ 

ްނގެ ުޗއްޓީ ާތވަލެްއ ަމަސއްަކތަށް ަދިތުނާވޭނެހްނ، ަމަސްއކަތްަތއް ާރަވިއ، ަފނޑިާޔރު 

 ުނަނަގއި ޫދކޮށްަލއިފި  ޓީ ތަްއާޔރުުކަރްނާވެނެއެވ. ަފނިޑާޔަރކަށް ަޙްއުޤވާ ައަހރީ ުޗއް

ަނަމ، ެއ ުޗއްީޓ ެކްނސަްލާވެނެއެވ. ައިދ މިަފަދިއްނ ެކްނސަްލާވ ޗުްއީޓެގ 
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ުދަވސްަތކަްށ ބަދަުލަގިއ ަފއިާސެއްއ ުނެދޭވެނެއެވ. ެއެހްނަނަމެވްސ، ަފނިޑާޔަރުކ 

ިއްނ ަވިކކުާރިއުރ އެ ަފނިޑާޔަރކަްށ ޙަްއުޤާވ އަަހީރ ޗުްއޓީ ޭބުންނުނޮކްށ ަވޒީފާ 

ެކްނސަްލުނެވ އޮްތަނަމ، އެ ުޗއްީޓެގ ބަދަުލަގިއ މުާސރަިއްނ ދުވަަހަކށް ޖެޭހ 

 މްިނަވުރްނ ެއ ުދަވްސަތކަްށ ަފިއސާ ޭދްނާވެނެއެވ.

 ގެ ޙަްއާޖިއ ުޢްމރާ 

 ުޗްއޓީ 

 ،ާދްނ ެއދޭ ޙަްއުޖ ުޗއްީޓާއިއ ުޢްމާރ ުޗއްީޓައީކ ަފނޑިާޔުރްނެގ ެތރެިއްނ ަޙްއޖަްށ  (ހ) .7

ަންށ، ެއ ަފނޑިާޔެރްއެގ ިޚުދަމުތެގ ން ުނަވަތ ުޢްމރާައްށ ާދްނ އެދޭ ަފނިޑާޔރު 

(ެއެކްއ) ފަަހރު ެދޭވ ުޗްއީޓއެެކެވ.  1 ަހަމ މުާސރަާޔެއކު ، ަގއިުމއަްދުތެގ ެތރޭ 

        ުޢްމާރ ުޗްއީޓ ިދުނުމަގިއ ޢަމަުލުކާރީނ  ާއއި ޗުްއޓީ ފަނިޑާޔުރްނަންށ ަޙްއުޖ 

 މަީތްނެނެވ. ިމ ަންނަބުރަގއި ަބާޔްނކޮށްފަިއާވ ގޮުތގެ 

އެ ަފނިޑާޔަރކު ަޙްއޖަށް ފުާރ ތާީރާޚއި އެނުބިރ ައްނނާނެ ާތރީުޚ ެއނޭގގޮަތްށ  (ށ)  

ިލުޔާމެއުކ ހުަށހެުޅުމްނ ަޙްއުޖ ުޗއްީޓ  ަކާމުގޭޅ ިއާދާރއަުކްނ ޫދޮކްށފަިއާވ ަރްސމީ 

ަހަމަޖްއަސިއެދޭވެނެއެވ. ިމގޮުތން ހަަމަޖްއަސިއެދޭވނީ ަބްނދު ުދަވްސތައް ިހަމަނިއެގްނ 

 (ިތީރްސ) ުދވަުހެގ ުޗއްީޓެއެވ. 30

 ެއނޭގގޮަތށް  ާތރީޚު  ައްނާނނެ  ެއނުބރި  ާތރީާޚއި  ުފރާ  ުޢމުާރައށް ަފނޑިާޔަރކު އެ )ނ(  

 ުޗްއޓީ  ުޢމުރާ  ހުށަެހުޅުމން  ިލުޔާމއެކު  ަރްސމީ  ޫދޮކށްަފިއވާ  ިއާދާރއަުކން  ަކާމުގޅޭ 

 ިހަމަނިއެގން  ުދަވްސތައް  ަބްނދު  ހަަމަޖްއަސިއެދޭވނީ  ިމގޮުތން . ހަަމަޖްއަސިއެދޭވެނެއވެ 

 .ުޗްއީޓެއވެ  ުދވަުހގެ ) ަފަނރަ ( 15

ަގިއ (ނ)  ާއއި އަޮތޅުެތޭރަގއި ަވޒީފާ ައާދުކރާ ަފނިޑާޔުރންނަށް މި ަންނަބުރގެ (ށ)  )ރ(  

 ައުއަމާށއި ެއނުބިރ ރަށަްށ ިދުއަމށް  ރަުށްނ ާމލެ ިއުތރަށް ބުނެަފިއާވ ުމއްދަުތގެ 

 ) ދުވަުހެގ ޗުްއީޓ ޭދްނާވެނެއެވ.ެތއް (ހަ  7ަބްނުދ ުދވަްސަތއް ިހަމަނިއެގްނ 

ަނަމ، ެއ ުޗއްީޓެގ  ޙަްއުޖ ުޗްއީޓ ުނަވަތ ުޢްމާރ ުޗއްީޓ ަނާގ ަފނިޑާޔުރ ެއދޭ  )ބ(  

ުޗްއީޓެގ ތެެރިއްނ ަހަމަޖއްަސިއ ުވެރ އިުތުރާވ ުދަވސްަތަކްށ ައހަީރ  ުމއްދަަތށް 

 ެދިވާދެނެއެވ.
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ިޞްއޙީ 

ސަަބބުަތަކކަށްޓަަކިއ 

ެދޭވ ިދުގ ުމްއަދުތެގ 

 ުޗްއޓީ 

ިފކެަޓާކެއުކ، ިޞްއީޙ ސަަބބަތުަތަކށް ަޓަކިއ ެދވޭ ިދުގ ުމއްދަުތެގ ޓުޑޮކްަޓެރްއގެ ސެ (ހ) .8

ަނަމ، ުމާސަރާއިއ ޢިާނޔަްތަތުކގެ  ުޗއްޓީައކަްށ ަފނިޑާޔަރުކ ެއިދްއޖެ 

ވުެރ ިދުގޫންނ ުމްއަދެތްއެގ  (ެއެކްއ) އަަހުރުދވަަހށް  1ދެބަިއުކަޅެއއްަބިއ ޭދޮގތަށް 

 ުޗއްޓީެއްއ ެދިވާދެނެއެވ.

ަނަމ،  ިމ ަނންަބުރެގ (ހ) ަގިއ ަބާޔްނކޮށްަފިއާވ ުމްއަދުތ ިއތުުރުކަރްނ ެއިދްއޖެ  (ށ)  

 ުދަވސް އަަހރު (ެއެކްއ)  1ަޔތްަތްއ ުނލިޭބގޮަތްށ ިމ ުޗްއީޓއަްށ ނާ މުސާަރާއިއ ޢި 

 އިުތުރުކެރިވާދެނެއެވ.

ުޗއީްޓައްށ ެއިދ 

 ހުށަހެުޅން 

 ފަިއވާ ކޯަޓެށެވ.ުނޮކށްފަނިޑާޔަރކު ުޗއްޓީއަށް އެދި ހުަށަހާޅނީ އެ ފަނޑިާޔަރކު ަޢްއޔަ  (ހ) .9

ަވނަ ަންނަބުރަގިއ  8ުލގެ ސޫަނމަެވްސ، މި އު  މި ަންނަބުރގެ (ހ) ަގއި އެެހން އޮތް  (ށ)  

ައށް ެއިދ ުޗއްޓީ  ުމްއަދުތގެ  ިދގު ެދވޭ  ަޓަކއި ސަަބުބަތަކކަށް  ްއޙީޞި ބަާޔްނޮކށްަފިއވާ 

ހުށަެހޭޅ  ަތށް ހުށަހަާޅީނ ިޑޕާްޓަމްންޓ އޮްފ ޖުޑީޝަްލ ެއްޑިމިނސްްޓޭރަޝަނެށެވ. ިމގޮ

  ެވ.ީޗފް ުޖޑަީޝްލ ެއްޑިމިންސޓްރޭަޓރެ  ަހަމަޖްއާސނީ ހުށަހެުޅްނަތަކްށ ުޗއްީޓ 

ވަނަ ންަނަބުރަގއި ބަާޔްނޮކށްަފިއވާ ުޗއްޓީ ިފަޔަވިއ، ެއޫންނ ުޗްއޓީަތްއ  8 ުލެގ ސޫމި އު  .10 ުޗއްޓީ ަހަމެޖްއުސން 

       ،ެގ ަމްޝަވާރާއެއކުނު ހަަމަޖްއާސީނ، ޑިާޕޓްަމްންޓ ޮއްފ ޖުީޑަޝލް ެއްޑިމިނސްްޓޭރޝަ 

ާވުލެވހުރި ޗީފް ެއްޑިމިނސްްޓރޭަޓރ ުނަވތަ އިދާީރ ހަ ަފިއވާ ޯކޓާ ނު ޮކށްއެ ަފނިޑާޔަރކު ަޢްއޔަ 

 ުމަވްއޒަފެެވ.ެއްނެމ ިއސް 

ސަލާމްުބުނުމްނ 

ުނަވަތ ުޗއްީޓ 

ެނުގުމްނ ާދިއާރ 

 ިހްނުގން 

ވާލުވެ ުހްނނަ ަފނިޑޔާރު ުޗްއޓީައށް ާދަނަމ، ުޖީޑޝަލް ަސރިވސް ހަ ކޯޓު ިހްނުގމާ  (ހ) .11

ޮކިމަޝުނެގ ލަާފެގމަިތްނ ެއ ޯކޓުެގ ިހްނުގްނ ެއ ކޯުޓެގ ެއެހްނ ަފނޑިާޔަރާކ 

 ުޖޑަީޝްލ ެއްޑމިނިްސްޓޭރަޝުންނެނެވ.ވާުލުކާރީނ ިޑޕާްޓަމްނޓް އޮްފ ހަ

ިއާދީރ ފަނިޑާޔުރްނެގ ސަާލާމިއ ުޗްއީޓާއ ުގިޅެގްނ ަހަމަޖްއަސްނޖެޭހ ެއްނމެަހިއ  )ށ(  

ަކްނަކްނ ަހަމަޖްއާސީނ ިޑާޕްޓަމްނޓް އޮފް ުޖީޑަޝލް ެއްޑިމިނސްްޓޭރަޝުނެގ 
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ިއާދީރ  ާވލުވެުހިރ ީޗފް ެއްޑިމިނސްްޓޭރަޓރ ުނަވތަހަ މްަޝަވާރާއެއުކ، ެއ ކޯަޓާކ 

 ެއްނެމ ިއސް ުމަވްއޒަފެެވ.

       ުނަވަތ ުޗއްީޓ ެނުގުމްނ ެއެހްނ ަފނިޑޔާަރާކ ުބުނުމްނ ފަނިޑާޔަރުކ ަސާލްމ  )ނ(  

ވާުލުކރާނީ އެ ޯކެޓްއގެ ޗީފް ެއްޑިމިނސްްޓޭރޓަރ ުނަވތަ ިއާދީރ ހަ އެ ަމްސއޫިލއްަޔތު 

 ެއްނެމ ިއސް ުމަވްއޒަފެެވ.

ސަާލމްުބުނާމިއ 

ުގިޅެގްނ  ަގޑިޖެުހމާ 

ސުޫލީކ ފިަޔަވުޅ 

 ެއުޅން 

(ިތެންއ) ުދަވުހ  3ުނަވތަ ިހްއެޖ ަނަމ، (ަފަނަރ) ުދަވހު ަގިޑޖެ  15ެތޭރަގއި  ަމްސދުވަެހްއގެ  .12

ެއއީ ެއ ަފނޑިާޔެރްއެގ އަޚްާލީޤ ަމްއސަަލެއްއގެ ޮގުތގަިއ ެބޭލެނ  ،ަނމަ  ރު ުނެވްއޖެހާޒި 

 ޑިހަ) ުދަވުހ ގަޑިޖެިހްއޖެ އް ސަޭތަކ އަ ެއއް ( 180ސަަބބެެކެވ. ައިދ ައހަުރުދަވުހެގ ތެޭރަގިއ 

(ިތީރްސ  36 ަތުކެގ ައަދދު ުރުނާވ ުދަވސް ާހޒިުނަވަތ ައަހރަުކ ަފނޑިާޔަރުކ ކޯޓަްށ  ،ަނމަ 

އެ ފަނިޑާޔެރްއެގ ސުޫލީކ ަމްއސަަލ ަބަލއި  ،ަނމަ ުވެރ އިުތުރެވްއޖެ އަްށ ހަެއްއ) 

ިޑޕާްޓަމްނޓް ޮއްފ ުޖީޑަޝްލ  ،ުޖީޑަޝލް ަސރވިްސ ޮކިމޝަަނށް ،ފިަޔަވޅުެއުޅަމްށ ަޓކައި

 ެއްޑިމިނސްްޓޭރަޝުންނ ފުޮނަވްނާވެނެއެވ.

ސަާލާމއި ުޗއްީޓެގ 

 ޮފުނުވން  ޓު ރިޕޯ 

ުލ ުފސީީރާއިއ، ަސލާާމިއ، ުޗްއީޓގެ ތަާހޒި ެވްސ، އެ ޯކެޓްއގެ ަފނިޑާޔުރްނގެ  ޮކްނމެ ޯކޓަުކން  .13

ިޑޕާްޓަމްނޓް އޮްފ ުޖީޑަޝލް އެްޑިމިންސްޓޭރޝަނަްށ  ،މަަހުކ ެއްއފަަހރު ުޓ،ހެިމޭނ ިރޕޯ

 ފުޮނަވްނާވެނެއެވ.

ުލަގިއ ސޫއު 

 ެންތކަމެްއ ިދާމުވން 

ަކެމއް ަޙްއުލުކާރނީ ުޖޑީޝަލް ަސރިވްސ  އެ  ،ަނމަ ުލަގއި ުނިހެމނޭ ަކެމއް ިދާމެވްއޖެ ސޫމި އު  .14

 ްޓޭރަޝުންނެނެވ.ޮކިމަޝުނެގ ަމްޝަވާރެގ މަީތްނ ޑިާޕްޓމަންްޓ އޮްފ ުޖޑީޝަްލ ެއްޑމިިނސް

ލަްށ ސޫއު 

 ޢަމަުލކުަރްނ ެފުށން 

ެގޒެުޓުކެރޭވާތ ިމ ުއސޫުލ ަގިއ ޓު ިދެވިހ ަސުރކާުރެގ ެގޒެ ލަްށ ަޢމަުލުކަރްނ ފަާށީނ، ސޫިމ އު  .15

ލަްށ ަޢމަުލުކަރްނ ފެށުާމެއުކ، ަފނޑިާޔުރްނެގ ސޫމި އު  ުދަވްސ ފަުހްނެނެވ.(ހަެތްއ)  7

ުލަތއް ސޫުކިރްނ ޢަަމުލުކަރުމްނިދޔަ ެއްނެމަހިއ އު  ސަާލާމިއ ުޗއްީޓާއ ުގޭޅޮގުތްނ ީމގެ 

 ުއުވީނެއެވ.

............................... 

 

 


