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ތު ޞަސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް އޮންލައިން މެސެޖަކުން ކަންކަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރު 

  ހުޅުވައިލެއްވުން އާންމު ރައްޔިތުންނަށް 

ކެުރވޭެނ މުއާޞަލާތު ފަސޭހަ ގޮތެއްގައި ިމހާރަށުްވރެ ލުއި ނާއި ަސުރކާާރ ދެމެދު އާންމު ރައްިޔތުން
 ،ފައިވާ ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮޭމޝަން ޓްެކނޯލޮޖީން ޤާއިމުކުރައްވައި ނޭޝަނަލް ،ހަމަޖެްއސުމަށްޓަކައި ގޮތެއް

ކަްނކްަނ ަސުރކާރުގެ ިއދާރާތަކަށް ެމސެޖުގެ ިޚދުމަތް ޭބނުންޮކށްގެން  "GOV.MV" އޮންލައިން ްޕލެޓްފޯމް
ދަންނަވަން ރަީއސުލްޖްުމހޫރިއްާޔ  މިހާރު ުހޅުވިފައިވާ ކުަމގައި އަމިްއލަ ފަރުދްުނަނށް ތުޞަހުށަހެޅުމުގެ ފުރު

 .   ވިދާޅުވިއެވެ

މެސުެޖެގ  "GOV.MV"ަސުރކާރުެގ އިދާރާތަކަްށ އަމިއްލަ މީހުން މި ގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުުމްނ، 
ޢަމަލުކުރައާްވނީ ތިރީގަިއާވ  ސަރުާކުރގެ އިދާރާަތުކން ހުށަަހޅާ ކަނަްކމަށް ޖަވާބު ދެއްުވުމގައި  އްިނނާއި، ސިޓީންއާޒަރީ

   ަދނަްނވަން ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ިވދާޅުވިއެވެ. ގޮތުގެ މަތީން ކަމުަގއި

 ދެންެނވާުމެއކު މި ނަުވތަ ސިޓީން ހުަށހަޅާ ކަންކަމަށް  އިންއާ ެމސެޖުގެ ޒަރީ" GOV.MVމީުހން "އަމިއްލަ  .1
  ލިޔުމުން އެ ީމަހކަށް ޖަވާބު ެދއްވުން. ،ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށްވާ މި

        ނުވަތަ ސިޓީއަކުން ކަމަކަްށ އެދިއްެޖަނަމ،  އިންއާމެެސޖުެގ ޒަރީ "GOV.MVއަމިއްލަ މީހުަކ " .2
.  އެފައިވާ މުއްދަތުގެ ތޭެރގައި ޅައިއެ އިދާރާއެްއގެ ސަރވިސް ޗާޓަރުގައި ކަނަޑއަ  މީހަކަށް ަޖވާބެއް ދެއްވުން

3. "GOV.MV "ީރައްޔިތަކުދިވެހިއިން ުނވަތަ ސިޓީއަކުން ަސރުކުާރެގ އިދާރާއަކަްށ އާ މެސެޖުގެ ޒަރ،    
. މީހަކަށް ިދވެހަިބހުން ޖަވާބު އެއެ އިދާރާއަކުްނ  ،ނަމަވެސް ބޭރު ބަަހުކން ކަމެއް ހުަށހެޅި  ދެއްވުން

 ްނ، އެ އިދާާރގެ ވިަކ ގަވާއިދްެއގައިަސުރާކުރގެ އިދާރާއަކަށް ހުށަހެޅުމު ގެންއަމިއްލަ މީަހުކ ކަަމަކށް އެދި  .4
ކަމެއް އަލުން ހުށަހެޅުމަްށ  ވަކި އިޢުލާނެއްގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އެ ވަކި އުސޫލެއްގައި ނުވަތަ ނުވަތަ 

         އިޢުލާނެއް ބެލެޭނ ފަސޭހަ ގޮތެްއ އެ އުޫސލެއް ނުވަތަ ެއ ނުވަތަ  އްއެ ަގވާއިދެ ޖަވާބުދެއްާވނަަމ، 
. ހްެނ ނޭޮއޅުން ފިލާއެ މީހަކަށް   ޖަވާބު ދެއުްވން

"GOV.MV މެެސޖުގެ ޚިދުަމތް ފެށުމުން، މި ިޚދުމަތް ޭބނުންކޮށްެގން ަސރުކުާރެގ އިދާރާތަަކްށ "
 ަރއީސުލްޖުމްޫހިރއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.ކަްނކަން ހުށަެހޅުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ބާރުއެޅުއްވުމަށް ދްަނނަވަން 
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  ފަރާތުން ލިބިފައިވާ ސިޓީަތކާ އިދާރާތަކަށް ައމިއްލަ މީހުންގެ މި ިޚދުމަތް ފެށުމާ ހަމައަށް ސުަރކާރުގެ 
ގެންދެވި ޮގތަށް ކަމުަގިއ  ރްައވަުމން ކުޢަމަލުކުރައްާވނީ މިހައިތަނަށް ޢަމަލު ގައިމެއިލްތަކެާމދު އީ މެދުގައްޔާއި،
  ަރއީސުލްޖުމޫްހރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.ދްަނނަވަން 

ިއ، ދެންނެުވމާ ) 1975އޮކްޫޓބަރު  14( 63/1975މި ދެންނެވުން ނުކުުތމުން، މި އޮފީހުގެ ންަނަބރު 
         ) ދެންނެުވމާިއ،1995އޮކްޓޫބުަރ  7( 68/1995ެދްނނެވުމާއި،  )1991ޫޖން  15( 59/1991
ކަމުަގއި ަދްނނަަވން ރައީުސލްޖުމްހޫރިްއާޔ  ލުކުރައްވައިފިެދނެްނވުން ބާޠި  )2001ޑިސެނަްބުރ  25( 77/2001

 .  ވިދާޅުވިއެވެ

 

  

  

  ޢަލީ ޒާހިރު  
 ޗީފް އޮފް ސްޓާފް   
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 (   (ަދއުލަުތެގ ިނާޝން

(   (އިދާރާގެ ަނން
(  ،(ަރށް

  .)ަޤއުމު(
  :   ނަްނބަރު

  ޖަވާބު  ހުށަހަޅާ ކަންކަމަށް ދޭއަމިއްލަ މީހުން 

 ިހުށަހެޅ :  މީހާެގ ނަން
 ިނަންބަރު ގެޑުރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާ ދިވެހ: 
 :  އެޑްރެސް
 ިހުށަހެޅ :  ތާރީޚު

______________________________  

)މި ތާނގައި (ޖަވާބުގައި ލިޔާންވީ ވާހަކައެއް    ލިޔުން

____________________  

(   (ހިޖުރީ ތީާރޚު
 (މީލާދީ ާތރުީޚ)
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