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  ީކޮންެމ ހަފްާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00ގެ މެންުދރު އަްނގާރަ ުދވަހު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

އަންގާރަ   : :  2018 މޭ 15 – 1439 ޝަޢުބާން 29ތާރީޚު 84އަދަދު   : 47ވޮލިއުމް  

ބައުވެ ހަލާކުވެގެން ނުވަތަ އެއް ޮއފީހުން އަނެއް އޮފީހަށް ބަދަލުކުރުމާއި،  މުދާތުގެ ދައުލަ

  ނީލަން ކިޔުމާއި ނައްތައިލުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ އުސޫލު  ،މުދާބޭނުންކުރެވެން ނެތް ދައުލަތުގެ 
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  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ 

 ދިވެހިރާއްޖެ ،މާލެ

  

ބައުވެ ހަލާކުވެގެން ނުވަތަ އެއް ޮއފީހުން އަނެއް އޮފީހަށް ބަދަލުކުރުމާއި،  މުދާތުގެ ދައުލަ
  ނީލަން ކިޔުމާއި ންައތައިލުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ އުސޫލު  ،މުދާބޭނުންކުރެވެން ނެތް ދައުލަތުގެ 

 

)ގެ  2006/3ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މި އުސޫލަކީ (ހ)  .1  ރުފާއި ނަން ތަޢާ (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު
ވަނަ މާއްދާގައި،  11.22ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ،ވަނަ މާއްދާއާއި 7

ްނވާނީ ނުވަތަ  ނައްތައިލަންވާނީ މިނިސްޓަރު ދައުލަތުގެ މުދަލެއް ވިއްކައިލަ
ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލަފާއެރުވުމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ކަ

އެއް އޮފީހުން އަނެއް އޮފީހަށް  މުދާދައުލަތުގެ  މަތިންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،
އުވެ ހަލާކުވެގެން ނުވަަތ ދައުލަތުގެ މުދަލުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، ބަ ބަދަލުކުރުމާއި،

ނީލަންކިޔުމާއި ނައްތައިލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އާންމު  ،މުދާބޭނުންކުރެވެން ނެތް 
ނޑައެޅުމަށްޓަކައި މިނިސްޓަރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލަފާއެރުވުމުން  އުސޫލެއް ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެކުލާ އުސޫލެކެވެ.ފައިވާ ވައިލައިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަ
  

ތުގެ މުދާ އެއް އޮފީހުން އަނެއް އޮފީހަށް ދައުލަމި އުސޫލަށް ކިޔަނީ، " (ށ)    
 ،ބަދަލުކުރުމާއި، ބައުވެ ހަލާކުވެގެން ނުވަތަ ބޭނުންކުރެވެން ނެތް ދައުލަތުގެ މުދާ

  އެވެ." ނީލަން ކިޔުމާއި ނައްތައިލުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ އުސޫލު
  

ބަދަލުކުރުމާއި،  މުދާ ދައުލަތުގެ 
 ލުންތައިނައް ،ނީލަން ކިޔުމާއި

  

ނުވަތަ ނައްތައިލަންވާނީ ދައުލަތުގެ  ދައުލަތުގެ މުދަލެއް ނީލަން ކިޔަންވާނީ  (ހ) .2
މުދަލެއް ބޭނުންވޭތޯ ބެލުމަށް މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަުލ  އެއްވެސް އޮފީހަކުން އެ

" އިން   މުދާގައިވާ "ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން  1 ދައުލަތުގެ ބޭނުންވޭތޯ ޗެކް ކުރާ ފޯމު
(ހަތެއް) ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް  7އޮފީސްތަކަށް އެންގުމަށްފަހު، ސަރުކާރު ބަންދުނޫން 

ދީ، އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެމުދަލެއް ބޭނުންވާކަން ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން 
. އެ ނުންވާކަމަށް ދައުލަތުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެމުދަލެއް ބޭ އަންގާފައިނުވާނަމައެވެ

ޙަވާލުކުރުމުގެ އިންތިޒާމް  އޮފީހަކާ މުދަލެއް އެ  އޮފީހަކުން އަންގައިފިނަމަ، އެ 
 .މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާ ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ

  
މުދަލެއް ދައުލަތުެގ  އެއް  މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް   މި (ށ)    

ހިނދެއްގައި، އެމުދަލެއް ޙަވާލުކުރާނީ އެންމެ ފުރަތަމަ އޮފީހަކުން ބޭނުންވެއްޖެ  ދެ
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. އަދި މި ގޮތަށް މުދާ ބަދަލު ކުރާނީ އެ  ،މުދަލަކަށް އެދި ހުށަހެޅި އޮފީހަކާއެވެ
ގައިވާ "ދައުލަތުގެ އެއް އޮފީހުން އަނެއް އޮފީހަްށ  2ޖަދުވަލު  މި އުސޫލުގެ

 "  ގެމާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާ ،ކުރުމަށްފަހުފުރިހަމަ ބަދަލުކުރާ މުދަލުގެ މަޢުލޫމާުތ ފޯމު
ހަތެއް) ( 7ބަންދު ނޫން  ،ލޫމާތުޢުބަދަލުކުރާ މުދަލުގެ މަ . އަދިލިބިގެންނެވެ ހުއްދަ

  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
  

ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ، ދައުލަތުގެ މުދަލުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ،  )ނ(    
ލަންވާނީ ކައިނީލަމުގައި ވިއް، މުދާބައުވެ ހަލާކުވެގެން ނުވަތަ ބޭނުންކުރެވެން ނެތް 

އެކު، އްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ ލަފަޔާއެ އޮފީހެ ،ނުވަތަ ނައްތައިލަންވާނީ
 މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.  ،ހުއްދަލިބިގެންމާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ 

  
ނީލަންކިޔާނެ  މާުދއުލަތުގެ ަދމި މާއްދާގެ (ނ)ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،  )ރ(    

ނީލަންކިޔަންވާނީ  މުދާނިޒާމެއް ސަރުކާރުން ޤާއިމުކޮށްފިނަމަ، ދައުލަތުގެ 
 .  އެ ނިޒާމެއް މެދުވެރިކޮށެވެ

  
ނައްތައިލާ  ،މި އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ނީލަމުގައި ވިއްކައިލާ މުދަލާއި )ބ(    

އެއް އޮފީހުން އަނެއް އޮފީހަށް ބަދަލުކުރާ މުދަލުގެ ރެކޯޑުތައް  ،މުދަލާއި
އޮފީހެއްގައި ލިޔެ ފައިލްކޮށް ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ. އަދި ނީލަންކިޔާ މުދަލާއި،  އެ

އެ އޮފީހެއްގެ ، މުދާފީހުން އަނެއް އޮފީހަށް ބަދަލުކުރެވޭ އެއް އޮ ،ނައްތައިލާ މުދަލާއި
 ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީން އުނިކުރަންވާނެއެވެ. 
  

 ،މި އުސޫލުގެ ދަށުން ނީލަން ކިޔުނު ތަކެއްޗާއި ނައްތައިލެވުނު ތަކެތީގެ ލިސްޓު )ޅ(    
ގައިވާ "ނީލަން ކިޔުމަށް ނުވަތަ  ނައްތައިލުމަށް ހުށަހަޅާ  3މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު 
އެ މުދަލެއް ނީލަމުގައި ވިއްކައިލާ " ުފރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު މުދައުލަތުގެ މުދަާލ ބެހޭ ފޯ

) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި (ހަތެއް 7ނުވަތަ ނައްތައިލާ ދުވަހުން ފެށިގެން ބަންދު ނޫން 
 ފޮނުވަންވާނެއެވެ. އަށް މިނިސްޓްރީ

  
ނީލަންކިޔައިގެން ލިބޭ ފައިސާ ދައުލަތުގެ  މުދާމި އުސޫލުގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ  )ކ(    

މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިއު ފަންޑަށް 
  ޖަމާކުރަންވާނެއެވެ.

  
ނީލަމުގައި ތަކެތި ބައިބަޔަށް 

  ލުން (ލޮޓުކުރުން)ހައިބަ
  

ނޑައަ ނީލަން ކިޔުމަށް  (ހ) .3 ބައިބަޔަށް ބަހައިގެން ނީލަން ކިޔައި  މުދާދައުލަތުގެ  ޅާކަ
. މި  މުދާބައިކުރެވޭ މުދަލުގެ ތެރޭގައި އެއް ބާވަތެއްގެ  ފަދައިން ވިއްކައިލެވިދާނެއެވެ

  އެއްކޮށް ބައިކުރުމަށް އިސްކަން ދޭންވާނެއެވެ.
  

) (ށ)     ،ބަހައި މުދަލުެގ ހިސާބުނެގުމަށްފަހު ނީލަން ކިޔުމަށް ބައިބަޔަށް (ލޮޓުތަކަށް
  ނުވާނެއެވެ. އެބައިތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްގެން
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ީނލަމަށް ތަކެތި ފޮނުވުމާއި 
 ނީލަންކިއުން 

  

ނީލަން ގައިވާ " 3މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު ، ފޮނުވަންވާނީ މުދާނީލަން ކިޔުމަށް  (ހ)  .4
" އެ އޮފީހެއްގެ މުމުދަލާ ބެހޭ ފޯކިޔުމަށް ނުވަތަ  ނައްތައިލުމަށް ހުށަހަޅާ ދައުލަތުގެ 

 ޔާޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަނުން ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ހުއްދަ
 އެކުގައެވެ.

  
ނީލަން ކިޔުމަށް ފޮނުވޭ މުދަލަކީ އެ އޮފީހަކަށް ބޭނުންކުރެވެން ނެތް ނުވަތަ  (ށ)    

އި މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާ ބޭނުންނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައިވާ މުދަލެއް ކަމުގަ
 .   ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ

  
ނީލަން ކިޔުމަށް ފޮނުވާ މުދަލަކީ، މާެލ ފިޔަވައި އެހެން ރަށެއްގައި ހުރި  (ނ)    

މުދަލެއްނަމަ، މި އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ މުދަލެއް ހުރި ރަށެއްގައި 
 ލެވިދާނެއެވެ.ކައިމުދަލެއް ނީލަން ކިޔައި ވިއް  އެ
  

ކޮންމެ ތަނެއްގައި ނީލަންކީ ކަމުގައިވިޔަސް ނީލަން ކިޔުމުގެ ހުރިހާ  (ރ)    
. ލިޔުމުން މަރުޙަލާއެއްގައިވެސް ނީލަންކިޔާ ތަކެތީގެ ހިސާބު   ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ

  
(ހަތެއް)  7ނީލަމުގައި ވިއްކައިލާންވާނީ ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން  މާުދދައުލަތުގެ  (ބ)    

 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ދިވެހި އާންމުކޮށް އެކަން ދަތަކަށްދުވަހަށްވުރެ ކުރު ނޫން މުއް
 .   އިޢުލާނު ކުރުމަށްފަހުގައެވެ

  
އޮފީސްތަކުން ކައުންސިލްތަކުންނާއި، މާލެ ފިޔަވައި އެހެން ރަށެއްގައި ހުރި ދައުލަތުގެ  (ޅ)    

ނީލަން ކިޔާތަކެތި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރުމަށްފަހު، 
 އްގެ ނޯޓިސް ބޯޑުގައި އިޢުލާނު ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. އެ ކައުންސިލެ

  
) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުރާ އިޢުލާނުތަކުގައި އަންނަނިވި ޅމި މާއްދާގެ (ބ) އާއި ( (ކ)    

  ހިމަނަންވާނެއެވެ.މަޢުލޫމާތު 
  ުނީލަން ކިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނާއި، ގަޑިއާއި، ތާރީޚ 
 ުނީލަންކާިޔ މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތ 
  ުނޑައަޅާފައިވާ އަގ  ނީލަން ފެށުމަށް ކަ
 ުނީލަން ކިޔުމަށް ހަމަޖައްސާފައިާވ އުސޫލ 
  

 ،ގެންދިއުމުގެ ކުރިންހުރި ތަނަކުން އެހެން ތަނަކަށް  ނީލަން ކިޔަން ބޭނުންވާ މުދާ  (އ)    
މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު  ،ކޯޑު ނަންބަރު އެނގޭގޮތަށް  ،ބާވަތާއި، އަދަދާއި މުދަލުގެ

" ގައި  4 ގައިވާ "އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ބަދަލުކުރާ މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯމު
ނޑައަޅާ  ލިޔުމަށްފަހު، އެ މަސައްކަތްކުރި މުވައްޒަފާއި، މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ކަ

މާީލ  ،މި ފޯމާއެކު ތަކެތި ޗެކުކޮށް ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. އްޒަފަކު އެ މުވަ
ގައިވާ "ނީލަން ކިޔުމަށް  3ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ސޮއިކޮށްފައިވާ މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު 
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" ނުވަތަ  ގެ ކޮޕީއެއް ނައްތައިލުމަށް ހުށަހަޅާ ދައުލަތުގެ މުދަލާ ބެހޭ ފޯމު
  ލްކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.އެ އޮފީހުގައި ލިޔެ ފައި ،އެއްހީރަސްކޮށް

  
އާއި  ނުވިކިއްޖެނަމަ، މި މާއްދާގެ (ބ) މާުދފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނީލަން ކިޔައިގެން  )ވ(    

.  މުދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދެވަނަ ފަހަރަށް އެ  (ޅ)   ނީލަން ކިޔަންވާނެއެވެ
  

ފަހަރު ނީލަން  ދެވަަނ، މުދާުނވިކި ހުންނަ  ފުރަތަމަ ފަހަރު ނީލަން ކިޔުމުްނ )މ(    
ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގެ މަތިން  9ކިޔައިގެންވެސް ނުވިކިއްޖެނަމަ، މި އުސޫލުގެ 

. މިގޮތުން ޔާމުދަލެއް މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ހުއްދަ އެ އެކު ނައްތައިލެވިދާނެއެވެ
) ދުވަހުގެ (ހަތެއް 7ސަރުކާރު ބަންދުނޫން   ،ނައްތައިލާ މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު

 އަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.ނިސްޓްރީތެރޭގައި މި 
  

ީނލަމުގައި މުދާ ވިއްކަން 
  ފަށާނެ އަގު ކަނޑައެޅުން

  

ނޑައަޅާނީ މިނިސްޓްރީން އާންމުކުރާ  (ހ)  .5 މުދާ ނީލަމުގައި ވިއްކަން ފަށާނެ އަގު ކަ
  ސަރކިއުލާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.  

  
ނޑައެޅުމަށްފަހު، އެ އަގަށް ކޮންމެ ފަހަރަކު އިތުރު  ކުރެވޭނޭ   ނީލަންފަާށ (ށ)     އަގު ކަ

ނޑައަޅާނީ އެ މުއައްސަސާއެއްގެ މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއެވެ.   އެންމެ ކުޑަ އަގެއް ކަ
  

 ީނލަން ކިޔާނެގޮތް 
  

ދައުލަތުގެ މުދަލެއް، ނީލަންކިޔުމުގައި އަންނަނިވި ދެގޮތުންކުރެ ގޮތެއް  (ހ)  .6
  އިޚްތިޔާރުކުރެވިދާނެވެ.

 ސިޓީން އަގު ހުށަހަޅާ ނީލަން .1
 ދުވަހު ނީލަން .2

  
 ސިޓީން އަގުހުށަހަޅާ ނީލަން 

  
ސިޓީން އަގުހުށަހަޅާ ނީލަން ކުރިއަށް ގެންދާނީ، އެ ނީލަމަށް އަގު ހުށަހެޅުމަށް  (ހ)  .7

ނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަުލ  ގައިވާ "ސިޓީން  5ކަ
އެ ފޯމު، ސިޓީ އުރައެއްގައި ، އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމު" ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު

. އެ އޮފީހެއްގައި  ބަންދުކޮށްފައި، އެ އޮފީހެއްގެ ކައުންޓަރަށް ހުށަހަޅައިގެންނެވެ
މިކަމަށް  ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދަފުތަރެއް ތައްޔާރުކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. އަިދ 

ކޮށް ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ރިކޯޑު ހުށަހަޅާ  ސިޓީން ނީލަން، މި ދަފުތަރުގައި 
. ސިޓީން އަގު ހުށަހެޅުމުން، ސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި ފޯުމ  ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ

ނޑު ޖެހުމަށްފަހު ސިޓީން ، ހުށަހެޅި ތާރީޚާއި، ގަޑިއާއި، އެ އޮފީހެއްގެ ތައްގަ
ވާ ފޮށްޓަށް އަގުހުށަހެޅި ަފރާތުގެ ހާޒިރުގައި އެ ނީލަމަކަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައި

  ލާންވާނެއެވެ.
  

އެ ނީލަންތައް  ،އެއްވަގުތެއްގައި އެއް ނީލަމަށްވުރެ ގިނަ ނީލަން ކުރިއަށް ގެންދާނަމަ (ށ)    
. އަދި  ،ވަކިން އެނގޭނެހެން ކޮންމެ ނީލަމަކަށް ވަކި ފޮށްޓެއް ބަހައްޓަންވާނެއެވެ

  އެ ފޮށީގައި، އެ ނީލަމުގެ ނަން ލިޔެ ލޭބަލް ކުރަންވާނެއެވެ.
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ސިޓީން އަގު ހުށަހެޅުމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ފޮށި ހުޅުވަންވާނީ އެ އޮފީހެއްގެ  (ނ)    
ނީލަންކިޔުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ހަވާލުވެހުރި އެންމެ އިސް މުވައްޒަފަކާއި މާލީ 
ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ނުވަތަ މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާ ޢައްޔަނުކުރާ ފަރާތެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ. 

 މަތީ އަގު ނުވަތަ ނީލަން ކާމިޔާބު ކުރި އަގު އެނގޭނޭ ލިޔުމެއް އެދުވަހެއްގެ އެންމެ 
ގައިވާ  6ނޯޓިސް ބޯޑުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނީ، މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު  އެ އޮފީހެއްގެ

""ނީލަ ޒިންމާދާރުވެރިާޔ  މާލީ ،ގައި ލިޔެމުގެ އަގުތައް ދިރާސާކުރާ ފޯމު
 .  ސޮއިކުރުމަށްފަހުގައެވެ

  
ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ސިޓީން އަގު ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ މި މާއްދާގެ (ނ) (ރ)    

 ނީލަންކީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ  ،ދުވަހެއްގެ އެންމެ މަތީ އަގު ނީލަންތަކުގެ އެ 
14:00  .  ގައި އެ އޮފީހެއްގެ ނޯޓިސް ބޯޑުގައި ހާމަ ކުރަންވާނެއެވެ

  
(ސާޅީްސ އަށެއް)  48ސިޓީން އަގުހުށަހަޅާ ނީލަމެއްގައި ޖެހިޖެހިގެން  (ބ)    

ގަޑިއިރުވަންދެން އެއްއަގެއް އޮވެއްޖެނަމަ، އެ އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނީލަން 
  ކާމިޔާބުވީކަމަށް ނިންމަންވާނެއެވެ.

  
ނީލަން ކާމިޔާބުކުރިފަރާތަށް އެ ފަރާތުން ނީލަން ކާމިޔާބުކުރިކަން ލިޔުމުން  (ޅ)    

ފަރާތަށް ނީލަން ކާމިޔާބުވީކަން  އަންގަންވާނެއެވެ.  އަދި އެންމެ މަތީ އަގު ހުށަހެޅި
ުނވަތަ އެ ނޫންގޮތަކުންވެސް  ބަހައްޓައިގެން ނޯޓިސް ބޯޑުގައިއެ އޮފީހެއްގެ 
  ހާމަކުރަންވާނެއެވެ.

  
ދައުލަތުގެ މުދާ ނީލަންކިޔުމަށް ހުޅުވައިލާ އޮފީުހން ނީލަމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ  )ކ(    

ޖެހޭ ފޯމުތައް ލިބޭނެ ފަރާތްތަކަށް، ނީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރިހަމަ ކުރަން
 ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.  އިންތިޒާމު 

  
  ދުވަހު ނީލަން ކިޔުން

  
ޢުލާނު ކޮށްފައިވާ ވަކި ދުވަހަކާއި ވަގުތަކާއި ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން އި ،ދުވަހު ނީލަމަކީ (ހ)  .8

 އަދި ތަނެއްގައި ކުރިޔަށްގެންދާ ނީލަމެވެ.
  

ނީލަން ކިޔާތަކެތީގެ އަގާއި،  ،ނީލަން ފަށާ ގަޑިއާއި ،ދުވަހުނީލަން ބާއްވާ ތަނުގައި (ށ)    
މުގައި ބައިވެރިވާ އެ ނީލަ، ނީލަމުގެ އަގަށް މަދުވެގެން އިތުރުކުރެވޭނެ އަދަދު

  ފަރާތްތަކަށް ފެންނަގޮތަށް ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.
  

) ބެހުމަށްފަހު (ނ)     ކޮންމެ ލޮޓަކަށް ނީލަން  ،ނީލަން ކިޔާ ތަކެތި ބައިބަޔަށް (ލޮޓު
. އަދި ނީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް، ނީލަން ނަންބަރު  ަނންބަރެއް ދޭންވާނެއެވެ

 ކޮންމެ ލޮޓެއްގައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ،ފެންނާނެހެން
  

(ތިނެއް) ބައިވެރިންގެ ހާޒިރުގައެވެ.  3ނީލަމެއް ކުރިއަށް ގެންދަންވާނީ މަދުވެގެން  (ރ)    
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)ގައިވާ ވވަނަ މާއްދާގެ ( 4ަނމަވެސް ތިން ބައިވެރިން ހަމަ ނުވާނަމަ، މި އުސޫލުގެ 
(އެކެއް)  1(ދޭއް) ނުވަތަ  2 ،ގޮތުގެ މަތިން ދެވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާނުކޮށް

ނޑައަޅާފައިވާ ގަޑީގައި ނީލަން ކުރިއަށް ގެންދާނީއެވެ.  ބައިވެރިންގެ ހާޒިރުގައި، ކަ
އެއްވެސް ފަރާތަކުން  މުދާ ނީލަން ކިޔުމަށް ދެ ފަހަރަށް އިޢުލާނުކުރުމުންވެސް  އަދި

 ތިން ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުގެ މަ 9މި އުސޫލުގެ  އެ މުދާ ،ބައިވެރިނުވެއްޖެނަމަ
 .  ނައްތާލުމަށް މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާއަށް ހުއްދަ ދެވިދާނެއެވެ

  
ވާ ފަރާތްތަކަށް ހިނދުން ހިނދަށް ނީލަމުގައި ބައިވެރި ،ނީލަމުގައި ހުށަހަޅާ އަގުތައް (ބ)    

އެއަގަށްވުރެ މަތީއަގެއް ، އެނގެންވާނެއެވެ. ނީލަމުގެ ބައިވެރިޔަކު އަގެއް ހުށަހަޅައި
) ފަހަރު ދިނުމުންވެސް، އިތުރު އަގެއް ނީލަމުގައި  3ތު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަ (ތިނެއް

ބައިވެރިވެފައިވާ އެހެން ފަރާތަކުން ހުށަނާޅައިފިނަމަ، އެ އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތުން 
  އެ ނީލަން ކާމިޔާބު ކުރީކަމުގައި ނިންމާނީއެވެ. 

 
ނީލަމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައި އިޢުލާުނ  ،ނީލަން ނިމުނުގޮތް (ޅ)    

. އަދި ނީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް ގައިވާ  7މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު  ،ކުރަންވާނެއެވެ
" ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.   "ނީލަން ކާމިޔާބުކުރިކަން އަންގާ ލިޔުން

  
  ދައުލަތުގެ މުދާ ނައްތައިލުން

  
ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ނައްތައިލުމަށް  2ސޫލުގެ މި އު (ހ)  .9

ނޑައަޅާ ތަކެތި، ނައްތައިލުމުގެ ކުރިން އެފަދަ ތަކެތީގެ ލިސްޓެއް ނަގައި  ،ކަ
"ދައުލަތުގެ މުދާ ނީލަން ކިޔުމާއި ނައްތައިލުމާބެހޭ  ގައިވާ 3މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު 
" ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު . މި މަޢުލޫމާތުލެވިއިތަކެތި ނައްތަ އެ  ،ފޯމު ސަރުކާރު  ،ދާނެއެވެ

) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސް 7ބަންދު ނޫން    ށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.ރަޓަ(ހަތެއް
  

(ހ)ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދައުލަތުގެ އެއްވެސް މުދަލެއް ނައްތައިލަންވާނީ  މި މާއްދާގެ (ށ)    
އަރުޝީފުެގ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ  2011/16ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އެ މުދަލަކީ

 79/27ޤާނޫނުގެ) ދަށުން އަރުޝީފުކުރަން ނުޖެހޭ މުދަލެއްކަމާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
(ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި އާސާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަންތަނާއި ތަކެއްޗާ ބެހޭ ޤާނޫނު) ގައި 
 . މާނަކޮށަްފއިވާ އާސާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަކެއްޗަށް ނުވާ މުދާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހުއެވެ

  
ީނލަން ކިޔުނު ނުވަތަ 
  ނައްތައިލެވުނު މުދަލުގެ 

  ބެލެހެއްޓުން  ރިކޯޑު
  

(ތިނެއް) ދުވަހުގެ  3މަޢުލޫމާތު  ގެ ނުވަތަ ނައްތައިލެވޭ މުދަލުގެނީލަން ކިޔުނު މުދަލު  .10
ވަނަ މާއްދާގެ (ބ)ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ އޮފީހެއްގެ  2ތެރޭގައި މި އުސޫލުގެ 

. އަދި މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު    2ޖަދުވަލު  ،އާއި  1އިންވެންޓްރީގައި ރިކޯޑް ކުރަންވާނެއެވެ
ނޑައަޅާ ،ގައިވާ ފޯމުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު 3އާއި، ޖަދުވަލު   ފައިވާ މުއްދަތުގައިކަ

  މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
  

ީނލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތުން 
  މުދަލާ ހަވާލުވުން 

  

ނީލަން ނިމޭ ދުވަހުން ފެށިގެން،  ،ނީލަން ކާމިޔާބުކުރި އަގު ،ކުރި ފަރާތުން ނީލަން ކާމިޔާބު  .11
އޮފީހަކަށް ދައްކައި ޚަލާޞް އި ނީލަންކީ (ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގަ 3ނޫން ސަރުކާރު ބަންދު 
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އެ މުދާ އެ ފަރާތާ  ،ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ފަރާތުން އެ އަގު އަދާކުރުމުން
 . ބަދަލުވާީނ  ނީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް އެ މުދަލުގެ މިލްކުވެރިކަންހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ
ން އެ މުއްދަތުގެ ނީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތު ކުރުމުންނެވެ.ޞްޚަލާ އިނީލަމުގެ އަގު ދައްކަ

އެ މުދަލެއް  މި އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކައި ޚަލާޞްނުކޮށްފިނަމަ،
 .   އަލުން ނީލަންކިޔާނީއެވެ

  
، މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރުމާއި
  އުސޫލަށް ބަދަލުގެނައުން

  

އުސޫލު ޝާއިޢުކުރާ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ދިވެހި، މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ  .12
. މި އުސޫލަށް ބަދަލުގެނެވޭނީ   ށެވެ.މިނިސްޓަރަ ،ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ

  
މި އުސޫލުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހައި ހިނދަކު، އަންނަވި ލަފުޒުތަކާއި   .13  މާނަކުރުން 

  އިވާ މާނަކުުރމެވެ.ބާރާތްތަކަށް ތިރީގައި ދީފަޢިއެވަނީ އެ ލަފުޒުތަކާއި  ބާރާތްތަކަށް ދީފައިޢި
  

" ނުވަތަ "ދައުލަތުގެ މުދާ" ކަމަށް ބުނެފައި (ހ)     ފީސްތަކުގެ އެވަނީ، ދައުލަތުގެ އޮ "މުދާ
. މީގެތެރޭގައި އާކައިވް ހަރު މުދަލުގެ ރަޖިސް ޓަރީގައި ހިމަނާފައިވާ މުދަލެވެ

ނޑައަޅާ ތަކެއްޗެއް  ކުރަންޖެހޭ ތަކެއްޗާއި، އާސާރީ ތަކެތީގެ ގޮތުގައި ކަ
  ނެއެވެ.ނުހިމެނޭ

  
" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގެ  (ށ)     "މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލު އޮފީްސތަކުގައި އެ ޤާނޫނުގައިވާ  46
. އަދި ދައުލަތުގެ  ނޑައަޅާ މުވައްޒަފަކަށެވެ ކަންކަން ހިންގުމަށްޓަކައި މިނިސްޓަރު ކަ
މުދަލާއި ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގޭ ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން އޮފީސްތަކުގެ މާލީ 

(ހ) ގެ ނަންބަރު  2.04އުސޫލުތައް ހިންގުމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
ނޑައަޅާ މުވައްޒަފެކެވެ. 2   ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން ކަ

  
ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މިނިސްޓަރ އޮފ ފިނޭންސް އެންޑް  "މިނިސްޓަރު" (ނ)    

މިނިސްޓަރަކާ، ނުވަތަ ސްޓޭޓް  އޭނާގެ މަސްއޫލިއްޔަރު އެހެން، ޓްރެޜަރީއާއި
  ނިސްޓަރަކާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވާލުކޮށްފިނަމަ، އެ މިނިސްޓަރަކަށެވެ.މި
  

ފިނޭންސް އެންޑް  އޮފް "މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މިނިސްޓްރީ  (ރ)    
  ޓްރެޜަރީއަށެވެ.
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* އ)ސ)ޓ� ނ�ނ�ބ�ރ� (އ)ސ�.އ�.ޕ# ސ�ސ�ޓ�މ�): އ) ކ ލ�މ�ގ�އ� ލ�ޔ�ނ# ދ�އ�ލ�ތ�ގ) އ)ސ�.އ�.ޕ# ސ�ސ�ޓ�މ�ގ�އ� އ) އ)ސ)ޓ�ކ�ށ� ދ#ފ�އ�ވ� ނ�ނ�ބ�ރ)ވ).

އ ފ#ސ� ސ�ޓ�މ�ޕ� އ ފ#ސ� ސ�ޓ�މ�ޕ�

މ�ދ�އ� ދ%ކ�ރ� އ ފ#ސ�

ލ ޓ� ނ�ނ�ބ�ރ�

މ�ނ�ސ�ޓ�ރ# އ ފ� އ)ޑ�ޔ�ކ�ޝ�ނ�

ތ�ރ#ޚ� ތ�ރ#ޚ�

މ�ޤ�މ� މ�ޤ�މ�

2 ޖ�ދ	ވ�ލ	



NL03:ފ�މ�

ފ�މ� ނ�މ�ބ�ރ�:

� 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ތ�އ�ޔ�ރ�ކ�ރ� 

ސ�އ� ސ�އ� ސ�އ� ސ�އ�

ނ�ނ� ނ�ނ� ނ�ނ� ނ�ނ�

މ�ޤ�މ� މ�ޤ�މ� މ�ޤ�މ� މ�ޤ�މ�

ތ�ރ�ޚ� ތ�ރ�ޚ� ތ�ރ�ޚ� ތ�ރ�ޚ�
އ�ފ�ސ� ސ�ޓ!މ�ޕ� އ�ފ�ސ� ސ�ޓ!މ�ޕ�

* މ�ޢ�ލ(މ�ތ� އ'ގ'ތ�ނ'ތ� ނ�މ� "އ'ގ'ތ�ނ'ތ�" ލ�ޔ�މ�ށ�.

2,500.00 އ�އ�ސ�އ�ލ�މ�ރ� 265ލ�ޓ�ރ�ގ'  423002 70006122-0 94-99-04-01-01

ބ!ނ�ނ� ނ�ކ�ރ'ވ! ވ�ރ�ށ� 94-99-02-01-02 � އ�ފ�ސ� މ!ޒ� (30 އ�ނ�ޗ� 36  423001 68001638-0

a

ދ�އ�ލ�ތ�ގ' މ�ދ� އ'އ� އ�ފ�ހ�ނ� އ�ނ'އ� އ�ފ�ހ�ށ� ބ�ދ�ލ�ކ�ރ�މ�ށ�
ތ�ކ'ތ� ނ�ލ�މ�ށ� ނ�ވ�ތ� ނ�އ�ތ�ލ�މ�ށ� ފ�ނ�ވ� ތ�ކ'ތ� ބ�ދ�ލ�ކ�ރ�މ�ށ� ހ�އ�ދ� ދ'އ�ވ� ޗ'ކ�ކ�ރ� މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ގ'

ނ�ލ�ނ� ކ�ޔ�މ�ށ� ނ�ވ�ތ�  ނ�އ�ތ�އ�ލ�މ�ށ� ހ�ށ�ހ�ޅ� ދ�އ�ލ�ތ�ގ' މ�ދ�ލ� ބ'ހ! ފ�މ�
މ�ނ�ސ�ޓ�ރ� އ�ފ� އ'ޑ�ޔ�ކ!ޝ�ނ� އ�ފ�ހ�ގ' ނ�ނ�:

ފ�މ� ނ�މ�ބ�ރ�: 1058 ބ�ޒ�ނ�ސ� އ!ރ�ޔ�:

* އ'ސ'ޓ� ނ�ނ�ބ�ރ� (އ'ސ�.އ!.ޕ� ސ�ސ�ޓ�މ�): އ' ކ�ލ�މ�ގ�އ� ލ�ޔ�ނ� ދ�އ�ލ�ތ�ގ' އ'ސ�.އ!.ޕ� ސ�ސ�ޓ�މ�ގ�އ� އ' އ'ސ'ޓ�ކ�ށ� ދ�ފ�އ�ވ� ނ�ނ�ބ�ރ'ވ'.

(މ�ސ�އ(ލ�އ�ޔ�ތ� އ�ފ�ސ�)

ލ�ޓ� ނ�ނ�ބ�ރ�

އ�ތ�ރ� މ�ޢ�ލ(މ�ތ� ނ�އ�ތ�ލ'ވ�ނ� ނ�ލ�ނ�ކ�ޔ�ނ�
ނ�ލ�ނ�ކ�ޔ�އ�ގ'ނ� ލ�ބ�ނ� 

އ�ދ�ދ� (ރ�ފ�ޔ�)

މ�ދ� 

ބ!ނ�ނ�ކ�ރ'ވ�ނ�
މ�ދ�ލ�ގ' އ�ގ� ތ�ކ'ތ�ގ' ބ�ވ�ތ� އ'ސ'ޓ� ކ�ޑ�

އ'ސ'ޓ� ނ�ނ�ބ�ރ�
އ�ނ�ވ'ނ�ޓ�ރ� ނ�ނ�ބ�ރ� #

(އ'ސ�.އ!.ޕ� ސ�ސ�ޓ�މ�)

ބ�އ�ވ' މ�އ�ސ�ލ�ޖ'ހ!ތ�

3 ޖ�ދ	ވ�ލ	



NL04: ފ�މ�

: ފ�މ� ނ�މ�ބ�ރ�

ބޒ�ނ�ސ� އ�ރޔ�

ބޒ�ނ�ސ� އ�ރޔ�

މ�ދ� ބ�ދ�ލ�ކ�ރ�މ�ގ� ބ�ނ�ނ� ބ�ދ�ލ�ކ�ރ�ވ�ނ� ތ�ރ�ޚ� މ�ދ� ހ�ރތ�ނ� މ�ދ�ލ�ގ� ތ�ފ�ސ�ލ� އނ�ވ�ނ�ޓ�ރ� ނ�ނ�ބ�ރ�

. ޕ�  . އ� އ�ސ�

ނ�ނ�ބ�ރ� #

ސ�އ ސ�އ

ނ�ނ� ނ�ނ�

މ�ޤ�މ� މ�ޤ�މ�

ތ�ރ�ޚ� ތ�ރ�ޚ� ތ�ރ�ޚ�

ސ�އ

ނ�ނ�

މ�ޤ�މ�

.  * މ ފ�މ�އ�އއ�ކ� ޖ�ދ�ވ�ލ� 2 ގ�އވ� ފ�މ� އ�ޓ�ޗ� ކ�ރ�ނ�ވ�ނ�އ�ވ�

މ�ދ� ބ�ދ�ލ�ކ�ރ�މ�ށ�

ހ�އ�ދ� ދ�އ�ވ ފ�ރ�ތ�
ތ�އ�ޔ�ރ�ކ�ރ މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ގ� ޗ�ކ�ކ�ރ މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ގ�

a

( (މ�ސ�އ#ލއ�ޔ�ތ� އ�ފ�ސ�

އ�އ�ތ�ނ�ނ� އ�ނ�އ�ތ�ނ�ށ� ބ�ދ�ލ�ކ�ރ� މ�ދ�ލ�ގ� މ�އ�ލ#މ�ތ� ފ�މ�

: ފ�މ� ނ�ނ�ބ�ރ�

މ�ދ�ގ�ނ�ދ�ވ� ތ�ނ�ގ� މ�ޢ�ލ#މ�ތ�

މ�ދ� ދ#ކ�ރ� އ�ފ�ސ�

މ�ދ� ހ�ވ�ލ�ކ�ރ އ�ފ�ސ�

4ޖ�ދ	ވ�ލ	 



NL06: ފ�މ�

: ފ�މ� ނ�މ�ބ�ރ�

ހ�ށ�ހ�ޅ� ގ�ޑ� ހ�ށ�ހ�ޅ�ފ�އ�ވ� އ�ގ� .  ނ�ނ�ބ�ރ� . ޑ� އ�އ� #

ސ�އ� ސ�އ�

ނ�ނ� ނ�ނ�

މ�ޤ�މ� މ�ޤ�މ�

ތ�ރ�ޚ� ތ�ރ�ޚ�

.  * މ� ފ�މ�އ�އ�އ�ކ� ޖ�ދ�ވ�ލ� 2 ގ�އ�ވ� ފ�މ� އ�ޓ�ޗ� ކ�ރ�ނ�ވ�ނ�އ�ވ�

( (މ�ސ�އ#ލ�އ�ޔ�ތ� އ�ފ�ސ�

a         

ލ�ޓ� ނ�ނ�ބ�ރ�

އ�ގ�ހ�ށ�ހ�ޅ� ފ�ރ�ތ�ގ� ނ�ނ�

ސ�ޓ�ނ� އ�ގ� ދ�ރ�ސ�ކ�ރ�

ހ�އ�ދ� ދ�އ�ވ� ފ�ރ�ތ�
ތ�އ�ޔ�ރ�ކ�ރ� މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ގ� ޗ�ކ�ކ�ރ� މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ގ�

ނ�ލ�މ�ގ� އ�ގ�ތ�އ� ދ�ރ�ސ�ކ�ރ� ފ�މ�
އ�ފ�ހ�ގ� ނ�ނ�

: ފ�މ� ނ�ނ�ބ�ރ� ބ�ޒ�ނ�ސ� އ�ރ�ޔ�

ތ�ރ�ޚ�

ސ�އ�

ނ�ނ�

މ�ޤ�މ�

6ޖ�ދ	ވ�ލ	 



 a        

FORM NL05 

 

 މ
އ�އ�ސ�ސ�ގ� ނ�ނ� 

ހ�ޅ� ފ�މ�ސ�ޓ
ނ� އ�ގ�ހ�ށ�  

 

 ސ�ޓ�ނ� އ�ގ
ހ
ށ�ހ�ޅ� ފ�ރ�ތ�  
 

 ނ�ނ� 
 

 އ�ޑ�ރ�ސ�  
 

 
 އ�އ�.ޑ� ނ�ނ�ބ�ރ
 

 ސ�އ� 
 

 ނ�ލ�ނ� ކ�ޔ�ތ�ކ�ތ�  
 

  
 ނ�ލ�މ
ގ� ރ�ފ�ރ�ސ� ނ�ނ�ބ�ރ
 

  
 އ�ޢ
ލ�ނ� ނ�ނ�ބ�ރ
 

ހ
ށ�ހ�ޅ�އ�ގ
ނ�ލ�މ�ށ�    
 

 ތ�ރ�ޚ� 
 

 ގ�ޑ� 
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 a        

FORM NL07 

 

 މ
އ�އ�ސ�ސ�ގ� ނ�ނ� 

 ނ�ލ
ނ� ކ�މ�ޔ�ބ�ކ�ރ�ކ
ނ� އ
ނ�ގ� ލ�ޔ�ނ�

 

 ނ�ލ�ނ�ކ�މ�ޔ�ބ
ކ
ރ� ފ�ރ�ތ�  
 

 ނ�ނ� 
 

 އ�ޑ�ރ�ސ�  
 

 
 އ�އ�.ޑ� ނ�ނ�ބ�ރ
 

 ސ�އ� 
 

ކ�މ�ޔ�ބ
ކ
ރ� މ
ދ� ނ�ލ�ނ�    
 

  
 ނ�ލ�މ
ގ� ރ�ފ�ރ�ސ� ނ�ނ�ބ�ރ
 

  
 އ�ޢ
ލ�ނ� ނ�ނ�ބ�ރ
 

  
 ނ�ލ�ނ� ކ�މ�ޔ�ބ
 ކ
ރ� އ�ގ
 

 ތ�ރ�ޚ� 
 

 ގ�ޑ� 
 

 ނ�ލ�ނ� ކ�މ�ޔ�ބ
ކ
ރ�ކ�ނ� އ�ނ�ގ�  ފ�ރ�ތ�  

 
 ނ�ނ� 

 
 މ�ގ�މ�  

 
 ސ�އ� 

 
 ތ�ރ�ޚ� 

 އ�ފ�ސ� ސ�ޓ�މ�ޕ� 
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