
 ސުވާލާއި ޖަވާބު 

)ވެނ ޑަރ ޕޭމަނ ޓ  ސ ޓޭޓަސ ( ވީ.ޕީ.އެސ    

 ވެނ ޑަރ އައި.ޑީ އަކީ ކޮބާ؟ 

ނ ގ ސިސ ޓަމުގައި ވެނ ޑަރ ރެޖިސ ޓަރ ކުރުމުނ  ކޮނ މެ ވެނ ޑަރއަކަށ  ޚާއ ޞަ ޓިވެނ ޑަރ އައި.ޑީ އަކީ ޕަބ ލިކ  އެކައުނ 
ސިސ ޓަމުނ  ލިބިދޭ ނަނ ބަރެކެވެ.ކުރެވި އެފަރާތުގެ ނަމުގައި ސިސ ޓަމ ގައި ރަޖިސ ޓަރީކޮށ    

 ވެނ ޑަރ އައި.ޑީ ހޯދާނީ ކިހިނެއ ތޯ؟

ހިމެނޭނެއެވެ.  މުދަލާއި ޙިދުމަތަށ  އެދޭ ފޯމުގައި ވެނ ޑަރ އައިޑީ ވާ މެދުވެރިކޮށ  ދޫކޮށ ފައި  މ  ސ ޓަ ޕަބ ލިކ  އެކައުނ ޓިނ ގ ސި     

 

   ވެނ ޑަރ އައިޑީ ލިބިވަޑައިގަނ ނަވާނެ އަނެއ ގޮތަކީ؛

 ކުރުމުނ )އީމެއިލ  އެޑ ( މެއިލ  -އީމެއިލ  އަޕ ޑޭޓ  ކުރުމަށ ފަހު ހެލ ޕ  ޑެސ ކަށ  އީ  )ފޯމު( މެއިޓެނަނ ސ  ފޯމުގައިވެނ ޑަރ 
މެއިލ  ކުރާނެއެވެ-އީ  ،ވެނ ޑަރ އައިޑީ މިމިނިސ ޓ ރީއިނ  އެފަރާތެއ ގެ .  

  އަދި އެއީ ކިހިނެއ ތޯ؟ އެއ ފަހަރާ އެއ  ބިލަށ ވުރެނ  ގިނަ ބިލ ތަކުގެ ސ ޓޭޓަސ  ބެލޭނެތޯ؟

  އެއ ފަހަރާ އެއ  ބިލަށ ވުރެނ  ގިނަ ބިލ ތަކުގެ ސ ޓޭޓަސ  ބެލޭނެއެވެ.އާއެކެވެ. 



ފައިވާ ޖަހާއިނ ވޮއިސ  އެނ ަޓރ ކުރައ ވާއިރު ބިލުގައި އިނ ވޮއިސ  ނަނ ބަރު އަދި ސ ޓޭޓަސ  ބެއ ލެވުމަށ  ހައ ދަވާނެގޮތަކީ، 
ކޮނ މެ  ،އިނ ވޮއިސ  އަށ ވުރ ގިނަ އިނ ވޮއިސ  ގެ ސ ޓޭޓަސ  ބައ ލަވާނަމަ އެއ ނ . އަދި ގޮތަށ  ބިލު ަނނ ބަރު ޖެއ ސެވު

ވުނ . ( ޖެއ ސެ( )ސ ޕޭސ އެއ  ނުލައި/ނުދީ،ނަނ ބަރަކަށ ފަހު ކޮާމ) އިނ ވޮއިސ   

؟ ދެނ  ކަނ ކުރާނީ ކިހިނެއ ތޯ ޑޮކިއުމަނ ޓ  ނެތ  ކަމުގެ މެސެޖ  އަރަނީ ކީއ ވެގެނ ތޯ   

ބިލ ނަނ ބަރު ދިމާނުވުެގ ސަބަބުނ  ނުވަތަ ސިސ ޓަމަށ  އެބިލ  އެނ ޓަރ  ،މެސެޖ  އަރަނީޑޮކިއުމަނ ޓ  ނެތ  ކަމުގެ 
އެ މުދަލެއ  ނުވަތަ ޙިދުމަތެއ  ފޯރުކޮށ ދެއ ވި ދައުލަތުގެ އޮފީހަަކށ  ގުޅުއ ވައިގެނ  އިތުރު  ރެވިފައިނެތުމުގެ ސަބަބުނ ނެވެ.ކު

 މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއ ވޭނެއެވެ. 

މާނައަކީ ކޮބާ؟  ބިލ ތަކުގެ  ވާ ސ ޓޭޓަސ ގައި  ކ ޑ 'ޕާރ'  

ަނމަވެސ  އެ އޮފީހެއ ގެ ޕޭމަނ ޓ   މިއީ އޮފީސ ތަކުނ  ސިސ ޓަމަށ  އެނ ޓަރކޮށ  "ޕާރކ ޑ " ބިލެއ ގެ ގޮތުގައިވާނަމަ، ސ ޓޭޓަސ 
 ހެދުމަށ  ހުއ ދަދެއ ވާ ފަރާތުނ  ައދި ހުއ ދަދެއ ވާފައިނުވާ ބިލ ތަކެެވ.

ބިލ ތަކުގެ މާނައަކީ ކޮބާ؟ ވާ 'ޕޯސ ޓަޑ ' ސ ޓޭޓަސ ގައި   

މިއީ އޮފީސ ތަކުނ  ސިސ ޓަމަށ  އެނ ޓަރކޮށ  އަދި ޕޭމަނ ޓ  ޕ ރޮސެސ ކުރުމަށ   "ޕޯސ ޓަޑ " ބިލެއ ގެ ގޮތުގައިވާނަމަ، ސ ޓޭޓަސ 
 އެ އޮފީހަކުނ  ހުއ ދަދެއ ވާފައިވާ ބިލ ތަކެވެ. 

ރޑ ' ސ ޓޭޓަސ ގައި  ވާ ބިލ ތަކުގެ މާނައަކީ ކޮބާ؟ 'ކ ލިއަ  

ރޑ " ބިލެއ ގެ ގޮތުގައިވާނަމަ، މިއީ މި މިނިސ ޓ ރީނ  ޕެމަނ ޓ  ޕ ރޮސެސ ކޮށ ފައިވާ ބިލ ތަކެވެ. ސ ޓޭޓަސ  "ކ ލިއާ  

ވާ ބިލ ތަކުގެ މާނައަކީ ކޮބާ؟'ރިވާރސ ޑ ' ސ ޓޭޓަސ ގައި   

ފިލުވުމަށ  އޮޅުނ އީ ކެނ ސަލ ކޮށ ފައިވާ ބިލެވެ. ކެނ ސަލ  ކުރެވުނު ސަބަބު "ރިވާރސ ޑ " ބިލެއ ގެ ގޮތުގައިވާނަމަ، މި ސ ޓޭޓަސ 
    ދުމަތެއ  ފޯރުކޮށ ދެއ ވި އޮފީހަކަށ  ގުޅުއ ވައިގެނ  ސާފުކުރެއ ވުނ  އެދެމެވެ.ލައ ވާނަމަ އެ މުދަލެއ  ނުވަތަ ޚިބޭނުނ ފުޅުވެ

 'ބ ލޮކ ޑ ' ސ ޓޭޓަސ ގައިވާ ބިލ ތަކުގެ މާނައަކީ ކޮބާ؟ 

ޮފނުއ ވަނ ޖެހޭ ޑޮކިއުމަނ ޓ ސ  ހަމަނުވުމުނ / ނުވަތަ ކުނ  "ބ ލޮކ ޑ " ބިލެއ ގެ ގޮތުގައިވާނަމަ، މިއީ އޮފީހަ ސ ޓޭޓަސ 
ތަކެވެ. ބ ލޮކ  ބ ލޮކ  ކޮށ ފައިވާ ބިލ  ނ  މިނިސ ޓ ރީމި ނގަޅު ނުވުމުގެ ސަބަބުނ  ސިސ ޓަމަށ  އެނ ޓަރ ކޮށ ފައިވާ ތަފ ޞީލ  ރަ

ޅުއ ވުމުނ  ލިބިވަޑައިގަނ ނަވާނެއެވެ. އޮފީހަކަށ  ގު ެއ މުދަލެއ  ނުވަތަ ޙިދުމަތެއ  ފޯރުކޮށ ދެއ ވި ،ކުރެވުނު ސަބަބުގެ ތަފ ޞީލ   

 



މާވުމަށ  ނަގާނީ ކިހާ މުއ ދަތެއ ތޯ؟ކައުނ ޓަށ  ޖަ ކ ލިއަރ ކުރުމުނ ، އެ  އެނ ޑ  ޓ ރެޜަރީނ   ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓ ރީ އޮފ    

ޖަމާވާނެއެވެ.)ދޭއ ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަކައުނ ޓަށ   2ރަސ މީ ބަނ ުދނޫނ  މިމިނިސ ޓ ރީއިނ  ކ ލިއަރ ކުރާ ތާރީޚުނ  ފެށިގެނ   

 ވީ.ޕީ.އޯ )ވެނ ޑަރ ޕަރޗެޒ  އޯޑަރ( 

ނަނ ބަރު ހޯދާނީ ކިހިނެއ ؟ )ޕީއޯ( ޕަރޗޭޒ  އޯޑަރ  

ދޫކޮށ ފައިވާ ޕަރޗޭސ  އޯޑަރ )މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތަށ  އެދޭ ފޯމު( ތަކުގައި ލިބޭ ޕީއޯ  މާލޭގައި ހުނ ނަ ދައުލަތުގެ އޮީފސ ތަކުނ  
ނ ގ ސިސ ޓަމުނ  އޮޓޮމެޓިކުނ  ލިިބލައ ާވ ނަނ ބަރެކެވެ.ޓިނަނ ބަރު ހިމެޭނނެއެވެ. މިނަނ ަބރަކީ، ޕަބ ލިކ  އެކައުނ   

ބޭނުމަކީ ކޮބާ؟ )ޕީއޯ( މިގޮތަށ  ބެލުމުގެ  ޕަރޗޭޒ  އޯޑަރ  

ވާނެކަމުގެ ދިމާނު ފައިސާ ލިބުމަށ  އިތުރު މައ ސަލައެއ  ،ކަނ  ކަށަވަރުވުމުނ އ އޯޑަރެސ ފައިވާ ޕަރޗެލިބިދީސިސ ޓަމުނ  
.ޔަޤީނ ކަނ  ލިބިވަޑައިގަނ ނަވާނެެއވެ  

   

 


