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  މލ�، ދ�ވ�ހ�ރއ�ޖ�       

        

        މ�ޢ�ލ�މތ� ކ�ރ�ދސ� މ�ޢ�ލ�މތ� ކ�ރ�ދސ� މ�ޢ�ލ�މތ� ކ�ރ�ދސ� މ�ޢ�ލ�މތ� ކ�ރ�ދސ� 
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  ތ�ޢރ�ފ�؛ތ�ޢރ�ފ�؛ތ�ޢރ�ފ�؛ތ�ޢރ�ފ�؛ ....1

 ކ�އ�ކ ކނ�ދ�ނ�މ�ގ� މ�ސ�އ�ކ�ތ�ވ�.ށއ� މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ނ�ނ�ށ� ޖ�ލ�ގ� ޤ�އ�ދ�ނ�ނ� މލ� މ�މ�ސ�އ�ކ�ތ�ކ�  .1.1
މ�މ�ޢ�ލ�މތ� ކ�ރ�ދހއ�ކ� އ�ޓ�ޗ�ކ�ށ�ފ�އ�ވ މ�ނ�އ އ�އ�ގ�ތ�ށ� މ�ނ�ގ�އ�ވ ދ�ވ�ސ�ތ�ކއ� ވ�ގ�ތ�ތ�ކ�ގ�އ� މ�މ�ސ�އ�ކ�ތ�ގ�އ� ހ�މ�ނ�ނ�  .1.2

 ވ�.ގ�ނ�ސ�ދ�ނ�މ� ޖ�ލ�ށ� ކ�އ�ތ� ކ�އ�ކ ތ�އ�ޔރ�ކ�ށ� 
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ޒ�ފ�ނ�ނ�ށ� ކ�އ�ތ�ކ�އ�ކ ތ�އ�ޔރ�ކ�ށ�ދ� ފ�ރތ�ނ� މ�ސ�ހ-ލ�އ�ގ� ޚ�ދ�މ�ތ� ދ�ފ�ރތ�ކ�ށ� އ�ސ�ކ�ނ�ދ�ވ�ނ� އ�ވ�. ޤ�އ�ދ�ނ�ނ�ށ� މ�ވ�އ� .2.1
 ވ�.ޓ�ނ�ދ� މ�ޢ�ލ�މތ އ�އ�ގ�ތ�ށ� ތ�ކ�ތ� ގ�ނ�ދނ� މ�ޑ�ޕޓ�މ�ނ� 

2.2.  ލ�ވ ފ�ރތ�ގ� ޒ�ނ�މއ�ކ�ވ�.ކ�އ�ކ�މ�ށއ�، ކނ�ދ�ނ�މ�ގ�އ� ބ�ނ�ނ�ކ�ރ ހ�ރ�ހ ތ�ކ�ތ� ހ-ދ�މ�ކ� މ�ސ�އ�ކ�ތ ޙ�ވ
މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ނ�ނ�ށ� ކނ�ދ�ނ� ފ�ށނ� ޑ�ޕ�އރއ�ސ�އ�ނ� މ�ސ�ރ�މ� ޙ�ވލ�ކ�ރ�މ�ނ�ނ�ވ�. މ�ސ�ރ�މ� ޙ�ވލ�ކ�ރ�ނ� ވ�ރ�ށ�  .2.3

 ގ�ނ�ދ�ވ�ސ�ވ�ނ� ނ�ގފނ� އ�ވ�.
ނޑ�، މ�ޒ� ހ-ދ�ނ�ޖ�ހ�އ�ޖ�ނ�މ� އ�ތ�ކ�ތ� ހ-ދނ� ޑ�ޕ�އރއ�ސ�އ�ނ�  .2.4  ނ�ވ�.މ�ސ�ރ�މ�ށ� ބ�ނ�ނ�ވ ފ�ރނ�ޗ�ރ، ގ�
 ބ�ދ�ގ�އއ� ގ�ދ�ނ�ށ� ބ�ނ�ނ�ވ އ�ހ�ނ�ހ�ނ� ސމނ� ބ�ނ�ނ�ވ�އ�ޖ�ނ�މ�، އ�ތ�ކ�ތ� ހ-ދ�ނ�ޖ�ހ�ނ� މ�ސ�އ�ކ�ތ ޙ�ވލ�ވ ފ�ރތ�ނ�ނ�ވ�. .2.5
މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ނ�ގ� މ�ސ�ރ�މ�ގ�އ� ބ�ނ�ނ�ކ�ރ ތ�ށ�، ސ�މ�ސ ފ�ދ� ތ�ކ�އ�ޗ�ކ� މ�ޑ�އ�މ� ސ�ޓ�ނ�ޑ�ޑ�ށ�ވ�ރ� ދ�ށ�ނ�ނ� ތ�ކ�އ�ޗ�ށ�  .2.6

 .ވނ�ޖ�ހ�ނ� އ�ވ�
މ�ގ�ތ�ނ� ޖ-ޑ�، ބ�ތ�ކތ�ށ� ފ�ދ� ތ�ކ�އ�ޗ�ކ� ބ�އ�ލ�ރ� ނ�ވ�ތ� މ�ށ�ތ�ކ�ތ�ކ�މ�ގ�އ� ވނ�ޖ�ހ�ނ� އ�ވ�. އ�ދ� އ�، ސ�މ�ސ، ވ�ޅ�ފ�ދ�  .2.7

 ތ�ކ�އ�ޗ�ކ� ފ�ސ�ހ�އ�ނ� ދ�ބ�ރ�ނ�ޖ�ހ ޕ�ލސ�ޓ�ކ� ނ�ނ� ތ�ކ�ތ�ކ�މ�ގ�އ� ވނ�ޖ�ހ�ނ� އ�ވ�.
2.8. ސމނ� އ�ދ� ބ�ނ�ދ� މ�ހ�ނ�ށ� ކތ�ކ�ތ� ގ�ނ�ގ�ސ� ދ�ނ�މ�ށ� ބ�ނ�ނ�ކ�ރ  މ�ސ�އ�ކ�ތ ހ�ވލ�ވ ފ�ރތ�ނ� ކ�އ�ކ�މ�ށ� ބ�ނ�ނ�ކ�ރ

 ލ�ވ ބލ�ދ� ފ�ދ� ތ�ކ�ތ� ދ�ވ� ސފ�ކ�ށ� ބ�ލ�ހ�އ�ޓ�ނ� ޖ�ހ�ނ�އ�ވ�. މ�ކ�މ ގ�ޅ�ގ�ނ� ކ�ރ�ނ�ޖ�ހ� އ�ނ�މ�ހ ޚ�ރ�ދ�އ� ކ�ރނ� މ�ސ�އ�ކ�ތ ހ�ވ
 ފ�ރތ�ނ�ނ�ވ�.

މ�ސ�އ�ކ�ތއ�  ހ-ދ�މ�ކ� ތ�ކ�ތ� ތ�ލ�،ތ�ށ�،ސ�މ�ސ ފ�ދ�  ކ�ށ� ގ�ނ�ދ�އ�މ�ށ� އ�ޅނ� ކތ�ކ�ތ� ގ�ޅ�ތ�  ކ�އ�ކ�މ�ށ� ބ�ނ�ނ�ވތ�ކ�ތ� އ�ދ� .2.9
ހ�ވލ�ކ�ރފ�ރތ�ގ�  ހ-ދ�މ�ކ� މ�ސ�އ�ކ�ތ�ފ�ދ� ތ�ކ�ތ� ކތ�ށ� އ�ދ� ޖ-ޑ� ނ� ބ�ނ�ނ�ކ�ރ�ނ�ޖ�ހ� ގ�އ�ދ�  ކ�ރ�ނ�ޖ�ހ�ނ� ކ�މ�ކ�ވ�.ޙ�ވލ�ވފ�ރތ�ނ� 

 ޒ�އ�މއ�ކ�ވ�.
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ވ�މ�ށ�ފ�ހ�، މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ނ�ގ� މ�ސ�ރ�މ� ބ�ލ�ހ�އ�ޓ�މ�ގ� ހ�ރ�ހ ޒ�ނ�މއ�އ� އ�ފ�ލ�ނ�ޖ�ހ�ނ� މ�ސ�އ�ކ�ތއ� ޙ�ވލ�ވ މ�ސ�އ�ކ�ތ ޙ�ވލ�  .3.1
 . ފ�ރތ�ނ�ނ�ވ�. މ�ގ�ތ�ނ� މ�ތ�ނ�ތ�ނ� ފ�ޅ ސފ�ކ�ށ�، ދ�ވ�، ކ�ލ�ލ ރ�ތ�ކ�ށ� ބ�ލ�ހ�އ�ޓ�މ�ކ� މ�ސ�އ�ކ�ތ ޙ�ވލ�ވފ�ރތ�ގ� ޒ�ނ�މއ�ކ�ވ� 

މ�ދ�ރ�ފ�ދ� ތ�ކ�ތ� ކ�ނ�ޓ�ރ-ލ�ކ�ރ�މ�ކ� މ�ސ�އ�ކ�ތ ޙ�ވލ�ވ ފ�ރތ�ގ� ޒ�ނ�މއ�ކ�ވ�. އ�ދ� ތ�ނ�ގ�ތ�ރ�ގ�އ� ، މ�ސ�ރ�މ�ތ�ރ�ގ�އ� މ�ހ�  .3.2
 ނ�ބ�އ�ވ�ސ� ހ�ފ�ޔ� ނ�ދ� ސފ�ތހ�ރ�ކ�ށ� ބ�ލ�ހ�އ�ޓ�ނ�ވނ� އ�ވ�.

ތ�އ�ކ�މ�ގ�އ�ވ އ�ތ�ދ�ނ�ނ� ތ�ށ�ގ� މ�ސ�އ�ކ�ތ ޙ�ވލ�ވ�މ�ށ�ފ�ހ� ބ�ދ�ގ�އއ� ގ�ދ�ނއ� މ�ސ�ރ�މ�ތ�ކ�ގ� މ�ރމތ�ގ� ކ�ދ�ކ�ދ� މ�ސ�އ�ކ�ތ� .3.3
އ�ސ�ކ�ރ� ބ�ދ�ލ�ކ�ރ�ނ�، ފ�ނ�ކ�ރއ� ގ�ލ� ބ�ދ�ލ�ކ�ރ�ނ�، ތ�ޅއ� ތ�ނ�ޑ�ފ�ދ� ތ�ކ�ތ� ބ�ދ�ލ�ކ�ރ�ނ�، ހ�ޅ�ބ�ރ� ބ�ދ�ލ�ކ�ރ�ނ� ފ�ދ� 

 މ�ސ�އ�ކ�ތ�ތ�ކ�ކ� މ�ސ�އ�ކ�ތއ� ޙ�ވލ�ވ ފ�ރތ�ގ� ޒ�ނ�މއ�ކ�ވ�.
 ތ�އ� މ�ރމތ�ކ�ރނ� ޑ�ޕ�އރއ�ސ�އ�ނ�ނ�ވ�.މ�ތ�ނ�ތ�ނ�ށ� ލ�ބ� ސ�ޓ�ރ�ކ�ޗ�ރ�ލ� ގ�އ�ލ�ނ�  .3.4
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ޑ�ޕ�އރއ�ސ�ގ� މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ނ� ނ�ވ�ތ� ޤ�އ�ދ�ނ�ގ� ފ�ރތ�ނ� ލ�ބ� ގ�އ�ލ�ނ�ތ�ކ�ގ� ޒ�ނ�މ މ�ސ�އ�ކ�ތއ� ޙ�ވލ�ވ ފ�ރތ�ނ� އ�ފ�ލކ�ށ�  .3.5
 ނ�ޖ�ހ�ނ� އ�ވ�.

 ނ�މ ޑ�ޕ�އރއ�ސ�އ�ނ� ނ�ގކ�ށ� ނ�ޖ�ހ�ނ� އ�ވ�.އ�ދ� މ�ސ�އ�ކ�ތއ� ޙ�ވލ�ވ� ފ�ރތ�ގ� މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ނ�ގ� ފ�ރތ�ނ� ލ�ބ� ގ�އ�ލ�މ�ގ� ޒ�  .3.6
މ�ސ�އ�ކ�ތ ޙ�ވލ�ވ ފ�ރތ�ގ� މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ނ�ގ� އ�ހ�މލ�ނ� މ�ސ�ރ�މ�ތ�ކ�ގ� ނ�ރ�ދ�މ ބ�ލ�ކ�ވ�އ�ޖ�ނ�މ� އ�ކ�ނ� ރ�ނގ�ޅ�ކ�ރ�ނ�ވނ�  .3.7

 ނ�ނ�ވ�.މ�ސ�އ�ކ�ތ ޙ�ވލ�ވ ފ�ރތ�ނ�ނ�ވ�. އ�ނ�ނ� ހލ�ތ�ގ�އ� އ�މ�އ�ސ�ލ� ހ�އ�ލ�ކ�ރނ� ޑ�ޕ�އރއ�ސ�އ� 
 މ�ސ�ރ�މ�ގ� ކ�ރ�ނ�ޓއ� ފ�ނ�ބ�ލ� ދ�އ�ކނ� މ�ސ�އ�ކ�ތ ޙ�ވލ�ވ ފ�ރތ�ނ�ނ�ވ�. .3.8
  
    ތ�ކއ�، ޢ�ދ�ދ�:ތ�ކއ�، ޢ�ދ�ދ�:ތ�ކއ�، ޢ�ދ�ދ�:ތ�ކއ�، ޢ�ދ�ދ�:އ�ގ� އ�ގ� އ�ގ� އ�ގ�  ....4444

މތ� ކ�ރ�ދހއ�، މ�ކ�ރ�ދހއ� އ�ޓ�ޗ�ކ�ރ�ވ�ފ�އ�ވ ހ�ރ�ހކ�ރ�ދހ�އ� ރ�ނގ�ޅ�ށ� ކ�ޔ�މ�ށ�ފ�ހ� ކ�ތ�ށ� އ�ގ�ހ�ށ�ހ�ޅނ� މ�މ�ޢ�ލ�މ�މ�ސ�އ�  .4.1
 ވނ�މ�އ�ވ�.މ�ށ� ނ�ކ�ށ� ވ�ސ�ނ ދ�ރސކ�ރ�މ�ށ�ފ�ހ� އ�ނ�މ�ފ�ރ�ހ�މ� ޚ�ދ�މ�ތ�އ� ދ�ވ�ނ�ކ� މ�ދ� ފ� ހ�ރ�ހ ކ�ރ�ދހ�ކއ� 

ނ�ނ�ގ�ތ�ކ�ށ� ހ�ށ�ހ�ޅ އ�ގ�ތ�ކއ�، ފ�ރ�ހ�މ�ނ�ވ  މ�ފ-މ�ގ�އ�  .ޗ�ކ�ށ�ފ�އ�ވ އ�ގ�ހ�ށ�ހ�ޅފ-މ�ނ�ނ�ވ�މ�ކ�ރ�ދހއ� އ�ޓ�އ�ގ�ހ�ށ�ހ�ޅނ�  .4.2
 ބ�ލ�އ�އ�ނ�ގ�ނ�ވ�ނ�އ�ވ�. އ�ގ�ފ-މ�ތ�އ�

ދ�ވ�ހ�ނ� ދ�ވ�ހ�ށ� ބ�ދ�ލ�ވ�މ�ނ� އ�ނ�ނ�ޢ�ދ�ދ� ތ�ކ�ކ�ވ�. މ�ގ�ތ�ނ� މ�ހރ�ގ�  އ�ޔރ�ކ�ރ�ނ�ޖ�ހ� މ�ހ�ނ�ގ� ޖ�މ�ލ�އ�ކ�ކ�އ�ތ� ތ�  .4.3
އ  100އއ�  60މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ނ�ގ� ޢ�ދ�ދ�  އއ�ދ�މ�ދ�ގ�އ�ވ�. 300އއ�  100 ހ�ނ�ނ�ނ� ޤ�އ�ދ�ނ�ގ� ޢ�ދ�ދ�  ޢ�ދ�ދ�ތ�އ� ޢއ�މ�ގ�ތ�އ�ގ�އ�

 އ�ނ�ވ�މ�ށ�ވ�ރ� ވ�ރ�ށ� ގތ� ކ�މ�ކ�ވ�. މ�ގ�ތ�ނ� އ�ދ�ދ�  އ�ނ�/އ�ތ�ރ� އ�އ�މ�ކ�ކ�ރ�ޔ�ށ� އ�ތ�ތ�ނ�ގ�އ� މ�ޢ�ދ�ދ�ށ�  ނ�މ�ވ�ސ�ދ�މ�ދ�ގ� އ�ވ�. 
 ވ�.އ�ތ�ރ�ވ�މ�ފ�ރ�ޞ�ތ�ބ�ޑ� 

ނޑ�  .4.4   އ�ނ�ގ�ނ�އ�ވ�.ޖ�ލ� އ�ފ�ހ�ނ� މލ� ގ�ކ�ރ�ނ�  22:00ކ�ރ�ޔ�ށ� އ�ނ�ނ�ދ�ވ�ހ�ށ� ކ�އ�ތ� ތ�އ�ޔރ�ކ�ރ�ނ�ޖ�ހ� ޢ�ދ�ދ� ރ�ގ�
  އ�ޔރ�ކ�ރ�ނ�ޖ�ހ� ގ�ޑ�ތ�އ� އ�ނގ�ނ� ޓ�ބ�ލ� މ�ޝ�ޓއ� އ�ޓ�ޗ�ކ�ށ�ފ�އ�ވނ�އ�ވ�.ކ�އ�ތ� ތ�  .4.5
 ކ�އ�ތ� ތ�އ�ޔރ�ކ�ރ�ނ�ޖ�ހ� މ�ނ� މ�ޝ�ޓއ� އ�ޓ�ޗ�ކ�ށ�ފ�އ�ވނ�އ�ވ�. .4.6
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ޖ�ހ� ބ�ލ�ނ�ތ�ކ�ށ� ބ�ލ�މ�ށ�ފ�ހ� ހ�އ�ދ�ދ� ޖ�ލ�އ�ފ�ހ�ނ� ބ�ލ�ނ�  ވ�ދ�ވ�ނ�ޖ�ލ�ޞ�ރ�ޙ�އ�ދ�ގ�އ� މ�ސ�އ�ކ�ތ�ކ�ރ�މ�ށ� ޞ�ރ�ޙ�އ�ދ�އ�  .5.1
 ބ�ޔ�ކ�ށ�ވ�.

5.2.  ހ�އ�ދ�ދ�ގ�ނ� މ�ސ�އ�ކ�ތ�ކ�ރ�މ�ށ� ޖ�ލ�ޞ�ރ�ޙ�އ�ދ�ށ� ވ�ނ�ނ� ހ�ރ�ހމ�ހ�ނ�ވ�ސ� އ�ބ�ދ�ވ�ސ� ތ�ބ�ނ�ވނ� ޖ�ލ�އ�ފ�ހ�ނ� ދ�ކ�ށ�ފ�އ�ވ
ކ�ށ� ހ�ތ�ނ�ޖ�ހ�ނ�އ�ވ�. (ކޑ�ޙ�ވލ�ކ�ރއ�ރ� ޤ�ވޢ�ދ�ތ�އ� ކޑ� ފ�ނ�ނ�ގ�ތ�ށ� ކ�ރ�މ�ތ�ގ�އ� ޖ�ހ�އ�ގ�ނ�ވ�. އ�ދ� އ�ކޑ�ގ� ޤ�ވޢ�ދ�ށ� ހ�ރ�މ�ތ�ތ�ރ� 

 ކ�ޔ�އ�ދ�ވ�ނ�އ�ވ�.)
ޖ�ލ�ގ�އ� ހ�ނގކ�މ�އ�ގ� ސ�ބ�ބ�ނ� މ�ސ�އ�ކ�ތއ� ޙ�ވލ�ވ�ފ�ރތ�ގ� މ�ޥ�އ�ޒ�ފ�ނ� ބ�އ�އ�ވ�ގ�ތ�ތ�ކ�ގ�އ� ޖ�ލ�ޞ�ރ�ޙ�އ�ދ�ނ�  .5.3

 ކ�ވ�. ބ�ރ�ށ�ދ�ޔ�މ�ށއ�، އ�ތ�ރ�އ�ށ�ވ�ނ�މ�ށ� ހ�ރ�ސ�އ�ޅ�މ�ކ� އ�ކ�ށ�ގ�ނ�ވކ�މ� 
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ކ�އ�މއ�، ރ-ދ�ވ�އ�ލ�މ�ގ� އ�ނ�ތ�ޒމ� ދ�ފ�ރތ�ނ� އ�އ�ބ�ސ�ވ ގ�ތ�ކ�ށ� އ�ތ�ރ�އ�ގ�ކއ�ނ�ލ ނ�ށ� ހރ�ވ�ރ�ނ� ކ�ށ�ނ�ތ� ރ-ދ�ހ�ފ ސ�ނ�  .6.1
 ގ�ކ�ރ�ނ� އ�ނ�ގ�ނ�އ�ވ�. 22:00ނ�ގ� ޢ�ދ�ދ� ގ�އ�ދ�  ހ�މ�ޖ�އ�ސ�އ�ދ�ނ� ޖ�ހ�ނ�އ�ވ�. ކ�ރ�ޔ�ށ�އ�ނ�ނ�ދ�ވ�ހ� ރ-ދ�ހ�ފ

6.2.    އ�ތ�ރ�އ�ގ�ކއ�ނ�ލ ކނ�ދ�ނ�ޖ�ހ�ނ�އ�ވ�. ވ�ރ�ނ�ނ�ށ�ކ�ށ� ކ�ޓ�ރ�ނ�ދ�އ�ވ މ�ނ�އ�ށ� ޑ� އ� ގ�ޅ�ގ�ނ� ބ�ލ�ޙލ�ތ
6.3.  ނ�ނ�ށ� ފ-ރ�ކ�ށ�ދ�ނ�ޖ�ހ�ނ� ގ�އ�ދ� ބ-ތ�ކ�ތ�ގ� ތ�ރ�އ�ނ� ފ�ނ�ކ�ށ�ބ�ހ�އ�ޓ�ނ�ޖ�ހ� ތ�ކ�ތ�ފ�ޔ�ވ�އ� އ�ހ�ނ�ތ�ކ�ތ� ހ�ދ�ކއއ�، ކ

 ފ�ނ�ޏއ�، ޖ�ސ�ފ�ދ�ތ�ކ�ތ� ފ-ރ�ކ�ށ�ދ�ނ�ޖ�ހ�ނ� އ�ކ�ށ�ގ�ނ�ވވ�ރ�ށ� ފ�ނ�ކ�ށ�ވ�.ހ�ނ�ކ�ށ�ވ�. އ�ދ�، ބ-ފ�ނއ�، ތޒކ�ނ�މ�ތ�ގ�އ� 
ރ�ށ� މ�ދ�ވ�ގ�ނ�  5ގ�އ�ދ�ނ�ނ�ށ� ކ�އ�ނ� ތ�އ�ޔރ� ކ�ރ�ވ� މ�ނ�ގ�އ� ރ�ށ� ބ�ނ�ނ� ކ�ށ�ފ�އ�ވ ތ�ނ�ތ�ނ�ގ�އ� ކ�ނ�މ� ބ�ނ�ދ� މ�ހ�ކ�ށ�  .6.4

 ދ�ނ�ޖ�ހ�ނ�އ�ވ�.
 ޑ�ޕ�އރ�އ�ސ�ގ� އ�އ�ވ�ސ�  އ�ކ�ތއ�ޙ�ވލ�ވ�ފ�ރތ�ގ� ސ�ޓފ�ނ� ދ�ތ�ރ�ފ�ތ�ރ�ކ�ރ�މ�ށ� ށ� ބ�ނ�ނ�ވމ�ދ އ�ފ�ލ�މ�ށއ�، މ�ސ�މ�ސ�އ�ކ�ތ�  .7

 ބ�ނ�މ�އ�ނ�ކ�ރ�ވ�ނ�އ�ވ�. އ�ޅ�ނދ�އ�
 މ�ސ�އ�ކ�ތއ� ޙ�ވލ�ވފ�ރތ�ގ� ސ�ޓފ�ނ�ގ� އ�ކ�މ�ޑ�ޝ�ނ� ހ�މ�ޖ�އ�ސ�މ�ކ� މ�ސ�އ�ކ�ތއ� ޙ�ވލ�ވފ�ރތ�ގ� ޒ�ނ�މއ�ކ�ވ�. .8
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މ-ލ�ޑ�ވ�ސ� ފ�ޑ� އ�ނ�ޑ� ހ�ނ�ނ�ތ�ކ�އ�ޗއ�، ހ�ފގ�ނ�ގ�ޅ� ތ�ކ�އ�ޗއ�، ކ�އ�ބ-ތ�ކ�ތ� ބ�ލ�ހ�އ�ޓ�ނ�ވނ�  ގ�ދ�ނ�ގ�އ� ބ�ދ�ގ�  ބ�ދ�ގ�އއ�، .9.1

 ހ�ދފ�އ�ވ ހ�ޓ ރ�ސ�ޓ-ރ�ނ�ޓ� ފ�ދ�ތ�ނ�ތ�ނ�ގ� ސފ�ތހ�ރ�ކ�މއ�ބ�ހ� ޤ�ވޢ�ދއ� ޚ�ލފ�ނ�ވ ގ�ތ�އ�ގ�މ�ތ�ނ�ނ�ވ�.ޑ�ރ�ގ� އ�ތ-ރ�ޓ�އ�ނ� 
ނޑ� ނ�ފ�ނ�ނ� ގ�ތ�ށ� ބ�ލ�ގ�އ� އ�އ�ޗ�އ� ކ�އ�ކ މ�ހ�ނ� ބ�  .9.2 ދ�ގ�ތ�ރ�ގ�އ�އ�ޅ� ހ�ރ�ހވ�ގ�ތ�އ�ގ�އ� ތ�ބ�ނ�ވނ� ބ�ލ�ގ�އ�ސ�ތ�ށ�ގ�

(ކ�އ�ކ�މ�ގ� ސ�ޕ-ސ�ބ�ލ� އ�ނ�ގ� ސ�އ�ކ�ތ�ގ�އ� އ�ޅ�އ�ރ� އ�ތ�ށ� ޑ� ވ�. އ�ދ�، ކ�އ�ބ-ތ�ކ�ތ� ތ�އ�ޔރ�ކ�ރ�މ�ގ� މ� އ�ޅ�އ�ގ�ނ� ވ�ރ�ށ� ސފ�ތހ�ރ�ކ�ށ�
 ލ�އ�ވ�ނ�ޖ�ހ�ނ�އ�ވ�.ކ�ރ) މ�ސ�އ�ކ�ތ�ށ� ބ�ނ�ނ� 

 މ�ހ�މ�ރ ވ�ޞ�ލ�ތ�ތ�އ� ބ�ހ�އ�ޓ�މ�ކ� މ�ސ�އ�ކ�ތއ� ޙވލ�ވފ�ރތ�ގ� ޒ�ނ�މއ�ކ�ވ�. ގ�ދ�ނ�ގ�އ� ބ�ދ�ގ�ގ�އއ�،  .9.3
9.4.   ތ�ކ�އ�ޗ�ށ� އ�ޅ މ�ތ�ޖ�ހފ�އ�ވ�.ހ�ނ�ނ�ނ�ވނ� އ�ބ�ދ�ވ�ސ� ބ-ހ�ރ�ހ ތ�ކ�އ�ޗ�އ�ވ�ސ� ބ�ހ�ޢ�ޓފ�އ� ކ
 މ�ޕ�ކ�ރ�ނ�ޖ�ހ�ނ�އ�ވ�.ޑ�ޓ-ލ�ލ�އ�ގ�ނ�  އ�ބ�ދ�ގ�ގ�އއ�، ސ�ޓ-ރ�ގ�  މ�ދ�ވ�ގ�ނ� ދ�ވލ�ކ� އ�އ�ފ�ހ�ރ�  .9.5
9.6.   ޓ�މ�ޕ�ރ�ޗ�ރ�އ�ގ�އ�ވ�. އ�ތ�ކ�ތ� ބ�ހ�އ�ޓ�ނ�ޖ�ހ�އއ� ތ�ރ�ކރ�އއ�، ދ�ޅ�ކނއއ�، މ�ސ�ފ�ދ�ތ�ކ�ތ� ބ�ހ�އ�ޓ�ނ�ޖ�ހ�ނ� މ�ވ
 ނ�ވނ�އ�ވ�.ބ�ނ�ނ�ކ�ރ�މ�ށ� ފ�ރ�ޖ�ނ�ނ�ގމ�ސ� ދ�ވ�ނ�ފ�ހ�ރ�ށ� ބ�ނ�ނ�ކ�ރ�މ�ށ� ފ�ރ�ޖ�ށ�ލ�އ�ގ�ނ�  .9.7
 ވޒތ�ގ� ތ�ކ�ތ� ނ�ބ�އ�ވ�މ�ގ�ކ�ރ�ނ� އ�ކލ�ނ�ޖ�ހ�ނ�އ�ވ�. ކ�ނ�ބ�ނ�ގ�ތ�ރ�އ�ނ� ނ�ބ�އ�  .9.8
9.9.  ގ� ބ�ދ�ލ�ގ�އ� އ�މ�އ�ސ�ލ� ފ�ނ�ނ� އ�އ�ޗ�އ�ތ�ރ�ގ�އ� މ�ދ�ނ�ނ�ވ އ�އ�ވ�ސ� ބވ�ތ�އ�ގ� މ�އ�ސ�ލ�އ�އ� ފ�ނ�އ�ޖ�ނ�މ�  ބ- ތ�ކ�ތ�ނ�ކ
  ތ�އ�ޔރ�ކ�ށ�ދ�ނ�ޖ�ހ�ނ�އ�ވ�.ތ�ރ�ގ�އ�  ގ�ޑ�އ�ރ� 01 ލ�ޓ�ދ�ށ�ނ�ނ� އ�އ�ޗ�އ�ށ�ވ�ރ� ކ�ލ�ނ� ހ�މ�އ�އ�އ�ޗ�އ�، ނ�ވ�ތ� އ�އ�އ�

 ހއ�، ކ�ލ� ތ�ޣ�އ�ޔ�ރ� ވ�ނ�.ވ� .9.9.1
 ނ�ވ�ތ� އ�ޞ�ލ�ރ�ހ� ނ�ތ�ނ�. ރ�ހ�އ�ގ� އ�ޞ�ލ�ށ� ބ�ދ�ލ�އ�އ�ނ�. .9.9.2
9.9.3.   ބ- ތ�ކ�ތ�ގ� ތ�ރ�ގ�އ� އ�ނ�ނ�ނ�ނ�ވކ�ހ�ލ� އ�އ�ޗ�އ� އ�ތ�ނ�.ކ
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 އ�ހ�ރ�ދ�ވ�ހ�ވ�. 3ޓ�ގ� މ�އ�ދ�ތ�ކ� މ�ލދ�ގ�ތ�ނ� ކ�ނ�ޓ�ރ�ކ�  .11
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 ނ�ބ�އ�މ�ގ� ޚ�ދ�މ�ތ� ދ�މ�ނ�ގ�ނ�ދ ފ�ރތ�ތ�ކ�ށ� އ�ކ�ނ�ޏ�ވ�.ސ�ލ� ހ�ށ�ހ�ޅ�ނ� މ�ހރ�ވ�ސ� ކ�އ� މ�މ�ސ�އ�ކ�ތ�ށ� ޕ�ރ�ޕ-  .12.1
12.2.  ހ�ޅ�ނ�ޖ�ހ�ނ�އ�ވ�.ހ�ށ� ތ�ގ� ސ�އ�ހ�ކ�ނ� އ�ގ�ނ�ލ�ޔ�ނ�ތ�އ� ޕ�ރ�ޕ-ސ�ލ�ގ�އ� ހ�ށ�ހ�ޅފ�އ�ވ މ�އ�ލ�މ
ށ� ހ�ށ�ހ�ޅ�އ�ވފ�އ�ވ އ�ގ�ތ�ކ�ކ� މ�ނ�އއ� އ�އ�ގ�ތ�ށ� ކނ�ދ�ނ�މ�ށއ�، ފ�ރ�ހ�މ� ޚ�ދ�މ�ތ�އ� ދ�ނ�މ�ށ�ޓ�ކ�އ� އ�ކ�ށ�ގ�ނ�ވވ�ރ�ށ�ވ�ރ� ދ�  .12.3

 އ�ޖ�ނ�މ� އ�ޕ�ރ�ޕ-ސ�ލ� ކ�ނ�ސ�ލ� ކ�ރ�ވ�ނ�އ�ވ�.އ�ގ�އ�ކ�މ�ގ�އ� ފހ�ގ� ކ�ރ�ވ� 
ނ�ތ�އ� ހ�ށ�ހ�ޅ�އ�ވ�ނ� ޖ�ހ�ނ�އ�ވ�. އ�ލ�ޔ�ނ�ތ�ށ� ހ�މ�ޔ�ށ� ހ�ށ�ނޅފ�ރތ�އ�ގ� ޕ�ރ�ޕ-ސ�ލ� ޕ�ރ�ޕ-ސ�ލ� އއ�އ�ކ� ތ�ރ�ގ�އ�އ�ވ ލ�ޔ�  .12.4

 ކ�ނ�ސ�ލ� ވނ�އ�ވ�.
(ކ�ރ�ނ� މ�ފ�ދ� މ�ސ�އ�ކ�ތ�ކ�ށ�ފ�އ�ވ ކ�ނ� އ�ނގ�ނ� ލ�ޔ�ނ�ތ�ކ�ގ� ކ�ޕ�އއ�، ވ�ޔ�ފރ�އއ� ބ�ހ�  އ�ލ�.ހ�ށ�ހ�ޅފ�ރތ�ގ� ޕ�ރ�ފ�  .12.4.1

ގ�ތ�ގ�އ� ހ�ރ�ކތ�ތ�ރ�ވ ފ�ރތ�ތ�ކ�ގ� މ�ޢ�ލ�މތއ�، ފ�އ�ނ�ނ�ޝ�ލ� ރ�ޕ-ޓ�ތ�ކއ�، އ�ހ�ނ� ފ�ރތ�ތ�ކ�ނ� މ�ޢ�ލ�މއ�، އ�ސ�މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ނ�ގ� 
 ދ�ފ�އ�ވ ޓ�ސ�ޓ�މ-ނ�އ�ލ� ފ�ދ� ލ�ޔ�ނ�ތ�އ� ހ�މ�ނ�އ�ވ�ނ�ވނ� އ�ވ�.)

 .ފ�ރ�ހ�މ�ކ�ށ�ފ�އ�ވ�ނ�  އ�ގ�ފ-މ� .12.4.2
އ�ހ�ޓނ�ވ�ތ� ރ�ސ�ޓ-ރ�ނ�ޓ�ގ� ފ�ޑ�އ�ނ�ޑ� ޑ�ރ�ގ ޖ�ސ�ޓ�ރ�އއ�،ޓ، ރ�ސ�ޓ-ރ�ނ�ޓ� ފ�ދ� ތ�ނ�ތ�ނ�ގ� ނ�މ�ގ�އ� ހ�ށ�ހ�ޅ�އ�ވނ�މ� ރ�ހ� .12.4.3

 ސފ�ތހ�ރ�ކ�މ� ސ�ޓ�ފ�ކ�ޓ�. އ�ތ-ރ�ޓ�އ�ނ� ދ�ފ�އ�ވ
 ގ� ކ�ޕ� ހ�ޅނ�މ� ކ�ނ�ފ�ނ�ގ� ރ�ޖ�ސ�ޓ�ރ� ކ�ނ�ފ�ނ�ޏ�އ�ގ� ނ�މ�ގ�އ� ހ�ށ� .12.4.4
  

    ::::ޕ�އ�ނ�ޓ�ދ�ނ� ގ�ތ� ޕ�އ�ނ�ޓ�ދ�ނ� ގ�ތ� ޕ�އ�ނ�ޓ�ދ�ނ� ގ�ތ� ޕ�އ�ނ�ޓ�ދ�ނ� ގ�ތ� އ�ވ�އ�ލ�ޓ� ކ�ރ�މ�ގ�އ� އ�ވ�އ�ލ�ޓ� ކ�ރ�މ�ގ�އ� އ�ވ�އ�ލ�ޓ� ކ�ރ�މ�ގ�އ� އ�ވ�އ�ލ�ޓ� ކ�ރ�މ�ގ�އ�  ....13131313
 އ�ނ�ޓ�.ޕ� 200ގ� އ�ގ�ތ�ކ�ށ�  1،2އ�ގ�ހ�ށ�ހ�ޅ ފ-މ�  .14
 ޕ�އ�ނ�ޓ�. 50ތ�ގ� ތ�ޖ�ރ�ބއ�ށ� މ�ސ�އ�ކ�ޕ�އ�ނ�ޓ� އ�ދ�  55މލ� ތ�ނ�ވ�ސ�ކ�މ�ށ�  .15
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    ޕ�އ�ނ�ޓ� ބ�ހ�ލ�ވ�ފ�އ�ވ� ގ�ތ�.ޕ�އ�ނ�ޓ� ބ�ހ�ލ�ވ�ފ�އ�ވ� ގ�ތ�.ޕ�އ�ނ�ޓ� ބ�ހ�ލ�ވ�ފ�އ�ވ� ގ�ތ�.ޕ�އ�ނ�ޓ� ބ�ހ�ލ�ވ�ފ�އ�ވ� ގ�ތ�.    200200200200ގ� އ�ގ�ތ�ކ�ށ� ގ� އ�ގ�ތ�ކ�ށ� ގ� އ�ގ�ތ�ކ�ށ� ގ� އ�ގ�ތ�ކ�ށ�     1,21,21,21,2އ�ގ�ހ�ށ�ހ�ޅ� ފ�މ� އ�ގ�ހ�ށ�ހ�ޅ� ފ�މ� އ�ގ�ހ�ށ�ހ�ޅ� ފ�މ� އ�ގ�ހ�ށ�ހ�ޅ� ފ�މ�  
 ޕ�އ�ނ�ޓ�. 27ގ� އ�ގ�ތ�ކ�ށ� 01-ނ�މ�ބ�ރ ނ ވ�އ�ޒ�ފ�ނ�ގ� މ�މ� -01
 ޕ�އ�ނ�ޓ�. 21 ގ� އ�ގ�ތ�ކ�ށ�02-ނ�މ�ބ�ރ ނ ވ�އ�ޒ�ފ�ނ�ގ� މ�މ� -02
 ޕ�އ�ނ�ޓ�. 15ގ� އ�ގ�ތ�ކ�ށ� 03-ނ�މ�ބ�ރ ނ ވ�އ�ޒ�ފ�ނ�ގ� މ�މ� -03
 ޕ�އ�ނ�ޓ�. 30ގ� އ�ގ�ތ�ކ�ށ� 04-ނ�މ�ބ�ރ ނ ވ�އ�ޒ�ފ�ނ�ގ� މ�މ� -04
 ޕ�އ�ނ�ޓ�. 24ގ� އ�ގ�ތ�ކ�ށ� 05-ނ�މ�ބ�ރ ނ ވ�އ�ޒ�ފ�ނ�ގ� މ�މ� -05
 ޕ�އ�ނ�ޓ�. 18ގ� އ�ގ�ތ�ކ�ށ� 06-ނ�މ�ބ�ރ ނ ވ�އ�ޒ�ފ�ނ�ގ� މ�މ� -06
 ޕ�އ�ނ�ޓ�. 30ގ� އ�ގ�ތ�ކ�ށ� 01-ނ�މ�ބ�ރ ނ ޤ�އ�ދ)ނ�ގ� މ� -07
 ޕ�އ�ނ�ޓ�. 20ގ� އ�ގ�ތ�ކ�ށ� 02-ނ�މ�ބ�ރ ނ ޤ�އ�ދ)ނ�ގ� މ� -08
 ޕ�އ�ނ�ޓ�. 15ގ� އ�ގ�ތ�ކ�ށ� 03-ނ�މ�ބ�ރ ނ ޤ�އ�ދ)ނ�ގ� މ� -09
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  މ�ހ�އ�ގ� މ�އ�ޗ�ށ� އ�ކ�އ�ނ�ޓ�ގ� އ�ވ�ރ�ޖ� އ�ގ/ގ�ތ�ށ�) - ޕ�އ�ނ�ޓ� (ބ/ނ�ކ� ރ�ފ�ރ�ނ�ސ� ސ�ޓ) 30 -

ގ�އ�ވ� ބ/ނ�ކ� އ�ކ�އ�ނ�ޓ�އ�ކ) ކ�ނ�ފ�ނ)ގ� އ�ކ�އ�ނ�ޓ�އ� ނ�ވ�ތ� ކ�ނ�ފ�ނ)ގ� ހ�އ�ސ�ދ�ރ�އ�ގ� އ�ކ�އ�ނ�ޓ�އ�ކ�ށ� ބ/ނ�ކ� ރ�ފ�ރ�ނ�ސ� ސ�ޓ)

 ވ�ނ�ވ�ނ�އ�ވ�.

 ނ� ލ�ބ/ ކ�ރ�ޓ�ޑ�ގ� ހ�ދ�މ�ތ�)ޕ�އ�ނ�ޓ� ( ވ�ޔ�ފ�ރ� ކ�ނ�ފ�ނ�ޏ�ކ�ނ� ނ�ވ�ތ� އ�މ�އ�ލ�ފ�ރ�ތ�ކ� 25 -

 

    ))))15151515(ފ�ސ�ވ� ޕ�އ�ނ�ޓ� (ފ�ސ�ވ� ޕ�އ�ނ�ޓ� (ފ�ސ�ވ� ޕ�އ�ނ�ޓ� (ފ�ސ�ވ� ޕ�އ�ނ�ޓ�     ޕ�އ�ނ�ޓ� ބ�ހ�ލ�ވ�ފ�އ�ވ� ގ�ތ�ޕ�އ�ނ�ޓ� ބ�ހ�ލ�ވ�ފ�އ�ވ� ގ�ތ�ޕ�އ�ނ�ޓ� ބ�ހ�ލ�ވ�ފ�އ�ވ� ގ�ތ�ޕ�އ�ނ�ޓ� ބ�ހ�ލ�ވ�ފ�އ�ވ� ގ�ތ�    50505050ތ�ޖ�ރ�ބ�ގ� ތ�ޖ�ރ�ބ�ގ� ތ�ޖ�ރ�ބ�ގ� ތ�ޖ�ރ�ބ�ގ�  

ޕ�ޓ)، ޙ�ފ�ލ�، ރ�ސ�މ�އ�ޔ�ތ�ތ�ކ�ށ� ފ�ރ�އ�ކ�ޅ�އ�، ސ�އ�ފ�ދ� ނ�ވ�ތ�  އ�ގ�ރ)މ�ނ�ޓ� ކ�ށ�ގ�ނ� ގ�ނ�ބ�ޔ�ކ�ށ� ކ�އ�ކ� ކ�ނ�ދ�ނ�މ�ގ� މ�ސ�އ�ކ�ތ�ށ� -01

 ޕ�އ�ނ�ޓ�. 25ތ�އ�ޔ�ރ�ކ�ރ�މ�ގ� މ�ސ�އ�ކ�ތ�ށ�: 

 ޕ�އ�ނ�ޓ�. 25ހ�ޓ�/ރ�ސ�ޓ�ރ�ނ�ޓ� ހ�ނ�ގ�މ�ގ� މ�ސ�އ�ކ�ތ�ށ�:  -02

  (މ� ބ�އ�ގ�އ� ހ�މ�ނ� މ�ޢ�ލ މ�ތ� ޞ�އ�ހ�ކ�މ�ށ� އ�ނ�ގ�އ�ދ/ ލ�ޔ�ނ�ތ�ކ�ގ� ކ�ޕ) އ�ޓ/ޗ� ކ�ރ�އ�ވ�ނ� ވ�ނ�އ�ވ�.)
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  ތ�ފ�ޞ)ލ�  #

ޕ�ޓ)، ޙ�ފ�ލ�، /  އ�ގ�ރ)މ�ނ�ޓ� ކ�ށ�ގ�ނ� ގ�ނ�ބ�ޔ�ކ�ށ� ކ�އ�ކ� ކ�ނ�ދ�ނ�ނ�  1
  ރ�ސ�މ�އ�ޔ�ތ�ތ�ކ�ށ� ފ�ރ�އ�ކ�ޅ�އ�، ސ�އ�ފ�ދ� ތ�އ�ޔ�ރ�ކ�ރ�ނ�

+4  +8  +11  +15  +18  +22  +25  

  25+  22+  18+  15+  11+  8+  4+  ހ�ޓ� ރ�ސ�ޓ�ރ�ނ�ޓ� ހ�ނ�ގ�ނ�.  2

 
 



5 | P a g e  

 

        ނ-ޓ�: ނ-ޓ�: ނ-ޓ�: ނ-ޓ�: 
ހ�ށ�ހ�ޅ ޕ�ރ�ފ�އ�ލ�ގ�އ� ހ�މ�ނފ�އ�ވ މ�ޢ�ލ�މތ�ތ�އ�  ނ� އ�ފ�ރތ�ކ�ނ� ޕ�ރ�ޕ-ސ�ލއ�އ�ކ�މ�ސ�އ�ކ�ތ�ގ� ތ�ޖ�ރ�ބ އ�ވ�އ�ލ�ޓ� ކ�ރ�ވ�  .16

ލ�މތ�ތ- ބ�ލ ޗ�ކ�ކ�ރ�ވ�ނ�އ�ވ�. މ�ގ�ތ�ނ� ޗ�ކ�ކ�ރކ�ރ�މ�ގ�އ� ޕ�ރ�ފ�އ�ލ�ގ�އ�ވ އ�އ�ވ�ސ� އ�ކ�ނ�ޏ�ވ�. އ�ދ� މ�މ�ޢ�ލ�މތ�ތ�ކ�ކ� ތ�ދ�މ�ޢ� 
 މ�ޢ�ލ�މތ�އ� ކ�މ�ގ�އ� ސބ�ތ�ވ�އ�ޖ�ނ�މ� އ�ފ�ރތ�އ�ގ� ޕ�ރ�ޕ-ސ�ލ� ކ�ނ�ސ�ލ�ކ�ރ�ވ�ނ�އ�ވ�.ސ�އ�ހ�ނ�ނ� މ�ޢ�ލ�މތ�ކ� 

  
    އ�ތ�ރ� މ�ޢ�ލ�މތ� ސފ�ކ�ރ�މ�ށ�؛އ�ތ�ރ� މ�ޢ�ލ�މތ� ސފ�ކ�ރ�މ�ށ�؛އ�ތ�ރ� މ�ޢ�ލ�މތ� ސފ�ކ�ރ�މ�ށ�؛އ�ތ�ރ� މ�ޢ�ލ�މތ� ސފ�ކ�ރ�މ�ށ�؛ ....17171717
ހ-އ�ދ�ވ�މ�ށ� މ�ޢ�ލ�މތ� މ�ކ�ރ�ދހ�ގ�އ�ވ މ�ސ�އ�ކ�ތއ� ގ�ޅ�ގ�ތ�ނ� އ�ތ�ރ�ތ�ތ�ކއ� ގ�ޅ�ގ�ތ�ނ�ނއ�، ވ މ�ޢ�ލ�މމ�ކ�ރ�ދހ�ގ�އ�  - .18

 ގ�ޅ�އ�ވ�ނ� އ�ދ�ނ�. 3349125
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އގ� ހ�ށހޅ� ފ�މ� އގ� ހ�ށހޅ� ފ�މ� އގ� ހ�ށހޅ� ފ�މ� އގ� ހ�ށހޅ� ފ�މ� - - - - 02020202    ((((މ�ލ� ޖލ� މ�ވއ�ޒފ�ނ�ގ	 ކ�އ�ތ�މ�ލ� ޖލ� މ�ވއ�ޒފ�ނ�ގ	 ކ�އ�ތ�މ�ލ� ޖލ� މ�ވއ�ޒފ�ނ�ގ	 ކ�އ�ތ�މ�ލ� ޖލ� މ�ވއ�ޒފ�ނ�ގ	 ކ�އ�ތ�))))

ސ'ނ"އރ އ�ފ"ސރ�ނ�ގ	 ޢ�އ�މ�މސ�ތކ�ގ	 މ	ސ�މ	ނ!ގ	 އގ�ތއ�ސ'ނ"އރ އ�ފ"ސރ�ނ�ގ	 ޢ�އ�މ�މސ�ތކ�ގ	 މ	ސ�މ	ނ!ގ	 އގ�ތއ�ސ'ނ"އރ އ�ފ"ސރ�ނ�ގ	 ޢ�އ�މ�މސ�ތކ�ގ	 މ	ސ�މ	ނ!ގ	 އގ�ތއ�ސ'ނ"އރ އ�ފ"ސރ�ނ�ގ	 ޢ�އ�މ�މސ�ތކ�ގ	 މ	ސ�މ	ނ!ގ	 އގ�ތއ�: : : : ((((ދ"ވ	ހ" ރ�ފ"ޔ�އ"ނ�ދ"ވ	ހ" ރ�ފ"ޔ�އ"ނ�ދ"ވ	ހ" ރ�ފ"ޔ�އ"ނ�ދ"ވ	ހ" ރ�ފ"ޔ�އ"ނ�))))    ((((މ	ނ! ނމ�ބރ�މ	ނ! ނމ�ބރ�މ	ނ! ނމ�ބރ�މ	ނ! ނމ�ބރ�: : : : 01010101))))

މ	ނ! މ	ނ! މ	ނ! މ	ނ! 1111

ސ'ނ"އރ އ�ފ"ސރ�ނ�ގ	 ރމޟ�ނ�މހ�ގ	 މ	ސ�މ	ނ!ގ	 އގ�ތއ�ސ'ނ"އރ އ�ފ"ސރ�ނ�ގ	 ރމޟ�ނ�މހ�ގ	 މ	ސ�މ	ނ!ގ	 އގ�ތއ�ސ'ނ"އރ އ�ފ"ސރ�ނ�ގ	 ރމޟ�ނ�މހ�ގ	 މ	ސ�މ	ނ!ގ	 އގ�ތއ�ސ'ނ"އރ އ�ފ"ސރ�ނ�ގ	 ރމޟ�ނ�މހ�ގ	 މ	ސ�މ	ނ!ގ	 އގ�ތއ�: : : : ((((ދ"ވ	ހ" ރ�ފ"ޔ�އ"ނ�ދ"ވ	ހ" ރ�ފ"ޔ�އ"ނ�ދ"ވ	ހ" ރ�ފ"ޔ�އ"ނ�ދ"ވ	ހ" ރ�ފ"ޔ�އ"ނ�))))    ((((މ	ނ! ނމ�ބރ�މ	ނ! ނމ�ބރ�މ	ނ! ނމ�ބރ�މ	ނ! ނމ�ބރ�: : : : 02020202))))

މ	ނ! މ	ނ! މ	ނ! މ	ނ! 2222

ޙ�އ�ޞ ދ�ވސ�ތކ�ގ	 މ	ސ�މ	ނ!ގ	 އގ�ތއ�ޙ�އ�ޞ ދ�ވސ�ތކ�ގ	 މ	ސ�މ	ނ!ގ	 އގ�ތއ�ޙ�އ�ޞ ދ�ވސ�ތކ�ގ	 މ	ސ�މ	ނ!ގ	 އގ�ތއ�ޙ�އ�ޞ ދ�ވސ�ތކ�ގ	 މ	ސ�މ	ނ!ގ	 އގ�ތއ�:  :  :  :  ((((ދ"ވ	ހ" ރ�ފ"ޔ�އ"ނ�ދ"ވ	ހ" ރ�ފ"ޔ�އ"ނ�ދ"ވ	ހ" ރ�ފ"ޔ�އ"ނ�ދ"ވ	ހ" ރ�ފ"ޔ�އ"ނ�))))    ((((މ	ނ! ނމ�ބރ�މ	ނ! ނމ�ބރ�މ	ނ! ނމ�ބރ�މ	ނ! ނމ�ބރ�: : : : 03030303))))

މ	ނ! މ	ނ! މ	ނ! މ	ނ! 3333

އ�އ�މ� އ�ފ"ސރ�ނ�ގ	 ޢ�އ�މ�މސ�ތކ�ގ	 މ	ސ�މ	ނ!ގ	 އގ�ތއ�އ�އ�މ� އ�ފ"ސރ�ނ�ގ	 ޢ�އ�މ�މސ�ތކ�ގ	 މ	ސ�މ	ނ!ގ	 އގ�ތއ�އ�އ�މ� އ�ފ"ސރ�ނ�ގ	 ޢ�އ�މ�މސ�ތކ�ގ	 މ	ސ�މ	ނ!ގ	 އގ�ތއ�އ�އ�މ� އ�ފ"ސރ�ނ�ގ	 ޢ�އ�މ�މސ�ތކ�ގ	 މ	ސ�މ	ނ!ގ	 އގ�ތއ�: : : : ((((ދ"ވ	ހ" ރ�ފ"ޔ�އ"ނ�ދ"ވ	ހ" ރ�ފ"ޔ�އ"ނ�ދ"ވ	ހ" ރ�ފ"ޔ�އ"ނ�ދ"ވ	ހ" ރ�ފ"ޔ�އ"ނ�))))    ((((މ	ނ! ނމ�ބރ�މ	ނ! ނމ�ބރ�މ	ނ! ނމ�ބރ�މ	ނ! ނމ�ބރ�: : : : 04040404))))

މ	ނ! މ	ނ! މ	ނ! މ	ނ! 4444

އ�އ�މ� އ�ފ"ސރ�ނ�ގ	 ރމޟ�ނ�މހ�ގ	 މ	ސ�މ	ނ!ގ	 އގ�ތއ�އ�އ�މ� އ�ފ"ސރ�ނ�ގ	 ރމޟ�ނ�މހ�ގ	 މ	ސ�މ	ނ!ގ	 އގ�ތއ�އ�އ�މ� އ�ފ"ސރ�ނ�ގ	 ރމޟ�ނ�މހ�ގ	 މ	ސ�މ	ނ!ގ	 އގ�ތއ�އ�އ�މ� އ�ފ"ސރ�ނ�ގ	 ރމޟ�ނ�މހ�ގ	 މ	ސ�މ	ނ!ގ	 އގ�ތއ�: : : : ((((ދ"ވ	ހ" ރ�ފ"ޔ�އ"ނ�ދ"ވ	ހ" ރ�ފ"ޔ�އ"ނ�ދ"ވ	ހ" ރ�ފ"ޔ�އ"ނ�ދ"ވ	ހ" ރ�ފ"ޔ�އ"ނ�))))    ((((މ	ނ! ނމ�ބރ�މ	ނ! ނމ�ބރ�މ	ނ! ނމ�ބރ�މ	ނ! ނމ�ބރ�: : : : 05050505))))

މ	ނ! މ	ނ! މ	ނ! މ	ނ! 5555

ދނ�ވރ� ޑ"އ�ޓ' އ�ފ"ސރ�ނ�ގ	 މ	ސ�މ	ނ!ގ	 އގ�ތއ�ދނ�ވރ� ޑ"އ�ޓ' އ�ފ"ސރ�ނ�ގ	 މ	ސ�މ	ނ!ގ	 އގ�ތއ�ދނ�ވރ� ޑ"އ�ޓ' އ�ފ"ސރ�ނ�ގ	 މ	ސ�މ	ނ!ގ	 އގ�ތއ�ދނ�ވރ� ޑ"އ�ޓ' އ�ފ"ސރ�ނ�ގ	 މ	ސ�މ	ނ!ގ	 އގ�ތއ�: : : : ((((ދ"ވ	ހ" ރ�ފ"ޔ�އ"ނ�ދ"ވ	ހ" ރ�ފ"ޔ�އ"ނ�ދ"ވ	ހ" ރ�ފ"ޔ�އ"ނ�ދ"ވ	ހ" ރ�ފ"ޔ�އ"ނ�))))    ((((މ	ނ! ނމ�ބރ�މ	ނ! ނމ�ބރ�މ	ނ! ނމ�ބރ�މ	ނ! ނމ�ބރ�: : : : 06060606))))

މ	ނ! މ	ނ! މ	ނ! މ	ނ! 6666

ހ�ރ�ކ	އ�ނ� ހ�ރ�ކ	އ�ނ� ހ�ރ�ކ	އ�ނ� ހ�ރ�ކ	އ�ނ� ((((މ'ހކށ�މ'ހކށ�މ'ހކށ�މ'ހކށ�))))

g

ވގ�ތ�ވގ�ތ�ވގ�ތ�ވގ�ތ�

ހ	ނދ�ނ� ސއ" ހ	ނދ�ނ� ސއ" ހ	ނދ�ނ� ސއ" ހ	ނދ�ނ� ސއ" ((((މ'ހކށ�މ'ހކށ�މ'ހކށ�މ'ހކށ�))))

ނ�ވގޑ" ނ�ވގޑ" ނ�ވގޑ" ނ�ވގޑ" ((((މ'ހކށ�މ'ހކށ�މ'ހކށ�މ'ހކށ�))))

މ	ނ�ދ�ރ� ކ	އ�ނ� މ	ނ�ދ�ރ� ކ	އ�ނ� މ	ނ�ދ�ރ� ކ	އ�ނ� މ	ނ�ދ�ރ� ކ	އ�ނ� ((((މ'ހކށ�މ'ހކށ�މ'ހކށ�މ'ހކށ�))))

ހވ'ރ� ސއ" ހވ'ރ� ސއ" ހވ'ރ� ސއ" ހވ'ރ� ސއ" ((((މ'ހކށ�މ'ހކށ�މ'ހކށ�މ'ހކށ�))))

ނޑ� ކ	އ�ނ� ((((މ'ހކށ�މ'ހކށ�މ'ހކށ�މ'ހކށ�)))) ނޑ� ކ	އ�ނ� ރ�ގ ނޑ� ކ	އ�ނ� ރ�ގ ނޑ� ކ	އ�ނ� ރ�ގ ރ�ގ

:::: ޖ�މ�ލޖ�މ�ލޖ�މ�ލޖ�މ�ލ

ވގ�ތ�ވގ�ތ�ވގ�ތ�ވގ�ތ�

ރ�ދވ"އ�ލ�ނ� ރ�ދވ"އ�ލ�ނ� ރ�ދވ"އ�ލ�ނ� ރ�ދވ"އ�ލ�ނ� ((((މ'ހކށ�މ'ހކށ�މ'ހކށ�މ'ހކށ�))))

ތރ�ވ'ސ� ތރ�ވ'ސ� ތރ�ވ'ސ� ތރ�ވ'ސ� ((((މ'ހކށ�މ'ހކށ�މ'ހކށ�މ'ހކށ�))))

:::: ޖ�މ�ލޖ�މ�ލޖ�މ�ލޖ�މ�ލ

ވގ�ތ�ވގ�ތ�ވގ�ތ�ވގ�ތ�

މ	ނ�ދ�ރ� ކ	އ�ނ� މ	ނ�ދ�ރ� ކ	އ�ނ� މ	ނ�ދ�ރ� ކ	އ�ނ� މ	ނ�ދ�ރ� ކ	އ�ނ� ((((މ'ހކށ�މ'ހކށ�މ'ހކށ�މ'ހކށ�))))

ނ�ވގޑ" ނ�ވގޑ" ނ�ވގޑ" ނ�ވގޑ" ((((މ'ހކށ�މ'ހކށ�މ'ހކށ�މ'ހކށ�))))

:::: ޖ�މ�ލޖ�މ�ލޖ�މ�ލޖ�މ�ލ

ވގ�ތ�ވގ�ތ�ވގ�ތ�ވގ�ތ�

ހ	ނދ�ނ� ސއ" ހ	ނދ�ނ� ސއ" ހ	ނދ�ނ� ސއ" ހ	ނދ�ނ� ސއ" ((((މ'ހކށ�މ'ހކށ�މ'ހކށ�މ'ހކށ�))))

ނ�ވގޑ" ނ�ވގޑ" ނ�ވގޑ" ނ�ވގޑ" ((((މ'ހކށ�މ'ހކށ�މ'ހކށ�މ'ހކށ�))))

މ	ނ�ދ�ރ� ކ	އ�ނ� މ	ނ�ދ�ރ� ކ	އ�ނ� މ	ނ�ދ�ރ� ކ	އ�ނ� މ	ނ�ދ�ރ� ކ	އ�ނ� ((((މ'ހކށ�މ'ހކށ�މ'ހކށ�މ'ހކށ�))))

ހވ'ރ� ސއ" ހވ'ރ� ސއ" ހވ'ރ� ސއ" ހވ'ރ� ސއ" ((((މ'ހކށ�މ'ހކށ�މ'ހކށ�މ'ހކށ�))))

ނޑ� ކ	އ�ނ� ((((މ'ހކށ�މ'ހކށ�މ'ހކށ�މ'ހކށ�)))) ނޑ� ކ	އ�ނ� ރ�ގ ނޑ� ކ	އ�ނ� ރ�ގ ނޑ� ކ	އ�ނ� ރ�ގ ރ�ގ

:::: ޖ�މ�ލޖ�މ�ލޖ�މ�ލޖ�މ�ލ

ވގ�ތ�ވގ�ތ�ވގ�ތ�ވގ�ތ�

ރ�ދވ"އ�ލ�ނ� ރ�ދވ"އ�ލ�ނ� ރ�ދވ"އ�ލ�ނ� ރ�ދވ"އ�ލ�ނ� ((((މ'ހކށ�މ'ހކށ�މ'ހކށ�މ'ހކށ�))))

ތރ�ވ'ސ� ތރ�ވ'ސ� ތރ�ވ'ސ� ތރ�ވ'ސ� ((((މ'ހކށ�މ'ހކށ�މ'ހކށ�މ'ހކށ�))))

:::: ޖ�މ�ލޖ�މ�ލޖ�މ�ލޖ�މ�ލ

ހ�ރ�ކ	އ�ނ� ހ�ރ�ކ	އ�ނ� ހ�ރ�ކ	އ�ނ� ހ�ރ�ކ	އ�ނ� ((((މ'ހކށ�މ'ހކށ�މ'ހކށ�މ'ހކށ�))))

:::: ޖ�މ�ލޖ�މ�ލޖ�މ�ލޖ�މ�ލ

ވގ�ތ�ވގ�ތ�ވގ�ތ�ވގ�ތ�

////ކ	އ�ނ� ކ	އ�ނ� ކ	އ�ނ� ކ	އ�ނ� ((((މ'ހކށ�މ'ހކށ�މ'ހކށ�މ'ހކށ�)))) ދނ�ވރ� ސއ"ދނ�ވރ� ސއ"ދނ�ވރ� ސއ"ދނ�ވރ� ސއ"



ނ�ގ	 ކ�އ�ތ�)))) އ�ގ� ހ�ށ�ހ�ޅ� ފ�މ� އ�ގ� ހ�ށ�ހ�ޅ� ފ�މ� އ�ގ� ހ�ށ�ހ�ޅ� ފ�މ� އ�ގ� ހ�ށ�ހ�ޅ� ފ�މ� - - - - 01010101    ((((މ�ލ� ޖ�ލ�ގ	 ގ�އ�ދ�ނ�ގ	 ކ�އ�ތ�މ�ލ� ޖ�ލ�ގ	 ގ�އ�ދ�ނ�ގ	 ކ�އ�ތ�މ�ލ� ޖ�ލ�ގ	 ގ�އ�ދ�ނ�ގ	 ކ�އ�ތ�މ�ލ� ޖ�ލ�ގ	 ގ�އ�ދ�

ޢ�އ�މ�މ�ސ�ތ�ކ�ގ	 މ	ސ�މ	ނ!ގ	 އ�ގ�ތ�އ�ޢ�އ�މ�މ�ސ�ތ�ކ�ގ	 މ	ސ�މ	ނ!ގ	 އ�ގ�ތ�އ�ޢ�އ�މ�މ�ސ�ތ�ކ�ގ	 މ	ސ�މ	ނ!ގ	 އ�ގ�ތ�އ�ޢ�އ�މ�މ�ސ�ތ�ކ�ގ	 މ	ސ�މ	ނ!ގ	 އ�ގ�ތ�އ�: : : : ((((ދ�ވ	ހ� ރ�ފ�ޔ�އ�ނ�ދ�ވ	ހ� ރ�ފ�ޔ�އ�ނ�ދ�ވ	ހ� ރ�ފ�ޔ�އ�ނ�ދ�ވ	ހ� ރ�ފ�ޔ�އ�ނ�))))    ((((މ	ނ! ނ�މ�ބ�ރ�މ	ނ! ނ�މ�ބ�ރ�މ	ނ! ނ�މ�ބ�ރ�މ	ނ! ނ�މ�ބ�ރ�: : : : 01010101))))

މ	ނ! މ	ނ! މ	ނ! މ	ނ! 1111

ރ�މ�ޟ�ނ�މ�ހ�ގ	 މ	ސ�މ	ނ!ގ	 އ�ގ�ތ�އ�ރ�މ�ޟ�ނ�މ�ހ�ގ	 މ	ސ�މ	ނ!ގ	 އ�ގ�ތ�އ�ރ�މ�ޟ�ނ�މ�ހ�ގ	 މ	ސ�މ	ނ!ގ	 އ�ގ�ތ�އ�ރ�މ�ޟ�ނ�މ�ހ�ގ	 މ	ސ�މ	ނ!ގ	 އ�ގ�ތ�އ�: : : : ((((ދ�ވ	ހ� ރ�ފ�ޔ�އ�ނ�ދ�ވ	ހ� ރ�ފ�ޔ�އ�ނ�ދ�ވ	ހ� ރ�ފ�ޔ�އ�ނ�ދ�ވ	ހ� ރ�ފ�ޔ�އ�ނ�))))    ((((މ	ނ! ނ�މ�ބ�ރ�މ	ނ! ނ�މ�ބ�ރ�މ	ނ! ނ�މ�ބ�ރ�މ	ނ! ނ�މ�ބ�ރ�: : : : 02020202))))

މ	ނ! މ	ނ! މ	ނ! މ	ނ! 2222

ޙ�އ�ޞ� ދ�ވ�ސ�ތ�ކ�ގ	 މ	ސ�މ	ނ!ގ	 އ�ގ�ތ�އ�ޙ�އ�ޞ� ދ�ވ�ސ�ތ�ކ�ގ	 މ	ސ�މ	ނ!ގ	 އ�ގ�ތ�އ�ޙ�އ�ޞ� ދ�ވ�ސ�ތ�ކ�ގ	 މ	ސ�މ	ނ!ގ	 އ�ގ�ތ�އ�ޙ�އ�ޞ� ދ�ވ�ސ�ތ�ކ�ގ	 މ	ސ�މ	ނ!ގ	 އ�ގ�ތ�އ�:  :  :  :  ((((ދ�ވ	ހ� ރ�ފ�ޔ�އ�ނ�ދ�ވ	ހ� ރ�ފ�ޔ�އ�ނ�ދ�ވ	ހ� ރ�ފ�ޔ�އ�ނ�ދ�ވ	ހ� ރ�ފ�ޔ�އ�ނ�))))    ((((މ	ނ! ނ�މ�ބ�ރ�މ	ނ! ނ�މ�ބ�ރ�މ	ނ! ނ�މ�ބ�ރ�މ	ނ! ނ�މ�ބ�ރ�: : : : 03030303))))

މ	ނ! މ	ނ! މ	ނ! މ	ނ! 3333

ހ�ރ�ކ	އ�ނ� ހ�ރ�ކ	އ�ނ� ހ�ރ�ކ	އ�ނ� ހ�ރ�ކ	އ�ނ� ((((މ�ހ�ކ�ށ�މ�ހ�ކ�ށ�މ�ހ�ކ�ށ�މ�ހ�ކ�ށ�))))

g

ވ�ގ�ތ�ވ�ގ�ތ�ވ�ގ�ތ�ވ�ގ�ތ�

ހ	ނދ�ނ� ސ�އ� ހ	ނދ�ނ� ސ�އ� ހ	ނދ�ނ� ސ�އ� ހ	ނދ�ނ� ސ�އ� ((((މ�ހ�ކ�ށ�މ�ހ�ކ�ށ�މ�ހ�ކ�ށ�މ�ހ�ކ�ށ�))))

ނ�ވ�ގ�ޑ� ނ�ވ�ގ�ޑ� ނ�ވ�ގ�ޑ� ނ�ވ�ގ�ޑ� ((((މ�ހ�ކ�ށ�މ�ހ�ކ�ށ�މ�ހ�ކ�ށ�މ�ހ�ކ�ށ�))))

މ	ނ�ދ�ރ� ކ	އ�ނ� މ	ނ�ދ�ރ� ކ	އ�ނ� މ	ނ�ދ�ރ� ކ	އ�ނ� މ	ނ�ދ�ރ� ކ	އ�ނ� ((((މ�ހ�ކ�ށ�މ�ހ�ކ�ށ�މ�ހ�ކ�ށ�މ�ހ�ކ�ށ�))))

ހ�ވ�ރ� ސ�އ� ހ�ވ�ރ� ސ�އ� ހ�ވ�ރ� ސ�އ� ހ�ވ�ރ� ސ�އ� ((((މ�ހ�ކ�ށ�މ�ހ�ކ�ށ�މ�ހ�ކ�ށ�މ�ހ�ކ�ށ�))))

ނޑ� ކ	އ�ނ� ((((މ�ހ�ކ�ށ�މ�ހ�ކ�ށ�މ�ހ�ކ�ށ�މ�ހ�ކ�ށ�)))) ނޑ� ކ	އ�ނ� ރ�ގ� ނޑ� ކ	އ�ނ� ރ�ގ� ނޑ� ކ	އ�ނ� ރ�ގ� ރ�ގ�

ޖ�މ�ލ�ޖ�މ�ލ�ޖ�މ�ލ�ޖ�މ�ލ�::::

ވ�ގ�ތ�ވ�ގ�ތ�ވ�ގ�ތ�ވ�ގ�ތ�

ރ�ދ�ވ�އ�ލ�ނ� ރ�ދ�ވ�އ�ލ�ނ� ރ�ދ�ވ�އ�ލ�ނ� ރ�ދ�ވ�އ�ލ�ނ� ((((މ�ހ�ކ�ށ�މ�ހ�ކ�ށ�މ�ހ�ކ�ށ�މ�ހ�ކ�ށ�))))

ތ�ރ�ވ�ސ� ތ�ރ�ވ�ސ� ތ�ރ�ވ�ސ� ތ�ރ�ވ�ސ� ((((މ�ހ�ކ�ށ�މ�ހ�ކ�ށ�މ�ހ�ކ�ށ�މ�ހ�ކ�ށ�))))

ޖ�މ�ލ�ޖ�މ�ލ�ޖ�މ�ލ�ޖ�މ�ލ�::::

ވ�ގ�ތ�ވ�ގ�ތ�ވ�ގ�ތ�ވ�ގ�ތ�

މ	ނ�ދ�ރ� ކ	އ�ނ� މ	ނ�ދ�ރ� ކ	އ�ނ� މ	ނ�ދ�ރ� ކ	އ�ނ� މ	ނ�ދ�ރ� ކ	އ�ނ� ((((މ�ހ�ކ�ށ�މ�ހ�ކ�ށ�މ�ހ�ކ�ށ�މ�ހ�ކ�ށ�))))

ނ�ވ�ގ�ޑ� ނ�ވ�ގ�ޑ� ނ�ވ�ގ�ޑ� ނ�ވ�ގ�ޑ� ((((މ�ހ�ކ�ށ�މ�ހ�ކ�ށ�މ�ހ�ކ�ށ�މ�ހ�ކ�ށ�))))

ޖ�މ�ލ�ޖ�މ�ލ�ޖ�މ�ލ�ޖ�މ�ލ�::::



ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް

1- މުވައްޒަފުންގެ މެނޫ  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ހުކުރު ި ބުރާސްފަތ ބުދަ އަންގާރަ ހޯމަ ަ އާދީއްތ ު ހޮނިހިރ

ތޮރާ ރިހަ ފަރުމަހު ރިހަ ތަރުކާރީރިހަ މަސްރިހަ ފަރުމަހު ދޮންރިހަ ބަރަބޯ މަސްރިހަ

ކުޅިމަސް ބަރަބޯ މަސްހުނި އާދައިގެ މަސްހުނި ބޯށި މަސްހުނި ތޮރާމަސްހުނި ފެލިވަރުމަސް ހަނާކޮށްފައި ބަށި މަސްހުނި

ފެނުކެއްކި އަލުވި ސަންބޯލް ޔޯގަޓް ފޫލް ޔޯގަޓް ބޭކަޑް ބީންސް ހިކިކޮށް

(ފޮނިކޮށް)ސެލެޑް  (ފޮނިކޮށް)ސެލެޑް 

ހުކުރު ި ބުރާސްފަތ ބުދަ އަންގާރަ ހޯމަ ަ އާދީއްތ ު ހޮނިހިރ

ރޯސް ސިރަޕް އައިސްކޮފީ އައިސް މައިލޯ ފްރެޝްފުރުޓް ޖޫސް ރޯސް ސިރަޕް އައިސްކޮފީ އައިސްމައިލޯ

ފާރޮށި ކުދިބަނަސް ފާރޮށި ކުދިބަނަސް

ހުކުރު ި ބުރާސްފަތ ބުދަ އަންގާރަ ހޯމަ ަ އާދީއްތ ު ހޮނިހިރ

ރޮށި/ދެވައްތަރު ބަތް ރޮށި/ދެވައްތަރު ބަތް ރޮށި/ދެވައްތަރު ބަތް ރޮށި/ދެވައްތަރު ބަތް ރޮށި/ދެވައްތަރު ބަތް ރޮށި/ދެވައްތަރު ބަތް ރޮށި/ދެވައްތަރު ބަތް

ސޮފްޓް ޑްރިންކްސް/އަތަފަނި ސޮފްޓް ޑްރިންކްސް ސޮފްޓް ޑްރިންކްސް/ފްރެޝް އޮރެންޖް ސޮފްޓް ޑްރިންކްސް/ކުރުނބާ ސޮފްޓް ޑްރިންކްސް/ކަށިކެޔޮފަނި ސޮފްޓް ޑްރިންކްސް/ފޭރުފަނި ސޮފްޓް ޑްރިންކްސް/ކުރުނބާ

ސްޕެގަޓީ މުގުރިހަ އަސާރަ ޑެވިލް ބީފް ފްރައިޑް ނޫޑްލްސް ގަރުދިޔަ ކުކުޅު ބިރިޔާނި

ތަރުކާރީ ދޮންރިހަ ބަނބުކެޔޮ ރިހަ/މުރަނގަތޮޅި ދޮންރިހަ މާޅެސްކެޔޮލު ދޮންރިހަ މުގުރިހަ ކޮއްތުރޮށި އަލުވިރިހަ މުގު ރިހަ

ފިޝްބޯލް ކަރީ ޑެވިލް ބީފް ފަރުމަހު ރިހަ ކުކުޅު ރިހަ ނޑުކުކުޅު ކަ ފަރުމަހު ރިހަ ކުކުޅު ރިހަ

ރިހާކުރުދިޔަ/މަސްފެން ފިހުނުމަސް ގަރުދިޔަ ޑެވިލްޑް ފިޝް މުގުރިހަ ފްރައިޑް ފިޝް ގާލިކް ބީފް

ރިހަކުރުދިޔަ (ކޮށާފައި)ކިއުކަންބާ ކެރެޓް  ތެލުލި މަސް ކޮޕީ ފަތް ކޮށާފައި މިކްސް ތަރުކާރީ ކޮޕީފަތު ސެލެޑް މިކްސް ސެލެޑް

މިކްސް ތަރުކާރީ ސެލަޑް (ކޮށާފައި)ޓޮމާޓޯ /ކޮޕީފަތް ކޮޕީފަތް ކޮށާފައި ތައި ސެލެޑް ދެވައްތަރެއްގެ އައިސްކްރީމް ދެވައްތަރު އަސާރަ ޕާޕަރު

ޔޯގަޓް ކޮޕީ ފަތު ސެލެޑް ޕުޑިން/ޕިރިނީ ބާވަތެއ2ްފަލަމަޑީގެ  ޕާޕަރު ނޑިބަތް ނޑުލު ބޮ ހަ ( ވައްތަރ2ު)އައިސްކްރީމް 

ހިކިމަސް ޕާޕަރު ލޮނުމިރުސް/ ކާށި ހުނި  ސޫޕްގެ ވައްތަރެއް ސޫޕްގެ ވައްތަރެއް ފިހުނުމަސް ސޫޕްގެ ވައްތަރެއް

ކޮޕީފަތް ކޮށާފައި ދެވައްތަރެއްގެ އައިސްކްރީމް ސޫޕްގެ ވައްތަރެއް ސްޓީމް ތާރުކާރީ ސްޓީމް ތަރުކާރީ ސޫޕްގެ ވައްތަރެއް ސްޓީމް ތަރުކާރީ

ސޫޕްގެ ވައްތަރެއް ސޫޕްގެ ވައްތަރެއް ނޑިބަތް/ ބޯކިރު  ބަނބުކެޔޮ ބޮ ސްޓީމް ތަރުކާރީ

ސްޓީމް ތަރުކާރީ ސްޓީމް ތަރުކާރީ ސްޓީމް ތަރުކާރީ

ހުކުރު ި ބުރާސްފަތ ބުދަ އަންގާރަ ހޯމަ ަ އާދީއްތ ު ހޮނިހިރ

ބަނަސް ފާރޮށި ބަނަސް ފާރޮށި ބަނަސް ފާރޮށި ބަނަސް

ހުކުރު ި ބުރާސްފަތ ބުދަ އަންގާރަ ހޯމަ ަ އާދީއްތ ު ހޮނިހިރ

ސޫޕްގެ ވައްތަރެއް ޓޫނާ ފްރައިޑް ރައިސް ސޫޕްގެ ވައްތަރެއް ސްޕްގެޓީ/މެކްރޯނީ/ލަޒާނާ ސޫޕްގެ ވައްތަރެއް ނާސި ގޮރެން ސޫޕްގެ ވައްތަރެއް

(ފަތްލާފައި)މުގުރިހަ  ޗިކަން ފިންގާސް ފެންފޮޅި ބީފް ފްރައިޑް ރައިސް ފަރާޓާ ޗިޗަންޑާ ދޮންރިހަ ފްރައިޑް ނޫޑްލްސް

ނޑުކުކުޅު ކަ މަސްރިހަ (ފަތްލާފައި)މުގުރިހަ  މުރަނގަތޮޅި ދޮންރިހަ ތޮރާ ދޮންރިހަ ނޑުކުކުޅު ކަ ފަރުމަހު ދޮންރިހަ

ލެޓިއުސް ފެނުކެއްކި ބްރޮކޯލީ މަސްބުރި ރިހަ ގާލިކް ފިޝް ފަރުމަހު ރިހަ މިކްސްޑް ސެލެޑް މަސްރިހަ

ފުށްޖެހިމަސް މިކްސް ސެލެޑް ފެނުކެއްކި ކެރެޓް، ބީންސް ފެނުކެއްކި ބީޓްރޫޓް ފެނުކެއްކި ކޮލީ ފްލާވަރ ޑެވިލްޑް ސޮސެޖް ޖަޕަނީސް ސެލެޑް

ސަންބޯލް ޖަޕަނީސް ސެލެޑް ގްރީން ސެލެޑް ލެޓިއުސް ސެލެޑް މިކްސް ތަރުކާރީ ސްޓީމް ތަރުކާރީ

ެ ެ). ހެދިކާ ހުންނަންވާނީ ތަފާތު ވައްތަރުތަކުންނެވ (.ހެދިކާހުންނަންޖެހޭނީ އާއްމުކޮށް ހުންނަ ސައިޒްގެ ހެދިކާއެވ

ހަވީރު ސައި

ް ނޑު ކެއުނ ރޭގަ

ނުވަގަޑި ސައި

ކުދި ބިސްކޯދު، ކްރީމް ކްރޭކަރ ބިސްކޯދު، ޖޫސް

ނޑުމަސް އޮލިވްސް / ވަޅޯމަސް  (ގްރީން އަދި ބްލެކް)ހިކިކަ

 ވައްތަރެއްގެ ފްރެޝް ފުރުޓ2ް

(ކޮފީ، ކިރު، ހަކުރު، އީކްއަލް ޝުގަރ ވަކިން ލިބެންހުންނަ ގޮތަށް)ކަލު ސައި، ކިރުސައި، ކިރުކޮފީ 

 ވައްތަރެއްގެ ސޯސ3ްތެލުލި ރިހާކުރު،  ( ވައްތަރުގެ އަސާރ2ަ)ލުނބޯ، މިރުސް، ފިޔާ، ލޮނުމިދު، އަސާރަ 

ނޑިބަތް ހުންނަންވާނީ ތަފާތު ވައްތަރުތަކުންނެވެ ނޑިބަތް ހުންނަ ދުވަސްތަކުގައި ބޮ .ބޮ

(ކޮފީ، ކިރު، ހަކުރު، އީކްއަލް ޝުގަރ ވަކިން ލިބެންހުންނަގޮތަށް)ކަޅުސައި، ކިރުސައި، ހޫނު ކިރުކޮފީ 

(ތެލުލި، ތެލުނުލާ، ފިހުނު މިދެވައްތަރު ބެލެންސްވާގޮތަށް) ވައްތަރުގެ ފޮނި ހެދިކާ 2

(ތެލުލި، ތެލުނުލާ، ފިހުނު މިދެވައްތަރު ބެލެންސްވާގޮތަށް) ވައްތަރުގެ ކުޅި ހެދިކާ 2

g

(އޮފިސަރަކު އެދިވަޑައިގެންފިނަމަ އެއެދިވަޑައިގެންނެވިގޮތަކަށް ބިހުގައި ތައްޔާރުކޮށްދިނުމަށް)ތެލުލި ރިހާކުރު، މުގުރިހަ، ބިސް 

ހެނދުނު ސައި

ު)ސީނިއަރ އޮފިސަރުންގެ މެސް މެނޫ  (އާއްމު މަސްމަހ

.ސޫޕް ހުންނަ ދުވަސްދުވަހު ބްރެޑްގެ ވައްތަރެއް ހުންނަންވާނެ އެވެ: ނޯޓް

ފްރެޝް ޖޫސް

(އެއްވައްތަރެއްގެ ޑައެޓް ސީރިއަލް ހިމެނޭގޮތަށް) ( ވައްތަރ4ުމަދުވެގެން )ސީރިއަލްގެ ވައްތަރުތައް 

(ދެވައްތަރު، އަންސޯލްޓެޑް ބަޓަރ)ލޯފެޓް އަދި ފުލްކްރީމް މިލްކް 

ޕާން، ބަޓަރ، ޕީނަޓް ބަޓަރ، ކްރަމްޕީ

(ކޮފީ، ކިރު، އީކުއަލް ޝުގަރ ވަކިން ލިބެން ހުންނަގޮތަށް)ކަޅުސައި، ކިރުސައި، ހޫނު ކޮފީ 

(ފެނުކެއްކި ނުވަތަ ތެލުލި)ސޮސެޖް 

(ޑައިބެޓިކް ޖޭމްގެ ވައްތަރެއް ހިމެނޭގޮތަށް އަދި މާމުއި) ވައްތަރެއްގެ ޖޫމް 4

އާދައިގެ ރޮށި

( ވައްތަރުން، އެއްވައްތަރަކަށް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ދޮންކޭލުގެ ވައްތަރެއް ހިމެނޭގޮތަށ2ް)ފްރެޝް ފުރުޓް 

ް މެންދުރު ކެއުނ

އާޓާފުށް ރޮށި، ކެރެޓް ކިއުކަންބާ، ކޮށާފައި

(ކޮފީ، ކިރު، ހަކުރު، އީކްއަލް ޝުގަރ، ވަކިން ލިބެންހުންނަގޮތަށް)ކަޅުސައި، ކިރުސައި، ހޫނުކިރުކޮފީ 

.ސޫޕް ހުންނަ ދުވަސް ދުވަހު ބްރެޑްގެ ވައްތަރެއް ހުންނަންވާނެ އެވެ: ނޯޓް

(.ހެދިކާ ހުންނަންޖެހޭނީ އާއްމުކޮށްހުންނަ ސައިޒުގެ ހެދިކާ އެވެ).  ވައްތަރުންނެވ4ެހަވީރު ސައި ހުންނަންޖެހޭނީ ތަފާތު : ނޯޓް

.ހެދިކާގެ ރަހަ އަބަދުވެސް ރަނގަޅުވާނެޖެހޭނެ އެވެ

ރޮށި/އާދައިގެބަތް/ހުދުބަތް

ޕެކެޓް ޖޫސް/ ފްރެޝް ފުރުޓް 
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ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް

2- މުވައްޒަފުންގެ މެނޫ  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ހުކުރު ި ބުރާސްފަތ ބުދަ އަންގާރަ ހޯމަ ަ އާދީއްތ ހޮނިހިރު

ކަށިކެޔޮ ފަނި ކަޅުހުއްތުމޭވާ ފަނި/އަތަ ކަރާ ފަނި އަތަ ފަނި އަލަނާސިފަނި ފޭރުފަނި ކަރާފަނި

ކުރުނބާ ފަނި އަނބުފަނި އަންނާރު ފަނި ކުރުނބާފަނި ކަށިކެޔޮފަނި އަނބުފަނި އަންނާރު ފަނި

ގަބުޅި ސަޓަނި ކެރެޓް މަސްހުނި ކުއްޅަފިލާފަތު މަސްހުނި ކޮޕީ ފަތު މަސްހުނި ގަބުޅި ސަޓަނި ކޮޕީ ފަތު މަސްހުނި ކުއްޅަފިލާފަތް މަސްހުނި

ބޯށި މަސްހުނި ފްރައިޑް ރައިސް ނޫޑްލްސް ހުދުބަތް ފެންފޮޅި ނާސިގޮރެންގ ހުދުބަތް

ސްޕެގެޓީ ސޯސް ފަރުމަހު ދޮންރިހަ ފަރުމަހު ރިހަ ފަރާޓާ ފަރުމަހު ރިހަ ފަރުމަހު ދޮންރިހަ ފަރާޓާ

ފަރުމަހު ރިހަ ފަރުމަސް ހިކިކޮށް ހަނާކުރިމަސް ފަރުމަހު ދޮންރިހަ ތެލުލިމަސް ފިހުނުމަސް ފަރުމަހުރިހަ

ފޮނި ފޮޅި ބަލްޚްސާމް ގަބުޅި ބޯކިބާ ކުކުޅު ހިކިކޮށް ކިރުބޯކިބާ ގިތެޔޮ ބޮކިބާ ކުކުޅު ހިކިކޮށް

ނޑުލުގުޅަ ހަ ނޑުލުގުޅަ ހަ ނޑުލު ގުޅަ ހަ ކޭކް ނޑުލުގުޅަ ހަ ނޑުލުގުޅަ ހަ ފޮނިފޮޅި

ކުޅިބޯކިބާ ބަޖިޔާ މަސްރޮށި ނޑުލު ގުޅަ ހަ ރޯލްސް ޕެޓީސް ފޫލް

ކަޓްލަސް ނޑުލުގުޅަ ހަ

ކެރަމަލް ޕުޑިން

ހުކުރު ި ބުރާސްފަތ ބުދަ އަންގާރަ ހޯމަ ަ އާދީއްތ ހޮނިހިރު

ސޫޖީ/ފޭރު ފަނި އަނބުފަނި ސޫޖީ/ކަރާފަނި ކުރުނބާފަނި ކަރާފަނި އަނބުފަނި ކުރުނބާފަނި

ކަޓްލަޓްސް ރިހަ ފޮޅި ކަޓްލަޓްސް ރިހާކުރު ފޮޅި ކަޓްލަޓްސް ކަޓްލަޓްސް ކަޓްލަޓްސް

ކީމިޔާ ޕެޓީސް ބަޖިޔާ ކީމިޔާ މަސްރޮށި ކުޅި ބޯކިބާ ޕެޓީސް

ކިރު ބޯކިބާ ގިތެޔޮ ބޯކިބާ ޕާންބޯކިބާ ކިރުބޯކިބާ ގިތެޔޮ ބޯކިބާ ގިތެޔޮ ބޯކިބާ ފޮނިފޮޅި

ފޮނިފޮޅި ކޭކް ބަލްޚްސާމް ގަބުޅި ބޯކިބާ ފޮނިފޮޅި ބަލްޚްސާމް ކޭކް

ކަށިކެޔޮ ހަލުވާ ނޑިއަލުވި ބޯކިބާ ދަ ރޯސްޕާން ކަށިކެޔޮ ހަލުވާ ކިރު ބޯކިބާ ރޯސްޕާން ޕާން ބޯކިބާ

ހުކުރު ި ބުރާސްފަތ ބުދަ އަންގާރަ ހޯމަ ަ އާދީއްތ ހޮނިހިރު

ރޯ ސެލަޑް މިކްސް ތަރުކާރީ ސެލެޑް ގްރީން ސެލަޑް މިކްސް ތަރުކާރީ ސެލެޑް ގްރީން ސެލަޑް މިކްސް ތަރުކާރީ ސެލެޑް ގްރީން ސެލަޑް

ފަރުމަހު ދޮންރިހަ ޗިޗަންޑާ ދޮންރިހަ ތޮރާ ދޮންރިހަ މުރަނގަތޮޅި ދޮންރިހަ (ފަތްލާފައި)މުގުރިހަ  މާޅޮސްކެޔޮ ކިރުގަރުދިޔަ މަސް ރިހަ

މަސްރިހަ ނޑުކުކުޅު ކަ ފަރުމަހު ރިހަ މުސަންމާ ދޮންރިހަ ފަރުމަހު ރިހަ ނޑުކުކުޅު ކަ ހިކިމަހު ރިހަ

ކުކުޅުހިކިކޮށް ނޑިބަތް ބަނބުކެޔޮ ބޮ ކުކުޅު ހިކިކޮށް ކުކުޅު ހިކިކޮށް

ފްރުޓް ކަސްޓަޑް ސާރިޔާ ނޑުލު ބޯކިބާ ހަ

ެ (.ހެދިކާހުންނަންޖެހޭނީ އާއްމުކޮށް ހުންނަ ސައިޒްގެ ހެދިކާއެވެ). ހެދިކާ ހުންނަންވާނީ ތަފާތު ވައްތަރުތަކުންނެވ

ް ރޯދަވީއްލުނ

ތަރާވީސް

ް ހާރުކެއުނ

g

( ވައްތަރުގ3ެ)ކަދުރު، ބަތްޕެން، އޮރެންޖް، ފްރެޝް ފުރުޓް 

(ކޮފީ، ކިރު، ހަކުރު، އީކްއަލް ޝުގަރ، ވަކިން ލިބެންހުންނަގޮތަށް)ކަޅުސައި، ކިރުސައި، ހޫނުކިރުކޮފީ 

މަސްކުރޮޅި، ތަރުކާރީ ރިހަ

(ރަމަޟާންމަހު)ސީނިއަރ އޮފިސަރުންގެ މެސް މެނޫ 

(ކޮފީ، ކިރު، ހަކުރު، އީކްއަލް ޝުގަރ، ވަކިން ލިބެންހުންނަގޮތަށް)ކަޅުސައި، ކިރުސައި، ހޫނުކިރުކޮފީ 

(ކޮފީ، ކިރު، ހަކުރު، އީކްއަލް ޝުގަރ، ވަކިން ލިބެންހުންނަގޮތަށް)ކަޅުސައި، ކިރުސައި، ހޫނުކިރުކޮފީ 

ނޑުލުގުޅަ ހަ

ް( ވައްތަރުގ2ެ)ބަތް، ރޮށި، ގަރުދިޔަ، ބަތްޕެން، ދޮންކެޔޮ، މުގުރިހަ، ފެނުކެއްކި ތަރުކާރީ، އަސާރަ  ް ފުރުޓ ، ފްރެޝ

ލުނބޯ، މިރުސް، ފިޔާ
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ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް

3- މުވައްޒަފުންގެ މެނޫ  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

މެނޫ ވަގުތު ދުވަސް

އަވެލި މޮޑެފައި އަދި ހަނާކުރިމަސް ނުވަގަޑި ދެޢީދު ދެދުވަހު

ހުދުބަތް ފިޠުރު ޢީދުދުވަސް

ކުކުޅުރިހަ އަޟްޙާ ޢީދު ދުވަސް

)އަލުވި ރިހަ  (ހިކިކޮށް ގެރިމަސް އަޅާފައި  ދުވަސ12ްރަބީޢުލް އައްވަލް 

މުގުރިހަ ޤައުމީ ދުވަސް

ބޮޑުފިޔާ ސަޓަނި ނަޞްރުގެ ދުވަސް

ޕާޕަރު މިނިވަން ދުވަސް

)ސޮފްޓް ޑްރިންކެއް  (ކޯކު،ސްޕްރައިޓް،ފެންޓާ،ޒެޕަލް ޖުމްހޫރީ ދުވަސް

ޚާއްސަ ދުވަސްދުވަހުގެ މެސް މެނޫ

g

މެންދުރު
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ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް

4- މުވައްޒަފުންގެ މެނޫ  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ހުކުރު ި ބުރާސްފަތ ބުދަ އަންގާރަ ހޯމަ ަ އާދީއްތ ހޮނިހިރު

ބޭކަޑް ބީންސް ހުނިލީ ރޮށި ބޭކަޑް ބީންސް މުގުރިހަ ޕެކެޓް ކިރު ޕީނަޓް ބަޓަރ ހުނިރޮށި

މަސްރިހަ ތެލުލި ރިހާކުރު މަސްރިހަ މިކްސް ތަރުކާރީރިހަ ސީރިއަލް ތަރުކާރީ ރިހަ މަސްރިހަ

ބަރަބޯ މަސްހުނި ވަޅޯމަހުގެ މަސްހުނި ތެޔޮ ފެލިވަރުމަސް ހަނާކޮށްފައި މަސްހުނި ކޯންފްލޭކްސް (ފެނުކެއްކި) ސޮސެޖް 2 ވަޅޯމަހުގެ މަސްހުނި

(ފެނުކެއްކި) ސޮސެޖް 2 (ފެނުކެއްކި) ސޮސެޖް 2 (ފެނުކެއްކި) ސޮސެޖް 2 ތެޔޮ ފެލިވަރުމަސް ހަނާކޮށްފައި

(ފެނުކެއްކި) ސޮސެޖް 2

ހުކުރު ި ބުރާސްފަތ ބުދަ އަންގާރަ ހޯމަ ަ އާދީއްތ ހޮނިހިރު

ރޯސް ސިރަޕް އައިސްކޮފީ އައިސް މައިލޯ ފްރެޝްފުރުޓް ޖޫސް ރޯސް ސިރަޕް އައިސްކޮފީ އައިސްމައިލޯ

ފާރޮށި ކުދިބަނަސް ފާރޮށި ކުދިބަނަސް

ހުކުރު ި ބުރާސްފަތ ބުދަ އަންގާރަ ހޯމަ ަ އާދީއްތ ހޮނިހިރު

ރޮށި/ ދެވައްތަރު ބަތް ރޮށި/ ދެވައްތަރު ބަތް ރޮށި/ ދެވައްތަރު ބަތް ރޮށި/ ދެވައްތަރު ބަތް ރޮށި/ ދެވައްތަރު ބަތް ރޮށި/ ދެވައްތަރު ބަތް ރޮށި/ ދެވައްތަރު ބަތް

ކުކުޅު ބިރިޔާނި ފަރުމަސްރިހަ މިކްސް ތަރުކާރީރިހަ މުގުރިހަ ބާވަތ2ްފަލަމަޑީގެ  އަލުވި ރިހަ މިކްސް ތަރުކަރީ ރިހަ

(ހިކިކޮށް)ކުކުޅު  މުގުރިހަ ކުކުޅު ރިހަ މުގުރިހަ/ ގަރުދިޔަ  ފްރައިޑް ރައިސްގެ ވައްތަރެއް ދިރި ފިޔާ ބަތް ރިހާކުރު ދިޔަ

މުގުރިހަ މަސްބަތް ފްރައިޑް ނޫޑްލްސްގެ ވައްތަރެއް ހުނި، އަސާރަ، ލޮނުމެދު ތެލުލި ކުކުޅުފައި (ހިކިކޮށް)ފަރުމަހު ރިހަ  ތެލުލި ކަނޑުމަސް

ޖަޕަނީސް ސެލެޑް ތެލުލިރިހާކުރު ކޮޕީފަތު ސަޓަނި ތެލުލި ހިކިމިރުސް މިކްސް ސެލެޑް ޖަޕަނީސް ސެލެޑް ތެލުލި ހިކިމިރުސް

އައިސްކްރީމް ޓޮމާޓޯ ކިއުކަންބާ ސެލެޑް ސޫޕްގެ ވައްތަރެއް ދިޔާހަކުރު، ތެލުލި ރިހާކުރު ފްރެޝް ފްރުޓް ސޫޕްގެ ވައްތަރެއް ލޮނުމިރުސް

ސޮފްޓް ޑްރިންކްސް ޕުޑިންގެ ވައްތަރެއް ފްރެޝްފްރުޓް ލޮނުމިރުސް ސޮފްޓް ޑްރިންކްސް ފްރުޓް ކޮކްޓެއިލް ގްރީން ސެލެޑް

ފްރެޝްޖޫސް، ކަޅުސައި ޖޫސް، ކަޅުސައި ނޑިބަތް، ބޯކިރު ހަނޑުލު ބޮ ޖޫސް، ކަޅުސައި ފްރުޓް ކަސްޓަޑް

ލުނބޯ، ގިތެޔޮމިރުސް، ފިޔާ ޖޫސް، ކަޅުސައި

ޖޫސް، ކަޅުސައި

ހުކުރު ި ބުރާސްފަތ ބުދަ އަންގާރަ ހޯމަ ަ އާދީއްތ ހޮނިހިރު

ކުދި ބިސްކޯދު/ކްރީމްކޭކަރ ބަނަސް ފާރޮށި ކުދި ބިސްކޯދު/ކްރީމްކޭކަރ ބަނަސް ފާރޮށި ކުދި ބިސްކޯދު/ކްރީމްކޭކަރ

ހުކުރު ި ބުރާސްފަތ ބުދަ އަންގާރަ ހޯމަ ަ އާދީއްތ ހޮނިހިރު

ރޮށި/ ދެވައްތަރު ބަތް ރޮށި/ ދެވައްތަރު ބަތް ރޮށި/ ދެވައްތަރު ބަތް ރޮށި/ ދެވައްތަރު ބަތް ރޮށި/ ދެވައްތަރު ބަތް ރޮށި/ ދެވައްތަރު ބަތް ފްރައިޑް ނޫޑްލްސްގެ ވައްތަރެއް

މުގުރިހަ ފެނުކެއްކި ތަރުކާރީ މަސްރިހަ މަސްރިހަ ކަނޑުކުކުޅު މުގުރިހަ/ ގަރުދިޔަ  ތަރުކާރީ ކިރުގަރުދިޔަ

ގްރީން ސެލެޑް މުގުރިހަ ބަރަބޯ ރިހަ އަލުވި ރިހަ މުގުރިހަ ތެލުލި ރިހާކުރު މުގުރިހަ

ތެލުލި މަސް ފްރައިޑް ނޫޑްލްސްގެ ވައްތަރެއް ފަތު ސަޓަނި ފަތު ސަޓަނި މިކްސް ސެލެޑް ކޮޕީ ފަތް ވެޖިޓަބަލް ސެލަޑް

ކުކުޅު ރިހަ ޗިލީ ބީފް ޗިލީ ފިޝް ފިހުނު މަސް ފުރުޓް ކަސްޓަޑް ފިނުހު މަސް ޗިލީ ޗިކަން

ފްރެޝް ފުރުޓް ޕުޑިން ފްރައިޑް ރައިސްގެ ވައްތަރެއް އާފަލު، އޮރެންޖް ޕާސްޓާގެ ވައްތަރެއް ލޮނުމިރުސް (ހިކިމަހުގައި ހަނާކޮށްފައި)ބަށި 

ސޮފްޓް ޑްރިންކްސް ދަޅު ފުރުޓް ފުރުޓް ކޮކްޓެއިލް ފްރެޝްފްރުޓް

ޕާޕަރު އަސާރަ، ލޮނުމެދު  ވައްތަރުގެ ސޯސ2ް

ެ ެ). ހެދިކާ ހުންނަންވާނީ ތަފާތު ވައްތަރުތަކުންނެވ (.ހެދިކާހުންނަންޖެހޭނީ އާއްމުކޮށް ހުންނަ ސައިޒްގެ ހެދިކާއެވ

ޕާން، ބަޓަރު، ޖޭމް

ރޮށި، މުގުރިހަ، ލުނބޯ، މިރުސް

ނޑު ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބެންހުންނަންވާނެ އެވެ. ޕާން ޓޯސްޓްކޮށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެގޮތަށް ލިބެންހުންނަންވާނެ އެވެ: ނޯޓް .ބިހުގެ ބަދަލުގައި ބިސްގަ

.ލުނބޯ، މިރުސް، ފިޔާ، ސޯސް ކންމެ ދުވަހަކު ލިބެން ހުންނަންވާނެ އެވެ

. ވައްތަރުގެ ބަތް، ގަރުދިޔަ އަދި ރޮށި ހުންނަންޖެހޭނެ އެވ2ެކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް 

(. ވައްތަރަކުން ހުންނަންވާނެ އެވ2ެމަދުވެގެން )ކުޅި ހެދިކާ 

(. ވައްތަރަކުން ހުންނަންވާނެ އެވ2ެމަދުވެގެން )ފޮނި ހެދިކާ 

(. ހެދިކާއެވ6ެފޮނިހެދިކާއާއެކު މަދުވެގެން ).  ހެދިކާ އެވ2ެ ވައްތަރުން ވައްތަރަކުން 2ނޯޓް؛ މީހަކަށް ކުޅި ހެދިކާ ދޫކުރަންވާނީ 

(.ހެދިކާ ހުންނަންޖެހޭނީ އާއްމުކޮށް ހުންނަ ސައިޒްގެ ހެދިކާ އެވެ). ހަވީރު ސައިގެ ހެދިކާ ހުންނަންޖެހޭނީ ތަފާތު ވައްތަރުތަކުންނެވެ

.ހެދިކާގެ ރަހަ އަބަދުވެސް ވަރަށް ރަނގަޅުވާނެޖެހޭނެ އެވެ

ނޑު ކެއުން ރޭގަ

g

.ސޮސެޖް ހުންނަންވާނީ ފެނުކައްކާފައެވެ

.އާފަލު ނުވަތަ އޮރެންޖް ނަމަ އެކަތި ލިބެންވާނެ އެވެ.  ވައ2ްދޮންކެޔޮ ނަމަ . ކޮންމެ ދުވަހަކު ފުރުޓްގެ ވައްތަރެއް

.ޖޫސް ހުންނަންޖެހޭނީ ތަފާތު ވައްތަރުންނެވެ: ނޯޓް

.ޕާސްޓާގެ ވައްތަރާއެކު ސޯސް ހުންނަންވާނެ އެވެ: ނޯޓް

ކުދި ބިސްކޯދު، ކްރީމް ކްރޭކަރ ބިސްކޯދު، ޖޫސް

ހެނދުނު ސައި

(އާއްމު މަސްމަހު  )އާއްމު އޮފިސަރުންގެ މެސް މެނޫ 

ނުވަގަޑި ސައި

މެންދުރު ކެއުން

ހަވީރު ސައި

. ވައްތަރު ސޯސް ހުންނަންވާނެ އެވ3ެހޮނިހިރު އަންގާރަ ފިޔަވައި އެހެން ދުވަސްތަކުގައި ޕާޕާރު، 

.ސްޓީޟް ވެޖްޓަބަލްސް ކޮންމެ ދުވަހަކު ހުންނަންވާނެ އެވެ

. ވައްތަރުގެ ބަތް، ގަރުދިޔަ އަދި ރޮށި ހުންނަންޖެހޭނެ އެވ2ެކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް 

(ކޮފީ، ކިރު، ހަކުރު، އީކްއަލް ޝުގަރ ވަކިން ލިބެންހުންނަގޮތަށް)ކަޅުސައި، ކިރުސައި، ހޫނު ކިރުކޮފީ 

(ކޮފީ، ކިރު، ހަކުރު، އީކްއަލް ޝުގަރ، ވަކިން ލިބެންހުންނަގޮތަށް)ކަޅުސައި، ކިރުސައި، ހޫނުކިރުކޮފީ 
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ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް

5- މުވައްޒަފުންގެ މެނޫ  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ހުކުރު ބުރާސްފަތި ބުދަ އަންގާރަ ހޯމަ އާދީއްތަ ހޮނިހިރު

އަނބުފަނި ފޭރުފަނި ކަރާފަނި އަލަނާސި ފަނި ކަރާފަނި ކުރުނބާފަނި ފޭރުފަނި

ކޮޕީފަތު މަސްހުނި ބަރަބޯ މަސްހުނި މަސްކުރޮޅި ބަށިމަސްހުނި ކޮޕީފަތު މަސްހުނި ކެރެޓް މަސްހުނި މަސްރޮށި

ބޭކަޑް ބީންސް ހިކިރިހަ ފަރުމަހު މަސްހުނި ކުކުޅުރިހަ ސޮސެޖް، މަސްރިހ2ަތެލުލި  ބީސްންގެ ވައްތަރެއް ބީފްގެ ވައްތަރެއް ހަނާކުރިމަސް

ކުކުޅުރިހަ

ހުކުރު ބުރާސްފަތި ބުދަ އަންގާރަ ހޯމަ އާދީއްތަ ހޮނިހިރު

ކަރާފަނި ސޫޖީ އަނބުފަނި ކުރުނބާފަނި ފޭރުފަނި ކަރާފަނި ސޫޖީ

ކަޅުސައި، ކިރުސައި ކަޅުސައި، ކިރުސައި ކަޅުސައި، ކިރުސައި

ހުކުރު ބުރާސްފަތި ބުދަ އަންގާރަ ހޯމަ އާދީއްތަ ހޮނިހިރު

މަސްރިހަ މުގުރިހަ މުގުރިހަ އަލުވިހިކިރިހަ މުގުރިހަ މަސްރިހަ މުގުރިހަ

އަލުވިރިހަ ކުކުޅު ތަރުކާރީ ރިހަ ނޑުކުކުޅު ކަ ހަނާކުރި މަސް ތަރުކާރީރިހަ ތެލުލި ރިހާކުރު

ފިހުނުމަސް ސަޓަނި ތެލުލިމަސް ފިހުނު މަސް ތެލުލި މަސް ފިހުނު މަސް ތެލުލިމަސް

(ވަކިންކޮށާފައި)ތަރުކާރީ  ކެބެޖް ސަޓަނި ދިޔާ ހަކުރު

(.ހެދިކާހުންނަންޖެހޭނީ އާއްމުކޮށް ހުންނަ ސައިޒްގެ ހެދިކާއެވެ). ހެދިކާ ހުންނަންވާނީ ތަފާތު ވައްތަރުތަކުންނެވެ

ބަތް

މުގުރިހަ

ލުނބޯ، ފިޔާ، މިރުސް

(. ފޮނި މަދުވެގެން ލިބެންވާނެ އެވ2ެ ކުޅި އަދި 4މީހަކަށް ) ވައްތަރެއްގެ ހެދިކާ 3

ނޑު ބިސްގަ

(. ފޮނި މަދުވެގެން ލިބެން ހުންނަންވާނެ އެވ2ެ ކުޅި އަދި 4މީހަކަށް ) ވައްތަރެއްގެ ހެދިކާ 03

. ހެދިކާ މަދުވެގެން ދޫކުރަންވާނެ އެވ6ެހުރިހާ އެންމެންނަށްވެސް ދެވައްތަރުން : ނޯޓް

ތަރާވީސް

ކަޅުސައި

ލުނބޯ، މިރުސް، ފިޔާ

.ހެދިކާގެ ރަހަ އަބަދުވެސް ރަނގަޅުވާނެޖެހޭނެ އެވެ

ބަތް، ރޮށި، ގަރުދިޔަ، ބަތްޕެން، ހަކުރު، ކާށިކިރު

ދޮންކެޔޮ، ފްރެޝް ފުރުޓް

ް ހާރުކެއުނ

.އަދި އާއްމުކޮށް ހުންނަ ސައިޒުގައެވެ. ހެދިކާ ހުންނަންވާނީ ތަފާތު ވައްތަރުންނެވެ

g

ކަދުރު

ކަޅުސައި، ކިރުސައި

ބަތްޕެން

ރޮށި

ް ރޯދަވީއްލުނ
ު)އާއްމު އޮފިސަރުންގެ މެސް މެނޫ  (ރަމަޟާންމަހ
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ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް

6- މުވައްޒަފުންގެ މެނޫ  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ހުކުރު ބުރާސްފަތި ބުދަ އަންގާރަ ހޯމަ އާދީއްތަ ހޮނިހިރު

ސްޕެގެޓީ ހުނިރޮށި ސޭންޑްވިޗް ތެޔޮރޮށި ސްޕެގެޓީ ހުނިރޮށި ޕާން

ވަޅޯމަހު މަސްހުނި ދަޅުމަހު މަސްހުނި ކުޅިރިހާކުރު ނޑު ބިސްގަ

ސޮސެޖް 2

g

ދަންވަރު
ދަންވަރު ޑިއުޓީ އޮފިސަރުންގެ މެސް މެނޫ

.ހުރިހާ ކާގަޑިތަކެއްގައި ޓިޝޫ އަދި ދުފާތަކެތި ހުންނަންވާނެއެވެ

(ކަޅު ކޮފީ، ކިރު ކޮފީ).  ގަޑިއިރު ކޮފީ ލިބެން ހުންނަންވާނެ އެވ24ެމަސްރޫމްގައި 

ކަޅުސައި، ކިރުސައި، މައިލޯ، ޖޫސް

. ފޮތި ޕާން އަދި ބަޓަރ، ޖޭމް ލިބެންވާނެ އެވ4ެޕާން ހުންނަ ދުވަސްދުވަހު މީހަކަށް : ނޯޓް

.ސްޕެގެޓީ ހުންނަ ދުވަހު ހުންނަންވާނީ ސްޕެގެޓީގެ ސޯސްއާއި، ސްޕެގެޓީއާއި ވަކިން ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ

. ސޭންޑްވިޗެވ4ެސޭންޑްވިޗް ހުންނަން ވާނީ ކުޅި އަދި ފޮނި ހިމެނޭގޮތަށް މީހަކަށް 

.މައިލޯ ހުންނަންވާނީ ހޫނުކޮށް އަދި ފިނިކޮށް ލިބޭ ގޮތަށެވެ
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1- ޤައިދީންގެ މެނޫ  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ހުކުރު ބުރާސްފަތި ބުދަ އަންގާރަ ހޯމަ ަ އާދީއްތ ހޮނިހިރު

ކަޅުސައި ކިރުސައި ކަޅުސައި ކަޅުސައި ކަޅުސައި ކަޅުސައި ކަޅުސައި

ރޮށި ޕާން ރޮށި ރޮށި ކިރުސައި ރޮށި ކިރުސައި

މަސްރިހަ ޖޭމް. ބަޓަރ . ތަރުކާރީ ރިހަ ބިސް ރޮށި ބިސްގަނޑު ރޮށި

- - - މުގުރިހަ މަސްރިހަ މުގުރިހަ މަސްހުނި

ހުކުރު ބުރާސްފަތި ބުދަ އަންގާރަ ހޯމަ ަ އާދީއްތ ހޮނިހިރު

ޖޫސް ކިރުސައި ޖޫސް ކިރުސައި ޖޫސް ކިރުސައި ޖޫސް

ބިސްކޯދު ބިސްކޯދު ބިސްކޯދު ބިސްކޯދު ބިސްކޯދު ބިސްކޯދު ބިސްކޯދު

ހުކުރު ބުރާސްފަތި ބުދަ އަންގާރަ ހޯމަ ަ އާދީއްތ ހޮނިހިރު

ރޮށި/ބަތް ބަތް ބަތް ބަތް، ގަރުދިޔަ ބަތް ބަތް ބަތް

ތެލުލި ކުކުޅު ރޯމަހު ކިރުގަރުދިޔަ މަސްރިހަ ހުނި ތަރުކާރީރިހަ މަސްރިހަ (ކަނޑުމަހު )ކިރުގަރުދިޔަ

މުގު ރިހަ ބަރަބޯރިހަ އަލުވިރިހަ ފިޔާ، ލޮނުމިރުސް ކުކުޅުރިހަ އަލުވި ރިހަ ބަރަބޯ ރިހަ

ސަޓަނި ޕާޕަރު ޖޫސް ރިހާކުރު ޕާޕަރު ތަރުކާރީ ސެލެޑް ޖޫސް

ޖޫސް ޖޫސް ލުނބޯ، މިރުސް ޖޫސް ޖޫސް ޖޫސް ލުނބޯ، މިރުސް

ކަސްޓަޑް ލުނބޯ، މިރުސް - ފަލަމަޑީގެ ބާވަތެއް - - -

- - - ލުނބޯ، މިރުސް - - -

ހުކުރު ބުރާސްފަތި ބުދަ އަންގާރަ ހޯމަ ަ އާދީއްތ ހޮނިހިރު

ކަޅުސައި ކަޅުސައި ކަޅުސައި ކަޅުސައި ކަޅުސައި ކަޅުސައި ކަޅުސައި

ކިރުސައި ކިރުސައި ކިރުސައި ކިރުސައި ކިރުސައި ކިރުސައި ކިރުސައި

ދެ ކުޅިހެދިކާ ދެ ކުޅިހެދިކާ ދެ ކުޅިހެދިކާ ދެ ކުޅިހެދިކާ ދެ ކުޅިހެދިކާ ދެ ކުޅިހެދިކާ ދެ ކުޅިހެދިކާ

އެއް ފޮނިހެދިކާ އެއް ފޮނިހެދިކާ އެއް ފޮނިހެދިކާ އެއް ފޮނިހެދިކާ އެއް ފޮނިހެދިކާ އެއް ފޮނިހެދިކާ އެއް ފޮނިހެދިކާ

ހުކުރު ބުރާސްފަތި ބުދަ އަންގާރަ ހޯމަ ަ އާދީއްތ ހޮނިހިރު

ރޮށި ބަތް ރޮށި ބަތް ރޮށި ބަތް، ގަރުދިޔަ ބަތް

ތަރުކާރީ ރިހަ މަސްރިހަ ފަރުމަހު ރިހަ ތަރުކާރީ ރިހަ ކަނޑު ކުކުޅު ފިޔާ، ލޮނުމިރުސް މަސްރިހަ

ތެލުލިމަސް އަލުވިރިހަ ބަރަބޯރިހަ ފިހުނުމަސް ސެލެޑް ރިހާކުރު ބަށިރިހަ

ކަޅުސައި ކަޅުސައި ކަޅުސައި ކަޅުސައި މުގުރިހަ ކަޅުސައި ޖޫސް

- - - - ޖޫސް ލުނބޯ، މިރުސް -

ެ ެ). ހެދިކާ ހުންނަންވާނީ ތަފާތު ވައްތަރުތަކުންނެވ (.ހެދިކާހުންނަންޖެހޭނީ އާއްމުކޮށް ހުންނަ ސައިޒްގެ ހެދިކާއެވ

ނޑު ކެއުން ރޭގަ

(އާއްމު މަސްމަހު  )ޖަލުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ މެނޫ 

g

ހެނދުނު ސައި

ނުވަގަޑި ސައި

މެންދުރު ކެއުން

ހަވީރު ސައި
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ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް

2- ޤައިދީންގެ މެނޫ  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ހުކުރު ި ބުރާސްފަތ ބުދަ އަންގާރަ ހޯމަ ަ އާދީއްތ ހޮނިހިރު

ކަރާފަނި ފޭރުފަނި ކަރާ ފަނި އަލަނާސިފަނި ކަރާފަނި އަލަނާސި ފަނި ފޭރުފަނި

ކޮޕީފަތް މޮޑެފައި ބަރަބޯ މަސްހުނި މުގުރިހަ ބަށި މަސްހުނި ކޮޕީފަތު ސަޓަނި މަސްހުނި މުގުރިހަ

މުގުރިހަ މުގުރިހަ މަސްރިހަ މުގުރިހަ މުގުރިހަ މަސްރިހަ ހަނާކުރިމަސް

ކުކުޅު ރިހަ ފަރުމަހުރިހަ - ބިސްގަނޑު ފަރުމަހު ރިހަ ބިސްގަނޑު -

- ބިސްގަނޑު - - - - -

ހުކުރު ި ބުރާސްފަތ ބުދަ އަންގާރަ ހޯމަ ަ އާދީއްތ ހޮނިހިރު

ކުރުބާ ފަނި ސުޖީ ކަރާފަނި ކުރުބާ ފަނި ފޭރުފަނި ކަރާފަނި ސޫޖީ

ހުކުރު ި ބުރާސްފަތ ބުދަ އަންގާރަ ހޯމަ ަ އާދީއްތ ހޮނިހިރު

ގަރުދިޔަ ކުކުޅު ގަރުދިޔަ އަލުވުރިހަ ގަރުދިޔަ ތަރުކާރީ ރިހަ ގަރުދިޔަ

ލުނބޯ، މިރުސް، ފިޔާ ލުނބޯ، މިރުސް، ފިޔާ ލުނބޯ، މިރުސް، ފިޔާ ލުނބޯ، މިރުސް، ފިޔާ ލުނބޯ، މިރުސް، ފިޔާ ލުނބޯ، މިރުސް، ފިޔާ ލުނބޯ، މިރުސް، ފިޔާ

މަސްރިހަ މުގު ދޮންރިހަ މުގުރިހަ ކެބެޖް ސަޓަނި މުގުރިހަ މަސްރިހަ މުގު ދޮންރިހަ

އަލުވި ހިކިރިހަ ސަޓަނި ފިހުނުމަސް ފިހުނުމަސް ތެލުލިމަސް ފިހުނުމަސް ތެލުލި މަސް

- - - ކަނޑުކުކުޅު - - -

ެ ެ). ހެދިކާ ހުންނަންވާނީ ތަފާތު ވައްތަރުތަކުންނެވ (.ހެދިކާހުންނަންޖެހޭނީ އާއްމުކޮށް ހުންނަ ސައިޒްގެ ހެދިކާއެވ

ް ހާރުކެއުނ

ކާށިކިރު، ދޮންކެޔޮ

g

(ރަމަޟާން މަހު  )ޖަލުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ މެނޫ 

 ކަދުރ5ު   

ކަޅުސައި

ރޮށި

ދެ ކުޅިހެދިކާ

އެއް ފޮނިހެދިކާ

ބަތް، ރޮށި

ހަކުރު، ބަތްޕެން

ް ރޯދަވީއްލުނ

ތަރާވީސް
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ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް

3- ޤައިދީންގެ މެނޫ  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ހުކުރު ި ބުރާސްފަތ ބުދަ އަންގާރަ ހޯމަ ަ އާދީއްތ ހޮނިހިރު

ހުކުރު ި ބުރާސްފަތ ބުދަ އަންގާރަ ހޯމަ ަ އާދީއްތ ހޮނިހިރު

ޚާއްސަ ދުވަސްތައް

ފިޠުރު ޢީދުދުވަސް

އަޟްޙާ ޢީދުދުވަސް

 ދުވަސ12ްރަބީޢުލް އައްވަލް 

 ގަޑ9ި

(މޮޑެފައި)އަވެލި 

ހަނާކުރި މަސް

ޖޫސް

g

(ޚާއްސަ ދުވަސްދުވަހުގެ މެންދުރުކެއުމުގެ މަހު  )ޖަލުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ މެނޫ 

ބަތް

ކުކުޅު ރިހަ

(ހިކިކޮށް)އަލުވިރިހަ 

މުގުރިހަ

ބޮޑު ފިޔާ ސަޓަނި

ޕާޕަރު

ފްރެޝްފުރުޓް

މެންދުރު
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