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        މ�ޢ�ލ"މ�ތ� ކ�ރ�ދ�ސމ�ޢ�ލ"މ�ތ� ކ�ރ�ދ�ސމ�ޢ�ލ"މ�ތ� ކ�ރ�ދ�ސމ�ޢ�ލ"މ�ތ� ކ�ރ�ދ�ސ
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 ކ�އކ� ކ�ނދ�ނ�މ�ގ� މ�ސ�އކ�ތ�ވ�.ވ�އޒ�ފ�ނނ�ށ ށ�އ� މ�ގ� ޤ�އ�ދ�ނނ�އ�އސ�ރ� ޖ�ލ�މ�މ�ސ�އކ�ތ�ކ�  .1.1
މ�މ�ޢ�ލ"މ�ތ� ކ�ރ�ދ�ހ�އ�ކ� އ�ޓ�ޗކ!ށފ�އ�ވ� މ�ނ"އ� އ�އގ!ތ�ށ މ�ނ"ގ�އ�ވ� ދ�ވ�ސތ�ކ�އ� މ�މ�ސ�އކ�ތ�ގ�އ� ހ�މ�ނ�ނ�  .1.2

 ވ�.ގ�ނ�ސދ�ނ�މ� ޖ�ލ�ށ ވ�ގ�ތ�ތ�ކ�ގ�އ� ކ!އތ� ކ�އކ� ތ�އޔ�ރ�ކ!ށ
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2.1. .� ކ�އކ�މ�ށ�އ�، ކ�ނދ�ނ�މ�ގ�އ� ބ�ނ�ނކ�ރ� ހ�ރ�ހ� ތ�ކ�ތ� ހ-ދ�މ�ކ� މ�ސ�އކ�ތ� ޙ�ވ�ލ�ވ� ފ�ރ�ތ�ގ� ޒ�ނމ�އ�ކ�ވ
ނޑ� .2.2  މ�ޒ� ހ-ދ�ނޖ�ހ�އޖ�ނ�މ� އ�ތ�ކ�ތ� ހ-ދ�ނ� ޑ�ޕ�އ�ރއ�ސއ�ނނ�ވ�.، މ�ސރ"މތ�ކ�ށ ބ�ނ�ނވ� ފ�ރނ�ޗ�ރ، ގ!
2.3. ސ�މ�ނ� ބ�ނ�ނވ�އޖ�ނ�މ�، އ�ތ�ކ�ތ� ހ-ދ�ނޖ�ހ�ނ� މ�ސ�އކ�ތ� ޙ�ވ�ލ�ވ�  ބ�ދ�ގ�އ�އ� ގ�ދ�ނ�ށ ބ�ނ�ނވ� އ�ހ�ނ�ހ�ނ

.� ފ�ރ�ތ�ނނ�ވ
2.4.  މ�ވ�އޒ�ފ�ނގ� މ�ސރ"މގ�އ� ބ�ނ�ނކ�ރ� ތ�ށ�، ސ�މ�ސ� ފ�ދ� ތ�ކ�އޗ�ކ� މ�ޑ�އ�މ ސޓ�ނޑ�ޑ�ށވ�ރ� ދ�ށނ"ނ ތ�ކ�އޗ�ށ

.� ވ�ނޖ�ހ�ނ� އ�ވ
ބ�އލ"ރ� ނ�ވ�ތ� މ�ށ�ތ�ކ�ތ�ކ�މ�ގ�އ� ވ�ނޖ�ހ�ނ� އ�ވ�. އ�ދ� އ"، ސ�މ�ސ�، މ�ގ!ތ�ނ ޖ-ޑ�، ބ�ތކ�ތ�ށ� ފ�ދ� ތ�ކ�އޗ�ކ�  .2.5

.� ވ�ޅ�ފ�ދ� ތ�ކ�އޗ�ކ� ފ�ސ�ހ�އ�ނ ދ�ބ�ރ�ނ�ޖ�ހ� ޕލ�ސޓ�ކ ނ"ނ ތ�ކ�ތ�ކ�މ�ގ�އ� ވ�ނޖ�ހ�ނ� އ�ވ
 ޒ�ނމ�އ�ކ�ވ�.ޙ�ވ�ލ�ވ�ފ�ރ�ތ�ގ�  ތ�ކ�ތ� ހ-ދ�މ�ކ� މ�ސ�އކ�ތ�ކ�ބ- ރ�ހ�ހ�ކ�އކ�މ�ށ�އ�، ކ�ނދ�ނ�މ�ގ�އ� ބ�ނ�ނކ�ރ�  .2.6
ހ�ވ�ލ�ވ� ފ�ރ�ތ�ނ ކ�އކ�މ�ށ ބ�ނ�ނކ�ރ� ސ�މ�ނ� އ�ދ� ބ�ނދ� މ�ހ�ނ�ށ ކ�ތ�ކ�ތ� ގ�ނގ!ސ ދ�ނ�މ�ށ  މ�ސ�އކ�ތ� .2.7

ރ�ދ�އ ކ�ރ�ނ� ގ�ޅ�ގ�ނ ކ�ރ�ނޖ�ހ� އ�ނމ�ހ� ޚ� ބ�ނ�ނކ�ރ� ބ�ލ�ދ� ފ�ދ� ތ�ކ�ތ� ދ!ވ� ސ�ފކ!ށ ބ�ލ�ހ�އޓ�ނ ޖ�ހ�ނ�އ�ވ�. މ�ކ�މ�
 ލ�ވ� ފ�ރ�ތ�ނނ�ވ�.ހ�ވ� މ�ސ�އކ�ތ�

 ހ-ދ�މ�ކ� ތ�ކ�ތ� ތ�ލ�،ތ�ށ�،ސ�މ�ސ� ފ�ދ� ކ�ތ�ކ�ތ� ގ!ޅ�ތ�ކ�ށ ގ�ނދ�އ�މ�ށ އ�ޅ�ނ� ކ�އކ�މ�ށ ބ�ނ�ނވ�ތ�ކ�ތ� އ�ދ� .2.8
  ހ-ދ�މ�ކ� މ�ސ�އކ�ތފ�ދ� ތ�ކ�ތ� ކ�ތ�ށ� އ�ދ� ޖ-ޑ� ނ ބ�ނ�ނކ�ރ�ނޖ�ހ� ގ�އ�ދ� ކ�ރ�ނޖ�ހ�ނ� ކ�މ�ކ�ވ�.މ�ސ�އކ�ތ�އ� ޙ�ވ�ލ�ވ�ފ�ރ�ތ�ނ
.� ހ�ވ�ލ�ކ�ރ�ފ�ރ�ތ�ގ� ޒ�އމ�އ�ކ�ވ
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3.1.  އ�ވ�. ނ�މ�ވ�ސ ބ�ނދ�މ�ހ�ނނ�ށ މ�ސރ"މ�ކ�އ�  ނ�ދ�ނ�ކ�އކ� ކ�ނދ�ނ�މ�ގ� މ�ސ�އކ�ތ�ށ ބ�ދ�ގ�އ�އ�، ގ�ދ�ނ�އ
ނކ�އކ�ވ�އ�ގ�ނ މ�ވ�އޒ�ފ�ނނ�ށ މ�ސރ"މ�އ ޑ�ޕ�އ�ރއ�ސއ�ނ ދ�އކ�ނ� އ�ވ�. ކ�ބ-ތ�ކ�ތ� ޖ�ހ�ވ�ޑ�އ�ގ�ނނ�ވ�ނ� ޖ�ލ�ގ� ބ�ރ�

.� ގ�ނނ�ވ�ށ�ވ
މ�ސ�އކ�ތ� ޙ�ވ�ލ�ވ�މ�ށފ�ހ�، ބ�ދ�ގ�އ�އ� ގ�ދ�ނ�އ�، މ�ސރ"މތ�އ ބ�ލ�ހ�އޓ�މ�ގ� ހ�ރ�ހ� ޒ�ނމ�އ�އ އ�ފ�ލ�ނޖ�ހ�ނ�  .3.2

ކ�ތ� މ�ސ�އކ�ތ�އ� ޙ�ވ�ލ�ވ� ފ�ރ�ތ�ނނ�ވ�. މ�ގ!ތ�ނ މ�ތ�ނތ�ނ ފ!ޅ� ސ�ފ�ކ!ށ، ދ!ވ�، ކ�ލ�ލ� ރ�ތ�ކ!ށ ބ�ލ�ހ�އޓ�މ�ކ� މ�ސ�އ
 .� ޙ�ވ�ލ�ވ�ފ�ރ�ތ�ގ� ޒ�ނމ�އ�ކ�ވ
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މ�ސ�އކ�ތ� ޙ�ވ�ލ�ވ�މ�ށފ�ހ� މ�ސރ"މތ�ކ�ގ� މ�ރ�މ�ތ�ގ� ކ�ދ�ކ�ދ� މ�ސ�އކ�ތތ�އކ�މ�ގ�އ�ވ� އ�ތދ!ނނ� ތ�ށ�ގ� އ�ސކ�ރ�  .3.3
ފ�ދ� މ�ސ�އކ�ތތ�ކ�ކ�  ބ�ދ�ލ�ކ�ރ�ނ، ފ�ނކ�ރ�އ� ގ�ލ� ބ�ދ�ލ�ކ�ރ�ނ، ތ�ޅ�އ� ތ�ނޑ�ފ�ދ� ތ�ކ�ތ� ބ�ދ�ލ�ކ�ރ�ނ، ހ!ޅ�ބ�ރ� ބ�ދ�ލ�ކ�ރ�ނ

.� މ�ސ�އކ�ތ�އ� ޙ�ވ�ލ�ވ� ފ�ރ�ތ�ގ� ޒ�ނމ�އ�ކ�ވ
3.4.  ލ�ބ� ސޓރ�ކޗ�ރ�ލ ގ�އލ�ނތ�އ މ�ރ�މ�ތ�ކ�ރ�ނ� ޑ�ޕ�އ�ރއ�ސއ�ނނ�ވ�. މ�ސރ"މތ�ކ�ށ
ރ�ތ�ނ ޑ�ޕ�އ�ރއ�ސގ� މ�ވ�އޒ�ފ�ނ ނ�ވ�ތ� ޤ�އ�ދ�ނގ� ފ�ރ�ތ�ނ ލ�ބ� ގ�އލ�ނތ�ކ�ގ� ޒ�ނމ� މ�ސ�އކ�ތ�އ� ޙ�ވ�ލ�ވ� ފ� .3.5

.� އ�ފ�ލ�ކ�ށ ނ�ޖ�ހ�ނ� އ�ވ
3.6.  �އ�ދ� މ�ސ�އކ�ތ�އ� ޙ�ވ�ލ�ވ� ފ�ރ�ތ�ގ� މ�ވ�އޒ�ފ�ނގ� ފ�ރ�ތ�ނ ލ�ބ� ގ�އލ�މ�ގ� ޒ�ނމ� ޑ�ޕ�އ�ރއ�ސއ�ނ ނ�ގ�ކ�ށ ނ�ޖ�ހ�ނ
.� އ�ވ
3.7. �އޖ�ނ�މ� އ�ކ�ނ މ�ސ�އކ�ތ� ޙ�ވ�ލ�ވ� ފ�ރ�ތ�ގ� މ�ވ�އޒ�ފ�ނގ� އ�ހ�މ�ލ�ނ ބ�ދ�ގ�އ�އ�، މ�ސރ"މތ�ކ�ގ� ނ�ރ�ދ�މ� ބލ!ކވ

.� ރ�ނގ�ޅ�ކ�ރ�ނވ�ނ� މ�ސ�އކ�ތ� ޙ�ވ�ލ�ވ� ފ�ރ�ތ�ނނ�ވ�. އ�ނ"ނ ހ�ލ�ތ�ގ�އ� އ�މ�އސ�ލ� ހ�އލ�ކ�ރ�ނ� ޑ�ޕ�އ�ރއ�ސއ�ނނ�ވ
3.8. މ�ތ� ކ�ރ�ދ�ހ�އ�، މ�ކ�ރ�ދ�ހ�އ� އ�ޓ�ޗކ�ރ�ވ�ފ�އ�ވ� ހ�ރ�ހ�ކ�ރ�ދ�ހ�އ ރ�ނގ�ޅ�ށ ކ�ތ�ށ އ�ގ�ހ�ށ�ހ�ޅ�ނ� މ�މ�ޢ�ލ"މ�މ�ސ�އ
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 މ�ހ�ނގ� ޖ�މލ�އ�ކ� ދ�ވ�ހ�ނ ދ�ވ�ހ�ށ ބ�ދ�ލ�ވ�މ�ނދ� ޢ�ދ�ދ�ކ�ވ�.ކ!އތ� ތ�އޔ�ރ�ކ�ރ�ނޖ�ހ�  .4.1
ނޑ� ކ�ރ�އ�ށ އ!ނނ� ދ�ވ�ހ�ށ ކ!އތ� ތ� .4.2 ގ� ކ�ރ�ނ ޖ�ލ�އ!ފ�ހ�ނ އ�ނގ�ނ� އ�ވ�.  22:00އޔ�ރ�ކ�ރ�ނޖ�ހ� ޢ�ދ�ދ� ރ�ގ�

.� ޖ�ހ�ގ�ނ އ�ނނ� ދ�ވ�ހ�ގ� ހ�ރ�ހ� ވ�ގ�ތ�ކ�ށ ކ�އކ�ނ� މ�ޢ�ދ�ދ�ށ ބ�ނ�ކ!ށ�ވ
4.3.  ރ�ނގ�ޅ�ށ މ�މ�ސ�އކ�ތ�ށ އ�ގ�ހ�ށ�ހ�ޅ�ނ� މ�މ�ޢ�ލ"މ�ތ� ކ�ރ�ދ�ހ�އ�، މ�ކ�ރ�ދ�ހ�އ� އ�ޓ�ޗކ�ރ�ވ�ފ�އ�ވ� ހ�ރ�ހ�ކ�ރ�ދ�ހ�އ

.� ކ�ޔ�މ�ށފ�ހ� ހ�ރ�ހ� ކ�ރ�ދ�ހ�ކ�އ�މ�ދ� ފ�ނކ!ށ ވ�ސނ� ދ�ރ�ސ�ކ�ރ�މ�ށފ�ހ� އ�ނމ�ފ�ރ�ހ�މ� ޚ�ދ�މ�ތ�އ ދ�ވ�ނ�ކ�މ�ށ ވ�ނ�މ�އ�ވ
ނ"ނގ!ތ�ކ�ށ ހ�ށ�ހ�ޅ� އ�ގ�ތ�ކ�އ�،  މ�ފ-މގ�އ� .ޗކ!ށފ�އ�ވ� އ�ގ�ހ�ށ�ހ�ޅ�ފ-މ�ނނ�ވ�މ�ކ�ރ�ދ�ހ�އ� އ�ޓ�އ�ގ�ހ�ށ�ހ�ޅ�ނ�  .4.4

 ބ�ލ�އ�އނ�ގ�ނ�ވ�ނ�އ�ވ�. ވ� އ�ގ�ފ-މތ�އފ�ރ�ހ�މ�ނ�
4.5. .� ކ!އތ� ތ�އޔ�ރ�ކ�ރ�ނޖ�ހ� މ�ނ" މ�ޝ�ޓ�އ� އ�ޓ�ޗކ!ށފ�އ�ވ�ނ�އ�ވ
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5.1.  ދ�ދ� ޖ�ލ�އ!ފ�ހ�ނ ބ�ލ�ނޖ�ހ� ބ�ލ�ނތ�ކ�ށ ބ�ލ�މ�ށފ�ހ� ހ�އ ވ�ދ�ވ�ނ�ޖ�ލ�ޞ�ރ�ޙ�އދ�ގ�އ� މ�ސ�އކ�ތކ�ރ�މ�ށ ޞ�ރ�ޙ�އދ�އ
.� ބ�ޔ�ކ�ށ�ވ

5.2.  ހ�އދ�ދ�ގ�ނ މ�ސ�އކ�ތކ�ރ�މ�ށ ޖ�ލ�ޞ�ރ�ޙ�އދ�ށ ވ�ނނ� ހ�ރ�ހ�މ�ހ�ނވ�ސ އ�ބ�ދ�ވ�ސ ތ�ބ�ނވ�ނ� ޖ�ލ�އ!ފ�ހ�ނ
 .�ދ"ކ!ށފ�އ�ވ� ކ�ޑ� ފ�ނނ�ގ!ތ�ށ ކ�ރ�މ�ތ�ގ�އ� ޖ�ހ�އ�ގ�ނ�ވ�. އ�ދ� އ�ކ�ޑ�ގ� ޤ�ވ�ޢ�ދ�ށ ހ�ރ�މ�ތތ�ރ�ކ!ށ ހ�ތ�ނޖ�ހ�ނ�އ�ވ

 ރ�އ�ރ� ޤ�ވ�ޢ�ދ�ތ�އ ކ�ޔ�އ�ދ�ވ�ނ�އ�ވ�.)(ކ�ޑ�ޙ�ވ�ލ�ކ�
5.3.  ޖ�ލ�ގ�އ� ހ�ނގ�ކ�މ�އގ� ސ�ބ�ބ�ނ މ�ސ�އކ�ތ�އ� ޙ�ވ�ލ�ވ�ފ�ރ�ތ�ގ� މ�ޥ�އޒ�ފ�ނ ބ�އ�އވ�ގ�ތ�ތ�ކ�ގ�އ� ޖ�ލ�ޞ�ރ�ޙ�އދ�ނ

 .� ބ�ރ�ށދ�ޔ�މ�ށ�އ�، އ�ތ�ރ�އ�ށވ�ނ�މ�ށ ހ�ރ�ސއ�ޅ�މ�ކ� އ�ކ�ށ�ގ�ނވ�ކ�މ�ކ�ވ
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ހ�މ�ޖ�އސ�ފ�އ� އ!ނނ�ނވ�ނ� ސ�ލފ ސ�ރވ�ސ ގ� ޚ�ދ�މ�ތ�ވ�. ނ�މ�ވ�ސ ބ-ފ�ނ. ޖ"ސ، ސ�އ�ފ�ދ� މ�ސރ"މތ�ކ�ގ�އ�  .6.1
.� ތ�ކ�ތ� މ�ޒ�ށ ގ�ނ�އ�މ�ށ މ�ވ�އޒ�ފ�ނ އ�ދ� ޙ�ލ�ތ�ގ�އ� އ�ކ�ނ ކ!ށދ�ނވ�ނ� އ�ވ

އ�ވ�ގ�ތ�ކ�ށ އ�ކ�ށ�ގ�ނވ�ވ�ރ�ށ  ގ�ޑ�އ�ރ� ޚ�ދ�މ�ތދ�ގ!ތ�ށ ކ�ރ�ނޖ�ހ� މ�ސ�އކ�ތ�ކ�ވ�. ވ�މ� އ�ބ�ދ�ވ�ސ 24މ�މ�ސ�އކ�ތ�ކ�  .6.2
  ސ�ޕ�ވ�އ�ޒ�ރ ހ�ނނ�ނވ�ނ� އ�ވ�. 1ވ�އ�ޓ�ރ�ނނ�އ� ކ�އކ� މ�ހ�ނ ތ�ބ�ނވ�ނ� އ�ވ�. އ�ދ� މ�ދ�ވ�ގ�ނ

ނނ�ށ ފ-ރ�ކ!ށދ�ނޖ�ހ�ނ� ގ�އ�ދ�ބ-ތ�ކ�ތ�ގ� ތ�ރ�އ�ނ ފ�ނ�ކ!ށބ�ހ�އޓ�ނޖ�ހ� ތ�ކ�ތ�ފ�ޔ�ވ�އ� އ�ހ�ނތ�ކ�ތ� ހ�ދ�ކ�އ�އ�، ކ� .6.3
 ހ"ނ�ކ!ށ�ވ�. އ�ދ�، ބ-ފ�ނ�އ�، ފ�ނޏ�އ�، ޖ"ސފ�ދ�ތ�ކ�ތ� ފ-ރ�ކ!ށދ�ނޖ�ހ�ނ� އ�ކ�ށ�ގ�ނވ�ވ�ރ�ށ ފ�ނ�ކ!ށ�ވ�.ގ�އ� ތ�ޒ�ކ�ނމ�ތ�

6.4.  ބ�ނ�ނވ� ކ�ރ�ނޓ�އ� ފ�ނ ދ"ކ�ރ�ނ� ޑ�ޕ�އ�ރއ�ސގ� ޚ�ރ�ދ�ގ�އ�ވ�. މ�ސރ"މތ�ކ�ށ
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ދ�ތ�އ ކ�ރ�ނވ�ނ� މ�ސ�އކ�ތ� ޙ�ވ�ލ�ވ� މ�ސ�އކ�ތ� ޙ�ވ�ލ�ވ� ފ�ރ�ތ�ގ� މ�ވ�އޒ�ފ�ނ ބ�ތ�އބ�މ�އ� އ�ނ"ނވ�ސ ޚ�ރ� .6.5
.� ފ�ރ�ތ�ނނ�ވ

  ރ!ށ� މ�ދ�ވ�ގ�ނ ދ�ނޖ�ހ�ނ�އ�ވ�. 5މ�ހ�ކ�ށ އ�ވ� ތ�ނތ�ނ�ގ�އ� ކ!ނމ� ކ�އ�ނ ތ�އޔ�ރ� ކ�ރ�ވ� މ�ނ"ގ�އ� ރ!ށ� ބ�ނ�ނ ކ!ށފ� .6.6
6.7. �އބ�ސވ� ގ!ތ�ކ�ށ ސ�ނނ�ތ ރ-ދ�ހ�ފ� ކ�ށވ�ރ�ނނ�ށ ހ�ރ�ކ�އ�މ�އ�، ރ-ދ�ވ�އލ�މ�ގ� އ�ނތ�ޒ�މ ދ�ފ�ރ�ތ�ނ އ

 ގ�ކ�ރ�ނ އ�ނގ�ނ�އ�ވ�. 22:00އ�ތ�ރ�އ�ގ�ކ�އ�ނ�ލ� ހ�މ�ޖ�އސ�އ�ދ�ނ ޖ�ހ�ނ�އ�ވ�. ކ�ރ�ޔ�ށއ!ނނ�ދ�ވ�ހ� ރ-ދ�ހ�ފ� ގ�އ�ދ�ނގ� ޢ�ދ�ދ� 
6.8.  .� ބ�ލ�ޙ�ލ�ތ�އ� ގ�ޅ�ގ�ނ ޑ!ކޓ�ރ�ނދ�އވ� މ�ނ"އ�ށ ކ�ށވ�ރ�ނނ�ށ އ�ތ�ރ�އ�ގ�ކ�އ�ނ�ލ� ކ�ނދ�ނޖ�ހ�ނ�އ�ވ
ޑ�ޕ�އ�ރ�އ�ސގ�  ށ ބ�ނ�ނވ�މ�ދ� އ�ފ�ލ�މ�ށ�އ�، މ�ސ�އކ�ތ�އ�ޙ�ވ�ލ�ވ�ފ�ރ�ތ�ގ� ސޓ�ފ�ނ ދ�ތ�ރ�ފ�ތ�ރ�ކ�ރ�މ�ށމ�ސ�އކ�ތ� .7

 ބ�ނ�މ�އނ�ކ�ރ�ވ�ނ�އ�ވ�. އ�ޅ�ނދ�އ އ�އވ�ސ
ރ�ނ މ�ސ�އކ�ތ� ޙ�ވ�ލ�ވ� ފ�ރ�ތ�ނ ބ�އ�ތ�އބ� މ�ވ�އޒ�ފ�ނނ�ކ� ސ�ފ�ތ�ހ�ރ�ކ!ށތ�ބ� ބ�ޔ�ކ�ށ ވ�ނވ�ނ� އ�ވ�. އ�ދ� ވ�ޓ� .8

 �ތ�ބ�ނވ�ނ� ޔ�ނ�ފ-މގ�އ�ވ�. އ�ވ�ޓ�ރ�ނނ�ކ� މ�ނ� ދ�ހ�ވ�ވ�ރ�ށ ދ�ވ�ހ�ބ�ހ�ނ ނ�ވ�ތ� އ�ނގ�ރ�ސ�ބ�ހ�ނ މ�ޢ�މ�ލ�ތކ�ރ�ވ�ވ�ރ�ގ
.� މ�ވ�އޒ�ފ�ނކ�މ�ގ�އ� ވ�ނވ�ނ� އ�ވ

9999.... :    ސ�ފ�ތ�ހ�ރ�ކ�ނ:ސ�ފ�ތ�ހ�ރ�ކ�ނ:ސ�ފ�ތ�ހ�ރ�ކ�ނ:ސ�ފ�ތ�ހ�ރ�ކ�ނ
9.1. �މ-ލޑ�ވސ ފ�ޑ ކ�ތ� ބ�ލ�ހ�އޓ�ނވ�ނ� ހ�ނނ�ތ�ކ�އޗ�އ�، ހ�ފ�ގ�ނގ�ޅ� ތ�ކ�އޗ�އ�، ކ�އ�ބ-ތ� ގ�ދ�ނ�ގ�އ�ބ�ދ�ގ�އ�އ�، ބ�ދ�ގ

 ހ�ދ�ފ�އ�ވ� ހ!ޓ� ރ�ސޓ-ރ�ނޓ ފ�ދ�ތ�ނތ�ނ�ގ� ސ�ފ�ތ�ހ�ރ�ކ�މ�އ�ބ�ހ� ޤ�ވ�ޢ�ދ�އ� ޚ�ލ�ފނ�ވ� އ�ނޑ ޑރ�ގ އ!ތ-ރ�ޓ�އ�ނ
.� ގ!ތ�އގ�މ�ތ�ނނ�ވ

ނޑ�  .9.2 ނ�ފ�ނނ� ގ!ތ�ށ ބ!ލ�ގ�އ� އ�އޗ�އ ކ�އކ� މ�ހ�ނ ބ�ދ�ގ�ތ�ރ�ގ�އ�އ�ޅ� ހ�ރ�ހ�ވ�ގ�ތ�އގ�އ� ތ�ބ�ނވ�ނ� ބ!ލ�ގ�އ�ސތ�ށ�ގ�
�ސޕ-ސ�ބ�ލ އ�ނގ� ސ�އކ�ތ�ގ�އ� އ�ޅ�އ�ރ� އ�ތ�ށ ޑ�ބ-ތ�ކ�ތ� ތ�އޔ�ރ�ކ�ރ�މ�ގ� މ�ވ�. އ�ދ�، ކ�އ�ޅ�އ�ގ�ނ ވ�ރ�ށ ސ�ފ�ތ�ހ�ރ�ކ!ށ

 ލ�އވ�ނޖ�ހ�ނ�އ�ވ�.(ކ�އކ�މ�ގ� މ�ސ�އކ�ތ�ށ ބ�ނ�ނކ�ރ�) 
9.3.  �މ�ހ�އ�ލ�ގ�ޅ�، އ�އކ�ހ�ލ� ޔ�ނ�ފ-މގ�އ�ވ�. އ�ދ� ބ-ކ�ރ�ކ!ށކ!ށ�، ނ�ޔ�ފ�ތ� ވ�އ�ޓ�ރ�ނ އ�ބ�ދ�ވ�ސ ތ�ބ�ނވ�ނ� މ�ސރ"މގ

 .�ނޑ� ސ�ފ�ތ�ހ�ރ�ކ!ށ�ވ  ކ�
މ�ރ� ވ�ޞ�ލ�ތތ�އ ބ�ހ�އޓ�މ�އ� މ�ހ�/މ�ދ�ރ� ފ�ދ� ތ�ކ�ތ� ކ!ނޓރ-ލ ކ�ރ�މ�ކ� މ�ހ�ގ�ދ�ނ�އ� މ�ސރ"މތ�ކ�ގ�އ� ބ�ދ�ގ�ގ�އ�އ�،  .9.4

� .މ�ސ�އކ�ތ�އ� ޙ�ވ�ލ�ވ�ފ�ރ�ތ�ގ� ޒ�ނމ�އ�ކ�ވ
 ތ�ކ�އޗ�ށ އ�ޅ� މ�ތ�ޖ�ހ�ފ�އ�ވ�.ހ�ނނ�ނވ�ނ� އ�ބ�ދ�ވ�ސ ޓ�ފ�އ� ބ-ހ�ރ�ހ� ތ�ކ�އޗ�އވ�ސ ބ�ހ�އކ� .9.5
 މ!ޕކ�ރ�ނޖ�ހ�ނ�އ�ވ�.ޑ�ޓ-ލލ�އ�ގ�ނ  އ�ބ�ދ�ގ�ގ�އ�އ�، ސޓ-ރ�ގ�މ�ސރ"މތ�ކ�އ�،  މ�ދ�ވ�ގ�ނ ދ�ވ�ލ�ކ� އ�އފ�ހ�ރ� .9.6
 ޓ�މޕ�ރ�ޗ�ރ�އގ�އ�ވ�. އ�ތ�ކ�ތ� ބ�ހ�އޓ�ނޖ�ހ�ތ� ބ�ހ�އޓ�ނޖ�ހ�ނ� އ�އ� ތ�ރ�ކ�ރ�އ�އ�، ދ�ޅ�ކ�ނ�އ�އ�، މ�ސފ�ދ�ތ�ކ�މ�ވ� .9.7
9.8. .� ބ�ނ�ނކ�ރ�މ�ށ ފރ�ޖ�ނނ�ގ�މ�ސ ދ�ވ�ނ�ފ�ހ�ރ�ށ ބ�ނ�ނކ�ރ�މ�ށ ފރ�ޖ�ށލ�އ�ގ�ނ ނ�ވ�ނ�އ�ވ
ތ�ވ�ސ މ�ދ�ވ�ގ�ނ އ�ނ"ނ ބ�ވ�ތ�ގ� ތ�ކ�ވ�ޒ�ތ�ގ� ތ�ކ�ތ� ނ�ބ�އ�ވ�މ�ގ�ކ�ރ�ނ އ�ކ�ލ�ނޖ�ހ�ނ�އ�ވ�. ކ�ނ�ބ�ނ�ގ�ތ�ރ�އ�ނ ނ�ބ�އ� .9.9
2 .� ފ�ހ�ރ� އ�ކ�ލ�ނޖ�ހ�ނ� އ�ވ�. އ�ދ� މ�ތ�ކ�ތ� އ�ކ�ލ�މ�ގ�އ� ޖ�ލ�އ!ފ�ހ�ނ ހ�ދ�ފ�އ�ވ� ޤ�ވ�ޢ�ދ�ށ ހ�ރ�މ�ތތ�ރ�ކ!ށ ހ�ތ�ނޖ�ހ�ނ� އ�ވ

ގ� އ�މ�އސ�ލ� ފ�ނ�ނ� އ�އޗ�އތ�ރ�ގ�އ� މ�ދ�ނނ�ވ� އ�އވ�ސ ބ�ވ�ތ�އގ� މ�އސ�ލ�އ�އ ފ�ނ�އޖ�ނ�މ�  ބ- ތ�ކ�ތ�ނކ� .9.10
  ތ�އޔ�ރ�ކ!ށދ�ނޖ�ހ�ނ�އ�ވ�.ތ�ރ�ގ�އ�  ގ�ޑ�އ�ރ� 01 ށވ�ރ� ކ!ލ�ޓ�ދ�ށނ"ނ އ�އޗ�އލ�ނ ހ�މ�އ�އ�އޗ�އ، ނ�ވ�ތ� އ�އ�ބ�ދ�ލ�ގ�އ� އ�

9.10.1. . ވ�ހ�އ�، ކ�ލ� ތ�ޣ�އޔ�ރ� ވ�ނ
9.10.2. . ނ�ވ�ތ� އ�ޞލ�ރ�ހ� ނ�ތ�ނ. ރ�ހ�އ�ގ� އ�ޞލ�ށ ބ�ދ�ލ�އ�އ�ނ
 އ�އޗ�އ އ!ތ�ނ.ބ- ތ�ކ�ތ�ގ� ތ�ރ�ގ�އ� އ!ނނ�ނނ�ވ�ކ�ހ�ލ� ކ� .9.10.3

    މ�ލ�ދ� އ!ފ�ސ�ރ�ނގ� ކ!އތ�:މ�ލ�ދ� އ!ފ�ސ�ރ�ނގ� ކ!އތ�:މ�ލ�ދ� އ!ފ�ސ�ރ�ނގ� ކ!އތ�:މ�ލ�ދ� އ!ފ�ސ�ރ�ނގ� ކ!އތ�: ....10101010
ޖ�ލ�އ!ފ�ހ�ގ� ބ�ނ�މ�ގ�އ� މ�ލ�ދ� އ!ފ�ސ�ރ�ނ/މ�ވ�އޒ�ފ�ނގ� ކ�އ�ނ ބ�އ�މ�ގ� އ�ނތ�ޒ�މ� ހ�މ�ޖ�އސ�އ�ދ�ނ�މ�ކ� މ�ސ�އކ�ތ�  .11

.� ޙ�ވ�ލ�ވ� ފ�ރ�ތ�ގ� ޒ�ނމ�އ�ކ�ވ
12. ތ�ކ�ގ�ތ�ރ�އ�ނ ކ!ނމ�ވ�ސ އ�އގ!ތ�އ މ�ގ!ތ�ނ ކ!އތ� ހ�މ�ޖ�އސ�އ�ދ�ނ�މ�ގ�އ� ތ�ރ�ގ�އ� މ�ދ�ނނ�ވ� ގ!ތ

 ހ�ށ�ހ�ޅ�އވ�ނޖ�ހ�ނ� އ�ވ�. ނ�ވ�ތ� އ�ގ!ތތ�ކ�ގ�ތ�ރ�އ�ނ ޖ�ލ�އ!ފ�ހ�ނ ޚ�ޔ�ރ�ކ�ރ� ކ!ނމ�ގ!ތ�އވ�ސ އ�ނމ� ރ�ނގ�ޅ�ކ�މ�ށ
.� އ�އބ�ސވ�ނ�މ� އ�ކ�ނ ޕރ!ޕ-ސ�ލގ�އ� އ�ގ!ތ�ށ ބ�ޔ�ނކ�ރ�ނވ�ނ� އ�ވ
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    ކ!ނޓރ�ކޓގ� މ�އދ�ތ�:ކ!ނޓރ�ކޓގ� މ�އދ�ތ�:ކ!ނޓރ�ކޓގ� މ�އދ�ތ�:ކ!ނޓރ�ކޓގ� މ�އދ�ތ�: ....13131313
14.  މ�މ�އދ�ތ�ގ�ތ�ރ�ގ�އ� އ�ގ�ށ އ�އވ�ސ ބ�ދ�ލ�އ ނ�ގ�ނ�ވ�ނ� އ�ވ�. އ�ހ�ރ�ދ�ވ�ހ�ވ�. 3ރ�ކޓގ� މ�އދ�ތ�ކ� މ�ލ�ދ�ގ!ތ�ނ ކ!ނޓ
 
15151515....     ހ�ށ�ހ�ޅ�ނ:ހ�ށ�ހ�ޅ�ނ:ހ�ށ�ހ�ޅ�ނ:ހ�ށ�ހ�ޅ�ނ:    ޕރ!ޕ-ސ�ލޕރ!ޕ-ސ�ލޕރ!ޕ-ސ�ލޕރ!ޕ-ސ�ލ

 ނބ�އ�މ�ގ� ޚ�ދ�މ�ތ ދ�މ�ނގ�ނދ� ފ�ރ�ތތ�ކ�ށ އ�ކ�ނޏ�ވ�.ސ�ލ ހ�ށ�ހ�ޅ�ނ� މ�ހ�ރ�ވ�ސ ކ�އ�މ�މ�ސ�އކ�ތ�ށ ޕރ!ޕ- .15.1
 ހ�ށ�ހ�ޅ�ނޖ�ހ�ނ�އ�ވ�. ތ�ގ� ސ�އހ�ކ�ނ އ�ގ�ނ�ލ�ޔ�ނތ�އލގ�އ� ހ�ށ�ހ�ޅ�ފ�އ�ވ� މ�އ�ލ"މ�ޕރ!ޕ-ސ� .15.2
15.3.  �ހ�ށ�ހ�ޅ�އވ�ފ�އ�ވ� އ�ގ�ތ�ކ�ކ� މ�ނ"އ�އ� އ�އގ!ތ�ށ ކ�ނދ�ނ�މ�ށ�އ�، ފ�ރ�ހ�މ� ޚ�ދ�މ�ތ�އ ދ�ނ�މ�ށޓ�ކ�އ� އ�ކ�ށ�ގ�ނވ�ވ�ރ�ށވ�ރ

 ޕ-ސ�ލ ކ�ނސ�ލ ކ�ރ�ވ�ނ�އ�ވ�.ދ�ށ އ�ގ�އކ�މ�ގ�އ� ފ�ހ�ގ� ކ�ރ�ވ�އޖ�ނ�މ� އ�ޕރ!
15.4.  �ޕރ!ޕ-ސ�ލ އ�އ�އ�ކ� ތ�ރ�ގ�އ�އ�ވ� ލ�ޔ�ނތ�އ ހ�ށ�ހ�ޅ�އވ�ނ ޖ�ހ�ނ�އ�ވ�. އ�ލ�ޔ�ނތ�ށ ހ�މ�ޔ�ށ ހ�ށ�ނ�ޅ�ފ�ރ�ތ�އގ

  ކ�ނސ�ލ ވ�ނ�އ�ވ�.ޕރ!ޕ-ސ�ލ
15.4.1. .ތ�ކ�ގ� ކ!ޕ�އ�އ�، ވ�ޔ�ފ�ރ�އ�އ� ބ�ހ� (ކ�ރ�ނ މ�ފ�ދ� މ�ސ�އކ�ތކ!ށފ�އ�ވ� ކ�ނ އ�ނގ�ނ� ލ�ޔ�ނ ހ�ށ�ހ�ޅ�ފ�ރ�ތ�ގ� ޕރ!ފ�އ�ލ

ނ މ�ޢ�ލ"މ�އ�، އ�ސމ�ވ�އޒ�ފ�ނގ� ގ!ތ�ގ�އ� ހ�ރ�ކ�ތތ�ރ�ވ� ފ�ރ�ތތ�ކ�ގ� މ�ޢ�ލ"މ�ތ�އ�، ފ�އ�ނ�ނޝ�ލ ރ�ޕ-ޓތ�ކ�އ�، އ�ހ�ނ ފ�ރ�ތތ�ކ�
 ގ� ޢ�ދ�ދ�، މ�ޤ�މ�އ�ކ�ޓ�ސޓ�މ-ނ�އ�ލ ފ�ދ� ލ�ޔ�ނތ�ކ�އ� މ�ސ�އކ�ތ�ށ އ�ނމ� މ�ދ�ނ ބ�ނ�ނކ�ރ� މ�ވ�އޒ�ފ�ނ ދ�ފ�އ�ވ�

(.� ހ�މ�ނ�އވ�ނވ�ނ� އ�ވ
15.4.2.  (ފ�ރ�ހ�މ�ކ!ށފ�އ�ވ�) އ�ގ�ފ-މ
އ�ހ!ޓ�ނ�ވ�ތ� ރ�ސޓ-ރ�ނޓގ� ފ�ޑއ�ނޑ ހ!ޓ�، ރ�ސޓ-ރ�ނޓ� ފ�ދ� ތ�ނތ�ނ�ގ� ނ�މ�ގ�އ� ހ�ށ�ހ�ޅ�އވ�ނ�މ� ރ�ޖ�ސޓރ�އ�އ�، .15.4.3

 ސ�ފ�ތ�ހ�ރ�ކ�މ� ސ�ޓފ�ކ�ޓގ� ކ!ޕ� ޑރ�ގ އ!ތ-ރ�ޓ�އ�ނ ދ�ފ�އ�ވ�
15.4.4.   ހ�ޅ�ނ�މ� ކ�ނފ�ނ�ގ� ރ�ޖ�ސޓރ�ގ� ކ!ޕ�ފ�ނޏ�އގ� ނ�މ�ގ�އ� ހ�ށ�ކ�ނ
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    ::::ޕ!އ�ނޓދ�ނ� ގ!ތޕ!އ�ނޓދ�ނ� ގ!ތޕ!އ�ނޓދ�ނ� ގ!ތޕ!އ�ނޓދ�ނ� ގ!ތއ�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�  ....16161616

1.   )15ފ�ސވ� މ�ކސ ، 30(ދ�ވ� ޖ�މލ� މ�ކސ  މ�ލ� ތ�ނ�ވ�ސކ�ނމ�ލ� ތ�ނ�ވ�ސކ�ނމ�ލ� ތ�ނ�ވ�ސކ�ނމ�ލ� ތ�ނ�ވ�ސކ�ނ
•  : 50%  ދ�ވ�ހ�ށ ހ�ނގ�ނ� ޚ�ރ�ދ�ގ� 15ބ�ނކ ރ�ފ�ރ�ނސ ސ�ޓ� ނ�ވ�ތ� ބ�ނކ އ�ކ�އ�ނޓ ސޓ�ޓމ�ނޓ: ބ�ނކ ރ�ފ�ރ�ނސ ސ�ޓ� ނ�ވ�ތ� ބ�ނކ އ�ކ�އ�ނޓ ސޓ�ޓމ�ނޓ: ބ�ނކ ރ�ފ�ރ�ނސ ސ�ޓ� ނ�ވ�ތ� ބ�ނކ އ�ކ�އ�ނޓ ސޓ�ޓމ�ނޓ: ބ�ނކ ރ�ފ�ރ�ނސ ސ�ޓ� ނ�ވ�ތ� ބ�ނކ އ�ކ�އ�ނޓ ސޓ�ޓމ�ނޓ

 މ�ދ�ވ�ގ�ނ ރ-ލ ކ�ރ�ވ� ގ!ތ�ށ ހ�ރ�ކ�ނ ބ�ނކ ރ�ފ�ރ�ނސ ސ�ޓ�އ�ކ�ނ ނ�ވ�ތ� އ�ކ�އ�ނޓ ސޓ�ޓމ�ނޓ�ކ�ނ
މ�ކސ ލ�ބ�ނ�.  ފ�އ�ސ�ގ� މ�ނވ�ރ� ހ�މ�ނ�ވ�އ�ސ އ� ނ�ސބ�ތ�ނ މ�ކސ ދ�ވ�ނ�. އ�ދ�  15އ�ނގ�ނ އ!ވ�އޖ�ނ�މ� 

 މ�ކސ.   21ދ�ވ�ނ�.  މ� ބ�ޔ�ށ ގ�ނ�ވ�ގ�ނ ލ�ބ�ނ�  މ�ނވ�ރ� އ�ތ�ރ�ވ�ޔ�ސ އ� ނ�ސބ�ތ�ނ މ�ކސ
 

• :(ރ�ޖ�ސޓރ�ކ!ށފ�އ�ވ� ވ�ޔ�ފ�ރ�އ�އގ�/ހ�ނގ�މ�ނދ� ކ�ނފ�ނޏ�އގ�) މ�ބ�އ�ނވ�ސ ފ�އ�ސ�ގ�  ކރ�ޑ�ޓ ރ�ފ�ރ�ނސ:ކރ�ޑ�ޓ ރ�ފ�ރ�ނސ:ކރ�ޑ�ޓ ރ�ފ�ރ�ނސ:ކރ�ޑ�ޓ ރ�ފ�ރ�ނސ
ނޑ�ކ�ށ ބ�ލ�ނ� ހ�ނނ�ނޖ�ހ� ފ�އ�ސ�ގ� މ�ނވ�ރ� ހ�  9ރ�އޖ�ނ�މ� ކ�ނތ�އ ބ�ލ�ނ� ކ�ރ� ޕ!އ�ނޓ� އ�އގ!ތ�ށ. މ�ނގ�

 މ�ކސ ލ�ބ�ނ�މ� ފ�ސވ�ނ�.  15މ�ކސ އ�ދ� މ�ދ�ވ�ނ�މ�ވ�ސ ނ�ސބ�ތ�ނ މ�ކސ ދ�ވ�ނ� އ�ވ�. ދ�ބ�އ�ނ ޖ�މލ� 
 

  )10ފ�ސވ� މ�ކސ ، 20(ދ�ވ� މ�ކސ  ތ�ޖ�ރ�ބ�ތ�ޖ�ރ�ބ�ތ�ޖ�ރ�ބ�ތ�ޖ�ރ�ބ� .2
•  މ�ސދ�ވ�ހ�  6މ� ޕރ!ޖ�ކޓގ�އ� ހ�މ�ނ� މ�ވ�އޒ�ފ�ނގ� އ�ދ�ދ�ށ ކ�އކ� ކ�ނދ�ނ�މ�ގ� މ�ސ�އކ�ތ�އ މ�ދ�ވ�ގ�ނ

 10މ�ސ ހ�މ�ވ�މ�ނ ލ�ބ�ނ�  6ހ!ޓ�، ޕ�ޓ�އ�ށ ކ�އކ�އ�ދ�ނ�ނ).  ، ކ!ށދ�ފ�އ�ވ�ކ�މ�ގ� ލ�ޔ�ނ އ!ތ�ނ. (ރ�ސޓ-ރ�ނޓ
 10މ�ކސ.  ފ�ސވ�ނ�  20މ�ކސ.  މ�އދ�ތ� އ�ތ�ރ�ވ� ނ�ސބ�ތ�ނ މ�ކސ އ�ތ�ރ�ކ!ށދ� ގ�ނ�ވ�ގ�ނ ލ�ބ�ނ� 

.  މ�ކސ ލ�ބ�ގ�ނ
 

3.  )15ވ� މ�ކސ (ދ�    ޓ�ކނ�ކ�ލޓ�ކނ�ކ�ލޓ�ކނ�ކ�ލޓ�ކނ�ކ�ލ
މ�ވ�އޒ�ފ�ނނ�ށ (ކ�އކ� ، ހ�ޑ ވ�އ�ޓ�ރ، ސ�ޕ�ރވ�އ�ޒ�ރ) މ�ސ�އކ�ތ� ދ�އ�ރ�އ�ނ ލ�ބ�ފ�އ�ވ� ޢ�ލމ�  •

 މ�ސދ�ވ�ހ�ގ� ތ�ޖ�ރ�ބ�). މ�ސ�އކ�ތ ކ!އފ�އ�ވ�ނ� މ�ހ�ރ� ބ�ޑ  6ސ�ޓފ�ކ�ޓ/ތ�ޖ�ރ�ބ�ގ� ލ�ޔ�ނ އ!ތ�ނ (މ�ދ�ވ�ގ�ނ
ދ� ހ�ކ�ނގ� ސ!އ� އ!ނނ�ނވ�ނ� އ�ވ�. މ�ކ�ނކ�ނ ފ�ރ�ހ�މ� ނ�ވ�ނ�މ� މ�ކ�ހ�އ  ހ�ށ�ހ�ޅ� ފ�ރ�ތ�ނނ�މ� އ� ލ�ޔ�މ�އގ�އ�

 .� ނ�ލ�ބ�ނ
 

  )35(ދ�ވ� މ�ކސ  މ�ނ"ތ�ކ�ށ ހ�ށ�އ�ޅ� އ�ގ�މ�ނ"ތ�ކ�ށ ހ�ށ�އ�ޅ� އ�ގ�މ�ނ"ތ�ކ�ށ ހ�ށ�އ�ޅ� އ�ގ�މ�ނ"ތ�ކ�ށ ހ�ށ�އ�ޅ� އ�ގ� .4
 ފ�ޔ�ވ�އ� އ�ހ�ނ�ހ�ނ މ�ސމ�ހ�ގ� މ�ނ") ރ�މ�ޟ�ނ މ�ހ�ގ� މ�ސމ�ނ"( މ�ކސ 28 –އ�އމ� މ�ސމ�ހ�ގ� މ�ސމ�ނ"  •
 މ�ކސ 7 – ރ�މ�ޟ�ނ މ�ހ�ގ� މ�ސމ�ނ"  •

Price formula: (Min value x max point) / Min value 

        ނ�ޓ�: ނ�ޓ�: ނ�ޓ�: ނ�ޓ�: 

ހ�ށ�ހ�ޅ� ޕރ!ފ�އ�ލގ�އ� ހ�މ�ނ�ފ�އ�ވ�  ނ� އ�ފ�ރ�ތ�ކ�ނ ޕރ!ޕ-ސ�ލ�އ�އ�ކ�މ�ސ�އކ�ތ�ގ� ތ�ޖ�ރ�ބ� އ�ވ�އ�ލ�ޓ ކ�ރ�ވ� •
ކ�ރ�ވ�ނ�އ�ވ�. މ�ގ!ތ�ނ ޗ�ކކ�ރ�ކ�ރ�މ�ގ�އ� މ�ޢ�ލ"މ�ތ�ތ�އ އ�ކ�ނޏ�ވ�. އ�ދ� މ�މ�ޢ�ލ"މ�ތ�ތ�ކ�ކ� ތ�ދ�މ�ޢ�ލ"މ�ތ�ތ- ބ�ލ� ޗ�ކ

މ�ޢ�ލ"މ�ތ�އ ކ�މ�ގ�އ� ސ�ބ�ތ�ވ�އޖ�ނ�މ� އ�ފ�ރ�ތ�އގ� ޕރ!ޕ-ސ�ލ ސ�އހ�ނ"ނ ޕރ!ފ�އ�ލގ�އ�ވ� އ�އވ�ސ މ�ޢ�ލ"މ�ތ�ކ� 
.� ކ�ނސ�ލކ�ރ�ވ�ނ�އ�ވ

އ� ގ�ޅ�ގ!ތ�ނ އ�ތ�ރ�މ�ޢ�ލ"މ�ތ� ހ-އދ�ވ�މ�ށ މ�ކ�ރ�ދ�ހ�ގ�އ�ވ� މ�ޢ�ލ"މ�ތ�ތ�ކ�އ� ގ�ޅ�ގ!ތ�ނނ�އ�، މ�ކ�ރ�ދ�ހ�ގ�އ�ވ� މ�ސ�އކ�ތ� - •
 އ�ށ ގ�ޅ�އވ� މ�އލ"މ�ތ� ސ�ފ� ކ�ރ�އވ�ނ އ�ދ�މ�ވ�. 3349104ބ�ނ�ނފ�ޅ�ވ�ނ�މ�  

ރ�ޖ�ސޓރ�ޝ�ނ ސ�ޓފ�ކ�ޓ ހ�ށ�ހ�ޅ�އވ�އ�ރ� ރ�ނ�އ� ކ!އފ�އ�ވ� ސ�ޓފ�ކ�ޓގ� އ�ތ�ރ�ނ ކ!މޕ�ނ� ފ�ރ�ތ�މ� ރ�ޖ�ސޓރ�ކ�ރ�  •
 އވ�މ�އ ދ�ނނ�ވ�މ�ވ�.ސ�ޓފ�ކ�ޓ ހ�ށ�ހ�ޅ�

 

ޖ�ހ�އ�ރ� ފ�ނ�ނސ މ�ނ�ސޓރ� ގ�  10:0010:0010:0010:00    ވ� ހ-މ� ދ�ވ�ހ�    2012201220122012ޖ"ނ ޖ"ނ ޖ"ނ ޖ"ނ     18181818ބ�ޑ ހ�ށ�ހ�ޅ�ނ އ!ނނ�ނ� 
.� ޓ�ނޑ�ރ އ�ވ�ލ�އ�ޝ�ނ ސ�ކޝ�ނ�ގ� ޖ�ލސ�ކ�ރ� މ�ލ�މ�ގ�އ�ވ
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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�::::
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F o r m  I  –  G e n e r a l  I n f o r m a t i o n  

 

All  indiv idual  f i rms and each partner of  a j oint  ventures bidding for the project  must  comple te 

the information in thi s form.   

 

Where  the  bidder proposes to  use subcon tractors  for cri t ical  components  of  the works,  or  for  

work content s in excess of  10 percent  o f  the  value of  the whole  work,  the  fol lowing information 

should also be supplied for  the spec iali s t  subcontractors .Please provide  the f i rs t  regist rat ion 

cer t i f icate  of  the f i rm wi th  the  rev ised registration cert i f icat e.  

 

 
1 Name of firm: 

 

…………………………………………….............................................................................. 

2  Head office address: 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

3 Telephone:  

 

……………………………………………… 

Contact: 

 

………………………………………………… 

4 Facsimile: 

 

……………………………………………… 

email: 

 

…………………………………………………. 

5 Place of Incorporation / registration: 

 

……………………………………………… 

Year of incorporation / registration: 

 

…………………………………………………. 

6 Main line of business: 
 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 
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F o r m  I I  –  A n n u a l  T u r n o v e r  d a t a  

 

 

A ll  bidders and partners of  a  jo int  venture  must  complete the  information in this  f orm.  The  

information supplied should be  the annual turnover of  the Bidder (or each member of  jo int  

venture) ,  the terms of  the amounts  b i l led to the  c lients  for  each year for  work in progress or 

completed at  the end of  the per iod reported.  

 
 

Use a separate shee t  for  each partner  of  a  joint  venture .  

 

 

Annual turnover data (Catering only) for the last three years 

Year Turnover 

2011  

2010  

2009  

2008  
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F o r m  I I I  -  S u mm a r y  o f  C o n t r a c t  C o mm i t m e n t s /  

w o r k s  i n  P r o g r e s s  

 
All  b idders and partners  of  a jo int  venture  Bidder should provide informat ion on the ir  current  

commitments  on a l l  contrac ts  that  have  been awarded,  or  for  which a  le t ter  of  intent  or  

acceptance has been received,  of  for  contrac ts  approaching comple t ion,  but  for  which an 

unqual i f ied,  fu l l  comple t ion cert i f icate  has ye t  to be i ssued.  

 

 

Name of Contract Value of outstanding work Estimated completion date 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   
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F o r m  I V  –  F i n a n c i a l  D a t a  

 
All  Bidders and par tners of  a jo int  venture ,  should provide f inancial  i n formation to  

demonstrate  t hat  they  meet  the  requi rements  for  prequa li f icat ion.  Each appl icant  or  partner 

of  a  joint  venture must  f i l l  in t his  form.  I f  necessary,  use separate shee ts  to provide  comple te  

banker information.  A  copy  of  the  audi ted balance shee t  for  each of  the last  three years 

should be at tached.  

 

Banker Name of banker: 

 

………………………………………………………………………………………… 

Address of Banker: 

 

………………………………………………………………………………………… 

Telephone: 

 

………………………………………….. 

Contact name and title: 

 

………………………………………….. 

Facsimile: 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

Attach Bank Reference  Let ter  /  Bank  Account Statements /  audi ted f i nancial  s tatement of  the  

las t  years.  

 

Cash flow Figure Amount 

1.  

2  

3  

 

Speci fy  proposed sources of  credit  l ine  to meet  the cash f low demands of  the  Projec t .  

 

Source of credit line Amount 

1.  

2  

3  

Prov ide the reques ted Credit  re ference  le t ters f rom the  bank’s  or other companies.  

Firms  owned by indiv iduals,  and partnerships,  may submi t  their  balance shee ts cer t i f ied by a 

regis tered accountants .  
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F o r m  V  –  J o i n t  V e n t u r e  D a t a  

 
A copy  of  the jo int  venture  agreements  must  be at tached to this  form.   

Name of all partners 

1. Lead partner: 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

2. Partner: 

 

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

3. Partner: 

 

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

4. Partner: 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
Total  va lue of  annual  const ruc tion turnover,  i n  terms of  work bi l led to  cl ients  at  the end of  

the  Projec t  

 

Annual Turnover Data ( Catering only) for the last three years 

Cash flow Figure Amount 

1. Lead partner  

2. partner  

3. partner  

4. partner  

Total  
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F o r m  V I  –  E x p e r i e n c e  i n  C o n t r a c t s  o f  S i m i l a r  

n a t u r e  

List  a l l  works of  value  above MRF 100,000.00 performed in the last  f ive years.  A ttach 

re fe rence let te rs .    

 

V
a
lu
e 
o
f 
C
o
n
tr
a
ct
  

        

T
y
p
e 
o
f 
W
o
rk
 

P
er
fo
rm

ed
 a
n
d
 Y
ea
r 
o
f 

C
o
m
p
le
ti
o
n
 

        

N
a
m
e 
o
f 
C
li
en
t 
a
n
d
 

C
o
n
ta
ct
 P
er
so
n
 

     

 

   

N
a
m
e 
o
f 
P
ro
je
ct
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F o r m  V I I  –  P e r s o n n e l  /  S t a f f  P r o p o s e d  f o r  t h e  

P r o j e c t  

For spec i f ic  posi t ions  essent ial  to  con trac t  implementat ion,  bidders should provide the  names 

of  candidate s qual i f ied to  meet  the  spec if ied requirements  s tated for  each pos i t i on.  The data 

on the i r exper ience  should be  suppl ied in separate  shee ts using one form IX for each 

candidate .  A ttach copy  of  CV’s.   

 

 

1. Title of position: Chef 

Name of candidate: 

  

2 Title of position: Head  Waiter 

Name of candidate: 

  

3 Title of position: Supervisors 

Name of candidate: 

  

4 Title of position: 

Name of candidate: 
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F o r m  V I I I  – E x p e r i e n c e  S u mm a r y  o f  K e y  P e r s o n n e l  

Please inc lude  the  fol lowing staf f  proposed to  carry out  the pro ject .  (Genera l  Management,  

Administrat ion,  Technical  Management,  Project  Manager,  Projec t  Engineer ,  Si te  Engineer  

and a Si te  Superv isor. )  Attach copy  of  Qual i f ication cert i f icat es  and CV’s.   

 

 

Position: 

 
 

Candidate 

Information 

Name of Candidate: 

 

Date of birth: 

Professional Experience:                            Highest Qualification achieved: 

 

Present employment Name of Employer: 

 

 

Address of Employer: 

 

Telephone: 

 

Facsimile: 

Years with present Employer: 

 

 
Summarize  profe ssional  experience over the  las t  10 years ,  in  reverse chronological  order.  

Indicate part icular technical  and managerial  exper ience relevant  to the project .  

 

 

From  to Company: 

 

Project: 

  Position: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relevant Experience:  

 

 

 

From  to Company: 

 

Project: 

  Position: 

 Relevant Experience:  
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F o r m  I X  –  E q u i p m e n t  P r o p o s e d  f o r  t h e  P r o j e c t  

Major i tems  of  Contrac tor’ s  Equipment proposed for carry ing out  the Works.  Lis t  al l  

in formation requested below.  

 

O
w
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, 
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se
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m
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?
) 
o
r 
to
 b
e 

p
u
rc
h
a
se
d
 (
fr
o
m
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m
?
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C
o
n
d
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n
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n
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, 
g
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d
, 

p
o
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 a
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d
 n
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m
b
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a
v
a
il
a
b
le
 

        

D
es
cr
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o
n
, 
M
a
k
e 
a
n
d
 

a
g
e 
(y
ea
rs
) 

     

 

   

It
em

 o
f 
E
q
u
ip
m
en
t 

        

 



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
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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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