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U-008ް/2015އުސޫލުްނަނ ބަރު:ްް

1122ްޑިސެނ ބަރ12ްްުތާރީޚ :ް

 
 

ކޮށް ޝޯޓ ލިސ ޓ ްްފަރާތ ތައ ްކުރިމަތިލާފައިވާްްމަޤާމަށ ްްއޮފިސަރުގެްކަސ ޓަމ ސ ްްއެސިސ ޓަނ ޓ ް
މީހުނ ްހޮވުމުގައިް ނޑުްްބަލާނެމަޤާމ ތަކަށް  ްމިނ ގަ

ް

ްުކރިްްބޭނުނ ވެގެނ ްމުވައ ޒަފުނ ްމަޤާމަށ ްއޮފިސަރުގެްކަސ ަޓމ ސ ްއެިސސ ޓަނ ޓ ްމިއީ،ް(ހ)ް.2ްތަޢާރުފް 
(2015ްްއޯގަސ ޓ 25ް)14-E1/1/2015/73ް (IUL)ްނަނ ބަރުްކަސ ޓަމ ސ ގެ

ްމަޤާމަޝޯޓ ލިސ ޓ ްފަރާތ ތައ ްކުރިމަތިލިްމަޤާމަށ ްއެްގުިޅގެނ ،ްއިޢުލާނާ ްމީހުނ ްކޮށ  ށ 
ނެޑވެްމިނ ްބަލާނެހޮވުމުގައިް  .ގަ

ް
ްނަނ ބަރުްް)ށ(ްް ް)ަގވާއިދު ްގަާވއިދު ްުމވައ ޒަފުނ ގެ ްސަރވިސ ގެ ްަކސ ޓަމ ސ  މިއީ،ްމޯލ ޑިވ ސ 

2012/R-35ް ްެގ ްބަޔާނ ކޮށ ފައިާވ89ްް( ްަގއި ް)ނ( ްއަިދ ް)ށ( ް)ހ(، ްމާއ ދާގެ ވަަނ
ނެޑވެ. ނަޑއެޅުުމގެްޮގތުނ ްހަދާފައިވާްމިނ ގަ ްކަނ ތައ ތައ ްކަ

ް
ްއެކުަލވާް)ނ(ްް ނޑު ްމިނ ގަ ްނުލިބިްމި ްވަޒީފާ ްނިނ މާފައި ްސުކޫލ  ްބަލާފަިއވާނީ، ލުމުގައި

ްފަ ްއުޅެމުނ ދާ ްމުޖުތަމަޢުގައި ްތެެރއިނ  ްފަރާތ ތަކަާށިއްާރތ ތަކުގެ ްރަނގަޅު ތަޢުލީމީގޮުތނ 
ްޙާސިލ ނުކުް ްނަތީޖާެއއ  ްރަނގަޅު ްއެނ މެ ްތަޢުލީމީގޮތުނ  ްނަމަވެސ  ޙިލ ުމެގްރެވުނު

ް ްގޮތުނ ނާއި ްިއޖުތިމާޢީ ްްގޮތުނ ޢަމަލީގޮތުނ ނާއި ްހުރިްްޚިދުމަތ ކޮށ ދެވިދާނެޤައުމަށ  ްހުނަރު
ްޚިދުމަތ ކުރުމުގެްްފަރާތ ތަކަށ ވެސ  ްޤައުމަށ  ްިދެވހި ްތަނަވަސ ކޮށ ދީ، ްުފރުސަތު ަވޒީފާގެ

ްފުރުސަތުްއެފަރާތ ތަކަށ ްދެވޭެނގޮތަށެވެ.ް
ް

ްގޮުތގައިްަޝރުޠުގެްމަާޤމުގެ
އިޢުލާނުަގއިްބަޔާނ ޮކށ ފަިއވާް

ްޝަރުޠުތައް 

"ްޑީ"ްދަށ ެވގެނ ްމާއ ދާއިނ 1ްްއިމ ތިޙާނެއ ަގއިްއެެފނ ވަރުގެްނުވަތަްއޯެލވެލ ްޖީސީއީް(ހ)ް.2
ްލިބިފައިވުނ ؛ްފާސ 
ް
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"ްސީ"ްދަށ ވެގެނ ްމާއ ދާއިނ ްމިްްދިވެހި،ްއިމ ތިޙާނުގައިްސެޓ ފިެކޓ ްސުކޫލ ްސެކަނ ޑަރީް(ށ)ްް
ްލިބިފައިވުނ ؛ްފާސ 
ް

ްބަާލނެްހޮުވުމގައިްމީހުނ 
ްމިނ ަގނޑުް

ނޑައަޅާީންތިރީގަިއާވްްރިމަތިލާފައިވާކުްށ މަޤާމަް.3 ްކަ ްމީހުނ  ްހޮވާނެ ްމަޤާމަށ  ްތެެރއިނ  ފަާރތ ތަކުގެ
ްޝޯޓ ލިސ ޓުކޮށ ގެނ ނެވެ. ްހޮވުމުަގއިްްށ މަޤާމަްޝޯޓ ލިސ ޓުކޮށ ،ްެއގޮތުނ ްގޮތުގެމަތިނ  ްމީހުނ 

ނޑުގެް ް.ަވކިނ ނެވެނ މެްރޭނ ޖެއ ްކޮބަޔާނ ކޮށ ަފިއވާްވަނަްމާއ ދާަގއ21ްްިބަލާނީްމިްމިނ ގަ

ް

ްްޝޯޓ ލިސ ޓުކުރުނ ؛ދަރަޖައަކަށ ްމީހުނ 3ްްްބަލައިގެނ ްފެނ ވަރަށ ްތަޢުލީމީް)ހ(ްް

ް

ކަސ ޓަމ ސ ގެްޤާނޫނާއިްކަސ ޓަމ ސ ގެްޢާނ މުްގަާވއިދާއިްަކސ ޓަމ ސ ގެްޢާނ މުްމަޢުލޫމާތުްް)ށ(ްް
ްޝޯޓ ލިސ ޓުކުރުނ ؛ްދީގެނ ްޓެސ ޓެއ ހިމެނޭގޮތަށ ް

ްސ ޓުކުރުނ ؛ޝޯޓ ލިްށ ގެނ ްކޮއުްއިނ ޓަރވިްް)ނ(ްް

ްކުރުުމގައިްޝޯޓ ލިސ ޓު
ނޑުްްބަލާނެ ްމިނ ގަ

ްުކރުމުގައިްްޝޯޓ ލިސ ޓ ްބަލައިގެނ ްފެނ ވަރަށ ްތަޢުލީމީްފަރާތ ތަކުގެްކުރިމަތިލާފައިވާްމަޤާމަށ ް.4
ްތިރީގައިްޢަދަދުްއެފާސ ތަުކގެްފާސ ތަކާއި،ްބަލާނެްދިނުމުގައިްމާކ ސ ްފާސ ތަކަށ ްތަޢުލީމީ

ް.ވެމިވަީނއެްބަޔާނ ކޮށ ފައި
ް

 ދިވެހި؛ްއިމ ތިޙާނުގެްސެޓ ިފކެޓް ްސުކޫލ ްސެކަނ ޑަރީ .2ްްް

 އިނގިޭރސީ؛ްއިމ ތިޙާނެއ ގެްއެފެނ ވަރުގެްނުވަތަްއޯެލވެލ ްޖީސީއީ .1

ްފާސ ްްމަތިނ ްެއނ މެްއިމ ތިޙާނެއ ަގއިްއެެފނ ވަރުގެްނުވަތަްއޯެލވެލ ްޖީސީއީ .3
ްްތެޭރގައިްީމގެ)ްމާއ ދާ؛2ްްލިބުނު ްމިްްީސ،އިނގިރޭްައދިްިދވެހިއެސ އެސ ސީ
 .(ނުހިމެނޭނެއެވެްދެމާއ ދާ

ް
ްމާކ ސ ްފާސ ތަކަށ ްތަޢުލީމީ
ްދޭެނގޮތް 

ްް.ގޮތުގެމަތިނ ނެވެްްބަާޔނ ކޮށ ފައިވާްފާސ ތަކަށ ްމާކ ސ ްދޭނީްތިރީގައިްތަޢުލީމީްލިބިފައިހުރިް)ހ(ް.2
ް

2. Aް ؛މާކ ސ 2ްްފާހަކަށ 

1. Bް ؛މާކ ސ 4ްްފާހަކަށ 

3. Cް ؛މާކ ސ 3ްްފާހަކަށ 

4. Dް ް؛މާކ ސ 1ްްފާހަކަށ
ްޝޯޓ ލިސ ޓ ކުރެް)ށ(ްް ްބަލައިގެނ  ްފެނ ވަރަށ  ްމަތިނ 04ްް%ްވޭނީ،ތަޢުލީމީ ްއެއަށ ވުރެ ނުވަތަ

ްމާކ ސ ލިބޭްފަރާތ ތަކެވެ.
ް
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ްާދއިާރާއގުޅޭްކަސ ޓަމ ސ ގެ
ްީދގެނ ްޓެސ ޓެއ 

ްޝޯޓ ލިސ ޓުކުރުން 

ްކުރުމަށް ްއިނ ޓަރިވއުްފަާރތ ތައ ްޝޯޓ ލިސ ޓުކުެރވޭްބަލައިެގނ ްފެނ ވަރަށ ްތަޢުލީމީް(ހ)ް.6
ަގވާއިާދިއްްޢާނ މުްކަސ ޓަމ ސ ގެްޤާނޫނާއިްަކސ ޓަމ ސ ގެްކުރުމަށ ޓަކާްޝޯޓ ލިސ ޓު
ްްދެވޭްހިމެނޭގޮތަށ ްމަޢުލޫމާތުްޢާނ މުްކަސ ޓަމ ސ ގެ ްޗޮއިސ  ޓެސ ެޓއ ްމަލ ޓިޕ ލ 
ނަޑއެޅިަފއިވާްމިގޮތުނ ްދެވޭދެވޭނެެއވެ.ް މިނިޓެވެ.ްމިްޓެސ ޓ 04ްްވަގުަތކީްްެޓސ ޓަށ ްކަ

ްއިަތކުނ ެނވެ.ްދެވޭނީްތިރީގަިއވާްބަ
ް

ްކަސ ޓަމ ސ ގެްޢާނ މުްަގވާއިުދގެްެއއ ވަނަްަބއިގެްެދވަނަްބާބު .1ްްް
ްކަސ ޓަމ ސ ގެްޢާނ މުްަގވާއިުދގެްތިނ ވަނަްބަިއގެްެއއ ވަނަްބާބު .2
ްކަސ ޓަމ ސ ގެްޢާނ މުްަގވާއިުދގެްއަށ ވަނަްބައިް .0
ްތެރޭ .0 ް)މީގެ ްމަޢުލޫމާތުނ  ްޢާނ މު ްގުޅޭ ްކަސ ޓަމ ސ އާ ްޤާނޫނާއި ގަިއްކަސ ޓަމ ސ ގެ

(ްގަިއhttp://www.customs.gov.mvްހިމެނޭނީްކަސ ޓަމ ސ ގެްވެބ ސައިޓ ް)
ްބަޔާނ ކޮށ ފަިއވާްމަޢުލޫމާތެވެ.

ްއަނ ާގްް)ށ(ްް ްކަސ ޓަމ ސ އިނ  ްއައުަމށ  ްޓެސ ޓަށ  ްބަާޔނ ކޮށ ފައިވާ ްގައި ް)ހ( ްމާއ ދާގެ މި
ް ްނުވެވޭނަމަ، ްޙާިޟރު ްގަިޑއަށ  ްާޙޟިރުވާނ ޖެހޭ ްތަނަކަށ  ްއަނ ގާ ަގޑިޖެހުމުެގްގަިޑއަށ 

ކުރިނ ްއެކަނ ްކަސ ޓަމ ސ ގެްހިޔުމަނ ްރިސޯސ ްސެކ ޝަަނށ ްއަނ ގަނ ވާނެެއވެ.ްމިގޮތުނ ް
ްެދޭވް ްމިގޮތުނ  ްދެވޭނެެއވެ. ްފުރުސަުތ ްެއއ  ްއިތުރު ްޙާޟިރުުވމަށ  ްފަރާތ ތައ  އަނ ގާ
ްކަމަށ ް ްޙާޟިރުނުވީ ްެޓސ ޓަށ  ްއެމީހަކު ްނުވެއ ޖެނަމަ، ްޙާޟިރު ފުރުސަތުގަިއވެސ 

ްވެ.ްއަދިްއެފަރާަތކަށ ްއަލުނ ްޓެސ ޓ ްނުދެވޭނެެއވެ.ބެލެވޭނެއެް
ްް

ްއެނ ގުމުނ ،ްް)ނ(ްް ްކަސ ޓަމ ސ އިނ  ްއައުމަށ  ްަބޔާނ ކޮށ ފައިާވްޓެސ ޓަށ  ް)ހ(ްގައި ްމާއ ދާގެ މި
ްނާނ  ްތަނަކަށ ްޙާޟިރުނުވެވޭެނކަނ  ްއަނ ގާ ްގަޑިއަށ  ްއަނ ާގ ްކަސ ޓަމ ސ އިނ  ގަިއ

ްއަިދް ްބެލެވޭނެެއވެ. ްކަމަށ  ްޙާޟިރުނުވީ ްޓެސ ޓަށ  ްއެމީހަުކ ޙާޟިރުނުވެއ ޖެނަމަ،
ްއެފަރާތަކަށ ްއަލުނ ްޓެސ ޓ ްުނދެވޭނެެއވެ.

ް
ްއިނ ޓަރވިއުްުކރުމަށ ޓަކާ
ްޝޯޓ ލިސ ޓުކުރާނެްޢަަދދުް

ްް)ހ(ް.7 ްގޮުތނ މަޤާމަށ  ްހޮވުމުގެ ްކުރުމަށ ޓަކާްްމީހުނ  ތަޢުލީމީްޝޯޓ ލިސ ޓުކުރާނީ،ްްއިނ ޓަރިވއު
ްޝޯޓ ލިސ ޓ ކުރެ ްބަލައިގެނ  ްތެރެއިން ްވޭފެނ ވަރަށ  ްއެއަށ ވުެރ04ްް%ްމީހުނ ގެ ނުވަތަ

ްމަތިނ ްމާކ ސ ލިބޭްފަރާތ ތަކެވެ.
ް

ްް(ހ)ް.9ްއިނ ޓަރވިއުްުކރުން  ނުޑގެ ްމިނ ގަ ްމި ްކުރާީނ، ްަބޔާނ ކޮށ 21ްއިނ ޓަރިވއު ްާމއ ދާގައި ްކޮނ ެމްވަނަ ފަިއވާ
ގުނަްމީހުނ ނާއެވެ.21ްްކަމަށ ްބަޔާނ ކޮށ ފައިވާްޢަދަދުގެްްމީހުނ ްހޮވާނެްޢަދަދުރޭނ ޖަކުނ ް
ް.ްމިވަނީެއވެްބަޔާނ ޮކށ ފައިްތިރީަގއިްދާއިރާތައ ްބަލާނެްްކުރުމުަގއިްއިނ ޓަރިވއު

ް
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 ްމިނ ވަރު؛ްލިބިފައިވާްހުނަރުްތަމ ރީނާއިްމަސައ ކަުތގެްގުޅުނ ހުރިްކަސ ޓަމ ސ އާ .2

 ޭރވުނ ؛ްކަނ ކަނ ްއިސ ނެގުާމއި .1

ނުޑ؛ްހެދުނ  .3  އެޅުމުގެްމިނ ގަ

 ހުނަރު؛ްވާހަކަދެއ ކުމުގެ .4

 މިނ ވަރު؛ްހުނ ނަްއޮށ ޓަރުްއެއ ެޗއ ގައިްބުނާ .2

 ުހނަރު؛ްޙައ ުލކުރުމުގެްމައ ސަލަތައ  .6

 ގުޅިގެނ ްމަސައ ކަތ ްކުރުމުގެްމިޒާޖު؛ްމީހުނ ނާ .7

 ްކަނ ކަމަށ ްލޯހުޅުވިަފއިވާްިމނ ވަރު؛ްއާ .9

 ތެރިކަނ ؛ހޭލުނ  .8

 ކަސ ޓަމ ސ ގެްާދއިރާއަށ ްަޝއުުގވެރިކަނ ްހުރިްމިނ ވަރު؛ .21

 ކަސ ޓަމ ސ ގެްމަަސއ ކަތ ަތއ ްކުރެވޭނެްިސއ ޙީްޤާބިލުކަނ ްހުރިްމިނ ވަރު؛ .22

 ގިނަްދުވަސ ވެފަިއވާްމިނ ވަރު؛ވަޒީފާެއއ ްއަދާުނކޮށ ްސ ކޫލ ްނިމިް .21

ް
ްއިނ ޓަރިވއުއަށ ްޙާޟިުރެވ،ްކުނ ،ކުރުމަށ ޓަކާްޯޝޓ ލިސ ޓ ްކުރެވޭްފަރާތ ތަްއިނ ޓަރިވއުް)ށ(ްް

ްފޯމުް ްމަޢުލޫމާތު" ްކުރަނ ޖެހޭ ްފުރިހަމަ ްފަރާތ ތަކުނ  ްއެޭދ "ވަޒީާފއަށ 
ްފުރިހަމަކުރަނ ވާނެއެވެ.ް

ް
ހޮވުމަށ ޓަކާްްމަޤާމަށ  މީހުން 

ްގޮތ ްމާކ ސ ދޭނެ
ް.މިވަނީެއވެްބަޔާނ ކޮށ ފައިްތިރީަގއިްދޭނެގޮތ ްމާކ ސ ްހޮވުމަށ ޓަކާްމީހުނ ްްށ މަޤާމަް.8

ނޑައެިޅފައިވަނީްފެނ ވަރަށ ްތަޢުލީމީް(ހ)ްް ްއިނ ސައ ަތއެވެ.41ްްކަ
ް

ކަސ ޓަމ ސ ގެްޤާނޫނާއިްކަސ ޓަމ ސ ގެްޢާނ މުްގަާވއިދާއިްަކސ ޓަމ ސ ގެްޢާނ މުްމަޢުލޫމާތުްް(ށ)ްް
ްއިނ ަސއ ތައެވެ.11ްްަކނޑަެއޅިފަިއވަނީްޓެސ ޓަށ ހިމެނޭގޮތަށ ްދެވޭް

ް
ނަޑއެޅިަފއިްްއިނ ޓަރިވއުއަށ ް(ނ)ްް  އިނ ަސއ ތަެއވެ.41ްްވަނީކަ

ް
ްކޮނ ެމްްްް ްެއއިނ  ްމާކ ސ ތަކަކީ ްބަޔާނ ކޮށ ަފއިާވ ްަގއި ް)ނ( ްއަިދ ް)ށ( ް)ހ(، ްމާއ ދާގެ މި

ް ްެދވޭ ްވަިކވަކިނ  ްމާކ ސ 211ްްބަޔަކަށ  ްޖުމ ލަ ްއެބައިތަުކގެ ްތެރެއިނ ، މާކ ސ ގެ
ނަޑއެޅުމަށ ޓަކާްއެކަަށއަޅާަފއިވާްމިނ ވަެރވެ. ްކަ

ހޮވުނ ްމަޤާމަ ްްޝޯޓ ލިސ ޓުްކުރުމަށ ްއިނ ޓަރިވއުް.21ްށ ްމީހުން  ނުޑގެ ްމިނ ގަ ްމި ްފަާރތ ތަކަށ  ްހުރިހާ ވަނ18ްްަކުރެވޭ
ްއިނ ޓަރވިުއް ްލިސ ޓ  ްފަރާތ ތަކުގެ ްއެ ްދިނުމަށ ފަހު ްމާކ ސ  ްޮގތަށ  ްބަޔާނ ކޮށ ފަިއވާ މާއ ދާގައި

ްތަ ްލިސ ޓ  ްިމގޮތުނ  ްއެކުަލވާލަނ ވާނެެއވެ. ްތަރުތީބުކޮށ  ްކުރުމަށ ފަޕެނަލ އިނ  ްމަޤާމަރުތީބު ށް ހު،
ްރޭނ ޖުތަކަށ ް ްތިރީަގިއވާ ްބަލައި، ްައށ  ްމާކ ސ  ްލިބުނު ްފެނ ވަރަށ  ްތަޢުލީމީ ްހޮވާނީ، މީހުނ 
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ނަޑއެޅިފަިއވާްޢަދަދަށެވެ.ްިމްޢަދަދުތަކަށ ްމީހުނ ްހޮވާނީްކޮނ މެްރޭނ ޖަކުނ ވެސ ްއެނ ެމްމަތިން  ކަ
ްފަރާތ ތަކަކަށ  ްގިނަ ްެއކަކަށ ވުރެ ްތަރުތީބުނ ނެވެ. ްލިބުނު ްމާކ ސ ްްމާކ ސ  ެއއ ވަަރކަށ 

ނޑަައޅާނީްއިނ ޓަރިވއުްޕެނަލ އިނ ެނވެ.ްހޮވަނ ްފައިވާނަމަ،ްޭއގެްތެރެއިނ ލިބި ްފެނ ނަްމީހަކުްކަ
ް

9ްމީހުނ ްހޮވާނެްޢަދަދު:ްްއާްދެމެދުނަމަ؛ް%100އާއިްް%80ލިބުނުްމާކ ސ ްް)ހ(ްް

8ް:ްމީހުނ ްހޮވާނެްޢަދަދުްއާްދެމެދުނަމަ؛ް%79އާއިްް%60ލިބުނުްމާކ ސ ްް)ށ(ްް

 6މީހުނ ްހޮވާނެްޢަދަދު:ްްއާްދެމެދުނަމަ؛ް%59އާއިްް%40ލިބުނުްމާކ ސ ްް)ނ(ްް

ްމަާޤމުގެްަޝރުޠަށ ވުރެްމަތީ
ްނުބެލުން ްފާސ ތަކަށ 

ނޑުގެްމިްބެލުމުގައި،ްފެނ ވަރަށ ްތަޢުލީމީްކުރުމަށ ޓަކާްޝޯޓ ލިސ ޓ ް.22 ްާމއ ދާަގއިްވަނ2ްަްމިނ ގަ
ްނުބެލޭނެއެވެްފާސ ތަކަށ ްއެނޫނ ްޔަަވއިފިްފާސ ތައ ްތަޢުލީމީްބަޔާނ ކޮށ ފަިއވާ ްފާސ ްމަތީ.

ނުޑގެްމިްފަރާތ ތަކަީކވެސ ްލިބިފައިވާ ްތަޢުލީމީްްަބޔާނ ކޮށ ފަިއވާްމާއ ދާގައިްވަނ2ްަްމިނ ގަ
ނޑާްމިްއ ވެސ އެފަރާތެްފަރާތެއ ނަަމ،ްއޮތ ްތައ ފާސ  ްޝޯޓ ލިސ ޓ ްެއއ ގޮތަށ ްިމނ ގަ

ް.ކުރެވޭނެެއވެ
ް

ކުރިނ ްކަސ ޓަމ ސ ަގއިް
ަފއިްއުޅެަފިއވާްވަޒީ

ފަރާތ ތަކާެމދުް
ްޢަމަލުކުރާެނގޮތް 

ްުއޅެފައިާވްމަޤާމަް.21 ްަވޒީފާެއއ ަގއި ްަކސ ޓަމ ސ ގެ ްތެރެއިނ ،ްކުރިނ  ްފަރާތ ތަކުގެ ްކުރިމަތިލާފައިވާ ށ 
ްގޮތުނ ް ްއަދަބެއ ެގ ްއިދާރީ ްސަބަބުނ ، ްވުމުގެ ްޚިލާފު ްގަާވއިދާ ްޤާނޫނާއި ްތެރެއިނ  ފަރާތ ތަކުގެ

ްށ ްނުހޮވޭނެއެވެ.ކޮށ ފައިވާްފަރާތ ތައ ްމަޤާމައިނ ްަވކިްކަސ ޓަމ ސ ގެްވަޒީފާް
ް

ްސުކޫލ ްސެކަނ ޑަރީްއެވަީނ،ްބުނެފައިްކަމުަގއިްއިމ ތިޙާނެއ ްއެފެނ ވަރުގެްނުވަތަްއޯެލވެލ ްޖީސީއީް.23ްމާނަކުރުން 
ް.އިމ ތިޙާުނތަކަށެވެްލެވެލ ގެްސެޓ ފިކެޓ 

ް
ނުޑަގއިް މިްމިނ ގަ
ްނެތ ކަމެއ ްދިާމވުން 

ްމަޤާމަް.24 ްހޮވުމާްށ  ްމީހުނ  ްތަކަށ  ްމަޤާމު ްކުުރމާއި ްޝޯޓ ލިސ ޓު ްަފރާތ ތައ  ކުރިމަތިލާފައިވާ
ްގޮތެއ ް ްއެކަމަކާމެުދ ްދިމާވެއ ޖެނަމަ، ްކަމެއ  ްނެތ  ްބަޔާނ ކޮށ ފައި ނޑުަގިއ ްމިނ ގަ ްމި ގުޭޅގޮތުނ 

ްނިނ މާނީްހިޔުމަނ ްރިސޯސ ްމެނޭޖ މަނ ޓ ްބޯޑުނ ނެވެ.ް
ް

ނޑަް.26ްޢަމަލުކުރަނ ްފެށުން  ްމިނ ގަ ްވެބ ސައިުޓަގއިްާޝއިޢުކުާރްމި ނުޑްކަސ ޓަމ ސ ގެ ްމިނ ގަ ްފަށާނީ،ްމި ްޢަމަލުކުރަނ  ށ 
ްދުވަހުނ ްފެށިގެނ ނެވެ.
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