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ނޑުތަކުގެ ގައިޑްލައިން ‘ފިޓް އެންޑް ޕްރޮޕަރ’ މިންގަ

ވޮލިއުމް: 42    އަދަދު: 646       ތާރީޚު:  15 މުޙައްރަމް 1435  -  19 ނޮވެންބަރު 2013   އަންގާރަ

އޮފީސްތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޤާނޫނުތަކާއި،  ޝާއިޢުކުރަނީ،  ގެޒެޓުގައި   

ލިޔުންތަކެވެ.  ފަދަ  ނޫސްބަޔާންތައް  ދެންނެވުންތަކާއި،  އިޢުލާންތަކާއި،  ނެރުއްވާ 

ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.    

ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ހޯމަ    

ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ހަފުތާގެ  ކުރީ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު 

ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  އަދި  ކުރިންނެވެ.   

ހިނގަމުންދާ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު  ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ 

ލިޔުންތައް  ކުރިންނެވެ.  ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ހަފުތާގެ 

    gazette@po.gov.mv މި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

ހުންނަންވާނީ  ލިޔެފައި  ލިޔުންތައް   ފޮނުއްވާ   ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް   ގެޒެޓުގައި    

ފޮންޓުންނެވެ. ފަރުމާ  ރޑުގައި  ވާ މައިކްރޯސޮފްޓް 
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ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

ނޑުތަކުގެ ގައިޑްލައިން ‘ފިޓް އެންޑް ޕްރޮޕަރ’ މިންގަ

ޑިރެކްޓަރުންގެ )ހ(1.ނަމާއި ތަޢާރުފު ކުންފުނިތަކުގެ  ލިސްޓްކޮށްފައިވާ  އެކްސްޗޭންޖުގައި  ސްޓޮކް  މިއީ 

ބޯޑަށް އައްޔަންކުރާ މެންބަރުންނަކީ އެ މަޤާމަށް އެކަށީގެންވާ )ފިޓް އެންޑް ޕްރޮޕަރ( 

ފަރާތްތަކެއްތޯ ބަލާނެ ގޮތުގެ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކެވެ. މިގައިޑްލައިން އެކުލަވައިލާފައި 

ވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2006 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު(ގެ

5 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންނެވެ. މިގައިޑްލައިންގައިވާ އުސޫލުތަކުގެ މަތިން، ޑިރެކްޓަރުންނަކީ 

މަޤާމަށް އެކަށީގެންވާ ބައެއްތޯ ކުންފުނީގެ ނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީއިން ބަލަންވާނެއެވެ. 

މެންބަރުންގެ ކިބައިގާ ހުންނަންވާނެކަމަށް މިގައިޑްލައިންގައި ބަޔާންކުރާ އުސޫލުތަކުގެ )ށ(

ކޯޕަރޭޓް  އަދި  ގަވާއިދުތައް  ޤާނޫނާއި  ހިނގާ  މައްޗަށް  ފަރާތްތަކުގެ  އެ  އިތުރުން 

މެންބަރުންގެ  އައްޔަންކުރާ  އުސޫލުތައްވެސް   ބަޔާންކުރާ  ކޯޑުގައި  ގަވަރނަންސް 

ބަލަންވާނެއެވެ.  ހަމަވޭތޯ  ކިބައިގައި 

ނޑައެޅުމަކީ ނޮމިނޭޝަން )ނ( ފަރާތްތަކެއްކަން ކަ ޕްރޮޕަރ'  އެންޑް  'ފިޓް  މެންބަރުންނަކީ 

ހުންނަންވާނެކަމަށް،  ކިބައިގާ  މެންބަރުންގެ  އިތުރުން،  މީގެ  ޒިންމާއެކެވެ.  ކޮމިޓީގެ 

ކުންފުނީގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވޭތޯއާއި، މެންބަރުން 

އައްޔަންކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކުރުމާއި، ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ 

ނޮމިނޭޝަން  ގެންދޭތޯވެސް  ކުރަމުން  މަސައްކަތް  ބީދައިން  ކުރަންޖެހޭ  މަސައްކަތް 

ބަލަންވާނެއެވެ. ކޮމިޓީއިން 

"ފިޓް އެންޑް ޕްރޮޕަރ" ގެ 

މާނަކުރުން

އެފަރާތަކީ )ހ(2. ފަރާތަކަށްވާނީ  ޕްރޮޕަރ(  އެންޑް  )ފިޓް  އެކަށީގެންވާ  މަޤާމަށް 

އަދި  އަބުރުގެއްލިފައިނުވާ،  ނަޒާހަތްތެރި،  )ސޮލްވެންޓް(،  އިފްލާސްކުރެވިފައިނުވާ 

ފަރާތެއްކަމުގައިވާނަމައެވެ.  ޤާބިލު  ގޮތުން  ޕްރޮފެޝަނަލް 

ބެލުމަށްޓަކައި، )ށ( ފަރާތެއްތޯ  ޕްރޮޕަރ(  އެންޑް  )ފިޓް  އެކަށީގެންވާ  މަޤާމަށް  މިގޮތުން 

ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ. ކަންތައްތަކަށް  ތިރީގައިވާ  ކޮމިޓީއިން  ނޮމިނޭޝަން 

މާލީ ޙާލަތު، ނުވަތަ ސޮލްވެންސ1ީ.



4

އަބުރުވެރިކަމާއި ނަޒާހަތްތެރިކަމާއި އަޚްލާޤ2ު.

ތަޢުލީމީ ފެންވަރު، ނުވަތަ ލިބިފައިވާ ސަނަދުތައް، ނުވަތަ ތަޖުރިބާ – މިގޮތުން 3.

މަސައްކަތުގެ  ކުންފުނީގެ  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަށާއި،  ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ބާވަތުން، ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ބޭނުންވާ އަދި ބޭނުންވާނޭ ޢިލްމާއި ހުނަރަށް 

ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

ތިރީގައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި އެފަރާތަކީ މާލީ ގޮތުން އިފްލާސްކުރެވިފައިނުވާ )ސޮލްވެންޓް( )ހ(3.އިފްލާސްކުރެވިފައި ނުވުން

ފަރާތެއް ނޫނެވެ. 

ބަނގުރޫޓުވެ، ޝަރުޢީ މަރުޙަލާއިން ދަރަނިތައް މާފުކޮށް ނިމުމަކަށް ގެނެސްފައި 1.

)ޑިސްޗާޖްކޮށްފައި( ނުވުން؛ ނުވަތަ ބަނގުރޫޓުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައިވުން؛ ނުވަތަ 

ބަނގުރޫޓުވެ ޑިސްޗާޖުކުރެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން 5 އަހަރު ހަމަވެފައި ނުވުން. 

ރިސީވަރޝިޕް ނުވަތަ އެފަދަ މައްސަލައެއް ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދިއުނ2ް.

ފާއިތުވެދިޔަ 5 )ފަހެއް( އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސާބިތު ދަރަންޏެއް އަދާކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ )ށ(

އަމުރަކާ ޚިލާފުވުން؛ ނަމަވެސް ދަރަނި އަދާނުކުރުމަށް ދިމާވި ސަބަބުތަކާ ޙާލަތްތަކަށް 

ނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީއިން ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

ނަޒާހަތްތެރިކަމާއި 

އަބުރުވެރިކަމާއި އަޚުލާޤު

އިތުބާރު )ހ(4. ނުވަތަ  ރަނގަޅުނޫން،  އަޚުލާޤު  ކިލަނބުވެފައިވާ،  ނަން  މުޖުތަމައުގައި 

ގެއްލިފައިވާ، ނުވަތަ ތެދުވެރިނޫންކަމަށް ބެލެވޭ ފަރާތަކީ މަޤާމަށް އެކަށީގެންވާ )ފިޓް އެންޑް 

ޕްރޮޕަރ( ފަރާތެއް ނޫނެވެ. މިކަންކަން އެކަށައެޅުމުގައި ބަލާނީ ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ 

މައްޗަށެވެ. ނަމަވެސް މިބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގެ ކުޑަބޮޑުމިނާއި، އެކަމެއް ހިނގިފަހުން 

ފާއިތުވެފައިވާ މުއްދަތަށާއި، އަދި އެއިރު އެފަރާތެއް ހުރީ މިކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކިހާ 

މިވާކަންކަމާއި  ތިރީގައި  އަދިވެސް  މަޤާމެއްގައިތޯއާއި،  އުފުލަންޖެހޭ  ޒިންމާ  ވަރަކަށް 

މުހިންމުކަމަށް  ރިޢާޔަތްކުރުމަށް  ބެލުމުގައި  މިންވަރު  ގުޅުންހުރި  ނަޒާހަތްތެރިކަމާ 

ނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީއަށް ފެންނަ އެހެން ކަންތައްތަކަށްވެސް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

ފަދަ 1. މިސްފީސެންސް  ނުވަތަ  މަކަރުޙީލަތްހެދުން  ފްރޯޑު،  ވައްކަން، 

އެހެން  ލިބިގެންވާ  އިޚުތިޞާޞް  ޙުކުމްކުރުމުގެ  ނުވަތަ  ކޯޓެއްގައި  ކަމެއް 

ސާބިތުވުން. މުވައްސަސާއެއްގައި 

ބަލަންޖެހޭ 2. ނޑައެޅުމަށް  ކަ ފަރާތެއްތޯ  ޕްރޮޕަރ(  އެންޑް  )ފިޓް  އެކަށީގެންވާ 

ކަންތައްތަކާ ސީދާ ގުޅުންހުރި ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވުން ނުވަތަ އެފަދަ 

ހިނގަމުންދިއުން. މައްސަލަ  ކުށެއްގެ  ޖިނާއީ 

މައްސަލައެއް 3. މެނިޕިއުލޭޝަން'ގެ  'މާކެޓް  ނުވަތަ  ޓްރޭޑިންގ'  'އިންސައިޑަރ 

ސާބިތުވެފައިވުން.
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އެފަރާތެއްގެ 4. ތަޙުޤީޤު  މައްސަލައެއްގެ  މަކަރުޙީލަތްހެދުމުގެ  ނުވަތަ  ފްރޯޑު 

ހިނގަމުންދިއުން. މައްޗަށް 

ދާއިރާއިން )ހ(5.ޕްރޮޕަރ ފަރާތެއްތޯ ބެލުން މަސައްކަތުގެ  ތަޢުލީމާ  ބަލާނީ،  ފަރާތެއް  )ޕްރޮޕަރ(  އެކަށީގެންވާ 

ލިބިފައިވާ ސަނަދާއި، މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާގެ މައްޗަށް 

ބިނާކޮށެވެ.

އައްޔަން ކުރެވޭ މެންބަރަކީ އެމެންބަރުން އަދާކުރަން ޖެހޭ ޒިންމާ އަދާކުރެވޭފަދަ 1.

އަންނަނިވި  މިގޮތުން  ވާންވާނެއެވެ.  ފަރާތަކަށް  ހުރި  ގާބިލްކަން  ޢިލްމާއި 

ޖުމްލަގޮތެއްގައި  ކިބައިގާ  އެފަރާތެއްގެ  މަޢުލޫމާތު  އާންމު  ކަންތައްތަކާބެހޭ 

ހުންނަންވާނެއެވެ. 

.i ްނޑެއ ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރީގެ މައްޗަށް ހިނގާ ޚާއްޞަ ޤާނޫނީ އޮނިގަ

ނޑު އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް. އޮންނަނަމަ އެ އޮނިގަ

.ii.ްކެޕިޓަލް މާކެޓާ ގުޅުންހުރި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތައ

ބެލިދާނެ )ށ( ނޑައެޅުމުގައި  ކަ ފަރާތެއްތޯ  )ޕްރޮޕަރ(  އެކަށީގެންވާ  މިވަނީ  ތިރީގައި 

އެކަމެއް  ކުޑަބޮޑުމިނާއި،  މައްސަލަތަކުގެ  މިބާވަތުގެ  ނަމަވެސް  ކަންތައްތަކެވެ. 

ހިނގިފަހުން ފާއިތުވެފައިވާ މުއްދަށާއި، އަދި އެއިރު އެފަރާތެއް ހުރީ އެކަމެއްގެ ޒިންމާ 

ކިހާ މިންވަރަކަށް އުފުލަންޖެހޭފަދަ މަޤާމެއްގައިތޯއާއި، އަދިވެސް އެކަމަކާ، މަޤާމަކަށް 

މުހިންމުކަމަށް  ރިޢާޔަތްކުރުމަށް  ބެލުމުގައި  މިންވަރު  ގުޅުންހުރި  އެކަށީގެންވުމާ 

ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ. ކަންތައްތަކަށްވެސް  އެހެން  ފެންނަ  ކޮމިޓީއަށް  ނޮމިނޭޝަން 

އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި އެއީ އެކަށީގެންވާ )ޕްރޮޕަރ( ފަރާތެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ. )ނ(

މިގައިޑްލައިންގައިވާގޮތުގެ މަތިން ބަލާއިރު އެއީ ނަޒާހަތްތެރިކަން ނެތް، ނުވަތަ 1.

އަބުރު ގެއްލިފައިވާ ފަރާތަކަށްވުން.

ކޯޓަކުން 2. ނުވެވޭނެކަމަށް  މެންބަރަކަށް  ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ކުންފުންޏެއްގެ 

މުއައްސަސާއަކުން  އެހެން  ލިބިގެންވާ  އިޚްތިޞާޞް  ޙުކުމްކުރުމުގެ  ނުވަތަ 

ނިންމާފައިވުން.

އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ވިޔަފާރިއެއް ނުވަތަ ޕްރޮފެޝަނާ ގުޅޭ ނުވަތަ ރެގިއުލޭޓަރީ 3.

ފިޔަވަޅު  އަޚުލާޤީ  ނުވަތަ  ސެންސަރކޮށްފައިވުން،  އެފަރާތެއް  އިދާރާއަކުން 

ޑިސްކޮލިފައިކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ  އަޅާފައިވުން، 

ގޮތުގެ 4. ހުންނަންޖެހޭނެ  ޢަމަލުތައް  މެންބަރުންގެ  ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ 

މަޞްލަޙަތު  ތެރޭގައި  މީގެ  ދިއުން؛  ޚިލާފުވަމުން  ތަކުރާރުކޮށް  ގަވާއިދުތަކާއި 
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ފުށުއަރާ ފަދަ ކަންކަމުގައި )'ކޮންފްލިކްޓް އޮފް އިންޓަރެސްޓް'ގެ ހާލަތްތަކުގައި( 

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ އުސޫލުތައްވެސް ހިމެނެއެވެ.

ތިރީގައި ބުނެފައިވާފަދަ ކުންފުންޏެއްގެ ބޯޑުގެ މެންބަރަކަށްވުން، ނުވަތަ މައި 5.

ހިއްސާދާރަކަށްވުން، ނުވަތަ ކުންފުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ އިސް މަޤާމެއްގައި ހުރި 

ސީއޯއޯ  ސީއެފްއޯ،  ޑިރެކްޓަރު،  މެނޭޖިންގ  )މިސާލަކަށް  މީހެއްކަމުގައިވުން 

މަގާމުތައް( ފަދަ 

.i ްކުންފުންޏެއ އުވާލެވުނު  އަދާކުރެވެން ނެތުމުގެ ސަބަބުން  ދަރަނިތައް 

ނުވަތަ  ކުންފުންޏެއް  ބަނގުރޫޓުވި  ގޮތަކުން  އެނޫންވެސް  ނުވަތަ 

ރިސީވަރެއް ނުވަތަ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރެއް އައްޔަންކުރެވުނު ކުންފުންޏެއް.

.ii ިހިންގ ކަންތައްތަކެއް  ޚިލާފު  ޤާނޫނާ  ނުވަތަ  މަކަރުޙީލަތްހެދުން 

މެންބަރަކު  އެ  ކުންފުންޏެއްގައި  މިފަދަ  ނަމަވެސް  ކުންފުންޏެއް؛ 

ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ. މުއްދަތަށް  މިންވަރާއި  ބައިވެރިވާ 

އެހެން 6. ވާދަވެރި  ނުވަތަ  ވިޔަފާރިއެއްގައި  އެހެން  ވާދަވެރި  ކުންފުންޏާ 

ނުވަތަ ވިޔަފާރިއެއްގެ  އެ  މަޞްލަޙަތާއި  ކުންފުނީގެ  ކުންފުންޏެއްގައި، 

މަޤާމެއްގައި  ފަދަ  ފުށުއަރާ  ޙިމާޔަތްކުރުން  މަޞްލަޙަތު  ކުންފުންޏެއްގެ  އެ 

ހުރުމާއި، ޙާލަތަށް ބަލާއިރު، މަޞްލަޙަތު ފުށުއެރުމަކީ ނުވެނުދާނެކަމެއްކަމަށް 

ފެނުން. ކޮމިޓީއަށް  ނޮމިނޭޝަން 

ބިނާކޮށްވިޔަސް، 7. މައްޗަށް  ހެއްކެއްގެ  އެހެން  ފިޔަވައި  ކަންކަން  މަތީގައިވާ 

ނާޤާބިލުކަން  ހިންގުންތެރިކަމުގެ  ނުވަތަ  އިހުމާލު،  ނާޤާބިލުކަމާއި  މެންބަރުގެ 

ނާޤާބިލުކަމުގެ  މެންބަރުގެ  ތެރޭގައި،  ކަންކަމުގެ  މިފަދަ  އޮތުން؛  ފެންނާން 

ސަބަބުން،  ނާޤާބިލުކަމުގެ  ހިންގުމުގެ  ނުވަތަ  އިހުމާލު  ނުވަތަ  ސަބަބުން، 

ނުވަތަ  އިދާރާއަކުން  ރެގިއުލޭޓަރީ  ނުވަތަ  ޖަމްޢިއްޔާއަކުން  ވިޔަފާރީގެ 

ނުވަތަ  އަޅާފައިވުން،  ފިޔަވަޅު  އެފަރާތަކާމެދު  ޖަމާޢަތަކުން  ޕްރޮފެޝަނަލް 

މަޤާމުން ވަކިކޮށްފައިވުން ނުވަތަ އިސްތިޢުފާދިނުމަށް އެންގުން ފަދަ ކަންތައްތައް 

ހިމެނެއެވެ.

މިގައިޑްލައިންއާ އެއްގޮތަށް 

ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދިއުން

މިގައިޑްލައިންގައި )ހ(6. ފަރާތްތަކަކީ  އައްޔަންކޮށްފައިވާ  ބޯޑަށް  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ކުންފުނީގެ 

ފަރާތްތަކެއްކަން  ފުރިހަމަވާ  ޝަރުޠުތައް  ޕްރޮޕަރ"  އެންޑް  "ފިޓް  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ

ގެންދަންވާނެއެވެ.  ބަލަމުން  ކޮމިޓީއިން  ނޮމިނޭޝަން  ޔަގީންކުރުމަށްޓަކައި 

'ރިސީވަރެއް' ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޠަބީޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްގެ މުދަލާއި އެހެންވެސް 7.މާނަކުރުން

މާލީ ޙައްޤުތަކުގެ ބެލެނިވެރިކަމުގެމައްޗަށް ކޯޓަކުން އައްޔަންކުރާ ފަރާތަކަށެވެ.

'ރިސީވަރޝިޕް' ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޠަބީޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްގެ މުދަލާއި އެހެންވެސް 
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މާލީ ޙައްޤުތަކުގެ މައްޗަށް ކޯޓަކުން ރިސީވަރެއް ނުވަތަ ކަސްޓޯޑިއަނެއް އައްޔަންކުރުމަށެވެ.

'އިންސައިޑަރ ޓްރޭޑިންގ' ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، 'ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ 

ޤާނޫނު' ގެ 54 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ މާނައިގައެވެ.

'އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރެއް' ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ތަބީޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްގެ މުދަލާއި 

އެހެންވެސް މާލީ ޙައްޤުތަކާއި ޒިންމާތައް ބެލެހެއްޓުމަށާއި މެނޭޖްކުރުމަށް ކޯޓަކުން އައްޔަންކުރާ 

ފަރާތަކަށެވެ. 

ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ  މާލީ  'ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  މެނިޕިއުލޭޝަން'  'މާކެޓް 

މާނައިގައެވެ. ބުނެފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ  ގެ 58  ޤާނޫނު' 

އަދާކުރަންޖެހޭ  ނުވަތަ  ކަމެއް  ކުރަންޖެހިފައިވާ  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  'މިސްފީސެންސް' 

ޒިންމާއެއް، ކުރަންޖެހޭގޮތް ނުވަތަ އަދާކުރަންޖެހޭ ގޮތް ނޫން އެހެން ގޮތަކަށް ކުރުމުގެ ނުވަތަ 

އަދާކުރުމުގެ ސަބަބުން، އެކަމެއް ކޮށްދޭންޖެހިފައިވާ، ނުވަތަ އެ ޒިންމާއެއް އަދާކޮށްދޭންޖެހިފައިވާ 

ފަރާތަށް ގެއްލުމެއް ލިބުނު ކޮންމެ ކަމަކަށެވެ. 

މިގައިޑްލައިންގައި  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  'އެކަށީގެންވުން'  ނުވަތަ  ޕްރޮޕަރ'  އެންޑް  'ފިޓް 

ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ގޮތުންނާއި އަޚުލާޤީ ގޮތުންނާއި ސުލޫކީ ގޮތުންނާއި 

ޢިލްމީ ނުވަތަ ފަންނީ ގޮތުން ޝަރުޠު ފުރިހަމަވުމަށެވެ.

'ސެންސަރކޮށްފައިވުން' ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެފަރާތެއް ރެގިއުލޭޓްކުރާ މުއައްސަސާއަކުން 

ކުރިކަމަކާމެދު  އެފަރާތަކުން  ޖަމާޢަތަކުން  ޕްރޮފެޝަނަލް  ނިސްބަތްވާ  އެފަރާތެއް  ނުވަތަ 

ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލިކަމަކާމެދު އެއީ ނުރަނގަޅު ނުވަތަ އެކަށީގެންނުވާ ނުވަތަ ކޮށްގެންވާނެ 

ބަޔާންކުރުމަށެވެ. އާންމުކޮށް  ކަމެއްނޫންކަމަށް 

ދަރަނިތައް  ޝަޚްޞެއްގެ  ޤާނޫނީ  ނުވަތަ  މީހެއްގެ  އެވަނީ،  ކަމަށްބުނެފައި  'ސޮލްވެންސީ' 

މިންވަރަށެވެ. ހުރި  ޤާބިލުކަން  މާލީ  ގެންދިއުމުގެ  އަދާކުރަމުން  ވަގުތުގައި  އަދާކުރަންޖެހޭ 



ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންްތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް - ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު 12:30 ން 1:00 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހުކުރު ދުވަސް -  ހެނދުނު 11:00 ން 11:30 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހޮނިހިރު ދުވަސް - ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް  

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު 7:00 ން 7:45 އަށް

. . .your fr iend on air.


