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2019 - 2016 ް ޭ ް ް ި ީ ެ ް ް

ތަ ާޢ ުރފ ް
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަކީ 2008 ،ވަނަ އަހަރު ތަޞްދީޤްކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ  220ވަނަ މާއްދާގައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަކިފަރާތަކަށް ބުރަނުވާ މުސްތަޤިއްލު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަކު
ރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނު) ގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)
ކށްފައިވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު( 9/2008 :ޕް ޮ
ހުންނަންވާނެކަމަށް ބަޔާން ޮ
ގެ ދަށުން  4ސެޕްޓެންބަރު  2008ގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އޮފީހެކެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ހަމައަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން މައްސަލައެއް ކޯޓުތަކަށް
ކޓަށް ހުށަހަޅައި ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ އެޓަރނީ
ހުށަހަޅާނަމަ ،އެއީ ކޮންމެ ބާވަތެއްގެ މައްސަލައެއްކަމުގައިވިޔަސް އެމައްސަލައެއް ޯ
ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުންނެވެ.
އފީހާ މަތިކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ،ޖިނާއީ ކުށްތަކާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރާ އެންމެހައި
މި ޮ
ކށް ،ދަޢުވާއެއް
ދަޢުވާތަކާބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމާއި ،ތަޙްޤީޤްކުރާ އެކިއެކި އިދާރާތަކުން ހުށަހަޅާ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ވަޒަން ޮ
އުފުލަންޖެހޭކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަނޑައެޅުމާއި ،ޖިނާއީ ކުށެއް ކޮށްފިކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވިއްޖެ ކޮންމެ މީހެއްގެ މައްޗަށް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ކޯޓެއްގައިމެ ދަޢުވާ އުފުލުމުގެ ބާރާއި ،ޖިނާއީ ކުށެއް ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ޢަމަލުތަކާ ގުޅިގެން ބަލާ
ބެލުންތަކާއި ،ހިންގާ ތަޙްޤީޤްތައް ބަލައި ،އެކަންކަން ހިންގަނީ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމާއި ،ޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ
ކުރީގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް ،ނުވަތަ ބަންދުކޮށް ،ނުވަތަ މިނޫންވެސް ގޮތަކުން މީހެއްގެ މިނިވަންކަން ހިފެހެއްޓޭނެ ޙާލަތްތަކާއި
ގތަށް ޢަމަލުކުރަމުންދޭތޯ ބެލުމާއި ،ޖިނާއީ ކުށެއް
ޝަރުޠުތައް މުޠާލިޢާކުރުމާއި މުރާޖަޢާކުރަމުން ގެންދިއުމާއި ،އެއުޞޫލުތަކާ އެއް ޮ
ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ޢަމަލެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހިންގައިފިކަމުގެ ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ ނުވަތަ މިނޫން ގޮތަކުންވެސް
މިފަދަ ކަމެއްގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިއްޖެ ހިނދެއްގައި ،އެކަމެއް ތަޙްޤީޤްކުރުމުގެ އަމުރު ނެރުން ރަނގަޅުކަމަށް ފެންނަ ކަންކަމުގައި
އެއަމުރު ނެރުމާއި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނުން ،ޖިނާއީ ދަޢުވާއެއް ކުރުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން
ހިންގަން ފަށާފައިވާ ޖިނާއީ ދަޢުވާއެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ ޙަވާލުވުމާއި ،މިފަދަ ދަޢުވާތައް މުރާޖަޢާކޮށް ،އަނބުރާ ގެންނަން
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ފެނިއްޖެ ކޮންމެ ދަޢުވާއެއް ކޯޓުން ޙުކުމެއް އިއްވުމުގެ ކުރީގައި އަނބުރާ ގެނައުމާއި ،ކުށެއް
ކުރިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ މީހަކާމެދު ދަޢުވާ އުފުލުމަށް ނުވަތަ ދަޢުވާ ނުއުފުލުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް މުރާޖަޢާކޮށް
ކޓަކުން އިއްވާފައިވާ ޙުކުމެއް
ކށްފައިވާ ދަޢުވާއެއް އަނބުރާ ގެނައުމާއި ،ޖިނާއީ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ޯ
އެނިންމުން ބަދަލުކުރުމާއިޮ ،
ނުވަތަ ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް އިސްތިއުނާފުކުރަން ހުށަހެޅުމާއި ،ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާކުރުމުގެ އެންމެހައި އުޞޫލުތައް
ކަނޑައެޅުމާއި ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ އެންމެހައި ހަމަތަކާއި ،ޤާނޫނާއި ،އެންމެހައި ފަރުދުންގެ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން ނެގެހެއްޓުން
އަދި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކާއި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނުތަކުން މިއޮފީހަށް މަތިކުރެވިފައިވާ
މަސައްކަތްތައް ހިމެނެއެވެ.

ސް ޓް ެރޓީޖިކް ޕްލޭން 2019 - 2016

5

ގންޖެހުންތައް ދެނެގަނެ ،އެކަންކަން ޙައްލުކުރާނެ ގޮތްތަކާއި
އފީހުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި ދިމާވާ ޮ
މި ޮ
މަސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަމާޒުތަކާއި ޙާޞިލުކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިތަކުގެ މައްޗަށް އެކަށައެޅިފައިވާ
ޕްލޭނެއް އޮތުމަކީ ނުހަނު މުހިއްމު ކަމެއްކަމުގައި ޤަބޫލުކުރެވުނު ހިނދު ،ކުރިއަށް އޮތް  4އަހަރު މިއޮފީހުން ޙާޞިލުކުރަން
ކަނޑައަޅާފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ،އެލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލުކުރުމަށް ހިންގަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށް މިއޮފީހުގެ
‘ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން  ’2019-2016އެކުލަވާލެވުނެވެ.
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ޕްލޭން ގ ެ ތ ަ ާޢ ުރފ ް
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ
އެކި ދާއިރާތަކުގެ އިސްވެރިންގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލެވުނު މުވައްޒަފުންގެ ޓީމަކުންނެވެ .މިޕްލޭން ބެހިންގެންވަނީ އަންނަނިވި ބައިތަކުގެ
މައްޗަށެވެ.
ފުރަތަމަ ބައި :މިބައިގައި ހިމަނާފައިވާނީ މިޕްލޭންގެ ޚުލާޞާއަކާއި ،އޮފީހުގެ ތަޞައްވުރާއި އަމާޒު އަދި އޮފީހުން ތަބާވާ ހަމަތަކެވެ.
ދެވަނަ ބައި :މިބައިގައި ހިމަނާފައިވާނީ ކުރިއަށް އޮތް  4އަހަރު ދުވަހު ޙާޞިލުކުރަން ކަނޑައަޅާ ލަނޑުދަނޑިތަކެވެ.
ތިންވަނަ ބައި :މިބައިގައި ތަފްޞީލުކޮށްދީފައިވާނީ ކުރިއަށް އޮތް  4އަހަރު ދުވަހަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލުކުރުމަށް
ހިންގާނެ ޙަރަކާތްތަކެވެ.
ކށް މުރާޖަޢާކުރާނެ ގޮތެވެ.
ހަތަރުވަނަ ބައި :މިބައިގައި ހިމަނާފައިވާނީ މިޕްލޭން މޮނިޓަރ ޮ
ފަސްވަނަ ބައި :މިބައިގައި ހިމަނާފައިވާނީ ސްޓްރެޓީޖިކް ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލުކުރުމަށް ހިންގާނެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތާވަލެވެ.
ރސިކިއުޝަންގެ
މިޕްލޭންގެ އެންމެ މުހިންމު މަޤްޞަދަކީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އެތެރޭގެ ހިންގުމާއި ޕް ޮ
މަސައްކަތްތަކާއި ،އޮފީހުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް ހަރުދަނާކުރުމެވެ .މިމަޤްޞަދު ޙާޞިލްކުރުމަށް މި ސްޓްރެޓީޖިކް
ގތެއްގައި އެހީތެރިވެދޭނީ ،މުއައްސަސާގެ އެތެރޭގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށާއި ،ދަޢުވާކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ
ޕްލޭނުން މައިގަނޑު ޮ
ހަމަތަކާއި އުޞޫލުތައް އެއްގޮތްކުރުމާއި ،އެއް ވިއުގައަކުން ގުޅާލެވިފައިވާ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށެވެ .މިގޮތުން،
ރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ތަނުގެ މަސައްކަތާއި މުވައްޒަފުންގެ ކަންކަމާގުޅޭ
މިޕްލޭންގައި ޕް ޮ
މުހިންމު ސިޔާސަތުތަކާއި އުޞޫލުތައް ކަނޑައެޅިފައިވާނެއެވެ.
ރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކާ
މިޕްލޭންގެ މަޤްޞަދު ޙާޞިލްކުރެވޭނީ ،ކުރިއަށް އޮތް  4އަހަރު ،ޕް ޮ
ގުޅުންހުރި އެހެން މުއައްސަސާތަކާ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ގުޅުން ބަދަހިކޮށްގެންނެވެ .އަދި މިޕްލޭން ތަންފީޛްކުރާ މިންވަރު
ބަލައި ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ‘ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އިވެލުއޭޝަން ޔުނިޓު’ ގެ ނަމުގައި ޔުނިޓެއް މިއޮފީހުގައި
ޤާއިމްކުރެވޭނެއެވެ.
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ު ު ް ަ ަ ެ ު ީ ޮ

ު ާ ަ ެ ު ީ ޮ

8

2019 - 2016 ް ޭ ް ް ި ީ ެ ް ް

ް ަ ަ ަ ާ ާ ަ ް ު ީ ޮ

ް ަ ް ި ަ ް ު

ް ަ ި ެ ް ަ ާ ަ

ް ު ު ަ ު ް ަ ަ ާަ ިަ

ު ަ ޫ ު ީ ޫ ާ
ް ު ް ެ ެ ެ

ް ު ީ ާ ު ާަ

ް ު ު ު ަ ަ ަ ް ަ ު ް ަ

ް ަ ް ަ ި ި

9

2019 - 2016 ް ޭ ް ް ި ީ ެ ް ް

ސް ޓް ެރޓީޖިކް ލަނޑުދަނ ިޑތ ަ ްއ
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ލަނޑުދަނޑިތައް ބިނާވެފައިވަނީ އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ މައްޗަށެވެ.
އފީހާ މަތިކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް
•ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޮ
ޤާނޫނުތަކާއި އިންޓަނޭޝަނަލް ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްގެ އަސާސްތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އަދާކުރުން.
•މުއައްސަސާގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމާއި ،ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީއާއި މުވާޞަލާތީ ވަޞީލަތްތަކުގެ އެހީގައި ،މަސައްކަތަށް
އެކަށީގެންވާ މާހައުލެއް ބިނާކުރުން.
•އިންސާނީ ވަޞީލަތް ތަރައްޤީކޮށް ހުނަރުވެރި ޤާބިލް މުވައްޒަފުންތަކެއް ހިމެނޭ ޓީމެއް އުފެއްދުން.

މިގޮތުން ،ކުރިއަށް އޮތް  4އަހަރު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ޙާޞިލްކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިތަކުގެ ގޮތުގައި
ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އަންނަނިވި ކަންކަމެވެ.
1.1މުއައްސަސާގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން.
ރސިކިއުޝަން ހަރުދަނާކުރުން.
2.2ޕް ޮ
އލްޓަރނޭޓިވް ޖަސްޓިސްގެ ފުރިހަމަ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.
ޯ 3.3
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ސް ޓް ެރޓީޖިކް އެކ ަ
ްޝން ތ ަ ްއ
 .1މުއައްސަ ސާ ގ ެ ހިން ގުން ހަ ުރދަނާ ކުރުން
އނިގަނޑުތަކާއި ސިޔާސަތުތަކާއި އުޞޫލުތައް މުރާޖަޢާކޮށް އެކުލަވާލުން.
ޮ .1.1
 1.1.1ޤާނޫނު ނަންބަރު( 9/2008 :ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ “ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ޤަވާޢިދު” އެކުލަވާލައި ތަންފީޛްކުރުން.
 1.1.2އިދާރީ ހިންގުމުގެ އޮނިގަނޑު މުރާޖަޢާކޮށް ،އަލުން އެކުލަވާލައި ،ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގެ މެންޑޭޓްތައް ކަނޑައަޅައި،
ސްޓޭންޑަޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރތައް އެކުލަވާލައި ތަންފީޛްކުރުން.
މނިޓަރިންގ ޔުނިޓު ޤާއިމްކުރުން.
 1.1.3ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޮ
 1.1.4މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާޢިދު އެކުލަވާލައި ތަންފީޛްކުރުން.

ކޑް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކުރުން.
 .1.2ރެ ޯ
 .1.2.1މައްސަލައިގެ ލިޔެކިޔުންތައް އަރުޝީފުކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.
ކށްދިނުމުގެ ޒަމާނީ ފަސޭހަ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.
 .1.2.2ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފު ޮ
 .1.2.3ތަފާސްހިސާބު އެއްކޮށް ،ބެލެހެއްޓޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.

 .1.3އިންސާނީ ވަޞީލަތް ތަރައްޤީކުރުން.
.1.3.1

ވކް އެކުލަވާލުން.
ކޮމްޕިޓަންސީ ފްރޭމް ޯ

.1.3.2

މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުމުގެ ޕޮލިސީ އެކުލަވާލައި ތަންފީޛްކުރުން.

.1.3.3

ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު އެކުލަވާލައި ތަންފީޛްކުރުން.

.1.3.4

ޖޮބް ރޮޓޭޝަން ޕޮލިސީ އެކުލަވާލައި ތަންފީޛްކުރުން.

.1.3.5

ނޮން ފައިނޭންޝަލް ރިވޯރޑިންގ ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކުރުން.

.1.3.6

މުވައްޒަފުންގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން.
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 .1.4އިންފޮމޭޝަން ،ކޮމިއުނިކޭޝަން އަދި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމްކޮށް ތަރައްޤީކުރުން.
 .1.4.1ކޮމްޕިއުޓަރައިޒްޑް ސިސްޓަމެއް މެދުވެރިކޮށް މައްސަލަތައް ބަލައިގަތުމާއި ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ފުރިހަމަ ކޭސް
މެނޭޖްމަންޓް ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.
 .1.4.2މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުމަށް އައު ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކުރުން.
ޕޓަލެއް ޤާއިމްކުރުން.
 .1.4.3ސްޓާފް ޯ
 .1.4.4މިއޮފީހުގެ ގޮފިތަކާއި ،މިއޮފީހާއި ދެމެދު އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރަންސްގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.
 .1.4.5ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި މައްސަލަތަކުގައި ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.
އގަނައިޒޭޝަނަލް މުވާޞަލާތީ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.
 .1.4.6އިންޓަރޯ -

 .2ޕްރ ި
ޮސ ިކއ ަ
ުޝން ހަ ުރދަނާ ކުރުން
 .2.1ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތަކަށް ގެންނަން ފެންނަ ބަދަލުތައް އެޓަރނީ ޖެނެރަލަށް
ހުށަހެޅުން.
 .2.2މިއޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ އައު ޤާނޫނުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަންޖެހޭ
ކަންކަން ހުށަހެޅުން.
 .2.3ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ބިދޭސީންނާމެދު ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލުން.
 .2.4ތަޙްޤީޤްކުރާ އިދާރާތަކުން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި ކޯޓު އަމުރަށް އެދޭ އުޞޫލުތައް އެކުލަވާލައި ތަންފީޛްކުރުން.
ރސިކިއުޝަންގެ ނިޒާމާބެހޭ އުޞޫލު އެކުލަވާލުން.
 .2.4.1ޑިއުޓީ ޕް ޮ
 .2.4.2ތަޙްޤީޤީ އިދާރާތަކުން ހިންގާ ޖިނާއީ ތަޙްޤީޤްތަކާ ގުޅިގެން ހޯދަންޖެހޭ ކޯޓު އަމުރުތައް ހޯދުމުގައި
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު އެކުލަވާލުން.
 .2.4.3ހެއްކާގުޅޭ އުޞޫލު އެކުލަވާލުން.
 .2.4.4މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ބަންދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ މީހުންގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ
ގތުގެ އުޞޫލު އެކުލަވާލުން.
ޮ
 .2.4.5ތަޙްޤީޤްކުރުމާގުޅޭ އުޞޫލު އެކުލަވާލުން.
 .2.5ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހަރުދަނާ ނިޒާމެއްގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި
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އެކަމާގުޅޭ އުޞޫލުތައް އެކުލަވާލައި ތަންފީޛްކުރުން.
 .2.5.1ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާކުރުމުގެ އާންމު އުޞޫލު މުރާޖަޢާކުރުން.
 .2.5.2ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތާ ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލުން.
 .2.6ބަންދާއި ތަޙްޤީޤާގުޅޭ ކަންތައްތައް މޮނިޓަރކުރުމުގެ އުޞޫލުތައް އެކުލަވާލުން.
 .2.6.1ޖިނާއީ ކުށެއް ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ޢަމަލުތަކާ ގުޅިގެން ބަލާ ބެލުންތަކާއި ،ހިންގާ ތަޙްޤީޤްތައް ބަލައި،
އެކަންކަން ހިންގަނީ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށްތޯ ބަލާނެ އުޞޫލު އެކުލަވާލުން.
 .2.6.2ތަޙްޤީޤްކުރާ އިދާރާތަކުގެ މައްޗަށް ނެރެންޖެހޭ އަމުރުތައް ނެރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު
އެ ކު ލަ ވާ ލު ން.
 .2.6.3ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންގެ ކަންކަން މޮނިޓަރކުރުމުގެ އުޞޫލު އެކުލަވާލުން.

 .2.7ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލުތައް އެކުލަވާލުން.
 .2.7.1އިސްތިއުނާފްކުރުމުގައި އަމަލުކުރާނެ އުޞޫލު އެކުލަވާލުން.
 .2.7.2ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކުން ޤާއިމްކުރާ އުޞޫލުތައް ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.
 .2.7.3ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތައް ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.
 .2.7.4ނިހާއީ ޙުކުމެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހެޅުމުގެ އުޞޫލު އެކުލަވާލުން.

 .2.8ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ގޮފިތައް ހަރުދަނާކުރުމާއި އިތުރު ގޮފިތައް ޤާއިމްކުރުން.
 .2.8.1ގޮފި ޤާއިމްކުރާނެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމަށް ދިރާސާއެއް ކޮށް ،ޕްލޭނެއް އެކަށައެޅުން.
 .2.8.2ގޮފިތަކުގެ ބަޖެޓް ކަނޑައެޅުން.
 .2.9ޕްރޮސިކިއުޝަންގެ އިދާރީ ކަންކަން ހަރުދަނާކުރުން.
 .2.9.1ކޭސް ފައިލިންގ ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކުރުން.
ގތްޕަކުން ބަލަހައްޓާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.
 .2.9.2ގޮފިތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ލިޔެކިޔުން އެ ޮ
 .2.9.3މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ ސިޓީތަކަށް އަވަހަށް ޖަވާބުދެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.
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 .2.10ވިޓްނަސް އެންޑް ވިކްޓިމް ސަޕޯޓް ސަރވިސް ޔުނިޓެއް ޤާއިމްކުރުން.
 .2.10.1ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތްތައް ކަނޑައަޅައި ،އެމަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލުތައް އެކުލަވާލުން.

ޯ .3އ ްލޓ ަރނޭ ޓި ްވ ޖ ަސް ޓިސް ގ ެ ފުރިހަމ ަ ނި ާޒމެ ްއ ާޤއިމްކުރުން
 .3.1އިތުރު ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ އުޞޫލު މުރާޖަޢާކުރުން.
 .3.2ރެސްޓޮރޭޓިވް ޖަސްޓިސްގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.
 .3.3ރީހެބިލިޓޭޝަން ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު އެކުލަވާލުން.
 .3.4ޕްލީ ބާރގެއިނިންގ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.

މޮނިޓ ަރކު ުރ ާމއި މުރާ ޖ ަ ާޢކުރުން
ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން ތަންފީޛްކުރެވޭ ގޮތާއި ،ޕްލޭންގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލްކުރެވޭ މިންވަރު މޮނިޓަރކޮށް
މުރާޖަޢާކުރާނީ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އިވެލުއޭޝަން ޔުނިޓުންނެވެ .މިޔުނިޓުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން
ރިޕޯޓްކުރާނީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލަށެވެ.
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ޤާއިމްކުރުން.

ކޑް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމެއް
 1.2ރެ ޯ

މުރާޖަޢާކޮށް އެކުލަވާލުން.

އނިގަނޑުތަކާއި ސިޔާސަތުތަކާއި އުޞޫލުތައް
ޮ 1.1

އނިގަނޑު
ޮ

މުރާޖަޢާކޮށް،

އަލުން

އެކުލަވާލައި،

ނިޒާމެއް

ކށް ،ބެލެހެއްޓޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.
 1.2.3ތަފާސްހިސާބު އެއް ޮ

 1.2.2ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކޮށްދިނުމުގެ ޒަމާނީ ފަސޭހަ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.

ޤާ އި މް ކު ރު ން.

 1.2.1މައްސަލައިގެ

ލިޔެކިޔުންތައް

އަރުޝީފުކޮށް

ބެލެހެއްޓޭނެ

 1.1.4މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާޢިދު އެކުލަވާލައި ތަންފީޛްކުރުން.

މނިޓަރިންގ ޔުނިޓު ޤާއިމްކުރުން.
 1.1.3ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޮ

ޕްރޮސީޖަރތައް އެކުލަވާލައި ތަންފީޛްކުރުން.

ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގެ މެންޑޭޓްތައް ކަނޑައަޅައި ،ސްޓޭންޑަޑް އޮޕަރޭޓިންގ

 1.1.2އިދާރީ

ހިންގުމުގެ

އެކުލަވާލައި

ތަންފީޛްކުރުން.

ގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ‘ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ޤަވާޢިދު’

 1.1.1ޤާނޫނު ނަންބަރު( 9/2008 :ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނު)

އައި.ސީ.ޓީ

ރެކޯޑްސް/

ރެކޯޑްސް/
އައި.ސީ.ޓީ

އައި.ސީ.ޓީ

ރެކޯޑްސް/

ހިއުމަން ރިސޯސަސް





















ބިއުރޯ

ހިއުމަން ރިސޯސަސް



އެޑްމިން /ހިއުމަން ރިސޯސަސް







2018

ި
ސޔާ ސަ ތު :1

ިޑޕާޓްމ ަން ޓް

2017

މުއައްސަ ސާ ގ ެ ހިން ގުން ހަ ުރދަނާ ކުރުން

ި
ސޔާ ސަ ތު /ސް ޓް ެރޓެޖީ

ޙަ ަރ ާކތްތ ަ ްއ

ސް ޓް ެރޓީޖިކް އެކ ަ
ްޝން ޕްލޭން

2016
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2019

ވަޞީލަތްތައް

ތަ ރަ އް ޤީ ކު ރު ން .

ޓެކްނޮލޮޖީގެ

ފމޭޝަން،
 1.4އިން ޮ
ޤާއިމްކޮށް

އަދި

ޕޓަލެއް ޤާއިމްކުރުން.
 1.4.3ސްޓާފް ޯ

މެނޭޖްމަންޓް

ސިސްޓަމެއް

ޤާއިމްކުރުން.

 1.4.2މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުމަށް އައު ހިއުމަން ރިސޯސް

ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ފުރިހަމަ ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.

ކމްޕިއުޓަރައިޒްޑް ސިސްޓަމެއް މެދުވެރިކޮށް މައްސަލަތައް ބަލައިގަތުމާއި
ޮ 1.4.1

އައި.ސީ.ޓީ

 /އައި.ސީ.ޓީ

ހިއުމަން ރިސޯސަސް

ރސިކިއުޝަން/އައި.ސީ.ޓީ
ޕް ޮ

































2019

 1.3.6މުވައްޒަފުންގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން.

އެޑްމިން/ހިއުމަން ރިސޯސަސް

ހިއުމަން ރިސޯސަސް

ހިއުމަން ރިސޯސަސް





ހިއުމަން ރިސޯސަސް

ހިއުމަން ރިސޯސަސް









2018

ނން ފައިނޭންޝަލް ރިވޯރޑިންގ ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކުރުން.
ޮ 1.3.5

ޕލިސީ އެކުލަވާލައި ތަންފީޛްކުރުން.
ޖބް ރޮޓޭޝަން ޮ
ޮ 1.3.4

އެކުލަވާލައި ތަންފީޛްކުރުން.

ރގްރާމްތަކުގައި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު
 1.3.3ތަމްރީން ޕް ޮ

ޕލިސީ އެކުލަވާލައި ތަންފީޛްކުރުން.
 1.3.2މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުމުގެ ޮ

ވކް އެކުލަވާލުން.
 1.3.1ކޮމްޕިޓަންސީ ފްރޭމް ޯ

ހިއުމަން ރިސޯސަސް

ިޑޕާޓްމ ަން ޓް

2017

ކޮމިއުނިކޭޝަން

 1.3އިންސާނީ ވަޞީލަތް ތަރައްޤީކުރުން.

ި
ސޔާ ސަ ތު /ސް ޓް ެރޓެޖީ

ޙަ ަރ ާކތްތ ަ ްއ

ސް ޓް ެރޓީޖިކް އެކ ަ
ްޝން ޕްލޭން

2016

ސް ޓް ެރޓީޖިކް ޕްލޭން 2019 - 2016
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އުޞޫލެއް އެކުލަވާލުން.

ބިދޭސީންނާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ

 2.3ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ

ހުށަހެޅުން.

ސަމާލުކަމަށް ގެންނަންޖެހޭ ކަންކަން

ގތުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ
ޤާނޫނުތަކާ ގުޅޭ ޮ

އފީހުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ އައު
 2.2މި ޮ

ހުށަހެޅުން.

ފެންނަ ބަދަލުތައް އެޓަރނީ ޖެނެރަލަށް

މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތަކަށް ގެންނަން

 2.1ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެ

ި
ސޔާ ސަ ތު :2

 1.4.6އިންޓަރ-އޯގަނައިޒޭޝަނަލް މުވާޞަލާތީ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.

ޤާއިމްކުރުން.

 1.4.5ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި މައްސަލަތަކުގައި ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ނިޒާމެއް

ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.

ގފިތަކާއި ،މިއޮފީހާއި ދެމެދު އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރަންސްގެ
 1.4.4މިއޮފީހުގެ ޮ

ރސިކިއުޝަން
ޕް ޮ

ބިއުރޯ /



ބިއުރޯ







ބިއުރޯ











އައި.ސީ.ޓީ

އެޑްމިން/

ރސިކިއުޝަން/އައި.ސީ.ޓީ
ޕް ޮ

އައި.ސީ.ޓީ

ިޑޕާޓްމ ަން ޓް

2017

ޕްރ ި
ޮސ ިކއ ަ
ުޝން ހަ ުރދަނާ ކުރުން

ި
ސޔާ ސަ ތު /ސް ޓް ެރޓެޖީ

ޙަ ަރ ާކތްތ ަ ްއ

ސް ޓް ެރޓީޖިކް އެކ ަ
ްޝން ޕްލޭން

2016

ސް ޓް ެރޓީޖިކް ޕްލޭން 2019 - 2016
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2018

2019

އުޞޫލުތައް

ކުރިއަށް
އެކުލަވާލައި

ތަންފީޛްކުރުން.

ގެންދިއުމަށްޓަކައި

އެކަމާގުޅޭ

ކަންތައްތައް ހަރުދަނާ ނިޒާމެއްގެ ދަށުން

 2.5ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ

އުޞޫލުތައް އެކުލަވާލައި ތަންފީޛްކުރުން.

ހުށަހެޅުމާއި ކޯޓު އަމުރަށް އެދޭ

ގތުގެ ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލުން.
 2.5.2ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތާ ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރާނެ ޮ

 2.5.1ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާކުރުމުގެ އާންމު އުޞޫލު މުރާޖަޢާކުރުން.

 2.4.5ތަޙްޤީޤްކުރުމާގުޅޭ އުޞޫލު އެކުލަވާލުން.

ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު އެކުލަވާލުން.

 2.4.4މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ބަންދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ މީހުންގެ ބަންދާމެދު

 2.4.3ހެއްކާގުޅޭ އުޞޫލު އެކުލަވާލުން.

ކޯޓު އަމުރުތައް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު އެކުލަވާލުން.

 2.4.2ތަޙްޤީޤީ އިދާރާތަކުން ހިންގާ ޖިނާއީ ތަޙްޤީޤްތަކާ ގުޅިގެން ހޯދަންޖެހޭ

ރސިކިއުޝަންގެ ނިޒާމާބެހޭ އުޞޫލު އެކުލަވާލުން.
 2.4.1ޑިއުޓީ ޕް ޮ

ރސިކިއުޝަން
ޕް ޮ

ބިއުރޯ/

ރސިކިއުޝަން
ޕް ޮ

ބިއުރޯ/

ރސިކިއުޝަން
ޕް ޮ

ރިމާންޑް

އިންވެސްޓިގޭޝަން އެންޑް

ރސިކިއުޝަން/
ޕް ޮ

ރސިކިއުޝަން ސަޕޯޓް
ޕް ޮ

ރސިކިއުޝަން/
ޕް ޮ

ރިމާންޑް

އިންވެސްޓިގޭޝަން އެންޑް

ރސިކިއުޝަން/
ޕް ޮ

ރސިކިއުޝަން
ޕް ޮ

ިޑޕާޓްމ ަން ޓް

















2017

 2.4ތަޙްޤީޤްކުރާ އިދާރާތަކުން މައްސަލަ

ި
ސޔާ ސަ ތު /ސް ޓް ެރޓެޖީ

ޙަ ަރ ާކތްތ ަ ްއ

ސް ޓް ެރޓީޖިކް އެކ ަ
ްޝން ޕްލޭން

2016
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2018

2019

ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލުތައް އެކުލަވާލުން.

 2.7ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމުގައި

މނިޓަރކުރުމުގެ އުޞޫލުތައް އެކުލަވާލުން.
ޮ

އެ ކު ލަ ވާ ލު ން.

 2.7.4ނިހާއީ

ޙުކުމެއްކަން

ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި

ހުށަހެޅުމުގެ

ކޓުތަކުގެ ނިންމުންތައް ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.
ޯ 2.7.3

ޤާއިމްކުރުން.

އުޞޫލު

 2.7.2ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކުން ޤާއިމްކުރާ އުޞޫލުތައް ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް

 2.7.1އިސްތިއުނާފްކުރުމުގައި އަމަލުކުރާނެ އުޞޫލު އެކުލަވާލުން.

 2.6.3ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންގެ ކަންކަން މޮނިޓަރކުރުމުގެ އުޞޫލު އެކުލަވާލުން.

ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު އެކުލަވާލުން.

 2.6.2ތަޙްޤީޤްކުރާ އިދާރާތަކުގެ މައްޗަށް ނެރެންޖެހޭ އަމުރުތައް ނެރުމުގައި

ބަލާނެ އުޞޫލު އެކުލަވާލުން.

ހިންގާ ތަޙްޤީޤްތައް ބަލައި ،އެކަންކަން ހިންގަނީ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށްތޯ

 2.6.1ޖިނާއީ ކުށެއް ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ޢަމަލުތަކާ ގުޅިގެން ބަލާ ބެލުންތަކާއި،

ރސިކިއުޝަން
ޕް ޮ

ބިއުރޯ/

ރސިކިއުޝަން/އައި.ސީ.ޓީ
ޕް ޮ

އެޕީލްސް/

ރސިކިއުޝަން/އައި.ސީ.ޓީ
ޕް ޮ

އެޕީލްސް/

ރސިކިއުޝަން
ޕް ޮ

އެޕީލްސް/

ރިމާންޑް

އިންވެސްޓިގޭޝަން އެންޑް

ރސިކިއުޝަން/
ޕް ޮ

ބިއުރޯ/

ރސިކިއުޝަން
ޕް ޮ

ބިއުރޯ/

ރސިކިއުޝަން
ޕް ޮ

ބިއުރޯ/

ިޑޕާޓްމ ަން ޓް





















2017

 2.6ބަންދާއި ތަޙްޤީޤާގުޅޭ ކަންތައްތައް

ި
ސޔާ ސަ ތު /ސް ޓް ެރޓެޖީ

ޙަ ަރ ާކތްތ ަ ްއ

ސް ޓް ެރޓީޖިކް އެކ ަ
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2018

2019

އފިސަރސް
ޮ

ބިއުރޯ/އެޑްމިން/އެޗް.އާރު

ޔު ނި ޓު

އިންފޮމޭޝަން

އެޑްމިން/

އައި.ސީ.ޓީ/

ރސިކިއުޝަން ސަޕޯޓް/
ޕް ޮ

އެޑްމިން

އައި.ސީ.ޓީ/

ރސިކިއުޝަން/
އެޓޯލްސް ޕް ޮ

ރސިކިއުޝަން ސަޕޯޓް/
ޕް ޮ

އައި.ސީ.ޓީ/އެޑްމިން

ރސިކިއުޝަން ސަޕޯޓް/
ޕް ޮ

ރސިކިއުޝަން
އެޓޯލްސް ޕް ޮ















2019

ގެންދާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލުތައް އެކުލަވާލުން.

 2.10.1ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތްތައް ކަނޑައަޅައި ،އެމަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް

ނިޒާމެއް

ޤާއިމްކުރުން.

 2.9.3މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ ސިޓީތަކަށް އަވަހަށް ޖަވާބުދެވޭނެ

ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.

ގފިތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ލިޔެކިޔުން އެ ގޮތްޕަކުން ބަލަހައްޓާނެ
ޮ 2.9.2

 2.9.1ކޭސް ފައިލިންގ ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކުރުން.

ގފިތަކުގެ ބަޖެޓް ކަނޑައެޅުން.
ޮ 2.8.2

އެޑްމިން/

ބިއުރޯ/ބަޖެޓް/

2018

ސަރވިސް ޔުނިޓެއް ޤާއިމްކުރުން.

 2.10ވިޓްނަސް އެންޑް ވިކްޓިމް ސަޕޯޓް

ހަރުދަނާކުރުން.

ރސިކިއުޝަންގެ އިދާރީ ކަންކަން
 2.9ޕް ޮ

ޤާ އި މް ކު ރު ން

ގޮފިތައް ހަރުދަނާކުރުމާއި އިތުރު ގޮފިތައް

ރސިކިއުޓަރ
 2.8ޕް ޮ

އޮފީހުގެ

ޕްލޭނެއް އެކަށައެޅުން

ޕްރޮސިކިއުޝަން

ގފި ޤާއިމްކުރާނެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމަށް ދިރާސާއެއް ކޮށް،
ޮ 2.8.1

ބިއުރޯ /އެޑްމިން  /އެޓޯލްސް



2017

ޖެނެރަލްގެ

ި
ސޔާ ސަ ތު /ސް ޓް ެރޓެޖީ

ޙަ ަރ ާކތްތ ަ ްއ

ިޑޕާޓްމ ަން ޓް

ސް ޓް ެރޓީޖިކް އެކ ަ
ްޝން ޕްލޭން

2016

ސް ޓް ެރޓީޖިކް ޕްލޭން 2019 - 2016
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ނިޒާމެއް

 3.4ޕްލީ ބާރގެއިނިންގ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.

އުޞޫލު

އެކުލަވާލުން.

މައްސަލަތަކާމެދު

ޢަމަލުކުރާނެ

ގޮތުގެ

 3.3ރީހެބިލިޓޭޝަން ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތްތަކުގެ

ޤާ އި މް ކު ރު ން .

 3.2ރެސްޓޮރޭޓިވް

ޖަސްޓިސްގެ

ދިނުމުގެ

އުޞޫލު

ފުރުޞަތު

މު ރާ ޖަ ޢާ ކު ރު ން .

 3.1އިތުރު

ި
ސޔާ ސަ ތު :3

ރސިކިއުޝަން/ބިއުރޯ
ޕް ޮ





ރސިކިއުޝަން/ބިއުރޯ
ޕް ޮ

ރސިކިއުޝަން/ބިއުރޯ
ޕް ޮ





ރސިކިއުޝަން/ބިއުރޯ
ޕް ޮ

ިޑޕާޓްމ ަން ޓް





2017

ޯއ ްލޓ ަރނޭ ޓި ްވ ޖަސް ޓިސް ގ ެ ފުރިހަމ ަ ނި ާޒމެ ްއ ާޤއިމްކުރުން

ި
ސޔާ ސަ ތު /ސް ޓް ެރޓެޖީ

ޙަ ަރ ާކތްތ ަ ްއ

ސް ޓް ެރޓީޖިކް އެކ ަ
ްޝން ޕްލޭން

2016





2018





2019
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