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ިޔ ާލއި ،ބ ާ
ަބއި ެވރ ްިނ ެގ ޚ ާ
ޗ ެޓ ެކ ެވ.
ވާޞި ުލ ުވ ަމ ްށ ުކ ަރހާ ެލ ުވ ުނ ަމ ުގ ާ
ިސ
ސ ޮކމ ަ
ޮކވިޑްެ 2 1 -ގ ަބލި ަމޑު ަކ ުމ ެގ ެއ ަތ ްއ ާރ ެޅ ްއ ެގ ެތ ޭރ ަގ ިއ އ ެިލ ްކ ަ
ނ ިއ ެމ ްނ ަބ ުރ ްނ އ ް
ިޝ ުނ ެގ ހީވާ ިގ ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ާ
ޝ ްނ ް
ސ ުފ ަގއި،
ަ

ސ ުނ ެޖ ިހ ެދ ްއ ިކ ހި ްތ ަވ ާރ ިއ ެދ ްއވި
ނ ަމތި ޮކ ްށ ަފއިވާ ޤާ ޫނ ީ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ދ ުކ ުރ ުމ ަގ ިއ ަފ ް
ނ ވާޖި ުބ ަތ ްއ ައ ާ
ިޝ ާ
ޝ ްނ ް

ދ ާރ ަތ ުކ ްނ
ސ ޮކމ ަ
ޝ ުކ ުރ ަދ ްނ ަނ ަވ ެމ ެވ .އ ެިލ ްކ ަ
ެއ ްއބާ ުރ ެލ ްއ ުވ ަމ ްށ ު
ދ ުކ ުރ ަމ ްށ ަދ ުއ ަލ ުތ ެގ ެއ ްނ ެމ ަހއި އި ާ
ިޝ ުނ ެގ ޒ ްިނމާ ަތ ްއ ައ ާ
ޝ ްނ ް
ނއި
ސ ޮކމ ަ
ޝ ުކ ުރ ަދ ްނ ަނ ަވ ެމ ެވަ .އދި ެކ ްއ ެތރި ަކމާ ެއ ުކ އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ުދ ަތ ަކ ްށ ު
ިޝ ާ
ޝ ްނ ް
ެވ ެދ ްއވި ެއހީ ެތރި ަކމާއި ެދ ްއވި އި ުރ ާ
ިޝ ުނ ެގ ޒ ްިނމާ ަތ ްއ ުފރި ަހ ަމ ުކ ުރ ަމ ްށ ެއ ްއބާ ުރ ުލ ްނ ެދ ްއވާ ަފއިވާތީ
ޝ ުދ ަތ ަކ ްށ ޯބ ަލނ ަބއިޮ ،ކމ ަ
ދ ާރ ަތ ުކ ެގ އި ުރ ާ
ަދ ުއ ަލ ުތ ެގ ަކމާ ެބ ޭހ އި ާ
ޝ ުކ ުރ ަދ ްނ ަނ ަވ ެމ ެވ.
ދި ެވހި ަރ ްއޔި ުތ ްނ ަނ ްށ ނިހާ ަޔ ަތ ްށ ު
2440

ަ 02ރ ަޖ ްބ
ެ 02ފ ުބ ުރ ަވ ީރ 0202

ުފ ާއ ުދ ަތ ުއފީ ްޤ
ީސ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ިޝ ުނ ެގ ަރއ ް
ޝ ްނ ް

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ޝން
 .1އިލެ ްކޝަންސް ޮކމި ަ
=

ދ ަގއި ަބ ާޔ ްނ ުކ ާރ ޮގ ުތ ެގ ަމތ ްީނ ަ 0202ވ ަނ
ސ ޮކމ ަ
ިމއީ ،ޤާ ޫނ ުނ ަނ ްނ ަބ ުރ ( 0222022އ ެިލ ްކ ަ
ިޝ ުނ ެގ ޤާ ޫނ ުނ) ަ 02ވ ަނ މާ ްއ ާ
ޝ ްނ ް
ސ ްއ ަކ ްތ ަތ ުކ ެގ އި ުތ ުރ ްނ،
ިޝ ްނ ހިނ ަގއި ދ ަިޔ ޮގތާއި ުކރި ަމތިވި ޮގ ްނ ެޖ ުހ ްނ ަތކާއި ުކ ެރ ުވ ުނ ަމއި ަގނޑު ަމ ަ
ސ ޮކމ ަ
ައ ަހ ުރ އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
ިޝ ުނ ެގ ައ ަހރީ ރި ޯޕ ެޓ ެވ.
ިސ ަފއިވާ ަބ ަދ ުލ ަތ ްއ ަބ ާޔ ްނ ުކ ާރ ޮކމ ަ
ިޝ ުނ ެގ ަމ ަ
ދރީ ޮގ ުތ ްނ ޮކމ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ަތ ަކ ްށ ައއ ް
އި ާ
ދ ެގ
ސ ޮކމ ަ
ދ ާއއި ،އ ެިލ ްކ ަ
ިޝ ުނ ެގ ޤާ ޫނ ުނ ެގ ަ 02ވ ަނ މާ ްއ ާ
ޝ ްނ ް
ސސީ ެގ ަ 222ވ ަނ މާ ްއ ާ
ިނ ެވ ެގ ްނ ަވނީ ،ޤާ ޫނ ުނ ައ ާ
މި ރި ޯޕ ުޓ ބ ާ
ސ ޫއލި ްއ ަޔ ުތ ަތކާއި ޒ ްިނމާ ަތ ްއ ަކ ުމ ަގއި ަކނޑަ ައޅާ ަފ ިއވާ ަކ ްނ ަތ ްއ ަތ ްއ ަތ ްނފ ުީޛ ުކ ުރ ުމ ަގއި ާފއި ުތވި ައ ަހ ުރ
ަދ ުށ ްނ ޮކމ ަ
ިޝ ުނ ެގ ަމ ް
ސ ްއ ަކ ްތ ަތ ުކ ެގ ަމ ްއ ަޗ ެށ ެވެ .އއީ
ުކ ެރ ުވ ުނ ަމ ަ
•

ިޔ ުލ ޯހ ުދ ުމ ެގ ާޢ ްނ ުމ ޯވ ުޓ ެނ ުގ ަމ ްށ ުކ ަރ ްނ ެޖ ޭހ ަކ ްނ ަތ ްއ ަތ ްއ ުކ ުރމާއިެ ،އ ަކ ްނ ަތ ްއ ަތ ްއ
އ ްިނތިޚާ ުބ ަތކާއިަ ،ރ ްއޔި ުތ ްނ ެގ ޚ ާ
ިޔ ުލ ޯހ ުދ ުމ ެގ ޢާ ްނ ުމ
ހ ްިނ ުގމާއިެ ،ބ ެލ ެހ ްއ ުޓމާއިެ ،އ ަކ ްނ ަތ ްއ ަތ ަކ ްށ ަމ ުގ ަފހި ުކ ުރމާއި ައދި އ ްިނތިޚާ ުބ ަތކާއި ަރ ްއޔި ުތ ްނ ެގ ޚ ާ
ޞ ުފ ެވރި ަކމާ ެއ ުކ ،ބި ުރ ެވރި ަކ ެމ ްއި ،ބ ުރ ެދ ްއ ުކ ެމ ްއަ ،ތޅާ ޮފ ުޅ ެމ ްއު ،ނ ަރނ ަގ ުޅ
ޯވ ުޓ ަތ ުކ ެގ ަކ ްނ ަތ ްއ ަތ ްއ ހިނ ަގނީ އ ްިނ ާ
ސ ުފ ެވރި ަކމާ ެއ ުކ ަރ ްއޔި ުތ ްނ ަނ ްށ ޯވ ުޓ ުލ ުމ ެގ ަޙ ްއ ުޤ ުފރި ަހ ަމ ައ ްށ
ުނ ޫފ ެޒ ްއަ ،އދި ޮކ ަރ ްޕ ަ
ޝ ެނ ްއ ެނތި މިނި ަވ ްނ ަކމާއި އ ްިނ ާ
ދ ުކ ެރ ޭވ ޮގ ަތ ްށ ަކ ްނ ަކ ަށ ަވ ުރ ުކ ުރ ްނ؛
ައ ާ

•

ިސ ަޓރީ
ިޔ ުލ ޯހ ުދ ުމ ެގ ާޢ ްނ ުމ ޯވ ުޓ ަތ ުކ ަގއިޯ ،ވ ުޓދ ުިނ ުމ ެގ ަޙ ްއ ުޤ ލިބި ަފއިވާ މީ ުހ ްނ ެގ ަރޖ ް
އ ްިނތިޚާ ުބ ަތކާއިަ ،ރ ްއޔި ުތ ްނ ެގ ޚ ާ
ޔ ުތ ްނ ެގ
ިސ ަޓރީ ައ ްށ ެގ ްނ ަނ ްނ ެޖ ޭހ ުއނިއި ުތ ުރ ެގ ަނ ުއމާއި ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓމާއި ،އ ްިނތިޚާ ުބ ަތކާއި ަރ ްއ ި
ަތ ްއ ާޔ ުރ ުކ ުރމާއިެ ،އ ަރޖ ް
ސ ްނ؛
ސ ްނ ެޖ ޭހ ެއ ްނ ެމ ަހއި އ ްިނތި ާޒ ްމ ަތ ްއ ަހ ަމ ެޖ ްއ ު
ިޔ ުލ ޯހ ުދ ުމ ެގ ާޢ ްނ ުމ ޯވ ުޓ ެނ ުގމާ ެބ ޭހ ޮގ ުތ ްނ ަހ ަމ ަޖ ްއ ަ
ޚ ާ

•

ިޔ ުލ ޯހ ުދ ުމ ެގ ާޢ ްނ ުމ ޯވ ުޓ ަތ ްއ
ޤާ ޫނ ުނ ަގ ިއ ަބ ާޔ ްނ ޮކ ްށ ަފއިވާ ުމ ްއ ަދ ުތ ެގ ެތ ޭރ ަގ ިއ އ ްިނތިޚާ ުބ ަތކާ ިއ ަރ ްއޔި ުތ ްނ ެގ ޚ ާ
ެނ ުގމާއި ެއ ޯވ ުޓ ަތ ުކ ެގ ަނތީޖާ ޤާ ޫނ ުނ ަގ ިއ ަބ ާޔ ްނ ޮކ ްށ ަފއިވާ ުމ ްއ ަދ ުތ ެގ ެތ ޭރ ަގ ިއ އި ުޢ ާލ ުނ ުކ ުރ ްނ؛

•

ިސ ަޓރީ ަތ ްއ ެއ ުކ ަލ ަވއި ަލއި ،ޤާ ޫނ ުނ ަގ ިއ
ދއި ާރ ަތ ުކ ަގއި ތިބި ޯވ ުޓދ ުިނ ުމ ެގ ަޙ ްއ ުޤ ލިބި ަފއިވާ މީ ުހ ްނ ެގ ަރޖ ް
އ ްިނތިޚާބީ ާ
ސ ޤާ ޫނ ުނ ަގއިވާ ޮގ ުތ ެގ ަމތ ްިނ
ިސ ަޓރީ ަތ ަކ ްށ ެގ ްނ ަނ ްނ ެޖ ޭހ ުއނިއި ުތ ުރ ެގ ެނ ް
ަކނޑަ ައޅާ ަފއިވާ ުމ ްއ ަދ ަތ ްށ ެއ ަރޖ ް
ޝއި ުޢ ުކ ަރ ުމ ްނ ެގ ްނދ ުިޔ ްނ؛
ަ
ސ ުރކާ ުރ ެގ ެގ ެޒ ްޓ ަގ ިއ ާ

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ނ
ޝންސް ޮކ ިމޝަނުގެ މެންބަރު ް
 1.1އިލެކް ަ

ީސ
ޝ ްނ ް
ިޝ ުނ ެގ ަރއ ް
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ުފ ާއ ުދ ަތ ުއފ ްީޤ

ިޝ ުނގެ ާނއިބު ަރއީސ
ޮކމ ަ
އޒ .އިސ ާމޢީލ ަޙބީބު ަޢބ ުދއ ަރޙީމ

ިޝ ުނގެ ެމނ ަބ ުރ
ޮކމ ަ

ިޝ ުނގެ ެމނ ަބ ުރ
ޮކމ ަ

ިޝ ުނގެ ެމނ ަބ ުރ
ޮކމ ަ

ޝޠު
ަޢލީ ަނ ާ

ޑރު .މ ަޙއ ަމ ުދ ާޒހ ުިރ

ުމ ަޙއ ަމ ުދ ާޢޞިފ

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ނނަށް އަ ިއސްފައިވާ ބަދަލުތަ ްއ
ޝންސް ޮކ ިމޝަނުގެ މެންބަރު ް
 1.1އިލެކް ަ
ިޝ ުނ ެގ ެމ ްނ ަބ ުރ ްނ ެގ ޮގ ުތ ަގއި ތި ްއ ެބވީ ތިރީ ަގއި މި ަދ ްނ ަނވާ ޭބ ުފ ުޅ ްނ ެނ ެވ.
ަ 0202ވ ަނ ައ ަހ ުރ ެފ ުށ ުނއި ުރ ޮކމ ަ
ޝރީ ްފ
ީސަ ،އ ްޙ ަމ ުދ ަ
ސ ޮކމ ަ
 .1އ ެިލ ްކ ަ
ިޝ ުނ ެގ ަރއ ް
ޝ ްނ ް
ިސމާޢީ ްލ ަޙބީ ުބ ަޢ ްބ ުދ ްއ ަރޙީ ްމ
ސ ޮކމ ަ
 .2އ ެިލ ްކ ަ
ސތާ ްޛ އ ް
ިޝ ުނ ެގ ެމ ްނ ަބ ުރަ ،އ ްލ ުއ ް
ޝ ްނ ް
ޝ ުޠ
ޮ .3ކމ ަ
ިޝ ުނ ެގ ެމ ްނ ަބރަ ،ޢލީ ަނ ާ

ިޝ ުނ ެގ ެމ ްނ ަބ ުރު ،ފ ާއ ުދ ަތ ުއފީ ްޤ
ސ ޮކމ ަ
 .4އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް

ަނ ްނ
2

ިސ ަފއިވާ ަބ ަދ ުލ
ައއ ް

ިސމާޢީ ްލ ަޙބީ ުބ ަޢ ްބ ުދ ްއ ަރޙީ ްމ
އ ް

ތާރީ ްޚ

ީސ ެގ ަމޤާ ަމ ްށ ަޢ ްއ ަޔ ްނ ުކ ުރ ްނ
ޮކމ ަ
ނއި ުބ ަރއ ް
ިޝ ުނ ެގ ާ

ަ 05ޖ ަނ ަވ ީރ 0202

 0ޑޮ ްކ ަޓރ ުމ ަޙ ްއ ަމ ުދ ާޒހި ުރ

ިޝ ުނ ެގ ެމ ްނ ަބ ުރ ަކ ުމ ެގ ަމޤާ ަމ ްށ ަޢ ްއ ަޔ ްނ ުކ ުރ ްނ
ޮކމ ަ

ެ 02ފ ުބ ުރ ަވރީ 0202

ޝރީ ްފ
ަ 3އ ްޙ ަމ ުދ ަ

ީސ ެގ
ިޝ ުނ ެގ ެމ ްނ ަބ ުރ ަކމާއި ޮކމ ަ
ޮކމ ަ
ިޝ ުނ ެގ ަރއ ް
ިސތި ުޢ ާފ ެދ ްއ ުވ ްނ
ަމޤާ ުމ ްނ އ ް

ޫ 25ޖ ްނ 0202

ު 4މ ަޙ ްއ ަމ ުދ ާޢޞި ްފ

ިޝ ުނ ެގ ެމ ްނ ަބ ުރ ަކ ުމ ެގ ަމޤާ ަމ ްށ ަޢ ްއ ަޔ ްނ ުކ ުރ ްނ
ޮކމ ަ

ސ ްޕ ެޓ ްނ ަބ ުރ 0202
ެ 22

ު 5ފ ާއ ުދ ަތ ުއފީ ްޤ

ީސ ެގ ަމޤާ ަމ ްށ ަޢ ްއ ަޔ ްނ ުކ ުރ ްނ
ޮކމ ަ
ިޝ ުނ ެގ ަރއ ް

ސ ްޕ ެޓ ްނ ަބ ުރ 0202
ެ 25

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ޝންސް ޮކ ިމޝަނުގެ މައިގަނ ުޑ މަސް ޫއ ިލއްޔަތު
 1.1އިލެކް ަ
ިޔ ުލ ޯހ ުދ ުމ ެގ ާޢ ްނ ުމ ޯވ ުޓ ެނ ުގ ަމ ްށ ުކ ަރ ްނ ެޖ ޭހ ަކ ްނ ަތ ްއ ަތ ްއ ުކ ުރމާއިެ ،އ ަކ ްނ ަތ ްއ ަތ ްއ
(ހ) އ ްިނ ިތޚާ ުބ ަތކާއިަ ،ރ ްއޔި ުތ ްނ ެގ ޚ ާ
ިޔ ުލ ޯހ ުދ ުމ ެގ ާޢ ްއ ުމ ޯވ ުޓ ަތ ުކ ެގ
ހ ްިނ ުގމާއިެ ،ބ ެލ ެހ ްއ ުޓމާއިެ ،އ ަކ ްނ ަތ ްއ ަތ ަކ ްށ ަމ ުގ ަފ ިހ ުކ ުރމާ ިއ ައ ި
ދ އ ްިނ ިތޚާ ުބ ަތކާ ިއ ަރ ްއޔި ުތ ްނ ެގ ޚ ާ
ޝ ެނ ްއ
ޞ ުފ ެވރި ަކމާ ެއ ުކ ،ބި ުރ ެވރި ަކ ެމ ްއ ،ބި ުރ ެދ ްއ ުކ ެމ ްއަ ،ތޅާ ޮފ ުޅ ެމ ްއު ،ނ ަރނ ަގ ުޅ ުނ ޫފ ެޒ ްއަ ،އ ި
ަކ ްނ ަތ ްއ ަތ ްއ ހިނ ަގ ީ
ދ ޮކ ަރ ްޕ ަ
ނ އ ްިނ ާ
ދ ުކ ެރ ޭވ ޮގ ަތ ްށ ަކ ްނ ަކ ަށ ަވ ުރ ުކ ުރ ްނ.
ެނ ިތ މި ި
ނ ަވ ްނ ަކމާ ެއ ުކ ަރ ްއޔި ުތ ްނ ަނ ްށ ޯވ ުޓ ުލ ުމ ެގ ަޙ ްއ ުޤ ުފރި ަހ ަމ ައ ްށ ައ ާ
ިސ ަޓރީ
ިޔ ުލ ޯހ ުދ ުމ ެގ ާޢ ްނ ުމ ޯވ ުޓ ަތ ުކ ަގއިޯ ،ވ ުޓ ު
ދިނ ުމ ެގ ަޙ ްއ ުޤ ިލ ިބ ަފ ިއވާ މީ ުހ ްނ ެގ ަރޖ ް
(ށ) އ ްިނ ިތޚާ ުބ ަތކާއިަ ،ރ ްއޔި ުތ ްނ ެގ ޚ ާ
ނ ްނ ެޖ ޭހ ުއ ި
ިޔ ުލ ޯހ ުދ ުމ ެގ
ިސ ަޓރީ ައ ްށ ެގ ްނ ާ
ަތ ްއ ާޔ ުރ ުކ ުރމާއިެ ،އ ަރޖ ް
ނއި ުތ ުރ ެގ ަނ ުއމާއިެ ،ބ ެލ ެހ ްއ ުޓމާއި ،އ ްިނ ިތޚާ ުބ ަތކާއި ަރ ްއޔި ުތ ްނ ެގ ޚ ާ
ސ ްނ.
ސ ްނ ެޖ ޭހ ެއ ްނ ެމ ަހ ިއ އ ްިނތި ާޒ ްމ ަތ ްއ ަހ ަމ ެޖ ްއ ު
ާޢ ްނ ުމ ޯވ ުޓ ެނ ުގމާ ެބ ޭހ ޮގ ުތ ްނ ަހ ަމ ަޖ ްއ ަ
ިޔ ުލ ޯހ ުދ ުމ ެގ ާޢ ްނ ުމ ޯވ ުޓ ަތ ްއ ެނ ުގމާއި ެއ
(ނ) ޤާ ޫނ ުނ ަގއި ަބ ާޔ ްނ ޮކ ްށ ަފއިވާ ުމ ްއ ަދ ުތ ެގ ެތ ޭރ ަގއި އ ްިނ ިތޚާ ުބ ަތކާއި ަރ ްއޔި ުތ ްނ ެގ ޚ ާ
ޯވ ުޓ ަތ ުކ ެގ ަނ ީތޖާ އި ުޢ ާލ ްނ ުކ ުރ ްނ.
ދ ިއ ާރ ަތ ުކ ަގ ިއ ތި ިބ ޯވ ުޓ ު
ިސ ަޓރީ ަތ ްއ ެއ ުކ ަލވާ ަލ ިއ ،ޤާ ޫނ ުނ ަގ ިއ ަކނޑަ ައޅާ ަފއިވާ
ދިނ ުމ ެގ ަޙ ްއ ުޤ ިލ ިބ ަފ ިއވާ މީ ުހ ްނ ެގ ަރޖ ް
(ރ) އ ްިނ ިތޚާ ީބ ާ
ނ ްނ ެޖ ޭހ ުއ ި
ޝ ިއ ުޢ ުކ ަރ ުމ ްނ
ނއި ުތ ުރ ެގ ެނ ް
ިސ ަޓރީ ަތ ަކ ްށ ެގ ްނ ާ
ސ ،ޤާ ޫނ ުނ ަގއިވާ ޮގ ުތ ެގ ަމތ ްީނ ަ
ުމ ްއ ަދ ަތ ްށ ެއ ަރޖ ް
ސ ުރކާ ުރ ެގ ެގ ެޒ ްޓ ަގއި ާ

ދ ުއ ްނ.
ެގ ްނ ި
ދ ިއ ާރ ަތ ުކ ެގ ަނ ްނ ަތ ކާއި ،އ ްިނ ަތ ްއ
(ބ) ޤާ ޫނ ުނ ަގ ިއ ަކނޑަ ައޅާ ުއ ޫ
ޞ ުލ ަތ ެކ ްއ ެގ ަމތ ްިނ ޮކ ްނ ެމ އ ްިނ ިތޚާ ެބ ްއ ެގ ުކރ ްިނ އ ްިނ ިތޚާ ީބ ާ
ދ ުއ ްނަ .އދި މި ަކ ްނ ަކ ަމ ްށ ެގ ެނ ޭވ ަބ ަދ ުލ ަތ ްއ ެގ ެޒ ްޓ ަގއި
ސު ،މ ާރ ަޖ ާޢ ުކ ަރ ުމ ްނ ެގ ްނ ި
ަކނޑަ ައ ަޅއިަ ،ވކި ޮކ ްށެ ،އ ަކ ްނ ަކ ަމ ްށ ަބ ަދ ުލ ެގ ެނ ް
ދ ުއ ްނ.
ޝ ިއ ުޢ ުކ ަރ ުމ ްނ ެގ ްނ ި
ާ
ިޝ ުނ ްނ ުކ ަރ ްނ ެޖ ޭހ ަކ ަމ ްށ ޤާ ޫނ ުނ ްނ
ސ ާޕ ީ
ިޔ ީ
ސ ާޕ ީ
ިޔ ީ
ސ ޮކމ ަ
ޝ ްނ ް
ޓ ަތ ކާ ުގ ޭޅ ޮގ ުތ ްނ އ ެިލ ްކ ަ
ިސ ަޓރީ ުކ ުރމާއި ،ސ ާ
(ޅ) ސ ާ
ޓ ަތ ްއ ަރޖ ް
ަކނޑަ ައ ަޅ ިއ ަފ ިއވާ ަކ ްނ ަކ ްނ ުކ ުރ ްނ.

ދަ ،ރ ްއޔި ުތ ްނ ޭހ ުލ ްނ ެތރި ުކ ުރ ުވ ްނ.
ދ ުގ ޭޅ ޮގ ުތ ްނ ަމ ުޢ ޫލމާ ުތ ީ
(ކ) އ ްިނ ިތޚާ ުބ ެގ ަކ ްނ ަތ ްއ ަތ ްއ ހިނގާ ޭނ ޮގތާއި ،އ ްިނ ިތޚާ ުބ ެގ ަމ ްޤ ަ
ޞ ާ

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ނސް ކޮމިޝަނުގެ މައިގަނޑު ަމސް ޫއލިއްޔަތުތަ ްއ
ނކޮށްފައިވާ ،އިލެ ްކޝަ ް
ނ ގައި ބަޔާ ް
ނ ު
ނސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާ ޫ
އިލެކްޝަ ް
ިޔ ުލ ޯހ ުދ ުމ ެގ ާޢ ްނ ުމ ޯވ ުޓ ެނ ުގ ަމ ްށ ުކ ަރ ްނ ެޖ ޭހ ަކ ްނ ަތ ްއ ަތ ްއ ުކ ުރމާއިެ ،އ ަކ ްނ ަތ ްއ ަތ ްއ
(ހ ).އ ްިނތިޚާ ުބ ަތކާއިަ ،ރ ްއޔި ުތ ްނ ެގ ޚ ާ
ިޔ ުލ ޯހ ުދ ުމ ެގ ޢާ ްނ ުމ ޯވ ުޓ ަތ ުކ ެގ
ހ ްިނ ުގމާއިެ ،ބ ެލ ެހ ްއ ުޓމާއިެ ،އ ަކ ްނ ަތ ްއ ަތ ަކ ްށ ަމ ުގ ަފހި ުކ ުރމާއި ައދި އ ްިނތިޚާ ުބ ަތކާއި ަރ ްއޔި ުތ ްނ ެގ ޚ ާ
ޝ ެނ ްއ
ޞ ުފ ެވރި ަކމާ ެއ ުކ ،ބި ުރ ެވރި ަކ ެމ ްއ ،ބި ުރ ެދ ްއ ުކ ެމ ްއަ ،ތޅާ ޮފ ުޅ ެމ ްއު ،ނ ަރނ ަގ ުޅ ުނ ޫފ ެޒ ްއަ ،އދި ޮކ ަރ ްޕ ަ
ަކ ްނ ަތ ްއ ަތ ްއ ހިނ ަގނީ އ ްިނ ާ
ދ ުކ ެރ ޭވ ޮގ ަތ ްށ ަކ ްނ ަކ ަށ ަވ ުރ ުކ ުރ ްނ؛
ސ ުފ ެވރި ަކމާ ެއ ުކ ަރ ްއޔި ުތ ްނ ަނ ްށ ޯވ ުޓ ުލ ުމ ެގ ަޙ ްއ ުޤ ުފރި ަހ ަމ ައ ްށ ައ ާ
ެނ ިތ މިނި ަވ ްނ ަކމާ ިއ އ ްިނ ާ
ިސ ަޓރީ
ިޔ ުލ ޯހ ުދ ުމ ެގ ާޢ ްނ ުމ ޯވ ުޓ ަތ ުކ ަގއިޯ ،ވ ުޓދ ުިނ ުމ ެގ ަޙ ްއ ުޤ ލިބި ަފއިވާ މީ ުހ ްނ ެގ ަރޖ ް
(ށ ).އ ްިނތިޚާ ުބ ަތކާއިަ ،ރ ްއޔި ުތ ްނ ެގ ޚ ާ
ިޔ ުލ
ިސ ަޓރީ ައ ްށ ެގ ްނ ަނ ްނ ެޖ ޭހ ުއނިއި ުތ ުރ ެގ ަނ ުއމާ ިއ ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓމާއި ،އ ްިނތިޚާ ުބ ަތކާ ިއ ަރ ްއޔި ުތ ްނ ެގ ޚ ާ
ަތ ްއ ާޔ ުރ ުކ ުރމާއިެ ،އ ަރޖ ް
ސ ްނ؛
ސ ްނ ެޖ ޭހ ެއ ްނ ެމ ަހ ިއ އ ްިނތި ާޒ ްމ ަތ ްއ ަހ ަމ ެޖ ްއ ު
ޯހ ުދ ުމ ެގ ާޢ ްނ ުމ ޯވ ުޓ ެނ ުގމާ ެބ ޭހ ޮގ ުތ ްނ ަހ ަމ ަޖ ްއ ަ
ިޔ ުލ ޯހ ުދ ުމ ެގ ާޢ ްނ ުމ ޯވ ުޓ ަތ ްއ ެނ ުގމާއި
(ނ ).ޤާ ޫނ ުނ ަގއި ަބ ާޔ ްނ ޮކ ްށ ަފއިވާ ުމ ްއ ަދ ުތ ެގ ެތ ޭރ ަގއި އ ްިނތިޚާ ުބ ަތކާއި ަރ ްއޔި ުތ ްނ ެގ ޚ ާ
ެއ ޯވ ުޓ ަތ ުކ ެގ ަނތީޖާ ޤާ ޫނ ުނ ަގއި ަބ ާޔ ްނ ޮކ ްށ ަފއިވާ ުމ ްއ ަދ ުތ ެގ ެތ ޭރ ަގއި އި ުޢ ާލ ުނ ުކ ުރ ްނ؛
ިސ ްޓރީ ަތ ްއ ެއ ުކ ަލވާ ަލއި ،ޤާ ޫނ ުނ ަގއި
ދއި ާރ ަތ ުކ ަގއި ތިބި ޯވ ުޓދ ުިނ ުމ ެގ ަޙ ްއ ުޤ ލިބި ަފއިވާ މީ ުހ ްނ ެގ ަރޖ ް
(ރ) އ ްިނތިޚާބީ ާ
ސ ުރކާ ުރ ެގ ެގ ެޒ ްޓ ަގއި
ސ ޤާ ޫނ ުނ ަގއިވާ ޮގ ުތ ެގ ަމތ ްިނ ަ
ިސ ަޓރީ ަތ ަކ ްށ ެގ ްނ ަނ ްނ ެޖ ޭހ ުއނިއި ުތ ުރ ެގ ެނ ް
ަކނޑަ ައޅާ ަފއިވާ ުމ ްއ ަދ ަތ ްށ ެއ ަރޖ ް
ޝއި ުޢ ުކ ަރ ުމ ްނ ެގ ްނދ ުިޔ ްނ؛
ާ
ދއި ާރ ަތ ުކ ެގ ަނ ްނ ަތކާއި ،އ ްިނ ަތ ްއ
(ބ) ޤާ ޫނ ުނ ަގއި ަކނޑަ ައޅާ ުއ ޫ
ޞ ުލ ަތ ެކ ްއ ެގ ަމތ ްިނ ޮކ ްނ ެމ އ ްިނތިޚާ ަބކާ ުގ ިޅ ެގ ްނ ،އ ްިނތިޚާބީ ާ
ސ ުރކާ ުރ ެގ
ސު ،މ ާރ ަޖ ާޢ ުކ ަރ ުމ ްނ ެގ ްނދި ުއމާއި ،މި ަކ ްނ ަކ ަމ ްށ ެގ ެނ ޭވ ަބ ަދ ުލ ަތ ްއ ަ
ަކނޑަ ައ ަޅއިަ ،ވކި ޮކ ްށެ ،އ ަކ ްނ ަކ ަމ ްށ ަބ ަދ ުލ ެގ ެނ ް
ޝއި ުޢ ުކ ަރ ުމ ްނ ެގ ްނދ ުިޔ ްނ؛
ެގ ެޒ ްޓ ަގ ިއ ާ
ިޝ ުނ ްނ ުކ ަރ ްނ ެޖ ޭހ ަކ ަމ ްށ ޤާ ޫނ ުނ ްނ
ިޔސީ ާޕޓީ ަތކާ ުގ ޭޅ ޮގ ުތ ްނ ޮކމ ަ
ިސ ަޓރީ ުކ ުރމާއި ،ސ ާ
ިޔސީ ާޕޓީ ަތ ްއ ަރޖ ް
(ޅ) ސ ާ
ަކނޑަ ައ ަޅއި ަފއިވާ ަކ ްނ ަކ ްނ ުކ ުރ ްނ؛

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ދ ުގ ޭޅ ޮގ ުތ ްނ ަމ ުޢ ޫލމާ ުތދީަ ،ރ ްއޔި ުތ ްނ ޭހ ުލ ްނ ެތރި ުކ ުރ ުވ ްނ؛
(ކ) އ ްިނތިޚާ ުބ ެގ ަކ ްނ ަތ ްއ ަތ ްއ ހިނގާ ޭނ ޮގތާއި ،އ ްިނތިޚާ ުބ ެގ ަމ ްޤ ަ
ޞ ާ
ިޝ ުނ ްނ ހ ްިނ ަގއި ަބ ަލ ަހ ްއ ަޓ ްނ ެޖ ޭހ ެނ ަކ ަމ ްށ ަކނޑަ ައޅާ ަފއިވާ އ ްިނތިޚާ ުބ ަތކާއި
ނއި ޤާ ޫނ ުނ ްނ ޮކމ ަ
ސސ ްީނ ާ
(އ) ޤާ ޫނ ުނ ައ ާ
ޞ ުލ ަތ ްއ ަކނޑަ ެއ ުޅ ްނ؛
ިޔ ުލ ޯހ ުދ ުމ ެގ ާޢ ްނ ުމ ޯވ ުޓ ަތކާ ެބ ޭހ ުއ ޫ
ަރ ްއޔި ުތ ްނ ެގ ޚ ާ
ސ ްއ ަކ ްތ ަޙވާ ުލ ުކ ާރ ަފ ާރ ްތ ަތ ްއ ަތ ްމރ ުީނ ުކ ުރ ްނ؛
ިޝ ުނ ްނ ަމ ަ
ނއިޮ ،ކމ ަ
(ވ) ޮކމ ަ
ިޝ ުނ ެގ ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ާ
ޗ ިއ ަވޞީ ަލ ްތ ަތ ްއ ޯފ ުރ ޮކ ްށދ ުިނމާއިެ ،އ ަކމާ ުގ ޭޅ ަކ ްނ ަކ ްނ ާރ ަވ ިއ ހ ްިނ ުގ ްނ؛
(މ) އ ްިނތިޚާ ުބ ަގ ިއ ޭބ ުނ ްނ ުކ ާރ ަތ ެކ ްއ ާ
ދ ދި ެވހި ާރ ްއ ޭޖ ެގ ޮއ ްބ ާޒ ަވ ުރ ްނ ެއ ްކ ެރޑި ްޓ ުކ ުރ ްނ؛
(ފ) އ ްިނތިޚާ ުބ ަތ ްއ ހިނގާ ުނހިގާ ޮގ ްތ ެބ ުލ ަމ ްށ ަޙ ަރކާ ްތ ެތރިވާ ަބއ ަިނ ްލ ައ ްޤވާ ީމ ައ ި
ޓ ެނ ަތ ްނ ަތ ްނ
ިޔ ުލ ޯހ ުދ ުމ ެގ ާޢ ްނ ުމ ޯވ ުޓ ަތ ުކ ަގއި ޯވ ުޓ ޮފ ި
ށ ަބ ަހ ްއ ާ
ިޔ ުލ ަރ ްއޔި ުތ ްނ ެގ ޚ ާ
(ދ) އ ްިނތިޚާ ުބ ަތކާއިަ ،ރ ްއޔި ުތ ްނ ެގ ޚ ާ
ސ ްއ ަކ ްތ ުކރި ައ ްށ
ިޝ ުނ ްނ ަކނޑަ ައޅާ ަތ ްނ ަތ ުނ ަގ ިއ ޯވ ުޓ ޮފ ި
ަކނޑަ ެއ ުޅ ްނ؛ ައ ި
ށ ަބ ަހ ްއ ަޓ ިއ ޯވ ުޓ ުލ ުމ ެގ ަމ ަ
ދ މި ޮގ ުތ ްނ ޮކމ ަ
ިޝ ުނ ްނ ެއ ޭދ ެއހީ ެތރި ަކމާ ިއ ެއ ްއބާ ުރ ުލ ްނެ ،އ ަތ ެނ ްއ ެގ ެވރި ަފ ާރ ުތ ްނ ުނ ަވ ަތ ެއ ަތ ަނކާ ަޙވާ ުލ ެވ ަފއިވާ ަފ ާރ ުތ ްނ
ެގ ްނދ ުިޔ ުމ ަގ ިއ ޮކމ ަ

ދ ުކ ުރ ަމ ްށ ަޓ ަކއި
ިސ ެއ ަފ ާރ ަތ ަކ ްށ ދ ުިނ ަމ ްށ ަފ ުހޮ ،ކމ ަ
ސ ޫއލި ްއ ަޔ ުތ ައ ާ
ިޝ ުނ ެގ ަމ ް
ުނ ޭދ ަނ ަމެ ،އ ަކށީ ެގ ްނވާ ުމ ްއ ަދ ެތ ްއ ެގ ޯނޓ ް
ިޝ ުނ ްނ ުކ ަރ ްނ ެޖ ޭހ ެއ ްނ ެމ ަހއި ަކ ްނ ަކ ްނ ުކ ުރ ްނ؛
ޮކމ ަ
ިޔ ުލ ޯހ ުދ ުމ ެގ ާއ ްނ ުމ ޯވ ުޓ ަތ ުކ ަގއި ޯވ ުޓ ުލ ުމ ެގ ަޙ ްއ ުޤ ލިބި ަފއިވާ މީ ުހ ްނ ެގ ެތ ެރއ ްިނ
(ތ) އ ްިނތިޚާ ުބ ަތކާ ިއަ ،ރ ްއޔި ުތ ްނ ެގ ޚ ާ
ސއި ޤާއި ްމ ުކ ުރ ްނ؛
ދި ެވހި ާރ ްއ ޭޖ ްނ ޭބ ުރ ަގއި ދިރި ުއ ޭޅ މީ ުހ ްނ ަނ ްށ ޯވ ުޓ ެލ ޭވ ެނ އ ްިނތި ާޒ ުމ ަހ ަމ ަޖ ްއ ަ
ިޔ ުލ ޯހ ުދ ުމ ެގ ާޢ ްއ ުމ ޯވ ުޓ ެގ ަކ ްނ ަކ ްނ ނި ުމ ުމ ްނ
(ލ) ޮކމ ަ
ޓ ޮކ ްނ ެމ އ ްިނތިޚާ ެބ ްއ ުނ ަވ ަތ ަރ ްއޔި ުތ ްނ ެގ ޚ ާ
ިޝ ުނ ްނ ހ ްިނ ަގ ިއ ަބ ަލ ަހ ްއ ާ
ިޔ ުލ ޯހ ުދ ުމ ެގ ާޢ ްއ ުމ ޯވ ުޓ ެގ ރި ޯޕ ުޓ ާޢ ްނ ުމ ޮކ ްށ
ޤާ ޫނ ުނ ަގއި ަކނޑަ ައޅާ ަފއިވާ ޮގ ުތ ެގ ަމތ ްިނެ ،އ އ ްިނތިޚާ ެބ ްއ ެގ ުނ ަވ ަތ ަރ ްއޔި ުތ ްނ ެގ ޚ ާ
ޝއި ުޢ ުކ ުރ ްނ؛
ާ
ސ ްއ ަކ ްތ ަތ ްއ ުކ ުރ ްނ.
ިޝ ުނ ްނ ުކ ަރ ްނ ެޖ ޭހ ަކ ަމ ްށ ަބ ާޔ ްނ ުކ ާރ ެއ ްނ ެމ ަހ ިއ ަމ ަ
ސސީ ާއ ިއ އ ްިނތިޚާބާ ެބ ޭހ ޤާ ޫނ ުނ ަތ ުކ ަގ ިއ ޮކމ ަ
(ގ) ޤާ ޫނ ުނ ައ ާ

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ޝމި ުލ ުވ ްނ ހި ެމ ޭނަ ،ކ ަށ ެވ ިތ ަކމާއި،
ެއ ްނ ެމ ްނ ެގ ާ

އި ުތބާ ާރ ިއ ަޔޤ ްީނ ަކ ްނ ަކ ަށ ަވ ުރ ޮކ ްށ ަފއިވާ

ަނ ާޒ ަޙ ްތ ެތ ިރ އ ްިނ ިތޚާ ީބ ނި ާޒ ެމ ްއ ެގ ެތ ެރއ ްިނ

ނި ާޒ ުމ ަތކާއި ،ފ ަިޔ ަވ ުޅ ަތކާއިެ ،ބ ެލ ެހ ްއ ުޓމާއި

ޓު ،ފރި ަހ ަމ
ސ ަތ ްއ ަދ ަމ ަހ ްއ ާ
ސ ް
ޑި ޮމ ްކ ަރސީ ެގ ައ ާ

ިޔ ުބ ަކމާ ެއ ުކ ަނތީޖާ
ަބ ަލ ުދ ެވރި ަކ ުމ ެގ ެތ ެރއ ްިނ ކާމ ާ

ނ
އި ުތބާ ުރ ިލ ިބ ެގ ްނވާ ަނ ޫމ ާ

ެނ ެރ ެދ ޭވ ެނ ަފ ަދ ޚ ުިދ ަމ ްތ ަތ ެކ ްއ ޯފ ުރ ޮކ ްށދ ުިނމާއި

ސ ައ ަކ ްށ ުވ ްނ
ުމ ައ ްއ ަ
ސ ާ

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ޝމ ުިލ ުވ ްނ
ޑި ޮމ ްކ ަރސީ ާއ ާލ ޮކ ްށ ދި ުރވާ ެއ ްނ ެމ ްނ ެގ ާ
ަކ ަށ ަވ ުރ ުކ ުރމާއި ަބއި ެވ ިރ ުވ ްނ
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1
1.1

ނ
ނގެ އިދާރީ ިހންގު ް
ކޮ ިމޝަ ު
ނގެ މުވަ ްއ ަޒފުން
ކޮ ިމޝަ ު

ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ދ ެގ (ހ) ަގ ިއ ަބ ާޔ ްނ ޮކ ްށ ަފއިވާ
ިޝ ުނ ެގ ޤާ ޫނ ުނ ެގ ަ 00ވ ަނ މާ ްއ ާ
ޝ ްނ ް
ިޝ ުނ ެގ
ދ ެއ ްއ ޮގ ްތވާ ޮގ ުތ ެގ ަމތ ްިނޮ ،ކމ ަ
ޮގ ުތ ެގ ަމތ ްިނ ޮކމ ަ
ދ ަފއިވާ ަގވާއި ާ
ިޝ ުނ ްނ ަހ ާ

ސ ްކ ެރ ަޓރީ
ިސ ެވރ ަިޔކީ ޮކމ ަ
ދރީ ަމ ަ
ސ ްކ ެރ ަޓރީ ެޖ ަނ ެރ ެލ ެވެ 0202 .
ިޝ ުނ ެގ ެ
ސ ްއ ަކ ުތ ެގ އ ް
އި ާ
ސ ެގ ްނ ެދވި ޑ ެިރ ްކ ަޓރ
ދ ުކ ަރ ްއ ަވ ުމ ްނ ޭއ ުރ ެވ ް
ސ ޫއލި ްއ ަޔ ުތ ަވ ުގތީ ޮގ ުތ ްނ ައ ާ
ެޖ ަނ ަރ ުލ ެގ ަމ ް
ސ ްކ ެރ ަޓރީ ެޖ ެނ ަރ ުލ ެގ ޮގ ުތ ަގއި ޫޖ ްނ ަ 22ގއި ަހ ަމ ެޖ ުހ ެނ ެވ.
ަޙ ަ
ސ ްނ ަޒ ަކރި ްއ ާޔ ެ

ސ ްކ ެރ ަޓރީ ެޖ ެނ ަރ ްލ
ެ
ސ ްނ ަޒ ަކ ިރ ްއ ާޔ
ަޙ ަ

1.1

ނގެ ދާ ިއމީ
ކޮ ިމޝަ ު

ނ
މުވައްޒަފު ް

ިޝ ުނ ަގ ިއ ަވޒީ ާފ ަގއި
ަ 0202ވ ަނ ައ ަހ ުރ ެފ ުށ ުނއި ުރ ޮކމ ަ
ިތބީ ު 52މ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ެނ ެވ .މި ައ ަހ ުރ ެތ ޭރ ަގ ިއ 1
ިޝ ުނ ްނ
ސ ަބ ުބ ަތކާ ުހ ެރ ޮކމ ަ
ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ެއކ ެިއކި ަ
ިޝ ުނ ްނ
ަވޒީ ާފއ ްިނ ަވކި ެވ ަފއިވާއި ުރަ 22 ،ފ ާރ ަތ ަކ ްށ ޮކމ ަ
ަވޒީ ާފ ެދ ުވ ެނ ެވަ 0202 .ވ ަނ ައ ަހ ުރ ނި ުމ ުނއި ުރ
ިޝ ުނ ެގ ަވޒީ ާފ ަގއި ތިބީ ު 53މ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ެނ ެވ.
ޮކމ ަ

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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1.1
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1.1

ނގަނ ުޑ
ނގެ އޮ ި
ކޮ ިމޝަ ު

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް

ައ ަހރީ ރި ޯޕ ުޓ 2021

14

1.1

ނގަނ ުޑ
ނގެ އޮ ި
ކޮ ިމޝަ ު

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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1.1.1

ނލް އޮ ިޑ ްޓ
ނޓަރ ަ
އި ް
މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު

މަސްއޫލި ްއޔަ ުތ
ިޝ ުނ ްނ ާރވާ ިއ ހ ްިނގާ ަކ ްނ ަކ ްނެ ،އ ަކ ްނ ަކ ްނ ުކ ުރ ަމ ްށ
ޮކމ ަ

ޝދީ
ަ
ޝ ުހ ާލ ުރ ް
ރނ ްލ ޮއޑި ަޓރ
އ ްިނ ަޓ ަ

ސޯ .އ.ޕީ ަތކާ ެއ ްއ ޮގ ަތ ްށ ުކ ަރ ުމ ްނ ޭދ ޯތ
ަކނޑަ ެއޅި ަފއިވާ ެއ ް
ސޯ .އ.ޕީ ަތކާ ޚި ާލ ަފ ްށ ހިނގާ
ަބ ަލއިަ ،ކނޑަ ެއޅި ަފއިވާ ެއ ް
ިޝ ުނ ެގ މާލީ
ަކ ްނ ަކ ްނ ަރނ ަގ ުޅ ުކ ުރ ަމ ްށ ަލ ާފދ ުިނމާއިޮ ،ކމ ަ
ސ،
ަކ ްނ ަތ ްއ ަތކާއި ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ެގ ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ަތ ުކ ެގ ( ާޕ ޯފ ަމ ްނ ް

ީސ
ުމ ަޙ ްއ ަމ ުދ ާރއި ްފ އި ްބ ާރހީ ްމ ޢ ާ
ިސރ
ޮއފ ަ

ިޝ ަނ ްށ ރި ޯޕ ުޓ
ސ) ޮއޑި ްޓ ުކ ުރމާއި ޮކމ ަ
ޮކ ްމ ްޕ ަލ ެއ ްނ ް
ރނ ްލ ޮއޑި ަޓ ުރ ެގ ަމއި ަގނޑު ޒ ްިނމާ ެއ ެވ.
ުހ ަށ ެހ ުޅ ަމކީ އ ްިނ ަޓ ަ

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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 1.1.1ކޮ ިމޝަނަރސް ިބއުރޯ
މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު

މަސްއޫލި ްއޔަތު
ސ ޫޢލި ްއ ަޔ ުތ
ޮކމ ަ
ީސ ާއއި ެމ ްނ ަބ ުރ ްނ ަމ ް
ިޝ ުނ ެގ ަރއ ް

ޝބާ ބާޤި ުރ
ާފޠި ަމ ުތ ަ

ދރީ ެއހީ ެތރި ަކ ްނ
ދ ުކ ުރ ަމ ްށ ަޓ ަކއިޭ ،ދ ްނ ެޖ ޭހ ެއ ްނ ެމ ަހއި އި ާ
ައ ާ

ިސ ެޓ ްނ ްޓ ޑ ެިރ ްކ ަޓރ
ެއސ ް
ިޔ
ސ ްކ ަ
ެ
ޝ ުނ ެގ ެވރ ާ

ިޝ ްނ ެމ ްނ ަބ ުރ ްނ ެގ ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ްނ ަތ ްއ
ޯފ ުރ ޮކ ްށދ ުިނމާއި ޮކމ ަ
ިޝ ުނ ެގ
އ ްިނތި ާޒ ުމ ޮކ ްށަ ،ޔ ުއމި ްއ ާޔ ލ ެިޔ ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓ ުމ ެގ އި ުތ ުރ ްނ ޮކމ ަ
ަފ ާރ ުތ ްނ ާރ ްއ ޭޖ ްނ ޭބ ުރ ެގ ަފ ާރ ްތ ަތކާ ( ޭބ ުރ ެގ ަޖމި ްއ ާޔ ަޖމާ ައ ްތ ަތ ްއ،

ަރ ްމޒި ްއ ާޔ ައ ްޙ ަމ ުދ
ިސރ
ސީނި ައރ ޮއފ ަ

ސ ަތ ްއ) ުކ ަރ ްނ ެޖ ޭހ ެއ ްނ ެމ ަހ ިއ ުމ ާޢ ަމ ާލ ްތ ަތ ްއ ޮކ ްށ
ުމ ައ ްއ ަ
ސ ާ
ރސ
ސއިދ ުިނ ަމކީ ޮކމ ަ
ސ ްނ ެޖ ޭހ އ ްިނތި ާޒ ުމ ަތ ްއ ަހ ަމ ަޖ ްއ ަ
ަހ ަމ ަޖ ްއ ަ
ިޝ ަނ ް
ސ ޫއލި ްއ ަޔ ެތ ެވ.
ބި ުއ ޯރ ެގ ަމއި ަގނޑު ަމ ް

ީޝ
ާއޢ ަ
ިޝ ުތ ނ ާ
ިސރ
ޮއފ ަ

ސ ޫޢލި ްއ ަޔ ުތ
ސ ްކ ެރ ަޓރީ ެޖ ަނ ަރ ްލ ެގ ަމ ް
މީ ެގ އި ުތ ުރ ްނ ެ
ދރީ ެއހީ ެތރި ަކ ްނ
ދ ުކ ުރ ަމ ްށ ަޓ ަކއިޭ ،ދ ްނ ެޖ ޭހ ެއ ްނ ެމ ަހއި އި ާ
ައ ާ
ސ ޫއލި ްއ ަޔ ެތ ެވ.
ސ ޮކމ ަ
ރސ ބި ުއ ޯރ ެގ ަމ ް
ިޝ ަނ ް
ޯފ ުރ ޮކ ްށދ ުިނ ަމކީ ެވ ް

ީނ
ާފޠި ަމ ުތ ަމޒ ާ
ިސރ
ޮއފ ަ

ސއ ްިނ
ައ ްޙ ަމ ުދ ައޒީ ްމ ުޙ ަ
ިސރ
ޮއފ ަ

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ނސް އެން ްޑ އާކައިވްސް ޑި ިވޜަން
ނ ް
 1.1.1ޕް ޭލނިންގ ،ފައި ޭ
ސެކްޝަންތަކުގެ ވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު

މަޤްޞަ ުދ
ނ
ިޝ ުނ ްނ ުކ ާރ ަމ ަ
ޮކމ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ަތކާއި ޭދ ޚ ުިދ ަމ ްތ ަތ ްއ ަހ ުރ ަދ ާ

ޝ ްއ ާފ ްފ
ިޝ ުތ ަ
ާޢއ ަ

ިޝ ުނ ްނ
ސ ަތ ްޤ ަބ ުލ ެގ ޭރ ުވ ްނ ަތ ްއ ާރ ަވއި ޮކމ ަ
ުކ ުރ ަމ ްށ ަޓ ަކއިު ،ދ ުރ ުމ ް

ޑ ެިރ ްކ ަޓރ
ިޔ
ޑިވި ަޜ ްނ ެވރ ާ

ުކ ަރ ްނ ަކނޑަ ައޅާ ަފއިވާ ަކ ްނ ަތ ްއ ަތ ްއ ުކ ެރ ޭވ މ ްިނ ަވ ުރ ަބ ަލއި ަވ ަޒ ްނ
ިސ ުބ
ުކ ުރ ްނ ައ ި
ދ ޮކމ ަ
ސ ހ ާ
ދއި ާރ ަތކާ ުގ ޭޅ ަތ ާފ ް
ިޝ ުނ ެގ ެއކ ެިއ ިކ ާ
ސ ަތ ްއ ޮކ ްށ ާޢ ްނ ުމ ުކ ުރމާއި،
ެއ ްއ ޮކ ްށ ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓމާ ިއ މި ަކމާ ުގ ޭޅ ދި ާރ ާ

ޝ ްނ
ސ ްކ ަ
ސ ެ
ަފއ ޭިނ ްނ ް

ޝ ްއ ާފ ްފ
ިޝ ުތ ަ
ާޢއ ަ
ޑ ެިރ ްކ ަޓރ

ޓ ެބ ޭހ ެއ ްނ ެމ ަހ ިއ ަކ ްނ ަތ ްއ ަތ ްއ ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓމާއި
ޮކމ ަ
ިޝ ުނ ެގ ަބ ެޖ ާ
ސ ްއ ަކ ްތ ަތ ްއ ހ ްިނ ުގ ަމ ްށ ޭބ ުނ ްނވާ ަވޞީ ަލ ްތ ަތ ްއ
ިޝ ުނ ެގ ަމ ަ
ޮކމ ަ
ޝ ްނ ަތ ަކ ްށ
/ސ ްކ ަ
ިސ ެގ ޮގ ުތ ްނ ޑިވި ަޜ ްނ ެ
ޯހ ުދ ަމ ްށ ަފއ ާ
ިޝ ުނ ެގ
ޯފ ުރ ޮކ ްށ ޭދ ްނ ެޖ ޭހ ެއހީ ެތރި ަކ ްނ ޯފ ުރ ޮކ ްށދ ުިނމާއި ޮކމ ަ
ލ ެިޔކ ުިޔމާއި ެއކ ެިއކި ެރ ޯކޑް ަތ ްއ ަރ ްއކާ ެތރި ޮކ ްށ ެބ ެލ ެހ ްއ ޭޓ ެނ ނި ާޒ ެމ ްއ
ސ ަހއ ްިނ ޯހ ޭދ ެނ ނި ާޒ ެމ ްއ
ޤާއި ްމ ޮކ ްށ ،މި ަފ ަދ ަމ ުޢ ޫލމާ ުތ ަތ ްއ ަފ ޭ
ޗ ުޕ ުކ ާރ
ަކނޑަ ައ ަޅއިޮ ،ކމ ަ
ިޝ ުނ ެގ ިއ ޤާއި ުމ ުކ ެރވި ަފއި ުހރި ާ
ޝ ްނ ަތ ުކ ްނ ޭބ ުނ ްނވާ ެފ ްނ ަވ ަރ ްށ
ސ ްކ ަ
ަވޞީ ަލ ްތ ަތ ުކ ެގ ެއހީ ަގ ިއ ެ

ްޕ ޭލނ ްިނގ

ެއ ްނޑް

ޮޕލިސީ

ޝ ްނ
ސ ްކ ަ
ޑި ެވ ޮލ ްޕ ަމ ްނ ްޓ ެ

ިސ
ަޢ ްބ ުދﷲ ުއ ަނއ ް
ިސ ެޓ ްނ ްޓ ޑ ެިރ ްކ ަޓރ
ެއސ ް

ސ ެއ ްނޑް
އާ ަކއި ްވ ް
ޝ ްނ
ސ ްކ ަ
ޝ ްނ ެ
ަޕ ްބލި ޭކ ަ
ީނ
ަމ ްރ ަޔ ްމ ަނ ްޒރ ާ
ިސ ެޓ ްނ ްޓ ޑ ެިރ ްކ ަޓރ
ެއސ ް

ސއި ްޓ ެގ
ިޝ ުނ ެގ ެވ ްބ ަ
ޗ ުޕ ުކ ުރމާއި ،އި ުޢ ާލ ުނ ަތ ްއ ެގ ެޒ ްޓ ޮކ ްށ ޮކމ ަ
ާ
ސ ޫއލި ްއ ަޔ ެތ ެވ.
ޮކ ްނ ެޓ ްނ ްޓ ެމ ޭނ ްޖ ޮކ ްށ ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓ ަމކީ މި ޑިވި ަޜ ްނ ެގ ަމ ް

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ނ
ސކްޝަ ް
ނސް ެ
 1.1.1.1ފައިނޭ ް
މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު

މަސްއޫލި ްއޔަ ުތ
ިޝ ުނ ެގ
ިޝ ުނ ެގ ަބ ެޖ ުޓ ެއ ުކ ަލވާ ުލމާއި ަބ ެޖ ުޓ ްނ ަޚ ަރ ުދ ުކ ުރމާއި ޮކމ ަ
ޮކމ ަ
ިޝ ުނ ްނ
ިސ ެދ ްއ ުކމާއި ޮކމ ަ
ދ ަފއިވާ ޚ ުިދ ަމ ްތ ަތ ަކ ްށ ަފއ ާ
ަނ ުމ ަގއި ޯހ ާ

ޝ ްއ ާފ ްފ
ިޝ ުތ ަ
ާޢއ ަ
ޑ ެިރ ްކ ަޓރ
ިޔ
ސ ްކ ަ
ެ
ޝ ުނ ެގ ެވރ ާ

ސ ްއ ަކ ްތ ަތ ްއ ުކ ުރ ަމ ްށ ަބ ެޖ ަޓ ްށ ެގ ްނ ަނ ްނ ެޖ ޭހ ަބ ަދ ުލ ަތ ްއ
ަކނޑަ ައޅާ ަމ ަ
ިޝ ަނ ްށ ަބ ަލއި ަގ ްނ ަނ ެއ ްނ ެމ ަހއި
( ަބ ެޖ ްޓ ޮކ ްނ ްޓ ޯރ ްލ) ެގ ަނ ުއމާއިޮ ،ކމ ަ
ިސ ްޓ ީރ ޮއ ްފ
ދއި ،މިނ ް
ިސ ަބ ަލއި ަގ ެނ ަދ ުއ ަލ ުތ ެގ މާލި ްއ ަޔ ުތ ަގވާއި ާ
ަފއ ާ

ސ ުހ ާލ
ާފޠި ަމ ުތ ަ
ިސރ
ސީނި ައރ ޮއފ ަ

ސރކި ުއ ާލ ަތކާ ެއ ްއ ޮގ ްތވާ ޮގ ުތ ެގ ަމތ ްީނ ަޢ ަމ ުލ ުކ ުރމާއި
ސ ެގ ާ
ފ ޭިނ ްނ ް
ޓ ުގޅި ެގ ްނ މާލި ްއ ަޔ ުތ
ިޝ ުނ ެގ ތި ޫޖރި ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓމާއި ޮކމ ަ
ޮކމ ަ
ިޝ ުނ ެގ ަބ ެޖ ާ
ދ ެއ ްއ ޮގ ަތ ްށަ ،ބ ެޖ ުޓ ޮކ ްށ ަފއިވާ ްޕ ޮރ ްގ ާރ ްމ ަތ ަކ ްށ ަޚ ަރ ުދ ުކ ުރ ަމ ްށ
ަގވާއި ާ

ައ ްޙ ަމ ުދ ާއޞި ްމ
ިސރ
ޮއފ ަ

ޝ ްނ ަތ ަކ ްށ ެއހީ ެތރި ަކ ްނ
ސ ްކ ަ
ޝ ުދ ދ ުިނމާ ެއ ުކ ެ
ަލ ަފ ާއއި އި ުރ ާ
ދ ުކ ަރ ްނ ެޖ ޭހ
ސ ްކ ަ
ޝ ުނ ްނ ައ ާ
ސ ެ
ޯފ ުރ ޮކ ްށ ދ ުިނ ަމކީ ަފއ ޭިނ ްނ ް
ޒ ްިނމާ ަތ ެކ ެވ.

ާއމ ަިނ ުތ ޝިމާ ާޢރި ްފ

ސ ެގ
ިސ ްޓރީ ޮއ ްފ ފ ޭިނ ްނ ް
ދއި ،މިނ ް
މާލި ްއ ަޔ ުތ ަގވާއި ާ

ިސރ
ޮއފ ަ

ދއި
ސރކި ުއ ާލ ަތ ުކ ަގއި ަބ ާޔ ްނ ުކ ާރ ރި ޯޕ ުޓ ަތ ްއ ަތ ްއ ާޔ ުރ ުކ ުރމާއި ަގވާއި ާ
ާ
ޝ ުނ ެގ
ސ ްކ ަ
ސ ެ
ސ ަފއ ޭިނ ްނ ް
ެއ ްއ ޮގ ަތ ްށ ލ ެިޔކި ުއ ްނ ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓ ަމކީ ެވ ް
ޒ ްިނމާ ަތ ެކ ެވ.

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ނ
ނޓް ސެކްޝަ ް
ނޑް ޮޕލިސީ ޑިވެލޮ ްޕމެ ް
 1.1.1.1ޕް ޭލނިންގ އެ ް
މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު

މަސްއޫލި ްއޔަ ުތ
ސ ްއ ަކ ުތ
ސތާ ެގ ޭރ ުވ ްނ ެއ ުކ ަލވާ ަލއި ައ ަހރީ ަމ ަ
ޮކމ ަ
ިޝ ުނ ެގ ދި ުގ ާރ ް
ިޝ ުނ ެގ
ޝ ްނ ަތކާ ުގޅި ެގ ްނ ެއ ުކ ަލވާ ަލއި ޮކމ ަ
ސ ްކ ަ
ތާ ަވ ުލ ަތ ްއ ެ

ިސ
ަޢ ްބ ުދﷲ ުއ ަނއ ް
ިސ ެޓ ްނ ްޓ ޑ ެިރ ްކ ަޓރ
ެއސ ް
ިޔ
ސ ްކ ަ
ެ
ޝ ުނ ެގ ެވރ ާ

ސތާ ެގ ޭރ ުވ ުމ ަގއި ޙާޞި ުލ ުކ ުރ ަމ ްށ ަކނޑަ ައޅާ ަފއިވާ
ދި ުގ ާރ ް
ޝ ްނ ަތ ުކ ެގ
ސ ްކ ަ
ަލނޑު ަދނޑި ަތ ްއ ޙާޞި ުލވާ މ ްިނ ަވ ުރ ަބ ަލ ިއ ެ
ޝ ުދ ދ ުިނމާއި
ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ަތ ްއ ޭރ ުވމާ ެއ ްއ ޮގ ަތ ްށ ެގ ްނދި ުއ ަމ ްށ އި ުރ ާ

ނ ަރޝ ުީދ
ާޢއ ަ
ިޝ ުތ ުޔ ްމ ާ
ިސރ
ސީނި ައރ ޮއފ ަ

ޮކމ ަ
ިޝ ަނ ްށ ެއ ަކމާ ުގ ޭޅ ރި ޯޕ ުޓ ުހ ަށ ެހ ުޅ ަމ ީކ ްޕ ޭލނ ްިނގ ެއ ްނޑް
ޝ ުނ ެގ ަމއި ަގނޑު ެއ ްއ ޒ ްިނމާ ެއ ެވ .މީ ެގ
ސ ްކ ަ
ޮޕލިސީ ޑި ެވ ޮލ ްޕ ެމ ްނ ްޓ ެ
ދ ޮގތާއި
އި ުތ ުރ ްނ ޮކމ ަ
ިޝ ުނ ެގ ނ ްިނ ުމ ްނ ަތ ްއ ަތ ްނފީ ުޒ ުކ ެރ ެވ ުމ ްނ ާ

ިޔ ާޒ
ަމ ްރ ަޔ ްމ ޝ ާ
ިސރ
ޮއފ ަ

ސ ުކ ުރ ްނ ހި ެމ ެނ ެއ ެވ.
މ ްިނ ަވ ުރ ަބ ަލއި ެއ ަކ ްނ ަކ ްނ ވި ަލ ެރ ް
ިސ ުބ ަތ ްއ ަތ ްއ ާޔ ުރ ޮކ ްށ ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓމާއި
ޮކމ ަ
ސ ހ ާ
ިޝ ުނ ެގ ަތ ާފ ް
އ ްިނތިޚާ ުބ ަތ ުކ ެގ ަކ ަލ ްނޑަ ުރ ަތ ްއ ާޔ ުރ ުކ ުރމާއި އ ްިނތިޚާ ުބ ަތ ުކ ެގ

ޝހ ްީނ
އި ްބ ާރހި ްމ ާ
ިސރ
ޮއފ ަ

ިޝ ުނ ެގ ައ ަހރީ ރި ޯޕ ުޓ
ރި ޯޕ ުޓ ަތ ްއ ަތ ްއ ާޔ ުރ ުކ ުރ ުމ ެގ އި ުތ ުރ ްނ ޮކމ ަ
ސ
ސ ްކ ަ
ޝ ްނ ަތކާ ުގޅި ެގ ްނ ަތ ްއ ާޔ ުރ ޮކ ްށ ާޢ ްއ ުމ ުކ ުރ ަމކީ ެވ ް
ެ
ނ ަމތި ުކ ެރވި ަފއިވާ ޒ ްިނމާ ަތ ެކ ެވ.
ސ ްކ ަ
ޝ ާ
ެ

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ނ
ނ ސެކްޝަ ް
ނޑް ޕަބްލިކޭޝަ ް
 1.1.1.1އާކައިވްސް އެ ް
ިޝ ުނ ެގ ލ ެިޔކ ުިޔމާ ިއ ެއކ ެިއ ިކ ެރ ޯކޑް ަތ ްއ ަރ ްއކާ ެތރި ޮކ ްށ
ޮކމ ަ
ސ ަހއ ްިނ
ެބ ެލ ެހ ްއ ޭޓ ެނ ނި ާޒ ެމ ްއ ޤާއި ްމ ޮކ ްށ ،މި ަފ ަދ ަމ ުޢ ޫލމާ ުތ ަތ ްއ ަފ ޭ
ޯހ ޭދ ެނ ނި ާޒ ެމ ްއ ަކނޑަ ައ ަޅއިަ ،
ދ ެއ ްއ ޮގ ްތވާ
ސ ުރކާ ުރ ެގ ަކމާ ެބ ޭހ ަގވާއި ާ
ޮގ ުތ ެގ ަމތ ްިނ ެއ ަފ ަދ ލ ެިޔކި ުއ ްނ ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓމާއި ަނ ްއތާ ުލ ަމކީ މި

މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު
ީނ
ަމ ްރ ަޔ ްމ ަނ ްޒރ ާ
ިސ ެޓ ްނ ްޓ ޑ ެިރ ްކ ަޓރ
ެއސ ް
ިޔ
ސ ްކ ަ
ެ
ޝ ުނ ެގ ެވރ ާ

ޓއި ދި ެވހި
ިޝ ުނ ްނ ެވ ްބ ަ
ޝ ުނ ެގ ޒ ްިނމާ ެއ ެވަ .އދި ޮކމ ަ
ސ ްކ ަ
ސއި ާ
ެ
ޝއި ުޢ ުކ ުރ ަމކީ
ސ ުރކާ ުރ ެގ ެގ ެޒ ުޓ ަގއި ޮކމ ަ
ަ
ނ ުގ ޭޅ ލ ެިޔކި ުއ ްނ ާ
ިޝ ާ
ސ ްއ ަކ ްތ ަތ ެކ ެވ.
ޝ ުނ ެގ ޒ ްިނމާ ެގ ެތ ޭރ ަގއިވާ ަމ ަ
ިސ ްކ ަ
ސ މ ެ
ެވ ް

ސއ ުީދ
ައ ްބ ުދﷲ ަ
ިސރ
ސީނި ައރ ޮއފ ަ

ސ ،ކާޑު،
މީ ެގ އި ުތ ުރ ްނ ޮކމ ަ
ދ ް
ިޝ ުނ ެގ ަފ ާރ ުތ ްނ ަތ ްއ ާޔ ުރ ުކ ާރ ަކ ުރ ާ
ޗ ުޕ ޮކ ްށ
ލީ ްފ ެލ ްޓ ައދި ޮފ ްތ ަތ ުކ ެގ ޭލ ައ ުއ ްޓ ަތ ްއ ާޔ ުރ ޮކ ްށދީ ެއ ަތ ެކތި ާ
ޝ ުނ ެގ ޒ ްިނމާ ެއ ެކ ެވ.
ިސ ްކ ަ
ސ މ ެ
ދ ުިނ ަމ ީކ ެވ ް

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ނ
ޝން ޑިވިޜަ ް
ނ ޮލޖީ ެއންޑް ޮކމިއުނިކޭ ަ
ނ ޓެ ްކ ޮ
 1.1.1އިން ޮފމޭޝަ ް
ސެކްޝަންތަކުގެ ވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު

މަޤްޞަ ުދ
ޝ ްނ
ނ ެއ ްއ ޮގ ަތ ްށ ދ ުިނ ަމ ްށ ،އ ްިނ ޮފ ޭމ ަ
ޮކމ ަ
ިޝ ުނ ެގ ޙ ުިދ ަމ ްތ ަތ ްއ ަޒމާ ާ
ިޝ ުނ ެގ
ެޓ ްކ ޮނ ޮލޖީ ެގ ެއކި ަވޞީ ަލ ްތ ަތ ްއ ޤާއި ްމ ުކ ުރމާއިޮ ،ކމ ަ

ުމ ަޙ ްއ ަމ ުދ ައނީ ްލ
ޑ ެިރ ްކ ަޓރ
ިޔ
ޑިވި ަޜ ްނ ެވރ ާ

ސ ްފ ްޓ ެވ ައރ ަތ ްއ ަފ ުރމާ ޮކ ްށ ލ ެިޔ
ޚ ުިދ ަމ ްތ ަތ ަކ ްށ ޭބ ުނ ްނވާ ޮ
ސ ޮކ ްށ
ަތ ްއ ާޔ ުރ ުކ ުރމާ ުގ ޭޅ ެއ ްނ ެމ ަހ ިއ ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ަތ ްއ ވި ަލ ެރ ް
ނ ާރ ެނ ެހ ްނ
ިޝ ުނ ެގ ުމ ާއ ަ
ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓމާ ިއ ޮކމ ަ
ސ ާލ ީތ ވި ުއ ަގ ައ ްށ ުބ ޫރ ާ
ސއި ަބރ ަޙ ަމ ާލ ަތ ްއ
ދ ެނ ަ
ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓމާ ިއ ެއ ެތ ެރ ާއ ިއ ޭބ ުރ ްނ ައ ުތ ެވ ާ
ަމ ުދ ުކ ުރމާއި ެއ ަކ ްނ ަކ ުމ ްނ ަރ ްއކާ ެތރި ަކ ުމ ެގ ފ ަިޔ ަވ ުޅ ަތ ްއ ެއ ުޅމާއި
ސ ްއ ަކ ްތ ަތ ުކ ަގއި ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ަނ ްށ ަފ ްނނީ
ިޝ ުނ ެގ ެއކ ެިއކި ަމ ަ
ޮކމ ަ
ސ ޯޕ ުޓ ޯފ ުރ ޮކ ްށދ ުިނ ަމކީ މި ޑިވި ަޜ ްނ ެގ
ައދި ެޓ ްކނި ަކ ްލ ަ

ޝ ްނ
ސ ްކ ަ
ެ

ސއ ްިނ ައ ުޛހާ ްނ
ުޙ ަ
ިސ ްޓ ޭރ ަޓރ
ސ ެއޑްމިނ ް
ިސ ަޓ ްމ ް
ސ ް

ސ
އ ްިނ ޮފ ޭމ ަ
ިސ ަޓ ްމ ް
ޝ ްނ ސ ް
ޝ ްނ
ސ ްކ ަ
ެ

ުމ ަޙ ްއ ަމ ުދ ޝި ާފ ްނ

ސ ޫއލި ްއ ަޔ ެތ ެވ.
ަމ ް

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް

ޝ ްނ
ިސ ްޓ ޭރ ަ
ސ ެއޑްމިނ ް
ިސ ަޓ ްމ ް
ސ ް

ިސ ެޓ ްނ ްޓ ޑ ެިރ ްކ ަޓރ
ެއސ ް
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ނ
ރޝަން ސެ ްކޝަ ް
ސޓަ ްމސް އެޑް ިމނިސްޓް ޭ
 1.1.1.1ސި ް
މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު

މަސްއޫލި ްއޔަ ުތ
ސ ާލ ަމތީ
ޞ ާލތީ ވި ުއ ަގ ަތ ަރ ްއޤީ ުކ ުރމާއި ަ
ިޝ ުނ ެގ ައއިސީޓީ ުމ ާއ ަ
ޮކމ ަ
ަކ ްނ ަކ ްނ ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓމާއި ޮކމ ަ
ިޝ ުނ ެގ ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ަނ ްށ ޭބ ުނ ްނވާ
ިޝ ުނ ެގ
ަފ ްނނީ ައދި ެޓ ްކނި ަކ ްލ ެއހީ ެތރި ަކ ްނ ޯފ ުރ ޮކ ްށދ ުިނމާއި ޮކމ ަ

ސއ ްިނ ައ ުޛހާ ްނ
ުޙ ަ
ިސ ަޓ ޭރ ަޓރ
ސ ެއޑްމިނ ް
ިސ ަޓ ްމ ް
ސ ް
ިޔ
ސ ްކ ަ
ެ
ޝ ުނ ެގ ެވރ ާ

ިޝ ަނ ްށ ަގ ްނ ަނ ްނ
ެއ ްނ ެމ ަހ ިއ ައއިސީޓީ ާއ ާލ ްތ ަތ ްއ ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓމާ ިއ ޮކމ ަ
ދ ހާޑް ެވ ައރ ެގ ރި ުކ ައރ ެމ ްނ ްޓ ެއ ުކ ަލވާ ަލއި
ސ ްފ ްޓ ެވ ައރ ައ ި
ޭބ ުނ ްނވާ ޮ
ިޝ ުނ ެގ ވި ުއ ަގ
ޝ ްނ ަތ ަކ ްށ ޯފ ުރ ޮކ ްށދ ުިނމާއި ޮކމ ަ
ސ ްކ ަ
ަކމާ ެބ ޭހ ެ

ައ ުޙ ަމ ުދ ަރޝ ުީދ

ސ ުކ ުރ ަމކީ
ޓ ވި ަލ ެރ ް
ސ ަބ ަލ ަހ ްއ ާ
ސ ަރއި ްޓ ް
ސ ް
ެތ ޭރ ަގއި ޭދ ްނ ެޖ ޭހ ެއ ްކ ެ

ިސރ
ޮއފ ަ

ޝ ުނ ެގ ަބ ެއ ްއ ޒ ްިނމާ ަތ ެކ ެވ.
ސ ްކ ަ
މި ެ
ސ ޯޓ ޭރ ްޖ ަތކާއި
ިޝ ުނ ެގ ެއ ްނ ެމ ަހއި ަ
މީ ެގ އި ުތ ުރ ްނ ޮކމ ަ
ސރވާ ަތކާ ިއ ް
ިސ ަޓ ްމ ަތ ުކ ެގ ެބ ްކ ައ ްޕ ެނ ުގ ްނ ައދި ަރ ްއކާ ުކ ުރ ުމ ެގ ނި ާޒ ުމ
ސ ް
ސ
ދ ަކ ްނ ަކ ަށ ަވ ުރ ުކ ުރ ަމކީ ެވ ް
ޤާއި ުމ ޮކ ްށ ެއ ަކ ްނެ ،އ ޮގ ަތ ްށ ުކ ެރ ެވ ުމ ްނ ާ

ޝ ުނ ެގ ުމހި ްއ ުމ ޒ ްިނމާ ެއ ެކ ެވ.
ިސ ްކ ަ
މ ެ

ނ
ޝ ް
ނ ސިސް ަޓމްސް ސެކް ަ
 1.1.1.1އިން ޮފމޭޝަ ް
މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު

މަސްއޫލި ްއޔަ ުތ
ިޝ ުނ ެގ ޚ ުިދ ަމ ްތ ާޢ ްއ ުމ ްނ ަނ ްށ
ިޝ ުނ ެގ ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ަނ ާށއި ޮކމ ަ
ޮކމ ަ

ުމ ަޙ ްއ ަމ ުދ ޝި ާފ ްނ

ސ ްފ ްޓ ެވ ާއރ ަތ ްއ ަފ ުރމާ ުކ ުރމާއި
ޯފ ުރ ޮކ ްށދ ުިނ ަމ ްށ ޭބ ުނ ްނވާ ޚާ ްއ ަ
ޞ ޮ

ިސ ެޓ ްނ ްޓ ޑ ެިރ ްކ ަޓރ
ެއސ ް

ސ ަތކާއި ައ ުހ ުލ ެވރި ުކ ުރ ުވ ަމ ްށ
ަތ ަރ ްއޤީ ުކ ުރމާއި ެއ ަކ ުމ ެގ ެއ ްނ ެމ ަހއި ދި ާރ ާ

ިޔ
ސ ްކ ަ
ެ
ޝ ުނ ެގ ެވރ ާ

ސ ްއ ަކ ްތ ަތ ްއ ުކ ުރމާއި ޮކމ ަ
ުކ ަރ ްނ ެޖ ޭހ ެއ ްނ ެމ ަހއި ަމ ަ
ިޝ ުނ ްނ ހ ްިނގާ

ދ ެޓ ްކނި ަކ ްލ
ނ ައ ި
ަޙ ަރކާ ްތ ަތ ުކ ަގ ިއ ެއ ެހ ްނ ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ަނ ްށ ަފ ްނ ީ
ެއހީ ެތރި ަކ ްނ ޯފ ުރ ޮކ ްށދ ުިނމާއި އ ްިނ ިތޚާ ުބ ަތ ުކ ަގއި ޯވ ުޓ ުލ ުމ ެގ
ިސ ުޓ ެއ ުކ ަލވާ ުލމާއި ަރ ްށ ެވހި ެވ ަފއިވާ
ަޙ ްއ ުޤލިބި ެގ ްނވާ މީ ުހ ްނ ެގ ލ ް
ިސ ަޓރީ ުކ ުރ ުމ ެގ ަމ ުރ ަޙ ާލ ަގ ިއ ަކމާ ެބ ޭހ
ަރ ްށ ޫނ ްނ ެއ ެހ ްނ ަރ ެށ ްއ ަގ ިއ ަރޖ ް
ޝ ުނ ެގ
ސ ްކ ަ
ސ ްކ ަ
ޝ ްނ ަތ ަކ ްށ ެއހީ ެތރި ަކ ްނ ޯފ ުރ ޮކ ްށދ ުިނ ަމކީ މި ެ
ެ
ަމއި ަގނޑު ޒ ްިނމާ ެއ ެވ.
ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ރޝަން ޑިވިޜަން
ނޑް ެއޑް ިމނިސްޓް ޭ
ނޓް އެ ް
 1.1.3އިލެ ްކޓޯރަލް ެމނޭ ްޖމެ ް
ސެކްޝަންތަކުގެ ވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު

މަޤްޞަ ުދ
ދރީ ހ ްިނ ުގ ަމ ްށ ޭބ ުނ ްނވާ މާ ްއދީ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ިޝ ުނ ެގ އި ާ
ޝ ްނ ް
ދ
ނއި ަގވާއި ާ
ަވޞީ ަލ ްތ ަތކާއި ައދި ޭބ ުނ ްނވާ ޚ ުިދ ަމ ްތ ަތ ްއ ޤާ ޫނ ާ

ެއ ްއ ޮގ ަތ ްށ ޯހ ަދއިދ ުިނމާއި ައދި ޭބ ުނ ްނވާ ެއހީ ެތރި ަކ ްނު ،ހރިހާ

ިސމާޢީ ްލ
ަ
ޝ ުހ ާލ އ ް
ޑ ެިރ ްކ ަޓރ
ިޔ
ޑިވި ަޜ ްނ ެވރ ާ

ިޝ ަނ ްށ
ޝ ްނ ަތ ަކ ްށ ޯފ ުރ ޮކ ްށދ ުިނމާ ިއ ޮކމ ަ
ސ ްކ ަ
ޑިވި ަޜ ްނ ަތކާ ިއ ެ
ޗ ިއ ޚ ުިދ ަމ ްތ ަތ ްއ ޯހ ުދ ަމ ްށ އި ުޢ ާލ ްނ ޮކ ްށ ބިޑް
ޭބ ުނ ްނވާ ަތ ެކ ްއ ާ
ިޝ ަނ ްށ ޭބ ުނ ްނވާ ަތ ެކތި
ުކ ުރމާއިެ ،އ ްގރި ަމ ްނ ްޓ ަތ ްއ ެހ ުދމާ ިއ ޮކމ ަ

ޝ ްނ
ސ ްކ ަ
ޝ ްނ ެ
ިސ ްޓ ޭރ ަ
ެއޑްމިނ ް

ީނ ަރޝ ުީދ
ސ ާ
ިސ ެޓ ްނ ްޓ ޑ ެިރ ްކ ަޓރ
ެއސ ް

ނ ަޙވާ ުލ ުކ ުރމާއި،
ސ ްކ ަ
ޯހ ަދއި ަހ ަމ ެޖހި ަފއިވާ ުއ ޫ
ޝ ާ
ޞ ުލ ްނ ަކމާ ެބ ޭހ ެ
ިޝ ުނ ްނ ުކ ަރ ްނ ެޖ ޭހ ަދ ުތ ުރ ަފ ުތ ުރ ެގ ޚ ުިދ ަމ ްތ ަތ ްއ ޯފ ުރ ޮކ ްށދ ުިނމާއި
ޮކމ ަ
އ ްިނތިޚާ ުބ ަތކާ ެބ ޭހ ޤާ ޫނ ުނ ަތ ުކ ަގއިވާ ޮގ ުތ ެގ ަމތ ްީނ ،މިނި ަވ ްނ

ޝ ްނ
ސ ްކ ަ
ްޕ ޮރކި ުއ ަމ ްނ ްޓ ެ

ައ ްޙ ަމ ުދ ުމ ާއ ްޒ
ިސ ެޓ ްނ ްޓ ޑ ެިރ ްކ ަޓރ
ެއސ ް

ސ ުފ ެވރި އ ްިނތިޚާ ުބ ަތ ްއ ޭބ ްއ ުވ ަމ ްށ ަޓ ަކއި އ ްިނތިޚާ ުބ ަތ ުކ ެގ
އ ްިނ ާ
ސ ްއ ަކ ްތ ަތ ްއ ާރ ަވއި ހ ްިނ ަގއި ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓ ަމކީ މި ޑިވި ަޜ ްނ ެގ
ަމ ަ
ސ ޫއލި ްއ ަޔ ެތ ެވ.
ަމ ް

އ ެިލ ްކ ޯޓ ަރ ްލ ެމ ޭނ ްޖ ަމ ްނ ްޓ
ޝ ްނ
ސ ްކ ަ
ޝ ްނ ެ
ެއ ްނޑް ޯކޑ ޭިނ ަ
ާއމ ަިނ ުތ ައޒީ ާފ
ިސ ެޓ ްނ ްޓ ޑ ެިރ ްކ ަޓރ
ެއސ ް

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް

ައ ަހރީ ރި ޯޕ ުޓ 2021

24

ނ
ނޑް ސަ ޯޕޓް ސާ ިވސް ސެކްޝަ ް
ރޝަން އެ ް
ނސްޓް ޭ
 1.1.3.1އެ ްޑމި ި
މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު

މަސްއޫލި ްއޔަ ުތ
ނ ާޒ ުމ ެގ ެތ ެރއ ްިނ
ޝ ްނ ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓމާ ިއ ެއކ ެިއ ިކ ި
ިސ ްޕ ަ
ޮކމ ަ
ިޝ ުނ ެގ ރ ެ

ީނ ަރޝ ުީދ
ސ ާ

ޞ ުލ ެގ ެތ ެރއ ްިނ
ިޝ ަނ ްށ ައ ްނ ަނ ލ ެިޔކި ުއ ްނ ަހ ަމ ެޖހި ަފއިވާ ުއ ޫ
ޮކމ ަ

ިސ ެޓ ްނ ްޓ ޑ ެިރ ްކ ަޓރ
ެއސ ް

ޝ ްނ ަތ ަކ ްށ ޯފ ުރ ޮކ ްށ ދ ުިނމާއި
ސ ްކ ަ
ަބ ަލއި ަގ ެނ ޮފ ުނ ަވ ްނ ެޖ ޭހ ެ

ިޔ
ސ ްކ ަ
ެ
ޝ ުނ ެގ ެވރ ާ

ިޝ ުނ ެގ
ިޝ ަނ ްށ ައ ްނ ަނ ޯފ ުނ ޯކ ުލ ަތ ަކ ްށ ަޖވާ ުބދ ުިނމާ ިއ ޮކމ ަ
ޮކމ ަ
ދ ެއ ްއ ޮގ ަތ ްށ
ސ ޮޓ ްކ މާލި ްއ ަޔ ުތ ެގ ަގވާއި ާ
ަހ ުރ ުމ ަދ ާލއި ލ ެިޔކ ުިޔ ުމ ެގ ް
ސ ޮޓ ުކ ްނ ޫދ ުކ ުރމާއި
ސ ްކ ަ
ޝ ުނ ަތ ުކ ްނ ެއ ޭދ ަތ ެކ ިތ ް
ަބ ަލ ަހ ްއ ަޓ ިއ ެ
ިނ ުދ
ުޙ ަ
ސއ ްިނ ޖ ާ

ަގ ްނ ަނ ްނ ެޖ ޭހ ަތ ެކތި ްޕ ޮރކި ުއ ަމ ްނ ްޓ ެގ ނި ާޒ ުމ ެގ ެތ ެރއ ްިނ ޯހ ަދއި

ިސރ
ސީނި ައރ ޮއފ ަ

ިޝ ުނ ެގ ެއކ ެިއކި ަޙ ަރކާ ްތ ަތ ުކ ެގ ެއ ްއ ަގމާއި ަކނޑު ެގ އި ުތ ުރ ްނ
ދ ުިނމާއި ޮކމ ަ
ސ ަމކީ
ިސޓި ްކ ެއ ްނ ެމ ަހ ިއ އ ްިނތި ާޒ ުމ ަތ ްއ ަހ ަމ ެޖ ްއ ު
ަވއި ެގ ަދ ުތ ުރ ަތ ުކ ެގ ޮލޖ ް

ޝ ްނ ެގ ޒ ްިނމާ ެއ ެވ.
ިސ ްކ ަ
މ ެ
ސކި ުއރިޓީ ާއއި
ސ ޮކމ ަ
ިޝ ުނ ެގ ެއ ްނ ެމ ަހ ިއ ޢިމާ ާރ ްތ ަތ ުކ ެގ ެ
މީ ެގ އި ުތ ުރ ްނ ެވ ް

ިނ ާޔ
ޫޔސީ އ ާ

ޝ ުނ ެގ ޒ ްިނމާ ެގ ަބ ެއ ެކ ެވ.
ިސ ްކ ަ
ސ މ ެ
ސ ުފތާހި ުރ ަކ ްނ ަކ ަށ ަވ ުރ ުކ ުރ ަމ ީކ ެވ ް
ާ

ިސރ
ޮއފ ަ

ައ ްޙ ަމ ުދ މި ާޢ ުޛ

ޝހ ުިދ
ައ ްޙ ަމ ުދ ާ

ސއ ްިނ
ައ ްޙ ަމ ުދ ުހ ަ

ިޝ ުތ ޝި ްފ ާޒ
ާއއ ަ

ސ
ަޙ ަ
ސ ްނ ާފއި ުގ ޫމ ާ

ޑް ަރއި ަވރ

ިސރ
ސ ޮއފ ަ
ެމއ ްިނ ަޓ ެނ ްނ ް

ސ ަޕ ަވ ިއ ަޒރ
ިސ ަޓ ްނ ްޓ ު
ެއސ ް

ިސރ
ޮއފ ަ

ިސރ
ޮއފ ަ

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ާޢއ ަ
ިޝ ުތ ަނޛީރާ

ާޢސިމާ އި ްބ ާރހީ ްމ ަމނި ުކ

ިސ ްހ
ުމ ަހ ްއ ަމ ުދ ނ ާ

ސ ްއ ަކ ުތ
ަމ ަ

ސ ްއ ަކ ުތ
ަމ ަ

ޕ ޯިޔ ުނ
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ނ
 1.1.3.1ޕްރޮކިއު ަމންޓް ސެކްޝަ ް
މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު

މަސްއޫލި ްއޔަ ުތ
ޞ ަލ ުކ ްނ،
ނ ާރ ެނ ުއ ޫ
ިޝ ުނ ެގ ަމ ަ
ޮކމ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ަތކާއި ަޙ ަރކާ ްތ ަތ ަކ ްށ ުބ ޫރ ާ
ޝ ްނ ަތ ުކ ްނ ޯހ ުދ ަމ ްށ ެއ ޭދ ޚ ުިދ ަމ ްތ ަތކާ ިއ ަތ ެކ ިތ މާލި ްއ ަޔ ުތ ެގ
ސ ްކ ަ
ެ

ައ ްޙ ަމ ުދ ުމ ާއ ުޒ
ިސ ެޓ ްނ ްޓ ޑ ެިރ ްކ ަޓރ
ެއސ ް
ިޔ
ސ ްކ ަ
ެ
ޝ ުނ ެގ ެވރ ާ

ދ ެއ ްއ ޮގ ްތވާ ޮގ ުތ ެގ ަމތ ްީނ ޯހ ަދއި ދ ުިނމާއި ބިޑް ޮކމިޓީ ެގ
ަގވާއި ާ
ިސ ްޓރީ ޮއ ްފ
ދއި މިނ ް
ެއ ްނ ެމ ަހއި އ ްިނތި ާޒ ުމ ަތކާއި މާލި ްއ ަޔ ުތ ެގ ަގވާއި ާ
ސރކި ުއ ާލ ަތކާ ެއ ްއ ޮގ ަތ ްށ ަތ ްއ ާޔ ުރ ުކ ަރ ްނ ެޖ ޭހ
ސ ެގ ަ
ަފއ ޭިނ ްނ ް

ސޢ ުީދ
ިޝ ުހ ަ
ވ ާ
ިސރ
ސީނި ައރ ޮއފ ަ

ެއ ްނ ެމ ަހއި ރި ޯޕ ުޓ ަތކާއި ލ ެިޔކި ުއ ްނ ަތ ްއ ާޔ ުރ ުކ ުރމާއި ޮފ ުނ ުވމާއި
ޝ ްނ ެގ ޒ ްިނމާ ެއ ެވ.
ިސ ްކ ަ
ާޢ ްއ ުމ ުކ ުރ ަމ ީކ މ ެ

ޝ
ާޢއ ަ
ިޝ ުތ ފި ާރ ާ
ިސރ
ޮއފ ަ

ޝން
ނ ަ
 1.1.3.1އިލެ ްކޓޯރަލް ެމނޭޖް ަމންޓް ެއން ްޑ ކޯޑި ޭ
ނ
ސެކްޝަ ް

ޝ ްޒ ާރ ުމ ަޙ ްއ ަމ ުދ
ު
ިސރ
ޮއފ ަ

މަސްއޫލި ްއޔަ ުތ
އ ްިނތިޚާ ުބ ަތކާ ުގޅި ެގ ްނ އ ްިނތިޚާ ަބ ްށ އި ުޢ ާލ ުނ ުކ ުރމާ ިއ ެކ ްނޑިޑޭ ުޓ ްނ ެގ
ސ ްއ ަކތާއި ޮއ ްބ ާޒރ ަވ ުރ ްނ ޮމނީ ަޓ ުރ ްނ ައދި ެކނޑިޑޭ ުޓ ެގ
ެއ ްނ ެމ ަހއި ަމ ަ

މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު

ސ ްއ ަކތާއި ޯވ ުޓ ާލ ަމ ުރ ަކ ުޒ ަތކާއި
ަމ ްނ ޫދ ުބ ްނ ެއ ްކ ެރޑި ުޓ ުކ ުރ ުމ ެގ ަމ ަ

ާއމ ަިނ ުތ ައޒީ ާފ

ދ ުހ ެގ
ޯވ ުޓ ޮފށި ަތ ްއ އ ްިނތިޚާ ުބ ަތ ަކ ްށ ަކނޑަ ެއ ުޅމާއިޯ ،ވ ުޓ ަކ ުރ ާ

ިސ ެޓ ްނ ްޓ ޑ ެިރ ްކ ަޓރ
ެއސ ް

ސމާ ިއ އ ްިނތިޚާ ުބ ަތ ުކ ަގ ިއ ޯވ ުޓ ުލ ުމ ެގ
އ ްިނތި ާޒ ުމ ަތ ްއ ަހ ަމ ެޖ ްއ ު

ިޔ
ސ ްކ ަ
ެ
ޝ ްނ ެގ ެވރ ާ

ިސ ުޓ ެއ ުކ ަލވާ ުލމާއި ޯވ ުޓ ާލ ަމ ުރ ަކ ުޒ ަތ ުކ ަގއި
ަހ ްއ ުޤލިބި ެގ ްނވާ މީ ުހ ްނ ެގ ލ ް
ޯވ ުޓ ެނ ުގ ަމ ްށ ޭބ ުނ ްނވާ ަވޞީ ަލ ްތ ަތކާއި ަތ ެކތި ޮފ ުނ ުވ ުމ ެގ
ޝ ުނ ެގ ަމއި ަގނޑު
ސ ްކ ަ
އ ްިނތި ާޒ ުމ ަތ ްއ ާރ ަވ ިއ ަހ ަމ ެޖ ްއ ު
ސ ަމ ީކ މި ެ

މާޙާ ަޢފީ ުފ
ިސރ
ސީނި ައރ ޮއފ ަ

ޒ ްިނމާ ެއ ެވ.
ސ އ ްިނތިޚާ ުބ ަތކާ ެބ ޭހ ޤާ ޫނ ުނ ަތކާ ެއ ްއ ޮގ ްތވާ ޮގ ުތ ެގ ަމތ ްީނ
މީ ެގ އި ުތ ުރ ްނ ެވ ް
ަރ ްއޔި ުތ ްނ ެގ ަމޖިލީ ުހ ެގ އ ްިނތިޚާބާއި ޯލ ަކ ްލ ަކ ުއ ްނސި ްލ ަތ ުކ ެގ

ޝ ްއ ަމ ަޤ ްއ ޫޔ ްމ
ާފޠި ަމ ުތ ަ

ސ މި
ދއި ާރ ަތ ްއ ަކނޑަ ެއ ުޅ ަމ ީކ ެވ ް
އ ްިނތިޚާ ުބ ެގ އ ްިނތިޚާ ީބ ާ

ިސރ
ޮއފ ަ

ޝ ުނ ެގ ޒ ްިނމާ ެއ ެކ ެވ.
ސ ްކ ަ
ެ
ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ނޑް ރެގި ުއ ޭލޝަން ޑިވިޜަން
ނގް އެ ް
ސ ،ޓްރެއިނި ް
 1.1.3ހިއު ަމން ރިސޯ ް
ސެކްޝަންތަކުގެ ވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު

މަޤްޞަ ުދ
ނ،
ސ ީ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ިޝ ްނ ހ ްިނ ުގ ަމ ްށ ޭބ ުނ ްނވާ އ ްިނ ާ
ޝ ްނ ް
ދ
ނއި ަގވާއި ާ
ަވޞީ ަލ ްތ ަތކާއި ައދި ޭބ ުނ ްނވާ ޚ ުިދ ަމ ްތ ަތ ްއ ޤާ ޫނ ާ

ދ ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓމާއި ،މި ޚ ުިދ ަމ ްތ ުހރިހާ ޑިވި ަޜ ްނ ަތ ަކ ާށއި
ެއ ްއ ޮގ ަތ ްށ ޯހ ާ

އި ްބ ާރޙީ ްމ ޙާފި ްޒ
ޑ ެިރ ްކ ަޓރ
ިޔ
ޑިވި ަޜ ްނ ެވރ ާ

ިޝ ުނ ެގ
ސ ޮކމ ަ
ޝ ްނ ަތ ަކ ްށ ޯފ ުރ ޮކ ްށދ ުިނމާއި ،އ ެިލ ްކ ަ
ސ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
ެ
ސ ުކ ުރމާއި،
ަމ ަ
ނއި ަގވާއ ުިދ ދި ާރ ާ
ސ ްއ ަކ ްތތާއި ުގ ޭޅ ޮގ ުތ ްނ ޤާ ޫނ ާ
ިޝ ުނ ެގ ަނ ުމ ަގއި
ިޝ ަނ ްށ ޭބ ުނ ްނވާ ޤާ ޫނ ީ
ނ ަލ ާފދ ުިނމާއިޮ ،ކމ ަ
ޮކމ ަ
ސ ާޕޓީ ަތ ްއ ެރގި ުއ ޭލ ްޓ ުކ ުރ ުމ ެގ ޮގ ުތ ްނ
ިޔ ީ
ަވކާ ާލ ުތ ުކ ުރމާއި ،ސ ާ

ސ ެމ ޭނ ްޖ ެމ ްނ ްޓ
ހި ުއ ަމ ްނ ރ ޯ
ިސ ް
ޝ ްނ
ސ ްކ ަ
ެ

ސ
ޝ ުއ ަ
ާފޠި ަމ ުތ ަ
ޝ ްނ ޫމ ާ
ިސ ެޓ ްނ ްޓ ޑ ެިރ ްކ ަޓރ
ެއސ ް

ދ ެއ ްއ ޮގ ަތ ްށ
ުކ ަރ ްނ ެޖ ޭހ ެއ ްނ ެމ ަހ ިއ ަމ ަ
ނ ިއ ަގވާއި ާ
ސ ްއ ަކ ްތ ަތ ްއ ޤާ ޫނ ާ

ޝ ްނ ްޓ ެރއިނ ްިނގ
ސިވި ްކ ެއޑި ުއ ޭކ ަ

ސނީ ަވޞީ ަލ ްތ ަތ ަރ ްއޤީ ުކ ުރ ަމ ްށ
ުކ ުރމާއިޮ ،ކމ ަ
ިޝ ުނ ެގ އ ްިނ ާ

ޝ ްނ
ސ ްކ ަ
ިސ ްޗ ެ
ެއ ްނޑް ރ ާ

ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ަނ ްށ ޭބ ުނ ްނވާ ަތ ުޢލީމާ ިއ ަތ ްމރ ުީނ ަތ ްއ ާރ ަވއި ހ ްިނ ުގމާއި

ިޔ
ޝހ ާ
ަމ ްރ ަޔ ްމ ާ
ިސ ެޓ ްނ ްޓ ޑ ެިރ ްކ ަޓރ
ެއސ ް

ސ
އ ްިނތިޚާ ުބ ަތކާ ުގޅި ެގ ްނ ޮކމ ަ
ސ ްކ ޯފ ް
ޓ ް
ނއި ާ
ިޝ ުނ ެގ ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ާ
ަތ ްމރ ްީނ ުކ ުރމާއި ައދި ަރ ްއޔި ުތ ްނ ޭހ ުލ ްނ ެތރި ުކ ުރ ުވ ަމކީ މި ޑިވި ަޜ ްނ ެގ

ލީ ަގ ްލ ެއ ްނޑް ޮޕލިޓި ަކ ްލ ޕާޓީ
ޝ ްނ
ސ ްކ ަ
ޝ ްނ ެ
ެރގި ުއ ޭލ ަ

ސ ޫއލި ްއ ަޔ ެތ ެވ.
ަމ ް

ިޔމާ ުމ ަޙ ްއ ަމ ުދ
ޝ ާ
ޓ ޑ ެިރ ްކ ަޓރ
ެޑޕި ުއ ީ

.

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ނ
ނޑް ރިސަރޗް ސެކްޝަ ް
 1.1.3.1ސިވިކް އެޑިއު ޭކޝަން ޓްރެއިނިންގ އެ ް
މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު

މަސްއޫލި ްއޔަ ުތ
ިޝ ުނ ެގ ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ަނ ްށ ޭބ ުނ ްނވާ ުހ ަނ ާރއި ަތ ްމރ ުީނ ަތ ްއ
ޮކމ ަ

ިޔ
ޝހ ާ
ަމ ްރ ަޔ ްމ ާ

ެދ ެނ ަގ ެނ ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ެގ ެފ ްނ ަވ ާރ ިއ ޤާބި ުލ ަކ ްނ އި ުތ ުރ ުކ ުރ ަމ ްށ

ިސ ެޓ ްނ ްޓ ޑ ެިރ ްކ ަޓރ
ެއސ ް

ްޕ ޮރ ްގ ާރ ްމ ަތ ްއ އ ްިނތި ާޒ ުމ ުކ ުރމާއި ހ ްިނ ުގމާއި ާރ ްއ ެޖ ާއއި ާރ ްއ ޭޖއ ްިނ

ިޔ
ސ ްކ ަ
ެ
ޝ ުނ ެގ ެވރ ާ

ޝ ްޕ ަތކާއި ޮއ ްބ ަޒރ ޭވ ަ
ޝ ްނ ަދ ުތ ުރ ަތ ުކ ަގއި ަބއި ެވރިވާ
ޭބ ުރ ެގ ޯވ ްކ ޮ
ަފ ާރ ްތ ަތ ުކ ެގ ަމ ުޢ ޫލމާ ުތ ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓމާ ިއ ެއކ ެިއ ިކ އ ްިނތިޚާ ުބ ަތކާ ުގޅި ެގ ްނ
ާޢ ްއ ުމ ްނ ޭހ ުލ ްނ ެތރި ުކ ުރ ުމ ެގ ްޕ ޮރ ްގ ާރ ުމ ަތ ްއ ާރ ަވއި އ ްިނތި ާޒ ުމ ޮކ ްށ

ޝރީ ްފ
ޝ ްހނީ ާޒ ަ
ަ
ިސރ
ސީނި ައރ ޮއފ ަ

ިޝ ުލ ްނ ަނ ްށ
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ިސ ެޓ ްނ ްޓ ޑ ެިރ ްކ ަޓރ
ެއސ ް
ސ )3
ެ(އ ްމ ެ.އ ް

5

ޝބާ ބާޤި ުރ
ާފޠި ަމ ުތ ަ

2

ޝ ްމ ާރ
ާއމ ަިނ ުތ ަ

2

ސއ ްިނ ައ ްޛހާ ްނ
ުޙ ަ

2

ަރ ްމޒި ްއ ާޔ ައ ްޙ ަމ ުދ

1

ަޒ ުޢ ަފ ާރ ްނ ަރޝ ުީދ

22

ސއ ްިނ
ައ ްޙ ަމ ުދ ުޙ ަ

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް

ސ )2
ީ.އ ްކ ް
(އ ެ
ޑ ެިރ ްކ ަޓރ
ސ )2
ީ.އ ްކ ް
(އ ެ
ޑ ެިރ ްކ ަޓރ
ސ )2
ީ.އ ްކ ް
(އ ެ

ަމޤާ ްމ ަބ ަދ ުލވި ތާރީ ުޚ
ޫ 22ޖ ްނ 0202
ު 22ޖ ަލ ިއ 0202
ު 22ޖ ަލއި 0202
ޮ 22ނ ެވ ްމ ަބ ުރ 0202

ިސރ
ސީނި ައރ ޮއފ ަ

ިސ ެޓ ްނ ްޓ ޑ ެިރ ްކ ަޓރ
ެއސ ް
ސ )3
ެ(އ ްމ ެ.އ ް

ު 22ޖ ަލއި 0202

ިސރ
ސީނި ައރ ޮއފ ަ

ިސ ެޓ ްނ ްޓ ޑ ެިރ ްކ ަޓރ
ެއސ ް
ސ )3
ެ(އ ްމ ެ.އ ް

ު 22ޖ ަލއި 0202

ިސރ
ސީނި ައރ ޮއފ ަ

ިސ ްޓ ޭރ ަޓރ
ިސ ަޓ ްމ ެއޑްމިނ ް
ސ ް
ސ )3
ެ(އ ްމ ެ.އ ް

ސ ްޓ 0202
ޯ 25އ ަގ ް

ިސރ
ޮއފ ަ

ިސރ
ސީނި ައރ ޮއފ ަ
ސ )2
ެ(އ ްމ ެ.އ ް

ު 22ޖ ަލއި 0202

ިސރ
ސީނި ައރ ޮއފ ަ
ސ )2
ެ(އ ްމ ެ.އ ް

ު 20ޖ ަލއި 0202

ސ ަޕ ަވއި ަޒރ
ިސ ަޓ ްނ ްޓ ު
ެއސ ް
ސ )4
ސ ެ.އ ް
ެ(އ ް

ު 01ޖ ަލއި 0202

ސ )2
ެ(އ ްމ ެ.އ ް
ސ )2
ެ(އ ްމ ެ.އ ް
ސ )2
ެ(އ ްމ ެ.އ ް
ސ )4
ީ.އ ް
(ޖ ެ
ިސރ
ޮއފ ަ
ސ )3
ީ.އ ް
(ޖ ެ
ޑް ަރއި ަވރ

ސ )4
ސ ެ.އ ް
ެ(އ ް
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ނ ޕްރޮގްރާ ްމތައް
 1.3ރާއްޖެ ިއން ބޭރުގައި ހިންގުނު ތަމްރީ ު

އ ްިނތި ާޒ ުމ ުކރި ަފ ާރ ްތ

ްޕ ޮރ ްގ ާރ ްމ
ެކ ޭޕސިޓީ ބި ްލޑ ްިނގ ޮއ ްނ

ީ.އ ްމ
ައއިަ .އއިަ .އއި.ޑ ެ

އ ެިލ ްކ ޯޓ ަރ ްލ ެޓ ްކ ޮނ ޮލ ީޖ /

އ ްިނޑި ާއ

ުމ ްއ ަދ ުތ
ަޖ ަނ ަވ ީރ 22
އ ްިނ 00

ައ ްށ

ަބއި ެވރި ެވ ަވޑައި ެގ ްނ ެނވި ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ
ިޔމާ ުމ ަޙ ްއ ަމ ުދ
ެޑޕި ުއ ީ
ޓ ޑ ެިރ ްކ ަޓރ ޝ ާ
ޝދީ
ރނ ްލ ޮއޑި ަޓރ ަ
ޓ ަ
ޝ ުހ ާލ ުރ ް
އ ްިނ ާ
ސ
ސ ުއ ަ
ިސ ެޓ ްނ ްޓ ޑ ެިރ ްކ ަޓރ ާފޠި ަމ ުތ ަ
ޝ ްނ ޫމ ާ
ެއސ ް

ރޗ ައ ްލ)
(ވ ާ ު

ޝކި ުރ
ިސ ެޓ ްނ ްޓ ޑ ެިރ ްކ ަޓރ ާއއ ަ
ޝ ާފ ާ
ިޝ ުޠ ުޔ ް
ެއސ ް
ީނ ަރޝ ުީދ
ިސ ެޓ ްނ ްޓ ޑ ެިރ ްކ ަޓރ ސ ާ
ެއސ ް
ސޢ ުީދ
ިޝ ުހ ަ
ސީނި ައރ ޮއފ ަ
ިސރ ވ ާ
ސ ުހ ާލ
ިސރ ާފޠި ަމ ުތ ަ
ސީނި ައރ ޮއފ ަ
ިސރ މާހާ ައފީ ްފ
ސީނި ައރ ޮއފ ަ

ސޢ ުީދ
ިސރ ައ ްބ ުދﷲ ަ
ސީނި ައރ ޮއފ ަ
ޝ ްއމާ ަޤ ްއ ޫޔ ްމ
ިސރ ާފޠި ަމ ުތ ަ
ޮއފ ަ
ެކ ޭޕސިޓީ ބި ްލޑ ްިނގ ޮއ ްނ

ީ.އ ްމ
ައއިަ .އއިަ .އއި.ޑ ެ

އ ެިލ ްކ ޯޓ ަރ ްލ ެޓ ްކ ޮނ ޮލޖީ /

އ ްިނޑި ާއ

ރޗ ައ ްލ)
(ވ ާ ު

ިސ ްނ ަބ ުރ
ޑ ެ
 23އ ްިނ 22
ައ ްށ

ިޔ ާޒ
ޮއފ ަ
ިސރ ަމރ ަިޔ ްމ ޝ ާ
ޝ
ިސރ ާއއ ަ
ޮއފ ަ
ިޝ ުޠ ފި ާރ ާ
ިޝ ުޠ ޝި ްފ ާޒ
ިސރ ާއއ ަ
ޮއފ ަ
ސ
ިސރ ަޙ ަ
ޮއފ ަ
ސ ްނ ާފއި ްޤ ޫމ ާ

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ރގްރާމްތަ ްއ
 1.3ރާއް ޭޖގައި ހިން ުގނު ތަމްރީނު ޕް ޮ

ްޕ ޮރ ްގރާ ްމ

އ ްިނތި ާޒ ުމ ުކރި ަފ ާރ ްތ /

ުމ ްއ ަދ ުތ

ޝ ްނ ެނގި ަފރާ ްތ
ސ ަ
ެ

ަބއި ެވރ ްިނަ /އމާ ުޒ ުކ ެރ ުވ ުނ ަފރާ ްތ ަތ ްއ

މާލި ްއ ަޔ ުތ ަގވާއ ަިދ ްށ

ސ
ަޕ ްބލި ްކ ަފއ ޭިނ ްނ ް

ު 22 – 22ޖ ަލއި

ައ ުހ ުލ ެވރި ުކ ުރ ްނ

ސޓިޓި ުއ ްޓ
އ ްިނ ް

0202

ިޝ ުނ ެގ ުހރިހާ ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ
ޮކމ ަ
(ަ 22ބއި ެވރ ްިނ)

ލީޑަރޝި ްޕ ެއ ްނޑް

ަޢ ްބ ުދ ްލ ަޙމ ުީދ

22-22

ެމ ޭނ ްޖ ެމ ްނ ްޓ ްޓ ެރއިނ ްިނގ

ަޒ ަކރި ްއ ާޔ

ިސ ްނ ަބރ 0202
ޑ ެ

ިޝ ުނ ެގ ސީނި ައރ ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ
ޮކމ ަ
(ަ 22ބ ެވރ ްިނ)

ސ
ސ ްޓ ެރ ް
ސް ،
ޯވ ްކ ެއތި ްކ ް

ިޝ ުތ ލީ ާޒ
ާޢއ ަ

ިސ ްނ ަބ ުރ
 25-24ޑ ެ

ެއ ްނޑް ަޓއި ްމ ެމ ޭނ ެޖ ެމ ްނ ްޓ
ީސ ދި ެވހި
ޮއފ ް

ިސ ުރ ްނ ަނ ްށ
ނ ިއ ޮއފ ަ
ސީނި ައރ ޮއފ ަ
ިސ ުރ ްނ ާ
(ަ 02ބއި ެވރ ްިނ)

0202
ިސމާޢީ ްލ ަޙބީ ުބ
އ ް

ަ 21އދި 02

ިޝ ުނ ެގ ުހރިހާ ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ
ޮކމ ަ

ަޢ ްބ ުދ ްއ ަރޙީ ްމ

ިސ ްނ ަބ ުރ 0202
ޑ ެ

(ު 32މ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ)

ނ ބޭރުގައި ބައިވެރިވި ސެމިނަރ ،ޖަ ްލސާ އަދި ވާރ ްކޝޮޕްތަ ްއ
 1.3ރާއްޖެއާއި ރާ ްއޖެއި ް
ްޕ ޮރ ްގރާ ްމ
ސ
ަ 22ވ ަނ ެފ ްމ ޯބ ާ

އ ްިނތިޒާ ުމ ުކރި ަފރާ ްތ
ޓ ްނ
ޫބ ާ

ުމ ްއ ަދ ުތ
ސ ްޓ 0202
ޮ 22އ ަގ ް

ަބއި ެވރި ެވ ަވޑައި ެގ ްނ ެނވި ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ
ީސު ،ފ ާއ ުދ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ިޝ ުނ ެގ ަރއ ް
ޝ ްނ ް

ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ްނ

ަތ ުއފީ ްޤ

ރޗ ައ ްލ)
(ވ ާ ު

ިޝ ުނ ެގ ެމ ްނ ަބރ ،ޑޮ ްކ ަޓރ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
ުމ ަޙ ްއ ަމ ުދ ާޒހި ުރ
ޑ ެިރ ްކ ަޓރު ،މ ަޙ ްއ ަމ ުދ ައނީ ްލ

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ނ
 1.3ރާއްޖެ ިއން ބޭރުގެ ިއންތިޚާބުތައް އޮބްޒާވްކުރު ް

ްޕ ޮރ ްގ ާރ ްމ
ުމނިސި ަޕ ްލ

އ ްިނތި ާޒ ުމ ުކރި ަފ ާރ ްތ
ޯޖޖި ާއ

ޝ ްނ ޮއ ްފ
އ ެިލ ްކ ަ

ަބއި ެވރި ެވ ަވޑައި ެގ ްނ ެނވި ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ

ުމ ްއ ަދ ުތ
ސ ްޕ ެޓ ްނ ަބރ
ެ 02

ީސު ،ފ ާއ ުދ ަތ ުއފީ ްޤ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ިޝ ުނ ެގ ަރއ ް
ޝ ްނ ް

އ ްިނ 24

ިޝ ުނ ެގ ެމ ްނ ަބ ުރ ،ޑޮ ްކ ަޓރ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް

ޯޖޖި ާއ

ުމ ަޙ ްއ ަމ ުދ ާޒހި ުރ
ޑ ެިރ ްކ ަޓރު ،މ ަޙ ްއ ަމ ުދ ައނީ ްލ

ޝ ްނ
ޭއެ -ވ ްބ ެގ އ ެިލ ްކ ަ

ސ ުއ ްތ
ެޕ ެރ ުގ ޭއަ ،

ޮ 5އ ްކ ޫޓ ަބ ުރ އ ްިނ

ީސ،
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ިޝ ުނ ެގ ަނއި ުބ ަރއ ް
ޝ ްނ ް

ވިޒި ަޓރ ްޕ ޮރ ްގ ާރ ްމ

ެއ ެމރިކާ

ަ 24އ ްށ

ިސމާޢީ ްލ ަޙބީ ުބ ަޢ ްބ ުދ ްއ ަރޙީ ްމ
އ ް

0202
ކި ްރގީ ްޒ ރި ަޕ ްބލި ްކ ެގ

ިޔމާ ުމ ަޙ ްއ ަމ ުދ
ެޑޕި ުއޓީ ޑ ެިރ ްކ ަޓރ ޝ ާ
ކި ްރގީ ްޒ ރި ަޕ ްބލި ްކ

ިސ އ ްިނތިޚާ ުބ
ަމޖިލ ް

ޮ 05ނ ެވ ްނ ަބރ އ ްިނ

ިޝ ުނ ެގ ެމ ްނ ަބ ުރ ،ޑޮ ްކ ަޓރ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް

ަ 32އ ްށ

ުމ ަޙ ްއ ަމ ުދ ާޒހި ުރ
ިޝ ުނ ެގ ެމ ްނ ަބ ުރު ،މ ަޙ ްއ ަމ ުދ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
ާޢޞ ްިފ

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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 1.3ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއެ ުކ ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތަ ްއ

ަތ ްފޞީ ްލ

ތާރީ ްޚ

1

ސ ެގ ަ 22ވ ަނ ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ްނ
ެފ ްމ ޯބ ާ

ސ ްޓ 2021
ޮ 11އ ަގ ް

0

ސޭ .އަ .އއި.ޑީ ާއ ެއ ުކ ޭބ ްއވި ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ނއި ޫޔ ެ.އ ް
ިޝ ާ
ޝ ްނ ް

ސ ްޓ 0202
ޮ 22އ ަގ ް

3

ނ ެއ ުކ ޭބ ްއވި ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ްނ
ސ ޮކމ ަ
ޯޖޖި ާއ ެގ އ ެިލ ްކ ަ
ިޝ ާ
ޝ ްނ ް

ސ ްޕ ެޓ ްނ ަބ ުރ 2021
ެ 29

4

ސ ާއ ެއ ުކ ޭބ ްއ ިވ ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ްނ
ީ.އ ް
ި.އ ްފ.އ ެ
ައއ ެ

ިސ ްނ ަބރ 0202
 02ޑ ެ

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ސޔާސީ ާޕޓީތަ ްއ
ި .1
1.1

ސި ާޔސީ ޕާ ީޓތަކު ެގ ދަފްތަރު

ސޓަރީކޮށްފައިވާ ޕާޓީތަ ްއ
 1.1.1ރަޖި ް
ިސ ަޓރީވި ތާރީ ްޚ
ަރޖ ް

ަނ ްނ
ޓ ެ(އ ްމ.ޑީ.ޕީ)
 2ދި ެވހި ަރ ްއޔި ުތ ްނ ެގ ޑި ޮމ ްކ ެރޓި ްކ ާޕ ީ

ޫ 02ޖ ްނ 0225

 0ދި ެވހި ަރ ްއޔި ުތ ްނ ެގ ާޕޓީ (ޑީާ .އ ްރ.ޕީ)

ު 02ޖ ަލއި 0225

ޓ ( ޭއ.ޕީ)
ދ ަލ ުތ ާޕ ީ
ަ 3ޢ ާ

ސ ްޓ 0225
ޯ 22އ ަގ ް

ު 4ޖ ްމ ޫހރީ ާޕޓީ ( ޭޖ.ޕީ)

ސ ްޓ 0222
ޯ 3އ ަގ ް

ީ.އ ްމ)
ސ (ޕީ.ޕ ެ
ް 5ޕ ޮރ ްގ ެރސި ްވ ާޕޓީ ޮއ ްފ ޯމ ްލޑި ްވ ް

ޮ 02އ ްކ ޫޓ ަބ ުރ 0222

ސ ެ(އ ްމ.ޑީޭ .އ)
ސ ޑި ެވ ޮލ ްޕ ެމ ްނ ްޓ ެއ ަލ ަޔ ްނ ް
ޯ 2މ ްލޑި ްވ ް

ިސ ްނ ަބ ުރ 0220
 02ޑ ެ

ސ ެ(އ ްމ.ޓީ.ޑީ)
ސ ތާރޑް ޭވ ޑި ޮމ ްކ ެރ ްޓ ް
ޯ 2މ ްލޑި ްވ ް

ިސ ްނ ަބ ުރ 0222
 02ޑ ެ

ސ.ޑީ.ޕީ)
ޝ ްލ ިޑ ޮމ ްކ ެރޓި ްކ ާޕ ީ
ސ ަ
ސ ޭލ ަބރ ެއ ްނޑް ޯ
ޓ ެ(އ ްމ ެ.އ ްލެ .އ ް
ޯ 2މ ްލޑި ްވ ް

ަ 02ޖ ަނ ަވ ީރ 0221

ސ ާޕޓީ)
ސ ޭނ ަ
ސ ( ޮކ ްނ ްގ ެރ ް
ޝ ަނ ްލ ޮކ ްނ ްގ ެރ ް
 1ޕީ ަޕ ްލ ް

ަ 32ޖ ަނ ަވރީ 0221

ސ ރި ޯފ ްމ ޫމ ްވ ަމ ްނ ްޓ ެ(އ ްމާ .އ ްރ ެ.އ ްމ)
ޯ 22މ ްލޑި ްވ ް

ޮ 02ނ ެވ ްމ ަބރ 0221

ީ(އ ްމެ .އ ްނ .ޕީ)
ސ ެނ ަ
ޝ ަނ ްލ ާޕޓ ެ
ޯ 22މ ްލޑި ްވ ް

ޮ 05އ ްކ ޫޓ ަބ ުރ 0202

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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 1.1.1ސި ާޔސީ ޕާޓީއެ ްއ އުފެއްދުމުގެ ހު ްއދައަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް

ަނ ްނ

ތާރީ ްޚ

ުހ ްއ ަދ ެދ ުވ ުނ ަފ ާރ ްތ

ސ
ސ ޭޓ ަޓ ް
ް

2

ދި ެވހ ްިނ ެގ ުއ ްއމީދީ ާޕޓީ

ސޢ ުީދ
ުމ ަޙ ްއ ަމ ުދ ަ

ިސ ްނ ަބ ުރ 0221
 22ޑ ެ

ުހ ްއ ަދ ެދވި ަފއި

0

ާއ ްއ ުމ ަރ ްއޔި ުތ ްނ ެގ ާޕޓީ

ސއ ުީދ
ައ ްޙ ަމ ުދ ަ

ެ 25ފ ުބ ުރ ަވ ީރ 0202

ުހ ްއ ަދ ެދވި ަފއި

3

ސ
ެނ ަ
ޝ ަނ ްލ ޑި ޮމ ްކ ެރޓި ްކ ޮކ ްނ ްގ ެރ ް

ސ ްފ މާނި ުޢ ުމ ަޙ ްއ ަމ ުދ
ޫޔ ު

ެ 25ފ ުބ ުރ ަވރީ 0202

ުހ ްއ ަދ ެދވި ަފއި

4

ަޤ ުއމީ ެއ ްއ ަބއި ަވ ްނ ަތ ަކ ުމ ެގ ާޕޓީ

ަޢ ްބ ުދﷲ ަކމާ ުލ ްއދ ްީނ

-

ުހ ްއ ަދ ުނ ޭދ

5

ސ
ިޝމާ ާޕ ީ
ޓ ޯމ ްލޑި ްވ ް
ަކރ ް

ިސމާޢީ ްލ
ުމ ަޙ ްއ ަމ ުދ އ ް

-

ުހ ްއ ަދ ުނ ޭދ

2

ޝ ަނ ްލ ާޕޓީ
ސ ެނ ަ
ޯމ ްލޑި ްވ ް

ޝ ްމ
ައ ްޙ ަމ ުދ ުއ ާ

ު 25ޖ ަލ ިއ 0202

ުހ ްއ ަދ ެދވި ަފއި

2

ަޤ ުއމީ ެއ ްއ ަބއި ަވ ްނ ަތ ަކ ުމ ެގ ާޕޓީ

ަޢ ްބ ުދﷲ ަކމާ ުލ ްއދ ްީނ

ސ ުޓ 0202
ޮ 20އ ަގ ް

ުހ ްއ ަދ ެދވި ަފއި

2

ސ
ސ ެތރި ާޕޓީ ޯމ ްލޑި ްވ ް
އި ްހ ާލ ް

ިސމާޢީ ްލ
ުމ ަޙ ްއ ަމ ުދ އ ް

ޮ 23އ ްކ ޫޓ ަބ ުރ 0202

ުހ ްއ ަދ ބާޠި ުލ ުކ ެރވި ަފއި

1

ސ ަވދީ ުބ ާޕޓީ
ެއ ުކ ެވ ިރ ު

ުމ ަޙ ްއ ަމ ުދ ާޔސ ްީނ

-

ުހ ްއ ަދ ުނ ޭދ

22

ޝ ްނ ާޕޓީ
ޝ ަނ ްލ އ ްިނ ެޓ ްގ ޭރ ަ
ެނ ަ

ުމ ަޙ ްއ ަމ ުދ ާޔސ ްީނ

ިސ ްނ ަބ ުރ 0202
 22ޑ ެ

ުހ ްއ ަދ ެދވި ަފއި

ިޔސީ ާޕޓީ ުއ ެފ ްއ ުދ ަމ ްށ ދީ ަފއިވާ ުހ ްއ ަދއި ެގ
ޤާ ޫނ ުނ ަނ ްނ ަބ ުރާ ( 0202002 :ޢ ްއ ުމ ޞި ްއ ަޙ ުތ ެގ ުކ ްއލި ުނ ަރ ްއ ަކ ުލ ެގ ޤާ ޫނ ުނ ެ )0202ގ ަ 43ވ ަނ މާ ްއ ާދ ެގ (ހ) ެގ ަދ ުށ ްނ ސ ާ
ުމ ްއ ަދ ުތ ުގ ަނ ްނ ަފ ާށނީާ ،ޢ ްއ ުމ ޞި ްއ ަޙ ުތ ެގ ުކ ްއލި ުނ ަރ ްއ ަކ ުލ ެގ ހާ ަލ ުތ ުއވާ ުލ ުމ ްނ ެނ ެވ.

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ރކުރެވުނު ޕާޓީތަ ްއ
 1.1.1އަލަށް ރަ ިޖސްޓަ ީ
ޝ ަނ ްލ ާޕޓީ" ެގ ަނ ުމ ަގއި ާޕޓ ެީއ ްއ ުއ ެފ ްއ ުދ ަމ ްށ ެދ ުވ ުނ
ސ ެނ ަ
ޝ ަމ ްށ " ޯމ ްލޑި ްވ ް
ސތާ ުޛ ައ ްޙ ަމ ުދ ުއ ާ
ު 0202ޖ ަލއި ަ 25ގއި ައ ްލ ުއ ް
ުހ ްއ ަދއި ެގ ަދ ުށ ްނ،

ެއ ަފ ާރ ުތ ްނ ެ 3222މ ްނ ަބ ުރ ްނ ަހ ަމ ޮކ ްށ،

ސ
ާޕޓީ ުއ ެފ ްއ ުދ ަމ ްށ ބާ ްއވާ ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ްނ ބާ ްއ ަވއި އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް

ިސ ަޓރީ ުކ ުރ ަމ ްށ ުހ ަށ ެހ ުޅ ުމ ްނަ ،ބ ަލ ްނ ެޖ ޭހ ެބ ުލ ްނ ަތ ްއ ެބ ުލ ަމ ްށ ަފ ުހޮ 0202 ،އ ްކ ޫޓ ަބ ުރ ަ 05ވ ަނ ުދ ަވ ުހ
ޮކމ ަ
ިޝ ުނ ެގ ަދ ްފ ަތ ުރ ަގއި ަރޖ ް
ިސ ަޓރީ ަހވާ ުލ ުކ ެރ ުވ ުނ ެވ.
ެއ ާޕޓީ ައ ްށ ަރޖ ް

ރ
ސޓަ ީ
 1.11ސިޔާސީ ާޕޓީތަ ުކ ެގ މެންބަރުން ެގ ރަޖި ް

2

ޕާޓީ

ައ ަދ ުދ

ދި ެވހި ަރ ްއޔި ުތ ްނ ެގ ޑި ޮމ ްކ ެރޓި ްކ ާޕޓީ

54,660

 0ދި ެވހި ަރ ްއޔި ުތ ްނ ެގ ާޕޓީ

2,269

ދ ަލ ުތ ާޕޓީ
ަ 3ޢ ާ

10,554

ު 4ޖ ްމ ޫހރީ ާޕޓީ

20,107

ސ
ް 5ޕ ޮރ ްގ ެރސި ްވ ާޕ ީ
ޓ ޮއ ްފ ޯމ ްލޑި ްވ ް

34,237

ސ
ސ ޑި ެވ ޮލ ްޕ ެމ ްނ ްޓ ެއ ަލ ަޔ ްނ ް
ޯ 2މ ްލޑި ްވ ް

6,750

ސ
ސ ތާރޑް ޭވ ޑި ޮމ ްކ ެރ ްޓ ް
ޯ 2މ ްލޑި ްވ ް

2,476

ޝ ްލ ިޑ ޮމ ްކ ެރޓި ްކ ާޕޓީ
ސ ަ
ސ ޭލ ަބރ ެއ ްނޑް ޯ
ޯ 2މ ްލޑި ްވ ް

2,721

ސ
ސ ޭނ ަ
ޝ ަނ ްލ ޮކ ްނ ްގ ެރ ް
 1ޕީ ަޕ ްލ ް

3,470

ސ ރި ޯފ ްމ ޫމ ްވ ަމ ްނ ްޓ
ޯ 22މ ްލޑި ްވ ް

2,295

ޝ ަނ ްލ ާޕޓީ
ސ ެނ ަ
ޯ 22މ ްލޑި ްވ ް

8,416

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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 1.1ސި ާޔސީ ޕާ ީޓތަކުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި އޮ ިޑޓް ރި ޯޕ ްޓ
ޕާޓީ

ައ ަހރީ ރި ޯޕ ްޓ

ޮއޑި ްޓ ރި ޯޕ ްޓ

2

ދި ެވހި ަރ ްއޔި ުތ ްނ ެގ ޑި ޮމ ްކ ެރޓި ްކ ާޕޓީ

 22މާރ ުިޗ 0202

ެ 22ފ ުބ ުރ ަވރީ 0202

0

ދި ެވހި ަރ ްއޔި ުތ ްނ ެގ ާޕޓީ

 20މާރ ުިޗ 0202

ުހ ަށ ަހޅާ ަފއި ެނ ްތ

3

ދ ަލ ުތ ާޕޓީ
ަޢ ާ

ުހ ަށ ަހޅާ ަފ ިއ ެނ ްތ

ުހ ަށ ަހޅާ ަފ ިއ ެނ ްތ

4

ުޖ ްމ ޫހރީ ާޕޓީ

 23މާރ ުިޗ 0202

 22މާރ ުިޗ 0202

5

ސ
ްޕ ޮރ ްގ ެރސި ްވ ާޕޓީ ޮއ ްފ ޯމ ްލޑި ްވ ް

 2މާރ ުިޗ 0202

ުހ ަށ ަހޅާ ަފއި ެނ ްތ

2

ސ
ސ ޑި ެވ ޮލ ްޕ ެމ ްނ ްޓ ެއ ަލ ަޔ ްނ ް
ޯމ ްލޑި ްވ ް

ެ 00ފ ުބ ުރ ަވ ީރ 0202

ެ 00ފ ުބ ުރ ަވ ީރ 0202

2

ސ
ސ ތާރޑް ޭވ ޑި ޮމ ްކ ެރ ްޓ ް
ޯމ ްލޑި ްވ ް

ުހ ަށ ަހޅާ ަފ ިއ ެނ ްތ

ުހ ަށ ަހޅާ ަފ ިއ ެނ ްތ

2

ޝ ްލ ިޑ ޮމ ްކ ެރޓި ްކ ާޕޓީ
ސ ަ
ސ ޭލ ަބރ ެއ ްނޑް ޯ
ޯމ ްލޑި ްވ ް

 22މާރ ުިޗ 0202

 32މާރ ުިޗ 0202

1

ސ
ސ ޭނ ަ
ޝ ަނ ްލ ޮކ ްނ ްގ ެރ ް
ޕީ ަޕ ްލ ް

 22މާރ ުިޗ 0202

ުހ ަށ ަހޅާ ަފއި ެނ ްތ

22

ސ ރި ޯފ ްމ ޫމ ްވ ަމ ްނ ްޓ
ޯމ ްލޑި ްވ ް

 32މާރ ުިޗ 0202

ިސ ްނ ަބރ 0202
 32ޑ ެ

22

ޝ ަނ ްލ ާޕޓީ
ސ ެނ ަ
ޯމ ްލޑި ްވ ް

-

-

 1.1ސި ާޔސީ ޕާ ީޓތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުން
ައ ަދ ުދ

ޕާޓީ

ުމ ްއ ަދ ުތ

ސ
ސ ޑި ެވ ޮލ ްޕ ެމ ްނ ްޓ ެއ ަލ ަޔ ްނ ް
ޯމ ްލޑި ްވ ް

50,000

ަ 24ޖ ަނ ަވ ީރ 0202

ސ
ްޕ ޮރ ެގ ްރސި ްވ ާޕޓީ ޮއ ްފ ޯމ ްލޑި ްވ ް

250222

 32މާރ ުިޗ 0202

ަތ ްފޞީ ްލ
ސ ަފއިވާ
ސސީ ަގވާއ ަިދ ްށ ެގ ެނ ް
ައ ާ
ިޝ ަނ ްށ
ނ ެއ ްއ ޮގ ަތ ްށ ޮކމ ަ
ަބ ަދ ުލ ޤާ ޫނ ާ
ުހ ަށ ަހޅާ ަފ ިއ ުނވާތީ
ިޔސީ ަޙ ަރކާ ްތ ަތ ްއ
ނ ޚި ާލ ަފ ްށ ސ ާ
ޤާ ޫނ ާ
ހ ްިނ ުގ ުމ ްނ

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ނ
 1.1ސި ާޔސީ ޕާޓީ އުވާ ުލމާއި އިއާދަކުރު ް
ސ ުނ ެވ ެއ ެވ.
ިޔސީ ާޕޓ ެީއ ްއ ުއވާ ެލވި ަފއި ައދި އި ާއ ަދ ުކ ެރވި ަފއި ެވ ް
ސ ސ ާ
ަ 0202ވ ަނ ައ ަހ ުރ ެއ ްއ ެވ ް

 1.3ސި ާޔސީ ޕާ ީޓތަކާއެކު ބާއްވާ ބައްދަލުވުން
ާޕޓީ
ިޔސީ ާޕޓީ ަތ ްއ
ުހރިހާ ސ ާ

ަތ ްފޞީ ްލ

ތާރީ ްހ
ޮ 04ނ ެވ ްމ ަބ ުރ

ސސ ްިނ ެގ ަމ ަ
ނއި ުހ ިރހާ
ސ ްއ ަކތާ ުގ ޭޅ ޮގ ުތ ްނ ާ
ިޔސީ ާޕޓީ ަތ ުކ ެގ ޯފ ްމ ްޕ ޮރ ެ
ސ ާ

0202

ިޝ ުނ ްނ ަޢ ަމ ުލ ުކ ާރ ެނ ަހ ަމ ަހ ަމ
ޝ ްނ ޮކމ ަ
ިޔސީ ާޕޓީ ަތކާ ެމ ުދ އ ެިލ ްކ ަ
ސ ާ
ޝ ަވ ާރ ުކ ެރ ްއ ުވ ްނ
ުއ ޫ
ޞ ުލ ަތކާ ުގ ޭޅ ޮގ ުތ ްނ ަމ ް

ނ
 1.1ސި ާޔސީ ޕާ ީޓތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރު ް
ެމ ްނ ަބ ުރ ްނ ެގ ަޢ ަދ ުދ

ޕާޓީ

ނ
ޫޖރި ަމ ާ

ިސ ެގ ަޢ ަދ ުދ
ަފއ ާ

( ުރފި ާޔ)

( ުރފި ާޔ)

2

ދި ެވހި ަރ ްއޔި ުތ ްނ ެގ ޑި ޮމ ްކ ެރޓި ްކ ާޕޓީ

53,048

15,009,696.76

2

ުޖ ްމ ޫހ ީރ ާޕޓީ

13,775

3,897,575.27

3

ސ
ްޕ ޮރ ްގ ެރސި ްވ ާޕޓީ ޮއ ްފ ޯމ ްލޑި ްވ ް

37,188

10,397,179.97 125,000.00

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ނގެ މައްޗަށް ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ކޮށްފަ ިއވާ ދަޢުވާތައް
ޮ .3ކމިޝަ ު
 3.1ކޮ ިމޝަނު ެގ މައްޗަށް ޝަރުއީ ކޯޓުތަކުގަ ިއ ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާތައް

ސ ަ 3ގއި
ިޝ ުނ ެގ ަމ ްއ ަޗ ްށ ަ
ަ 0202ވ ަނ ައ ަހ ުރ ޮކމ ަ
ޝ ުރއީ ޯކ ުޓ ަތ ުކ ަގއި ޮކ ްށ ަފއިވާ ަދ ުޢވާ ަތ ުކ ެގ ަތ ްފޞީ ްލ ެއ ެނ ްކ ް

އެކިއެކި ާޤނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާއި ބިލްތަކަށް ިއޞްލާޙު ހުށަހެޅުން

3.1

ސ ތިރީ ަގއި ަބ ާޔ ްނ ޮކ ްށ ަފއިވާ
ިޞ ާލ ެޙ ްއ ުހ ަށ ަހޅާ ަފ ެއ ްއ ުނ ެވ ެއ ެވަ .ނ ަމ ެވ ް
ސ އ ް
ަ 0 2 0 2ވ ަނ ައ ަހ ުރ ޤާ ޫނ ުނ ަތ ަކ ްށ ެއ ްއ ެވ ް
ސ ަފ ެއ ެވ.
ަގވާއ ުިދ ަތ ަކ ްށ ޮކމ ަ
ިޞ ާލ ުޙ ަތ ްއ ަވނީ ެގ ެނ ް
ިޝ ުނ ްނ ެގ ްނ ަނ ްނ ެފ ްނ ަނ އ ް
.1

ަގވާއ ުިދ ަނ ްނ ަބ ުރ:

2020/R-7

ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ާރ ޮކމިޓީ ެގ އ ްިނތިޚާ ުބ ެގ ަގވާއ ުިދ)
( ައ ްނ ެހ ުނ ްނ ެގ ަތ ަރ ްއޤީ ައ ްށ ަމ ަ

.2

ަގވާއ ުިދ ަނ ްނ ަބ ުރ:

2020/R-2

ިޝ ުނ ެގ ަގވާއ ުިދ)
ސ ޮކމ ަ
(އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް

.3

ަގވާއ ުިދ ަނ ްނ ަބ ުރ:

2020/R-48

(އ ްިނތިޚާ ުބ ަތކާ ެބ ޭހ ާއ ްނ ުމ ަގވާއ ުިދ)

ސ ަ 4ގ ިއ
ިޞ ާލ ުޙ ަތ ްއ ެއ ެނ ްކ ް
ނއި ަގވާއ ުިދ ަތކާއި ބި ްލ ަތ ަކ ްށ ުހ ަށ ަހޅާ ަފއިވާ އ ް
ެއކ ެިއކި ޤާ ޫނ ާ

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ނކަން
ނގުން ަހރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވުނު ކަ ް
ނގެ ހި ް
ޮ .3ކމިޝަ ު
 3.1ކޮ ިމޝަނު ެގ ޖަ ްލސާ ަތކާއި ބައްދަލުވުންތަ ްއ

ނމު ބައް ަދލުވުންތަ ްއ
ެ 3.1މންބަރުން ބައިވެރިވެ އެކި ފަރާތްތަކާއެކު ބޭއްވުނު މުހި ް
ަތ ްފޞީ ުލ

2

ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ާރ ޮކމިޓީ ެގ
ޯލ ަކ ްލ ަކ ުއ ްނސި ްލ ަތ ުކ ެގ އ ްިނތިޚާބާ ިއ ައ ްނ ެހ ުނ ްނ ެގ ަތ ަރ ްއޤީ ައ ްށ ަމ ަ
ރސ
ޗ ުޕ ުކރި ަފ ާރ ްތ ަކ ުމ ަގ ިއވާޮ ،ނ ެވ ްލޓީ ްޕރ ްިނ ަޓ ް
ސ ާ
ދ ް
އ ްިނތިޚާ ުބ ެ 0202ގ ޯވ ުޓ ަކ ުރ ާ
ރސ ްޕ ަރއި ެވ ްޓ ލިމ ެިޓޑ ާ ެއ ުކ ޭބ ްއ ުވ ުނ ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ްނ
ެއ ްނޑް ަޕ ްބލ ަ
ިޝ ް
ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ާރ ޮކމިޓީ ެގ
ޯލ ަކ ްލ ަކ ުއ ްނސި ްލ ަތ ުކ ެގ އ ްިނތިޚާބާ ިއ ައ ްނ ެހ ުނ ްނ ެގ ަތ ަރ ްއޤީ ައ ްށ ަމ ަ
އ ްިނތިޚާބާ ުގޅި ެގ ްނޮ ،ކވިޑްެ 21-ގ ޙާ ަލތާ ުގޅި ެގ ްނ އ ްިނތިޚާ ުބ ޭބ ްއ ުވ ުމ ަގއި ައ ަޅ ްނ ެޖ ޭހ

0

ޝ ްނ
ޝ ަވ ާރ ުކ ުރ ަމ ްށެ ،ހ ްލ ްތ ްޕ ޮރ ެޓ ްކ ަ
ަރ ްއކާ ެތރި ަކ ުމ ެގ ފ ަިޔ ަވ ުޅ ަތކާ ުގ ޭޅ ޮގ ުތ ްނ ަމ ް
ޝ ަވ ާރ ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ްނ
ެއ ެޖ ްނސީ ާއ ެއ ުކ ޭބ ްއ ުވ ުނ ަމ ް
3

ނ ިއ ުފ ުލ ުހ ްނ ެގ ޮގ ުތ ަގއި
ސ ީރ ަލ ްނކާ ެގ ޮކ ޮލ ްމ ޯބ ައ ްށ ޮއފ ަ
ިޝ ުލ ްނ ާ
އ ްިނޑި ާއ ެގ ްޓރި ެވ ްނޑް ަރ ަމ ާށއިް ،
ދި ުއ ަމ ްށ ަކނޑަ ެއޅި ަފއިވާ ޭބ ުފ ުޅ ްނ ާނ ެއ ުކ ޭބ ްއ ުވ ުނ ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ްނ

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ތާރީ ްޚ

ަ 02ޖ ަނ ަވ ީރ 0202

ަ 05ޖ ަނ ަވރީ 0202

ޭ 24އ ްޕރި ްލ 0202
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ެ 2.6މ ްނ ަބ ުރ ްނ ަބ ިއ ެވރި ެވ ެއ ިކ ަފ ާރ ްތ ަތ ާކ ެއ ުކ ޭބ ްއ ުވ ުނ ުމ ިހ ްނ ުމ ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ްނ ަތ ްއ

4

ަތ ްފޞީ ުލ

ތާރީ ްޚ

ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ާރ ޮކމިޓީ ެގ
ޯލ ަކ ްލ ަކ ުއ ްނސި ްލ ަތ ުކ ެގ އ ްިނތިޚާބާ ިއ ައ ްނ ެހ ުނ ްނ ެގ ަތ ަރ ްއޤީ ައ ްށ ަމ ަ
އ ްިނތިޚާ ުބ ާ 0202އ ުގޅ ެިގ ްނ ރި ޯޒ ުޓ ަތ ުކ ަގއި ޯވ ުޓ ޮފށި ެބ ެހ ްއ ުޓމާ ުގ ޭޅ ޮގ ުތ ްނ ުޓ ަވރި ަޒ ްމ

ެ 22ފ ުބ ުރ ަވރީ 0202

ޝ ަވރާ ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ްނ
ިސ ްޓރީ ާއ ެއ ުކ ޭބ ްއ ުވ ުނ ަމ ް
މިނ ް

5

ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ާރ ޮކމިޓީ ެގ
ޯލ ަކ ްލ ަކ ުއ ްނސި ްލ ަތ ުކ ެގ އ ްިނތިޚާބާ ިއ ައ ްނ ެހ ުނ ްނ ެގ ަތ ަރ ްއޤީ ައ ްށ ަމ ަ
ޝ ަވ ާރ ުކ ުރ ަމ ްށ،
ސ ިކ ުއރިޓީ ެގ ަކ ްނ ަކމާ ުގ ޭޅ ޮގ ުތ ްނ ަމ ް
އ ްިނތިޚާ ުބ ާ 0202އ ުގޅ ެިގ ްނެ ،

ެ 22ފ ުބ ުރ ަވ ީރ 0202

ޝ ަވ ާރ ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ްނ.
ިސ ަ
ިސ ާއ ެއ ުކ ޭބ ްއ ުވ ުނ ަމ ް
ސރ ވ ް
ސ ޮޕލ ް
ޯމ ްލޑި ްވ ް
2

2

ީ.އ ްމ) ާއ ެއ ުކ ޭބ ްއ ުވ ުނ ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ްނ.
ްޕ ޮރ ްގ ެރސި ްވ ާޕ ީ
ސ (ޕީ.ޕ ެ
ޓ ޮއ ްފ ޯމ ްލޑި ްވ ް
ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ާރ ޮކމިޓީ ެގ
ޯލ ަކ ްލ ަކ ުއ ްނސި ްލ ަތ ުކ ެގ އ ްިނތިޚާބާ ިއ ައ ްނ ެހ ުނ ްނ ެގ ަތ ަރ ްއޤީ ައ ްށ ަމ ަ
އ ްިނތިޚާބާ ުގޅި ެގ ްނޮ ،ކވިޑްެ 21-ގ ޙާ ަލތާ ުގޅި ެގ ްނ އ ްިނތިޚާ ުބ ޭބ ްއ ުވ ުމ ަގއި ައ ަޅ ްނ ެޖ ޭހ

ޝ ްނ
ޝ ަވ ާރ ުކ ުރ ަމ ްށެ ،ހ ްލ ްތ ްޕ ޮރ ެޓ ްކ ަ
ަރ ްއކާ ެތރި ަކ ުމ ެގ ފ ަިޔ ަވ ުޅ ަތކާ ުގ ޭޅ ޮގ ުތ ްނ ަމ ް
ޝ ަވ ާރ ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ްނ
ެއ ެޖ ްނސީ ާއ ެއ ުކ ޭބ ްއ ުވ ުނ ަމ ް

 32މާރ ުިޗ 0202

ޭ 23އ ްޕރި ްލ 0202

2

ރނ ެމ ްނ ްޓ ޮއ ޯތރިޓީ ެގ ޯބޑަ ްށ އ ްިނތިޚާ ުބ ުކ ާރ ެމ ްނ ަބ ުރ ްނ ޮހ ުވ ަމ ްށ ބާ ްއވާ
ޯލ ަކ ްލ ަގ ަވ ް
ޝ ަވ ާރ ުކ ުރ ަމ ްށޯ ،ލ ަކ ްލ ަގ ަވރ ަމ ްނ ްޓ ޮއ ޯތރިޓީ ާއ ެއ ުކ ޭބ ްއ ުވ ުނ
އ ްިނތިޚާބާ ުގ ޭޅ ޮގ ުތ ްނ ަމ ް
ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ްނ

1

ސ ާލ ެއ ުކ ޭބ ްއ ިވ ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ްނ
އއެ .ފރ ޫިދ ަކ ުއ ްނ ި

ސ ްޓ 0202
ޮ 23އ ަގ ް

22

ސ ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ްނ
ަ 22ވ ަނ ެފ ްމ ޯބ ާ

ސ ްޓ 0202
ޮ 22އ ަގ ް

22

ޟ ުޢ ެގ
ނ ުކ ުރ ްނ" މި ަމ ުއ ޫ
ިޔސީ ާޕޓީ ަތ ުކ ެގ މާލީ ނި ާޒ ުމ ެގ ަނ ާޒ ަޙ ްތ ެތރި ަކ ްނ ަހ ުރ ަދ ާ
"ސ ާ
ސ ަގއިވާ ަލ ާފ ަތ ްއ ަތ ްނފީ ުޒ ުކ ުރ ުމ ަގއި ދިމާވާ
ަމ ްއ ަޗ ްށ ަތ ްއ ާޔ ުރ ޮކ ްށ ަފއިވާ ދި ާރ ާ

ސ ްޓ 0202
ޮ 20އ ަގ ް

20

ސޭ .އަ .އއި.ޑީ ާއ ެއ ުކ ޭބ ްއވި ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ނއި ޫޔ ެ.އ ް
ިޝ ާ
ޝ ްނ ް

ސ ްޓ 0202
ޮ 22އ ަގ ް

ނ ެއ ުކ ޭބ ްއ ެވ ުނ ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ްނ
ޮގ ްނ ެޖ ުހ ްނ ަތކާ ުގޅި ެގ ްނެ ،އ ްނ ި
ޝ ްނ ޮކމ ަ
ޓޮ -ކ ަރ ްޕ ަ
ިޝ ާ

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ެ 25މއި 0202
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ެ 2.6މ ްނ ަބ ުރ ްނ ަބ ިއ ެވރި ެވ ެއ ިކ ަފ ާރ ްތ ަތ ާކ ެއ ުކ ޭބ ްއ ުވ ުނ ުމ ިހ ްނ ުމ ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ްނ ަތ ްއ
ަތ ްފޞީ ުލ

ތާރީ ްޚ

23

ސ ްޓ ެރޓީޖި ްކ ްޕ ޭލ ްނ ެއ ުކ ަލވާ ުލ ަމ ްށ ަކމާ ުގ ޭޅ
ަ 0205-0202އ ްށ ޮކމ ަ
ިޝ ުނ ެގ ް
ސ ަތކާ ެއ ުކ ޭބ ްއވި ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ްނ
ުމ ައ ްއ ަ
ސ ާ

24

ނއި ުކ ުޅ ުދ ްއ ުފށި ސިޓީ ަކ ުއ ްނސި ާލ ެއ ުކ ޭބ ްއވި ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ިޝ ާ
ޝ ްނ ް

ޮ 23އ ްކ ޫޓ ަބ ުރ 0202

25

ހދ.ނ ުކ ެރ ްނ ޫދ ަކ ުއ ްނސި ާލ ެއ ުކ ޭބ ްއ ިވ ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ްނ
ނ ިއ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޭ
ިޝ ާ
ޝ ްނ ް

ޮ 23އ ްކ ޫޓ ަބ ުރ 0202

22

ިޔސީ ާޕޓ ެީއ ްއ ުއ ެފ ްއ ުދ ަމ ްށ ަޓ ަކއި ުކ ަރ ްނ ެޖ ޭހ
ސ ެނ ަ
ޝ ަނ ްލ ާޕޓީ ެގ ަނ ުމ ަގއި ސ ާ
ޯމ ްލޑި ްވ ް
ަކ ްނ ަތ ްއ ަތ ްއ ުކރި ައ ްށ ެގ ްނދި ުއ ުމ ެގ ުހ ްއ ަދދ ުިނ ަމ ްށ ޭބ ްއވި ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ްނ

ޮ 05އ ްކ ޫޓ ަބ ުރ 0202

22

ީސ ްލ ުޖ ްމ ޫހރި ްއ ާޔ ެގ ޮއފީހާ ެއ ުކ ޭބ ްއ ުވ ުނ ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ްނ
ަރއ ު

ޮ 05އ ްކ ޫޓ ަބ ުރ 0202

22

ސ ާއ ެއ ުކ ޭބ ްއވި ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ްނ
ސ ޭނ ަ
ސ ޯފ ް
ޝ ަނ ްލ ޑ ެިފ ްނ ް
ޯމ ްލޑި ްވ ް

ޮ 02އ ްކ ޫޓ ަބ ުރ 0202

21

ސ ާޕޓީ ަތކާ ެއ ުކ ޭބ ްއ ުވ ުނ ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ްނ
ިޔ ީ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ނ ިއ ސ ާ
ިޝ ާ
ޝ ްނ ް

ޮ 03ނ ެވ ްމ ަބރ 0202

02

ީސ ްލ ުޖ ްމ ޫހރި ްއ ާޔ ެގ ޮއފީހާ ެއ ުކ ޭބ ްއ ުވ ުނ ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ްނ
ަރއ ު

ޮ 05ނ ެވ ްމ ަބރ 0202

02

ސ ަވދީ ްބ ާޕޓީ ެގ ަނ ުމ ަގއި ާޕޓ ެީއ ްއ ުއ ެފ ްއ ުދ ަމ ްށ ުހ ަށ ެހ ުޅ ްއވިު ،މ ަޙ ްއ ަމ ުދ
ެއ ުކ ެވރި ު
ާޔސ ްީނ ާއ ެއ ުކ ޭބ ްއ ުވ ުނ ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ްނ.

ިސ ްނ ަބރ 0202
 20ޑ ެ

00

ިޔސީ ާޕޓ ެީއ ްއ ުއ ެފ ްއ ުދ ަމ ްށ ަޓ ަކއި
ޝ ަނ ްލ އ ްިނ ެޓ ްގ ޭރ ަ
ެނ ަ
ޝ ްނ ާޕޓީ ެގ ަނ ުމ ަގއި ސ ާ
ުކ ަރ ްނ ެޖ ޭހ ަކ ްނ ަތ ްއ ަތ ްއ ުކރި ައ ްށ ެގ ްނދި ުއ ުމ ެގ ުހ ްއ ަދދ ުިނ ަމ ްށ ޭބ ްއވި ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ްނ

ިސ ްނ ަބ ުރ 0202
 21ޑ ެ

03

ޯލ ަކ ްލ ަގ ަވރ ަމ ްނ ްޓ ޮއ ޯތރިޓީ ާއ ެއ ުކ ޭބ ްއ ިވ ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ްނ

ިސ ްނ ަބ ުރ 0202
 23ޑ ެ

04

ޓރނީ ެޖ ެނ ަރ ްލ ެގ ޮއފީހާ ެއ ުކ ޭބ ްއ ިވ ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ްނ
ެއ ާ

ިސ ްނ ަބރ 0202
 21ޑ ެ

05

ސ ާއ ެއ ުކ ޭބ ްއ ުވ ުނ
ސ ަ
ްބ ަލއ ްިނޑް ެއ ްނޑް ވ ު
ސއިޓީ ޮއ ްފ ޯމ ްލޑި ްވ ް
ިޝ ައލީ އި ްމ ެޕ ައރޑް ޮ
ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ްނ

ިސ ްނ ަބރ 0202
 02ޑ ެ

02

ސ ާއ ެއ ުކ ޭބ ްއވި
ޝ ަނ ްލ ަފ ުއ ްނޑޭ ަ
އ ްިނ ަޓ ޭނ ަ
ިސ ަޓ ްމ ް
ޝ ްނ ޯފރ ެއ ެލ ްކޓީ ަރ ްލ ސ ް
ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ްނ

ިސ ްނ ަބރ 0202
 02ޑ ެ

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް

ައ ަހރީ ރި ޯޕ ުޓ 2021

ސ ްޕ ެޓ ްނ ަބ ުރ 0202
ެ 20
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 1211 .3ވަނަ އަހަރު ެގ މާލީ ބަ ާޔނާއި ކޮ ިމޝަނު ެގ ބަޖެޓުން ކޮށްފައިވާ ބޮޑެ ިތ ޚަރަ ުދ
ނ
ޝންސް ޮކ ިމޝަނުގެ  1211ވަނަ އަ ަހރުގެ މާލީ ބަ ާޔ ް
 3.1އިލެކް ަ
ނ ަފއި ުނވާ ެނ ެއ ެވޮ .އޑި ްޓ ޮކ ްށ ނި ުމ ުމ ްނ މާލީ ަބ ާޔ ްނ ާޢ ްއ ުމ
ަ 0202ވ ަނ ައ ަހ ުރ ެގ މާލީ ަބ ާޔ ްނ ޮއޑި ްޓ ޮކ ްށ ަފއި ުނވާތީ ،މި ރި ޯޕ ުޓ ަގއި ހި ަމ ާ
ުކ ެރ ޭވ ެނ ެއ ެވ.

 3.1ކޮ ިމޝަނު ެގ ބަޖެ ުޓންކޮށްފައިވާ ބޮޑެތި ޚަރަދުތަ ްއ
ަ 0202ވ ަނ ައ ަހ ުރ ަމއި ަގނޑު ޮގ ެތ ްއ ަގ ިއ ަޚ ަރ ުދ ޮކ ްށ ަފއި ަވނީ
ޯލ ަކ ްލ ަކ ުއ ްނސި ްލ ަތ ުކ ެގ އ ްިނތިޚާބާއި ައ ްނ ެހ ްނ ުނ ްނ ެގ
ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ާރ ޮކމިޓީ ެގ އ ްިނތިޚާ ުބ ެ 0202ގ
ަތ ަރ ްއޤީ ައ ްށ ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ަތ ަކ ާށއިެ ،އ އ ްިނތިޚާ ުބ ެގ ަ 0ވ ަނ ުބ ުރ ައދި ަބ ިއ
ަމ ަ
-

ތ ަކ ެށ ެވ.
ޝ ްނ ަ
އ ެިލ ްކ ަ

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ނންގެ ތަރަ ްއޤީއަށް މަސައް ަކ ްތކުރާ ކޮމިޓީގެ
 3.1.1ލޯކަލް ކަ ުއންސި ްލތަކުގެ އިން ިތޚާބާއި އަންހެ ު
އިންތިޚާ ުބ
ަތ ްފޞީ ުލ

ޯކޑް

ރި ަކ ަރ ްނ ްޓ ަޚ ަރ ުދ

ަޚ ަރ ުދ
65,379,887.23

ު 210މ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ަނ ްށ ހިނގާ ަޚ ަރ ުދ

9,230,407.66

ިސ
ެ 213ޕ ްނ ަ
ސ ުކޅި ުކ ަރ ްއވާ ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ަނ ާށއި ައދި ަވކި ޚ ުިދ ަމ ަތ ަކ ްށ ޫނ ްނ ޮގ ުތ ްނ ޭދ ަފއ ާ
ނއިު ،މ ް
ޝ ާ

181,362.98

ަ 221ދ ުތ ުރ ަފ ުތ ުރ ުކ ުރ ުމ ެގ ަޚ ަރ ުދ

4,781,803.41

ދ ަތ ެކތީ ެގ ައ ުގ
ީސ ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ ޭބ ުނ ަމ ްށ ޯހ ާ
ޮ 222އފ ް

6,660,955.79

ީސ ހ ްިނ ުގ ަމ ްށ ޭބ ުނ ްނވާ ޚ ުިދ ަމ ުތ ެގ ަޚ ަރ ުދ
ޮ 223އފ ް

41,291,024.80

ަ 225ތ ްމރ ްީނ ުކ ުރ ަމ ްށ ުކ ެރ ޭވ ަޚ ަރ ުދ

3,169,126.95

ަ 226މ ާރމާ ުތ ުކ ުރމާ ިއ ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓ ުމ ެގ ަޚ ަރ ުދ

65,205.64

ެކ ިޕ ަޓ ްލ ަޚ ަރ ުދ

2,528,319.02

ދ ޯހ ުދ ަމ ްށ ުކ ާރ ަޚ ަރ ުދ
ީސ ހ ްިނ ުގ ަމ ްށ ޭބ ުނ ްނވާ ަހ ުރ ުމ ާ
ޮ 423އފ ް

2,528,319.02

ސ ަ 3ގ ިއ
ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ާރ ޮކ ިމ ީ
ޯލ ަކ ްލ ަކ ުއ ްނ ި
ސ ްލ ަތ ުކ ެގ އ ްިނ ިތޚާބާ ިއ ައ ްނ ެހ ުނ ްނ ެގ ަތ ަރ ްއ ީޤ ައ ްށ ަމ ަ
ޓ ެގ އ ްިނތިޚާ ުބ ެ 0202ގ ަޚ ަރ ުދ ަތ ްފޞީ ްލ ެއ ެނ ްކ ް

 3.1.1އެލް.ޖީ.އޭ ޯބޑުގެ އިންތިޚާ ުބ
ަތ ްފޞީ ުލ

ަޚ ަރ ުދ
889,056.96

ަދ ުތ ުރ ަފ ުތ ުރ ުކ ުރ ުމ ެގ ަޚ ަރ ުދ
ާރ ްއ ޭޖ ެގ ެއ ެތ ޭރ ަގ ިއ ަކނޑު ަމ ުގ ްނ ުކ ާރ ަދ ުތ ުރ ަޚ ަރ ުދ

657,918.96

ާރ ްއ ޭޖ ެގ ެއ ެތ ޭރ ަގއި ެއ ްއ ަގ ުމ ަމ ުގ ްނ ުކ ާރ ަދ ުތ ުރ ަޚ ަރ ުދ

2,410.00

ާރ ްއ ޭޖ ެގ ެއ ެތ ޭރ ަގއި ަވއި ެގ ަމ ުގ ްނ ުކ ާރ ަދ ުތ ުރ ަޚ ަރ ުދ

228,728.00

ދ ަތ ެކތީ ެގ ައ ުގ
ީސ ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ ޭބ ުނ ަމ ްށ ޯހ ާ
ޮއފ ް
ސއި ަފ ަދ ަތ ެކތި
ޮއފީ ުހ ެގ ޚ ުިދ ަމ ުތ ަގ ިއ ުއ ޭޅ ަވ ުގ ުތ ަގ ިއ ޮއފީ ުހ ަގ ިއ ެދ ޭވ ެކ ުއމާ ިއ ަ
ީސ ހ ްިނ ުގ ަމ ްށ ޭބ ުނ ްނވާ ޚ ުިދ ަމ ުތ ެގ ަޚ ަރ ުދ
ޮއފ ް

31,743.00
31,743.00
297,600.00

ޢިމާ ާރ ުތ ެގ ުކ ްއ ާޔއި ބި ުމ ެގ ުކލި

51,400.00

ީސ ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ ޚ ުިދ ަމ ުތ ެގ ެއ ެހނި ެހ ްނ ަޚ ަރ ުދ
ޮއފ ް

246,200.00

ިޔ ުނ ަވދި ަހ ަހ ާލރި)
ސ ތ ްިނ ަ
ސ ޭތ ަކ ުނ ަވދި ަހ ުނ ަވ ުރފ ާ
ުޖ ްމ ަލ ެ(އ ްއމިލ ަިޔ ްނ ެދ ަލ ްއ ަކ ައ ާށ ަރހާ ް
ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް

ައ ަހރީ ރި ޯޕ ުޓ 2021

1,218,399.96
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ސ ްޓ  3ގަ ިއ ބޭއްވުނު ބައި-އިލެކްޝަންތަ ްއ
ޮ 1211 3.1.1އގަ ް
ަތ ްފޞީ ުލ
ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ަނ ްށ ހިނގާ ަޚ ަރ ުދ

ަޚ ަރ ުދ
581,903.52

ސ ަރ ާއ ިއ ުއ ޫޖ ަރ
ުމ ާ

373,768.52

ސ
ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ަނ ްށ ޭދ ެއ ަލ ަވ ްނ ް

208,135.00

ިސ
ސ ުކޅި ުކ ަރ ްއވާ ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ަނ ާށ ިއ ައ ި
ެޕ ްނ ަ
ދ ަވ ިކ ޚ ުިދ ަމ ަތ ަކ ްށ ޫނ ްނ ޮގ ުތ ްނ ޭދ ަފއ ާ
ނއިު ،މ ް
ޝ ާ
ިސ
ރި ަޓ ަޔރ ެމ ްނ ްޓ ެޕ ްނ ަ
ސކީ ަމ ްށ ަޖމާ ުކ ާރ ަފއ ާ
ޝ ްނ ް

18,345.25
18,345.25
190,821.75

ަދ ުތ ުރ ަފ ުތ ުރ ުކ ުރ ުމ ެގ ަޚ ަރ ުދ
ާރ ްއ ޭޖ ެގ ެއ ެތ ޭރ ަގ ިއ ަކނޑު ަމ ުގ ްނ ުކ ާރ ަދ ުތ ުރ ަޚ ަރ ުދ

100,473.75

ާރ ްއ ޭޖ ެގ ެއ ެތ ޭރ ަގ ިއ ަވއި ެގ ަމ ުގ ްނ ުކ ާރ ަދ ުތ ުރ ަޚ ަރ ުދ

90,348.00

ދ ަތ ެކތީ ެގ ައ ުގ
ީސ ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ ޭބ ުނ ަމ ްށ ޯހ ާ
ޮއފ ް

19,842.52

ދ ަތ ެކތި
ލ ެިޔކ ުިޔމާ ިއ ެބ ޭހ ޮގ ުތ ްނ ޯހ ާ

2,544.00

ސއި ަފ ަދ ަތ ެކތި
ޮއފީ ުހ ެގ ޚ ުިދ ަމ ުތ ަގއި ުއ ޭޅ ަވ ުގ ުތ ަގއި ޮއފީ ުހ ަގއި ެދ ޭވ ެކ ުއމާ ިއ ަ

17,298.52

ީސ ހ ްިނ ުގ ަމ ްށ ޭބ ުނ ްނވާ ޚ ުިދ ަމ ުތ ެގ ަޚ ަރ ުދ
ޮއފ ް

455,390.45

ސ
ސ ައދި ެޓ ެލ ްކ ް
ެޓ ެލ ޯފ ްނެ ،ފ ްކ ް

437.42

ޗ ުޕ ުކ ާރ ަތ ެކތީ ެގ ަޚ ަރ ުދ
ދ ައ ްށ ާ
ާޢ ްނ ުމ ަފއި ާ

194,376.00

ީސ ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ ޚ ުިދ ަމ ުތ ެގ ެއ ެހނި ެހ ްނ ަޚ ަރ ުދ
ޮއފ ް

260,577.03

ަތ ްމރ ްީނ ުކ ުރ ަމ ްށ ުކ ެރ ޭވ ަޚ ަރ ުދ
ދމީ ުހ ްނ ެގ ަޚ ަރ ުދ
ސ ަގއި ާ
ސ ަޓޑީ ުޓ ާއ ް
ުކ ުރ ުމ ްއ ަދ ުތ ެގ ްޓ ެރއިނ ްިނގ ާއއި ް
ީސ ުނ ަވ ާލރި)
ސ ތ ްިނ ަ
ސޅ ް
ިޔ ާ
ީސ ެދ ުރފ ާ
ސޅ ް
ސ ޭތ ަކ ާ
ުޖ ްމ ަލ(ެ :އ ްއމިލ ަިޔ ްނ ެދ ަލ ްއ ަކ ުނ ަވދި ަހ ައ ްށހާ ް

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް

ައ ަހރީ ރި ޯޕ ުޓ 2021

32,039.00
32,039.00
1,298,342.49
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ރ  13ގައި ބޭއްވުނު ބަ ިއ-އިލެކްޝަންތަ ްއ
 1211 3.1.1އޮކްޓޫބަ ު
ަތ ްފޞީ ުލ

ަޚ ަރ ުދ
75,735.00

ަދ ުތ ުރ ަފ ުތ ުރ ުކ ުރ ުމ ެގ ަޚ ަރ ުދ
ާރ ްއ ޭޖ ެގ ެއ ެތ ޭރ ަގ ިއ ަކނޑު ަމ ުގ ްނ ުކ ާރ ަދ ުތ ުރ ަޚ ަރ ުދ

15,000.00

ާރ ްއ ޭޖ ެގ ެއ ެތ ޭރ ަގ ިއ ެއ ްއ ަގ ުމ ަމ ުގ ްނ ުކ ާރ ަދ ުތ ުރ ަޚ ަރ ުދ

6,775.00

ާރ ްއ ޭޖ ެގ ެއ ެތ ޭރ ަގއި ަވއި ެގ ަމ ުގ ްނ ުކރާ ަދ ުތ ުރ ަޚ ަރ ުދ

53,960.00

ދ ަތ ެކތީ ެގ ައ ުގ
ީސ ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ ޭބ ުނ ަމ ްށ ޯހ ާ
ޮއފ ް

34,534.00

ސއި ަފ ަދ ަތ ެކތި
ޮއފީ ުހ ެގ ޚ ުިދ ަމ ުތ ަގއި ުއ ޭޅ ަވ ުގ ުތ ަގއި ޮއފީ ުހ ަގއި ެދ ޭވ ެކ ުއމާއި ަ

34,154.00

ދ ަތ ެކތި
ެއ ެހނި ެހ ްނ ޮގ ްތ ޮގ ުތ ްނ ޯހ ާ

380

ދ ަތ ެކތީ ެގ ައ ުގ
ީސ ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ ޭބ ުނ ަމ ްށ ޯހ ާ
ޮއފ ް

280,991.00

ސ
ސ ައދި ެޓ ެލ ްކ ް
ެޓ ެލ ޯފ ްނެ ،ފ ްކ ް

898.00

ނ ެގ ޚ ުިދ ަމ ުތ ެގ ައ ުގދ ުިނ ަމ ްށ ުކ ާރ ަޚ ަރ ުދ
ނ ިއ ާފޚާ ާ
ޯބ ެފ ާ

688.00

ޢިމާ ާރ ުތ ެގ ުކ ްއ ާޔ ިއ ބި ުމ ެގ ުކލި

29,970.00

ުއ ުފ ުލ ުމ ެގ ަޚ ަރ ުދ

1,900.00

ޗ ުޕ ުކ ާރ ަތ ެކތ ެީގ ަޚ ަރ ުދ
ދ ައ ްށ ާ
ާޢ ްނ ުމ ަފއި ާ

162,435.00

ީސ ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ ޚ ުިދ ަމ ުތ ެގ ެއ ެހނި ެހ ްނ ަޚ ަރ ުދ
ޮއފ ް

85,100.00

ިޔ)
ސ ުދއ ަ
ސ ުރފ ާ
ސ ޮދ ަޅ ް
ިސ ްއ ަތ ަފ ް
ުޖ ްމ ަލ( :ތ ްިނ ަލ ްއ ަކ ުނ ަވދި ަހ ެއ ްއހާ ް

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް

ައ ަހރީ ރި ޯޕ ުޓ 2021

391,260.00

48

ރ  12ގައި ބޭއްވުނު ބަ ިއ-އިލެކްޝަންތަ ްއ
 1211 3.1.3އޮކްޓޫބަ ު
ަތ ްފޞީ ުލ

ަޚ ަރ ުދ
37,486.00

ަދ ުތ ުރ ަފ ުތ ުރ ުކ ުރ ުމ ެގ ަޚ ަރ ުދ
ާރ ްއ ޭޖ ެގ ެއ ެތ ޭރ ަގއި ަކނޑު ަމ ުގ ްނ ުކ ާރ ަދ ުތ ުރ ަޚ ަރ ުދ

32,600.00

ާރ ްއ ޭޖ ެގ ެއ ެތ ޭރ ަގއި ެއ ްއ ަގ ުމ ަމ ުގ ްނ ުކ ާރ ަދ ުތ ުރ ަޚ ަރ ުދ

15,00.00

ާރ ްއ ޭޖ ެގ ެއ ެތ ޭރ ަގ ިއ ަވއި ެގ ަމ ުގ ްނ ުކ ާރ ަދ ުތ ުރ ަޚ ަރ ުދ

4,886.00

ދ ަތ ެކތީ ެގ ައ ުގ
ީސ ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ ޭބ ުނ ަމ ްށ ޯހ ާ
ޮއފ ް

11,022.00

ސއި ަފ ަދ ަތ ެކތި
ޮއފީ ުހ ެގ ޚ ުިދ ަމ ުތ ަގއި ުއ ޭޅ ަވ ުގ ުތ ަގއި ޮއފީ ުހ ަގއި ެދ ޭވ ެކ ުއމާއި ަ

9,840.00

ދ ަތ ެކތި
ެއ ެހނި ެހ ްނ ޮގ ްތ ޮގ ުތ ްނ ޯހ ާ

1,182.00

ދ
ރ ު
ތގެ ޚަ ަ
ޚދުމަ ު
ނވާ ި
ނގުމަށް ބޭނު ް
އޮފީސް ހި ް

26,0761.00

ސ
ސ ައ ި
ދ ެޓ ެލ ްކ ް
ެޓ ެލ ޯފ ްނެ ،ފ ްކ ް

940.00

ނ ެގ ޚ ުިދ ަމ ުތ ެގ ައ ުގދ ުިނ ަމ ްށ ުކ ާރ ަޚ ަރ ުދ
ނ ިއ ާފޚާ ާ
ޯބ ެފ ާ

575.00

ޢިމާ ާރ ުތ ެގ ުކ ްއ ާޔއި ބި ުމ ެގ ުކލި

8,000.00

ޗ ުޕ ުކ ާރ ަތ ެކތީ ެގ ަޚ ަރ ުދ
ދ ައ ްށ ާ
ާޢ ްއ ުމ ަފއި ާ

164,346.00

ީސ ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ ޙ ުިދ ަމ ުތ ެގ ެއ ެހނި ެހ ްނ ަޚ ަރ ުދ
ޮއފ ް

86,900.00

ިޔ)
ސ ަހ ްތ ަ
ސ ުނ ަވ ުރފ ާ
ސ ޮދ ަޅ ް
ސ ޭތ ަކ ަފ ް
ުޖ ްމ ަލ( :ތ ްިނ ަލ ްއ ަކ ދި ަހހާ ް

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް

ައ ަހރީ ރި ޯޕ ުޓ 2021

310,769.00
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ރ  13ގައި ބޭއްވުނު ބަ ިއ-އިލެކްޝަންތަ ްއ
 1211 3.1.3ނޮވެމްބަ ު
ަތ ްފޞީ ުލ
ަދ ުތ ުރ ަފ ުތ ުރ ުކ ުރ ުމ ެގ ަޚ ަރ ުދ

ަޚ ަރ ުދ
31,066.00

ާރ ްއ ޭޖ ެގ ެއ ެތ ޭރ ަގއި ަކނޑު ަމ ުގ ްނ ުކ ާރ ަދ ުތ ުރ ަޚ ަރ ުދ

10,850.00

ާރ ްއ ޭޖ ެގ ެއ ެތ ޭރ ަގއި ެއ ްއ ަގ ުމ ަމ ުގ ްނ ުކ ާރ ަދ ުތ ުރ ަޚ ަރ ުދ

-

ާރ ްއ ޭޖ ެގ ެއ ެތ ޭރ ަގ ިއ ަވއި ެގ ަމ ުގ ްނ ުކ ާރ ަދ ުތ ުރ ަޚ ަރ ުދ

20,216.00

ދ ަތ ެކތީ ެގ ައ ުގ
ީސ ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ ޭބ ުނ ަމ ްށ ޯހ ާ
ޮއފ ް
ސއި ަފ ަދ ަތ ެކތި
ޮއފީ ުހ ެގ ޚ ުިދ ަމ ުތ ަގއި ުއ ޭޅ ަވ ުގ ުތ ަގއި ޮއފީ ުހ ަގއި ެދ ޭވ ެކ ުއމާއި ަ

7,691.00

ދ ަތ ެކތި
ެއ ެހނި ެހ ްނ ޮގ ްތ ޮގ ުތ ްނ ޯހ ާ

200.00

ދ
ރ ު
ތގެ ޚަ ަ
ޚދުމަ ު
ނވާ ި
ނގުމަށް ބޭނު ް
އޮފީސް ހި ް

ސ
ސ ައދި ެޓ ެލ ްކ ް
ެޓ ެލ ޯފ ްނެ ،ފ ްކ ް

340.00

ނ ެގ ޚ ުިދ ަމ ުތ ެގ ައ ުގދ ުިނ ަމ ްށ ުކ ާރ ަޚ ަރ ުދ
ނއި ާފޚާ ާ
ޯބ ެފ ާ

68.00

ޢިމާ ާރ ުތ ެގ ުކ ްއ ާޔ ިއ ބި ުމ ެގ ުކލި

4,000.00

ުއ ުފ ުލ ުމ ެގ ަޚ ަރ ުދ

4,00.00

ޗ ުޕ ުކ ާރ ަތ ެކތީ ެގ ަޚ ަރ ުދ
ދ ައ ްށ ާ
ާޢ ްއ ުމ ަފއި ާ

23,322.00

ީސ ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ ޙ ުިދ ަމ ުތ ެގ ެއ ެހނި ެހ ްނ ަޚ ަރ ުދ
ޮއފ ް

30,300.00

ދމީ ުހ ްނ ެގ ަޚ ަރ ުދ
ސ ަގއި ާ
ސ ަޓޑީ ުޓ ާއ ް
ުކ ުރ ުމ ްއ ަދ ުތ ެގ ްޓ ެރއިނ ްިނގ ާއއި ް

28,958.00

ިޔ)
ސ ،ތ ްިނ ަ
ުޖ ްމ ަލ(ެ :އ ްއ ަލ ްއ ަކ ަ
ސ ުރފ ާ
ީސ ަފ ް
ސޅ ް
ސ ޭތ ަކ ާ
ީސހާ ް
ސ ްއބ ް

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ނންކޮށްފައިވާ ުމހިއްމު އެހެން މަސައްކަތް ަތ ްއ
ޮ .3ކމިޝަ ު
ނ
ނތިޚާބުތަކުގެ ތަ ާފސްހިސާބު ޢާއްމުކުރު ް
 3.1އި ް
ނ ެއ ުކ ަލވާ ާލ
ަ 0202ވ ަނ ައ ަހ ަރ ީކ ގ ަިނ އ ްިނތިޚާ ުބ ަތ ެކ ްއ ޭބ ްއ ުވ ުނ ައ ަހ ެރ ްއ ަކ ުމ ްނޮ ،ކ ްނ ެމ އ ްިނތިޚާ ަބކާ ުގޅ ެިގ ްނ އ ްިނތިޚާ ުބ ރި ޯޕ ުޓ ަވ ީ
ިސ ުބ ރި ޯޕ ުޓ ަވކ ްިނ ާޢ ްއ ުމ ޮކ ްށ ަފއިވާ އި ުރ ުކދި އ ްިނތިޚާ ުބ ަތ ުކ ެގ
ސހ ާ
ާޢ ްއ ުމ ުކ ެރވި ަފ ެއ ެވޮ .ބ ެޑތި އ ްިނތިޚާ ުބ ަތ ުކ ެގަ ،ތ ްފޞީލީ ަތ ާފ ް

ޓ ެއ ުކ ާޢ ްއ ުމ ުކ ެރވި ަފއި ވާ ެނ ެއ ެވެ .އ ޮގ ުތ ްނ ިތރީ ަގއިވާ އ ްިނތިޚާ ުބ ަތކާ ުގޅި ެގ ްނ ަ 0202ވ ަނ ައ ަހ ުރ
ިސ ުބ އ ްިނތިޚާ ުބ ރި ޯޕ ާ
ސ ހ ާ
ަތ ާފ ް
ިސ ުބ ާޢ ްއ ުމ ުކ ެރ ުވ ެނ ެވ.
ސ ހ ާ
ަތ ާފ ް
ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ާރ ޮކމިޓީ ެގ އ ްިނތިޚާ ުބ ެ 0202ގ
ޯ .1ލ ަކ ްލ ަކ ުއ ްނސި ްލ ަތ ުކ ެގ އ ްިނތިޚާބާ ިއަ ،އ ްނ ެހ ުނ ްނ ެގ ަތ ަރ ްއޤީ ައ ްށ ަމ ަ
ިސ ުބ ރި ޯޕ ުޓ
ޓއިޯ ،ލ ަކ ްލ ަކ ުއ ްނ ި
ސހ ާ
ސ ްލ ަތ ުކ ެގ އ ްިނތިޚާ ުބ ެ 0202ގ ަތ ާފ ް
އ ްިނތިޚާ ުބ ރި ޯޕ ާ
ޯ .2ލ ަކ ްލ ަގ ަވރ ަމ ްނ ްޓ ޮއ ޯތރިޓީ ެގ ޯބޑަ ްށ ަކ ުއ ްނސި ަލ ުރ ްނ ެގ ެތ ެރއ ްިނ ެއމީ ުހ ްނ އ ްިނތިޚާ ުބ ުކ ާރ ެމ ްނ ަބ ުރ ްނ ޮހ ުވ ަމ ްށ
ބާ ްއވާ އ ްިނތިޚާ ުބ ެ 0202ގ އ ްިނތިޚާ ުބ ރި ޯޕ ުޓ

ޝ ްނ ަތ ުކ ެގ
ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ާރ ޮކމިޓީ ެގ ަބއި-އ ެިލ ްކ ަ
ސ ްޓ ަ 2ގއި ޭބ ްއ ުވ ުނ ައ ްނ ެހ ުނ ްނ ެގ ަތ ަރ ްއޤީ ައ ްށ ަމ ަ
ޮ 0202 .3އ ަގ ް
އ ްިނތިޚާ ުބ ރި ޯޕ ުޓ
ިސ ުބ ެއ ުކ ަލވާ ނ ްިނ ަމއި
ސ ައ ްނ ެހ ުނ ްނ ެގ ަތ ަރ ްއޤީ ައ ްށ ަމ ަ
ސ ހ ާ
ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ާރ ޮކމިޓީ ެގ އ ްިނތިޚާ ުބ ެ 0202ގ ަތ ާފ ް
މީ ެގ އި ުތ ުރ ްނ ެވ ް
ސ ްއ ަކތާއި،
ާޢ ްއ ުމ ުކ ުރ ުމ ެގ ަމ ަ

ޮ 22އ ްކ ޫޓ ަބ ުރ،

ދ ޮ 02ނ ެވ ްމ ަބރ ަގ ިއ ޭބ ްއ ުވ ުނ ައ ްނ ެހ ުނ ްނ ެގ ަތ ަރ ްއޤީ ައ ްށ
ޮ 32އ ްކ ޫޓ ަބ ުރ ައ ި

ސ ްއ ަކ ްތ ަތ ްއ ުކ ެރ ުވ ެނ ެވ.
ޝ ްނ ަތ ުކ ެގ އ ްިނތިޚާ ުބ ރި ޯޕ ުޓ ެއ ުކ ަލވާ ުލ ުމ ެގ ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ާރ ޮކމިޓީ ެގ ަބއި-އ ެިލ ްކ ަ
ަމ ަ

ނ
 3.1ތަފާސްހިސާބު މަޢު ޫލމާތު ފޯރުކޮށްދިނު ް
ިސ ުބ ަތ ްއ،
ޮކމ ަ
ސހ ާ
ިޝ ުނ ްނ ޭބ ްއވި އ ްިނތިޚާ ުބ ަތ ުކ ެގ ަތ ާފ ް

(ދ ްއ) ަފ ާރ ެތ ްއ ެގ ެއދ ެިލ ްއ ުވ ުމ ެގ ަމތ ްިނ ެއ ަފ ާރ ްތ ަތކާ ަވނީ
ައމި ްއ ަލ ޭ 0

ޞ ުކ ެރވި ަފ ެއ ެވ.
ޙި ްއ ާ

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ނ
ރ ެޓޖިކް ޕްލޭ ް
 3.1ކޮ ިމޝަނު ެގ ސްޓް ެ
ސ ޮކވިޑްެ 21-ގ ޙާ ަލތާއި
ސ ްޓ ެރޓިޖި ްކ ްޕ ޭލ ްނ ެގ ުމ ްއ ަދ ުތ ަވ ީ
ނ ަހ ަމ ެވ ަފ ެއ ެވެ .އ ެހ ްނ ަނ ަމ ެވ ް
ަ 0202ވ ަނ ައ ަހ ުރ ެގ ނ ަިޔ ަލ ްށ ާފއި ުތ ިވ ް
ސ ްޓ ެރ ެޓޖި ްކ ްޕ ޭލ ެނ ްއ ަ 0 2 0 2ވ ަނ ައ ަހ ަރ ްށ ެއ ުކ ަލވާ ެލވި ަފ ެއ ްއ
އ ްިނތިޚާ ުބ ެގ ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ަތ ްއ ދި ުގ ަލއި ެގ ްނ ދި ުއމާ ުގޅި ެގ ްނ ައ ުއ ް
ސ ަލ ަކ ްށ ަބ ަލ ިއ ެއ ްއ ައ ަހ ުރ ުދ ަވ ުހ ެގ ަވ ުގ ީތ ްޕ ޭލ ެނ ްއ ެއ ުކ ަލވާ ަލ ިއ ެއ
ުނ ެވ ެއ ެވެ .އ ަ
ސ ްޓ ެރ ެޓޖި ްކ ްޕ ޭލ ްނ ައ ް
ސ ަބބާ ުހ ެރ ނިމިދ ަިޔ ް
ްޕ ޭލ ަނ ްށ ަޙ ަރކާ ްތ ަތ ްއ ހ ްިނ ުގ ެނ ެވ.
ަ 0202ވ ަނ ައ ަހ ުރ،

ސ
ޝ ަނ ްލ ަފ ުއ ްނޑޭ ަ
ރނ ަ
ސ ޭޓ ްޓ ް
ސ) ާއ ިއ ުޔ ަނއި ަޓޑް ް
ސ ( ައއ ެިފ ް
ިސ ަޓ ްމ ް
ޝ ްނ ޯފ އ ެިލ ްކ ޯޓ ަރ ްލ ސ ް
އ ްިނ ަޓ ޭ

ސ ްޓ ެރ ެޓޖި ްކ
ނ ައ ި
.އއިޑް) ެގ ަފ ްނ ީ
ޝ ަނ ްލ ޑި ެވ ޮލ ްޕ ަމ ްނ ްޓ ޫ
ރނ ަ
ދ މާ ީލ ެއހީ ެތރި ަކމާ ެއ ުކ ަގ ިއ ައ ުއ ް
ސ ެ
.އ ް
(ޔ ެ
ެއ ެޖ ްނސީ ޯފ އ ްިނ ަޓ ޭ
ސ ުއ ްއމ ުީދ ުކ ިރ ަހ ުލވި ަކމާ ެއ ުކ ުކރި ައ ްށ
ްޕ ޭލ ެނ ްއ ެއ ުކ ަލވާ ަލ ްނ ެފ ުށ ެނ ެވޮ .ކވިޑްެ 2 1 -ގ ޙާ ަލތާ ުގޅި ެގ ްނ މި ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ެވ ް
ސ ްއ ަކ ުތ
ެގ ްނ ެދވި ަފ ެއ ްއ ުނ ެވ ެއ ެވަ .ރ ްއކާ ެތރި ަކ ުމ ެގ ފ ަިޔ ަވ ުޅ ަތ ުކ ެގ ޮގ ުތ ްނ ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ްނ ަތ ްއ ޮއ ްނ ަލއ ްިނ ޮކ ްށ ހ ްިނ ަގ ްނ ެޖ ުހމާއި ަމ ަ
ސ ްޕ ެޓ ްނ ަބ ުރ ަމ ުހ 0205-0202
ަވ ުގ ުތ ުކޑަ ުކ ަރ ްނ ެޖ ުހ ުމ ްނ ،އި ުތ ަރ ްށ ދި ުގ ެދމި ެގ ްނ ދ ަިޔ ެއ ެވ .ގ ަިނ ުދ ަވ ެހ ްއ ެގ ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ަތ ްށ ަފ ުހ ެ
ސ ޮކ ްށ ާޢ ްއ ުމ ުކ ެރ ުވ ުނ ެވ.
ސ ްޓ ެރ ެޓޖި ްކ ްޕ ޭލ ްނ ާފ ް
ެގ ް
ސމާ ުލ ަކ ެމ ްއ ދީ ެގ ްނ ެއ ުކ ަލވާ ެލ ުވ ުނ ްޕ ޭލ ެނ ެކ ެވެ .އ ޮގ ުތ ްނ؛
ޞ ަ
ދއި ާރ ައ ަކ ްށ ޙާ ްއ ަ
ެ 0205-0202ގ ްޕ ޭލ ަނ ީކ ަމއި ަގނޑު ާ 3
.1

ސނީ ަވޞީ ަލ ްތ ަތ ަރ ްއޤީ ުކ ުރމާއި ސިވި ްކ ްޓ ެރއ ްިނގ ުފޅާ ުކ ުރ ްނ
އ ްިނ ާ

.2

ނ ެއ ްއ ަހ ަމ ުކ ުރ ްނ
ޮކމ ަ
ިޝ ުނ ެގ ނި ާޒ ުމ ަތކާއި ޚ ުިދ ަމ ްތ ަތ ްއ ެޓ ްކ ޮނ ޮލޖީ ެގ ަޒރި ްއ ާޔއ ްިނ ަޒމާ ާ

.3

ނއި ަގވާއ ުިދ ަތ ްއ ެއ ްއ ަހ ަމ ޮކ ްށ މިހާ ުރ ެގ ޙާ ަލ ްތ ަތކާ ުގ ޭޅ ޮގ ަތ ްށ ަބ ަދ ުލ ެގ ަނ ުއ ްނ
ޤާ ޫނ ާ

ނ
 3.1ކޮ ިމޝަނު ެގ އަހަރީ ވާރކް ޕްލޭން އެކުލަވާލު ް
ސ ްއ ަކ ްތ ަތ ްއ ހި ަމ ަނއި ެގ ްނ ވާރ ްކ ްޕ ޭލ ްނ
ސ ްޓ ެރ ެޓޖި ްކ ްޕ ޭލ ްނ ެގ ަމ ަ
ަ 0 2 0 2ވ ަނ ައ ަހ ަރ ްށ އ ްިނތިޚާ ުބ ަތ ުކ ެގ ަމ ަ
ސ ްއ ަކތާ ިއ ް
ނ ުގޅި ެގ ްނ ަ 0 2 0 0ވ ަނ ައ ަހ ުރ ެގ
ަތ ްއ ާޔ ުރ ުކ ެރ ުވ ުނ ެވަ .އ ި
ސ ްޓ ެރ ެޓޖި ްކ ްޕ ޭލ ާ
ދ ައ ަލ ްށ ެއ ުކ ަލވާ ެލ ުވ ުނ ެ 0 2 0 5 -0 2 0 2ގ ް
ސ ުކ ެރ ުވ ެނ ެވ.
ސ ަ 0202ވ ަނ ައ ަހ ުރ ަތ ްއ ާޔ ުރ ޮކ ްށ ެއ ްނޑޯ ް
ވާރ ްކ ްޕ ޭލ ްނ ެވ ް

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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 .3ޢާ ްއމުން ހޭ ުލންތެރިކުރު ުމގެ ޙަރަކާތްތަ ްއ
ރއަށްގެންދިޔަ ޭހލުންތެރިކުރު ުމގެ ޕްރޮގްރާ ްމ ( 3-1އޮގަސްޓް )1211
 3.1އއ .ފެރި ޫދގައި ކު ި
ސ ްޓ  2ވީ ޮހނިހި ުރ ުދ ަވ ުހ ޭބ ްއ ިވ އ ްިނތިޚާ ުބ ެގ ަކ ްނ ަތ ްއ ަތ ްއ ހިނ ގާ ޮގތާއި،
މި ްޕ ޮރ ްގ ާރ ަމކީޮ 0202 ،އ ަގ ް
ުގ ޭޅ ޮގ ުތ ްނ ަމ ުޢ ޫލމާ ުތދީ،

ޑި ޮމ ްކ ަރސީ ާއއި،

އ ްިނތިޚާ ުބ ަތކާއި،

ދ
އ ްިނތިޚާ ުބ ެގ ަމ ްޤ ަ
ޞ ާ

ސ ްއ ަކ ްތ ަތކާ ުގ ޭޅ ޮގ ުތ ްނ ާޢ ްނ ުމ ަރ ްއޔި ުތ ްނ
ިޝ ުނ ެގ ަމ ަ
ޮކމ ަ

ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ާރ ޮކމިޓީ ެގ
ޭހ ުލ ްނ ެތރި ުކ ުރ ަމ ްށ ހ ްިނ ުގ ުނ ްޕ ޮރ ްގ ާރ ެމ ެކ ެވ .މީ ެގ ެތ ޭރ ަގއި ަރ ުށ ެގ ަކ ުއ ްނސި ާލއި ައ ްނ ެހ ުނ ްނ ެގ ަތ ަރ ްއޤީ ައ ްށ ަމ ަ
ިޔ ަރ ްތ ޮކ ްށަ ،ތ ާޢ ަރ ްފ ެވ އ ްިނތިޚާ ުބ ަތކާ ުގ ޭޅ ޮގ ުތ ްނ ަމ ުޢ ޫލމާ ުތދީޯ ،ވ ުޓ ާލއި ުރ
ނ ެއ ުކ ެއ ަރ ުށ ެގ މީ ުހ ްނ ދިރި ުއ ޭޅ ޭގބިސީ ަތ ަކ ްށ ޒ ާ
ޭބ ުފ ުޅ ްނ ާ
ިސ ަނ ްނ ެޖ ޭހ ަކ ްނ ަކމާއި،
ވ ް

ަރ ުށ ެގ ަތ ަރ ްއޤީ ައ ްށ ަފ ުރދީ ޒ ްިނމާ ެގ ުމހ ްިނ ުމ ަކމާއި،

ޭހ ުލ ްނ ެތރި ުކ ުރ ުމ ެގ ޑޯ ުޓޑޯ ްޕ ޮރ ްގ ާރ ަމކާއި،

ޑި ޮމ ްކ ަރސީ ާއ ުގ ޭޅ ޮގ ުތ ްނ ވާ ަހ ަކ ަދ ްއ ަކއި

ސ ަރ ަޙ ްއ ުދ ެގ ަބ ެއ ްއ
ސ ަތކާ ުގޅި ެގ ްނ ަރ ުށ ެގ ައތިރި ަމތި ަ
ަރ ުށ ެގ ުގ ުޅ ްނ ުހރި ުމ ައ ްއ ަ
ސ ާ

ޝރ ަހ ްނ ްޓ ެގ ަޙ ަރކާ ްތ ްއ ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ
ސ ަތ ްއ ުބ ެނދީ ޭއ ެގ ަމ ުޢ ޫލމާ ުތ ދ ުިނ ުމ ެގ ޮގ ުތ ްނ ްޓ ެރ ަ
ސ ް
ސ ުފ ުކ ުރމާއި ައދި ޑި ޮމ ްކ ަރސީ ެގ ައ ާ
ާ
ނ ުރ ެކ ްއ އ ްިނ ުދ ްނ ޮއ ެތ ެވ.
ދ ީ
ދ ާރ ަގ ިއ ަހނ ާ
އި ުތ ުރ ްނ ަކ ުއ ްނސި ްލ އި ާ

ރމް ( 3-1އޮގަސްޓް )1211
ރގް ާ
 3.1ހދ .ނޮޅިވަރަމު ަގއި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ހޭ ުލންތެރި ުކރުމުގެ ޕް ޮ
ސ ްޓ  2ވީ ޮހނިހި ުރ ުދ ަވ ުހ ޭބ ްއ ިވ އ ްިނތިޚާ ުބ ެގ ުކރ ްިނ އ ްިނތިޚާ ުބ ެގ ަކ ްނ ަތ ްއ ަތ ްއ ހިނ ގާ ޮގތާއި،
މި ްޕ ޮރ ްގ ާރ ަމކީޮ 0 2 0 2 ،އ ަގ ް
ސ ްއ ަކ ްތ ަތކާ ުގ ޭޅ ޮގ ުތ ްނ ާއ ްނ ުމ
ިޝ ުނ ެގ ަމ ަ
ދ ުގ ޭޅ ޮގ ުތ ްނ ަމ ުޢ ޫލމާ ުތދީ ،ޑި ޮމ ްކ ަރސީ ާއއި ،އ ްިނތިޚާ ުބ ަތކާއިޮ ،ކމ ަ
އ ްިނތިޚާ ުބ ެގ ަމ ްޤ ަ
ޞ ާ
ސ ީވ މީ ުހ ްނ ަނ ްށ ައމާ ުޒ ޮކ ްށ ެގ ްނ
ަރ ްއޔި ުތ ްނ ޭހ ުލ ްނ ެތރި ުކ ުރ ަމ ްށ ހ ްިނ ުގ ުނ ްޕ ޮރ ްގ ާރ ެމ ެކ ެވ .މި ަޙ ަރކާ ްތ ހ ްިނ ުގ ީ
ނ ުއ ުމ ުރ ްނ ުދ ަވ ް
ިޔ ާރ ްތ ޮކ ްށ ެގ ްނ ެނ ެވ .ޑި ޮމ ްކ ަރސީ ަގއި ައ ްނ ެހ ުނ ްނ ެގ ަބއި ެވރި ުވ ުމ ެގ ުމހ ްިނ ުމ ަކމާއި ައ ްނ ެހ ުނ ްނ ަނ ްށ ލިބ ޭިދ ަޙ ްއ ުޤ ަތކާ
ޮހ ުޅ ައށި ަތ ަކ ްށ ޒ ާ
ުގ ޭޅ ޮގ ުތ ްނ ަމ ުޢ ޫލމާ ުތދ ުިނ ަމ ްށ ” ޮކފީ ވި ްތ އީސީ“ ެގ ަނ ުމ ަގއި ަޙ ަރކާ ްތ ްއ ހ ްިނ ުގ ެނ ެވ.

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ރމް ( 1-1އޮގަސްޓް )1211
ރގް ާ
 3.1ނ .ކެނދިކުޅު ޫދގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ހޭ ުލންތެރި ުކރުމުގެ ޕް ޮ

ސ ްޓ  2ވީ ޮހނިހި ުރ ުދ ަވ ުހ ޭބ ްއވި އ ްިނތިޚާ ުބ ެގ ުކރ ްިނ އ ްިނތިޚާ ުބ ެގ ަކ ްނ ަތ ްއ ަތ ްއ ހިނ ގާ ޮގތާއި،
މި ްޕ ޮރ ްގ ާރ ަމކީޮ 0 20 2 ،އ ަގ ް
ސ ްއ ަކ ްތ ަތކާ ުގ ޭޅ ޮގ ުތ ްނ ާއ ްނ ުމ
ިޝ ުނ ެގ ަމ ަ
ދ ުގ ޭޅ ޮގ ުތ ްނ ަމ ުޢ ޫލމާ ުތދީ ،ޑި ޮމ ްކ ަރސީ ާއއި ،އ ްިނތިޚާ ުބ ަތކާއިޮ ،ކމ ަ
އ ްިނތިޚާ ުބ ެގ ަމ ްޤ ަ
ޞ ާ
ިޔސީ ާޕޓީ ަތކާ ުގ ޭޅ ޮގ ުތ ްނ ާއ ްނ ުމ ްނ ަނ ްށ
ަރ ްއޔި ުތ ްނ ޭހ ުލ ްނ ެތރި ުކ ުރ ަމ ްށ ހ ްިނ ުގ ުނ ްޕ ޮރ ްގ ާރ ެމ ެކ ެވ .މި ޮގ ުތ ްނ އ ްިނތިޚާ ުބ ަތކާއި ،ސ ާ

ސވާ ުލ ުގޅި“ ެގ ަނ ުމ ަގއި
ސވާ ުލ ަތ ެކ ްއ ހި ަމ ަނއިު ” ،
ޮކ ްނ ެމ ެހ ްނ ެއނ ެގ ްނ ެޖ ޭހ ެނ ަމ ުޢ ޫލމާ ުތ ލި ޭބ ޭނ ެހ ްނ ަތ ްއ ާޔ ުރ ޮކ ްށ ަފއިވާ ގ ަިނ ު
ުގޅ ެިއ ްއ ަގ ިއ ެބ ެހ ްއ ުޓ ަމ ްށ ަފ ުހ،

ސ ަރ ަޙ ްއ ުދ ަތކާއި،
ާއ ްނ ުމ ްނ ަޖމާވާ ެއ ިކ ަ

ސވާ ުލ ަތ ަކ ްށ ަޖވާ ުބ
ސ ުގޅ ްިނ ަނގާ ު
ެކ ޭފ ަތ ަކ ްށ ޮގ ް

ސ ަކ ްނ ަކ ުމ ެގ ައ ްނ ެހ ުނ ްނ ަބއި ެވރި ުވ ަމ ްށ ުހ ިރ ޮގ ްނ ެޖ ުހ ްނ ަތ ްއ
ިޔ ީ
ިޔ ެއ ްއ ދ ުިނ ުމ ެގ ަޙ ަރކާ ްތ ްއ ހ ްިނ ުގ ެނ ެވަ .އ ި
ދ ސ ާ
ދ ުިނ ުމ ްނ ަހދ ާ
ސރ ޭވ ެއ ްއ ުކރި ައ ްށ ެގ ްނ ެދ ުވ ެނ ެވ.
ެބ ުލ ަމ ްށ ަ

ރމް ( 13-11އޮކްޓޫބަރު )1211
ރގް ާ
 3.1ހދ .ނޭކުރެން ޫދގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ހޭ ުލންތެރި ުކރުމުގެ ޕް ޮ
މި ްޕ ޮރ ްގ ާރ ަމކީޮ 0202 ،އ ްކ ޫޓ ަބ ުރ  22ވީ ޮހނިހި ުރ ުދ ަވ ުހ ޭބ ްއ ިވ އ ްިނތިޚާ ުބ ެގ ުކރ ްިނ އ ްިނތިޚާ ުބ ެގ ަކ ްނ ަތ ްއ ަތ ްއ ހިނ ގާ ޮގތާއި،
ސ ްއ ަކ ްތ ަތކާ ުގ ޭޅ ޮގ ުތ ްނ ާއ ްނ ުމ
ިޝ ުނ ެގ ަމ ަ
ދ ުގ ޭޅ ޮގ ުތ ްނ ަމ ުޢ ޫލމާ ުތދީ ،ޑި ޮމ ްކ ަރސީ ާއއި ،އ ްިނތިޚާ ުބ ަތކާއިޮ ،ކމ ަ
އ ްިނތިޚާ ުބ ެގ ަމ ްޤ ަ
ޞ ާ
ިޝ ުނ ެގ ަފ ާރ ުތ ްނ ަރ ުށ ެގ ަކ ުއ ްނސި ާލއި
ސ ޮކމ ަ
ަރ ްއޔި ުތ ްނ ޭހ ުލ ްނ ެތރި ުކ ުރ ަމ ްށ ހ ްިނ ުގ ުނ ްޕ ޮރ ްގ ާރ ެމ ެކ ެވ .މި ޮގ ުތ ްނ އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
ިޔ ަރ ްތ ޮކ ްށަ ،ތ ާޢ ަރ ްފ ެވ އ ްިނތިޚާ ުބ ަތކާ
ނ ެއ ުކ ެއ ަރ ުށ ެގ މީ ުހ ްނ ދިރި ުއ ޭޅ ޭ 2 2 3ގބިސީ ައ ްށ ޒ ާ
ައ ްނ ެހ ުނ ްނ ެގ ޮކމިޓީ ެގ ޭބ ުފ ުޅ ްނ ާ
ިސ ަނ ްނ ެޖ ޭހ ަކ ްނ ަކމާއިަ ،ރ ުށ ެގ ަތ ަރ ްއޤީ ައ ްށ ަފ ުރދީ ޒ ްިނމާ ެގ ުމހ ްިނ ުމ ަކމާއި ،ޑި ޮމ ްކ ަރސީ ާއ
ުގ ޭޅ ޮގ ުތ ްނ ަމ ުޢ ޫލމާ ުތދީޯ ،ވ ުޓ ުލ ުމ ަގއި ވ ް
ސ ޫކ ްލ ުކދ ްިނ ަނ ްށ ައމާ ުޒ ޮކ ްށ ެގ ްނ ޭބ ްއ ުވ ުނ
ުގ ޭޅ ވާ ަހ ަކ ަދ ްއ ަކއި ޭހ ުލ ްނ ެތރި ުކ ުރ ުމ ެގ ޑޯ ުޓޑޯ ްޕ ޮރ ްގ ާރ ެމ ްއ ހ ްިނ ުގ ެނ ެވ .މި ަރ ުށ ެގ ް

ދނީލ ުިޔ ްނ ދ ުިނމާއި،
ިނމާއި ަހނ ާ
ސ ަޓރ ްގ ާރ ްމ ުކ ެރ ުހ ުމ ެގ ުމބާ ާރ ުތ ެގ ަވ ަނ ަވ ަނ ައ ްށ ދ ަިޔ ަފ ާރ ްތ ަތ ަކ ްށ އ ާ
އ ްިނ ް

އި ްޖތިމާޢީ

ސ ުފ ުކ ުރމާއި ަކ ުއ ްނސި ްލ
ސ ަތކާ ުގޅި ެގ ްނ ަރ ުށ ެގ ައތިރި ަމތީ ަ
ަޙ ަރކާ ްތ ްއ ެގ ޮގ ުތ ްނ ަރ ުށ ެގ ުގ ުޅ ްނ ުހރި ުމ ައ ްއ ަ
ސ ަރ ަޙ ްއ ުދ ެގ ަބ ެއ ްއ ާ
ސ ާ
ނ ުރ ެކ ްއ އ ްިނ ުދ ްނ ޮއ ެތ ެވ.
ދ ީ
ދ ާރ ަގ ިއ ަހނ ާ
އި ާ

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ރމް
ރގް ާ
 3.3ހދ .ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ކުރިއަށް ެގންދި ަޔ ހޭލުންތެރިކުރު ުމގެ ޕް ޮ
( 11-11ނޮވެމްބަރު )1211
މި ްޕ ޮރ ްގ ާރ ަމކީ ،އ ްިނތިޚާ ުބ ެގ ަކ ްނ ަތ ްއ ަތ ްއ ހިނ ގާ ޮގތާއި،
އ ްިނތިޚާ ުބ ަތކާއި،

ދ ުގ ޭޅ ޮގ ުތ ްނ ަމ ުޢ ޫލމާ ުތދީ،
އ ްިނތިޚާ ުބ ެގ ަމ ްޤ ަ
ޞ ާ

ޑި ޮމ ްކ ަރސީ ާއއި،

ސ ްއ ަކ ްތ ަތކާ ުގ ޭޅ ޮގ ުތ ްނ ާއ ްނ ުމ ަރ ްއޔި ުތ ްނ ޭހ ުލ ްނ ެތރި ުކ ުރ ަމ ްށ ހ ްިނ ުގ ުނ ްޕ ޮރ ްގ ާރ ެމ ެކ ެވ .މީ ެގ
ިޝ ުނ ެގ ަމ ަ
ޮކމ ަ

ސ ެގ 5 2
ޝ ަނ ްލ ުޔނި ަވރ ސިޓީ ެގ ުކ ުޅ ުދ ްއ ުފ ި
ސ ެނ ަ
އި ުތ ުރ ްނ ސިވި ްކ ެއޑި ުއ ޭކ ަ
ށ ެކ ްމ ަޕ ް
ނ ުގ ޭޅ ްޕ ޮރ ްގ ާރ ްމ ަތ ެކ ްއ ޯމ ްލޑި ްވ ް
ޝ ާ
ޞ ުކ ެރވި ެގ ްނ ުކރި ައ ްށ ެގ ްނ ެދ ުވ ެނ ެވ .މިއީ،
ަދރި ަވ ުރ ްނ ަނ ްށ ޙާ ްއ ަ

ސ ަތކާއި،
ސ ް
ޑި ޮމ ްކ ަރސީ ެގ ައ ާ

ދއި،
ަމ ްޤ ަ
ޞ ާ

މި ނި ާޒ ުމ ަގއި

ަރ ްއޔި ުތ ްނ ެގ ުފރި ަހ ަމ ަބއި ެވރި ުވ ުމ ެގ ުމހ ްިނ ުމ ަކމާ ިއ ަރ ްއޔި ުތ ްނ ެގ ަޙ ްއ ުޤ ަތކާ ިއ ޒ ްިނމާ ަތ ަކ ީކ ޮކ ަބއި ަކމާ ެމ ުދ ޭހ ުލ ްނ ެތރި ުކ ުރ ުމ ެގ ޮގ ުތ ްނ
ުކރި ައ ްށ ެގ ްނ ެދ ުވ ުނ ަޙ ަރކާ ްތ ެކ ެވ.

ރގްރާމް ( 13ނޮވެމްބަރު )1211
ރމުގެ ޕް ޮ
 3.3ހދ .ނައިވާ ޫދގައި ުކރިއަށްގެންދިޔަ ޭހލުންތެރިކު ު
މި ްޕ ޮރ ްގ ާރ ަމކީޮ 0 20 2 ،ނ ެވ ްމ ަބ ުރ  0 2ވީ ޮހނިހި ުރ ުދ ަވ ުހ ޭބ ްއވި އ ްިނތިޚާ ުބ ެގ ުކރ ްިނ އ ްިނތިޚާ ުބ ެގ ަކ ްނ ަތ ްއ ަތ ްއ ހިނ ގާ ޮގތާއި،
ސ ްއ ަކ ްތ ަތކާ ުގ ޭޅ ޮގ ުތ ްނ ާއ ްނ ުމ
ިޝ ުނ ެގ ަމ ަ
ދ ުގ ޭޅ ޮގ ުތ ްނ ަމ ުޢ ޫލމާ ުތދީ ،ޑި ޮމ ްކ ަރސީ ާއއި ،އ ްިނތިޚާ ުބ ަތކާއިޮ ،ކމ ަ
އ ްިނތިޚާ ުބ ެގ ަމ ްޤ ަ
ޞ ާ
ނ ެއ ުކ ެއ ަރ ުށ ެގ
ަރ ްއޔި ުތ ްނ ޭހ ުލ ްނ ެތރި ުކ ުރ ަމ ްށ ހ ްިނ ުގ ުނ ްޕ ޮރ ްގ ާރ ެމ ެކ ެވަ .ރ ުށ ެގ ަކ ުއ ްނސި ާލ ިއ ައ ްނ ެހ ުނ ްނ ެގ ޮކމިޓީ ެގ ޭބ ުފ ުޅ ްނ ާ
ިޔ ަރ ްތ ޮކ ްށަ ،ތ ާޢ ަރ ްފ ެވ އ ްިނތިޚާ ުބ ަތކާ ުގ ޭޅ ޮގ ުތ ްނ ަމ ުޢ ޫލމާ ުތދީ،
މީ ުހ ްނ ދިރި ުއ ޭޅ ޭގބިސީ ަތ ަކ ްށ ޒ ާ

ިސ ަނ ްނ ެޖ ޭހ
ޯވ ުޓ ާލއި ުރ ވ ް

ަކ ްނ ަކމާއިަ ،ރ ުށ ެގ ަތ ަރ ްއޤީ ައ ްށ ަފ ުރދީ ޒ ްިނމާ ެގ ުމހ ްިނ ުމ ަކމާއި ،ޑި ޮމ ްކ ަރސީ ާއ ުގ ޭޅ ޮގ ުތ ްނ ވާ ަހ ަކ ަދ ްއ ަކއި ޭހ ުލ ްނ ެތރި ުކ ުރ ުމ ެގ ޑޯ ުޓޑޯ
ނ ުގ ޭޅ ްޕ ޮރ ްގ ާރ ްމ ަތ ެކ ްއ ަ 2 2އ ަހ ާރއި ަ 2 5އ ަހ ާރ ެދ ެމ ުދ
ްޕ ޮރ ްގ ާރ ެމ ްއ ހ ްިނ ުގ ެނ ެވަ .އދި މީ ެގ އި ުތ ުރ ްނ ސިވި ްކ ެއޑި ުއ ޭކ ަ
ޝ ާ
ސ ަތކާއި،
މީ ުހ ްނ ަނ ްށ ޚާ ްއ ަ
ސ ް
ޞ ޮކ ްށ ެގ ްނ ޑި ޮމ ްކ ަރސީ ެގ ައ ާ

ދއި،
ަމ ްޤ ަ
ޞ ާ

މި ނި ާޒ ުމ ަގއި ަރ ްއޔި ުތ ްނ ެގ ުފރި ަހ ަމ ަބއި ެވރި ުވ ުމ ެގ

ުމހ ްިނ ުމ ަކމާއި ަރ ްއޔި ުތ ްނ ެގ ަހ ްއ ުގ ަތކާއި ޒ ްިނމާ ަތ ަކކީ ޮކ ަބއި ަކމާ ެމ ުދ ޭހ ުލ ްނ ެތރި ުކ ުރ ުވ ެނ ެވ.

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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3.3

ނ
މީޑިއާއަށް މަޢު ޫލމާ ުތ ދިނު ް

ަބއި ެވރ ްިނ
ޝރީ ްފ
ީސ ައ ްޙ ަމ ުދ ަ
ަރއ ް
ެމ ްނ ަބ ުރ ުފ ާއ ުދ ަތ ުއފީ ްޤ
ޝރީ ްފ
ީސ ައ ްޙ ަމ ުދ ަ
ަރއ ް

ތާރީ ްޚ

މީޑި ާއ

ްޕ ޮރ ްގ ާރ ްމ

ަ 25ޖ ަނ ަވރީ 0202

ސ ެ.އ ްމ
ީ.އ ް
ޕ ެ

ާރ ްއ ެޖ މި ައ ުދ

ަ 22ޖ ަނ ަވ ީރ 0202

ާރ ްއ ެޖ ޓީވީ

ސ ުރ ީޚ
ަފ ަލ ު

ީ.އ ްނ ެ.އ ްމ
ސ ެ

އި ުތ ުރކާ ުފ
ސ ުރ ީޚ
ަފ ަލ ު

2

ިޝ ުނ ެގ
ޮކމ ަ
ިޝ ުނ ެގ
ޮކމ ަ

0

ިޝ ުނ ެގ
ޮކމ ަ
ިޝ ުނ ެގ ެމ ްނ ަބ ުރ ުފ ާއ ުދ ަތ ުއފީ ްޤ
ޮކމ ަ

3

ޝރީ ްފ
ީސ ައ ްޙ ަމ ުދ ަ
ޮކމ ަ
ިޝ ުނ ެގ ަރއ ް

ަ 22ޖ ަނ ަވރީ 0202

4

ޝރީ ްފ
ީސ ައ ްޙ ަމ ުދ ަ
ޮކމ ަ
ިޝ ުނ ެގ ަރއ ް

ަ 02ޖ ަނ ަވރީ 0202

ާރ ްއ ެޖ ޓީވީ

5

ސ ްނ ަޒ ަކރި ްއ ާޔ
ސ ްކ ެރ ަޓ ީރ ެޖ ެނ ަރ ްލ ަޙ ަ
ޮކމ ަ
ިޝ ުނ ެގ ެ

ެ 22ފ ުބ ުރ ަވ ީރ 0202

ސ ެ.އ ްމ
ީ.އ ް
ޕ ެ

ާރ ްއ ެޖ މި ައ ުދ

2

ޝރީ ްފ
ީސ ައ ްޙ ަމ ުދ ަ
ޮކމ ަ
ިޝ ުނ ެގ ަރއ ް

ެ 22ފ ުބ ުރ ަވރީ 0202

ވީ.ޓީ.ވީ

ސ ަމ ްނ ަޒ ުރ
ަފ ް

2

ިސމާ ީޢ ްލ ަޙބީ ުބ
ޮކމ ަ
ީސ އ ް
ިޝ ުނ ެގ ަނއި ުބ ަރއ ް
ަޢ ްބ ުދ ްއ ަރޙީ ްމ

ެ 22ފ ުބ ުރ ަވރީ 0202

ސ ެ.އ ްމ
ީ.އ ް
ޕ ެ

ާރ ްއ ެޖ މި ައ ުދ

2

ޝރީ ްފ
ީސ ައ ްޙ ަމ ުދ ަ
ޮކމ ަ
ިޝ ުނ ެގ ަރއ ް

 22މާރ ުިޗ 0202

ސ ެ.އ ްމ
ީ.އ ް
ޕ ެ

ާރ ްއ ެޖ މި ައ ުދ

1

ިސ ެޓ ްނ ްޓ ޑ ެިރ ްކ ަޓރ ައ ްޙ ަމ ުދ ުމ ާއ ްޒ
ެއސ ް
ިސ
ިސ ެޓ ްނ ްޓ ޑ ެިރ ްކ ަޓރ ައ ްބ ުދﷲ ުއ ަނއ ް
ެއސ ް

ޭ 2އ ްޕރީ ްލ 0202

ސ ެ.އ ްމ
ީ.އ ް
ޕ ެ

22

ިޝ ުނ ެގ ެމ ްނ ަބ ުރ ުފ ާއ ުދ ަތ ުއފީ ްޤ
ޮކމ ަ

ޫ 02ޖ ްނ 0202

ސ ެ.އ ްމ
ީ.އ ް
ޕ ެ

ާރ ްއ ެޖ މި ައ ުދ

22

ީސ ުފ ާއ ުދ ަތ ުއފީ ްޤ
ޮކމ ަ
ިޝ ުނ ެގ ަރއ ް

ސ ްޕ ެޓ ްނ ަބ ުރ 0202
ެ 21

ސ ެ.އ ްމ
ީ.އ ް
ޕ ެ

ާރ ްއ ެޖ މި ައ ުދ

20

ޑ ެިރ ްކ ަޓރ އި ްބ ާރހީ ްމ ޙާފި ްޒ

ސ ްޕ ެޓ ްނ ަބ ުރ 0202
ެ 02

ވީ.ޓީ.ވީ

ވާ ުނވާ

23

ިޔމާ ުމ ަޙ ްއ ަމ ުދ
ެޑޕި ުއޓީ ޑ ެިރ ްކ ަޓރ ޝ ާ
ިސ ެޓ ްނ ްޓ ޑ ެިރ ްކ ަޓރ ާއމ ަިނ ުތ ައޒީ ާފ
ެއސ ް

ސ ްޕ ެޓ ްނ ަބ ުރ 0202
ެ 32

ސ ެ.އ ްމ
ީ.އ ް
ޕ ެ

ާރ ްއ ެޖ މި ައ ުދ

24

ީސ ުފ ާއ ުދ ަތ ުއފީ ްޤ
ޮކމ ަ
ިޝ ުނ ެގ ަރއ ް

ޮ 05ނ ެވ ްނ ަބ ުރ 0202

ާރ ްއ ެޖ ޓީވީ

ސ ުރ ީޚ
ަފ ަލ ު

25

ީސ ުފ ާއ ުދ ަތ ުއފީ ްޤ
ޮކމ ަ
ިޝ ުނ ެގ ަރއ ް

ިސ ްނ ަބ ުރ 0202
 23ޑ ެ

ސ
ައ ަވ ް
ޮއ ްނ ަލއ ްިނ

ސވާ ަލ ަކ ްށ ަފ ުހ
ު
ސވާ ެލ ްއ
ު

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ނ
ނލަ ީޖގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރު ް
ޝނުގެ ިއންފޮ ޭމޝަން ޓެކް ޮ
ކޮމި ަ

12

ނ
ޝނުގެ ނެޓް ޯވކް ހަރުދަނާކުރު ް
ކޮމި ަ

12.1

ސ
ސ ޮކމ ަ
ނ ުކ ުރ ަމ ްށ ެނ ްޓ ޯވ ްކ ޮޕލިސީ ަތ ްއ ަބ ަލއި ެގ ްނ ަނ ްނ ެޖ ޭހ ަބ ަދ ުލ ަތ ްއ ެގ ެނ ް
ިޝ ުނ ެގ ެނ ްޓ ޯވ ުކ ަހ ުރ ަދ ާ
ަ 0202ވ ަނ ައ ަހ ުރ ެވ ް
ޮމނީ ަޓރ ުކ ަރ ުމ ްނ ެގ ްނ ެދ ުވ ެނ ެވ.

ސ ަތ ްއ ޯހ ަދއި
ސކި ުއރިޓީ ަކ ަށ ަވ ުރ ުކ ުރ ަމ ްށ ަޓ ަކއި ޯހ ަދ ްނ ެޖ ޭހ ައ ުއ ަލއ ަ
ިސ ްނ ް
ެނ ްޓ ޯވ ުކ ެގ ެ

ސ ަތ ްއ ަވނީ ާއ ުކ ެރވި ަފ ެއ ެވ.
ާއ ުކ ަރ ްނ ެޖ ޭހ ަލއ ަ
ިސ ްނ ް
ސ ެވ ުޢ ުމ ުރ ަހ ަމވާ ްނ ަކއިރި ެވ ަފއިވާތީ
ޮކމ ަ
ސ ޯޓ ޭރ ްޖ ަބ ެއ ްއ ހާޑް ެވ ައރ ަތ ްއ ގ ަިނ ުދ ަވ ް
ިޝ ުނ ެގ ް

ުނ ަވ ަތ ަހ ަމ ެވ ަފއި ެވ ަފއިވާތީ،

ެއ

ސ ޯޓ ޭރ ްޖ ޯހދި ެބ ްކ ައ ްޕ
ސ ްއ ަކ ްތ ުނ ުކ ާރތީ ެވ ،ދިމާ ެވ ަފއިވާ ަމ ްއ ަ
ހާޑް ެވ ައރ ަތ ްއ ެއ ްނ ެމ ުފރި ަހ ަމ ައ ްށ ަމ ަ
ސ ަލ ަޙ ްއ ުލ ުކ ުރ ަމ ްށ ަޓ ަކއި ައ ުއ ް
ޓ ަތ ުކ ެގ ަކ ަށ ަވ ުރ ަކ ްނ އި ުތ ަރ ްށ ަޔޤ ްީނ ުކ ެރ ުވ ެނ ެވ.
ިސ ަޓ ަމ ުކ ްނ ުގޅާ ަލއި ޮކމ ަ
ިޝ ުނ ެގ ޑޭ ާ
ނި ާޒ ުމ ައ ުއ ސ ް
ސވ ްިޗ ަތ ްއ ެދ ެނ ެގ ެނ،
ޮކމ ަ
ސވ ްިޗ ަތކާއި ަބ ަދ ުލ ުކ ަރ ްނ ެޖ ޭހ ް
ިޝ ުނ ެގ ެނ ްޓ ޯވ ުކ ހާޑް ެވ ައރ ަތ ްއ ޮމނީ ަޓރ ޮކ ްށ އި ުތ ުރ ުކ ަރ ްނ ެޖ ޭހ ް
ސ ްއ ަކ ްތ ަތ ްއ ާރ ަވއި،
ދ ެނ ޮގ ަތ ްށ ަމ ަ
ެނ ްޓ ޯވ ުކ ެގ ޚ ުިދ ަމ ްތ ެމ ުދ ުނ ެކނ ޑި ުކރި ައ ްށ ާ

ެއ ނި ާޒ ުމ ެގ ެތ ެރއ ްިނ ަކ ްނ ަކ ްނ ުކރި ައ ްށ

ސ ަފއި ވާ ެނ ެއ ެވ.
ެގ ްނ ޮގ ް

.12.1

ނ
ސފްޓްވެއަރ ތައްޔާރުކުރު ް
ނގެ ަމސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ޮ
ކޮ ިމޝަ ު

އ ްިނތިޚާ ުބ ަތ ުކ ަގއި

ޭބ ުނ ްނ ުކ ަރ ުމ ްނ ައއި

ސ ްފ ްޓ ެވ ައ ަތ ަކ ްށ
ޮ

ެގ ްނ ަނ ްނ ެޖ ޭހ

ަބ ަދ ުލ ަތ ްއ

ެގ ަނ ުއމާއި

އ ްިނތިޚާ ުބ ަތ ުކ ެގ

ަނތީޖާ

ސ ޭބ ުނ ްނ ުކ ަރ ްނ ެފ ުށ ެނ ެވ.
ސ ްފ ްޓ ެވ ައރ ަތ ްއ އި ުތ ަރ ްށ ުފރި ަހ ަމ ުކ ުރ ަމ ްށ ަޓ ަކއި ަބ ަދ ުލ ަތ ްއ ެގ ެނ ް
ަތ ްއ ާޔ ުރ ުކ ުރ ަމ ްށ ޭބ ުނ ްނ ުކ ަރ ުމ ްނ ާ
ދ ޮ
ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބައެއް ކަންކަން

•

ސ ްފ ްޓ ެވ ައރ ޭބ ުނ ްނ ުކ ަރ ްނ ެފ ުށ ްނ
ެއ ްޗ ާއ ްރ ޮ

•

ޝ ެނ ްއ ަތ ްއ ާޔ ުރ ުކ ުރ ްނ
ސ ޮލ ްގ ެއ ްޕލި ޭކ ަ
ސ ް
ޑޯ ެއ ްކ ެ

•

ޝ ެނ ްއ ަތ ްއ ާޔ ުރ ުކ ުރ ްނ
ޓ ެނ ެއ ްޕލި ޭކ ަ
ޮކމ ަ
ިޝ ުނ ެގ ނ ްިނ ުމ ްނ ަތ ްއ ަބ ަލ ަހ ްއ ާ

•

ިސޓި ްކ ޯޕ ަޓ ްލ ަތ ްއ ާޔ ުރ ުކ ުރ ްނ
ސ ެޓޓ ް
ް

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ރ ބޭއްވުނު އިންތިޚާބުތަ ްއ
 1211 .11ވަނަ އަހަ ު
ނގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ުކރާ ކޮމިޓީ ެގ
ނސިލް ަތކުގެ އިންތިޚާބާއި ައންހެނު ް
 11.1ލޯކަލް ކައު ް
އިންތިޚާބު 1212
 11.1.1އިން ިތޚާބަށް ވެފައިވާ ތައްޔާރީތަ ްއ
ޯލ ަކ ްލ ަކ ުއ ްނސި ްލ ަތ ުކ ެގ އ ްިނތިޚާބާ ިއ ައ ްނ ެހ ުނ ްނ ެގ
ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ާރ ޮކމިޓީ ެގ އ ްިނތިޚާ ަބކީ ަ 0202ވ ަނ
ަތ ަރ ްއޤީ ައ ްށ ަމ ަ
ައ ަހ ުރ ޭއ ްޕރީ ްލ ަ 4ވ ަނ ުދ ަވ ުހ ޭބ ްއ ުވ ަމ ްށ ަތވާ ުލ ޮކ ްށ ެގ ްނ
ސ ޮކވިޑްެ 21-ގ
ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ަރ ުމ ްނދ ަިޔ އ ްިނތިޚާ ެބ ްއ ަނ ަމ ެވ ް
ސ ުރކާ ުރ ްނ ައ ުޅ ްއ ަވ ުމ ްނ
ަބލި ަމޑު ަކ ުމ ްނ ަރ ްއކާ ެތރި ުވ ަމ ްށ ަ
ެގ ްނ ެދ ިވ ފ ަިޔ ަވ ުޅ ަތ ުކ ެގ ަދ ުށ ްނ ،ދި ެވހި ާރ ްއ ޭޖ ަގ ިއ ޞި ްއޙީ
ުކ ްއ ިލ ުނ ަރ ްއ ަކ ުލ ެގ ޙާ ަލ ުތ އި ުޢ ާލ ްނ ުކ ުރމާ ެއ ުކ އ ްިނތިޚާ ުބ ެގ

ސ ުކ ެރ ުވ ެނ ެވަ .އދި " ޯލ ަކ ްލ
ަމ ަ
ސ ަފ ް
ސ ްއ ަކ ްތ ަތ ްއ ެވ ް
ޞ ޤާ ޫނ ުނ ެ "0202ގ
ަކ ުއ ްނސި ްލ ަތ ުކ ެގ އ ްިނތިޚާ ުބ ެގ ޚާ ްއ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ަތ ްއ ަފ ަށއި އ ްިނތިޚާ ުބ
ސ ުކ ެރވި ައ ުލ ްނ ަމ ަ
ަދ ުށ ްނ ަފ ް
ޭބ ްއވި ަފއި ަވނީ ޭ 0202އ ްޕރީ ްލ ަ 22ވ ަނ ުދ ަވ ުހ ެއ ެވ.

ޞ ޤާ ޫނ ުނ ެ "0202ގ ަދ ުށ ްނ
" ޯލ ަކ ްލ ަކ ުއ ްނސި ްލ ަތ ުކ ެގ އ ްިނތިޚާ ުބ ެގ ޚާ ްއ ަ
އ ްިނތިޚާ ަބ ްށ ުކރި ަމތި ުލމާއި،

ެކ ްނޑިޑޭ ުޓ ްނ ެގ ަނ ްނ ަތ ްއ ަތ ުރތީ ުބ ުކ ުރމާއި،

ސލި އި ުރ،
އ ްިނތިޚާ ުބ ެގ ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ަތ ްއ ަމޑު ަޖ ްއ ާ
ޮއ ްބ ާޒ ަވ ުރ ްނ،

ޮމނީ ަޓ ުރ ްނ ައދި ެކ ްނޑިޑޭ ުޓ ްނ ެގ

ޝ ްނ ަތ ްއ ަވނީ ަބ ަލއި ަގ ެނ ަފ ެއ ެވަ .އދި ަހ ަމ ެއ ާއ ެއ ުކ ޯވ ުޓ ުލ ުމ ެގ ަޙ ްއ ުޤ ލިބި ެގ ްނވާ މީ ުހ ްނ ެގ
ަމ ްނ ޫދ ުބ ްނ ަނ ްށ ުވ ަމ ްށ ުހ ުޅވާ ެލވި ެއ ްޕލި ޭކ ަ
ިސ ުޓ ަފއ ަިނ ްލ ުކ ުރ ުމ ެގ
ޝ ްނ ެގ ަމ ަ
ިސ ަޓ ޭރ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ަތ ްއ ނިމި ޯވ ުޓ ުލ ުމ ެގ ަޙ ްއ ުޤ ލިބި ެގ ްނވާ މީ ުހ ްނ ެގ ލ ް
ިސ ުޓ ާޢ ްއ ުމ ޮކ ްށ ރީ ަރޖ ް
ލ ް
ދ ޯވ ުޓ ާލ ެނ ޮފށި ަތ ްއ ަކނ ޑަ ައ ަޅއި،
ަމ ުރ ަހ ާލ ދ ަިޔ ީއ ހިނ ަގ ުމ ްނ ެނ ެވަ .އ ި

ނ ހ ްިނގާ ަފ ެއ ެވ.
ްޓ ެރއ ަިނ ުރ ްނ ެގ ަތ ްމރ ުީނ ަތ ްއ ަވ ީ

ސ ްއ ަކ ްތ ެފށި ަފ ެއ ެވ.
ދ ަތ ްއ ަވ ީ
ނ ޯހދި ަފ ިއ ުނ ަވ ަތ ޯހ ުދ ުމ ެގ ަމ ަ
ޗ ިއ ަހ ުރ ުމ ާ
ދ ީރ ަތ ެކ ްއ ާ
ސ އ ްިނތިޚާ ަބ ްށ ޭބ ުނ ްނވާ އި ާ
މީ ެގއި ުތ ުރ ްނ ެވ ް

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ނ
ސއްކަތް އަލުން ފެށު ް
 11.1.1އިން ިތޚާބުގެ ަމ ަ

ސ ުކ ެރ ުވމާ ެއ ުކ ަނ ްނ ައނ ުބ ާރ
" ޯލ ަކ ްލ ަކ ުއ ްނސި ްލ ަތ ުކ ެގ އ ްިނތިޚާ ުބ ެގ ޚާ ްއ ަ
ޞ ޤާ ޫނ ުނ ެ "0 2 0 2ގ ަދ ުށ ްނ އ ްިނތިޚާ ުބ ަފ ް
ޞ ުތ ައ ުލ ްނ ެ 0202ފ ުބ ުރ ަވރީ ެ 22ގ ނ ަިޔ ަލ ްށ ެދ ުވ ެނ ެވ .މި ުމ ްއ ަދ ުތ ަގއި ަނ ްނ ައނ ުބ ާރ ެގ ްނދ ަިޔ ަފ ާރ ްތ ަތ ަކ ްށ
ެގ ްނދި ުއ ުމ ެގ ުފ ުރ ަ
ޝއި ުޢ ުކ ަރ ުމ ްނ ެނ ެވ.
ަޖވާ ުބ ެދ ުމ ްނ ެއ ަމ ުޢ ޫލމާ ުތ ދި ެވހި ަ
ސ ުރކާ ުރ ެގ ެގ ެޒ ުޓ ަގއި ދ ަިޔއީ ާ

ޭ 0202އ ްޕރީ ްލ ަ 22ވ ަނ ުދ ަވ ުހ ްނ އ ްިނތިޚާ ުބ ޭބ ްއ ުވ ަމ ްށ
ނ ްިނ ަމއި ައ ުލ ްނ ޯވ ުޓ ުލ ުމ ެގ ަޙ ްއ ުޤ ލިބި ެގ ްނވާ މީ ުހ ްނ ެގ
ޞ ުތ
ިސ ަޓރީ ުކ ުރ ުމ ެގ ުފ ުރ ަ
ިސ ުޓ ަކނ ޑަ ައ ަޅއި ރީެ -ރޖ ް
ލ ް
 0202މާރ ުިޗ 0
ެދ ުވ ެނ ެވ.
ަފއ ަިނ ްލ ޮކ ްށ

ައދި

ްނ  0202މާރ ުިޗ ެ 22ގ ނ ަިޔ ަލ ްށ
ިސ ުޓ ެގ
ލ ް

ެކ ްނޑިޑޭ ުޓ ްނ

ެއ ްނ ެމ ަހއި

ަކ ްނ ަކ ްނ

ސއި ުކ ުރ ަމ ްށ
ޮ

ޞ ުތ
ުފ ުރ ަ

ިސ ަޓ ީރ ާޢ ްއ ުމ ުކ ެރ ުވނީ
ުހ ުޅވާ ުލ ަމ ްށ ަފ ުހ ަފއ ަިނ ްލ ަރޖ ް
ޭ 0202އ ްޕރި ްލ ަ 0ވ ަނ ުދ ަވ ުހ ެއ ެވ.
އ ްިނތިޚާ ުބ ެގ

ޭބ ުނ ްނވާ

ސ ްއ ަކ ަތ ްށ
ަމ ަ

ަފ ާރ ްތ ަތ ުކ ެގ

ަތ ްމރ ުީނ ޮއ ްނ ަލއ ްިނ ޮކ ްށ ައދި ހާޟި ުރ ެވ ެގ ްނ ަވނީ
ނއި،
ނއިޮ ،އފ ަ
ިޝ ުލ ްނ ާ
ެދވި ަފ ެއ ެވެ .އ ޮގ ުތ ްނ ްޓ ެރއ ަިނ ުރ ްނ ާ
ސ ަތ ުކ ެގ ަމތ ްިނ މާ ެލ ާއއި
ޯކޑ ޭިނ ަޓ ުރ ްނ ަތ ާފ ުތ ެއ ިކ ުދ ަވ ް
ނ ހ ްިނގާ ަފ ެއ ެވ.
ައ ޮތ ުޅ ެތ ޭރ ަގ ިއ ަވ ީ

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ސ ޮކވިޑްާ 21 -އ ުގޅި ެގ ްނ 0202
އ ްިނތިޚާ ަބ ްށ ޭހ ުލ ްނ ެތރި ުކ ުރ ުމ ެގ ޮގ ުތ ްނ ަ 0202ވ ަނ ައ ަހ ުރ ގ ަިނ ަޙ ަރކާ ްތ ަތ ެކ ްއ ހ ްިނގި ަނ ަމ ެވ ް
ޝ ްލ މީޑި ާއ ެގ ެއކި
ސ ަ
ސ ޓީވީ ަތކާއި ަޚ ަބ ުރ ަތކާއި ައދި ޯ
ަވ ަނ ައ ަހ ުރ ަތ ާފ ުތ ެއކި ެއކި ަޙ ަރކާ ްތ ަތ ްއ ހ ްިނގި ަފ ެއ ްއ ުނ ެވ ެއ ެވަ .ނ ަމ ެވ ް
ަވޞީ ަލ ްތ ަތ ްއ

ެމ ުދ ެވރި ޮކ ްށ ަމ ުޢ ޫލމާ ުތ ޯފ ުރ ޮކ ްށ ދ ުިނ ުމ ެގ ގ ަިނ ަމ ަ
ސ ަވ ެރ ްއ ަގ ިއ އ ްިނތިޚާބާ
ސ ްއ ަކ ްތ ަތ ެކ ްއ ުކ ެރ ުވ ެނ ެވެ .އ ުދ ަވ ް

ސ ްއ ަކ ްތ ަތކާއި،
ދ ަމ ަ
ުގޅި ެގ ްނ ުކ ަރ ުމ ްނ ާ

ސ ަޓ ުރ ަތކާ ިއ ލ ުިޔ ްނ ަތ ްއ ވާނީ
އ ްިނތިޚާ ުބ ެގ ަކ ްނ ަކ ަމ ްށ ާޢ ްއ ުމ ްނ ައ ުހ ުލ ެވ ިރ ުކ ުރ ުވ ަމ ްށ ޯޕ ް

ޝއި ުޢ ުކ ެރވި ަފ ެއ ެވ.
ާ
ޞ ޮފ ެތ ްއ ެއ ުކ ަލވާ ަލއި ޯރޑް އި ެވ ްނ ްޓ ަތ ުކ ަގ ާއއި ެއކ ެިއކި ޮގ ްތ ޮގ ުތ ްނ ާޢ ްއ ުމ ަނ ްށ ެބ ުހ ުމ ެގ
" އ ްިނތިޚާ ަބ ްށ ަމ ެގ ްއ" ެގ ަނ ުމ ަގއި ޙާ ްއ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ަވނީ ުކ ެރވި ަފ ެއ ެވ.
ަމ ަ

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ސ ަފއި ެވ ެއ ެވަ .އދި
ސ ޮ 22އފ ަ
ިޝ ުލ ްނ ަހ ަމ ަޖ ްއ ާ
މި އ ްިނތިޚާ ުބ ަގއި ުޖ ުމ ަލ ޯ 22 3ވ ުޓ ޮފށި ެބ ެހ ްއޓި ަފއިވާއި ުރ ޮކ ްނ ެމ ޮފ ްއ ަޓ ަކ ްށ ެވ ް
ނއިޮ ،މނީ ަޓ ުރ ްނ ައދި ެކ ްނޑިޑޭ ުޓ ެގ ަމ ްނ ޫދ ުބ ްނ ަނ ްށ ުވ ަމ ްށ ުހ ަށ ަހޅާ ަފއިވާ ަފ ާރ ްތ ަތކާއި
އ ްިނތިޚާ ުބ ެމ ުދ ަކނޑ ާ ުލމާ ަހ ަމ ައ ްށ ޮއ ްބ ަޒރ ަވ ުރ ާ
ސ ޫދ ުކ ެރވި ަފއި
ައ ުލ ްނ ެއ ަކ ަމ ްށ ުހ ުޅވާ ެލ ުވ ުނ ުފ ުރ ަ
ޞ ުތ ަގއި ެއ ުދ ުނ ަފ ާރ ްތ ަތ ުކ ެގ ުހ ަށ ެހ ުޅ ްނ ަތ ްއ ަބ ަލއި ުޖ ުމ ަލ ަ 2225ފ ާރ ަތ ަތ ަކ ްށ ާފ ް
ސ ްނ ަޓރ ޤާއި ުމ ޮކ ްށ،
ވާ ެނ ެއ ެވަ .އދި މާ ޭލ ަގއި އ ްިނތިޚާބާ ެބ ޭހ ަމއި ަމ ުރ ަކ ުޒ ަގއި ޯކޑ ޭިނ ަ
ޝ ްނ ެ

ޯކޑ ޭިނ ަޓ ުރ ްނ ެމ ުދ ެވރި ޮކ ްށ

ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ެރ ުވ ެނ ެވ.
ިސ ުބ ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓ ުމ ެގ ަމ ަ
ސހ ާ
ޝ ުދ ދ ުިނމާ ިއ ަތ ާފ ް
ޯވ ުޓ ޮފށި ަތ ުކ ެގ ެވރ ްިނ ަނ ްށ އި ުރ ާ
ދއި ާރ ަތ ުކ ެގ ަވ ުގތީ ަނތީޖާ ޭ 0202އ ްޕރި ްލ ަ 22ވ ަނ ުދ ަވ ުހ ެގ ނ ަިޔ ަލ ްށ
އ ްިނތިޚާ ުބ ެގ ޯވ ުޓ ެނ ުގމާއި ުގ ުނ ުމ ެގ ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ަތ ްއ ނ ްިނ ަމއި ާ
ސމީ
އި ުޢ ާލ ުނ ޮކ ްށ ނ ްިނ ުމ ެނ ެވަ .އ ި
ދ އި ުތ ަރ ްށ ަބ ަލ ްނ ެޖ ޭހ ަކ ްނ ަކ ްނ ެބ ުލ ަމ ްށ ަފ ުހ ޭ 0202އ ްޕރި ްލ ަ 04ވ ަނ ުދ ަވ ުހ ެގ ނ ަިޔ ަލ ްށ ަރ ް
ަނތީޖާ ާޢ ްއ ުމ ުކ ެރ ުވ ުނ ެވ.
ސ ބި ުއ ޯރެ 0202 ،ފ ުބ ުރ ަވ ީރ 4
ޝ ުކވާ ަތ ްއ ެބ ުލ ަމ ްށ ެ 5މ ްނ ަބ ުރ ްނ ހި ެމ ޭނ ޮގ ަތ ްށ ަޤ ުއ ީމ އ ެިލ ްކ ަ
އ ްިނތިޚާ ީބ ަ
ސ ޮކ ްމ ްޕ ެލއ ްިނ ްޓ ް
ޝ ްނ ް
ސ ުލ ަމ ްށ ަފ ުހ ެދ ަވ ަނ ަފ ަހ ަރ ްށ ަ 0202ޖ ަނ ަވ ީރ ަ 01ވ ަނ ުދ ަވ ުހ ަޤ ުއމީ
ވީ ައ ްނގާ ަރ ުދ ަވ ުހ ެއ ުކ ަލވާ ެލ ުވ ެނ ެވ .އ ްިނތިޚާ ުބ ަމޑު ަޖ ްއ ާ
ޝ ުކވާ ެގ ނި ާޒ ުމ ެމ ުދ ުނ ެކނ ޑި އ ްިނތިޚާ ުބ ެގ ެއ ްނ ެމ ަހއި
ސ ްއ ަކ ްތ ަތ ްއ ައ ުލ ްނ ަފ ަށ ިއ ަ
ސ ބި ުއ ޯރ ެގ ަމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ސ ޮކ ްމ ްޕ ެލއ ްިނ ްޓ ް
ޝ ްނ ް
ަކ ްނ ަކ ްނ ނި ެމ ްނ ެދ ްނ ުކރި ައ ްށ ެގ ްނދ ަިޔ ެއ ެވ.

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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 11.1.1އިން ިތޚާބުގެ އި ުތރު ބުރެއް
ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ާރ ޮކމިޓީ ެގ 2
ދއި ާރ ެއ ްއ ެގ ައދި ައ ްނ ެހ ުނ ްނ ެގ ަތ ަރ ްއޤީ ައ ްށ ަމ ަ
ެއކ ެިއކި ަ
ސ ަބ ުބ ަތކާ ުހ ެރ ޯލ ަކ ްލ ަކ ުއ ްނސި ްލ ަތ ުކ ެގ ާ 2
ދއި ާރ ެއ ްއ ެގ އ ްިނތިޚާ ުބ ައ ުލ ްނ ޭ 0202އ ްޕރި ްލ ަ 05ގއި އި ުޢ ާލ ުނ ޮކ ްށ،
ާ

ެ 0202މއި ަ 2ގއި ޭބ ްއ ުވ ެނ ެވޯ .ވ ުޓ ެނ ުގމާ ުގ ުނ ުމ ެގ

ސމީ ަނތީޖާ ެ 0202މއި ަ 3ވ ަނ ުދ ަވ ުހ ަވނީ ާޢ ްނ ުމ ުކ ެރވި ަފ ެއ ެވ.
ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ނ ްިނ ަމއި ަވ ުގތީ ައދި ަރ ް

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު
ސބަ ުބ
އ ްިނ ިތޚ ާ ުބ ބޭ ްއ ުވ ުނ ަ

ދ ިއރާ
އ ްިނތޚ ާ ުބ ބޭ ްއ ުވ ުނ ާ

ހއަ .ތ ަކ ްނ ޫދ ަކ ުއ ްނސި ްލ ެގަ ،އ ްނ ެހ ުނ ްނ ަނ ްށ
ސ ޮކ ްށ ަފއިވާ ޮ 0ގނ ިޑ
ޙާ ްއ ަ

ޯވ ުޓ ޮފށީ ެގ
ަޢ ަދ ުދ

ިޝ ުލ ްނ ެގ
ޮއފ ަ
ަޢ ަދ ުދ

0

24

ބ .ކިހާ ޫދ ަކ ުއ ްނސި ްލ ެގ ެމ ްނ ަބ ުރ

ަ 3ވ ަނ ައ ްށ ަ 0ފ ާރ ެތ ްއ ޮހވި ަފއި ުވ ްނ

0

24

ީސ
މަ .ރ ްތ ަމ ްނ ޫދ ަކ ުއ ްނސި ްލ ެގ ަރއ ް

ަ 2ވ ަނ ައ ްށ ަ 0ފ ާރ ެތ ްއ ޮހވި ަފއި ުވ ްނ

0

24

ަ 0ވ ަނ ައ ްށ ަ 0ފ ާރ ެތ ްއ ޮހވި ަފއި ުވ ްނ

0

24

ޝ ުކވާ ައކާ ުގޅި ެގ ްނ
ުހ ަށ ެހ ުޅ ުނ ަ

2

2

ޝ ުކވާ ައކާ ުގޅި ެގ ްނ
ުހ ަށ ެހ ުޅ ުނ ަ

2

2

ފަ .ދ ަރނ ޫބ ޫދ ަކ ުއ ްނސި ްލ ެގ،
ޞ ޮކ ްށ ަފއިވާ ޮ 0ގނ ިޑ
ައ ްނ ެހ ުނ ްނ ަނ ްށ ޙާ ްއ ަ
ީސަ ،އދި
ލ .މާ ަވ ްށ ަކ ުއ ްނސި ްލ ެގ ަރއ ް
ަކ ުއ ްނސި ްލ ެގ ެމ ްނ ަބ ުރ
ތ .ގާދި ްއ ުފށި ަކ ުއ ްނސި ްލ ެގަ ،އ ްނ ެހ ުނ ްނ ަނ ްށ
ސ ޮކ ްށ ަފއިވާ ޮ 0ގނ ިޑ
ޙާ ްއ ަ

ަ 0ވ ަނ ައ ްށ ަ 0ފ ާރ ެތ ްއ ޮހވި ަފއި ުވ ްނ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު
ޯވ ުޓ ޮފށީ ެގ
ަޢ ަދ ުދ

ިޝ ުލ ްނ ެގ
ޮއފ ަ
ަޢ ަދ ުދ

ހއު .އލި ަގ ުމ

ަ 5ވ ަނ ައ ްށ ަ 0ފ ާރ ެތ ްއ ޮހވި ަފއި ުވ ްނ

0

24

ނަ .މ ޫގ ޫދ

ަ 5ވ ަނ ައ ްށ ަ 0ފ ާރ ެތ ްއ ޮހވި ަފއި ުވ ްނ

0

24

ރ .މާ ުކ ަރ ުތ

ަ 5ވ ަނ ައ ްށ ަ 0ފ ާރ ެތ ްއ ޮހވި ަފއި ުވ ްނ

0

24

ބެ .ކ ްނ ޫދ

ަ 5ވ ަނ ައ ްށ ަ 0ފ ާރ ެތ ްއ ޮހވި ަފއި ުވ ްނ

0

24

ވު .ފލ ޫިދ

ަ 5ވ ަނ ައ ްށ ަ 0ފ ާރ ެތ ްއ ޮހވި ަފއި ުވ ްނ

0

24

ލަ .ކ ަލއ ޫިދ

ަ 5ވ ަނ ައ ްށ ަ 0ފ ާރ ެތ ްއ ޮހވި ަފއި ުވ ްނ

0

24

ދ ިއރާ
އ ްިނތޚ ާ ުބ ޭބ ްއ ުވ ުނ ާ

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް

ސ ަބ ުބ
އ ްިނ ިތޚ ާ ުބ ޭބ ްއ ުވ ުނ ަ
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ނ ްޓ އޮތޯރިޓީގެ ޯބޑުގެ ިއންތި ާޚބު
 11.1ލޯކަލް ގަވަރމަ ް
ދ ެގ (ޅ)
ދއި ާރ ަތ ްއ ާލ ަމ ުރ ަކޒީ ުއ ޫ
ޞ ުލ ްނ ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ ޤާ ޫނ ުނ) ެގ ަ 51ވ ަނ މާ ްއ ާ
ދރީ ާ
ޤާ ޫނ ުނ ަނ ްނ ަބ ުރ( 022202 :ދި ެވހި ާރ ްއ ޭޖ ެގ އި ާ
ެގ ަދ ުށ ްނ،

ެއ ުކ ަލވާ ަލ ްނ ެޖ ޭހ ޯލ ަކ ްލ ަގ ަވރ ަމ ްނ ްޓ ޮއ ޯތރިޓީ ެގ ޯބޑަ ްށ ަކ ުއ ްނސި ަލ ުރ ްނ ެގ ެތ ެރއ ްިނ ެއމީ ުހ ްނ އ ްިނތިޚާ ުބ ުކ ާރ
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ނ
ސޓް  3ގައި ބޭއްވުނު ބަ ިއ-އި ެލކްޝަ ް
ޮ 1211 11.1އގަ ް
ސ ެއ ްއ ަވ ުރވީ
ައ ްނ ެހ ުނ ްނ ެގ ަތ ަރ ްއޤީ ައ ްށ ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ާރ ޮކމިޓީ ެގ އ ްިނތިޚާ ުބ ެ 0 2 0 2ގ ުފ ަރ ަތ ަމ ުބ ާރއި ެދ ަވ ަނ ުބ ުރ ަގއި ެވ ް
ދއި ާރ ަތކާއި،
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އ ްިނތިޚާ ުބ ުކ ަރ ްނ ެޖ ޭހ ަޢ ަދ ަދ ްށ މީ ުހ ްނ ުކރި ަމތި ާލ ަފއި ުނ ުވ ުމ ެގ ަ
ސ ަބ ުބ ްނ ެމ ްނ ަބ ުރ ްނ އ ްިނތިޚާ ުބ ުނ ުކ ެރވިވާ
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ނ
 1211 11.1އޮ ްކޓޫބަރު  13ގައި ބޭއްވުނު ބަ ިއ-އިލެކްޝަ ް
ސ،
ައ ްނ ެހ ުނ ްނ ެގ ަތ ަރ ްއޤީ ައ ްށ ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ާރ ޮކމިޓީ ެގ އ ްިނތިޚާ ުބ ެ 0202ގ ުފ ަރ ަތ ަމ ުބ ާރ ިއ ތ ްިނ ަވ ަނ ުބ ުރ ަގ ިއ ުހ ުޅވާ ުލ ުމ ްނ ެވ ް
ސ ަބ ުބ ްނެ ،މ ްނ ަބ ަރ ުކ އ ްިނތިޚާ ުބ ުނ ުކ ެރވި ަފއިވާ ހދޭ .ނ ުކ ެރ ްނ ޫދ
އ ްިނތިޚާ ުބ ުކ ަރ ްނ ެޖ ޭހ ަޢ ަދ ަދ ްށ މީ ުހ ްނ ުކރި ަމތި ުނ ުލ ުމ ެގ ަ
ދއި ާރ ަތ ުކ ެގ
ިސތި ުޢ ާފ ދ ުިނ ުމ ެގ ަ
ައ ްނ ެހ ުނ ްނ ެގ ަތ ަރ ްއޤީ ައ ްށ ަމ ަ
ސ ެވ ަފއިވާ ާ
ސ ަބ ުބ ްނ ުހ ް
ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ާރ ޮކމިޓީ ައ ާށއިެ ،މ ްނ ަބ ުރ ްނ އ ް
ޝ ްނ ަތ ްއ ހި ެމ ޭނ ޮގ ަތ ްށ ޮ 0 2 0 2އ ްކ ޫޓ ަބ ުރ ަ 2 2ވ ަނ ުދ ަވ ުހ ޭބ ްއ ުވ ުނ އ ްިނތިޚާ ުބ ެގ ޯވ ުޓ ުލ ްނ ުކރ ަިޔ ްށ ެގ ްނ ެދ ުވނީ
ަބއި-އ ެިލ ްކ ަ
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2220

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ނ
 1211 11.3އޮ ްކޓޫބަރު  12ގައި ބޭއްވުނު ބަ ިއ-އިލެކްޝަ ް
ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ާރ ޮކމިޓީ ާއއި،
ސ ެވ ަފއިވާ ޅ ު .ކ ެރ ްނ ޫދ ައ ްނ ެހ ުނ ްނ ެގ ަތ ަރ ްއޤީ ައ ްށ ަމ ަ
ިސތި ުޢ ާފ ދ ުިނ ުމ ެގ ަ
ސ ަބ ުބ ްނ ުހ ް
ެމ ްނ ަބ ުރ ްނ އ ް
ޮ 02 02އ ްކ ޫޓ ަބ ުރ ަ 3 2ވ ަނ

ޝ ްނ ޭބ ްއ ުވނީ
ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ާރ ޮކމިޓީ ެގ ަބއި-އ ެިލ ްކ ަ
ގއ .ވިލިނ ގިލީ ައ ްނ ެހ ުނ ްނ ެގ ަތ ަރ ްއޤީ ައ ްށ ަމ ަ

ދއި ާރ ެއ ްއ
ުދ ަވ ުހ ެއ ެވ .މި އ ްިނތިޚާ ުބ ެގ ޯވ ުޓ ުލ ްނ ުކރ ަިޔ ްށ ެގ ްނ ެދ ުވނީ ެއ ުދ ަވ ުހ ެގ ެހ ު
ނދ ުނ ް 2:22ނ ެމ ްނ ުދ ުރ ަފ ުހ ް 3:22ށ ެއ ާ
ޞ ޮކމިޓ ެީއ ްއ ަޢ ްއ ަޔ ުނ
ޝ ުކވާ ނި ާޒ ުމ ޤާއި ުމ ޮކ ްށެ ،އ ަކ ަމ ްށ ޙާ ްއ ަ
ިސ ަބ ްތވާ ަރ ްށ ަރ ުށ ަގ ާއއި މާ ޭލ ަގ ެއ ެވ .މި އ ްިނތިޚާ ުބ ެގ ަ
ނ ް
ުކ ެރ ުވ ުނ ެވ.

އިންތިޚާބު ބޭއްވުނު ދާއިރާތައް
ޅު .ކ ެރ ްނ ޫދ

ގއ .ވިލިނގިލި

އ ްިނ ުތޚާ ުބ ުކ ަރ ްނ ެޖހޭ ަޢ ަދ ުދ

2

2

ެކ ްނޑިޑޭ ުޓ ްނ ެގ ަޢ ަދ ުދ

0

0

ޯވ ުޓ ޮފށީ ެގ ަޢ ަދ ުދ

3

4

ޯވ ުޓ ުލ ުމ ެގ ަޙ ްއ ުޤ ލިބި ެގ ްނވާ މީ ުހ ްނ ެގ ަޢ ަދ ުދ

2533

0242

ދ ުހ ަޢ ަދ ުދ
ޯވ ުޓ ަކ ުރ ާ

2542

0222

ސ
ރ  13ގައި ބޭއްވުނު ބަ ިއ-އިލެކްޝަން ް
 1211 11.3ނޮވެމްބަ ު
ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ާރ ޮކމިޓީ ެގ ަބއި-
ހދ.ނއިވާ ޫދ ައ ްނ ެހ ުނ ްނ ެގ ަތ ަރ ްއޤީ ައ ްށ ަމ ަ
ަ
ިސތި ުޢ ާފ ދ ުިނ ުމ ެގ ަ
ސ ެވ ަފއިވާ
ސ ަބ ުބ ްނ ުހ ް
ެމ ްނ ަބ ަރ ުކ އ ް
ޝ ްނ ޭބ ްއ ުވނީ
އ ެިލ ްކ ަ

ޮ 0202ނ ެވ ްނ ަބ ުރ ަ 02ވ ަނ ުދ ަވ ުހ ެއ ެވ.

މި އ ްިނތިޚާ ުބ ެގ ޯވ ުޓ ުލ ްނ ުކރ ަިޔ ްށ ެގ ްނ ެދ ުވނީ ެއ ުދ ަވ ުހ ެގ

ޝ ުކވާ ނި ާޒ ުމ
ިސ ަބ ްތވާ ަރ ުށ ަގ ާއއި މާ ޭލ ަގ ެއ ެވ .މި އ ްިނތިޚާ ުބ ެގ ަ
ދއި ާރ ނ ް
ެހނ ުދ ުނ ް 2: 2 2ނ ެމ ްނ ުދ ުރ ަފ ުހ ް 3 : 22ށ ެއ ާ
ޞ ޮކމިޓ ެީއ ްއ ަޢ ްއ ަޔ ުނ ުކ ެރ ުވ ުނ ެވ.
ގާއި ުމ ޮކ ްށެ ،އ ަކ ަމ ްށ ޙާ ްއ ަ

އިންތިޚާބު ބޭއްވުނު ދާއިރާތައް
ހދަ .ނއިވާ ޫދ
އ ްިނތިޚާ ުބ ުކ ަރ ްނ ެޖ ޭހ ަޢ ަދ ުދ

2

ެކ ްނޑިޑޭ ުޓ ްނ ެގ ަޢ ަދ ުދ

3

ޯވ ުޓ ޮފށީ ެގ ައ ަދ ުދ

0

ޯވ ުޓ ުލ ުމ ެގ ަޙ ްއ ުޤ ލިބި ެގ ްނވާ މީ ުހ ްނ ެގ ަޢ ަދ ުދ

513

ދ ުހ ެގ ަޢ ަދ ުދ
ޯވ ުޓ ަކ ުރ ާ

512

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ި .11ޑމޮކްރަސީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން
ސ ާފ ަހ ަގ ުކ ުރ ުމ ެގ ޮގ ުތ ްނ ަޙ ްފ ާލ ެއ ްއ ޭބ ްއ ުވ ެނ ެވ .މި ަޙ ްފ ާލ ަގއި
ސ ްޕ ެޓ ްނ ަބ ުރ ަ 25ވ ަނ ުދ ަވ ުހ ޮހ ެޓ ްލ ެޖ ްނ ަގއި ،ޑި ޮމ ްކ ަރސީ ުދ ަވ ް
ެ 0202
ިޝ ުނ ެގ މާޒީ ައ ްށ ައލި ައ ުޅވާ ަލއި
ޑި ޮމ ްކ ަރސީ ާއ ުގ ޭޅ ޮގ ުތ ްނ ެއކި ޭބ ުފ ުޅ ްނ ަވނީ ވާ ަހ ަކ ަދ ްއ ަކވާ ަފ ެއ ެވަ .އދި ާރ ްއ ޭޖ ެގ ޑި ޮމ ްކ ަރސީ ާއއި ޮކމ ަ
ސ ަފއިވާ ޮގތާ ިއ އ ްިނތިޚާ ުބ ެގ ަކ ްނ ަކ ްނ ުކރި ައ ްށ
ިޝ ުނ ެގ ަމ ަ
ޝ ްނ ޮކމ ަ
ސ ަވ ުރ އ ެިލ ްކ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ަތ ްއ ުކރި ައ ްށ ެގ ްނ ޮގ ް
ެއ ިކ ުދ ަވ ް
ސ ްޓ ެރ ެޓޖި ްކ ްޕ ޭލ ްނ
ސ ަފއިވާ ޮގ ުތ ްނ ެގ ވީޑި ޯއ ރި ޯޕ ެޓ ްއ ެދ ްއ ުކ ްނ ޮއ ެތ ެވ .މީ ެގ އި ުތ ުރ ްނ ޮކމ ަ
ިޝ ުނ ެގ ެ 0 2 0 5 -0 2 0 2ގ ް
ެގ ްނ ޮގ ް
ިޝ ަނ ްށ ެއ ިކ ޮގ ްތ ޮގ ުތ ްނ ޚ ުިދ ަމ ްތ ޮކ ްށ ަފއިވާ ަފ ާރ ްތ ަތ ުކ ެގ ައ ުގ ަވ ަޒ ްނ ުކ ުރ ަމ ްށ ަޓ ަކ ިއ ެއ ަފ ާރ ްތ ަތ ަކ ްށ ަރ ްމޒީ
އި ްފތިތާ ުހ ުކ ުރމާ ިއ ޮކމ ަ
ިޝ ުނ ެގ
ިޞ ްލ ަނސީ ެމ ެވަ .އދި ޮކމ ަ
ީސ ްލ ުޖ ްމ ޫހރި ްއ ާޔ ެގ ަނއި ުބ ަފއ ަ
ޝ ަރ ުފ ެވރި ޮކ ްށ ެދ ްއވީ ަރއ ު
ދނީ ލ ުިޔ ްނ ެދ ުވ ެނ ެވަ .ޙ ްފ ާލ ަ
ފި ާލ ަތކާއި ަހ ާ
ނއި
ދ ުކ ަރ ްއވާ ަފއިވާ ަފ ާރ ްތ ަތކާއި ަ
ޝ ްނ ޮކމ ަ
ެމ ްނ ަބ ުރ ަކ ްނ ުނ ަވ ަތ އ ެިލ ްކ ަ
ިސ ެވރ ްިނ ާ
ދ ާރ ަތ ުކ ެގ އ ް
ސ ުރކާ ުރ ެގ އި ާ
ިޝ ަނ ުރ ެގ ަމޤާ ުމ ައ ާ
ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ަރ ްއ ަވއި ެއކި ޮގ ްތ ޮގ ުތ ްނ
ނ ެއ ުކ ަމ ަ
ިސ ެވރ ްިނ ެގ އި ުތ ުރ ްނ ާފއި ުތވި ައ ަހ ުރ ަތ ުކ ަގއި ޮކމ ަ
ިޝ ާ
ިޔސީ ާޕޓީ ަތ ުކ ެގ އ ް
ސ ާ
ެއހީ ެތރި ެވ ެދ ްއވާ ަފއިވާ ަބ ެއ ްއ ައމި ްއ ަލ ަޖމި ްއ ާޔ ަޖމާ ައ ްތ ަތ ުކ ްނ ަވނީ ަބއި ެވރި ެވ ަފ ެއ ެވ.

ނތަ ްއ
ޮ .11ގންޖެހު ް
ިޝ ުނ ެގ ޭރ ުވ ްނ ެތރި ަކމާއިަ ،ފ ެހލި ަކ ްނ ަވ ަޒ ްނ ުކ ެރ ުވ ުނ ައ ަހ ެރ ެކ ެވޮ .ކވިޑްެ 2 1 -ގ ެއކ ެިއކި
ސ ޮކމ ަ
ަ 02 0 2ވ ަނ ައ ަހ ަރކީ އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
ިޝ ަނ ްށ
ސ ޮކމ ަ
ިޝ ުނ ެގ ޤާ ޫނނީ ޒ ްިނމާ ަތ ްއ ުފރި ަހ ަމ ުކ ުރ ަމ ްށ އ ެިލ ްކ ަ
ސ ޮކމ ަ
ހާ ަލ ްތ ަތ ަކ ްށ ޭރ ުވ ްނ ަތ ްއ ަބ ަދ ުލ ޮކ ްށ އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
ޝ ްނ ް
ަމ ުޖ ޫބ ުރ ުކ ުރވި ައ ަހ ެރ ެކ ެވ.
ނއި،
ނ ަމތި ޮކ ްށ ަފއިވާ ޤާ ޫނ ީ
ދ ުކ ުރ ްނ ަމ ީތ ޮކމ ަ
ޮކމ ަ
ިޝ ާ
ނ ޒ ްިނމާ ަތ ްއ ައ ާ
ިޝ ާ

ސ ެއ ަތ ްއ
ޮކމ ަ
ިޝ ުނ ެގ ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ެދމިތިބި ަނ ަމ ެވ ް

ިޝ ުނ ެގ
ޮގ ްނ ެޖ ުހ ްނ ަތ ެކ ްއ ެއ ަކ ްނ ަކ ުމ ެގ ެތ ެރއ ްިނ ުކރި ަމތި ާލ ްނ ަވ ީ
ސ ޮކމ ަ
ނ ެޖހި ަފ ެއ ެވޮ .ކވިޑްެ 21 -އ ްނ ެމ ުނ ަރ ްއކާ ެތ ިރ ހާ ަލ ުތ ަގ ިއ ެވ ް
ސ ްއ ަކ ްތ ަތކާ ައޅާ ަބ ާލއި ުރ
ދއި ީމ ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ެގ ަޢ ަދ ުދ ަމ ަ
ސ ްއ ެދ ޭވ ެނ އ ްިނތި ާޒ ުމ ަހ ަމ ުނ ެޖ ުހމާއިާ ،
ިސ ްކ ެއ ަލ ަވ ްނ ެ
ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ަނ ްށ ރ ް
ިސ ަބ ުތ ްނ ަމ ުދ ަކމާއި،
ނ ް

ސ ަރއި ެގ ުކރ ެިއ ުރ ްނ ުނލި ޭބތާ ެއ ަތ ްއ ައ ަހ ެރ ްއ ެވ ަފއި ުވމާއި،
ޮކމ ަ
ިޝ ުނ ެގ ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ަނ ްށ ަމޤާމާއި ުމ ާ

ސ ަރ ަތކާ ައޅާ ަބ ާލއި ުރ ުކޑަ ުވ ުމ ްނ ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ެގ ޫރ ުޙ ެދ ެމ ެހ ްއ ުޓމާއި،
ސ ަރ ެއ ެހ ްނ ުމ ައ ްއ ަ
ޮކމ ަ
ސ ަތ ުކ ެގ ުމ ާ
ސ ާ
ިޝ ުނ ެގ ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ެގ ުމ ާ

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ޤާބި ްލ ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ހ ެިފ ެހ ްއ ުޓ ްނ ައދި ޤާބި ުލ ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ޯހ ުދ ަމ ްށ ެއ ަތ ްއ ަދތި ަތ ެކ ްއ ުކރި ަމތި ެވ ެއ ެވ.
ިޝ ުނ ެގ ދި ުގ ުމ ްއ ަދ ުތ ެގ ޭރ ުވ ްނ ަތ ްއ
ސ ޮކމ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ަތކާއި ޮއ ަޕ ޭރ ަ
ިޝ ުނ ެގ ަމ ަ
ޮކމ ަ
ދއިމީ ޖާ ަގ ެއ ްއ ެނ ުތ ަމކީ ެވ ް
ސ ަތ ަކ ްށ ެއ ަކ ޭށ ެނ ާ
ޝ ްނ ް
ިޝ ުނ ްނ ާރ ަވއި ހ ްިނ ަގ ްނ ޭބ ުނ ްނވާ ަޙ ަރކާ ްތ ަތ ަކ ްށ
ޭރ ުވމާއި ަކ ްނ ަކ ްނ ަތ ަރ ްއޤީ ުކ ުރ ަމ ްށ ދިމާ ެވ ަފއިވާ ޮގ ްނ ެޖ ުހ ެމ ެކ ެވަ .އދި ޮކމ ަ
ސ
ޚާ ްއ ަ
ިސ ަހ ަމ ުނ ެޖ ުހމާއި މިނި ަވ ްނ ަކ ްނ ެނ ުތ ަމކީ ެވ ް
ޞ ޮކ ްށ އ ްިނތިޚާ ުބ ެގ ަޙ ަރކާ ްތ ަތ ުކ ެގ ޭބ ުރ ްނ ާރވާ ަޙ ަރކާ ްތ ަތ ަކ ްށ ެއ ަކ ޭށ ެނ ަފއ ާ

ދިމާ ެވ ަފ ިއ ަދ ްއ ެޗ ެކ ެވ.

 .11ކުރިއަށް ރޭވިފައިވާ މައިގަނ ުޑ ކަންތައްތަ ްއ
ސ ްޓ ެރ ެޓޖި ްކ ްޕ ޭލ ުނ ަގއިވާ ވާ ަކ ްނ ަކ ްނ ޙާޞި ުލ ުކ ުރ ަމ ްށ ަޓ ަކއި ަ 0200ވ ަނ ައ ަހ ުރ ެގ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ިޝ ުނ ެގ ެ 0205 -0202ގ ް
ޝ ްނ ް
ޯވ ްކ ްޕ ޭލ ްނ ަވނީ ެއ ުކ ަލވާ ާލ ަފ ެއ ެވ.

ސކި ުއރިޓީ ަވ ުރ ަގ ަދ ުކ ުރމާއި ޭބ ުނ ްނ ުކ ާރ
ސ ޮކމ ަ
ެއ ޮގ ުތ ްނ އ ެިލ ްކ ަ
ިޝ ުނ ެގ ެނ ްޓ ޯވ ްކ ެ
ޝ ްނ ް

ސ ްފ ްޓ ެވ ައރ ަތ ްއ އި ުތ ަރ ްށ ަތ ަރ ްއޤީ ުކ ުރ ަމ ްށ ގ ަިނ ްޕ ޭލ ްނ ަތ ެކ ްއ ަވނީ ޭރވި ަފ ެއ ެވޮ .ކމ ަ
ިޝ ުނ ްނ ެއކ ެިއ ިކ ަފ ާރ ްތ ަތ ަކ ްށ އ ްިނތިޚާބާ
ޮ

ސ ަ 0 2 00ވ ަނ ައ ަހ ަރ ްށ
ުގޅި ެގ ްނ ޭދ ަތ ްމރ ުީނ ަތ ްއ ެއ ްއ ަހ ަމ ޮކ ްށ ނި ާޒމީ ޮގ ެތ ްއ ަގ ިއ ެދ ޭވ ެނ ޮގ ަތ ަކ ްށ ަފ ުރމާ ުކ ުރ ުމ ެގ ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ަތ ީކ ެވ ް
ސ 0202
ސ ްއ ަކ ެތ ެކ ެވ .މީ ެގ އި ުތ ުރ ްނ ޤާ ޫނ ުނ ަތކާ ިއ ަގވާއ ުިދ ަތ ްއ ެއ ްއ ަހ ަމ ުކ ުރ ަމ ްށ ލީ ަގ ްލ ޮއޑި ުޓ ެގ ަމ ަ
ޭރވި ަފއިވާ ޮބޑު ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ެވ ް
ސ ްއ ަކ ްތ ަތ ެކ ްއ ުކ ަރ ުމ ްނ ެނ ެވަ .އދި ޭވ ުތ ެވދ ަިޔ ަތ ުނ ަގއި
ަވ ަނ ައ ަހ ުރ ަފ ަށއި ަ 0 2 0 0ވ ަނ ައ ަހ ުރ ނ ްިނ ުމ ަމ ްށ ައ ްނ ަނނީ ގ ަިނ ަމ ަ
ސ ެފށި ަފއި ެވ ެއ ެވ.
ސ ުކ ުރ ުމ ެގ ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ެވ ް
ޭބ ްއ ުވ ުނ އ ްިނތިޚާ ުބ ަތ ުކ ެގ ަމ ުޢ ޫލމާ ުތ ދި ާރ ާ
ިޔސީ ާޕޓީ ަތ ުކ ެގ ޯފ ުމ
ނ ުކ ުރ ަމ ްށ ަޓ ަކއި ެއ ަކ ަމ ްށ ެއ ަކ ަށ ައޅާ ަފއިވާ ުއ ޫ
ޞ ުލ ަތ ްއ ުމ ާރ ަޖ ާޢ ޮކ ްށ ސ ާ
ިޔސީ ާޕޓީ ަތ ުކ ެގ ނި ާޒ ުމ ަހ ުރ ަދ ާ
ސ ާ
ޗ ެޓ ްއ ެއ ުކ ަލވާ ުލ ުމ ެގ
ސ ުކ ުރ ުމ ެގ ަމ ަ
ނ ުކ ުރ ަމ ްށ ެގ ްނ ަނ ްނ ެޖ ޭހ ަބ ަދ ުލ ަތ ްއ ެދ ެނ ަގ ެނ ެއ ަބ ަދ ުލ ަތ ުކ ެގ ަމ ުގ ާ
ސ ްއ ަކ ްތ ަތ ްއ ަހ ުރ ަދ ާ
ސ ް
ްޕ ޮރ ެ
ސ ަވނީ ޭރވި ަފ ެއ ެވ.
ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ެވ ް
ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ާރ
ޝ ްނ ައދި ައ ްނ ެހ ުނ ްނ ަތ ަރ ްއޤީ ައ ްށ ަމ ަ
ދއި ާރ ެގ ަބއި-އ ެިލ ްކ ަ
ސ ަރ ްއޔި ުތ ްނ ެގ ަމޖިލީ ުހ ެގ ޮކ ަމ ްނޑޫ ާ
މީ ެގ އި ުތ ުރ ްނ ެވ ް
ދ ެނ
ނ ުކ ެރ ެވ ުމ ްނ ެނ ެވަ .އ ި
ސ ްއ ަކ ްތ ަތ ްއ ަދ ީ
ޝ ްނ ަތ ަކ ްށ އި ުޢ ާލ ުނ ުކ ެރ ިވ ެއ ަމ ަ
ޮކމިޓީ ަތ ުކ ެގ ަބއި-އ ެިލ ްކ ަ
ދ ުކރި ައ ްށ ބާ ްއ ަވ ްނ ެޖހި ާ
ނ ެއ ުކ ަލވާ ާލ ަފ ެއ ެވ.
އ ްިނތިޚާ ަބ ަކ ްށ ުދ ާރ ާލ ެވ ެވ ްނ ުހ ިރ ަތ ްއ ާޔރީ ަތ ްއ ެދ ެނ ަގ ެނ ެއ ަކ ަމ ްށ ްޕ ޭލ ްނ ަތ ްއ ަވ ީ

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ނ
ނން ުމ ް
ި .13
ިޔ ުބ ައ ަހ ެރ ެކ ެވޮ .ކވިޑް21-
ސ ެއ ެހ ްނ ައ ަހ ުރ ަތ ެކ ޭކ ެއ ްއ ަފ ަދއ ްިނ ޮކމ ަ
ިޝ ަނ ްށ ކާމ ާ
ަ 0202ވ ަނ ައ ަހ ަރކީ ޮގ ްނ ެޖ ުހ ްނ ަތ ްއ ގ ަިނ ަނ ަމ ެވ ް
ސ ަ 2ފ ަހ ެރ ްއ ެގ ަމތ ްިނ އ ްިނތިޚާ ުބ ަތ ަކ ްށ ަވނީ އި ުޢ ާލ ުނ ޮކ ްށ ،އ ްިނތިޚާ ުބ ބާ ްއވާ ަފ ެއ ެވަ .އދި ަ 0202ވ ަނ
ެގ ަބލި ަމޑު ަކ ުމ ެގ ެތ ޭރ ަގއި ެވ ް
ސ ްއ ަކ ްތ ުހ ްއ ުޓ ެމ ްއ ެނތި
ޝ ްނ އި ުޢ ާލ ުނ ޮކ ްށ ެއ އ ްިނތިޚާ ުބ ެގ ަމ ަ
ދއި ާރ ެއ ްއ ެގ ަބއި-އ ެިލ ްކ ަ
ސ ާ 4
ައ ަހ ުރ ނިމި ެގ ްނ ދ ަިޔއީ ެވ ް

ުކ ަރ ުމ ްނ ެނ ެވ.
ދ ުކ ުރ ުމ ަގއި ައދި ާޢ ްއ ުމ
ސ ޮކމ ަ
ޯކވިޑްެ 2 1 -ގ ަ
ސ ޫއލި ްއ ަޔ ުތ ައ ާ
ިޝ ުނ ެގ ޤާ ޫނނީ ަމ ް
ސ ަބ ުބ ްނ ުކރި ަމތިވި ޮގ ްނ ެޖ ުހ ްނ ަތކާ ެއ ުކ ެވ ް
ސ ޚ ުިދ ަމ ްތ ަތ ްއ ޯފ ުރ ޮކ ްށ ދ ުިނ ުމ ެގ ަވ ްއ ަޓ ާފޅި ައ ްށ
ިސ ަފއި ުނވާ ެނ ެއ ެވަ .ނ ަމ ެވ ް
ޚ ުިދ ަމ ްތ ަތ ްއ ޯފ ުރ ޮކ ްށދ ުިނ ުމ ަގއި ެމ ުދ ެކނ ޑު ެމ ްއ ައއ ް
ސ ަހ ެވ ެގ ްނ ދ ަިޔ ެއ ެވ.
ސ ެވ ަފ ޭ
ސ ުވ ްނ ައދި ަބ ެއ ްއ ަކ ްނ ަކ ްނ ައ ަވ ް
ެގ ެނ ުވ ުނ ަބ ަދ ުލ ަތކާ ެއ ުކ ަބ ެއ ްއ ަކ ްނ ަކ ްނ ަލ ް
ސ ްއ ަކ ްތ ެއ ްނ ެމ ުފރި ަހ ަމ ޮގ ުތ ަގއި ުކރި ައ ްށ ެގ ްނދި ުއ ަމ ްށ ަޓ ަކއި ަދ ުއ ަލ ުތ ެގ
ިޝ ުނ ެގ ަމ ަ
ސ ެއ ްއ ަފ ަދއ ްިނ މި ޮކމ ަ
ެއ ެހ ްނ ައ ަހ ުރ ަތ ެކ ޭކ ެވ ް
ނއި ާޢ ްއ ުމ
ިޔސީ ާޕޓީ ަތ ުކ ެގ ަފ ާރ ުތ ްނ ާ
ދ ާރ ަތ ުކ ްނ ެދ ްއވާ ަފއިވާ ެއ ްއބާ ުރ ުލމާއި ެއހީ ެތރި ަކ ްނ ާފ ަހ ަގ ުކ ަރ ެމ ެވަ .އދި ސ ާ
ެއކ ެިއކި އި ާ
ޝ ުކ ުރ ަދ ްނ ަނ ަވ ެމ ެވ.
ަރ ްއޔި ުތ ްނ ެގ ަފ ާރ ުތ ްނ ލިބި ަފއިވާ ެއހީ ެތރި ަކ ްނ ާފ ަހ ަގ ޮކ ްށ ު
ސ ްއ ަކ ުތ ެގ މާ ަހ ުއ ަލ ްށ
ިޝ ުނ ެގ ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ަނ ްށ ަރ ްއކާ ެތރި ަކ ްނ ަކ ަށ ަވ ުރ ޮކ ްށދ ުިނމާ ެއ ުކ ަމ ަ
ޞ ޙާ ަލ ުތ ަގއިޮ ،ކމ ަ
ައދި ޮކވިޑުެ 21-ގ ޚާ ްއ ަ
ޝ ުކ ުރ ަދ ްނ ަނ ަވ ެމ ެވަ .އދި ަ 0202ވ ަނ ައ ަހ ުރ ުކރި ަމތިވި
ިޝ ުނ ެގ ެމ ްނ ަބ ުރ ްނ ަނ ްށ ު
ެގ ެނވި ަފއިވާ ަބ ަދ ުލ ަތ ްއ ާފ ަހ ަގ ޮކ ްށ ،މި ޮކމ ަ
ިޝ ުނ ެގ ަލނ ޑު ަދނ ޑި ަތ ަކ ްށ ވާޞީ ުލ ުކ ުރ ަމ ްށ ަޤ ުއ ީމ ޫރ ެޙ ްއ ަދ ްއކާ ަފއިވާ ީތ ުހރިހާ ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ުކރި
ސޮ ،ކމ ަ
ޮގ ްނ ެޖ ުހ ްނ ަތކާ ެއ ުކ ެވ ް
ޝ ުކ ެރ ްއ ަދ ްނ ަނ ަވ ެމ ެވ.
ސ ު
ސ ްއ ަކ ްތ ާފ ަހ ަގ ޮކ ްށ ަވ ަރ ްށ ޚާ ްއ ަ
މ ްިނ ެނ ްތ ަމ ަ

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ސ ުކ ެރ ްއ ުވ ަމ ްށ ނ ްިނ ެމ ުވ ްނ:
ަ 0202ވ ަނ ައ ަހ ުރ ެގ ައ ަހރީ ރި ޯޕ ްޓ ޮކމ ަ
ިޝ ުނ ްނ ާފ ް

ޝއ ުިޢ ުކ ުރ ަމ ްށ ނ ްިނމީ:
ާ
ުފ ާއ ުދ ަތ ުއފ ްީޤ

ީސ
ިޝ ުނ ެގ ަރއ ް
ޮކމ ަ

ިސ ާމޢ ްީލ ަޙބ ުީބ ަޢ ްބ ުދ ްއ ަރޙ ްީމ
އ ް

ީސ
ިޝ ުނ ެގ ަނއ ުިބ ަރއ ް
ޮކމ ަ

ޝ ުޠ
ަޢލީ ަނ ާ

ިޝ ުނ ެގ ެމ ްނ ަބ ުރ
ޮކމ ަ

ޑރު .މ ަޙ ްއ ަމ ުދ ާޒހ ުިރ

ިޝ ުނ ެގ ެމ ްނ ަބ ުރ
ޮކމ ަ

ުމ ަޙ ްއ ަމ ުދ ާޢޞ ްިފ

ިޝ ުނ ެގ ެމ ްނ ަބ ުރ
ޮކމ ަ

ސ ްނ ަޒ ަކރ ްިއ ާޔ
ަޙ ަ

ރ ެޖ ެނ ަރ ްލ
ސ ްކ ެރ ަޓ ީ
ެ

ެޗ ްކ ުކރީ:
ޝ ްއ ާފ ްފ
ިޝ ުތ ަ
ާޢއ ަ

ޑ ެިރ ްކ ަޓރ

ިސ
ައ ްބ ުދﷲ ުއ ަނއ ް

ިސ ެޓ ްނ ްޓ ޑ ެިރ ްކ ަޓރ
ެއސ ް

ަތ ްއ ާޔ ުރ ުކރީ:
ޝހ ްީނ
އ ްިބ ާރހ ްީމ ާ

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް

ިސރ
ޮއފ ަ
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ޗ ުޕ ުކ ުރ ުމ ެގ
ޯލ ަކ ްލ ަކ ުއ ްނސި ްލ ަތ ުކ ެގ އ ްިނތިޚާބާއި ައ ްނ ެހ ުނ ްނ ެގ ަތ ަރ ްއޤީ ައ ްށ ަމ ަ
ސ ާ
ދ ް
ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ާރ ޮކމިޓީ ެގ އ ްިނތިޚާ ުބ ެ 0202ގ ޯވ ުޓ ަކ ުރ ާ
ޝ ަވ ާރ ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ުމ ެގ ެތ ެރއ ްިނ
ރސ ެއ ްނޑް ަޕ ްބލ ަ
ރސ ާއ ެއ ުކ ޭބ ްއ ިވ ަމ ް
ިޝ ް
އ ްިނތި ާޒ ުމ ަތކާ ެބ ޭހ ޮގ ުތ ްނ ޮނ ެވ ްލޓީ ްޕރ ްިނ ަޓ ް

ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ާރ ޮކމިޓީ ެގ އ ްިނތިޚާ ުބ ެ 0202ގ ޯވ ުޓ ުލ ުމ ެގ ަގއިޑް ަލއ ްިނ ައދި ުގ ުޅ ްނ
ޯލ ަކ ްލ ަކ ުއ ްނސި ްލ ަތ ުކ ެގ އ ްިނތިޚާބާއި ައ ްނ ެހ ުނ ްނ ެގ ަތ ަރ ްއޤީ ައ ްށ ަމ ަ
ނ ެއ ުކ ޭބ ްއވި ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ުމ ެގ ެތ ެރއ ްިނ
ޝ ަވ ާރ ުކ ުރ ަމ ްށ ެހ ްލ ުތ ްޕ ޮރ ެޓ ްކ ަ
ޝ ްނ ެއ ެޖ ްނސީ ެގ ެވރ ްިނ ާ
ުހރި ަކ ްނ ަކމާ ަމ ް

ޝ ަވ ާރ ުކ ުރ ަމ ްށ
ޯލ ަކ ްލ ަކ ުއ ްނސި ްލ ަތ ުކ ެގ އ ްިނތިޚާބާއި ައ ްނ ެހ ުނ ްނ ެގ ަތ ަރ ްއޤީ ައ ްށ ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ާރ ޮކމިޓީ ެގ އ ްިނތިޚާ ުބ ާ 0202އ ުގ ުޅ ްނ ުހރި ަކ ްނ ަކމާ ަމ ް
ނ ެއ ުކ ޭބ ްއވި ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ުމ ެގ ެތ ެރއ ްިނ
ސ ޮކމ ަ
ިސ ެވރ ްިނ ާ
ިޝ ްނ ެގ އ ް
ހި ުއ ަމ ްނ ަރއި ްޓ ް

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ޝ ަނ ްލ
ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ާރ ޮކމިޓީ ެގ އ ްިނތިޚާ ުބ ެ 0202ގ ެނ ަ
ޯލ ަކ ްލ ަކ ުއ ްނސި ްލ ަތ ުކ ެގ އ ްިނތިޚާބާއި ައ ްނ ެހ ުނ ްނ ެގ ަތ ަރ ްއޤީ ައ ްށ ަމ ަ
ެއޑް ަވއި ަޒރީ ޮކމިޓީ ެގ ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ުމ ެތ ެރއ ްިނ

ޝ ަނ ްލ ެއޑް ަވއި ަޒ ީރ ޮކމިޓީ ެގ
ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ާރ ޮކމިޓީ ެގ އ ްިނތިޚާ ުބ ެ 0202ގ ެނ ަ
ޯލ ަކ ްލ ަކ ުއ ްނސި ްލ ަތ ުކ ެގ އ ްިނތިޚާބާއި ައ ްނ ެހ ުނ ްނ ެގ ަތ ަރ ްއޤީ ައ ްށ ަމ ަ
ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ުމ ެތ ެރއ ްިނ

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ިސޓި ްކ ައދި
ޯލ ަކ ްލ ަކ ުއ ްނސި ްލ ަތ ުކ ެގ އ ްިނތިޚާބާއި ައ ްނ ެހ ުނ ްނ ެގ ަތ ަރ ްއޤީ ައ ްށ ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ާރ ޮކމިޓީ ެގ އ ްިނތިޚާ ުބ ެ 0202ގ ޮލޖ ް

ނ ެއ ުކ ޭބ ްއ ިވ ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ުމ ެގ ެތ ެރއ ްިނ
ސ ާލ ަމ ީތ ަކ ްނ ަކމާ ެބ ޭހ ޮގ ުތ ްނ ި
ަ
ިސ ޭބ ުފ ުޅ ްނ ާ
ދ ެވ ިހ ުފ ުލ ުހ ްނ ެގ އ ް

ިސޓި ްކ ައދި
ޯލ ަކ ްލ ަކ ުއ ްނސި ްލ ަތ ުކ ެގ އ ްިނތިޚާބާއި ައ ްނ ެހ ުނ ްނ ެގ ަތ ަރ ްއޤީ ައ ްށ ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ާރ ޮކމިޓީ ެގ އ ްިނތިޚާ ުބ ެ 0202ގ ޮލޖ ް
ނ ެއ ުކ ޭބ ްއ ިވ ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ުމ ެގ ެތ ެރއ ްިނ
ަ
ިސ ޭބ ުފ ުޅ ްނ ާ
ސ ާލ ަމތީ ަކ ްނ ަކމާ ެބ ޭހ ޮގ ުތ ްނ ދި ެވހި ުފ ުލ ުހ ްނ ެގ އ ް

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ިސ ްޓރީ ޮއ ްފ
ޯލ ަކ ްލ ަކ ުއ ްނސި ްލ ަތ ުކ ެގ އ ްިނތިޚާބާއި ައ ްނ ެހ ުނ ްނ ެގ ަތ ަރ ްއޤީ ައ ްށ ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ާރ ޮކމިޓީ ެގ އ ްިނތިޚާ ުބ ެ 0202ގ ަކ ްނ ަކމާ ެބ ޭހ ޮގ ުތ ްނ މިނ ް
ނ ެއ ުކ ޭބ ްއވި ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ުމ ެގ ެތ ެރއ ްިނ
ިސ ޭބ ުފ ުޅ ްނ ާ
ޫޓރި ަޒ ްމ ެގ އ ް

ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ާރ ޮކމިޓީ ެގ އ ްިނތިޚާ ުބ ެ 0202ގ ޯވ ުޓ ުލ ުމ ެގ ަހ ްއ ުގ ލި ިބ ެގ ްނވާ މީ ުހ ްނ ެގ
ޯލ ަކ ްލ ަކ ުއ ްނސި ްލ ަތ ުކ ެގ އ ްިނތިޚާބާއި ައ ްނ ެހ ުނ ްނ ެގ ަތ ަރ ްއޤީ ައ ްށ ަމ ަ
ސއި ުކ ުރ ުމ ެގ ެތ ެރއ ްިނ
ިސ ުޓ ަގއި ެކ ްނޑިޑޭ ުޓ ްނ ެގ ަފ ާރ ުތ ްނ ޮ
ލ ް

ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ާރ ޮކމިޓީ ެގ އ ްިނތިޚާ ުބ ަ 0202ގ ިއ ަރ ްށ ަރ ުށ ަގ ިއ ޯވ ުޓ ެނ ުގ ަމ ްށ ޭބ ުނ ްނވާ ަތ ެކތި
ޯލ ަކ ްލ ަކ ުއ ްނސި ްލ ަތ ުކ ެގ އ ްިނތިޚާބާއި ައ ްނ ެހ ުނ ްނ ެގ ަތ ަރ ްއޤީ ައ ްށ ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ުތ ެގ ެތ ެރއ ްިނ
ޮފ ުނ ުވ ުމ ެގ ަމ ަ

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ާރ ޮކމިޓީ ެގ އ ްިނތިޚާ ުބ ަ 0202ގއި ަރ ްށ ަރ ަށ ްށ ޯވ ުޓ ެނ ުގ ަމ ްށ ޭބ ުނ ްނވާ ަތ ެކތި
ޯލ ަކ ްލ ަކ ުއ ްނސި ްލ ަތ ުކ ެގ އ ްިނތިޚާބާއި ައ ްނ ެހ ުނ ްނ ެގ ަތ ަރ ްއޤީ ައ ްށ ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ުތ ެގ ެތ ެރއ ްިނ
ޮފ ުނ ުވ ުމ ެގ ަމ ަ

ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ާރ ޮކމިޓީ ެގ އ ްިނތިޚާ ުބ ަ 0202ގއި ޯވ ުޓ ާލ ަމ ުރ ަކ ުޒ ަތ ުކ ެގ އ ްިނތި ާޒ ުމ ަތ ްއ
ޯލ ަކ ްލ ަކ ުއ ްނސި ްލ ަތ ުކ ެގ އ ްިނތިޚާބާއި ައ ްނ ެހ ުނ ްނ ެގ ަތ ަރ ްއޤީ ައ ްށ ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ުތ ެގ ެތ ެރއ ްިނ
ސމާއި ޯކޑ ޭިނ ްޓ ުކ ުރ ުމ ެގ ަމ ަ
ަހ ަމ ެޖ ްއ ު

ިޝ ުލ ްނ
ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ާރ ޮކމިޓީ ެގ އ ްިނތިޚާ ުބ ަ 0202ގ ިއ ޯވ ުޓ ާލ ަމ ުރ ަކ ުޒ ަތ ުކ ެގ ޮއފ ަ
ޯލ ަކ ްލ ަކ ުއ ްނސި ްލ ަތ ުކ ެގ އ ްިނތިޚާބާއި ައ ްނ ެހ ުނ ްނ ެގ ަތ ަރ ްއޤީ ައ ްށ ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ުތ ެގ ެތ ެރއ ްިނ
ަހ ަމ ުކ ުރމާއި ޯވ ުޓ ެނ ުގ ަމ ްށ ޭބ ުނ ްނވާ ލ ެިޔކި ުއ ްނ ެއ ަމ ުރ ަކ ުޒ ަތ ަކ ްށ ޮފ ުނ ުވ ުމ ެގ ަމ ަ

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ީސ ުފ ާއ ުދ ަތ ުއފީ ްޤ މީޑި ާއ ައ ްށ ަމ ުޢ ޫލމާ ުތ ެދ ްއ ުވ ްނ
ޮކމ ަ
ިޝ ުނ ެގ ަރއ ް

ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ާރ ޮކމިޓީ ެގ އ ްިނތިޚާ ުބ ް 0202ށ ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ަނ ްށ
ޯލ ަކ ްލ ަކ ުއ ްނސި ްލ ަތ ުކ ެގ އ ްިނތިޚާބާއި ައ ްނ ެހ ުނ ްނ ެގ ަތ ަރ ްއޤީ ައ ްށ ަމ ަ
ހ ްިނ ުގ ުނ ަތ ްމރ ުީނ ަތ ުކ ެގ ެތ ެރއ ްިނ

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ސ ާފ ަހ ަގ ުކ ުރ ުމ ެގ ެތ ެރއ ްިނ
ނ ަބ ްއ ަދ ުލ ުކ ުރމާއިޮ ،ކމ ަ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ިޝ ްނ ެގ ައ ަހ ީރ ުދ ަވ ް
ިޝ ުނ ެގ ެމ ްނ ަބ ުރ ްނ ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ާ
ޝ ްނ ް

ސ ާފ ަހ ަގ ުކ ުރ ުމ ެގ ެތ ެރއ ްިނ
ނ ަބ ްއ ަދ ުލ ުކ ުރމާއިޮ ،ކމ ަ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ިޝ ްނ ެގ ައ ަހ ީރ ުދ ަވ ް
ިޝ ުނ ެގ ެމ ްނ ަބ ުރ ްނ ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ާ
ޝ ްނ ް

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ސ ެގ ަ 22ވ ަނ ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ުމ ެގ ެތ ެރއ ްިނ
ސ ްޓ ަ 22ގ ިއ ޭބ ްއ ުވ ުނ ެފ ްމ ޯބ ާ
ޮ 0202އ ަގ ް

ސ ެގ ަ 22ވ ަނ ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ުމ ެގ ެތ ެރއ ްިނ
ސ ްޓ ަ 22ގއި ޭބ ްއ ުވ ުނ ެފ ްމ ޯބ ާ
ޮ 0202އ ަގ ް

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ޝ ަވ ާރ ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ުމ ެގ ެތ ެރއ ްިނ
ސ ެ.އއިޑް ާއ ެއ ުކ ޭބ ްއ ުވ ުނ ަމ ް
ޫޔ ެ.އ ް

އއ.ފރ ޫިދ ަގއި ޑި ޮމ ްކ ަރސީ ާއއި އ ްިނތިޚާ ުބ ަތ ަކ ްށ ާޢ ްއ ުމ ްނ ޭހ ުލ ްނ ެތރި ުކ ުރ ަމ ްށ ހ ްިނގި ަޙ ަރކާ ްތ ެގ ެތ ެރއ ްިނ
ެ

އއ.ފރ ޫިދ ަގއި ޑި ޮމ ްކ ަރސީ ާއއި އ ްިނތިޚާ ުބ ަތ ަކ ްށ ާޢ ްއ ުމ ްނ ޭހ ުލ ްނ ެތރި ުކ ުރ ަމ ްށ ހ ްިނ ިގ ަޙ ަރކާ ްތ ެގ ެތ ެރއ ްިނ
ެ

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ިސ ަނ ަގއި ެގ ްނ ުކރި ައ ްށ ެގ ްނދ ަިޔ ަޙ ަރކާ ްތ ެގ ެތ ެރއ ްިނ
ސ ާފ ަހ ަގ ުކ ުރ ަމ ްށ ައ ްނ ެހ ްނ ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ އ ް
ަބއ ަިނ ްލ ައ ްޤވާމީ ފި ިރ ެހ ުނ ްނ ެގ ުދ ަވ ް

ިސ ަނ ަގއި ެގ ްނ ުކރި ައ ްށ ެގ ްނދ ަިޔ ަޙ ަރކާ ްތ ެގ
ސ ާފ ަހ ަގ ުކ ުރ ަމ ްށ ައ ްނ ެހ ްނ ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ އ ް
ަބއ ަިނ ްލ ައ ްޤވާމީ ފި ިރ ެހ ުނ ްނ ެގ ުދ ަވ ް
ެތ ެރއ ްިނ

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ޝ ްނ ޮއ ްފ ޯޖޖި ާއ
ސ ްޕ ެޓ ްނ ަބ ުރ ް 02ނ ޮނ ެވ ްމ ަބ ުރ ް 4ށ ޭބ ްއ ުވ ުނ ުމނިސި ަޕ ްލ އ ެިލ ްކ ަ
ެ 0202

ޝ ްނ ަދ ުތ ުރ ެގ ެތ ެރއ ްިނ
ޮއ ްބ ަޒ ޭވ ަ

ޝ ްނ
ޝ ްނ ޮއ ްފ ޯޖޖި ާއ ޮއ ްބ ަޒ ޭވ ަ
ސ ްޕ ެޓ ްނ ަބ ުރ ް 02ނ ޮނ ެވ ްމ ަބ ުރ ް 4ށ ޭބ ްއ ުވ ުނ ުމނިސި ަޕ ްލ އ ެިލ ްކ ަ
ެ
ަދ ުތ ުރ ެގ ެތ ެރއ ްިނ
ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ޝ ްނ ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ުމ ެގ ެތ ެރއ ްިނ
ސ ްޓ ެރ ެޓޖި ްކ ްޕ ޭލ ުނ ެގ ެވލިޑޭ ަ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ިޝ ުނ ެގ ެ 0205-0202ގ ް
ޝ ްނ ް

ނ ުގ ިޅ ެގ ްނ ހ ްިނ ުގ ުނ ަޙ ާރކާ ުތ ެގ ެތ ެރއ ްިނ
ސސި ޭއ ަ
ސ ާފ ަހ ަގ ުކ ުރ ުމ ެގ ޮގ ުތ ްނ ޑައި ެބޓި ްކ ެއ ޯ
ޝ ާ
ަހ ުކ ުރ ަބލީ ެގ ުދ ަވ ް

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ސ ާފ ަހ ަގ ުކ ުރ ުމ ެގ ަޙ ްފ ާލ ެގ ެތ ެރއ ްިނ
ޑި ޮމ ްކ ަރސީ ުދ ަވ ް

ސ ާފ ަހ ަގ ުކ ުރ ުމ ެގ ަޙ ްފ ާލ ެގ ެތ ެރއ ްިނ
ޑި ޮމ ްކ ަރސީ ުދ ަވ ް

ސ ާފ ަހ ަގ ުކ ުރ ުމ ެގ ަޙ ްފ ާލ ެގ ެތ ެރއ ްިނ
ޑި ޮމ ްކ ަރސީ ުދ ަވ ް

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ިސ އ ްިނ ިތޚާ ުބ ޮއ ްބ ާޒ ްވ ުކ ުރ ުމ ެގ ެތ ެރއ ްިނ
ަ 0202ވ ަނ ައ ަހ ުރ ޭބ ްއ ުވ ުނ ކި ްރގީ ްޒ ރި ަޕ ްބ ިލ ްކ ެގ ަމޖިލ ް

ިސ އ ްިނ ިތޚާ ުބ ޮއ ްބ ާޒ ްވ ުކ ުރ ުމ ެގ ެތ ެރއ ްިނ
ަ 0202ވ ަނ ައ ަހ ުރ ޭބ ްއ ުވ ުނ ކި ްރގީ ްޒ ރި ަޕ ްބ ިލ ްކ ެގ ަމޖިލ ް

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ހދޭ .ނ ުކ ެރ ްނ ޫދ ަގ ިއ ޑި ޮމ ްކ ަރސީ ައ ްށ ޭހ ުލ ްނ ެތރި ަކ ްނ އި ުތ ުރ ުކ ުރ ަމ ްށ ހ ްިނ ުގ ުނ ަޙ ަރކާ ުތ ެގ ެތ ެރއ ްިނ

ހދޭ .ނ ުކ ެރ ްނ ޫދ ަގއި ޑި ޮމ ްކ ަރސީ ައ ްށ ޭހ ުލ ްނ ެތރި ަކ ްނ އި ުތ ުރ ުކ ުރ ަމ ްށ ހ ްިނ ުގ ުނ ަޙ ަރކާ ުތ ެގ ެތ ެރއ ްިނ

ހދޭ .ނ ުކ ެރ ްނ ޫދ ަގއި ޑި ޮމ ްކ ަރސީ ައ ްށ ޭހ ުލ ްނ ެތރި ަކ ްނ އި ުތ ުރ ުކ ުރ ަމ ްށ ހ ްިނ ުގ ުނ ަޙ ަރކާ ުތ ެގ ެތ ެރއ ްިނ

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް

ައ ަހރީ ރި ޯޕ ުޓ 2021

85

ރ
ފޮޓޯ ގެލަ ީ

ެކ ޭޕސިޓީ ޑި ެވ ޮލ ްޕ ަމ ްނ ްޓ ޮއ ްނ އ ެިލ ްކ ޯޓ ަރ ްލ ްޕ ޭލނ ްިނގ ( ޮއ ްނ ަލއ ްިނ)

މީޑި ާއ ައ ްށ ަމ ުޢ ޫލމާ ުތ ދ ުިނ ުމ ެގ ެތ ެރއ ްިނ

ްޓ ެރއިނ ްިނ ްގ ްޕ ޮރ ްގ ާރ ްމ ެގ ެތ ެރއ ްިނ

ސ ެއ ްނޑް ަޓއި ްމ ެމ ޭނ ްޖ ަމ ްނ ްޓ ްޓ ެރއިނ ްިނ ްގ
ސ ްޓ ެރ ް
ސް ،
ޯވ ްކ ެއތި ްކ ް

ލީޑަރޝި ްޕ ެއ ްނޑް ެމ ޭނ ްޖ ަމ ްނ ްޓ ްޓ ޭރނ ްިނ ްގ ްޕ ޮރ ްގ ާރ ްމ ެގ ެތ ެރއ ްިނ

ްޕ ޮރ ްގ ާރ ްމ ެގ ެތ ެރއ ްިނ

ހދަ .ނއިވާ ޫދ ަގއި ޑި ޮމ ްކ ަރސީ ައ ްށ ޭހ ުލ ްނ ެތރި ަކ ްނ އި ުތ ުރ ުކ ުރ ަމ ްށ ހ ްިނ ުގ ުނ ަޙ ަރކާ ުތ ެގ ެތ ެރއ ްިނ

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ޝ ްނ ވިޒި ަޓރ ްޕ ޮރ ްގ ާރ ްމ ެ - 0202ޕ ެރ ުގ ޭއ ެގ ަދ ުތ ުރ ެގ
ޭއެ -ވ ްބ ެގ އ ެިލ ްކ ަ

ހދަ .ނއިވާ ޫދ ަގ ިއ ޑި ޮމ ްކ ަރސީ ައ ްށ ޭހ ުލ ްނ ެތރި ަކ ްނ އި ުތ ުރ ުކ ުރ ަމ ްށ ހ ްިނ ުގ ުނ

ެތ ެރއ ްިނ

ަޙ ަރކާ ުތ ެގ ެތ ެރއ ްިނ

ުކ ުޅ ުދ ްއ ުފށި ސިޓީ ަގއި ަގއި ޑި ޮމ ްކ ަރސީ ައ ްށ ޭހ ުލ ްނ ެތރި ަކ ްނ އި ުތ ުރ ުކ ުރ ަމ ްށ ހ ްިނ ުގ ުނ ަޙ ަރކާ ުތ ެގ ެތ ެރއ ްިނ

ިސ ަޓރީ ަހވާ ުލ ުކ ުރ ަމ ްށ ޭބ ްއ ުވ ުނ
ސ ެނ ަ
ޝ ަނ ްލ ާޕޓީ ައ ްށ ަރޖ ް
ޯމ ްލޑި ްވ ް

ިޔސީ ާޕޓ ެީއ ްއ
ޝ ަނ ްލ އ ްިނ ެޓ ްގ ޭރ ަ
ެނ ަ
ޝ ްނ ާޕޓީ" ެގ ަނ ުމ ަގއި ސ ާ

ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ުމ ެގ ެތ ެރއ ްިނ

ުއ ެފ ްއ ުދ ުމ ެގ ުހ ްއ ަދ ަހވާ ުލ ުކ ުރ ަމ ްށ ޭބ ްއ ުވ ުނ ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ުމ ެގ ެތ ެރއ ްިނ

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ސ
ނއި އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ަނ ްލ އ ްިނ ެޓ ްގރިޓީ ޮކމ ަ
ެނ ަ
ޝ ްނ ް
ިޝ ުނ ެގ ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ާ

ިޔސީ ާޕޓީ ަތކާ ެއ ުކ ޭބ ްއ ުވ ުނ ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ުމ ެގ ެތ ެރއ ްިނ
ސ ާ

ސ ްލ ެމ ުޗ ެގ ެތ ެރއ ްިނ
ިޝ ުނ ެގ ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ާނ ެއ ުކ ުކ ުޅ ުނ ެއ ުކ ެވރި ަކ ުމ ެގ ުފ ްޓ ެ
ޮކމ ަ

ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ާރ ޮކމިޓީ ެގ ަބއި-
ޅު .ކ ެރ ްނ ޫދ ެގ ައ ްނ ެހ ުނ ްނ ަތ ަރ ްއޤީ ައ ްށ ަމ ަ

ަގ ުއމީ ޓީ ަމ ްށ ހި ްތ ަވ ުރ ދ ުިނ ުމ ެގ ޮގ ުތ ްނ ުހރިހާ ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ަރ ްތ ުކ ާލ ަގއި

ޝ ުނ ަގއި ޯވ ުޓ ެނ ުގ ުމ ެގ ެތ ެރއ ްިނ
އ ެިލ ްކ ަ

ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ާރ
ނެ .ކނދި ުކ ުޅ ޫދ ަގއި ޑި ޮމ ްކ ަރސީ ައ ްށ ޭހ ުލ ްނ ެތރި ަކ ްނ އި ުތ ުރ ުކ ުރ ަމ ްށ ހ ްިނ ުގ ުނ ަޙ ަރކާ ުތ ެގ ގއ .ވިލިނގިލި ައދި ޅު .ކ ެރ ްނ ޫދ ައ ްނ ެހ ުނ ްނ ަތ ަރ ްއޤީ ައ ްށ ަމ ަ
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ރ
ފޮޓޯ ގެލަ ީ

ޝ ްނ ެގ ެތ ެރއ ްިނ
ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ާރ ޮކމިޓީ ެގ ަބ ިއ-އ ެިލ ްކ ަ
ހދޭ .ނ ުކ ެރ ްނ ޫދ ައ ްނ ެހ ުނ ްނ ެގ ަތ ަރ ްއޤީ ައ ްށ ަމ ަ

ޝ ްނ ަގއި
ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ާރ ޮކމިޓީ ެގ ަބ ިއ-އ ެިލ ްކ ަ
ައ ްނ ެހ ުނ ްނ ެގ ަތ ަރ ްއޤީ ައ ްށ ަމ ަ

ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ާރ ޮކމިޓީ ެގ ަބއި-
އއެ .ފރ ޫިދ ައ ްނ ެހ ުނ ްނ ެގ ަތ ަރ ްއޤީ ައ ްށ ަމ ަ

ސ ްއ ަކ ުތ ެގ ެތ ެރއ ްިނ
މާ ޭލ ަގއި ެބ ެހ ްއ ުޓ ުނ ޮފށީ ެގ ަމ ަ

ޝ ްނ ެގ ެތ ެރއ ްިނ
އ ެިލ ްކ ަ

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ރ
ފޮޓޯ ގެލަ ީ

ީސ ުފ ާއ ުދ ަތ ުއފީ ުޤ މީޑި ާއ ައ ްށ ަމ ުޢ ޫލމާ ުތ ެދ ްއ ުވ ްނ
ޮކމ ަ
ިޝ ުނ ެގ ަރއ ް

ޝ ްނ ެގ ެކ ްނޑިޑޭ ުޓ ްނ ެގ
ދއި ާރ ެގ ަބ ިއ-އ ެިލ ްކ ަ
ަރ ްއޔި ުތ ްނ ެގ ަމޖި ީލ ުހ ެގ ޮކ ަމ ްނޑޫ ާ

ޝ ްނ ެގ ެކ ްނޑިޑޭ ުޓ ްނ ެގ
ދއި ާރ ެގ ަބ ިއ-އ ެިލ ްކ ަ
ަރ ްއޔި ުތ ްނ ެގ ަމޖި ީލ ުހ ެގ ޮކ ަމ ްނޑޫ ާ

ސމި ްއ ާޔ ުތ ެގ ެތ ެރއ ްިނ
ަނ ްނ ަތ ުރތީ ުބ ުކ ުރ ަމ ްށ ޭބ ްއ ުވ ުނ ަރ ް

ސމި ްއ ާޔ ުތ ެގ ެތ ެރއ ްިނ
ަނ ްނ ަތ ުރތީ ުބ ުކ ުރ ަމ ްށ ޭބ ްއ ުވ ުނ ަރ ް

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ަނ ްނ

ަމގާ ްމ

ސ ްނ ަޒ ަކ ިރ ްއ ާޔ
ަޙ ަ

ސ ްކ ެރ ަޓރީ ެޖ ެނ ަރ ްލ
ެ

ިސމާޢީ ްލ
ަ
ޝ ުހ ާލ އ ް

ޑ ެިރ ްކ ަޓރ

ސ 2
އީެ .އ ްކ ް

ނ ްލ
ުމ ަޙ ްއ ަމ ުދ ައ ީ

ޑ ެިރ ްކ ަޓރ

ސ 2
އީެ .އ ްކ ް

އި ްބ ާރހީ ްމ ޙާ ިފ ްޒ

ޑ ެިރ ްކ ަޓރ

ސ 2
އީެ .އ ްކ ް

ޝ ްއ ާފ ްފ
ިޝ ުތ ަ
ާޢއ ަ

ޑ ެިރ ްކ ަޓރ

ސ 2
އީެ .އ ްކ ް

ިޔމާ ުމ ަޙ ްއ ަމ ުދ
ޝ ާ

ެޑ ިޕ ުއޓީ ޑ ެިރ ްކ ަޓރ

ސ 4
ެއ ްމ ެ.އ ް

ައ ްޙ ަމ ުދ ުމ ާޢ ްޒ

ިސ ެޓ ްނ ްޓ ޑ ެިރ ްކ ަޓރ
ެއސ ް

ސ 3
ެއ ްމ ެ.އ ް

ިސ
ަޢ ްބ ުދﷲ ުއ ަނއ ް

ިސ ެޓ ްނ ްޓ ޑ ެިރ ްކ ަޓރ
ެއސ ް

ސ 3
ެއ ްމ ެ.އ ް

ީނ ަރޝ ުީދ
ސ ާ

ިސ ެޓ ްނ ްޓ ޑ ެިރ ްކ ަޓރ
ެއސ ް

ސ 3
ެއ ްމ ެ.އ ް

ާއމ ަިނ ުތ ައޒީ ާފ

ިސ ެޓ ްނ ްޓ ޑ ެިރ ްކ ަޓރ
ެއސ ް

ސ 3
ެއ ްމ ެ.އ ް

ަމ ްރ ަޔ ްމ ަނ ްޒރ ާީނ

ިސ ެޓ ްނ ްޓ ޑ ެިރ ްކ ަޓރ
ެއސ ް

ސ 3
ެއ ްމ ެ.އ ް

ޝދީ
ަ
ޝ ުހ ާލ ުރ ް

ިސ ެޓ ްނ ްޓ ޑ ެިރ ްކ ަޓރ
ެއސ ް

ސ 3
ެއ ްމ ެ.އ ް

ސ
ސ ުއ ަ
ާފތި ަމ ުތ ަ
ޝ ްނ ޫމ ާ

ިސ ެޓ ްނ ްޓ ޑ ެިރ ްކ ަޓރ
ެއސ ް

ސ 3
ެއ ްމ ެ.އ ް

ުމ ަޙ ްއ ަމ ުދ ޝި ާފ ްނ

ިސ ެޓ ްނ ްޓ ޑ ެިރ ްކ ަޓރ
ެއސ ް

ސ 3
ެއ ްމ ެ.އ ް

ޝބާ ބާޤި ުރ
ާފތި ަމ ުތ ަ

ިސ ެޓ ްނ ްޓ ޑ ެިރ ްކ ަޓރ
ެއސ ް

ސ 3
ެއ ްމ ެ.އ ް

ސ ްމ ާރ
ާއމ ަިނ ުތ ަ

ިސ ެޓ ްނ ްޓ ޑ ެިރ ްކ ަޓރ
ެއސ ް

ސ 3
ެއ ްމ ެ.އ ް

ޝހި ާޔ
ަމ ްރ ަޔ ްމ ާ

ިސ ެޓ ްނ ްޓ ޑ ެިރ ްކ ަޓރ
ެއސ ް

ސ 3
ެއ ްމ ެ.އ ް

ސއ ްިނ ައ ްޛހާ ްނ
ުޙ ަ

ިސ ްޓ ޭރ ަޓރ
ިސ ަޓ ްމ ެއޑްމިނ ް
ސ ް

ސ 3
ެއ ްމ ެ.އ ް

ޝކި ުރ
ާޢއ ަ
ޝ ާފ ާ
ިޝ ުތ ުޔ ް

ިސ ެޓ ްނ ްޓ ޑ ެިރ ްކ ަޓރ
ެއސ ް

ސ 3
ެއ ްމ ެ.އ ް

މާހާ ަޢފީ ްފ

ިސރ
ސީނި ައރ ޮއފ ަ

ސ 2
ެއ ްމެ .އ ް

ނ ަރޝ ުީދ
ާޢއ ަ
ިޝ ުތ ުޔ ްމ ާ

ިސރ
ސީނި ައރ ޮއފ ަ

ސ 2
ެއ ްމެ .އ ް

ޝރީ ުފ
ޝ ުހނީ ާޒ ަ
ަ

ިސރ
ސީނި ައރ ޮއފ ަ

ސ 2
ެއ ްމެ .އ ް

ސ ުހ ާލ
ާފތި ަމ ުތ ަ

ިސރ
ސީނި ައރ ޮއފ ަ

ސ 2
ެއ ްމެ .އ ް

ސޢ ުީދ
ިޝ ުޙ ަ
ވ ާ

ިސރ
ސީނި ައރ ޮއފ ަ

ސ 2
ެއ ްމެ .އ ް

ަޢލީ ަޢ ްބ ުދ ްއ ަރ ްޙމާ ްނ

ިސރ
ސީނި ައރ ޮއފ ަ

ސ 2
ެއ ްމެ .އ ް

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ަނ ްނ

ަމގާ ްމ

ޝ ްނ
ްކ ެލސިފި ޭކ ަ

ިނ ުދ
ުޙ ަ
ސއ ްިނ ޖ ާ

ިސރ
ސީނި ައރ ޮއފ ަ

ސ 2
ެއ ްމެ .އ ް

ސޢ ުީދ
ަޢ ްބ ުދﷲ ަ

ިސރ
ސީނި ައރ ޮއފ ަ

ސ 2
ެއ ްމެ .އ ް

ަރ ްމޒި ްއ ާޔ ައ ްޙ ަމ ުދ

ިސރ
ސީނި ައރ ޮއފ ަ

ސ 2
ެއ ްމެ .އ ް

ަޒ ުއ ަފ ާރ ްނ ަރޝ ުީދ

ިސރ
ސީނި ައރ ޮއފ ަ

ސ 2
ެއ ްމެ .އ ް

ނ
ަމ ްރ ަޔ ްމ ައ ްޒ ާ

ރނ ްލ ޮއޑި ަޓރ
އ ްިނ ަޓ ަ

ސ3
ެއ ްމ ެ.އ ް

ިނ ާޔ
ޫޔސީ ޢ ާ

ިސރ
ޮއފ ަ

ސ 4
ީ.އ ް
ޖ ެ

ައ ުހ ަމ ުދ ަނޝ ުީދ

ިސރ
ޮއފ ަ

ސ 3
ީ.އ ް
ޖ ެ

ައ ްޙ ަމ ުދ ާޢސި ްމ

ިސރ
ޮއފ ަ

ސ 3
ީ.އ ް
ޖ ެ

ީޝ ައ ްމ ަޖ ުދ
ަޔއ ް

ިސރ
ޮއފ ަ

ސ 3
ީ.އ ް
ޖ ެ

ިޔ ާޒ
ަމ ްރ ަޔ ްމ ޝ ާ

ިސރ
ޮއފ ަ

ސ 3
ީ.އ ް
ޖ ެ

ޝ
ާޢއ ަ
ިޝ ުތ ިފ ާރ ާ

ިސރ
ޮއފ ަ

ސ 3
ީ.އ ް
ޖ ެ

ސ
ަޙ ަ
ސ ްނ ާފ ިއ ްޤ ޫމ ާ

ިސރ
ޮއފ ަ

ސ 3
ީ.އ ް
ޖ ެ

ޝ ްޒ ާރ ުމ ަޙ ްއ ަމ ުދ
ު

ިސރ
ޮއފ ަ

ސ 3
ީ.އ ް
ޖ ެ

ީސ
ުމ ަޙ ްއ ަމ ުދ ާރއި ްފ އި ްބ ާރހީ ްމ ޢ ާ

ިސރ
ޮއފ ަ

ސ 3
ީ.އ ް
ޖ ެ

ިޝ ުތ ޝި ްފ ާޒ
ާޢއ ަ

ިސރ
ޮއފ ަ

ސ 3
ީ.އ ް
ޖ ެ

ީޝ
ާޢއ ަ
ިޝ ުތ ނ ާ

ިސރ
ޮއފ ަ

ސ 3
ީ.އ ް
ޖ ެ

ާއމ ަިނ ުތ ޝިމާ ާޢރި ްފ

ިސރ
ޮއފ ަ

ސ 3
ީ.އ ް
ޖ ެ

ސއ ްިނ
ައ ްޙ ަމ ުދ ަޢޒީ ްމ ުޙ ަ

ިސރ
ޮއފ ަ

ސ 3
ީ.އ ް
ޖ ެ

ީނ
ާފޠި ަމ ުތ ަމޒ ާ

ިސރ
ޮއފ ަ

ސ 3
ީ.އ ް
ޖ ެ

ޝހ ްީނ
އި ްބ ާރހީ ްމ ާ

ިސރ
ޮއފ ަ

ސ 3
ީ.އ ް
ޖ ެ

ައ ްޙ ަމ ުދ ަރޝ ުީދ

ިސރ
ޮއފ ަ

ސ 3
ީ.އ ް
ޖ ެ

ސޢ ުީދ
ަޠ ްލ ަޙ ުތ ަ

ިސރ
ޮއފ ަ

ސ 3
ީ.އ ް
ޖ ެ

ޝ ްއމާ ަޤ ްއ ޫޔ ްމ
ާފތި ަމ ުތ ަ

ިސރ
ޮއފ ަ

ސ 3
ީ.އ ް
ޖ ެ

ސ
ަ
ޞފި ްއ ާޔ ުމ ާ

ިސރ
ޮއފ ަ

ސ 3
ީ.އ ް
ޖ ެ

ދ
ާފޠި ަމ ުތ ަރ ީ
ޝ ާ

ިސރ
ޮއފ ަ

ސ 3
ީ.އ ް
ޖ ެ

ޝފި ާޢ ުމ ަޙ ްއ ަމ ުދ
ާ

ިސރ
ޮއފ ަ

ސ 3
ީ.އ ް
ޖ ެ

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ަނ ްނ

ަމގާ ްމ

ޝ ްނ
ްކ ެލސިފި ޭކ ަ

ައ ްޙ ަމ ުދ ޫނ ްޙ

ިސރ
ޮއފ ަ

ސ 3
ީ.އ ް
ޖ ެ

ޝހ ުިދ
ައ ްޙ ަމ ުދ ާ

ިސރ
ސ ޮއފ ަ
ެމއ ްިނ ަޓ ަނ ްނ ް

ސ 4
ސ ެ.އ ް
ެއ ް

ސއ ްިނ
ައ ްޙ ަމ ުދ ުޙ ަ

ސ ަޕ ަވއި ަޒރ
ިސ ަޓ ްނ ްޓ ު
ެއސ ް

ސ 4
ސ ެ.އ ް
ެއ ް

ިސ ްޙ
ުމ ަޙ ްއ ަމ ުދ ނ ާ

ިޕ ޯއ ްނ

ސ 3
ސ ެ.އ ް
ެއ ް

ިޝ ުތ ަނ ީޒ ާރ
ާޢއ ަ

ސ ްއ ަކ ުތ
ަމ ަ

ސ 3
ސ ެ.އ ް
ެއ ް

ނ ުކ
ާޢޞިމާ އި ްބ ާރހި ްމ ަމ ި

ސ ްއ ަކ ުތ
ަމ ަ

ސ 3
ސ ެ.އ ް
ެއ ް

ަހ ީފ ާޒ އި ްބ ާރހީ ްމ

ސ ްއ ަކ ުތ
ަމ ަ

ސ 3
ސ ެ.އ ް
ެއ ް

ަޙ ްއވާ ާޒހި ާރ

ސ ްއ ަކ ުތ
ަމ ަ

ސ 3
ސ ެ.އ ް
ެއ ް

ޝރީ ްފ
ައ ްޙ ަމ ުދ ަ

ސ ަޕ ަވއި ަޒރ
ިސ ެޓ ްނ ްޓ ް
ެއސ ް

ސ 4
ސ ެ.އ ް
ެއ ް

ައ ްޙ ަމ ުދ މި ާޢ ުޛ

ޑް ަރއި ަވރ

ސ 4
ސ ެ.އ ް
ެއ ް

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ޖަދުވަ ުލ1 -

ދިވެހިރާއް ޭޖ ެގ ސުޕްރީމް ޯކޓު ައދި ހައިކޯ ަޓށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ ަތ ްއ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް
-

ިމއީ،

--

ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ާރ ޮކމިޓީ ެގ އ ްިނތިޚާ ުބ ަ 0202ގއި،
ޯލ ަކ ްލ ަކ ުއ ްނސި ްލ ަތ ުކ ެގ އ ްިނތިޚާބާއި ައ ްނ ެހ ުނ ްނ ެގ ަތ ަރ ްއޤީ ައ ްށ ަމ ަ

ހއ .ފި ްއ ަލ ޫދ ަގއި ެބ ެހ ްއ ުޓ ުނ ަނ ްނ ަބ ުރ

ީސ ަކ ަމ ްށ
ޯވ ުޓ ޮފ ްށ ަޓ ްށ ާލ ަފއިވާ ޯވ ުޓ ަތ ުކ ެގ ެތ ެރއ ްިނ ފި ްއ ަލ ޫދ ަކ ުއ ްނސި ްލ ެގ ަރއ ް

ޝ ަދ ްށ ދީ ަފއިވާ ޯވ ެޓ ްއޭ ،އ ަނ ެގ ަނ ުމ ެގ ަބ ަދ ުލ ަގ ިއ ވާ ަދ ެވރި
ުކރި ަމތި ާލ ަފއިވާ ެކ ްނޑިޑޭ ުޓ ހއ.ފި ްއ ަލ ޫދ  /ފިނިވާ ެގު ،މ ަޙ ްއ ަމ ުދ އި ުރ ާ
ނއި،
ނ ަފއި ުވ ުމ ެގ ަ
ސ ަބ ުބ ްނ ާ
ައ ެނ ްއ ެކ ްނޑިޑޭ ުޓ ެގ ަނ ުމ ަގ ިއ ުގ ާ

(އ ެކ ްއ)
(ދ ްއ) ެކ ްނޑިޑޭ ުޓ ްނ ަނ ްށ ލިބި ަފއިވާ ޯވ ުޓ ަފ ަރ ަޤ ީކ ެ 2
ޭ 0

ޝ ުދ ެގ އ ްިނތިޚާބީ ަޙ ްއ ެޤ ްއ ެގ ްއލި ަފއިވާ ަކ ަމ ްށ ުބ ެނ ،ހއ.ފި ްއ ަލ ޫދ ަގއި ެބ ެހ ްއ ުޓ ުނ ަނ ްނ ަބ ުރ
ޯވ ުޓ ަކ ަމ ްށ ވާއި ުރު ،މ ަޙ ްއ ަމ ުދ އި ުރ ާ
ީސ ަކ ަމ ްށ ުކރި ަމތި ާލ ަފއިވާ ެކ ްނޑިޑޭ ުޓ ްނ ެގ ޯވ ުޓ
ޯވ ުޓ ޮފ ްށ ަޓ ްށ ާލ ަފއިވާ ޯވ ުޓ ަތ ުކ ެގ ެތ ެރއ ްިނ ހއ .ފި ްއ ަލ ޫދ ަކ ުއ ްނސި ްލ ެގ ަރއ ް
ޝ ުދ
ސ ޮކމ ަ
ައ ުލ ްނ ުގ ުނ ަމ ްށ އ ެިލ ްކ ަ
ިޝ ުނ ެގ ަމ ްއ ަޗ ްށ ަޢ ުމ ުރ ޮކ ްށ ެދ ްއ ުވ ްނ ެއދި ހއ.ފި ްއ ަލ ޫދ  /ފިނިވާ ެގު ،މ ަޙ ްއ ަމ ުދ އި ުރ ާ
ޝ ްނ ް
ސ ަލ ެއ ެކ ެވ.
ުހ ަށ ަހޅާ ަފއިވާ ަމ ްއ ަ

ޝ ުދ ެގ ަފ ާރ ުތ ްނ ެއދި ަފއިވާ ޮގ ަތ ްށ ހއ .ފި ްއ ަލ ޫދ ަގ ިއ ެބ ެހ ްއ ުޓ ުނ ަނ ްނ ަބ ުރ
ހއ .ފި ްއ ަލ ޫދ  /ފިނިވާ ެގު ،މ ަޙ ްއ ަމ ުދ އި ުރ ާ
ީސ ަކ ަމ ްށ ުކރި ަމތި ާލ ަފއިވާ ެކ ްނޑިޑޭ ުޓ ްނ ެގ ޯވ ުޓ
ޯވ ުޓ ޮފ ްށ ަޓ ްށ ާލ ަފއިވާ ޯވ ުޓ ަތ ުކ ެގ ެތ ެރއ ްިނ ހ އ  .ފި ްއ ަލ ޫދ ަކ ުއ ްނސި ްލ ެގ ަރއ ް
ިޝ ުނ ެގ ަމ ްއ ަޗ ްށ ަޢ ުމ ެރ ްއ ެނ ެރ ޭދ ެނ ަތ ެނ ްއ ެނ ްތ ަކ ަމ ްށ ަކނ ޑަ ައ ަޅއި،
ސ ޮކމ ަ
ސ ަތ ްއ ައ ުލ ްނ ުގ ުނ ުމ ްށ އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
ދ ް
ަކ ުރ ާ
ިޔ ުރ ްނ ެގ އި ްއތި ާފ ުޤ ްނ ަވނީ ުޙ ުކ ްމ ުކ ަރ ްއވާ ަފ ެއ ެވ
ަފނޑ ާ

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ޖަދުވަލު 1 -ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓު އަދި ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަހއިކޯޓު
-

--

ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ާރ ޮކމިޓީ ެގ އ ްިނތިޚާ ުބ ަ 0 2 0 2ގއި،
ިމއީޯ ،ލ ަކ ްލ ަކ ުއ ްނސި ްލ ަތ ުކ ެގ އ ްިނތިޚާބާ ިއ ައ ްނ ެހ ުނ ްނ ެގ ަތ ަރ ްއޤީ ައ ްށ ަމ ަ
ސ ޫދ ެ /ދ ަރ ަހު ،ޛ ްލކި ުފ ިލ ަޢ ީލ ަނ ްނ ާފ ަހ ަގ ުކ ުރ ަމ ްށ ަޓ ަކއިެ ،އ
ދ ުހ ަގ ިއ ކު .ތ ުލ ް
ީސ ެގ ޯވ ުޓ ަކ ުރ ާ
ސ ޫދ ަކ ުއ ްނސި ްލ ަރއ ް
ކު .ތ ުލ ް
ސ ޫދ
ިސ ަޓރީ ޮކ ްށ ަފއިވާ ޯލ ޯގ ެނ ަތތީެ ،އ ަފ ާރ ަތ ްށ އި ާއ ަދ ުނ ުކ ެރ ޭވ ަފ ަދ ެގ ްއ ުލ ްނ ަތ ެކ ްއ ލިބި ަފއިވާތީ ،ކ ު .ތ ުލ ް
ަފ ާރ ުތ ްނ ަރޖ ް
ީސ ަކ ުމ ެގ ަމޤާ ަމ ްށ މީ ަހ ުކ ޮހ ުވ ަމ ްށ ޭބ ްއ ުވ ުނ އ ްިނތިޚާ ުބ ބާޠި ުލ ޮކ ްށަ ،އ ުލ ްނ އ ްިނތިޚާ ެބ ްއ ބާ ްއ ަވއިދ ުިނ ަމ ްށ
ަކ ުއ ްނސި ްލ ަރއ ް
ސ ޫދ /
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ިޝ ުނ ެގ ަމ ްއ ަޗ ްށ ަޢ ުމ ުރ ޮކ ްށ ެދ ްއ ުވ ަމ ްށ ެއދި ކ ު .ތ ުލ ް
ޝ ްނ ް

ެދ ަރ ަހު ،ޛ ްލކި ުފލި ަޢލީ ުހ ަށ ަހޅާ ަފއިވާ

ސ ަލ ެއ ެކ ެވ.
ަމ ްއ ަ

ިޝ ްނ ުނ ަވ ަތ ޯލ ޯގ ުނހި ެމ ުނ ަމ ްށ ނ ްިނމި
ސ ޫދ ެ /ދ ަރ ަހު ،ޛ ްލކި ުފ ިލ ަޢލީ ެގ ނ ާ
ދ ުހ ަގ ިއ ކު .ތ ުލ ް
ދއި ާރ ެގ ޯވ ުޓ ަކ ުރ ާ
ސ ޫދ ާ
ކު .ތ ުލ ް
ނ ައ ްށ ައ ްނގާ ަފއ ުިނ ުވ ަމ ީކ ޤާ ޫނ ުނ ަނ ްނ ަބ ުރ  ( 2 2 0 0 2 2 2އ ްިނތިޚާ ުބ ަތކާ ެބ ޭހ ާޢ ްނ ުމ ޤާ ޫނ ުނ) ާއ ޚި ާލ ަފ ްށ
ނ ްިނ ުމ ްނ ޭއ ާ
ދ ުހ ަގއި ުޛ ްލކި ުފލި ަޢލީ ެގ ޯލ ޯގ /
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ސ ޯވ ުޓ ަކ ުރ ާ
ިޝ ުނ ްނ ޮކ ްށ ަފއިވާ ަކ ެމ ްއ ަކ ަމ ްށ ަކނ ޑަ ައ ަޅއިަ ،ނ ަމ ެވ ް
ޝ ްނ ް
ިޔ ުރ ްނ ަނ ްށ
ދ ެނ ަކ ަމ ްށ މި ަމ ްއ ަ
ިޝ ްނ ެނ ުތ ުމ ެގ ަ
ސ ަލ ެބލި ަފނ ޑ ާ
ދއިމީ ަނތީޖާ ައ ްށ ަބ ަދ ުލ ައ ުތ ެވ ާ
ސ ަބ ުބ ްނ މި އ ްިނތިޚާ ުބ ެގ ާ
ނ ާ
ުބ ަރ ުނ ެވ ޭވތީު ،ޛ ްލކި ުފލި ަޢލީ ެގ ަފ ާރ ުތ ްނ ެއދި ަފއިވާ ަފ ަދއ ްިނ ޯލ ަކ ްލ ަކ ުއ ްނސި ްލ ަތ ުކ ެގ އ ްިނތިޚާބާއި ައ ްނ ެހ ުނ ްނ ެގ ަތ ަރ ްއޤީ ައ ްށ
ީސ ުކ ޮހ ުވ ަމ ްށ ޭބ ްއވި އ ްިނތިޚާ ުބ ބާޠި ުލ ޮކ ްށ
ސ ޫދ ަކ ުއ ްނސި ްލ ެގ ަރއ ަ
ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ާރ ޮކމިޓީ ެގ އ ްިނތިޚާ ުބ ަ 02 0 2ގއި ކ ު .ތ ުލ ް

ިޔ ުރ ްނ ެގ އި ްއތި ާފ ުޤ ްނ ަވނީ
ައ ުލ ްނ އ ްިނތިޚާ ުބ ޭބ ްއ ުވ ަމ ްށ ައ ުމ ުރ ެނ ެރ ްނ ެޖ ޭހ ަތ ެނ ްއ ެނ ްތ ަކ ަމ ްށ މި ަމ ްއ ަ
ސ ަލ ެބލި ަފނ ޑ ާ
ުޙ ުކ ްމ ުކ ަރ ްއވާ ަފ ެއ ެވ.

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ޖަދުވަލު 1 -ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓު އަދި ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަހއިކޯޓު
ިމއީ،

--

ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ާރ ޮކމިޓީ ެގ އ ްިނތިޚާ ުބ ަ 0202ގއި
ޯލ ަކ ްލ ަކ ުއ ްނސި ްލ ަތ ުކ ެގ އ ްިނތިޚާބާއި ައ ްނ ެހ ުނ ްނ ެގ ަތ ަރ ްއޤީ ައ ްށ ަމ ަ

ިޝ ުނ ެގ ަމ ްއ ަޗ ްށ
ސ ޮކމ ަ
ީސ ެގ އ ްިނތިޚާ ުބ ބާޠި ުލ ޮކ ްށަ ،އ ުލ ްނ އ ްިނތިޚާ ުބ ޭބ ްއ ުވ ަމ ްށ އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
ގއޮ .ކނޑޭ ަކ ުއ ްނސި ްލ ެގ ަރއ ް

ައ ުމ ުރ ޮކ ްށ ެދ ްއ ުވ ަމ ްށ ުނ ަވ ަތ މާ ޭލ ަގއި ެބ ެހ ްއ ުޓ ުނ ަނ ްނ ަބ ުރ
ޓއި،
ޯވ ުޓ ޮފ ްށ ާ

ުހ ުޅމާ ެލ ަގއި ެބ ެހ ްއ ުޓ ުނ ަނ ްނ ަބ ުރ

ޓއި ،ގއޮ .ކނޑޭ ަގއި ެބ ެހ ްއ ުޓ ުނ ަނ ްނ ަބ ުރ
ޯވ ުޓ ޮފ ްށ ާ
ީސ ެގ ޯވ ުޓ ައ ުލ ްނ
ޯވ ުޓ ޮފށީ ެގ ގއޮ .ކނ ޑޭ ަކ ުއ ްނސި ްލ ެގ ަރއ ް

ސ ަލ ެއ ެކ ެވ.
ުގ ަނއިދ ުިނ ަމ ްށ ުޙ ުކ ްމ ޮކ ްށ ެދ ްއ ުވ ަމ ްށ ެއ ި
ޝ ަޢއި ުބ ުމ ަޙ ްއ ަމ ުދދީދީ ުހ ަށ ަހޅާ ަފއިވާ ަމ ްއ ަ
ދ ގއޮ .ކނޑޭ ެ /ހ ެލގިލިު ،

ޯލ ަކ ްލ ަކ ުއ ްނސި ްލ ަތ ުކ ެގ އ ްިނތިޚާބާއި ައ ްނ ެހ ުނ ްނ ެގ ަތ ަރ ްއޤީ ައ ްށ ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ާރ ޮކމިޓީ ެގ އ ްިނތިޚާ ުބ ަ 0202ގއި ގއޮ .ކނ ޑޭ
ީސ އ ްިނތިޚާ ުބ ުކ ުރ ަމ ްށ ެބ ެހ ްއ ުޓ ުނ ަނ ްނ ަބ ުރ
ަކ ުއ ްނސި ްލ ެގ ަރއ ް

ޓއި،
ޯވ ުޓ ޮފ ްށ ާ

ުހ ުޅމާ ެލ ަގ ިއ ެބ ެހ ްއ ުޓ ުނ ަނ ްނ ަބ ުރ

ިޝ ުނ ްނ ަޢ ަމ ުލ ޮކ ްށ ަފއިވާ ޮގ ަތ ާށއި،
ސ ޮކމ ަ
ުގޅި ެގ ްނ އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް

ޓއި،
ޯވ ުޓ ޮފ ްށ ާ

ގއޮ .ކނ ޑޭ ަގއި ެބ ެހ ްއ ުޓ ުނ ަނ ްނ ަބ ުރ

ޝ ުކވާ ަތ ަކ ާށއިެ ،އ ަ
ޓ ެމ ުދ ޮކ ްށ ަފއިވާ ަ
ޝ ުކވާ ަތކާ
ޯވ ުޓ ޮފށީ ެގ ޯވ ާ
ިސ ެވ
ޝ ުކވާ ަތކާ ުގޅި ެގ ްނ ަ
ެއ ަ
ޝރީ ަޢ ުތ ްނ ެބ ިލ ެބ ުލ ުމ ްނ އ ް

ީސ އ ްިނތިޚާ ުބ ުކ ުރ ަމ ްށ
ާފ ަހ ަގ ުކ ެރ ުވ ުނ ުނ ުކތާ ަތ ުކ ަގ ިއ ަބ ާޔ ްނ ުކ ެރ ުވ ުނ ަކ ްނ ަކ ަމ ްށ ރި ާޢ ަޔ ްތ ުކ ުރ ުމ ްނ ،ގއޮ .ކނޑޭ ަކ ުއ ްނސި ްލ ެގ ަރއ ް
ެބ ެހ ްއ ުޓ ުނ ަނ ްނ ަބ ުރ
ަނ ްނ ަބ ުރ

ޓއި ،ގއޮ .ކނޑޭ ަގއި ެބ ެހ ްއ ުޓ ުނ ަނ ްނ ަބ ުރ
ޯވ ުޓ ޮފ ްށ ާ

ޓއިު ،ހ ުޅމާ ެލ ަގއި ެބ ެހ ްއ ުޓ ުނ
ޯވ ުޓ ޮފ ްށ ާ

ސ ަލ ެބލި
ސކި ުއރިޓީ ުއ ަރ ަކނ ޑަ ްނ ެޖ ޭހ ޙާ ަލ ެތ ްއ ދިމާ ެވ ަފއިވާ ަކ ަމ ްށ މި ަމ ްއ ަ
ޯވ ުޓ ޮފށީ ެގ ޙާ ްއ ަ
ޞ ެ

ދ ެގ ަ 3ވ ަނ ަނ ްނ ަބ ަރ ްށ
ިޔ ުރ ްނ ަނ ްށ އި ްއތި ާފ ުޤ ެވވި ަފއިވާތީޯ ،ލ ަކ ްލ ަކ ުއ ްނސި ްލ ަތ ުކ ެގ އ ްިނތިޚާ ުބ ެގ ަގވާއ ުިދ ެގ ަ 52ވ ަނ މާ ްއ ާ
ަފނޑ ާ
ީސ އ ްިނތިޚާ ުބ ުކ ުރ ަމ ްށ ެބ ެހ ްއ ުޓ ުނ ަނ ްނ ަބ ުރ
ރި ާއ ަޔ ްތ ޮކ ްށ ،ގއޮ .ކނޑޭ ަކ ުއ ްނސި ްލ ެގ ަރއ ް
ެބ ެހ ްއ ުޓ ުނ ަނ ްނ ަބ ުރ

ޓއި،
ޯވ ުޓ ޮފ ްށ ާ

ުހ ުޅމާ ެލ ަގއި ެބ ެހ ްއ ުޓ ުނ ަނ ްނ ަބ ުރ

ޓއި ،ގއޮ .ކނޑޭ ަގއި
ޯވ ުޓ ޮފ ްށ ާ
ސކި ުއރިޓީ ުއ ަރ
ޯވ ުޓ ޮފށީ ެގ ޚާ ްއ ަ
ޞ ެ

ިޝ ުނ ެގ ަމ ްއ ަޗ ްށ
ސ ޮކމ ަ
ަކނޑައިެ ،އ ޯވ ުޓ ޮފށި ަތ ުކ ެގ ެއ ްނ ެމ ަހއި ޯވ ެޓ ްއ ުގ ަނއިަ ،އ ުލ ްނ ަނތީޖާ ަކނޑަ ެއ ުޅ ަމ ްށ ،އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
ނ ުޙ ުކ ްމ ުކ ަރ ްއވާ ަފ ެއ ެވ
ަޢ ުމ ުރ ުކ ަރ ްއ ަވ ިއ ަވ ީ

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ޖަދުވަލު 1 -ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓު އަދި ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަހއިކޯޓު
ިމއީ،

--

ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ާރ ޮކމިޓީ ެގ އ ްިނތިޚާ ުބ ަ 0202ގއި
ޯލ ަކ ްލ ަކ ުއ ްނސި ްލ ަތ ުކ ެގ އ ްިނތިޚާބާ ިއ ައ ްނ ެހ ުނ ްނ ެގ ަތ ަރ ްއޤީ ައ ްށ ަމ ަ
ސ ަފއި ަވނީ،
ޯވ ުޓ ޮފށީ ެގ ޯވ ުޓ ުލ ުމ ެގ ަކ ްނ ަކ ްނ ުކރި ައ ްށ ެގ ްނ ޮގ ް

ތަ .ކނ ޑޫ ޫދ ަގއި ެބ ެހ ްއ ުޓ ުނ ަނ ްނ ަބ ުރ

ޟވާ ޮގ ަތ ްށ ަކމާއި،
ސސީ ެގ ަމބާދި ުއ ަތކާއި ަތ ާޢ ުރ ު
ޤާ ޫނ ުނ ައ ާ

ދި ެވހި ާރ ްއ ޭޖ ެގ

ސ ޚި ާލ ަފ ްށ ަކމާއި،
ޞ ެވ ް
ދ ެގ ަނ ްއ ާ
ސސީ ެގ ަ 222ވ ަނ މާ ްއ ާ
ޤާ ޫނ ުނ ައ ާ

ނއި ަގވާއ ުިދ ަތކާ ޚި ާލ ަފ ްށ ަކ ަމ ްށ ުބ ެނ ،ތަ .ކނޑޫ ޫދ ަގއި ެބ ެހ ްއ ުޓ ުނ ަނ ްނ ަބ ުރ
އ ްިނތިޚާ ުބ ަތކާ ެބ ޭހ ޤާ ޫނ ާ
ސ ެގ،
ސ ޮކމ ަ
ައ ުލ ްނ ޭބ ްއ ުވ ަމ ްށ އ ެިލ ްކ ަ
ިޝ ަނ ްށ ަޢ ުމ ުރ ޮކ ްށ ެދ ްއ ުވ ަމ ްށ ެއދި ތަ .ކނޑޫ ޫދ ަ /ބ ަނ ްފ ާ
ޝ ްނ ް

ޯވ ުޓ ޮފށީ ެގ ޯވ ުޓ ުލ ްނ
ުމ ަޙ ްއ ަމ ުދ ާއ ަދ ްމ ާއއި،

ސ ަލ ެއ ެކ ެވ.
ނ ަޢ ްބ ުދﷲ ުހ ަށ ަހޅާ ަފއިވާ ަމ ްއ ަ
ިޔ ،ސި ްފ ާ
ތަ .ކނޑޫ ޫދ ު /މނ ާ

ޝރީ ަޢ ަތ ްށ
ދ ެނ ަފ ަދ ަކ ެމ ްއ ަ
އ ްިނތިޚާ ުބ ެގ ަނތީޖާ ައ ްށ ޭނ ެދ ޭވ ައ ަ
ސ ެރ ްއ ޯފ ާރ އ ްިނތިޚާ ުބ ެގ ަނތީޖާ ައ ްށ ަބ ަދ ުލ ައ ުތ ެވ ާ
ސބި ުތ ެވ ަފއ ުިނވާ ީތ ާއއި،
ާ
ސ ަފއި ަވނީ،
ެގ ްނ ޮގ ް

ތ ަ .ކނ ޑޫ ޫދ ަގ ިއ ެބ ެހ ްއ ުޓ ުނ ަނ ްނ ަބ ުރ

ޯވ ުޓ ޮފށީ ެގ ޯވ ުޓ ުލ ުމ ެގ ަކ ްނ ަކ ްނ ުކރި ައ ްށ

ދ ެނ ޮގ ަތ ްށ ަކ ްނ
ސސީ ަޙ ްއ ުޤ ަތ ަކ ްށ ުއނި ަކ ްނ ައ ުތ ެވ ާ
ސސ ްީނ ަކ ަށ ަވ ުރ ޮކ ްށ ޭދ ައ ާ
ދި ެވހި ާރ ްއ ޭޖ ެގ ޤާ ޫނ ުނ ައ ާ

ޝރީ ަޢ ަތ ްށ ޘާބި ުތ ެވ ަފއ ެިނ ަތތީ،
ަ

ތަ .ކނ ޑޫ ޫދ ަގއި ެބ ެހ ްއ ުޓ ުނ ަނ ްނ ަބ ުރ

ޯވ ުޓ ޮފށީ ެގ ޯވ ުޓ ުލ ްނ ައ ުލ ްނ ޭބ ްއ ުވ ަމ ްށ

ިޔ ުރ ްނ ެގ އި ްއތި ާފ ުޤ ްނ ަވނީ ުޙ ުކ ްމ ުކ ަރ ްއވާ ަފ ެއ ެވ.
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ިޝ ަނ ްށ ައ ްނ ަގއި ައ ުމ ުރ ުކ ާރ ެނ ަތ ެނ ްއ ެނ ްތ ަކ ަމ ްށ ަފނޑ ާ
ޝ ްނ ް

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ޖަދުވަލު 1 -ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓު އަދި ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަހއިކޯޓު
-

ިމއީ،

--

ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ާރ ޮކމިޓީ ެގ އ ްިނތިޚާ ުބ ަ 0202ގއި
ޯލ ަކ ްލ ަކ ުއ ްނސި ްލ ަތ ުކ ެގ އ ްިނތިޚާބާއި ައ ްނ ެހ ުނ ްނ ެގ ަތ ަރ ްއޤީ ައ ްށ ަމ ަ

ލ.މާ ަބއ ޫިދ ަގއި ެބ ެހ ްއ ުޓ ުނ ަނ ްނ ަބ ުރ

ދ ެހ ްއ ަގއި ާފ ަހ ަގ ެޖ ުހ ަމ ްށ
ސ ަތ ުކ ެގ ެތ ެރއ ްިނޯ ،ވ ުޓ ަކ ުރ ާ
ދ ް
ޯވ ުޓ ޮފށީ ަގއި ހި ެމ ޭނ ޯވ ުޓ ަކ ުރ ާ

ަކނޑަ ައޅާ ަފއިވާ ޮގޅީ ަގއި ަޖހާ ަފއިވާ ާފ ަހ ަގ ޭނނ ޭގ ަވ ަރ ްށ،
ަކނ ޑަ ައޅާ ަފއި ަވނި ޮކ ްށ،
ސ،
ދ ް
ަކ ުރ ާ

ސ ޮކ ުޅ ަހ ާލ ުކ ެވ ަފއި ުވ ުމ ްނ،
ދ ް
ެއ ަކ ުރ ާ

ސ ބާޠި ުލ ަކ ަމ ްށ
ދ ް
ެއ ޯވ ުޓ ަކ ުރ ާ

ިސ ެވ ަބ ާޔ ްނ ުކ ެރ ުވ ުނ ޯވ ުޓ
ސ ޮކމ ަ
ެއ ޮފށީ ެގ ބާޠި ުލ ޯވ ުޓ އ ެިލ ްކ ަ
ިޝ ުނ ްނ ައ ުލ ްނ ުގނިއި ުރ އ ް
ޝ ްނ ް

ދ ެހ ްއ ޮގ ުތ ަގ ިއ ަކނ ޑަ ައޅާ ަފއިވާތީ،
ަ
ޞ ްއ ަޙ ޯވ ުޓ ަކ ުރ ާ

ސރީ ަލ ްނކާ ަގ ިއ ެބ ެހ ްއ ުޓ ުނ ަނ ްނ ަބ ުރ
ަކނޑަ ައ ަޅއިދ ުިނ ަމ ާށއިް ،

ދ ެހ ްއ ަކ ަމ ްށ
ދ ަހ ީކ ބާޠި ުލ ޯވ ުޓ ަކ ުރ ާ
ެއ ޯވ ުޓ ަކ ުރ ާ
ޯވ ުޓ ޮފށީ ެގ ަވ ުގ ީތ ަނތީޖާ އި ުޢ ާލ ުނ ުކރިއި ުރެ ،އ ޮފ ްށ ަޓ ްށ

ިސ ެވ
ސ ީމ ަނތީޖާ އި ުޢ ާލ ުނ ުކރިއި ުރ ،އ ް
ސ ަކމާއިަ ،ރ ް
ދ ް
(އ ެކ ްއ) ޯވ ުޓ ަކ ުރ ާ
ާލ ަފއި ަވނީޯ ،ލ ަކ ްލ ަކ ުއ ްނސި ްލ ަތ ުކ ެގ އ ްިނތިޚާ ުބ ެގ ެ 2
ދ ެހ ްއ ަކ ަމ ްށ ަކނޑަ ައ ަޅއި،
ދ ަހކީ ބާޠި ުލ ޯވ ުޓ ަކ ުރ ާ
(ދ ްއ) ަފ ާރ ަތ ުކ ްނ ޯވ ުޓ ާލ ަފއި ުވ ުމ ްނެ ،ދ ަވ ަނ ޯވ ުޓ ަކ ުރ ާ
ެދ ްނ ެނ ުވ ުނ ޮފ ްށ ަޓ ްށ ޭ 0
ޞ ްއ ަޙ ަނތީޖާ ަކ ަމ ްށ ަކނ ޑަ ައ ަޅއި ުޙ ުކ ްމ ޮކ ްށ ެދ ްއ ުވ ަމ ްށ ެއދި ލ .މާ ަބއ ޫިދ ަ /މ ަހ ްލ،
ަވ ުގތީ ަނތީޖާ ައކީ ަ

ސ ްނ ާޢދި ްލ
ަޙ ަ

ސ ަލ ެއ ެކ ެވ.
ުހ ަށ ަހޅާ ަފއިވާ ަމ ްއ ަ

ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ާރ ޮކމިޓީ ެގ އ ްިނތިޚާ ުބ ަ 0202ގ ިއ ލ .މާ ަބއ ޫިދ ަގއި
ޯލ ަކ ްލ ަކ ުއ ްނސި ްލ ަތ ުކ ެގ އ ްިނތިޚާބާ ިއ ައ ްނ ެހ ުނ ްނ ެގ ަތ ަރ ްއޤީ ައ ްށ ަމ ަ
ެބ ެހ ްއ ުޓ ުނ ަނ ްނ ަބ ުރ

ސރީ ަލ ްނކާ ަގ ިއ ެބ ެހ ްއ ުޓ ުނ ަނ ްނ ަބ ުރ
ސ ީމ ަނތީޖާ ާއއިް ،
ޯވ ުޓ ޮފށީ ެގ ަރ ް

ޯވ ުޓ ޮފށީ ެގ

ިޔ ުރ ްނ ެގ
ސ ީމ ަނތީޖާ ބާޠި ުލ ަކ ަމ ްށ ަކނޑަ ައޅާ ެނ ޤާ ޫނ ީ
ސ ަބ ެބ ްއ ެނ ްތ ަކ ަމ ްށ ަމ ްއ ަ
ނ ަ
ސ ަލ ެބ ިލ ަފނޑ ާ
ލ.މާ ަބއ ޫިދ ަކ ުއ ްނސި ްލ ެގ ަރ ް
އި ްއތި ާފ ުޤ ްނ ަކނޑަ ައ ުޅ ްއ ަވއި ަވނީ ުޙ ުކ ްމ ުކ ަރ ްއވާ ަފ ެއ ެވ

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ޖަދުވަލު 1 -ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓު އަދި ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަހއިކޯޓު
ިމއީ،

-ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ާރ ޮކމިޓީ ެގ އ ްިނތިޚާ ުބ ަ 0202ގއި،
ޯލ ަކ ްލ ަކ ުއ ްނސި ްލ ަތ ުކ ެގ އ ްިނތިޚާބާއި ައ ްނ ެހ ުނ ްނ ެގ ަތ ަރ ްއޤީ ައ ްށ ަމ ަ

ށ .ބ ެިލ ްތ ަފހީ ަގއި ެބ ެހ ްއ ުޓ ުނ ަނ ްނ ަބ ުރ

ިޝ ެނ ްއ ުނ ަވ ަތ ުކ ެރ ުހ ެމ ްއ
ޯވ ުޓ ޮފށި ުގ ުނ ުމ ަގއި ާފ ަހ ަގއި ެގ އި ުތ ުރ ްނ ެއ ެހ ްނ ނ ާ

ސ ަބ ުބ ްނ ަނތީޖާ ައ ްށ
ނ ަނތީޖާ އި ުޢ ާލ ުނ ޮކ ްށ ަފއިވާތީެ ،އ ޯވ ުޓ ަތ ުކ ެގ ަ
ދ ެހ ްއ ހި ެމ ޭނ ެހ ްނ ޯވ ުޓ ުގ ާ
ުހރި ( 3ތ ެިނ ްއ) ބާޠި ުލ ޯވ ުޓ ަކ ުރ ާ
ަބ ަދ ުލ ައ ުއ ުމ ެގ އި ުހތިމާ ުލ ޮއ ަތތީ،

ސ ަތ ްއ ައ ުލ ްނ ަބ ަލއި ުގ ަނއި،
ދ ް
ިސ ެވ ަބ ާޔ ްނ ުކ ެރ ުވ ުނ ޯވ ުޓ ޮފށީ ަގއިވާ ޯވ ުޓ ަކ ުރ ާ
އ ް

ަނތީޖާ

ސ ަލ ެއ ެކ ެވ.
އި ުޢ ާލ ުނ ުކ ުރ ަމ ްށ ުޙ ުކ ްމ ޮކ ްށ ެދ ްއ ުވ ަމ ްށ ެއ ި
ސއ ްިނ ުހ ަށ ަހޅާ ަފއިވާ ަމ ްއ ަ
ިޝ ުޙ ަ
ދ ށ.ބ ެިލ ްތ ަފ ިހ ަ /މ ާލ ްޒަ ،މއ ާ

ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ާރ ޮކމިޓީ ެގ އ ްިނތިޚާ ުބ
ޯލ ަކ ްލ ަކ ުއ ްނސި ްލ ަތ ުކ ެގ އ ްިނތިޚާބާއި ައ ްނ ެހ ުނ ްނ ެގ ަތ ަރ ްއޤީ ައ ްށ ަމ ަ
ށ .ބ ެިލ ްތ ަފހީ ަގއި ެބ ެހ ްއ ުޓ ުނ ަނ ްނ ަބ ުރ

ަ 0 2 0 2ގއި،

ޯވ ުޓ ޮފށި ަކނ ޑ ާ ެޗ ްކ ޮކ ްށަ ،އ ުލ ްނ ެއ ޯވ ުޓ ޮފށި ުގ ަނއި ަނތީޖާ އި ުޢ ާލ ުނ ުކ ަރ ްނ

ިޔ ުރ ްނ ެގ އި ްއތި ާފ ުޤ ްނ ަވނީ
ިޝ ުނ ެގ ަމ ްއ ަޗ ްށ ައ ްނގާ ެނ ަތ ެނ ްއ ެނ ްތ ަކ ަމ ްށ ަމ ްއ ަ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ސ ަލ ެބލި ަފނ ޑ ާ
ޝ ްނ ް
ުޙ ުކ ްމ ުކ ަރ ްއވާ ަފ ެއ ެވ.

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ޖަދުވަލު 1 -ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓު އަދި ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަހއިކޯޓު
--

-

ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ާރ ޮކމިޓީ ެގ އ ްިނތިޚާ ުބ ަ 0202ގއި ،ލ.މާ ަވ ުށ
ިމއީޯ ،ލ ަކ ްލ ަކ ުއ ްނސި ްލ ަތ ުކ ެގ އ ްިނތިޚާބާއި ައ ްނ ެހ ުނ ްނ ެގ ަތ ަރ ްއޤީ ައ ްށ ަމ ަ
ީސ ަކ ަމ ްށ ެމ ްނ ަބ ަރ ުކ އ ްިނތިޚާ ުބ ޮކ ްށ ަފއި ަވނީ،
ަކ ުއ ްނސި ްލ ަރއ ް

ސސީ ެގ ަ 02ވ ަނ
ދި ެވހި ާރ ްއ ޭޖ ެގ ުޖ ްމ ޫހރި ްއ ާޔ ެގ ޤާ ޫނ ުނ ައ ާ

ދ ާއއި،
މާ ްއ ާ

ދ ާއއި ަ 03ވ ަނ
ޤާ ޫނ ުނ ަނ ްނ ަބ ުރ ޯ ( 2200222ލ ަކ ްލ ަކ ުއ ްނސި ްލ ަތ ުކ ެގ އ ްިނތިޚާ ުބ ެގ ޤާ ޫނ ުނ) ެގ ަ 00ވ ަނ މާ ްއ ާ

ދ ާއއި،
މާ ްއ ާ

ޤާ ޫނ ުނ ަނ ްނ ަބ ުރ  ( 2200222އ ްިނތިޚާ ުބ ަތކާ ެބ ޭހ ާޢ ްނ ުމ ޤާ ޫނ ުނ) ާއއިަ ،ގވާއ ުިދ ަނ ްނ ަބ ުރ -2 00202

( ޯލ ަކ ްލ

ދ ާއ ޚި ާލ ަފ ްށ ،މި އ ްިނތިޚާ ުބ ަގއި ލ.މާ ަވ ުށ ަގއި ެދ ަވ ަނ ުބ ެރ ްއ ބާ ްއ ަވއި،
ަކ ުއ ްނސި ްލ ަތ ުކ ެގ އ ްިނތިޚާ ުބ ެގ ަގވާއ ުިދ) ެގ ަ 42ވ ަނ މާ ްއ ާ
ޯވ ުޓ ުގ ަނއި،

ަނތީޖާ އި ުޢ ާލ ުނ ޮކ ްށ ަފއިވާތީ،

ެއ އ ްިނތިޚާ ުބ ބާޠި ުލ ޮކ ްށ،

ީސ ަކ ަމ ްށ ެމ ްނ ަބ ަރ ުކ
ލ .މާ ަވ ުށ ަކ ުއ ްނސި ްލ ެގ ަރއ ް

ިޝ ުނ ެގ ަމ ްއ ަޗ ްށ ައ ްނ ަގއި
ސ ޮކމ ަ
ދއި ާރ ެގ އ ްިނތިޚާ ުބ ައ ުލ ްނ ޭބ ްއ ުވ ަމ ްށ އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
އ ްިނތިޚާ ުބ ުކ ުރ ަމ ްށ ލ  .މާ ަވ ުށ ާ
ސ ަލ ެއ ެކ ެވ.
ޝ ްނ ޭވ ްވާ ،އ ަދ ްމ ަޢ ްބ ުދ ްއ ަރ ްޙމާ ްނ ުހ ަށ ަހޅާ ަފއިވާ ަމ ްއ ަ
ަޢ ުމ ުކ ުރ ޮކ ްށ ެދ ްއ ުވ ަމ ްށ ެއދި ލ.މާ ަވ ްށ ޯ /އ ަ

ސސީ ެގ ަ 02ވ ަނ
ީސ ަކ ަމ ްށ ެމ ްނ ަބ ަރ ުކ އ ްިނތިޚާ ުބ ޮކ ްށ ަފއި ަވނީ ،ދި ެވހި ާރ ްއ ޭޖ ެގ ުޖ ްމ ޫހރި ްއ ާޔ ެގ ޤާ ޫނ ުނ ައ ާ
ލ.މާ ަވ ުށ ަކ ުއ ްނސި ްލ ަރއ ް
ދ ާއއި،
މާ ްއ ާ

ދ ާއ ިއ ަ 03ވ ަނ
ޤާ ޫނ ުނ ަނ ްނ ަބ ުރ ޯ ( 2200222ލ ަކ ްލ ަކ ުއ ްނސި ްލ ަތ ުކ ެގ އ ްިނތިޚާ ުބ ެގ ޤާ ޫނ ުނ) ެގ ަ 00ވ ަނ މާ ްއ ާ

ދ ާއއި،
މާ ްއ ާ

ޤާ ޫނ ުނ ަނ ްނ ަބ ުރ ( 2200222އ ްިނތިޚާ ުބ ަތކާ ެބ ޭހ ާޢ ްނ ުމ ޤާ ޫނ ުނ) ާއއި،

ަގވާއ ުިދ ަނ ްނ ަބ ުރ -2 00202

( ޯލ ަކ ްލ

ސ ަލ ުހ ަށ ެހޅި
ދ ާއ ޚި ާލ ަފ ްށ ަކ ަމ ްށ ަކނ ޑަ ައޅާ ެނ ަތ ެނ ްއ ެނ ަތތީ ަމ ްއ ަ
ަކ ުއ ްނސި ްލ ަތ ުކ ެގ އ ްިނތިޚާ ުބ ެގ ަގވާއ ުިދ) ެގ ަ 42ވ ަނ މާ ްއ ާ
ީސ ަކ ަމ ްށ ެމ ްނ ަބ ަރ ުކ އ ްިނތިޚާ ުބ ުކ ުރ ަމ ާށއިެ ،އ
ަފ ާރ ުތ ްނ ެއދި ަފއިވާ ަފ ަދއ ްިނ ެއ އ ްިނތިޚާ ުބ ބާޠި ުލ ޮކ ްށ ،ލ.މާ ަވ ުށ ަކ ުއ ްނސި ްލ ަރއ ް
ސ ަލ
ިޝ ުނ ެގ ަމ ްއ ަޗ ްށ ައ ްނ ަގއި ައ ުމ ުރ ުކ ާރ ެނ ަތ ެނ ްއ ެނ ްތ ަކ ަމ ްށ ަމ ްއ ަ
ސ ޮކމ ަ
ދއި ާރ ެގ އ ްިނތިޚާ ުބ ައ ުލ ްނ ޭބ ްއ ުވ ަމ ްށ އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
ާ
ިޔ ުރ ްނ ެގ އި ްއތި ާފ ުޤ ްނ ަވނީ ުޙ ުކ ްމ ުކ ަރ ްއވާ ަފ ެއ ެވ.
ެބލި ަފނޑ ާ

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ޖަދުވަލު 1 -ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓު އަދި ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު
-

/9102

-

[]9190
ދއި ާރ ެއ ްއ ެގ
ިމއީަ ،ރ ްއޔި ުތ ްނ ެގ ަމޖިލީ ުހ ެގ އ ްިނތިޚާ ުބ ަ 0221އ ްށ ައ ްއޑޫ ސިޓީ ެގ ަމ ަރ ޫދ ޭފ ޫދ ާއއި މ ޫީދ ެއ ްއ ޮކ ްށ އ ްިނތިޚާބީ ާ
ނ ޚި ާލ ަފ ްށ ަކ ަމ ްށ ަކނޑަ ައ ުޅ ްއ ަވއ ެިދ ްއ ުވ ަމ ާށއިަ ،މ ަރ ޫދ ޭފ ޫދ ަވކި އ ްިނތިޚާބީ
ސސީ ާއއި ޤާ ޫނ ާ
ޮގ ުތ ަގއި ަކނޑަ ައޅާ ަފއި ަވނީ ޤާ ޫނ ުނ ައ ާ
ދއި ާރ ެއ ްއ ެގ ޮގ ުތ ަގ ިއ ަކނޑަ ައ ުޅ ްއ ަވއ ެިދ ްއ ުވ ަމ ްށ،
ދއި ާރ ެއ ްއ ެގ ޮގ ުތ ަގ ިއ ަކނޑަ ައ ުޅ ްއ ަވއ ެިދ ްއ ުވ ަމ ާށއިަ ،އ ި
ދ މ ޫީދ ަވ ިކ އ ްިނތިޚާ ީބ ާ
ާ
ުނ ަވ ަތ ަމ ަރ ޫދ ޭފ ޫދ ާއ ިއ މ ޫީދ ެގ ަރ ްއޔި ުތ ްނ ެގ އ ްިނތިޚާ ީބ ަޙ ްއ ުޤ ަތ ްއ ޙިމާ ަޔ ްތ ުކ ެރ ޭވ ެނ ަފ ަދ ައ ުކ ްނ ަރ ްއޔި ުތ ްނ ެގ ަމޖިލީ ުހ ެގ އ ްިނތިޚާބީ
ސ
ދއި ާރ ަތ ްއ ަކނޑަ ެއ ުޅ ަމ ްށ އ ެިލ ްކ ަ
ދއި ާރ ަތ ްއ ަކނޑަ ެއ ުޅމާ ެބ ޭހ ޤާ ޫނ ުނ ަގ ިއވާ ުއ ޫ
ޝ ްނ ް
ޞ ާލ ެއ ްއ ޮގ ަތ ްށ ައ ްއޑޫ ސިޓ ެީގ އ ްިނތިޚާ ީބ ާ
ާ
ސ ަލ ެއ ްއ.
ޝޖާ ުއ ުހ ަށ ަހޅާ ަފއިވާ ަމ ްއ ަ
ިޝ ުނ ެގ ަމ ްއ ަޗ ްށ ައ ުމ ުރ ޮކ ްށ ެދ ްއ ުވ ަމ ްށ ެއދި ސަ .މ ަރ ޫދ ޭފ ޫދ ޮ /އއި ަވރީ ެގަ ،އ ްޙ ަމ ުދ ު
ޮކމ ަ

ޞ ެގ
ސ ަލ ެއ ްއ ެގ ޮގ ުތ ަގ ިއ ު
ސ ޫތ ީރ ަމ ްއ ަ
މި ަމ ްއ ަ
ިޞ ް
ސ ީލ އި ްޚތ ާ
ސ ްޕރީ ްމ ޯކ ުޓ ެގ ައ ް
ޞ ަލ ަޙތާ ިއ ުގ ުޅ ްނ ުހ ިރ ުދ ް
ސ ަލ ައކީާ ،ޢ ްނ ުމ ަމ ް
ނ ުޙ ުކ ްމ ުކ ަރ ްއވާ ަފ ެއ ެވ.
ސ ަލ ެއ ްއ ޫނ ްނ ަކ ަމ ްށ ަކނޑަ ައ ަޅ ިއ ަވ ީ
ަދ ުށ ްނ ެބ ޭލ ެނ ަމ ްއ ަ

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް

ައ ަހރީ ރި ޯޕ ުޓ 2021

101

ޖަދުވަލު 1 -ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓު އަދި ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު
-

[]9190

ސ
ދއ ްިނ އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
ަގވާއ ުިދ ަނ ްނ ަބ ުރ ޯ ( -20202ލ ަކ ްލ ަކ ުއ ްނސި ްލ ަތ ުކ ެގ އ ްިނތިޚާ ުބ ެގ ަގވާއ ުިދ) ެގ ަ 25ވ ަނ މާ ްއ ާ
ސ ައ ީކ ޯލ ަކ ްލ ަކ ުއ ްނސި ްލ ަތ ުކ ެގ އ ްިނތިޚާ ަބ ްށ ވާ ަދ ުކ ުރ ަމ ްށ ެއދި
ިޝ ަނ ްށ ލިބިދީ ަފއިވާ ބާ ުރ ެގ ަދ ުށ ްނ ަޙ ަ
ޮކމ ަ
ސ ްނ ޫމ ާ
ިޝ ުނ ްނ
ޝ ުރ ުތ ުފރި ަހ ަމވާ ަފ ާރ ެތ ްއ ޫނ ްނ ަކ ުމ ަގ ިއ ަ 0202ޖ ަނ ަވ ީރ ަ 23ގ ިއ ެއ ޮކމ ަ
ުކރި ަމތި ާލ މީ ުހ ްނ ެގ ކި ަބއި ަގ ިއ ުހ ްނ ަނ ްނ ެޖ ޭހ ަ
ދ ޚި ާލ ުފ ބާޠި ުލ ނ ްިނ ުމ ެމ ްއ ަކމާއިެ ،އ
ނއި ަގވާއި ާ
ަކނޑަ ައ ަޅއި ެއ ަފ ާރ ުތ ެގ ެކ ްނޑި ެޑސީ ބާޠި ުލ ޮކ ްށ ަފއިވާތީެ ،އ ނ ްިނ ުމ ަމކީ ޤާ ޫނ ާ
ިޝ ުނ ްނ ޮފ ުނވާ ަފއިވާ ސިޓ ްީނ ައ ްނގާ ަފއިވާ ެއ ްނ ުގ ަމކީ ބާޠި ުލ
ސ ޮކމ ަ
ަފ ާރ ުތ ެގ ެކ ްނޑި ެޑސީ ބާޠި ުލ ުކރި ަކ ްނ ައ ްނ ަގއި އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
ިޝ ުނ ެގ ަމ ްއ ަޗ ްށ
ސ ޮކމ ަ
ސ އ ެިލ ްކ ަ
ސ ެގަ ،ޙ ަ
ޝ ްނ ް
ސ ްނ ޫމ ާ
ނ ްިނ ުމ ެމ ްއ ަކ ުމ ަގއި ަކނޑަ ައ ުޅ ްއ ަވއ ެިދ ްއ ުވ ަމ ްށ ެއދި ތަ .ކނޑޫ ޫދު ،އ ް
ސ ަލ ެއ ްއ.
ަރ ްއ ުދވާ ޮގ ަތ ްށ ުހ ަށ ަހޅާ ަފއިވާ ަމ ްއ ަ

ސ ެގ ެކ ްނޑި ެޑސީ ބާޠި ުލ ޮކ ްށެ ،އ ަފ ާރ ަތ ްށ ައ ްނ ަގއި ަފއިވާ ެއ ްނ ުގ ަމކީ ،ޤާ ޫނ ުނ ަނ ްނ ަބ ުރ
ސ ެގަ ،ޙ ަ
ސ ްނ ޫމ ާ
ތ .ކނޑޫ ޫދު ،އ ް
ީސ ައ ެށ ްއ) ަގ ިޑއި ުރ
(ސޅ ް
ދ ަގއި ަބ ާޔ ްނ ޮކ ްށ ަފއިވާ ާ 42
( 2200222އ ްިނތިޚާ ުބ ަތކާ ެބ ޭހ ާޢ ްނ ުމ ޤާ ޫނ ުނ) ެގ ަ 02ވ ަނ މާ ްއ ާ
ާފއި ުތވި ަފ ުހ ްނ ައ ްނގާ ަފއިވާ ެއ ްނ ުގ ަމ ަކ ްށ ވާތީެ ،އ ެއ ްނ ުގ ަމކީ ބާޠި ުލ ެއ ްނ ުގ ެމ ްއ ަކ ަމ ްށ ަކނޑަ ައ ަޅއިޯ ،ލ ަކ ްލ ަކ ުއ ްނސި ްލ ަތ ުކ ެގ
ޝ ުރ ުޠ ުފރި ަހ ަމ ެވ ަފއިވާ ަކ ްނ ުނ ަވ ަތ ުނވާ ަކމާ ެމ ުދ
ސ ުކރި ަމތި ުލ ަމ ްށ ަޓ ަކއި ުފރި ަހ ަމވާ ްނ ެޖ ޭހ ަ
އ ްިނތިޚާ ުބ ަ 0202އ ްށ ަޙ ަ
ސ ްނ ޫމ ާ
ީސ ަކ ަމ ްށ
ިނދ ުކަ ،ޙ ަ
ސ ްޕރީ ްމ ޯކ ުޓ ްނ ޮގ ެތ ްއ ަކނޑަ ާނޅާހ ަ
ދި ެވހި ާރ ްއ ޭޖ ެގ ު
ސ ެގ ަނ ްނ ތަ .ކނޑޫ ޫދ ަކ ުއ ްނސި ްލ ެގ ަރއ ް
ސ ްނ ޫމ ާ
ނ ުޙ ުކ ްމ ުކ ަރ ްއވާ ަފ ެއ ެވ.
ިޝ ަނ ްށ ައ ްނ ަގއިަ ،ވ ީ
ިސ ުޓ ްނ ުއ ި
ސ ޮކމ ަ
ނ ުނ ުކ ުރ ަމ ްށ އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
ުކރި ަމތި ާލ ަފއވާ ެކ ްނޑިޑޭ ުޓ ްނ ެގ ލ ް

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ޖަދުވަލު 1 -ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓު އަދި ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު
-

[]9190

ީސ ެގ ަމޤާ ަމ ްށ ުކރި ަމތި ާލ ަފއިވާ ތ .
ޯލ ަކ ްލ ަކ ުއ ްނސި ްލ ަތ ުކ ެގ އ ްިނތިޚާ ުބ ަ 0 2 0 2ގއި ތ ަ .ކނ ޑޫ ޫދ ަރ ުށ ަކ ުއ ްނސި ްލ ެގ ަރއ ް

ދ ެގ (ހ) ެގ ( ަ )2ވ ަނ
ސ ެގަ ،ޙ ަ
ސ ައކީ ޯލ ަކ ްލ ަކ ުއ ްނސި ްލ ަތ ުކ ެގ އ ްިނތިޚާ ުބ ެގ ޤާ ޫނ ުނ ެގ ަ 20ވ ަނ މާ ްއ ާ
ސ ްނ ޫމ ާ
ަކނޑޫ ޫދު ،އ ް
ޝ ުރ ުޠ ަހ ަމ ުނވާ ަފ ާރ ެތ ްއ ަކ ުމ ަގއިވާތީެ ،އ ަފ ާރ ުތ ެގ ެކ ްނޑި ެޑސީ ާއ ެމ ުދ ޮގ ެތ ްއ ނ ްިނ ަމ ަވއ ެިދ ްއ ުވ ަމ ްށ ެއދި
ަނ ްނ ަބ ުރ ަގ ިއ ަބ ާޔ ްނ ުކ ާރ ަ
ސ ަލ
ުހ ަށ ަހޅާ ަމ ްއ ަ

ިސ ްޓ ޭރ ްޓ ޯކ ުޓ ެގ ަނ ްނ ަބ ުރ
ފ .ބ ެިލ ްއ ޫދ ެމޖ ް

ަޤޟި ްއ ާޔއ ްިނ ުކ ަރ ްއވާ ަފއިވާ ުޙ ުކމާ ެއ ްއ ޮގ ަތ ްށ ަދ ްއ ަކ ްނ ެޖހި

ސބި ުތ ަދ ަރ ްނ ެޏ ްއ
ސ ެއ ްއ ަ
ީސ ާލރީ) ެގ ާ
ިޔ ައ ާށވ ް
ީސ ައ ްށ ުރފ ާ
ސޅ ް
ސ ޭތ ަކ ާ
ުނ ަދ ްއ ަކއިވާ ަ ( 2 2 0 2 4 2 . 0 2އ ްށޑި ަހ ަހހާ ް
ދ ެގ
ޮއ ުތ ުމ ްނަ ،ޙ ަ
ސ ައކީ ،ޤާ ޫނ ުނ ަނ ްނ ަބ ުރ ޯ ( 2200222ލ ަކ ްލ ަކ ުއ ްނސި ްލ ަތ ުކ ެގ އ ްިނތިޚާ ުބ ެގ ޤާ ޫނ ުނ) ެގ ަ 20ވ ަނ މާ ްއ ާ
ސ ްނ ޫމ ާ
(ހ) ެގ (ަ )2ވ ަނ ަނ ްނ ަބ ުރ ަގއި ަބ ާޔ ްނ ޮކ ްށ ަފއިވާ ޮގ ަތ ްށ ޯލ ަކ ްލ ަކ ުއ ްނސި ްލ ަތ ުކ ެގ އ ްިނތިޚާ ުބ ެގ ެކ ްނޑިޑޭ ުޓ ަކ ުމ ެގ ަ
ޝ ުރ ުޠ ުފރި ަހ ަމވާ
ަފ ާރ ެތ ްއ ޫނ ްނ ަކ ަމ ްށ ަކނޑަ ައ ަޅއި ަވނީ ުޙ ުކ ްމ ުކ ަރ ްއވާ ަފ ެއ ެވ.

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ޖަދުވަ ުލ1 -

ނ އިސްލާހުތަ ްއ
ޤާނޫނާ ިއ ަގވާއިދަށް ގެނެވުނު ،ހުށަހެޅު ު

ަގވާއ ުިދ ަނ ްނ ަބ ުރ:
(

ައ ްނ ެހ ުނ ްނ ެގ

ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ާރ
ަމ ަ
އ ްިނތިޚާ ުބ ެގ ަގވާއ ުިދ)

-

ަގވާއ ުިދ ަނ ްނ ަބ ުރ:

-

ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ާރ
( ައ ްނ ެހ ުނ ްނ ެގ ަތ ަރ ްއޤީ ައ ްށ ަމ ަ

ދ ެގ (ހ) ެގ ަދ ުށ ްނ ައ ްނ ެހ ުނ ްނ ެގ
ަތ ަރ ްއޤީ ައ ްށ ޮކމިޓީ ެގ އ ްިނތިޚާ ުބ ެގ ަގވާއ ުިދ) ެގ ަ 2ވ ަނ މާ ްއ ާ

ކމިޓީގ
ޮ ެ ަތ ަރ ްއޤީ ައ ްށ ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ާރ ޮކމިޓީ ައ ްށ ެމ ްނ ަބ ުރ ްނ އ ްިނތިޚާ ުބ ުކ ުރ ަމ ްށ ަޓ ަކއި ބާ ްއވާ
އ ްިނތިޚާ ުބ ަގއި ޯވ ުޓ ުލ ުމ ެގ ަޙ ްއ ުޤެ ،އ ަރ ެށ ްއ ުނ ަވ ަތ ސިޓީ ަގއި ަރ ްށ ެވހި ެވ ަފއިވާ،
ސ
ނއި ފިރި ެހ ުނ ްނ ަނ ްށ ެވ ް
ޯވ ުޓ ުލ ުމ ެގ ަޙ ްއ ުޤ ލިބި ެގ ްނވާ ުހރިހާ ައ ްނ ެހ ުނ ްނ ާ
ލިބި ެގ ްނ ެވ ެއ ެވ.

-

ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ާރ ޮކ ިމޓީ ެގ
( ައ ްނ ެހ ުނ ްނ ެގ ަތ ަރ ްއޤީ ައ ްށ ަމ ަ

ޝއި ުޢ ޮކ ްށ ަފ ެއ ެވ.
ދ ެގ (ހ) ަވނީ ެގ ެޒ ްޓ ަގއި ާ
އ ްިނތިޚާ ުބ ެގ ަގވާއ ުިދ) ެގ ަ 2ވ ަނ މާ ްއ ާ

2

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ަގވާއ ުިދ ަނ ްނ ަބ ުރ:
ސ
( އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް

ަގވާއ ުިދ)

-

ަގވާއ ުިދ ަނ ްނ ަބ ުރ

-

ިޝ ުނ ެގ ަގވާއ ުިދ) ެގ ަޖ ުދ ަވ ުލ
ސ ޮކމ ަ
(އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް

ދ ެގ ަ 0.3ގއި
ިޝ ުނ ެގ ެ 0ގ ަ 0ވ ަނ މާ ްއ ާ
ޮކމ ަ

ިޝ ުނ ެގ ުހރިހާ ަމޤާ ަމ ަކ ްށ މީ ުހ ްނ ޯހ ަދ ްނވާނީ ާޢ ްއ ުމ ޮކ ްށ އި ުޢ ާލ ުނ ޮކ ްށ ެގ ްނ ެނ ެވ.
ޮކމ ަ
ދ ެގ
މި ޮގ ަތ ްށ އި ުޢ ާލ ުނ ުކ ުރ ުމ ެގ ުކރ ްިނ ،މި ަގވާއ ުިދ ެގ ަޖ ުދ ަވ ުލ ެ 5ގ ަ 4ވ ަނ މާ ްއ ާ
ަ 4.0ވ ަނ ަނ ްނ ަބ ުރ ެގ ަދ ުށ ްނ ަޢ ަމ ުލ ުކ ާރ ްނވާ ެނ ެއ ެވ .މީ ުހ ްނ ޯހ ުދ ަމ ްށ ުކ ާރ
އި ުޢ ާލ ުނ ަތ ުކ ަގއި ައ ްނ ަނނިވި ަމ ުޢ ޫލމާ ުތ ާޢ ްއ ުމ ުކ ާރ ްނވާ ެނ ެއ ެވ
ަ .2މޤާ ުމ ެގ ަނ ްނ؛
ދ ުކ ާރ ްނ ެޖ ޭހ ަތ ްނ؛
ަ .0ވޒީ ާފ ައ ާ
ޝ ުރ ުޠ ަތ ްއ؛
ަ .3މޤާ ުމ ެގ ޭރ ްނކާއި ަ
ސ ޫއލި ްއ ަޔ ުތ؛
ދ ުކ ާރ ްނ ެޖ ޭހ ަމއި ަގނޑު ަމ ް
ަ .4މޤާ ުމ ަގއި ައ ާ
ިނ ަޔ ްތ ަތ ްއ؛
ސއި ޢ ާ
ސ ަރއި ެގ އި ުތ ަރ ްށ ެދ ޭވ ެއ ެލ ަވ ްނ ާ
ސ ަރ ާއއިު ،މ ާ
ު .5މ ާ

ު .2ހ ަށ ަހޅާ ްނ ެޖ ޭހ ަތ ެކތި؛
0

ޝ ެނ ްއ ޭދ ްނ ެޖ ޭހ ަފ ަދ ަމޤާ ެމ ްއ ަނ ަމ ެއ ަކ ްނ؛
ސ ެޓ ްއ ުނ ަވ ަތ ްޕ ެރ ެޒ ްނ ޭޓ ަ
ެ .2ޓ ް
ަ .2ވޒީ ާފ ައ ީކ ،މީ ާލދީ ޮގ ުތ ްނ ަ ( 22އ ާށ ަރ) ައ ަހ ުރ ުފރި ަފއިވާ ދި ެވހ ްީނ ަނ ްށ ެއ ަކނި
ުކރި ަމތ ެިލ ޭވ ެނ ަވޒީ ާފ ެއ ްއ ަކ ްނ ަބ ާޔ ްނ ުކ ުރ ްނ؛
 .1ވާޒީ ާފ ައ ްށ ެއދި ުހ ަށ ެހ ުޅ ުމ ެގ ުމ ްއ ަދ ުތ ަހ ަމވާ ތާރީ ުޚ.
ދ ެގ ެ 0.3ގ ަފ ަހ ަތ ްށ ެ 0.4ގ ޮގ ުތ ަގއި ަނ ްނ ަބ ެރ ްއ
ައދި؛ ަޖ ުދ ަވ ުލ ެ 0ގ ަ 0ވ ަނ މާ ްއ ާ
ސ ްކ ެރ ަޓ ީރ ެޖ ެނ ަރ ްލ
ދ ަގއިޮ ،ކމ ަ
ިޝ ުނ ެގ ެ
އި ުތ ުރ ުކ ުރ ްނ .މި ަގވާއ ުިދ ެގ ަ 5ވ ަނ މާ ްއ ާ
ިޝ ަނ ްށ ެފނި ްއ ެޖ
ސޮ ،ކމ ަ
ަޢ ްއ ަޔ ުނ ުކ ުރ ަމ ްށ ަވކި ޮގ ެތ ްއ ަބ ާޔ ްނ ޮކ ްށ ަފއި ޮއ ްތ ަނ ަމ ެވ ް
ސ ްކ ެރ ަޓރީ ެޖ ެނ ަރ ްލ ަޢ ްއ ަޔ ުނ
ދ ެގ ެ 0.3ގ ަދ ުށ ްނެ ،
ިނދ ްއ ަގއި މި މާ ްއ ާ
ހ ެ

ދ ަގވާއ ުިދ ަނ ްނ ަބ ުރ
ދ ެނ ެއ ެވަ .އ ި
ުކ ެރވި ާ

-

ިޝ ުނ ެގ
ސ ޮކމ ަ
(އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް

ޝއި ުޢ ޮކ ްށ ަފ ެއ ެވ.
ދ ެގ ަ 0.3ވނީ ެގ ެޒ ްޓ ަގއި ާ
ަގވާއ ުިދ) ެގ ަޖ ުދ ަވ ުލ ެ 0ގ ަ 0ވ ަނ މާ ްއ ާ

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ަގވާއ ުިދ ަނ ްނ ަބ ުރ:

-

ަގވާއ ުިދ ަނ ްނ ަބ ުރ:

-

(އ ްިނތިޚާ ުބ ަތކާ ެބ ޭހ ާއ ްނ ުމ ަގވާއ ުިދ)

ެގ ަ 2ވ ަނ

ދ ެގ (ނ) ަގއި ަރ ްށ ެވހި ެވ ަފއިވާ ަރ ްށ ޫނ ްނ ެއ ެހ ްނ ަރ ެށ ްއ ަގއި ުނ ަވ ަތ ަތ ެނ ްއ ަގއި
(އ ްިނތިޚާ ުބ ަތކާ ެބ ޭހ ާއ ްނ ުމ ަގވާއ ުިދ) މާ ްއ ާ
ިސ ަޓރީ ުވ ަމ ްށ ަޓ ަކއިެ ،އ ަކ ަމ ްށ
ތި ޭބ މީ ުހ ްނ އ ްިނތިޚާ ުބ ަގއި ޯވ ުޓ ދ ުިނ ަމ ްށ ަޓ ަކއި ަރޖ ް
ިޝ ުނ ްނ ާއ ްނ ުމ ޮކ ްށ އި ުޢ ާލ ުނ ޮކ ްށ ައ ްނގާ ޮގ ެތ ްއ ެގ ަމތ ްިނ ެއ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
ިޝ ުނ ްނ
ސ ޮކމ ަ
ިޝ ަނ ްށ ުނ ަވ ަތ އ ެިލ ްކ ަ
ސ ޮކމ ަ
މީ ެހ ްއ ެގ ަމ ުޢ ޫލމާ ުތ އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
ޝ ްނ ް
ސ
ަކނ ޑަ ައޅާ ަތ ަނ ަކ ްށަ ،ކނ ޑަ ައ ަޅއި ަފއިވާ ުމ ްއ ަދ ުތ ަގ ިއ ެއ ަކ ަމ ްށ އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
ިސ ަޓރީ ެވ ަފއިވާ ަރ ްށ ޫނ ްނ ެއ ެހ ްނ
ޮކމ ަ
ިޝ ުނ ްނ ަކނޑަ ައ ަޅއި ަފއިވާ ޯފ ުމ ްނ ުނ ަވ ަތ ަރޖ ް
ިސ ަޓރީ ުވ ަމ ްށ
ަރ ެށ ްއ ަގއި ުނ ަވ ަތ ަތ ެނ ްއ ަގއި ތި ޭބ މީ ުހ ްނ ޯވ ުޓދ ުިނ ަމ ްށ ަޓ ަކއި ަރޖ ް
ަތ ްއ ާޔ ުރ ޮކ ްށ ަފއިވާ

ެވ ްބ

ޝ ްނ
ެއ ްޕލި ޭކ ަ

ެމ ުދ ެވރި ޮކ ްށ

ިސ ަޓރީވާ ްނ
ަރޖ ް

ިސ ަޓރީ ުވ ަމ ްށ ެއ ޭދ ަފ ާރ ުތ ެގ ޯވ ުޓ ުލ ަމ ްށ
ުހ ަށ ަހ ަޅ ްނވާ ެނ ެއ ެވ .މި ޯފ ުމ ުހ ަށ ަހޅާއި ުރަ ،ރޖ ް
ޭބ ުނ ްނ ުކ ެރ ޭވ،
3

ސ ީމ ލ ުިޔ ެމ ްއ ެގ ޮކޕ ެީއ ްއ ުހ ަށ ަހ ަޅ ްނވާ ެނ ެއ ެވ.
ކާ ުކ ަކ ްނ ައ ްނ ަގއ ޭިދ ަރ ް

ައދި ޯފ ުމ ހި ަފއި ެގ ްނ ައ ްނ ަނނީ ޯފ ުމ ެގ ެވރި ަފ ާރ ްތ ޫނ ްނ ެއ ެހ ްނ ަފ ާރ ަތ ުކ ްނ ަނ ަމ،
ޞ ުލ
ސމީ ލ ުިޔ ެމ ްއ ެގ ައ ް
ޯފ ުމ ހި ަފއި ެގ ްނ ައ ްނ ަނ މީހާ ެގ ކާ ުކ ަކ ްނ ައ ްނ ަގއ ޭިދ ަރ ް
ނ ެއ ޯފ ުމ ހި ަފއި ެގ ްނ ައ ްނ ަނމީހާ ެއ
ދ ޯފ ުމ ަބ ަލއި ަގ ެނ ޭވ ީ
ުހ ަށ ަހ ަޅ ްނވާ ެނ ެއ ެވަ .އ ި
ސ ައ ުކ ްނ
ިޔސީ ާޕޓީ ައ ުކ ްނ ުނ ަވ ަތ ުމ ައ ްއ ަ
ސ ާ
ޯފ ަމ ްށ ޒ ްިނމާވާ ޮގ ަތ ެށ ެވަ .އދި ސ ާ
ސއި ޮކ ްށ ަފއިވާ ެއ
ުހ ަށ ަހޅާ ޯފ ުމ ަތ ްއ ަބ ަލއި ަގ ެނ ޭވނީ ޯފމާ ެއ ުކ ުހ ަށ ަހޅާ ސިޓީ ަގއި ޮ
ިސ ަފ ާރ ެތ ްއ ޒ ްިނމާވާ ޮގ ަތ ެށ ެވެ .އ ެހ ްނ ަފ ާރ ެތ ްއ
ާޕޓ ެީއ ްއ ެގ ުނ ަވ ަތ ުމ ައ ްއ ަ
ސ ެއ ްއ ެގ އ ް
ސ ާ
ސ
ދ އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
ެމ ުދ ެވރި ުނ ޮކ ްށ މީ ަހ ުކ އީ ެމއި ުލ ްނ ުނ ަވ ަތ ެފ ުކ ުހ ްނ ސީ ާ
ިޝ ުނ ްނ
ސ ޮކމ ަ
ދ ާރ ައ ްށ ުނ ަވ ަތ ޯފ ުމ ަބ ަލއި ަގ ުތ ަމ ްށ އ ެިލ ްކ ަ
ޮކމ ަ
ޝ ްނ ް
ިޝ ުނ ެގ އި ާ
ަކނޑަ ައޅާ ަފއިވާ ަފ ާރ ްތ ަތ ަކ ްށ ޮފ ުނވާ ޯފ ުމ ަބ ަލ ެއ ްއ ުނ ަގ ެނ ޭވ ެނ ެއ ެވ.

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ނހެނުން ތަރަ ްއޤީއަށް މަސައް ަކތްކުރާ ކޮމި ީޓގެ
ނސިލްތަކުގެ ިއންތިޚާބާއި ައ ް
ޖަދުވަ ުލ 1 -ލޯކަ ްލ ކައު ް
އިންތިޚާބުގެ ޚަރަ ުދ
ޯކޑް

ަތ ްފޞީ ުލ

ަޚ ަރ ުދ

ރި ަކ ަރ ްނ ްޓ ަޚ ަރ ުދ

65,379,887.23

ު 210މ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ަނ ްށ ހިނގާ ަޚ ަރ ުދ

9,230,407.66

ިސ
ސ ުކޅި ުކ ަރ ްއވާ ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ަނ ާށ ިއ ައ ި
ެ 213ޕ ްނ ަ
ދ ަވ ިކ ޚ ުިދ ަމ ަތ ަކ ްށ ޫނ ްނ ޮގ ުތ ްނ ޭދ ަފއ ާ
ނއިު ،މ ް
ޝ ާ

181,362.98

ަ 221ދ ުތ ުރ ަފ ުތ ުރ ުކ ުރ ުމ ެގ ަޚ ަރ ުދ

4,781,803.41

ދ ަތ ެކތީ ެގ ައ ުގ
ީސ ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ ޭބ ުނ ަމ ްށ ޯހ ާ
ޮ 222އފ ް

6,660,955.79

ީސ ހ ްިނ ުގ ަމ ްށ ޭބ ުނ ްނވާ ޚ ުިދ ަމ ުތ ެގ ަޚ ަރ ުދ
ޮ 223އފ ް

41,291,024.80

ަ 225ތ ްމރ ްީނ ުކ ުރ ަމ ްށ ުކ ެރ ޭވ ަޚ ަރ ުދ

3,169,126.95

ަ 226މ ާރމާ ުތ ުކ ުރމާއި ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓ ުމ ެގ ަޚ ަރ ުދ

65,205.64
2,528,319.02

ެކޕި ަޓ ްލ ަޚ ަރ ުދ

ދ ޯހ ުދ ަމ ްށ ުކ ާރ ަޚ ަރ ުދ
ީސ ހ ްިނ ުގ ަމ ްށ ޭބ ުނ ްނވާ ަހ ުރ ުމ ާ
ޮ 423އފ ް
022

022

ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ަނ ްށ ހިނގާ ަޚ ަރ ުދ

2,528,319.02
9,230,407.66

ސ ަރ ާއއި ުއ ޫޖ ަރ
ު 211މ ާ

5,763,906.04

ސ
ު 212މ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ަނ ްށ ޭދ ެއ ަލ ަވ ްނ ް

3,466,501.62
5,763,906.04

ސ ަރ ާއއި ުއ ޫޖ ަރ
ުމ ާ
ސ ަރ ާއއި ުއ ޫޖ ަރ
ު 211001މ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ެގ ުމ ާ

2,594,846.52

ިސ
 211002އި ުތ ުރ ަގޑީ ެގ ަމ ަ
ސ ްއ ަކ ަތ ްށ ޭދ ަފއ ާ

3,169,059.52

020

ސ
ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ަނ ްށ ޭދ ެއ ަލ ަވ ްނ ް

3,466,501.62

ިނ ްތ ަޔ ްތ
ސ ަބ ުތ ަގއި ޭދ ޚާ ްއ ަ
ނ ަ
ޞ ޢ ާ
ޟ ްނ ަމ ުހ ެގ ުމ ާ
ަ 212005ރ ަމ ާ

547,700.00

ސ
ަ 212027
ިސ ެއ ަލ ަވ ްނ ް
ސރ ވ ް

2,918,801.62

023

ިސ
ެޕ ްނ ަ
ސވީ ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ަނ ާށއި ައދި ެއ ެހނި ެހ ްނ ޮގ ްތ ޮގ ުތ ްނ ަދ ުއ ަލ ުތ ްނ ެދ ްއވާ ަފއ ާ
ނއިު ،ދ ަވ ް
ޝ ާ

ިސ
ެ 213006ޕ ްނ ަ
ޝ ްނ ެގ ަފއ ާ

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ޯކޑް

ަތ ްފޞީ ުލ

ަޚ ަރ ުދ

002

ަދ ުތ ުރ ަފ ުތ ުރ ުކ ުރ ުމ ެގ ަޚ ަރ ުދ

4,781,803.41

ާ 221001ރ ްއ ޭޖ ެގ ެއ ެތ ޭރ ަގ ިއ ަކނޑު ަމ ުގ ްނ ުކ ާރ ަދ ުތ ުރ ަޚ ަރ ުދ

1,252,769.19

ާ 221002ރ ްއ ޭޖ ެގ ެއ ެތ ޭރ ަގ ިއ ެއ ްއ ަގ ުމ ަމ ުގ ްނ ުކ ާރ ަދ ުތ ުރ ަޚ ަރ ުދ

251,449.27

ާ 221003ރ ްއ ޭޖ ެގ ެއ ެތ ޭރ ަގއި ަވއި ެގ ަމ ުގ ްނ ުކ ާރ ަދ ުތ ުރ ަޚ ަރ ުދ

2,486,072.00

ާ 221004ރ ެޖއ ްިނ ޭބ ަރ ްށ ުކ ާރ ަދ ުތ ުރ ަޚ ަރ ުދ

791,512.95

000

ދ ަތ ެކތީ ެގ ައ ުގ
ީސ ހ ްިނ ުގ ުމ ެގ ޭބ ުނ ަމ ްށ ޯހ ާ
ޮއފ ް

6,660,955.79

ދ ަތ ެކތި
 222001ލ ެިޔކި ުއމާ ެބ ޭހ ޮގ ުތ ްނ ޮއފީ ަހ ްށ ޯހ ާ

1,230,074.23

ދ ަތ ެކތި
 222002އ ްިނ ޮފ ޭމ ަ
ޝ ްނ ެޓ ްކ ޮނ ޮލޖީ ާއއި ެބ ޭހ ޮގ ުތ ްނ ޯހ ާ

39,572.75

ދ އ ްިނޖ ުީނ ެތ ޮޔ ަފ ަދ ަތ ެކތި
 222003ފި ުއ ްލ ައ ި

0

ސއި ަފ ަދ ަތ ެކތި
ޮ 222004އފީ ުހ ަގއި ުއ ޭޅ ަވ ުގ ުތ ޭދ ެކ ުއމާއި ަ

2,948,026.22

ދ ަތ ެކތި
 222005އ ެިލ ްކ ްޓރިކާ ެބ ޭހ ޮގ ުތ ްނ ޯހ ާ

196,742.71

ދ ަތ ެކތި
ސ ުފ ުކ ުރ ަމ ްށ ޯހ ާ
ު 222008ކނި ަކހާ ޮފޅާ ާ

18,806.55

 222009ހި ާފ ެގ ްނ ުގ ޭޅ ަތ ެކތި ޯހ ުދ ަމ ްށ ުކ ާރ ަޚ ަރ ުދ

1,100.00

 222999ހ ްިނ ުގ ަމ ްށ ޭބ ުނ ްނވާ ެއ ެހނި ެހ ްނ ަތ ެކތީ ެގ ައ ުގ

2,226,633.33

ީސ ހ ްިނ ުގ ަމ ްށ ޭބ ުނ ްނވާ ޚ ުިދ ަމ ުތ ެގ ަޚ ަރ ުދ
ޮ 223އފ ް

41,291,024.80

ސ ެގ ަޚ ަރ ުދ
ސ ައދި ެޓ ެލ ްކ ް
ެ 223001ޓ ެލ ޯފ ްނެ ،ފ ްކ ް

653,150.19

 223002އ ެިލ ްކ ްޓރި ްކ ފީ ެގ ަޚ ަރ ުދ

0

ނ ެގ ޚ ުިދ ަމ ުތ ެގ ައ ުގ
ނ ިއ ާފޚާ ާ
ޯ 223003ބ ެފ ާ

294,799.50

ިނއި އ ްިނ ަޓ ެނ ްޓ ެގ ަޚ ަރ ުދ
 223004ލީ ްޒ ަލއ ާ

515,766.60

 223005ޢިމާ ާރ ުތ ެގ ުކ ްއ ާޔއި ބި ުމ ެގ ުކލި

10,077.70

ަ 223006ތ ެކތީ ެގ ުކލި

22,464.53

ސ ުފ ުކ ުރ ުމ ެގ ޚ ުިދ ަމ ުތ ެގ ަޚ ަރ ުދ
ީސޢިމާ ާރ ްތ ޮފޅާ ާ
ޮ 223008އފ ް

0

ިޝތި ާރ ްކ
ިޝތިހާ ުރެ ،އ ްނ ުގ ްނ ައދި އ ް
 223010އި ްޢ ާލ ްނ،އ ް

47,133.96

ު 223011އ ުފ ުލ ުމ ެގ ަޚ ަރ ުދ

134,833.84

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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ޯކޑް

ަތ ްފޞީ ުލ

ަޚ ަރ ުދ

005

ަތ ްމރ ްީނ ުކ ުރ ަމ ްށ ުކ ެރ ޭވ ަޚ ަރ ުދ

3,169,126.95

ސ ަތ ްއ ހ ްިނ ުގ ަމ ްށ ުކ ާރ ަޚ ަރ ުދ
ާ 225005ރ ްއ ޭޖ ަގއި ެއކ ެިއކި ޯކ ް
002

ަމ ާރމާ ުތ ުކ ުރމާއި ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓ ުމ ެގ ަޚ ަރ ުދ

3,169,126.95
65,205.64

ަ 226002މ ާރމާ ުތ ުކ ުރ ްނ  -މީ ުހ ްނ ދިރި ުއ ޭޅ ޢިމާ ާރ ްތ ަތ ްއ

0.00

ަ 226010މ ާރމާ ުތ ުކ ުރ ްނ ެ -މޝ ަިނރީ ާއއި އި ުކއި ްޕ ަމ ްނ ްޓ

56,339.00

ަ 226016މ ާރމާ ުތ ުކ ުރ ްނ ެ -އ ްއ ަގ ުމ ަގއި ުދ ްއވާ ަތ ެކތި

8,866.64

403

ީޗ ުރެ ،މޝ ަިނރީ ައދި އި ުކއި ްޕ ަމ ްނ ްޓ
ަފ ުރނ ަ

2,528,319.02

ގސ
ަ 423001ފ ުރނީ ަޗ ާރއި ފިޓ ްިނ ް

35,140.00

ެ 423002މޝ ަިނރީ ާއއި އި ުކއި ްޕ ަމ ްނ ްޓ

55,289.84

ޞ ާލ ުތ ެގ ަތ ެކތި
ު 423006މވާ ަ

24,902.00

ސ ްފ ްޓ ެވ ައރ
ޮ 423007ކ ްމޕި ުއ ަޓރ ޮ

1,656,165.20

ދ ހާރޑް ެވ ައރ
ަ 423008އއި.ޓީާ .އ ިއ ުގ ޭޅ ޮގ ުތ ްނ ޯހ ާ

756,821.98

ިޝ ްނ
ސ ޮކމ ަ
އ ެިލ ްކ ަ
ޝ ްނ ް
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