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ފުޚ . ހ            ތަތ ާސ ުޚ

ދުޚ  އްއ ހަތ މެލ ޭނ  ޯޒ ްއ  މާސލެލ  ަތ ަތ ތުޚ ުޚ ބުޚ ިހ  3 ހިހ ޮތޅުޚ އުޚ ވާސ އަތ ިހ އަތ އިހ ގަތ މުޚ އްއ ކަތ ތަތ ޮތޅުޚ ކުޚ ުޚ ބުޚ ިހ ، .(އ.އ)ގެލ އަތ ޮތޅުޚ ދެލ އަތ ިހ އަތ

ޮތޅުޚ ، .(ދ.އ) ޮތޅުޚ .( ކ)މާސލެލ އަތ ދެލ އަތ ލިހ ދިހ ފެލ ތަތ ްއ  ްއ  ަތ  ގެލ .( ވ)އަތ ލަތ ގެލ ހާސ މުޚ ޅުޚ އުޚ އިހ ދިހ ިހ ޓަތ ާސ އްއ މާސވެލ ގެލ ތިހ ކުޚ ވާސ ތަތ އިހ ފަތ މާސވެލ ދިހ

އްއ  މެލ ގެލ  ިހ ާސ މުޚ ލުޚ ތާސ އްއ އިހ ކުޚ ިހ  ަތ ގަތ ގަތ ޅުޚ ޮގތުޚ މާސއިހ  ަތ ލުޚ ކަތ އިހ ކުޚ ިހ އުޚ ގަތ އްއ ވިހ ޮގތެލ ޓެލ ިހ އްއ ހެލ މެލ ީކ ދެލ އަތ ލަތ އްއ ަތ މެލ ޮބޑުޚ މަތ އެލ ްއ

ވެލ  މެލ ތުޚ ފަތއިހ ެލ ވިހ ކާސ .  ޭނ އްއ ޓަތ ްއ  ަތ އްއ ފުޚ ލަތ ބުޚ ްއ ތިހ ބަތ ގެލ  ަތ މުޚ މާސކުޚ ުޚ ތިހ ކުޚ ިހ ޖަތ އްއ ެލ މެލ ކަތ ގެލ ޮބޑުޚ ކުޚ ިހ ގޮ  10ތެލ ިހ ޓަތ ުޚ ކްއ ޑެލއްއ  ހެލ

އެލ  ފަތ ދިހ ފެލ ީ  އުޚ ވަތ ހާސ ުޚ ީތ . ވެލ މިހ ދާސ މުޚ ްއ ދަތ ތިހ އަތ އްއ  ެލ މެލ ވުޚ ފާސ ްއ  ިހ ލިހ ވާސ އަތ އިހ ފަތ ވެލ އިހ  ޯޒ ގަތ ކުޚ ިހ ޮގ ޑުޚ އިހ މިހ ކާސ ތަތ ލަތ އްއ ަތ ީ ގެލ މަތ މާސވެލ މުޚ ތިހ އްއ އާސ

އްއ  ވެލ   ީ  ިހ މުޚ ްއ ެލ ވަތ ތިހ މަތ ީ  ކުޚ ިހ އްއ އަތ ްއ ަތ ތަތ ލަތ އްއ ަތ ލަތ ާސ . މަތ ، ވެލ އިހ އަތ ާސ ދާސ ދުޚ ްއ މާސލެލ މުޚ ްއ ޮގ ޑުޚ ްއ އަތ ަތ ީ ގެލ ކުޚ ިހ ފުޚ ލަތ ތިހ

ބުޚ ްއ  ބަތ ގެލ  ަތ މުޚ ކަތ އިހ މިހ މާސ އްއ ފެލ ްއ ަތ ހުޚ ުޚ ކެލ ތަތ ޓްއ އިހ ހުޚ ިހ  ިހ ޯޒ ީ ގަތ އިހ އިހ ކަތ އަތ ޕޯޒ ޓަތ ާސ ލްއ އެލ ޝަތ ަތ ޓަތ  ޭނ އިހ ްއ

ތުޚ ްއ ަތ ްއ  ޔިހ އްއ އިހ  ަތ ވެލ ިހ ްއ ަތ ާސ ފާސތުޚ ފަތތުޚ ުޚ އިހ އުޚ ތަތ ކާސ ގޫގތަތ ކާސ  ދަތ ތަތ ތިހ ވެލ ދަތ އެލ ހެލ ޖެލ ލާސ ްއ ތިހ މަތ މެލ ޭނ . އިހ ކުޚ ިހ އިހ ހިހ ގަތ ތެލ ޭނ ޖެލ އްއ ދުޚ ާސ  4މެލ

ގެލ  ޮތޅުޚ ޗަތ ްއ  35އަތ އްއ ގެލ މަތ އްއ ވާސލެލ އިހ ދުޚ ގަތ ދުޚ އްއ ހަތ އިހ މާސލެލ  ަތ ަތ ވެލ  774 ަތ ާސ އެލ ދެލ ފެލ ގެލ ކުޚ ިހ އުޚ ދުޚ . ޓަތ ުޚ ދަތ އަތ ހަތ ުޚ  2022މިހ ވަތ ަތ އަތ

ދުޚ ްއ  އްއ ހަތ ވެލ  924މިހ ަތ ަތ އެލ ވެލ ދާސ ާސ ކުޚ ެލ މަތ ްއ އަތ ްއ ދޭނ ެލ ކަތ ފެލ ގެލ ކުޚ ިހ އުޚ ބުޚ ްއ . ޓަތ ުޚ ބަތ ގެލ  ަތ މުޚ ވުޚ ހެލ ްއ ހާސ ުޚ ކުޚ ިހ މިހ މިހ

ބުޚ ްއ  ބަތ ގެލ  ަތ މުޚ ކަތ ވެލ އެލ ކަތ ިހ ލިހ ތުޚ ަތ ްއ ބަތ މުޚ އިހ ތިހ  ިހ ާސ މެލ ކަތ މުޚ ްއ އަތ ްއ ަތ  ިހ ކުޚ ަތ މަތ ްއ ބޭނ ުޚ ްއ ލުޚ ތާސ އްއ އިހ ކުޚ ިހ  ަތ މަތ ާސ ލުޚ ކާސ އުޚ

ވެލ  ކެލ މެލ ވާސކަތ ީ ގެލ ްއ ކަތ ީކ އެލ މަތ ކުޚ ުޚ ވޭނ އަތ ަތ ުޚ ދެލ މަތ ްއ  ޭނ ކަތ ވެލ ިހ އިހ ފަތތުޚ ުޚ މަތ ާސ ކަތ ވެލ ިހ ވާސ މަތ ްއ އިހ ފަތ ވެލ ދުޚ ބިހ ާސ ތިހ ާސ ގްއ ޖޭނގެލ އިހ އްއ .  ާސ

ލުޚ  ކާސ އިހ ކުޚ ިހ އުޚ ގަތ ތެލ ޭނ ޮތޅުޚ މަތ ްއ އަތ ލުޚ ތާސ އްއ އިހ ކުޚ ިހ  ަތ ވެލ މަތ ާސ މުޚ ްއ ެލ ވަތ ތިހ މަތ ީ  ކުޚ ިހ އްއ އަތ ްއ ތަތ ހުޚ ްއ ޖެލ ފާސތުޚ ޮގ ްއ  . ވެލ ްއ ތަތ

ގެލ  އްއ އިހ  ްއ  ަތ   ޯޒ ްއ ތިހ ެލ ކަތ ޓަތ މަތ ްއ އްއ ހޯޒދުޚ ލެލ އްއ ީމ ހަތ އިހ މަތ ްއ ދާސ ކުޚ ުޚ ޖްއ ގެލ ްއ ކުޚ ިހ މެލ ޭނ ޮކ ްއ މާސ ުޚ ކަތ ްއ އަތ ކާސ ުޚ ްއ ތަތ ީ   ަތ ުޚ ވަތ

ވެލ  އެލ ފަތ އިހ ވާސލަތ ލަތ ކުޚ އްއ އެލ ޓެލ ކްއ ކްއ . ޕްއޮ ޖެލ ޕްއޮ ޖެލ ވަތ ީ  ޓްއ މިހ އިހ ފަތ ވިހ މަތ ްއ  ޭނ ގުޚ ވެލ  ހިހ ްއ ގެލ ްއ ެލ އިހ ލަތ އިހ ހަތ ކަތ ްއ ބަތ އްއ ަތ ވަތ ޔަތ ޮގތުޚ ްއ . ދެލ ފިހ މިހ



ޓްއ ( 1) މަތ ްއ ޖްއ ޓްއ މެލ ޭނ ޑްއ ވޭނ ްއ ޓްއ އެލ ްއ މަތ ްއ ޕްއ ޫގ މްއ ލްއ އިހ ޓަތ މަތ ްއ ޔަތ ަތ ްއ ވަތ ީކ ގްއ ޭނޓަތ  މާސލެލ އެލ ްއ އްއ ަތ ވެލ ޔަތ މަތ ފިހ ތަތ ފުޚ ަތ

ޓްއ  ކްއ މަތ . ޕްއޮ ޖެލ ތަތ އިހ ކުޚ ިހ  ފުޚ ަތ މަތ ާސ ލުޚ ކާސ ދޭނ ކުޚ ިހ އުޚ ފެލ އިހ އުޚ ގަތ އްއ ަތ ުޚ އިހ  ަތ އާސ ީ  މޭނލެލ ވެލ ކުޚ ެލ މާސ ުޚ ޓްއ އަތ ކްއ ގޭނ ޕްއޮ ޖެލ ހިހ ްއ

ވެލ  މަތ ެލ ކުޚ ުޚ ލުޚ އްއ އްއ ހަތ ތަތ ތިހ މާސވާސ ދަތ މަތ ްއ ދިހ ކުޚ ުޚ ޖްއ ޓްއ ޓުޚ ( 2. )މެލ ޭނ ީކ ގްއ ޭނޓަތ  މާސލެލ ވޭނ ްއ ޓަތ ކްއ ގޭނ ޕްއޮ ޖެލ އިހ ހިހ ްއ ހީގަތ ވަތ ޔަތ ވަތ ަތ ފިހ ދެލ

ީކ  ޯޒ ްއ . އެލ ަތ ޖީ  މާސ ަތ ގެލ އަތ ޓްއ ކްއ ޕްއޮ ޖެލ ހަތ  3މިހ އިހ  ަތ ަތ ޮކ ްއ އްއ ގަތ މުޚ އިހ އްއ ގާސ ކަތ ެލ ގެލ މަތ ުޚ މުޚ ލުޚ ތާސ އްއ އިހ ީދ ކުޚ ިހ  ަތ ގަތ ދުޚ އްއ ހަތ މިހ ަތ ަތ

ގަތ  އްއ ވޭނ ޮގތެލ ދެލ ދޭނ ކުޚ ިހ އެލ ފެލ ވެލ އުޚ މެލ ލުޚ ތާސ އްއ ދާސ . އިހ  ަތ ޔަތ ްއ ގެލ ްއ އިހ ްއ ކުޚ ިހ ީ  ޮއފްއ ފިހ ޭނ ްއ ޓްއ ީކ މިހ ިހ ްއ ޓަތ ކްއ ޕްއޮ ޖެލ ީ  މިހ ޓްއ މިހ ިހ ްއ

ވެލ  ކެލ ޓެލ ކްއ ދާސ ޕްއޮ ޖެލ ޔަތ ްއ ގެލ ްއ ތްއ ކުޚ ިހ ކަތ އްއ ީލ މަތ ަތ މަތ ޓުޚ ްއ އަތ މަތ ްއ ޔަތ ަތ ްއ ވަތ  . ޮއފްއ އެލ ްއ

ހިހ  ވެލ ޔަތ މަތ ފިހ ތަތ ޓްއ . ފުޚ ަތ މަތ ްއ ޖްއ ޓްއ މެލ ޭނ ޑްއ ވޭނ ްއ ޓްއ އެލ ްއ މަތ ްއ ޕްއ ޫގ މްއ ލްއ އިހ ޓަތ މަތ ްއ ޔަތ ަތ ްއ ވަތ  ގްއ ޭނޓަތ  މާސލެލ އެލ ްއ

  ީ ވަތ ޓްއ ކްއ އިހ އޭނ  2018ޖޫގ ްއ  28ޕްއޮ ޖެލ ވެލ .ޑީ .ގަތ އެލ ފަތ ޮކ ްއ ތުޚ ްއ ފާސ ްއ ީކ . ީބގެލ ފަތ ާސ ދަތ ގްއ ަތ ގެލ މަތ ޓްއ ކްއ ޕްއޮ ޖެލ މެލ ޭނ ޮގތަތ ްއ މިހ މާސލެލ ހިހ

ވެލ  މެލ ކުޚ ުޚ މުޚ އިހ އްއ ގާސ މެލ ގެލ  ިހ ާސ މުޚ ލުޚ ކާސ އިހ ކުޚ ިހ އުޚ ގަތ އްއ ވޭނ ޮގތެލ ދެލ އިހ އެލ ގަތ ތެލ ޭނ ޖެލ އްއ ދުޚ ާސ ޮގތުޚ ްއ . މެލ ދޭނ ކުޚ ިހ ( 1)މިހ ފެލ އިހ ްއ އެލ ގޭނގެލ

ޖްއ  އިހ ކުޚ ިހ މެލ ޭނ މަތ ާސ ގުޚ ކުޚ ުޚ ްއ  ެލ މުޚ އިހ މުޚ ގާސ މާސީ   ިހ ާސ އިހ  ާސ މަތ ާސ ކުޚ ުޚ މުޚ އިހ ކަތ ުޚ ގާސ ކުޚ ާސ މަތ ުޚ ޖްއ މަތ ްއ ކުޚ ިހ މެލ ޭނ ( 2)ކުޚ ުޚ

ދަތ ާސ ކުޚ ުޚ ްއ  އްއ ހަތ ުޚ ތަތ ކުޚ ާސ ތަތ ްއ ޖްއ ވާސ ކުޚ ިހ މެލ ޭނ އިހ ފަތ ވިހ ކުޚ ެލ މުޚ އިހ އިހ ގާސ ގަތ އްއ ަތ ުޚ ވާސ ( 3) ަތ އިހ ފަތ ވިހ ކުޚ ެލ މުޚ އިހ މަތ ްއ ގާސ ކުޚ ުޚ ޖްއ ކުޚ ިހ މެލ ޭނ

ދަތ ާސ ކުޚ ުޚ ްއ  އްއ ހަތ ުޚ ތަތ އްއ ަތ ާސ އަތ ވަތ ުޚ މަތ ( 3)މުޚ ދޭނ މިހ ްއ ފެލ ގެލ ކުޚ ިހ އުޚ މުޚ ކުޚ ުޚ ތުޚ ުޚ ކަތ ްއ އިހ ތުޚ ްއ ހޭނލުޚ ްއ ތެލ ިހ ޔިހ އްއ މަތ ްއ  ަތ ކުޚ ުޚ ދުޚ

ވެލ  އެލ މެލ ެލ އްއ ކުޚ ުޚ ްއ ހިހ ތަތ ތްއ ކަތ އްއ ކުޚ ްއ . މަތ ަތ ތަތ ތްއ ކަތ އްއ އިހ އެލ ޫގ ްއ މަތ ަތ ކާސ ތަތ ތްއ ކަތ އްއ ީ  މަތ ަތ މްއ ާސ މެލ ޭނ އުޚ އިހ ހިހ ގަތ ތެލ ޭނ ގެލ ޓްއ ކްއ ޕްއޮ ޖެލ

މާސވެލ  ކުޚ ްއ ދިހ ތަތ އިހ ކާސ ިހ ާސ ކާސ ތަތ ދޭނ އަތ ަތ ުޚ ދޭނ ެލ  ެލ މާސވެލ ބުޚ ްއ ދިހ ބަތ ގެލ  ަތ ކުޚ ތަތ ލުޚ ދަތ މަތ ްއ އަތ ްއ ަތ ބަތ އްއ ދާސ ެލ މޫގ ުޚ ތަތ އަތ ަތ ުޚ

ވެލ  އެލ ދާސ ެލ ގެލ ްއ ވެލ ހިހ ފަތ ގުޚ އިހ މަތ ކަތ ޓަތ މަތ ްއ ވުޚ އްއ ޮކ ްއ ބޭނ ފުޚ އްއ  ާސ ތަތ އިހ ފަތ ުޚ ކާސ ތަތ އްއ ޖޭނގެލ  ަތ އްއ އިހ  ާސ މަތ ާސ ޑަތކުޚ ުޚ  . ކުޚ

  ީ މެލ ެލ އިހ ހިހ ގަތ ޓްއ ކްއ ޓްއ ޕްއޮ ޖެލ މަތ ްއ ޖްއ ޓްއ މެލ ޭނ ޑްއ ވޭނ ްއ ޓްއ އެލ ްއ މަތ ްއ ޕްއ ޫގ މްއ ލްއ އިހ ޓަތ މަތ ްއ ޔަތ ަތ ްއ ވަތ ގްއ ޭނޓަތ  މާސލެލ އެލ ްއ

އިހ ކުޚ ިހ ޓްއ ާސ ްއ ްއ ( 1) ީލގަތ ގިހ ލިހ ދިހ ވިހ މާސލެލ އަތ ޅުޚ ، ހުޚ އްއ މާސލެލ ތަތ ޓަތ ުޚ ފަތ   ެލ ްއ ޓްއ ޓްއ ާސ ްއ ްއ އިހ ވޭނ ްއ ކަތ ޓަތ މަތ ްއ ފަތ  ކުޚ ުޚ



ކުޚ ުޚ ްއ  މުޚ އިހ ޝަތ ްއ ( 2)ގާސ މޮލިހ ޑްއ ޑިހ ޝަތ ްއ އެލ ްއ ކްއ ޓްއ ަތ އިހ ޮކ ްއ ްއ ކަތ ޓަތ މަތ ްއ ދޭނ ކުޚ ިހ ޕްއޮ  ަތ ްއ ކުޚ ުޚ ފެލ އިހ އުޚ ގަތ މުޚ ކުޚ ުޚ ތްއ މާސ ާސ އިހ

މުޚ ކުޚ ުޚ ްއ  އިހ އިހ ގާސ ީ ގަތ ފުޚ ލަތ އްއ ތިހ ޓެލ ޓްއ ޕްއލާސ ްއ މަތ ްއ ( 3)ވޭނ ްއ ލާސލުޚ އްއ  ޫގ ތަތ ލްއ ކަތ ހިހ ވާސ ވެލ އިހ ފަތ ވެލ ޑްއ ޮއފްއ ލަތ ބާސ ލްއ އެލ ްއ ކަތ ހިހ ޕްއ ވެލ އިހ

ޮ ޕްއ  ގ ވޯޒކްއ ލިހ ްއ ޓަތ މަތ ްއ އިހ ( 4) ޑިހ ްއ އާސ ީ  ްއ އިހ މެލ ިހ ަތ ކަތ ޓަތ މަތ ްއ ކުޚ ުޚ ޖްއ ޮގ ޑުޚ މެލ ޭނ ވާސ ޮބޑުޚ ކުޚ ިހ އިހ ފަތ ދިހ ފެލ އިހ އުޚ ީ ގަތ ފުޚ ލަތ ތިހ

ދިހ ްއ ްއ  ޮކ ްއ ޓްއ ފޯޒ ުޚ ޕްއމަތ ްއ އިހ ކްއ ލާސ  3 ޯޒ ްއ ( 5)އިހ ފުޚ މަތ ްއ ކުޚ ިހ އުޚ ލުޚ ފުޚ އްއ ކުޚ ިހ އުޚ ޓަތ އްއ ފުޚ ލަތ އްއ ަތ ުޚ ްއ ތިހ މެލ ޭނ  ަތ އިހ ހިހ ގަތ

އްއ ހޯޒދުޚ ްއ  ތަތ ޅަތ ދުޚ ޓަތ . އުޚ ކްއ ޕްއޮ ޖެލ ލިހ  40ީކ މިހ ވެލ މިހ ކެލ ޓެލ ކްއ ގެލ ޕްއޮ ޖެލ ޓަތ ްއ އޭނ . ޔަތ ްއ ޑޮލަތ ުޚ ކްއ ޕްއޮ ޖެލ ތުޚ ްއ .ބީ .ޑީ .މިހ  33.05ގެލ ފަތ ާސ

ޑުޚ ފޯޒ  ޕޮ  ޕާސ ްއ ފަތ ްއ ، ޖަތ ޔަތ ްއ ލިހ ތުޚ ްއ މިހ ގެލ ފަތ ާސ ޝަތ ްއ ޑަތކްއ ތުޚ ްއ  2ވަތ ީޓ  ިހ ގެލ ފަތ ާސ ކާސ ުޚ ހިހ  ަތ ުޚ ވެލ ދިހ ދިހ ޔަތ ްއ އަތ ލިހ  4.93މިހ

ވެލ  އެލ ފަތ ޅަތ ހަތ ީ  ހުޚ ަތ ވަތ މަތ ްއ ދުޚ ކުޚ ުޚ ޔަތ ްއ ޑޮލަތ ުޚ ހަތ ަތ ލިހ  . މިހ

ހިހ  ވަތ ޔަތ ވަތ ަތ ފިހ ީކ  :ދެލ ޓަތ ކްއ ޓްއ ޓުޚ އެލ ަތ ީޖ ޕްއޮ ޖެލ ހަތ ުޚ އޭނ  2020ގްއ ޭނޓަތ  މާސލެލ ވޭނ ްއ ކުޚ ާސ ެލ .ޑީ .ވަތ ަތ އަތ ީބ ފާސ ްއ

ވެލ  ކެލ ޓެލ ކްއ ީކ . ޕްއޮ ޖެލ ޓަތ ކްއ ޕްއޮ ޖެލ ވެލ  5މިހ ކެލ ޓެލ ކްއ ވޭނ ެލ ޕްއޮ ޖެލ ދެލ ޔަތ ްއ ގެލ ްއ ހަތ ަތ ްއ ކުޚ ިހ އިހ . އަތ ޓާސ އްއ މާސވެލ ީކ ތިހ މަތ ގެލ ބޭނ ުޚ ޓްއ ކްއ ޕްއޮ ޖެލ މިހ

ވެލ  މެލ ކުޚ ުޚ ތްއ ކަތ އްއ ގެލ މަތ ަތ މުޚ ލުޚ ތާސ އްއ އިހ ކުޚ ިހ  ަތ ގަތ އްއ ޮގތެލ ހިހ ޓެލ އްއ  .  ަތ

ޓްއ  ޕުޚ ޓްއ އުޚ ކުޚ ުޚ ްއ : 1އަތ މުޚ އިހ އްއ  ާސ ކަތ ެލ ޓްއ މަތ ުޚ މަތ ްއ ޖްއ ލްއ ވޭނ ްއ މެލ ޭނ ޓްއ ީ ޖަތ ަތ ޔަތ ްއ ލިހ ޓްއ  ިހ ިހ މެލ އިހ ލަތ  . ކްއ

ކުޚ ުޚ ްއ . ހ މުޚ އިހ އްއ ގާސ ޝިހ ެލ ދާސ މެލ އަތ ްއ ދާސ ކުޚ ިހ އްއ ފަތ ކުޚ  .ކުޚ ިހ ްއ ކަތ ަތ ްއ އުޚ ވާސލަތ ީކ ދުޚ ޝިހ ަތ މެލ ގެލ ކުޚ ިހ  500މިހ ޓަތ ުޚ

ދޭނ  ވެލ އެލ ްއ ކެލ އިހ ކުޚ ިހ .  ެލ މެލ ިހ ެލ ގަތ ވާސ ތަތ ުޚ އިހ ފަތ ޓިހ އްއ ހެލ މެލ ިހ ުޚ ބެލ އްއ މިހ ތަތ ޅިހ ބުޚ ދަތ މެލ ޭނ ގެލ އިހ ހިހ ގަތ މުޚ މުޚ ްއ އަތ ާސ ދުޚ ދުޚ އެލ ްއ

ވޭނ ެލ  ޓަތ  ކުޚ ޭނ އްއ މޮ ިހ ތަތ އިހ މެލ ޭނ ބަތ އިހ ހިހ ގަތ މުޚ ވާސ ދުޚ ތަތ ުޚ ްއ ބޭނ ުޚ އިހ މިހ ކާސ މަތ ޓަތ ޓްއ  ިހ ްއ ީ މަތ ްއ ލޫގގޭނ ްއ ޓްއ މަތ ްއ ފުޚ ކުޚ ުޚ ކިހ ވަތ

މުޚ  އިހ އްއ ގާސ ޓެލ އްއ ޕްއޮ  ަތ ްއ ކުޚ ާސ ެލ ޕްއލާސ ްއ ތަތ ޅިހ ދޭނ އަތ ފެލ މުޚ ްއ އުޚ ދުޚ ، ކުޚ ިހ އެލ ްއ އިހ ކާސ މަތ ޓަތ ގ  ިހ ްއ ޓަތ ިހ ްއ ޝަތ ްއ މޮ ިހ މިހ އެލ

ވޭނ  ވެލ ކުޚ ެލ އެލ ދޭނ ީލޗޭނޓްއ .  ެލ ފެލ ތަތ ުޚ ްއ އުޚ އިހ މިހ ކާސ ލަތ ޑްއ ފިހ ވޭނ ެލ ލޭނ ްއ ލެލ ޅުޚ ޮކ ްއ ވަތ ތެލ ިހ ކާސ އްއ އްއ  ަތ ތަތ ޅިހ ދޭނ އަތ ފެލ މުޚ ްއ އުޚ ދުޚ އެލ ްއ ދިހ ކުޚ ިހ އަތ

ވެލ  އެލ ދާސ ެލ ވިހގެލ ްއ މުޚ ކުޚ ެލ އިހ އްއ ގާސ ތަތ ތްއ ީ ލަތ ކުޚ ާސ ެލ ވަތ ީ ޓްއ ީ  . ޓްއ ވަތ އިހ ފަތ ހިހ ޖެލ މަތ މަތ ްއ ހަތ މުޚ ކުޚ ުޚ އިހ ޓްއ އެލ ަތ ީޖ ޕްއލާސ ްއ  ާސ ވޭނ ްއ



އިހ ްއ  ޑްއ ބިހ -ޑިހ ަތ ޓަތ  ަތ ްއ ްއ  20 ްއ ދަތ ުޚ ގެލ ( އޯޒ .ބީ .ޑީ )ޮއފަތ ޭނޓްއ -ލްއ އިހ ްއ ޑްއ މެލ ގެލ ޮއފަތ ޭނޝަތ ްއ އެލ ްއ ހަތ ުޚ މްއ )އަތ ( އޯޒ އެލ ްއ އެލ

ވެލ  ކަތ ެލ ތަތ ދަތ އްއ  . މުޚ

ޝަތ ްއ .   ޓޭނ ފަތ   ްއ ޓްއ ޓްއ ާސ ްއ ްއ އިހ ވޭނ ްއ މާސލޭނގަތ ޅުޚ ީއ ފޭނ ްއ  – ހުޚ އިހ  1މިހ މާސލޭނގަތ ޅުޚ ވިހގެލ ްއ ހުޚ އިހ ްއ ކުޚ ެލ އިހ ޑިހ ަތ ގަތ

ވެލ  ކުޚ ިހ  ކެލ ވޭނ ތަތ ެލ ކުޚ ެލ މުޚ އިހ އިހ  ާސ ކަތ ޓަތ މަތ ްއ ފަތ  ކުޚ ުޚ  . ޓްއ ާސ ްއ ްއ

ޓްއ  ޕުޚ ޓްއ އުޚ ފުޚ : 2އަތ ލަތ ޓްއ ކުޚ ުޚ ްއ ތިހ ޔޭނ ޑިހ ީމ ދަތ  ިހ ބަތ ީ ގެލ ފަތ ުޚ ވާސ ކުޚ އިހ ފަތ ދިހ ފެލ  ީ ގެލ އެލ

ތަތ ުޚ ްއ .   ޮކ ްއ އެލ ފުޚ ޮގ ޑުޚ  ާސ ވާސ ޮބޑުޚ ކުޚ ިހ އިހ ފަތ ދިހ ފެލ ހާސ ުޚ އުޚ އިހ މިހ ީ ގަތ ފުޚ ލަތ މެލ ެލ ިހ ތިހ އިހ ހިހ ގަތ ތުޚ ކަތ އްއ މަތ ަތ މިހ

ވެލ  މެލ ދުޚ ކުޚ ުޚ ހެލ ްއ ބަތ ްއ ވާސ ެލ ޓަތ ްއ އަތ ަތ ުޚ  ުޚ އްއ ގެލ ވެލ ދުޚ އްއ ހަތ ދުޚ . އެލ ަތ ަތ ގޭނ ެލ ޮގތްއ ހެލ އްއ  ެލ ތަތ ދޭނ ފެލ ްއ ފެލ ތަތ ުޚ ްއ އުޚ ޮގތުޚ ްއ މިހ އިހ މިހ މާސ

އިހ  މާސ ދުޚ ވާސ ެލ ޮގތްއ ހެލ އްއ ބޭނ ުޚ ތަތ ދޭނ ގޭނ ްއ ފެލ ތަތ ުޚ ްއ އުޚ ަވާށެގްނ ުކިނަތްއ ޭބުރުނާވެނެހްނ ަބްނުދ ުކުރާމިއ ިމަތްނ ، އެލ

 . ީރް ޮރަފިއްލޮކްށ ަމީތަގިއ ެވިލަފަށަލެ ްއަލިއެގްނ ަބްނުދ ުކުރެމވެ 

ދާސ ބަތ  މުޚ ްއ ޓަތ ްއ އަތ ްއ ަތ އްއ މާސވެލ ީކ ތިހ މަތ ގެލ ބޭނ ުޚ އިހ ބަތ ދެލ ގަތ ޑުޚ އިހ މެލ ޭނ މަތ އިހ ހިހ ގަތ ޓްއ ކްއ ޕޮޮ ޖެލ ބުޚ ްއ މިހ ބުޚ ގެލ  ަތ ކުޚ ތަތ ލުޚ ދަތ

ވެލ  މެލ ޑަތކުޚ ުޚ އްއ ކުޚ ތަތ އްއ ތަތ ދާސ ެލ ކަތ ްއ މާސވެލ ވާސ . ދިހ މަތ ްއ ބޭނ ުޚ ްއ ގުޚ ޓްއ ހިހ ްއ ޕްއލާސ ްއ ީކ މިހ ދާސ ެލ ކަތ ަތ ޓަތ ދިހ އްއ ފެލ ތަތ ުޚ ްއ އުޚ ޮގތުޚ ްއ މިހ މިހ

ގެލ  ޓްއ ވާސ  100%ކަތ ަތ ްއ އިހ ފަތ ކިހ އްއ ޮކ ްއ ހިހ ވުޚ ެލ ްއ އުޚ ްއ މަތ ްއ ީ ގެލ ބިހ ފުޚ ލަތ ީކ ތިހ މަތ ވާސ ބިހ އިހ ފަތ ކިހ އްއ މަތ ްއ ހިހ ކުޚ ުޚ ތްއ މާސ ާސ ތަތ ްއ އިހ ، މިހ އިހ އާސ

ވެލ ބިހ  ކެލ ތަތ . މެލ މަތ ްއ ވުޚ ެލ ްއ މިހ ވާސ ބިހ އިހ ފަތ ވިހ ކުޚ ެލ މަތ ްއ ޕްއލޭނ ްއ ޓުޚ އްއ ހެލ އްއ ބެލ ތަތ ޓްއ ޕްއމަތ ްއ އިހ ކްއ ލްއ އިހ ކަތ ކޭނ ިހ އިހ މެލ ޓާސ ވޭނ ކަތ ަތ ްއ ކުޚ ެލ މުޚ އިހ  އިހ ގަތ  ުޚ

ވެލ  ޮކ ެލ ވެލ . އުޚ ްއ އެލ ވޭނ ެލ ކުޚ ެލ މުޚ އިހ އްއ ގާސ މެލ ދާސ  ިހ ާސ ހިހ ްއ ގަތ ޅުޚ ފެލ ްއ އިހ  ަތ ގަތ ދުޚ އްއ ހަތ ބުޚ ްއ . މިހ ަތ ަތ ބަތ ގެލ  ަތ މުޚ ކަތ ކަތ ްއ މިހ

މާސވެލ  ކުޚ ްއ ދިހ މަތ ލަތ ކަތ ހަތ ކަތ އެލ ުޚ ްއ ދަތ އިހ އުޚ މުޚ ްއ ާސ ވުޚ ވެލ ވިހ ްއ ާސ ަތ މަތ ެލ ވުޚ ތެލ ިހ ކާސ އްއ ކުޚ ްއ  ަތ އަތ ގެލ ހާސދިހ ާސ މުޚ ވުޚ ޮބޑުޚ  . ދޭނ ެލ ފެލ ްއ

ޓްއ  ޕުޚ ޓްއ އުޚ ކަތ ްއ  :3އަތ ތެލ ިހ ހޭނޮގތުޚ ްއ ހޭނލުޚ ްއ އިހ ބެލ މާސ ކުޚ ުޚ ޖްއ ދިހ ކުޚ ިހ މެލ ޭނ ީޓ އަތ ޕޭނ ިހ ލްއ ކެލ ޝަތ ަތ ޓުޚ ޓިހ އިހ ްއ ްއ

ކުޚ ުޚ ްއ  ތުޚ ުޚ  . އިހ



ޕޯޒ ޓްއ .   ގ  ަތ ޓަތ ިހ ްއ ލްއ މޮ ިހ ޓަތ މަތ ްއ ޔަތ ަތ ްއ ވަތ ދިހ އެލ ްއ ޕަތ ވިހޝަތ ްއ އަތ ،  ުޚ ޓްއ މަތ ްއ ޖްއ ޓްއ މެލ ޭނ ކްއ . ޕްއޮ ޖެލ

ީ  ޮއފްއ  ޓްއ އިހ މިހ ިހ ްއ މަތ ާސ ދަތ ާސ ކުޚ ުޚ ޓްއ ހަތ ުޚ ޓްއ ޔުޚ ިހ މަތ ްއ ޖްއ ތްއ މޭނ ެލ ކްއ ީކ ޕްއޮ ޖެލ މަތ ގެލ ބޭނ ުޚ ޓްއ ޕޯޒ  ެލ ްއ ޮކ ްއ ގެލ މިހ ޓްއ ކްއ ޕްއޮ ޖެލ

ީޓގެލ ފަތ ްއ  ޝަތ ްއ ޮއތޯޒ ިހ ކްއ ލްއ ޕްއޮ ޓެލ ޓަތ މަތ ްއ ޔަތ ަތ ްއ ވަތ ދިހ އެލ ްއ ޓްއ އަތ މަތ ްއ ޔަތ ަތ ްއ ވަތ ވެލ އެލ ްއ މެލ ކުޚ ުޚ ތުޚ ުޚ ކަތ ްއ އިހ ލްއ ބިހ  . ީ  ގާސ

ވާސ ހޭނލުޚ . ބ އިހ ބޭނ ުޚ ްއ ކަތ ޓަތ މަތ ްއ ވުޚ އްއ އްއ ބޭނ ޓެލ އްއ ވެލ ފުޚ ތްއ  ާސ ކަތ އްއ ގެލ މަތ ަތ މުޚ ތުޚ ުޚ ކުޚ ުޚ އިހ ކަތ ްއ ތެލ ިހ އިހ .  ްއ ގަތ ތުޚ ކަތ އްއ މަތ ަތ މިހ

މަތ ްއ  ކުޚ ުޚ މުޚ އިހ ،  ާސ އިހ މަތ ާސ ކުޚ ުޚ ދުޚ ގެލ ްއ ކުޚ ިހ މަތ ޮކ ްއ މާސ ުޚ ޅޭނ ީމހުޚ ްއ ަތ ްއ އަތ އުޚ އިހ ދިހ ިހ މާސލޭނގަތ ޅުޚ ދިހ ހުޚ ލިހ އަތ ގިހ ލިހ ، ވިހ ީ  މާސލެލ މެލ ެލ ހިހ

ކަތ  އްއ ގެލ މަތ ަތ މުޚ ކުޚ ުޚ ތުޚ ުޚ ކަތ ްއ އިހ ތެލ ިހ ހޭނޮގތުޚ ްއ ހޭނލުޚ ްއ މާސއިހ ބެލ ލާސ  ިހ ާސ ތާސ އްއ ކުޚ ާސ ކުޚ ިހ  ަތ ތްއ ކަތ އްއ ވެލ މަތ ަތ  . ތެލ

ީކ  ޓަތ ކްއ ޓްއ ޓުޚ އެލ ަތ ީޖ ޕްއޮ ޖެލ މެލ ޭނ ގްއ ޭނޓަތ  މާސލެލ ވޭނ ްއ އިހ ހިހ ހީގަތ ވަތ ހިހ ވަތ ޔަތ ވަތ ަތ ފިހ ގެލ  150ދެލ ޔަތ ްއ ޑޮލަތ ުޚ ލިހ މިހ

ވެލ  ކެލ ޓެލ ކްއ އިހ އޭނ . ޕްއޮ ޖެލ ގަތ ޓްއ ކްއ ޕްއޮ ޖެލ ވެލ .ޑީ .މިހ އެލ ވެލ އިހ ފަތ ހިހ ޖެލ މަތ މަތ ްއ ހަތ ކުޚ ުޚ ދުޚ ކުޚ ްއ ފަތއިހ ާސ ހަތ ަތ ތަތ ތްއ ހެލ ްއ ފަތ ާސ ތުޚ ުޚ ްއ އެލ . ީބ ގެލ އިހ

ޮގތުޚ ްއ އޭނ  މަތ .ޑީ .މިހ ކުޚ ުޚ ދުޚ ޓްއ ީބ ފަތއިހ ާސ ހަތ ަތ ީ  ވޭނ ްއ ވަތ އިހ ފަތ ހިހ ޖެލ މަތ އިހ ޓުޚ  ްއ ހަތ ކަތ ާސ ތަތ އިހ ޅެލ ބަތ އިހ ގުޚ އާސ އިހ އެލ ޓާސ ީޖ ޕްއލާސ ްއ އެލ ަތ

ވެލ  ތަތ ެލ ކަތ އްއ ގެލ މަތ ަތ މުޚ ކުޚ ުޚ ތުޚ ުޚ ކަތ ްއ އިހ ތެލ ިހ އިހ ހޭނލުޚ ްއ ޓާސ މަތ ްއ ޖްއ ޓްއ މެލ ޭނ ކްއ އިހ .އޭނ . ޕްއޮ ޖެލ އިހ .އަތ ކުޚ ާސ .ޑީ .ީބ އޭނ .އަތ ދުޚ ީބ އިހ ްއ ހަތ ަތ

ވެލ  ކ ްއ ކޯޒފަތއިހ ޭނ ްއ ްއ ކުޚ ާސ ެލ ތަތ ތްއ ކަތ އްއ އިހ . މަތ ަތ ޅުޚ .ޑީ .އެލ ްއ .އަތ ތުޚ ްއ ހުޚ ފަތ  ީބގެލ ފަތ ާސ ޓްއ ޓްއ ާސ ްއ ްއ ކުޚ ާސ ވޭނ ްއ މުޚ އިހ އިހ ގާސ މާސލޭނގަތ

ވެލ  ކުޚ ާސ ެލ ދުޚ އްއ  ަތ ަތ ތަތ ތަތ ކަތ އްއ ގެލ މަތ ަތ މުޚ ކުޚ ުޚ ފުޚ ޮގ ޑުޚ  ާސ ީ ގެލ ކުޚ ިހ ފުޚ ލަތ އިހ ތިހ ޝަތ ަތ ާސ ޓޭނ  .  ްއ

އިހ .އީ .   ދުޚ .އަތ  އޭނ ގެލ މަތ ްއ ަތ

އިހ  ޓާސ ީޖ ޕްއލާސ ްއ ޓެލ ަތ ޓްއ ޓުޚ އެލ ވޭނ ވޭނ ްއ ކުޚ ެލ މުޚ އިހ އިހ  ާސ ީ ގަތ ފުޚ ލަތ ީ  ތިހ ވަތ އިހ ފަތ ވިހ ކުޚ ެލ މާސ ުޚ ޕޯޒ ޓްއ އަތ ޅޭނ މިހ ިހ އިހ ގުޚ ތާސ ކަތ އްއ މަތ ަތ އެލ

އިހ  ވެލ ބަތ ކަތ ެލ ކުޚ ާސ ެލ . ތަތ ޓަތ ްއ އަތ ަތ ުޚ އްއ މާސވެލ ވުޚ ެލ ްއ ޮބޑަތ ްއ ތިހ ކަތ ްއ ތަތ އިހ ހުޚ ިހ ބަތ ގެލ ދެލ ްއ ޓްއ ކްއ ޕްއޮ ޖެލ ީކ މިހ ތަތ ކަތ އްއ މަތ ަތ މިހ

ވެލ  ކެލ ތަތ ތްއ ކަތ އްއ އްއ . މަތ ަތ ދަތ އްއ ހަތ ވުޚ ެލ ްއ ޮބޑުޚ  ަތ ަތ ދަތ ްއ އްއ ހަތ ވާސ  ަތ ަތ އިހ ފަތ ޅިހ ހެލ މަތ ްއ ހުޚ ަތ ކުޚ ުޚ ތްއ ކަތ އްއ މަތ ަތ ީކ މިހ ތަތ ކަތ އްއ މަތ ަތ ޮގތުޚ ްއ މިހ މިހ

ވާސ  އިހ ފަތ ވިހ ލިހ ބެލ ކަތ ްއ މަތ ކުޚ ާސ ެލ ކަތ ގެލ އަތ ަތ ުޚ މުޚ ކަތ ީކ އޭނ އެލ ތަތ ކަތ އްއ މަތ ަތ ޓްއ .ބީ .ޑީ .ީތ މިހ މަތ ްއ ޓޭނ ީ   ްއ ފްއގާސ ޑްއ ޕްއލިހ ގެލ  ޭނ



ވާސ (އެލ ްއ .ޕީ .އެލ ްއ ) އިހ ފަތ ވިހ ކުޚ ެލ ޔާސ ުޚ އްއ ވާސީތ ތަތ ކަތ ްއ ތަތ ކަތ އްއ ޖާސގެލ މަތ ަތ ޓަތ ްއ ގެލ ދަތ ުޚ ްއ އޭނ ދަތ ަތ އްއ މާސވެލ ކުޚ ާސ ެލ  ތިހ އްއ  އަތ ަތ ެލ

ކުޚ ާސ އީ  ޔަތ ްއ އިހ .ބަތ ވެލ .އަތ ކެލ ޕޯޒ ޓެލ  . އޭނ  ިހ

ީކ  މަތ ގެލ ބޭނ ުޚ ޕޯޒ ޓްއ މަތ ްއ .ބީ .ޑީ .އޭނ މިހ ިހ ޓޭނ ީ   ްއ ފްއގާސ ޑްއ ޕްއލިހ ީ  އޭނ ( އެލ ްއ .ޕީ .އެލ ްއ )ޓްއ ގެލ  ޭނ ގަތ ޓަތ ކެލ

އިހ އީ  މަތ ާސ ކުޚ ުޚ މަތ ހަތ ޓްއ ްއ ފުޚ ިހ މަތ ްއ އިހ ކަތ ޓްއ ްއ  ިހ ކްއ މުޚ ްއ އަތ ްއ ަތ .ޕީ .ޕްއޮ ޖެލ ކުޚ ަތ ލުޚ މަތ ފޯޒ ާސ އޭނ އިހ ްއ އަތ ޓަތ ްއ އަތ ަތ ުޚ އްއ މާސވެލ ތިހ

ދުޚ  ވާސއިހ ހޭނ ގަތ ބެލ މާސއިހ ދުޚ ޕޯޒޓްއ ހެލ ކުޚ ާސ  ިހ ޔާސ ްއ ވަތ ުޚ ބަތ އިހ  2012މިހ ްއ ީލގަތ ގެލ އަތ ކުޚ ތަތ ލުޚ ވާސ އުޚ ޫގ އިހ ފަތ ވިހ ކުޚ ެލ ޔާސ ްއ އިހ ބަތ ގަތ

ޓްއ  މަތ ްއ ޔަތ ަތ ްއ ވަތ ވާސ ޓާސ މްއ ްއ އޮ އެލ ްއ އިހ ފަތ ވިހ ތަތ ްއ ދޫގކުޚ ެލ ކަތ އްއ މަތ ަތ ީ  ްއ މިހ ޝަތ ްއ އޭނޖެލ ްއ ކްއ އިހ ޕްއޮ ޓެލ ފަތ ެލ ްއ ްއ އާސ ފްއ  ިހ

ޮގތަތ  އްއ ވެލ އެލ ކެލ ޕޯޒ ޓެލ ވާސ  ިހ އިހ ފަތ ވިހ ކުޚ ެލ ޔާސ ުޚ އްއ  . އްއ ތަތ

އިހ .އީ .   ޕްއ .އަތ ކޯޒ  އޭނ ގެލ  ްއ

އިހ .މިހ އީ  ީކ އޭނ އޭނ .އަތ ޕަތ ކޯޒ ގެލ  ްއ ޕޯޒ ޓްއ ޓްއ .ބީ .ޑީ . ިހ މަތ ްއ ޓޭނ ީ   ްއ ފްއގާސ ޑްއ ޕްއލިހ ީ  އޭނ ( އެލ ްއ .ޕީ .އެލ ްއ )ގެލ  ޭނ ގަތ ޓަތ ކެލ

ކުޚ ޕްއ ޮ  އެލ އިހ މާސ މަތ ކުޚ ުޚ ހަތ ގަތ ޅަތ ްއ ފުޚ ިހ އްއ  ަތ ތަތ އިހ އިހ ބަތ ގަތ ގެލ ޮގތުޚ ޓްއ ްއ މަތ ްއ އިހ ކަތ ޓްއ ްއ  ިހ ކްއ ޝަތ ްއ ޖެލ ކްއ ޓްއ ޕްއޮ ޓެލ މަތ ްއ ޔަތ ަތ ްއ ވަތ އެލ ްއ

ވާސ ޓާސ މްއ ްއ އޮ  އިހ ފަތ ވިހ ތަތ ްއ ދޫގކުޚ ެލ ކަތ އްއ މަތ ަތ ީ  ްއ މިހ ފަތ ެލ ްއ ްއ އޭނޖެލ ްއ ލަތ ްއ ފްއ  ިހ ގަތ އްއ  ަތ ތަތ އިހ ވާސ ބަތ އިހ ފަތ ވިހ ޔާސ ްއ ކުޚ ެލ އިހ ބަތ ގަތ

ވެލ  މެލ ކުޚ ުޚ ޔާސ ްއ  . ބަތ

ޓްއ .   ކްއ ޅާސ ޕްއޮ ޖެލ ހަތ  ހުޚ ަތ

ވާސޮގތްއ  އިހ ފަތ ވިހ މަތ ްއ  ޭނ ކުޚ ުޚ ތްއ ކަތ އްއ މަތ ަތ އިހ އެލ ކާސ ތަތ އިހ މެލ ޭނ ބަތ އިހ ހިހ ގަތ ޓްއ ކްއ އިހ  .ޕްއޮ ޖެލ ގަތ ޓްއ ޓްއ ޓުޚ އެލ ަތ ީޖ ޕްއލާސ ްއ ވޭނ ްއ

  ީ މެލ ެލ ދޭނ  250( 1)ހިހ ކުޚ އެލ ްއ ވާސލަތ މްއ އޭނ ްއ ޕްއޮ  ަތ ިހ ްއ ޕްއލާސ ްއ ( 2)އިހ ްއ ިހ ިހ ޭނޓަތ ،  2ޓަތ ުޚ ދުޚ ( 3)ޮބޓަތ

މްއ  ޓަތ ލްއ  ިހ ްއ ޓްއ ޯޒ ޝަތ ްއ ޮކ ްއ އުޚ އަތ  ޕޮލިހ ޅިހ ( 4)އެލ ދޭނ އަތ ފެލ މުޚ ްއ އުޚ ދުޚ ލްއ  އެލ ްއ ޑްއފިހ ލާސ ލޭނ ްއ ޅުޚ ޓްއ ( 5)ވަތ ީ މަތ ްއ ީލޗޭނޓްއ ޓްއ

އްއ ( 6)ޕްއލާސ ްއ  ތަތ އްއ ތަތ ޗާސއިހ ކަތ ްއ އްއ ކެލ ޅުޚ ްއ ހުޚ ިހ ތަތ ވާސ ގުޚ ތަތ ްއ ބޭނ ުޚ ްއ ތްއ ކަތ އްއ ތަތ ކަތ މަތ ްއ  . މިހ



ދުޚ  އްއ ހަތ ދޭނ  ަތ ަތ ޔަތ ްއ ގެލ ްއ ޓްއ ކުޚ ިހ ކްއ ތްއ : ޕްއޮ ޖްއ ކަތ އްއ މަތ ަތ ތްއ މިހ ކަތ އްއ މަތ ަތ އިހ މިހ ީ ގަތ ފުޚ ލަތ ވޭނީ  ތިހ ދެލ ޔަތ ްއ ގެލ ްއ ކުޚ ިހ

ވާސ  އިހ ފަތ ކާސ އްއ މަތ ްއ ހިހ ޓަތ  ޮބޑުޚ  15ކުޚ ުޚ ކްއ ވެލ  ހެލ އެލ ގަތ ދުޚ އްއ ހަތ  .  ަތ ަތ

އްއ . ބ ތަތ ދުޚ ވާސއިހ އިހ ގަތ ކާސ ތަތ ވާސ ގާސ ުޚ ުޚ އިހ ފަތ ދިހ މަތ ްއ ހެލ ތްއ ކުޚ ުޚ ޔަތ މާސތްއ މާސވެލ ިހ ހިހ  ތިހ

ގެލ  ާސ ޫގ ުޚ  މުޚ ކުޚ ުޚ ތްއ މާސޔަތ ޮކ ްއ ހިހ ތެލ ިހ ކާސ އްއ މާސވެލ ިހ  ަތ ޖޭނގެލ ތިހ އްއ ހިހ ާސ ވެލ ބަތ ުޚ )ދިހ  ދަތ ުޚ ްއ ( 4/93 ާސ ޫގ ުޚ  ަތ ްއ

ވާސ  އިހ ފަތ އިހ ވާސލަތ ލަތ ކުޚ ޓުޚ ްއ އެލ މަތ ްއ ޔަތ ަތ ވަތ ޑްއ އެލ ްއ ގެލ އެލ ްއ އުޚ ިހ ްއ ީ  ޮއފްއ ހަތ ޓްއ ވަތ ުޚ މިހ ިހ ްއ ފޯޒ ާސ މިހ ްއ ޓަތ ްއ އަތ ަތ ުޚ އްއ މާސވެލ ތިހ

ދުޚ  ވާސއިހ ހޭނ ގަތ ބެލ މާސއިހ ދުޚ ޕޯޒޓްއ ހެލ ކުޚ ާސ  ިހ ޔާސ ްއ އިހ  2012ބަތ ޕޯޒޓްއ ގަތ ކުޚ ާސ  ިހ ޔާސ ްއ ވަތ ުޚ ބަތ ފޯޒ ާސ މިހ ްއ ޓަތ ްއ އަތ ަތ ުޚ އްއ މާސވެލ ތިހ

ހޭނ  ބެލ މާސއިހ ދުޚ ވެލ  ހެލ އެލ ފަތ ވިހ ޔާސ ްއ ކުޚ ެލ ީ  ބަތ ވަތ އްއ ތަތ ލުޚ  . އުޚ ޫގ

، ކުޚ  އިހ މާސ ކުޚ ުޚ ، ކުޚ ިހ މޭނޖްއ އިހ މާސ ލުޚ ފުޚ އިހ ކުޚ ިހ އުޚ ގަތ ދުޚ ވާސއިހ ހޭނ ގާސ މާސއިހ ބެލ ލުޚ ތާސ އްއ ދިހ ކުޚ ިހ ކުޚ ިހ ަތ އިހ އަތ މާސ ީ ޓްއ ކުޚ ުޚ  ިހ ޓްއ

ވެލ  އެލ ފަތ ވިހ ކުޚ ެލ ޔާސ ްއ ީ  ބަތ ވަތ އްއ ތަތ އްއ ތަތ ހޭނ ކަތ ްއ މާސއިހ ބެލ ލުޚ ތާސ އްއ  . ަތ

ހޭނ ގާސ ޫގ ުޚ  ބެލ އިހ ީ ފާސއާސ ީކ ވަތ ތަތ އްއ ތަތ ގެލ ކަތ ްއ ތުޚ ލާސމަތ އިހ  ަތ ތާސ ހަތ އްއ ގެލ  ިހ ލުޚ އުޚ ގެލ މާސހަތ ތުޚ ކަތ އްއ ީ  (2008)މަތ ަތ ވަތ އިހ ގަތ

ވެލ  އެލ ފަތ ވިހ ކުޚ ެލ ޔާސ ްއ ގެލ މާސ . ބާސ ތުޚ ކަތ އްއ ތުޚ ްއ މަތ ަތ ީ ފާސދޭނ ފަތ ާސ އިހ ވަތ ގަތ ގާސ ޫގ ުޚ ޮގތުޚ ްއ މިހ އްއ މިހ ތަތ ގެލ ކަތ ްއ ތުޚ ލާސމަތ އިހ  ަތ ތާސ ހަތ އްއ ގެލ  ިހ ލުޚ އުޚ ހަތ

ވެލ  އެލ ފަތ ވިހ ޔާސ ްއ ކުޚ ެލ ީ  ބަތ ވަތ އްއ ތަތ އްއ ތަތ ހޭނ ކަތ ްއ ޖެލ އިހ ކުޚ ަތ ްއ ކަތ ޓަތ މަތ ްއ ކުޚ ުޚ ވަތ ުޚ  . ކަތ ަތ

ޓިހ ްއ . ޅ ކްއ ޓްއ ޕްއ ެލ ލްއ ބެލ ްއ ޝަތ ަތ ޓަތ  ޭނ އިހ އިހ ްއ ތާސ ދޭނ ފަތ ާސ އިހ ާސ މަތ ްއ ފަތ ކުޚ ުޚ ތްއ މާސޔަތ މާސވެލ ިހ ހިހ  ތިހ

ވެލ މިހ  ކުޚ ްއ ެލ ތަތ ކްއ ލްއ ބޭނ ްއ ޝަތ ަތ ޓަތ  ޭނ ވާސ އިހ ްއ އިހ ފަތ ޅިހ ހެލ މަތ ްއ ހުޚ ަތ ކުޚ ުޚ ދުޚ ޓަތ ްއ ހަތ ަތ ކްއ ތްއ . ޕްއޮ ޖެލ ކަތ އްއ މަތ ަތ މާސ މިހ ވިހ

ކުޚ ްއ  ތަތ އްއ ތަތ ދާސ ެލ ކަތ ްއ ވެލ މަތ އިހ ދިހ މަތ ާސ ތުޚ ގަތ އްއ ދެލ ެލ ތަތ ފާސ ެލ އަތ ަތ ުޚ ޮކ ްއ ޓަތ ްއ އްއ މާސވެލ ތުޚ ްއ ތިހ ކަތ އްއ މަތ ަތ ގެލ ކުޚ ިހ ްއ މިހ މުޚ ފެލ ުޚ ކުޚ ަތ ްއ

މަތ  ކުޚ ުޚ ގަތ އްއ ފާސހަތ ތަތ ޅުޚ ވަތ ޔަތ ދޭނ ެލ ފިހ ޅިހ މަތ ްއ އެލ ވުޚ ތެލ ިހ ކާސ އްއ އިހ  ަތ ގަތ މުޚ އްއ ކުޚ ުޚ ތަތ ތްއ ކަތ އްއ ފަތދަތ މަތ ަތ ޓްއ އިހ ީކ މިހ ލްއ ބެލ ްއ ޝަތ ަތ ޓަތ  ޭނ  ްއ

ވެލ  ޓިހ ެލ ކްއ  . ޕްއ ެލ



  ީ ވަތ އިހ ފަތ ވިހ ތްއ ކުޚ ެލ ކަތ އްއ މަތ ަތ ޮގތުޚ ްއ މިހ ޓްއ .ބީ .ޑީ .އޭނ މިހ މަތ ްއ ޓޭނ ީ   ްއ ފްއގާސ ޑްއ ޕްއލިހ ީ  ( އެލ ްއ .ޕީ .އެލ ްއ )ގެލ  ޭނ ގަތ ޓަތ ކެލ

ޓްއ ްއ  މަތ ްއ އިހ ކަތ ޓްއ ްއ  ިހ ކްއ ވާސ  އޭނ ޕްއޮ ޖެލ އިހ ފަތ އިހ ވާސލަތ ލަތ ކުޚ ޮކ ްއ އެލ ޔާސ ޓަތ ްއ އަތ ަތ އަތ ްއ  ިހ އްއ މާސވެލ ފޯޒ ތިހ ކުޚ ާސ  ުޚ ޔާސ ްއ ވަތ ުޚ ބަތ  ާސ މިހ ްއ

ޕޯޒޓެލ  ލްއ . ވެލ  ިހ ޝަތ ަތ ޓަތ  ޭނ ހޭނ އިހ ްއ އިހ ބެލ ތާސ ލާސމަތ އިހ  ަތ ތާސ ހަތ އްއ ގެލ  ިހ ލުޚ އުޚ ގެލ މާސހަތ ތުޚ ކަތ އްއ އިހ މަތ ަތ ގަތ މުޚ ތްއ ކުޚ ުޚ ކަތ އްއ މަތ ަތ ދިހ މަތ އަތ

ވެލ  އެލ ފަތ ވިހ މަތ ކުޚ ެލ ހަތ ީ  ފުޚ ިހ ވަތ ވެލ ްއ އްއ ތަތ އްއ ތަތ މެލ ޭނ ކަތ ްއ އ ހިހ ގަތ ކުޚ ތަތ އިހ ްއ ްއ ޑްއލަތ އިހ  . ގަތ

ފްއީ ލްއ . ކ ީ ގެލ ތަތ މާސވެލ  ތިހ

ޕްއ  ޔަތ ްއ ގެލ ްއ މިހ ޓްއ ކުޚ ިހ ކެލ ވާސ ޮ ޖެލ އިހ ފަތ ކިހ އްއ މަތ ްއ ހިހ ތްއ ކުޚ ުޚ ކަތ އްއ މަތ ަތ އިހ މިހ ީ ގަތ ފުޚ ލަތ ީ  ތިހ ވަތ އިހ ފަތ ހިހ ޖެލ މަތ މަތ ްއ ހަތ އުޚ ދިހ

ވެލ  އެލ ގަތ ދުޚ އްއ ހަތ ގެލ ްއ .  ަތ ަތ ދުޚ ްއ ފެލ ިހ އްއ ހަތ ީ  މިހ ަތ ަތ ވަތ އިހ ފަތ ވިހ ލާސލެލ އިހ ބަތ ގަތ ޕޯޒ ޓްއ ވެލ  2މިހ ިހ ކަތ ެލ ދަތ އްއ ހަތ ގެލ  ަތ ަތ ލޯޒީމޓަތ ުޚ . ކިހ

ލޫގމާސތުޚ  ީ ގެލ މަތ ުޚ ގެލ ވެލ ދުޚ އްއ ހަތ މެލ ޭނ  ަތ ަތ ފުޚ ިހ ހިހ ލަތ އިހ ތިހ ކަތ ޓަތ މަތ ްއ ވާސލުޚ ލަތ ކުޚ ޕޯޒ ޓްއ އެލ ވެލ  2016 މިހ ިހ އެލ ފަތ ވިހ ކުޚ ެލ އްއ ީ  އެލ ވަތ ގެލ ްއ . ފެލ ިހ

ވެލ  އެލ ފަތ ވިހ ީ  ކުޚ ެލ ވަތ އްއ ގެލ  ާސ ވޭނތަތ ދުޚ އްއ ހަތ ޮގތުޚ ްއ އެލ ަތ ަތ ގިހ އޭނގެލ . މިހ ލިހ  ެލ އިހ މޫގދުޚ ްއ ވެލ މުޚ ްއ ާސ ގަތ އްއ ގެލ އެލ ދުޚ އްއ ހަތ އެލ ަތ ަތ

ވެލ  އެލ ފަތ ވިހ ީ  ކުޚ ެލ ވަތ އްއ ތަތ ޓްއ ވެލ . ޓެލ ްއ އެލ ފަތ ވިހ ކުޚ ެލ އްއ ީ  އެލ ވަތ ލޫގމާސތުޚ ހޭނ މަތ ުޚ ޑާސއިހ ބެލ ގަތ ގެލ ޮލ ޑުޚ މާސއިހ ކަތ ޑުޚ ތެލ ޭނގެލ މުޚ ުޚ ޖެލ އްއ ދުޚ ާސ . މެލ

ވެލ ތިހ  އެލ ފަތ ވިހ އްއ ކުޚ ެލ ތަތ ޓްއ ީޓ ޓެލ ްއ އަތ  ޮކލިހ ީ  އެލ ވަތ އިހ ކަތ ޓަތ މަތ ްއ ތުޚ ގަތ ކަތ ްއ ދެލ ެލ ޔަތ ުޚ އްއ ގަތ ގެލ ތަތ އިހ ީލގެލ ވަތ ގިހ ލިހ ، ވިހ އިހ ޓާސ އްއ ފުޚ . ލަތ

ވެލ  އެލ ފަތ ލިހ ީ  ބެލ ވަތ ވަތ ުޚ ޑުޚ ހުޚ ްއ ަތ ގެލ އަތ ދުޚ އްއ ހަތ ވެލ . މިހ ަތ ަތ އެލ ފަތ ވިހ ޓްއ ކުޚ ެލ ީ  ޓެލ ްއ ލަތ ވަތ ފަތ ަތ ގެލ ފެލ ްއ މުޚ ީ  . ބިހ ވަތ ގަތ ޑުޚ ގެލ ޮލ ުޚ މޫގދުޚ

ވެލ  އެލ ފަތ ވިހ ޓްއ ކުޚ ެލ ޅިހ . ޓެލ ްއ ، ގުޚ ޓާސ އްއ ފުޚ ލަތ ޔަތ ްއ ތިހ ީ  ކުޚ ިހ ވަތ އްއ ލްއ  ާސ ވޭނއެލ އްއ  ޯޒ ަތ މެލ ޭނ ޮގތަތ އިހ މާސލެލ ހިހ ޔާސ އްއ ގިހ ލިހ އިހ ވިހ ފަތޅާސ

ވެލ  އެލ ފަތ ޮގ ްއ  . ގެލ ްއ

އްއ . އ ތަތ ހެލ ްއ ޮގތްއ ދާސ ެލ އެލ ވިހ ދެލ ޔަތ ްއ ގެލ ްއ  މަތ ްއ ޫގ ޫގ ކުޚ ިހ



އިހ  ކަތ ޓަތ މަތ ްއ ތުޚ ގަތ އްއ ދެލ ެލ ތަތ ހެލ ްއ ޮގތްއ ތުޚ ްއ އެލ ގެލ އިހ ވާސ ޮގތުޚ އިހ ފަތ ޅިހ ހެލ މަތ ްއ ހުޚ ަތ އުޚ ދިހ ޔަތ ްއ ގެލ ްއ ޓްއ ކުޚ ިހ ކެލ ޕޮ ޖެލ ( 1)މިހ

ޮ ޮލީޖ  ކްއ ީޓ ( 2)ޓެލ ޕޭނ ިހ ގެލ ކެލ ޓްއ ލްއ ( 3)ޕްއލާސ ްއ ޓްއ ޯޒ ޝަތ ްއ ޮކ ްއ މިހ މާސއިހ ( 4)އެލ ގުޚ ކުޚ ާސ ޮލ ުޚ  ެލ މަތ ްއ ބޭނ ުޚ ްއ ކުޚ ުޚ ފިހ ިހ

ވެލ  އެލ ފަތ ލިހ ީ  ބެލ ޅޭނ ތަތ ްއ ވަތ ކުޚ ާސ ޮހޅިހ އެލ ގެލ . ބޭނ ުޚ މުޚ ކަތ ކަތ ްއ ވެލ  މިހ އެލ ފަތ މަތ ާސ ީ  ހިހ ވަތ އިހ ގަތ ޕޯޒ ޓްއ ފްއީ ލްއ  ިހ  . ތަތ

އްއ . ވ ތަތ ފާސ ެލ އަތ ަތ ުޚ މަތ ްއ ޮކ ްއ އުޚ ދިހ ޔަތ ްއ ގެލ ްއ  މަތ ްއ ޫގ ޫގ ކުޚ ިހ

ހާސ ުޚ  ޓްއ މިހ ކްއ ީ  ޕްއޮ ޖެލ ވަތ އިހ ފަތ ގަތ ެލ އްއ ދެލ ެލ ތަތ ފާސ ެލ އަތ ަތ ުޚ މުޚ ްއ ޮކ ްއ ދިހ ޔަތ ްއ ގެލ ްއ އްއ ކުޚ ިހ ވާސޮގތަތ އިހ ފަތ ވިހ ޓްއ  ޭނ ކްއ ޕްއޮ ޖެލ

އިހ ހަތ  ގަތ މުޚ ކަތ އިހ މިހ އިހ ުޚ ްއ ާސ ޓްއ ޑިހ ަތ ޕްއ ވާސ ޮކ ްއ ެލ އިހ ފަތ އިހ ވާސލަތ ލަތ ކުޚ އިހ އެލ ކުޚ ްއ ާސ ތަތ ވަތ ާސ ވުޚ ުޚ މަތ ްއ އިހ ކުޚ ެލ ގަތ ކުޚ އިހ އެލ ކާސ ތަތ ތްއ ވިހ ފަތ ާސ ތެލ ިހ ތްއ ކާސ  ަތ

ޅޭނ  ގުޚ އިހ ކާސ މަތ އިހ މިހ ކުޚ ްއ ާސ ތަތ ވުޚ ްއ ލުޚ ދަތ އްއ ވުޚ ުޚ ބަތ ދެލ ޔ ްއ ގެލ ްއ އިހ ކުޚ ިހ ގަތ ކުޚ އިހ އެލ ޑަތ ުޚ ްއ ާސ ހޯޒލްއ ކްއ ޓޭނ ހޭނޮގތުޚ ްއ  ްއ އިހ ބެލ ކާސ ތަތ ކަތ އްއ މަތ ަތ މިހ

ވެލ  ކުޚ ްއ ެލ ވުޚ ުޚ  ާސ ވޭނތަތ ދެލ ޔަތ ްއ ގެލ ްއ  . ޮގތުޚ ްއ ކުޚ ިހ

ފާސ ެލ އަތ ަތ ުޚ  ލަތ ްއ ޮކ ްއ އުޚ ހުޚ ފެލ ްއ  ޮލ ުޚ  :މޫގދުޚ މާސހަތ މަތ ްއ ފަތ ކުޚ ުޚ މަތ ްއ ބޭނ ުޚ ްއ ކުޚ ުޚ ފެލ ްއ ފިހ ިހ އިހ ޮލ ުޚ މަތ ާސ ގުޚ  ެލ

ވެލ  އެލ ކުޚ ާސ ެލ ލަތ ްއ އަތ ަތ ުޚ އުޚ ގެލ މާސހަތ ގެލ ފަތ ުޚ ތަތ ުޚ ބުޚ ްއ އެލ ބަތ ގެލ  ަތ މުޚ ޅުޚ ތިހ ްއ ޮހޅިހ އެލ މަތ މަތ ްއ ފަތ ުޚ ކުޚ ުޚ ލުޚ . ކަތ ޑަތ ްއ ދުޚ އުޚ ގެލ މާސހަތ ފަތ ުޚ

މެލ  އިހ ހާސ މަތ އިހ މަތ ްއ ޔާސ ކަތ އިހ ދިހ ޭނ މުޚ ަތ ގަތ ދުޚ އްއ ހަތ އިހ މިހ ަތ ަތ ގަތ ވުޚ ުޚ ދިހ ާސ ާސ މަތ ްއ ކުޚ ެލ ތުޚ ގަތ ވެލ ދެލ ެލ ވުޚ ެލ ގަތ ކުޚ ެލ ކަތ ްއ ފާސހަތ ދުޚ . ހިހ މަތ

ވެލ  އެލ ވެލ ލެލ ބެލ ކަތ ްއ  ުޚ މަތ ފާސ ެލ ކަތ ޮކ ްއ އްއ ލަތ ްއ ޮބޑުޚ އަތ ަތ ެލ އުޚ ގެލ މާސހަތ ގެލ ފަތ ުޚ ބުޚ ހިހ ާސ ބުޚ ްއ މިހ ބަތ ގެލ  ަތ ތުޚ ކަތ އްއ މަތ ަތ ވެލ ްއ މިހ މަތ  .  ަތ

ވްއ  ޓިހ ޓިހ ތަތ  ެލ ްއ ެލ ވަތ ކަތ ްއ  ުޚ ދަތ އްއ ހަތ ވާސ  ަތ ަތ އިހ ފަތ ވިހ ތްއ ކުޚ ެލ މާސޔަތ ބުޚ ްއ ހިހ ބަތ ގެލ  ަތ ޓްއ ކްއ ވާސ ޕްއޮ ޖެލ އިހ ފަތ ޅިހ ހެލ ހުޚ ަތ

ކުޚ  ކަތ ްއ އަތ ަތ ުޚ ދަތ އްއ ހަތ ވެލ  ަތ ަތ އެލ ވެލ ލެލ ބެލ މަތ ްއ  ުޚ ކަތ ވިހދާސ ެލ ވާސ .  ެލ އިހ ފަތ ވިހ ތްއ ކުޚ ެލ މާސޔަތ އިހ ހިހ ގަތ ޅަތ ގުޚ ޮކޅުޚ ީ ގެލ ހުޚ ފުޚ ލަތ ޑްއ "ތިހ " ލަތ ްއ ްއ ހެލ

ވެލ  އެލ ގެލ . ވެލ ދުޚ އްއ ހަތ ދަތ ްއ ދޫގކުޚ ާސ  ަތ ަތ ފެލ ްއ މުޚ ީކ ޮލ ުޚ ދަތ އްއ ހަތ ވެލ  1މިހ ަތ ަތ ކެލ ދެލ އްއ ހަތ އިހ ޮއ ްއ ަތ  ަތ ަތ ގަތ ލޯޒީމޓަތ ުޚ ދުޚ ުޚ . ކިހ

ގެލ  ގަތ ޑުޚ ވޭނ ޮލ ުޚ ލެލ ހުޚ ދޫގޮކ ްއ ފަތ މަތ ްއ ކުޚ ުޚ ލާސ މެލ ިހ ުޚ ފިހ ިހ ތާސ އްއ ފާސ ެލ އަތ ަތ ުޚ  ކުޚ ިހ ަތ ޮކ ްއ ދަތ ްއ އްއ ހަތ ބުޚ ްއ އެލ ަތ ަތ ބަތ  ަތ

ކުޚ ާސ ެލ  ވެލ ްއ އަތ ަތ ުޚ  ުޚ އްއ ލަތ ްއ އެލ އަތ ގެލ މާސހަތ ބުޚ ްއ ފަތ ުޚ ބަތ ގެލ  ަތ މުޚ ކަތ ީ  މިހ ވަތ އިހ ފަތ ޑީ ފެލ ިހ ޓަތ ޑަތލިހ ްއ  ްއ ވުޚ ުޚ މޮ މަތ ްއ ކުޚ ެލ ތުޚ ގަތ ދެލ ެލ



ވެލ  މަތ ެލ ގެލ ްއ . ކަތ ފެލ ިހ ގަތ ޑުޚ ްއ ގެލ ޮލ ުޚ ީ  ކަތ ޑުޚ ވަތ އިހ ފަތ ޅާސ ހެލ މަތ ްއ ހުޚ ަތ ޅުޚ ޮހޅިހ އެލ އިހ  20މިހ އިހ  30އާސ ގަތ މިހ ުޚ ގެލ ފުޚ ްއ ީމޓަތ ުޚ

ވެލ  މަތ ެލ ކުޚ ުޚ ވުޚ ެލ ްއ . ހަތ ުޚ ގަތ ޑަތ ްއ ގޭނ ޮލ ުޚ މަތ ްއ  ެލ ކުޚ ުޚ ދުޚ ްއ ފިހ ިހ އްއ ހަތ ީކ އެލ ަތ ަތ ވާސފެލ ަތ ބޭނ ުޚ ދިހ ޮހޅިހ ީ   10އަތ ގްއ ޑިހ

ވެލ  ވާސވަތ ަތ ެލ  . ހޫގ ުޚ ުޚ

ފާސ ެލ  ޮކ ްއ ޔަތ ްއ ލަތ ފަތ ަތ ގެލ ފެލ ްއ މުޚ ވާސ  :އަތ ަތ ުޚ  ބިހ އިހ ފަތ ވެލ ޔަތ ުޚ އްއ ފެލ ްއ ތަތ ަތ މުޚ ްއ އެލ ކުޚ ުޚ ޓުޚ ފެލ ްއ ޓެލ ްއ ޅުޚ ީ ގެލ ވަތ ފުޚ ލަތ ތިހ

ވެލ  އެލ ފަތ ީ  ފެލ ިހ ވަތ ފެލ ަތ ްއ . ކަތ ްއ ޅުޚ ބުޚ ްއ ވަތ ބަތ ގެލ  ަތ ޓްއ ކްއ ، ޕްއޮ ޖެލ ދާސއިހ ުޚ ގެލ ްއ ޔަތ ްއ ތްއ ކުޚ ިހ ކަތ އްއ ގެލ މަތ ަތ ޓްއ ކްއ ޕްއޮ ޖެލ މިހ

ލްއ  ޓަތ މަތ ްއ ޔަތ ަތ ްއ ވަތ އްއ އެލ ްއ ތަތ އްއ ތަތ ހޭނ ކަތ ްއ ޖެލ މަތ ްއ ކުޚ ަތ ްއ ޓުޚ އްއ ހެލ އްއ ބެލ ތަތ ތްއ ކަތ އްއ ޮގތަތ ްއ މަތ ަތ ކުޚ ާސ ެލ ޓްއ އަތ ަތ ުޚ ުޚ މަތ ްއ ޖްއ މެލ ޭނ

ވެލ  އެލ ފަތ ވިހ ގަތ ކުޚ ެލ ީ  ފާސހަތ ވަތ އިހ ގަތ ދޭނ . ޕްއލޭނ ްއ ފެލ މުޚ ްއ އުޚ ކަތ ، އެލ އިހ ުޚ ތްއ ކުޚ ާސ ކަތ އްއ ގެލ މަތ ަތ މުޚ ދުޚ ، ކުޚ ިހ އެލ ްއ މިހ ތްއ  ިހ ކަތ އްއ ގެލ މަތ ަތ ޓްއ ކްއ ޕްއޮ ޖެލ

ވެލ  އެލ ވޭނ ަތ ކުޚ ެލ ތްއ ކަތ އްއ އިހ މަތ ަތ ކަތ ޓަތ މަތ ްއ ީ ޓްއ ކުޚ ުޚ ދޭނ ީލޗޭނޓްއ ޓްއ ފެލ ލާސތަތ ުޚ ްއ އުޚ ޅުޚ ޅިހ ވަތ ބުޚ ްއ . އަތ ބަތ ގެލ  ަތ ޅޭނ ީމހުޚ ްއ އިހ އުޚ ގަތ ތަތ ުޚ މިހ

ޖިހ ްއ  ދޭނ  ަތ ފެލ ވެލ އުޚ އެލ ވޭނ ެލ ކުޚ ެލ މުޚ އިހ އްއ  ާސ ޓެލ ޓްއ ޕްއލާސ ްއ މަތ ްއ ީ ޓްއ ޓްއ ވޯޒޓަތ  ޓްއ މަތ ްއ ވޭނ ްއ ލުޚ ތުޚ އްއ . ފެލ ްއ  ާސ ތަތ އިހ ްއ ގެލ ޑިހ ަތ ތަތ ުޚ ތަތ ްއ މިހ

ވޭނީ  ޑީ  ވެލ .ބީ .ކުޚ ެލ ޓަތ ެލ ކްއ ޓްއ ެލ ކަތ ްއ . އޯޒ ޮކ ްއ މަތ ކަތ ކުޚ ާސ ެލ ޔަތ ްއ އަތ ަތ ުޚ ލަތ ފަތ ަތ ީ ގެލ ފެލ ްއ ފުޚ ލަތ ބުޚ ްއ ތިހ ބަތ ގެލ  ަތ ޓްއ ކްއ  ޕްއޮ ޖެލ

ވެލ  އެލ ފެލ ެލ  . ުޚ

ފާސ ެލ  ޕަތ ްއ ޮކ ްއ އްއ ފާސއިހ ޫގ ޖްއ ޕްއ ޮ  :އަތ ަތ ުޚ  ދޫގ ިހ ޫގ މުޚ ްއ ކުޚ ިހ މޭނ ެލ އުޚ ދިހ ޔަތ ްއ ގެލ ްއ ޓްއ ކުޚ ިހ ކްއ ވެލ  ޖެލ ގާސ ޅުޚ  ކުޚ ުޚ ްއ  ަތ

ވެލ  އެލ ވެލ ލެލ މަތ ްއ ބެލ ކަތ ވާސ ެލ ތުޚ ުޚ ފިހ އިހ ފާސއިހ ޫގ ދަތ ްއ ދޫގ ިހ ޫގ އްއ ހަތ ީ  . އަތ ަތ ަތ މާސވެލ ގެލ ތިހ ދުޚ އްއ ހަތ ބުޚ ްއ އެލ ަތ ަތ ބަތ ގެލ  ަތ ޓްއ ކްއ ޕްއޮ ޖެލ

ވެލ  އެލ ވެލ ލެލ މަތ ްއ ބެލ ކަތ ވާސ ެލ ގަތ ޅުޚ  .  ަތ

ފާސ ެލ އަތ ަތ ުޚ  ކަތ ްއ ޮކ ްއ ތަތ ލުޚ ީޗގެލ  ަތ ްއ ކެލ ތަތ ބަތ  :ދިހ ޭނ ގެލ  ަތ ޓްއ ކްއ ޕްއޮ ޖެލ ީޗގެލ މިހ ކެލ ތަތ ވާސ ދިހ ޭނ އިހ ީ ގަތ ފުޚ ލަތ ބުޚ ްއ ތިހ

ވެލ  އެލ ވެލ ލެލ ބެލ ކަތ ްއ  ުޚ މަތ ކަތ ކުޚ ާސ ެލ ކަތ ްއ އަތ ަތ ުޚ ތަތ ލުޚ ގެލ .  ަތ ްއ މުޚ ކަތ މުޚ ްއ އެލ ގުޚ ޮގ ޑުޚ ެލ ވާސ ޮބޑުޚ ކުޚ ިހ އިހ ފަތ ދިހ ފެލ ީ ގެލ އުޚ ފުޚ ލަތ ތިހ

ވެލ  އެލ ވެލ ލެލ މަތ ްއ ބެލ އަތ ްއ ާސ ެލ ކަތ ލުޚ ދަތ ޮޔ ބަތ ޓަތ ްއ ހެލ އްއ މާސވެލ ީ ގެލ ތިހ ފުޚ ލަތ ވެލ ްއ ތިހ ބުޚ ްއ ބަތ  .  ަތ



ހަތ  ، މިހ ަތ ަތ މުޚ ްއ ފެލ ުޚ ތްއ ކަތ އްއ ގެލ މަތ ަތ ޓްއ ކެލ ވެލ ޕްއޮ ޖެލ އެލ ވޭނ ެލ ޑީ ކުޚ ެލ ޓަތ ތުޚ ަތ ްއ  ްއ ލުޚ އިހ އުޚ ގެލ މާސހަތ ގެލ ފަތ ުޚ ދުޚ ޮތ ްއ . އްއ މިހ

ގެލ މަތ ަތ  މުޚ ކުޚ ުޚ ީކ ުޚ އްއ  ްއ ތަތ ޓްއ ޓެލ ބިހ މެލ ޭނ ހެލ އިހ ހިހ ީ ގަތ ގެލ ވެލ ދުޚ އްއ ހަތ ވެލ މިހ ަތ ަތ އެލ ދާސ ެލ ވިހގެލ ްއ ކުޚ ެލ ތްއ ކަތ ޑްއ ". އްއ ދިހ "ލަތ ްއ ްއ ހެލ އިހ އަތ އާސ

ޔަތ ްއ  މުޚ ްއ ކުޚ ިހ ޓްއ ފެލ ުޚ ކްއ ޑީ ޕްއޮ ޖެލ ޓަތ ތުޚ ަތ ްއ  ްއ އްއ އިހ ތަތ ދުޚ އްއ ހަތ ވާސ  ަތ ަތ އިހ ފަތ ވިހ ކުޚ ެލ ތްއ މާސޔަތ ހެލ ްއ ހިހ މެލ ޭނ އެލ އިހ ހިހ ގަތ ދުޚ އްއ ހަތ މިހ ަތ ަތ

ވެލ  އެލ  . ދޭނ ެލ

ފާސ ެލ އަތ ަތ ުޚ  ީޓއަތ ްއ ޮކ ްއ އަތ  ޮކލިހ ބުޚ ްއ އެލ ބަތ ގެލ  ަތ ޓްއ ކްއ ، : ޕްއޮ ޖެލ ދާސއިހ ުޚ މުޚ ްއ ކުޚ ަތ ތްއ ކަތ އްއ ގެލ މަތ ަތ ޓްއ ކްއ ޕްއޮ ޖެލ

ހެލ  ގެލ އެލ ގިހ އްއ ީޓއަތ ްއ އަތ ަތ ުޚ ތަތ ަތ އަތ  ޮކލިހ ބުޚ ްއ އެލ ބަތ ގެލ  ަތ ތުޚ ކަތ އްއ މަތ ަތ އިހ ްއ މިހ ފަތދަތ އްއ އިހ އެލ ކާސ ޓަތ ކްއ ވެލ  ްއ ޕްއޮ ޖެލ އެލ ފާސ ެލ . ޮކ ްއ

ވެލ  އެލ ފަތ ވިހ ގަތ ކުޚ ެލ ީ  ފާސހަތ ވަތ އިހ ގަތ ޕޯޒ ޓްއ އްއ  ިހ ތަތ ޅުޚ ވަތ ޔަތ ދާސ ެލ ފިހ ޅިހ އިހ އެލ ކަތ ޓަތ މަތ ްއ ޑަތކުޚ ުޚ އަތ ަތ ުޚ ކުޚ ޮގތުޚ ްއ މިހ އްއ . މިހ ތަތ ކަތ ްއ ދިހ މިހ އަތ

ީ  ފާސހަތ  ވަތ އިހ ގަތ ޓްއ ޕްއލޭނ ްއ މަތ ްއ ޖްއ ލްއ މެލ ޭނ ޓަތ މަތ ްއ ޔަތ ަތ ްއ ވަތ ވެލ އެލ ްއ އެލ ފަތ ވިހ   . ކުޚ ެލ

  ީ ވަތ އްއ ތަތ ލުޚ ދަތ ދޭނ ެލ ބަތ ވެލ ތުޚ ީޓއަތ ްއ އަތ އަތ  ޮކލިހ ބުޚ ްއ އެލ ބަތ ގެލ  ަތ މުޚ ކަތ ދާސއިހ ުޚ އެލ މުޚ ްއ ތްއ ކުޚ ަތ ކަތ އްއ ގެލ މަތ ަތ މުޚ ދުޚ ކުޚ ިހ އެލ ްއ

ވެލ  އެލ ފަތ ލިހ އިހ . ވަތ ަތ ްއ ޮބޑަތ ްއ ބެލ ކަތ ޓަތ މަތ ްއ ލުޚ ބެލ ކުޚ ާސ ެލ ޮގތްއ ގެލ އަތ ަތ ުޚ މުޚ ދުޚ ބުޚ ްއ އެލ ބަތ ގެލ  ަތ މުޚ ވާސ ދުޚ ޮހޅިހ ްއ ބޭނ ުޚ ޮގތުޚ ްއ ދުޚ ްއ މިހ

ޕާސ  ަތ  ީޓ ޑިހ ްއ އަތ  ޮކލިހ ީ  އެލ ވެލ ވަތ އެލ ފަތ ވިހ ދެލ ޔަތ ްއ ގެލ ްއ އްއ ކުޚ ިހ ކެލ ޑީ ތަތ ޓަތ ޑަތލިހ ްއ  ްއ ީ  .  ްއ މޮ ވަތ އިހ ފަތ އިހ ހޯޒދިހ ީލގަތ ގެލ އަތ ޑަތލިހ ްއ މޮ މިހ

ޓޭނ  އްއ ހެލ އިހ ބެލ ީ ގަތ ފުޚ ލަތ ލަތ ްއ  ތިހ އުޚ ވާސ މާސހަތ ގެލ ްއ އިހ ވަތ ާސ ޓަތ ާސ އްއ ފުޚ ލަތ ބުޚ ްއ ތިހ ބަތ ގެލ  ަތ ޓްއ ޓްއ ޓުޚ އެލ ަތ ީޖ ޕްއލާސ ްއ ވޭނ ްއ

ވެލ  ކަތ ެލ ކުޚ ާސ ެލ ގެލ ޑިހ ަތ . އަތ ަތ ުޚ ުޚ ޓްއ ޓްއ ޓުޚ އެލ ަތ ީޖ ޕްއލާސ ްއ ީ  ވޭނ ްއ ވަތ ލްއ ކަތ ްއ ހާސ ިހ ދޭނ މިހ ފެލ މުޚ ްއ އުޚ ދުޚ އިހ ކުޚ ިހ އެލ ްއ ގަތ މުޚ ކުޚ ުޚ އިހ ުޚ

ދޭނ  އިހ ހެލ ގަތ ޓްއ ޕްއލާސ ްއ ، މިހ އިހ ބުޚ ްއ ާސ ބަތ ގެލ  ަތ މުޚ ޓަތ ގ  ިހ ްއ ީލ ިހ ްއ ވާސ ފްއލޫގގޭނ ްއ ކްއ އިހ ފަތ ވިހ ލެލ ކުޚ މަތ ްއ އެލ ކުޚ ުޚ ކިހ އްއ ވަތ ތަތ ީމޓަތ ުޚ  50ދުޚ ްއ

ވެލ  ބުޚ ްއ ެލ ބަތ ޮހީޅގެލ  ަތ  . އުޚ ްއ ދުޚ ްއ

ފާސ ެލ އަތ ަތ ުޚ  ގަތ ޑަތ ްއ ޮކ ްއ ގެލ ޮލ ުޚ ގަތ  :ކަތ ޑުޚ ގެލ ޮލ ޑުޚ ބުޚ ްއ މޫގދުޚ ބަތ ގެލ  ަތ ޓްއ ކްއ ޕޮޮ ޖެލ ލަތ ްއ މިހ އުޚ ގެލ މާސހަތ އިހ ކަތ ޑުޚ ޑަތ ާސ

އިހ ްއ  އިހ ބްއ ަތ ވޯޒޓަތ  އާސ ޓްއ އިހ ވޭނ ްއ ޅޭނ ޮހޅިހ ްއ ާސ މަތ ްއ ކަތ ޑަތ ްއ އެލ ކުޚ ުޚ ފެލ ްއ ބޭނ ުޚ އިހ އެލ މަތ ާސ ގުޚ ފެލ ްއ  ެލ ީ  ޮލ ުޚ އްއ ކުޚ ާސ އަތ ަތ ެލ



ވެލ  ބުޚ ްއ ެލ ބަތ ޅޭނ ޮހީޅގެލ  ަތ މަތ ްއ އެލ ކުޚ ުޚ ގެލ . ބޭނ ުޚ ގެލ ފަތ ުޚ ދުޚ އްއ ހަތ ޅޭނ  ަތ ަތ ޮހޅިހ އެލ އިހ ުޚ އެލ ކުޚ ާސ ތްއ ކަތ އްއ ގެލ މަތ ަތ މުޚ ޅުޚ އްއ އެލ ތަތ ޮހޅިހ

ލަތ ްއ އަތ ަތ ުޚ  އުޚ ވެލ މާސހަތ އެލ ހުޚ . ކުޚ ާސ ެލ ފަތ މަތ ްއ ކުޚ ުޚ ދާސއިހ ުޚ އިހ ުޚ އިހ ްއ ިހ ޭނ ަތ ްއ ްއ ފިހ ިހ މުޚ ްއ ތްއ ކުޚ ަތ ކަތ އްއ ގެލ މަތ ަތ މުޚ ދުޚ ކުޚ ިހ އެލ ްއ

ވެލ  އެލ ފެލ ެލ މަތ ްއ  ުޚ ކަތ ކުޚ ާސ ެލ ލަތ ްއ އަތ ަތ ުޚ އުޚ ގެލ މާސހަތ ގެލ ފަތ ުޚ ތުޚ ކުޚ ުޚ ފަތ ާސ ީ ގެލ ދެލ ފުޚ ލަތ ބުޚ ްއ ތިހ ބަތ ގެލ  ަތ ފެލ ުޚ ކުޚ ާސ ހޫގ ުޚ  . ބޭނ ުޚ

ފާސ ެލ އަތ ަތ ުޚ  ބުޚ ްއ ޮކ ްއ ބަތ ގެލ  ަތ މުޚ ކުޚ ުޚ ޖްއ ގެލ  :ކުޚ ިހ މެލ ޭނ ޓްއ ކްއ ދާސއިހ ުޚ ޕްއޮ ޖެލ ގެލ ްއ ޔަތ ްއ ތްއ ކުޚ ިހ ކަތ އްއ ގެލ މަތ ަތ ޓްއ ކްއ ޕްއޮ ޖެލ

ވެލ  އެލ ވެލ ލެލ މަތ ްއ ބެލ ކަތ ދޭނ ެލ ފެލ ބުޚ ްއ ކުޚ ިހ އުޚ ބަތ ޗިހ .  ަތ ކެލ ވާސ ތަތ މަތ ްއ ބޭނ ުޚ ްއ ކުޚ ުޚ ތްއ މާސ ާސ ީ  އިހ މެލ ޭނ އިހ ހިހ ގަތ ީ ގެލ ތެލ ޭނ ދޭނ ކުޚ ފެލ ޮގތަތ ްއ އުޚ މިހ

ޗާސއިހ  އްއ ކެލ ތަތ ވާސ ކާސ އިހ ފަތ ީކވެލ ، ބާސ ލާސއިހ ވާސ ތެލ އިހ ފަތ ވިހ ކުޚ ެލ ، ބޭނ ުޚ ްއ ޗާސއިހ އްއ ކެލ ވާސ ތަތ އިހ ފަތ ވިހ ދުޚ ކުޚ ެލ ފާސ ެލ . ާގުކި ެއވެ ، ބަތ ްއ ޗިހ ްއ ޮކ ްއ އްއ ކެލ ތަތ މިހ

  ީ ވަތ އްއ ތަތ ޅުޚ ވަތ ޔަތ ދާސ ެލ ފިހ ޅިހ މަތ ްއ އެލ ޑަތކުޚ ުޚ ކުޚ ވެލ އެލ އަތ ަތ ުޚ އެލ ފަތ ވިހ ކުޚ ެލ ީ  ފާސހަތ ވަތ އިހ ގަތ ޓްއ ޕްއލޭނ ްއ މަތ ްއ ޖްއ ލްއ މެލ ޭނ ޓަތ މަތ ްއ ޔަތ ަތ ްއ ވަތ .  ްއ

ތަތ  ޮކ ްއ މިހ ކިހ އްއ ވަތ ތަތ ތްއ ވަތ ގެލ ބާސ ވާސދުޚ ދިހ ދަތ ލޭނ އަތ ޑީތެލ އްއ ަތ އަތ ލޭނވޭނ  ާސ އިހ ބެލ ގަތ ީ ޮގތުޚ ތެލ ިހ ކުޚ ކަތ އްއ މެލ ޭނ  ުޚ ަތ އިހ ހިހ ގަތ ތެލ ޭނ ީ ގެލ ތިހ ކުޚ ކެލ

ވެލ  އެލ ފަތ ވިހ ގަތ ކުޚ ެލ ީ  ފާސހަތ ވަތ އިހ ގަތ ޓްއ ޕްއލޭނ ްއ މަތ ްއ ޖްއ ލްއ މެލ ޭނ ޓަތ މަތ ްއ ޔަތ ަތ ްއ ވަތ ީ  އެލ ްއ މަތ ްއ ވަތ ލުޚ ތާސ އްއ އިހ  ަތ ގަތ އްއ ދޭނޮގތެލ ޓްއ . އެލ ކްއ ޕްއޮ ޖެލ

ވެލ  އެލ ފެލ ެލ ކަތ ްއ  ުޚ މަތ ްއ އްއ ކުޚ ާސ ެލ ކަތ ދޭނ އަތ ަތ ެލ ބުޚ ްއ  ޭނ ބަތ ީ ގެލ  ަތ ފޭނދޭނ ކުޚ ބުޚ ްއ އުޚ ބަތ ގެލ  ަތ މުޚ އުޚ ދިހ ޔަތ ްއ ގެލ ްއ  . ކުޚ ިހ

ކްއ  ފިހ ދޭނ ޓްއ ަތ ފެލ ބުޚ ްއ އެލ ބަތ ގެލ  ަތ ޓްއ ކްއ އިހ  :ޕްއޮ ޖެލ ީ ގަތ ފުޚ ލަތ ބުޚ ްއ ތިހ ބަތ ގެލ  ަތ ކްއ ފިހ ދޭނ ޓުޚ ަތ ފެލ ބުޚ ްއ އުޚ ބަތ ގެލ  ަތ ޓްއ ކްއ ޕްއޮ ޖެލ

ވެލ  އެލ ފެލ ެލ ކަތ ްއ  ުޚ މަތ ދޭނ ެލ ކަތ ވެލ ތުޚ ލުޚ އަތ ދަތ ގެލ ބަތ އްއ ވަތ ެލ ވެލ ްއ އްއ ތަތ ްއ އެލ ލަތ ދަތ ގެލ ހާސ ހާސ ުޚ ވޭނ . މިހ ޓަތ ްއ ގެލ ެލ އްއ ފުޚ ލަތ މުޚ ްއ ތިހ މުޚ ޓ  ިހ ކްއ ޕޮޮ ޖެލ

ލަތ  އިހ ތިހ ކާސ ތަތ ތުޚ ުޚ ޕްއގެލ ދަތ ޑިހ ްއ ކްއ ާސ ތަތ ުޚ ްއ ލޭނ ހާސ ަތ ްއ ވުޚ ެލ ްއ މާސޮބޑުޚ ބުޚ ްއ މިހ ބަތ ީ ގެލ  ަތ ގުޚ ްއ ކުޚ މުޚ މަތ ގަތ އްއ އިހ އެލ ީ ގަތ ފުޚ

ވެލ  އެލ ވެލ ލެލ ބެލ ކަތ ްއ  ުޚ މަތ ވާސ ެލ ކަތ ތުޚ ުޚ ކްއ އިހ ފިހ ޑުޚ ތަތ ުޚ ްއ ޓްއ ެލ ބުޚ ްއ މާސބުޚ ބަތ ގެލ  ަތ ކުޚ ތަތ ތުޚ ުޚ ީ ގެލ ދަތ ވޭނ ކުޚ ދަތ ްއ ގެލ ެލ އްއ ހަތ  . މިހ ަތ ަތ

ފާސ ެލ އަތ ަތ ުޚ  މަތ ްއ ޮކ ްއ ޅުޚ އުޚ ގެލ ދިހ ިހ ޅޭނ ީމހުޚ ްއ އިހ އުޚ ީ ގަތ ފުޚ ލަތ ބުޚ ްއ ތިހ ބަތ ގެލ  ަތ ޓްއ ކްއ ބުޚ ްއ  :ޕްއޮ ޖެލ ބަތ ގެލ  ަތ ޓްއ ކްއ ޕްއޮ ޖެލ

އްއ  އްއ ގެލ މެލ ގެލ ބިހ އްއ އެލ ީ އަތ ްއ ބަތ ދަތ މްއ ގެލ އާސ އްއ ޔެލ ، ބަތ ހިހ ޖެލ ކުޚ ަތ ްއ ލުޚ ދަތ ކަތ ްއ ބަތ ހެލ ްއ ތަތ ަތ ކުޚ އެލ ޔަތ ، ބަތ ހިހ ޖެލ އިހ ކުޚ ަތ ްއ ބަތ އިހ އްއ ބަތ މެލ ، ބިހ ލިހ



އްއ  ކެލ ތެލ ލުޚ ދަތ މަތ ްއ ބަތ ކަތ ވެލ ިހ ، މަތ ްއ ހިހ ޖެލ ވާސ ްއ ހުޚ ޫގ ފާސއިހ ްއ މަތ ދާސ ެލ  ަތ ބިހ ވެލ ިހ ްއ ަތ ްއ ލިހ ، މަތ ްއ ލިހ އްއ އްއ ގެލ ކެލ ތަތ ބިހ ްއ ، ދަތ ޑުޚ އަތ ާސ ބުޚ ޫގ

ވެލ  އެލ ވެލ ލެލ ބެލ ކަތ ްއ  ުޚ މަތ ްއ ދޭނ ެލ ކަތ ވެލ ތުޚ  . އެލ

ގެލ  ޓްއ ކްއ ޕްއޮ ޖެލ ޓްއ  މިހ ދިހ  ވޭނ ްއ ބުޚ ްއ އަތ ބަތ ގެލ  ަތ މުޚ އުޚ ދިހ ޔަތ ްއ ގެލ ްއ ޓްއ ކުޚ ިހ ކްއ ީ  ޕްއޮ ޖެލ ވަތ އިހ ފަތ ލްއ  ާސ ވޭނއިހ ްއ ފެލ ިހ  ޯޒ ަތ

ޓްއ  ގެލ ޓުޚ އެލ ަތ ީޖ ޕްއލާސ ްއ އްއ އެލ ޅޭނ ބަތ އިހ އުޚ ގަތ ދުޚ އްއ ހަތ ތަތ މިހ ަތ ަތ ވަތ އިހ  ުޚ ީ ގަތ ފުޚ ލަތ ބުޚ ްއ ތިހ ބަތ ގެލ  ަތ މުޚ އުޚ ދިހ މުޚ ްއ ތްއ ކުޚ ަތ ކަތ އްއ މަތ ަތ

ކަތ ްއ  ތަތ އްއ ގެލ މަތ ަތ މުޚ ީ  ހޯޒދުޚ ދަތ މްއ ދިހ އާސ ކަތ ްއ އަތ ީ ފާސއަތ ، ވަތ މަތ ްއ ޅުޚ އުޚ ވެލ  ދިހ ިހ މެލ ކަތ ކުޚ ާސ ެލ  . އަތ ަތ ުޚ  ުޚ

އްއ  ތަތ ފާސ ެލ އަތ ަތ ުޚ ޮކ ްއ ބުޚ ްއ ބަތ ގެލ  ަތ ޓްއ ކްއ ތަތ ްއ ޕްއޮ ޖެލ ލާސމަތ އިހ  ަތ ތާސ ހަތ އްއ ގެލ  ިހ ލުޚ އުޚ ގެލ މާސހަތ ތުޚ ކަތ އްއ ގެލ : މަތ ަތ ޓްއ ކްއ ޕޮޮ ޖެލ

ވީ  މަތ ްއ ހެލ ތްއ ކުޚ ުޚ ކަތ އްއ ީކ މަތ ަތ މަތ ވާސ ެލ ކަތ ކާސ އްއ ތަތ ްއ  ުޚ ަތ ލާސމަތ އިހ  ަތ ތާސ ހަތ އްއ ގެލ  ިހ ލުޚ އުޚ ގެލ މާސހަތ ތުޚ ކަތ އްއ ދާސއިހ ުޚ މަތ ަތ މުޚ ްއ ކުޚ ަތ ތްއ ކަތ އްއ މަތ ަތ

ވެލ  މެލ ކުޚ ުޚ ީ  ްއ ބޭނ ުޚ ްއ ޝިހ ަތ ޓަތ . މެލ ކްއ ޓްއ ެލ ތްއ ޮކ ްއ ލާސމަތ އިހ  ަތ ތާސ ހަތ އްއ ގެލ  ިހ ލުޚ އުޚ ގެލ މާސހަތ ތުޚ ކަތ އްއ ދާސއިހ ުޚ މަތ ަތ މުޚ ްއ ކުޚ ަތ ތްއ ކަތ އްއ   މަތ ަތ

އިހ  ގަތ އަތ ިހ ްއ ީޓމުޚ ޖިހ ިހ ގެލ އިހ ްއ ޓްއ ކްއ އިހ ޕްއޮ ޖެލ ކާސ ޖަތ ަތ ީޓ މެލ ޭނ ޕްއ ޑްއ  ޭނ ތްއ އެލ ްއ ލްއ ލްއ ހެލ ޓަތ މަތ ްއ ޔަތ ަތ ްއ ވަތ އިހ އެލ ްއ ކަތ ޓަތ މަތ ްއ ކުޚ ުޚ ވަތ ުޚ ކަތ ްއ

ވެލ  އެލ ހެލ ޖެލ ވަތ ްއ ކަތ ްއ  ާސ ތަތ ވާސ ެލ ޮގތްއ މާސލުޚ މަތ ްއ  ަތ ކަތ ތްއ . މިހ ކަތ އްއ ޓަތ  މަތ ަތ ކްއ ޓްއ ެލ ތެލ ިހ ްއ ަތ ްއ  ޮކ ްއ ތްއ ކަތ އްއ ދާސއިހ ުޚ މަތ ަތ މުޚ ްއ ކުޚ ަތ

ވާސ  ީ ގެލ ްއ ކަތ މަތ ްއ އެލ ޓުޚ އްއ ހެލ ތިހ ބެލ އްއ ކެލ ވާސ ތަތ މަތ ްއ ބޭނ ުޚ ްއ ކުޚ ުޚ ތްއ މާސ ާސ އިހ އިހ ީ  ްއ އާސ މާސއިހ މެލ ިހ ަތ ަތ އްއ ުޚ ޖެލ ޖަތ އްއ ހަތ ޕްއތަތ ލޭނބަތ  ކޭނ ްއ

ވެލ  އެލ ހޭނ ެލ ޖެލ ކަތ ްއ އްއ ވޭނ . ތަތ ްއ ދެލ ދެލ ތަތ ްއ  ޭނ ލާސމަތ އިހ  ަތ ތާސ ހަތ އްއ ގެލ  ިހ ލުޚ އުޚ ގެލ މާސހަތ ތުޚ ކަތ އްއ ބުޚ ްއ މަތ ަތ ބަތ ގެލ  ަތ ޓްއ ކްއ ވީމަތ ޕްއޮ ޖެލ

ވެލ އަތ  އެލ ވެލ ލެލ ބެލ ކަތ ްއ  ުޚ މަތ ކަތ ކުޚ ާސ ެލ  .  ަތ ުޚ

ވަތ ުޚ  ވާސ މިހ ްއ ގެލ ގޭނ ްއ ބޭނ ުޚ ތުޚ ވާސ  ާސ ޔެލ ހޫގ ުޚ މުޚ ްއ : ދުޚ ިހ ތްއ ފެލ ުޚ ކަތ އްއ ގެލ މަތ ަތ ޓްއ ޓްއ ޓުޚ އެލ ަތ ީޖ ޕްއލާސ ްއ  20ވޭނ ްއ

  ީ ވެލ ފާސ ކުޚ ެލ މަތ ްއ ލަތ ކަތ ކުޚ ާސ ެލ އްއ ބޭނ ުޚ ވަތ އްއ ތުޚ ޖަތ ދަތ އްއ ގެލ މުޚ ހަތ ުޚ ވެލ  592،796އަތ އެލ ޑެލ އިހ ޮއކްއ ަތ ޑަތއިހ ގެލ ކާސ ބަތ ްއ ޓްއ ޓުޚ . ޓަތ ުޚ ވޭނ ްއ

ކީ  ޓަތ ބުޚ ްއ  އެލ ަތ ީޖ ޕްއލާސ ްއ ބަތ ީ ގެލ  ަތ ދޭނ ކުޚ ފެލ މުޚ ްއ އުޚ ލުޚ ކާސ ، ކުޚ ިހ ޮގ ޑަތ ްއ އުޚ މުޚ ކަތ އްއ ވިހޔެލ ކަތ ްއ މަތ ދޭނ ކަތ ހީވެލ މަތ ްއ އެލ ވުޚ ވުޚ ހޫގ ުޚ އްއ ޖަތ

ވެލ  ޑަތއެލ ވުޚ ެލ ްއ ކުޚ ވަތ ަތ ްއ ދޭނ މިހ ްއ ހީވެލ މަތ ްއ އެލ ކުޚ ުޚ ވުޚ ހޫގ ުޚ އްއ ވާސ ޖަތ ޓްއ . ބޭނ ުޚ ބުޚ ްއ ކަތ ަތ ްއ ބަތ ގެލ  ަތ ޓްއ ޓްއ ޓުޚ އެލ ަތ ީޖ ޕްއލާސ ްއ ވޭނ ްއ



ކަތ ްއ  ތަތ ީ  ބޭނ ުޚ ްއ ީ ގެލ  ިހ ާސ ފުޚ ލަތ ކަތ ަތ ްއ ތިހ ، މިހ ދިހ އްއ ފެލ ދާސ އުޚ އްއ ފަތ ދާސގެލ އުޚ ޮޔ އަތ ްއ އިހ ތެލ ީ ގަތ ފުޚ ލަތ މުޚ ްއ ތިހ ފެލ ުޚ ބޭނ ުޚ ްއ ކުޚ ަތ ްއ

ވެލ  އެލ ދާސ ެލ ގެލ ްއ ވެލ ދުޚ ތްއ މަތ ބަތ ގެލ  ިހ ްއ ޓްއ ީ  ްއ . ކަތ ަތ ްއ ވާސ ގްއ ފުޚ ިހ ްއ ބޭނ ުޚ ލަތ ބުޚ ްއ ތިހ ބަތ ގެލ  ަތ ޓްއ ކްއ ޕްއޮ ޖެލ ބުޚ ްއ މިހ ބަތ ގެލ  ަތ މުޚ ވުޚ ހެލ ްއ މިހ

ވެލ  އެލ ދާސ ެލ ގެލ ްއ ވެލ އްއ ވަތ ުޚ ދަތ ގެލ މިހ ްއ އުޚ ްއ ގޭނ ްއ  . ހަތ

ޓްއ ޕްއލޭނ ްއ . މ މަތ ްއ ޖްއ ލްއ މެލ ޭނ ޓަތ މަތ ްއ ޔަތ ަތ ްއ ވަތ  އެލ ްއ

ފާސ ެލ  ޓަތ ްއ ޮކ ްއ އްއ މާސވެލ ބުޚ ްއ ތިހ ބަތ ގެލ  ަތ ޓްއ ކްއ އިހ ޕްއޮ ޖެލ ގަތ ޓްއ ޕްއލޭނ ްއ މަތ ްއ ޖްއ ލްއ މެލ ޭނ ޓަތ މަތ ްއ ޔަތ ަތ ްއ ވަތ ގެލ އެލ ްއ ޓްއ ކްއ ޕްއޮ ޖެލ މިހ

ވެލ  އެލ ފަތ ވިހ ޔާސ ްއ ކުޚ ެލ ީ  ބަތ ވަތ އްއ ތަތ އްއ ތަތ ވާސ ކަތ ްއ އިހ ފަތ ޅާސ ހަތ މަތ ްއ ހުޚ ަތ ޑަތކުޚ ުޚ ވާސ . އަތ ަތ ުޚ ކުޚ އިހ ފަތ މެލ ިހ އިހ ހިހ ގަތ ޕޯޒ ޓްއ އިހ  ިހ ގަތ ޮގތުޚ މިހ

ީކ ޑީ  ތަތ ޓްއ ްއ އަތ މަތ ްއ ކްއ ގެލ އޯޒ .ބީ .ޕާސ ފޯޒ މަތ ްއ ްއ  ިހ ޕްއ ގާސ ޑްއ ްއ ލްއ  ޭނ ޓަތ މަތ ްއ ޔަތ ަތ ްއ ވަތ ޓަތ  އެލ ްއ ކްއ ޓްއ ަތ އިހ ޮކ ްއ ގަތ ޑުޚ ބިހ

ވެލ  ކެލ ތަތ އްއ ތަތ ޅާސ ެލ ކަތ ްއ ހަތ މަތ ްއ ހުޚ ަތ އިހ ކުޚ ުޚ ގަތ ޓްއ . ޮގތުޚ މަތ ްއ ޖްއ ލްއ މެލ ޭނ ޓަތ މަތ ްއ ޔަތ ަތ ްއ ވަތ ގެލ އެލ ްއ ޓްއ ކްއ ޕްއޮ ޖެލ ީ  މިހ ވަތ އްއ ތަތ އްއ ތަތ ކަތ ްއ މިހ

ވެލ  އެލ ފަތ މަތ ާސ އިހ ހިހ ގަތ  . ޕްއލޭނ ްއ

ކުޚ ުޚ . ފ ވެލ ިހ އިހ ޮކ ްއ ބަތ އްއ ާސ ލޫގމާސތުޚ ހިހ އުޚ ، މާސ އިހ މާސ ލޫގމާސތުޚ ދިހ ުޚ   ްއ މަތ ުޚ

އްއ  ކެލ ވުޚ ްއ ތަތ ލުޚ ދަތ އްއ ފާސތުޚ ގިހ ަތ ބަތ މަތ ްއ ތަތ ލުޚ ހޯޒދުޚ ޔާސ ، ހިހ އިހ މަތ ާސ ދިހ ުޚ ޮކ ްއ ލޫގމާސތުޚ ފޯޒ ުޚ އުޚ ގެލ މަތ ޓްއ ކްއ ޕްއޮ ޖެލ  2017މިހ

ގެލ ްއ  ހަތ ުޚ ްއ ފެލ ިހ އަތ ވެލ  2019ވަތ ަތ އެލ ފަތ ވިހ ދެލ ޔަތ ްއ ގެލ ްއ ީ  ކުޚ ިހ ޔަތ ްއ ވަތ މަތ އިހ ހަތ ހާސ ބަތ  މަތ ޓޯޒ އިހ . ޮއކްއ ގަތ ކުޚ ތަތ ވުޚ ްއ ލުޚ ދަތ އްއ ބަތ މިހ

ތަތ  ތްއ ހޭނ ފާސ ާސ މާސއިހ ބެލ ލޫގމާސތުޚ ކަތ ހޭނ މަތ ުޚ އިހ ބެލ ޓާސ ކްއ ދިހ ޕްއޮ ޖެލ އިހ އަތ ކާސ ތަތ ތްއ އްއ ޮއތްއ ފަތ ާސ މެލ ޅުޚ ބުޚ ްއ ގުޚ ބަތ ގެލ  ަތ ޓްއ ކްއ ، ޕްއޮ ޖެލ އިހ ކަތ ާސ

އްއ  ތަތ ވުޚ ްއ ޮބޑުޚ ލާސއިހ ކަތ ްއ ޔާސ ގެލ ހިހ ކުޚ ތަތ ތްއ ފަތ ާސ ީދ އެލ ޮކ ްއ ީ  ފޯޒ ުޚ އިހ ވަތ ގަތ ކުޚ ވުޚ ްއ ތަތ ލުޚ ދަތ އްއ ވާސ ބަތ އިހ ފަތ ވިހ އްއ ގެލ ްއ ބޭނ އިހ ލަތ އިހ ވަތ ޅުޚ ޮކ ްއ ހުޚ މުޚ އްއ އާސ

ވެލ  އެލ އަތ ފަތ ވެލ ްއ ޕީ . ހޯޒދިހ އިހ ގަތ ގުޚ މަތ މްއ .ކުޚ ިހ ޔަތ ްއ ގެލ ްއ .އެލ ކަތ ްއ ކުޚ ިހ ތުޚ ްއ މިހ ވެލ ޔޫގ ގެލ ފަތ ާސ އެލ ވޭނ ެލ  . ދެލ

ގުޚ . ދ ގެލ މަތ މުޚ ޅުޚ ހެލ ވާސ ހުޚ ަތ ކުޚ   ަތ



ބުޚ ްއ  ބަތ ގެލ  ަތ ޓްއ ކްއ ވެލ ޝަތ ޕްއޮ ޖެލ އެލ ފަތ ވެލ ޅުޚ ީ  ހުޚ ވަތ ތުޚ ގެލ ފުޚ ުޚ ަތ މުޚ ކަތ ކަތ ްއ އެލ ތަތ ތްއ ވާސ ފަތ ާސ މަތ ްއ ބޭނ ުޚ ްއ ޅުޚ ހެލ އްއ ހުޚ ަތ ވާސއެލ . ކުޚ

އިހ  ކަތ ޓަތ މަތ ްއ ހަތ ކުޚ ުޚ ކަތ ްއ ފަތ ޭނ ވެލ  3މިހ އެލ ފަތ ވިހ މުޚ ކުޚ ެލ އިހ ީ  ގާސ އްއ ވަތ މެލ ޓަތ މެލ ޭނ  ިހ ްއ ލާސ ހިހ ހަތ މަތ ްއ . މަތ ުޚ ކުޚ ުޚ ޔާސ ުޚ ގުޚ ހިހ ީއ މަތ  ަތ ުޚ

ވެލ  އެލ ޅަތ އްއ  ާސ ހެލ މްއ ހުޚ ަތ ޓަތ އްއ ހުޚ ިހ . މިހ ިހ ްއ ތަތ ވާސ ކަތ ްއ ީކ ދިހ މަތ ގެލ ބޭނ ުޚ މުޚ ކަތ އްއ މިހ މެލ ކަތ އިހ އެލ ގަތ އްއ ޮގތެލ ވެލ ިހ ފުޚ ކަތ ްއ އިހ ްއ ާސ ތަތ ތްއ ހާސ ފަތ ާސ

ވެލ  މެލ އުޚ ދިހ ގެލ ްއ މިހ އިހ .  ިހ ކަތ ާސ ތަތ ތްއ ހޭނ ފަތ ާސ މާސއިހ ބެލ ކަތ ްއ ކަތ ތެލ ިހ އިހ ހޭނލުޚ ްއ ލޫގމާސތާސ އްއ މަތ ުޚ ތަތ ގެލ ޮގތްއ މުޚ ޅުޚ ހެލ ވާސ ހުޚ ަތ ކުޚ ގެލ  ަތ ޓްއ ކްއ ޕްއޮ ޖެލ

ވެލ  އެލ ވޭނ ެލ ދެލ ޮކ ްއ ޮކ ްއ ފޯޒ ުޚ ވެލ ިހ ދުޚ އްއ މެލ ތަތ ޔާސ މްއ ިހ ީ  ޖަތ ދަތ ބޭނ ުޚ ްއ ފަތ ާސ . މަތ ޅަތ ްއ ގެލ ްއ ގުޚ ޅިހ އިހ ގުޚ ޓާސ ކްއ ޅޭނ ެލ ޮގތްއ ޕްއޮ ޖެލ އްއ ގުޚ ތަތ ތްއ

ވެލ  އެލ ޓޭނ ެލ ހެލ އިހ ބެލ ގަތ ޓްއ އިހ ޓްއ  ަތ ކްއ ޑުޚ ޕްއޮ ޖެލ ލޫގމާސތުޚ ބޯޒ މަތ ްއ މަތ ުޚ ދިހ ުޚ އިހ ގަތ  . އަތ ްއ

ވާސ ޮގތްއ . ތ އިހ ފަތ ވިހ މަތ ްއ  ޭނ އުޚ ދިހ ޔަތ ްއ ގެލ ްއ ޓްއ ކުޚ ިހ ކްއ  ޕްއޮ ޖެލ

ީ  ޮއފްއ  ޓްއ ތަތ ްއ މިހ ިހ ްއ ކަތ އްއ ގެލ މަތ ަތ ޓްއ ކްއ ޕްއޮ ޖެލ ވާސީ  މިހ އިހ ފަތ ވިހ މަތ ްއ  ޭނ އުޚ ދިހ ޔަތ ްއ ގެލ ްއ ތްއ ކުޚ ިހ ކަތ އްއ ގެލ މަތ ަތ ޓްއ ކްއ ޕްއޮ ޖެލ

ޔަތ ަތ ްއ  ވަތ ވާސ ޕީ އެލ ްއ އިހ ފަތ އިހ ވާސލަތ ލަތ ކަތ އިހ އެލ ގަތ ޓްއ މްއ .މަތ ްއ ވެލ .އެލ އިހ ްއ ެލ ގެލ ތެލ ެލ މެލ .ޕީ . ޔޫގ ޕްއގާސ ޑްއ .އެލ ޓްއ  ޭނ މަތ ްއ ޔަތ ަތ ްއ ވަތ އިހ އެލ ްއ ގަތ ޔޫގ

އްއ  ވެލ ޮއފިހ ަތ ެލ އެލ ދާސ ެލ މުޚ ްއ ތްއ ކުޚ ަތ ކަތ އްއ ވާސ . މަތ ަތ އިހ ފަތ ވިހ ގަތ ކުޚ ެލ ީ  ފާސހަތ ވަތ އިހ ގަތ ޓްއ ޕްއލޭނ ްއ މަތ ްއ ޖްއ ލްއ މެލ ޭނ ޓަތ މަތ ްއ ޔަތ ަތ ްއ ވަތ ދިހ އެލ ްއ އަތ

ޅާސ ެލ  އަތ މަތ ްއ ބާސ ުޚ ވީ ްއ ކުޚ ުޚ އްއ ތަތ ްއ ތަތ އްއ ތަތ ވެލ ކަތ ްއ  . އެލ

ޓަތ ިހ ްއ . ލ ޕޯޒ ޓިހ ްއ  މޮ ިހ ދިހ  ިހ  ގއަތ

  ީ ޓަތ  ކުޚ ާސ އްއ މޮ ިހ ތަތ ކަތ ްއ އިހ އެލ މާސ ލުޚ ދާސ ޮގތްއ ބެލ މުޚ ްއ ވަތ ީފ ުޚ ޓްއ ޕްއލޭނ ްއ ތަތ ްއ މަތ ްއ ޖްއ ލްއ މެލ ޭނ ޓަތ މަތ ްއ ޔަތ ަތ ްއ ވަތ އެލ ްއ

މެލ .ޕީ  ވެލ .އެލ ދާސީ  . ޔޫގ އިހ ްއ ެލ ގެލ ްއ ޔަތ ްއ އްއ ކުޚ ިހ ތަތ ކަތ ްއ ލމިހ އަތ ޓްއ ޭނޝަތ ްއ މެލ ުޚ ޑްއމިހ ިހ ްއ ޓްއ އެލ ކްއ ވާސ ގްއ ޕްއޮ ޖެލ އިހ ފަތ ވިހ ކުޚ ެލ ޔާސ ްއ އިހ ބަތ ގަތ

ވެލ  ޓަތ ިހ . ޮގތަތ ެލ ޓްއ މޮ ިހ ކްއ ޮކ ްއ   ްއ ޕްއޮ ޖެލ ޔާސ ުޚ އްއ ކުޚ ތަތ ހަތ މަތ މެލ ތިހ ްއ ޕޯޒ ޓްއ ޮކ ްއ ޕޯޒ ޓްއ ީބ އަތ ްއ .ޑީ .އޭނ  ިހ ވެލ  ިހ އެލ  . ކުޚ ާސ ެލ



މެލ .ޕީ  ޔާސ ުޚ ޮކ ްއ އީ .އެލ އްއ ޕޯޒ ޓްއ ތަތ ޓަތ   ިހ ލްއ މޮ ިހ ޓަތ މަތ ްއ ޔަތ ަތ ްއ ވަތ މުޚ ްއ .ޕީ .ޔޫގ އިހ ްއ އެލ ްއ ޅަތ ހަތ އޭނ އަތ ްއ ހުޚ ަތ

ވެލ  އެލ ދާސ ެލ ޓަތ ްއ ޮގ ްއ .ޕީ .އީ . ގެލ ްއ އިހ ޓްއ  ަތ ކްއ އިހ ޕްއޮ ޖެލ ކަތ ޓަތ މަތ ްއ ޓަތ ކުޚ ުޚ ލްއ މޮ ިހ ޓަތ މަތ ްއ ޔަތ ަތ ްއ ވަތ ކުޚ އެލ ްއ ހަތ ަތ މެލ އަތ އޭނ އިހ ްއ ޮކ ްއ

ވެލ  އެލ ޓަތ  ކުޚ ާސ ެލ ޓެލ . މޮ ިހ ޑެލ ްއ ކިހ ިހ ީ ގެލ ޮގތުޚ ްއ އެލ މާސވެލ ކަތ ްއ އީ ތިހ މަތ އެލ ޖެލ ަތ އްއ މާސވެލ ވެލ .ޕީ .އްއ ދިހ އެލ ވޭނ ެލ ޕޯޒ ޓްއ ކުޚ ެލ  . އޭނ އަތ ްއ  ިހ

ކުޚ .ޕީ .ީބގެލ އެލ ްއ .ޑީ .އޭނ  ޓަތ ޓަތ ްއ ލްއ ޓަތ ިހ ްއ ޮކ ްއ ަތ ލްއ މޮ ިހ ޓަތ މަތ ްއ ޔަތ ަތ ްއ ވަތ ޓްއ އެލ ްއ ޑެލ ްއ ޕެލ ްއ ޑިހ އެލ ްއ ގެލ ދަތ ުޚ ްއ އިހ ްއ

ވެލ  މުޚ ްއ އަތ ްއ ާސ ެލ ތްއ ކުޚ ަތ ކަތ އްއ ގެލ މަތ ަތ މުޚ ޓަތ  ކުޚ ުޚ އްއ މޮ ިހ ތަތ އްއ ތަތ ގެލ ކަތ ްއ ޓްއ ކްއ  . ޕްއޮ ޖެލ

ދިހ  ިހ . ގ މާސލުޚ އަތ ޑޭނޝަތ ްއ  ިހ ްއ  ޮކމެލ ްއ

އިހ .މިހ އީ  ޕޯޒ ޓްއ .އަތ ީ  ޑީ އޭނ  ިހ ވަތ އިހ ފަތ ވިހ ކުޚ ެލ ޔާސ ުޚ އްއ ގެލ .ބީ .ތަތ ޓްއ ކްއ ވާސ ޕްއޮ ޖެލ އިހ ފަތ މެލ ިހ އިހ ހިހ ގަތ ޓުޚ މަތ ްއ ޑްއ ޑޮކިހ އޯޒ ބިހ

ހޭނ ޮގތުޚ ްއ  އިހ ބެލ ކާސ ތަތ އްއ ތަތ ހުޚ ިހ ކަތ ްއ ޅުޚ ްއ ބުޚ ްއ ގުޚ ބަތ ގެލ  ަތ ޓުޚ ކްއ އިހ ޕްއޮ ޖެލ ޓާސ އްއ ފުޚ ލަތ ، ތިހ އިހ ގެލ ްއ ާސ ޮކ ްއ އްއ ބޭނ ުޚ ްއ ތަތ ފްއީ ލްއ ތަތ

އިހ  މާސ ކަތ އިހ މިހ ލޫގމާސތާސ ވުޚ ުޚ މަތ ުޚ ކުޚ ެލ އްއ ވެލ އެލ އެލ ީލގަތ ގެލ އަތ ލޫގމާސތުޚ ޅުޚ ްއ ހުޚ ިހ މަތ ުޚ އީ . ގުޚ އިހ .މިހ ވަތ ީ .އަތ އިހ ފަތ ވިހ ގަތ ކުޚ ެލ އިހ ފާސހަތ ގަތ ޕޯޒ ޓްއ  :އޭނ  ިހ

އްއ  - މާސވެލ ތެލ ޭނގެލ ތިހ ޖެލ އްއ ދުޚ  ާސ ބުޚ ްއ މެލ ބަތ ގެލ  ަތ ޓްއ ކްއ ޕްއޮ ޖެލ ވެލ މިހ މެލ އުޚ އްއ އަތ ކެލ ތަތ ލުޚ ދަތ ޮޔ ބަތ  . ޓަތ ްއ ހެލ

މަތ  - ކަތ ދާސ ެލ ވެލ ތުޚ އްއ އަތ ލެލ ދަތ ވޭނ ބަތ ދެލ ޓަތ ްއ  ޭނ އްއ މާސވެލ ދާސއިހ ުޚ ތިހ މުޚ ްއ ކުޚ ަތ ތްއ ކަތ އްއ ީލ މަތ ަތ މަތ ގެލ އަތ ޓްއ ކްއ ވެލ ޕްއޮ ޖެލ އެލ ފެލ ެލ .  ްއ  ުޚ

އްއ  ތަތ އްއ ތަތ ކަތ ްއ ޮކ ްއ އެލ ގަތ އްއ ފާސހަތ ތަތ އްއ ތަތ ީ  ކަތ ްއ މަތ ްއ ވަތ ޑަތކުޚ ުޚ ކުޚ ވޭނ އަތ ަތ ުޚ ދެލ ދާސ ެލ  ޭނ މާސވެލ ބުޚ ްއ ދިހ ބަތ ގެލ  ަތ ޓްއ ކްއ ޕްއޮ ޖެލ

ވެލ  އެލ ފަތ ޮކ ްއ ތުޚ މަތ ްއ  ަތ ުޚ އިހ ކުޚ ުޚ ގަތ ޓްއ މަތ ްއ އުޚ ޑްއ ޑޮކިހ މުޚ ްއ ބިހ  . ކުޚ ުޚ

ތަތ ވޭނ  - ކުޚ ާސ ެލ ކަތ ްއ ދޭނވޭނ އަތ ަތ ުޚ ޓަތ ްއ  ޭނ އްއ ދާސއިހ ުޚ ވެލ މުޚ ްއ ގަތ ޓްއ ހިހ ްއ ޓްއ ޓުޚ އެލ ަތ ީޖ ޕްއލާސ ްއ އިހ  ްއ ގަތ ގެލ ޮގތުޚ ކުޚ ތަތ އްއ

ގެލ  ތުޚ ކަތ އްއ ، މަތ ަތ ޑާސއިހ ، އަތ އިހ ީޓއާސ ގެލ ޮކލިހ ގަތ ޑުޚ ގެލ ޮލ ުޚ ، މޫގދުޚ އިހ ީޓއާސ ގެލ ޮކލިހ އިހ ގެލ ވަތ ދުޚ އްއ ހަތ ީ   ަތ ަތ ވަތ އިހ ފަތ ވިހ ގަތ ކުޚ ެލ ފާސހަތ

ވެލ  ކެލ ތަތ އްއ ތަތ ގެލ ކަތ ްއ ތުޚ ލާސމަތ އިހ  ަތ ތާސ ހަތ އްއ ގެލ  ިހ ލުޚ އުޚ ޑަތޮކ ްއ . މާސހަތ ކުޚ ދާސ ެލ އަތ ަތ ުޚ މާސވެލ ބުޚ ްއ ދިހ ބަތ ގެލ  ަތ ޓްއ ކްއ ޕްއޮ ޖެލ



ޓީ  ތަތ  ޕޯޒފާސ މަތ ްއ ްއ ގަތ ަތ ްއ ވެލ ކުޚ ާސ ެލ ކަތ ްއ އެލ ފަތ މަތ ާސ އިހ ހިހ ޑްއގަތ އިހ ބިހ ކަތ ޓަތ މަތ ްއ ޓަތ  ކުޚ ުޚ ކްއ ޓްއ ެލ ީ  ޮކ ްއ ކަތ ްއ ވަތ ތަތ . އްއ

އިހ  ކަތ ޓަތ މަތ ްއ އްއ ކުޚ ުޚ ތަތ ކަތ ްއ ވެލ އެލ އެލ އެލ ފަތ މަތ ާސ ީ  ހިހ ވެލ ްއ ވަތ އިހ ގަތ ޓްއ ޕްއލޭނ ްއ މަތ ްއ ޖްއ ލްއ މެލ ޭނ ޓަތ މަތ ްއ ޔަތ ަތ ްއ ވަތ  .  ްއ

ކަތ ްއ  - ހެލ ްއ ތަތ ަތ ކުޚ އެލ ޔަތ ، ބަތ ހިހ ޖެލ އިހ ކުޚ ަތ ްއ ބަތ އިހ އްއ ބަތ މެލ ، ބިހ ލިހ އްއ އްއ ގެލ މެލ ގެލ ބިހ އްއ އެލ ބުޚ ްއ ބަތ ބަތ ގެލ  ަތ ޓްއ ކްއ  ޕްއޮ ޖެލ

ދާސ ެލ  ބިހ ވެލ ިހ ްއ ަތ ްއ ލިހ ، މަތ ްއ ލިހ އްއ އްއ ގެލ ކެލ ތަތ ބިހ ްއ ، ދަތ ޑުޚ އަތ ާސ ީ އަތ ްއ ބުޚ ޫގ ދަތ މްއ ގެލ އާސ އްއ ޔެލ ، ބަތ ހިހ ޖެލ ކުޚ ަތ ްއ ލުޚ ދަތ ބަތ

ވެލ  އެލ ވެލ ލެލ ބެލ ކަތ ްއ  ުޚ މަތ ްއ ދޭނ ެލ ކަތ ވެލ ތުޚ އްއ އެލ ކެލ ތެލ ލުޚ ދަތ މަތ ްއ ބަތ ކަތ ވެލ ިހ ، މަތ ްއ ހިހ ޖެލ ވާސ ްއ ހުޚ ޫގ ފާސއިހ ްއ މަތ  . ަތ

އިހ .އީ  އިހ ޑީ .އަތ ގަތ ގެލ ޮގތުޚ އްއ ޑޭނޝަތ ެލ ޮކމެލ ްއ ޓަތ  ކުޚ .ބީ .އޭނ ގެލ  ިހ ކްއ ޓްއ ެލ ވާސ އޯޒ ޮކ ްއ އިހ ފަތ ވިހ ކުޚ ެލ ޔާސ ްއ އިހ ބަތ ީ ގަތ މަތ ްއ ތިހ  ުޚ

އްއ  ތަތ ވެލ ކަތ ްއ އެލ ޅަތ ހަތ މަތ ްއ ހުޚ ަތ އްއ ކުޚ ުޚ  . ތަތ

ވެލ  - މެލ ކުޚ ުޚ މުޚ އިހ އްއ ގާސ ކެލ ޝަތ ްއ ްއ ތަތ ޓޭނ އިހ  ްއ ކަތ ޓަތ މަތ ްއ ޓަތ  ކުޚ ުޚ އަތ  މޮ ިހ އިހ އެލ ީލގަތ ގިހ ލިހ ދިހ ވިހ ފުޚ ިހ އަތ ލަތ  . ތިހ

ކަތ  - ފާސ ެލ ޮކ ްއ މުޚ ްއ ވާސ ދުޚ ގެލ ދުޚ ްއ ޮހޅިހ ްއ ބޭނ ުޚ މުޚ ްއ އެލ ތަތ ުޚ ފެލ ުޚ ތްއ ކަތ އްއ ގެލ މަތ ަތ ޓްއ ޓްއ ޓުޚ އެލ ަތ ީޖ ޕްއލާސ ްއ މަތ ްއ ވޭނ ްއ

ވެލ  މެލ ތްއ ކުޚ ުޚ ކަތ އްއ ގެލ މަތ ަތ މުޚ ޑޭނޓްއ ކުޚ ުޚ ލިހ އްއ ވެލ ތަތ އްއ ތަތ ވުޚ ުޚ ކަތ ްއ ލެލ  . ބެލ

ކުޚ ާސ ޮހޅިހ  - ގެލ ހޫގ ުޚ ފެލ ްއ ބޭނ ުޚ ޓްއ ޓްއ ޓުޚ އެލ ަތ ީޖ ޕްއލާސ ްއ ވެލ  30ވޭނ ްއ މެލ ޓުޚ އްއ ހެލ އިހ ބެލ ގަތ  . ީމޓަތ ުޚ ފުޚ ުޚ

އިހ  - ގަތ މިހ ުޚ ގާސ ޮހީޅގެލ ދުޚ ުޚ ގެލ ްއ  ަތ އިހ ޮލ ުޚ އާސ ކުޚ ާސ ޮހޅިހ ވެލ  15ހޫގ ުޚ ފެލ ްއ ބޭނ ުޚ މެލ ޓުޚ އްއ ހެލ  . ީމޓަތ  ބެލ


