
 
 

 

ިށި މި ކި އި ިނި މި ވި އި ފި ވި ސި ބި އި އި ިނި ރި ކި ރި ސި ިށި މި އި ނި ގި ިރި ނބި އި ިނި ހި ވި ދި ިބި ތި ިއި ގި ޔި ރި ސި :ިޖި އި ރި ހި ވި ދި 

ިގި .ދ.އިށި މި ރި ކި ތި ކި އި ސި މި ިރި ތި އި ިށި ނި ޝި ރި ގި ޓި ނި އި ރި ިއި ށި މި އި ނި ގި ިރި ނބި އި ިނި ހި ވި ދި ، ުކއި މި ޔި ކި ބި ހި ރި މި 

 ފި އި ވި އި ޅި އި ިރި ބި ިކި ރި ކި ބި ރި ޖި ތި 

 

 

ިށި އި ޖި އި ރި ހި ވި ދި ިރި ނބި އި ިނި ދި ކި ޑި ކި ިއި ނި ނި ނި ހި ނި އި ިހި ވި ދި ިބި ތި ިއި ގި ޔި ރި ސި ި-(2022ިިމ 24ިިި)ވި ނި ޖި 

ިބި ހި ރި މި ިކި ރި ބި ރި ޖި ތި ިހި ބި ިކި ތި ގި އި ހި ިނި ސި ނި އި ިގި .ދ.އިށި ޓި ނި މި ޓި މި ކި ިވި އި ފި ދި ިނި ރި ކި ރި ސި ިހި ވި ދި ިށި މި އި ނި ގި 

ިބި ތި ިއި ގި ކި ތި ދި އި ހި ރި ސި ިރި ވި މި ރި ނގި ހި ، ުށތި ގި ިނި މި ހި ިނި ދި ކި ޑި ކި ިއި ގި އި ތި ގި ިނޑި ގި އި މި ، ުކއި އި މި .ިވި އި ިޖި އި ވި ޅި ދި ވި 

ިނި ތި ގި ިގި މި ނި ދި ބި ޖި އި ިށި ކި ތި ތި ލި ހި ިދި ފި ިޅި ހި ށި ހި ިށި ލި ކި އި ރި ނި ިނި ރި ފި ިދި އި ، ުރވި ރި ބި ިދި ނި މި ވި މި ދި ިށި ނި ނި ހި ވި ދި 

 .ވި އި ިވި އި ފި ވި އި ލި ވި ގި ިރި ކި ބި ރި ޖި ތި އި ިިށި ކި ތި ރި ދި އި ިހި ބި ިމި ކި ިގި ރި ކި ރި ސި ިށި މި ޅި އި ިއި ކި ތި ޅި ވި ޔި ފި ިހި ޖި ށި ވި ، ުސވި އި 

 

ިނި ޝި ކި ޓި ރި ޕި ިދި ިނި އި ިއި ޓި ޕި ރި ިލި ޝި ޕި ސި ިގި .ދ.އ، ުހފި ިށި ކި ތި ރި ޔި ޒި ިގި ހި ވި ދި 10ިިވި އި ރި ކި ިށި އި ޖި އި ރި ހި ވި ދި 

، ުމޒި ރި ރި ޓި  ގނި ރި ޓި ނި އި ކި ިލި އި ވި ިސި މި ޑި ރި ފި ިލި ޓި ނި މި ޑި ނި ފި ިޑި ނި އި ިސި ޓި އި ރި ިނި މި އި ހި ިފި އި ިނި ޝި މ ިރި ޕި ިޑި ނި އި 

ިއި ނި ނި ނި ހި ނި އި ިހި ވި ދި ިބި ތި ިއި ގި ކި ތި ޕި މި ކި ިޖި ރި ިދި އި ިލި ހި ިލި އި ިގި ޔި ރި ސި ިރި ތި އި -ރި އި ިނި ވި ިނި އި ލި އި އި ިނި ިލި ނި ފި 

ިރި ބި ިށި ކި ތި ރި ދި އި ިހި ބި ިމި ކި ިގި ރި ކި ރި ސި ިށި މި ޅި އި ިއި ކި ތި ޅި ވި ޔި ފި ިސި ވި އި ިށި މި އި ނި ގި ިޖި އި ރި ިރި ނބި އި ، ުނދި ކި ޑި ކި 

 .ވި އި ިފި ވި އި ޅި އި 

 

ިދި އި ިތި މި ދި ހި ިހ ިއި ސި ، ުނކި ، ުއނި ފި ބި ި-ނި ތި ޔި އި ރި ިހި ވި ދި ިނި ގި ިރި ވި ިށި އި 50ިިއި ގި ކި ތި ޕި މި ކި ިރި ކި ގި ހި ފ ިމި 

، ުވޅި ދި ވި ިނި އި ލި އި އި ިނި .ިވި އި ިފި ވި ރި ކި ފ ިލި ިނި ވި ިށި މި ކި ިދި ނި މި ޅި އި ރި ދި ި-ބި ލި ނި ިށި ރި ވި ނި މި ިވި ނި ނި ބި ިމި ލި އި ތި 

ިނި ދި ކި ޑި ކި ިއި ގި ތި ލި ހި ިގި ދި ނި ބި ިއި ގި އި ލި އި ހި މި ިރި ވި ރި ބި ، ުވނި ނި ގި ށި ކި އި ިނި ޅި އި ރި ދި ިއި ގި ކި ތި ޕި މި ކި ިދި ފި މި 

 .ވި ށި މި ކި ިދި ނި މި ޅި އި ރި ދި 

 



ިމި ހި ރި ފި ިނި ހި ޖި ިނި ރި ކި ިނި ކި ިދި މި ިނި ނި ދި ކި އި ، ުނމި ކި ނި ދި ކި ިވި އި ފި ބި ލި ިޔި ނި އި ިގި މި ޒި ރި ރި ޓި ިކި ނި ނި ދި ކި ިމި "

ިރި ސި އި ރި ފި ިއި މި ތި ޖި އި ިސި ވި އި އި ، ުސނި ގި ިޖި އި ރި ހި ވި ދި ިރި ނބި އި ިނި ދި ކި މި .ިކި އި ިތި މި ރި ކި ިނި ސި ނި އި ިއި މި ރި ތި ހި އި 

ިތި ސި ރި ފި ިމި ހި ރި ފި ިގި މި ޅި އި ރި ދި ިއި މި ޅި އި ރި ދި ިރި ތި ނި ދި އި ފި އި ިދި އި ިގި އި ދި އި ، ުމއި އި ، ުލނި ިކި އި (ިމި ގި ޓި ސި )

 .ވި އި ިވި ޅި ދި ވި ިނި މި ކި އި ،" ުހޖި ިނި ދ ިށި ކި ހި ފި 

 

، ުއހި ފި އި ިގި ނި މި ކި އި ، ުށރި ކި ރި ސި ިހި ވި ދި ިއި ކި ޓި ށި މި އި ނި ގި ިޖި އި ރި ިރި ނބި އި ިނި ހި ވި ދި ިވ ިޅި ދި ވި ިނި އި ލި އި އި ިނި 

 .ވި ށި މި ކި ިނި ބި ލި ިނި ކި ރި ތި ހ ިއި ިއި މި ލި ރި ބި އި އި ިމި ހި ރި ފި ިގި ކި ތި ތި ލި އި ދި ިރި ވި ކި އި ، ުށތި ގި ިނި މި ހި ިއި ތި ރި ބި 

 

ިނި ވި ރި ިނި ރި ކި ރި ސި ިއި ކި ތި ނި ވި ރި ިވި ނި ރި ކި ނި ބި ިދި އި ިޅި ނގި ރި ، ުވނި ގި ށި ކި އި ިށި ތި ކި އި ސި މި ިގި ނި ޝި ރި ގި ޓި ނި އި ރި "

ިވ ިނި ގި ިރި ނބި އި ިށި ތި ގި މި ، ުއގި ތި ކި އި ސި މި ިގި މި ރި ކި ޓި ރި ގި ޓި ނި އި ރި ިއި މި އި ނި ގި ިރި ނބި އި ިނި ހި ވި ދި ިދި އި .ިހި ޖި 

ިނި ގި ކި ދި ިއި ގި މި ކި ިނި ރި ވި އި ބި ިގި ތި ކި އި ސި މި ިމި ، ުކކި ތި އި މި ތި ޖި މި ިނި ނި މި ހި ިއި ތި ތި ރި ފި އި ، ުއކި ތި ލި އި އި ިގި ކި ތި ތި ރި ފި 

 .ވި އި ިވި ޅި ދި ވި ިނި އި ލި އި އި ިނި ،" ުހޖި ިނި ދި ށި އި ރި ކި 

 

ިނި ، ުނމި ނި ނި ގި އި ލި ބި ިނި ކި ިވި އި ފި ށި ކި މި އި ގި ިއި ރި ޓި ނި ސި ިނި ޝި ރި ގި ޓި ނި އި ރި ިލި ނި ޝި ނި ިއި ގި ޖ ިއި ރި ހި ވި ދި 

 .ވި އި ިފި ނި ގި އި ޑި ވި ދި އި ިށި މި އި ދި ނި ގި ިށި އި ރި ކި ިނި ގި ވި ލި މި ސި ، ުކއި މި ކި ރި ތި ވި ރި ފި ިނި ކި މި ިނި ވި ިނި އި ލި އި އި 

 

، ުކމި ބި އި ތި ބި ިއި ފި ށި ކި ދި ނި ބި ިނި ތި ގި ިރި ދި އި ، ުށކި ތި ދި އި މި ިގި ދި ިނި ހި މ ި، ުށތި ގި ިނި މި ހި ިނި ދި ކި ޑި ކި "

ިމި ކި ނި ކި ިވި މި ޒި ލި ިށި އި ޖި އި ރި ހި ވި ދި ، ުނށި ދި ިގި ކި ތި ދި ހި އި މި ިހި ބި ިކި ތި ގި އި ހި ިނި ސި ނި އި ިވި އި ފި ވި ރި ވި އި ބި ިނި އި ޖި އި ރި ހި ވި ދި 

 .ވި އި ިވި އި ރި ކި ގި ހި ފ ިިނި މި ކި އި ،" ުއމި ކި ިނި ވި ފި ލި ހި 

 

ިވި އި ފި ވި މި ދި ިނި ބި ބި ސި ިގި މި ޅި އި ނި ހި ފި ދި އި ހި ިރި ވި ޔި ނި އި ިދި އި ިމި ޒި ރި ރި ޓި ިށި އި ޖި އި ރި ހި ވި ދި ، ުއގި ކި ތި ރި ހި އި ިޔި ދި ވި ތި އި ފި 

ިނި ކި ިވި އި ފި ށި ކި ދި ގި ރި ވި ިއި ތި ތި ސި ޔި ސި ިއި ނި ނި ގި ިރި ކި ނި މި ިމި ޒި ރި ރި ޓި ިގި ޖ ިއި ރި ހި ވި ދި ، ުނގި ޅި ގި ިކި ތި ނި ހި ޖި ނި ގި 

ިއި ތި ތި ކި އި ސި މި ިވި އި ފި ށި ފި ިނި ރި ކި ރި ސި ިށި މި ރި ކި ހި ލި ސި އި ިނޑި ގި ނި އި ިނި ނި ގި .ިވި އި ިވި އި ރި ކި ގި ހި ފ ިިއި ޓި ޕި ރި ިލި ޝި ޕި ސި 

ިމި ވި ގި އި ލި ނި އި ބި ، ުސވި ކި ނި ނި ގި ިރި ކި ނި މި ިމި ޒި ރި ރި ޓި ިގި ޖ ިއި ރި ހި ވި ދި ިނި ވި ިއި ޓި ޕި ރި ިލި ޝި ޕި ސި ، ުކއި މި ރި ކި ގި ހި ފ ި

.ިވި އި ިފި ވި އި ޅި އި ރި ބި ިށި ރި ކި ރި ސި ިށި މި ދި ހި ިށި ކި ނި ނި ގި ިތި ފި ިށި އި މި ހި ރި ފި ިށި ނޑި ގި ނި މި ިގި ކި ތި ގި އި ހި ިނި ސި ނި އި 



ިގި ފި ސި ނި އި ިށި އި މި ހި ރި ފި ިއި ތި ތި ރި ފި ިރި ކި ިއި ތި ލި މި އި ިގި މި ޅި އި ނި ހި ފި ދި އި ހި ިރި ވި ޔި ނި އި ިދި އި ިމި ޒި ރި ރި ޓި ، ުކއި އި މި 

 .ވި އި ިފި ލި ވި އި ޅި އި ލި އި ިނި ވި ިއި ޓި ޕި ރި ިށި ޗި އި މި ިގި މި ކި މި އި ހި މި ިގި މި އި ނި ގި ިށި ޗި އި މި ރި ކި 

 

ިގި މި ޒި ރި ރި ޓި ިއި މި ޅި އި ނި ހި ފި ދި އި ހި ިރި ވި ޔި ނި އި ، ުށކި ތި ގި ިތި ފި ިށި އި މި ހި ރި ފި ިށި ކި ތި ނޑި ގި ނި މި ިގި ކި ތި ގި އި ހި ިނި ސި ނި އި "

ިނި ކި ނި ވި ނި މި ިގި ރި އި ދި ިއި ރި ޝި ، ުށކި ޅި ނގި ރި ިތި ލި ހި ިގި ކި ތި ލި ޖި ، ުއކި ޓި ށި މި ޅި އި ިޅި ވި ޔި ފި ިށި ޅި ކި ދި ިމި ހި ޖި ނި ގި 

ިމި ހި ރި ފި ިގި މި ރި ކި ތި ލި ކި ވި ިށި ނި ނި ލި ކި ވި ިގި ކި ތި ތި ރި ފި ިވ ިރި ކި ވި އި ދި ިތި ވި ނި ިވ ިރި ކި ތި މި ހި ތި ިގި ކި ތި ށި ކި ިދި ފި މި ، ުށކި ނި ގި ޔި 

ިނި ވި ރި ކި ރި ދި މި ނި ޒި ިނި ހި ލި ފި ިށި ކި މި ކި ިހި ރި ހި ިވ ިރި ކި ިށި ފި ލި ހި ިނި ނި ގި ިއި ގި ލި ހި ރި މި ިގި ގި ހި ތި ، ުކއި މި ރި ކި ހި ފި ިތި ސި ރި ފި 

 .ވި އި ިވި ޅި ދި ވި ިއި ޓި ޕި ރި ިލި ޝި ޕި ސި ،" ުހޖި 

 

ިގި ޖި ިތި އި ިށި މި ވި ރި ތި ތި ކި ރި ހި ިއި ތި ތި އި މި ޖި ިނި ދި މި ިއި ގި ޖ ިއި ރި ިނި ވި ިނި އި ލި އި އި ިނި ، ުނމި ވި އި ލި ވި މި ނި ނި ިޅި ފި ރި ތި ދި މި 

ިށި ކި ތި ތި ރި ފި ިރި ކި ތި ލި ކި ވި ިށި ކި ތި ގި އި ހި ިނި ސި ނި އި ، ުއނި ނި ރި ވި އި ބި ިގި ކި ތި ތި އި މި ޖި ިނި ދި މި ، ުއމި އި ދި ިދި ނި މި ވި ނި ހި 

، ުށކި ސި އި ހި ިނި ކި ވި .ިވި އި ިފި ވި އި ރި ކި ޅި ފ ިިނި ވި ޑި ބި ނި ކި ިށި ޑި ބި ިނި ހި ނި ިދި މި ިކި ތި ނި ހި ޖި ނި ގި ިވި އި ފި ވި ތި މި ރި ކި 

ިނި މި ކި އި ިދި މި ިއި ރި ސި އި ރި ފި ިވ ިރި ކި ިށި ކި ޒި މި އި ިށި ނި ނި ނި ހި ނި އި ިއި ގި އި ޑ ިމި ިލި ޝި ސި ، ުށކި ނި އި ލި ނި އި 

 .ވި އި ިވި ނި ނި ގި އި ޑ ިވި ވި ޑި ބި ނި ކި 

 

ިދި އި ިނި އި ފި ސި ިއި ނި ނި ހި ލި ފި ، ުއނި ނި ލި ޝި ފި އި ިގި ރި ކި ރި ސި ިނި ވި ިއި ޓި ޕި ރި ިލި ޝި ޕި ސި ، ުއގި ޅި ފި ރި ތި ދި މި 

ިނި ދި ިދި އި ، ުށތި ގި ިވި ލި ސި މި ތި ިއި އި ރި އި ދި ިޅި ފި ިދި އި .ިވި އި ިފި ވ ިއި ރި ކި ލި ދި އި ބި ިނި ނި ރި ސި ފި އި ިގި ސި ނި ޝި ކި ރި ކި 

ިނި އި ލި އި އި ިނި .ިވި އި ިވި އި ރި ކި ލި ދި އި ބި ިނި މި ކި އި ިނި ނި ރި ވި އި ބި ިނި މި ހި ިއި ގި ކި ތި ތި އި މި ޖި ިނި ދި މި ިށި ތި ގި ިނި މި ހި ިނި ރި ޑި ލި 

ިބި ތި ިއި ގި ދި ނި ބި ިއި ގި ކި ތި ތި ރި ޔި ޒި ިމި .ިވި އި ިފި ވި އި ރި ކި ތި ރި ޔި ޒި ިށި ކި ނި ތި ިނި ތި ިބި އި ތި އި ބި ިއި ފި ށި ކި ދި ނި ބި ިނި ހި މި ިނި ވި 

ިރި ކި ޝި ިނި މި ކި އި ިށި މި ކި އި ، ުވތި ވި އި ފި ދި ށި ކި ހި ފި ިތި ސި ރި ފި ިގި މި ރި ކި ލި ދި އި ބި ިތި ނި ިއި ހި ރި ހި ިސި ވި އި އި ިށި ކި ތި ތި ރި ފި 

 .ވި އި ިވި އި ރި ކި ިދި އި 

 

ިށި މި ރި ކި ސި އި ހި ިލި ސި ނި އި ކި ިހި ބި ިކި ތި ގި އި ހި ިނި ސި ނި އި ިގި .ދ.އިޓި ޕ ިރި ިގި އި ޓި ޕި ރި ިލި ޝި ޕި ސި ، ުޅގި ިޅި ފި ރި ތި ދި މި 

 .ވި އި ިގި ހި މި ިޗި މި ިގި ރި ހި އި ިނި ވި 2023ިިނި ވި ިއި ފި ހި ޖި މި ހި 

 



 --ނި މި ނި 

 

ިލި ޝި ޕި ސި ިގި .ދ.އިވި އި ޅި އި ނޑި ކި ިއި ގި 2017ިިޓި ސި ގި އި 1ިިނި ލި ސި ނި އި ކި ިހި ބި ިކި ތި ގި އި ހި ިނި ސި ނި އި ިގި .ދ.އިކި އި ިނި އި ލި އި އި ިނި ިލި ނި ފި 

 ގނި ރި ޓި ނި އި ކި ިލި އި ވި ިސި މި ޑި ރި ފި ިލި ޓި ނި މި ޑި ނި ފި ިޑި ނި އި ިސި ޓި އި ރި ިނި މި އި ހި ިފި އި ިނި ޝި މ ިރި ޕި ިޑި ނި އި ިނި ޝި ކި ޓި ރި ޕި ިދި ިނި އި ިއި ޓި ޕި ރި 

ިސި ލި ޕ ިިކި ލި ބި ޕި ، ުލިފި އި ިސި ފި ރި ޕި ިނި ބި ރި ިދި އި ިސި ފި ރި ޕި ިސި ޓި ނި ޖި ރި ިގި ލި ކި ސި ިލ ިިގި ޓި ސި ނި މި ިފި އި ިޓި ސި ވި ނި ޔި .ިވި އި ިމި ޒި ރި ރި ޓި 

ިއި ގި ޓި ސި ފ ިލި ބި ިގި ޑި ނި ލި ޔި އި ިނި ދި ނި ިކި އި ިނި މި ކި އި ، ުނރި ތި އި ިގި މ ި.ިވި އި ިނި އި ލި އި އި ިނި ިސި ވި ިނި ވި އި ރި ފި ިމި ގި މި ިގި ޓި އި ސި ސި ިޑި ނި އި 

ިކި ކި ތި މި ނި ޒި ިވި އި ފި ވި ރި ކި ލި ވި ހި ިއި ިނި މި ކި އި ، ުއގި ތި ގި ިގި އި ޓި ޕި ރި ިލި ޝި ޕި ސި .ިވި އި ިލ ިިފި އި ިސި ފި ރި ޕި ިގި ޓި ސި ވި ނި ޔި ިސި ނި އި ކި ިނި ނި ހި 

ިގި .ދ.އިނި ވި އި ފި ށި ކި އި ިޓި ޑ ިނި މި ިގި ނި މި ކި އި ، ުނހި ފި ިމި ނި އި .ިވި ކި ކި ތި މި ނި ޒި ިވި އި ފި ޅި އި ނޑި ކި ިށި ތި ގި ިނި މި ހި ިއި މި އި ގި ިހި ރި ހި ިގި ޔި ނި ދި 

 .ވި ނި ިނި ށި ދި ިގި ރި ރި ގި 49/10ިިގި ލި ސި ނި އި ކި ިހި ބި ިކި ތި ގި އި ހި ިނި ސި ނި އި 

 

.ިވި ކި އި ބި ިނި މި ހި ިއި ގި ރި ތި ިގި ކި ތި "ިޖި ސި ރި ޕި ިލި ޝި ޕި ސި ި"ގި ލި ސި ނި އި ކި ިހި ބި ިކި ތި ގި އި ހި ިނި ސި ނި އި ިކި ކި ތި މި ގި މި ިގި އި ޓި ޕި ރި ިލި ޝި ޕި ސި 

ިލި ޝި ޕި ސި ިވި ށި މި ކި ިނި ވި ނި ގި ިޑި ބި ިމި ނި އި ިގި ނި ރި ކި ބި ރި ޖި ތި ިނި ވި ނި މި ިނި މި ހި ިއި ގި ލި ސި ނި އި ކި ިހި ބި ިކި ތި ގި އި ހި ިނި ސި ނި އި ިގި .ދ.އ

ިގި މި ވި ރި ތި ތި ކި ރި ހި ިއި ގި އި ޅި ކި ނި ކި ިހި ރި ހި ިގި ޔި ނި ދި ިނި އި ރި ތި ިގި އި އި ލި އި މި ިކި ވި ިތި ވި ނި ިއި މި އި ގި ިކި ވި ިނި ށި ދި ިގި ލި ސި ނި އި ކި އި ިކި އި ިސި ޖި ސި ރި ޕި 

ިގި ސި ޖި ސި ރި ޕި ިލި ޝި ޕި ސި .ިވި މި ޒި ނި ކި މި  ގނި ރި ޓި ނި މި ިޑި ނި އި  ގނި ޑި ނި އި ފި -ޓި ކި ފި ިޓި ނި ޑި ނި ޕި ޑި ނި އި ިގި ލި ސި ނި އި ކި ިވި އި ފި ބި ލި ިރި ބި 
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