
އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރެގ ޮއފީްސ | ައަހރީ ރިޯޕުޓ 2014

1



އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރެގ ޮއފީުހެގ ައަހރީ ރިޯޕުޓ - 4102

ގެ 55  ގެ ޤާނޫނު ޤު އް ގެ ޙަ މު ތު ގަ ބި އި ލި ތު ޯހދަ މާ ލޫ ޢު ކީ މަ ޯޕޓަ މި ރި
ޮކށް  ތް ޢަ ޔާ އަށް ރި ދާ އް ގެ 49 ވަނަ މާ ދު އި ވާ އި ގަ އާ ދާ އް ވަނަ މާ

 . ވެ ކެ ޯޕޓެ ވާ ރި އި ފަ ޮކށް ރު ޔާ އް ތަ

އިންޮފމޭޝަން ޮކމިޝަނަރުގެ ޮއފީސް

ޯގޑައުން ބިލްޑިންގ

ހަނދުވަރީ ހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

www.icom.mv :ްވެބްސައިޓ

info@icom.mv:ްއީމެއިލ

ޯފން:3010990    

ފެކްސް:3010959



ގެ ބަސް މު ށު ފެ
އް  ރެ ޒަ ށް ނަ ރަ ހަ ޅި އަ މު

ން ވު އް ރެ ކު ނު ޔަ އް ރު ޢަ ނަ ން ޮކމިޝަ ޮފމޭޝަ ން އި
ން ރު ކު ދާ ރު އަ ކު ޝު

ޒު މާ ގެ އަ ހު ޮއފީ
ދު ޤްޞަ މަ

ގެ ޯލޯގ ހު ޮއފީ
ތް ކަ އް ގެ މަސަ ކު ތަ ޓް ނި އި ޔު ކާ ތަ ން ކްޝަ ސެ

ން ފު ޒަ އް ވަ މު
އް ތަ ތް ކަ އް ގެ މަސަ ކު ތަ ރާ ދާ ގެ އި ތު ލަ އު ދަ

އް ތަ ން ވު ލު ދަ އް ބަ
އް ިޅތަ ފަ ން ގެ ދަ މު ކަ ރި ތެ ން ލު ހޭ  

އް ތަ މް ރާ ޮރގް ން ޕް ރީ މް ނު ތަ ގު ން ށް ހި ނަ ން ފު ޒަ އް ވަ މު  
އް ތަ ން ވު ލު ދަ އް ގެ ބަ މު ވު ރު ކު ރި ތެ ން ލު ހޭ  

އް ތަ ތް ކާ ރަ އާ ޙަ ޑި މީ   
އް ތަ ން ޔާ ލީ ބަ މާ   

ން މު ން ނި
ން ލު ޮކށް ގަ ހަ ތް ފާ ކަ އް ވާ މަސަ އި ފަ ވި ރެ ކު  

އް ތަ އް ތަ ން ވާ ކަ އި ފަ ވި ރޭ ން ރަ ކު  
ން ރި ގެ ކު މު ލު އި މަ ން ނި  

އް ތަ ލު ވަ ދު ޖަ
ގަނޑު       ރީ ޮއނި ދާ އި  

ލު ފްސީ ގެ ތަ ކު ތަ ވާ ކު އި ޝަ ކާ ތަ ލަ އްސަ ނު މަ ޅު ހެ ށަ ހު  
ލު ފުސީ ގެ ތަ ކު ތަ ޯޕޓު ރީ ރި ހަ ގެ އަ ކު ތަ ރާ ދާ ގެ އި ތު ލަ އު ދަ  

ން ރު ން ޮއފިސަ ޮފމޭޝަ ން އި  
ން ޔާ ލީ ބަ މާ  

ތު ރިސް ހު ފި



އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރެގ ޮއފީްސ | ައަހރީ ރިޯޕުޓ 2014

4

ގެ ބަސް މު ށު ފެ
ޮކްނެމ ަކެމްއެގ ވްެސ ަޞްއަޙ ަމުޢޫލާމުތ ަރްއޔިުތްނަންށ ލުިބަމކީ، ެތުދ ަޚަބުރ ެފުތުރަމްށ 
ަމުގަފހިާވޭނ ަކެމެކެވ. ުމުޖަތަމުޢަގއި ަހަމެޖުހާމއި ެއްއަބއިަވްނަތަކާމއި އިުތާބުރ ާޤއިުމުކުރަމްށ 

ަމުގަފހިާވޭނ ަކެމެކެވ. ަކްނަކުމެގ ަމުޢޫލާމުތ ެއ ަކަމާކ ެބހޭ ަފާރަތުކްނ ޯހުދަމކީ ަޞްއަޙ ަމުޢޫލާމުތ 
ލުިބުމެގ ެއްނެމ ަފޭސަހ ެއްނެމ އިުތާބުރ ޮގްތ ވްެސ ެމެއެވ. ޭއުރްނ ަމުޢޫލާމުތެގ ޮއުޅްނަތްއ 

ފަިލއި، ާހަމަކްނ ޮބުޑ ޮގެތްއަކއި ަކްނަކްނ ުކުރަމްށ ަމުގ ަފހިާވެނ ެއެވ. ެއެހްނަކުމްނ އިުތާބުރ ުހރި 
ަލްތަތުކްނ ަމުޢޫލާމުތ ަކަށަވުރ ޮކްށެގްނ ޫނނީ ލޭިބ ަމުޢޫލާމުތަތަކްށ އިުތާބުރޮކްށެގްނ  ަރނަގުޅ ވަސީ

ުނާވެނެއެވ.

މްާތ هللا ަވޙުީކަރްއަވއިަފއިާވ ާއަޔުތެގ ާމަނއިަގއިެވެއެވ. “ޭއ إميانެވްއެޖ މްީސަތުކްނޭނެވ! 
ތިަޔަބއިމުީހްނެގާގަތްށ فاسقައުކ خبرައާކއިެގްނ ައުތެވްއެޖަނަމ، ޭއެގ ޮދުގެތުދަބަލއި، حقيقة 

ޯހާދެށެވ! )ެއއީ( ޭނނގިތިެބ، ތިަޔަބއިމުީހްނަންށ ަބަޔަކްށ ެގްއުލްނެދވާިދެނތީެއެވ. ަފެހ، 
ެއެހްނެވްއެޖަނަމ، ތިަޔަބއިމުީހްނ ުކރިަކްނަތުކެގ ަމްއަޗްށ ހާިތަމުކާރ ަބަޔުކަކުމަގއި ތިަޔަބއިމުީހްނ 

احلجرات:6( ެވާދެނެތެވ”. )سورة 

ަމުޢޫލާމުތ ޯހަދއި ލިިބަގުތުމެގ ަޙްއަޤކީ ާޤޫނުނ ައާސސީެގ 29 ަވަނ ާމްއާދއްިނ ަކަށަވުރ 
ޮކްށދަީފއިާވ ަޙްއެޤްއ ަކަމްށ ވިަޔްސ މިއީ ައދި ދެިވހި ުމުޖަތަމަޢްށ ެއާހ ާޢްއުމެވަފއާިވ 

ަމުފހަޫމަކްށ ުނާވތީ ަމުޢޫލާމުތ ޯހުދާމއި ަމުޢޫލާމުތ ާހަމުކުރުމެގ ހުޭލްނެތރިަކްނ ައދިވްެސ ުކަޑަކްނ 
ާފަހަގުކެރެވެއެވ. ެއެހްނަކުމްނ މިަކްނަކްނ ަފޭސަހޮކްށދީ މިަކްނަކާމެމުދ ހުޭލްނެތރިަކްނ އިުތުރުކުރަމކީ 
މިައުދ އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރެގ ޮއފީުހްނ ެއްނެމ އިްސަކެމްއ ދެީގްނ ުކަރުމްނ ައްނަނ ެއްއ 
މަަސްއަކެތެވ. މި މަަސްއަކްތަތުކެގ ަނތާީޖެއްއެގ ޮގުތްނ ަދުއަލުތެގ ަކްނަކްނ ާހަމަކްނ ޮބުޑ 

ޮގެތްއަގއި ހްިނުގަމްށ ަމުގ ަފހިާވެނަކްނ ަކަށަވެރެވ. ަނތާީޖެއްއެގ ޮގުތްނ މި ުމުޖަތަމަޢކީ ަފާސަދާއއި 
ޮކަރްޕަޝުންނ ަސާލަމްތެވަފއިާވ ައާމްނ ުމުޖަތަމެޢްއަކުމަގއި ެހދެޭނަކްނ ަކަށަވެރެވ.

ާޤޫނުނަގއިާވ ޮގުތެގ ަމތީްނ ަރއީުސްލުޖްމހޫރްިއާޔ މި ޮއފީްސ ުއެފްއެދވީ 2014 ަވަނ ައަހުރ 
ުޖަލއިަމުހ ަކަމްށ ވާތީ މި ައަހުރ ޮބަޑްށ ުކެރުވނީ ާޤޫނުނަގއިާވ ޮގުތެގ ަމތީްނ ަގާވއިުދަތްއ ެހުދާމއި 
ުމަވްއަޒުފްނ ޯހުދުމެގ މަަސްއަކެތެވ. ައދި ަދުއަލުތެގ އިާދާރަތުކެގ ުފރިަހަމ ލްިސެޓްއ ަތްއާޔުރުކުރުމެގ 

މަަސްއަކާތއި ެއ އިާދާރަތުކްނ އްިނޮފޭމަޝްނ ޮއފިަސުރްނ ަޢްއަޔްނުކުރުމެގ މަަސްއަކެތެވ.

މީެގ އިުތުރްނ، ަމުޢޫލާމުތ ޯހަދއި ލިިބަގުތުމެގ ަޙްއުޤެގ ާޤޫނާނއި ަމުޢޫލާމުތ ޯހަދއި ލިިބަގުތުމެގ 
ަގާވއިަދްށ ަދުއަލުތެގ އިާދާރަތުކެގ އްިނޮފޭމަޝްނ ޮއފިަސުރްނ ާނއި ާޢްއުމ ަރްއޔިުތްނ 

ހުޭލްނެތރިުކުރަމްށ ެފުށުނ މަަސްއަކްތަތެކެވ.

ައުޅަގނުޑ ުއްއމީުދ ުކަރނީ ައަލްށ މި ަފަށއިަގެނުވުނ ާއ މަަސްއަކުތެގ ަސަބުބްނ ަޞްއަޙ ަމުޢޫލާމުތ 
ޯހަދއި ެފުތުރުމެގ ާއ ޮއއިަވެރްއ ުމުޖަތަމުޢަގއި ެފުތރިެގްނ ައްނާނެނ ަކަމެށެވ. ައދި މި ަކުމެގ 

ަސަބުބްނ ަދުއަލުތެގ ަކްނަކްނ ާހަމަކްނ ޮބުޑ ޮގެތްއަގއި ުކުރަމްށ ަމުގަފހިެވ ުމުޖަތަމުޢްނ ޮކަރްޕަޝްނ 
ަންއަތއިުލުމެގ ާބަރަކްށ ެއަކްނ ާވެނ ަކަމެށެވ.

ދެިވހި ަޤުއާމއި ަރްއޔިުތްނެގ ާލަބައްށަޓަކއި ައުޅަގނުޑެމްނ މި ުކާރ މަަސްއަކުތަގއި މްާތ هللا 
ަބަރާކްތަލްއާވށެިއެވ! ދެިވހި ުމުޖަތަމަޢކީ ުޞްލަޙެވރި ައާމްނ ަތުހޒީުބ ަޤުއެމްއަކުމަގއި ުވަމްށ ެއަކުމެގ 

وإليه  توكلت  عليه  باهلل  إال  توفيقى  ަސަބުބްނ ަމުގ ަފހިުކަރްއާވށިެއެވ! ާއމީްނ! وما 
أنيب 
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އް  ރެ ޒަ ށް ނަ ރަ ހަ ޅި އަ މު

2014 ުޖަލއި 13 ވީ ާއދީްއަތ ުދަވުހ އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރެގ ޮއފީްސ ަރއީުސްލުޖްމހޫރްިއާޔ 
ުއެފްއެދުވްނ

2014 ުޖަލއި 22 އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރ ަޢްއަޔުނުކެރްއުވްނ

2014 ުޖަލއި 22 ަވުގތީޮގުތްނ މަަސްއަކްތ ުކާރެނ ާޖަގެއްއ ަހަމެޖްއެސުވްނ

2014 ުޖަލއި 22 ޯލޯގ ަފުރާމުކުރްނ

2014 ޯއަގްސްޓ 31  ވީ ާއދީްއަތ ުދަވުހ ޮއފީުހެގ މަަސްއަކްތ ޮއފީްސ ޢިާމާރުތަގއި ަފަށއިަގުތްނ 
ޑުައްނ ބިްލޑިްނގ ެގ  )ޮއފީްސ ހްިނާގ ޢިާމާރަތކީ މ. ްގރީްނ ބިްލޑިްނގ ެގ ެދުކުންނ ުހްނަނ ޯގ

ޢިާމާރުތެގ ބިްނަމތީ ަތްއެޓެވ.(

2014 ޯއަގްސްޓ 31 ަދުއަލުތެގ އިާދާރަތުކެގ އްިނޮފޭމަޝްނ ޮއފިަސުރްނާނއި ުމާރަޖާޢ ޮކމިޓީަތުކެގ 
ަދުފަތެރްއ ެއުކަލާވުލުމެގ މަަސްއަކްތ ެފުށްނ

2014 ެސްޕެޓްނަބުރ 02 ަވަނ ުދަވުހ ޮއފީުހްނ ަދުއަލުތެގ ުމައްއަސާސަތަކްށ ޮފުނަވްނެޖހޭ 
ްނަތްއ ޮފުނުވާމއި ުމައްއަސާސަތުކްނ ޮފުނާވ ލުިޔްނަތްއ އީ- ަގަވރެމްންޓ ޯޕަޓްލ )ެޖްމްސ(  ލުިޔ

ެމުދެވރޮިކްށ ަބަލއިަގްނަނ ޮގަތްށ ަހަމަޖްއަސއި،  މަަސްއަކްތ ެފުށްނ

2014 ޮނެވްނަބުރ 9 ަގާވއިުދ ާޝއިުޢުކުރްނ

2014 ޮނެވްނަބުރ 23 ަގާވއިަދްށ ަޢަމުލުކުރްނ
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ން ވު ދެ އް ފެ ގެ ޮއފީސް އު ރު ނަ ން ޮކމިޝަ ޮފމޭޝަ ން އި

ެގ 29 ަވަނ  އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރެގ ޮއފީަހކީ، ދެިވހި ާރްޢޭޖެގ ުޖްމހޫރްިއާޔެގ ާޤޫނުނައާސސީ
ާމްއާދ ާއއި ާޤޫނުނ ަންނަބުރ 2012/1 )ަމުޢޫލާމުތ ޯހަދއި ލިިބަގުތުމެގ ަޙްއުޤެގ ާޤޫނުނ(ެގ 43 
ްނ، ަރްއޔިުތްނެގ ަމޖީލުީހެގ ަލަފާއެއުކ ަރއީުސްލުޖްމހޫރްިއާޔ  ަވަނ ާމްއާދެގ )ށ( ަގއިާވ ޮގުތެގ ަމތި
ަޢްއަޔްނ ުކަރްއާވ އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރެގ މްަސޫއލިްއަޔުތ ައާދުކުރަމްށަޓަކއި ުއަފްއަދަވއިަފއާިވ 

ޮއފީެހެކެވ. 

ްނޮބުޑ ޮގެތްއަގއި ައދި  ްނ ާހަމަކ ްނަކ ުހެގ ަމުޤަޞަދކީ ަދުއަލުތެގ ެއްނެމަހއި ަކ މި ޮއފީ
ަގުތުމެގ  ަކއި ަމުޢޫލާމުތ ޯހުދާމއި ލިބި ުއަމްށަޓ ައްށ ެގްނދި ވި ޮގެތްއަގއި ުކރި ުކުރަވނި ަޖާވުބާދރީ

ްނ ުއަފްއާދ  ުކ ާދާރަތ ، ަދުއަލުތެގ އި ެދޭވ ާދއިާރ ެއަކަށައަޅއި ަގއި ލިބި ާރްއޭޖ ަޙްއުޤ ދިެވހި
ްނެމ  ަގުތުމެގ ަޙްއުޤ ޮކ ުނަވަތ ެގްނުގޅޭ ުނަވަތ ަބަލަހްއާޓ ަމުޢޫލާމުތ ޯހަދއި ލިބި

ަގުތުމެގ ަޙްއުޤ  ުނުމެގ ުއޫޞުލަތްއ ަކނަޑެއުޅާމެއުކ ަމުޢޫލާމުތ ޯހަދއި ލިބި ދި ަހަކްށެމ ލިބި މީ
ުސްލުޖްމހޫިރްއާޔ ުއެފްއެދވީ  ަޝަނުރެގ ޮއފީްސ ަރއީ ްނޮފޭމަޝްނ ޮކމި ަކަށަވުރުކުރެމެވ. އި

ްއަތ ުދަވުހެއެވ. 2014 ުޖަލއި 13 ވީ ާއދި
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ން ރު ކު ދާ ރު އަ ކު ޝު

ުދްލަޤްއޫޔްމ، ެދްއެވވި  ްނ ަޢްބ ްލ ަޢްބުދهللا ާޔމީ ުސްލުޖްމހޫރިްއާޔ ައްލާފޟި ަރއީ
ަހަމ ަފއިާދ  ަގުތުމެގ ަޙްއުޤެގ ާޤޫނުނެގ ުފރި ، ަމުޢޫލާމުތ ޯހަދއި ލިބި ްސަކަމކީ އި

ުންނުފުޅާވ މިްނަވުރ  ްއުވަމްށ ެއަމނިުކާފުނ ޭބ ުތްނަންށ ޯފުރޮކްށ ެދ ެއްނެމަހއި ަރްއޔި
ަކާމެއުކ  ްޚާލްޞެތރި ޭދ ަކެމްއަކުމަގއި ެދޭކ ހިނުދ، ެއަމނިުކާފަންށ ުނަހުނ އި ަދްއަކއި

ަވެމެވ. ުޝުކުރ ަދްނަނ

ަލްތަތްއ ާޤއިުމޮކްށެދްއުވަމްށަޓަކއި މިންިސަޓރ ޮއްފ ފިޭންންސ ެއްންޑ ްޓެރަޜރީ  ޮއފީުހެގ ވަސީ
ޮއަނަރްބްލ ައްލފާޟިްލ ަޢްބުދهللا ޖާިހުދ ެދްއވި ެއހީެތރިަކާމއި ާޚްއަޞ ަސާމުލަކަމްށަޓަކއި ަވަރްށ 

އިުޙތާިރާމެއުކ ެއ ަމނުިކާފަންށ ަވަރްށ ާޚްއަޞ ުޝުކެރްއ ައރިްސުކަރެމެވ.

ްނގ  ްއުވުމަގއި މިނިްސަޓރ ޮއްފ ަހުއސި ްއ ަހަމަޖްއަސަވއި ެދ ާމާރެތ ޮއފީްސ ޢި
ަކަމްށަޓަކއި  ެތރި ްއުޒ ެވެދްއވި ެއހީ ްންފާރްސްޓަރްކަޗރ ޑރ. ުމަޙްއަމުދ ުމޢި ެއްންޑ އި

ަވެމެވ. ުޝުކުރ ަދްނަނ

ަލްތަތްއ ޯހުދުމަގއި އިެލްކަޝްންސ ޮކމިަޝްނެގ ެމްނަބުރ ައްލފާޟިްލ  ޮއފީަހްށ ޭބުންނާވ ވަސީ
އިްސާމޢީްލ ަޙބީުބ ަޢްބުދްއަރޙްީމ ެދްއވި ެއހީެތރިަކާމއި ެއްއާބުރެލްއުވްނ ަވަރްށ ުފރިަހަމައްށ 

ލިބިަފއެިވެއެވ.

މިންިސަޓރ ޮއްފ ފިޭންންސ ެއްންޑ ްޓެރަޜރެީގ އިުރާޝުދެގ ަދުށްނ ޮއފީްސ ާޤއިުމުކުރުމަގއި 
ޑިެރްކަޓރ ައްލފާޟިްލ ައްޙަމުދ ައއިަމްނ ޮކްށެދްއވި މަަސްއަކަތްށ ުޝުކުރ ަދްނަނަވެމެވ.

ޮއފީުހެގ ޯލޯގ ަފުރާމ ުކުރުމަގއި ައްޙަމުދ ައއިަމާނއި އިެލްކަޝްންސ ޮކމިަޝްނެގ ެއސިްސެޓްންޓ 
ޑިެރްކަޓރ ައްލފާޟިްލ ައްޙަމުދ ުމާޢުޒެގ ަފާރުތްނ ލުިބުނ ަފްނނީ ެއހީެތރިަކްނ ުޝުކުރެވރިަކާމެއުކ 

ާފަހަގުކަރެމެވ.
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ޒު މާ ގެ އަ ހު ޮއފީ
ަދުއަލުތެގ ެއްނެމަހއި ަކްނަކްނ ާހަމަކްނޮބުޑ ޮގެތްއަގއި ައދި ަޖާވުބާދރީުކުރަވނިވި ޮގެތްއަގއި 

ުކރިައްށ ެގްނދިުއަމްށަޓަކއި ަމުޢޫލާމުތ ޯހުދާމއި ލިިބަގުތުމެގ ަޙްއުޤ ދެިވހާިރްއޭޖަގއި ލިިބެދޭވ ާދއާިރ 
ެއަކަށައަޅއި، ަދުއަލުތެގ އިާދާރަތުކްނ ުއަފްއާދ ުނަވަތ ެގްނުގޅޭ ުނަވަތ ަބަލަހްއާޓ ަމުޢޫލާމުތ ޯހަދއި 
ލިބިަގުތުމެގ ަޙްއުޤ ޮކްނެމ މަީހަކްށެމ ލިބިދިުނުމެގ ުއޫޞުލަތްއ ަކނަޑެއުޅާމެއުކ ަމުޢޫލާމުތ ޯހަދއި 

ލިބިަގުތުމެގ ަޙްއުޤ ަކަށަވުރުކުރެމެވ.

ދު ޤްސަ މަ
ަދުއަލުތެގ އިާދާރެއްއަގއިާވ ަމުޢޫލާމުތ ޯހަދއި ލިިބަގްނާނޭނ ޮގުތެގ ަތުފޞީުލ 	 

ޮއުޅްނފުިލަވއިދިުންނ.

ަދުއަލުތެގ އިާދާރެއްއަގއިާވ ަމުޢޫލާމުތ ޯހަދއި ލިިބަގުތުމެގ ަޙްއުޤ ުނހިނާގެނ ާޙަލްތަތާކއި ެއ 	 
ާޙަލުތަގއި ވްެސ ައދި ުހރާިހ ާޙަލެތްއަގއި ވްެސ ާއްނުމ މްަޞަލަޙުތ ެނެގެހްއުޓަމްށަޓަކއި ެއ 

ަމުޢޫލާމުތ ާހަމުކުރުމެގ ުއޫޞުލ ަކނަޑެއުޅްނ.

ަދުއަލުތެގ އިާދާރަތުކަގއިާވ ަމުޢޫލާމުތ ވާީހ ވްެސ ުފާޅ ާދއާިރެއްއަގއި ާޝއިުޢުކުރަމްށ 	 
ހްިތަވުރދިުންނ.

މަީހާކ ުގޅޭ ޮގުތްނ ަދުއަލުތެގ އިާދާރެއްއަގއި ަބަލަހްއަޓުމްނެގްނާދ ަމުޢޫލާމަތކީ ުފރިަހަމ، 	 
ެތުދ ައދި ޮއުޅެމްއ ެންތ ަމުޢޫލާމެތްއަކްނ ަކަށަވުރުކުރްނ.

ަގއިާވ ަކްނަކްނ ހްިނުގަމްށ ަމުގަފހިުކުރަމްށަޓަކއި ޭބުންނާވ ުއޫޞުލަތްއ ަކނަޑައަޅއި 	  ަމތީ
ަބާޔްނުކުރްނ.

ގެ ޯލޯގ ހު ޮއފީ

ުމޅި ޯލޯގއްިނ ަރްމުޒޮކްށެދވީ ުދނޭިޔެގ ަމުޢޫލާމުތެގ ވިުޔަގާއއި ޮފެތެކެވ. ަމުޢޫލާމުތ ޯހުދުމެގ 
ަލެތެވ. ޮފުތެގ ަބނޑޭރި ަގނުޑަގއި ަވނީ އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރެގ ޮއފީްސ  ުމހްިއުމ ެދ ވަސީ
ަރްމުޒ ޮކްށޭދ 3 ައުކުރ ަކަމްށާވ އކއ ެއެވ. ެއްނެމ ތިރީަގއިާވ އިނގިޭރސި 4 ައުކަރކީ ވްެސ 
އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރެގ ޮއފީްސ ޯމްލޑިްވްސ ެގ ަރްމުޒ ައުކުރަތެކެވ. ައއިޯކ )ICO( ެގ 
ަބަދުލަގއި  ައއިޮކްމ )ICOM( ޭބުންނުކރީ ަބެއްއ ަޤުއުމަތުކެގ އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރެގ 

ޮއފީުހެގ ެއްބެރވޭިއަޝްނެގ ޮގުތަގއި ައއިޯކ )ICO( ޭބުންނުކާރތީ ަތާފުތުކުރުމެގ ޮގުތްނެނެވ.  ޯލޯގެގ 
ުކަލައކީ ޫނުކަލެއެވ.
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ތް ކަ އް ގެ މަސަ ކު ތަ ޓް ނި ދި ޔު ން އަ ކްޝަ ސެ

އުޯރ  ގެ ބި ރު ނަ ޮކމިޝަ
މި ެސްކަޝުނެގ ަމއިަގނުޑ މްަސޫއލިްއަޔަތކީ، އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރެގ އިާދރީ މަަސްއަކްތަތްއ 

ުކުރާމއި، ަރްސމީ ަބްއަދުލުވްނަތާކއި ެއޮޕއްިންޓެމްންޓަތްއ ާރަވއި ަހަމެޖްއުސެމެވ.

ޓު ނި ން ޔު ރޭޝަ ޓް ނިސް މި ޑް އެ
މި ެސްކަޝަނކީ، ޮއފީުހެގ އިާދރީ މަަސްއަކްތަތްއ ަބަލަހްއާޓ ުޔނިެޓެވ. އިާދރީ، ަމއިަގނުޑ 
މަަސްއަކްތަތަކކީ،  ޮއފީަހްށ ައްނަނ ައދި ޮފުނާވ ސިޓީ، ޯނުޓ، ަސރކިުއަލރަފަދ ުހރާިހ 

ްނަތުކެގ ަކްނަތްއަތްއ ެބެލެހްއުޓާމއި، ްސޮޓާކއި އްިނެވްންޓރީ ެބެލެހްއުޓާމއި، ަޔުއމިްއާޔާއއި  ލުިޔ
ާމއި،ޮއފީްސ ުހުޅާވ ެލްއުޕާމުގޅޭ ަކްނަކްނ ަހަމެޖްއުސާމއި ޢިާމާރާތއި ަތުނެގ  ައަހުރ ރިޯޕުޓ ލުިޔ

ާސުފތާހިުރަކާމއި، ުމަދުއ ަރްއާކެތރިޮކްށ ެބެލެހްއުޓެމެވ. 

ޓު ނި ޓް ޔު ޖެ ބަ
މިޮއފުީހެގ ަފއާިސާއ ެބހޭ ެއްނެމާހ ަކްނަތްއަތްއ ާރާވހްިނާގ ަބަލަހްއާޓނީ މި ުޔނިުޓްނެނެވ. ޮއފީުހެގ 

ްނަތްއ ެބެލެހްއުޓާމއި، ޮއފީުހެގ  ަބެޖްޓ ަތްއާޔުރުކުރާމއި ަބެޖުޓްނުކާރ ަޚަރާދއި ، ަކާމެބހޭ ލުިޔ
ުޓްނެނެވ. ްޕޮރކިުއަމްންޓ ެގ ުހރާިހ މަަސްއަކެތްއ ަބަލަހްއަޓނީ މިުޔނި

ޓު ނި ލް ޔު ގަ ލީ
ޮއފީުހެގ ަފާރުތްނ ަވާކާލުތުކަރްނ ަޙާވުލުކެރޭވ ަކްނަކުމަގއި ޯކުޓަތުކަގއި ަވާކާލުތުކުރާމއި، ަމުޢޫލާމުތ 

ޯހަދއި ލިިބަގުތުމެގ ަޙްއުޤެގ ާޤޫނުނ ަތްނފުީޒ ުކުރަމްށ ޭބުންނާވ ާޤޫނނީ ަލަފާއއި އިުރާޝުދ، 
ޮކމިަޝަނަރާށއި ޮއފީުހެގ ެވރްީނަނާށއި ުމަވްއަޒުފްނަންށ ދިުނާމއި، ޮއފީުހެގ ސިާޔަސުތަތްއ 

ެއަކަށެއުޅާމއި ަތްނފުީޒުކުރުމަގއި ޮކމިަޝަނަރްށ ޭބުންނާވ ާޤޫނނީ ަލާފދިުނާމއި، ާއްނުމ ަފާރްތަތުކްނ، 
ްނަތްއ  ާޤޫނާނއި ަގާވއިާދ ެބހޭ ޮގުތްނ ުހަށަހޅާ ަމްއަސަލަތަކްށ ަޖާވުބާދރުީވާމއި، ަގާވއިާދ ެބހޭ ލުިޔ

ަތުރަޖާމ ުކުރާމއި މި ޮއފީުހެގ ަފާރުތްނ ެއކިަފާރްތަތާކ ެއުކ ުކެރޭވ ެއްއަބްސުވްނަތްއ ެހުދުމެގ 
މަަސްއަކްތ ުކަރުމްނ ެގްނާދނީ ލަީގްލ ުޔނިުޓްނެނެވ.

ޓު ނި މްސް ޔު ރާ ޮރގް ޕް
މި ުޔނިުޓްނ ުކާރ މަަސްއަކްތަތަކކީ، ަމުޢޫލާމުތ ޯހަދއި ލިބިަގުތުމެގ ަޙްއާޤ ެބހޭ ޮގުތްނ ާއްނުމްނ 
ހުޭލްނެތރި ުކުރަމްށ ހްިނޭގ ަމުޢޫލާމުތ ދިުނުމެގ ަބްއަދުލުވްނަތާކއި، ޯވްކޮޝްފަތާކއި، ްޓޭރންިނގަތާކއި 

ޮކްނަފެރްންސަތްއ  ާރަވއި ވިަލެރްސޮކްށ ހްިނުގެމެވ. ައދި ޮއފީަހްށ ުހަށެއޅޭ ަޝުކވަާތާކއި 
ަވުޅަތްއ ައަޅއި ެއ ަކްނަކަމްށ ަޖާވުބާދރުީވެމެވ. ަމްއަސަލަތްއ ަބަލއި ައަޅްނެޖހޭ ފަިޔ
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ޓް ނި ން ޔު ކޭޝަ ނި ޔު ޑް ޮކމި ން އާ އެ ޑި މީ
މި ުޔނިްޓެގ މަަސްއަކަތކީ، ޮއފީުހްނ ހްިނާގ ެއކިެއކި ްޕޮރްގާރްމަތާކއި ާބްއާވ ަބްއަދުލުވްނަތުކެގ 

ަޚަބާރއި ަމުޢޫލާމުތ ވާީހވްެސ ުފާޅ ާދއާިރެއްއަގއި މީޑިާއަތަކްށ ޮފުނަވއި ާޢްނުމ ުކުރެމެވ.

ން ފު ޒަ އް ވަ މު

ުކުރ ަބ ުޒ ަޖާމުލ ައޫބ ުދްލަޢޒީ ްލ ަޢްބ ަޝަނުރ، ައްލާފޟި ްނޮފޭމަޝްނ ޮކމި އި   2014 22 ުޖަލއި

ާޔްމ ްލ ައްޙަމުދ ޝި ެރްކަޓރ ެޖެނަރްލ، ައްލާފޟި ެޑޕުިއޓީ ޑި   2014 31 ޮއަގްސްޓ

ަޝުތ ަޔްޝާފ ާލ ާޢއި ަބެޖްޓ ޮއފިަސރ، ައްލާފޟި   2014 31 ޮއަގްސްޓ

ާރހީްމ ާލ ަމިރަޔްމ އްިބ ްޓ، ައްލާފޟި ވްިސ ްޓ ާއކި ްސެޓްނ ެއސި   2014 31 ޮއަގްސްޓ

ާރީހްމ ާލ ަޢޫރާޝ އްިބ ުއޯރ ޮއފިަސރ، ައްލާފޟި ބި  2014 01 ެސްޕެޓްނަބުރ

ަޝުތ ަޙލްީމ ާލ ާޢއި ުލ، ައްލާފޟި ާޢމި  2014 03 ެސްޕެޓްނަބުރ

ުދ ްލ ުމަޙްއަމުދ ަރޝީ ުއަޓރ ްޕޮރްގާރަމރ، ައްލާފޟި ައރ ޮކްމޕި ނި ސީ  2014 ަބުރ 11 ެސްޕެޓްން

ަނުތ ާރާޔ ައްޙަމުދ ާލ ާއމި ްޓ ެޑްސްކ ޮއފިަސރ، ައްލާފޟި ްސެޓްނ ެއސި  2014 25 ެސްޕެޓްނަބުރ

ާޔްނ ުމަޙްއަމުދ ްލ ައްޙަމުދ ޒި ްޓ ެއަކުއްންޓ ޮއފިަސރ، ައްލާފޟި ްސެޓްނ ެއސި  2014 28 ެސްޕެޓްނަބުރ

ަމުތ ާއާޝްނ ާލ ާފޠި ްޓ ެއަކުއްންޓ ޮއފިަސރ، ައްލާފޟި ްސެޓްނ ެއސި  2014 28 ެސްޕެޓްނަބުރ

ުރ ުމަޙްއަމުދ ްލ ަޙަސްނ ާޝކި ެރްކަޓރ ެޖެނަރްލ، ައްލާފޟި ެޑޕުިއޓީ ޑި 12 ޮއުކޫޓަބުރ 2014 

ާހްމ ަމުތ ޝި ާލ ާފޠި ްނަސްލަޓްންޓ، ައްލާފޟި ްނޮފޭމަޝްނ ޮކ ްޓ-ުޓ-އި ަރއި   2014 23 ޮއުކޫޓަބުރ

ަމުތ ަސުއަސްނ ާއްޒ، ައްލުއްސާތާޛ ާފިޠ ެރްކަޓރ، ލީަގްލެއެފ ޑި   2014 30 ޮއުކޫޓަބުރ

ްމ ާލ ަސުއަސްނ ަޝހީ ްޕޮރްގާރްމްސ ޮއފިަސރ، ައްލާފޟި   2014 ަބުރ ެވްނ 12 ޮނ
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ރު ނަ ން ޮކމިޝަ ޮފމޭޝަ ން މަ އި ތަ ރަ މެ ފު ން ގެ އެ ޖޭ އް ރާ ހި ވެ ދި

ރު ކު ބަ ބޫ ލު އަ މާ ޒު ޖަ ޒީ ޢަ ލް ދު ބް ޢަ
22 ުޖަލއި 2014 ަގއި ައްލފާޟިްލ ަޢްބުދްލަޢޒީުޒ ަޖާމުލ ައޫބަބުކުރ ދެިވހާިރްއޭޖ ުފަރަތަމ އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރެގ 

ޮގުތަގއި ަހަމެޖްއެސވިެއެވ. އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރ، ެއ ަމާޤަމްށ ާރްއޭޖެގ ޢިްއަޒެތރި ަރއީުސްލުޖްމހޫރްިއާޔ  
ަޢްއަޔުނުކެރްއވީ ަރްއޔިުތްނެގ ަމޖިލުީހެގ ުރުހާމެއުކަގެއެވ. ެއނގިަވަޑއިަގްނަނާވޭނ ަފަދއްިނ އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނަރކީ، 
ާޤޫނުނ ަންނަބުރ: 1/2014 )ަމުޢޫލާމުތ ޯހަދއި ލިިބަގުތުމެގ ަޙްއުޤެގ ާޤޫނުނ( ްނ ަމިތޮކްށަފއާިވ ޒިްނމަާތާކއި ަކާމ 

ެބހޭ ެއެހނިެހްނ ާޤޫނުނަތާކއި ަގާވއިުދަތުކެގ ަދުށްނ ުއުފަލްނ ެޖހޭ ޒިްނމަާތުކެގ ޭބުނަމްށ ސީާދ ަރްއޔިުތްނެގ ަމިޖލަީހްށ 
ަޖާވުބާދރީ ާވްނެޖހޭ މިނަިވްނ ާޚދެިމެކެވ.

ައޒީުޒ ަޖާމުލެގ ޚިުދަމްތ ެފށިެގްނ ައއީ ލ.ައޮތުޅ ޮއފީުހެގ )ަހްއުދްނަމތީ ައޮތުޅ ޮއފީުހެގ( ”ަވަޔރެލްސ ޮއަޕޭރަޓރ”ަކުމެގ 
ާފ ައާދުކަރްއާވްނ ެފްއެޓވި ހާިސުބްނެނެވ. ޭއެގ ަފުހްނ ވުޭތެވދަިޔ ުދަވްސަތުކަގއި ެއ ަމނުިކާފުނ ައާދުކެރްއވި ަމާޤުމަތުކެގ  ަވޒީ

ެތޭރަގއި:

ަރްއޔިުތްނެގ ަމޖިލުީހެގ )ާމަވުށ ާދއާިރެގ( ެމްނަބުރަކާމއި، 

އިެލްކަޝްންސ ޮކމިަޝްނެގ ޑިެރްކަޓރ ަކާމއި،

މިންިސްޓރީ ޮއްފ ެއޑިުއޭކަޝްނެގ ެޑޕުިއޓީ ޑިެރްކަޓުރ ަކާމއި،

މިންިސްޓރީ ޮއްފ ެއޮޓްލްސ ޑިެވލްޮޕެމްންޓެގ ެޑޕުިއޓީ ޑިެރްކަޓރ ަކާމއި،

ދެިވހާިރްއޭޖެގ ެއކި ެއކި ަމަދުރާސަތުކެގ ެހްޑމްާސަޓރަކާމއި ެއސިްސެޓްންޓ ްޕރިްނސަިޕްލަކްނ )ްސޫކްލެގ ެއްނެމ އިްސ 
ެވރާިޔެގ ަހއިސިްއަޔުތްނ( ހެިމެނެއެވ.

މީެގ އިުތުރްނ ެއަމނުިކާފަނކީ ެއްމ.ެއްނ.ޫޔެގ )ދެިވހާިރްއޭޖެގ ަޤުއމީ ުޔނިަވރސިޓީެގ( “ެއުލްމަނއި ެއޯސސިޭއަޝްނެގ”  
ަރއީެސެވ. ައދި “ލުިޔްނެތރްީނެގ ުގުޅުމެގ” ަނއުިބ ަރއީްސ ަކްނ ުކެރްއުވުމެގ އިުތުރްނ ާރްއޭޖެގ ަންނހިނާގ ގިަނ 

ޫންސ ަމަޖްއާލަތެކްއެގ “ެއޑިޯޓރިައްލ ެމްނަބުރ” ަކާމއި އިްސ ލުިޔްނެތރިެއްއެގ ޮގުތަގއި ވްެސ މަަސްއަކްތުކަރްއަވއިަފއާިވ 
ާއއި ްސޫކްލ ހްިނުގުމެގ ާދއާިރއިްނާނއި ަޖާމަޢުތެގ  ޭބުފެޅެކެވ. ެއ ަމނާިފުނ ކިަޔާވ ވިާދުޅވީ ”ޓީަޗރ ެއޑިުއޭކަޝްނ‹ 
ަތުޢލުީމެގ ާދއާިރއިްނ ެމލޭޝިާއެގ “އްިންސޓިޓިުޔްޓ ަބާހާސ” ާއއި “އްިންސޓިޓިުޔްޓ ައމީުންއދީްނ ާބޤީ” ާއއި 
ުޔނިަވރސިޓީ ަޕުރާތނަިއްނ ެމލޭޝިާއ” އްިނެނެވ. ައދި ައަދބިްއާޔުތެގ ާދއާިރއިްނ ަތްމރުީނ ްޕޮރްގާރެމްއ ަޖާޕުނަގއި 

ުފރިަހަމުކެރްއުވަމްށ ަފުހ ދެިވހާިރްއޭޖެގ ަޤުއމީ ުޔނިަވރސިޓީްނ ދެިވހި ަބުހެގ ޑިްގރީ ކްޯސ ުފރިަހަމ ުކެރްއވިެއެވ. މީެގ 
އިުތުރްނ ެއ ަމނުިކާފުނ ަވނީ އިްސާލމީ ަޝރީާޢެގ ޮރނުގްނ ވިާލ ޮކެލުޖަގއި  މްާސަޓރްސ ޑިްގރީ ުފރިަހަމުކަރްއަވއިަފެއެވ. 

މީެގ އިުތުރްނ ާރްއެޖާއއި ާރްއެޖއިްނ ޭބުރެގ ެއކި ަތްމރުީނޭދ ަމުރަކުޒަތުކްނ، ެއކި ާދއާިރަތުކެގ ެއަތްއ ަތްމރްީނ 
ްޕޮރްގާރްމަތެކްއ ެއ ަމނުިކާފުނ ަވނީ ުފރިަހަމ ުކަރްއަވއިަފެއެވ. ެއ ަމނުިކާފުނ ެއްނެމ ުކަރްއާވ ހްިތުޕުޅާވ ަކްނަތްއަތުކެގ 

ްއުވާމއި ަރްޙަމްތެތރިަކްނ ަބަދހި ުކެރްއުވާމއި، ެއކި ަކަހަލ ަސާޤަފްތަތުކެގ ަމުޢޫލާމުތ ޯހްއަދަވއި  ެތޭރަގއި ލުިޔ
ަތުޖރިާބުކެރްއުވްނ ހެިމެނެއެވ.

ެއ ަމނުިކާފަނކީ ދެިވހާިރްއޭޖަގއި ަންނުހރި ލުިޔްނ ެތރިެއްއެގ އިުތުރްނ، ައދީެބްއ ައދި ާޝޢިެރްއވްެސ ެމެއެވ. ައދި 
ދެިވހިަބްސ ުކރިެއުރުވަމްށ ެއ ަމނުިކާފުނ ުކެރްއެވވި ައުގުހރި މަަސްއަކުތެގ ަސަބުބްނ ަޤުއމީ އާިނުމ ވްެސ ލިބިަވަޑއިެގްނަފއި 

ެވެއެވ.
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ލް ރަ ނެ ޓަރ ޖެ ކް ރެ ޓީ ޑި އު ޕި މް | ޑެ ޔާ ދު ޝި މަ ޙް އަ
ައްލފާޟިްލ ައްޙަމުދ ޝިާޔްމ އްިނޮފޭމާޝްނ ޮކމިަޝަނުރެގ ޮއފީާހ ުގޅިަވަޑަގތީ، 31 ޯއަގްސްޓ 2014 
ަގއި ެޑޕުިއޓީ ޑިެރްކަޓރ ެޖެނަރްލެގ ޮގުތަގެއެވ. ައްޙަމުދ ޝިާޔަމކީ 32 ައަހަރްށ ުވެރ ގިަނ ުދަވުހ 
ަސުރާކުރެގ ގިަނ ޮއފީްސަތެކްއަގއި ޚިުދަމްތުކަރްއާވަފއެިވެއެވ. ެއޮގުތްނ މިންިސްޓރީ ޮއްފ ަޕްބލްިކ 
ޭސްފޓީާއއި މިންިސްޓރީ ޮއްފ ޑިެފްންސ ެއްންޑ ޭނަޝަންލ ެސކިުއރިޓީާއއި ސިެލްކެޓްޑ ައއޭިލްނޑްްސ 

ޑިެވލްޮޕަމްންޓ ުޔނިާޓއި މިންިސްޓރީ ޮއްފ އްިނޮފޭމަޝްނ، ާއްޓްސ ެއްންޑ ަކްލަޗާރއި މިންިސްޓރީ ޮއްފ 
ލަީގްލ ރިޯފްމ، ާއްޓްސ ެއްންޑ ަކްލަޗާރއި ަޕްބލްިކ ޮކްމްޕަލއްިނޓްްސ ބިުއޯރާއއި މިންިސްޓރީ ޮއްފ ޯހްމ 
ެއެފާއްޒެގ އިްސ ަމާގުމަތެކްއ ުފުރްއަވއިަފއިެވެއެވ. ައދި ައމިްއަލ  ަޖްމޢިްއާޔަތުކެގ އިްސ ަމާޤްމަތެކްއ 
ބްިލ، ަތުޖރިާބާކުރ ޭބުފެޅެކެވ. ައދި ދެިވހި މީޑިާއަގއި 20 ައަހަރްށުވެރ ގިަނުދަވުހ  ުފުރްއަވއިަފއިާވ ާޤ

ޚިުދަމްތ ުކަރްއަވއިަފއިެވެއެވ. 

މީެގ އިުތުރްނ ަމުޢޫލާމުތ ޯހަދއި ލިިބަގުތުމެގ ަޙްއުޤެގ ަގާވއިުދ ުވޫޖަދްށ ައުއާމ ހާިސުބްނ 
ެފށިެގްނ ވުޭތެވދަިޔ 6 ައަހުރުދަވުހ ެއ ަގާވއިުދ ަތްނފުީޒ ުކުރުމެގ މަަސްއަކުތަގއި ައަމލޮީގުތްނ 

ަހަރާކްތެތރިެވަވަޑއިެގްނ 102 ަރަށަކްށ ޒިާޔަރްތ ުކަރްއަވއި، 11 ާހަހްށ ުވެރ ގިަނ މުީހްނަންށ މި 
ަޙްއާޤ ެބހޭ ަމުޢޫލާމުތ ެދްއާވަފއި ެވެއެވ. އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރެގ ޮއފީުހެގ ެޑޕުިއޓީ ޑިެރްކަޓރ 
ެޖަނަރްލެގ ަހއިސިްއަޔުތްނ ައްޙަމުދ ޝިާޔްމ ުކަރްއަވުމްނ ެގްނަދާވ ަމއިަގނުޑ މަަސްއަކްތަތަކކީ 

ަމުޢޫލާމުތ ޯހަދއި ލިިބަގުތުމެގ ަޙްއުޤެގ ާޤޫނުނ ަތްނފުީޒުކުރަމްށަޓަކއި ހްިނޭގ ހުޭލްނެތރިުކުރުމެގ ަތްމރުީނ 
ްޕޮރްގާރްމަތްއ ހްިނެގުވާމއި، ޮއފީަހްށ ުހަށެހޅޭ ަމްއަސަލަތުކަގއި ަބްއަލަވއި ހްިނެގުވާމއި ޭދްނެޖހޭ ަލާފ 

ޮކމިަޝަނަރާށއި ަކާމެބހޭ ަފާރްތަތަކްށ ދިުނެމެވ.

މި ޮއފީާހ ުގޅިަވަޑއިެގްނެނވ ިއިުރ، ައްޙަމުދ ޝިާޔްމ ުހްނެނވީ މިންިސްޓރީ ޮއްފ ޯހްމެއެފާއްޒެގ ޑިޕުިއޓީ 
ޑިެރްކަޓރ ެޖެނަރްލެގ ަމާގުމަގެއެވ. 

ލް ރަ ނެ ޓަރ ޖެ ކް ރެ ޓީ ޑި އު ޕި ދު | ޑެ މަ އް ޙަ ރު މު ކި ން ޝާ ޙަސަ
ައްލފާޟިްލ ޙަަސްނ ާޝކިުރ ުމަޙްއަމުދ، އްިނޮފޭމާޝްނ ޮކމިަޝަނުރެގ ޮއފީާހ ުގޅިަވަޑއިަގތީ 12 

ޮއުކޫޓަބުރ 2014 ަގއި ެޑޕުިއޓީ ޑިެރްކަޓރ ެޖަނަރްލެގ ޮގުތަގެއެވ. ޙަަސްނ ާޝކިުރ ުމަޙްއަމަދކީ، ދުިގ 
ުމްއަދަތަކްށ ގިަނ ޮއފީްސަތެކްއެގ އިްސ ަމާޤުމަތްއ ުފުރްއަވއިަފއިާވ ހްިނުގްނެތރި ޭބުފެޅެކެވ. ާޝކިުރ 

ައާދުކަރްއަވއިަފއިާވ ަމާޤުމަތުކެގ ެތޭރަގއި ުކްއލިްއަޔުތްއދިރާާސތިްލއިްސާލމިްއާޔެގ ެއސިްސެޓްންޓ 
ޑިެރްކަޓުރަކާމއި ެހްނޭވުރ ައަވުށ ޮއފީުހެގ ެއސިްސެޓްންޓ ޑިެރްކަޓރ ެޖެނަރްލަކާމއި ާމލޭ ސިޓީ 
ަކުއްނސްިލެގ އިާދާރެގ ެޑޕުިއޓީ ޑިެރްކަޓރ ެޖެނަރްލަކާމއި ަމްދަރަސުތްލ ައމީުރ ައްޙަމުދެގ ެޑޕުިއޓީ 
ްޕރިްނސަިޕްލަކްނ ހެިމެނެއެވ. ައދި ާމލޭ ުމނިސިަޕްލ ަކުއްނސްިލެގ ެހްނޭވުރ ެމްނަބުރަކާމއި ާއްޓ 

ަކުއްނސްިލެގ ެމްނަބުރަކާމއި ަޒާކތެާބހޭ ޮކމިޓީެގ ެމްނަބުރަކާމއި ުކްއލިްއާޔ ަމޖިލުީހެގ ެމްނަބުރަކްނ 
ވްެސ ުކަރްއަވއިަފއި ެވެއެވ. ާޝކިަރކީ، އުިޖތާިމޢީ ައދި ައަދބީ ޚިުދަމުތެގ ާދއާިރަގއި ވްެސ ގިަނ 

ޚިުދަމްތަތެކްއ ުކަރްއަވުމްނ ެގްނަދާވ ޭބުފެޅެކެވ. ާޝކިުރ ަވނީ، ައަދބީ ަތާފުތ ުމާބާރްތަތުކްނ 
ުލ ުކެރްއުވުމެގ އިުތުރްނ، ދެިވހި ެޅްނެވރަިކުމެގ ޮރނުގްނާނއި ދެިވހި ަބުހްނ  ަމީތ ަވަނަތެކްއ ޙާޞި

ުލ  ާވަހަކެދްއުކްނެތރިަކުމެގ ޮރނުގްނ ާޢްނުމ ޚިުދަމުތެގ ހްިތަވުރ ދިުނުމެގ އާިނުމ ވްެސ ޙާޞި
ުކަރްއަވއިަފެއެވ. 

މި ޮއފީުހަގއި ޙަަސްނ ާޝކިުރ ުމަޙްއަމުދެގ ަމއިަގނުޑ މްަސޫއލިްއަޔަތކީ އިާދރީ ހްިނުގާމއި ަފއާިސާއ 
ެބހޭ ެއްނެމަހއި ަކްނަތްއަތެކްއ ެބެލެހްއެޓުވެމެވ. މީެގ އިުތުރްނ ޙަަސްނ ާޝކިަރކީ ުމައްއަޒުފްނެގ 

ެއްނެމަހއި ަކްނަތްއަތެކްއ ެބެލެހްއުޓާމއި، ުމަވްއޒުިފްނަންށ ޭދްނެޖހޭ ަތްމރުީނަތްއ ދިުނުމަގްއާޔއި ޮއފީްސ 
ހްިނުގަމްށަޓަކއި ެއުކަލަވއިާލްނ ެޖހޭ ަފްނނީ ްޕޭލްނަތްއ ެއުކަލަވއިުލުމަގއި ެއްނެމ އިްސ ަދުއުރ 

ައާދުކަރްއާވ ުމަވްއަޒެފެވ. 
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މި ޮއފީާހއި ުގޅިަވަޑއިެގްނެނވިއިުރ ާޝކިުރ މަަސްއަކްތ ުކަރްއަވުމްނ ެގްނެދވީ ާމލޭ ސިޓީ 
ަކުއްނސްިލެގ އިާދާރެގ ެޑޕުިއޓި ޑިެރްކަޓރ ެޖަނަރްލެގ ަމާޤުމަގެއެވ.

ޓް ން ޓަ ލް ން ޮކންސަ ޮފމޭޝަ ން -އި -ޓު ޓް އި މް | ރަ ހާ ތު ޝި މަ ޠި ފާ
ައްލފާޟިާލ ާފިޠަމުތ ޝިާހްމ ަވނީ އްިނޮފޭމަޝްނ ަސއިްންސ ެގ ާދއާިރއިްނ 2003 އްިނ 2005 
ޓީ ޮއްފ ްޕރިޯޓރިާއއިްނ ެބްޗަލރްސ ޑިްގރީ ަހްއަދަވއި ައދި  ައްށ ަސުއުތ ެއްފރިާކެގ ުޔނިވާސި

ޓީ ޮއްފ ާޕރާމއިްނ  ޑިޖިަޓްލ ަލއްިބަރރީ ާލރންިނގ ެގ ާދއާިރއިްނ 2009 ަގއި އަިޓލެީގ ުޔނިވާސި
މްާސާޓރްސ ޑިްގރީ ުފރިަހަމުކަރްއާވަފެއެވ. ާފޠިަމުތ ޝިާހަމކީ ޮއފީެހްއެގ ެއްނެމާހ ަކްނަތްއަތްއ 
ާރަވއި، ަބަލަހްއަޓއި، ހްިނުގުމެގ ަތުޖރިާބ ލިބިަވަޑއިެގްނަފއިާވ ޭބުފެޅެކެވ. މީެގއިުތުރްނ ާފޠިަމުތ 
ޝިާހަމކީ ހިުއަމްނ ޮކްމޕިުއަޓރ އްިނަޓެރްކަޝްނ ައދި ެވްބ ޫޔަސބިލިޓީ ާދއާިރއިްނ ރަިސރްޗ 

ުކެރްއުވަމްށ ަޝުއުޤެވރާިވ ޭބުފެޅްއވްެސ ެމެއެވ. 

ާފިޠަމުތ ޝިާހްމ، މި ޮއފީާހ ުގޅިަވަޑއިަގތީ 23 ޮއުކޫޓަބުރ 2014 ަގެއެވ. މި ޮއފީުހެގ ަރއިްޓ-ުޓ-
އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކްނަސްލަޓްނެޓްއެގ ަޙއިސިްއަޔުތްނ ާފޠިަމުތ ޝިާހްމެގ މްަސޫއލިްއަޔަތކީ ަމުޢޫލާމުތ 

ޯހަދއި ލިިބަގުތުމެގ ަޙްއުޤެގ ާޤޫނުނ ަތްނފުީޒުކުރުމެގ ޮގުތްނ ުކަރްނެޖހޭ ަކްނަތްއ ުކުރުމަގއި 
ޮކމިަޝަނަރްށ ަލާފެދްއަވއި ެއ ާޤޫނުނ ަތްނފުީޒ ުކުރުމަގއި ޮކމިަޝަނަރްށ ެއހީެތރިެވެދްއުވެމެވ. 

ާފިޠަމުތ ޝިާހްމ ެއްނެމ ަފުހްނ މަަސްއަކްތ ުކަރްއަވއިަފއިަވނީ ދެިވހާިރްއޭޖެގ ަޤުއމީ ުކުތުބާޚާނެގ 
ެޑޕުިއޓީ ޑިެރްކަޓެރްއެގ ަމާގުމަގެއެވ. 

ރޒް އަ ފެ ލް އެ ގަ ޓަރ، ލީ ކް ރެ ން | ޑި އުސަ ތު ސަ މަ ޠި ފާ
ައްލުއްސާތާޛ ާފިޠަމުތ ަސުއަސްނައކީ މި ޮއފީުހެގ ޑިެރްކަޓރ، ލަީގްލ ެގ ަމާޤްމ ުފުރްއަވުމްނ 

ެގްނަދާވ ޭބުފެޅެކެވ. ާފިޠަމުތ ަސުއަސްނ މި ޮއފީާހއި ުގޅިަވަޑއިަގތީ، 30 ޮއުކޫޓަބުރ 2014 ަގެއެވ. 
ައްލުއްސާތާޛ ާފިޠަމުތ ަސުއަސްނ ަވނީ ެބްޗަލރ ޮއްފ ލްޯސ )ެއްލ.ެއްލ.ބީ( )ޮއާނރްސ( 

ުފރިަހަމ ުކަރްއާވަފެއެވ. ަސުއަސްނައކީ ަވާކާލުތ ުކެރްއުވުމަގްއާޔއި،  ެއްގރެީމްންޓ ެހްއެދުވުމަގްއާޔއި 
ާޤޫނނީ ލެިޔކިުޔްނ ަތުރަޖާމ ުކެރްއުވުމަގްއާޔއި ާޤޫނނީ ަލާފ ެދްއުވުމަގއި ާޤބްިލ ޭބުފެޅެކެވ. 

މި ޮއފީުހަގއި ާފިޠަމުތ ަސުއަސްނެގ ަމއިަގނުޑ މަަސްއަކަތކީ މި ޮއފީުހެގ ަފާރުތްނ ަވާކާލުތުކަރްނ 
ަޙާވުލުކެރޭވ ަކްނަކުމަގއި ޯކުޓަތުކަގއި ަވާކާލުތުކެރްއުވާމއި، ަމުޢޫލާމުތ ޯހަދއި ލިބިަގުތުމެގ ަޙްއުޤެގ 

ާޤޫނުނ ަތްނފުީޒ ުކުރަމްށ ޭބުންނާވ ާޤޫނނީ ަލަފާއއި އިުރާޝުދ، ޮކމިަޝަނަރާށއި ޮއފީުހެގ 
ެވރްީނަނާށއި ުމަވްއަޒުފްނަންށ ދިުނާމއި، ޮއފީުހެގ ސިާޔަސުތަތްއ ެއަކަށެއުޅާމއި ަތްނފުީޒ ުކުރުމަގއި 

ޮކމިަޝަނަރްށ ޭބުންނާވ ާޤޫނނީ ަލާފެދްއުވެމެވ.

ާފިޠަމުތ ަސުއަސްނ މިޮއފާީހ ުގޅިަވަޑއިަގްތއިުރ ުހްނެނވީ، މިންިސްޓރީ ޮއްފ ފަިޝރްީޒ ެއްންޑ 
ެއްގރިަކްލަޗުރެގ ސީނިައރ ލަީގްލ ޮއފިަސުރެގ ަމާގުމަގެއެވ. 

މަރ ރާ ޮރގް ޓަރ ޕް އު ޕި އަރ ޮކމް ނި ދު | ސީ ދު ރަޝީ މަ އް ޙަ މު
ުލުކަރްއާވަފއިާވ  ަދކީ، އްިނޮފޭމަޝްނ ެޓްކޮނޮލޖީ ާދއާިރއިްނ ޑިްޕޮލާމ ޙާޞި ައްލފާޟިްލ ުމަޙްއަމުދ ަރޝީ

ުދ މި ޮއފީާހއި ުގޅިަވަޑއިަގތީ،   ެއާދއިާރަގއި ަވަރްށ ަތުޖރިާބާކުރ ޭބުފެޅެކެވ. ުމަޙްއަމުދ ަރޝީ
ުދ ައާދުކަރްއާވ ަމއިަގނުޑ  11 ެސްޕެޓްނަބުރ 2014 ަގެއެވ. މި ޮއފީުހަގއި ުމަޙްއަމުދ ަރޝީ
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މަަސްއަކްތަތަކކީ ޮއފީްސ ހްިނުގަމްށ ޭބުންނާވ އްިނޮފޭމަޝްނ ެޓްކޮނޮލޖީެގ ާދއާިރެގ މަަސްއަކްތަތްއ 
ާރާވއި ހްިނުގާމއި، ޮއފީުހެގ ޮކްމޕިުއަޓުރ، ްޕރިްނަޓުރ ަފަދ ަތެކްއަޗްށ ދާިމާވ ެއްނެމާހ ަމްއަސަލަތްއ 

ަހްއުލުކުރާމއި، ޮކްމޕިުއަޓުރ ަތަކްށ  ޮސްފްޓެވައރ ެއުޅާމއި، ޮއފީުހެގ ެވްބަސއިުޓ ެގ ެއްނެމާހ 
މަަސަކްތަތެކްއ ުކެރްއުވެމެވ.

ުދަވނީ މީެގ ުކރިްނ މިންިސްޓރީ ޮއްފ ަހުއސިްނގ ެއްންޑ ެއްނަވަޔަރްނަމްންޓެގ ައއިޓީެގ  ަރޝީ
ާދއާިރަގއި މަަސްއަކްތ ުކަރްއަވއިަފެއެވ. 

ޯރ ޮއފިސަރ އު މް | ބި ހީ ރާ ބް ރޫޝާ އި ޢަ
ައްލފާޟިާލ ަޢޫރާޝ އްިބާރހްީމ، އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރެގ ޮއފީުހެގ ބިުޔޯރ ޮއފިަސެރްއެގ 

ަމާޤުމަގއި މަަސްއަކްތ ުކަރްއަވްނ ެފްއެޓވީ 1 ެސްޕެޓްނަބުރ 2014 ަގެއެވ. ައޫރާޝައކީ ބިްޒަންސ 
ެއްޑމިންިސްޓރަޭޝްނެގ ާދއާިރއިްނ ޑިްޕޮލާމ ައދި ެބްޗަލރްސ ޑިްގރީ ުފރިަހަމ ުކަރްއާވަފއާިވ 

ޭބުފެޅެކެވ. މީެގއިުތުރްނ، ކިަޔާވ ވިާދުޅވި ުދަވްސަވުރ ްޕަރއިެވްޓ ުކްނުފްނެޏްއަގއި މަަސްއަކްތުކަރްއާވ 
ަތުޖރިާބަތެކްއ ޯހްއަދާވަފއުިވުމްނ، ައޫރާޝ ެވަފއިަވނީ ޮއފީުހެގ ެއކި ޑިާޕްޓަމްންޓ ަތުކަގއި މަަސްއަކްތ 

ބްިލަކްނ ުހރި ުމަވްއަޒެފްއެގ ޮގުތަގެއެވ. ބިުޔޯރ ޮއފިަސެރްއެގ ަހއިސިްއަޔުތްނ  ުކުރުމެގ ާޤ
ައޫރާޝެގ ަމއިަގނުޑ މްަސޫއލިްއަޔަތކީ، އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރެގ އިާދރީ މަަސްއަކްތަތްއ 

ުކެރްއުވާމއި، ަރްސމީ ަބްއަދުލުވްނަތާކއި ެއޮޕއްިންޓެމްންޓަތްއ ާރަވއި ަހަމެޖްއުސެމެވ.

މް ޮއފިސަރ ރާ ޮރގް މް | ޕް ހީ ން  ޝަ އުސަ ސަ
ައްލފާޟިާލ ަސުއަސްނ ަޝހީްމ، ްޕޮރްގާރްމ ޮއފިަސެރްއެގ ަހއިސިްއަޔުތްނ މި ޮއފީާހ ުގޅިަވަޑއިަގތީ، 
12 ޮނެވްނަބުރ 2014 ަގެއެވ. ަސުއަސްނަވނީ ެބްޗަލރ ޮއްފ ެއޑިުއޭކަޝްނ ޓީޗްިނގ އްިންގލްިޝ  

ޭއްޒ ައ ެސަކްންޑ ެލްނުގޭއްޖ )ޮއަނރްސ( ަހްއަދާވަފެއެވ. ަސުއަސްނަވނީ މީެގ ުކރިްނ، 
ާފ ައާދުކަރްއަވއިަފެއެވ.  ަރއީުސްލުޖްމހޫރްިއާޔެގ ޮއފީުހެގ ޮކމިުއނިކަޭޝްނ ެއސިްސެޓްނެޓްއ ަވޒީ

މި ޮއފީުހަގއި ަސުއަސްނެގ ަމއިަގނުޑ މަަސްއަކަތކީ ޮއފީުހްނ ާބްއާވ ްޓޭރންިނގަތާކއި ޯވރްކޮޝްޕ 
ައދި ޮކްނަފެރްންސަތްއ ާރާވ ވިަލެރްސޮކްށ ައދި ހްިނުގުމެގ އްިނތިާޒްމ ަހަމެޖްއެސުވެމެވ.      

ޓް ޮއފިސަރ ޖެ ފާ | ބަ ތު ޔަޝް އިޝަ ޢާ
ައްލފާޟިާލ ާޢއިަޝުތ ަޔްޝާފ، ަބެޖްޓ ޮއފިަސެރްއެގ ޮގުތްނ މި ޮއފީާހ ުގޅިަވަޑއިަގތީ، 31 

ޯއަގްސްޓ 2014 ަގެއެވ. ަޔްޝާފ ައކީ، 5 ައަހަރްށ ުވެރ ގިަނ ުދަވުހ، މިންިސްޓރީ ޮއްފ  
ެޖްނަޑރެގ ަބެޖްޓ ެއްންޑ ަފއޭިންންސ ެސްކަޝްނަގއި ެއްޑމިންިސްޓޭރޓިްވ ޮއފިަސެރްއެގ ަމާޤުމ 

ައާދުކަރްއާވަފއާިވ ަބެޖްޓެގ ާދއާިރއިްނ ަތުޖރިާބ ލިބިަވަޑއިެގްނަފއިާވ ޭބުފެޅެކެވ.  

އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރެގ ޮއފީުހެގ ަބެޖްޓ ުޔނިްޓަގއި ަބެޖްޓ ެއަކުއްންޓަތްއ ޮކްންޓޯރުލުކެރްއުވާމއި، 
ަފއާިސާއއި ެބހޭ ަވުއަޗރަތްއ ެހްއެދުވާމއި، ުމަވްއަޒުފްނެގ މާުސަރާއ ުގޅޭ ެއްނެމާހ މަަސްއަކްތަތްއ 

ުކަރްއަވުމްނ ެގްނަދަވނީ ަޔްޝާފެއެވ. 

ަޔްޝާފ ެއްނެމ ަފުހްނ މަަސްއަކްތުކަރްއާވަފއިަވނީ، ”ޭބްންކ ެޓަލރ”ެގ ޮގުތަގއި ދެިވހާިރްއޭޖެގ 
އިްސާލމިްކ ޭބްނުކެގ ަކްސަޓަމރ ރިލަޭޝްންސ ޑިވިަޜްނަގެއެވ.
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ޓްސް ޮއފިސަރ ން އު ކަ ޓް އެ ން ޓަ ދު | އެސިސް މަ އް ޙަ ން މު ޔާ ދު ޒި މަ ޙް އަ
ައްލފާޟިްލ ައްޙަމުދ ޒިާޔްނ ުމަޙްއަމަދކީ ެއަކުއްނޓިްނގ ާދއާިރަގއި މަަސްއަކްތުކަރްއަވއި ެއާދއިާރއްިނ 
ުލ ުކަރްއަވއިަފއިާވ ޭބުފެޅެކެވ. މި ޮއފީުހެގ ެއސިްސަޓްންޓ ެއަކުއްނޓްްސ  ެއްޑާވްންސ ެސްޓފެިކްޓ ޙާޞި
ޮއފިަސެރްއެގ ަމާޤުމަގއި ޒިާޔްނ މަަސްއަކްތ ުކަރްއަވްނ ެފްއެޓވީ 28 ެސްޕެޓްމަބުރ 2014 ަގެއެވ. 
މި ޮއފީުހަގއި ޒިާޔްނެގ ަމއިަގނުޑ މަަސްއަކްތަތަކކީ ޮއފީުހެގ ަޚަރުދަތްއ ަބަލަހްއަޓަވއި، ބިްލަތާކ ުގޅޭ 
ެއްނެމާހ މަަސްއަކްތަތެކްއ ުކުރާމއި، ޮއފީަހްށ ޭބުންނާވ ަހުރުމާދ ޯހުދުވުމެގ މަަސްއަކްތ ުކެރްއުވެމެވ. 

ޒިާޔްނަވނީ މީެގ ުކރިްނ އިެލްކަޝްންސ ޮކމިަޝްނެގ ަރޖިްސްޓރަޭޝްނެގ މަަސްއަކުތަގއި 3 
ައަހަރްށުވެރ ގިަނ ުދަވުހ ޚިުދަމްތ ުކަރްއަވއިަފެއެވ. 

ޓްސް ޮއފިސަ ން އު ކަ ޓް އެ ން ޓަ ން | އެސިސް ތު އާޝާ މަ ޠި ފާ
ައްލފާޟިާލ ާފިޠަމުތ ާއާޝަނކީ ބިްޒެންސ ެއްޑމިންިސްޓރަޭޝްނ ާދއާިރއިްނ ެބްޗަލރްސ ޑިްގރީ 

ްލުކަރްއަފއާިވ ޭބުފެޅެކެވ.  ާއާޝަނކީ ޮއފީުހެގ ބިްލަތަކްށ ަވުއަޗރ ެހުދުމަގްއާޔއި ަބެޖްޓ ރިޯޕުޓ  ޙާޞި
ެހުދުމަގއި ައަމލޮީގުތްނ މަަސްއަކްތުކަރްއާވ ުހަނުރެވރި ޭބުފެޅެކެވ. މި ޮއފީުހަގއި ާއާޝްނ މަަސްއަކްތ 

ުކަރްއަވްނ ެފްއެޓވީ 28 ެސްޕެޓްމަބުރ 2014 ަގެއެވ. ާއާޝްނ ެއްނެމ ަފުހްނ މަަސްއަކްތ 
ުކަރްއަވއިަފއިަވނީ ޭބްންކ ޮއްފ ޯމްލޑިްވްސެގ ްކެރޑިްޓ ރްިސްކ ެއސިްސަޓްނެޓްއެގ ަމާޤުމަގެއެވ. 

ޭއެގ ުކރިްނ އިެލްކަޝްންސ ޮކމިަޝްނެގ ަރޖިްސްޓރަޭޝްނ ެސްކަޝްނަގއި ުސަޕަވއިަޒެރްއެގ ޮގުތްނ 
ޚިުދަމްތ ުކަރްއަވއިަފއިެވެއެވ.

ކް ޮއފިސަރ ޓް ޑެސް ން ޓަ ދު | އެސިސް މަ ޙު ޔާ އަ ތު ރާ ނަ މި އާ
ައްލފާޟިާލ ާއމިަނުތ ާރާޔ ައްޙަމުދ މި ޮއފީުހެގ ެއސިްސަޓްންޓ ޑްެސްކ ޮއފިަސެރްއެގ ޮގުތަގއި 
މަަސްއަކްތ ުކަރްއަވްނ ެފްއެޓވީ  25 ެސްޕެޓްނަބުރ 2014 ަގެއެވ. މި ޮއފީުހަގއި ާރާޔެގ 
ަމއިަގނުޑ މްަސޫއލިްއަޔަތކީ ޮއފީަހްށ ައްނަނ ލެިޔކިުޔާމއި ަތެކތި ަބަލއިަގެނ، ެއްންޓރީޮކްށ، 
ަހަމެޖހިަފއާިވ ުއޫސުލަތުކެގ ަމތިްނ ަހާވުލުކަރްނެޖހޭ ަފާރްތަތަކްށ ެއ ަތެކތި ަހާވުލުކުރާމއި 

ޮއފީަހްށ ައްނަނ ޯފުނޯކުލަތަކްށ ަޖާވުބދުިނާމއި، ުގާޅަފާރްތަތަކްށ ޭބުންނާވ ަމުޢޫލާމާތއި ެއހީެތރިަކްނ 
ޯފުރޮކްށދިުނެމެވ. 

ާރާޔަވނީ، ާމލޭ ސިޓީ ަކުއްނސްިލެގ އިާދާރެގ ަކުއްނސްިލ ބިުއޯރާއއި ހިރާިޔ ްސޫކްލެގ 
ަލއްިބަރރީަގއި މަަސްއަކްތުކަރްއަވއިަފެއެވ.  

ޓް ވިސް ކި ޓް އާ ން ޓެ މް | އެސިސް ހީ ރާ ބް މް އި ޔަ ރި މަ
ައްލފާޟިާލ ަމރަިޔްމ އްިބާރހަީމކީ އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރެގ ޮއފީުހެގ ”ާއރކިވިްސްޓ”ެގ 

ަހއިސިްއަޔުތްނ މަަސްއަކްތުކާރ ަތުޖރިާބާކުރ ުމަވްއަޒެފެކެވ. މި ޮއފީުހަގއި ަމރަިޔްމ މަަސްއަކްތ 
ުކަރްއަވްނ ެފްއެޓވީ، 13 ޯއަގްސްޓ 2014 ަގެއެވ. މިޮއފުީހަގއި މަަސްއަކްތ ުކަރްއަވްނ ެފްއެޓުވުމެގ 
ުކރިްނ ަމރަިޔްމ ަވނީ ަމުޢޫލާމުތ ޯހަދއި ލިބިަގުތުމެގ ަޙްއުޤެގ ަގާވއިުދ ުވޫޖަދްށ ައުއާމއި ަހަމއްިނ 

ެފށިެގްނ މިންިސްޓރީ ޮއްފ ޯހްމ ެއެފާއްޒަގއި ވުޭތެވދަިޔ 6 ައަހުރ ެއ ަގާވއިާދ ުގޅޭ ގިަނުގަނ 
މަަސްއަކްތަތެކްއ ުކަރްއަވއިަފެއެވ. 
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ަމރަިޔްމ މާިހުރ ުކަރްއާވ ެއްނެމ ުމހްިނުމ މަަސްއަކަތކީ ަމުޢޫލާމުތ ޯހަދއި ލިިބަގުތުމެގ ަޙްއާޤ 
ުގުޅްނުހރި ލެިޔކިުއްނަތްއ ެއްއޮކްށ ެބެލެހްއުޓާމއި، ަދުއަލުތެގ ުމައްއަސާސަތުކެގ އްިނޮފޭމަޝްނ 

ޮއފިަސުރްނާނއި ުމާރަޖާޢ ޮކމިޓީަތުކެގ ަމުޢޫލާމުތ ެއްއޮކްށ ެބެލެހްއުޓުމެގ މަަސްއަކެތެވ. 

ަމރަިޔްމ ަވނީ މީެގ ުކރީްނ ަޕްބލްިކ ޮކްމްޕަލއްިންސ ބިުއޯރާއއި މިންިސްޓރީ ޮއްފ ލަީގްލ ރިޯފްމ، 
ާއްޓްސ ެއްންޑ ަކްލަޗާރއި މިންިސްޓރީ ޮއްފ ޯހްމެއެފާއްޒަގއި މަަސްއަކްތ ުކަރްއަވއިަފެއެވ. 

ލު މި މް | ޢާ ލީ ތު ޙަ އިޝަ ޢާ
ައްލފާޟިާލ ާޢއިަޝުތ ަޙލްީމ، މި ޮއފީުހެގ ާޢމިެލްއެގ ަޙއިސިްއަޔުތްނ ޚިުދަމްތ ުކަރްއަވްނ ެފްއެޓވީ 
3 ެސްޕެޓްނަބުރ 2014 ަގެއެވ. ާޢއިަޝުތ ަޙލްީމ ެގ ަމއިަގނުޑ މަަސްއަކަތކީ ޮއފީްސ ޮފަޅއި 

ާސުފޮކްށ ެބެލެހްއުޓާމއި ެއކި ޮއފީްސަތަކްށ ޮފުނަވްނެޖހޭ ސިޓީަފަދ ަތެކތި ޮފުނުވެމެވ. މީެގ އިުތުރްނ 
ވްެސ ާޢއިަޝުތ ަޙލަީމކީ ޮއފީުހެގ އިާދރީ މަަސްއަކްތަތުކަގއި ގިަނުގަނ ެއހީެތރިަކްނ ޯފުރޮކްށެދްއާވ 

ޭބުފެޅެކެވ. 

ާޢއިަޝުތ ެއްނެމަފުހްނ ޚިުދަމްތ ުކަރްއަވއިަފއިަވނީ، ުމަލަކޮތުޅ ުމލީ ެމޖިްސްޓޭރްޓ ޯކުޓެގ 
ާފަގެއެވ.  ެއްޑމިންިސްޓޭރޓިްވ ޮއފިަސެރްއެގ ަވޒީ
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އް ތަ ތް ކަ އް ގެ މަސަ ކު ތަ ރާ ދާ ގެ އި ތު ލަ އު ދަ
މީާލދީ ޮކްނެމ ައަހެރްއ ނިުމުމްނ ވުޭތެވދަިޔ ައަހުރ، ަމުޢޫލާމުތ ޯހަދއި ލިބިަގުތުމެގ ަޙްއުޤެގ 

ާޤޫނުނެގ ަދުށްނ ުކެރުވުނ ަކްނަކުމެގ ަމްއަޗްށ ެއުކެލޭވ ރިޯޕެޓްއ ަދުއަލުތެގ ޮކްނެމ އިާދާރެއްއެގ 
އްިނޮފޭމަޝްނ ޮއފިަސުރެގ އިްސެނުގުމެގ ަމތީްނ ެއުކަލަވއިަލއި ެޖހިެގްނ ައްނަނ ައަހުރ ެޖުނައރީ 

ަމުހ 31 ެގ ުކރީްނ އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރެގ ޮއފީަހްށ ޮފުނުވްނ، ަމުޢޫލާމުތ ޯހަދއި ލިބިަގުތުމެގ 
ަގާވއިުދެގ 43 ަވަނ ާމްއާދ ާލޒިުމުކެރެއެވ. ެއެހްނ ަކުމްނ މިަކްނ ަދުއަލުތެގ އިާދާރަތަކްށ 

ަހނާދްނޮކްށދީ ަސރކިުޔާލރައާކއި ެއަކްނ ަފޭސަހޮކްށދުިނަމްށަޓަކއި ަތާޢުރުފުކރި ޯފެމްއ ަދުއަލުތެގ 
އިާދާރަތަކްށ ޮފުނުވެނެވ.

އް ތަ ން ވު ލު ދަ އް ބަ
ވި  ވެ އް ން ބޭ ހޭ ޮގތު ޓާ ބެ ޖެ ވާ ބަ ން ނު ށް ބޭ ހަ ހު ޮއފީ ވަ ނަ ދު ރު 3 ވަ ބަ ން ޓެ ޕް 2014 ސެ

. ން ވު ލު ދަ އް ބަ

އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރެގ ޮއފީްސ

އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރ ައްލފާޟިްލ ަޢްބުދްލަޢޒީުޒ ަޖާމުލ ައޫބަބުކުރ 	 

މިންިސްޓރީ ޮއްފ ފިޭންންސ ެއްންޑ ްޓެރަޜރީ

ާޕަމަންންޓ ެސްކެރަޓރީ ައްލފާޟިްލ އިްސާމޢީްލ ަޢލި ަމނުިކ	 
 

ޮއފީަހްށ ޭބުންނާވ ަބެޖާޓ ެބހޭ ޮގުތްނ.

ން  ހޭ ޮގތު މާ ބެ ތި ޯހދު ކެ ވާ ތަ ން ނު ށް ބޭ ހަ ހު ޮއފީ ވަ ނަ ދު ރު 3 ވަ ބަ ން ޓެ ޕް 2014 ސެ
. ން ވު ލު ދަ އް ވި ބަ ވެ އް ބޭ

އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރެގ ޮއފީްސ

އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރ ައްލފާޟިްލ ަޢްބުދްލަޢޒީުޒ ަޖާމުލ ައޫބަބުކުރ 	 

މިންިސްޓރީ ޮއްފ ފިޭންންސ ެއްންޑ ްޓެރަޜރީ

ޑިެރްކަޓރ ައްލފާޟިްލ ައްޙަމުދ ައއިަމްނ	 
 

ޮއފީަހްށ ޭބުންނާވ ަތެކތި ޯހެދްއުވަމްށ

ން  ށު ގެ ދަ ނު ނޫ ގެ ޤާ މު ތު ގަ ބި އި ލި ތު ޯހދަ މާ ލޫ ޢު ހު މަ ވަ ނަ ދު ރު 3 ވަ ބަ ން ޓެ ޕް 2014 ސެ
. ން ވު ލު ދަ އް ވި ބަ ވެ އް ދި ބޭ ށް އެ ކަ ޔަ ފަ ގެ ލަ ކު ދު ތަ އި ވާ ދާ ގަ ހަ

އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރެގ ޮއފީްސ

އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރ ައްލފާޟިްލ ަޢްބުދްލަޢޒީުޒ ަޖާމުލ ައޫބަބުކުރ	 
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ެއާޓނީ ެޖެނަރްލެގ ޮއފީްސ

ަބްނޑަާރ ާނއުިބ ައްލުއްސާތުޛ ުމަޙްއަމުދ ައންިލ 	 
 

ަމުޢޫލާމުތ ޯހަދއި ލިިބަގުތުމެގ ާޤޫނުނެގ ަދުށްނ ަހާދ ަގާވއިުދަތުކެގ ަލަފަޔަކްށ 

ށް  ހަ ގެ ޮއފީ ރު ނަ ން ޮކމިޝަ ޮފމޭޝަ ން ހު އި ވަ ނަ ދު ރު 7 ވަ ބަ ން ޓެ ޕް 2014 ސެ
ން ވު ލު ދަ އް ވި ބަ ވެ އް ން ބޭ ގެ ޅި ކާ ގު އަ ލަ އްސަ ވާ މަ އި ފަ ޅި ހެ ށަ ހު

އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރެގ ޮއފީްސ

އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރ ައްލފާޟިްލ ަޢްބުދްލަޢޒީުޒ ަޖާމުލ ައޫބަބުކުރ	 

ެއާޓނީ ެޖެނަރްލެގ ޮއފީްސ

ަބްނޑަާރ ާނއުިބ ައްލުއްސާތުޛ ުމަޙްއަމުދ ައންިލ 	 
 

އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރެގ ޮއފީަހްށ ުހަށެހޅަިފއާިވ ަމްއަސަލައާކ ުގޅިެގްނ 
މްަޝަވާރޮކްށެލްއުވަމްށ.

ނާ  ނޫ ގެ ޤާ ޤު އް ގެ ޙަ މު ތު ގަ ބި އި ލި ތު ޯހދަ މާ ލޫ ޢު ހު މަ ވަ ނަ ދު ރު 9 ވަ ބަ ން ޓެ ޕް 2014 ސެ
އް  ކެ ޮޕްޓތަ ވީ ސް ތަ ޓީ ވަ އް ނު ކެ ތަ މް ރާ ޮރގް ގެ ޕް މު ރު ރި ކު ތެ ން ލު ން ހޭ ތު ޔި އް ން ރަ ހޭ ޮގތު ބެ

ން ވު ލު ދަ އް ވި ބަ ވެ އް ން ބޭ ހޭ ޮގތު މާ ބެ ދު ހެ

އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރެގ ޮއފީްސ

އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރ ައްލފާޟިްލ ަޢްބުދްލަޢޒީުޒ ަޖާމުލ ައޫބަބުކުރ	 

ބިުއޯރ ޮއފިަސރ ައްލފާޟިާލ ަޢޫރާޝ އްިބާރހްީމ	 

ާކްސޓިްނގ ޯކަޕރަޭޝްނ ޯމްލޑިްވްސ ްބޯރްޑ

 ެޗާއރަމްނ ައްލފާޟިްލ އްިބާރހްީމ ުޢަމުރ ަމނުިކ 	 

ެމޭނޖިްނ ޑިެރްކަޓރ ައްލފާޟިްލ ުމަޙްއަމުދ ަޝފީުޤ ަމްޙޫމުދ 	 
 

ަމުޢޫލާމުތ ޯހަދއި ލިިބަގުތުމެގ ަޙްއުޤެގ ާޤޫނާނ ެބހޭ ޮގުތްނ ަރްއޔިުތްނ ހުޭލްނެތރި 
ުކުރުމެގ ްޕޮރްގާރްމަތެކްއ ުނަވަތ ޓީވީ ްސޮޕްޓަތެކްއ ެހުދާމ ެމުދ މްަޝަވާރުކެރްއުވަމްށ.

ގެ  ނު ނޫ ގެ ޤާ ޤު އް ގެ ޙަ މު ތު ގަ ބި އި ލި ތު ޯހދަ މާ ލޫ ޢު ހު މަ ވަ ދު ނަ ރު 17 ވަ ބަ ން ޓެ ޕް 2014 ސެ
ން ވު ލު ދަ އް ވި ބަ ވެ އް އި ބޭ ގަ މު ން ލ.ގަ ހޭ ޮގތު މާ ބެ ކަ ން ހޭ ކަ ޖެ ން ރަ ން ކު ށު ދަ

އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރެގ ޮއފީްސ

އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރ ައްލފާޟިްލ ަޢްބުދްލަޢޒީުޒ ަޖާމުލ ައޫބަބުކުރ	 
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ލ.ަގުމ ަކުއްނސްިލ އިާދާރ

ޑިެރްކަޓރ )ޒިްނާމާދުރެވރިާޔ( ައްލފާޟިްލ ަޢްބުދްލަވްއާހުބ ަޢްބުދهللا،	 

އ.ުމނިސިަޕްލ ަސރވްިސ ޮއފިަސރ ުމަޙްއަމުދ ައޫބަބުކުރ )އްިނޮފޭމަޝްނ ޮއފިަސރ(	 

 
ަމުޢޫލާމުތ ޯހަދއި ލިިބަގުތުމެގ ަޙްއުޤެގ ާޤޫނުނ”ެގ ަދުށްނ ުކަރްނެޖހޭ ަކްނަކާމ ެބހޭ 

ޮގުތްނ.

ގެ  ޤު އް ގެ ޙަ މު ތު ގަ ބި އި ލި ތު ޯހދަ މާ ލޫ ޢު ހު ]މަ ވަ ނަ ދު ރު 18 ވަ ބަ ން ޓެ ޕް 2014 ސެ
ން ވު ލު ދަ އް ވި ބަ ވެ އް އި ބޭ ގަ ދޫ ން .ލ.ޮފނަ ހޭ ޮގތު މާ ބެ ކަ ން ހޭ ކަ ޖެ ން ރަ ން ކު ށު ނު”ގެ ދަ ނޫ ޤާ

އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރެގ ޮއފީްސ

އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރ ައްލފާޟިްލ ަޢްބުދްލަޢޒީުޒ ަޖާމުލ ައޫބަބުކުރ	 

ަހްއުދްއަމތީ ައޮތުޅ ަކުއްނސްިލެގ އިާދާރ

ޒިްނާމާދުރެވރިާޔ ައްލފާޟިްލ ުމަޙްއަމުދ ަޖމީުލ،	 

އްިނޮފޭމަޝްނ ޮއފިަސރ ައްލފާޟިާލ މޫނާިސ ަޖުއަހރީ 	 

ަހްއުދްނަމތީ ޮފަނޫދ ަކުއްނސްިލެގ އިާދާރ

ޒިްނާމާދުރ ެވރާިޔ ައްލފާޟިްލ ޙަުސއްިނ ަޝފީުޤ	 

 އްިނޮފޭމަޝްނ ޮއފިަސރ ައްލފާޟިްލ ަޢްބުދهللا ާޢޞިްފ 	 

ޮފަނޫދ ެމޖިްސްޓޭރްޓ ޯކުޓ

އިްސ ެމޖިްސްޓޭރްޓ ައްލފާޟިްލ ަޢލީ ަޝފީްފ، 	 

އްިނޮފޭމަޝްނ ޮއފިަސރ ައްލފާޟިްލ ުމަޙްއަމުދ ަޙމުީދ، 	 

ލ. ައޮތުޅ ަތުޢލީމީ ަމުރަކުޒ

ްޕރިްނސަިޕްލ ައްލފާޟިްލ ަޢްބުދهللا ަނޞްީހ	 

އްިނޮފޭމަޝްނ ޮއފިަސރ ައްލފާޟިްލ ރްިޟާވްނ ަޙލްީމ	 

އްިނޮފޭމަޝްނ ޮއފިަސރ ައްލފާޟިާލ ާޢއިަޝުތ ަފއާިނުޒ 	 

ޮފަނޫދ ޕޮލިްސ ްސޭޓަޝްނ

އްިނޮފޭމަޝްނ ޮއފިަސރ ައްލފާޟިްލ ަޢލީ ަޝކީުބ 	 
 

ަމުޢޫލާމުތ ޯހަދއި ލިިބަގުތުމެގ ަޙްއުޤެގ ާޤޫނުނ”ެގ ަދުށްނ ުކަރްނެޖހޭ ަކްނަކާމ ެބހޭ 
ޮގުތްނ.
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ން ވު ލު ދަ އް ވި ބަ ވެ އް އި ބޭ ގަ ށު ވަ ގެ ލ.މާ ހު ވަ ދު ނަ ރު 18 ވަ ބަ ން ޓެ ޕް 2014 ސެ

އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރެގ ޮއފީްސ

އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރ ައްލފާޟިްލ ަޢްބުދްލަޢޒީުޒ ަޖާމުލ ައޫބަބުކުރ	 

ަބއިެވރެިވ ަވަޑއިަގްތ ޭބުފުޅްނ

ާމަވުށ ްސޫކްލެގ ްޕރިްނސަިޕްލ ައްލފާޟިާލ ުޒަލއިާޚ ަރފުީޢ	 

ާމަވުށ ްސޫކްލެގ ޑ.ްޕރިްނސަިޕްލ ައްލފާޟިްލ ޙަަސްނ ަމނުިކ 	 

ާމަވުށ ްސޫކްލެގ އްިނޮފޭމަޝްނ ޮއފިަސރ ައްލފާޟިްލ ަޢްބުދهللا ަޒމީުރ 	 

ާމަވުށ ޞިްއޙީ ަމުރަކުޒެގ އްިނޮފޭމަޝްނ ޮއފިަސރ ައްލފާޟިްލ ަމުޢޫޞްމ ަޢލީ	 

ާމަވުށ ަކުއްނސްިލ އިާދާރެގ ޑިެރްކަޓރ ައްލފާޟިްލ ަޢލީ ުމަޙްއަމުދ	 

ާމަވުށ ަކުއްނސްިލެގ ެމްނަބުރ ައްލފާޟިްލ މާޫސ ަފއަިޞްލ	 

ާމަވުށ ަކުއްނސްިލެގ ެމްނަބުރ ައްލފާޟިްލ ާއަދްމ ުޢަމުރ 	 

ާމަވުށ ަކުއްނސްިލެގ ެމްނަބުރ ައްލފާޟިާލ ަޚދާީޖ ަމުއރްީނ	 

ާމަވުށ ަކުއްނސްިލެގ ަރއީްސ ައްލފާޟިްލ ޙަުސއްިނ ނާިޡްމ	 

ާމަވުށ ަކުއްނސްިލ އިާދާރެގ ްޕޭލންިނގ ޮއފިަސރ ައްލފާޟިްލ ަމުއމްޫނ ައްޙަމުދ	 

ާމަވުށ އްިނޖީުނޭގެގ ެމޭނަޖރ ައްލފާޟިްލ ޢީާސ ަޢލީްމ	 

ާމަވުށ ަކުއްނސްިލ އިާދާރެގ ަބެޖްޓ ޮއފިަސރ ައްލފާޟިްލ ުމަޙްއަމުދ ާޢޞިްމ	 

ާމަވުށ ަކުއްނސްިލެގ އްިނޮފޭމަޝްނ ޮއފިަސރ ައްލފާޟިްލ ަޢްބުދްލަޣޫފުރ އިްސާމޢީްލ 	 

ެފަނަކ ޯކަޕރަޭޝްނެގ ްސަޕަވއިަޒރ ައްލފާޟިްލ އްިބާރހްީމ ަނސްީމ 	 

 
ަމުޢޫލާމުތ ޯހަދއި ލިިބަގުތުމެގ ަޙްއުޤެގ ާޤޫނުނ”ެގ ަދުށްނ ުކަރްނެޖހޭ ަކްނަކާމއި 

ެބހޮޭގުތްނ.

ޮކށް  ފާ ށް ލަ ރަ ހަ ނަ އަ ހު 2015 ވަ ވަ ނަ ދު ރު 22 ވަ ބަ ން ޓެ ޕް 2014 ސެ
. ން ވު ލު ދަ އް ވި ބަ ވެ އް ން ބޭ ހޭ ޮގތު ޓާ ބެ ޖެ ވާ ބަ އި ފަ ޅާ ހަ ށަ ހު

އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރ ައްލފާޟިްލ ަޢްބުދްލާޢޒީުޒ ަޖާމުލ ައޫބަބުކުރ، 	 

ެޑޕުިއޓީ ޑިެރްކަޓރ ެޖެނަރްލ ައްލފާޟިްލ ައްޙަމުދ ޝިާޔްމ 	 

ަބެޖްޓ ޮއފިަސރ ައްލފާޟިާލ ާޢއިަޝުތ ަޔްޝާފ 	 
 

2015 ަވަނ ައަހަރްށ ަލާފޮކްށ ުހަށަހޅަާފއާިވ ަބެޖްޓަގއި ހަިމާނަފއިާވ ްޕޮރްގާރްމަތާކއި 
ކްޮސޓިްނ ަތްފސީުލަތާކ ުގޅޭ ޮގުތްނ
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ކާ  ރި މެ ވާ އެ އި ފަ ވި ރެ މް ކު އި އި ޤާ ޯބ ގަ މް ހު ޮކލަ ވަ ނަ ދު ރު 24 ވަ ބަ ން ޓެ ޕް 2014 ސެ
. ން ވު ލު ދަ އް ވި ބަ ވެ އް ކު ބޭ އާ އެ ނީ ން ސު އު ރު ޑަ ޒް ޮއފިސަ އާ ފެ ލް އެ ރަ ޗަ ލް ގެ ކަ ބަސީ މް އެ

އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރެގ ޮއފީްސ

އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރ ައްލފާޟިްލ ަޢްބުދްލައޒީުޒ ަޖާމުލ ައޫބަބުކުރ	 

ެޑޕުިއޓީ ޑިެރްކަޓރ ެޖެނަރްލ ައްލފާޟިްލ ައްޙަމުދ ޝިާޔްމ	 

ަބެޖްޓ ޮއފިަސުރ ައްލފާޟިާލ ާޢއިަޝުތ ަޔްޝާފ 	 

ބިުއޯރ ޮއފިަސުރ ައްލފާޟިާލ ަޢޫރާޝ އްިބާރހްީމ	 

ެއެމރިާކ ެއްމަބސީ

ެއެމރިާކ ެއްމަބސީެގ ަކްލަޗަރްލ ެއެފާއްޒ ޮއފިަސުރ ަޑުއްނ ުސނީ	 

އެޭޖްންޓ ަޝުއާފ ަސޢީުދ	 
 

ަމުޢޫލާމުތ ޯހަދއި ލިިބަގުތުމެގ ާޤޫނާނ ެބހޭ ޮގުތްނާނއި ާޤޫނުނެގ ަދުށްނ ުކަރުމްނައްނަނ 
މަަސްއަކްތަތާކ ެބހޭ ޮގުތްނ.

މާ  ލް ޯހދު ފްސީ ގެ ތަ ކު ތަ އްސަސާ އަ ގެ މު ތު ލަ އު ހު ދަ ވަ ނަ ދު ރު 10 ވަ ބަ ޓޫ 2014 ޮއކު
. ން ވު ލު ދަ އް ވި ބަ ވެ އް ން ބޭ ޮގތު ހޭ ބެ

އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރެގ ޮއފީްސ

އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރ ައްލފާޟިްލ ަޢްބުދްލަޢޒީުޒ ަޖާމުލ ައޫބަބުކުރ	 

ަރއީުސްލުޖްމހޫރްިއާޔެގ ޮއފީްސ

މިންިސަޓރ ައްލފާޟިްލ ަޢްބުދهللا ައމީްނ	 
 

ަދުއަލުތެގ ުމައްއަސާސަތުކެގ ަތްފސީްލ ލްިސެޓްއ ޯހުދަމްށ.

ޅޭ  ޓާ ގު ޖެ ރާ ބަ ފާ ކު ށް ލަ ރަ ހަ ނަ އަ ހު 2015 ވަ ވަ ނަ ދު ރު 12 ވަ ބަ ޓޫ 2014 ޮއކު
. ން ވު ލު ދަ އް ވި ބަ ވެ އް ން ބޭ ޮގތު

އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރެގ ޮއފީްސ

އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރ ައްލފާޟިްލ ަޢްބުދްލަޢޒީުޒ ަޖާމުލ ައޫބަބުކުރ 	 

މިންިސްޓރީ ޮއްފ ފިޭންންސ ެއްންޑ ްޓެރަޜރީ

މިންިސަޓރ ޮއްފ ފިޭންންސ ެއްންޑ ްޓެރަޜރީ ައްލފާޟިްލ ަޢްބުދهللا ޖާިހުދ	 
 

ރީ ެއަލަވްންސ ުއނި ުކަރްއާވަފއި  2015 ަވަނ ައަހަރްށ ަލާފުކާރ ަބެޖްޓަގއި ހަިމާނަފއިާވ ހާޒި
، ެއ ަފއާިސ ލޭިބޭނ ޮގްތ ަހަމަޖްއަސަވއި ެދްއުވަމްށ ެދްނެނުވަމާށއި 4102 ަވަނ  ވާތީ

ައަހުރެގ ަބެޖްޓަގއި ެކޕަިޓްލ ަޚަރުދ ަތަކްށ ޮއްތ ަފއާިސ ްފރީްޒުކަރްއާވަފއިާވތީ
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ށް  ކަ މަ ތު ގަ އި ޑަ ވަ ދި ގެ އެ ވްސް ޑި ންސީ ޯމލް ރެ ޕޭ ންސް ރާ ހު ޓް ވަ ނަ ދު ރު 14 ވަ ބަ ޓޫ 2014 ޮއކު
ން ވު ލު ދަ އް ނު ބަ ވު އް ކު ބޭ އެ އާ ޔާ އް ޢި މް އެ ޖަ

އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރެގ ޮއފީްސ

އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރ ައްލފާޟިްލ ަޢްބުދްލަޢޒީުޒ ަޖާމުލ ައޫބަބުކުރ	 

ެޑޕުިއޓީ ޑިެރްކަޓރ ެޖެނަރްލ ައްލފާޟިްލ ައްޙަމުދ ޝިާޔްމ	 

ެޑޕުިއޓީ ޑިެރްކަޓރ ެޖެނަރްލ ައްލފާޟިްލ ޙަަސްނ ާޝކިުރ ުމަޙްއަމުދ 	 

ްޓާރްންސ ޭޕަރްނސީ ޯމްލޑިްވްސ

ެއްގެޒެކޓްިވ ޑިެރްކަޓރ ައްލފާޟިާލ ަމރަިޔްމ ޝިުއާނ 	 

ުދ	  ލަޯޔުރ ައްލުއްސާތުޛ ާއހިުދ ަރޝީ

ަރއިްޓ ުޓ އްިނޮފޭމަޝްނ ްޕޮރެޖްކްޓ ޯކޑިޭނަޓރ ައްލފާޟިްލ ައްޙަމުދ ުމަޙްއަމުދ 	 

 
ަމުޢޫލާމުތ ޯހަދއި ލިިބަގުތުމެގ ަގާވއިަދްށ ޚިާޔުލ ުހަށެހުޅަމްށ.

ކު  އެ ްނޓާ ޖެ ގެ އޭ ވްސް ޑި ޓަރ ޯމލް ން ން ސެ ކަ ރި މެ ހު އެ ވަ ނަ ދު ރު 15 ވަ ބަ ޓޫ 2014 ޮއކު
ން ވު ލު ދަ އް ވި ބަ ވެ އް ބޭ

އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރެގ ޮއފީްސ

އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރ ައްލފާޟިްލ ަޢްބުދްލަޢޒީުޒ ަޖާމުލ ައޫބަބުކުރ	 

ެޑޕުިއޓީ ޑިެރްކަޓރ ެޖެނަރްލ ައްލފާޟިްލ ައްޙަމުދ ޝިާޔްމ	 

ބިުޔޯރ ޮއފިަސރ ައްލފާޟިާލ ަޢޫރާޝ އްިބާރހްީމ	 

ެއެމރިަކްނ ެސްނަޓރ ޯމްލޑިްވްސ

ެއެމރިަކްނ ެސްނަޓރ ޯމްލޑިްވްސެގ އެޭޖްންޓ ައްލފާޟިާލ ާފިޠަމުތ ަޝުއާފ	 

ެއްކެސްސ ުޓ އްިނޮފޭމަޝްނ ޯވރްކޮޝާޕ ުގޅޭ ަކްނަތްއަތާކ މްަޝަވާރ ުކުރްނ	 

ކު  ކާ އެ ޅަ ފު ބޭ ގެ ދެ ޓީ ވަރސި ނި މީ ޔު އު ގެ ޤަ ޖޭ އް ރާ ހި ވެ ހު ދި ވަ ނަ ދު ރު 22 ވަ ބަ ޓޫ 2014 ޮއކު
. ން ވު އް ލެ ޮކށް ލު ދަ އް ވި ބަ ވެ އް ބޭ

އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރެގ ޮއފީްސ

ޮކމިަޝަނުރ ައްލފާޟިްލ ަޢްބުދްލަޢޒީުޒ ަޖާމުލ ަޢޫބަބުކުރ	 

ބިުޔޯރ ޮއފިަސރ ައްލފާޟިާލ ަޢޫރާޝ އްިބާރހްީމ	 

ދެިވހާިރްއޭޖެގ ަގުއމީ ުޔނިަވރސިޓީ

ެހްޑ ޮއްފ ެފަކްލޓީ ޮއްފ ާއރޓްްސ، ައްލފާޟިްލ ައްޙަމުދ ަޒކީ ާނފުިޒ	 

ެލްކަޗަރރ، ައްލފާޟިްލ ައްނަވުރ އްިބާރހްީމ	 
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ދެިވހާިރްއޭޖެގ ަޤުއމީ ުޔނިަވރސިޓީަގއި ހިނަގުމްނާދ ކްޯސަތާކ ުހރި ުފުރަސުތަތާކ ެބހޭ 
ޮގުތްނ.

ނާ  ރަ ޮކރީ ޗަ ކް ގް ލެ ން ޓި ޒި ޓަރގެ ވި ން ން ސެ ކަ ރި މެ ހު އެ ވަ ނަ ދު ރު 2 ވަ ބަ ން 2014 ޮނވެ
ން ވު އް ރެ ކު ލު ދަ އް ނާ ބަ ން ފު ޒަ އް ވަ ކް މު ރެ ޒެ

އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރެގ ޮއފީްސ

އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރ ައްލފާޟިްލ ަޢްބުދްލަޢޒީުޒ ަޖާމުލ ައޫބަބުކުރ	 

ަރއިްޓ-ުޓ-އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކްނަސްލެޓްންޓ ައްލފާޟިާލ ާފޠިަމުތ ޝިާހްމ	 

ޑިެރްކަޓރ، ލަީގްލެއެފާއްޒ ައްލުއްސާތާޛ ާފޠިަމުތ ަސުއަސްނ	 

ުދ	  ސީނިައރ ޮކްމޕިުއަޓރ ްޕޮރްގާރަމރ ައްލފާޟިްލ ުމަޙްއަމުދ ަރޝީ

ަބެޖްޓ ޮއފިަސރ ައްލފާޟިާލ ާޢއިަޝުތ ަޔްޝާފ	 

ބިުއޯރ ޮއފިަސރ ައްލފާޟިާލ ަޢޫރާޝ އްިބާރހްީމ	 

ެއސިްސެޓްންޓ ާއކިވްިސްޓ ައްލފާޟިާލ ަމރަިޔްމ އްިބާރހްީމ	 

ެއސިްސެޓްންޓ ޑްެސްކ ޮއފިަސރ ައްލފާޟިާލ ާއމިަނުތ ާރާޔ ައްޙަމުދ	 

ެއސިްސަޓްންޓ ެއަކުއްންޓ ޮއފިަސުރ ައްލފާޟިްލ ައްޙަމުދ ޒިާޔްނ ުމަޙްއަމުދ	 

ެއސިްސަޓްންޓ ެއަކުއްންޓ ޮއފިަސުރ ައްލފާޟިާލ ާފޠިަމުތ ާއާޝްނ	 

ެއެމރިަކްނ ެސްނަޓރ

ޓިްންގ ެލްކަޗަރރ ޮކރީާނ ެޒެރްކ	  ެއެމރިަކްނ ެސްނަޓރެގ ވިޒި

ަކްލަޗަރްލ ޮއފިަސރ ޑޯްނ ުސނީ	 

އެޭޖްންޓ ަޝުއާފ ަސޢީުދ	 
 

ްސރަީލްނާކަގއި ުހްނަނ ެއެމރިަކްނ ެއްމަބސީެގ އިްސެނުގުމެގ ަމތިްނ ަމުޢޫލާމުތ ޯހަދއި 
ލިިބަގުތުމެގ ަޙްއުޤެގ ާޤޫނާނއި ެއެމރިާކަގއި ަރއިްޓ ުޓ އްިނޮފޭމަޝާނ ެބހޭ ޮގުތްނ 

ކު  އާ އެ ބަސީ މް ން އެ ކަ ރި މެ ، އެ އި ފާ ރުޝީ މީ އަ އު ހު ޤަ ވަ ނަ ދު ރު 5 ވަ ބަ ން 2014 ޮނވެ
. ން ވު ލު ދަ އް ވި ބަ ވެ އް ބޭ

އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރެގ ޮއފީްސ

ެޑޕުިއޓީ ޑިެރްކަޓރ ެޖެނަރްލ ައްލފާޟިްލ ައްޙަމުދ ޝިާޔްމ	 

ަރއިްޓ-ުޓ-އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކްނަސްލަޓްންޓ ައްލފާޟިާލ ާފޠިަމުތ ޝިާހްމ	 

ޑިެރްކަޓރ، ލަީގްލ ެއެފާއްޒ ައްލުއްސާތާޛ ާފޠިަމުތ ަސުއަސްނ	 
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ެއެމރިަކްނ ެއްމަބސީ

ްސޕީަކރ ޮކރިާނ ަޒެރްކ	 

ަކްލަޗަރްލ ޮއފިަސރ ޑޯްނ ުސނީ	 

އެޭޖްންޓ ަޝުއާފ ަސޢީުދ	 

ަޤުއމީ ައުރޝީްފ

ްސޭޓްޓ މިންިސަޓރ ައްލފާޟިްލ ުމަޙްއަމުދ ައްޝަމލީ	 

ޑިެރްކަޓރ ެޖެނަރްލ ައްލފާޟިްލ ުމަޙްއަމުދ ާޝޠިުރ	 

ޑިެރްކަޓރ ައްލފާޟިްލ ޢިާމުދ ުމަޙްއަމުދ	 

ޑިެރްކަޓރ ައްލފާޟިްލ ަޢްބުދهللا ަސމީުރ	 

ާއރކިވިްސްޓ ައްލފާޟިާލ ާޢއިަޝުތ އްިބާރހްީމ	 

ޯކޑިޭނަޓރ ައްލފާޟިްލ ައްޙަމުދ ައްޖަވުދ	 

ކު  އެ އާ އީސާ ގެ ރަ ނު ޓްސް ޮކމިޝަ އި ން ރަ މަ އު ހު ހި ވަ ނަ ދު ރު 05 ވަ ބަ ން 2014 ޮނވެ
. ން ވު ލު ދަ އް ވި ބަ ވެ އް ބޭ

 އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރެގ ޮއފީްސ

އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރ ައްލފާޟިްލ ަޢްބުދްލަޢޒީުޒ ަޖާމުލ ައޫބަބުކުރ، 	 

ަރއިްޓ-ުޓ-އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކްނަސްލަޓްންޓ ައްލފާޟިާލ ާފިޠަމުތ ޝިާހްމ	 

ހިުއަމްނ ަރއިޓްްސ ޮކމިަޝްނ

ހިުއަމްނ ަރއިޓްްސ ޮކމިަޝުނެގ ަރއީާސ ައްލފާޟިާލ ަމރަިޔްމ ަޢްޛާރ ައްޙަމުދ 	 

ްކެރަޓރީ ެޖެނަރްލ ައްލފާޟިްލ ަޝްމޫޢްނ ަޙމުީދ 	  ސެެ

ވި  ވެ އް ކު ބޭ އެ އާ ވްސް ޑި ންސީ ޯމލް ރެ ޕޭ ންސް ރާ ހު ޓް ވަ ނަ ދު ރު 13 ވަ ބަ ން 2014 ޮނވެ
. ން ވު ލު ދަ އް ބަ

އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރެގ ޮއފީްސ

އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރ ައްލފާޟިްލ ަޢްބުދްލަޢޒީުޒ ަޖާމުލ ައޫބަބުކުރ	 

ަރއިްޓ-ުޓ-އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކްނަސްލަޓްންޓ ައްލފާޟިާލ ާފިޠަމުތ ޝިާހްމ	 

ެޑޕުިއޓީ ޑިެރްކަޓރ ެޖެނަރްލ ައްލފާޟިްލ ައްޙަމުދ ޝިާޔްމ	 

ެޑޕުިއޓީ ޑިެރްކަޓރ ެޖެނަރްލ ައްލފާޟިްލ ޙަަސްނ ާޝކިުރ ުމަޙްއަމުދ	 

ޑިެރްކަޓރ، ލަީގްލ ެއެފާއްޒ ައްލުއްސާތާޛ ާފިޠަމުތ ަސުއަސްނ	 
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ްޓާރްންސ ޭޕެރްނސީ ޯމްލޑިްވްސ 

ެއްގެޒެކޓްިވ ޑިެރްކަޓރ ައްލފާޟިާލ ަމރަިޔްމ ޝިުއާނ	 

ުދ	  ލަޯޔުރ ައްލުއްސާތުޛ ާއހިުދ ަރޝީ

ަރއިްޓ ުޓ އްިނޮފރމަޭޝްނ ްޕޮރެޖްކްޓ ޯކޑިޭނަޓރ ައްލފާޟިްލ ައްޙަމުދ ުމަޙްއަމުދ	 

 
ަމުއޫލާމުތ ޯހަދއި ލިިބަގުތާމ ުގޅޭ ޮގުތްނ ޑެިސްނަބުރ ަމުހ ްޓޭރންިނގަތެކްއ ޭބްއުވަމާށއި 
ަމުޢޫލާމުތ ޯހަދއި ލިިބަގުތުމެގ ަގާވއިުދ އިނގިޭރސިަބަހްށ ަތުރަޖާމުކުރާމ ުގޅޭ ޮގުތްނ 

. ން ވު ލު ދަ އް ވި ބަ ވެ އް އި ބޭ ގަ ޯކޓު އި ހު ހަ ވަ ނަ ދު ރު 16 ވަ ބަ ން 2014 ޮނވެ

އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރެގ ޮއފީްސ

އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރ ައްލފާޟިްލ ަޢްބުދްލަޢޒީުޒ ަޖާމުލ ައޫބަބުކުރ	 

ަރއިްޓ-ުޓ-އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކްނަސްލަޓްންޓ ައްލފާޟިާލ ާފޠިަމުތ ޝިާހްމ	 

ެޑޕުިއޓީ ޑިެރްކަޓރ ެޖެނަރްލ ައްލފާޟިްލ ައްޙަމުދ ޝިާޔްމ	 

ޑިެރްކަޓރ، ލަީގްލ ެއެފާއްޒ ައްލުއްސާތާޛ ާފޠިަމުތ ަސުއަސްނ	 

ުދ	  ސީނިައރ ޮކްމޕިުއަޓރ ްޕޮރްގާރަމރ ައްލފާޟިްލ ުމަޙްއަމުދ ަރޝީ

ބިުޔޯރ ޮއފިަސރ ައްލފާޟިާލ ަޢޫރާޝ އްިބާރހްީމ	 

ެއސިްސަޓްންޓ ޑްެސްކ ޮއފިަސރ ައްލފާޟިާލ ާއމިަނުތ ާރާޔ ައުޙަމުދ	 

ެއސިްސެޓްންޓ ާއރކިވިްސްޓ ައްލފާޟިާލ ަމރަިޔްމ އްިބާރހްީމ	 

ަހއިޯކުޓ

ަފނޑިާޔުރ ައްލުއްސާތުޛ ަޢލީ ަސމީުރ	 

ެރޖިްސްޓަރރ ައްލުއްސާތާޛ ަރއީާފ ަޢްބުދްލަވްއާޙްބ	 

ެޑޕުިއޓީ ޑިެރްކަޓރ ެޖެނަރްލ ައްލފާޟިާލ ާފއާިޒ ަޢްބުދްލާޤދުިރ	 

ޯކުޓ ެއްޑމިންިސްޓޭރަޓރ ައްލފާޟިާލ ުމާނ ުމަޙްއަމުދ	 
 

ޮއފީުހެގ ަފއްިލަތާކއި ލެިޔކިުއްނަތްއ ަބަލަހްއަޓއި ލަޭބްލ ުކުރަމްށ ޚިާޔުލ ޯހުދަމްށ 
ަހއިޯކުޓަގއި ލެިޔކިުއްނަތްއ ަބަލަހްއާޓ ޮގްތ ެބުލަމްށ.

ން  ޮފމޭޝަ ން ޓަރ ޯފރ އި ން ލް ސެ ނަ ހު ނޭޝަ ވަ ނަ ދު ރު 17 ވަ ބަ ން 2014 ޮނވެ
. ން ވު ލު ދަ އް ވި ބަ ވެ އް އި ބޭ ގަ ޮނޮލޖީ ކް ޓެ

އްިނޮފރމަޭޝްނ ޮކމިަޝަނުރެގ ޮއފީްސ

އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރ ައްލފާޟިްލ ަޢްބުދްލަޢޒީުޒ ަޖާމުލ ައޫބަބުކުރ	 

ަރއިްޓ-ުޓ-އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކްނަސްލަޓްންޓ ައްލފާޟިާލ ާފޠިަމުތ ޝިާހްމ	 

ެޑޕުިއޓީ ޑިެރްކަޓރ ެޖެނަރްލ ައްލފާޟިްލ ައްޙަމުދ ޝިާޔްމ	 
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ޭނަޝަންލ ެސްނަޓރ ޯފރ އްިނޮފޭމަޝްނ ެޓްކޮނޮލޖީ

ެއްގެޒެކޓްިވ ޯކޑިޭނަޓރ ައްލފާޟިްލ ައްޒހްާނ ަޝމީްމ	 

ޮސްފްޓެވައރ ެއަނލްިސްޓ ައްލފާޟިާލ ާޢއިަޝުތ ައްދާންނ	 
 

ަސުރާކުރެގ ަމުޢޫލާމުތ ެބެލެހްއުޓުމަގއި ެއްނ.ސީ.ައއި.ޓީެގ ޯރާލ ެބހޭ ޮގުތްނ.

ނާ  ނޫ ގެ ޤާ ޤު އް ގެ ޙަ މު ތު ގަ ބި އި ލި ތު ޯހދަ މާ ލޫ އު ހު މަ ވަ ނަ ދު ރު 25 ވަ ބަ ން 2014 ޮނވެ
ވި  ވެ އް ކު ބޭ އެ ނާ ން ޅު ފު ގެ ބޭ ނު ޮކމިޝަ އި ން ހަ އަ ޑި ން ށް އި މަ ރު ރާ ކު ވަ ން މަޝް ޅޭ ޮގތު ގު

ން ވު ލު ދަ އް ބަ

އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރެގ ޮއފީްސ

 އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރ ައްލފާޟިްލ ަޢްބުދްލަޢޒީުޒ ަޖާމުލ ައޫބަބުކުރ	 

ަރއިްޓ-ުޓ-އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކްނަސްލަޓްންޓ ައްލފާޟިާލ ާފިޠަމުތ ޝިާހްމ	 

ބިުޔޯރ ޮއފިަސރ ައްލފާޟިާލ ަޢޫރާޝ އްިބާރހްީމ	 

އްިނޑިަޔްނ ަހއިޮކމިަޝްނ

ެއްކެސެލްނސީ ައްލފާޟިްލ ަރޖީްވ ަޝަހޭރ	   އްިނޑިައްނ ަހއިޮކމިަޝަނުރ ހްިޒ

ަފްސްޓ ެސްކެރަޓރީ/ އްިނޮފޭމަޝްނ ޮއފިަސރ ައްލފާޟިްލ ޭއ.ައަމްރާނުތ	 

 
ަމުއޫލާމުތ ޯހަދއި ލިބިަގުތުމެގ ާޤޫނާނ ުގޅޭ ޮގުތްނ ޭބްއުވުނ މްަޝަވާރ ަބްއަދުލުވެމްއ.                    

ވި  ވެ އް ކު ބޭ އެ ނާ ލް ސަރވިސް ޮކމިޝަ ވި ހު ސި ވަ ނަ ދު ރު 30 ވަ ބަ ން 2014 ޮނވެ
. ން ވު ލު ދަ އް ބަ

އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރެގ ޮއފީްސ

އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރ ައްލފާޟިްލ ަޢްބުދްލަޢޒީުޒ ަޖާމުލ ައޫބަބުކުރ	 

ސިވިްލ ަސރވްިސ ޮކމިަޝްނ

ސިވިްލ ަސރވްިސ ޮކމިަޝްނެގ ަރއީްސ ޑޮްކަޓރ ުމަޙްއަމުދ ަލޠީްފ	 
 

ޮއފީުހެގ ޮއނަިގނަޑްށ ަބަދުލެގަނުއަމްށ މްަޝަވާރ ޮކްށުލްނ

ރު  ޓަ ނިސް ގެ މި ހު ގެ ޮއފީ ޔާ އް ރި ހޫ މް ޖު ލް އީސު ހު ރަ ވަ ނަ ދު ރު 01 ވަ ބަ ން 2014 ޑިސެ
ން ވު ލު ދަ އް ވި ބަ ވެ އް ކު ބޭ އެ ފާ ރީ ން ޝަ އި ދު ޙުސަ މަ އް ޙަ މު

އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރެގ ޮއފީްސ

އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރ ައްލފާޟިްލ ަޢްބުދްލަޢޒީުޒ ަޖާމުލ ައޫބަބުކުރ	 

ަރއިްޓ-ުޓ-އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކްނަސްލަޓްންޓ ައްލފާޟިާލ ާފިޠަމުތ ޝިާހްމ	 
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ަރއީުސްލުޖްމހޫރްިއާޔެގ ޮއފީްސ

މިންިސަޓުރ ައްލފާޟިްލ ުމަޙްއަމުދ ޙަުސއްިނ ަޝރީްފ	 
 

ޮއފީުހެގ ާޖަގއިެގ ަމްއަސަލާއ ެބހޭ ޮގުތްނ މްަޝަވާރ ުކުރުރްނ.

ން  ރޭޝަ ޓް ނިސް މި ޑް ން އެ ންޝަ ވްސް ޕެ ޑި ހު ޯމލް ވަ ނަ ދު ރު 02 ވަ ބަ ން 2014 ޑިސެ
. ން ވު ލު ދަ އް ވި ބަ ވެ އް ކު ބޭ އެ ހާ ޮއފީ

އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރެގ ޮއފީްސ

އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރ ައްލފާޟިްލ ަޢްބުދްލަޢޒީުޒ ަޖާމުލ ައޫބަބުކުރ	 

ަރއިްޓ-ުޓ-އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކްނަސްލަޓްންޓ ައްލފާޟިާލ ާފޠިަމުތ ޝިާހްމ	 

ބިުޔޯރ ޮއފިަސރ ައްލފާޟިާލ ަޢޫރާޝ އްިބާރހްީމ	 

ޯމްލޑިްވްސ ެޕްނަޝްނ ެއްޑމިންިސްޓރަޭޝްނ ޮއފީްސ

ޗީްފ ެއްގެޒެކޓްިވ ޮއފިަސރ ައްލފާޟިްލ ުމަޙްއަމުދ ޙަުސއްިނ ަމނުިކ	 

ޗީްފ ެއްގެޒެކޓްިވ ޮއފިަސރެގ ެސްކެރަޓރީ އާީންޝ ައްޙަމުދ	 

ޑިެރްކަޓރ ައްލފާޟިްލ އިްސާމޢީްލ ުޝާޖުޢ	 
 

ަދުއަލުތެގ ުމައްއަސާސަތުކެގ ަރޖިްސްޓރީ ަވަރްށ ުފރިަހަމައްށ ަބަލަހްއަޓުމްނ ެގްނަދާވ 
ޮއފީެހްއ ަކަމްށާވތީ ެއ ލްިސްޓ ލޭިބެނ ޮގެތްއ ަހަމަޖްއަސަވއިެދްއުވްނ ެއދި

ވި  ވެ އް އި ބޭ ޒް ގަ އާ ފެ ރީ ޮއފް ޯހމް އެ ޓް ނިސް ހު މި ވަ ނަ ދު ރު 02 ވަ ބަ ން 2014 ޑިސެ
. ން ވު ލު ދަ އް ބަ

އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރެގ ޮއފީްސ

އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރ ައްލފާޟިްލ ަޢްބުދްލަޢޒީުޒ ަޖާމުލ ައޫބަބުކުރ	 

ަރއިްޓ-ުޓ-އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކްނަސްލަޓްންޓ ައްލފާޟިާލ ާފޠިަމުތ ޝިާހްމ	 

ބިުޔޯރ ޮއފިަސރ ައްލފާޟިާލ ަޢޫރާޝ އްިބާރހްީމ	 

 މިންިސްޓރީ ޮއްފ ޯހްމ ެއެފާއްޒ:

މިންިސަޓރ ޮއްފ ޯހްމ ެއެފާއްޒ ައްލފާޟިްލ ުޢަމުރ ަނޞުީރ	 

ެއްޑމިންިސްޓޭރޓިްވ ޮއފިަސރ ައްލފާޟިާލ ާފޠިަމުތ ަނާޝާޔ 	 
 

ަދުއަލުތެގ ެއހީ ލިިބެގްނ މަަސްއަކްތ ުކާރ ުމައްއަސާސަތުކެގ ލްިސެޓްއ ލޭިބޭނ ޮގްތ 
ަހްއަދަވއިެދްއުވްނ ެއދި.
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ވި  ވެ އް ން ބޭ ހޭ ޮގތު މާ ބެ ރާ ޮރގް ޯހލި" ޕް ހު "މަ ވަ ނަ ދު ރު 16 ވަ ބަ ން 2014 ޑިސެ
. ން ވު ލު ދަ އް ބަ

އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރެގ ޮއފީްސ

ަރއިްޓ-ުޓ-އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކްނަސްލަޓްންޓ ައްލފާޟިާލ ާފިޠަމުތ ޝިާހްމ	 

ްޕޮރްގާރމްްސ ޮއފިަސރ ައްލފާޟިާލ ަސުއަސްނ ަޝހީްމ	 

ާކްސޓިްންގ ޯކޮޕރަޭޝްނ ޯމްލޑިްވްސ ްބޯރްޑ

ެއްގެޒެކޓްިވ ްޕޮރޑިުއަސރ ައްލފާޟިާލ ާޒއިްނ ުމަޙްއަމުދ ަޒހީްނ	 

 
ދެިވހާިރްއޭޖެގ ައޑާެއުކ ުކރިައްށ ެގްނަދްނ ޭރވަިފއާިވ ްޕޮރްގާރާމ ެމުދ މްަޝަވާރ ުކުރްނ

 

ލް  ރަ ނެ ޓަރ ޖެ ން ޮއޑި ޮގތު ހޭ ބެ މާ ދު ޯޕޓް ހެ ޓު ރި ހު ޮއޑި ވަ ނަ ދު ރު 25 ވަ ބަ ން 2014 ޮނވެ
. ން ވު ލު ދަ އް ވި ބަ ވެ އް އި ބޭ ގަ ހު ޮއފީ

އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރެގ ޮއފީްސ

އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރ ައްލފާޟިްލ ަޢްބުދްލަޢޒީުޒ ަޖާމުލ ައޫބަބުކުރ	 

ަރއިްޓ-ުޓ-އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކްނަސްލަޓްންޓ ައްލފާޟިާލ ާފިޠަމުތ ޝިާހްމ	 

ެއސިްސަޓްންޓ ެއަކުއްންޓ ޮއފިަސުރ ައްލފާޟިްލ ައްޙަމުދ ޒިާޔްނ ުމަޙްއަމުދ	 

ެއސިްސަޓްންޓ ެއަކުއްންޓ ޮއފިަސުރ ައްލފާޟިާލ ާފިތަމުތ ާއާޝްނ	 

އޮޑިަޓރ ެޖެނަރްލ ޮއފީްސ

އޮޑިަޓރ ެޖެނަރްލ ައްލފާޟިްލ ހަަސްނ ޒިަޔްތ	 

ެއސިްސަޓްންޓ އޮޑިަޓރ ެޖެނަރްލ ައްލފާޟިްލ ުމަޙްއަމުދ ހަުސއްިނ	 

ޑިެރްކަޓރ ައްލފާޟިްލ އްިބާރހްިމ ަފޒީްލ	 
 

ޮއފީުހެގ ައަހރީ ރިޯޕުޓ ުހަށަހޅާއިުރ އޮޑިްޓ ރިޯޕުޓ ުހަށެހުޅަމްށ ުކަރްނެޖހޭ ެއްނެމާހ ަކްނަކްނ 
ޮކްށދިުނުމަގއި އޮޑިަޓރެޖެނަރްލެގ ެއހީުފަޅްށ ެއދި

ހޭ  ނާ ބެ ލޭ ޓް ޕް ގެ ޮއޑި ރު ހަ ނަ އަ ހު 2014 ވަ ވަ ނަ ދު ރު 24 ވަ ބަ ން 2014 ޑިސެ
ން ވު ލު ދަ އް ވި ބަ ވެ އް ށް ބޭ މަ ތު ޯހދު މާ ލޫ އު ން މަ ޮގތު

: ން ރި ވެ އި ބަ

އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރެގ ޮއފީްސ

ަބެޖްޓ ޮއފިަސރ ައްލފާޟިާލ ާޢއިަޝުތ ަޔްޝާފ	 

ެއސިްސަޓްންޓ ެއަކުއްންޓ ޮއފިަސުރ ައްލފާޟިްލ ައްޙަމުދ ޒިާޔްނ ުމަޙްއަމުދ	 

ެއސިްސަޓްންޓ ެއަކުއްންޓ ޮއފިަސުރ ައްލފާޟިާލ ާފިޠަމުތ ާއާޝްނ	 
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އޮޑިަޓރ ެޖެނަރްލްސ ޮއފީްސ

ެއސިްސެޓްންޓ އޮޑިްޓ ޮއފިަސރ  ައްލފާޟިާލ ާފޠިަމުތ ަޝުހާލ ާނޝުިދ 	 

ުދ	  ެއސިްސެޓްންޓ އޮޑިްޓ ޮއފިަސރ ައްލފާޟިާލ ތްަސލާީމ ަރޝީ

ެއސިްސެޓްންޓ އޮޑިްޓ ޮއފިަސރ ައްލފާޟިާލ ާޢއިަޝުތ ުޔްމާނ	 
 

2014 ަވަނ ައަހުރެގ އޮޑިްޓ ެފުށަމްށަޓަކއި ޭބުންނާވ ަމުޢޫލާމުތ ޯހުދްނ

ން  ޮފމޭޝަ ން ގެ އި ނު ޓީ ޮކމިޝަ ރި ރގް ޓަ ން ހު ޮޕލިސް އި ވަ ނަ ދު ރު 25 ވަ ބަ ން 2014 ޑިސެ
ވާ  އި ފަ ޅި ހެ ށަ ން ހު ހޭ ޮގތު ނާ ބެ ޮފމޭޝަ ން ޓް ޓު އި އި ށް ރަ މަ ހީ ރާ ބް ދު އި ހި ޮއފިސަރ މާ

ން ރު ކު ރާ ވަ ން މަޝް ޮގތު ޅޭ ކާ ގު ޓަ އެސް ކު ރި

އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރެގ ޮއފީްސ

އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރ ައްލފާޟިްލ ަޢްބުދްލަޢޒީުޒ ަޖާމުލ ައޫބަބުކުރ	 

ަރއިްޓ-ުޓ-އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކްނަސްލެޓްންޓ ައްލފާޟިާލ ާފޠިަމުތ ޝިާހްމ	 

ޑިެރްކަޓރ، ލަީގްލެއެފާއްޒ ައްލުއްސާތާޛ ާފޠިަމުތ ަސުއަސްނ	 

ޕޮލިްސ އްިނަޓރްގރިޓީ ޮކމިަޝްނ

 ަނއުިބ ަރއީްސ ައްލފާޟިްލ ުމަޙްއަމުދ ަފުރާހުދ 	 

ޕޮލިްސ އްިނަޓރްގރިޓީ ޮކމިަޝަންށ ުހަށެހޅަިފއާިވ ަރއިްޓ ުޓ އްިނޮފޭމަޝްނ ރިުކެއްސަޓާކ 
ެބހޭ ޮގުތްނ މްަޝަވާރުކުރްނ

ން ގެ ސެޝަ މު ކަ ރި ތެ ން ލު ހޭ
އް ތަ މް ރާ ޮރގް ން ޕް ރީ މް ނު ތަ ގު ން ށް ހި ނަ ން ފު ޒަ އް ވަ މު

ެގ ޮއފީުހަގއި 2014 ޑެިސްނަބުރ 24 ަގއި، އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނރަު

ސިޓީބިޓީާއ ެބހޭ ޮގުތްނ، އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރ ައްލފާޟިްލ ަޢްބުދްލަޢޒީުޒ ަޖާމުލ ައޫބަބުކުރ 
ުމަވްއަޒުފްނަންށ ޭބްއެވވި ަމުޢޫލާމުތ ދިުނުމެގ ަބްއަދުލުވްނ

އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރ ައްލފާޟިްލ ަޢްބުދްލަޢޒީުޒ ަޖާމުލ ައޫބަބުކުރ	 

ަރއިްޓ ުޓ އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކްނަސްލަޓްންޓ ައްލފާޟިާލ ާފޠިަމުތ ޝިާހްމ	 

ެޑޕުިއޓީ ޑިެރްކަޓރ ެޖެނަރްލ ައްލފާޟިްލ ޙަަސްނ ާޝކިުރ ުމަޙްއަމުދ	 

ޑިެރްކަޓރ، ލަީގްލެއެފާއްޒ ައްލުއްސާތާޛ ާފޠިަމުތ ަސުއަސްނ 	 

ުދ 	  ސީނިައރ ޮކްމޕިުއަޓރ ްޕޮރްގާރަމރ ައްލފާޟިްލ ުމަޙްއަމުދ ަރޝީ
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ބިުއޯރ ޮއފިަސރ ައްލފާޟިާލ ަޢޫރާޝ އްިބާރހްީމ	 

ްޕޮރްގާރމްްސ ޮއފިަސރ ައްލފާޟިާލ ަސުއަސްނ ަޝހީްމ	 

ެއސިްސެޓްންޓ ެއަކުއްނޓްްސ ޮއފިަސރ ައްލފާޟިްލ ައްޙަމުދ ޒިާޔްނ ުމަޙްއަމުދ	 

ެއސިްސެޓްންޓ ެއަކުއްނޓްްސ ޮއފިަސރ ައްލފާޟިާލ ާފިޠަމުތ ާއާޝްނ	 

ާޢމިުލ ައްލފާޟިާލ ާޢއިަޝުތ ަޙލްީމ	 

2014 ޑެިސްނަބުރ 28 ަގއި، އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝުނަގއި

ެއްޗާއްރ ސްިސަޓާމ ެބހޭ ޮގުތްނ، ސީނިައރ ޮކްމޕިުއަޓރ ްޕޮރްގާރަމރ  ައްލފާޟިްލ ުމަޙްއަމުދ 
ުދ ުމަވްއަޒުފްނަންށ ޭބްއެވވި ަމުޢޫލާމުތ ދިުނުމެގ ަބްއަދުލުވްނ ަރޝީ

އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރ ައްލފާޟިްލ ަޢްބުދްލަޢޒީުޒ ަޖާމުލ ައޫބަބުކުރ	 

ަރއިްޓ ުޓ އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކްނަސްލަޓްންޓ  ައްލފާޟިާލ ާފިތަމުތ ޝިާހްމ	 

ެޑޕުިއޓީ ޑިެރްކަޓރ ެޖެނަރްލ ައްލފާޟިްލ ައްޙަމުދ ޝިާޔްމ	 

ެޑޕުިއޓީ ޑިެރްކަޓރ ެޖެނަރްލ ައްލފާޟިްލ ޙަަސްނ ާޝކިުރ ުމަޙްއަމުދ	 

ޑިެރްކަޓރ، ލަީގްލެއެފާއްޒ ައްލުއްސާތާޛ ާފިޠަމުތ ަސުއަސްނ 	 

ުދ 	  ސީނިައރ ޮކްމޕިުއަޓރ ްޕޮރްގާރަމރ ައްލފާޟިްލ ުމަޙްއަމުދ ަރޝީ

ބިުއޯރ ޮއފިަސރ ައްލފާޟިާލ ަޢޫރާޝ އްިބާރހްީމ	 

ްޕޮރްގާރމްްސ ޮއފިަސރ ައްލފާޟިާލ ަސުއަސްނ ަޝހީްމ	 

ަބެޖްޓ ޮއފިަސރ ައްލފާޟިާލ ާޢއިަޝުތ ަޔްޝާފ	 

ެއސިްސެޓްންޓ ާއރކިވިްސްޓ ައްލފާޟިާލ ަމރަިޔްމ އްިބާރހްީމ	 

ެއސިްސެޓްންޓ ެއަކުއްނޓްްސ ޮއފިަސރ ައްލފާޟިްލ ައްޙަމުދ ޒިާޔްނ ުމަޙްއަމުދ	 

ެއސިްސެޓްންޓ ެއަކުއްނޓްްސ ޮއފިަސރ ައްލފާޟިާލ ާފިޠަމުތ ާއާޝްނ	 

ާޢމިުލ ައްލފާޟިާލ ާޢއިަޝުތ ަޙލްީމ	 

2014 ޑެިސްނަބުރ 29 ަގއި، އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝުނަގއި

ްސޮވްޓ ެއަނލިސިްސާއ ުގޅޮޭގުތްނ، ަރއިްޓ ުޓ އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކްނަސްލަޓްންޓ ައްލފާޟިާލ ާފޠިަމުތ 
ޝިާހްމ ުމަވްއަޒުފްނަންށ  ޭބްއވި ަބްއަދުލުވްނ

އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރ ައްލފާޟިްލ ަޢްބުދްލަޢޒީުޒ ަޖާމުލ ައޫބަބުކުރ	 

ަރއިްޓ ުޓ އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކްނަސްލަޓްންޓ ައްލފާޟިާލ ާފިޠަމުތ ޝިާހްމ	 

ެޑޕުިއޓީ ޑިެރްކަޓރ ެޖެނަރްލ ައްލފާޟިްލ ޙަަސްނ ާޝކިުރ ުމަޙްއަމުދ	 

ޑިެރްކަޓރ، ލަީގްލެއެފާއްޒ ައްލުއްސާތާޛ ާފިޠަމުތ ަސުއަސްނ 	 

ުދ 	  ސީނިައރ ޮކްމޕިުއަޓރ ްޕޮރްގާރަމރ ައްލފާޟިްލ ުމަޙްއަމުދ ަރޝީ
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ބިުއޯރ ޮއފިަސރ ައްލފާޟިާލ ަޢޫރާޝ އްިބާރހްީމ	 

ްޕޮރްގާރމްްސ ޮއފިަސރ ައްލފާޟިާލ ަސުއަސްނ ަޝހީްމ	 

ަބެޖްޓ ޮއފިަސރ ައްލފާޟިާލ ާޢއިަޝުތ ަޔްޝާފ	 

ެއސިްސެޓްންޑ ޑްެސްކ ޮއފިަސރ ައްލފާޟިާލ ަމރަިޔްމ އްިބާރހްީމ	 

ެއސިްސެޓްންޓ ެއަކުއްނޓްްސ ޮއފިަސރ ައްލފާޟިްލ ައްޙަމުދ ޒިާޔްނ ުމަޙްއަމުދ	 

ެއސިްސެޓްންޓ ެއަކުއްނޓްްސ ޮއފިަސރ ައްލފާޟިާލ ާފޠިަމުތ ާއާޝްނ	 

ާޢމިުލ ައްލފާޟިާލ ާޢއިަޝުތ ަޙލްީމ	 

އް ތަ ން ވު ލު ދަ އް ގެ ބަ މު ވު ރު ކު ރި ތެ ން ލު ހޭ

2014 ޮއުކޫޓަބުރ 28،  ޯމްލޑިްވްސ ެނަޝަންލ ުޔނިަވރސިޓީ 

ެފަކްލޓީ ޮއްފ ަޝރީާޢ ެއްންޑ ޯލ ަގއި ޑިްގރީައްށ ކިަޔަވުމްނެގްނާދ ަދރިަވުރްނެގ ެތެރއްިނ 
60 ަދރިަވަރަކްށ ަމުޢޫލާމުތ ޯހަދއި ލިބިަގުތުމެގ ަޙްއުޤެގ ާޤޫނާނ ެބހޭ ަމުޢޫލާމުތ ދިުނުމެގ 

ަބްއަދުލުވެމްއ ޭބްއުވެނެވ.

2014 ޮނެވްނަބުރ 4، ޯމްލޑިްވްސ ެނަޝަންލ ުޔނިަވރސިޓީ 

ްސރަީލްނާކަގއި ުހްނަނ ެއެމރިަކްނ ެއްނަބސީެގ އިްސެނުގުމެގ ަމތިްނ ެއެމރިާކެގ ަމުޢޫލާމުތ 
ޯހަދއި ލިިބަގުތުމެގ ަޙްއުޤެގ ާޤޫނާނ ެބހޭ ޮގުތްނ ައްލފާޟިާލ ޮކރީާނ ެޒެރްކ އްިނޮފޭމަޝްނ 
ޮއފިަސުރްނަނާށއި ުމާރަޖާޢ ޮކމިޓީެގ ޭބުފުޅްނަންށ ަމުޢޫލާމުތ ެދްއުވަމްށ ޭބްއުވުނ ަބްއަދުލުވްނ.

ައްޙަމުދ ަޢބީުރ އިްސާމޢީްލ، ެއސިްސަޓްންޓ ޑިެރްކަޓރ، މިންިސްޓރީ ޮއްފ . 1
ޫޓރިަޒްމ

ޙަަސްނ ަސޢީުދ، ެއސިްސަޓްންޓ ޮކްމޕިުއަޓރ ެޓްކނަީޝްނ، މިންިސްޓރީ ޮއްފ . 2
ޫޓރިަޒްމ

ާޢއިަޝުތ ަޢލީ، ޑިެރްކަޓރ ެޖެނަރްލ، މިންިސްޓރީ ޮއްފ ޫޓރިަޒްމ. 3

ޫމމާިނ ަވޙުީދ، ޑިެރްކަޓރ، ހިުއަމްނަރއިޓްްސ ޮކމިަޝްނ ޮއްފ ަދ ޯމްލޑިްވްސ . 4

ަޙްއާވ ަވްޖާދ، ަޕްބލްިކ ރިލަޭޝްންސ ޮއފިަސރ، ހިުއަމްނަރއިޓްްސ ޮކމިަޝްނ . 5
ޮއްފ ަދ ޯމްލޑިްވްސ 

ައއިަމްނ އްިބާރހްީމ، ޑިެރްކަޓރ ެޖެނަރްލ، ޯމްލޑިްވްސ ަމނަިޓރީ ޮއޯތރިޓީ. 6

ައްޙަމުދ ަފާޒްލ ޙަުސއްިނ، ެމޭނަޖރ މީޑިާއ، ޯމްލޑިްވްސ ަމނަިޓރީ ޮއޯތރިޓީ. 7

ުމަޙްއަމުދ މްުޝރިްފ، ެއޑިަޝަންލ ޯކޑިޭނަޓރ، މިންިސްޓރީ ޮއްފ ޑިެފްންސ . 8
ެއްންޑ ޭނަޝަންލ ެސކިުއރިޓީ

ައްޙަމުދ ަނޝުީދ، ސީނިައރ ުސްޕރްިނެޑްންޓ، މިންިސްޓރީ ޮއްފ ޑިެފްންސ . 9
ެއްންޑ ޭނަޝަންލ ެސކިުއރިޓީ
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ުދ، ޗީްފ ުސްޕރްިނެޑްންޓ، މިންިސްޓރީ ޮއްފ ޑިެފްންސ ެއްންޑ ޭނަޝަންލ ެސކިުއރިޓީ. 10 ައްޙަމުދ ަރޝީ

ައްޙަމުދ ާޢޞިްފ، ޗީްފ ުސްޕރްިނެޑްންޓ، މިންިސްޓރީ ޮއްފ ޑިެފްންސ ެއްންޑ ޭނަޝަންލ ެސކިުއރިޓީ. 11

ައްޙަމުދ ާޝްނ، ާޕަމަންންޓ ެސްކެރަޓރީ، މިންިސްޓރީ ޮއްފ ޑިެފްންސ ެއްންޑ ޭނަޝަންލ ެސކިުއރިޓީ. 12

ަމރަިޔްމ ުމަޙްއަމުދ، ސ. ްޕޮރްގާރްމ ޮއފިަސރ، ޑިާޕްޓަމްންޓ ޮއްފ ަހަޔރ ެއޑިުއޭކަޝްނ/ މިންިސްޓރީ ޮއްފ ެޢޑިުއޭކަޝްނ. 13

ާއަދްމ ަޝރީްފ، ޑިެރްކަޓރ، ޑިާޕްޓަމްންޓ ޮއްފ ަހަޔރ ެއޑިުއޭކަޝްނ/ މިންިސްޓރީ ޮއްފ ެޢޑިުއޭކަޝްނ. 14

ަސމީާރ ަޢލީ، ޑިެރްކަޓރ، ޑިާޕްޓަމްންޓ ޮއްފ ަހަޔރ ެއޑިުއޭކަޝްނ/ މިންިސްޓރީ ޮއްފ ެޢޑިުއޭކަޝްނ. 15

ުމަޙްއަމުދ ދީދީ، ާޕަމަންންޓ ެސްކެރަޓރީ، މިންިސްޓރީ ޮއްފ އިްސާލމިްކ ެއެފާއްޒ. 16

އްިބާރހްީމ ަސމީުރ، ޑިެރްކަޓރ ެޖެނަރްލ، މިންިސްޓރީ ޮއްފ އިްސާލމިްކ ެއެފާއްޒ. 17

ާޠާހ ަނޢުީމ، ައމީްނ ާޢްނުމ، މިންިސްޓރީ ޮއްފ އިްސާލމިްކ ެއެފާއްޒ. 18

ާފިތަމުތ ުމަޙްއަމުދ، ެއސިްސަޓްންޓ ޑިެރްކަޓރ، ލަޯކްލ ަގަވރަމްންޓ ޮއޯތރިޓީ. 19

ްމ، ެއްޑޮވޭކަޓރ، ލަޯކްލ ަގަވރަމްންޓ ޮއޯތރިޓީ. 20 ުމަޙްއަމުދ ހާޝި

ޑރ. ައްޙަމުދ ުޝުކރީ ޙަުސއްިނ، ސީއީޯއ، ލަޯކްލ ަގަވރަމްންޓ ޮއޯތރިޓީ. 21

ާއަދްމ ަޝރީްފ،ޑިެރްކަޓރ ެޖެނަރްލ،  ލަޯކްލ ަގަވރަމްންޓ ޮއޯތރިޓީ. 22

ަޢްބުދهللا ައުޒމްީނ، މީޑިައރ ޮއފިަސރ، ލަޯކްލ ަގަވރަމްންޓ ޮއޯތރިޓީ. 23

ަފރީާޝ ާއަދްމ، ޮކމިަޝްނ ެމްމަބުރ، ަކްސަޓްމްސ އްިނެޓްގރިޓީ ޮކމިަޝްނ. 24

ަބުދއިްއާޔ މާޫސ، ޑިެރްކަޓރ، ަކްސަޓްމްސ އްިނެޓްގރިޓީ ޮކމިަޝްނ. 25

ަނސާީމ ައްޙަމުދ، ޑިެރްކަޓރ ެޖެނަރްލ، ދެިވހިަބުހެގ ެއެކަޑމީ. 26

ާރފާިޢ ަޢްބުދްލާޤދުިރ، ަނއުިބ ަރޢީްސ، ދެިވހިަބުހެގ ެއެކަޑމީ. 27

ަޝުހާމ ަޢލީ، ެއްޑމްިނ ޮއފިަސރ، ދެިވހިަބުހެގ ެއެކަޑމީ. 28

ާޢއިަޝުތ ލާިޔާޝ، ލަީގްލ ޮއފިަސރ، ދެިވހިަބުހެގ ެއެކަޑމީ. 29

ުމަޙްއަމުދ ަވޙުީދ، ެޑޕުިއޓީ ޑިެރްކަޓރ، ދެިވހިަބުހެގ ެއެކަޑމީ. 30

ާޢއިަޝުތ ުމަޙްއަމުދ، ޑިެރްކަޓރ ާފަމޫސޓަިކްލ، ޯމްލޑިްވްސ ުފްޑ ެއްންޑ ްޑަރްގ ޮއޯތރިޓީ. 31

ަމރަިޔްމ ަޝްޒާނ، ސ. ެއްޑމްިނ ޮއފިަސރ، ޯމްލޑިްވްސ ުފްޑ ެއްންޑ ްޑަރްގ ޮއޯތރިޓީ. 32

ތާޫމ ާއަދްމ، ސ. ަމއިްކޯރ ަބޮއޮލޖިްސްޓ، ޯމްލޑިްވްސ ުފްޑ ެއްންޑ ްޑަރްގ ޮއޯތރިޓީ. 33

ާކްސޓިްނގ ޮކމިަޝްނ. 34 ުމަޙްއަމުދ ަސޢީުދ، ސީއީޯއ، ޯމްލޑިްވްސ ްބޯރްޑ

ާކްސޓިްނގ ޮކމިަޝްނ. 35 ައްޙަމުދ ާނޞުިރ، ެމޭނަޖރ ެއްޗ ާއރ، ޯމްލޑިްވްސ ްބޯރްޑ

ާކްސޓިްނގ ޮކމިަޝްނ. 36 އިްސާމޢީްލ ައއިަމްނ ޙަަސްނ، ސީ ެއްޗ ާއްރ ޯއ، ޯމްލޑިްވްސ ްބޯރްޑ

ާކްސޓިްނގ ޮކމިަޝްނ. 37 ުމަޙްއަމުދ ާނޞްިޙ، ޑިެރްކަޓރ ެޖެނަރްލ، ޯމްލޑިްވްސ ްބޯރްޑ

ާކްސޓިްނގ ޮކމިަޝްނ. 38 ޫނާރ ަޢލީ، ެސްކެރަޓރީ ެޖެނަރްލ، ޯމްލޑިްވްސ ްބޯރްޑ
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ާކްސޓިްނގ ޮކމިަޝްނ. 39 ުދ، ޑިެރްކަޓރ ެއްޗ ާއރ ެއްންޑ ެއްޑމިންިސްޓރަޭޝްނ، ޯމްލޑިްވްސ ްބޯރްޑ ައްޙަމުދ ަރޝީ

ާފާއ ެބހޭ ްޓަރއިބިުއަންލ. 40 ާޢޤިާޞ މާޫސ، ޑިެރްކަޓރ ،ަވޒީ

ަސުޢުދ ަޢްބުދްލަކރީްމ، ޑިެރްކަޓރ، ޯމްލޑިްވްސ ަކެރްކަޝަންލ ަސރވަިސްސ. 41

މާޫސ ަރމްީޒ، ސ. ެއްޑމްިނ ޮއފިަސރ، ޯމްލޑިްވްސ ަކެރްކަޝަންލ ަސރވަިސްސ. 42

އްިބާރހްީމ ުމަޙްއަމުދ ދީދީ، ެއސިްސަޓްންޓ ުސްޕރްިނެޓްނަޑްންޓ، ޯމްލޑިްވްސ ަކެރްކަޝަންލ ަސރވަިސްސ. 43

ާކްސޓިްނގ ޮކމިަޝްނ. 44 ައއިަމްނ ައްނަވުރ، ަޕްބލްިކ ރިލަޭޝްންސ ޯކޑިޭނަޓރ، ޯމްލޑިްވްސ ްބޯރްޑ

ާނޒިާމ ުމަޙްއަމުދ، ޑިެރްކަޓރ، ޯމްލޑިްވްސ ޮކލިފޭިކަޝްނ ޮއޯތރިޓީ. 45

ާއމިަނުތ ައްސާމ، ޑިެރްކަޓރ، ޯމްލޑީްވްސ ޮކލިފޭިކަޝްނ ޮއޯތރިޓީ. 46

ަޢްބުދهللا ަވޙުީދ، އ. ެއްގެޒްކޓްިވ ޑިެރްކަޓރ، ޯމްލޑިްވްސ މީޓިރިޮއޮލޖިަކްލ ަސރވަިސްސ. 47

ުމަޙްއަމުދ ަޢފީުފ ޙަުސއްިނ، ޑިެރްކަޓރ ެޖެނަރްލ، ަޕްބލްިކ ަވރްކ ާސވިަސްސ. 48

ައްޙަމުދ ުނުޢާމްނ، ޑިެރްކަޓރ، ަޕްބލްިކ ަވރްކ ާސވިަސްސ. 49

ައްޙަމުދ ާޝފިޢީ، ަސއިްޓ ެމޭނަޖރ، ަޕްބލްިކ ަވރްކ ާސވިަސްސ. 50

ަޢލީ ާޒހިުރ، ޑިެރްކަޓރ، ަޕްބލްިކ ަވރްކ ާސވިަސްސ. 51

ައއިމަިނުތ ަޢޫރާޝ ، ޑިެރްކަޓރ، މިންިސްޓރީ ޮއްފ ފަިޝރްީޒ ެއްންޑ ެއްގރިަކްލަޗރ. 52

ުމާނ ުމަޙްއަމުދ ާޙމުިދ، އ. ޑިެރްކަޓރ، މިންިސްޓރީ ޮއްފ ފަިޝރްީޒ ެއްންޑ ެއްގރިަކްލަޗރ. 53

ަމރަިޔްމ ަނޒީާފ، ސީނިައރ ރަިސރްޗ ޮއފިަސރ، މިންިސްޓރީ ޮއްފ ފަިޝރްީޒ ެއްންޑ ެއްގރިަކްލަޗރ. 54

ައްޙަމުދ ރިާޔްޒ ަޖުއަހރީ، ސ. ރަިސރްޗ ޮއޮފަސރ، މިންިސްޓރީ ޮއްފ ފަިޝރްީޒ ެއްންޑ ެއްގރިަކްލަޗރ. 55
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ޙަުސއްިނ ަޝރީްފ، ޑިެރްކަޓރ، ޭނަޝަންލ ބިުއޯރ ޮއްފ ްކެލސިފިކަޭޝްނ. 111

ަމރަިޔްމ ާޝދިާޔ، ަޕްބލްިކ ރިލަޭޝްންސ ެމޭނަޖރ، ޯމްލޑިްވްސ ެޕްނަޝްނ ެއްޑމިންިސްޓރަޭޝްނ. 112

ްމ، މީޑިާއ ޮއފިަސރ، މިންިސްޓރީ ޮއްފ ަހުއސިްނގ ެއްންޑ އްިންފާރްސްޓަރްކަޗރ. 113 ަސުޢުދهللا ގާސި

ުމަޙްއަމުދ ަޝުއޤީ، ެއސިްސެޓްންޓ ޑިެރްކަޓރ، މިންިސްޓރީ ޮއްފ ަހުއސިްނގ ެއްންޑ އްިންފާރްސްޓަރްކަޗރ. 114

އްިބާރހްީމ ަފާޔްޟ، ޑިެރްކަޓރ، މިންިސްޓރީ ޮއްފ ަހުއސިްނގ ެއްންޑ އްިންފާރްސްޓަރްކަޗރ. 115

ުމަޙްއަމުދ ަޝރީްފ، ާޕަމަންންޓ ެސްކެރަޓރީ، މިންިސްޓރީ ޮއްފ ަހުއސިްނގ ެއްންޑ އްިންފާރްސްޓަރްކަޗރ. 116

ައްޙަމުދ ޫޔުސްފ، ޑ. ޑިެރްކަޓރ ެޖެނަރްލ، ޭނަޝަންލ އްިންސޓިޓިުއްޓ ޮއްފ ެއޑިުއޭކަޝްނ. 117

ވާިސާމ ޙަަސްނ، ެހްޑ ޮއްފ ޑިާޕްޓަމްންޓ، ުކްއލިްއަޔުތްއދިރާާސތިްލއިްސާލމިްއާޔ. 118

ުމަޙްއަމުދ ާޒހިުރ، ެލްކަޗަރރ، ުކްއލިްއަޔުތްއދިރާާސތިްލއިްސާލމިްއާޔ. 119

ާޢއިަޝުތ ަޢްދާންނ، ޮސްޕްޓެވައރ ެއަނލްިސްޓ، ޭނަޝަންލ ެސްނަޓރ ޮފރ އްިނޮފޭމަޝްނ ެޓްޗޮނޮލޖީ. 120

ައްޙަމުދ  ުމަޙްއަމުދ، ްޕޮރެޖްކްޓ ޯކޑިޭނަޓރ، ްޓާރްންސޭޕަރްނސީ ޯމްލޑިްވްސ. 121
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2014 ޮނެވްނަބުރ 20، ޯމްލޑިްވްސ ޯޕްޓްސ ލިމިަޓްޑ މީޓީްނގ ޫރްމ

ޯމްލޑިްވްސ ޯޕްޓްސ ލިމިެޓްޑ ެގ ސީނިައރ ުމަވްއަޒުފްނަންށ ޭބްއުވުނ ެސަޝްނ

އްިބާރހްީމ ަޝހީުދ، އ.ެޖެނަރްލ ެމޭނަޖރ. 1

ޙަުސއްިނ ައުހަމުދ، އ.ެޖެނަރްލ ެމޭނަޖރ. 2

ުދ، ެޖެނަރްލ ެމޭނަޖރ. 3 އްިބާރހްީމ ަރޝީ

ުމަޙްއަމުދ ުމޢިްއުޒ، ޮކްންޓޯރަލރ. 4

ައްޙަމުދ އާިންނ، އ. ޗީްފ އްިނޖިނިައރ. 5

ާއަދްމ ޝިާފްނ، އ. ެޖެނަރްލ ެމޭނަޖރ. 6

ަޢްބުދްލަވްއާހްބ، އ. ެޖެނަރްލ ެމޭނަޖރ. 7

ުމަޙްއަމުދ ަމްޙޫޖްބ، އ. ެޖެނަރްލ ެމޭނަޖރ. 8

ާރބީްޙ ުމަޙްއަމުދ، ެއސިްސަޓްންޓ ެއްގެޒެކޓްިވ ޮއފިަސރ. 9

ަޢލީ ައްޙަމުދ، ެޖެނަރްލ ެމޭނަޖރ. 10

ުމަޙްއަމުދ ަވޖީްހ، އ. ެޖެނަރްލ ެމޭނަޖރ. 11

ަމުހދީ ޢިާމުދ، ސީ.އީ.ޯއ. 12

ައްޙަމުދ ަނޝުީދ، ެޑޕުިއޓީ ަހަބރ މްާސަޓރ. 13

ޙަަސްނ ުމްޒނީ ުމަޙްއަމުދ، ެއސިްސަޓްންޓ ެޖެނަރްލ ެމޭނަޖރ. 14

2014 ޮނެވްނަބުރ 23، މިންިސްޓރީ ޮއްފ ެއޑިުއޭކަޝްނެގ ޮކްނަފެރްންސ ޫރްމ

މިންިސްޓރީ ޮއްފ ެއޑިުއޭކަޝްނެގ އްިނޮފޭމަޝްނ ޮއފިަސުރްނާނއި ުމާރަޖާޢ ޮކމިޓީެގ ޭބުފުޅްނަންށ ޭބްއުވުނ ަބްއަދުލުވްނ

ޑރ. ަޢްބުދްލުމްޙސިްނ ުމަޙްއަމުދ، ާޕަމަންންޓ ެސްކެރަޓރީ. 1

ާއމިަނުތ ަންޖާފ، ެއޑިުއޭކަޝްނ ޑިެވލްޮޕަމްންޓ ޮއފިަސރ. 2

ަޢްބުދهللا އްިބާރހްީމ، ޑިެރްކަޓރ. 3

ަސމީާރ ަޢލީ، ޑިެރްކަޓރ. 4

ުދ، ެއޑިުއޭކަޝްނ ޑިެވލްޮޕަމްންޓ ޮއފިަސރ. 5 ަޢލީ ަރޝީ
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2014 ޮނެވްނަބުރ 26، ުޔނިަވރސިޓީ ެސމިަނރ ޫރްމ

ްސރަީލްނާކަގއި ުހްނަނ ެއެމރިަކްނ ެއްމަބސީެގ އިްސެނުގުމެގ ަމތިްނ ެއެމރިާކެގ ަމުޢޫލާމުތ ޯހަދއި ލިބިަގުތުމެގ ަޙްއުޤެގ 
ާޤޫނާނއި

ެބހޭ ޮގުތްނ މްިސ. ޮކރީާނ ެޒެރްކ އްިނޮފޭމަޝްނ ޮއފިަސުރްނާނއި ުމާރަޖާޢ ޮކމިޓީެގ ޭބުފުޅްނަންށ ަމުޢޫލާމުތ ެދްއުވަމްށ 
ޭބްއުވުނ ަބްއަދުލުވަމްށ ަވަޑއުިނަގްނަނާވ އްިނޮފޭމަޝްނ ޮއފިަސުރްނަންށ ޭބްއުވުނ ަބްއަދުލުވްނ

ާޢއިަޝުތ ަމުއރްީނ، ސ. ެއްޑމްިނ ޮއފިަސރ ) އްިނޮފޭމަޝްނ ޮއފިަސރ(، އިެލްކަޝްންސ ޮކމިަޝްނެގ . 1
އިާދާރ

ޙަުސއްިނ ައމީްނ ަނޞުީރ، އްިނޮފޭމަޝްނ ޮއފިަސރ، މިންިސްޓރީ ޮއްފ ޫޔްތ ެއްންޑ ްސޯޕޓްްސ. 2

ަޢލީ ަސާމްޙ، ސ. ޮއފިަސރ، ެކޕަިޓްލ ާމެކްޓ ޑިެވލްޮޕަމްންޓ ޮއޯތރިޓީ. 3

ާފިޠަމުތ ަސާމ، ސ. ޮއފިަސރ، ެކޕަިޓްލ ާމެކްޓ ޑިެވލްޮޕަމްންޓ ޮއޯތރިޓީ. 4

ޙަަސްނ ަޚލްީލ، އްިނޮފޭމަޝްނ ޮއފިަސރ، ޑިާޕްޓަމްންޓ ޮއްފ އިމިްގޭރަޝްނ ެއްންޑ ެއމިްގޭރަޝްނ. 5

ަޢލީ ަޞާބްޙ، ެއްޑމްިނ ޮއފިަސރ، ުޖެވަނއްިލ ޖްަސޓްިސ ުޔނިްޓ. 6

ަނޞާީރ ުމަޙްއަމުދ، ސ. ެއްޑމްިނ ޮއފިަސރ، މިންިސްޓރީ ޮއްފ ޯހްމ ެއެފާއްޒ. 7

ާޢއިަޝުތ ަޝްމާލ، ޑިެރްކަޓރ، ަޕްބލްިކ ަވރްކްސ ަސރވަިސްސ. 8

ާސޖިާދ ަމުޖދީ،  މީޑިާއ ޮއފިަސރ، ހިުއަމްނ ަރއިޓްްސ ޮކމިަޝްނ. 9

ަޙްއާވ ަވުޖާދ، ޕީ ާއްރ ޮއފިަސރ، ހިުއަމްނ ަރއިޓްްސ ޮކމިަޝްނ. 10

ޙަަސްނ ަމނުިކ، ސ. ކްޭސ ޮއފިަސރ /  އްިނޮފޭމަޝްނ ޮއފިަސރ، ެއްނޓި ޮކަރްޕަޝްނ ޮކމިަޝްނ. 11

ާޢއިަޝުތ ަނސްީމ، ޮކމިުއނިކަޭޝްނ ޮއފިަސރ / އްިނޮފޭމަޝްނ ޮއފިަސރ، އޮޑިަޓރ ެޖެނެރްލެގ ޮއފީްސ. 12

ަމްޖާދ ަރމްީޒ، ސީނިައރ ެއްޗ ާއްރ ޮއފިަސރ، ލަޯކްލ ަގަވރަމްންޓ ޮއޯތރިޓީ. 13

ަޢްބުދهللا ައްޒމްީނ، މީޑިައރ ޮއފިަސރ، ލަޯކްލ ަގަވރަމްންޓ ޮއޯތރިޓީ. 14

ަޝކީާލ އިްސާމޢީްލ، ސ. ެއްޑމްިނ ޮއފިަސރ، ޢިާމުދްއދީްނ ްސޫކްލ. 15

ާޢއިަޝުތ ައްދާންނ، ޮސްފްޓެވައރ ެއްނލްިސްޓ، ޭނަޝަންލ ެސްނަޓރ ޮފރ އްިނޮފޭމަޝްނ ެޓްކޮނޮލޖީ. 16

ަމރަިޔްމ ަނޒީާފ، ސ. ރާީސްޗ ޮއފިަސރ، މިންިސްޓރީ ޮއްފ ފަިޝރްީޒ ެއްންޑ ެއްގރިަކްލަޗރ. 17

ާއަދްމ ޒިާޔުދ، ސ. ރާީސްޗ ޮއފިަސރ، މިންިސްޓރީ ޮއްފ ފަިޝރްީޒ ެއްންޑ ެއްގރިަކްލަޗރ. 18

ުމަޙްއަމުދ ާޒހިުރ، ެއްޑމްިނ ޮއފިަސރ، ޑިާޕްޓަމްންޓ ޮއްފ ުޖޑީަޝްލ ެއްޑމިންިސްޓރަޭޝްނ. 19
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2014 ޑެިސްނަބުރ 24، މިންިސްޓރީ ޮއްފ ފިޭންންސ ެއްންޑ ްޓެރަޒރީ

މިންިސްޓރަީތުކެގ ާޕަމަންންޓ ެސްކެރަޓރްީނަންށ ޭބްއުވުނ ަމުޢޫލާމުތ ދިުނުމެގ ަބްއަދުލުވްނ

ޑޮްކަޓރ ަޢްބުދهللا ަނޞުީރ، ާޕަމަންންޓ ެސްކެރަޓރީ، މިންިސްޓރީ ޮއްފ ފަިޝރްީޒ ެއްންޑ . 1
ެއްގރިަކްލަޗރ

ޑޮްކަޓރ ައްޙަމުދ ާޞލިްޙ، ާޕަމަންންޓ ެސްކެރަޓރީ، މިންިސްޓރީ ޮއްފ ޫޓރިަޒްމ. 2

ައްލފާޟިްލ ުމަޙްއަމުދދީދީ، ާޕަމަންންޓ ެސްކެރަޓރީ، މިންިސްޓރީ ޮއްފ އިްސާލމިްކ ެއެފާއްޒ. 3

ައްލފާޟިްލ ައްޙަމުދ ާޝްނ ަމްނޫޞުރ، ާޕަމަންންޓ ެސްކެރަޓރީ، މިންިސްޓރީ ޮއްފ ޑިެފްންސ . 4
ެއްންޑ ޭނަޝަންލ ެސކިުއރިޓީ

ައްލފާޟިާލ ުސްލާޠާނ ާޝކިުރ، ާޕަމަންންޓ ެސްކެރަޓރީ، ެއަޓރނީ ެޖެނަރްލ ޮއފީްސ. 5

ޑޮްކަޓރ ަޢްބުދްލުމްޙސިްނ ުމަޙްއަމުދ، ާޕަމަންންޓ ެސްކެރަޓރީ، މިންިސްޓރީ ޮއްފ ެއޑިުއޭކަޝްނ. 6

ައްލފާޟިްލ އިްސާމޢީްލ ަޢލި ަމނުިކ، ާޕަމަންންޓ ެސްކެރަޓރީ، މިންިސްޓރީ ޮއްފ ފިޭންންސ. 7

ައްލފާޟިްލ ައްޖަވުދ މްުޞަޠާފ، ާޕަމަންންޓ ެސްކެރަޓރީ، މިންިސްޓރީ ޮއްފ ެއްނަވަޔަރްނަމްންޓ. 8

ައްލފާޟިާލ ާފިޠަމުތ ަޝފީާޤ، ާޕަމަންންޓ ެސްކެރަޓރީ، މިންިސްޓރީ ޮއްފ ޯލ ެއްންޑ ެޖްނަޑރ. 9

ައްލފާޟިްލ ޙަަސްނ ޝިާފުޢ، ާޕަމަންންޓ ެސްކެރަޓރީ، މިންިސްޓރީ ޮއްފ ޮފރިްނ ެއެފާއްޒ. 10

ައްލފާޟިްލ އްިބާރހްީމ ަޝހީުބ، ާޕަމަންންޓ ެސްކެރަޓރީ، މިންިސްޓރީ ޮއްފ ޯހްމ ެއެފާއްޒ. 11

ައްލފާޟިާލ ގީާލ ަޢލީ، ާޕަމަންންޓ ެސްކެރަޓރީ، މިންިސްޓރީ ޮއްފ ެހްލްތ. 12

ޓްސް ން ވެ އާ އި ޑި މީ

2014 ެސުޕެޓްނަބުރ 16 ޑިޮމްކަރސީާއއި ަމުޢޫލާމުތ ޯހަދއި ލިިބަގުތުމެގ ަޙްއުޤެގ ާޤޫނާނ ެބހޭ ަމުޢޫލާމުތ 
ދިުނަމްށ ދެިވހާިރްއޭޖެގ ައުޑަގއި ޭބްއުވުނ ހުޭލްނެރތި ުކުރުމެގ ަލއްިވ ޯފަރެމްއަގއި އްިނޮފޭމަޝްނ ޮކމިަޝަނުރ 

ައްލފާޟިްލ ަޢްބުދްލަޢޒީުޒ ަޖާމުލ ައޫބަބުކުރ ަބއިެވރެިވަވަޑއި ަގެތެވ.

ުލްނެތރި ުކުރުމެގ ޮގުތްނ  ޮކްށ ހޭ ުތްނ ައުހުލެވރި ަގުތުމެގ ަޙްއަޤްށ ަރްއޔި ަމުޢޫލާމުތ ޯހަދއި ލިބި
ްނުފނިްނ  ެގްނ ޓީވީ ްސޮޕްޓަތްއ ަތްއާޔުރޮކްށ ެއ ުކ ާނ ުގޅި ްނގ ޯކަޕރަޭޝ ާކްސޓި ްވްސ ްބޯރްޑ ޯމްލޑި

ްނ ެއ ްސޮޕްޓަތްއ ޮފުނަވުމްނ ެގްނަދަވެއެވ.  ްވްސއި ަޜްނ ޯމްލޑި ހިްނާގ ެޓެލވި

ތައް    ން ޔާ ލީ ބަ މާ

151 :) ދު ރަ ޓް ޚަ ޖެ ޔާ )ބަ ރި ނަސް އޭ ޒް ބި

2014 ަވަނ ައަހުރ ޮއފީުހެގ ަބެޖަޓްށ ލުިބނީ: 1،529،538.00 ުރފާިޔ ެއެވ.

ަޚަރުދ ުކެރުވނީ: 1,033,129.00 ުރފާިޔ ެއެވ.	 

ާބކީ ވީ: 496,409.18 ުރފާިޔ ެއެވ. )ަތުފޞީުލ 25 ަވަނ ަޞުފާޙަގއި(	 
 

މިައަހުރެގެތޭރަގއި ާއްމަދނެީގ ޮގުތަގއި މި ޮއފީަހްށ ެއްއވްެސ ަފއާިސެއްއ ލިބިަފެއްއ ުނެވެއެވ.
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ން މު ން ނިި

ން ލު ޮކށް ގަ ހަ ތް ފާ ކަ އް ވާ މަސަ އި ފަ ވި ރެ ކު
ުންނާވ  ަހްށ ޭބ ކީ ޮއފީ ްއަކަތ ެވ ދަިޔ ައަހުރ ުކެރުވުނ ެއްނެމ ުމހިްއުމ ަމަސ ވުޭތ
ާޒުމ ަހަމެޖްއުސަމްށ ުކެރުވުނ  ްނތި ުކުރުމެގ އި ްއަކްތ ުމޮކްށ ަމަސ ަތްއ ާޤއި ަލްތ ަވސީ

ާކއި ުއޫޞުލަތްއ  ުދަތ ްނ ަގާވއި ާވ ޮގުތެގ ަމތީ ުތުރްނ ާޤޫނުނަގއި ެގ އި ްއަކެތެވ. މީ ަމަސ
ުންނާވ  ަހްށ ޭބ ާކެއުކ ޮއފީ ްއަކްތަތ ްއަކެތެވ. މި ަމަސ ެއަކަށައަޅއި ާޢްއުމުކުރުމެގ ަމަސ

ެވ. ުވެނ ަގެނ ްއ ެވްސ ަފަށއި ްއަކްތަތ ުމަވްއަޒުފްނ ަހަމުކުރުމެގ ަމަސ

ުކުރުމެގ  ްއަކަތްށ ައުހުލެވރި ުހެގ ަމަސ ުނާމއި ޮއފީ ުމަވްއަޒުފްނަންށ ަތްމރީުނ ދި
ަސުރްނާނއި  ްނޮފޭމަޝްނ ޮއފި ަގެނުވެނެވ. ައދި އި ެވދަިޔ ައަހުރ ަފަށއި ްއަކްތެވްސ ވުޭތ ަމަސ

ުތުރްނ  ެގ އި ަގެނުވެނެވ. މީ ްއަކްތެވްސ ަފަށއި ުނުމެގ ަމަސ ްނާމާދުރެވރީްނަންށ ަމުޢޫލާމުތ ދި ޒި
ްއ  ާއ ެމުދެވރިޮކްށެގްނާނއި ަތްމރީުނ ްޕޮރްގާރްމަތ ޑި ުކުރަމްށ މީ ުލްނެތރި ުތްނ ހޭ ަރްއޔި

ަފެއެވ. ެކްއ ަވނީ ުކެރވި ްއަކްތަތ ެގްނާވ ަމަސ ެގްނ ެއަކށީ ހިްނަގއި

އް ތަ އް ތަ ން ވާ ކަ އި ފަ ވި ރޭ ން ރަ ކު
ާކއި މިްނަގނުޑަތްއ  ާކއި ުއޫޞުލަތ ުދަތ ުހެގ ަގާވއި ާދ 2015 ަވަނ ައަހަރކީ ޮއފީ ހިނަގުމްނ މި

ުތްނަންށ ަފޭސަހޮކްށ ެދޭވެނ  ަގުތްނ ާޢްނުމ ަރްއޔި ެއަކަށައަޅއި ަމުޢޫލާމުތ ޯހަދއި ލިބި
ުކުރުމެގ  ުލްނެތރި ުތްނ ހޭ ެކެވ. ަރްއޔި ެގ ަވަރްށ ޮބުޑ ައާމެޒ ައަހަރަކްށ ެހުދަމކީ ައުޅަގނުޑ
ަސުރްނ ަތްމރީުނުކުރުމެގ  ްނޮފޭމަޝްނ ޮއފި ުތުރްނ އި ްއ ހިްނުގުމެގ އި ެއކި ްޕޮރްގާރްމަތ ެއކި
ުކާރެނ  ްއަކްތ ްސަކެމްއ ދީެގްނ ަމަސ ްއ ހިްނުގަމކީ ެވްސ މި ައަހުރ ަވަރްށ އި ްޕޮރްގާރްމަތ

ެކެވ. ެކ ާދއިާރަތ

ުތުރުކުރަމްށަޓަކއި ުމަވްއަޒުފްނ  ްނ އި ބުިލަކ ަކްނަކްނ ެއްނެމ ަހުރަދާނޮކްށ ާޤ މި
ްސަކެމްއ ެދޭވެނެއެވ. ަތްމރީުނުކުރަމްށ ާޚްއަޞ އި

ުތްނާނ  ކީ، ަރްއޔި ަޓ ެޓްއ ަތާޢުރުފޮކްށ ެއ ެވްބަސއި ުހެގ ެވްބަސއި ަވުގތީ ޮގުތްނ ޮއފީ
ަކްށ  ަޓ ުންނުކެރޭވެނ، ަމުޢޫލާމުތ ުމްއަސނދި ަނޫމާނ ެވްބަސއި ްނ ޭބ ، ަފޭސަހއި ެތރި ަރުޙަމްތ

ްއަކުތެގ ަނތީާޖ  ެކްއ ުކަރުމްނެނެވ. މި ަމަސ ްއަކްތަތ ެގްނަދނީ ަމަސ ާހުރ މި ެހުދަމްށ މި
ެދެވ. ެފުނަމކީ މި ައަހަރްށ ުކާރ ެއްނެމ ޮބުޑ ެއްއ ުއްއމީ

ން ރި ގެ ކު މު ލު އި މަ ން ނި
ްއަތ ުދަވުހ މި  ްނ،  2014 ޯއަގްސްޓ 31 ވީ ާއދީ ުލުމެގ ުކރީ ޯޕުޓ ނިްނަމއި މި ރި

ުހެގ  ެވދަިޔ 5 ަމްސ ުދަވުހެގެތޭރަގއި މި ޮއފީ ްއަކްތ ެފުށުނ ަފުހްނ، ވުޭތ ުހެގ ަމަސ ޮއފީ
ްނ  ަހަމ ުކުރުމަގއި ަސުރާކުރެގ ަތާފުތ ުމައްއަސާސަތުކ ަތްއ ުފރި ަލްތ ާކއި ަވސީ ްއަކްތަތ ަމަސ

ުކަރެމެވ.  ްނ ާފަހަގ ަކ ެތރި ލުިބުނ ެއްއާބުރ ެލްއުވާމއި ެއހީ

ަޔްށ  ްނ ުކރި ްނަކ ުމ ުކުރުމެގ ެއްނެމަހއި ަކ ަތްއ ާޤއި ަލްތ ެއޮގުތްނ، ޮއފީްސ ުއަފްއަދއި ަވސީ
ްއަޒްތެތރި  ަކްށަޓަކއި ާރްއޭޖެގ ޢި ުފުޅަތ ޮގްތ ަވަރްށ ާގުތ ަބްއަލަވއި ެވެދްއވި ެއހީ ދަިޔ

ުދްލަޤްއޫޔަމްށ ުނަހުނ  ްނ ަޢްބ ްލ ަޢްބުދهللا ާޔމީ ުސްލުޖްމހޫިރްއާޔ ައްލާފޟި ަރއީ
ަވެމެވ.  ަކާމެއުކ ުޝުކުރ ަދްނަނ ްޚާލްޞެތރި އި

ަކއި  ަހަމުކުރަމްށަޓ ްނ ުފރި ްނަކ ުހެގ ަކ ަހަކްށ ުވާމެއުކ ޮއފީ ަހކީ ައަލްށ ުއެފުދުނ ޮއފީ މި ޮއފީ
ްނ ޯހާދްނ ެޖުހެނެވ.  ަކ ެތރި ަނ ުމައްއަސާސަތެކްއެގ ަލަފާޔއި ަފްނނީ ެއހީ ަދުއަލުތ ަވަރްށ ގި

ްނ  ްނެމ ުމައްއަސާސައުކ ްނެމ ަކެމްއަގއި ެވްސ ޮކ ލި ޮކ ެއ ޮގުތްނ ައުޅަގނުޑ ަދްނަނަވއި
، ެއ ުހރިާހ  ަބެއްއ ަކަމްށވީތީ ަފއި ަވީނ ަވަރްށ ައަވްސ ެއެދޭވ އިާޖ ެވްސ ެވެދްއަވއި
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ަވެމެވ.  ަކާމެއުކ ުޝުކުރ ަދްނަނ ުޚާލްޞެތރި ަކްށ ެވްސ ުނަހުނ އި ަފާރްތަތ

ްނ  ުކ ާދާރަތ ާރްނ ެފުށާމެއުކ ަދުއަލުތެގ އި ަގުތުމެގ ާޤޫނަންށ ަޢަމުލުކ ަމުޢޫލާމުތ ޯހަދއި ލިބި
ވި  ެވ، ައދި ެއ ާޤޫނަންށ ަޢަމުލ ުކެރްއުވުމަގއި ެބެހްއެޓ ެއ ާޤޫނަންށ ައުހުލެވރި

ުކާރ ަކެމެކެވ. ައަލްށ  ަމކީ ެވްސ މި ުފުރަޞުތަގއި ައުޅަގނުޑ ުއަފާލެއުކ ާފަހަގ ަސާމުލަކ
ާކެއުކ  ަތ ަނުގަނ ުހަރްސަތާކއި ަދތި ަވުމްނ ދަިޔ ުނަހުނ ގި ަމތި ެފުށުނ ަކަމަކްށ ުވާމެއުކ ުކރި
، ާޤޫނުނެގ  ަވނީ ަފއި ްއަކްތ ުކަރްއަވއި ުކްނ ަމަސ ެވްސ ަދުއަލުތެގ ުހރިަހއި ުމައްއަސާސަތަކ

ުކަރެމެވ.   ަކްނ ެވްސ ައުޅަގނުޑ ާފަހަގ ަކާމެއުކަގއި ުތ ޫރާޙ ެއްއޮގަތްށ ާސބި

ުރުމަގއި  ުލުކ ަތްއ ޙާޞި ާޔބީ އިާވ ާކމި ަހްށ ޯހދަިފ ެގެތޭރަގއި މި ޮއފީ ެވދަިޔ ުކުރ ުމްއަދުތ ވުޭތ
ެޖހޭ  ޮކްށަލްނ ކީ ެވްސ ާފަހަގ ަކ ްއަކްތަތ ުހެގ ެވރިްނާނއި ުމަވްއަޒުފްނ ުކެރްއވި ުބަރ ަމަސ ޮއފީ

ުކެރްއވި ެއްނެމަހއި  ްއަކްތ ަކއި ަމަސ ައްށަޓ ާޔބީ ުހެގ ާކމި ެކެވ. ެއޮގުތްނ ޮއފީ ްއަކްތަތ ަމަސ
ުފްނަންށ ަވަރްށ  ްނުކަރުމްނ ެއ ުހރިަހއި ުމަވްއޒި ްއަކުތެގ ައުގ ަވަޒ ުމަވްއަޒުފްނެގ ަމަސ

ަވެމެވ. ަކާމެއުކ، ުޝުކުރ ަދްނަނ ުޚާލްޞެތރި އި

ެއެވ.  ާޔބީ މިްނަވުރުކަރްއާވށި ްއަކުތަގއި ާކމި ާމްތهللا، ައުޅަގނުޑެމްނެގ ަމަސ

25 ަރބީުޢްލާއޚިުރ 1436

15  ެފުބުރަވރީ  2015
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ަޖާވުބ ެދުވުނ ަމްއަސަލުގުޅްނުހރި އިާދާރލުިބުނ ތާރީްޚސިޓީެގ ތާރީުޚ
ތާރީުޚ

ަޖާވުބެދވިަފއިާވ ަލާފ ދިުންނ
ުމްއަދުތ

20 ޮއްކޯޓަބުރ 
2014

21 ޮއްކޯޓަބުރ 
2014

އްިނޮފޭމަޝްނ 
ޮކމިަޝަނުރެގ ޮއފީްސ

ެއެހްނ މެީހްއެގ ަނުމަގއި 
ަރޖިްސަޓރީޮކްށަފއިާވ 

ެގެއްއެގ ަރޖިްސަޓރީެގ 
ޮކޕީ ޯހުދަމްށ ެއދި 

މަީހުކ ސިޓީ ުލުމްނ 
މިަކުމަގއި ަކްނުކާރެނ 
ޮގުތެގ ަލަފަޔަކްށ 

ެއުދްނ

10 ޮނެވްނަބުރ 
2014

ަމުޢޫލާމުތ ޯހަދއި ލިބިަގުތުމެގ 
ާޤޫނުނެގ 23 ަވަނ ާމްއާދެގ 

)ށ( ާއ ަޙާވާލީދ މިއީ 
ތްިނަވަނ ަފާރުތެގ ަޙްއުޤ 
ެއުކެލޭވ ަކަމަކްށ ވާތީ 

މިޮގުތެގ ަމތީްނ ަލާފ ދިުންނ

21 ުދަވުހެގ 
ެތޭރަގއި

 01
ޮނެވްނަބުރ 

2014

4 ޮނެވްނަބުރ 
2014

ސިވިްލ ަސރވްިސ 
ޮކމިަޝްނ )ސީެއްސސީ(

ައމިްއަލ ަފާރަތުކްނ 
ސީެއްސސީ ައްށ ެއ 
ޭބުފާޅެގ ަމްއަސަލެއްއ 

ަބަލއި ންިނާމ 
މިންިސްޓރީ ޮއްފ 
ެއޑިުޔޭކަޝަންށ 

ޮފުންއާވަފއާިވ ސިޓީެގ 
ެއްއަބއި ުއނެިވަފއިާވތީ 
ެއ ސިޓީ މި ޮއފީްސ 
ެމުދެވރޮިކްށ ޯހުދަމްށ 
ެއދި ޮފުނާވަފއިާވ ސިޓީ

06 ޮނެވްނަބުރ 
 2014

ާޤޫނުނެގ 41 ަވަނ ާމްއާދ ެގ 
)ށ( ާއ ަޙާވާލދީ ަދުއަލުތެގ 
އިާދާރެއްއެގ އްިނޮފޭމަޝްނ 

ޮއފިަސުރެގ ުނަވަތ 
އްިނޮފޭމަޝްނ ޮއފިަސުރްނެގ 
ންިނުމާމ ެމުދ ހްިތަހަމުނެޖހޭ 
ަފާރެތްއާވަނަމ ެއންިނުމެމްއ 

ންިނމި ތާރީުޚްނ ެފށިެގްނ 30 
)ތިރީްސ( ުދަވުހެގ ެތޭރަގއި 
ެއަކްނ ުމާރަޖާޢ ޮކމިޓީައްށ 
ުހަށެހޅާިދެނަކަމްށ ާޤޫނނީ 

ަލާފ ދިުންނ.

3 ުދަވުހެގ ެތޭރަގއި

 09
ޮނެވްނަބުރ 

2014

09 ޮނެވްނަބުރ 
2014

ަހްއުދްނަމތީ ޮފަނޫދ 
ަކުއްނސްިލެގ އިާދާރ 

ޕަާސަންލ ަފއުިލަގއިުހރި 
ަބެއްއ ަމުޢޫލާމުތަތްއ 
ޯހުދަމްށ ެއުދުމްނ 

ަހްއުދްނަމތީ ޮފަނޫދ 
ަކުއްނސުިލެގ އިާދާރއިްނ 

ެއ ލެިޔކިުޔްނަތްއ 
ލިިބަފއުިނާވތީ 

ޮފުނާވަފއިާވ ސިޓީ

12 ޮނެވްނަބުރ 
2014

ާޤޫނުނެގ 41 ަވަނ ާމްއާދ ެގ 
)ށ( ާއ ަޙާވާލދީ ަދުއަލުތެގ 
އިާދާރެއްއެގ އްިނޮފޭމަޝްނ 

ޮއފިަސުރެގ ުނަވަތ 
އްިނޮފޭމަޝްނ ޮއފިަސުރްނެގ 
ންިނުމާމ ެމުދ ހްިތަހަމުނެޖހޭ 
ަފާރެތްއާވަނަމ ެއންިނުމެމްއ 

ންިނމި ތާރީުޚްނ ެފށިެގްނ 30 
)ތިރީްސ( ުދަވުހެގ ެތޭރަގއި 
ެއަކްނ ުމާރަޖާޢ ޮކމިޓީައްށ 
ުހަށެހޅާިދެނަކަމްށ ާޤޫނނީ 

ަލާފ ދިުންނ.

4 ުދަވުހެގ ެތޭރަގއި

 17
ޮނެވްނަބުރ 

2014

19 ޮނެވްނަބުރ 
2014

ޯމްލޑިްވްސ 
ާކްސޓިްނގ  ްބޯރްޑ
ޯކަޕރަޭޝްނ )ެއްމ.

ބީ.ސީ(

މީޑިާއ ެނުޓްނާނ 
ައއިްސޓީވްީނ 

ޯވްލްޑ ަކްޕ ެދްއކި 
ަމްއަސަލ ޯމްލޑިްވްސ 

ާކްސޓިްނގ  ްބޯރްޑ
ޯކަޕރަޭޝުންނ 

ަތްޙޤުީޤޮކްށ ެއަމްއަސަލ 
ންިނާމަފއިާވ ޮގުތެގ 
ރިޯޕުޓ ެއްމބީސީައްށ 

ލިިބަފއުިނާވތީ 
އްިނޮފޭމަޝްނ 

ޮކމިަޝަނުރެގ ޮއފީްސ 
ެމުދެވރޮިކްށ ަމުޢޫލާމުތ 

ޯހުދަމްށ ެއދި 
ޮފުނާވަފއިާވ ސިޓީ.

20 ޮނެވްނަބުރ 
2014

ާޤޫނުނެގ 41 ަވަނ ާމްއާދ ެގ 
)ށ( ާއ ަޙާވާލދީ ަދުއަލުތެގ 
އިާދާރެއްއެގ އްިނޮފޭމަޝްނ 

ޮއފިަސުރެގ ުނަވަތ 
އްިނޮފޭމަޝްނ ޮއފިަސުރްނެގ 
ންިނުމާމ ެމުދ ހްިތަހަމުނެޖހޭ 
ަފާރެތްއާވަނަމ ެއންިނުމެމްއ 

ންިނމި ތާރީުޚްނ ެފށިެގްނ 30 
)ތިރީްސ( ުދަވުހެގ ެތޭރަގއި 
ެއަކްނ ުމާރަޖާޢ ޮކމިޓީައްށ 
ުހަށެހޅާިދެނަކަމްށ ާޤޫނނީ 

ަލާފ ދިުންނ.

2 ުދަވުހެގ ެތޭރަގއި

ލު ފްސީ އް ތަ ތަ ވާ ކު އި ޝަ ކާ ތަ ލަ އްސަ ނު މަ ޅު ހެ ށަ ލު 2 | ހު ވަ ދު ޖަ
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 18
ޮނެވްނަބުރ 

2014

18 ޮނެވްނަބުރ 
2014

މިންިސްޓރީ ޮއްފ 
ަހުއސިްނގ ެއްންޑ 
އްިންފާރްސްޓަރްކަޗރ

ަތރިަކއިްނ ާއްނުމ 
ަފާރަތަކްށ ލިިބަފއާިވ 
ޢިާމާރެތްއ ދ.ާވނީ 
ަރްއޔިުތްނަންށ 
ައާމުޒުކެރވެިގްނ 
އިާމާރްތުކާރ 53 

ަހުއސިްނގ ުޔނިުޓެގ 
ެތޭރަގއި ހެިމނަިފއިޭވޯތ 
ާސުފުކުރަމްށަޓަކއި 

ދ.ާވނީ ަކުއްނސްިލެގ 
އިާދާރއިްނ އިުޢާލުނ 

ުކަރްއާވަފއާިވ ަޤާރުރަގއި 
ަބާޔްނުކަރްއާވަފއިާވ 
ސިޓީެގ ޮކޕެީއްއ 

ޯހުދަމްށ އްިނޮފޭމަޝްނ 
ޮކމިަޝަނުރެގ 

ޮއފީުހެގ ެއހީެތރިަކްނ 
ޭބުންނާވަކަމްށުބެނ 
ޮފުނާވަފއިާވ ސިޓީ.

19 ޮނެވްނަބުރ 
2014

ާޤޫނުނެގ 41 ަވަނ ާމްއާދ ެގ 
)ށ( ާއ ަޙާވާލދީ ަދުއަލުތެގ 
އިާދާރެއްއެގ އްިނޮފޭމަޝްނ 

ޮއފިަސުރެގ ުނަވަތ 
އްިނޮފޭމަޝްނ ޮއފިަސުރްނެގ 
ންިނުމާމ ެމުދ ހްިތަހަމުނެޖހޭ 
ަފާރެތްއާވަނަމ ެއންިނުމެމްއ 

ންިނމި ތާރީުޚްނ ެފށިެގްނ 30 
)ތިރީްސ( ުދަވުހެގ ެތޭރަގއި 
ެއަކްނ ުމާރަޖާޢ ޮކމިޓީައްށ 
ުހަށެހޅާިދެނަކަމްށ ާޤޫނނީ 

ަލާފ ދިުންނ.

2 ުދަވުހެގ ެތޭރަގއި

 20
ޮނެވްނަބުރ 

2014

23 ޮނެވްނަބުރ 
2014

ހދ. ެފމިލީ ެއްންޑ 
ޗިްލަރްނ ަސރވްިސ 

ަމްއަސަލ ުހަށައާޅަފއާިވ 
ަފާރުތެގ ަދރިުފާޅޭދެތޭރ 
ެއ ަދރިުފުޅެގ ަމްނަމ 
ަޢަމުލ ޮކްށަފއާިވ 

ޮގްތަކަމްށުބެނ ަދރިުފުޅެގ 
ަމްނަމ ދަީފއިާވ 

ަބާޔްނ، އްިނޮފޭމަޝްނ 
ޮކމިަޝަނުރެގ 

ޮއފީްސ ެމުދެވރޮިކްށ 
ޯހަދއިދިުނަމްށ ެއދި 
ޮފުނާވަފއިާވ ސިޓީ

25 ޮނެވްނަބުރ 
2014

ާޤޫނުނެގ 41 ަވަނ ާމްއާދ ެގ 
)ށ( ާއ ަޙާވާލދީ ަދުއަލުތެގ 
އިާދާރެއްއެގ އްިނޮފޭމަޝްނ 

ޮއފިަސުރެގ ުނަވަތ 
އްިނޮފޭމަޝްނ ޮއފިަސުރްނެގ 
ންިނުމާމ ެމުދ ހްިތަހަމުނެޖހޭ 
ަފާރެތްއާވަނަމ ެއންިނުމެމްއ 

ންިނމި ތާރީުޚްނ ެފށިެގްނ 30 
)ތިރީްސ( ުދަވުހެގ ެތޭރަގއި 
ެއަކްނ ުމާރަޖާޢ ޮކމިޓީައްށ 

ުހަށެހޅާިދެނަކަމްށ ަދްނަނަވއި 
ާޤޫނނީ ަލާފ ދިުންނ.

3 ުދަވުހެގ ެތޭރަގއި

 30
ޮނެވްނަބުރ 

2014

30 ޮނެވްނަބުރ 
2014

މިންިސްޓރީ ޮއްފ 
ަހުއސިްނގ ެއްންޑ 
އްިންފާރްސްޓަރްކަޗރ

ަގއި ަބާޔްނޮކްށަފއިާވ  ަމތީ
18 ޮނެވްނަބުރ 2014 

ަގއި އްިނޮފޭމަޝްނ 
ޮކމިަޝަނުރެގ ޮއފީަހްށ 
ޮފުނާވަފއިާވ ަމްއަސަލ 
ަގއި  ައުލްނ ަހަމ ަމތީ

ަބާޔްނޮކްށަފއިާވ 
ަޝުލވަާތާކެއުކ ޮފުނުވްނ.

01 ޑެިސްނަބުރ 
2014

މިއީ ެއްއަފަހުރ ަޖާވުބ 
ެދވިަފއާިވ ަމްއަސަލައަކްށ 

ުވާމެއުކ ައުލްނ ަތްފޞީުލޮކްށ 
ަލާފދިުނުމަގއި ތިރީަގއިާވޮގަތްށ 

ައލިައުޅާވުލްނ:

2 ުދަވުހެގ ެތޭރަގއި
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ލު ފުސީ ގެ ތަ ކު ތަ ޯޕޓު ރީ ރި ހަ ގެ އަ ކު ތަ ރާ ދާ ގެ އި ތު ލަ އު ލު 3 | ދަ ވަ ދު ޖަ

ައަހރީ ރިޯޕުޓ ުހަށެހޅި ަފާރްތަތުކެގ ުޖްމަލ ައަދުދ

78  ަކުއްނސްިލ އިާދާރަތްއ

29  ްސޫކްލަތްއ

47  އިާދާރ / ުމައްއަސާސަތްއ

7  މިންިސްޓރަީތްއ

1  ޯކުޓަތްއ

21  ޞިްއޙަީމުރަކުޒަތްއ

183  ުޖުމަލ ައަދުދ

ުޖުމަލ ައަހރީ ރިޯޕުޓެގ ަތުފސީުލ

377 ުހަށެހޅި މްިނަވުރ

371 އާިޖަބެދުވުނ މްިނަވުރ

348 ަމުޢޫލާމުތ ެދުވުނ ައަދުދ

11 ަމުޢޫލާމުތ ޭދްނ އްިނާކުރުކރި ައަދުދ

1 ުމާރަޖާޢ ޮކެމޓީައްށ ުހަށެހުޅުނ މްިނަވުރ

36 ފީެނުގުނ ައަދުދ

408 ފެީގ ައަދުދ )ދެިވހި ުރފާިޔއިްނ(
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ަމާގްމ ަންނ ޮއފީްސ ަރްށ ައޮތުޅ #

އ.ްޕޮރެޖްކްޓ ޮއފިަސރ ައްޙަމުދ ަޝމީްމ ތިަލުދްނަމތީ ުއުތުރުބރީ ޯހަރުފށި ަކުއްނސްިލެގ އިާދާރ ޯހަރުފށި ހއ 1

ެއްޑމްިނ ޮއފިަސރ ުމަހްއަމުދ ާޝފިުޢ ތިަލުދްނަމތީ ުއުތުރުބރީ ޯހަރުފށި ަކުއްނސްިލެގ އިާދާރ ޯހަރުފށި ހއ 2

އ.ްޕޮރެޖްކްޓ ޮއފިަސރ ތިަލުދްނަމތީ ުއުތުރުބރީ ާބަރުށ ަކުއްނސްިލެގ އިާދާރ ަޞްފްޢުތ ުމަޙްއަމުދ ާބަރުށ ހއ 3

ްގެރުޖޭއްޓ ލީޑިްނ ޓީާޗރ ޙަަސްނ ަވހުީދ ހއ. ަމަދުރަސުތްލ ަޝއިްޙ އްިބާރހްީމ ެކާލ ހއ 4

ެއްޑމިންިސްޓޭރޓިްވ ޮއފިަސރ ަމްރަޔްމ ނިޒީ ތިަލުދްނަމތީ ުއުތުރުބރީ ެކާލ ަކުއްނސްިލެގ އިާދާރ ެކާލ ހއ 5

ެއްޑމިންިސްޓޭރޓިްވ ޮއފިަސރ ައުޙަމުދ ަނސްީމ އިަހަވްނޫދ ޞިްއޙީ ަމުރަކުޒ އިަހަވްނޫދ ހއ 6
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ުޖުމަލ ަޙަރުދ 2014 ރިަކަރްންޓ ަޚަރުދ

824،646.14 ުމަވްއަޒުފްނަންށ ހިނާގ ަޚަރުދ

34،365.58 ެޕްނަޝާނއި، މްުސުކޅިުކަރްއާވ ުމަވްއަޒުފްނަނާށއި ައދި ަވކި ޚިުދަމަތަކްށ ޫންނ ޮގުތްނ ޭދ ަފއާިސ

25،406.20 ލެިޔކިުޔާމއި ެބހޭ ޮގުތްނ ޯހާދަތެކތި

2،691.34 ުކނަިކާހ ޮފާޅާސުފުކުރަމްށ ޯހާދ ަތެކތި

755.86 ހިާފެގްނުގޅޭ ަތެކތި ޯހުދަމްށ

15،655.90 ޮފތި ައދި ދަިދަފަދ ޮފތީެގ ާބަވްތަތްއ ޯހުދަމްށ ޮދުރޮފތި، މުޭޒ

5،114.95 ެޓެލޯފްނ، ެފްކްސ ައދި ެޓެލްކްސ

1،438.42 ޯބެފާނއި ާފާޚާނެގ ޚިުދަމުތެގ ައުގދިުނަމްށ ުކާރަޚަރުދ

6،177.85 ލްީޒަލއާިނއި އްިނަޓެންޓެގ ަޚަރުދ

800.00 ޮއފީްސ ޢިާމާރްތ ޮފާޅާސުފުކުރުމެގ ޚިުދަމަތްށ ޭދ ަފއާިސ ާއއި ުކނީފީ

1،000.00 ޮއފީްސ ހްިނުގުމެގ ޚިުދަމުތެގ ެއެހނިެހްނ ަޚަރުދ

6،120.00 ަކަރްންޓ ވިުއަގ ަމާރމުާތުކުރްނ

1،500.00 ަފުރނަީޗާރއި ފިޓިްންގްސ ަމާރމުާތުކުރްނ

6،174.50 ަނރާީއއި އިްކވިްޕަމްނޓްްސ ަމާރމުާތުކުރްނ މެޝި

931،847.24 ުޖްމަލ

ެކޕަިޓްލ ަޚަރުދ

7،876.00 ަފުރނަީޗާރއި ފިޓިްންގްސ

29،118.71 ަނރާީއއި އިްކވިްޕަމްނޓްްސ ްޕާލްންޓ، މެޝި

24،500.00 ޮކްމޕިުއަޓރ ޮސްފްޓެވަޔރ

39،787.50 ައއި.ޓީ. ާއއި ުގޅޮޭގުތްނ ޯހާދ ާހްޑެވަޔރ

101،282.12 ުޖްމަލ

ން )38 ވަނަ ޞަފުޙާގެ ތަފުސީލު( ޔާ ލީ ބަ ލު 5 | މާ ވަ ދު ޖަ
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