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ނޑ� ކއ�ނ�ސ�ލށ� އ�ނ�ތ�ޚ!ބ�ކ�ރ، މ� ރ�ޕ�ޓކ) ވ) ބ�ދ  27އ�ގސ�ޓ�  2014ޚ!ބ� ކ�ރ�މށ�ޓކއ�، ނ�ޖ�ހ� ފސ�ވނ މ�ނ�ބރ� އ�ނ�ތ�ގއ. ކ�

ނޑ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ� ދ�ވނ ބ�ރ�ގ� ވ�ޓ�ނ�ގ�މ�ގ�  ށ�ފއ�ވ! ތފ�ޞ)ލ� ކނ�ހ�ނގ!ދ�ޔގ�ތ�ގ� މއ�ޗށ� ބލއ� ތއ�ޔ!ރ�ކ�ދ�ވހ� ބ�އ�ވ�، ގއ. ކ�

  ރ�ޕ�ޓ�ކ�ވ�.

ނޑ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ� ދ�ވނ ބ�ރ�ގ� ވ�ޓ�ނ�ގ�މ! ގ�ޅ�ގ�ތ�ނ�  ވ) 15ފ�ބ�ރ�ވރ)  2014 ހ�ނ�ހ�ރ� ދ�ވހ� ބ!އ�ވ!ގ�ތށ� ހމޖއ�ސ!ފއ�ވ! ގއ. ކ�

 އ� ފއ�ސލ!ކ�ރނ�ވ� ޙ�ކ�މ�އ� އ� މއ�ސލއ�ގ، ގޟ�އ�ޔ! ބލއ� : HC-I-SH/01/2014ފއ�ވ! ނނ�ބރ� ޅ!ވ�ހ�ރ!އ�ޖ�ގ� ހއ�ކ�ޓށ� ހ�ށހދ�

ނޑ� ކއ�ނ�ސ�ލށ� ކ�ރނ�ދ�ނ� ނ�ވތ ހއ�ކ�ޓ�ނ� ވކ� ގ�ތކށ� އ�ނ�ތ�ޚ!ބ�ކ�ރ�މށ� ބ!އ�ވ! ދ�ވނ ބ�ރ�ގ�  މ�ނ�ބރކ� އނ�ގވނ�ދ�ނ�، ގއ. ކ�

 ކ�ޓ� އމ�ރ�ނ� )2014ރ) ފ�ބ�ރ�ވ 95-B9/38/2014/2: )13(OTHR) ނނ�ބރ�  ވ�ޓ�ނ�ގ�ނ� ނ�ބ�އ�ވ�މށ�، ދ�ވ�ހ�ރ!އ�ޖ�ގ� ހއ�ކ�ޓ�ގ� 

  މ�ރ�ކ�ށ�ފއ�ވ�.އ ވނ) ޗށ�އ�ގ� މނ�ކ�މ�ޝ ސ�އ�ލ�ކ�ޝނ�

ނޑ� ކއ�ނ�ސ�ލށ� މ�ނ�ބރ�ނ� އ�ނ�ތ�  ނޑ�ގއ�  18ޖނވރ)  2014ބ�ކ�ރ�މށ�ޓކއ�، ޚ!އ�ހ�ނ�ނމވ�ސ�، ގއ. ކ� ވނ ދ�ވހ� ގއ. ކ�

ނޑލ�ކ�ރނ� ޖ�ހ� ފދ ޝރ�ޢ) އދ� ބ�އ�ވ�ނ� ލ�ކލ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ތކ�ގ� އ�ނ�ތ�ޚ!ބ� އ�އ�ކ�ށ� ބ!ޠ�    އޅއ�،ޤ!ނ+ނ) ހމއ�އ� ނ�ތ�ކމށ� ކ

ނޑ� ކއ�ނ�ސ�ލށ� އ�ނ�ތ�ޚ!ބ� ތ)ޖ!އށ� ބ�ގ� ނޔ ތ!ރ)ޚ�ގއ� ބ�އ�ވ�ނ� އ�ނ�ތ�ޚ!ކ�ރނ�ޖ�ހ�ނ) ފސ� މ�ނ�ބރ�ނ� ކމށ�ވ�ފއ�، ބ�ނ�ވ�ދ� ގއ. ކ�

ޓ� ލ�ބ�ގ�ނ� ހވނއށ� ހތ�އ�) ވ�(އށ�ޑ�ހ 87އ�ސ�ފއ�ވ!ތ) އ!އ�، ފސ�ވނއށ� އ އ�ތ�އށ�އ�) ވ�ޓ� ލ�ބ�ގ�ނ� ދ�ފރ!(އށ�ޑ�ހ 88ބލ!އ�ރ�، 

ލ!ނ� ދ�ޔ މ)ހ�ނ�ގ� ތ�ރ�އ�ނ� އ�ކކށ�، އ�ގ� ސބބ�ނ� އ� ދ!އ�ރ!އށ� ވ�ޓ� އއ�ސ�ފއ�ވ!ތ) އ!އ�، އ�ދ!ރ)ގ�ތ�ނ� އ�ރ� އ�ޅ�މ� ކކ�އ�

 (ލ�ކލ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ތކ�ގ� އ�ނ�ތ�ޚ!ބ�ގ�  2010/10ނ� އ�ނގ�ތ)، ޤ!ނ+ނ� ނނ�ބރ� ވ�ޓ�ލ�ވ�ފއ�ވނ) އ�ނ! ވ�ޓ�ލ!ނ�ޖ�ހ� ދ!އ�ރ!އށ� ނ+ނ�ކ

ޚ!ބ�، ކ�ރނ�ޖ�ހ� ފސ�ވނ މ�ނ�ބރ� އ�ނ�ތ�ޚ!ބ� ކ�ރ�މށ�ޓކއ� ބ!އ�ވނ�ޖ�ހ� އ�ނ�ތ� ޤ!ނ+ނ�)ގ� ދށ�ނ� އ� ކއ�ނ�ސ�ލށ� އ�ނ�ތ�ޚ!ބ�

ނޑ�، ވ ނ� ކމ�ގއ�ވ! ގއ.އއ� ދ� ކ�ނ�ޑ�ޑ�ޓ� އށ�ފސ�ވނ ނޑ�، އ�ޖ!ކ� ލ!ގ� ނ!ހ�ދ! އ�ލ�ޓ�ވ�ލ! ސ!ޖ�ދ! މ�ޙއ�މދ� އ!އ�، ގއ. ކ�

ނޑ�، ހ�ރ�ޔ! ޔ�މ�ނ! ޤ!ސ�މ�، މ� ތ�ނ� ކ�ނ�ޑ�ޑ�ޓ�ނ�ގ� މ�ދ�ގއ�، ޙސނ�ދ)ދ) އ!އ�، ހވނއށ� އއ� ކ�ނ�ޑ�ޑ�ޓ� ގ އ�ގސ�ޓ�  2014އ. ކ�

، SC-A/20/2014:ދ�ވ�ހ�ރ!އ�ޖ�ގ� ސ�ޕ�ރ)މ� ކ�ޓ�ގ� ނނ�ބރ� (ފނރ) ދ�ވހ�ގ� ތ�ރ�ގއ� ބ�އ�ވ�މށ� 15ވ) ބ�ދ ދ�ވހ�ނ� ފ�ށ�ގ�ނ�  13

2014/SC-A/21  (ނކ�ށ�ފއ�ވ�. އދ� ހމ މ� ޤޟ�އ�ޔ!އ�ނ�،  ކ�މ�ޝނ�ގ� މއ�ޗށ� އމ�ރ� އ�ލ�ކ�ޝނ�ސ�ޤޟ�އ�ޔ!އ�ނ� ވ

 ލ� ޙ�ކ�މ�އ�ކމށ� ދ�ވ�ހ�ރ!އ�ޖ�ގ�ޤޟ�އ�ޔ!ގއ� ކ�ރއ�ވ!ފއ�ވ! ޙ�ކ�މކ) ބ!ޠ� HC-I-SH/01/2014:ނނ�ބރ� ގ�ދ�ވ�ހ�ރ!އ�ޖ�ގ� ހއ�ކ�ޓ�

ނޑ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ� ދ�ވނ ބ�ރ� ނޑއޅއ� ޙ�ކ�މ�ކ�ށ�ފއ�ވ�. އ�ހ�ނ�ކމ�ނ� ގއ. ކ� ނޑ�ޔ!ރ�ނ�ގ� އ�އ�ތ�ފ!ޤ�ނ� ވނ) ކ ގ� ސ�ޕ�ރ)މ� ކ�ޓ�ގ� ފ

އ�ޢ�ލ!ނ�ނ�  CA-2014/361(A):ވ! ބ�ދ ދ�ވހ� ބ!އ�ވ!ގ�ތށ� ހމޖއ�ސއ�، މ� ކ�މ�ޝނ�ގ� ނނ�ބރ� 27އ�ގސ�ޓ�  2014ވ�ޓ�ނ�ގ�ނ�، 

  ކ�ށ�ފއ�ވ�. ވނ) އ�ކނ� ޢ!ނ�މ�) 2014އ�ގސ�ޓ�  14(

  ގއ�) 1ޖދ�ވލ� ސ�ޕ�ރ)މ� ކ�ޓ�ގ� ޤޟ�އ�ޔ! (
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        އ�ޢ�ލ!ނ� ކ�ރ�ނ� އ�ޢ�ލ!ނ� ކ�ރ�ނ� އ�ޢ�ލ!ނ� ކ�ރ�ނ� އ�ޢ�ލ!ނ� ކ�ރ�ނ�     ބށ� ބށ� ބށ� ބށ� ޚ! ޚ! ޚ! ޚ! އ�ނ�ތ�އ�ނ�ތ�އ�ނ�ތ�އ�ނ�ތ�. . . . 2222
ނޑ� ޤޟ�އ�ޔ!އ! އ�އ�ގ�ތ�ވ!ގ�ތ�ގ� މތ�ނ�،ގ SC-A/20 ،2014/SC-A/21/2014ދ�ވ�ހ�ރ!އ�ޖ�ގ� ސ�ޕ�ރ)މ� ކ�ޓ�ގ� ނނ�ބރ�:  އ. ކ�
ކ�މ�ޝނ�ގ�  ވ! ބ�ދ ދ�ވހ� ބ!އ�ވ!ގ�ތށ� ހމޖއ�ސއ�، މ� 27އ�ގސ�ޓ�  2014ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ� ދ�ވނ ބ�ރ�ގ� ވ�ޓ�ނ�ގ�ނ�، 

 އ!ނ�މ�ކ�ރ�ވ�ނ�ވ�.  އ�ޢ�ލ!ނ�ނ�) 14އ�ގސ�ޓ�  CA-2014/361  )2014(A)ނނ�ބރ�:

        އ�ނ�ތ�ޚ!ބ!ބ�ހ� ޝކ�ވ! ބ�ލ�ނ� އ�ނ�ތ�ޚ!ބ!ބ�ހ� ޝކ�ވ! ބ�ލ�ނ� އ�ނ�ތ�ޚ!ބ!ބ�ހ� ޝކ�ވ! ބ�ލ�ނ� އ�ނ�ތ�ޚ!ބ!ބ�ހ� ޝކ�ވ! ބ�ލ�ނ� . . . . 3333

ނޑ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ� ދ�ވނ ވ)  25 އ�ގސ�ޓ� 2014 ،ގ�ޅ�ގ�ތ�ނ� ހ�ށހ�ޅ� ޝކ�ވ!ތއ� ބލއ�ގތ�މ�ގ� އ�ނ�ތ�ޒ!މ�ނ�ގ�މ! ބ�ރ�ގ� ވ�ޓ� ގއ. ކ�
ނޑ�  ގ� ނ�ޔލށ�، އ�ލ�ކ�ޝނ�ސ� ކ�މ�ޝނ�ނ�ނ!އ� 31 އ�ގސ�ޓ� 2014 ހ�މ ދ�ވހ�ނ�،  ކއ�ނ�ސ�ލ�ނ� ހމޖ�އ�ސ�ނ�ވ�. ގއ. ކ�

  .އ�އ� ހ�ށހ�ޅ�ފއ�އ� ނ�ވ�އ�ވ�އ�އ�ވ�ސ� ޝކ�ވ!ގ�ޅ�ގ�ނ�  މ� ވ�ޓ�ނ�ގ�މ!ނމވ�ސ� 

  ގއ�) 2(ކ�މ�ޕ�ލ�އ�ނ�ޓ�ސ� ބ�އ�ރ�ގ� މ�ނ�ބރ�ނ�ގ� މޢ�ލ+މ!ތ� ޖދ�ވލ� 

        ވ�ޓ�ދ�ނ�މ�ގ� ޙއ�ޤ� ލ�ބ�ފއ�ވ! މ)ހ�ނ�ގ� ރޖ�ސ�ޓރ) ވ�ޓ�ދ�ނ�މ�ގ� ޙއ�ޤ� ލ�ބ�ފއ�ވ! މ)ހ�ނ�ގ� ރޖ�ސ�ޓރ) ވ�ޓ�ދ�ނ�މ�ގ� ޙއ�ޤ� ލ�ބ�ފއ�ވ! މ)ހ�ނ�ގ� ރޖ�ސ�ޓރ) ވ�ޓ�ދ�ނ�މ�ގ� ޙއ�ޤ� ލ�ބ�ފއ�ވ! މ)ހ�ނ�ގ� ރޖ�ސ�ޓރ) . . . . 4444

ލ�ކލ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ތކ�ގ� ވ) ހ�ނ�ހ�ރ� ދ�ވހ� ބ�އ�ވ�  18ޖނވރ)  2014ޙއ�ޤ� ލ�ބ�ގ�ނ�ވ! މ)ހ�ނ�ނކ)،  ވ�ޓ� ދ�ނ�މ�ގ�މ� އ�ނ�ތ�ޚ!ބށ� 

ނޑ� ކއ�ނ�ސ�ލށ� ވ�ޓ�ދ�ނ�މ�ގ� ޙއ�ޤ� ނ� ލ�ބ�ފއ�ވ! މ)ހ�ނ�ގ� ލ�ސ�ޓ�ގއ� ހ�މ�ނ� މ)ހ�ނ�ކމށ� ކ�މ�ޝނ� އ�ނ�ތ�ޚ!ބ�ގއ�، ގއ. ކ�

ނޑ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ!ރ!އ�ނ�ނ!އ� އ�ލ�ކ�ޝނ�ސ� ކ�މ�ޝނ�ގ� ވ�ބ�ސއ�ޓ�ނ� ޢ!ނ�މ�ކ� ނ�ނ�މ�ވ�އ�ވ�. އދ� މ� ލ�ސ�ޓ�  ށ� ފ�ނ�ނ!ނ� ގއ. ކ�

  އ�ނ�ތ�ޒ!މ� ހމޖ�އ�ސ�ނ�ވ�.

        ރށ�ވ�ހ�ވ�ފއ�ވ! ރށ�ނ+ނ� އ�ހ�ނ� ތނ�އ�ގއ� ވ�ޓ�ލ�މށ� ހ�ޅ�ވ!ލ�ނ� ރށ�ވ�ހ�ވ�ފއ�ވ! ރށ�ނ+ނ� އ�ހ�ނ� ތނ�އ�ގއ� ވ�ޓ�ލ�މށ� ހ�ޅ�ވ!ލ�ނ� ރށ�ވ�ހ�ވ�ފއ�ވ! ރށ�ނ+ނ� އ�ހ�ނ� ތނ�އ�ގއ� ވ�ޓ�ލ�މށ� ހ�ޅ�ވ!ލ�ނ� ރށ�ވ�ހ�ވ�ފއ�ވ! ރށ�ނ+ނ� އ�ހ�ނ� ތނ�އ�ގއ� ވ�ޓ�ލ�މށ� ހ�ޅ�ވ!ލ�ނ� . . . . 5555

ކ�މ�ޝނ�ނ�  ވ�ހ� މ�ރ� ދ�ވ) ހ�ނ�ހ� 16 އ�ގސ�ޓ� 2014 ،ވ�ޓ�ލ�މށ� އ�ދ� މ)ހ�ނ� ރޖ�ސ�ޓރ) ކ�ރ�މށ� މ!ލ�ގއ� ،ގއ�އ�ނ�ތ�ޚ!ބ� މ�

 89އ�ލ�ކ�ޝނށ� ވ�ޓ� ދ�ނ�މ�ގ� ޙއ�ޤ� ލ�ބ�ފއ�ވ! -މ� ބއ�  ދ�ވހ�ގ� މ�އ�ދތ� ދ�ވ�ނ�ވ�. މ� މ�އ�ދތ�ގއ� 3އ�ކމށ�  ،އ�ޢ�ލ!ނ�ކ�ށ�

  ފރ!ތކ�ނ� މ!ލ�ގއ� ވ�ޓ�ލ�މށ� ރޖ�ސ�ޓރ) ކ�ރ�އ�ވ�.

 ރ�ޞތ� ހ�ޅ�ވ!ލއ� ޢ!ނ�މ� ފ� (ރށ�ވ�ހ�ވ�ފއ�ވ! ރށ� ނ+ނ� އ�ހ�ނ� ރށ�އ� ނ�ވތ ތނ�އ�ގއ� ވ�ޓ�ލ�މށ� އ�ދ� މ)ހ�ނ� ރޖ�ސ�ޓރ) ކ�ރ�މށ�

  ގއ�ވ! އ�ޢ�ލ!ނ� ލ�ސ�ޓ�ގއ�) 4އ�ޢ�ލ!ނ� ޖދ�ވލ� ކ�ރ� 

        ވ�ޓ� ނ�ގ�މށ� ތއ�ޔ!ރ�ވ�ނ� ވ�ޓ� ނ�ގ�މށ� ތއ�ޔ!ރ�ވ�ނ� ވ�ޓ� ނ�ގ�މށ� ތއ�ޔ!ރ�ވ�ނ� ވ�ޓ� ނ�ގ�މށ� ތއ�ޔ!ރ�ވ�ނ� . . . . 6666

        ގ� މސއ�ކތށ� ބ�ނ�ނ�ވ! މ)ހ�ނ� ގ� މސއ�ކތށ� ބ�ނ�ނ�ވ! މ)ހ�ނ� ގ� މސއ�ކތށ� ބ�ނ�ނ�ވ! މ)ހ�ނ� ގ� މސއ�ކތށ� ބ�ނ�ނ�ވ! މ)ހ�ނ� އ�ނ�ތ�ޚ!ބ�އ�ނ�ތ�ޚ!ބ�އ�ނ�ތ�ޚ!ބ�އ�ނ�ތ�ޚ!ބ�    6666.1.1.1.1
ނޑ�ވ�ޓ�ފ�ށ)ގ� ތ�ރ�އ�ނ�،  2ގއ� ބ�ހ�އ�ޓ� އ�ނ�ތ�ޚ!ބ�މ�   5އ�ފ�ޝލ�ނ�ގ� ތ�ރ�އ�ނ�،  7ޙރކ!ތ�ތ�ރ�ވ�  ގއ�ބ�ހ�އ�ޓ� ވ�ޓ�ފ�ށ) ގއ�ގއ. ކ�

  ނ!އ� އ�ފ�ޝލ�ނ� 7ރކ!ތ�ތ�ރ�ވ� ދ�ށ�ގއ� ޙމ!ލ�ގއ� ބ�ހ�އ�ޓ� ވ�ޓ�ފ�ށ� ކ�ށ�ގ�ނ�ނ�ވ�.  އ�ފ�ޝލ�ނ� ހ�ދ) އ�ރށ�ގއ� ޢ!ނ�މ�ކ�ށ� އ�ޢ�ލ!ނ� 

ނޑ�. ގއ ނޑ�  މ�ވއ�ޒފ�ނ�ނ�ވ�. ގ�ތ�ގއ� ހމޖ�އ�ސ) މ� ކ�މ�ޝނ�ގ� ގ�އ!އ� ވ�ޓ�ފ�ށ)ގ� ވ�ރ�ޔ!ގ� އ�ހ)ތ�ރ�ޔ! ވ�ޓ�ފ�ށ)ގ� ވ�ރ�ޔ! ކ� ގއ. ކ�

      ،މ)ހ�ނ� 68 ލޖ�މ� ބ�ހ� އ�ކ�އ�ކ� މސއ�ކތ�ތކ�ގއ� މ� ކ�މ�ޝނ�ގ� މ�ވއ�ޒފ�ނ�ނ!އ�ކ�ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ� ދ�ވނ ބ�ރ�ގ� ވ�ޓ�ނ�ގ�މ!



ކ�ޝނ�ސ� ކ�މ�ޝނ� އ�ލ� ނޑ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ� ދ�ވނ ބ�ރ�ގ� ވ�ޓ�މ�ނ�  |ރ�ޕ�ޓ�  ގ�މ�ގ�ގއ. ކ�  4 

 

ނޑ�ގއ!އ�  ތ� އ�ފ�ލ�މށ� ރށ� ކއ�ނ�ސ�ލ� ގ� މސ�އ+ލ�އ�ޔގ� ފ�ކލ� ޕ�އ�ނ�ޓ� މ� އ�ނ�ތ�ޚ!ބ�ގ� ވ�އ�ވ�. ވ�ފއ� މ!ލ�ގއ� ޙރކ!ތ�ތ�ރ� ގއ. ކ�

  އ�ދ!ރ!ގ�  އ�ފ�ޝލކ� ޢއ�ޔނ� ކ�ރ�ވ�ނ�ވ�.

  ގއ�) 5(އ�ފ�ޝލ�ނ�ގ� ގ�ތ�ގއ� ޙރކ!ތ�ތ�ރ�ވ� މ)ހ�ނ�ގ� މޢ�ލ+މ!ތ� ޖދ�ވލ� 

        މޢ�ލ+މ!ތ!އ� އ�ރ�ޝ!ދ� ދ�ނ�ނ� މޢ�ލ+މ!ތ!އ� އ�ރ�ޝ!ދ� ދ�ނ�ނ� މޢ�ލ+މ!ތ!އ� އ�ރ�ޝ!ދ� ދ�ނ�ނ� މޢ�ލ+މ!ތ!އ� އ�ރ�ޝ!ދ� ދ�ނ�ނ�     6666.2.2.2.2
ވ! ގ�ތ�ގ� މތ)ނ�، ވ�ޓ�ނ�ގ�މ�ގ� ކނ�ތއ�ތއ� ދ!ގއ�ވނ މ!އ� 34) ގ� (އ�ނ�ތ�ޚ!ބ�ތކ!ބ�ހ� ޢ!ނ�މ� ޤ!ނ+ނ�  2008/11 :ޤ!ނ+ނ� ނނ�ބރ�

ވރށ� އ� މ)ހ�ނ�ގ� މސ�އ+ލ�އ�ޔތ�ތކ! ބ�ހ� މޢ�ލ+މ!ތ!އ�  ނ�މ! އދ!ކ�ރ�މށ�ޓކއ� ބ�ނ�ނ�ވ!ޒ�ބލހއ�ޓނ� ތ�ބ� މ)ހ�ނ�ނށ� އ� މ)ހ�ނ�ގ� 

  ދ�ވ�ނ�ވ�.އ�ރ�ޝ!ދ� ދ) ތމ�ރ)ނ� 

 ،އ�ލ�ކ�ޝނ�ސ� ކ�މ�ޝނ�ގއ�ވ) ހ�ނ�ހ�ރ� ދ�ވހ�  23އ�ގސ�ޓ�  2014، ވ� ފރ!ތ�ތކށ�ޙރކ!ތ�ތ�ރ� މސއ�ކތ�ގއ� މ!ލ�ގއ� ވ�ޓ�ގ�

ނޑ�ގ�ޓ�ރ�އ�ނ�ނ�ގ ޕ�ރ�ގ�ރ!މ�އ� ކ�ރ�އށ� ގ�ނ�ދ�ވ�ނ�ވ�.   ،ދ�ނ)  ތ!އ� އ�ރ�ޝ!ދ�ޙރކ!ތ�ތ�ރ�ވ� މ)ހ�ނ�ނށ� މޢ�ލ+މ!  ވ�ޓ�ނ�ގ�މ�ގއ� ގއ. ކ�

  ދ�ވހ�އ�ވ�. އނ�ގ!ރވ)  26 އ�ގސ�ޓ� 2014 ،ދ�ޔ އ�ފ�ޝލ�ނ�ގ� ޓ)މ�ނ�ކ�މ�ޝނ�ނ� ވ�ޓ�ނ�ގ�މ�ގ� މސއ�ކތށ� އ� ރށށ� 

        ފ�ށ� ފ�ށ� ފ�ށ� ފ�ށ� ވ�ޓ�ވ�ޓ�ވ�ޓ�ވ�ޓ�    3333....6666
ނޑ�ގއ� ބ�ހ�އ�ޓ� ،ގއ�އ�ނ�ތ�ޚ!ބ� މ� ނޑ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ� އ�ދ!ރ!ގއ�ވ�. ގއ. ކ� މ!ލ�ގއ� ވ�ޓ�ލ�މށ� ރޖ�ސ�ޓރ)  ވ�ޓ�ފ�ށ� ބ�ހ�އ�ޓ)، ގއ. ކ�

   ޒ�ވ!ނ�ނ�ގ� މރ�ކޒ�ގ� އ�ނ�ޑ� ހ�ލ�ގ� އ�ތ�ރ�ފރ!ތ� ލ�ބ)ގއ�ވ�.މ!ލ� ކ�ށ�ފއ�ވ! މ)ހ�ނ� ވ�ޓ�ލ�މށ� ވ�ޓ�ފ�ށ� ބ�ހ�އ�ޓ) 

އ�ދ� އދ� ވ�ޓ�ފ�ށ� ބހއ�ޓ! ރށ!އ� ޙވ�ޓ�ފ�ށ)ގ� ނމ!އ�، ވ�ޓ�ލ! ސރ (ވ�ޓ�ނގ! މރ�ކޒ�ތއ� ހމޖއ�ސއ�، ބހއ�ޓ! ވ�ޓ�ފ�ށ)ގ� ނނ�ބރ!އ�،

  ސ�ޓ�ގއ�)ގއ�ވ! އ�ޢ�ލ!ނ� ލ� 4 ތނ� ޢ!ނ�މ�ކ�ރ� އ�ޢ�ލ!ނ� ޖދ�ވލ� 

        ކރ�ދ!ސ� ކރ�ދ!ސ� ކރ�ދ!ސ� ކރ�ދ!ސ� ވ�ޓ� ވ�ޓ� ވ�ޓ� ވ�ޓ�     4444....6666
ނ�ވ�ލ�ޓ)  ،ކމ�ގއ�ވ! ޗ!ޕ�ޚ!ނ!އ�އ�  ދ�ވ�ހ�ރ!އ�ޖ�ގ� ،ވ�ޓ�ކރ�ދ!ސ� ޗ!ޕ�ކ�ރ�މ�ގ� މސއ�ކތ� ޙވ!ލ�ކ�ރ) ވ�ޓ�ކރ�ދ!ސ� ފރ�މ!ކ�ރ�މށ�ފހ�،

  އ!އ�ވ�.ޕ�ރ�ނ�ޓރ�ސ� އ�ނ�ޑ� ޕބ�ލ�ޝރސ� 

ނޑ�ނ�ނ�ވ�. 25ތއ�ޔ!ރ�ކ�ރ) ތއ� ވ�ޓ�ކރ�ދ!ހ�ގ� ފ�ތ�  ޓ�ކރ�ދ!ހ�ވ�.ވ� )ތ�ނ�ސތ�ކ ފނ�ސ!ސ�( 350އ�ލ�ކ�ޝނށ� ޗ!ޕ�ކ�ރ) - މ� ބއ�   ގ

 ބ�ލ�ނ�ވ�. އ�ގ�ތ�ނ� ކ�ނ�މ� ވ�ޓ�ކރ�ދ!ސ�ކ�ޅ�އ� ވކ�ވކ�ނ� ބލއ� ޗ!ޕ�ކ�ރ�ވ�ނ� ވ�ޓ�ކރ�ދ!ހ�ގއ� އ�އ�ވ�ސ� މއ�ސލއ�އ� ހ�ރ�ތ� ޗ�ކ�ކ�ށ�

ނ�މ�މ!އ�ކ� ވ�ޓ�ދ�ނ�މ�ގ� ޙއ�ޤ� ލ�ބ�ފއ�ވ! މ)ހ�ނ�ގ� ލ�ސ�ޓ� ޗ�ކ�ކ�ށ� ކ�ނ�މ�  ވ�ޓ� ކރ�ދ!ސ�ތއ� ޗ�ކ�ކ�ރ�މ�ގ� މސއ�ކތ� ޗ�ކ�ކ�ރ�ވ�ނ�ވ�.

ނޑއޅ!ފއ�ވ! ޢދދށ� ވ�ޓ�ކރ�ދ!ސ� ސ�ކ�އ�ރ�ޓ) އ�ރތކ�ގއ� ބނ�ދ�ކ�ރ�ވ�ނ�ވ�. ވ�ޓ�ކރ�ދ!ސ� ޗ!ޕ�  އދ� ވ�ޓ�ފ�ށ�ޓކށ� ފ�ނ�ވ�މށ� ކ

   ޢ�ލ!ނ� ކ�ރ�އ�ވ�.އ� ގ�ތ�ގ� ތފ�ޞ)ލ� މ� ކ�މ�ޝނ�ނ� ޢ!ނ�މ�ކ�ށ� ކ�ރ�ވ�ނ�

  ގއ�ވ! އ�ޢ�ލ!ނ� ލ�ސ�ޓ�ގއ�) 4ޢ!ނ�މ�ކ�ރ� އ�ޢ�ލ!ނ� ޖދ�ވލ� ( ވ�ޓ� ކރ�ދ!ސ� ޗ!ޕ�ކ�ށ�ފއ�ވ! ގ�ތ�ގ� ތފ�ޞ)ލ� 



ނޑ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ� ދ�ވނ ބ�ރ�ގ� ވ�ޓ�މ�ނ�  | 5 ރ�ޕ�ޓ�  ގ�މ�ގ�ގއ. ކ�  އ�ލ�ކ�ޝނ�ސ� ކ�މ�ޝނ�  

 

        ވ�ޓ�ނގ! މރ�ކޒ�ތކށ� ފ�ނ�ވނ�ޖ�ހ� ތކ�ތ� ތއ�ޔ!ރ�ކ�ށ� ފ�ނ�ވ�ނ� ވ�ޓ�ނގ! މރ�ކޒ�ތކށ� ފ�ނ�ވނ�ޖ�ހ� ތކ�ތ� ތއ�ޔ!ރ�ކ�ށ� ފ�ނ�ވ�ނ� ވ�ޓ�ނގ! މރ�ކޒ�ތކށ� ފ�ނ�ވނ�ޖ�ހ� ތކ�ތ� ތއ�ޔ!ރ�ކ�ށ� ފ�ނ�ވ�ނ� ވ�ޓ�ނގ! މރ�ކޒ�ތކށ� ފ�ނ�ވނ�ޖ�ހ� ތކ�ތ� ތއ�ޔ!ރ�ކ�ށ� ފ�ނ�ވ�ނ�     5555....6666
ދ�ވހ� އ�ތކ�ތ�  އ!ދ)އ�ތވ)  24އ�ގސ�ޓ�  2014 ،ކ�ރ�މށ�ފހ� ތއ�ޔ!ރ� ވ�ޓ�ގ�ނ! މރ�ކޒ�ތކށ� ފ�ނ�ވނ�ޖ�ހ� ތކ�ތ)ގ� ލ�ސ�ޓ� ،ވ�ޓ�ނގ!

ލ�ޔ�ކ�ޔ�މށ�  ،ވ�ޓ� ކރ�ދ!ހ!އ�، ވ�ޓ�ނ�ގ�މށ� ބ�ނ�ނ�ވ! ތކ�އ�ޗ!އ�، ކ�ނ�ޑ�ޑ�ޓ� ލ�ސ�ޓ!އ� ބނ�ދ�ކ�ރ�ވ�ނ�ވ�. އ�ގ� ތ�ރ�ގއ� ހ�މ�ނ�ނ)

  . ވ�ޓ�ގ�ނ�މށ� ބ�ނ�ނ�ވ! ތކ�އ�ޗ�ވ� ،ބ�ނ�ނ�ވ!ނ� ހ�ރ�ހ!ތކ�އ�ޗ!އ�

ނޑ�އށ�. ގއވ�ޓ�ނގ! ގ�ނ�މށ� ބ�ނ�ނ�ކ�ރ! އ�ނ�މ�ހއ� ތކ�ތ�  ގ� ވ�ޓ�ފ�ށ)  މ�ނ�ދ�ރ�،ދ�ވހ�ގ�  ހ�މވ)  25އ�ގސ�ޓ�  2014 ،ފ�ނ�ވ) ކ�

  ޙވ!ލ�ގއ�ވ�.ވ�ރ�ޔ!ގ� 

        ސލ!މތ) ކނ�ތއ�ތއ� ސލ!މތ) ކނ�ތއ�ތއ� ސލ!މތ) ކނ�ތއ�ތއ� ސލ!މތ) ކނ�ތއ�ތއ�     6666....6666
ނޑ�އ!އ� ގއ ،ވގ�ތ�ގއ� ވ�ޓ�ނ�ގ�މ!އ� ވ�ޓ�ގ�ނ�މ�ގ� މސއ�ކތ� ކ�ރ�އށ�ދ�ޔ އ�ނ�ތ�ޚ!ބ�ގ�މ�  އ� ރށ�ގއ� ވ�ޓ�ނ�ގ�މށ� ހމޖ�ހ�ފއ�ވ!  . ކ�

ދ�އ�ވ�ނ� ސސ�ގ� ފރ!ތ�ނ� ހމޖއ�ސވއ�މ�ލ�ޑ�ވ�ސ� ޕ�ލ�ސ� ސރވ�  ،ސރޙއ�ދ�ގ� ސލ!މތ!އ� ރއ�ކ!ތ�ރ�ކނ� ބ�ލ�ހ�އ�ޓ�މ�ގ� އ�ނ�ތ�ޒ!މ�

ވ�ޓ�ނ�ގ�މ�ގ�  ބ�ފއ� ވ�އ�ވ�.ށ� ލ�އށ� ފ�ރ�ހމއ�ދ� ދ�ނ�ނ�ވ�ނ�ވ�. މ�ކމ�ގއ� މ�ލ�ޑ�ވ�ސ� ޕ�ލ�ސ� ސރވ�ސސ�ގ� އ�ހ)ތ�ރ�ކނ� ވރ

ވ�ޓ�ފ�ށ)ގ� ކ�އ� ބ�ލ�ހ�އ�ޓ�މށ� ، ވ�ޓ�ލ! ސރޙއ�ދ� ބ�ލ�ހ�އ�ޓ�މ�ގ� ޒ�ނ�މ! އ�ފ�ލ) ،މސއ�ކތ� ހ�ނގމ�ނ�ދ�ޔއ�ރ� ކ�ނ�މ� ވ�ޓ�ފ�ށ�ޓ�އ�ގއ�

  ޢއ�ޔނ�ކ�ށ�ފއ�ވ! އ�ފ�ޝލ�ވ�.

    ޓ�ނ�ގ� މނ�ދ+ބ�ނ� ޓ�ނ�ގ� މނ�ދ+ބ�ނ� ޓ�ނ�ގ� މނ�ދ+ބ�ނ� ޓ�ނ�ގ� މނ�ދ+ބ�ނ� އ�ބ�ޒރވރ�ނ�ނ!އ� މ�ނ�ޓރ�ނ� އދ� ކ�ނ�ޑ�ޑ� އ�ބ�ޒރވރ�ނ�ނ!އ� މ�ނ�ޓރ�ނ� އދ� ކ�ނ�ޑ�ޑ� އ�ބ�ޒރވރ�ނ�ނ!އ� މ�ނ�ޓރ�ނ� އދ� ކ�ނ�ޑ�ޑ� އ�ބ�ޒރވރ�ނ�ނ!އ� މ�ނ�ޓރ�ނ� އދ� ކ�ނ�ޑ�ޑ� . . . . 7777
ނޑ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ� ދ�ވނ ބ�ރ�ގ� ވ�ޓ�ނ�ގ�ނ� ހ�ނގ!  އ�ބ�ޒރވ�ކ�ށ� މ�ނ�ޓރ ކ�ރ�މށ!އ�، ވ�ޓ� ނ�ގ�މ!އ� ވ�ޓ� ގ�ނ�މ�ގ� ކނ�ތއ� ގއ. ކ�

ކ�ށ�ފއ�ވ! މދނ)  ނ�ހ�ނގ! ގ�ތ� ބ�ލ�މށ� ޝއ�ޤ�ވ�ރ�ވ! ކ�ނ�ޑ�ޑ�ޓ�ނ�ގ� މނ�ދ+ބ�ނ�ނށ!އ�، ޝއ�ޤ�ވ�ރ�ވ! ސ�ޔ!ސ) ޕ!ޓ)ތކށ!އ�، ރޖ�ސ�ޓރ)

 2014 ފ�ށ�ގ�ނ�، ނ�ވ) އނ�ގ!ރ ދ�ވހ� 19 އ�ގސ�ޓ� 2014، އމ�އ�ލ ގ�ތ�ނ� އ�ދ� ފރ!ތ�ތކށ!އ� ނ+ސ� މޖއ�ލ!ތކށ� ،ޖމ�ޢ�އ�ޔ!ތކ!އ�

ހ�ނގ!  މ�ގ� ކނ�ތއ�ވ�ޓ� ނ�ގ�މ!އ� ވ�ޓ� ގ�ނ�ގއ� މ� މ�އ�ދތ�ފ�ރ�ޞތ� ހ�ޅ�ވ!ލ�ވ�ނ�ވ�.  އ� ވ) ބ�ރ!ސ�ފތ� ދ�ވހ! ހމޔށ� 21 އ�ގސ�ޓ�

 ހ�ށހ�ޅ�އ�ވ�. ކ�ނ�ޑ�ޑ�ޓ�ނ�ގ� މނ�ދ+ބ�ނ�ގ� ގ�ތ�ގއ� ޙރކ!ތ�ތ�ރ�ވ�މށ�ފރ!ތކ�ނ�  1ނ�ހ�ނގ! ގ�ތ� ބ�ލ�މށ� ޝއ�ޤ�ވ�ރ�ކނ� ފ!ޅ�ކ�ށ� 

  ހ�ށހ�ޅ� ފރ!ތށ� ވނ) ހޅ!ފއ�އ� ނ�ވ�އ�ވ�. ކ�ނ�ޑ�ޑ�ޓ�ގ� މނ�ދ+ބކށ� ށ ހ� ފރ!ތކ�ނ� އ�އ�ވ�ސ�މ�ނ)ޓރކ�ރ�މށ� އ� ކ�ރ�މށ!އ�ބ�ޒރވ�

 ދ)ފއ�ވ�.ފ�ރ�ޞތ� އ�

  ގއ�) 6(އ�ބ�ޒރވރ�ނ�ނ!އ�، ކ�ނ�ޑ�ޑ�ޓ�ނ�ގ� މނ�ދ+ބ�ނ�ގ� މޢ�ލ+މ!ތ� ޖދ�ވލ� 

        ވ�ޓ�ގ�ނ�މ!އ� ނތ)ޖ! އ�ޢ�ލ!ނ� ކ�ރ�ނ� ވ�ޓ�ގ�ނ�މ!އ� ނތ)ޖ! އ�ޢ�ލ!ނ� ކ�ރ�ނ� ވ�ޓ�ގ�ނ�މ!އ� ނތ)ޖ! އ�ޢ�ލ!ނ� ކ�ރ�ނ� ވ�ޓ�ގ�ނ�މ!އ� ނތ)ޖ! އ�ޢ�ލ!ނ� ކ�ރ�ނ� ، ، ، ، ވ�ޓ�ނ�ގ�މ!އ�ވ�ޓ�ނ�ގ�މ!އ�ވ�ޓ�ނ�ގ�މ!އ�ވ�ޓ�ނ�ގ�މ!އ�. . . . 8888

        ވ�ޓ�ނ�ގ�މ!އ� ވ�ޓ�ގ�ނ�ނ� ވ�ޓ�ނ�ގ�މ!އ� ވ�ޓ�ގ�ނ�ނ� ވ�ޓ�ނ�ގ�މ!އ� ވ�ޓ�ގ�ނ�ނ� ވ�ޓ�ނ�ގ�މ!އ� ވ�ޓ�ގ�ނ�ނ�     8888.1.1.1.1

ނޑ� ގއ  4:00ނ� ހވ)ރ�  8:00ދ�ވހ� ހ�ނދ�ނ�  ބ�ދވ)  27އ�ގސ�ޓ�  2014 ،ނ)ބ�އ�ވ�ވނ ބ�ރ�ގ� ވ�ޓ�ނ�ގ�ނ� ދ�ގ� ނ�ސ�ލ�ކއ�. ކ�

ނޑ�ގއ!އ�ށ� އ   އ� މ!ލ�ގއ�ވ�.އ! ގއ. ކ�

ގއ�  4:00ހވ)ރ� . އދ� ލ�މށ� ކ�އ+ގއ� މ)ހކ� ނ�ތ�ކނ� ފ!ހގ ކ�ރމ�ވ�ވ�ޓ�ލ! ނ�ނ�މ!ގޑ� ޖ�ހ�ނ�އ�ރ� އ�އ�ވ�ސ� ވ�ޓ�ފ�ށ�ޓ�އ� ދ�ށ�ގއ� ވ�ޓ�

ނޑ� ނޑ� ދ� އ 1- މ!ލ� ، ގއ. ކ� ވ�ޓ�ފ�ށ�ޓށ�  2ބ�ހ�އ�ޓ�  އ�ނ�ތ�ޚ!ބ�ގއ�މ�  ކ�ރ�ވ�ނ�ވ�. ބނ�ދ� ވ�ޓ�ފ�ށ�ނނ�ބރ�  1- ގއ. ކ�



ކ�ޝނ�ސ� ކ�މ�ޝނ� އ�ލ� ނޑ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ� ދ�ވނ ބ�ރ�ގ� ވ�ޓ�މ�ނ�  |ރ�ޕ�ޓ�  ގ�މ�ގ�ގއ. ކ�  6 

 

ފ�ރ�ހ�ނ�ނ�ނ�ނ�ވ�. މ� ދ!އ�ރ!އށ� ވ�ޓ� ދ�ނ�މ�ގ� ޙއ�ޤ�  130އނ�ހ�ނ�ނ�ނ!އ�،  114މ)ހ�ނ�ނ�ވ�. އ�އ)  244ފއ�ވނ) ޖ�މ�ލ ވ�ޓ�ލ!

ކ�ނ�ޑ�ޑ�ޓ�ނ� ނ�ވތ ، ހމވ�މ�ނ� ޓ�ފ�ށ� ބނ�ދ� ކ�ރ�ރ�މށ� ފހ� ކޑއ�ޅ�ފއ�ވ! ވގ�ތ�ވ�އ�ވ�.  333ލ�ބ�ފއ�ވ! މ)ހ�ނ�ގ� ޢދދކ) 

  ރ�ގއ� ވ�ޓ�ގ�ނނ� ފ�ށ�ނ�ވ�.ޚ!ޟ�މ)ހ�ނ�ގ�  3ކ�ނ�ޑ�ޑ�ޓ�ނ�ގ� މނ�ދ+ބ�ނ�ނ!އ�، އ� މރ�ކޒށ� ވ�ޓ�ލ) މ)ހ�ނ�ގ� ތ�ރ�އ�ނ� މދ�ވ�ގ�ނ� 

އ�ފ�ޝލ�ކ�ވ�. ވ�ޓ� ގ�ނއ�  2ނ�ނ�ވ�. އ�އ) ވ�ޓ�ގ�ނ! މރ�ކޒ�ގ� ވ�ރ�ޔ!ގ� އ�ތ�ރ�ނ� މ)ހ� 3ވ�ޓ�ގ�ނ�މ�ގ� މސއ�ކތ�ގއ� ޙރކ!ތ�ތ�ރ�ވ) 

ރ�އ�ޔ!އ�ނ� ހ�ރ�ހ! ޛފ�ކ�ސ�ގ�  ކ�ރ�ވ�ނ�ވ�. އދ� ވގ�ތ) ނތ)ޖ! އ� މރ�ކޒ�އ�ގއ� އ�ޢ�ލ!ނ�، ތއ�ޔ!ރ�ކ�ށ�ނ�މ�މ�ނ� ވގ�ތ) ނތ)ޖ! 

  ވ�ޓ�ފ�ށ�ޓ�އ�ގ� ވގ�ތ) ނތ)ޖ! ކ�މ�ޝނށ� ފ�ނ�ވ�ނ�ވ�.

        ރސ�މ) ނތ)ޖ! އ�ޢ�ލ!ނ�ކ�ރ�ނ� ރސ�މ) ނތ)ޖ! އ�ޢ�ލ!ނ�ކ�ރ�ނ� ރސ�މ) ނތ)ޖ! އ�ޢ�ލ!ނ�ކ�ރ�ނ� ރސ�މ) ނތ)ޖ! އ�ޢ�ލ!ނ�ކ�ރ�ނ�     2222....8888

ނޑ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ�  ،ނ�ވނ މ!އ�ދ!ގއ�ވ! ގ�ތ�ގ� މތ� 61(އ�ނ�ތ�ޚ!ބ�ތކ!ބ�ހ� ޢ!ނ�މ� ޤ!ނ+ނ�) ގ�  2008/11ޤ!ނ+ނ� ނނ�ބރ�  ގއ. ކ�

އ�ވ�. މ� ކ�ށ�ފއ�ޢ�ލ!ނ�ގއ� ވނ)  3:15 މ�ނ�ދ�ރ�ފހ�ދ�ވހ�ގ�  ތއ!ދ)އ�ވ)  31އ�ގސ�ޓ�  2014 ،ރސ�މ) ނތ)ޖ! ދ�ވނ ބ�ރ�ގ�

ކ�ރ�އ�ވ�މށ�ފހ�  ކށވރ�ނތ)ޖ!ތއ� ބއ�ލވއ�  މ�ނ�ބރ�ނ� އ� 3ގ� ކ�މ�ޝނ�  ،ކ�ށ�ފއ�ވނ)  ރސ�މ) ނތ)ޖ! އ�ޢ�ލ!ނ� އ�ނ�ތ�ޚ!ބ�ގ�

 ގ� މ�ވއ�ޒފ�ކ�ވ�.ރ�ނ� ސ�އ� ކ�ރ�އ�ވ�މ�ނ�، ކ�މ�ޝނ�މ�ނ�ބ

        ރސ�މ) ނތ)ޖ! ރސ�މ) ނތ)ޖ! ރސ�މ) ނތ)ޖ! ރސ�މ) ނތ)ޖ!     އ�ނ�ތ�ޚ!ބ�ގ�އ�ނ�ތ�ޚ!ބ�ގ�އ�ނ�ތ�ޚ!ބ�ގ�އ�ނ�ތ�ޚ!ބ�ގ�
 

  ރސ�މ) ނތ)ޖ! ވނ) ސރ�ކ!ރ�ގ� ގ�ޒ�ޓ�ގއ� ޝ!އ�ޢ� ކ�ރ�ވ�ފއ�ވ�.  މ� އ�ނ�ތ�ޚ!ބ�ގ�

  ނ� ލ�ސ�ޓ�ގއ�)ގއ�ވ! އ�ޢ�ލ! 4 (ރސ�މ) ނތ)ޖ! ޢ!ނ�މ�ކ�ރ� އ�ޢ�ލ!ނ� ޖދ�ވލ�

 # ފ�ރ�ހމނނ�  ދ!އ�މ) އ�ޑ�ރ�ސ�  ޔތ�ހއ�ޘ�އ� ލ�ބ�ނ� ވ�ޓ�  އ�ނ�ސއ�ތ

ނޑ� ، ހ�ރ�ޔ! އމ�އ�ލގ�ތ�ނ�  137 57.32  4 ޤ!ސ�މ�  ޔ�މ�ނ! ގއ. ކ�

ނޑ� ، ވއ�ލ�ޓ�ވ�ލ! އ�މ�.ޑ).ޕ)   21  8.79  8 މ�ޙއ�މދ�   ސ!ޖ�ދ! ގއ. ކ�

ނޑ� ، އ�ޖ!ލ!ގ� އމ�އ�ލގ�ތ�ނ�  81 33.89  17 ޙސނ�ދ)ދ)   ނ!ހ�ދ! ގއ. ކ�

 
239     ވ�ޓ�:ވ�ޓ�:ވ�ޓ�:ވ�ޓ�: ޞއ�ޙޞއ�ޙޞއ�ޙޞއ�ޙ

 
    ލ� ވ�ޓ�:ލ� ވ�ޓ�:ލ� ވ�ޓ�:ލ� ވ�ޓ�:ބ!ޠ� ބ!ޠ� ބ!ޠ� ބ!ޠ�  5

    ޖ�މ�ލ ވ�ޓ�:ޖ�މ�ލ ވ�ޓ�:ޖ�މ�ލ ވ�ޓ�:ޖ�މ�ލ ވ�ޓ�: 244 

    ވ�ޓ� ދ�ނ�މ�ގ�ޙއ�ޤ� ލ�ބ�ފއ�ވ! މ)ހ�ނ�ގ� ޢދދ�:ވ�ޓ� ދ�ނ�މ�ގ�ޙއ�ޤ� ލ�ބ�ފއ�ވ! މ)ހ�ނ�ގ� ޢދދ�:ވ�ޓ� ދ�ނ�މ�ގ�ޙއ�ޤ� ލ�ބ�ފއ�ވ! މ)ހ�ނ�ގ� ޢދދ�:ވ�ޓ� ދ�ނ�މ�ގ�ޙއ�ޤ� ލ�ބ�ފއ�ވ! މ)ހ�ނ�ގ� ޢދދ�: 333 

 

73.27          ވ�ޓ�ލ) މ)ހ�ނ�ގ� އ�ނ�ސއ�ތ ވ�ޓ�ލ) މ)ހ�ނ�ގ� އ�ނ�ސއ�ތ ވ�ޓ�ލ) މ)ހ�ނ�ގ� އ�ނ�ސއ�ތ ވ�ޓ�ލ) މ)ހ�ނ�ގ� އ�ނ�ސއ�ތ



ނޑ� ކއ�ނ�ސ�ލ�ގ� ދ�ވނ ބ�ރ�ގ� ވ�ޓ�މ�ނ�  | 7 ރ�ޕ�ޓ�  ގ�މ�ގ�ގއ. ކ�  އ�ލ�ކ�ޝނ�ސ� ކ�މ�ޝނ�  

 

    ފއ�ސ! އ!އ� މ!ލ) ކނ�ކނ� ފއ�ސ! އ!އ� މ!ލ) ކނ�ކނ� ފއ�ސ! އ!އ� މ!ލ) ކނ�ކނ� ފއ�ސ! އ!އ� މ!ލ) ކނ�ކނ� . . . . 9999
ނޑ� ގ�ތ�އ�ގއ� ކ�ރ�ވ�ފއ�ވ! ޚރދ�ތކކ) ދތ�ރ�ފތ�ރ� ކ�ރ�މށ!އ�، އ�ނ�ތ�ޚ!ބ�ގ� މސއ�ކތށ� ބ�ނ�ނ�ވ!  އ�ނ�ތ�ޚ!ބ�ގ�މ�  މސއ�ކތށ� މއ�ގ

ކ�ރ�ވ�ނ� އ�ޢ�ލ!ނ�ތކށ!އ�، ވ�ޓ�ގ� ގ�ޅ�ގ�ތ�ނ� ޢ!ނ�މ� ޚ!ބ!އ�އ�ނ�ތ�ހ�ރ�ހ! ތކ�އ�ޗ�އ� ހ�ދ�މށ!އ�، ޗ!ޕ�ކ�ރނ�ޖ�ހ�ނ� ތކ�ތ� ޗ!ޕ�ކ�ރ�މށ!އ�، 
 ފދ ކނ�ކމށ� ކ�ރ�ވ�ނ� ޚރދ� ތކ�ވ�.އ�މސއ�ކތ�ގއ� ޙރކ!ތ�ތ�ރ�ވ� އ�ފ�ޝލ�ނ�ނށ� ދ�ނ�ޖ�ހ� އ�ލވނ�ސ!އ�، އ�ތ�ރ�ގޑ)ގ� ފއ�ސ! އ!އ� 

        ޚރދ� ތފ�ޞ)ލ� ޚރދ� ތފ�ޞ)ލ� ޚރދ� ތފ�ޞ)ލ� ޚރދ� ތފ�ޞ)ލ� 

  

  

        

        

        

        

        

        

    
    
    
 

        ޚ�ލ!ޞ!ޚ�ލ!ޞ!ޚ�ލ!ޞ!ޚ�ލ!ޞ!ޚރދ�ގ� ޚރދ�ގ� ޚރދ�ގ� ޚރދ�ގ� 
 
 
 

        އއ�ޓމ�ކ�ޑ� އއ�ޓމ�ކ�ޑ� އއ�ޓމ�ކ�ޑ� އއ�ޓމ�ކ�ޑ�         ތފ�ޞ)ލ� ތފ�ޞ)ލ� ތފ�ޞ)ލ� ތފ�ޞ)ލ�         ޚރދ� ޚރދ� ޚރދ� ޚރދ� 

    221221221221    މ�ގ� ޚރދ� މ�ގ� ޚރދ� މ�ގ� ޚރދ� މ�ގ� ޚރދ� ދތ�ރ�ފތ�ރ� ކ�ރ� ދތ�ރ�ފތ�ރ� ކ�ރ� ދތ�ރ�ފތ�ރ� ކ�ރ� ދތ�ރ�ފތ�ރ� ކ�ރ� 

 001 221 ރ!އ�ޖ�ގ� އ�ތ�ރ�ގއ� ކނޑ�މގ�ނ� ކ�ރ! ދތ�ރ� ޚރދ�  13,999.20

 003 221  ކ�ރ! ދތ�ރ� ޚރދ�  ވއ�ގ� މގ�ނ�ރ!އ�ޖ�ގ� އ�ތ�ރ�ގއ�  9,234.00

23,233.2023,233.2023,233.2023,233.20    : ޖ�މ�ލ

 
    222222222222    ހ�ނ�ގ�މ�ގ� ބ�ނ�މށ� ހ�ދ! ތކ�ތ)ގ� އގ� ހ�ނ�ގ�މ�ގ� ބ�ނ�މށ� ހ�ދ! ތކ�ތ)ގ� އގ� ހ�ނ�ގ�މ�ގ� ބ�ނ�މށ� ހ�ދ! ތކ�ތ)ގ� އގ� ހ�ނ�ގ�މ�ގ� ބ�ނ�މށ� ހ�ދ! ތކ�ތ)ގ� އގ�     އ�ފ)ސ� އ�ފ)ސ� އ�ފ)ސ� އ�ފ)ސ� 

2,083.00 
 ސއ�ފދ  އ�އ�ފ)ހ�ގއ� ދ�ވ� ކ�އ�މ! ،ވގ�ތ�ގއ�  ގއ� އ�ޅ�އ�ފ)ހ�ގ� ޚ�ދ�މތ� 

 004 222 ތކ�ތ� 

2,083.002,083.002,083.002,083.00    : ޖ�މ�ލ
    223223223223    ހ�ނ�ގ�މށ� ބ�ނ�ނ�ވ! ޚ�ދ�މތ�ގ� ޚރދ� ހ�ނ�ގ�މށ� ބ�ނ�ނ�ވ! ޚ�ދ�މތ�ގ� ޚރދ� ހ�ނ�ގ�މށ� ބ�ނ�ނ�ވ! ޚ�ދ�މތ�ގ� ޚރދ� ހ�ނ�ގ�މށ� ބ�ނ�ނ�ވ! ޚ�ދ�މތ�ގ� ޚރދ�     އ�ފ)ސ� އ�ފ)ސ� އ�ފ)ސ� އ�ފ)ސ�  

 003 223 ފ!ޚ!ނ!ގ� ޚ�ދ�މތ�ގ� އގ�ދ�ނ�މށ� ކ�ރ! ޚރދ�  ބ�ފ�ނ!އ�، 16.00

 005 223  ޢ�މ!ރ!ތ�ގ� ކ�އ�ޔ!އ� ބ�މ�ގ� ކ�ލ�   1,800.00

 020 223 ޗ!ޕ�ކ�ރ! ތކ�ތ)ގ� ޚރދ�  ޢ!ނ�މ� ފއ�ދ!އށ�  188.75
 999 223 އ�ފ)ސ� ހ�ނ�ގ�މ�ގ� ޚ�ދ�މތ�ގ� ޚރދ�  އ�ހ�ނ�ހ�ނ� 8,390.00
10,362.7510,362.7510,362.7510,362.75    : ޖ�މ�ލ

    ޖ�މ�ލ ޚރދ�:ޖ�މ�ލ ޚރދ�:ޖ�މ�ލ ޚރދ�:ޖ�މ�ލ ޚރދ�:    35,678.9535,678.9535,678.9535,678.95 
    

        މ�ހ!ތނށ� ޖ�މ�ލ ޚރދ� މ�ހ!ތނށ� ޖ�މ�ލ ޚރދ� މ�ހ!ތނށ� ޖ�މ�ލ ޚރދ� މ�ހ!ތނށ� ޖ�މ�ލ ޚރދ�         ހ�ވރ� ހ�ވރ� ހ�ވރ� ހ�ވރ� ބ�ލކށ� ޖ� ބ�ލކށ� ޖ� ބ�ލކށ� ޖ� ބ�ލކށ� ޖ�         ވ�ޓ�ލ�މ�ގ� ޢ�މ�ރ� ހމވ! މ)ހ�ނ�ގ� ޢދދ� ވ�ޓ�ލ�މ�ގ� ޢ�މ�ރ� ހމވ! މ)ހ�ނ�ގ� ޢދދ� ވ�ޓ�ލ�މ�ގ� ޢ�މ�ރ� ހމވ! މ)ހ�ނ�ގ� ޢދދ� ވ�ޓ�ލ�މ�ގ� ޢ�މ�ރ� ހމވ! މ)ހ�ނ�ގ� ޢދދ� 

333  107.143  35,678.9535,678.9535,678.9535,678.95    
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 ޚުލާޞާ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ 

  ަ2014ޟިއްޔާ ނަންބަރު: ޤ/SC-A/20  ،2014/SC-A/21 

 :ްނޑޭ ސިޔާމް މުޙައްމަދު ކުދިމާގެ/ ގއ.،  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ    ކޮ

 :ްނޑޭ، ޖޯޖެޓްވިލާ  ޢަލީ އިބްރާހީމް / ގއ. ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތ  ކޮ

 :ްޝަކުވާގެ މައްސަލަ އިންތިޚާބީ މައްސަލައިގެ ބާވަތ   

  :ްއިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުން މައްސަލަ އައިގޮތ 

 :ް2014އޭޕްރީލް  13، 2014 އޭޕްރީލް 07 ހުށަހެޅުނު ތާރީޚ 

  :ް2014އޭޕްރީލް  28ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚ 

  :ް2014އޮގަސްޓް  13ނިމުނު ތާރީޚ  

 :ި00:11  މައްސަލަ ނިންމި ގަޑ       

 :ްމައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިސ 

ނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒު ޙުސައިން،  ނޑިޔާރު ޢަބްދުއުއްތަމަފަ ނޑިޔާރު ޢަބްދު  ސަޢީދު،هللا ފަ  ޢަރީފް هللا ފަ

ނޑިޔާރު  ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ، هللاއާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދު ފަނޑިޔާރު ، ލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދުޢަ ފަ

  އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދްނާން  ފަނޑިޔާރު ދީދީ، هللا ޢަބްދު

 ޤަޟިއްޔާ އިލްތިމާސް ކުރެވުނު 

 :ު2014ނަންބަރ/HC-I-SH/01   

  :ުދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުނިންމެވި ކޯޓ 

  :ް2014 ފެބްރުއަރީ 12ހުށަހެޅުނު ތާރީޚ 

  :ް0241  ފެބްރުއަރީ 02ނިމުނު ތާރީޚ 
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ 

ޤަޟިއްޔާ އެކޯޓުން   HC-I-SH/01/2014ބަރު ހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަން ދިވެ ،މިއީ

 ބުނެ އެކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށް އެ  ރަނގަޅުނޫންކަމަށް  ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީގޮތުން ، ފައިވާގޮތްވާ ނިންމަ

ނޑޭ ،ޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުންނާއި އިލެކްޤަޟިއްޔާ އަލުން ބަލައިދިނުމަށް އެދި  ކުދިމާގޭ  ،ގއ.ކޮ

 ވެ.މައްސަލައެ  ދެ ބަލައިދެވުނުމުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅު  ސުޕްރީމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގެ ފަރާތުންސިޔާމް މުޙައްމަދު 

ނޑޭ،ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަކީ  މެގައިމައްސަލާ  ދެ މި  އެވެ.ޖޯޖެޓްވިލާ ޢަލީ އިބްރާހީމް ގއ.ކޮ

ކޯޓުން  ޤަޟިއްޔާ އެ  HC-I-SH/01/2014ހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު ދިވެއަދި 

ސް ކޮމިޝަންގެ އިލެކްޝަން ބުނެ ރަނގަޅުނޫންކަމަށް  ރުޢީ އަދި ޤާނޫނީގޮތުން ޝަ، ފައިވާގޮތްވާ ނިންމަ

ނޑޭ  ،ފަރާތުންނާއި  ކޯޓަށް  ސުޕްރީމްގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާމް މުޙައްމަދު  ކުދިމާގެ، ގއ.ކޮ

 ދެ  މި ކީ އެއް މައުޟޫޢެއްކަމާއި،ޢަމައުޟޫ ޤަޟިއްޔާގެ ދެ ޅާފައިވާ ސަބަބުތަކަށް ބެލިއިރު މިހުށަހަ

  އެނގެއެވެ. އްބާވަތެއްގެ ސަބަބުތަކެއްކަންޤަޟިއްޔާގެ ދަޢުވާ ބިނާކުރެވުނު ސަބަބު ތަކަކީ އެ

 

 ކުރެވުނު ނުކުތާތައް.ފާހަގަ 

ޚަޞްމުން ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި  ގުޅިގެން ސުޕްރީމް މައްސަލައާ މި .1

 ނަންބަރު  ހަިއކޯޓުގެ  ގެ ދިވެހިރާއްޖޭ  ތަކަށާއި،ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުން ށާއި،ވާހަކަތަކަ ދެއްކި

2014/HC-I-SH/01  ެއާ ގުޅިގެން ލަމައްސަ މިމައްޗަށާއި ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގ

މި  ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން ބަލައި ވިސްނިއިރުހުށަހެޅިފައިވާ އެހެނިހެން ލިޔުންތަކުގެ މައްޗަށް 

ނޑިޔާރުންނަށް އަންނަނިވި  ޓުގެކޯ ސުޕްރީމްދިވެހިރާއްޖޭގެ  މައްސަލަ ބެލި   ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައި  ފަ

 ވެއެވެ.
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   HC-I-SH/01/2014ކޯޓުގެ ނަންބަރދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައި ،ކަމަކީ ފުރަތަމަ (ހ)

                  2010/10ނަންބަރ  ޤާނޫނު"ޤަޟިއްޔާައކީ  އަށް ބެލިއިރު އެޤަޟިއްޔާ

ވަނަ ދުވަހު  2014ޖެނުއަރީ  18ބުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން، )ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާ 

ނޑޭ ކައުންސިލަށް  މުޅިރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނު ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ތެރެއިން، ގއ. ކޮ

 ގއ. ،މެންބަރުން ހޮވުމަށްޓަކައި ބޭއްވި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން 

ނޑޭ  P02.05.2އި ބެހެއްޓިފައިވާ ނަންބަރންދޫގަދާ  ވޯޓުފޮއްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ގއ. ކޮ

 ކޮމިޝަނުގެ އޮފިޝަލުން، އެހެން  ވާލުވެތިބި އިލެކްޝަންސްމޫސާ ޢީސާއަށް އެ ވޯޓުފޮއްޓާ ޙަ އާގޭ ،

ނޑޭގެ އިންތިޚާބުގައި ދާއިރާއެއްގެ ވޯޓުކަރުދާސްކޮޅެއް ދިނުމުގެ ސަބަބުން ގއ. އްޤުން ވޯޓުލުމުގެ ޙަ ކޮ

ނޑޭ ކައުންސިލަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުމަށް ނެގުނު  ވާތީމޫސާ ޢީސާ މަޙްރޫމްވެފައި  އާއި، ގއ.ކޮ

ވަނަ  26އަސާސީގެ ހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުދިވެ ވޯޓުގައި މޫސާ ޢީސާގެ ވޯޓު ގުނިފައި ނުވުމަކީ

ވަނަ މާއްދާއާ  36ޤާނޫނު( ގެ  މު ބުތަކާބެހޭ ޢާން)އިންތިޚާ  2008/11ނަންބަރ  ޤާނޫނު ،އާއިމާއްދާ

ޑިޑޭޓުންގެ އިންތިޚާބީ ޚިލާފު ކަމެއްކަމަށް ވާތީއާއި، މޫސާ ޢީސާގެ ވޯޓަކީ މި އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވި ކެން

     2008/11ށް ވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރ ނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެފަދަ ވޯޓެއްކަމަ

ނޑޭ ކައުންސިލަށް މެންބަރުން  65ގެ ( ޤާނޫނު މުއިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާން ) ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ގއ. ކޮ

ވޯޓު ބާޠިލް ކޮށްދިނުމަށް  އިންތިޚާބުގެ ދުވަހު ބޭއްވުނު ވަނަ 18ޖެނުއަރީ  2014އިންތިޚާބުކުރުމަށް 

ނޑޭ، ގއ. "އެދި  މައްސަލައެއްކަން އެ ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުން  ގެ ޖޯޖެޓްވިލާ ޢަލީ އިބްރާހީމް  ކޮ

 ޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުން އެނގެން އޮތުމެވެ.ޤަ

 

ނޑޭ، ކުދިމާގެ ގއ. ،ކަމަކީ ދެވަނަ (ށ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާމް މުޙައްމަދަކީ  ކޮ

 ރާ ނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭ ނުވަތަ އެ ގައި ދަޢުވާކުޤަޟިއްޔާ  HC-I-SH/01/2014ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރ

 18ޖެނުއަރީ  2014 ސިޔާމް މުޙައްމަދަކީ ،ކަމަށް ނުވިޔަސްތެއްލްވެފައިވާ ފަރާޤަޟިއްޔާއަށް ތަދައްޚު 
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ނޑޭ  ވަނަ ދުވަހު މުޅިރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނު ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ތެރެއިން، ގއ. ކޮ

ލިބިގެން  ވޯޓު  )ސަތޭކަ އެގާރަ( އެންމެ ގިނަ  ކައުންސިލަށް މެންބަރުން ހޮވުމަށްޓަކައި ބޭއްވި އިންތިޚާބުގައި 

ނޑޭ ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބު ގއ  ން ސް ކޮމިޝަނު ވެފައިވާ މީހެއްކަމަށް އިލެކްޝަން. ކޮ

ނޑައަޅުއްވާފައިވާ މީހަކަށްވާ  56އަސާސީގެ އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުދިވެހިރާސިޔާމް މުޙައްމަދަކީ ތީ، ކަ

ކަން ވާ ފަރާތެއްންއުނާފު ކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެމައްސަލަ އިސްތި ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން މިވަނަ މާއްދާ

 އެނގެން އޮތުމެވެ. 
 

އިންތިޚާބުތަކުގައްޔާއި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާންމު  ،ކަމަކީ ތިންވަނަ (ނ)

 ،ކަށް ވުމުގެ ޙައްޤާއިފަދަ ވޯޓުތަކަކީ ސިއްރުވޯޓުތަކަވޯޓުތަކުގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤާއި މި 

އެމީހަކު އަމިއްލައަށް ނުވަތަ އެމީހަކު  ،ލުމުގެ ޙައްޤާއިއިންތިޚާބުތަކުގައި އެކިއެކި މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތި 

އްތައް ހިންގުމުގައި މިނިވަންކަމާއެކު އިޚްތިޔާރުކުރާ މަންދޫބުން މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންގެ ކަންތަ 

 18ކީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ޙާލަތްތަކުގައި ޢުމުރުން ބައިވެރިވުމުގެ ޙައްޤަ

 ބިދީފައިވާ ޙައްޤެއްކަން ވަނަ މާއްދާއިން ލި  26ރުން މަތީގެ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްމެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ އަހަ

 އެނގެން އޮތުމެވެ.

މާއްދާއަށް ބަލާއިރު  ވަނަ 170ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ ،ކަމަކީ ވަނަހަތަރު )ރ(  

ންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް އިންތިޚާބުތަކާއި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާންމު ވޯޓުތައް ނެގުމަށް ކުރަ 

ދި ކުރުމާއި، އެކަންތައްތައް ހިންގުމާއި، ބެލެހެއްޓުމާއި، އެކަންތައްތަކަށް މަގުފަހިކުރުމާއި، އަ 

ގަނީ މު ވޯޓުތަކުގެ ކަންތައްތައް ހިނއިންތިޚާބުތަކާއި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާން 

 އަދި ނުރަނގަޅު ނުފޫޒެއް  މެއްކުމެއް، ތަޅާފޮޅު ބިރުދެއް ބިރުވެރިކަމެއް، ،އިންސާފުވެރިކަމާއެކު 

ކޮރަޕްޝަނެއް ނެތި، މިނިވަންކަމާއެކު ރައްޔިތުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރެވޭ ގޮތަށްކަން 
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މާއްދާގެ ދަށުން އުފެދިފައިވާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ  ވަނަ 167ޤާނޫނުއަސާސީގެ ކަށަވަރުކުރުމަކީ 

 އަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮތުމެވެ. ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 170އްކަން ޤާނޫނުއަސާސީގެ މަސްއޫލިއްޔަތެ

ބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( )އިންތިޚާބުތަކާ 2008/11ންބަރު ޤާނޫނު ނަ  ،ކަމަކީ ވަނަފަސް (ބ) 

ސީދާ އަސާސްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް  ޠީރާޤްމިގައި ބޭއްވޭ އިންތިޚާބުތަކަކީ ދީއަށް ބަލާއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭ 

ނިވި ހާމަކަންބޮޑު އަދި އިތުބާރު ކުރުވަ  ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އޮންނަ، މިނިވަން، އިންސާފުވެރި،

 ހޭކަމާއި، އަދި އެގޮތުގެމަތިން ބާއްވާ އިންތިޚާބުތަކެއްކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޔަޤީންކުރަންޖެ

ކު، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭއްވޭ އިނުވާހާ ހިނދަޚާއްޞަ ޤާނޫނެއްގައި އެހެންގޮތަކަށް ބުނެފަ އިންތިޚާބަކާބެހޭ

އިންތިޚާބުތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ޢާންމު އުޞޫލުތައް ކަނޑައަޅާނީ އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނުންކަން 

 ވަނަ މާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ. 3ވަނަ މާއްދާއާއި  2ޤާނޫނުގެ  އެ

އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގަންވާނީ ލާމަރުކަީޒ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ކަމަކީ ވަނަހަ )ޅ(

އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމަށްޓަކައި އުފައްދާ ކައުންސިލުތަކުގައި  ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން އުޞޫލުންކަމާއި،

އުޞޫލުތަކުގެ  ތްވާ ސަރަޙައްދުގެ ރައްޔިތުން ދީމިޤްރާޠީނިސްބަ ކައުންސިލް ނެންވާނީ ހަމައެކަނި އެހިމެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  230ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،ބަރުންކަންން އިންތިޚާބުކުރާ މެ ކުންމަތިން، ސިއްރު ވޯޓަ

އިދާރީ ދާއިރާތައް  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ރ( އަށް ބެލުމުން އެނގޭކަމާއި،  231އާއި، 

ހުން މަޖިލީހިންގުމަށްޓަކައި އުފައްދާ ކައުންސިލުތައް އިންތިޚާބުކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނެއް ރައްޔިތުންގެ 

އަތޮޅު ކައުންސިލުތަކާއި ސިޓީ  މާއްދާތަކުން އެނގޭކަމާއި،ވާނޭކަން ބަޔާންކުރެވުނު ކުރަން ފާސް

 ބަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު ބާއްވައި އަދި އެ ން ކައުންސިލުތަކާއި ރަށު ކައުންސިލުތަކަށް މެ

އިންތިޚާބުގެ އެންމެހައި އުޞޫލުތަކާއި ކަންކަން ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 

އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު( )ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުގެ  2010/10ފާސްކޮށްފައިވާކަމާއި، އެއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑައެޅިގެން އެހެންގޮތަކަށް ޤާނޫނު ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ ނުވަތަ އެ ކަމާއި، އެ ގައި ކަ

ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ އުޞޫލުތަކާއި ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޢަމަލުކުރާނީ އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނާ 
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ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން އެނގޭކަމާއި،  2 ބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނުގެއިންތިޚާބުތަކާއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންކަން 

ސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންތިޚާބުތަކާއި ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާންމު އެހެންކަމުން ޤާނޫނުއަ

ވަނަ މާއްދާގައި  26އަސާސީގެ ނުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ ޤާނޫނުވޯޓުތައް ނެގުމުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަ

ކޮށްގެން އެކުލަވާލެވިފައިވާ އިންތިޚާބަކަށް ޚާއްޞަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙައްޤުތައް ލިބިދެވޭނޭ ގޮތެއްގެމަތިން އެ 

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންކަން އެނގެން އޮންނަ  ންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނާ ޤާނޫނުގެ އިތުރުން އި

 އޮތުމެވެ.

 ތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު(ތިޚާބު)އިން 2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރު   މަކީ،ކަ ހަތްވަނަ  (ކ)

ގައިވާ ޤާނޫނު  އިންތިޚާބެއްގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މި"ވަނީ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައި 65 ގެ

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން  64ނޫނުގެ ޤާ  ށްފައިވަނިކޮށް، މިގޮތުގެމަތިން އިޢުލާނު ކޮ

މިވާ ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެން، ހަޅާ މައްސަލައެއްގައި ތިރީގައިޝަރީޢަތަށް ހުށަ

ގެ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއަށް އެކަށީގެންނުވާ އަސަރެއް ފޯރާފައިވާކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދެއް

ބަދަލު އަތުވެދާނެކަމަށް ޝަރީޢަތުން ސާބިތުވެ، އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއަށް 

ނޑައަޅައިފިނަމަ، އެސަރަޙައްދެއްގެ އިންތިޚާބު ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިންތިޚާބު ބާއްވަން  ޖެހޭނެއެވެ.  ކަ

 .ވާ ނުފޫޒެއް ފޯރުވުންނު ގެ ތެރޭގައި އެކަށީގެންއިންތިޚާބު  -1

މީހަކަށް ނުވަތަ ވަކިބަޔަކަށް ލެންބުމަށްޓަކައި  ފައިދާ، ވަކި  ގެ އިންތިޙާބެއްގެ ޙައްގެއް -2

 .ތު ދިނުންވަރިޝް

ނުވަތަ އެ އި ދާޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ޤަވާޢި  ނުވަތަ މިޤާނޫނާއި  މި -3

" ކުރުން  ޚިލާފަށް ޢަމަލު ދާޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ޤަވާޢި ނުވަތަ އެކާބެހޭ ޚާއްޞަ ޤާނޫނާއި ޚާބުތަ ތިއިން

 މިފަދައިން ކަމާއި، 

ގައި  2014 އިންތިޚާބު ކައުންސިލުތަކުގެ ގައި ބޭއްވުނު ލޯކަލް 2014ޖެނުއަރީ  18

ނޑޭގައި  ކަމެއް ހިނގާފައިވޭތޯ ބަލާއިރު، އެފަދަ އެއްވެސް ބޭއްވުނު އެ ދާއިރާގެ އިންތިޚާބުގައި ގއ. ކޮ
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 ފައިވަނީ،ދޫކުރެވި ކަރުދާސް ލުމަށްވޯޓު  ފޮއްޓަށް ނަންބަރު 2ވޯޓުލާ ދޫ މީހުން ދާން  ގއ.މޫސާ ޢީސާއަށް 

ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓި ބަޔަކަށް  ނަންބަރު ވޯޓުފޮށީގެ 2ގައި ގއ. ދާންދޫގައި ބެހެއްޓުނު އިންތިޚާބު އެ 

     ލުމަށް ނަންބަރު ވޯޓުފޮއްޓަށް ވޯޓު 2ބެހެއްޓިފައިވާ  ދާންދޫގައި ގއ.އޮޅިގެންކަން އެނގޭކަމާއި، 

ނޑޭ އާގޭ މޫސާ ޢީސާ އެދުވަހު ދިއުމުން އޭނާއަށް ވޯޓު ކަރުދާސް ދޫކުރުމުން އޭނާ  ،ގއ. ކޮ

މޫސާ ޢީސާއަށް ވޯޓު ދެވުނީ ކޮން  ށް ބަލައިގެން ކަމަށާއިވޯޓުލާފައިވަނީ ވޯޓު ކަރުދާހުގެ ތަރުތީބަ

ލުމަށްފަހު މޫސާ ޢީސާ ވޯޓު ،އި ޢީސާ ބުނެފައިވާކަމާ ގޭކަމަށް މޫސާސާއަށް ނޭނޢީ ކަން މޫސާ ށްޑިޑޭޓަކަކެން

އުންސިލް އަދި އެ ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކަ ފަހުން މޫސާ ޢީސާއަށް ދޫކުރެވުނީ ގއ. ދާންދޫ ރަށުޔަ ގެއަށް ދި

މޫސާ ޢީސާ ވޯޓު  ކައިސާއަށް އެކަން އެންގުމަށްޓަޢީ ކައުންސިލްގެ ވޯޓު ކަރުދާހެއްކަން އެނގުމާއެކު މޫސާ 

 މޫސާ ޢީސާ  ،މުޙައްމަދު އާސިފްގއ. ދާންދޫ ބުލޫހެވަން  ފަހުން  ގެއަށް ދިޔަތާ ގަޑިއެއްހާ އިރު ލާފައި

ދެވަނަފަހަރަށް ސާ އެދުވަހު ނަމަވެސް މުސާ ޢީ ކަމާއި،އެކަން އެންގި ގއ. ދާންދޫގައި ދިރިއުޅޭ ގެއަށްގޮސް

 އެނގެން އޮތުމެވެ. މޫސާ ޢީސާގެ ބަޔާނުންނުވާކަން  ވޯޓުލުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި

ނޑޭގައި ބޭއްވުނު ލޯކަލް  2014ޖެނުއަރީ  18  ،ކަމަކީ  އަށްވަނަ (އ) ގައި ގއ. ކޮ

ތެރެއިން އެންމެ ގިނައިން ވޯޓު  ގެޑިޑޭޓުން ކެން 18 ގައި ވާދަކުރި 2014އިންތިޚާބު  ތަކުގެކައުންސިލް 

   111 ގައިނަށް ވޯޓު ލިބިފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު އެ އިންތިޚާބުޑިޑޭޓުންޑިޑޭޓުންނާއި އެ ކެންލިބުނު ކެން

ނޑޭ ކުދިމާގެ ސިސަތޭކަ އެގާރަ( ވޯޓު ލިބިގެން އެންމެ ކުރީގައި ) ޔާމު މުޙައްމަދު ކަމާއި، އޮތީ ގއ. ކޮ

ނޑޭ ދޯދިގޭ އަޙްމަދު އިބްރާހީމް  އޮތީ ގައި ވަނާ 2( ވޯޓު ލިބިގެން ދިހަ އަށެއް)ނުވަ 98 ކަމާއި، ގއ. ކޮ

ނޑޭ އަތަމާގެ އަޙްމަދު ޝާން މުޙައްމަދު  އޮތީ ގައި ވަނާ  3ވޯޓު ލިބިގެން )ނުވަދިހަ އެކެއް(  91  ގއ. ކޮ

ނޑޭ ނޫއަލި މުރުތަޟާ ސަލީމް  އޮތީގައި ވަނާ  4ވޯޓު ލިބިގެން )އަށްޑިހަ ނުވައެއް(  89ކަމާއި  ގއ. ކޮ

ގެ ވޯޓަކީ މިހަތަރު ސާމުސާ ޢީ  ޑިޑޭޓުންނަށް ލިބިފައިވާ ވޯޓުގެ އަދަދަށް ބަލާއިރުމި ހަތަރު ކެން ކަމާއި،

ނޑިޑޭޓުންކުރެ ކެން އެއްވެސް އަސަރެއް ކޮށްފާނެ  ތަރުތީބުކުރުމުގައި ޑިޑޭޓެއްގެ ވޯޓުގެ ނަތީޖާކެ

 ގެ  )އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( 2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރު އެނގެން އޮތުމުން  ވޯޓެއްނޫންކަން
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އަދި އެ މާއްދާގެ މަޤްޞަދު  ނުގެއްލޭ ޑިޑޭޓުންގެ ހައްޤުމާނަކުރެވޭނީ އެ ހަތަރު ކެން ދާވަނަ މާއް  65

  އެނގެން އޮތުމެވެ. ގޮތެއްގެ މަތިންކަން ހާޞިލްވާ

 ކައުންސިލުތަކުގެ  ގައި ބޭއްވުނު ލޯކަލް 2014ޖެނުއަރީ  18 ،ކަމަކީ ނުވަވަނަ (ވ)

ނޑޭ ދާއިރާގައި 2014 އިންތިޚާބު ނައަށް ދެ ވަސް ފަ ތެރެއިން ގެޑިޑޭޓުންކެން 18 ވާދަކުރި ގައި ގއ. ކޮ

ނޑިޑޭޓުން ކަމުގައިވާ  2ވޯޓު ލިބުނު )އަށްޑިހަ އަށެއް(  88ކަމާއި، އެއީ  ވާޑިޑޭޓުން އައިސްފައިކެން ކެ

ނޑޭ ވައިލެޓްވިލާ ސާޖިދާ މުޙައް ނޑޭ އުޖާލާގޭ ނާހިގއ. ކޮ ކަމާއި،  ދާ ޙަސަންދީދީމަދު އާއި ގއ. ކޮ

ނޑޭ ހިރިޔާ ޔުމްނާ ޤާ ހަވަނައަށް އައިސް ވޯޓު )އަށްޑިހަ ހަތެއް(  87ލިބިފައިވަނީ  ސިމަށްފައިވާ ގއ.ކޮ

ނޑޭ،  ނޑިޑޭޓުންގެ ވޯޓު ލެވުނު އެ ދާއިރާއަށް އާގޭ މޫސާ ޢީސާއަށް ކަމަށްވާތީ، ގއ. ކޮ ނަމަ، މި ތިން ކެ

ނޑޭ ގެ ނަތީޖާއަށް ވޯޓު، ވެ ވޯޓު އެއްވަރު ކައުންސިލަށް އަސަރު ކޮށްފާނެކަމުގެ އިޙްތިމާލް އޮތުމުން ގއ. ކޮ

 ބާއްވަންޖެހޭނީ ޖެހޭކަމާއި އެ އިންތިޚާބުހޮވުމަށްޓަކައި އިތުރު އިންތިޚާބެއް ބާއްވަން  ފަސްވަނަ މެންބަރަކު 

ޑިޑޭޓު ހިމެނޭގޮތަށް އެ ޑިޑޭޓުންނާއި ހަވަނައަށް ދިޔަ ކެން ދެ ކެން އެންމެގިނަ ވޯޓު ލިބުނު ނައަށް ވަފަސް 

ނޑިޔާރުންނަށް މައް ކޯޓުގައި، މި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްޑިޑޭޓުންގެ މެދުގައިކަން ތިން ކެން ސަލަ ބެލި ފަ

  މެވެ.ފާހަގަ ކުރެވު

 ޙުކުމް:

ނޑޭ ކައުންސިލަށް  ،ދިޔަ ސަބަބުތައް އެގޮތުގެމަތިން ހުރުމާއެކުބަޔާންވެ އިސްވެ ގއ. ކޮ

ނޑޭގައި ބޭއްވުނު ލޯކަލް  18ޖެނުއަރީ  2014 މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށްޓަކައި ވަނަ ދުވަހު ގއ. ކޮ

އެއްކޮށް ބާޠިލްކުރަން ޖެހޭފަދަ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބު 

ނޑައަޅައި، ގއ. ކޮނޑޭ ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހެނީ ފަސް މެންބަރުން ކަމަށްވެފައި،  ކަ

ން ވޯޓު ލިބިގެ )އަށްޑިހަ އަށެއް(  88ބުނެވިދިޔަ ތާރީޚުގައި ބޭއްވުނު އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރު، 

ވޯޓު ލިބިގެން ހަވަނައަށް އެއްފަރާތް )އަށްޑިހަ ހަތެއް(  87ދެފަރާތް ފަސްވަނައަށް އައިސްފައިވާތީ އާއި، 
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އައިސްފައިވާތީ އާއި، އިދާރީގޮތުން އެރި އޮޅުމެއްގެ ސަބަބުން އެ ދާއިރާއަށް ވޯޓުލާން ދިޔަ މީހުންގެ 

ނގޭތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު އިރާއަށް ނޫންކަން އެ ތެރެއިން އެކަކަށް، ވޯޓުލެވިފައިވަނީ އޭނާ ވޯޓުލާންޖެހޭ ދާ

)ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން އެ ކައުންސިލަށް  2010/10

އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ ފަސްވަނަ މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށްޓަކައި ބާއްވަންޖެހޭ އިންތިޚާބު، ފަސްވަނައަށް 

ނޑޭ،  އައި ދެ ކެންޑިޑޭޓުން ކަމުގައިވާ ނޑޭ، ވައިލެޓްވިލާ ސާޖިދާ މުޙައްމަދު އާއި ގއ. ކޮ ގއ. ކޮ

ނޑޭ، ހިރިޔާ ޔުމްނާ ޤާސިމާއި  އުޖާލާގޭ ނާހިދާ ޙަސަންދީދީ އާއި، ހަވަނައަށް އައި ކެންޑިޑޭޓު ގއ. ކޮ

)ފަނަރަ( ދުވަހުގެ  15( ން ފެށިގެން 2014އޮގަސްޓް  13މިއަދު ) މިތިން ކެންޑިޑޭޓުންގެ މެދުގައި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް އަމުރު ކުރުމާއެކު ބޭއް ތެރޭގައި

އި ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަކީ ބާޠިލް ޙުކުމެއްކަމަށް ޤަޟިއްޔާގަ  HC-I-SH/01/2014ނަންބަރު 

ނޑައަޅައި ޙުކުމް ކޮށްފީމެވެފަނޑިޔާރުން ކޯޓުގެ ސުޕްރީމްދިވެހިރާއްޖޭގެ   .ގެ އިއްތިފާޤުން ކަ



I 

 

    

 

      ކ�މ
ޕ
ލ�އ�ނ
ޓ
ސ
 ބ�ރ�ގ� މ�ނ
ބ�ރ�ނ
 ކ�މ
ޕ
ލ�އ�ނ
ޓ
ސ
 ބ�ރ�ގ� މ�ނ
ބ�ރ�ނ
 ކ�މ
ޕ
ލ�އ�ނ
ޓ
ސ
 ބ�ރ�ގ� މ�ނ
ބ�ރ�ނ
 ކ�މ
ޕ
ލ�އ�ނ
ޓ
ސ
 ބ�ރ�ގ� މ�ނ
ބ�ރ�ނ
     ––––    2222ޖ�ދ�ވ�ލ� ޖ�ދ�ވ�ލ� ޖ�ދ�ވ�ލ� ޖ�ދ�ވ�ލ� 


 # މ�ނ
ބ�ރ�ގ� ނ�ނ
  ހ�އ�ޘ�އ
ޔ�ތ� މ�ޤ�މ


 1 ޝ�ޢ�އ�ބ
 ޔ$ސ�ފ
 ބ�އ�ރ�ގ� ވ�ރ�ޔ� ޑ�ރ�ކ
ޓ�ރ ޖ�ނ�ރ�ލ
، އ�ލ�ކ
ޝ�ނ
ސ
 ކ�މ�ޝ�ނ

 
އ�ފ�ސ�ރ، އ�ލ�ކ
ޝ�ނ
ސ
 ކ�މ�ޝ�ނ
ސ'ނ�އ�ރ ލ'ގ�ލ ސ�ޢ'ދ�هللا ޢ�ބ
ދ� ބ�އ�ރ�ގ� މ�ނ
ބ�ރ   2  


  3 މ�ސ
ޢ�ދ� ސ�ޢ'ދ� ބ�އ�ރ�ގ� މ�ނ
ބ�ރ ސ'ނ�އ�ރ އ�އ�.ޓ' އ�ފ�ސ�ރ، އ�ލ�ކ
ޝ�ނ
ސ
 ކ�މ�ޝ�ނ

  ވ�ޓ�ފ�ށ�ތ�ކ�ގ� މ�ޢ�ލ$މ�ތ� ވ�ޓ�ފ�ށ�ތ�ކ�ގ� މ�ޢ�ލ$މ�ތ� ވ�ޓ�ފ�ށ�ތ�ކ�ގ� މ�ޢ�ލ$މ�ތ� ވ�ޓ�ފ�ށ�ތ�ކ�ގ� މ�ޢ�ލ$މ�ތ�     ––––    3333ޖ�ދ�ވ�ލ� ޖ�ދ�ވ�ލ� ޖ�ދ�ވ�ލ� ޖ�ދ�ވ�ލ� 

        ####  ތ�ނ�ވ�ޓ�ފ�ށ� ބ�ހ�އ�ޓ�   ވ�ޓ�ފ�ށ� ބ�ހ�އ�ޓ� ރ�ށ�  ވ�ޓ�ފ�ށ
ގ� ނ�ނ�  ނ�ނ�ބ�ރ�

ނޑ,  ނޑ,  ގއ.  ކ�އ�ނ
ސ�ލ
 އ�ދ�ރ� ކ� ނޑ,  ގއ.  ކ�   P03.07.1 1 1-ކ�

ނޑ,  ގއ.  ޒ�ވ�ނ�ނ
ގ� މ�ރ�ކ�ޒ�  ނޑ,،. ގއ  ކ�   P03.0.1 2 1-މ�ލ�  ކ�

  އ�ޢ�ލ�ނ
 ލ�ސ
ޓ
 އ�ޢ�ލ�ނ
 ލ�ސ
ޓ
 އ�ޢ�ލ�ނ
 ލ�ސ
ޓ
 އ�ޢ�ލ�ނ
 ލ�ސ
ޓ
     ––––    4444ޖ�ދ�ވ�ލ� ޖ�ދ�ވ�ލ� ޖ�ދ�ވ�ލ� ޖ�ދ�ވ�ލ� 

 ތ�ފ
ޞ'ލ
  ތ�ރ'ޚ
 ނ�ނ
ބ�ރ� 

(A)CA-2014/360 14  
2014އ�ގ�ސ
ޓ  
ނޑ, ކ�އ�ނ
ސ�ލ�ށ
 އ�ނ
ތ�ޚ�ބ�ވ�ފ�އ�ވ�  މ�ނ
ބ�ރ�ނ
ގ� މ�ޢ�ލ$މ�ތ�  4ގއ. ކ�

 
 ޢ�ނ
މ�ކ�ރ�ނ
(A)CA-2014/361 14  
2014އ�ގ�ސ
ޓ   
ނޑ, ކ�އ�ނ
ސ�ލ
ގ� ދ�ވ�ނ�ބ�ރ�ށ
 އ�ޢ�ލ�ނ�ކ�ރ�ނ   ގއ. ކ�

(A)EA-2014/362 16  
2014އ�ގ�ސ
ޓ  
 
ނޑ, ކ�އ�ނ
ސ�ލ
ގ� ދ�ވ�ނ� ބ�ރ�ގ�އ� މ�ލ,ގ�އ� ރ�ޖ�ސ
ޓ�ރ'ކ�ރ�މ�ށ ގއ. ކ�

 
  ފ�ރ�ޞ�ތ� ހ�ޅ�ވ�ލ�ނ

(A)EA-2014/363 17  
2014އ�ގ�ސ
ޓ  
 
ނޑ, ކ�އ�ނ
ސ�ލ
ގ� ދ�ވ�ނ� ބ�ރ�ގ�އ� ރ�ށ
ވ�ހ�ވ�ފ�އ�ވ� ރ�ށ
ނ$ނ
 އ�ހ�ނ ގއ. ކ�

 
  ރ�ށ�އ
ގ�އ� ވ�ޓ�ލ�މ�ށ
ޓ�ކ�އ� ރ�ޖ�ސ
ޓ�ރ'ކ�ރ�މ�ގ� ފ�ރ�ޞ�ތ� ހ�ޅ�ޥ�ލ�ނ
(A)CA-2014/365 21  
2014އ�ގ�ސ
ޓ   
  ވ�ޓ�ފ�ށ� ބ�ހ�އ
ޓ� ތ�ނ
ތ�ނ�ގ� މ�ޢ�ލ$މ�ތ� އ�ނ
މ�ކ�ރ�ނ

(A)EC-2014/371 18  
2014އ�ގ�ސ
ޓ  
ވ�ޓ�ނ�ގ�މ�އ� ވ�ޓ�ގ�ނ�މ�ގ� ކ�ނ
ތ�އ
ތ�އ
 އ�ބ
ޒ�ވ
ކ�ރ�މ�ށ
 އ�ދ,ފ�ރ�ތ
ތ�ކ�ށ
 އ� 

 
  ފ�ރ�ޞ�ތ� ހ�ޅ�ވ�ލ�ނ

(A)EC-2014/372 18  
2014އ�ގ�ސ
ޓ  
ވ�ޓ�ނ�ގ�މ�އ� ވ�ޓ�ގ�ނ�މ�ގ� ކ�ނ
ތ�އ
ތ�އ
 މ�ނ�ޓ�ރކ�ރ�މ�ށ
 އ�ދ,ފ�ރ�ތ
ތ�ކ�ށ
 އ� 

 
  ފ�ރ�ޞ�ތ� ހ�ޅ�ވ�ލ�ނ

(A)EC-2014/373 18  
2014އ�ގ�ސ
ޓ  
ވ�ޓ�ނ�ގ�މ�އ� ވ�ޓ�ގ�ނ�މ�ގ� ކ�ނ
ތ�އ
ތ�އ
 ހ�ނގ�މ�ނ
ދ�ގ�ތ
 ބ�ލ�މ�ށ
 ޝ�އ�ޤ�ވ�ރ�ވ� 

 
  ކ�ނ
ޑ�ޑ,ޓ�ނ
ގ� މ�ނ
ދ$ބ�ނ
ނ�ށ
 ފ�ރ�ޞ�ތ� ހ�ޅ�ވ�ލ�ނ

(A)CA-2014/376 24  
2014އ�ގ�ސ
ޓ  
ނޑ, ކ�އ�ނ
ސ�ލ
ގ� ދ�ވ�ނ� ބ�ރ�ގ� ވ�ޓ�ކ�ރ�ދ�ސ
 ޗ�ޕ�ކ�ށ
ފ�އ�ވ�ގ�ތ�ގ�  ގއ. ކ�

 މ�ޢ�ލ$މ�ތ� 

(A)CA-2014/386 31  
2014އ�ގ�ސ
ޓ ނޑ, ކ�އ�ނ
ސ�ލ
ގ� ދ�ވ�ނ� ބ�ރ�ގ� ރ�ސ
މ' ނ�ތ'ޖ�   ގއ. ކ�



II 

 

 

  ވ�ޓ�ފ�ށ'ގ� އ�ޝ�ލ�ނ
 ވ�ޓ�ފ�ށ'ގ� އ�ޝ�ލ�ނ
 ވ�ޓ�ފ�ށ'ގ� އ�ޝ�ލ�ނ
 ވ�ޓ�ފ�ށ'ގ� އ�ޝ�ލ�ނ
     ––––    5555ޖ�ދ�ވ�ލ� ޖ�ދ�ވ�ލ� ޖ�ދ�ވ�ލ� ޖ�ދ�ވ�ލ� 

 
 #  ހ�އ�ޘ�އ
ޔ�ތ�  ނ�ނ
   އ�ޑ
ރ�ސ
ވ�ޓ�ފ�ށ'ގ� 

 
 ނ�ނ

 1 ވ�ރ�ޔ�  ފ�އ�ދ� هللا ޢ�ބ
ދ� ފ'ރ�ޒ�ގ� / ހއ. ފ�އ
ލ�ދ$

މ�ލ�
 ،
ނޑ,

 ކ�
އ.
ގ

-1
 2 ވ�ރ�ޔ�ގ� އ�ހ'ތ�ރ�ޔ�  އ�ލ
މ� ފ�އ�ޒ' މ�ލ,ހ�ޔ�ވ.  

 3 ޗ�ކ
ކ�ރ�މ'ހ� ކ�އ� ނ�ނ
ބ�ރ� އ�މ�ނ�ތ� އ�ޒ'ފ� ހ�ސ
ނ�ހ'ނ�ގ� / ސ. ހ�ޅ�ދ$

 4 ލ�ސ
ޓ
 ޗ�ކ� ކ�ރ�މ'ހ�  ފ�ޠ�މ�ތ� ނ�ތ�ޝ�  އ�ނބ�ގ�ސ
ދ�ށ�ގ� / ލ. އ�ސ
ދ$

 5 އ�ނގ�ލ'ގ�އ� ފ�ހ�ގ�ޖ�ހ� މ'ހ�  ޝ�ފ'ޤ
 هللا ރ'ސ�ނ
 ޢ�ބ
ދ� މ. ފ
ލ�އ�ޓ
ވ�ޔ�

 6 ވ�ޓ�ފ�ށ� ބ�ލ�ހ�އ
ޓ� މ'ހ�  ޝ�ހ�ލ� ރ�ޝ
ދ'  ނ�ސ
ރ'ނ�ގ� / ގއ. ދ�އ
ވ�ދ$ 

 7 ކ�ޔ� ތ�ރ�ތ'ބ�ކ�ރ� މ'ހ� އ�މ�ނ�ތ� ޝ�މ
ރ� އ�ފ�ތ�ސ
 / ތ. ކ�ނބ�ދ$

 

 1 ވ�ރ�ޔ�  ފ�ޠ�މ�ތ� ޒ�ހ�ދ�  މއ. އ�ދ�ގ�ރ� 

ނޑ, 
 ކ�

އ.
ގ

 -1
 

 2 ވ�ރ�ޔ�ގ� އ�ހ'ތ�ރ�ޔ�  ޝ�ހ�ލ� އ�ސ
މ�ޢ'ލ
  ފ�ނ�އ�ނ�މ�ގ� / ޅ. ނ�އ�ފ�ރ� 

ނޑ,   3 ނ�ނ
ބ�ރ� ޗ�ކ
ކ�ރ�މ'ހ�  ކ�އ� ދ'ދ' هللا ތ�ރ�ޤ� ޢ�ބ
ދ� ޕ�ޕ�ގ� / ގއ. ކ�

ނޑ,   4 ލ�ސ
ޓ
 ޗ�ކ� ކ�ރ�މ'ހ�  ފ�ތ�މ�ތ� ސ�ލ
މ�  ނ$އ�ލ�/ ގއ.ކ�

ނޑ,   5 އ�ނގ�ލ'ގ�އ� ފ�ހ�ގ�ޖ�ހ� މ'ހ�  އ�އ�ޝ�ތ� ޝ�އ�ނ� ޚ�ލ�ދ�  ދ�ދ� / ގއ. ކ�

ނޑ,   6 ބ�ލ�ހ�އ
ޓ� މ'ހ� ވ�ޓ�ފ�ށ�  ދ'ދ' هللا މ�ޙ�އ
މ�ދ� ޢ�ބ
ދ� އ�ލ
ފ� / ގއ. ކ�

ނޑ,   7 ކ�ޔ� ތ�ރ�ތ'ބ�ކ�ރ� މ'ހ�  ޖ�މ
ޝ�ދ� ރ�މ�ޒ� އ�ނ
ޑ�ޔ� / ގއ. ކ�

 

ކ�ނ
ޑ�ޑ,ޓ�ނ
ގ� މ�ނ
ދ$ބ�ނ
 ކ�ނ
ޑ�ޑ,ޓ�ނ
ގ� މ�ނ
ދ$ބ�ނ
 ކ�ނ
ޑ�ޑ,ޓ�ނ
ގ� މ�ނ
ދ$ބ�ނ
 ކ�ނ
ޑ�ޑ,ޓ�ނ
ގ� މ�ނ
ދ$ބ�ނ
     ––––    6666ޖ�ދ�ވ�ލ� ޖ�ދ�ވ�ލ� ޖ�ދ�ވ�ލ� ޖ�ދ�ވ�ލ�      

    ####    ނ�ނ
 ނ�ނ
 ނ�ނ
 ނ�ނ
  ފ�ށ'ގ�ފ�ށ'ގ�ފ�ށ'ގ�ފ�ށ'ގ�    ނ�ނ
 ނ�ނ
 ނ�ނ
 ނ�ނ
     އ�ޑ
ރ�ސ
 އ�ޑ
ރ�ސ
 އ�ޑ
ރ�ސ
 އ�ޑ
ރ�ސ
     ފ�ރ�ތ
 ފ�ރ�ތ
 ފ�ރ�ތ
 ފ�ރ�ތ
  ތ�މ
ސ'ލ�ކ�ރ�ތ�މ
ސ'ލ�ކ�ރ�ތ�މ
ސ'ލ�ކ�ރ�ތ�މ
ސ'ލ�ކ�ރ�


 P.03.0.1 1 ޖ�ހ�ދ� ރ�މ�ޒ� ބ
ލ$ޕ�ރލ
  ހ. ޔ�މ
ނ� ޤ�ސ�މ

 

 

 

 








