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 ޓެފުދް .1

އެއަފްޓަހުކ ޢާޑަމްގަކަފް . ލުބުޙާދަހޫ ވަގަޢާޑާއަފް ޙަމްޔާއި ޝުކުޒުކުޒަމެވެهللا ވެޒި  އެދްމެހާ ދިޢުމަގްގަކުސެ

. ޞަޑަވާގާއި ލަޑާމް ޑެއްވުދް އެޔި ޔުޢާ ކުޒަމެވެމުޙައްމަޔު ދަބީކަޑޭޓާދަފް ، ޒަޙްމަގެއްކަމުސައި ޓޮދުއްވި މާގް ޒަލޫޑާ

  އަލްޙާބުދް ޝާމިޑު ކުޒަމެވެ. އަޔި މިޔުޢާސައި އެކަޑޭސެޓާދުސެ އާޑުދްދާއި

 2ވަދަ ޖަޑްލާއިދް ޓާލްވެ  9ސައި އޮގް ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހުސެ ޓުޒަގަމަ ޔައުޒުސެ  2007އޭޕްޒިޑް  4މިޒިޕޯޓަކީ 

ވީ ބުޔަ ޔުވަހު ޒައީލުޑް ޖުމްހޫޒިއްޔާ ގަލްޔީސު ކުޒައްވައި  (1428ޒަބީޢުޑްއާޚިޒާ  14) 2007މޭ 

ވަދަ މާއްޔާ އިދް  24)ޔިވެހި ލިވިޑް ލަޒވިލް ސެ ޤާދޫދު( ސެ  2007/5ސެޒެޓްކުޒެއްވުމުދް ޤާދޫދަކަފްވި 

އްޔާއަފް ޑާޒިމުކުޒާ ސޮގުސެ މަގިދްކ ލިވިޑް ލަޒވިލް ކޮމިޝަދުސެ ޒައީލްކ ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހަފާއި ޒައީލުޑްޖުމްހޫޒި

ވަދަ އަހަޒު ހިދސި ސޮގުސެ ޒިޕޯޓެވެ. މި ޒިޕޯޓުސައި  2011ހުފަހަޅާކ ލިވިޑް ލަޒވިލް ކޮމިޝަދުސެ މަލައްކަގްގައް 

ޔިވެހި ލިވިޑް ލަޒވިލްސެ ކަދްގައްގައް އިލްޑާހުކޮފް ގަޒައްސީ ކުޒުމަފް ކުޒެވުދު މަލައްކަގްގަކާއި ކުޒިމަސަފް 

 ދެއެވެ.  ޒާވާޓައިވާ ކަދްގައްގައް ހިމަދާޓައި ވާ

ސައި އަމަޑުކުޒަދް ޓެފުދު "ޔިވެހި ލިވިޑް ލަޒވިލް ސެ ޤާދޫދު" ދް ގައާޒަޓް ކުޒެވުދު ޔިވެހި ލިވިޑް  2008މޭ  1

ލަޒވިލް އަކީ ޓަހަކަފް އައިލް ޒާއްޖެއަފް ސެދެވެމުދްޔާ ބޮޏެގި އިލްޑާހްގަކުސެ ގެޒެއިދް އެއް އިލްޑާހެވެ. އަޔި ހަމަ 

ދެއް މުލްގަސިއްޑު މުއައްލަލާއެއްސެ ސޮގުސައި ސާއިމުވެ މި ކޮމިޝަދާ އެހެދްމެކ ލިވިޑް ލަޒވިލް ކޮމިޝަ

ހަވާޑުކުޒެވުދު ޒިދްމާގައް ގަދްޓީޒުވާދް ޓެފުދް ވެސެދް ޔިޔައީ ޔިވެހި ޔައުޑަގް ހިދްސުމަފް ސެދެވުދު އަޔި ސެދެވެމުދްޔާ 

ވެމުދްޔާ ޔުލްގޫޒީ އެހެދް އިލްޑާހުގަކުސެ ގެޒެއިދް އެއް އިލްޑާޙު ކަމުސައި ވުމުސެ އިގުޒުދް ޒާއްޖެއަފް ސެދެ

 އިލްޑާހުގަކާ ޓައިހަމަކުޒާ އެއް އިލްޑާޙު ކަމުސައެވެ. 

ޔައުޑަގުދް ޒައްޔިގުދްދަފް ޔޭ ޚިޔްމަގްގައް އެކި ބައިގަކަފް ބެހިސެދްޔިޔަ ހިދޔުކ ލިވިޑް ލަޒވިލް ކަމުސައި 

ޒިއްޔާސެ އޮޓީހާއިކ އެދްމެހައި ހިމެދިސެދް ޔިޔައީ ލަޒުކާޒުސެ ހިދްސުމުސެ އެދްމެ ބޮޏު ބައެވެ. ޒައީލުޑް ޖުމްހޫ

މިދިލްޓްޒީގަކާއި ބަދްޏާޒަ ދާއިބުސެ އޮޓީހުސައި ލިވިޑް ލަޒވިލްސެ ޚިޔުމަގް ސާއިމުކުޒެވުދެވެ. ސައުމުސެ ޔުވެއްޔާއިކ 

ޒައްޔިގުދްސެ އުދްމީޔުގަކާއިކ ލަޒުކާޒުސެ އެޖެދްޏާގަކަފް ބަޑާއިޒުކ ލިވިޑް ލަޒވިލް އަކީ އެދްމެ ޒަމާދީ ހިދްސުމުސެ 

ޖާއިކ އުލޫޑުގަކާއިކ ސަވާއިޔާއިކ ހަމަގައް ސެދްސުޅޭ އަޔި ޒަމާދީ ޓެކްދޮޑޮޖީއާއި ބައިދަޑް އަޤުވާމީ އެދްމެ އާޖުޓާ

ޒަދސަޅު ސޮގްގައް )ބެލްޓް ޕްޒެކްޓިލަލް( ބޭދުދްކުޒާ ޚިޔުމަގަކަފް ވެސެދް ދޫދީ ލިވިޑް ލަޒވިލްސެ 
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ގަޙީޑު ކަމަކަފް މިއަޔު ވަދީ ވެޓައެވެ. ކުޒަދް ޖެހިޓައި މަލްއޫޑިއްޔަގުގަކާއި ޒިދްމާގައްކ އެ ޚިޔުމަގުދް އުޓުޑުމަކީ މުލް

ހުޒި މަލައްކަގް ސިދައެވެ. ސޮދް ޖެހުދްގައް ބޮޏެވެ. ޚިޔުމަގް ޔިދުމުސެ ބައެއް ލަސާޓަގްގަކަފް ވަދީ އިދްސިޑާބު 

ދް ސެ ސެދްދަދްޖެހިޓައެވެ. ލިވިޑް ލާވިލްސެ ޚިޔުމަގްޔޭޓަޒަގް ގަކަކީ ޚިޔުމަގް ޑިބިސަދްދަދް އަދްދަ ޓަޒުޔު

ވަކިޓަޒާގަކަފް ދުޖެހޭކ "ސަވާއިޔަފް ، އިހްލާލްގައް އަޏު އަހާކ ކެކުޅުދްގަކަފް އިޖާބަޔޭކ އިދްލާޓާއި ހަމައަފް ޑޯބިކުޒާ

ސާބިޑްކ ޢިޑްމާއި  ބިދާވާ" )ޒޫޑް ބޭލްޏް( ދިޒާމީ ޚިޔުމަގަކަފް ވަދީ ވާދްޖެހިޓައެވެ. އަޔި ލިވިޑްލާވިލްސެ ޚިޔުމަގަކީ

ހަޒުޔަދާކ ޒިވެގި އާޔަކާޔަޔާއި އަޚުޑާސެއްސެ ، އިދްލާޓުވެޒިކ ގެޔުވެޒިކ އިޚްޑާލްގެޒި މަޢުޑޫމާގާއި ހުދަޒު ހުޒިކ

 ލަސާޓަގެއްސައި އުޅޭ ބަޔަކު ވަޒީޓާ އަޔާކުޒަމުދް ސެދްޔާ ޚިޔުމަގަކަފް ވެލް ވަދީ ވާދް ޖެހިޓައެވެ. 

އަޔި ކުޒިމަގި ، ޒިމަގީސައި ހުޒިކުޒިދް ޔެދްދެވުދު އުއްމީޔުގަކާއި ޑަދޏުޔަދޏިގަކާ ޔިމާއަފް ޔަގުޒުކުޒުމުސަޔާއިކ ކު

ވަދަ އަހަޒު ހިމެދިސެދް ޔިޔައީ ވަޒަފް ޚާއްލަ ބިދްސާގަކެއް އަޅަދް  2011ވަމުދްޔާ ސޮދްޖެހުދްގަކާ ކުޒިމަގިޑުމުސައިކ 

ޔިވެހި . ޓެފުދު  އަހަޒެއްސެ ސޮގުސައެވެ. އެ ސޮގުދް ކުޒެވުދު މަލައްކަގްގައް މި ޒިޕޯޓުސައި ބަޔާދްކޮފްޓައި މިވަދީއެވެ

ޒުކާޒާއި ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހުދް ޔެއްވި އެހީގެޒިކަމަފާއި އެއްބާޒުޑެއްވުދްގަކަފްޓަކައި އެ ޓަޒާގްގަކަފްކ ވަކިދް ލަ

ޒައީލުޑްޖުމުހޫޒިއްޔާއަފާއި ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހުސެ ޒައީލަފާއި ހުޒިހާ މެދްބަޒުދްދަފާއި މިދިލްޓަޒ އޮޓް  ،ޚާއްޞަކޮފް

 .ޚްޑާލްގެޒިކަމާއެކު ޝުކުޒު ޔަދްދަވަމެވެޓިދޭދްލް އެދްޏް ޓްޒެޜަޒީ އަފް އި
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 މެމްބަޒުދް ކޮމިޝަދުސެ ލަޒވިލް   ލިވިޑް. 2

ސައި ލިވިޑް ލަޒވިލް ކޮމިޝަދަފް މެމްބަޒުދް އަޑުދް  2010އޯސަލްޓް  17އިދްގިސާޑީ މަޒުހަޑާ ދިމުމާއި ސުޅިސެދް 

 މެމްބަޒުދްސެ ސޮގުސައި ޔެމިގިއްބެވި ސެ ދިޔަޑަފް ކޮމިޝަދުސެ 2011 ޏިލެމްބަޒ 31ދެވެ. މިސޮގުދް އައްޔަދްކުޒެވު

  އެވެ.ބޭޓުޅުދް ގިޒީސައި އެވަދީ

  މަސާމު      އެޏްޒެލް         ދަދް       

 ކޮމިޝަދުސެ ޒައީލް  ސ. ކޮއްކިޒި / މާޑެ  އަޑްޓާޟިޑް މުޙައްމަޔު ޓަހުމީ ޙަލަދް .1

 އިބު ޒައީލް ކޮމިޝަދުސެ ދާ      ސ. ޒެޏިއަމްސެ / މާޑެ  ޔީޔީ ޙަލަދްއަޑްޓާޟިޑް އަޙުމަޔު  .2

 ކޮމިޝަދުސެ މެމްބަޒު  މއ. ކިދބި / މާޑެ    ޏޒ. މުޙައްމަޔު ޑަގީޓް .3

 ކޮމިޝަދުސެ މެމްބަޒު  މއ. ވެލްޓްވިއު / މާޑެ    ޖިހާޔު هللا އަޑްޓާޟިޑް އަބުޔު .4

 ކޮމިޝަދުސެ މެދްބަޒ  ސ. އަޑަޓަޒު / މާޑެ   އަޑްޓާޟިޑާ ޚަޔީޖާ އާޔަމް .5
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 ކޮމިޝަދުސެ މައިސަޏު މަލައްކަގްގައް ލިވިޑް ލަޒވިލް .3

ޔިވެހިޒާއްޖޭސެ ޖުމްހޫޒިއްޔާސެ ޤާދޫދުއަލާލީއާއިކ ޔިވެހިޒާއްޖޭސެ ޤާދޫދުގަކާއިކ ލަޒުކާޒުސެ ލިޔާލަގުގަކާ  .1

ވަދަ މާއްޔާއިދް ޔިވެހި ލިވިޑް ލަޒވިލްސައި  3އެއްސޮގްވާ ސޮގުސެ މަގިދްކ ޔިވެހި ލިވިޑް ލަޒވިލްސެ ޤާދޫދުސެ 

ޔިވެހި ޔައުޑަގުސެ ޓަޒާގުދް ޒައްޔިގުދްދަފް  ،އް ކަމަފް ބަޔާދްކޮފްޓައިވާ ޓަޒާގްގައް ޓިޔަވައިދުހިމެދޭ ޓަޒާގްގަ

ޑިބިޔޭދްޖެހޭ ޚިޔުމަގްގައް ޓޯޒުވައި ޔިދުމަފް ބޭދުދްވާ މުވައްޒަޓުދްދަފް ވަޒީޓާ ޔިދުމާއިކ ވަޒީޓާއިދް ވަކިކުޒުމާއިކ 

މިކަދްކަމާ ސުޅިސެދް ، އިދާޔަގްގައް ކަދޏައެޅުމާއި އެ މުވައްޒަޓުދްދަފް މުލާޒައާއި ވަޒީޓާއާއި ސުޅިސެދްޔެވޭ

 ކުޒަދްޖެހޭ އެދްމެހާ މަލައްކަގް ކުޒުދް.

ޔިވެހި ލިވިޑް ލަޒވިލްސައި ޚިޔުމަގްކުޒާ މުވައްޒަޓުދްދަކީ ޤާދޫދީ ސޮގުދް އުޓެޔިޓައިވާ ލަޒުކާޒަފާއިކ  .2

މާއެކު ޚިޔުމަގްކުޒާކ ލިޔާލީސޮގުދް ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހަފާއި ޒައްޔިގުދްދަފް ވަޓާގެޒިކަމާއި އިޚުޑާލްގެޒިކަ

ވަކިޓަޒާގަކަފް ދުޖެހޭކ ޤާދޫދާއި ސަވާއިޔުގަކަފް ޙުޒުމަގްގެޒިކޮފް ހިގާކ ސާބިޑު ބަޔަކަފް ހެޔުމަފް ކުޒަދްޖެހޭ 

 މަލައްކަގްގައް ކުޒުދް.

ޓުވެޒި ޔިވެހި ލިވިޑް ލަޒވިލްސައި ޚިޔުމަގްކުޒާ މުވައްޒަޓުދްސެ ހައްސުގައް ޒައްކާގެޒި ކުޒުމަފާއިކ އިދްލާ .3

 މާޙައުޑެއް ސާއިމްކުޒުމަފް ކުޒަދްޖެހޭ މަލައްކަގް ކުޒުދް.

ޔިވެހި ލިވިޑް ލަޒވިލްސައި މަލައްކަގްކުޒާ މުވައްޒަޓުދްސެ މަލްއޫޑިއްޔަގުގަކާއިކ ހައްސުގަކާއި ބާޒުގަކާއިކ  .4

 ޒިދްމާގައް އެކަފައެޅުދް. 

މަގްގެޒިކޮފް ހިގާ އަޔި ހިޓަހައްޓާ ލަޒުކާޒުސެ އޮޓީލްގަކުދް ލިވިޑް ލަޒވިލްސެ އަލާލީ ލިޓަގަކަފް ހުޒު .5

 މިދްވަޒު ބެޑުދް.

 ޔިވެހި ލިވިޑް ލަޒވިލްސެ ކޯޏް އޮޓް ކޮދްޏަކްޓާއިކ ޔިވެހި ލިވިޑް ލަޒވިލްސެ ސަވާއިޔު އެކުޑަވާޑުދް. .6

ޔިވެހި ލިވިޑް ، ލިވިޑް ލަޒވިލްސެ ކޯޏް އޮޓް ކޮދްޏަކްޓާއިކ ޔިވެހި ލިވިޑް ލަޒވިލްސެ އަލާލީ ލިޓަގަކާއި .7

ވާއިޔާއި އެއްސޮގަފް ޢަމަޑު ކުޒުމަފް ލަޒުކާޒުސެ މަލްއޫޑު އޮޓީލްގަކުސައި ސާއިމު ކުޒެވިޓައިވާ ލަޒވިލްސެ ސަ

 .ދިޒާމުގަކަކީ އެކަމަފް އެކަފީސެދްވާ ދިޒާމުގަކެއްގޯ ބެޑުދް

ވަދަ މާއްޔާސެ ޔަފުދް ކޮމިޝަދަފް ހުފަހެޅޭ މައްލަޑަގަކާއި ޒިޕޯޓުގައް  31ޔިވެހި ލިވިޑް ލަޒވިލްސެ ޤާދޫދުސެ  .8

 އި ޔިޒާލާކޮފްކ އަޅަދްޖެހޭ ޓިޔަވަޅުގައް އެޅުދް.ބަޑަ

ވަދަ މާއްޔާ އާއި  24ޔިވެހި ލިވިޑް ލަޒވިލްސެ ކަދްގައްގަކާއި ސުޅޭސޮގުދް ޔިވެހި ލިވިޑް ލަޒވިލްސެ ޤާދޫދުސެ  .9

 ވަދަ މާއްޔާސައިވާ ސޮގުސެ މަގީދް ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހަފް ޒިޕޯޓު ކުޒުދް. 25
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 ލިވިޑް ލަޒވިލްސެ ސަވާއިޔާއިކ ކޯޏް އޮޓް ކޮދްޏަކްޓް ގަދްޓީޒު ކުޒުދް. ކ ޔިވެހި ލިވިޑް ލަޒވިލްސެ ޤާދޫދާއި .11

ލަޒުކާޒުސެ މަލްއޫޑުވެ ޒިދްމާވާ އޮޓީލްގަކުސެ ޒިދްމާޔާޒު އިލްވެޒިދްދާއިކ ޔިވެހި ލިވިޑް ލަޒވިލްސެ  .11

މަފް ހުފަހެޅޭ ޔިވެހި ލިވިޑް ލަޒވިލްސެ ޤާދޫދާއިކ ކޯޏް އޮޓް ކޮދްޏަކްޓާ ޚިޑާޓަފް އަމަޑުކުޒާ ކަ، މުވައްޒަޓުދް

 މައްލަޑަގައް ގަހުސީސުކޮފް ޓިޔަވަޅު އެޅުދް.

ޔިވެހި ލިވިޑް ލަޒވިލްއަކީ ކެޒިއަޒ ބޭލްޏް ދުވަގަ ވަޒީޓާސައި ކުޒިޔަފް ޔިއުމަފް މަސުޓަހިކޮފްޔޭ ޚިޔުމަގެއްސެ  .12

 ސޮގުސައި ބައްޓަދް ކުޒުދް.

ޕް ކުޒިއަޒުވައިކ މުވައްޒަޓުދްސެ ޔިވެހި ލިވިޑް ލަޒވިލްސެ މުވައްޒަޓުދްސެ ގެޒޭސައި އިލްދެސުމާއިކ ޑީޏަޒޝި .13

ޓެދްވަޒު މަގިކުޒުމަފް ބޭދުދްވާ ގަމްޒީދު ހޯޔައި ޔިދުމާއިކ ޔިވެހި ލިވިޑް ލަޒވިލްސެ މުވައްޒަޓުދްދަކީ 

 މަލައްކަގަފް ސާބިޑު ބަޔަކަފް ހެޔުމަފް ބާޒުއެޅުމާއި ހިގްވަޒު ޔިދުދް.

ދް ބޭދުދްވެއްޖެ ހިދޔެއްސައި ޑަޓަޔާއި އިޒުޝާޔު ޔިވެހި ލިވިޑް ލަޒވިލް އާއި ސުޅޭ ކަދްގައްގަކުސައި ލަޒުކާޒު .14

 ޔިދުދް. 

ޔިވެހި ލިވިޑް ލަޒވިލްސެ މަސާމުގައް އުޓައްޔައި އުވާޑާދެ އުލޫޑުގައް އެކުޑަވާޑުމާއިކ އެ އުލޫޑުގަކާއި އެއްސޮގްވާ  .15

     ސޮގުސެ މަގިދް މަސާމު އުޓައްޔައި އުވާޑުމުސެ ކަދްގައްގައް ހިދްސުދް.
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 ދޏާއި އިޔާޒީ ހިދްސުދްކޮމިޝަދުސެ އޮދިސަ .4

ލިވިޑް ލަޒވިލް ކޮމިޝަދުސެ އިޔާޒީ މަލައްކަގް   ޔުވަހުދް ޓެފިސެދްވަދަ  26ޖުޑައި މަހުސެ ޒުސެ ވަދަ އަހަ 2010

ވަދަ  12ވެޑާދާސޭސެ  ޔަގިގަކެއް ހުޒުމުސެ ލަބަބުދް ވަދަ ޓަދްސިޓިޑާސައެވެ. ޖާސައިސެ 12ކުޒެވެމުދް އައީ ހ. ވެޑާދާސޭ 

 2011ޖުޑައި  25މުވައްޒިޓުދް ގަމްޒީދުކުޒުމުސެ މަލައްކަގް  ސެމުދް އައި ލިވިޑް ލަޒވިލްހިދސަ އިޓަދްސިޓިޑާސަ

 ވަދަ ޓަދްސިޓިޑާއަފް ބަޔަޑުކުޒެވިޓައެވެ. 1ޝިޕްޕްޑާޒާސެ   އިދް ޓެފިސެދް ވަދީ

އިވެއެވެ. ގަކެއް ސެދެވިޓަޙުއިލްޑާވަދަ އަހަޒުސެ ގެޒޭސައި  2011 ވަދައަހަޒު ޓާލްކުޒެވުދު އިޔާޒީ އޮދިސަޏަފް 2010

އިޔާޒީ އޮދިސަދޏު  ސޮގުސެ ލަޒވިލް ކޮމިޝަދް ހިދސަމުދް އައި ލިވިޑްވަދަ އަހަޒު ދިމުދުއިޒު  2011މި ސޮގުދް 

ވަދަ  2011 މި އޮދިސަދޏު އެކުޑެވުސެދަވަދީ ހަ ޏިވިޜަދްސެ މައްޗަފެވެ. އެވަދީއެވެ.ސައި  1 ޖަޔުވަޑުސެ މިޒިޕޯޓް

 ގަކުދް ކުޒެވުދު މަލައްކަގް ގަކުސެ ގަޓުލީޑު ގިޒީސައި އެވަދީ އެވެ. އަހަޒު ލިވިޑްލަޒވިލް ކޮމިޝަދުސެ ޏިވިޜަދް

 ދްޜަކޯޕަޒޭޓް އެޓެއާޒޒް ޏިވި. 4.1

 ޔުދިޓެއްސެ މައްޗަފެވެ. 7ބަހާޑެވިޓައިވަދީ ކޯޕަޒޭޓް އެޓެއާޒޒް ޏިވިޝަދް 

 ްއެޏްމިދިލްޓްޒޭޝަދް ޔުދިޓ 

 ްހިއުމަދް ޒިލޯލް ޔުދިޓ 

  ަޖެޓް އެދްޏް ޓައިދޭދްލް ޔުދިޓްބ 

 ިޓަޒދޭޝަދަޑް ޒިޑޭޝަދް ޔުދިޓްދްއ 

 ަދް ޔުދިޓްމީޏިއާޒ އެދްޏް ޕަބްޑިކް ޒިޑޭޝ 

 ްލިލްޓަމް މެދޭޖްމަދްޓް ޔުދިޓް ލްޓެޓިލްޓިކްލް އެދްޏ 

 ެޒެޓީޖިކް ޏިވެޑޮޕްމަދްޓް ޔުދިޓްލީ އެލް ލީ ލްޓ 

 ްޕްޒޮކިއުމަދްޓް ޔުދިޓ 
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 ޔުދިޓް އެޏްމިދިލްޓްޒޭޝަދް 4.1.1

ހުޒިހާ މަލައްކަގެއް ބަޑަހައްޓަދީ މި ޔުދިޓުދްދެވެ. މިސޮގުދް  އިޔާޒީސޮގުދް ކޮމިޝަދުސައި ކުޒަދްޖެހޭ

ކޮމިޝަދަފް ޑިބޭ ހުޒިހާ ޑިޔެކިޔުދްގަކާއި ގަކެގި ބަޑައިސަދެ ލެކްޝަދްގަކަފް ޓޮދުވުމާއިކ ޑޮޖިލްޓިކަޑް 

މަލައްކަގް ކުޒުމާއިކ ކޮމިޝަދުދް އެހެދިހެދް އޮޓީލްގަކަފާއި އަމިއްޑަ ޓަޒާގްގަކަފް ޓޮދުވަދްޖެހޭ 

ބެޑެހެއްޓުމާއި ގަދުސެ މަޒާމާގުސެ ކަދްގައްގައް  އާއި ލްޓޮކްޓޮދުވުމާއި އިދްވެދްޓްޒީ ގަކެގި

ބެޑެހެއްޓުމުސެ އިގުޒުދް ކޮމިޝަދުސެ ޑިޔުދްގަފް ބެޑެހެއްޓުމުސެ މަލައްކަގް ކޮފްޓައިވަދީ މި 

  ޔުދިޓުދްދެވެ.

ކައި ވަކި ޢިމާޒާގެއް ލިވިޑް ލަޒވިލް ޓްޒެއިދިދްސ އިދްލްޓިޓިއުޓް ހިދްސުމަފްޓަވަދަ އަހަޒު  2011

ހޯޔައި އަޔި ގަމްޒީދް ޔިދުމަފް ޓަހިވާދެ ސޮގަކަފް ކުޑާލްޒޫމާއި އިކްއިޕްމަދްޓް ޤާއިމްކޮފް ލިވިޑް 

ވަދަ ޓަދްސިޓިޑާއަފް  1ލަޒވިލް ޓްޒެއިދިދްސ އިދްލްޓިޓިއުޓް މ. ޝިޕްޕްޑާޒާސެ 

 ބަޔަޑުކުޒެވިޓައިވެއެވެ. 

ފް ޑިބުދު ލިޓީއާއި ޗިޓު އަޔި އެހެދިހެދް ގަކެގީސެ ވަދަ އަހަޒުސެ ލިވިޑް ލަޒވިލް ކޮމިޝަދަ 2011

 އަޔަޔު
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1593 
16 

304 

6382 

 ލިޓީ 616 3

 ދޯޓް

 ގަކެގި

 ޗިޓް

 ބިޑް

 ޓެކްލް

 އީމެއިޑް

 ޑިޔުދް

 ޓޯމް

 މެމޯ

 އިދްވޮއިލް
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 ލިޓީ
 ޗިޓް

 11,914.00  

 6,195.00  

 އަޔަޔު ސެވަދަ އަހަޒު ލިވިޑް ލަޒވިލް ކޮމިޝަދުދް ޓޮދުވުދު ލިޓީއާއި ޗިޓު 2011
> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ޔުދިޓް ޒިލޯލް ހިޔުމަދް 4.1.2

ހާ ކަމެއް ކުޒުމާއި މުވައްޒަޓުދްދަފް މުލާޒައާއި އިދާޔަގްގައްޔީކ  ވަޒީޓާ އާއި ސުޅިސެދް ކުޒަދްޖެހޭ ހުޒި

މުވައްޒަޓުދްސެ ހާޒިޒީ އާއި ޒެކޯޏުގައް ބެޑެހެއްޓުމާއި ކޮމިޝަދުސެ އިޔާޒާސައި މަލައްކަގްކުޒާ 

 މުވައްޒަޓުދް ގަމްޒީދުކޮފް ސާބިޑް ބަޔަކަފް ހެޔުމުސެ މަލައްކަގް މިޔުދިޓުދް ކޮފްޓައިވެއެވެ.

ޒައީލް އަޔި  ދާއިބު ވަދަ އަހަޒު ޓެފުދުއިޒު ކޮމިޝަދުސައި ގިއްބެވީ ޒައީލާއި 2011

 18ވަދަ އަހަޒުސެ ގެޒޭސައި  2011މުވައްޒަޓުދްދެވެ.   83މެމްބަޒުދްދާއިއެކު ޖުމްޑަ 

ވަދަ  2011މުވައްޒަޓުދް ވަޒީޓާއިދް ވަކިވެޓައި ވެއެވެ.  16މުވައްޒަޓުދްދަފް ވަޒީޓާ ޔެވިކ އަޔި 

 މުވައްޒަޓުދްދެވެ. 85އަހަޒު ދިމުދުއިޒު ކޮމިޝަދުސައި ގިއްބެވީ 

 އަޑްޓާޟިޑް ޒީ ޖެދެޒަޑް މަސާމުސައި ހުދްދެވިކޮމިޝަދުސެ ލެކްޒެޓަޓެފުދުއިޒު ވަދަ އަހަޒު  2011

ކޮމިޝަދުސެ ވަދަ އަހަޒު  2011ޖެދުއަޒީ މަހު ވަޒީޓައިދް ވަކިވެޓައެވެ.  ވަދީ އެ އަހަޒުޚަޑީޑްهللا ޢަބްޔު

ޔު އާއި އަޑްޓާޟިޑް ލަޢީهللا ޏިޒެކްޓަޒ ޖެދެޒަޑުދްސެ ސޮގުސައި މަލައްކަގް ކުޒެއްވީ އަޑްޓާޟިޑް ޢަބްޔު

  އާއި އަޑްޓާޟިޑް މުޒުގަޟާ މުހައްމަޔު ޔީޔީ އެވެ.މުޞްޠަޓާ ޑުޠުޓީ 

ޏިވިޜަދްގަކުސެ ވެޒިދްސެ މެމްބަޒުދްސެ އިގުޒުދް  5ޝަދްސެ ކޮމިިވަދަ އަހަޒު ދިމުދުއިޒު  2011

 4ކ ޏިޒެކްޓަޒުދްދާއި 3ޏިޒެކްޓަޒ ޖެދެޒަޑް އަޔި  03ޗީޓް އެކްޒެކެޓިވް އޮޓިލަޒާއި  1ސޮގުސައި 

ލީދިޔަޒ އޮޓިލަޒުދް މަލައްކަގް  6އަޔި  އޮޓިލަޒުދްދާއި 4ޓެދްވަޒުސެ  ޏެޕިއުޓީ ޏިޒެކްޓަޒ
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 ދާއިމުވައްޒަޓުދް  55ކުޒައްވަމުދް ސެދްޔެވިއެވެ. މީސެ އިގުޒުދް އޮޓިލަޒުދްސެ ޑެވެޑްސެ މަސާމުގަކުސައި 

ސައި އިޔާޒާ ސެމިއަހަޒު ދިމުދުއިޒު ކޮމިޝަދު ވެލްޕިޔޯދުދް 5މަލައްކަގު މީހުދްދާއި  3

 މަލައްކަގްކުޒަމުދް ސެދްޔެވިއެވެ.

 އަހަޒު ޏިލެމްބަޒ މަހު މުވައްޒަޓުދް އެގުޒިޓައިވާސޮގް 1201ޔަޒަޖަގަކުސެ ދިލްބަގުދް    

 

ވަދަ ދިމުދުއިޒު ކޮމިޝަދްސެ މުވައްޒަޓުދް ބައިވެޒިވެޓައިވާ ކޯލްގަކާއި ގަމްޒީދް ޕްޒޮސްޒާމްގަކުސެ  1201

 މައުޑޫމާގު

މްޒީދުކުޒުމަކީ ލިވިޑް ލާޒވިލް ކޮމިޝަދުދް އަބަޔުވެލް ވަޒަފް ހާއްލަ މުވައްޒަޓުދް ގަ

ވަދަ އަހަޒު ކޮމިޝަދުސެ  2011އަހައްމިއްޔަގުކަމެއް ޔީސެދް ކުޒިއަފް ސެދްޔާ މަލައްކަގެކެވެ. 

މުވައްޒަޓަކު މަގީ ގައުޑީމް ހާލިޑް ކުޒަމުދް ސެދްޔިޔައެވެ.  5ޚަޒަޔުސައި ޒާއްޖެއާއި ޒާއްޖެއިދް ބޭޒުސައި 

ވަދަ އަހަޒު ކޮމިޝަދުސެ  2011މުވައްޒަޓަކުވަދީ ކޯލްޓުޒިހަމަ ކުޒުމަފްޓަހު  3ސެގެޒެއިދް މީ

ވަދަ އަހަޒު ކޯލް ޓުޒިހަމަކޮފް ކޮމިޝަދުސެ ވަޒީޓާއަފް ދުކުމެޓައިވާ  2011މަލައްކަގަފް ދުކުމެޓައެވެ. 

 މުވައްޒަޓުދްސެ މައުޑޫމާގު ގިޒީސައި އެވަދީއެވެ.

# 
 ކޯހުސެ ދަދް

ދު މީހާސެ ދަމާއި ކޯހަފް ޓޮދުވު

 އެޏްޒެލް

ކޯލްއޮގްގަދާއި 

 މުއްޔަގު
 ކޯލް ޓެފި ގާޒީޚް

 ކައުދްޓިދްސއެ ބީ.އޭ)އޮދަޒލް(އިދް  1

 އެދްޏް ޓައިދޭދްލް 

މަޒިޔަމް އަދޫޝާ/ ވ. ޓަޒުވެޑި / 

 މާޑެ 

ޖަދަވަޒީ  10  އަހަޒު  3މެޑޭޝިޔާ / 

2009 

ބެޗްޑަޒ އިދް ހިއުމަދް ޒިލޯލް   2

 މެދޭޖްމަދްޓް 

ޒުޝާދްކ މ. މާޓިދޮޅު/ އަޙުމަޔު މި

 މާޑެ     

 2009މެއި  02 އަހަޒު       2މެޑޭޝިޔާ / 

ބެޗްޑަޒ އޮޓް ބިޒްދަލް  3

 އެޏްމިދިލްޓްޒޭޝަދް)އޮދަޒލް(

އަހުމަޔު ޝާކިޒުކ މ. ލްޕެޓިއުޑާ / 

 މާޑެ

 3ޔިވެހިޒާއްޖެ / 

 އަހަޒު

 2008ޖުޑައި  13

9% 

43% 
38% 

10% 
 އެކްޒެކްޓިވް ލަޒވިލް

 މެދެޖީޒިއަޑް ލަޒވިލް

 ޓެކްދިކަޑް ލަޒވިލް

 ލަޕޯޓް ލަޒވިލް



2011ލިވިޑް ލަޒވިލް ކޮމިޝަދްސެ އަހަޒީ ޒިޕޯޒޓް   
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  ގިބި  ޓަޒާގްގަކުސެ މައުޑޫމާގު ގިޒީސައި އެވަދީއެވެ. ޏިލެމްބަޒ މަލް ދިމުދުއިޒު ކޮމިޝަދުސެ ކޯލްގަކުސައި 2011

# 
 ކޯހުސެ ދަދް

ކޯހަފް ޓޮދުވުދު މީހާސެ ދަމާއި 

 އެޏްޒެލް
 ކޯލް ޓެފި ގާޒީޚް ކޯލްއޮގްގަދާއި މުއްޔަގު

ބެޗްޑަޒލް އިދް ޕަބްޑިކު  1

 މެދޭޖްމަދްޓް

ޓެބްޒުއަޒީ 05 އަހަޒު 3މެޑޭޝިޔާ /  ދަޓްޙާ ޙުލެއިދް / ގޯގާސެ ބ.ގުޅާޔޫ 

2009 

ބީ.އެލް.ލީ ) އޮދަޒލް (  2

 އިދް ކޮމްޕިއުޓިދްސ 

އަޙުމަޔު ޝާހު /ހ . ދިއުލޯޝައިދް 

 މާޑެ 

ޖަދަވަޒި 10  އަހަޒު  3މެޑޭޝިޔާ / 

2009 

 

 ވަދަ ދިމުދުއިޒު ކޮމިޝަދްސެ މުވައްޒަޓުދް ބައިވެޒިވެޓައިވާ ގަމްޒީދް ޕްޒޮސްޒާމްގަކުސެ މައުޑޫމާގު 2011

ވައްޒަޓުދްދަފް އިގުޒު ގަމްޒީދް ޔިދުމުސެ މަލައްކަގްގަކެއް ވަދަ އަހަޒު ކޮމިޝަދުސެ މު 2011

ވަދަ އަހަޒު  2011ލވިޑް ލަޒވިލް ޓްޒެއިދިދްސ އިދްލްޓިޓިއުޓުދް  ކުޒެވިޓައިވެއެވެ. މި ސޮގުދް

ޒާއްޖެއިދް ހިދްސާޓައިވާ ސިދަ ޕްޒޮސްޒާމްގަކެއްސައި ކޮމިޝަދުސެ މުވައްޒަޓުދް ބައިވެޒިވެޓައިވެއެވެ. އަޔި 

ގަމްޒީދު  ބައިވެޒި ކުޒެވި ކޯލްގަކުސައި ކުޒު މުއްޔަގުސެ މިޝަދުސެ މުވައްޒަޓުދްޒުދް ކޮބޭ

ވަދަ އަހަޒު ޒާއްޖެއިދް ބޭޒުދް ގަމްޒީދް ޔެވުދު ޔާއިޒާގަކާއި މުވައްޒަޓުދްސެ  2011ކުޒެވިޓައިވެއެވެ. 

 އި އެވަދީއެވެ.ސަ 2ސެ ޖަޔުވަޑު މައުޑޫމާގު މިޒިޕޯޓް

 ދިޓްޔު  ބަޖެޓް އެދްޏް ޓައިދޭދްލް 4.1.3

ކޮމިޝަދްސެ ބަޖެޓާއި އަޔި އެކައުދްޓްގައް ޔައުޑަގުސެ މާޑިއްޔަގުސެ ޤާދޫދާއި ސަވާއިޔުގަކާ އެއްސޮގަފް 

ބެޑެހެއްޓުމާއިކ ކުޒަދްޖެހޭ ޚަޒަޔުގައް ސާދޫދާއި ސަވާއިޔާއި އެއްސޮގަފް ކުޒުމާއިކ ޓައިލާއާ ބެހޭ އެދްމެހާ 

ބަޖެޓް ގައްޔާޒު ކުޒުމާއިކ ޚަޒަޔުކުޒުމަފް ޕްޑޭދްގައް ޑިޔެކިޔުދްގައް ބެޑެހެއްޓުދް އަޔި ކުޒިޔަފް ޑަޓާކުޒާ 

 ޒާވައި އެ ޕްޑޭދާއި އެއްސޮގަފް ޚަޒަޔުގައް ކުޒުމަކީ މި ޔުދިޓުސެ މަލައްކަގެވެ.

 ވަދަ އަހަޒު ލިވިޑް ލަޒވިލް ކޮމިޝަދުސެ ބަޖެޓަފް ޑިބުދު އަޔި ކުޒެވުދު ޚަޒަޔުސެ ގަޓްލީޑް: 1201

 35,448,653.00 ދް މިކޮމިޝަދަފް ޔެއްވާޓައިވަދީމަޖިޑީހު ވަދަ އަހަޒުސެ ބަޖެޓުސެ ސޮގުސައި 2011

( އެވެ. ޒުޓިޔާ ހަގަޒުލަގޭކަ ލާޅީލް އަފްހާލް ހަލަގޭކަ ޓަދްލާލް ގިދްމިޑިއަދް  ޓަލްގިޒީލް )

ވީލް މިޑިއަދް ހަގާ) 27,507,649.00ސެ ދިޔަޑަފް ޚަޒަޔު ވެޓައިވަދީ   2011ޏިލެމްބަޒ  31

 ޒުޓިޔާ( އެވެ.  ލް ދުވަހަލަގޭކަ ލާޅީޓަލްލަގޭކަ ހަގްހާލް 
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 ބިޑްޏިދްސ އޭދް އިޓެކްޓިވް ލަޒވިލް އޮޒިއެދްޓެޏް އެދްޏް ޓްޒާދްލްޕޭޒަދްޓް އެޏްމިދިލްޓްޒޭޝަދް

(BESTްޕްޒޮޖެކްޓުސެ ޔަފުދް ޑިބުދު އަޔި ކުޒެވުދު ޚަޒަޔުސެ ގަޓްލީޑ ) 

ޝަދް ( އާއި ލިވިޑް ލަޒވިލް ކޮމUNDPިޔުދައިޓެޏް ދޭޝަދްލް ޏިވެޑޮޕްމަދްޓް ޕްޒޮސްޒާމް )

)ގިދް  3,329,454.00ޔޫ.އެދް.ޏީ.ޕީ ދް ވަދަ އަހަޒު  2011ޕްޒޮޖެކްޓަފް  BESTސުޅިސެދް ހިދްސާ 

 ޚަޒަޔު މިޑިއަދް ގިދްލަގޭކަ ދަވާވީލްހާލް ހަގަޒު ލަގޭކަ ޓަދްލާލް ހަގަޒު ޒުޓިޔާ(

ޒިއޭޓާއި ލެކްޒެޓޭ ކުޒައްވާޓައިވެއެވެ. އަޔި މީސެ އިގުޒުދް ލިވޑް ލަޒވިލް ކޮމިޝަދާއި ކޮމަދްވެޑްގް

ފް އަސުޅިސެދް ޓްޒޭޏަޒލް ހޮޓަޑުސައި ބޭއްވުދު "ވޯކްޝޮޕް އޮދް ކޮދްޓްޒެކްޓް އެމްޕްޑޯއިމަދްޓް" 

 ( ޚަޒަޔު ކުޒައްވާޓައިވެއެވެ.ޒުޓިޔާ އެއްގިޒީލް ހާލް ދުވަޔިހަ ހަގް) 31,097.00ކޮމަދްވެޑްގުދް 

 ލްޓެޓިލްޓިކްލް އެދްޏް ލިލްޓެމް މެދޭޖްމަދްޓް ޔުދިޓް 4.1.4

މި  ދް އެދްޏް ކޮމިޔުދިކޭޝަދް ޓެކްދޮޑޯޖީއާއި ސުޅުދްހުޒި މަލައްކަގްކުޒަދީ މިޔުދިޓުދްދެވެ.އިދްޓޯމޭޝަ

ލިވިޑް ލަޒވިލް މުވައްޒަޓުދްސެ ޒެކޯޏްލް ބެޑެހުއްޓުމަފް  ޔުދިޓުދް ކުޒާ މަލައްކަގްގަކުސެގެޒޭސައި

ޔަޑުގަކާއި އެއްސޮގަފް މް ކޮމިޝަދުސެ މަލައްކަގަފް އަދްދަ ބަޒެވިޓައިވާ ޏާޓާބޭލް ވެޔޮ ލިލްޓަޓަޒުމާކު

ބަޔަޑުކޮފް ގަޒައްސީކުޒުމާއި ކޮމިޝަދުސެ ދެޓްވޯޒކް ބެޑެހެއްޓުމުސެ އިގުޒުދް ޏޭޓާ ޕްޒޮލެލްކޮފް 

އަޒ ޏިވެޑޮޕްކުޒުމުސެ މަލައްކަގާއި މި ކޮމިޝަދުސެ އާ ލޮޓްޓްވެ ބޭދުދްވާ ބެޑެހެއްޓުމަފް

 ހިމެދެވެ. ކޮމްޕޔުޓަޒުގަކާއި ދެޓްވޯކް ބެޑެހެއްޓުދް

ވަދަ އަހަޒު ކޮމިޝަދުސެ ލެކްޒެޓޭޒިއެޓް ހިދްސުމަފް އިދްޓޮމޭޝަދް ޓެކްދޯޑޮޖީސެ  2011މިސޮގުދް 

ޔާއިޒާއިދް ޔޭދްޖެހޭ އެހީގެޒިކަދް ޔިދުމުސެ އިގުޒަފް ކޮމިޝަދަފާއި އެހެދިހެދް ޓަޒާގްގަކަފް ބޭދުދްވާ 

އިގުޒުދް ޚާއްޞަ  ސެމުވައްޒަޓުދްސެ މަޢުޑޫމާގު ޔިދުމުސެ މަލައްކަގް މި ޔުދިޓުދް ކުޒެވިޓައިވެއެވެ. މީ

އަހަޒުސެ  ޏިލެދްޓްޒަޑައިޒް ކުޒުމުސެ މަލައްކަގް މި ޔުދިޓުދް މި ލޮޓްޓްވެއަޒ" ސޮގެއްސައި "ވިއުސަ

 ވެއެވެ.ޒަދް ޓެފިޓައިގެޒޭސައި ކު

ދްޓްޒަޑައިޒްކޮފް ވަޒީޓާ ޔިދުމާއި ބަޔަޑުކުޒުމުސެ ލެލަޒވިލްސެ މަލްއޫޑު އިޔާޒާގައް ޏިލިވިޑް 

ލިވިޑް  އެއްސެ ބެޑުމުސެ ޔަފުދް ހިދްސުމުސެ އިދްގިޒާމް ހަމަޖެއްލުމަފާއިމަލައްކަގް ލީޔާ އެ އިޔާޒާ

 ޔޫ އެދް ޏީ ޕީ ސެ އެހީސައިޒަމާދީ ޓެކްދޮޑޮޖީސެ އެހީސައި ހަޑުވިކުޒުމަފް  ލަޒވިލްސެ މަލައްކަގްގައް
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453 

 ދުދިމޭ

 ދިމުދު

ވަދަ  1ދޮވެމްބަޒ މަހު  2011ވިއުސަ އެޕްޑިކޭޝަދް ދިމި  ވަދަ އަހަޒު ގައްޔާކުޒަމުދްޓެފި 2010

 12ޓެފިސެދްޔަދީ ބޭދުދްކުޒަމުދްދެވެ. މި އެޕްޑިކޭޝދް ޒަލްމީކޮފް އިޓްގިގާހްކޮފްޓައިވަދީ ހުދްޔުވަ

  ބޭއްވި ހާއްލަ ޒަލްމިއްޔާގެއްސައެވެ. ސައި އައްޏޫ ލިޓީސައި 2011ޏިލެމްބަޒ 

މް "ވެޔޮ" ސެ ބޭދުމަފް ކޮމިޝަދުސެ ޏޮކިއުމެދްޓް މެދޭޖްމަދްޓް ލިލްޓަވަދަ އަހަޒު ޏިވިޒަދްގަކު 2011

އަފް ސެދްދަދްޖެހޭ ބަޔަޑުގައް ސެދެވިޓައިވެއެވެ. އަޔި އިދްޓޯމޭޝަދް ކޮމިދިއުދިކޭޝަދްސެ މަލައްކަގް 

އިގުޒަފް ހަޒުޔަދާކުޒުމައްޓަކައި އެދް ލީ އައި ޓީއާއި މިދިލްޓްޒީ އޮޓް ޓިދޭދްލް އެދްޏް ޓްޒެޒަޒީއާއި 

ލިވިޑް ލަޒވިލް އަޔި  އެވެ.ބޭއްވިޓައިވެ އެކު ގަޓާގުއެކި ޑެވެޑްސެ މަޝްވަޒާ ބައްޔަޑުވުދްގަކެއް

 ކޮމިޝަދްސެ ވެބްލައިޓް އަޑުދް ޏިޒައިދްކޮފް ވެބްލައިޓް ހަޔާދިމިކ އަޕްޑޯޏްކޮފް ޑޯދްޗްކުޒެވިޓައިވެއެވެ. 

މައްލަޑަ  457އެދްޏް ލިލްޓަމްލް މެދޭޖްމަދްޓަފް  ވަދަ އަހަޒު ލްޓެޓިލްޓިކްލް 2011

 އެހެދް ހުޒިހާ މައްލަޑައެއްވަދީ ދިމިޓައެވެ.މައްލަޑަ ޓިޔަވައި  4ޑިބިޓައިވެއެވެ. މީސެ ގެޒެއިދް 

މައްލަޑަގަކުސެ ގެޒެއިދް ދިމުދު  ހަވާޑުކުޒެވުދުއަފް ކްދޯޑޮޖީ އެދްޏް ލްޓެޓިލްޓިކްލްވަދަ އަހަޒު އިދްޓޮމޭޝަދް ޓެ 1201

 ކުސެ އަޔަޔުއަޔި ދުދިމޭ މައްލަޑަގަ

 

 

 މީޏިއާ އެދްޏް ޕަބްޑިކް ޒިޑޭޝަދް ޔުދިޓް 4.1.5

ފާއި ލިވިޑް ލަޒވިލްސެ މުވައްޒަޓުދްދަ ،ޝަދުސެ އިމޭޖް ޒަދސަޅުކޮފްލިވިޑް ލަޒވިލް ކޮމި

ލިވިޑް ލަޒިލް ކޮމިޝަދާއި އަޔި ޒަފްޒަފުސައިވާ ލިވިޑް ލަޒވިލްސެ މުވައްޒަޓުދްދަފް  އާދްމުދްދަފް 

 ޓޯޒުކޮފްޔީ ހޭޑުދްގެޒި ކުޒުމަކީ މި ޔުދިޓްސެ މަލައްކަގްގަކުސެ ގެޒެއިދް އެދްމެބެހޭ މައުޑޫމާގާއި ހަބަޒު 

ކުޒެވެދު ހައްޑެއް ހޯޔުމަފް  މުލާޒައަފް ލިވިޑް ލަޒވިލް މުވައްޒަޓުދްސެމުހިއްމު އެއް މަލައްކަގެވެ. 

ޑާމަޒުކަޒީ އުޞޫޑުދް ހިދްސުމުސެ އިޔާޒީ ޔާއިޒާގައް ޔިވެހިޒާއްޖޭސެ ، މަލައްކަގްގަކުސެ މައުޑޫމާގާއި
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ދްކަމުސައި ކުޑަވާޑުދްޓަޔަ މުހިއްމު ކަޤަވާއިޔު ގަދްޓީޒުކުޒުމާއި ސުޅިސެދް އިޔާޒާގަކުސެ އޮދިސަދޏުގައް އެ

މީސެ އިގުޒުދް ދޫލް ގައް މެޔުވެޒިކޮފް ސެދެލްޔެވިޓައިވެއެވެ. ޒޮސްޒާމްޓީވީ ޕް އެކިއެކި މައުޑޫމާގު

ދް ބޭޒުސެ އެކިއެކި ޓަޒާގްގަކާއި ސުޅުދް ބަޔަހިކުޒުމަފާއި އެހީ ކޮމިޝަދުއަޔި  އި ޚަބަޒުގަކާބަޔާދް

ލިވިޑް ލަޒވިލް  ކުސެ މައުޑޫމާގާއިކޒުގަޒަލްމީ ޔަގު ހޯޔުމަފް ކުޒެވުދު

ޚާއްލަ  ޓައިވާހިދްސާ 2011 ޓްޒޭދިދްސ އިދްލްޓިޓިއުޓްއިދް

ވަޒކްޝޮޕްގަކުސެ ޚަބަޒާއި މަޢުޑޫމާގު ގަކާއި ޓްޒޭދިދްސ ޕްޒޮސްޒާމް

މީޏީއާއި  ކޮމިޝަދްސެ ވެބްލައިޓް މެޔުވެޒިކޮފް  ޔީކގައްޔާޒުކޮފް

ސައި ކޮމިޝަދްސެ  2011 ޓައިވެއެވެ.އާދްމުދްދަފް ޓޯޒުކޮފްޔީ

އައު ވެބްލައިޓް ގަޢާޒަޓްކުޒުމާއިއެކު މި ޔުދިޓުދް ވެބްލައިޓަފް އަޕްޑޯޏްކުޒާ 

މަޢުޑޫމާގަކާއި ޑިޔުދްގަކުސެ ޒެކޯޒޏް ބަޑަހައްޓައިކ ލްޓެޓިލްޓިކްލް އެދްޏް ލިލްޓަމް މެދޭޖްމަދްޓް 

 ބަޑަހައްޓަމުދް ސެދްޔެއެވެ. ޔުދިޓްއާއި ސުޅިސެދް ވެބްލައިޓައަފް މަޢުޑޫމާގާއި ޑިޔުދްގައް އަޕްޑޯޏްކޮފް

އިދް ޓެފިސެދް ކޮމިޝަދްސެ ޒިލެޕްޝަދްސައި  2011ކޮމިޝަދްސެ ދިދްމުމަކާއި ސުޅިސެދް މެއި 

މަލައްކަގްކުޒާ މުވައްޒަޓުދްދާއި ޒިލެޕްޝަދާއިބެހޭ އެދްމެހާކަދްގައްގައް މި ޔުދިޓުދް ބަޑަމުދް 

ވިލް މުވައްޒަޓުދް ޢަމަޑުކުޒާދެ ސޮގާއި ލަޒ ލިވިޑް މަލައްކަގްގަކާއި ކޮމިޝަދުސެ މިސެދްޔެއެވެ. 

އެހެދިހެދް ކަދްކަމުސެ މަޢުޑޫމާގު ޔިދުމުސެ ސޮގުދް މި ޔުދިޓުދް ވަދީ ބައެއް ޑުއިޓޮގްގަކުސެ ޏިޒައިދް 

އަޔި ޑޭއަޓް ގައްޔާޒުކޮފްޓައެވެ. މީސެ ގެޒޭސައި ލިވިޑް ލަޒވިލްސެ މުވައްޒަޓުދް މަލައްކަގައް 

ލިވިޑް ، ޓްޒޭދިދްސ ޏައިޒެކްޓަޒީ، ވަޒީޓާ ބަޔަދް އެކުޑަވާޑުމުސެ އުޞޫޑު، އަޙުޑުވެޒި ކުޒުމުސެ ޕްޒޮސްޒާމް

ޓުޒަގަމަ އިލްޑާޙް ޓަޔަ  -ލަޒވިލް މަޤާމުގަކުސެ އަލާލީ ޝަޒުގު 

 މުހިއްމު އަގްމަގީ ޓޮގްގައް ހިމެދެއެވެ. އަޔި ލިވިޑް ލަޒވިލް

އިދް މަގި  80މުވައްޒަޓުދްސެ މަލައްކަގު ޓެދްވަޒު ބެޑުމުދް %

އިވާ މުވައްޒަޓުދްދަފް ޔޭ ލެޓްޓިކެޓް ގައްޔާޒުކޮފް ހާޞިޑްކޮފްޓަ

ޓާލްކުޒުމުސެ އިގުޒުދް ޕަބްޑިކް ޒިޑޭޝަދް ހަޒަކާގެއްސެ ސޮގުދް 

ޔޫ.އެދް.ޏީ.ޕީ. ސެ "ޏިޏް ޔު ދޯ؟" ކެމްޕޭދްސައި ކޮމިޝަދްސެ ޓަޒާގުދް ބައިވެޒިވެކ އެ ކެމްޕޭދްސައި 

/ޕޯލްޓަޒ/ބެޖް ޓަޔަ ޑެޓްދުދްވާދެ ޑީޓްބޭ، ހިދްސާދެ ހަޒަކާގްގައް ޓާލްކްޓޯޒލްސެ އެހީސައި ޒާވާ

  ޕްޒޮމޯޝަދަޑް ގަކެގި ޏިޒައިދްކޮފް އެކުޑަވާޑައިކ ކަދޏައެޅިޓައިވާ ހަޒަކާގްގައް ހިދްސުދެވެ.
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 އިދްޓަޒދޭޝަދަޑް ޒިޑޭޝަދް ޔުދިޓް 4.1.6

ޔަ ހަޔުދާ ކުޒުމަފްޓަކައި ޒާއްޖޭދް ބޭޒުސެ މިޓަ ގައްލިވިޑް ލަޒވިލް ކޮމިޝަދުސެ މަލައްކަގާއި ހިޔުމަގް

ލިވިޑް ، އެހެދް ކޮމިޝަދްގަކާއި އިޔާޒާގަކާއި އެކު ސުޅުދް ސާއިމު ކުޒުމާއިބެހޭ މަލައްކަގްގައް ކުޒުމާއި

ލަޒވިލްސެ މަލައްކަގްގަކާއި ހިޔުމަގް ގަޒައްސީކުޒުމަފް ބޭދުދްވާދެ އެކިއެކި ޓުޒުލަގުގައް ހޯޔާ 

ހިޔުމަގްގައް  ބަޔަހިކޮފް އްލަލާގަކާއިއެކު ސުޅުދްޔިދުމަފް ޒާއްޖެއާއި ޒާއްޖޭދް ބޭޒުސެ މުއަ

ހަޒުޔަދާކުޒުމަފް ބޭދުދްވާދެ ގަމްޒީދް ޕްޒޮސްޒާމްގަކާއި ޕްޒޮޖެކްޓްގައް ހިދްސުމަފްޓަކައި އެހީ އާއި 

އެހީ އި ޔިދުމަފް މަލައްކަގްކުޒުމާއިކ ޒާއްޖޭދް ބޭޒުސެ ޏޯދަޒ އެޖެދްލީގަކުސެ ވަލީޑަގްގައް ހޯޔަ

އާއި ޒާއްޖެއިދް ބޭޒުސެ މުވައްލަލާގަކާއި ލިވިޑް އިގުޒުދް ޒާއްޖެ ކުޒުމުސެ ހޯޔުމަފް މަލައްކަގް

ގައްޔާޒުކުޒުކޮފް އެ އެމް.އޯ.ޔޯ ގައް  އެއްބަލްވުދްގަކާއި ލަޒވިލް ކޮމިޝަދާއިއެކު އެއްބަލްވާ

  ދްޓަޔަ މަލައްކަގްގައް ހިމެދެވެ.ޓާޒާގްގަކާއިއެކު ކުޒަދްޖެހޭ އެދްމެހައި މުއާމަޑާގްގައް ކުޒު

 ސައި އެވަދީއެވެ. 2ޖަޔުވަޑު ސެ މި ޒިޕޯޓްލައްކަގްގައް މައިސަދޏު މަ ވަދަ ކުޒެވުދު 2011ސޮގުދް މި 

 ލްޓްޒެޓީޖިކް ޏިވެޑޮޕްމަދްޓް ޔުދިޓް ލަޒވިލް ލިވިޑް 4.1.7

ވަދަ އަހަޒު  2011ލިވިޑްލަޒވިލް ލްޓްޒެޓީޖިކް ޏިވެޑޮޕްމަދްޓް ޔުދިޓްސެ މަލައްކަގް 

 ޓޯމް ޏިވިޜަދުދްދެވެ.ބަޑަހައްޓާޓައިވަދީ ލްޓެޒެޓީޖިކް ޏިވެޑޮޕްމަދޓް އެދްޏް ޒި

 ޕްޒޮކިއުމަދްޓް ޔުދިޓް  4.1.8

ކޮމިޝަދަފް ބޭދުދްވާ ލްޓޭޝަދަޒީލްއާއިކ މި ޔުދިޓުސެ މައިސަދޏު މަލައްކަގަކުސެ ގެޒޭސައި 

އެހީގެޒިވެޔިދުމާއިކ  ހޯޔުމުސައިިކޮދްލިއުމަބްޑްލް އަޔި އެލެޓް ޓަޔަ ގަކެގި ހަމަގޯ ބަޑައި އެ ގަކެގި 

ކެއްޗާއި ޚިޔުމަގްގައް ކަދޏައެޅިޓައިވާ އުލޫޑުދް ހޯޔުމާއިކ އެސްޒީމެދްޓް ބިޏްކޮފްސެދް ހޯޔަދްޖެހޭ ގަ

ހަޔަދްޖެހޭ ބާވަގުސެ ކަދްކަމުސައި އެސްޒީމެދްޓް ހެޔުމާއިކ އެސްޒީމެދްޓާއި އެއްސޮގަފް މަލައްކަގްޔޭގޯ 

  ބެޑުމުސެ އިގުޒުދް އިދްވެދްޓްޒީ އަޕްޏޭޓްކޮފް ބެޑެހެއްޓުދް ހިމެދެވެ. 
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 ޞަޓްޙާ 62 ސެ 17 

 

 ދްޜަޒިލޯލް މެދޭޖްމަދްޓް ޏިވި ލީ އެލް ހިއުމަދް 4.2

ވަދަ މާއްޔާސެ )ހ( ސައި ބަޔާދްކުޒާ ޔައުޑަގުސެ  18މިއީ ކޮމިޝަދަފް ޔިވެހި ލިވިޑް ލަޒވިލް ސެ ޤާދޫދުސެ 

ޓަޒާގުދް ޒައްޔިގުދްދަފް ޑިބިޔޭދްޖެހޭ ޚިޔުމަގްގައް ޓޯޒުވައި ޔިދުމަފް ބޭދުދްވާ މުވައްޒަޓުދްސެ ވަޒީޓާއާއި ސުޅިސެދް 

  ހާ މަލައްކަގްގަކައް ބެޑެހެއްޓުމާއި ހިދްސުމަފް އުޓެޔިޓައިވާ ޏިވިޝަދެވެ.ހުޒިކުޒަދްޖެހޭ 

އެވެ. އަހަޒުސެ ދިޔަޑަފް  16,094ވަދަ އަހަޒު ޑިބިޓައިވާ މައްލަޑަގަކުސެ އަޔަޔަކީ  2011ދަފް މިޏިވިޝަ

 އެވެ. 15,938 ދިމިޓައިވާ މައްލަޑަގަކުސެ އަޔަޔަކީ 

 .ޔުދިޓެއްސެ މައްޗަފެވެ 3ބެހިސެދް ވަދީ  ޏިވިޝަދްދް ޔިޔައިޒު މިވަދަ އަހަޒުސެ މަލައްކަގްގައް ޓެފިސެ 2011

  .މިޔުދިޓް ގަކުދް ބަޑަމުދް ޔިޔަ އޮޓީލް ގަކުސެ މައުޑޫމާގު ގިޒީސައިމިވަދީއެވެ

 :Cޔުދިޓް  :Bޔުދިޓް  :A ޔުދިޓް

މިދިލްޓްޒީ އޮޓް 

 އެޏިޔުކޭޝަދް
 ޏް ޓެމިޑީހެޑްގް އެދް މިދިލްޓްޒީ އޮޓް މިދިލްޓްޒީ އޮޓް  ހޯމް އެޓެއާޒް

 
 ޓޮޒިދްއެޓެއާޒް މިދިލްޓްޒީ އޮޓް މިދިލްޓްޒީ އޮޓް  ޓިދޭދްލް އެދްޏް ޓްޒެޜަޒީ

 

މިދިލްޓްޒީ އޮޓް  ޏިޓެދްލް އެދްޏް ދޭޝަދަޑް 

 ލެކިއުޒިޓީ
 ހައުލިދްސ އެދްޏް އެދްވަޔަޒަދްމަދްޓް މިދިލްޓްޒީ އޮޓް

 
 އާޓްލް އެދްޏް ކަޑްޗަޒ ޓޫޒިޒަމް މިދިލްޓްޒީ އޮޓް މިދިލްޓްޒީ އޮޓް  އިލްޑާމިކް އެޓެއާޒް

 
 މިދިލްޓްޒީ އޮޓް  އިކޮދޮމިކް ޏިވެޑޮޕްމަދްޓް

ލިވިޑްއޭވިއޭޝަދް އެދްޏް  މިދިލްޓްޒީ އޮޓް

 ކޮމިއުދިކޭޝަދް

 

މިދިލްޓްޒީ އޮޓް ހިއުމަދްޒިލޯލަލްކ ޔޫގް އެދްޏް 

 ލްޕޯޓްލް
 މިދިލްޓްޒީ އޮޓް ޓިޝަޒީޒް އެދްޏް އެސްޒިކަޑްޗަޒ

 
 ޒދީ ޖެދެޒަޑްސެ އޮޓީލްއެޓަ ލިވިޑް ލަޒވިލް ކޮމިޝަދް

ވަދަ އަހަޒު ކުޒަމުދް ސެދްޔިޔަ މައިސަދޏު  2011ވަޒީޓާއާ ބެހޭ ޔުދިޓްގަކުދް  4.2.1

  މަލައްކަގްގައް

 ވަޒީޓާޔިދުމާއިކ ވަޒީޓާ ބަޔަޑުކުޒުދް .1

 ދްވަޒީޓާއިދް ވަކިކުޒު .2

 އަހަޒު ޓުޒިސެދް މުވައްޒަޓުދް މުލްކުޅިކޮފް އިދާޔަގް ޔިދުދް 55އަހަޒާއިކ  65ޢުމުޒުދް  .3

 ވަޒީޓާ މެޔުކެދޏިޓައިވާ މުވައްޒަޓުދް މެޔުކެދޏިޓައިވާ މުއްޔަގު ސުޅައިޔިދުދް .4
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 ޞަޓްޙާ 62 ސެ 18 

 

 ވަޒީޓާއިދް ޔޫކޮފްޑަދްޖެހޭ )ޒިޏަދްޏެދްޓް( މުވައްޒަޓުދް ޔޫކޮފްޑުމާއި އިދާޔަގް ހަމަޖެއްލުދް  .5

 ހެއްޓުދްވަޒީޓާގަކަފާއި މުވައްޒަޓުދްދަފް އަދްދަ ގަޓާގު ބަޔަޑުގަކާއި އެއްސޮގަފް ވެޔޮއަޕްޏޭޓްކޮފް ބެޑެ .6

ލިވިޑް ލަޒވިލްސެ ހުޒިހާ މުވައްޒަޓުދްސެ މުލާޒަ ގަކަފް ސެދްދަ ބަޔަޑުގައް ސެދައުމާއި އެކަދް  .7

 މަލްއޫޑު އޮޓީލްގަކަފް އެދްސުދް

 އަޔި ވަޒީޓާއިދް ވަކިކުޒުދް ވަޒީޓާޔިދުމާއިކ ވަޒީޓާ ބަޔަޑުކުޒުދް 4.2.2

ލްގަކާއި ކަމާބެހޭ އޮޓީލްގަކުދް ހުފަހަޅާ ވަޒީޓާ ޔިދުމާއިކ ވަޒީޓާ ބަޔަޑުކުޒުމަފްޓަކައި މަލްއޫޑު އޮޓީ

 ޝަޒުގު ޓުޒިހަމަވާ ،ޗިޓްގަކާއި ޑިޔުދްގައް ބަޑައި އެޗިޓްގަކާއި ޑިޔުދްގައް ޗެކްކޮފް މައްލަޑަގައް ބެޑުމަފްޓަހު

ޓަޒާގެއްސެ ވަޒީޓާ  2,235 އަޔިވަދަ އަހަޒު ވަޒީޓާ ހަމަޖައްލައި ޔެވިޓައެވެ.  2011ޓަޒާގަފް  3,577

މިސޮގުދް ވަޒީޓާއިދް ވަކިވެޓައިވާ  .ުމަވްއަޒުފްނ ަވީޒފިާއްނ ަވިކުކެރިވަފިއެވެއވެ  3،770ވާއިޒު ބަޔަޑުކުޒެވިޓައި

މުވައްޒަޓުދްދަކީ ލަޒުކާޒުސެ މަލްއޫޑިޔަގާއިކ މަލައްކަގުދް ވީއްޑުމާ ސުޅިސެދް  1330މީހުދްސެ ގެޒެއިދް 

ފާއި ބަޔަޑުކުޒުމަފް ހުފަހެޅި ވަޒީޓާ ޔިދުމަވަދަ އަހަޒު  2011ވަކިކުޒެވިޓައިވާ މުވައްޒަޓުދްދެވެ. 

ސިދައަޔަޔެއްސެ މައްލަޑަގައް ޝަޒުގު ޓުޒިހަމަދުވުމުސެ ލަބަބުދް ވަޒީޓާ ހަމަޖައްލައި ޔެވެދް ދެގްކަމަފް 

 ޖަވާބު ޔެވިޓައިވާކަދްވެލް ޓާހަސަކުޒެވިޓައި ވެއެވެ.

 ހިލާބު ވަދަ އަހަޒު ވަޒީޓާ ޔެއްވިކ ބަޔަޑުކުޒެއްވި އަޔި ވަކިކުޒެއްވި ސޮގުސެ ގަޓާގު 2011
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 ސައި ލިވިޑް ލަޒވިލްސެ މަލްޢޫޑު އޮޓީލްގަކުސައި މުވައްޒަޓުދް ގިބި އަޔަޔު  2010ޏިލެމްބަޒ  22

 

 އަހަޒު ޓުޒިސެދް މުލްކުޅިކޮފް އިދާޔަގް ޔިދުދް 55އަހަޒާއިކ  65އުމުޒުދް  4.2.3

ސޮގުސެ މަގިދް އަޔި އަހަޒު ޓުޒިސެދް ލިވިޑް ލަޒވިލްސެ ޤާދޫދުސައިވާ  65ވަދަ އަހަޒު އުމުޒުދް  2011

ވަދަ މާއްޔާސެ )ހ(  49އަހަޒު ޓުޒިސެދް އަމިއްޑައަފް އެޔިސެދްދާއި ލިވިޑް ލަޒވިލްސެ ޤާދޫދުސެ  55

 172މީސެގެޒެއިދް މުވައްޒަޓުދް މުލްކުޅި ކުޒެވިޓައެވެ.  422ކޮމިޝަދަފް ޑިބިޓައިވާ އިޚުގިޔާޒުސެ ޔަފުދްކ 

ވަދަ އަހަޒު ޖޫދް މަހުދް ޓެފިސެދް ޕެދްޝަދް  2011އެވެ. މުވައްޒަޓުދްދަފް އިދާޔަގް ހަމަޖައްލާޔެވިޓައިވެ

ޕެދްޝަދްސެ ކަދްގައްގައް ބެޑެހެއްޓުދް  އެޏްމިދިލްޓްޒޭޝަދް އޮޓީހުދް ލަޒުކާޒުސެ މުވައްޒަޓުދްސެ 
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 250ވަދަ އަހަޒު މުލްކުޅިކުޒެވުދު  2011 ،ޓެފުމާސުޅިސެދްކ އެ އޮޓީހުސެ ބެޑުމުސެ ޔަފުދް

 ގް ހަމަޖައްލާޔީޓައެވެ.މުވައްޒަޓުދްދަފްވަދީ އިދާޔަ

 ވަޒީޓާ މެޔުކެދޏިޓައިވާ މުވައްޒަޓުދް މެޔުދުކެދޏޭ ސޮގަފް ހަމަޖައްލައި ޔިދުދް 4.2.4

އެ ، ވަދަ އަހަޒަކީ ވެލް ލިވިޑް ލަޒވިލްސެ ޔާއިމީ ވަޒީޓާސައި އުޅެމުދް ސެދްޔިޔަ މުވައްޒަޓުދް 2011

މި  ޓައިވެއެވެ.ޔުމަގް ކުޒި މުއްޔަގު ސުޅާޔެވިމުވައްޒަޓުދްސެ އެޔިޑެއްވުމުސެ މަގިދްކ ކުޒިދް ލަޒުކާޒަފް ޚި

މަލައްކަގަކީ ވަޒަފް އުދޔަސޫ އެހާމެ ސިދަ ޑިޔެކިޔުދްގައް ހޯޔައިކ އަޅައިކިޔައިކ ބެޑުމަފްޓަހުސައި ދޫދީ 

ދުކުޒެވޭ މަލައްކަގެކެވެ.  މި މަލައްކަގް ކުޒުމަފް ޔަގިވާ ލަބަބަކީކ ސިދަ ޓަހަޒަފްކ މެޔުކެދޏުދް 

ޓަޒާގްގަކަފްވެލް އެ މުވައްޒަޓަކު ކުޒިދް ލަޒުކާޒަފް ޚިޔުމަގް ކުޒެއްވި ގާޒީޚުގަކާއި ސުޅައިޔިދުމަފް އެޔޭ 

ވަދަ އަހަޒުވެލް  2011އޮޓީލްގައް އެދސިވަޏައި ދުސަދްދަވާގީއެވެ. ކަދްމިހެދް ހުޒިކަމުސައިވި ދަމަވެލްކ 

 މުވައްޒަޓުދްދަފް ވަޒީޓާ މެޔުކެދޏިޓައިވާ މުއްޔަގު ސުޅައިޔެވިޓައި ވެއެވެ.  20

ވަޒީޓާ މެޔުކެދޏިޓައިވާ މުއްޔަގު ސުޅައިޔިދުމުސެ ލަބަބުދް ކުޒަދްޖެހޭ މަލައްކަގް  4.2.5

 ކުޒެވުދުސޮގުސެ ގަޓްލީޑް

ވަޒީޓާ މެޔުކެދޏުދް ސުޅައިޔެވޭ މުވައްޒަޓުދްދަފް އެ މުވައްޒަޓެއްސެ ޚިޔުމަގުސެ މުއްޔަގު ބެޑުމަފްޓަހު އެ 

މުއްޔަގުސެ އެޑެވަދްލް ޔިދުމަފް ހުފަހެޅުމުދްކ އެ މުވައްޒަޓަކު ވަޒީޓާ އަޔާކުޒައްވާ އޮޓީހަކުދް ޔިސު

 1އަހަޒު ހަމަވެޓައިވަދީ  15އަހަޒު ދުވަގަ  10މުވައްޒަޓެއްސެ ޚިޔުމަގުސެ މުއްޔަގު ޗެކްކޮފް ޔިސުމުއްޔަގު 

އަހަޒު ވެޓައިވަދީ  15އަހަޒު ދުވަގަ  10ސެ ކުޒިދްކަމުސައިވާދަމަކ އެ މުވައްޒަޓަކަފް  2009ޓެބްޒުއަޒީ 

ސެ ޓަހުސެ ގާޒީޚެއްދަމަކ ޔިސު މުއްޔަގު  2007ޖޫދް  28ސެ ޓަހުސެ ގާޒީޚެއްގޯ ބަޑައިކ  2007ޖޫދް  28

ސެ  2007ޖޫދް  28ހަމަވި ގާޒީޚުދް ޓެފިސެދް އެޑަވަދްލް ހަމަޖައްލައިޔެމުދް ސެދްޔެވިޓައި ވާދެއެވެ. 

މަފް ޒައީލުޑްޖުމްހޫޒިއްޔާ ޓަހުސެ ގާޒީޚެއްގޯ ބަޑަދް ޖެހެދީ ވަޒީޓާ މެޔުދުކެދޏޭސޮގަފް ހަމަޖައްލަވައި ޔެއްވު

 ދިދްމަވައި ޔެއްވި ގާޒީޚަކީ އެ ގާޒީޚު ކަމަފްވާގީއެވެ.

އަހަޒު ޓުޒިޓައިވާ  20ވަޒީޓާ މެޔުކެދޏުދް ސުޅައިޔިދުމުސެ ލަބަބުދް އެ މުވައްޒަޓަކީ ޚިޔުމަގުސެ މުއްޔަގަފް 

ލްޓަފް ޑައިކ ޕެދްޝަދް ހަމަވާ މުވައްޒަޓެއްގޯ ބެޑުމަފްޓަހުކ އެ މުވައްޒަޓެއްސެ މައުޑޫމާގު ޕެދްޝަދަޒުދްސެ ޑި

 ގާޒީޚުސައި ވާދީ ޕެދްޝަދް ހަމަޖައްލައި ޔެވިޓައެވެ.



2011ލިވިޑް ލަޒވިލް ކޮމިޝަދްސެ އަހަޒީ ޒިޕޯޒޓް   

 

 ޞަޓްޙާ 62 ސެ 21 

 

 20، އަހަޒު 15، އަހަޒު 10،  އަފް 2009ޓެބްޒުއަޒީ  1ވަޒީޓާ މެޔުކެދޏުދް ސުޅައިޔިދުމުސެ ލަބަބުދް  

އްޒަޓުސެ މުލާޒައިސެ މިއިދް ކޮދްމެ މުއްޔަގަކާ ސުޅިސެދް މުވަ، އަހަޒު ޓުޒިޓައިވާދަމަ 40، އަހަޒު 30، އަހަޒު

ސައި އަމަޑުކުޒަދް ޓެފުދު ޔިވެހި ލިވިޑް  2009ޓެބްޒުއަޒީ  1، ޓިޔަވަޅުގަކަފް ބަޔަޑުކުޒަދް ޖެހޭ މުވައްޒަޓުދް

ލަޒވިލްސެ އައު އޮދިސަދޏުސައިވާ ސޮގުސެ މަގިދް އެ މުވައްޒަޓަކަފް ޑިބެދްޖެހޭ މުލާޒައިސެ ޓިޔަވަޅަކަފް 

 ބަޔަޑުކުޒެވުދެވެ. 

މުވައްޒަޓުދް ވަޒީޓާއިދް ( ޒިޏަދްޏެދްޓް ކުޒަދްޖެހޭ)ޔޫކޮފްޑަދްޖެހޭ  ވަޒީޓާއިދް 4.2.6

 ޔޫކޮފްޑާ އިދާޔަގް ހަމަޖެއްލުދް 

 ސެދެވޭ މަލައްކަގަފް ދުވަގަ ލަބަބުދް ކުޒުމުސެ ޒީލްޓްޒަކްޗަޒ އޮޓީލްގައް ހިމެދޭ ސައި ލަޒވިލް ލިވިޑް

 ދެގުމުސެ މަލައްކަގެއް އަޔާކުޒަދްޖެހޭ އިވަޒީޓާސަ ،ލަބަބުދް އޮޓީލް އުވުމުސެ ދުވަގަ ލަބަބުދް ބަޔަޑެއްސެ

 ސަވާޢިޔު ލަޒވިލްސެ ލިވިޑް ،މުވައްޒަޓުދް (ކުޒަދްޖެހޭ ޒިޏަދްޏެދްޓް) ޔޫކޮފްޑަދްޖެހޭ ވަޒީޓާއިދް ލަބަބުދް

 މުވައްޒަޓުދްދަފް ޔޫކޮފްޑެވޭ ވަޒީޓާއިދް މަގިދް މިސޮގުސެ ،ޔޫކޮފްޑާ ވަޒީޓާއިދް މަގިދް ސޮގުސެ ސައިވާ 2010

 ޒިޏަދްޏެދްޓް) ޔޫކޮފްޑެވޭ ވަޒީޓާއިދް. ވެއެވެ ޔެވިޓައި ހަމަޖައްލައި އިދާޔަގް ޏައެޅިޓައިވާކަދ ޔިދުމަފް

 މީހަކު ކޮދްމެ ޔޫކޮފްޑަދްޖެހޭ ވަކިކޮފް ވަޒީޓާއިދް ކުޒެވިޓައިވަދީ ހިލާބު އިދާޔަގް މުވައްޒަޓުދްސެ( ކުޒެވޭ

 ދުވަގަ ޗުއްޓީއެއް ދުޑިބޭ މުލާޒަ މުވައްޒަޓަކަފް އެ އަޔި ،މައުޑޫމާގާއި ސޮގުސެ އަޔާކޮފްޓައިވާ ވަޒީޓާ

 ކޮފްޓައިވާ ހިޔުމަގް މުއްޔަގުގައް އެ ،ދަމަ ޔެވިޓައިވާ ހަމަޖައްލައި އެހީ ޓައިލާސެ އެއްވަޒުސެ މުލާޒައާ

 ޚިޔުމަގުސެ ،ބަޑައިސެދް ޖުމްޑަ މުއްޔަގުސެ ޚިޔުމަގްކުޒި މުވައްޒޓެއްސެ އެ އުދިކުޒުމަފްޓަހު މުއްޔަގުދް

 ކްޒައިޓީޒިއާގަކާ ކުޒެވިޓައިވާ އާދްމު ކަދޏައެޅި ބެޑުމަފްޓަހު ޢުމުޒަފް އްސެމުވައްޒަޓެ އެ މުއްޔަގާއި

  .އެއްސޮގަފެވެ

 ޢިދާޔަގް މަގިދް ސޮގުސެ ސައިވާ 2010 ސަވާޢިޔު ލަޒވިލްސެ ލިވޑް ދިމުދުއިޒު އަހަޒު 2011

 ވަޒީޓާއިދް ޒަޓުދްމުވައް 422 އަޔި. ޔޫކޮފްޑެވިޓައިވެއެވެ ވަޒީޓާއިދް މުވައްޒަޓުދް 165 ޖުމުޑަ ޔިދުމަފްޓަހު

  .ވަކިކުޒެވިޓައިވެއެވެ މުލްކުޅިކޮފް

 



2011ލިވިޑް ލަޒވިލް ކޮމިޝަދްސެ އަހަޒީ ޒިޕޯޒޓް   

 

 ޞަޓްޙާ 62 ސެ 22 

 

 ވަދަ އަހަޒުސެ ގެޒޭސައި ހުފަހެޅުދު މައްލަޑަގަކުސެ އަޔަޔު  1201

 

ވަޒީޓާގަކަފާއި މުވައްޒަޓުދްދަފް އަދްދަ ގަޓާގު ބަޔަޑުގަކާއި އެއްސޮގަފް ލީ އެލް  4.2.7

ވިއުސައަފް  އްޒަޓުދް ލީ އެލްމާއި އޮޓީލްގަކުސެ މުވަވިއުސަ އަޕްޏޭޓްކޮފް ބެޑެހެއްޓު

 އަހުޑުވެޒިކުޒުވުދް

ވަދަ އަހަޒު ލިވިޑް ލަޒވިލްސެ މުވައްޒަޓުދްސެ މައުޑޫމާގު ބެޑެހެއްޓުމަފްޓަކއި ގައްޔާޒުކުޒަދްޓެފި  2010

އޮކްޓޯބަޒ މަހުދް ޓެފިސެދް ޔަދީ ބޭދުދްކުޒަމުދްދެވެ. މި  2011ލީ އެލް ވިއުސައިސެ މަލައްކަގް ދިމި 

ކަމުސައިވާ ވެޔޮ އިދް ލީ އެލް ވިއުސަފް އެޕްޑިކޭޝަދްކަގް ކުޒިދް ކުޒަމުދް އައި ސޮގުދް މި މިލައް

މި އެޕްޑިކޭޝަދް އަޔި ބަޔަޑުކުޒެވިޓައެވެ.  ވަދީއެދްމެހައި މަލައްކަގްގައް ސޮގުދް ކުޒަދްޖެހޭވަޒީޓާއާސުޅޭ

ލްޓްޒީސެ ޔަފުދް ދިއި އެ މިމިދިލްޓްޒީގަކާމާޑޭސެ  ކެއްޕްޒޮސްޒާމްގަޓްޒެއިދިދްސ ބޭދުދްކުޒާދެ ސޮގުސެ 

 މަގި ޔެކުދު ޕްޒޮވިލްސެ މަލައްކަގްކުޒައްވާ  އަޔި ޔެކުދު، ފާއިމުވައްޒަޓުދްދަ މަލައްކަގްކުޒައްވާ

ދޮވެމްބަޒު  2011ކެއްސައި އޮޓީލްގަ ސިދަ ލިވިޑް ލަޒވިލްސެ ވަދަ އަހަޒު ޔެވި 2011ފް މުވައްޒަޓުދްދަ

 މުދްދެވެ.ބޭދުދްކުޒަ މަހުދް ޓެފިސެދްޔަދީ

ވަޒީޓާ ޔިދުމާއިކ ބަޔަޑުކުޒުމާއިކ ވަކިކުޒުދް އަޔި މިދޫދަލް  މެޔުވެޒިކޮފް ޝަދްމި އެޕްޑީކޭ

ކުޒަދްޖެހޭ ހުޒިހާ ކަމެއް ޑާމަޒުކަޒީކުޒެވިކ ލީޔާ  އެ މިދިލްޓްޒީއެއް ދުވަގަ މަލްއޫޑު ވަޒީޓާއާއިސުޅޭސޮގުދް 

  ޖެހޭ ހުޒިހާ މަލައްކަގްގަކެއްކުޒަދް ވަޒީޓާއާސުޅިސެދްސާއިމުކުޒެވިކ  ސޮގްއޮޓީހެއްސެ ބެޑުމުސެ ޔަފުދް ކުޒެވޭދެ

ލަޒުކާޒު ހިދްސުމުސެ މީސެ އިގުޒުދް ވަދީ ހަމަޖައްލާޔެވިޓައެވެ. މްކުޒެވޭދެ އިދްގިޒާހަޑުވިކަމާއިއެކު 

ލިވިޑް  ބަޔަޑުވާދް ބޭދުދްވި ކަފްކޯޕަޒޭޝަދްގަ އުޓެޔުދު ބަޔަޑުގަކާއި ސުޅިސެދް ގަކަފް އައިލިޔާލަގު

 ކުޒެވިޓައިވެއެވެ.ވަދަ އަހަޒު  2011 ޒުމުސެ މަލައްކަގްލަޒވިލްސެ މުވައްޒަޓުދް ދަދްލިވޑްކު

156 

15938 

 ދުދިމޭ

 ދިމުދު



2011ލިވިޑް ލަޒވިލް ކޮމިޝަދްސެ އަހަޒީ ޒިޕޯޒޓް   

 

 ޞަޓްޙާ 62 ސެ 23 

 

 ދްޜައެމްޕްޑޯއިމަދްޓް ޒިޑޭޝަދްލް ޏިވި 4.3

ލިވިޑް ލަޒވިލްއާ ސުޅުދް ހުޒި އެމްޕްޑޯއިމަދްޓް ޒިޑޭޝަދްލް ޏިވިޜަދަކީ ލިވިޑް ލަޒވިލް ކޮމިޝަދްސެ 

)ޔިވެހި ލިވިޑް ލަޒވިލްސެ ލިވިޑް ލަޒވިލްއާ ސުޅިސެދް އެކިއެކި ޓަޒުޔުދް  ،ޤާދޫދީ މައްލަޑަގަކާއި

މުވައްޒަޓުދްދާއި ޢާދްމު ޓަޒުޔުދް( ހުފަހަޅާ ޝަކުވާގައް ބަޑައި އެ ކަދްކަމަފް ލިވިޑް ލަޒވިލް ކޮމިޝަދް 

 . ދެވެޜަޏިވިމެޔުވެޒިކޮފް އިދްލާޓުކުޒާ 

މަލައްކަގާ ސުޅިސެދް ކުޒެވުދު  ޏިވިޜަދްސެ އެމްޕްޑޯއިމަދްޓް ޒިޑޭޝަދްލް 4.3.1

 ކަދްގައްގައް

ލިވިޑް ލަޒވިލް ސެ ޤާދޫދާ ސުޅޭ ޤާދޫދީ މައްލަޑަގަކާއި އަޔި ވަޒީޓާއާބެހޭ ޤާދޫދުދް  ޔިވެހި .1

 ލިވިޑް ލަޒވިލް އާ ސުޅުދް ހުޒި ޤާދޫދީ މައްލަޑަގަކާ ބެހޭ މަލައްކަގްގައް ކުޒުދް. 

ޔިވެހި ލިވިޑް  ލިވިޑް ލަޒވިލް ކޮމިޝަދްސެ މަލައްކަގަފާއި ލިވިޑް ލަޒވިލް ސެ މަލައްކަގަފް .2

ހަޔަދްޖެހޭ ސަވާއިޔުގައް ހެޔުމަފް ކުޒަދް ޖެހޭ   ޤާދޫދާއި ވަޒީޓާއާބެހޭ ޤާދޫދުސެ ޔަފުދް ލަޒވިލް ސެ

 ޑުމުސެ އެދްމެހައި މަލައްކަގްގައް ކުޒުދް.އި އުލޫޑުގައް އެކުޑަވާއިޔުގަކާވާޔިޒާލާގައްކޮފް ސަ

 ކޮމިޝަދްސެ މަލައްކަގުސައި ބޭދުދްވާ ޤާދޫދީ ޑަޓާޔިދުމާއި އެހީގެޒިކަދް ޔިދުދް.  .3

ޑް ލަޒވިލް ސެ ޤާދޫދާއި ސަވާއިޔާއި ކޯޏް އޮޓް ކޮދްޏަކްޓާ މުވައްޒަޓުދް ޚިޑާޓުވެސެދް ހުފަހެޅޭ ލިވި .4

އެ  ،ޓިޔަވަޅު އެޅުދް ދުވަގަ އެހެދް ޓަޒާގަކުދް ޓިޔަވަޅުއަޅަދްޖެހޭ ކަމެއްދަމަ ،މައްލަޑަގައް ބަޑައި

 ޓަޒާގަކަފް ޓިޔަވަޅު އެޅުމަފް ޓޮދުވުދް. 

ޒަޓެއްސެ ޙައްޤަކަފް އުދިކަމެއް ޑިބިސެދްކ ދުވަގަ ބޭއިދްލާޓެއް ޔިވެހި ލިވިޑް ލަޒވިލް ސެ މުވައް .5

ކުޒެވިސެދް  އެކި ޓަޒާގްގަކުދް ހުފަހަޅާ މައްލަޑަގައް ބަޑައި ޤާދޫދާއި ސަވާއިޔުސައިވާ ސޮގުސެމަގިދް 

 ޓިޔަވަޅު އެޅުދް. 

 ،އިވާގައް ކުޒުމާޢުލިވިޑް ލަޒވިލް ކޮމިޝަދުދް އެކި ޓަޒާގްގަކުސެ މައްޗަފް ކުޒަދްޖެހޭ ޔަ .6

ވާގައް ޑިބިސަގުމުސެ އެދްމެހައި މަލައްކަގްގައް ޢުކޮމިޝަދްސެ މައްޗަފް އެކި ޓަޒާގްގަކުދް ކުޒާ ޔަ

 ކުޒުދް. 



2011ލިވިޑް ލަޒވިލް ކޮމިޝަދްސެ އަހަޒީ ޒިޕޯޒޓް   

 

 ޞަޓްޙާ 62 ސެ 24 

 

 ސަވާއިޔު އިޞްޑާޙު ކުޒުމުސެ މަލައްކަގް ސެޔިވެހި ލިވިޑް ލަޒވިލް 4.3.2

އަޔިވެލް ބައެއް  ކއިއައު ޤާދޫދުއަލާލީއާއި ޑާމަޒުކަޒީ އުޞޫޑުދް އިޔާޒީ ޔާއިޒާގައް ހިދްސުމާބެހޭ ޤާދޫދާ

އެހެދް ޤާދޫދުގަކާ ގަޢާޒަޟްވާ ކަދްކަދް ހައްޑުކުޒުމަފް ޔިވެހި ލިވިޑް ލަޒވިލް ސެ ޤާދޫދަފް ކޮދްމެހެދް 

ގަކާއިކ މުވައްޒަޓުދްސެ ކަދްގައް ހަޒުޔަދާކޮފް ޓުޒިހަމައަފް ގައް ސެދައުމުސެ މަލައްކަގްޙުސެދްދަދްޖެހޭ އިޞްޑާ

ވަދަ  2011 ފް ސެދްދަދްޖެހޭ އިޞްޑާހްގައް ސެދައުމުސެ މަލައްކަގްއިދްގިޒާމް ކުޒުމަފްޓަކައި  ސަވާއިޔަ

ގައް ގިޒީސައި ޙުއިލްޑާވާޢިޔުގަކުސެ ސަސެޒެޓް ކުޒެވިޓައިވާ  ކުޒެވިޓައިވެއެވެ. މި ސޮގުދްއަހަޒުވެލް 

 އެވަދީއެވެ.

 

ވަދަ ޗެޕްޓަޒ އިގުޒުކުޒުދް  30) ވަދަ އިލްޑާޙު 3 ސެ 2010ސަވާޢިޔު  – 2011ޓެބްޒުއަޒީ  7 .7

ލިވިޑް ލަޒވިލްސެ މުވައްޒަޓުދް މަޝްޒޫޢުގަކުސައި މަލައްކަގްކުޒުމަފާއި އޮޓީހުސެ ވެހި ޔި –

 ޒުދް(ބޭދުމަފާއި އެހެދިހެދް އޮޓީލްގަކުސެ ބޭދުމަފް ޒަލްމީސަޏީސައި ޔޫކު

 -އިގުޒުކުޒުދް  ވަދަ ޗެޕްޓަޒ 31) ވަދަ އިލްޑާޙު 4ސެ  2010ސަވާޢިޔު  – 2011ޖޫދް  7 .8

 ސެ ސަވާއިޔު(ޓް އެދްޏް ޏިވެޑޮޕްމަދްޓް ކޮމެޓީހިއުމަދް ޒިލޯލް މެދޭޖްމަދް

މުވައްޒަޓުދް  – ވަދަ މާއްޔާ 186) ވަދަ އިލްޑާޙު 5ސެ  2010ސަވާޢިސު  – 2011ޖޫދް  12 .9

ބިދާކޮފް ސާބިޑުކަދް އިގުޒުކުޒުމުސެ ސޮގުދް ޒާއްޖޭސައި ދުވަގަ ޒާއްޖެއިދް ބޭޒުސައި ކޯލް 

 ޓުޒިހަމަކުޒުދް(

 -ވަދަ ޗެޕްޓަޒ އިގުޒުކުޒުދް  12) ވަދަ އިލްޑާޙު 6 ސެ 2010ޔު ސަވާޢި – 2011ޖޫދް  12 .10

 (ދްލިވިޑް ލަޒވިލްސެ މަޤާމެއްސެ މަލްއޫޑިއްޔަގު އަޔާކުޒުމަފްޓަކައި މީހުދް ސެދްސުޅު

 -ވަދަ ޗެޕްޓަޒ އިގުޒުކުޒުދް  32) ވަދަ އިލްޑާޙު 7ސެ  2010ސަވާޢިޔު  – 2011ޖުޑައި  18 .11

 ދް(ފް ވޭޖް އެމްޕްޑޯއިމަދްޓުސެ ޔަފުދް މީހުދް ސެދްސުޅުޔިވެހި ލިވިޑް ލަޒވިލްއިދް ޚިޔުމަގެއް ޔިދުމަ

މަޔަކަފް  -ވަދަ މާއްޔާ  164) ވަދަ އިލްޑާޙު 8ސެ  2010ސަވާޢިޔު  – 2011އޮކްޓޯބަޒ  4 .12

 (ދުވަގަ ބަޓަޔަކަފް ވުމުދް ޑިބޭ ޗުއްޓީ



2011ލިވިޑް ލަޒވިލް ކޮމިޝަދްސެ އަހަޒީ ޒިޕޯޒޓް   

 

 ޞަޓްޙާ 62 ސެ 25 

 

 ހުފަހެޅުދު މައްލަޑަގައް 4.3.3

ހުފަހެޅިޓައިވާ މައްލަޑަގަކާއި  ޏިވިޜަދަފް އެމްޕްޑޯއިމަދްޓް ޒިޑޭޝަދްލްވަދަ އަހަޒުސެ ގެޒޭސައި  2011

ޖަވާބު ޔެވުދު އަޔަޔާއި އެކިއެކި ލަބަބުގަކާ ހުޒެ ޖަވާބު ދުޔެވޭ މައްލަޑަގަކުސެ އަޔަޔުގައް ގިޒީސައި 

 އެވަދީއެވެ.

 ގަޓުލީޑުހުފަހެޅިޓައިވާ މައްލަޑަގަކުސެ  ޏިވިޜަދަފް އެމްޕްޑޯއިމަދްޓް ޒިޑޭޝަދްލްވަދަ އަހަޒު  1201

 

  މައްލަޑަގައް ހުފަހެޅުދު ކޯޓްގަކަފް ޓްޒައިބިއުދަޑަފާއިޒީޓާއާބެހޭ ވަ 4.3.4

ފް ލަޑަ ވަޒީޓާއާބެހޭ ޓްޒައިބިއުދަޑަމައް 35ވަދަ އަހަޒު ލިވިޑް ލަޒވިލް ކޮމިޝަދާ ޔެކޮޅަފް  2011

ކުޒެވިޓައެވެ. އަޔި މިހާޒު ހިދސަމުދް  މައްލަޑަ ވަދީ ދިމި ޓައިޑު 21ޅާޓައިވެއެވެ. އޭސެގެޒެއިދް އަހުފަ

 މައްލަޑައެކެވެ.  14ޔަދީ 

 21މައްލަޑަ ހިސަމުދް ޔިޔައެވެ. އޭސެގެޒެއިދް  40ވަދަ އަހަޒު ޝަޒުޢީ ކޯޓްގަކުސައި ޖުމްޑަ  2011

ގަކުސައި މައްލަޑަ ކޯޓު 19ވަދަ އަހަޒު ޏިލެމްބަޒު މަލް ދިމުދުއިޒު  2011މައްލަޑަ ވަދީ ދިމިޓައެވެ. 

 ހިދސަމުދްޔެއެވެ.
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2011ލިވިޑް ލަޒވިލް ކޮމިޝަދްސެ އަހަޒީ ޒިޕޯޒޓް   

 

 ޞަޓްޙާ 62 ސެ 26 

 

 ކޯޓްގަކަފް ހުފަހެޅުދު މައްލަޑަގަކުސެ އަޔަޔު ޓްޒައިބިއުދަޑަފާއިހޭ ވަދަ އަހަޒު ވަޒީޓާއާބެ 1201

 

 ސޮގުސެ ޚުޑާޞާ ސޮލްޓައިވާ ކުޒިއަފް މައްލަޑަގައް ބައެއް ޅުދުއެހުފަ ގަކަފް ކޯޓު 4.3.5

 ލިވިޑް ލަޒވިލް މުވައްޒަޓުދްސެ މުވައްޒަޓުދްސެ މުލާޒައާބެހޭ މައްލަޑަ

ލަ ހާޑަގާސުޅިސެދް މުވައްޒަޓުދްސެ މުލާޒަ އުދިކޮފްޓައިވާ އްޚާސައި އިސްގިލާޔީ  2009އޮކްޓޯބަޒ  1

  1 މި ސޮގުދް ވަދަ އަހަޒުވެލް ކުޒެވިޓައިވެއެވެ. 2011މައްލަޑައަފް ހައްޑެއް ހޯޔުމުސެ މަލައްކަގް 

އޮކްގޯބަޒ  1ދް ޓެފިސެދް މުވައްޒަޓުދްސެ މުލާޒައާއި އިދާޔަގްގައް އުދިކުޒުމެއް ދެގިކ  2010ޖެދުއަޒީ 

އެއްސޮގަފް މުލާޒަ ޝީޓް ގައްޔާޒުކޮފް ޓިދޭދްލް  އިޔާދަގާދް ޑިބެމުދް އައި މުލާޒައާއި ސެ ކުޒި 2009

އެދްސުދެވެ. މި ސޮގުދް ގައްޔާޒުކޮފް  ފްމިދިލްޓްޒީއަފް ޓޮދުވުމަފް ހުޒިހާ ލިވިޑް ލަޒވިލްސެ އިޔާޒާގަކަ

ޑަގާއި ޙާއްލަ ޚާއަޑުދް  ޓޮދުވުދު މުލާޒައާއި އިދާޔަގްގަކުސެ ޝީޓް ޓިދޭދްލް މިދިލްޓްޒީދް ސަބޫޑުދުކޮފް

ގައްޔާޒުކޮފް ޓޮދުވުމަފް ލިވިޑް ލަޒވިލްސެ  ގަފް މުލާޒައާއި އިދާޔަގުސެ ޝީޓުސުޅިސެދް އުދިކުޒި ސޮ

އަޔި މި މައްލަޑައިސައި ޅުދެވެ. އެމަލްއޫޑު އިޔާޒާގަކަފް އެދްސުމާ ސުޅިސެދް އެ މައްލަޑަ މަޔަދީ ކޯޓަފް ހުފަ

ސައި  2010އެޕްޒީޑް  27ފް މަމިދިލްޓްޒީއަފް ޑިބިސެދް ދުވާކަ އަމަޑުކުޒުމުސެ ބާޒު ޓިދޭދްލް އެސޮގަފް

 އްވުމުދް އެމައްލަޑަ އިލްގިޢުދާޓުމަޔަދީ ކޯޓުދް ހުކުމް ކުޒެމަޔަދީ ކޯޓުދް ހުކުމް ކުޒައްވާޓައި ވެއެވެ. 

 ޅައި އެކޯޓުދް ވެލް މަޔަދީ ކޯޓުސެ ދިދްމުމަފް ގާޢީޔުކޮފް އެއްވެލް ބަޔަޑެއްއަކުޒުމަފް ހައިކޯޓަފް ހުފަ

ސައި ހުކުމް ކޮފްޓައި ވެއެވެ. ހައިކޯޓުދް  2011މެއި  10ސެދްދަދްޖެހޭ ލަބަބެއް ދެގްކަމަފް ބަޔާދްކޮފް 

ކުޒެއްވި ޙުކުމާ އެއްސޮގަފް މައްލަޑަ ޙައްޑު ކުޒެއްވުމަފް ބާޒުއަޅުއްވައި ޔެއްވުދް އެޔި އެޓާޒދީ ޖެދެޒަޑްސެ 
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2011ލިވިޑް ލަޒވިލް ކޮމިޝަދްސެ އަހަޒީ ޒިޕޯޒޓް   

 

 ޞަޓްޙާ 62 ސެ 27 

 

ޓްޒެޜަޒީއާއެކު ބައްޔަޑުވުމެއް ބޭއްވުމަފް އެޔި  އޮޓީހުސައި ޔަދްދަވައިކ މިދިލްޓްޒީ އޮޓް ޓިދޭދްލް އެދްޏް

ސައި މި ކޮމިޝަދުދް އެޔިޓައިވެއެވެ. އަޔި އެކަމަފް ހައްޑެއް ހޯއްޔަވައި ޔެއްވުދް އެޔި  2011މެއި  10

ދެވިޓައިވެއެވެ. ޔަފް ލިޓީއަކުދް ޔެދްހިޝާهللا ޑީހުސެ ޒައީލް އޮދަޒަބުޑް އަޑްޓާޟިޑް ޢަބްޔުސެ މަޖިޒައްޔިގުދް

ޅުމުދްކ އެކުޒުމަފް ލްޕްޒީމް ކޯޓަފް ހުފަ އޮޓީހުދް މިމައްލަޑަ އިލްގިއުދާޓު ސެއިބުދާއަޔި ބަދްޏާޒަ

ކުޒީސެ ޔެ ، ވުމާއެކު މިމައްލަޑައަކީ ސިދަ ޢަޔަޔެއްސެ ޒައްޔިގުދްގަކެއްސެ މަލްޑަޙަގު ހިމެދޭ މައްލަޑައަކަފް

ވާގީވެކ އެ ޔެ  ވާ މައްލަޑައަކަފްމަޒުޙަޑާސައިވެލް އެކަފީސެދްވާ މިދްވަޒަފްވުޒެ ޔިސު މުއްޔަގެއް ހޭޔަވެޓައި

މަޒުޙަޑާސައިވެލް މި މައްލަޑައަކީ ކޮމިޝަދާ އެއްކޮޅަފް ދިމިޓައިވާ މައްލަޑައަކަފްވާގީވެކ މި މައްލަޑަ 

ވަދަ ޔުވަހު ލިޓީއަކުދް  12އޮކްޓޯބަޒ  2011ލްޕްޒީމް ކޯޓަފް ބަޑައި ދުސަގުމަފް މި ކޮމިޝަދުދް 

ހުދްގައް މިހާޒުވަދީ ދިމިޓައެވެ. އިގުޒު ކަމެއް ލާޓުކުޒަދް އެޔިޓައިވެއެވެ. މި މައްލަޑައިސެ އަޏުއެ

 ދެގްކަމުސައި ވަދީދަމަ ޔެދް އޮދްދާދީ ޙުކުމް އިއްވެވުދް ކަމުސައި ލްޕްޒީމް ކޯޓުދް ވަދީ ބަޔާދް

 ކުޒައްވާޓައެވެ. 

 

ކް ޏިޕާޓްމަދްޓް އޮޓް ޏްޒަސް ޕްޒިވެދްޝަދް އެދްޏް ޒިހެބިޑިޓޭޝަދް ލަޒވިލްސެ މުވައްޒަޓުދްސެ ޒިލް

 ޅާޓައިވާ މައްލަޑައާ ބެހޭއައެޑަވަދްލް ދުޑިބޭގީ ހުފަ

ޅި ޓަޒާގްގަކުދް އެޔިޑައްވާޓައިވާ ގާޒީޚުދް ޓެފިސެދް އެމައްލަޑަ ހުފަ މިމައްލަޑައިސައި ޓްޒައިބިއުދަޑަފް

ދް  2009ޓެބްޒުއަޒީ  1، ޒިލްކް އެޑަވަދްލް އެޓަޒާގްގަކަފް ޔިދުމަފް މިކޮމިޝަދަފް އަދްސާޓައިވާގީވެ

 2011އެކަދް  ،އެ މުވައްޒަޓުދްދަފް ޔޭދްޖެހޭ ޒިލްކް އެޑަވަދްލްސެ ޓައިލާޔީ ދިދްމައި ޓެފިސެދް

 ވަދަ ޔުވަހު މިދިލްޓްޒީ އޮޓް ހެޑްގް އެދްޏް ޓެމެޑީދް މިކޮމިޝަދަފް އަދްސާޓައި ވެއެވެ.  29ޏިލެމްބަޒ 

ސާދޫދީ ޑަޓާޔިދުމާއި ޏިވިޒަދްސެ މަލައްކަގް ހަޒުޔަދާކުޒުމަފް ކުޒެވުދު މުހިދްމު  4.3.6

 މަލައްކަގްގައް 

 165ޕަޒލަދަޑް ލެކްޝަދުސެ  އެމްޕްޑޯއިމަދްޓް ޒިޑޭޝަދްލް ޏިވިޜަދުދްވަދަ އަހަޒު  2011

 ލް ޏިވިޜަދުދް އެމްޕްޑޯއިމަދްޓު ޒިޑޭޝަދްމައްލަޑައަކަފް ސާދޫދީ ޑަޓާ އަޒުވާޓައިވެއެވެ. މީސެއިގުޒުދް 

"އެމްޕްޑޯއިމަދްޓް ޒިޑޭޝަދްލް ޏިވިޜަދްސެ އަގްމަގީ ޓޮގް" މިދަމުސައި ޓޮގެއް ދެޒެޓައިވެއެވެ. މި ޓޮގުސައި 
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 ޞަޓްޙާ 62 ސެ 28 

 

އި ޒިދްމާގަކާއިކ އެ ޚިޔްމަގްގަކާއި އަޔާކުޒަދްޖެހޭ މަލްއޫޑިއްޔަގަކާ މި ޏިވިޜަދުދް ޔޭދްޖެހޭ

ކުޒުމަފް ކުޒަދް ޖެހޭ މަލައްކަގްގައް  އި މަލްއޫޑިއްޔަގާއި ޒިދްމާގައް އަޔާޚިޔްމަގްޔިދުމަފާ

މަލައްކަގްގައް ބެހިޓައިވާ ސޮގާއިކ އެ ޚިޔްމަގްގަކާއި މަލްއޫޑިއްޔަގުގަކާއި  އަޔި އެ ޓައިވާދެއެވެ.ބަޔާދްކޮފް

ޒިދްމާގަކަފް ޖާމިދުވާ މުވައްޒަޓުދްދާއިކ އެ މަލައްކަގްގައް ކުޒުމުސައި އަމަޑުކުޒަދްޖެހޭ ޤަވާޢިޔުގަކާއި 

ހިޓަހައްޓަދްޖެހޭ މިދްގަކާއި ޓެދްވަޒާއިކ ޚިޔްމަގް ޓޯޒުކޮފްޔޭދެ މުހުޑަގުގައް ކ އުލޫޑުގަކާއި

  ކޮފްޓައިވާދެއެވެ.ބަޔާދް
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 ދްޜަލީ އެލް ޕާޒޓޯމަދްލް މެދޭޖްމަދްޓް ޏިވި 4.4 

ލިވިޑް ލަޒވިލް ޕާޒޓޯމަދްލް އެދްޏް މެދޭޖްމަދްޓް ޏިވިޜަދުސެ މައިސަދޏު މަލައްކަގްގަކަކީ ޔިވެހި ލިވިޑް 

ޒވިލްސެ އިޔާޒާގައް ލިވިޑް ލަޒވިލްސެ ޤާދޫދާއި ޤަވާޢިޔާއިކ ޢާދްމު އުޞޫޑުގަކާއި އެއްސޮގަފް ހިދސާކަދް ލަ

ކަފަވަޒު ކުޒުމާއިކ ލިވިޑް ލަޒވިލް މުވައްޒަޓުދްސެ މަލައްކަގުސެ ޓެދްވަޒު ބެޑުމާއިކ ޔާއިޒާގަކުސައި ހިއުމަދް 

އެކުޑަވާޑައި ބެޑެހެއްޓުމެވެ. މި ސޮގުދް ކުޒާ މައިސަދޏު  ޒިލޯލް މެދޭޖްމަދްޓް އެދްޏް ޏިވެޑޮޕްމަދްޓް ކޮމިޓީގައް

މަލައްކަގަކީ ކޮމްޕްޑަޔަދްލް އޮޏިޓާއިކ މެދޭޖްމަދްޓް އޮޏިޓާއިކ ޕަޒޓޯމަދްލް އެޕްޒައިޒަޑްއާއިކ ހިއުމަދް  4

 ޒިލޯލް މެދޭޖްމަދްޓް އެދްޏް ޏިވެޑޮޕްމަދްޓް ކޮމިޓީސެ މަލައްކަގެވެ. 

 އްކަގްކޮމްޕްޑަޔަދްލް އޮޏިޓްސެ މަލަ 4.4.1

ވަދަ  09( ސެ 2007/5ކޮމްޕްޑަޔަދްލް އޮޏިޓްސެ މަލައްކަގަކީ ޔިވެހި ލިވިޑް ލަޒވިލްސެ ޤާދޫދު )

ވަދަ މާއްޔާސެ )ކ( ސައި ބުދެޓައިވާ މަލްއޫޑިއްޔަގު  18މާއްޔާސެ )ޅ( އިދް ބާޒު ޑިބިސެދް އެ ޤާދޫދުސެ 

ދޫދީ ޒިދްމާ އޭސެ އެދްމެ ޓުޒިހަ އަޔާ ކުޒުމަފްޓަކައި ކުޒެވެމުދްޔާ މަލައްކަގެކެވެ. މި ޔެދްދެވުދު ޤާ

ސޮގުސައި އަޔާ ކުޒުމަފްޓަކައި  މިދިވަދް ކޮމްޕްޑަޔަދްލް އޮޏިޓް ކޮމިޓީއެއް އެކުޑަވާޑައިކ ލަޒުކާޒުސެ 

ވަދަ އަހަޒުވަދީ  2010މިދިލްޓްޒީގަކާއި އިޔާޒާގައް ކޮމްޕްޑަޔަދްލް އޮޏިޓް ކުޒުމުސެ މަލައްކަގް 

ބައެއް އިޔާޒާގާގައްވަދީ ކޮމްޕްޑަޔަދްލް އޮޏިޓް ކުޒެވިޓައެވެ.  ޓެފިޓައެވެ. އަޔި އަގޮޅުގަކާއި މާޑޭސެ

ކޮމްޕްޑަޔަދްލް އޮޏިޓްސެ އެހީސައި ލިވިޑް ލަޒވިލްސެ މުވައްޒަޓުދް މަލައްކަގް ކުޒާ އެދްމެހައި 

އިޔާޒާގަކާއިކ ލިވިޑް ލަޒވިލްސެ އެދްމެހައި  މުވައްޒަޓުދް ޔިވެހި ލިވިޑް ލަޒވިލްސެ ޤާދޫދާއި 

އޮޓް ކޮދްޏަކްޓާއިކ ލިވިޑް ލަޒވިލްސެ ޢާދްމު އުޞޫޑުގަކާ އެއްސޮގަފް ޢަމަޑުކުޒަމުދް  ޤަވާޢިޔާއިކ ކޯޏް

 ސެދްޔާގޯ ބެޑުމާއިކ އެކަމާއި ސުޅިސެދް އަޅަދްޖެހޭ ޓިޔަވަޅުގައް އެޅުމަކީ މި ޔުދިޓްސެ މަލްއޫޑިއްޔަގެވެ.

ދްލް އޮޏިޓް އިޔާޒާއެއްސެ ކޮމްޕްޑަޔަ 10ވަދަ އަހަޒު ޔިވެހި ލިވިޑް ލަޒވިލްސެ  2011މިސޮގުދް 

ޏިޕާޓްމަދްޓެއްސެ  1ކައުދްލިޑްސެ އިޔާޒާއަކާއި  2މިދިލްޓްޒީއަކާއި  7ކުޒެވިޓައި ވެއެވެ. އެއީ 

ޑަޔަދަލް އޮޏިޓްކުޒެވުދު ޑަވާޑެވިޓައެވެ. މި ސޮގުދް ކޮމްޕްކޮމްޕްޑަޔަދްލް އޮޏިޓްކޮފް ޒިޕޯޓްވަދީ އެކު

 އިޔާޒާގައް ގިޒީސައި މިވަދީއެވެ.
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 ދްވަޒު ބެޑުމުސެ މަލައްކަގްމަލައްކަގުސެ ޓެ 4.4.2

ކޮމިޝަދުސެ މަލައްކަގްގަކުސެ ގެޒޭސައި ޔިވެހި ލިވިޑް ލަޒވިލްސައި މަލައްކަގް  ލިވިޑް ލަޒވިލް

މުވައްޒަޓުދްދަކީ މަލައްކަގްގަކަފް ޝައުސުވެޒިވާކ ވަޒީޓާސައި ކުޒިއެޒުމަފް މަލައްކަގްކުޒާ ޤާބިޑް  ކުޒައްވާ

އަޔި އެ ޚިޔްމަގް އެސޮގުސެ މަގިދް ޔޭ ބަޔަކީ އެ ބަޔަކު އެ މެދެވެ. ބަޔަކަފް ހެޔުމަފް މަލައްކަގްކުޒުދް ހި

ކުޒާ މަލައްކަގައް ހެޔޮ ބަޔަޑު ޔެވޭ އެ ބަޔަކަފް ކުޒިއެޒުމުސެ މަސުކޮފިޓައި އޮދްދަ ދިޒާމެއްސެ ގެޒޭސައި 

ވަޒީޓާއަޔާކުޒަމުދްޔާ ބަޔަކަފްވުދްވެލް ހިމެދެއެވެ. އެހެދްކަމުދް އެ ލިޓަގައް އެކުޑެވިސެދްވާ 

ޒވިލްއަކަފް ޔިވެހި ލިވިޑް ލަޒވިލް ހެޔުމުސެ މަޤްޞަޔުސައި މުވައްޒަޓުދްސެ ޤާބިޑިއްޔަގާއި ޓެދްވަޒު ލަ

ސައި ގަޢާޒަޓްކޮފް މި  2009ޓެބްޒުއަޒީ  1ޔެދެސަގުމަފް މަލައްކަގުސެ ޓެދްވަޒުބަޑާ ދިޒާމެއް އުޓެޔި 

ސެ ޓެދްވަޒު ބަޑަމުދް ދިޒާމުސެ އެހީސައި ޔިވެހި ލިވިޑް ލަޒވިލްސެ މުވައްޒަޓުދްސެ މަލައްކަގު

 ސެދްޔާސޮގަފް ހަމަޖެއްލުދެވެ. 

މަލައްކަގުސެ ޓެދްވަޒު ބެޑުމުސެ ދިޒާމަކީކ މުވައްޒަޓާ ހަވާޑުކުޒެވޭ މަލައްކަގްގައް ކޮފްޓައިވާ މިދްވަޒާއި 

ޓެދްވަޒުކ މަލައްކަގް ޓުޒިހަމަކުޒުމަފް ހޭޔަވި ވަސުގާއި ދިދްމަދް ޖެހޭ ވަސުގައް ދިދްމުދު މިދްވަޒު ކއަޔި 

މަލައްކަގް ކުޒި މުވައްޒަޓެއް އެ މަލައްކަގް ކުޒި ސޮގާއި މުވައްޒަޓުސެ ލިޓަގައް ޔެދެސަގުމުސެ މައްޗަފް  އެ

ބިދާވެސެދްވާ ދިޒާމެކެވެ. މިދިޒާމުސެ ބޭދުމަފް މަލައްކަގު އަހަޒުކަމުސައި ކަދޏައަޅާޓައިވަދީ ކޮދްމެ މީޑާޔީ 

އްޒަޓުދްސެ މަލައްކަގުސެ ޓެދްވަޒު ބެޑުމަފްޓަކައި ދް ޖެދުއަޒީސެ ދިޔަޑަފެވެ. މުވަ 1އަހަޒެއްސެ ޓެބްޒުއަޒީ 

 ގަޓާގު ޔެ ބާވަގެއްސެ ޓޯމު ބޭދުދްކުޒެވެއެވެ.



2011ލިވިޑް ލަޒވިލް ކޮމިޝަދްސެ އަހަޒީ ޒިޕޯޒޓް   
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އަހަޒު މަލައްކަގުސެ ޓެދްވަޒު ބެޑުމާބެހޭސޮގުދް މުވައްޒަޓުދް ހޭޑުދްގެޒިކުޒުމަފްޓްކައި  2011

ފް  2011ބްޒުއަޒީ ޓެ 10ދް  2011ޖެދުއަޒީ  23"މަލައްކަގުސެ ޓެދްވަޒު ބެޑުމުސެ ޓޯވަހި" ދަމުސައި 

ލިވިޑް ލަޒވިލް މުވައްޒަޓުދްދާއި އާއްމުދްދަފް މަލައްކަގު ޓެދްވަޒު ބަޑާދެ ސޮގާއި ބެހޭސޮގުދް 

މައުޑޫމާގު ޔިދުމުސެ ޕްޒޮސްޒާމެއް ކުޒިއަފް ސެދްޔެވިޓައިވެއެވެ. މި ޕްޒޮސްޒާމުސެ މަސްލަޔަކީ ހުޒިހާ 

އިކ މަލައްކަގު ޓެދްވަޒު ބެޑުމަފް ބޭދުދްކުޒާ ޓޯމް ޓެދްވަޒެއްސެ މުވައްޒަޓުދް މި ދިޒާމަފް އަހުޑުވެޒިކުޒުމާ

 ޓުޒުމުސެ މަލައްކަގް ކުޒިއަފް ސެދްޔާދެސޮގް އޮޅުދްޓިޑުވައިޔިދުމެވެ.

މެދްބަޒުދް ހިމެދޭ ސޮގަފް  7ވަދަ އަހަޒު މި މަލައްކަގް އިގުޒަފް ހަޒުޔަދާކުޒުމަފްޓަކައި  2011

ބައްޔަޑުވުދް ބޭއްވުމަފްޓަހު ޓޯމުގަކަފާއި  8ޑެވި މަލައްކަގު ޓެދްވަޒު ބެޑުމުސެ ޒިވިއު ކޮމިޓީ އެކުޑަވާ

އަގްމަގީ ޓޮގަފް ވަދީ އިލްޑާހްސެދައުމުސެ މަލައްކަގް ކުޒެވިޓައިވެއެވެ. އަޔި ކައުދްލިޑްސެ 

އިޔާޒާގަކުސައާއި މަލްއޫޑު އިޔާޒާގަކުސެ މަލައްކަގު ޓެދްވަޒު ބެޑުމުސެ މަލައްކަގްކުޒުމަފް ވަކި 

ވެއެވެ. މިއާއިއެކުކ މަލައްކަގުސެ ޓެދްވަޒުބެޑުމުސެ މަލައްކަގް ކުޒިއަފް ޔަދީ މުވައްޒަޓަކާ ހަވާޑުކުޒެވިޓައި

ކަދޏައެޅިޓައިވާ ޓެދްވަޒަފްގޯ ބެޑުމަފާއިކ އިޔަޒާގަކުސެ މި މަލައްކަގް ހިދސާދުހިދސާސޮގް 

 ޔެދެސަގުމަފްޓަކައި އޮޓީލްގަކަފް ޒިޔާޒަގްކުޒެވުދެވެ. 

ބަޑާ މުއްޔަގު ޔެބައިވުމުދް މި މަލައްކަގް މަލްއޫޑު ސައި މަލައްކަގު ޓެދްވަޒު  2011އޯސަލްޓް  12

އޮޓީލްގަކުސެ ކުޒެވިޓައިވާ ސޮގާއި މިދްވަޒު ޔެދަސަގުމަފްޓަކައި ޕީއޭ މިޏް ޓާމް ޒިވިއުސެ މަލައްކަގް 

 ކުޒަދްޓެފުދެވެ. މި ސޮގުދް ކުޒެވުދު މަލައްކަގުދް ޓާހަސަކުޒެވުދު ކަދްގައްގައް ގިޒީސައި މިވަދީއެވެ.

ޑްސެ އޮޓީހުސެ ޑޯޔަޒުދްދަފް ޚާއްލަކޮފް ވަކި ޓޯމެއް ޓަޒުމާކުޒެވުދެވެ. މީސެ އިގުޒުދް އެޓަޒދީ ޖެދެޒަ

ލުޕަވައިޒަޒުދްދަފް ޚާއްލަކޮފް މަލައްކަގުސެ ޓެދްވަޒު ބެޑުމުސެ ގަމްޒީދް ޕްޒޮސްޒާމެއް ހިދްސުދެވެ. 

 ލުޕަވައިޒަޒުދް ގަމްޒީދް ކުޒެވުދެވެ.  55އެސޮގުދް ހުޒިހާ މަލްޢޫޑު އޮޓީހަކުދް 

ވަދަ އަހަޒުސެ މަލައްކަގުސެ ޓެދްވަޒު ބަޑައި  2009ސެ ދިޔަޑަފްކ  2011ޏިލެމްބަޒ  31ސޮގުދް މި

އެވެ. ހުޒިހާ މުވައްޒަޓުދްސެ ޓޯމު ޓުޒާ  93ދިދްމާ ޓޯމު ޓުޒިޓައިވަދީ ލިވިޑް ލަޒވިލްސެ %

ޒު ބަޑައި ވަދަ އަހަޒުސެ މަލައްކަގުސެ ޓެދްވަ 2010މިދިލްޓްޒީއެއްސައެވެ. އަޔި  9ދިދްމާޑެވިޓައިވަދީ 

 އެވެ.  96ދިދްމާ ޓޯމު ޓުޒިޓައި ވަދީ ލިވިޑް ލަޒވިލްސެ %
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 ހިއުމަދް ޒިލޯލް މެދޭޖްމަދްޓް އެދްޏް ޏިވެޑޮޕްމަދްޓް ކޮމިޓީސެ މަލައްކަގްގައް 4.4.3

ވެހި ލިވިޑް ލަޒވިލްސެ ޤާދޫދާއި ޤަވާއިޔު ގަދްޓީޒު ކުޒުމަފާއި ލިވިޑް ލަޒވިލް އިދް ޔި

ސެ ޓެދްވަޒު ޒަސަޅުކޮފްކ ޒަމާދީ ލިވިޑް ލަޒވިލްއެއް ޤާއިމު ކުޒުމަފް ޒައްޔިގުދްދަފްޔެވޭ ޚިޔުމަގު

ލިވިޑް ލަޒވިލް ކޮމިޝަދުދް ކުޒާ މަލައްކަގްގަކަފް އެހީގެޒިކަދް ހޯޔުމުސެ މަޤުޞަޔުސައި ކޮދްމެ 

އޮޓީހެއްސައި ހިއުމަދް ޒިލޯލް މެދޭޖްމަދްޓް އެދްޏް ޏިވެޑޮޕްމަދްޓް ކޮމިޓީއެއް ޤާއިމް ކުޒުމަފް 

 ވަދީ ދިދްމަވާޓައެވެ.  ކޮމިޝަދުދް

ވަދަ އަހަޒު   2011މި ސޮގުދް އުޓެޔިޓައިވާ ކޮމިޓީގަސެ މަލައްކަގް އިގުޒަފް ހަޒުޔަދާކުޒުމަފްޓަކައި 

ހިއުމަދް ޒިލޯލް މެދޭޖްމަދްޓް އެދްޏް ޏިވެޑޮޕްމަދްޓް ސަވާއިޔު އިލްޑާހްކޮފްކ އެ ސަވާއިޔު ލިވިޑް 

ސައި ހަމަޖައްލައި މަލްއޫޑު އޮޓީލްގަކުސެ ސެ ސޮގު 31ސެ ޗެޕްޓަޒ  2010ލަޒވިލްސެ ސަވާއިޔު 

އުޓެޔިޓައިވާ ކޮމިޓީގައް އަޑުދް އެކުޑަވާޑެވުދެވެ. މި ސޮގުދް މާޑޭސައި ހުޒިހާ އިޔާޒާގަކެއްސައިވަދީ 

ޒަފެއް ޓިޔަވައި އެހެދް ހުޒިހާ ޒަފެއްސައިވަދީ މި  3ކޮމިޓީގައް އެކުޑަވާޑެވިޓައެވެ. އަޔި އަގޮޅުގެޒޭސައި 

 ޒެވިޓައިވެ.ކޮމިޓީގައް ސާއިމުކު

ވަދަ އަހަޒުވެލް އެޗް.އާޒު.އެމް.ޏީ ކޮމިޓީގަކުސެ މަލައްކަގް ކުޒިއަފްޔާސޮގް ޔެދެސަގުމަފް  2011

މިދިލްޓްޒީގަކާއިއެކު ބައްޔަޑުވުދްގަކެއް ބޭއްވިޓައިވެއެވެ. އަޔި ކޮމިޓީސެ މަލައްކަގްގައް އަޑުދް 
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ގް ހަޒުޔަދާކުޒުމާއި ބެހޭސޮގުދް އިލްޑާހްކުޒި ސަވާއިޔާ އެއްސޮގަފް ކުޒިއަފް ސެދްސޮލް މަލައްކަ

  މަޝްވަޒާކުޒެވިޓައިވެއެވެ.

 މެދޭޖްމަދްޓް އޮޏިޓްސެ މަލައްކަގްގައް 4.4.4

ޔިވެހި ލިވިޑް ލަޒވިލްސެ އިޔާޒާގަކުދް ޒައްޔިގުދްދަފް ޓޯޒުކޮފްޔޭ ޚިޔުމަގަކީ ޒައްޔިގުދް 

ކުޒުމަކީ ކޮމިޝަދްސެ  ހިދްހަމަޖެހޭޓަޔަ ޓެދްވަޒުމަގިކ ޒަމާދީ ޚިޔުމަގަކަފް ހެޔުމަފް މަލައްކަގް

ޒިދްމާއެކެވެ. މި ސޮގުދް ލިވިޑް ލަޒވިލްސެ މުވައްޒަޓުދް މަލައްކަގް ކުޒާ އިޔާޒާގަކާއިކ ލިވިޑް 

ލަޒވިލް މުވައްޒަޓުދްސެ ހިޔުމަގްޔިދުމުސެ ޓެދްވަޒު ޒަދސަޅު ކުޒުމަފްޓަކައި ކުޒަދްޖެހޭ އެދްމެހައި 

ސެ ގެޒޭސައި ހިމެދޭ ކަމެކެވެ. މި ޔެދްދެވުދު ކަދްގައްގައް ކުޒުމަކީ މި ކޮމިޝަދްސެ މަލައްކަގްގަކު

މަޤްޞަޔާއި މަލްއޫޑިއްޔަގު ޓުޒިހަމައަފް އަޔާކުޒުމަފްޓަކައިކ ލިވިޑް ލަޒވިލްސެ ހިދްސުދް 

ހަޒުޔަދާކުޒުމަފާއިކ މަލްއޫޑު އޮޓީލްގަކާއި އިޔާޒާގައް އުޓެއްޔި މަސްލަޔު ހާލިޑްވަމުދްޔޭގޯ ބެޑުމާއިކ އެ 

ލަޒުކާޒުދް ޒައްޔިގުދްދަފް ޓޯޒުކޮފްޔެމުދްސެދްޔާ ހިޔުމަގްގައް  ،ގް ބެޑުމަފާއިއިޔާޒާގައް ހިދސާ ދުހިދސާސޮ

ޓެދވަޒު ޒަދސަޅުކ ޒައްޔިގުދް ހިގްހަމަޖެހޭސޮގަފް ޓޯޒުކޮފްޔެމުދްޔޭގޯ ބެޑުމުސެ މަލައްކަގް ކުޒުމަފްޓަކައި 

ވާޢިޔު އެކުޑަވާޑެވުދީ ބޭދުދްވާދެ "މެދޭޖްމަދްޓް އޮޏިޓް ކުޒުމުސެ ޤަވާޢިޔު" ވަދީ އެކުޑަވާޑެވިޓައެވެ. މި ޤަ

ވަދަ ޓަޒާގްކަމުސައިވާ ޒައީލުޑް  2ޤާދޫދުސައި މި ޔެދްދެވުދު މަލްއޫޑިއްޔަގު ޑާޒިމް ކޮފްޓައިވާ 

 ޖުމްހޫޒިއްޔާސެ އޮޓީހާވެލް ސުޅިސެދްދެވެ.

މި ޔެދްދެވުދު ޤަވާޢިޔުސެ އިގުޒުދް މެދޭޖްމަދްޓް އޮޏިޓް ޕްޒޮލެލްސެ ޏްޒާޓްޓެއް އެކުޑަވާޑައި 

އޮޏިޓްސެ ޓޫޑްލް ގައްޔާޒުކުޒުމުސެ މަލައްކަގްވަދީ ކުޒަދް ޓެފިޓައެވެ. އަޔި ލިވިޑް މެދޭޖްމަދްޓް 

ލަޒވިލް ކޮމިޝަދުސެ މެދޭޖްމަދްޓް އޮޏިޓް ޓޮޒޭމްވޯކް ގައްޔާޒުކޮފް ލްޓޭދްޏާޒޏް އޮޕަޒޭޓިދްސ 

 ޓައެވެ.ވަދަ އަހަޒު ޓެފުމަފް ވަދީ ހަމަޖެހި 2012ޕްޒޮލީޖަޒވަދީ ގައްޔާކޮފް ދިމިޓައެވެ. މި މަލައްކަގް 

 ޏިވިޜަދްސެ މަލައްކަގާ ސުޅޭސޮގުދް ބޭއްވުދު ވޯޒކްޝޮޕް 4.4.5

ޔުވަހުސެ  3މެދޭޖިދްސ އެމްޕްޑޯއީ ޕަޒޓޯމަދްލް އެދްޏް އެޕްޒައިޒަޑް އާއި ބެހޭ މީސެ އިގުޒުދް 

އަގޮޅު  20މަލައްކަގުސެ ބައްޔަޑުވުމެއް ބޭއްވުދެވެ. މި މަލައްކަގުސެ ބައްޔަޑުވުދް އަމާޒު ކުޒެވިޓައިވަދީ 
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ޓްޒޭދަޒުދްދާއި މާޑޭސެ  7ލަޒަޙައްޔަފް ދިލްބަގްވާ  7އުދްލިޑް އިޔާޒާސެ ޒިދްމާޔާޒުވެޒިދްދަފާއިކ ކަ

ޔާއިޒާގަކުސެ ލީދިއަޒ މެދޭޖްމަދްޓްސައި މަލައްކަގްކުޒައްވާ ޓަޒާގްގަކަފެވެ. މި މަލައްކަގު  16

އެޗް.އާޒް.އެމް.ޏީ ކޮމިޓީސެ ކ ބައްޔަޑުވުމުސައި މަލައްކަގުސެ ޓެދްވަޒު ބެޑުމުސެ ދިޒާމަފް ސެދެވުދު ބަޔަޑާއި

ޤަވާޢިޔާއިކ ޒިދްމާޔާޒުވެޒިދްދަފާއި ޕަޒމަދަދްޓް ލެކްޒެޓަޒީދްސެ މަލައްކަގުސެ ޓެދްވަޒު ބެޑުމަފްޓަކައި 

ގަޢާޒަޓްކުޒެވޭ މަޑްޓިލޯލް އެޕްޒައިޒަޑް ދިޒާމާއި ބެހޭ މަޢުޑޫމާގު ޔެވުދެވެ. މިއާއިއެކުކ  ޕަޒޓޯމަދްލް 

ޕަވައިޒަޒުދް އަޔާކުޒާ ޒޯޑާއިކ މަލައްކަގުސެ ޓެދްވަޒު ބެޑެދީ މެދޭޖްމަދްޓް ހިދްސުމުސައި ލު

ކަދޏައެޅިޓައިވާ ޓެދްވަޒަފްގޯ ބެޑުމާއި ބެހޭސޮގުދްދާއިކ މަލައްކަގުސެ ޓެދްވަޒު ބެޑުމުސެ އެލް.އޯ.ޕީ އާއި 

 ބެހޭ މަޢުޑޫމާގު ޔެވުދެވެ.
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ދް )ލިވިޑް ލަޒވިލް ޜަޏިވެޑޮޕްމަދްޓް ޏިވި އެދްޏް ޓްޒެއިދިދްސ 4.5

 އިދިދްސ އިދްލްޓިޓިއުޓް(ޓްޒެ

މައިސަދޏު މަލައްކަގަކީ ލިވިޑް ލަޒވިލްސެ މުވައްޒަޓުދްސެ ޓެދްވަޒު މަގިކޮފް ހުދަޒުވެޒިކަދް  ޏިވިޒަދުސެމި

އިގުޒުކޮފް ހިޔުމަގް ޔިދުމުސެ ޒޫހު އާޑާކޮފް ކުޒިއެޒުވުމަފް ގަމްޒީދު ޕްޒޮސްޒާމްގައް ޒާވާ ހިދްސުމާއިކ ޒަމާދީ 

ދަޒާއި ޓަދްދު ޓޯޒުކޮފް ޔިދުމާއި އެކު ލިވިޑް ލާޒވިލްސެ މުވައްޒަޓުދް  ލިވިޑް ގަޢުޑީމާއި މަލައްކަގުސެ ހު

 އިދިދްސޒެޓް ލާޒވިލްއާއިމެޔު ޓަހުޒުވެޒިކުޒުވުމުސެ މަލައްކަގެވެ. މިމަލައްކަގް ލިވިޑް ލަޒވިލް

މި ސޮގުދް  ވަދަ އަހަޒު ކުޒިއަފް ސެދްސޮލްޓައެވެ. 2011އިދްލްޓްޓިއުޓުދްވަދީ ވަޒަފް ބުޒަކޮފް ވޭގުވެޔިޔަ 

ލިވިޑް ލަޒވިލްސެ ހުޒިހާ މުވައްޒަޓުދްދަކީ މަލައްކަގަފް ސާބިޑުކ ހުދަޒުވެޒި އަޔި ވަޒީޓާއަފް އަހުޑުވެޒި 

ވަދަ  2011ވާޒކްޝޮޕްގައް ، ގަކާއިބަޔަކަފް ހެޔުމުސެ މަސުލަޔުސައިކ އެކަފީސެދްވާ ޓްޒެއިދިދްސ ޕްޒޮސްޒާމް

  ހިދްސިޓައިވެއެވެ.

 ޕްޒޮސްޒާމްގައް ޓްޒެއިދިދްސ ހިދްސުދު ސައިމާޑޭ އަހަޒު ވަދަ 2011 4.5.1

ވަދަ އަހަޒު ލިވިޑް ލަޒވިލް ޓްޒެއިދިދްސ އިދްލްޓިޓިއުޓުދް މާޑޭސައި މަލައްކަގްކުޒާ ލިވިޑް  2011

 މުވައްޒަޓުދް 2587އި ޖުމްޑަ ކުސަގަމްޒީދު ޕްޒޮސްޒާމްގަ ވައްޒަޓުދްދަފް އަމާޒުކޮފް ހިދްސުދުލަޒވިލް މު

ޓައިވެއެވެ. މީސެ ގެޒޭސައި ލިވިޑް ލަޒވިލްސެ މުވައްޒަޓުދްދާއިކ ދްސެބައިވެޒިވެ ގަމްޒީދް ޑިބި

ވަދަ އަހަޒު  މި ސޮގުދް ހިދްސުދު  2011ހިމެދެވެ.  ވެލްމުލްގަސިއްޑު މުވައްލަލާގަކުސެ މުވައްޒަޓުދް

 އެ އޮޓީލްގަކުސެ މުވައްޒަޓުދްދަފްމަގިދް ބައެއް ގަމްޒީދު ޕްޒޮސްޒާމްގަކަކީ ލީޔާ އޮޓީލްގަކުސެ އެޔުމުސެ

  ހިދްސުދު ގަމްޒީދްގަކެއްކަދްވެލް ޓާހަސަކޮފްޑަދް ޖެހެއެވެ.

 

96% 

4% 

އޮޓީލްގަކުދް އެޔިސެދްދާއި ގާވަޑް ކުޒެވިސެދް ހިދްސުދު 

 ގަމްޒީދު ޕްޒޮސްޒާމްގަކުސެ ގަޓާގު ހިލާބު

 ގާވަޑް ކުޒެވިސެދް

  އޮޓީލްގަކުދް އެޔިސެދް
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ވަދަ އަހަޒު މާޑޭސެ އޮޓީލްގަކުސެ  2011ލިވިޑް ލަޒވިލް ޓްޒެއިދިދސް އިދްލްޓިޓިއުޓުދް 

ސައި  3ޖަޔުވަޑު މި ޒިޕޯޓުސެ  ކާއި ބެހޭ މައުޑޫމާގުމުވައްޒަޓުދްދަފް ހިދްސި ގަމްޒީދު ޕްޒޮސްޒާމްގަ

  އެވަދީއެވެ.

 އަގޮޅުގެޒޭސައި ހިދްސުދު ޓްޒެއިދިދްސ ޕްޒޮސްޒާމްގައް އަހަޒު ވަދަ 2011 4.5.2

އަމާޒުކޮފްސެދް ގަޓާގު އެކިއެކި ޒައްޒަފުސައި ވަޒީޓާއަޔާކުޒާ މުވައްޒަޓުދްދަފް  ވަދަ ޒާއްޖެގެޒޭސެ 2011

ޓުދް މުވައްޒަ 1559މި ޕްޒޮސްޒާމްގަކުސައި ޖުމްޑަ އެވެ. ޓްޒެއިދިދްސ ޕްޒޮސްޒާމްގަކެއް ހިދްސިޓައިވެ

ހިދްސުދު އަގޮޅުގެޒޭސައި ވަދަ އަހަޒު  2011މި ސޮގުދް  ޑިބިސެދްޓައިވެއެވެ. ގަމްޒީދުބައިވެޒިވެ 

 އެވެ.ދީވައެ ސައި 4ޖަޔުވަޑު ޕޯޓްސެ މި ޒިޓްޒެއިދިދްސ ޕްޒޮސްޒާދްގަކުސެ މައުޑޫމާގު 

 އިދަޒ ޓޯޒޓްޒެއިދިދްސ ޔަ ޓްޒެ އާއިމެދޭޖިދް އެމްޕްޑޯއީ ޕަޒޓޯމަދްލް އެދްޏް އެޕްޒައިލަޑް އަޔި

ކެޕޭޝިޓީ ޏިވެޑޮޕްމަދްޓް ދީޏް ޒިވިއު އަޔި ޑީޏަޒޝިޕް އެދްޏް ކޮދްޓްޑިކްޓް  އާއިއެކްލެޑެދްލް

ވަދަ އަހަޒު އަގޮޅުގެޒޭސައި  2011ޒިލޮޑިއުޝަދްސެ ދަމުސައި ޓްޒެއިދިދްސ ޕްޒޮސްޒާމްގަކެއް 

ޓުދްދަފް ގަމްޒީދްމުވައްޒަ 89މުވައްޒަޓުދްދަފް ހިދްސިޓައިވެއެވެ. މި ޕްޒޮސްޒާމްގަކުދް ޖުމްޑަ 

 ޔެވިޓައިވެއެވެ.

ޑާމަޒުކަޒީ ސާދޫދު ވުޖޫޔަފް އައުމާއި ސުޅިސެދް ޒާއްޖެގެޒޭސެ އޮޓީލްގަކުސެ އިޔާޒީ އޮދިސަޏު މީސެ އިގުޒުދް 

އެކުޑަވާޑާދެ ސޮގާއި ބެހޭސޮގުދް ވޯކްލޮޕްގަކެއް ހިދްސިޓައިވެއެވެ. އަޔި ލިވިޑް ލަޒވިލް ޓްޒެއިދިދްސ 

ފްޓައިވާ ޓްޒެއިދަޒުދް މެޔުވެޒިކޮފް މުވައްޒަޓުދްސެ ހިޔުމަގުސެ ޓެދްވަޒު އިދލްޓިޓިއުޓުދް ގަމްޒީދްކޮ

 މަގިކުޒުމުސެ ޕްޒޮސޮޒާމްގަކެއް ޒާއްޖޭސެ އެކި ކަދްކޮޅުގަކުސައި ހިދްސިޓައިވެއެވެ.
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 ޞަޓްޙާ 62 ސެ 37 

 

 ބުއަގޮޅުގެޒޭސައި ހިދްސުދު ޕްޒޮސްޒާމްގަކުދް ގަމްޒީދުވި މުވައްޒަޓުދްސެ ގަޓާލް ހިލާވަދަ އަހަޒު މާޑެއާއި  2011

 

ގައްެޔާޒުކުޒެވުދު ޕްޒޮސްޒާމްގަކާއި ކުޒެވުދު އެހެދިހެދް  ވަދަ 2011 4.5.3

 މަލައްކަގްގައް

ވަދަ އަހަޒު މުވައްޒަޓުދް ގަމްޒީދުކުޒުމަފް  2011ލިވިޑް ލަޒވިލް ޓްޒެއިދިދްސ އިދްލްޓިޓިއުޓުދް 

ކުޒެވިޓައިވެއެވެ. މި ސޮގުދް  ބޭދުދްވާ ޓްޒެއިދިދްސ ޕްޒޮސްޒާމްގަކުސެ މޮޏިއުޑް ގައްޔާޒުކުޒުމުސެ މަލައްކަގް

އޮޓީލް ޔިވެހިކ ހާލްކަމާއި ޔުޒުހެޑިވުދްކ ވަސޮގު ހެޔޮސޮގުސައި ބޭދުދްކުޒުދްކ ލްޕަވައިޒަޒީ ލްކިޑްލްކ 

ކަލްޓްމަޒ ކެއަޒ އެދްޏް ޓެޑެޓޯދް ލްކިޑލް އަޔި އެޏްމިދލްޓްޒޭޓިވް ލްކިޑްލްސެ ގަމްޒީދް 

އަޔި ލިވިޑް ލަޒވިލް ސެ މަޤާމްގަކަފް ސާބިޑް މީހުދް  .ޕްޒޮސްޒާމްގަކުސެ މޮޏިއުޑްވަދީ ގައްޔާޒުކޮފްޓައެވެ

ހޮވުމުސެ ސޮގުދް "އެދްޓްޒެދްލް އެސްޒޭމް" އެއް ބޭއްވުމަފްޓަކައިކ އެދްޓްޒެދްލް އެސްޒާމާބެހޭ ޓުޒަގަމަ 

ލިވިޑް ލަޒވަދްޓުދްދަކީ މަލައްކަގައް އަހުޑުވެޒި  ވަދަ އަހަޒު ގައްޔާޒުކުޒެވުދެވެ. 2011ޔެޑިކޮޕީ 

މާޙައުޑަފާއި މަލައްކަގުސެ ވައްޓަޓާޅިއަފް އަހުޑުވެޒި ބަޔަކަފް ހެޔުމުސެ ސޮގުދް ލިވިޑް  މަލައްކަގުސެ

އެކުޑަވާޑައި ( އިދްޏަކްޝަދް ޕްޒޮސްޒާމް)ލަޒވިލް މުވައްޒަޓުދް ވަޒީޓާއަފް އަހުޑުވެޒިކުޒުވުމުސެ ޕްޒޮސްޒާމް 

. ފިސެދް އަމަޑުކުޒަދް ޓަފާޓައެވެޖޫދް އިދް ޓެ 1ލަޒުކާޒުސެ މަލްޢޫޑު އޮޓީލްގަކުދް ވަދީ އެއާ އެއްސޮގަފް 

އެސޮގުދް އިދްޏަކްޝަދް މެދްޓޯޒިދްސ ޕްޒޮސްޒާމްސައި ހުޒިހާ އޮޓީލްގަކުސެ މުވައްޒަޓުދް ބައިވެޒިކޮފް 

މުޒުޝިޔުދްސެ ސޮގުސައި މުވައްޒަޓުދްގަކެއް ވަދީ ގަމްޒީދުކުޒެވިކ ލެޓްޓިކެޓް ހަވާޑުކުޒެވިޓައެވެ. މީސެ 
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 ޞަޓްޙާ 62 ސެ 38 

 

ޓޮގާއި މައުޑޫމާގު ޓޮގް އަޔި ވީޏިއޯ ލީޏީ ގައްޔާޒުކޮފް ލިވިޑް  އިގުޒުދް އިދްޏަކްޝަދްސެ އަގްމަގީ

 ކަފް ވަދީ ޓޮދުވިޓައެވެ.ހުޒިހާ އިޔާޒާގަލަޒވިލް މުވައްޒަޓުދް މަލައްކަގްކުޒާ 

ވަދަ އަހަޒު ލިވިޑް ލަޒވިލް ޓްޒެއިދިދްސ އިދްލްޓިޓިއުޓްސެ ޑައިބްޒަޒީއަފް ވަދީ ގަޓާގު  2011

އަޔި ޓްޒެއިދަޒުދްދާއި ބައިވެޒިދްދަފް މި ޓޮގްގައް  . ވިޓައެވެޓޮގް އިގުޒުކުޒެ 175ޔާއިޒާގަކުސެ 

ޔުޒުދްޔޭ މީސެ އިގުޒުދް ޒަމާދީ ވަޞީޑަގްގައް ބޭދުދްކޮފްސެދް  .ޔޫކުޒެވޭދެ އުޞޫޑެއް ވަދީ ހެޔިޓައެވެ

އެސޮގުދް . ޤާއިމުކުޒުމަފް ވަދީ މަލައްކަގްގަކެއް ކުޒެވިޓައެވެ( ޏިލްޓެދްލް ޑަޒދިދްސ)ގައުޑީމް 

އަޔި  .ސެ އެޕްޑިކޭޝަދް ވަދީ އައްޏޫ އަޔި ޓުވައްމުޑަކުސައި ޓެލްޓްކުޒެވިޓައެވެ" ކްޑާލްޒޫމް ވަޒޗުއަޑް"

ބޭޒުސެ ކޮދްލަޑްޓެދްޓެއްސެ އެހީސައި ލިވިޑް ލަޒވިލްއަފް ބޭދުދްވާދެ ޓްޒެއިދިދްސ ދީޏް 

 ލިވިޑް ލަޒވިލް ޓްޒެއިދިދްސ އިދްލްޓިޓިއުޓްސެ ލްޓްޒެޓެޖިކް އެދަޑިލިލްއެއް ގައްޔާޒުކުޒެވި

 .އެކުޑަވާޑެވުދެވެ އެކްޝަދް ޕްޑޭދް
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 ދްޜަޏިވި ލްޓްޒެޓީޖިކް ޏިވެޑޮޕްމަދްޓް އެދްޏް ޒިޓޯމް 4.6

ލިވިޑް ލަޒވިލްސެ ޚިޔުމަގަފް ޒަމާދީ ހިދްސުމުސެ އުލޫޑުގައް ގަޢާޒަޓްކޮފްކ އޯސަދައިޒޭޝަދަޑް  ދަކީޜަޏިވިމި 

ލިވިޑް ، ސެދްވާ ޒަދސަޅު ޚިޔުމަގަކަފް ހަޔައިޔެވެމުދްޔާ ޚިޔުމަގަކީ އެކަފީ ،ސަޅުކޮފްދޕަޒޓޯމަދްލް ޒަ

މުއައްލަލާގަކުސެ ، ލަޒވިލްސައި ހަޒުޔަދާ ހިއުމަދް ޒިލޯލް ޕޮޑިލީ ގަކާއި ޕްޒޮލީޖަޒގައް އެކުޑަވާޑައި

އޮދިސަދޏުގައް ލިވިޑް ލަޒވިލްސެ ޤާދޫދާއި ސަވާއިޔާ އެއްސޮގަފް އެކުޑަވާޑުމުސައި އެ މުއައްލަލާގަކަފް ޔޭދްޖެހޭ 

 .ޏިވިޝަދެކެވެއެހީގެޒިކަދް ޓޯޒުކޮއްޔިދުމުސެ މަސުޞަޔުސައި އުޓައްޔާޓައިވާ ޓެކްދިކަޑް 

ސެ މައިސަދޏު މަލައްކަގްގަކަކީކ ޔިވެހި ލިވިޑް ލަޒވިލްސެ ޤާދޫދު ހިދްސުމަފް ޏިވިޝަދުމިސޮގުދް މި 

ޒުކޮފްޔިދުމާއި އަޔި އެކަފައަޅަދްޖެހޭ ލިޔާލަގުގައް އެކަފައެޅުމާއިކ ސަވާއިޔުގައް އެކުޑަވާޑުމުސައި އެހީގެޒިކަދް ޓޯ

ކުޒަދްޖެހޭ ޔިޒާލާގައް ކުޒުމެވެ. އަޔި ޔިވެހި ލިވިޑް ލަޒވިލްސެ ވަޒީޓާގަކަކީ ވަޒީޓާއިދް ކުޒިއަފް ޔިއުމުސެ 

މަސުޓަހިކޮފްޔޭ ވަޒީޓާގަކަކަފް ބައްޓަދްކުޒުމާއި ލިވިޑް ލަޒވިލްސެ މަސާމުގައް އުޓައްޔައި އުވާޑާދެ އުލޫޑުގައް 

އެއްސޮގްވާ ސޮގުސެ މަގިދް ލަޒުކާޒުސެ އޮޓީލްގަކުސެ އޮދިސަދޏުގައް ބައްޓަދްކުޒުމެވެ. އެކުޑަވާޑައި އެ އުލޫޑުގަކާ 

މީސެ އިގުޒަފް ޔިވެހި ލިވިޑް ލަޒވިލްސައި މަލައްކަގްކުޒާ މުވައްޒަޓުދްދަފް ޑިބިޔެވޭ މުލާޒައާއި މަޑީ 

 އިދާޔަގްގަކާއި ބެހޭ އެކި މަލައްކަގްގައްވެލް ކުޒުމެވެ.

 ޑިބުދު އަޔި ޓޮދުވި ގަކެގީސެ އަޔަޔު ފްޜަދަޏިވި މްޓް އެދްޏް ޒިޓޯޓީޖިކް ޏިވެޑޮޕްމަދްޒެލްޓްއަހަޒު  1201
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 ޞަޓްޙާ 62 ސެ 40 

 

 ވަދަ އަހަޒު ކުޒެވުދު މައިސަދޏު މަލައްކަގްގައް 2010 4.6.1

 ދިމި އޯސަދައިޒޭޝަދަޑް ޒިވިއު ކުޒުމުސެ މަލައްކަގް ޓެފުދް މަލައްކަގް އިވެޑުއޭޝަދްސެ ޖޮބް

 ޔޫ.އެދް.ޏީޕީ އާއި މި

ކޮމިޝަދާއި ސުޅިސެދް 

ޖޮބް ކުޒިއަފް ސެދްޔާ "

ސެ ޓުޒަގަމަ " އިވެޑުއޭޝަދް

ޓިޔަވަހީސެ ޔަފުދް 

އިވެޑުއޭޓްކުޒުމަފް 

ވަޒީޓާ  500ހަމަޖެހިޓައިވާ 

ވަދަ އަހަޒު  2010

   28 ،އިވެޑުއޭޓްކޮފް ދިމި

"  ވަދީ ސައި 2011މާޗް 

ޏް ޗޭދްޖް" ސެ ދަމުސައި ލިވިޑް ލަޒވިލް އެކްލެޑަދްލް: ވޭ ޓޯވަޒޏް ޓޯޒ އިދޮވޭޝަދް އެދް

އެ ޓިޔަވަހީސެ ޔަފުދް ކުޒެވުދު މަލައްކަގުސެ  ބޭއްވުދު ވޯކްޝޮޕްސައިދަލަދްޔުޒަ ޕެޑަލް ހޮޓަޑުސައި 

މި އާއި ސުޅިސެދް ޖޮބް އިވެޑުއޭޝަދަފް ބޭދުދްވާ މައުޑޫމާގު ހިމަދައިސެދް ވަޒީޓާސެ  ހަޅާޓައެވެ.ހުފަ ޒިޕޯޓް

ޑުގައް ވަޒީޓާ ބަޔާދު ޓޯމެޓަފް ސެދެލް "ވަޒީޓާ ބަޔާދް ގައްޔާޒުކުޒުމަފް ބޭދުދްވާ ބަޔަ ބަޔާދް

ސައި ދެޒެވި  2011ޖޫދް  2" މި ދަމުސައި އުލޫޑެއް ގައްޔާޒުކޮފް 2011އެކުޑަވާޑުމުސެ އުލޫޑު 

ލައްކަގްކުޒާ މުވައްޒަޓުދްދަފް ލިވިޑް ލަޒވިލް ޓްޒެއިދިދްސ މަ އާއްމުކުޒެވި މިދިލްޓްޒީގަކުސެ މި މި

 ކޮފް ގަމްޒީދުޔެވިޓައެވެ.އިދްލްޓްޓިއުޓް މެޔުވެޒި

މަލައްކަގް  އޯސަދައިޒޭޝަދަޑް ޒިވިއުސެޕްޒޮޖެކްޓުސެ ޔެވަދަ ޓިޔަވަހީސެ ޔަފުދް ކުޒަދް ހަމަޖެހިޓައިވާ  މި

 މަލައްކަގްމިދިލްޓްޒީގަކުސެ ޔަދީ ކުޒެވެމުދްދެވެ.  ޓެފިސެދް ޏިލެމްބަޒު މަހުދް ވަދަ އަހަޒު 2011

ކުޒެވެއެވެ. އޯސަދައިޒޭޝަދަޑް ޒިވިއުސެ މަލައްކަގް ދިމޭއިޒު މެޔުގެޒޭ ހިލާބު ދިމޭދެކަމަފް ޑަޓާ 2012

ލިވިޑް ލަޒވިލްސެ  ޅިޓްކުޒާދެ މިދްސަދޏުގަކެއް ކަދޏައެލިވިޑް ލަޒވިލްސެ މަސާމުގައް އިވެޑުއޭ

މަސާމުގަކުސެ ބަޒުޔަދް ވަޒަދްކުޒެވިސެދްޔާދެއެވެ. މި ޕްޒޮޖެކްޓް ދިމޭއިޒު މި ކަމަފް ސެދެވުދު 
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ސެ ޒިކޮމެދްޏޭޝަދްގަކާއި ލިވިޑް ލަޒވިލްސައި ޖޮބް އަދްޔުޒޭ ކޯޓޭމޒ.  ކޮދްލަޑްޓެދްޓް

ދެއް އިމްޕްޑިމެދްޓް ކުޒާދެ ސޮގުސެ ޕްޑޭ ގްއާއި އޯސަދައިޒޭޝަދަޑް ޒިވިއުސެ މަލައްކައިވެޑުއޭޝަދް

  ގައްޔާޒުކުޒެވޭދެއެވެ.ޒިޕޯޓެއް  އެކުޑަވާޑާ

 އެކުޑަވާޑުދް ކޮފް އަޑުދް އޮދިސަދޏުމުޒާޖާ އޮޓީލްގަކުސެ އޮދިސަދޏުގައް  މަލްޢޫޑު ލަޒވިލްސެ ލިވިޑް

ލިވިޑް ލަޒވިލްސެ މުވައްލަލާގަކުސެ އޮދިސަދޏު މުގާޑިޔާކޮފް އަޑުދް އެކުޑަވާޑުމަފް ކުޒެވުދު 

މަލައްކަގާއި ސުޅިސެދް ގަޓާގު ސިދަ ބައްޔަޑުވުދްގަކެއް ލިވިޑް ލަޒވިލް ކޮމިޝަދާއި މަލްއޫޑު 

މީސެ އިގުޒުދް އްޔަޑުވުދްގަކެއްވަދީ ބޭއްވިޓައެވެ. ވަދަ އަހަޒު މަޝްވަޒާ ބަ 2011އޮޓީލްގަކާއިއެކު 

 19ޑާމަޒުކަޒީ އުޞޫޑުދް ހިދްސުމުސެ ޤާދޫދުސެ ޔަފުދް ހަޔަދްޖެހޭ ޔިވެހިޒާއްޖޭސެ އިޔާޒީ ޔާއިޒާގައް 

ޒަފު ކައުދްލިޑްސެ އިޔާޒާސެ އިޔާޒީ އޮދިސަދޏު އެކުޑަވާޑައި  181އަގޮޅު ކައުދްލިޑްސެ އިޔާޒާއާއި 

އޮދިސަދޏަފް ހިޖުޒަކުޒެވުދެވެ. ހަމައެހެދްމެ ލިޓީ ކައުދްލިޑްގަކުސެ އޮދިސަދޏު މުވައްޒަޓުދް އެ  1771

ވަދަ އަހަޒު ލިވިޑް ލަޒވިލްސެ މަލްޢޫޑު  2011އެކުޑަވާޑުމުސެ މަލައްކަގް ޔަދީ ކުޒެވެމުދްދެވެ. 

އޮޓީލްގަކުސެ އޮދިސަދޏުގައް ޔިޒާލާކޮފް އަޑުދް އެކުޑަވާޑުމަފް ކުޒެވުދު މަލައްކަގާއި ސުޅިސެދް 

 .އޮދިސަދޏު ޓާލްކުޒެވުދު އޮޓީލްގަކުސެ ޑިލްޓެއް ގިޒީސައި އެ ވަދީއެވެ
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 ދަދް އޮޓީހުސެ

 މިދިލްޓްޒީ އޮޓް ޓޫޒިޜަމްކ އާޒޓްލް އެދްޏް ކަޑްޗަޒ √    

 ޏިޕާޓްމަދްޓް އޮޓް ދޭޝަދަޑް ޒެޖިލްޓްޒޭޝަދް √    

 އެޓާޒދީ ޖެދެޒަޑް އޮޓީލް)ސާދޫދީ ވަކީޑުދްސެ( √ √  

 މިދިލްޓްޒީ އޮޓް ހޯމް އެޓެއާޒޒް √    

 ދެޝަދަޑް ލެދްޓަޒ ޓޮޒ ޔި އާޒޓްލް އެސްޒިބިޝަދް ލަޒވިލް √ √  

 މިދިލްޓްޒީ އޮޓް އެޏިއުކޭޝަދް     √

 މިދިލްޓްޒީ އޮޓ ޓިޝަޒީޒް އެދްޏް އެސްޒިކަޑްޗަޒ √ √  

 )އަޑުދް އިލްޑާހް ކުޒެވުދު( އުކޭޝަދްމިދިލްޓްޒީ އޮޓް އެޏި     √

 މިދިލްޓްޒީ އޮޓް ޓިޝަޒީޒް އެދްޏް އެސްޒިކަޑްޗަޒ √ √  

 ދެޝަދަޑް ލެދްޓަޒ ޓޮޒ އިދްޓޯމޭޝަދް ޓެކްދޮޑޮޖީ √    

  (ޓަދްޏްޒެއިލިދްސ ޔާއިޒާ) މިދިލްޓްޒީ އޮޓް ޓުއަޒިޒަމް އާޒޓްލް އެދްޏް ކަޑްޗަޒ √    

 ދްޏް ކަޑްޗަޒމިދިލްޓްޒީ އޮޓް އާޓްލް އެ √ √  

 މޯޑްޏިވްލް އެދާޖީ އޮގޯޒިޓީ √  

 ޔެވަދަ ޓުޒުލަގު ޕްޒޮސްޒާމް އޮޓީލް √  

 ޓެކްދިކަޑް އެދްޏް ވޮކޭޝަދަޑް އެޏިޔުކޭޝަދް އެދްޏް ޓްޒެއިދިދްސ އޮގޯޒިޓީ √  

 ކުއްޑިޔަގުޑް ޔިޒާލާގުޑް އިލްޑާމިއްޔާ √  

 ސައުމީ އިޔާޒާގަކުސެ އޮދިސަދޏު √  

 ދްލިޑްއައްޏޫ ލިޓީ ކައު √  

 ޓުވައްމުޑަކު ޒަފު ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިޔާޒާ √  

 އަގޮޅު އަޔި ޒަފު ކައުދްލިޑްގައް   √

 ހައްޔުދްމަގި ސަދް √  
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 ލިވިޑް ލަޒވިލްސެ ލްޓެޓީޖިކް ޕްޑޭދް އެކުޑަވާޑުދް 

ޔޫ.އެދް.ޏީ.ޕީ އެހީސައި ލިވޑް 

ޖީކް ޕްޑޭދް ލްޓްޒެޓެލަޒވިލް 

ވަދަ އެކުޑަވާޑެވި  2011

ލަޒވިލް  "ލިވިޑް

އެކްލެޑެދްލް: ވޭ ޓޯވަޒޏް ޓޯޒ 

އިދޮވޭޝަދް އެދްޏް ޗޭދްޖް" ސެ 

ފް  31– 28 މާޗް ދަމުސައި

 ދެޒެވި އާއްމުކުޒެވިޓައެވެ. ވަދީދަލަދްޔުޒަ ޕެޑަލް ހޮޓަޑުސައި ބޭއްވުދު ކޮދްޓަޒެދްލްސައި

 ފް އެކުޑަވާޑެވި ދިމުމާއިސުޅިސެދް އެ ޕްޑޭދްސައިވާ 2015-2011ލްޓްޒެޓީޖިކް ޕްޑޭދްސެ 

ވަދަ އަހަޒުވަދީ ޓެފިޓައެވެ.  2011ޑަދޏުޔަދޏިގައް ހާލިޑްކުޒުމަފްޓަކައި ކުޒަދްޖެހޭ މަލައްކަގްގައް 

ވަދަ އަހަޒަފް އެކްޝަދް ޕްޑޭދެއް އެކުޑަވާޑެވި ލްޓްޒެޓިޖިކް ޕްޑޭދްސައިވާ  2012މިސޮގުދް 

 ޓެފިޓައެވެ. އަމާޒުގަކަފް ވާލިޑްވުމަފްޓަކައި އަމަޑީސޮގުދް ކުޒަދްޖެހޭ މަލައްކަގްގައްވަދީ

 އެހެދިހެދް މުހިއްމު މަލައްކަގްގައްވަދަ އަހަޒު ކުޒެވުދު  2011

 

އަޔި  ،2010ޓިލްޓިކަޑް ބުޑެޓިދް ލިވިޑް ލަޒވިލްސެ ގަޓާގު ހިލާބު އެކުޑެވޭސޮގަފް ލްޓެ .1

ވަދަ އަހަޒު  2011ގައްޔާޒުކުޒެވި އަފް  ،ޖޫދް –ޖެދުއަޒީ  2011ލްޓްޓިލްޓިކަޑް ބްޑެޓިދް 

ޒުޔާލް ގައްޔާޒުކުޒުސެ މަލައްކަގާއި މި މަލައްކަގުސެ އިގުޒުދް ގަޓާގު ސިދަ ކަ އެވެ.އާއްމުކުޒެވިޓައިވެ

ލިވިޑް ލަޒވިލް ވަދަ އަހަޒުކުޒެވިޓައިވެއެވެ. މި ސޮގުދް  2011 ވަދީ ޒިލަޒޗްސެ މަލައްކަގްވެލް

ދް އިދްޓްޒޮޏަކްޓްޒީ ހޭދްޏް ބުކް ގައްޔާޒުކުޒުމުސެ މަލައްކަގާއިކ ލެޓްޓިކެޓް ސައިޏްޑައި

 ކޮދްޓްޒެކްޓް އެމްޕްޑޯއިމަދްޓާއި ސުޅޭ ކަޒުޔާހެއް ގައްޔާޒުކުޒުމުސެ އިގުޒުދް  ،އްޔާޒުކުޒުމާއިގަ

ލަދަޔުގަކާއި ސުޅޭ ޒިލަޒޗްސެ މަލައްކަގާއި އިދްޓަވިއު ސައިޏްޑައިދާއި އެ އާއި ޒާއްޖެއިދް ޔޫކުޒާ  

 ސުޅޭ އުލޫޑުގައް ޔިޒާލާ ކުޒުމުސެ މަލައްކަގް ކުޒެވިޓައިވެއެވެ. 
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 ޞަޓްޙާ 62 ސެ 44 

 

އިލްޑާހުކޮފް ގަޒައްސީ ކުޒުމަފް ކުޒެވުދު   ލިވިޑް ލަޒވިލް . ޔިވެހ5ި

 މަލައްކަގް 

އިލްޑާހުކޮފް ގަޒައްސީ  ކުޒެވޭ މަލައްކަގުސެ ބޮޏުބައިސެ އަމާޒަކީ ޔިވެހި ލިވިޑް ލަޒވިލް ލިވިޑްލަޒވިލް ކޮމިޝަދުދް

ގަކުސެ މަލައްކަގުސެ ގަޓުލީޑުސެ . މިސޮގުދް ކުޒެވުދު މަލައްކަގުސެ ގަޓުލީޑު އެ އިޔާޒީ ބައިކުޒުމުސެ މަލައްކަގެވެ

 ގެޒޭސައި ހިމަދާޓައި ވާދެއެވެ. 

ދާސެ ސެ ސޮގުސައި ގިއްބެވި ބޭޓުޅުދްވަދަ އަހަޒު ދިމުދުއިޒު ލަޒުކާޒު އޮޓީލްގަކުސެ ޕަޒމަދަދްޓް ލެކްޒެޓަޒީދް 2011

 މަޢުޑޫމާގު ގިޒީސައި އެވަދީއެވެ. 

 # މަލްއޫޑު އޮޓީލް ދަދް މަޤާމް

     އަޙުމަޔު ލަޑީމް  އަޑްޓާޟިޑް  ޕަޒމަދަދްޓް ލެކްޒެޓަޒީ
މިދިލްޓްޒީ އޮޓް ހައުލިދްކ ޓްޒާދްލްޓޯޓް އެދްޏް 

 އެދްވަޔަޒަދްމަދްޓް 
1 

 އަޙްމަޔު ޞާޑިޙް އަޑްޓާޟިޑް   ޕަޒމަދަދްޓް ލެކްޒެޓަޒީ
މިދިލްޓްޒީ އޮޓް ޓޫޒިޒަމްކ އާޒޓްލް އެދްޏް 

 ކަޑްޗަޒ
2 

 ޠީޓްމުޙައްމަޔު ޑަ  އަޑްޓާޟިޑް  ޕަޒމަދަދްޓް ލެކްޒެޓަޒީ
މިދިލްޓްޒީ އޮޓް ލިވިޑް އޭވިއޭޝަދް އެދްޏް 

 ކޮމިޔުދިކޭޝަދް
3 

 މާހިޔު ޝަޒީޓް  އަޑްޓާޟިޑް   ޕަޒމަދަދްޓް ލެކްޒެޓަޒީ
މިދިލްޓްޒީ އޮޓް ހިއުމަދް ޒިލޯލްކ ޔޫގު އެދްޏް 

 ލްޕޯޒޓްލް
4 

 5 ޏް ޓްޒެޜަޒީ މިދިލްޓްޒީ އޮޓް ޓިދޭދްލް އެދް އިލްމާޢީޑް ޝަޓީޤު އަޑްޓާޟިޑް   ޕަޒމަދަދްޓް ލެކްޒެޓަޒީ

 6 މިދިލްޓްޒީ އޮޓް ޓިޝަޒީޒް އެދްޏް އެސްޒިކަޑްޗަޒ  ދަޞީޒުهللا ޢަބްޔު ޏޒ. ޕަޒމަދަދްޓް ލެކްޒެޓަޒީ

 7 މިދިލްޓްޒީ އޮޓް އިކޮދޮމިކް ޏިވެޑޮޕްމަދްޓް  ޔޫލުޓް ޒިޒާ  އަޑްޓާޟިޑް  ޕަޒމަދަދްޓް ލެކްޒެޓަޒީ

 ޕަޒމަދަދްޓް ލެކްޒެޓަޒީ
ޓާޠިމަގު ޒީދީ  އަޑްޓާޟިޑާ

 އްލައްގާޒުޢަބްޔު

މިދިލްޓްޒީ އޮޓް ޏިޓެދްލް އެދްޏް ދޭޝަދަޑް 

 ލެކިއުޒިޓީ
8 

 9 މިދިލްޓްޒީ އޮޓް ހެޑްގު އެދްޏް ޓެމިޑީ އަޑްޓާޟިޑާ ސީޑާ އަޑީ ޕަޒމަދަދްޓް ލެކްޒެޓަޒީ

 10 މިދިލްޓްޒީ އޮޓް އެޏިޔުކޭޝަދް ޢާމާޑް ޢަޑީ ޏޒ. ޕަޒމަދަދްޓް ލެކްޒެޓަޒީ

 11 މިދިލްޓްޒީ އޮޓް ހޯމް އެޓެއަޒޒް މަޒްޔަމް ވަޙީޔާ އަޑްޓާޟިޑާ ޕަޒމަދަދްޓް ލެކްޒެޓަޒީ

 12 މިދިލްޓްޒީ އޮޓް އިލްޑާމިކް އެޓެއަޒޒް މުޙައްމަޔު ޔީޔީ އަޑްޓާޟިޑް  ޕަޒމަދަދްޓް ލެކްޒެޓަޒީ

 13 އެޓަޒދީ ޖެދެޒަޑްސެ އޮޓީލް  އައިޝަގު ޖަބީދާ އަޑްޓާޟިޑާ ޕަޒމަދަދްޓް ލެކްޒެޓަޒީ

ވަދީ މަދަދްޓް ލެކްޒެޓަޒީސެ މަސާމުސައި ހުދްދެވި އަޑްޓާޟިޑް މުހައްމަޔު ދަލީޒުޒސެ ޕަްޓްޒީ އޮޓް ޓޮޒިދް އެޓެއަޒޒްިމިނސ

 ސައި ހިޔުމަގާއި ވަކިވެ ވަޏައިސެދްޓައެވެ. 2011ޏިލެމްބަޒ  18
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 އެޏްވައިޒަޒީ ކޮމިޓީ 5.1

ސެ ވަދަ މާއްޔާސައިވާ ސޮގުސެ މަގީދްކ ޔިވެހި ލިވިޑް ލަޒވިލް  60ޔިވެހި ލިވިޑް ލަޒވިލް ސެ ޤާދޫދުސެ 

ހިދްސުމާ ސުޅޭ ކަދްގައްގަކުސައި ލަޒުކާޒަފް ޑަޓާޔިދުމަފްޓަކައިކ ލިވިޑް ލަޒވިލް އެޏްވައިޒަޒީ ކޮމެޓީސެ 

 ވަދަ އަހަޒު ބޭއްވިޓައިވެއެވެ. 2011ބައްޔަޑުވުދްގައް 

 ލިވިޑް ލަޒވިލް އެޏްވައިޒަޒީ ކޮމެޓީސައި ހިމެދެދީކ މިދިލްޓްޒީގަކުސެ ޕަޒމަދަދްޓް ލެކްޒެޓަޒީދްދާއިކ ލިވިޑް

ލަޒވިލް ކޮމިޝަދްސެ ޒައީލާއި ކޮމިޝަދުސެ މެދްބަޒުދްދެވެ. އޮބްޒަޒވަޒުދްސެ ސޮގުސައި ލަޒުކާޒުސެ ބައެއް 

އިޔާޒާގަކުސެ ޒިދްމާޔާޒު ވެޒިދްދާއި ލިވިޑް ލަޒވިލް ކޮމިޝަދުސެ އިޔާޒާސެ ބައެއް ވެޒިދް އެޏްވައިޒަޒީ ކޮމެޓީސެ 

 ބައްޔަޑުވުދްގަކުސައި ބައިވެޒިވެޓައި ވެއެވެ.

ބައްޔަޑުވުދް ބޭއްވިޓައި ވެއެވެ. މި ބައްޔަޑުވުދްގަކުސެ ގެޒެއިދް  30ދަ އަހަޒު އެޏްވައިޒަޒީ ކޮމެޓީސެ ވަ 2011

އަޑްޓާޟިޑް މުހައްމަޔު ޓަހުމީ ހަލަދްއެވެ.  ބައްޔަޑުވުމުސެ ޒިޔާލަގު ބަޑަހައްޓަވާޓައިވަދީ ކޮމިޝަދްސެ ޒައީލް 23

ބައްޔަޑުވުމުއްސެ  7ދްގަކަފް ޙާޟިޒުވެ ވަޏައިދުސެދްދެވުދު ކޮމިޝަދުސެ ޒައީލަފް އެޏްވައިޒަޒީ ކޮމިޓީސެ ބައްޔަޑުވު

 ބަޑަހައްޓަވާޓައިވެއެވެ.  އަޑްޓާޟިޑް އަހުމަޔު ހަލަދް ޔީޔީޒިޔާލަގު ކޮމިޝަދުސެ ދައިބު ޒައީލް 

އެޏްވައިޒަޒީ ކޮމެޓީސެ ބައްޔަޑުވުދްގަކުސައިކ ލަޒުކާޒުސެ ހިދްސުމާއި ސުޅޭ ކަދްގައްގަކުސައި މަޢުޑޫމާގު ޔިދުމާއި 

ޚިޔާޑު ހޯޔުމަފް މިދިވަދް ބައެއް މުވައްލަލާގަކުދްދާއި ލަޒުކާޒުސެ ބައެއް މިދިލްޓްޒީގަކުސެ އިލްވެޒިދް 

 ޓެލިޑިޓޭޓަޒުދްސެ ސޮގުސައި ބައިވެޒިވެ ވަޏައިސެދްޓައިވެއެވެ.

ލިވިޑް ލަޒވިލް ސެ މަލްއޫޑު އިޔާޒާގަކުދް ލިވިޑް ލަޒވިލްސެ ސާދޫދު   5.2

   ހަޒު ކޮފްޓައިވާ މަލައްކަގްގައްވަދަ އަ 2011ގަދްޓީޒު ކުޒުމަފް 

ލިވިޑް ލަޒވިލް ސެ މަލްއޫޑު ހުޒިހާ އިޔާޒާއަކުދްވެލް އެއިޔާޒާއަކުދް ޢާދްމު ޒައްޔިގުދްދަފް ޔެވޭ  .1

މަލައްކަގް  މުސެޚިޔުމަގް ގަޒައްޤީ ކުޒުމަފާއި ކުޒިއެޒުވުމަފް އަޔި ލިވިޑް ލަޒވިލްސެ ޤާދޫދު ގަދްޓީޒުކުޒު

ކުޒެވިޓައި ވެއެވެ. މިސޮގުދް ޓާހަސަކުޒެވޭ ބައެއް ކަދްގައްގައް ގިޒީސައި ވެލް ވަދަ އަހަޒުސެ ގެޒޭސައި  2011

 މިވަދީއެވެ.
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ލިވިޑް ލަޒވިލް ސެ ޤާދޫދާއި ޤަވާޢިޔުގަކަފް މުވައްޒަޓުދް ހޭޑުދްގެޒިކުޒުމުސެ ސޮގުދް ބައްޔަޑުވުދްގައް  .2

 ބާއްވައި މުވައްޒަޓުދް ހޭޑުދްގެޒި ކުޒެވިޓައިވެއެވެ. 

އްކަގާއި ސުޅިސެދް ލިވިޑް ލަޒވިލް ސެ ޤާދޫދާއި ޤަވާޢިޔު އަޔި ވަޒީޓާ އާ ބެހޭ އެ ޔާއިޒާއެއްސެ މަލަ .3

ޤާދޫދާ އެއްސޮގްވާ ސޮގުސެ މަގިދް ހަޔަދްޖެހޭ ޤަވާޢިޔުގައް ހެޔުމާއި އެ ޤަވާޢިޔުގައް ގަދްޓީޒުކުޒުދް އަޔި 

އުޞޫޑުގައް މުޒާޖަޢާ ޤާދޫދާއި ޤަވާޢިޔުގަކަފް އަދްދަ ބަޔަޑުގަކާއި ސުޅިސެދް މި ޔެދްދެވި ޤަވާޢިޔުގަކާއި 

 ކުޒެވިޓައިވެއެވެ. 

އޮޓީލްގަކުދް ޔޭ ޚިޔުމަގްގައް ހަޑުއިކޮފް އަވަލް ކުޒުމުސެ ސޮގުދް މަލައްކަގުސެ ވައްޓަޓާޅިއަފް ބަޔަޑު  .4

 ސެދައުމާއި އޮޓީލްގަކުސައި ޚިޔުމަގް ޔިދުމުސެ ހަޒުޔަދާ ދިޒާމެއް ޤާއިމްކުޒުމަފް މަލައްކަގް ކުޒެވިޓައިވެއެވެ.

ސެ މުވައްޒަޓުދްދަކީ ޚިޔުމަގް ޔިދުމަފް ޤާބިޑު ބަޔަކަފް ހެޔުމަފް ޒާއްޖެއިދްދާއި  ލިވިޑް ލަޒވިލް .5

ޒާއްޖެއިދް ބޭޒުދް މުވައްޒަޓުދް ގަމްޒީދު ކުޒުމާއި ކުޒު މުއްޔަގުސެ ގަމްޒީދު ޕްޒޮސްޒާމްގަކާއި ކޯލްގަކުސައި 

ދް ގައްޔާޒުވާ މުވައްޒަޓުދްސެ މުވައްޒަޓުދް ބައިވެޒިކޮފް ޚިޔުމަގުސައި ޔެމި ގިއްބެވި އަޔި ޚިޔުމަގާއި ސުޅެ

 ޓެދްވަޒު ޒަދސަޅު ކުޒުމަފް މަލައްކަގް ކުޒެވިޓައިވެއެވެ.  

ލަޒުކާޒުސެ މަލްއޫޑު އޮޓީލްގަކުދް ޔެވޭ ޚިޔުމަގްގަފް ހަޒުޔަދާ ކުޒުމަފް ހަޔަދްޖެހޭ ބިޑްގައް ޏްޒާޓްޓްކޮފް  .6

 މަފް މަލައްކަގް ކުޒެވިޓައިވެއެވެ.   ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހަފް ހުފަހެޅުމާއިކ ޤާދޫދާއި ޤަވާޢިޔު ގަދްޓީޒުކުޒު

ލަޒުކާޒުސެ މެދިޓެލްޓޯސައި ހިމެދޭ ކަދްގައްގަކުސެ ގެޒެއިދް އެ ޔާއިޒާއާއި ސުޅުދްހުޒި ކަދްގައްގައް  .7

ކުޒުމާއި އެ ގަދްޓީޒުކޮފް އެއަފް ޢަމަޑީލިޓަ ސެދައުމަފް ލްޓްޒެޓިޖީކް ޕްޑޭދާއިކ އެކްޝަދް ޕްޑޭދް ގައްޔާޒު

ބަޖެޓް ހޯޔުމަފް ކަމާބެހޭ ޓަޒާގްގަކަފް ހުފަހެޅުމާއި ލަޒުކާޒުދް ޒައްޔިގުދްދަފް ޔޭދް  ކަދްގައްގަކަފް ބޭދުދްވާ

 .   ބޭދުދްވާ ޚިޔުމަގްގައް ޔިދުމުސެ މަލައްކަގް ކުޒެވިޓައިވެއެވެ

ޒާއްޖެއިދް ބޭޒުސެ ޖަމްޢިއްޔާ އަޔި ޖަމާޢަގްގަކާއި ސުޅިސެދް ޒައްޔިގުދްދަފް ޓޯޒުކޮފްޔެވޭ ޚިޔުމަގް ޓުޅާކޮފް  .8

 ޤީ ކުޒުމަފް އެހީގެޒިކަދް ހޯޔުމުސެ މަލައްކަގް ކުޒެވިޓައިވެއެވެ. ގަޒައް
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 ކަދްގައްގައް ޒޭވިޓައިވާ ކުޒިމަސަފް ލަޒވިލް ލިވިޑް . ޔިވެހ6ި

I ް ހިދްސުދ ކޮމިޝަދުސެ ލިވިޑް ލަޒވިލް .1 SO 9001:2008.ްލްޓޭދްޏާޏަފް ޓެއްގުދ  

ކުދް ސުޅާޑައި ކޮމިޝަދުސެ ބައެއް މަލައްކަގްގަފް ކޮމްޕިއުޓަޒ ވިއުސަޔަ ލިވިޑް ލަޒވިލްސެ މަލްޢޫޑު އޮޓީލްގައް .2

 މަލްޢޫޑު އޮޓީލްގަކުސެ ޔަފަފް ބަޔަޑުކުޒުދް.

 ލިވިޑް ލަޒވިލް ކޮމިޝަދުސެ ހިދްސުދް އިގުޒަފް ހަޒުޔަދާކުޒުދް. .3

 ޤާދޫދާއި ސަވާއިޔުގައް އިގުޒަފް މުޠާޑިޔާކޮފް އިލްޑާޙުކުޒުދް. .4

 މާއި ޒައްކާގެޒި މަލައްކަގުސެ މާހައުޑެއް ސާއިމުކުޒުދް.ލިވިޑް ލަޒވަދްޓުދްސެ ޙައްސުގައް ޒައްކާގެޒިކުޒު .5

ލިވިޑް ލަޒވިލްސެ ޚިޔުމަގުސެ އިދްލާދީ ވަލީޑަގް ބޭދުދް ކުޒާސޮގް ޔިޒާލާކޮފް އެދްމެ ޓައިޔާހުޒި ސޮގެއްސައި  .6

 އިދްގިޒާމުކުޒުދް. 

 މުވައްޒަޓުދްސެ ހުދަޒު ގަޒައްސީކުޒުދް. .7

 ދްދާއެކު މުވާލަޑާގުކުޒެވޭ ހަޒުޔަދާ ދިޒާމެއް ސާއިމުކުޒުދް.ޢާދްމު ޒައްޔިގުދްދާއި ޚިޔުމަގުސެ ހިއްލާޔާޒު .8

ޏިލްޓެދްލް ޑާޒދިދްސ ޕްޑެޓްޓޯޒމެއް ސާއިމުކުޒުމާއި އެއާއި ސުޅޭ މެޓީޒިއަޑްލްގައް  ޔޭ ގައުޑީމް ދުވަގަ ޔުޒުދް .9

 ގައްޔާޒުކުޒުދް.

ގަމްޒީދު ޕްޒޮސްޒާމްގައް  ލިވިޑް ލަޒވިލް ޓްޒޭދިދްސ އިދްލްޓިޓިއުޓްސައި ވަޒޗުއަޑް ކްޑާލްޒޫމެއް ސާއިމުކޮފް .10

 ހިދްސުދް އަޔި ޔުދިޔޭސެ އެކިކަދްކޮޅުސައި ހިދްސޭ ގަމްޒީދު ގަކުސައި އޮދްޑައިދްކޮފް ބައިވެޒިވުދް.

ލިވިޑް ލަޒވިލްސެ ކޮމްޕިޓެދްލީ ޏިވެޑޮޕްކުޒުމަފް ގަޖުޒިބާކާޒު ޓަދްދީ ސާބިޑު މީހަކު ސެދައުމާއި އެއާއި ސުޅޭ  .11

 ޒުދް. ގަމްޒީދު ޕްޒޮސްޒާމުގައް ގައްޔާޒުކު
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 ދިދްމުދް ޒިޕޯޒޓް. 7

ކުޒިއަފް ސެދްޔިއުމުސައި ކޮމިޝަދުސެ ދާއިބުޒައީލް އަޑްޓާޟިޑް  ވަދަ އަހަޒު ކޮމިޝަދްސެ މަލައްކަގްގައް 2011

ޖިހާޔު هللا އަހުމަޔު ހަލަދް ޔީޔީ އާއި ކޮމިޝަދްސެ މެދްބަޒުދް ކަމުސައިވާ ޏޒ. މުހައްމަޔު ޑަގީޓާއި އަޑްޓާޟިޑް އަބުޔު

ޔީޖާ ހަލަދްކ އަޅުސަދޏަފް ޔެއްވާޓައިވާ އެއްބާޒުޑެއްވު އެބޭޓުޅުދްދަފް ވަޒަފް އިޚްޑާލްގެޒިކަމާއެކު އާއި އަޑްޓާޟިޑާ ހަ

ކޮމިޝަދްސެ ، ގިއްބެވިވެ ހިދްސެވުމާ ޙަވާޑުވެ އިލްޝުކުޒުވެޒި ވަމެވެ. އަޔި ހަމައެއާއެކުކ ކޮމިޝަދުސެ މަލައްކަގްގައް 

 އާއި ލަޢީޔާއި  މުޞްޠަޓާ ޑުޠުޓީهللا އަބްޔު މަޔު ޔީޔީ އާއިކ މުޒުގަޟާ މުހައްޏިޒެކްޓަޒ ޖެދެޒަޑުދް ކަމުސައިވާ  

ސެ ޔެދް ގިއްބެވި ވެޒިދްދަފް އިޚްޑާޞްގެޒި ކަމާއެކު ޝުކުޒު ޔަދްދަވަމެވެ. އަޔި ހަމައެއާއި އެކު ބުޒަކ އަޔި ކޮމިޝަދް

ކޮމިޝަދްސެ   ސިދަ މަލައްކަގްގަކެއް ޔުވަހުދް ޔުވަހަފް ދިދްމުމަފް ހިގްވަޒާއެކު މަލައްކަގްކުޒަމުދްސެދްޔާ

ދްގަކާއި ޔުދިޓުގަކުސެ ވެޒިދްދަފާއި ކޮމިޝަދް ސެ އެދްމެހާ މުވައްޒަޓުދް އެ ކުޒެއްވި ހީވާސި އަޔި މިދްދެގް ޏިވިޜަ

 މަލައްކަގްގަކަފްޓަކައި ހިގުސެ އެދްމެ ޓުދްމިދުދް ޚާއްޞަ ޝުކުޒެއް ޔަދްދަވަމެވެ.

ވަދަ އަހަޒަކީވެލް ކާމިޔާބު  2012 2އްޓަޔައިދްއެ ވަދަ އަހަޒެކޭ 2011އަޅުސަދޏުސެ ޔުޢާ އަކީ މި ވޭގުވެޔިޔަ 

އަޅުސަދޏުމެދް އެދްމެދަފް މިދްވަޒު هللا އަހަޒަކަފް ހެޔުމަފް ސަޔައަޅާ މަލައްކަގް ކުޒުމުސެ ހެޔޮ ގައުޓީޤު މާގް 

 ކުޒެއްވުމެވެ. އާމީދް!

 

 1433 އާޚިޒުޒަބިޢުޑ 07

   2012ޓެބްޒުއަޒީ    29

 

 

 

 

                                                              މުޙައްމަޔު ޓަޙުމީ ޙަލަދް

 ކޮމިޝަދްސެ ޒައީލް



2011ލިވިޑް ލަޒވިލް ކޮމިޝަދްސެ އަހަޒީ ޒިޕޯޒޓް   

 

 ޞަޓްޙާ 62 ސެ 49 

 

ވިޑް ލަޒވިލް ކޮމިޝަދުސެ އޯސައިދޭޒަދަޑް ވަދަ އަހަޒު ދިމުދުއިޒު އޮގް  ލި 2011:  1ޖަޔުވަޑު 

  ލްޓަޒަކްޓަޒ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZATION STRUCTURE 2012

CIVIL SERVICE COMMISSION

MOHAMED FAHMY 
HASSAN

Chairman

AHMED HASSAN DIDI
Vice Chairman

DR. MOHAMED 
LATHEEF

Commissioner

ABDULLA JIHAD
Commissioner

KHADEEJA ADAM
Commissioner

SECRETARY 
GENERAL

Advisory 
Committee

CS Performanace 
Management Employment Relations

Civil Service Training 
Institute

Strategic Development 
& Reform

CS Personnel 
Management Corporate Affairs

CSC Strategic 
Development

Administrative

Human Resource 
Management

Budget & Finance

Procurement

International 
Relations

Statistics & Systems 
Management

Media & Public 
Relations

CS Personnel 
Service

HR Procedures & 
Regulations

Management Audit

Complaince Audit

Performance 
Appraisal

CS Strategic 
Direction

Research & 
Innovation

Job Evaluation

Job Management

Organaizational 
Development

Salary & Benefits

Complaints

Labor Relations 
Organization

Legal Drafting

Legal Advice

Investigation

Litigation

Appeals Committee

Academic Affairs

Administrative 
Support

CS Library

Commissioner's 
Bureau

Internal Audit



2011ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް   
 

 50   ޞަފްޙާ 62 ގެ

 

  2011  އިންޓަރނޭޝނަލް ރިލޭޝަންސް ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތްތާއި ގުޅިގެން ކުރެވުނު ކަންތައްތައް ހިއުމަން ރިސޯސް ޔުނިޓާއި : 2ޖަދުވަލު 

 2011ސްޓަޑީ ޓްއާރސް / ކޮންފަރެންސެސް   ޕްރޮގްރާމް /ޓްރެއިނިންގ 

 ގައުމު  މުއްދަތު  ބައިވެރިން  ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން   

 ޓްރިނާޑެޑް އެންޑް ޓޮބާގޯ  2011ފެބްރުއަރީ  16  2011ފެބްރްއަރީ  14
 ހަސަން ދީދީ އަޙްމަދު ) ގެ ކަޕާމް( އެސޯސިއޭޝަން ފޯރ ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޮމަންވެލްތް

 ރީޖަނަލް ކޮންފަރެންސް
1 

 ޚަދީޖާ އާދަމް

 ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް  2011ފެބްރުއަރީ  27  2011ފެބްރްއަރީ  20
 ހަސަން ދީދީ އަޙްމަދު

 ސްޓަޑީ ޓުއަރ ޓު ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް 2 
 ޚަދީޖާ އާދަމް

 އިންޑިއާ  2011މާރޗް  04  2011މާރޗް  02
 ފަހްމީ ހަސަން މުޙައްމަދު

 ކުއަލިޓީ ނެޓްވޯރކް ކޮންފަރެންސް އޭޝިއަން ޕެސިފިކް 3 
 އާމިނަތު ޝިފާނާ

 ސްރީލަންކާ  2011މާރޗް  31  2011މާރޗް  29  ހަސަން މުޙައްމަދު ފަހްމީ
   އޮން ކޮންޓްރެކްޓް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޭސް އަ ސްޓްރެޓެޖީ ވޯރކްޝޮޕް

 ދަ ޕަބްލިކް ސެކްޓަރއެންޑް އިމްޕްރޫވްމަންޓް އޮފް ސަރވިސް ޑެލިވަރީ އިން 
4 

 މެލޭޝިއާ  2011އޭޕްރީލް  22  2011އޭޕްރީލް  15

 ޙަދީޖާ އާދަމް

އެންޑް ޕަބްލިކް  އޭޕްރީލް ) 15- 11ހިއުމަންރިސޯރސް މެނޭޖްމަންޓް ޓްރެއިނިންގ (
 )  އޭޕްރީލް ) މެލޭޝިއާ 22- 18ސަރވިސް ޑިވިޝަން އެޓޭޗްމަންޓް

5 

 ނަޒްހަތު ހަލީމް

 ނަޢީމްޙުސައިން 

 އިޝާންهللا ޢަބްދު

 އަޙްމަދު މުސްޢިދު

 މަރްޔަމް ޙަމްނާ

 ހައްވާ ނަޒްލާ

 މުޙައްމަދު ރިޒާ
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 ސާދާ އިބްރާހީމް

 އައިޝަތު ޝިފްނާ

 އާމިނަތު ޔުސްރީން އަޙްމަދު

 ޖަމީލްهللا ޖާދު

 ޝަޒްނާ ޙުސައިން

 ފާތިމަތު ސިދާނާ

 ހަސަން މުޙައްމަދު

 މަރިޔަމް ރިމްނާ

 ނޭޕާލް  2011މެއި  18  2011މެއި  16  ލަތީފް ޑރ. މުޙައްމަދު
ވަނަ ސައުތު  11އަދި  މީޓިން  ބޯރޑް އެގްޒެކިއުޓިވްވަނަ  54 އަމްޑިސާގެ 

  އޭޝިއަން މެނޭޖްމަންޓް ފޯރަމް
6 

ސިންގަޕޯރ، ހޮންގ 
  ކޮންގ،

 ޗައިނާ 

 2011ޖޫން  08  2011މެއި  21

 ފަހްމީ ހަސަން މުޙައްމަދު

 ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން ހޮންގ ކޮންގ، ސިންގަޕޯރ އަދި ބެއިޖިން ގައި   ޖިހާދުهللا ޢަބްދު 7

 ދުސައީهللا ޢަބްދު

 ޤަތަރު  2011ޖޫން  02  2011މެއި  30  އަޙްމަދު އިބްރާހިމް ނިޒާމް އޮގަނައިޒޭޝަނަލް ކެޕޭބިލިޓީ ބިޒްނަސް އެކްސެލެންސް އެންހޭންސިންޓްރޭނިންގ އޮން 
 އެޗީވިން ސަރވިސް އެކްސެލެންސް

8 

 ސްރީލަންކާ  2011ޖޫން  17  2011ޖޫން  15

 ފަހްމީ ހަސަން މުޙައްމަދު

) އާއިސްރީ ލަންކާ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ސްލީޑާ
  ގަައި ސޮއިކުރުމަށް ކުރެވުނު ދަތުރުއެމް. އޯ. ޔޫސީ.އެސް.ޓީ.އައި. 

9 
 ޙަދީޖާ އާދަމް

 އަޙްމަދު ހުޝާމް

 އާމިނަތު ޒާހިރާ

 ތައިލެންޑް  2011ޖުލައި  26  2011ޖުލައި  21

 ފަހްމީ ހަސަން މަދުމުޙައް
) އާއި ސީ.އެސް. އެމް. . ސީިއޭޝިއަން އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީ (އޭއައިޓީ

ގަައި ސޮއިކުރުމަށް ކުރެވުނު ދަތުރުއޯ. ޔޫ  
 ޙަދީޖާ އާދަމް 10

 ޖިހާދުهللاޢަބްދު
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 މަރްޔަމް ޒީނިޔާ

 ސިންގަޕޯރ ސެޕްޓެމްބަރ  09 
2011 

ސެޕްޓެމްބަރ  04 
2011 

 ޙަސަން ދީދީ ޙްމަދުއަ ސިންގަޕޯރ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮލެޖް އަދި މެނޭޖްމަންޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 
) ކޮންސަލްޓަންސީ ގަައި ސޮއިކުރުމަށް އެމް. އޯ. ޔޫ. ސީިސީ.އެސް. (އެމްޑީސީ
 ކުރެވުނު ދަތުރު

 ޑރ. މުޙައްމަދު ލަތީފް 11

 އަޙްމަދު ހުޝާމް

 ސިންގަޕޯރ ސެޕްޓެމްބަރ  09
2011 

މްބަރ ސެޕްޓެ 05
2011 

 މުޙައްމަދު ފަރުޝަތު  އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޕަބްލިކް ގަވަރނަސްއޮން ޓްރޭނިންގ  12 

 ތައިލެންޑް ސެޕްޓެމްބަރ  09
2011 

ސެޕްޓެމްބަރ  08
2011 

 ހަސަން މުޙައްމަދު ފަހްމީ
   ކޮންފަރެންސް ފޯރ ކޭސް ސްޓަޑީސް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިންޓަރނޭޝަލްނީޑާ 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
13 

 އިންޑޮނޭޝިއާ ސެޕްޓެމްބަރ  24
2011 

ސެޕްޓެމްބަރ  18
2011 

 މުސްތަފާ ލުތުފީ

ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް އޮން ޕަބްލިކް  އިންޓަރނޭޝަނަްލއޮްނޓްރޭނިންގ
  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

 ރިފޯރމް ފޯރ ގުޑް ގަވަރމަންޓް

14 

 މެލޭޝިއާ ސެޕްޓެމްބަރ  07
2011 

ސެޕްޓެމްބަރ   03
2011 

 هللاދުއަބް އިމްރާނާ ބިންތު  އޮން ސްޓްރެޓެޖިކް މެނޭޖްމަންޓްޓްރެއިނިންގ  15 

 ސްރީލަންކާ  2011އޮކްޓޯބަރ  14   2011އޮކްޓޯބަރ  03 

 ފަހްމީ ހަސަން މުޙައްމަދު

 ސްއޮން ލޯކަލް ގަވަނަން ޕްރޮގްރާމް ގކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިން 16 
 ޖިހާދުهللا ޢަބްދު

 ޙުސައިން ނަޢީމް

 މަރްޔަމް ޒީނިޔާ

 އިންޑިއާ  2012ރީ ޖެނުއަ 06  2011ނޮވެމްބަރ14  އާމިނަތު ރުޝްމާ   އެންޑް ސްކިލްސް ފޯރ މެނޭޖާރސް ޓްރެއިނިންގ މެތަޑްސް 17 

  2011ޑިސެމްބަރ  09  2011ޑިސެމްބަރ  11  ކޮރެއާސައުތު 
ޕްރެޕަރޭޓަރީ  )އޭޖީޕީއޭ( ގްރޫޕް ފޯ ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓރޭޝަންސްއޭޝިއަން   ޖިހާދު هللاޢަބްދު

  މީޓިންގ
18 

 ހުޝާމްއަޙްމަދު
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ވަދަ އަހަޒު މާޑޭސެ އޮޓީލްގަކުސެ މުވައްޒަޓުދްދަފް ހިދްސި ގަމްޒީދު ޕްޒޮސްޒާމްގައް 2011ލިވިޑް ލަޒވިލް ޓްޒެއިދިދސް އިދްލްޓިޓިއުޓުދް : 3ޖަޔުވަޑު   

 އްވުދު ގަދްބޭ
ބައިވެޒިދްސެ 

 އަޔަޔު
 # ޕްޒޮސްޒާމުސެ ދަދް ބޭއްވުދު ގާޒީޚް

 1 "ކަލްޓަމަޒ ލަޒވިލް އެދްޏް ޓެޑެޓޯދް ލްކިޑްލް" )ޒިކުއެލްޓް( ޖަދަވަޒީ 04 29 ވަދަ ޓަދްސިޓިޑާ 2ވެޑާދާސެ 

 2 "ޓީ.އޯ.ޓީ ) ލިވިޑް ލަޒވިލް ސަވާއިޔާއި ޕަޒޓޯމަދްލް އެޕްޒައިލަޑް(" ޖަދަވަޒީ 08 25 ވަދަ ޓަދްސިޓިޑާ 2ވެޑާދާސެ 

 3 ލިވިޑް ލަޒވިލްސެ ސަވާއިޔު )ޒިކުއެލްޓް( ޖޫދް 3-2 7 ލް.ޓީ.އައި މީޓިދްސ ޒޫމްލީ.އެ

 4 "ޖޮބް ޏިލްކްޒިޕްޝަދް" ޖުޑައި 3 31 ވަދަ ޓަދްސިޓިޑާ 12ވެޑާދާސެ 

 5 "ލްޕަޒވައިޒަޒީ ލްކިޑްލް" ޖަދަވަޒީ 19 26 ވަދަ ޓަދްސިޓިޑާ 2ވެޑާދާސެ 

 6 "ލްޕަޒވައިޒަޒީ ލްކިޑްލް" އޭޕްޒިޑް 21-19 10 ވަދަ ޓަދްސިޓިޑާ 12ވެޑާދާސެ 

 7 "ލްޕަޒވައިޒަޒީ ލްކިޑްލް" އޭޕްޒިޑް 28-25 12 ވަދަ ޓަދްސިޓިޑާ 12ވެޑާދާސެ 

 8 "ލްޕަޒވައިޒަޒީ ލްކިޑްލް" ޏިލެމްބަޒ 22-19 13 ލީ.އެލް.ޓީ.އައި ޓްޒެއިދިދްސ ޒޫމް

 9 ލް""ލްޕަޒވައިޒަޒީ ލްކިޑް ޏިލެމްބަޒ 29-25 9 ލީ.އެލް.ޓީ.އައި ޓްޒެއިދިދްސ ޒޫމް

 10 "ޕްޒޮޖެކްޓް މެދޭޖްމަދްޓް" ޖަދަވަޒީ 27-26 22 ވަދަ ޓަދްސިޓިޑާ 2ވެޑާދާސެ 

 11 "ޕްޒޮޖެކްޓް މެދޭޖްމަދްޓް" ލެޕްޓެމްބަޒ 29-25 20 ލީ.އެލް.ޓީ.އައި ޓްޒެއިދިދްސ ޒޫމް
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 12 "ޕްޒޮޖެކްޓް މެދޭޖްމަދްޓް" އޮކްޓޯބަޒ 20-16 25 ލީ.އެލް.ޓީ.އައި ޓްޒެއިދިދްސ ޒޫމް

 17 ޓީ.އައި ޓްޒެއިދިދްސ ޒޫމްލީ.އެލް.
 1ދޮވެމްބަޒ  27

 ޏިލެމްބަޒ
 13 "ޕްޒޮޖެކްޓް މެދޭޖްމަދްޓް"

 14 "ޕްޒޮޖެކްޓް މެދޭޖްމަދްޓް" ޓެބްޒުއަޒީ 03 25 ވަދަ ޓަދްސިޓިޑާ 2ވެޑާދާސެ 

 15 "ޕްޒޮޖެކްޓް މެދޭޖްމަދްޓް" ލެޕްޓެމްބަޒ 22-20 17 ލީ.އެލް.ޓީ.އައި ޓްޒެއިދިދްސ ޒޫމް

 16 "ޓީ.އޯ.ޓީ )ކަލްޓަމަޒ ކެއަޒކ ކޮމިއުދިކޭޝަދް އެދްޏް ޓެޑެޓޯދް ލްކިޑްލް(" ޓެބްޒުއަޒީ 14-09 25 މަޓީ ހޯޑް

 17 "ކޮމިއުދިކޭޝަދް ލްކިޑްލް" ޓެބްޒުއަޒީ 17-16 19 ވަދަ ޓަދްސިޓިޑާ 2ވެޑާދާސެ 

 18 "ކޮމިއުދިކޭޝަދް ލްކިޑްލް" ދޮވެމްބަޒ 1 18 ލީ.އެލް.ޓީ.އައި ޓްޒެއިދިދްސ ޒޫމް

 19 "ޓެޑެޓޯދް ލްކިޑްލް" ޓެބްޒުއަޒީ 14 18 ވަދަ ޓަދްސިޓިޑާ 12ވެޑާދާސެ 

 20 "އެދްސަޒ މެދޭޖްމަދްޓް" ޓެބްޒުއަޒީ 21-20 16 ވަދަ ޓަދްސިޓިޑާ 2ވެޑާދާސެ 

 21 "އެދްސަޒ މެދޭޖްމަދްޓް" ލެޕްޓެމްބަޒ 20-18 19 ލީ.އެލް.ޓީ.އައި ޓްޒެއިދިދްސ ޒޫމް

 22 ލެދްޗަޒީ(" 21"ޑެކްޗަޒ )ޕަބްޑިކް ލަޒވިލް އިދް ޔަ  ޓެބްޒުއަޒީ 21 40 ވަދަ ޓަދްސިޓިޑާ 2ވެޑާދާސެ 

 ޏިލެމްބަޒ 14 120 ޓެކަޑްޓީ އޮޓް އެޏިއުކޭޝަދްސެ އޮޏިޓޯޒިއަމް
"ޑެކްޗަޒ އޮދް އިދްޓަޒދޭޝަދަޑް ޓައިދޭދްޝަޑް ޒިޕޯޓިދްސ ލްޓޭދްޏަޒޏްލް 

 ޓޮޒ ލްމޯޑް އެދްޏް މީޏިއަމް "އެދްޓަޒޕްޒައިޒަލް
23 
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ޒލިޓީސެ ޔިވެހިޒާއްޖޭސެ ސައުމީ ޔުދިވަ

 އޮޏިޓޯޒިއަމް
 އޮކްޓޯބަޒ 20 100

ލެދްޗަޒީ:  21"ޑެކްޗަޒ އޮދް ޒީޏިޒައިދިދްސ ޔަ ޕަބްޑިކް ލަޒވިލް ޓޮޒ ޔަ 

 ޔަ ލިދްސަޕޯޒ އެކްލްޕީޒިއެދްލް"
24 

 25 "އިދްޓޮމޭޝަދް ލެޝަދް އޮދް ޒިވައިލްޏް ޗެޕްޓަޒލް އޮޓް ސަވާއިޔު" ޓެބްޒުއަޒީ 22 23 ވަދަ ޓަދްސިޓިޑާ 2ވެޑާދާސެ 

 26 "އިދްޓޮމޭޝަދް ލެޝަދް އޮދް ޒިވައިލްޏް ޗެޕްޓަޒލް އޮޓް ސަވާއިޔު" ޓެބްޒުއަޒީ 23 15 ވަދަ ޓަދްސިޓިޑާ 2ދާސެ ވެޑާ

 27 "އިދްޓޮމޭޝަދް ލެޝަދް އޮދް ޒިވައިލްޏް ޗެޕްޓަޒލް އޮޓް ސަވާއިޔު" ޓެބްޒުއަޒީ 27 34 ވަދަ ޓަދްސިޓިޑާ 2ވެޑާދާސެ 

 28 "އިދްޓޮމޭޝަދް ލެޝަދް އޮދް ޒިވައިލްޏް ޗެޕްޓަޒލް އޮޓް ސަވާއިޔު" އޭޕްޒިޑް 20 14 ވަދަ ޓަދްސިޓިޑާ 8ވެޑާދާސެ 

 މާޗް 24 35 ވަދަ ޓަދްސިޓިޑާ 2ޓްޒޭޏާޒލް ހޮޓެޑް 
"ކޮދްޓްޒެކްޓް އެމްޕްޑޯއިމަދްޓް އޭޒް އަ ލްޓެޒެޓެޖީ ޓު ޏެޑިވަޒ ލަޒވިލް 

 ޏެޑިވަޒީ އިދް ޔަ ޕަބްޑިކް ލެކްޓަޒ"
29 

 30 "އޮޓީލް ޔިވެހި" މާޗް 24-20 25 ވަދަ ޓަދްސިޓިޑާ 12ވެޑާދާސެ 

 31 "އޮޓީލް ޔިވެހި" މެއި 26-22 36 އެމްލީއެލްލީ ލެމިދަޒ ޒޫމް

 32 "އޮޓީލް ޔިވެހި" ލެޕްޓެމްބަޒ 8-4 24 ލީ.އެލް.ޓީ.އައި ޓްޒެއިދިދްސ ޒޫމް

 33 "އޮޓީލް ޔިވެހި" ލެޕްޓެމްބަޒ 15-11 17 ލީ.އެލް.ޓީ.އައި ޓްޒެއިދިދްސ ޒޫމް

 34 "އޮޓީލް ޔިވެހި" އޮކްޓޯބަޒ 6-2 18 ދިދްސ ޒޫމްލީ.އެލް.ޓީ.އައި ޓްޒެއި

 35 "އޮޓީލް ޔިވެހި" އޮކްޓޯބަޒ 27-23 15 ލީ.އެލް.ޓީ.އައި ޓްޒެއިދިދްސ ޒޫމް
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 36 "އޮޓީލް ޔިވެހި" އޮކްޓޯބަޒ 20-16 22 ލީ.އެލް.ޓީ.އައި ޓްޒެއިދިދްސ ޒޫމް

 37 ކްޝަދްލް""ޏިލިޕްޑިދަޒީ އެ އޮކްޓޯބަޒ 25 26 ލީ.އެލް.ޓީ.އައި ޓްޒެއިދިދްސ ޒޫމް

 38 "އޮޓީލް ޔިވެހި އަޔި ކަލްޓަމަޒ ކެއަޒ" )ޒިކުއެލްޓް( ޏިލެމްބަޒ 15-13 20 ލިވިޑް ކޯޓް

 39 "އޮޓީލް ޔިވެހި އަޔި ކަލްޓަމަޒ ކެއަޒ")ޒިކުއެލްޓް( ޏިލެމްބަޒ 20-18 20 ލިވިޑް ކޯޓް

 40 ""ޏިލިޕްޑިދަޒީ އެކްޝަދްލް އޮކްޓޯބަޒ 2 29 ލީ.އެލް.ޓީ.އައި ޓްޒެއިދިދްސ ޒޫމް

 41 "ޏިލިޕްޑިދަޒީ އެކްޝަދްލް" ޏިލެމްބަޒ 6-5 9 ލީ.އެލް.ޓީ.އައި ޓްޒެއިދިދްސ ޒޫމް

 42 "ޕަޒޓޯމަދްލް އެޕްޒައިޒަޑް" އޮކްޓޯބަޒ 3-2 21 ލީ.އެލް.ޓީ.އައި ޓްޒެއިދިދްސ ޒޫމް

 43 "ޕަޒޓޯމަދްލް އެޕްޒައިޒަޑް" އޮކްޓޯބަޒ 6-5 34 ލީ.އެލް.ޓީ.އައި ޓްޒެއިދިދްސ ޒޫމް

 44 "ޓްޒެއިދިދްސ ދީޏް އެދެޑިލިލް" މާޗް 27 21 ވަދަ ޓަދްސިޓިޑާ 12ވެޑާދާސެ 

 45 "ޓައިމް މެދޭޖްމަދްޓް" މާޗް 21-19 13 ވަދަ ޓަދްސިޓިޑާ 12ވެޑާދާސެ 

 46 "ޓައިމް މެދޭޖްމަދްޓް" މާޗް 28-26 13 ވަދަ ޓަދްސިޓިޑާ 12ވެޑާދާސެ 

 47 މަދްޓް""ޓައިމް މެދޭޖް ޖޫދް 30-29 20 ވަދަ ޓަދްސިޓިޑާ 12ވެޑާދާސެ 

 48 "ޓައިމް މެދޭޖްމަދްޓް" ލެޕްޓެމްބަޒ 15-13 18 ލީ.އެލް.ޓީ.އައި ޓްޒެއިދިދްސ ޒޫމް
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 ޞަޓްޙާ 62 ސެ 57 

 

 49 "ޓައިމް މެދޭޖްމަދްޓް" ލެޕްޓެމްބަޒ 22-18 15 ލީ.އެލް.ޓީ.އައި ޓްޒެއިދިދްސ ޒޫމް

 50 "ޓައިމް މެދޭޖްމަދްޓް" ދޮވެމްބަޒ 24 9 ލީ.އެލް.ޓީ.އައި ޓްޒެއިދިދްސ ޒޫމް

 51 "ކްޒިއޭޓިވިޓީ އެދްޏް އިދޮވޭޝަދް" އޮކްޓޯބަޒ 19-16 28 .އައި ޓްޒެއިދިދްސ ޒޫމްލީ.އެލް.ޓީ

 52 "ޓީމް ބިޑްޏިދްސ" ދޮވެމްބަޒ 1 13 ލީ.އެލް.ޓީ.އައި ޓްޒެއިދިދްސ ޒޫމް

 53 "ލްޓްޒެޓެޖިކް ޕްޑޭދިދްސ" އޮކްޓޯބަޒ 13-12 26 ލީ.އެލް.ޓީ.އައި ޓްޒެއިދިދްސ ޒޫމް

 54 "ލްޓްޒެޓެޖިކް ޕްޑޭދިދްސ" ދޮވެމްބަޒ 29 11 ޒޫމް ލީ.އެލް.ޓީ.އައި ޓްޒެއިދިދްސ

 12 ލީ.އެލް.ޓީ.އައި ޓްޒެއިދިދްސ ޒޫމް
 1އޮކްޓޯބަޒ  31

 ދޮވެމްބަޒ
 55 "ކޮދްޓްޑިކްޓް މެދޭޖްމަދްޓް އެދްޏް ދެސޯޝިއޭޝަދް ލްކިޑްލް"

 56 "ކޮދްޓްޑިކްޓް މެދޭޖްމަދްޓް" ޏިލެމްބަޒ 26-25 12 ލީ.އެލް.ޓީ.އައި ޓްޒެއިދިދްސ ޒޫމް

 57 "ޑީޏަޒޝިޕް ކެޕޭލިޓީ ޏިވެޑޮޕްމަދްޓް" ޏިލެމްބަޒ 7-5 14 ލީ.އެލް.ޓީ.އައި ޓްޒެއިދިދްސ ޒޫމް

 58 "އިދްޏަކްޝަދް ޕްޒޮސްޒާމް" )އިދްޓްޒޮޏަކްޝަދް ލެޝަދް( އޭޕްޒިޑް 14-10 75 ވަދަ ޓަދްސިޓިޑާ 12ވެޑާދާސެ 

 59 ސްޒާމް" )އިދްޓްޒޮޏަކްޝަދް ލެޝަދް("އިދްޏަކްޝަދް ޕްޒޮ އޭޕްޒިޑް 25-24 29 ވަދަ ޓަދްސިޓިޑާ 12ވެޑާދާސެ 

 60 "އިދްޏަކްޝަދް ޕްޒޮސްޒާމް" )އިދްޓްޒޮޏަކްޝަދް ލެޝަދް( މެއި 05-02 74 ވަދަ ޓަދްސިޓިޑާ 12ވެޑާދާސެ 

 61 އިދްޏަކްޝަދް ޕްޒޮސްޒާމް )ޓުޑް ލެޝަދް( މެއި 25-22 101 ވަދަ ޓަދްސިޓިޑާ 2ވެޑާދާސެ 
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 ޞަޓްޙާ 62 ސެ 58 

 

 62 "އިދްޏަކްޝަދް" )ޔެވަދަ ޓިޔަވަހި( ލެޕްޓެމްބަޒ 27-26 12 މްލީ.އެލް.ޓީ.އައި ޓްޒެއިދިދްސ ޒޫ

 63 "އިދްޏަކްޝަދް" )ޔެވަދަ ޓިޔަވަހި( ލެޕްޓެމްބަޒ 29-28 20 ލީ.އެލް.ޓީ.އައި ޓްޒެއިދިދްސ ޒޫމް

 64 "އިދްޏަކްޝަދް" )ޔެވަދަ ޓިޔަވަހި( އޮކްޓޯބަޒ 27-26 39 ލީ.އެލް.ޓީ.އައި ޓްޒެއިދިދްސ ޒޫމް

 65 "އިދްޏަކްޝަދް މެދްޓޯޒިދްސ ޕްޒޮސްޒާމް" ލެޕްޓެމްބަޒ 27-26 20 ލީ.އެލް.ޓީ.އައި ޓްޒެއިދިދްސ ޒޫމް

 66 "އިދްޏަކްޝަދް މެދްޓޯޒިދްސ ޕްޒޮސްޒާމް" ލެޕްޓެމްބަޒ 29-28 7 ލީ.އެލް.ޓީ.އައި ޓްޒެއިދިދްސ ޒޫމް

 67 ލްކިޑްލް" "އެޏްމިދިލްޓްޒޭޓިވް ޖޫދް 16-12 16 ވަދަ ޓަދްސިޓިޑާ 12ވެޑާދާސެ 

 68 "އެޏްމިދިލްޓްޒޭޓިވް ލްކިޑްލް" ޖޫދް 26-22 21 ވަދަ ޓަދްސިޓިޑާ 12ވެޑާދާސެ 

 69 "ޕްޒެޒެދްޓޭޝަދް ލްކިޑްލް" މެއި 04-02 14 ވަދަ ޓަދްސިޓިޑާ 12ވެޑާދާސެ 

 70 "ލިމްޕްޑިޓައި ޔުއަޒ ޓައިމް" މެއި 16-15 14 ވަދަ ޓަދްސިޓިޑާ 12ވެޑާދާސެ 

 71 "ޗޭދްޖް މެދޭޖްމަދްޓް" ޖޫދް 20-19 13 ދްސިޓިޑާވަދަ ޓަ 12ވެޑާދާސެ 
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 ޞަޓްޙާ 62 ސެ 59 

 

 72 "ޗޭދްޖް މެދޭޖްމަދްޓް" ޖޫދް 22-21 18 ވަދަ ޓަދްސިޓިޑާ 12ވެޑާދާސެ 

 73 "ޗޭދްޖް މެދޭޖްމަދްޓް" ޏިލެމްބަޒ 15-14 16 ލީ.އެލް.ޓީ.އައި ޓްޒެއިދިދްސ ޒޫމ

 74 ޖްމަދްޓް""ހިއުމަދް ޒިލޯލް މެދޭ ޖޫދް 16-12 17 ވަދަ ޓަދްސިޓިޑާ 12ވެޑާދާސެ 

 75 "ހިއުމަދް ޒިލޯލް މެދޭޖްމަދްޓް" ލެޕްޓެމްބަޒ 15-11 25 ލީ.އެލް.ޓީ.އައި ޓްޒެއިދިދްސ ޒޫމް

 76 "ހިއުމަދް ޒިލޯލް މެދޭޖްމަދްޓް" ދޮވެމްބަޒ 24-20 17 ލީ.އެލް.ޓީ.އައި ޓްޒެއިދިދްސ ޒޫމ

 77 "ޑީޏަޒޝިޕް" ލެޕްޓެމްބަޒ 18 24 ލީ.އެލް.ޓީ.އައި ޓްޒެއިދިދްސ ޒޫމް

 78 "ޑީޏަޒޝިޕް" ލެޕްޓެމްބަޒ 19 21 ލީ.އެލް.ޓީ.އައި ޓްޒެއިދިދްސ ޒޫމް

 79 "ޑީޏަޒޝިޕް" ލެޕްޓެމްބަޒ 5 24 ލީ.އެލް.ޓީ.އައި ޓްޒެއިދިދްސ ޒޫމް

 80 "ކޮމްޕިއުޓަޒ ލްކިޑްލް" ދޮވެމްބަޒ 29-20 11 އެޓް.އީ.ލީ )ކޮމްޕިއުޓަޒ ޑެބް(

 11 އެޓް.އީ.ލީ )ކޮމްޕިއުޓަޒ ޑެބް(
 1ދޮވެމްބަޒ  20

 ޏިލެމްބަޒ
 81 "ކޮމްޕިއުޓަޒ ލްކިޑްލް"

 82 "އިދްޓޮޒމޭޝަދް ޓެކްދޮޑޮޖީ" ޏިލެމްބަޒ 15-11 16 ލީ.އެލް.ޓީ.އައި ޓްޒެއިދިދްސ ޒޫމް

 83 "އޮޏިޓް ޓްޒެއިދިދްސ" ޏިލެމްބަޒ 17-13 29 8ޕޮޑިޓެކްދިކް ޒޫމް 

 84 ޕްޒައިޒަޑް""މެދޭޖިދްސ އެމްޕްޑޯއީ ޕަޒޓޯމަދްލް އެދްޏް އެ ޏިލެމްބަޒ 29-27 15 ލްޓެޑްކޯ
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 ޞަޓްޙާ 62 ސެ 60 

 

 85 "އަދްޏަލްޓޭދްޏިދްސ މައި ޖޮބް" މެއި 19 20 ވަދަ ޓަދްސިޓިޑާ 12ވެޑާދާސެ 

 86 "އަދްޏަލްޓޭދްޏިދްސ މައި ޖޮބް" ލެޕްޓެމްބަޒ 8 32 ލީ.އެލް.ޓީ.އައި ޓްޒެއިދިދްސ ޒޫމް

 މެއި 05-04 14 އިލްޑާމިކް މިދިލްޓްޒީ ހޯޑް
ކެއަޒ/ ޓެޑްޓޯދް ލްކިޑްލް/  ޚިޔުމަގުސެ ޓެދްވަޒު މަގިކުޒުދް )ކަލްޓަމަޒ

 އިލްޑާމިކް މިދިލްޓްޒީ –ކޮމިއުދިކޭޝަދް ލްކިޑްލް( 

87 

 88 މެއި 10-09 14 އިލްޑާމިކް މިދިލްޓްޒީ ހޯޑް

 މެއި 09-08 15 ވަދަ ޓަދްސިޓިޑާ 12ވެޑާދާސެ 

ޚިޔުމަގުސެ ޓެދްވަޒު މަގިކުޒުދް )ކަލްޓަމަޒ ކެއަޒ/ ޓެޑްޓޯދް ލްކިޑްލް/ 

 މިދިލްޓްޒީ އޮޓް އެޏިއުކޭޝަދް –ލް( ކޮމިއުދިކޭޝަދް ލްކިޑް

89 

 90 މެއި 12-11 25 ވަދަ ޓަދްސިޓިޑާ 12ވެޑާދާސެ 

 91 މެއި 16-15 21 ވަދަ ޓަދްސިޓިޑާ 12ވެޑާދާސެ 

 92 މެއި 19-18 22 ވަދަ ޓަދްސިޓިޑާ 12ވެޑާދާސެ 

 93 މެއި 23-22 22 ވަދަ ޓަދްސިޓިޑާ 12ވެޑާދާސެ 

 94 މެއި 26-25 25 ވަދަ ޓަދްސިޓިޑާ 12ވެޑާދާސެ 

 95 މެއި 30-29 22 ވަދަ ޓަދްސިޓިޑާ 12ވެޑާދާސެ 

 ޖުޑައި 5-4 17 ލީ.އެލް.ޓީ.އައި ޓްޒެއިދިދްސ ޒޫމް
ޚިޔުމަގުސެ ޓެދްވަޒު މަގިކުޒުދް )ކަލްޓަމަޒ ކެއަޒ/ ޓެޑެޓޯދް ލްކިޑްލް/ 

 އިގުޒު މިދިލްޓްޒީގައް –ކޮމިއުދިކޭޝަދް ލްކިޑްލް( 

96 

 97 ޖުޑައި 7-6 15 ދިދްސ ޒޫމްލީ.އެލް.ޓީ.އައި ޓްޒެއި
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 ޞަޓްޙާ 62 ސެ 61 

 

  
 98 ޖުޑައި 12-11 35 ލީ.އެލް.ޓީ.އައި ޓްޒެއިދިދްސ ޒޫމް

 99 ޖުޑައި 14-13 29 ލީ.އެލް.ޓީ.އައި ޓްޒެއިދިދްސ ޒޫމް

 100 ޖުޑައި 17 28 ލީ.އެލް.ޓީ.އައި ޓްޒެއިދިދްސ ޒޫމް

 101 ޖުޑައި 17 17 ލީ.އެލް.ޓީ.އައި ޓްޒެއިދިދްސ ޒޫމް

 102 ޖުޑައި 19-18 32 ޓްޒެއިދިދްސ ޒޫމް ލީ.އެލް.ޓީ.އައި

 103 ޖުޑައި 19-18 24 ލީ.އެލް.ޓީ.އައި ޓްޒެއިދިދްސ ޒޫމް

 104 ޖުޑައި 21-20 22 ލީ.އެލް.ޓީ.އައި ޓްޒެއިދިދްސ ޒޫމް

 105 ޖުޑައި 25-24 37 ލީ.އެލް.ޓީ.އައި ޓްޒެއިދިދްސ ޒޫމް

 106 ޒލެޕްޓެމްބަ 8-7 15 ލީ.އެލް.ޓީ.އައި ޓްޒެއިދިދްސ ޒޫމް

 107 ލެޕްޓެމްބަޒ 13-12 15 ލީ.އެލް.ޓީ.އައި ޓްޒެއިދިދްސ ޒޫމް
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