
1 

 

    

ތ�  ޔ� ލ�އ� 
ތ� މ ޔ� ލ�އ� 
ތ� މ ޔ� ލ�އ� 
ތ� މ ޔ� ލ�އ� 
އ�ދ�     މ 
ވ ގ� ގ� މ� ގ� މ�ޓ� ހ�ނ� އ�ދ� ކ� 
ވ ގ� ގ� މ� ގ� މ�ޓ� ހ�ނ� އ�ދ� ކ� 
ވ ގ� ގ� މ� ގ� މ�ޓ� ހ�ނ� އ�ދ� ކ� 
ވ ގ� ގ� މ� ގ� މ�ޓ� ހ�ނ�         ކ�

  

ނ�  ....1111 އ� ނ� 
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ފ ރ� 
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ޢ     ::::ތ�

ގ� ) ހ( ޖ�ލ�ހ� ގ� މ� ނ� ޔ�ތ� އ� ކ� ރ� އ�ދ� 
ވ ތ� މ� ގ� ޔ� ލ�އ� 
ތ�  މ ޔ� ލ�އ� �އ ސ� މ�ޓ�ގ� މ� ، އ� ތ� ކ� 
ޅ އ� ށ� ކ� އ� އ� ތ� ރ� 
އ� ބ 
ކ

ޅ$ އ�  މ
 ގ� ކ� ނ� ނ� ލ� ޞ� ކ� 
ޔ ތ� ބ� ނ� ގ� 
ގ އ� ހ�ނ� ތ� ތ� ކ� އ� ސ� މ�ޓ�ގ� މ� ތ� ކ� ޔ� ލ�އ� 
، މ ށ� ކ� ނ� 
ޔ އ� ބ� ގ� ތ� މ� ރ� ކ�

ވ�  އ� އ�ދ� 
ވ   . ޤ�

ނ� ) ށ( 
ށ� ކ�ޔ އ�ދ� 
ވ ގ� "މ� ގ� ޖ�ލ�ހ� ގ� މ� ނ� ޔ�ތ� އ� ތ� ރ� ޔ� ލ�އ� 
މމ ގ�  ޓ�ގ� iކ� މ� ގ� އ�ދ�  ހ�ނ� 
ވ ވ� " ގ�   .އ�

ގ� ) ނ( އ�ދ� 
ވ ގ� ގ� ޖ�ލ�ހ� ގ� މ� ނ� ޔ�ތ� އ� ނ� ރ� އ� ވ� ވ�ފ� ލ� ކ� އ�ދ� އ� 
ވ ދ
 އ�ނ� ލ�ބ�ދ$  133މ� ގ� އ� 
ނ� މ ވ�

ވ�  ނ� ނ� ށ� ގ� ދ� ރ� 
ތ�ޔ   . އ�ޚ�

މ�ޓ�ގ� ) ރ( ނ� ކ� ނ�   : ނ� 
ށ� ކ�ޔ މ�ޓ�އ� ނ� މ�ކ� ހ� ހ�ބ� މ�ޓ�"ދ�ވ� ތ� ކ� ޔ� ލ�އ� 
ވ� " މ   . އ�

ނ�        
ށ� ކ�ޔ މ�ޓ�އ� ނ� މ�ކ� ހ� ސ�ބ� މ�ޓ�"އ�ނގ�ރ$ ސ� ކ� ޓ� ނ� އ� ކ� ލ�ކ� އ� ބ� ވ� " ޕ�  . އ�

މ�ޓ�ގ�  ....2222 މ�ޓ�ގ� ކ� މ�ޓ�ގ� ކ� މ�ޓ�ގ� ކ� ތ� ކ� ދ� އ� ތ� މ� ދ� އ� ތ� މ� ދ� އ� ތ� މ� ދ� އ�     : : : : މ�

ގ�  ޖ�ލ�ހ� ގ� މ� ނ� ޔ�ތ� އ� ތ� ރ� ޔ� ލ�އ� 
ވ�  މ ނ� އ� 
ނ މ�އ�ނ� ސ� ދ� ދ� ވ� ބ� މ�ޓ� އ� ނ� . ކ� ށ� މ� މ�ޓ� އ� ނ� މ� ކ� ރ� ބ�

ވ�  ނ� ތ�ނ� ގ� މ� ތ� އ� ވ
 ގ� ގ� އ�ދ� 
ވ ގ� ގ� ޖ�ލ�ހ� ގ� މ� ނ� ޔ�ތ� އ� ނ� ރ� 
ޅ އ� ނޑ�  . ކ�

ތ�  ....3333 
ރ ޓ
 ފ� އ� ހ� ލ� ތ� ބ� ސ� 
މ�ޓ�ގ� ރ�ޔ ތ� ކ� 
ރ ޓ
 ފ� އ� ހ� ލ� ތ� ބ� ސ� 
މ�ޓ�ގ� ރ�ޔ ތ� ކ� 
ރ ޓ
 ފ� އ� ހ� ލ� ތ� ބ� ސ� 
މ�ޓ�ގ� ރ�ޔ ތ� ކ� 
ރ ޓ
 ފ� އ� ހ� ލ� ތ� ބ� ސ� 
މ�ޓ�ގ� ރ�ޔ     : : : : ކ�

ތ� ) ހ( ޔ� ލ�އ� 
ވ�  މ ރ�ރ� އ� ޤ� މ�ޓ�ގ� މ� ނ� ކ� 
ޓ އ� ހ� ލ� ތ� ބ� ސ� 
މ�ޓ�ގ� ރ�ޔ މ�ޓ�ގ� . ކ� ރ�ރ� ކ� އ� ޤ� މ�ޓ�ގ� މ� ކ�

ރ� ވ�  ވ� ރ� ޒ� ށ� ޢ� މ� ވ� ޒ�ރ� 
ށ� ހ މ� ވ� ލ� ދ� އ� އ�ބ� ގ� އ� ތ� ލ� 
ޖ� ހ ގ�  ،އ� ރ�ރ� އ� ޤ� ނ� މ� 
ޓ އ� ހ� ލ� ތ� ބ� ސ� 
މ�ޓ�ގ� ރ�ޔ ކ�

ވ�  އ�ބ�   . ނ�

މ� ) ށ( ސ� ކ� އ�ބ� ވ� ގ� ނ� ރ�ރ� އ� ޤ� އ� މ� 
ރ�ރ އ� ޤ� މ�ޓ�ގ� މ� ށ� ކ� މ� ވ� ޒ�ރ� 
ށ� ހ މ� ވ� ލ� ދ� އ� ޖ�  ޓ�ގ� ބ� އ� ރ� ވ� ވ� ރ� ޒ� ޢ�

ވ� ތ� ޒ�ރ� 
އ� ހ މ�ޓ�ގ� ތ� ކ� ގ� ނ� އ� ވ� 
ޓ އ� ހ� ލ� ތ� ބ� ސ� 
މ�ޓ�ގ� ރ�ޔ އ� ކ� ގ� އ� ތ� ލ� 
ނ� ހ ތ� ޔ� ބ�އ� ލ� ޣ� ގ� އ� ނ� ރ� ބ� ނ� ބ� މ�

ވ�  ކ� ރ� ބ� ނ� މ�ޓ�ގ� މ� ވ$ ކ�  . ހ�
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މ�ޓ�ގ�  ....4444 މ�ޓ�ގ� ކ� މ�ޓ�ގ� ކ� މ�ޓ�ގ� ކ� އ�ބ� ކ� ގ� ނ� ރ�ރ� އ� ޤ� އ� މ� 
ރ�ރ އ� ޤ� އ�ބ� މ� ގ� ނ� ރ�ރ� އ� ޤ� އ� މ� 
ރ�ރ އ� ޤ� އ�ބ� މ� ގ� ނ� ރ�ރ� އ� ޤ� އ� މ� 
ރ�ރ އ� ޤ� އ�ބ� މ� ގ� ނ� ރ�ރ� އ� ޤ� އ� މ� 
ރ�ރ އ� ޤ�     ::::މ�

ގ�  އ�ދ� 
ވ ގ� ގ� ޖ�ލ�ހ� ގ� މ� ނ� ޔ�ތ� އ� ތ�ނ�  120ރ� މ� ގ� ތ� އ�ވ
 ގ� ގ� 
ދ އ� 
ނ� މ ތ� ވ� ޔ� ލ�އ� 
އ�  މ ގ� 
ސ ލ� މ� ޖ� ތ� ރ� މ�ޓ�ގ� ފ� ކ�

އ�ބ�  ގ� ނ� ރ�ރ� އ� ޤ� އ� މ� 
ރ�ރ އ� ޤ� މ�ޓ�ގ� މ� ވ�  ކ� ނ� އ� 
ވ ނ� ރ� ބ� ކ� 
ތ�ޚ އ�ނ� އ�ނ� ރ� ގ� ތ� ނ� ރ� ބ� ނ� މ�ޓ�ގ� މ�  .ކ�

  

އ�  ....5555 ތ� ނ� ވ� ލ� ދ� އ� މ�ޓ�ގ� ބ� އ� ކ� ތ� ނ� ވ� ލ� ދ� އ� މ�ޓ�ގ� ބ� އ� ކ� ތ� ނ� ވ� ލ� ދ� އ� މ�ޓ�ގ� ބ� އ� ކ� ތ� ނ� ވ� ލ� ދ� އ� މ�ޓ�ގ� ބ�         ::::ކ�

ކ� މ� ) ހ( އ� 
ތ ފ� މ� ހ� ނ� ނ� ކ� ގ� ވ� ހ� ދ� ވ� ވ�  ތ�ނ� ދ� ނ� އ� 
ވ ނ� ވ� އ� 
ނ� ބ ވ� ލ� ދ� އ� މ�ޓ�ގ� ބ� ގ�  .ކ� އ� މ� ވ� ލ� ދ� އ� މ� ބ� ނ� ކ�

ކ�  މ�ނ� ތ�  1ދ�ގ� ވ� ޑ�އ�ރ� ނ� ޑ�  1ގ� ވ�  30ގ� އ� ޓ� ކ� ބ� . މ�ނ� ޓ�ގ� ވ� މ� ، ކ� މ� ނ� ޖ� އ� ވ� ނ� ރ� ކ� ތ� ދ�ގ� ގ� ގ� ވ� އ� މ� ވ� ލ� ދ� އ�

އ�  ތ� ނ� ގ� ތ� ޔ� ބ�އ� ލ� ޣ� ގ� އ� ނ� ރ� ބ� ނ� ވ� ތ�ބ� މ� ޒ�ރ� 
އ� ހ މ�ޓ�ގ� ތ� ކ� ގ� ، އ� ވ� ރ�ނ� ގ� ކ� މ� ށ� ނ� ފ� ވ� ލ� ދ� އ� ބ�

ވ�  އ� ނ� 
ވ ނ� މ�   . ނ�ނ�

ވ� ) ށ( ގ� އ� ގ� ގ$ ޖ�ލ�ހ� ނ� މ� 
ވ އ� 
އ� ބ ތ� ނ� ވ� ލ� ދ� އ� މ�ޓ�ގ� ބ� ކ
 ހ� . ކ� ބ� ބ� ސ� ސ� ވ� އ� އ�ނ� އ� ގ� ގ� ޖ�ލ�ހ� ރ� މ�

އ� ގ� އ� ޖ� ހ�ނދ� ހ�އ� ނ� ޖ� ވ� އ� 
އ� ބ މ� ވ� ލ� ދ� އ� މ�ޓ�ގ� ބ� އ� ކ� ގ� ރ� ގ�  ،ބ$ ޖ�ލ�ހ� ނ� މ� 
ވ އ� 
އ� ބ މ� ވ� ލ� ދ� އ� ދ� ބ� ފ� އ�

ވ�  އ� ގ� ހ� ފ� ށ� މ� ދ� ދ� ހ- އ� ގ� ހ� އ�ސ�   . ރ�

ގ� ) ނ( އ�ދ� 
ވ ގ� ގ� ޖ�ލ�ހ� ގ� މ� ނ� ޔ�ތ� އ� ނ� 113ރ� ތ�ނ�  ވ� ގ� މ� ތ� އ�ވ
 ގ� ގ� 
ދ އ� 
ވ� މ ލ� ދ� އ� މ�ޓ�ގ� ބ� ގ� ކ� މ� ވ� އ� ނ� ބ$

ޞ�ލ�  ފ� ގ� ތ� ތ� ކ� އ� ސ� ވ$ނ� މ� ރ� ހ� ކ� ވ� ދ� އ� ދ� ޑ� އ� އ�، ގ� 
ނ އ�، ތ� 
ރ�ޚ 
ވ$ނ� ތ އ� އ� ބ$ މ� ވ� ލ� ދ� އ� ރ�ނ� އ� ބ� ކ�

މ�ޓ�ގ� މ�  ރ
 ކ� 
ގ� އ�ދ ޖ�ލ�ހ� ށ� މ� ނ� ނ� ރ� ބ� ވ� ނ� ނ� އ� 
ވ ނ� ގ� ނ� ގ� . އ�ނ� އ� ކ� ތ� ނ� ވ� ލ� ދ� އ� ވ
 ބ� އ� 
ނ� ބ ތ� ދ� މ�ގ� އ�

 
ވ ނ� ނ� އ� ހ�މ� ގ� ރ� ތ� ފ� ޞ�ލ� ދ� ފ� ވ� ތ�   . ނ� އ�

އ�، . 1 
ރ�ޚ 
ނ� ތ 
ނ ނ� އ� އ� މ� ވ� ލ� ދ� އ� މ�ޓ�ގ� ބ� ނ� ކ� ރ�ނ� ދ� ގ� ކ� މ� އ� ނ�މ� މ� ވ� ލ� ދ� އ� މ� ބ� ނ� މ�ޓ�ގ� ކ� ކ�

ޑ� އ�  ނ� ގ� ތ� ސ� 
މ�ޓ�ގ� ރ�ޔ ޑ
 ކ� ނ� ޖ� ވ�  ދ� އ� ނ� އ� 
ވ ނ� ރ� ނ� ކ� 
ލ   . އ�ޢ�

ށ� ކ� . 2 ތ� ގ� ވ
 ވ� އ� 
ނ� ބ ވ� ލ� ދ� އ� ވ�  މ�ޓ�ގ� ބ� އ� ށ� އ� ޑ
 އ� ނ� ޖ� ތ� އ� ވ� ށ� ނ� ނ� ތ� ތ� ވ� އ� ނ� ލ� ދ� ސ� ބ�

ނ�  
ވ ނ� ގ� ނ� ނ� އ� ކ� ށ� އ� ނ� ނ� ރ� ބ� ނ� މ�ޓ�ގ� މ� ރ�ރ� ކ� އ� ޤ� މ�ޓ�ގ� މ� ށ� ކ� ރ�ކ� ވ� ދ� ރ
 މ� 
ގ� އ�ދ ޖ�ލ�ހ� މ� މ� ޖ� ނ� އ� ވ� ތ� އ�

ވ�    . އ�

ގ� ) ރ( އ�ދ� 
ވ ގ� ގ� ޖ�ލ�ހ� ގ� މ� ނ� ޔ�ތ� އ� ނ�  123ރ� ތ�ނ�  ވ� މ� ގ� ތ� އ�ވ
 ގ� ގ� 
ދ އ� 
ށ� މ މ� ވ� އ� ނ� ބ$ ވ� ލ� ދ� އ� މ�ޓ�ގ� ބ� ކ�

ނ�  ރ� ބ� ނ� މ�ޓ�ގ� މ� ވ�  ކ� ނ� އ� 
ވ�ދ ދ� ށ� އ�    .ނ�
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އ� . 1 މ�ޓ�ގ� އ�ނ�  މ� ކ� ރ� ގ� ތ� ނ� ރ� ބ� ނ� ނ$ މ� ނ� ހ�މ� ގ� ވ� ރ� ދ� ތ� ނ�  ހ� ކ� މ� ޅ
 ލ�ޔ� ހ� ށ� ނ� ހ� ރ� ބ� ނ� މ�

ވ�  ނ� އ� 
ވ�ދ ދ� ނ� އ� ރ�ހ� ގ� އ� ރ�ރ� އ� ޤ� މ�ޓ�ގ� މ� ށ� ކ� މ� ވ� އ� އ� ބ$ މ� ވ� ލ� ދ� އ� މ�ޓ�ގ� ބ� އ�ރ� އ� . ކ� ދ$ ށ� އ� ތ� ދ� އ� ގ� އ�

 
ވ ނ� ނ� ނ� ބ$ ރ� އ� ކ� ގ� މ� ވ� ލ� ދ� އ� ބ�  ބ� ނ� އ� އ� މ� ތ� ނ� ވ� ކ� ނ� އ� 
ނ� ވ ދ$ ށ� ކ� ފ� 
ނ� ސ ޅ
 މ�. ރ� ހ� ށ� ށ� ހ� ތ� ގ�

ވ�  ށ� މ� އ� 
ޢ މ�ނ� ގ� އ� ޖ�ލ�ހ� ނ� މ� 
ޅ ހ� ށ� ނ� ހ� ޅ� ހ� ށ�   . ހ�

ނ� . 2 ޅ� ހ� ށ� ށ� އ� ހ� މ� އ� 
ޢ މ�ނ� ޤ� އ� މ�ޓ�ގ� މ� ށ� ކ� ކ� ނ� ސ� ނ� ލ� މ� ، ލ�ބ� 
ގ ނ� ނ� އ� ކ� ށ� އ� ރ�ރ� އ�

ނޑ�  ޑ� ކ� އ� ގ� 
ރ�ޚ 
އ�، ތ 
ނ ނ� ތ� 
ވ އ� 
ނ� ބ ވ� ލ� ދ� އ� ވ� ބ� އ� ނ� 
ވ ނ� ޅ�   . އ�

ގ� . 3 ހ� ވ� ނ� ތ�ނ� ދ� ގ� ވ� ސ� މ� ލ� އ� ނ� ގ� ރ$ ގ� ތ� އ� ރ� އ� ގ� ދ� ޖ�ލ�ހ� ނ� މ� އ� ވ� ފ� 
ޅ ހ� ށ� އ� ހ� މ� ޅ� ހ� ށ� ދ� ހ� ފ� އ�

ވ�  ނ� އ� 
ވ ނ� އ�ދ$ ވ� އ� 
ނ� ބ ވ� ލ� ދ� އ� ރ�ރ� އ� ބ� އ� ޤ� މ�ޓ�ގ� މ� އ�، ކ� ގ� ރ$ ނ� . ތ� ވ� ލ� ދ� އ� މ�ޓ�ގ� ބ� އ� ކ� ގ� ރ$ ގ� ތ� ހ� ވ� ތ�ނ� ދ�

 
ރ�ރ� ބ އ� ޤ� މ�ޓ�ގ� މ� ށ� ކ� ނ� ނ� ރ� ބ� ނ� ށ� މ� ދ� ދ� ވ$ އ� ލ� ށ� ބ� މ� ތ� ކ� ޔ� ބ�އ� ލ� ޣ� މ�ޓ�ގ� އ� މ� ކ� ދ�ފ� ނ� އ� ނ� ވ� އ�

ވ�  ނ� އ� 
ވ�ދ ޓ�ސ� ދ� ށ� ނ- މ� ވ� އ� އ� ބ$ މ� ވ� ލ� ދ� އ� މ�ޓ�ގ� ބ� އ�، . ކ� 
ހ ވ� ވ
 ދ� އ� 
ވ�ނ� ބ ލ� ދ� އ� އ� ބ� ގ� ޓ�ސ� ދ� އ� ނ- އ�

ވ�  ނ� އ� 
ވ ނ� ނ� އ�ނ� ނ� ނގ� ޑ� އ�   . ގ�

ވ$ނ� މ� . 4 އ� އ� ބ$ މ� ވ� ލ� ދ� އ� ދ� ބ� ފ� ގ� އ� 
ދ އ� 
ނ�  3ގ� ) ރ(މ ރ� ބ� ނ� ގ� މ� ދ� ދ� އ� ވ
 އ� ގ� ރ� ބ� މ� ނ� ނ� ވ�

ވ�  ނ� ނ� މ� ގ� ނ� ށ� އ� ނ� ނ� ރ� ބ� ނ� މ�ޓ�ގ� މ� މ� ކ� އ� 
ޢ މ�ނ� ، އ� ނ� މ� ޅ� ހ� ށ� ށ� ހ� މ� އ� 
ޢ މ�ނ� ށ� އ� ކ� ރ� 
ޔ އ� ޓ�ސ� ތ�   .ނ-

  

މ�ޓ�ގ�  ....6666 މ�ޓ�ގ� ކ� މ�ޓ�ގ� ކ� މ�ޓ�ގ� ކ� ދ� ކ� ދ� ނ� އ� �ނ 
ދ� ޤ ދ� ނ� އ� �ނ 
ދ� ޤ ދ� ނ� އ� �ނ 
ދ� ޤ ދ� ނ� އ� �ނ 
    ::::ޤ

ގ� ތ�   )ހ( ނ� ރ� ބ� ނ� ލ� މ� މ� މ�ޓ�ގ� ޖ� ކ� ކ� ދ� ދ� ނ� އ� �ނ 
މ�ޓ�ގ� ޤ ތ� ކ� ޔ� ލ�އ� 
ވ� މ އ� ބ� އ� ޅ� އ� އ�ކ� ބ�   . ނ�

ވ�   )ށ( އ� ގ� އ� އ� 
ސ ލ� ތ� ޖ� ދ� އ� ދ� ނ� ޢ� �ނ 
މ�ޓ�ގ� ޤ ނ� ކ� 
ވ ނ� ރ� މ�ޓ�ނ� ކ� އ� ކ� ތ� ތ� ކ� އ� ސ� މ�ޓ�ގ� މ�    .ކ�

ނ�   )ނ( ތ� ގ� ޅ$ ކ
 ގ� އ� ލ� ސ� އ� ދ
 މ� ނ� މ� އ� ހ�ނގ� މ�ޓ�ގ� ށ� ކ� ނ� ނ� ރ� ބ� މ� ރ�ހ
 މ� މ�ޓ�ގ� ހ� އ� ކ� ގ� މ� ހ� ށ� އ� ޓ� ވ-

ވ�  ޟ�ރ� 
ށ� އ� ހ ޓ� އ� ވ- ގ� އ� ހ� ވ� ވ� ވ$ނ� ދ� އ� ނ� 
ވ ނ� ދ$ ނ� ކ� ށ� އ�ސ� މ� ޑ� . ހ� އ� ގ� 
ކ ހ� ވ� ނ� ދ� 
ހ ށ� އ� ޓ� ވ-

ވ�  އ� ރ�ރ� އ� ޤ� މ�ޓ�ގ� މ� ނ� ކ� 
ޅ އ� ނޑ�   . ކ�

މ�ޓ�ގ�  ....7777 މ�ޓ�ގ� ކ� މ�ޓ�ގ� ކ� މ�ޓ�ގ� ކ� ތ� ކ� ޔ� ލ�އ� �ޢ ސ� ގ� މ� ރ�ރ� އ� ޤ� ތ� މ� ޔ� ލ�އ� �ޢ ސ� ގ� މ� ރ�ރ� އ� ޤ� ތ� މ� ޔ� ލ�އ� �ޢ ސ� ގ� މ� ރ�ރ� އ� ޤ� ތ� މ� ޔ� ލ�އ� �ޢ ސ� ގ� މ� ރ�ރ� އ� ޤ�     ::::މ�

ގ�  އ�ދ� 
ވ ގ� ގ� ޖ�ލ�ހ� ގ� މ� ނ� ޔ�ތ� އ� ނ� 121ރ� ތ�ނ�  ވ� މ� ގ� ތ� އ�ވ
 ގ� ގ� 
ދ އ� 
ގ� މ ތ� ޔ� ލ�އ� �އ ސ� ގ� މ� ރ�ރ� އ� ޤ� މ�ޓ�ގ� މ� ކ�

އ� އ�  ގ� ރ$ ވ� ތ� އ� ނ� ވ� ނ�ގ� ނ� ހ�މ� ކ� ނ� ނ�ވ� ކ� ނ�   . ނ�
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ނ� ) ހ( ވ� އ� އ� ބ$ ތ� ނ� ވ� ލ� ދ� އ� މ�ޓ�ގ� ބ�   .ކ�

ބ� ) ށ( 
ރ ގ� މ�ސ� ތ� ކ� އ� ސ� މ�ޓ�ގ� މ� އ�، ކ� 
މ ރ� ވ� ކ� ތ� އ�ސ� ކ� އ� ސ� ވ$ މ� ރ� ކ� ލ� 
ވ ށ� ހ� މ� ރ� މ�ޓ�ނ� ކ� ކ�

ނ�  ޓ� އ� ހ� އ� ހ�ފ� 
މ ޅ� އ� ނޑ�   .ކ�

ހ� ) ނ( ވ� ތ� އ� ކ� އ� ސ� ދ� މ� ނ� ރ� ވ�ޔ� 
ކ ތ� ބ$ ގ� އ� ވ� 
ކ ތ� ސ� ވ� ށ� ދ� މ� މ� ނ� ށ� ނ�ނ� ރ� ކ� ތ� ކ� އ� ސ�   .މ�

ނ� ) ރ( ދ� ށ� ހ- ރ�ކ� ވ� ދ� ޓ� މ� ރ�އ� ޓ$ ރ� ކ� މ�ޓ�ގ� ސ� ތ� ކ� 
މ �ލ ޢ� ވ
 މ� ނ� ނ� ށ� ބ$ މ�ޓ�އ�   .ކ�

ނ� ) ބ( ރ� ކ� ސ� ރ� ތ� ވ�ލ� ކ� އ� ސ� އ� މ� 
މ ރ� ކ� ލ� 
ވ ތ� ޙ� ކ� އ� ސ� އ� މ� 
ޓ ރ�އ� ޓ$ ރ� ކ� މ�ޓ�ގ� ސ�   . ކ�

ނ� ) ޅ( ކ�ޔ� އ� ލ�ޔ� 
ބ 
ހ�ސ ސ� 
ފ ވ
 ތ� ނ� ނ� ށ� ބ$ ތ� ކ� އ� ސ� މ�ޓ�ގ� މ� ށ� ކ� ރ�ކ� ވ� ދ� ޓ� މ� ރ�އ� ޓ$ ރ� ކ� މ�ޓ�ގ� ސ� ، ކ� އ� ތ�

ނ�  ދ�   .ހ-

ނ� ) ކ( ޓ� އ� ހ� ލ� ތ� ބ� ސ� 
މ�ޓ�ގ� ރ�ޔ   .ކ�

ނ� ) އ( ރ� ކ� ސ�ލ� މ� މ�ޓ� ތ� އ� ކ� ގ� ކ� ތ� މ� 
ޤ ހ$ މ� ޖ� ނ� ރ� ކ� ސ�ލ� މ� މ�ޓ� ތ�   .ކ�

ގ� ) ވ( އ�ދ� 
ވ ގ� ގ� ޖ�ލ�ހ� ގ� މ� ނ� ޔ�ތ� އ� ނ� 137ރ� ތ�ނ�  ވ� މ� ގ� ތ� އ�ވ
 ގ� ގ� 
ދ އ� 
އ� މ ދ
 މ� ނ� މ� އ� ހ�ނގ� މ�ޓ�ގ� އ
 ކ� ލ� ސ�

 ، ކ� ހ�ނދ� 
ހ 
ވ އ� ނ� ފ� ށ� ކ� ށ� ފ
ސ� ކ� ތ� ގ� ނ� ހ� މ�ޓ�ނ� އ� ނ� ކ� ތ� ގ� ޅ$ ޅ$ ގ� ގ� 
ކ މ� ކ� ތ� އ� 
މ �ލ ޢ� ނ� މ�   ދ�ނ�

މ� ) މ( 
ށ� ހ އ� 
ނ� މ�ޑ�އ ތ� 
ރ މ�ޓ�ގ� ފ� ށ� ކ� އ� 
ނ� މ�ޑ�ޔ ތ� 
ރ ޓ�ގ� ފ� މ� ތ� ކ� ވ� ނ� ނ� ރ� ކ� މ� 
ނ� ހ ކ� ނ� ހ$ ކ� ޖ� ނ� ރ� ކ�

ނ�  ކ� ނ� ހ$ ކ� ޖ� ނ� ރ� ކ� މ� 
ނ� ހ ހ� ކ� އ� އ� 
މ ހ� ޓ�ގ� ރ� މ� ނ� ކ� ރ� ކ� މ� 
ނ� ހ ގ� ށ� ރ�ކ� ވ� ދ� އ� މ� ތ� 
ރ   ފ�

ގ� ) ފ( އ�ދ� 
ވ އ�،  10މ�ޤ� ގ� ކ� ތ� ތ� ލ� 
ހ$ ޙ ޖ� ނ� ރ� ފ�ޒ� ކ� ނ� އ� ތ� ތ� ރ� 
އ�ވ
 ބ ށ� ލ�ބ�ފ� މ�ޓ�އ� ނ� ކ� ށ� ގ� ދ� 
ދ އ� 
ނ� މ ވ�

ނ�  ރ� ކ� ފ�ޒ� ނ� އ� ތ� މ� ކ�   . އ�

 

މ�ޓ�ގ�  ....8888 މ�ޓ�ގ� ކ� މ�ޓ�ގ� ކ� މ�ޓ�ގ� ކ� މ� ކ� އ� 
މ� އ އ� 
މ� އ އ� 
މ� އ އ� 
އ� އ ތ� ތ� ޔ� ލ�އ� �އ ސ� އ� މ� ތ� ތ� ޔ� ލ�އ� �އ ސ� އ� މ� ތ� ތ� ޔ� ލ�އ� �އ ސ� އ� މ� ތ� ތ� ޔ� ލ�އ� �އ ސ�     ::::މ�

)ހ( ގ�   އ�ދ� 
ވ ގ� ގ� ޖ�ލ�ހ� ގ� މ� ނ� ޔ�ތ� އ� ނ� މ
 100ރ� ތ�ނ� ވ� މ� ގ� ތ� އ�ވ
 ގ� ފ� ށ� ކ� ނ� 
ޔ އ� ބ� ގ� 
ދ މ�ޓ�ގ� އ� ތ� ކ� ޔ� ލ�އ� 
މ

މ�  އ� 
ވ� އ މ� ރ� ނ� ކ� ކ� ނ� ނ�ވ� ކ� ނ� ނ� ނ� އ� ތ� ގ� ޅ$ ތ
 ގ� ޔ� ލ�އ� 
ގ� މ ތ� ލ� އ� ކ�، ދ� ތ� ޔ� ލ�އ� �އ ސ�   .މ�

  1-   
ރ ކ� ދ� އ� ނ� ހ� �ނ 
ކ� ޤ ދ� ރ� ކ� ޚ� ކ�އ� ރ
 އ� ނ� ކ� ކ� ތ� 
ރ 
ގ� އ�ދ ރ� 
ކ ރ� ސ�
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ފ�  ށ� ކ� ނ� ފ
ސ� ޖ�ލ�ހ� ދ� މ� ތ�ނ� އ� މ� ގ� ތ� ވ
 އ�ވ
 ގ� ތ� ގ� އ� ޓ
 އ� ޖ� ބ�

ތ�ނ�  މ� ގ� ތ� ނ� ގ� ލ� ތ- ބ� އ� ކ� ތ� ދ� ރ� ރ
 ޚ�   .ކ�

ގ�   -2   
އ�ސ ރ
 ފ� ކ� ނ� ފ
ސ� ޖ�ލ�ހ� ތ� ޢ� މ� ވ� ނ� ނ� ވ�ގ� ރ� ކ� ދ� އ� ހ$ ތ� ދ� ދ�

ނ�  ލ� ތ- ބ� ށ� މ� ކ� ނ� ކ� ނ� އ� ނ� ދ� ވ�ގ� ރ� ކ� ދ� ރ�   .ޚ�

ނ�   -3   ރ� ކ� 
ސ 
އ� ދ�ރ ތ� ބ� 
ލ� ހ�ސ 
ގ� މ ކ� ތ� 
ރ 
ގ� އ�ދ ރ� 
ކ ރ�   .ސ�

  4-   
ސ ރ� ހ�އ� 
ކ ރ� ރ� ސ� 
ފ އ� ވ�ޔ� 
ކ ނ�ތ� ފ� ނ� ގ� ވ
 ކ� ކ� ތ� 
ރ 
ލ� އ�ދ 
މ

ނ�  ރ� ކ� 
ސ 
އ� ދ�ރ ތ� ބ� 
  .ހ�ސ

ނ�   -5   ރ� ކ� 
ސ 
އ� ދ�ރ ތ� ބ� 
ލ� ހ�ސ 
ގ� މ ކ� ތ� 
ރ 
ނ� އ�ދ ގ� މ�ނ�ވ� ރ� 
ކ ރ�   .ސ�

ރ�   -6   ކ� 
ސ 
އ� ދ�ރ ތ� ޓ� ކ� ރ�ޕ- ކ�އ� ގ� އ� ލ� ރ� ނ� ރ ޖ� ޑ�ޓ� ހ$ އ� ޖ� ނ� ޅ� އ� އ� 
މ

 
ހ$ އ�ދ ބ� 
މ ގ� ކ� ރ� 
ކ ރ� ، ސ� ށ� ކ� ގ� ހ� 
އ� ފ ތ� ޅ� ވ� ށ� ފ�ޔ� ކ� ތ� 
ރ

ނ�  ގ� ނ�   .އ�

  7-   
އ�ވ ފ� ށ� ކ� ދ� ރ� އ�ސ
 ޚ� ށ� ފ� ރ� ރ� އ�ތ� ވ� ށ� ރ� ވ� އ�ވ
 މ�ނ� ފ� ށ� ކ� ދ� އ� ހ�

އ�  
ބ ބ� ނ� ސ� ހ� ޖ� ނ� ރ� ކ� ދ� ރ� އ�ސ
 ޚ� ށ� ފ� ތ� ގ� ، އ� މ� ނ� 
އ�ވ ގ� މ� ކ�

ނ�  ލ� މ�ޓ�ނ� ބ� ތ� ކ� ލ� 
  .ޙ

ޓ�   -8   ނ� ރ� ނ� ގ� ތ� 
ރ ގ� ފ� ތ� ލ� އ� އ� ދ� 
މ ގ� ނ� ނ� ށ� ލ- ރ� 
ކ ރ� ސ�

ގ� ފ�  ޖ�ލ�ހ� އ� މ� ގ� މ� ނ� ދ�ނ� ޅ�ގ� ގ� 
ރ އ� ހ$ ދ� ޖ� ނ� ރ� ކ� 
ދ ނ� އ� ތ� 
ރ

ނ�  ރ� ނ� ކ� ކ� ނ� ހ$ ކ� ޖ� ނ� ރ�   .ކ�

ނ�   -9   ފ�ހ� ގ� އ� ލ� ރ� ނ� ރ ޖ� ޑ�ޓ� އ� އ� 
ރ�ޓ�އ ތ- ރ� އ� ނ�ޓ� ސ� މ� ޑ�ވ� ލ� މ-

ނ�  ލ� އ� ބ� ތ� ތ� ކ� އ� ސ� ރ
 މ�   .ކ�

ނ�   .10   ޅ� އ� ނޑ� އ� ކ� ތ� ރ� 
ސ ހ$ މ� ޖ� ނ� ޅ� އ� ނޑ� ނ� ކ� ޖ�ލ�ހ� ގ� މ� ނ� ޔ�ތ� އ�   .ރ�

ގ�  މ�  -11   
ދ އ� 
،  10ނ�  1މ ށ� ޗ� އ� ގ� މ� މ� ކ� ނ� އ�ވ
 ކ� ފ� ށ� ކ� ނ� 
ޔ ށ� ބ�
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ނ�  ޅ� ހ� ށ� ށ� ހ� ޖ�ލ�ހ� ށ� މ� ކ� ރ� 
ޔ އ� ޓ� ތ� މ�ޓ�ގ� ރ�ޕ-   .ކ�

)ށ( ގ�     އ�ދ� 
ވ ގ� ގ� ޖ�ލ�ހ� ގ� މ� ނ� ޔ�ތ� އ� ތ�ނ� 100ރ� މ� ގ� ތ� އ�ވ
 ގ� ފ� ށ� ކ� ނ� 
ޔ އ� ބ� ގ� 
ދ އ� 
ނ� މ މ�ޓ�ގ� ވ� ކ�

 
ކ ނ�ތ� ފ� ނ� ވ
 ކ� 
ސ ރ� ހ�އ� 
ކ ރ� ނ$ ސ� އ� ހ�މ� ގ� 
އ�ރ 
ގ� ދ ތ� ޔ� ލ�އ� �އ ސ� ގ� މ� ކ� ތ� 
ރ 
ރ� އ�ދ 
ފ އ� ވ�ޔ�

ވ�  އ� ލ�ގ� ގ� އ� ކ� ތ� ނޑ� ގ� ނ�ވ� މ�ނ� ނ� ނ� ނ�، އ� 
ލ އ� ބ� ތ� ބ� 
ރ� ހ�ސ ހ�   .އ�

ރ�   -1   
ފ އ�، ވ�ޔ� 
ކ ނ�ތ� ފ� ނ� އ� ކ� ތ� 
ރ 
ރ�ގ�  އ�ދ 
ފ ނ
 ވ�ޔ� ދ� ރ� ނ�، ހ� ގ� ތ� ހ�ނ� ވ� ނ�، ނ� ދ� ނ� މ� ހ�ނގ�

ނ�  ލ� ތ- ބ� ނ� ލ� �ސ   .އ�

ގ� ހ�ނ�   -2   ކ� ތ� 
ރ 
ރ� އ�ދ 
ފ ތ� ވ�ޔ� ވ� ގ� ނ� ކ� ނ�ތ� ފ� ނ� ، ކ� ށ� މ� ރ� ކ� 
ނ ދ� ރ� ށ� ހ� ރ� ނ� އ�ތ� ގ�

ނ�  ލ� ތ- ބ� އ�ވ$ ފ� ށ� އ� ކ� ތ� ކ� އ� ސ� ސ� މ� ވ� އ�   .އ�

  3-   
ނ ދ� ރ� ށ� ހ� ރ� ހ� ނ� އ� ރ� ހ� ނ� އ� ތ� ދ� ލ� 
ލ� ޙ 
ގ� މ ކ� ތ� 
ރ 
ރ� އ�ދ 
ފ ތ� ވ�ޔ� ވ� ގ� ނ� ކ� ނ�ތ� ފ� ނ� ކ�

ނ�  ލ� ތ- ބ� ނ� މ� ތ� ވ� މ� ތ� ނ�ކ� ވ� ތ- ނ� ނ� މ�   .ވ�

ކ�   -4   ތ� 
ރ 
ރ� އ�ދ 
ފ ތ� ވ�ޔ� ވ� ގ� ނ� ކ� ނ�ތ� ފ� ނ� ، ކ� އ�ރ� 
ލ ށ� ބ� ތ� އ�ވ
 ގ� ފ� 
ޅ އ� ށ� ކ� ޓ� އ� ޖ� ގ� ބ�

ނ�  އ� ކ� ، އ� މ� ނ� 
ވ ގ� ހ� 
ށ� ފ ތ� ގ� އ�، އ� 
މ ލ� ތ- ބ� ވ$ ގ� ހ� 
އ� ފ މ� އ�ޓ� ޑ� އ� ފ� ބ� 
ޔ
 ޚ�ލ ދ� 
އ

ނ�  ލ� ތ- ބ� އ� ދ� ރ� އ�ވ
 ޚ� ފ� 
ޅ އ� ށ� ކ� ށ� އ� ކ� މ�   .ކ�

އ�   -5   ތ� ބ� 
ރ� ހ�ސ ހ� އ�ވ
 އ� ފ� ށ� ކ� ޑ�ޓ� ގ� އ� ކ� ތ� 
ރ 
ރ� އ�ދ 
ފ ތ� ވ�ޔ� ވ� ގ� ނ� ކ� ނ�ތ� ފ� ނ� އ�،  ކ� 
މ ލ� ބ�

ނ�  އ�  އ� ހ�ނގ� ތ� ނ� ގ� ކ� މ� ރ� ކ� ޑ�ޓ� ނ� އ� ތ� ނ� ތ� އ�، އ� 
މ ޓ� އ� ހ� ލ� ބ� ބ� 
ގ� ހ�ސ ކ� ތ� 
ރ 
އ�ދ

ތ-  ތ�ނ� މ� ގ� ތ� ވ
 ގ� ތ� ގ� އ� ލ
 އ� �ސ އ�ވ
 އ� ހ�ފ� ޖ� މ� ށ� ހ� މ� ރ� ކ� ޑ�ޓ� އ� އ� 
މ ޓ� އ� ހ� ލ� ބ� ބ� 
ހ�ސ

ނ�  ރ� ކ� ގ� ހ� 
ނ� ފ ތ� ނ� ރ� ތ� 
ފ އ� ވ�ޔ� 
ކ ނ�ތ� ފ� ނ� ވ
 ކ� ނ� 
ބ ށ� ތ� ލ� �ސ އ�، އ� 
މ ލ�   .ބ�

ޓ�ގ�   -6   ނ� ރ� ގ� ގ� ރ� 
ކ ރ� އ�، ސ� 
ނ އ�ވ
 ލ- ފ� 
ގ ނ� ނ� ނ� ތ� ނ� ރ� ތ� 
ފ ތ� ވ�ޔ� ވ� ނ� ނ� ކ� ނ�ތ� ފ� ނ� ކ�

އ�، އ�  
މ ލ� ތ� ބ� ބ� ގ� ނ�ސ� ނ� އ�ވ
 ލ- ފ� 
ގ ނ� ނ� ނ� ތ� ނ� ތ� ނ� އ� ށ� ދ�  ދ� ޞ� ޤ� ގ� މ� ނ� ލ-

ނ�  ލ� ރ� ބ� ވ� ދ
 މ�ނ� ނ� މ� ވ� ސ�ލ� 
  .ހ

  7-   
އ�ދ ގ� ފ� 
ސ ގ� ހ�އ� ކ� ތ� 
ރ 
ރ� އ�ދ 
ފ ތ� ވ�ޔ� ވ� ގ� ނ� ކ� ނ�ތ� ފ� ނ� ށ�  ކ� ރ� ހ� ނ� އ� ރ� ހ� އ�

ނ�  ލ� ތ� ބ� އ�ވ
 ގ� ފ� ގ�ސ� ނ� މ� ކ� އ�   .ދ�
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ލ�ބ$   -8   އ�ދ
 ނ� ވ
 ފ� ނ� ށ�ގ� ކ� އ�ނ� އ� ރ� ގ� ތ� ކ� ތ� 
ރ 
ރ� އ�ދ 
ފ ތ� ވ�ޔ� ވ� ގ� ނ� ކ� ނ�ތ� ފ� ނ� ކ�

ނ� ލ�ބ$  މ� ޅ� އ� އ� ތ� ޅ� ވ� އ�، އ� ފ�ޔ� 
މ ލ� ތ- ބ� އ�ވ$ ފ� 
ޅ އ� އ� ތ� ޅ� ވ� ޙ� ފ�ޔ� 
ލ ނ� އ�ޞ� ނ� ތ� ނ� ތ�

ނ�  ރ� ކ� 
ސ 
ސ� ދ�ރ ވ� އ� ތ� 
ތ�ޖ   .ނ�

  9-   ، ތ�ނ� މ� ގ� ތ� އ�ވ
 ގ� ގ� އ�ދ� 
ވ ގ
 ގ� ނ�ގ� ހ�ނ� ފ� ނ� އ� ކ� 
ނ �ނ 
ހ$ ޤ ބ� 
މ އ� ކ� ގ� މ� ގ� ނ� ހ�ނ� ފ� ނ� ކ�

ށ�  މ� ރ� ކ� 
ދ ތ� އ� ޔ� ލ�އ� �އ ސ� ގ� މ� ޑ� އ� ބ- 
މ ލ� ތ- ބ� ނ� ދ$ މ� ރ� ކ� 
ދ ތ� އ� ޔ� ލ�އ� �އ ސ� ގ� މ� ޑ� ބ-

ފ�  ނ� ނ�، ކ� 
ދ ނ� މ� އ� ހ�ނގ� ތ� ތ� 
ލ މ� 
އ ނ�ގ� މ� ފ� ނ� އ�، ކ� 
މ ލ� ތ- ބ� ތ� އ� އ� ހ� ރ� ސ� ހ� ވ� އ� ނ�ގ� އ�

ނ�  ލ� ތ- ބ� ށ� ތ� ގ� އ� ކ
 އ� ތ� ނ� މ� ގ� ނ�ނ� ޑ� އ�، ބ- 
އ�ދ 
ވ ގ
 ގ�   .ހ�ނ�

ގ�   -10   
ދ އ� 
ޓ�  9ނ�  1މ� މ މ�ޓ�ގ� ރ�ޕ- ، ކ� ށ� ޗ� އ� ގ� މ� މ� ކ� ނ� އ�ވ
 ކ� ފ� ށ� ކ� ނ� 
ޔ ށ� ބ�

ނ�  ޅ� ހ� ށ� ށ� ހ� ޖ�ލ�ހ� ށ� މ� ކ� ރ� 
ޔ އ�  .ތ�

  
  

ތ�  ....9999 ޔ� ލ�އ� �އ ސ� ޞ� މ� އ� 
މ�ޓ�ގ� ޚ ތ� ކ� ޔ� ލ�އ� �އ ސ� ޞ� މ� އ� 
މ�ޓ�ގ� ޚ ތ� ކ� ޔ� ލ�އ� �އ ސ� ޞ� މ� އ� 
މ�ޓ�ގ� ޚ ތ� ކ� ޔ� ލ�އ� �އ ސ� ޞ� މ� އ� 
މ�ޓ�ގ� ޚ     ::::ކ�

ގ�  އ�ދ� 
ވ ގ� ގ� ޖ�ލ�ހ� ގ� މ� ނ� ޔ�ތ� އ� ތ� 101ރ� ޔ� ލ�އ� �އ ސ� ޞ� މ� އ� 
މ�ޓ�ގ� ޚ ތ� ކ� ޔ� ލ�އ� 
ތ�ނ� މ މ� ގ� ތ� އ�ވ
 ގ� ގ� 
ދ އ� 
ނ� މ ވ�

ވ�  ކ� ތ� އ� ތ� ނ� ނ�ވ� ކ� ނ� ނ� ކ� އ� ކ�   .ތ�

ތ
   )ހ( ޓ� ލ�ބ$ ޖ� ށ� ބ� މ�ޓ�އ� ތ� ކ� ޔ� ލ�އ� 
ނ�  7މ ތ� ގ� ހ$ މ
 ބ� ކ� ނ� ނ�ވ� ކ� ނ� ނ� ގ� އ� ޓ� ޖ� އ� ބ� ގ� ރ$ ތ� ގ� ހ� ވ� ދ�

ވ�  އ� ނ� 
ވ ނ� ވ� އ� 
އ� ބ މ� ވ� ލ� ދ� އ� މ� ބ� ނ� 
  . ޢ

ރ�   -1   ތ� ސ� ވ� ނ� ނ� ތ� ލ�ގ� 
އ� މ 
ކ ތ� ތ� ސ� 
ރ� ސ�ޔ ޓ� ޖ� މ� ބ� ނ� 
އ�ވ
 ޢ ފ� 
ޅ ހ� ށ� ނ� ހ� ރ� 
ކ

ދ�  ؛ އ� އ� ތ� އ� ތ� ނ� އ�ވ
 ކ� ފ� ށ� ކ� ލ� �ބ އ� ޤ� ގ� މ� ޅ� ހ� ށ� ޓ� ހ� ޖ� ށ� ބ� މ� ކ� ނ$ 
ނ� ވ ތ� ދ�ގ� 
ތ�ޞ   އ�ޤ�

ތ�   -2   ވ� ނ� ނ� ތ� ދ�ގ� 
ތ�ޞ ށ� އ�ޤ� ކ� ތ� ކ�ގ� އ� ވ� ގ� މ� ނ� އ� ހ�މ� ތ� ދ� ދ� އ�ވ
 ޢ� ފ� 
ނ އ� ހ�މ� ގ� ޓ� ޖ� އ� ބ�

ލ� 
އ� މ ތ� އ� ތ� ނ� އ�ވ
 ކ� ފ� ށ� ކ� ގ� ހ� 
ށ� ފ މ� ކ� ނ� 
ނ� ހ�ނގ ތ�   . ގ�

ރ�ޓ�ގ�   )ށ( ތ- ރ� އ� ނ�ޓ� ސ� މ� ޑ�ވ� ލ� އ� މ- 
ޒ�ރ ލ� ވ� 
އ� މ ގ� މ� ރ� ކ� 
ސ 
ޓ� ދ�ރ ޖ� ށ� ބ� ތ� ގ� ވ�ދ�ޔ� ނ� ބ�

އ�  ތ� ތ� 
ރ ނ� ފ� ހ� ނ� އ� ނ� ށ� ފ� މ� ކ� މ� ހ�ނ� ށ� މ� މ�ޓ�އ� ސ� ކ� ދ�ވ� ލ� އ� ރ� ނ� ރ ޖ� ޑ�ޓ� އ� އ� 
ރ ނ� ރ� ވ� ގ�

ތ�  ތ� 
ރ ށ� އ� ފ� ކ� ޒ�ރ� 
ވ� ހ އ� ވ� ނ� ށ� ލ�ބ�ގ� މ�ޓ�އ� ރ� ކ� 
ތ�ޔ ގ� އ�ޚ� މ� ރ� ކ� ފ� 
ތ� ސ ގ� ކ$ ނ� ދ�   . ކ�
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ވ�ދ�ޔ�   )ނ( ނ� ، ބ� ސ� ވ� މ� އ�ވ�ނ� ފ� ށ� ކ� ނ� 
ޔ އ� ބ� ގ� އ� އ� 
ދ އ� 
ނ� މ ހ� ގ� އ� އ�ދ� 
ވ ށ� މ� ގ� ކ� ތ� ގ� ނ� ހ� އ�

އ�  ކ� ޓ� ށ� މ� ކ� ނ$ އ� ހ�މ� މ� ގ� ކ� ތ� މ� 
ލ މ� ސ� އ� ނ� ޤ� 
ވ އ� 
އ� ބ ތ� ނ� ވ� ލ� ދ� އ� މ�ޓ�ގ� ބ� ވ
 ކ� އ� 
ތ�ނ� ބ މ� ގ� ތ� ، ގ�

އ�  ގ� ތ� ގ� ގ� އ� ކ� ތ� ނ� ވ� ލ� ދ� އ� ރ� ބ� އ� ސ�އ� ތ� ނ� ވ� ލ� ދ� އ� މ�ޓ�ގ� ބ� އ�، ކ� ކ� ޓ� ށ� ބ� ބ� ނ� އ� ސ� ކ� އ� މ� ހ�

ވ�  އ� ގ� ތ� ގ� ގ� އ� ކ� މ�ޓ�ތ� އ�ވ
 ކ� ވ�ފ� ލ� 
ވ ޅ� ކ� ހ� ހ
 ހ�ނދ� 
ރ ކ� ނ� މ�ޓ�ނ� ފ
ސ� ށ� ކ� މ� ދ�ޔ� ނ� ށ� ގ� ރ�އ�   . ކ�

ގ� ގ�   )ރ( އ� ކ� ތ� އ� ތ� ނ� ހ$ ކ� ޖ� ނ� ލ� ށ� ބ� ރ� މ�ޓ�ނ� އ�ތ� ތ� ކ� ޔ� ލ�އ� 
ކ� މ ކ� ވ� ރ� ހ� މ� އ� ނ� އ� ކ� ގ� ތ�

ހ�  ފ� ށ� މ� ރ� އ� ކ� ތ� 
ސ 
ގ� ދ�ރ ތ� ދ
 ގ� ނ� މ� ރ� ކ� ނ� ނ� އ�ނ� ބ$ 
ރ 
ޓ� އ� އ�ދ ޖ� އ�ވ
 ބ� ވ�ފ� ރ� ކ� �ށ� ދ ކ� އ� 
ރ 
އ�ދ

ވ�  އ� ނ� 
ޅ�ދ ހ� ށ� ލ� ހ� 
ނ� ޚ�ޔ ނ� ނ� ފ� ތ� ގ� ޅ$ ގ� 
މ   . ކ�

  )ބ(

  

  )ޅ(

  )ކ(

ގ�  ތ� ލ� އ� މ�  ދ� ނ� 
އ� ޢ 
ކ ތ� 
ރ 
ކ� އ�ދ ކ�އ� ގ� އ� ރ� 
ކ ރ� ނ� ސ� ތ� ގ� ޅ$ ޓ
 ގ� ޖ� މ�  ބ� އ� އ� ޤ� 
ކ ތ� ލ� 
ޚ�ޔ

ގ� ޚ� ނ� ރ� ބ� ނ� އ� މ� 
ކ ތ� 
ޔ ޢ�އ� މ� ކ� ޖ� ކ�އ� ރ
 އ� ކ� ތ� ކ� އ� ސ� އ� މ� ގ� ރ� ވ� ނ� ނ� ފ� ދ� ށ� ހ- މ�ޓ�އ� ލ� ކ� 
  . ޔ

ކ�  ކ�އ� ނ� އ� ތ� ގ� ހ$ ތ
 ބ� ކ� އ� ސ� ދ
 މ� ނ� މ� ރ� މ�ޓ�ނ� ކ� ނ� ކ� ލ� 
ވ ލ� ކ� އ� އ� ތ� ޓ�   . ރ�ޕ-

އ�މ� 
އ� ދ ތ� ލ� �ސ ދ
 އ� ނ� ގ� ނ� މ� ގ� ނ� ހ�ނ� ކ� ނ� ގ� ކ� ޓ� ޖ� އ� ބ� ގ� ޖ�ލ�ހ� ސ
 މ� 
އ� ދ�ރ ގ� އ� ތ� ،ގ� ށ�  ކ�

ށ�  މ� ދ�ޔ� ނ� ށ� ގ� ރ�އ� ނ� ކ� ކ� ނ� ކ� އ� އ� ގ� އ� ތ� ވ$ ގ� ރ� ތ�ޖ
 ނ� ށ� ނ� ކ� 
ނ ދ� ރ� ނ� ހ� ކ� ނ� ކ� އ�

ހ�  ށ� ލ� ހ� 
ހ$ ޚ�ޔ ޖ� ނ� ޅ� ހ� ށ� ނ� ހ�   . ޅ�

  )އ(

  

  ) ވ(

 
ޓ ޖ� އ�ވ
 ބ� ޅ�ފ� ހ� ށ� ނ� ހ� ތ� ގ� ޅ$ މ
 ގ� ކ� ނ� ނ$ ކ� އ� ހ�މ� ގ� 
އ�ރ 
ގ� ދ ތ� ޔ� ލ�އ� �އ ސ� ގ� މ� އ� މ�ޓ�އ� އ� ކ�

ނ�  ތ� ގ� ޅ$ އ� ގ� ތ� ލ� 
ނ� ޚ�ޔ ނ� ށ� ފ� މ�ޓ�އ� ނ�  އ� ކ� ދ�   . ހ-

ސ�  މ�ޓ�ގ� މ� އ� އ� ކ� ގ� ރ$ ގ� ތ� ރ� ހ� އ�ވ
 އ� ޅ�ފ� ހ� ށ� ޓ� ހ� ޖ� ތ� އ� ބ� ގ� ޅ$ އ
 ގ� 
އ�ރ 
ގ� ދ ތ� ޔ� ލ�އ� �ނ� އ

ތ�  ވ� ، ނ� މ� ނ� 
ވ ށ� މ� ކ� 
ވ ނ� ނ� ދ� ބ$ ރ� ރ� ޚ� ށ� އ�ތ� މ� ކ� ނ� ދ
 ކ� ނ� މ� ށ�  ހ�ނގ� ދ� ރ� އ�ވ
 ޚ� ފ� ށ� ކ� ނ� 
ޔ ބ�

ނ�  ގ� ލ� ދ� ރ� ބ� މ� އ�ތ� ނ� ކ� ހ$ ޖ� ނ� ނ� ނ� ރ� ނ� ކ� ކ� ނ� ކ� މ� އ� ނ� 
ވ   . ށ�

    

އ�  ....10101010 ތ� ރ� 
ވ
 ބ ނ� ށ� ލ�ބ�ގ� މ�ޓ�އ� އ� ކ� ތ� ރ� 
ވ
 ބ ނ� ށ� ލ�ބ�ގ� މ�ޓ�އ� އ� ކ� ތ� ރ� 
ވ
 ބ ނ� ށ� ލ�ބ�ގ� މ�ޓ�އ� އ� ކ� ތ� ރ� 
ވ
 ބ ނ� ށ� ލ�ބ�ގ� މ�ޓ�އ�         ::::ކ�

ގ�  އ�ދ� 
ވ ގ� ގ� ޖ�ލ�ހ� ގ� މ� ނ� ޔ�ތ� އ� ގ� 109ރ� 
ދ އ� 
ނ� މ ނ�  ވ� ށ� ކ�  ދ� ޓ� ށ� މ� ރ� ކ� 
ދ ތ� އ� ޔ� ލ�އ� �އ ސ� މ�ޓ�ގ� މ� އ� ކ�

ވ�  އ� ވ� ނ� ށ� ލ�ބ�ގ� މ�ޓ� އ� އ� ކ� ތ� ރ� 
ނ�ވ� ބ ނ� ނ�   . އ�
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ކ
 ގ� ) ހ( ތ� ކ� އ� ސ� ނ� ދ
 މ� މ� ރ� މ�ޓ�ނ� ކ� ނ� ކ� ރ� ކ� ޒ�ރ� 
އ� ހ ތ� ތ� 
ރ އ� ފ� ހ� މ� ނ� ހ$ އ� ޖ� ނ� ރ� ކ� ޒ�ރ� 
ނ� ހ   .ޅ�ގ�

ހ$ ) ށ( ޖ� ނ� ދ� ނ� ހ- ކ� ތ� ތ� 
ރ މ� ފ� އ� 
އ�، ޢ 
ނ ނ� ކ� ތ� 
ރ 
ގ� އ�ދ ރ� 
ކ ރ� ނ� ސ� ޅ�ގ� ކ
 ގ� ތ� ކ� އ� ސ� ނ� ދ
 މ� މ� ރ� މ�ޓ�ނ� ކ� ކ�

ނ�  ދ� އ� ހ- ތ� ޑ� ކ- އ� ރ� 
މ ކ�ޔ�   .ލ�ޔ�

ހ$ ) ނ( ޖ� ނ� ލ� ނ� ބ� ޅ�ގ� ކ
 ގ� ތ� ކ� އ� ސ� ނ� ދ
 މ� މ� ރ� މ�ޓ�ނ� ކ� މ�  ކ� އ� 
އ�، ޢ 
ށ ކ� ތ� 
ރ 
ގ� އ�ދ ރ� 
ކ ރ� ނ� ސ� ކ� ނ� ކ�

ނ�  ތ� ހ$ ގ� މ
 ބ� ކ� ނ� ގ
 ކ� ނ� ހ�ނ� ކ� ތ� ތ� 
ރ މ� ފ� އ� 
އ�، ޢ 
ނ ނ� ކ� ތ� 
ރ 
ގ� އ�ދ ރ� 
ކ ރ� އ�، ސ� 
މ ލ� ށ� ގ�ސ� ބ� ކ� ތ� ތ� 
ރ ފ�

ނ�  ދ�ގ� ނ� އ� މ� އ� ލ�ޔ� ގ� ކ� ތ� 
ރ 
ތ� އ� އ�ދ ވ� ށ� ނ� ކ� ލ� ދ� އ� ކ
 ބ� ތ� 
ރ 
އ� އ� އ�ދ ގ� މ� ކ� ނ� ހ$ ކ� ޖ� ނ� ދ� ތ� ހ- 
މ �ލ ޢ� މ�

ނ� މ�  ދ� ތ� ހ- 
މ �ލ   . ޢ�

ނ� ) ރ( 
ޔ އ�ނ� ބ� ރ� ތ� ގ� ، އ$ 
މ ރ� ކ� ޒ�ރ� 
ނ� ހ ހ$ މ�ހ� ޖ� ނ� ރ� ކ� ޒ�ރ� 
ނ� ހ ޅ�ގ� ކ
 ގ� ތ� ކ� އ� ސ� ނ� ދ
 މ� މ� ރ� މ�ޓ�ނ� ކ� ކ�

ނ�  ދ� ސ� ހ- ކ�ބ� ގ� ހ� ނ� ހ$ މ�ހ� ޖ� ނ� ދ� ސ� ހ- ކ�ބ� އ�، ހ� 
މ ގ� ނ� ނ� 
ޔ ގ� ބ� ނ� ހ$ މ�ހ� ޖ� ނ� ގ�   .ނ�

ނ� ) ބ( ނ� ފ� ޅ�ގ� ކ
 ގ� ތ� ކ� އ� ސ� ނ� ދ
 މ� މ� ރ� މ�ޓ�ނ� ކ� އ� އ� ކ� ގ� ކ� ތ� ތ� ލ� 
ވ
 ހ ނ� ނ� ތ� ބ$ މ� ތ� ޚ�ދ� ވ� ފ
 ނ� ނ� ލ�

ނ� ލ�  ދ� ށ� ހ- ރ�ކ� ވ� ދ� ޓ� މ� ރ�އ� ޓ$ ރ� ކ� މ�ޓ�ގ� ސ� އ� ކ� ތ� މ� ތ� ޚ�ދ� ވ� އ� ނ� އ�   . ފ�

ނ� ) ޅ( ރ� ކ� ލ� ދ� ނ� ބ� ކ�ޔ� އ�، ލ�ޔ� 
މ ރ� ކ� ސ� ރ� ތ� ވ�ލ� ކ� އ� ސ� ކ� މ� ކ
 އ� މ�ޓ�ތ� ނ� ކ� ހ� ގ� އ� ޖ�ލ�ހ�   .މ�

ޖ� ) ކ( ނ�އ� ށ� ފ� މ�ޓ� އ� އ� މ�  ކ� ގ� އ� ތ� ލ� 
އ� ހ ތ� ނ� ވ� ލ� ދ� އ� މ�ޓ�ގ� ބ� އ� ކ� ގ� އ� ރ� ވ� ސ� ވ� ނ� ދ� �ރ� ނ އ� ގ� ދ� ޖ�ލ�ހ�

ނ�  ވ� އ�   .ބ$

ހ$ ) އ( ޖ� ނ� ދ� ނ� ހ- ކ� ތ� 
ޔ ޢ�އ� މ� އ�، ޖ� 
ކ ތ� ޖ�ލ�ސ� ދ
 މ� ނ� ހ� �ނ 
ގ� ޤ ރ� ނ� ބ$ ޅ�ގ� ކ
 ގ� ތ� ކ� އ� ސ� ނ� ދ
 މ� މ� ރ� މ�ޓ�ނ� ކ� ކ�

ތ�  
މ �ލ ޢ� ނ� މ� ދ� ށ� ހ- ރ�ކ� ވ� ދ� ޓ� މ� ރ�އ� ޓ$ ރ� ކ� މ�ޓ�ގ� ސ�  . ކ�

ނ�  ....11111111 މ� ނ� ނ�ނ� ކ� ނ� މ�ޓ�ނ� ކ� ނ� ކ� މ� ނ� ނ�ނ� ކ� ނ� މ�ޓ�ނ� ކ� ނ� ކ� މ� ނ� ނ�ނ� ކ� ނ� މ�ޓ�ނ� ކ� ނ� ކ� މ� ނ� ނ�ނ� ކ� ނ� މ�ޓ�ނ� ކ�         ::::ކ�

ގ�  އ�ދ� 
ވ ގ� ގ� ޖ�ލ�ހ� ގ� މ� ނ� ޔ�ތ� އ� ނ� 127ރ� 
ރ ކ� ލ� މ� އ� އ� ގ� މ� މ� ނ� ނ�ނ� ކ� ނ� މ�ޓ�ނ� ކ� ތ�ނ� ކ� މ� ގ� ތ� އ�ވ
 ގ� ގ� 
ދ އ� 
ނ� މ ވ�

ވ�  ށ� ތ� ނ�ވ� ގ� ނ� ނ�  .އ�

ށ� އ�) ހ( މ� މ� އ� ނ�ނ� މ� ކ� ނ� އ� ޤ� 
ތ�ފ ގ� އ�އ� ނ� ރ� ބ� ނ� އ� މ� ގ� މ� މ� އ� ނ�ނ� ތ� ލ� ސ� އ� މ
 މ� މ�ޓ�ނ� ނ�ނ� ނ� ކ� 
ވ ނ� ދ$ ނ� ކ� ސ�

ވ�  އ� . އ� ގ� ޓ� ވ� ވ- ޒ�ރ� 
ށ� ހ މ�ޓ�އ� ނ� ކ� 
މ ނ� ނ�ނ� ކ� ނ� ހ$ ކ� ޖ� ނ� މ� މ�ޓ�ނ� ނ�ނ� އ� ކ� ގ� ކ� ތ� ތ� ލ� 
ލ�ބ$ ހ ޤ� ނ� 
ތ�ފ ގ� އ�އ� ނ� ރ� ބ� ނ� މ�

ވ�  ނ� ނ� ތ� ޔ� ބ�އ� ލ� ޣ� ގ� އ� ނ� ރ� ބ� ނ� ރ�ވ� މ� އ�ވ�   .ބ�

ގ� ) ށ( 
ދ އ� 
ރ�) ހ(މ� މ އ� ޤ� މ�ޓ�ގ� މ� އ� ކ� ގ� މ� ދ�ނ� ޓ� އ�ވ
 ވ- ފ� ށ� ކ� ނ� 
ޔ އ� ބ� ވ� ގ� ނ� އ� 
ވ ނ� ނ� ގ� ރ�ވ� އ�ވ� މ�ޓ�ގ� . ރ� ބ� ކ�

ޓ�  ށ� ވ- ރ�ރ� އ� ޤ� ނ�މ� ވ$ އ� ދ�  ދ� ގ� އ� އ� ލ� ސ� އ� ށ� މ� ތ� 
ރ ވ�  ފ� މ� އ� ޖ� ނ� އ� ވ� ރ� ވ� އ� ޓ� އ�   . ލ�ބ$ ވ-
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އ� ) ނ( ގ� އ� ޓ� ސ� ވ- ވ� އ� ގ
 އ� އ� ނ� ގ� އ� މ� ވ� ލ� ދ� އ� މ�ޓ�ގ� ބ� ނ� ކ� ވ$ ދ� ނ� އ� ޓ� ށ�  ވ- ކ� ރ� ބ� ނ� ނ� މ� ހ� ނ� އ� ތ� 
ރ ގ� ފ� އ� ރ� ބ� ނ� މ�

ވ�    . އ�

، ކ� ) ރ( 
ހ ށ� އ� ޓ� ށ� ވ- ކ� އ� ލ� ސ� އ� ، އ� މ� މ� ޖ� ނ� އ� ރ�ވ� ވ� ދ� އ� މ� އ� ލ� ސ� އ� ތ� ވ
 މ� 
ފ ތ� ލ� 
އ� ޚ�ޔ ގ� ދ� ގ� މ� ނ� ރ� ބ� ނ� މ�ޓ�ގ� މ�

ވ�  ނ� އ� 
ވ ނ� މ� އ� ނ�ނ� ތ� ކ� ގ� ދ� ވ� ކ
 މ� އ� ލ� ސ� އ�   .އ� މ�

  

ނ�  ....12121212 ދ� އ� ފ� އ� އ� މ�ޓ� އ� ކ� ޑ� ނ� ކ� ދ� އ� ފ� އ� އ� މ�ޓ� އ� ކ� ޑ� ނ� ކ� ދ� އ� ފ� އ� އ� މ�ޓ� އ� ކ� ޑ� ނ� ކ� ދ� އ� ފ� އ� އ� މ�ޓ� އ� ކ� ޑ�         ::::ކ�

ގ�  އ�ދ� 
ވ ގ� ގ� ޖ�ލ�ހ� ގ� މ� ނ� ޔ�ތ� އ� ގ� 129ރ� ތ� އ�ވ
 ގ� ގ� ދ� އ� 
ނ� މ ތ�ނ� ވ� އ� މ� މ�ޓ� އ� ޑ� ކ� ތ�ނ� ކ� ގ� މ� ތ� ނ�ވ� ގ� ނ� ނ� އ�

ވ�  ނ� އ� 
ދ�ދ އ� ފ�   .އ�

މ�ޓ�  )ހ( މ�ޓ�  ނ� ކ� ޑ� ކ� ށ� ކ� މ�ޓ�އ� ނ� އ� ކ� ޅ�ގ� ކ
 ގ� ތ� ކ� އ� ސ� ރ
 މ� އ� ކ� ވ�  އ� އ� ނ� 
ދ�ދ އ� ފ�   .އ�

ގ�   )ށ( 
ދ އ� 
ވ
 ) ހ(މ� މ ނ� ށ� ލ�ބ�ގ� މ�ޓ�އ� އ� ކ� ސ� މ� ވ� ށ� މ�ޓ�އ� ޑ� ކ� ދ
 ކ� އ� ފ� ތ�ނ� އ� މ� ގ� ތ� އ�ވ
 ގ� ގ�

ރ� ވ� ހ� އ� ނ� 
ވ ނ� އ� ލ�ބ�ގ� ކ� ތ� ރ� 
  .ހ
 ބ

މ
 ނ�ނ�   )ނ( ނ� ނ�ނ� ކ� މ�ޓ�އ� ޑ� ކ� ކ�،ކ� މ� ދ�  މ� މ� 
މ މ� ، އ� ނ�ނ� މ�ޓ�ނ� އ� ކ� އ�، މ� ޅ� ހ� ށ� ށ� ހ� މ�ޓ�އ� އ� ކ� މ�

ނ�  ޅ� އ� ނޑ� އ� ކ� ތ� ވ� ގ� ކ� މ� މ� ހ$ ނ�ނ� ، އ�  .ޖ� މ� ނ� 
ރ ކ� ލ� �ބ ނ� ޤ� މ� މ�ޓ�ގ� ނ�ނ� ޑ� ކ� ، ކ� މ�ޓ�ނ� އ� ކ� މ�

މ�  މ�ޓ�ގ� ނ�ނ� މ� ނ�ނ� އ� ކ� ވ� ކ� މ� އ� ވ$ނ� ލ� އ� ބ� ގ� މ� އ� ކ� މ�   .މ�

ތ�   )ރ(  އ� ނ� ނގ� ށ� އ� ކ� ފ� 
ނ�، ސ 
ވ ނ� ރ� ކ� ލ� 
ވ އ� ހ� މ� ވ$ ކ� ރ� ކ� ލ� 
ވ ކ
 ހ� މ�ޓ�އ� ޑ� ކ� ، ކ� ނ� ކ� މ�ޓ�އ� ކ�

ވ�  ށ� މ� ރ� ކ� 
ދ އ� އ� ތ� ޔ� ލ�އ� �އ ސ� ، އ� މ� ހ� ފ� ށ� މ� ޅ� އ� ނޑ� އ� ކ� ތ� ޔ� ލ�އ� �އ ސ�   .މ�

ޑ�   )ބ( މ� ކ� ކ� އ� އ� ތ� ޔ� ލ�އ� �އ ސ� ވ$ މ� ރ� ކ� ލ� 
ވ ކ
 ހ� މ�ޓ�އ� މ�ޓ� ކ� ޑ� ކ� ކ� ، އ� ނ� މ� ށ� ނ�މ� ކ� 
ދ ޓ�ނ� އ�

ވ�  ނ�އ� ވ�   .އ�

ވ$   )ޅ( ލ� އ� ބ� ގ� ތ� މ�ޓ�ގ� ގ� ޑ� ކ� އ� ކ� މ�ޓ�އ� ތ� އ� ނ� ކ� ވ� އ� ނ� ހ� ފ- ކ� ސ� 
، ޓ އ� ލ� ނ� ދ
 ޕ� އ� ފ� ނ� އ� ތ� 
ރ ގ� ފ�

ވ�  ށ� ކ� ނ�ޓ� ޑ� ޔ� ރ� ކ� ވ� ށ� މ�ޓ�އ� އ� ކ� ތ� މ� ވ� އ� ނ� މ�ޓ�އ� ސ� ކ� ވ� އ� ދ
 އ� އ� ފ� އ�ނ� އ� ރ� މ�ޓ�ގ� ތ�   .ކ�

  

މ�ޓ�ގ�  ....13131313 މ�ޓ�ގ� ކ� މ�ޓ�ގ� ކ� މ�ޓ�ގ� ކ� ތ� މ� މ� މ� މ�     ކ� ނ� ގ� 
ދ ނ� ށ� ގ� ރ�އ� ތ� ކ� ކ� އ� ތ� ސ� ނ� ގ� 
ދ ނ� ށ� ގ� ރ�އ� ތ� ކ� ކ� އ� ތ� ސ� ނ� ގ� 
ދ ނ� ށ� ގ� ރ�އ� ތ� ކ� ކ� އ� ތ� ސ� ނ� ގ� 
ދ ނ� ށ� ގ� ރ�އ� ތ� ކ� ކ� އ�     ::::ސ�
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މ�ޓ�ނ� ) ހ( އ� ކ� އ� ލ� ސ� އ� ވ�  މ� ނ� ތ�ނ� ގ� މ� ތ� ނ�ވ� ގ� ނ� ނ� ނ� އ� 
ރ ކ� ލ� މ� އ� ޢ� ގ� މ� ރ� ސ
 ކ� 
  . ދ�ރ

އ�. 1 
އ ލ� ސ� އ� ނ�  މ� ތ� ޅ$ ގ� ނ� ގ� ކ� ތ� ތ� 
ރ ހ$ ފ� ބ� 
މ ނ� އ�  ކ� މ� ކ
 ލ�ޔ� ޔ� ލ� ސ� އ� ނ�  މ� ދ� ތ� ހ- ގ� ނ� ނ� ދ� ފ�   .މ�

އ�. 2 
އ ލ� ސ� އ� ކ� މ� ކ�އ� ނ� އ� ތ� ގ� ހ$ ނ�  ބ� ދ� ތ� ހ- ގ� ނ� ނ� ށ� ފ� ކ� ތ� ތ� 
ރ ށ� އ� ފ� ކ� ޒ�ރ� 
އ� ހ ތ� ތ� 
ރ   .ފ�

ނ� . 3 ދ� ހ- 
ފ ނ� ލ� ނ� ގ� ފ� ނ� ރ� 
ކ 
ރ�ބ ޖ� ގ� ތ� މ� ކ� ދ� އ� އ� މ� 
އ ލ� ސ� އ�   މ�

އ� . 4 ތ� މ�ގ� ނ� ނ�ނ� ރ� ކ� ލ� މ� އ� އ� ލ� ލ� ބ� ސ� އ� މ
  މ� ވ� ސ� ބ� އ� ކ�  އ� އ�،  ،އ� ލ� 
ވ ލ� ކ� އ� އ� ޓ� ގ� ރ�ޕ- ޖ�ލ�ހ� ގ� މ� ނ� ޔ�ތ� އ� ރ�

ގ�  ތ� އ�ވ
 ގ� ގ� އ�ދ� 
ވ ތ�ނ� ގ� ނ�  މ� ޅ� ހ� ށ� ޓ� ހ� ށ� ރ�ޕ- ޖ�ލ�ހ�   .މ�

ގ�  )ށ( 
ދ އ� 
މ�ޓ�ގ� ) ހ( މ�މ ނ� ކ� ށ� ނ� ޖ�  ދ� ދ� އ� ހ- މ� ތ� ލ�ޔ� ވ� އ� ނ� ތ� 
ރ ހ$ ފ� ޖ� ނ� ރ� ކ� ލ� ދ� އ� އ� އ�ނ� ބ� ތ� 
ރ ހ$ ފ�

އ�  ނޑ� ވ� ޅ
 ކ� ނ� މ�ޓ�ނ�   .ނ� ކ�

  

މ�ޓ�ގ�  ....14141414 މ�ޓ�ގ� ކ� މ�ޓ�ގ� ކ� މ�ޓ�ގ� ކ� ޓ� ކ� ރ�އ� ޓ$ ރ� ކ� ޓ� ސ� ރ�އ� ޓ$ ރ� ކ� ޓ� ސ� ރ�އ� ޓ$ ރ� ކ� ޓ� ސ� ރ�އ� ޓ$ ރ� ކ�     : : : : ސ�

ޖ�ލ�ހ� މ�ޓ�ގ� ކ� ) ހ( ތ�ނ� މ� ގ� މ� 
ފ ގ� ލ� ރ�ރ� އ� ޤ� ނ� މ� 
ޅ އ� ނޑ� ޓ� ކ� ރ�އ� ޓ$ ރ� ކ� ވ� ސ� އ� އ�ސ�   . ގ� ރ�

އ� ) ށ( ގ� ޓ� ރ�އ� ޓ$ ރ� ކ� ވ� ސ� އ� ރ�ރ� އ� ޤ� ނ� މ� 
ޅ އ� ނޑ� ދ� ކ� ދ� ގ� އ� ނ� ފ� ޒ� އ� ވ� ނ� މ� 
ރ ތ� ކ� ކ� އ� ސ�   . މ�

ނ� ) ނ( ތ� ޅ$ ގ� ގ� 
ކ ތ� ތ� ކ� އ� ސ� މ�ޓ�ގ� މ� މ�ޓ�ގ� ކ� ނ� ކ� 
ރ�ވ 
ދ ބ� 
ވ ނ� ޖ� ފ� ޒ� އ� ވ� ހ
 މ� މ� ނ� ޓ� ގ� އ� ރ�އ� ޓ$ ރ� ކ� ސ�

ވ�  ށ� އ� ރ�ރ� އ� ޤ�   . މ�

  

15151515....  
ޑ ނ� ޖ� މ�ޓ�ގ� އ� ޑ
 ކ� ނ� ޖ� މ�ޓ�ގ� އ� ޑ
 ކ� ނ� ޖ� މ�ޓ�ގ� އ� ޑ
 ކ� ނ� ޖ� މ�ޓ�ގ� އ�         ::::ކ�

ގ�  އ�ދ� 
ވ ގ� ގ� ޖ�ލ�ހ� ގ� މ� ނ� ޔ�ތ� އ� ތ�ނ� 138ރ� މ� ގ� ތ� އ�ވ
 ގ� ގ� ދ� އ� 
ނ� މ މ�ޓ�ގ�  ވ� ނ� ކ� 
ޅ އ� ނޑ� ޑ
 ކ� ނ� ޖ� މ�ޓ�ގ� އ� ކ�

ވ�  ރ�ރ� އ� ޤ�   . މ�

  

ނ�  ....16161616 ރ� ކ� ލ� ދ� ނ� ބ� ޅ$ ލ�ޔ� ހ� ށ� ށ� ހ� މ�ޓ�އ� ނ� ކ� ރ� ކ� ލ� ދ� ނ� ބ� ޅ$ ލ�ޔ� ހ� ށ� ށ� ހ� މ�ޓ�އ� ނ� ކ� ރ� ކ� ލ� ދ� ނ� ބ� ޅ$ ލ�ޔ� ހ� ށ� ށ� ހ� މ�ޓ�އ� ނ� ކ� ރ� ކ� ލ� ދ� ނ� ބ� ޅ$ ލ�ޔ� ހ� ށ� ށ� ހ� މ�ޓ�އ�     ::::ކ�
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ނ�  ވ$ ދ� ނ� ރ
 ގ� ނބ� ތ� އ� ވ� ވ$ނ� ނ� ރ� ޙ� ކ� 
ލ ތ� އ�ޞ� ވ� ވ$ނ� ނ� ރ� ލ� ކ� ދ� އ� ބ� މ� ވ�ސ� ލ�ޔ� އ� ޅ$ އ� ހ� ށ� ށ� ހ� މ�ޓ�އ� ކ�

ވ�  ނ� ނ� ދ� ލ�ބ�ގ� އ� މ�ޓ�ގ� ހ�   . ކ�

 

ޅ�  ....17171717 ތ
 ގ� ކ� އ� ސ� މ�ޓ�ގ� މ� ޅ� ކ� ތ
 ގ� ކ� އ� ސ� މ�ޓ�ގ� މ� ޅ� ކ� ތ
 ގ� ކ� އ� ސ� މ�ޓ�ގ� މ� ޅ� ކ� ތ
 ގ� ކ� އ� ސ� މ�ޓ�ގ� މ� ނ� ކ� ރ� މ�ޓ�ނ� ކ� ނ� ކ� ކ� ނ� ރ� ކ� ހ� ނ� ނ� ރ� މ�ޓ�ނ� ކ� ނ� ކ� ކ� ނ� ރ� ކ� ހ� ނ� ނ� ރ� މ�ޓ�ނ� ކ� ނ� ކ� ކ� ނ� ރ� ކ� ހ� ނ� ނ� ރ� މ�ޓ�ނ� ކ� ނ� ކ� ކ� ނ� ރ� ކ� ހ�     ::::ނ�

ށ�  ކ� މ� ރ
 ކ� ނ� ކ� ގ� ރ� ނ� ހ� ޅ� ތ
 ގ� ކ� އ� ސ� މ�ޓ�ގ� މ� ކ� ކ� މ� ރ
 ކ� މ�ޓ�ނ� ކ� ނ� ކ� ށ� ގ� ދ� ރ� 
ށ� ލ�ބ�ދ$ ބ މ�ޓ�އ� ކ�

ވ�  ނ� އ� 
ވ ނ� 
މ�ޓ�ގ� . ވ ނ� ކ� 
މ ނ� ނ�ނ� މ� ގ� ނ�ނ� ހ� މ� ފ� ނ� ގ� އ� މ� މ� އ� ކ� ނ� ޖ� ދ�އ� ފ� އ� އ� ފ� 
ސ� ޚ�ލ ވ� އ� ދ� އ� މ
 މ� ކ� އ�

ބ� ލ� ޣ� ވ� އ� ނ� ނ� ތ� ޔ�  . އ�

ނ�  ....18181818 ގ� ނ� ނ� 
ޔ ގ� ބ� ނ� ވ$ މ�ހ� ރ� ޒ�ރ� ކ� 
ށ� ހ މ�ޓ� އ� ނ� ކ� ގ� ނ� ނ� 
ޔ ގ� ބ� ނ� ވ$ މ�ހ� ރ� ޒ�ރ� ކ� 
ށ� ހ މ�ޓ� އ� ނ� ކ� ގ� ނ� ނ� 
ޔ ގ� ބ� ނ� ވ$ މ�ހ� ރ� ޒ�ރ� ކ� 
ށ� ހ މ�ޓ� އ� ނ� ކ� ގ� ނ� ނ� 
ޔ ގ� ބ� ނ� ވ$ މ�ހ� ރ� ޒ�ރ� ކ� 
ށ� ހ މ�ޓ� އ�     ::::ކ�

ގ�   )ހ( އ�ދ� 
ވ ގ� ގ� ޖ�ލ�ހ� ގ� މ� ނ� ޔ�ތ� އ� ތ�ނ� 131ރ� މ� ގ� ތ� އ�ވ
 ގ� ގ� ދ� އ� 
ނ� މ ގ� ވ� އ� ވ$ މ�ހ� ރ� ކ� ޒ�ރ� 
ށ� ހ މ�ޓ�އ� ކ�

އ� ގ� މ� ރ� ކ� ފ� 
ތ� ސ 
މ �ލ ޢ� އ�ނ� މ� ބ� ގ� ކ� ނ� މ�ހ� ތ� އ� ވ� އ� ނ� ގ� މ� ގ� ނ� ނ� 
ޔ މ�  ، ބ� މ�ޓ�ނ� ޢ� ނ� ކ� 
ރ ކ� ލ�

ވ�  ނ� ތ�ނ� މ� ގ� ތ� ނ�ވ� ގ� ނ� ނ�   .އ�

ގ�   -1   ކ� ތ� ލ� 
ވ ވ� ސ� ނ� ރ� އ
 ކ� 
ނ އ�، އ$ ރ�ގ� ގ� ކ� މ� ރ� ކ� ޒ�ރ� 
ވ$ މ�ހ
 ހ ރ� ކ� ޒ�ރ� 
ށ� ހ މ�ޓ�އ� ކ�

ވ�  އ� ނ� 
ވ ނ� ޅ� އ� ނޑ� މ�ޓ�ނ� ކ� ލ� ކ� �ސ ނ$ އ� 
ރ އ� ކ� ތ� ލ� 
ވ އ�، ސ� 
ތ ވ� 
  .ބ

ދ
 މ�   -2   ނ� މ� ވ� ރ� މ�ޓ�ނ� ކ� ވ$ މ�ކ� ރ� ކ� ޒ�ރ� 
، ހ ނ� ޅ�ގ� ކ
 ގ� ތ� ކ� އ� ވ
 ސ� ނ� ރ� އ�ނ� ކ� ބ� ގ� ކ� 
ހ

ވ�  ރ�ރ� އ� ޤ� މ�ޓ�ގ� މ� ނ�، ކ� 
ށ ފ� ނ� ރ� ލ� ކ� 
ވ   .ސ�

ކ�   -3   ރ� ބ� ނ� ނ� މ� ހ� ، އ� ނ� މ� ނ�މ� ށ� އ� ކ� ތ� ލ� 
ވ ވ
 ސ� ނ� ނ� ނ� ބ$ ރ� ރ�ރ� ކ� އ� ޤ� މ�ޓ�ގ� މ� ކ�

 
ވ ނ� ނ� ށ� ބ$ މ� ރ� ކ� ލ� 
ވ އ�، ސ� ލ� ރ�ރ� ބ� އ� ޤ� މ�ޓ�ގ� މ� ތ- ކ� ނ� ނ� ށ� ބ$ މ� ރ� އ� ކ� ލ� 
ވ ސ�

ތ� ދ$  ޞ� ރ� ށ� ފ� ނ� ނ� ރ� ބ� ނ� ވ� މ� އ� ނ� 
ވ   .ނ�

  

  

  

ރ�   -4 ޅ$ އ�ތ� ގ� 
މ ، ކ� ނ� މ� ށ� ނ�މ� ކ� ލ� 
ވ ނ� ސ� ރ� ބ� ނ� މ�ޓ�ގ� މ� އ� ކ� 
ރ�ރ އ� ޤ� މ�ޓ�ގ� މ� ކ�

މ�ޓ�ގ�  އ�ނ� ކ� ބ� ގ� ކ� އ� މ�ހ� ، އ� ތ- ތ� ނ� އ� ށ� ދ$ މ�ޓ�އ� ށ� ކ� އ� ލ� މ�އ� ކ� އ� މ�ހ� އ� އ� ތ� 
މ �ލ ޢ� މ�

ވ�  އ� ނ� 
ވ ނ� ރ� ކ� ފ� 
ރ�ރ� ސ އ� ޤ�   .މ�
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ނ�  ....19191919 ސ� ދ�ނ� ކ�ބ� ނ� ހ� ސ� ދ�ނ� ކ�ބ� ނ� ހ� ސ� ދ�ނ� ކ�ބ� ނ� ހ� ސ� ދ�ނ� ކ�ބ�         ::::ހ�

ޖ�ލ� ގ� މ� ނ� ޔ�ތ� އ� ގ� ރ� އ�ދ� 
ވ ގ� ގ� ނ� 132ހ� އ�  ވ� ގ� މ� ދ� ސ� ހ- ކ�ބ� ށ� ހ� މ�ޓ�އ� ތ�ނ� ކ� މ� ގ� ތ� އ�ވ
 ގ� ގ� ދ� އ� 
މ

ވ�  އ� ނ� 
ވ ނ� ރ� ކ� ލ� މ� ތ�ނ� އ� ގ� މ� ތ� ނ�ވ�ގ� ނ� ނ�  .އ�

ނ�   )ހ( ނ� ކ� ޅ� ނ� އ� ރ� ކ� ، އ� ރ�ނ� ގ� ކ� މ� ށ� އ� ފ� ޤ�ޤ� ޙ� އ�، ތ� ކ� ޓ� ށ� މ� ލ� ތ� ބ� ގ� 
އ�ވ ފ� 
އ� ހ�ނގ މ� ކ�

ތ�  ގ� ނ� ނގ$ ށ� އ� ކ� ފ� 
ނ� ސ ކ� އ� ތ� ކ� އ� ސ� ވ� މ� އ� ނ� 
ވ ނ� ރ� ކ� ނ� 
ލ ރ�ރ� އ�ޢ� އ� ޤ� މ�ޓ�ގ� މ� ، ކ� . ށ�

ނ�  
ވ ނ� ށ� ލ�ބ� އ� 
ނ ކ� އ$ ކ� ތ� އ�ދ� 
ވ މ�ޓ�ގ� ގ� މ� ކ� ނ� 
ވ ށ� މ� ކ� ޖ� ދ�އ� ކ� އ� ނ� މ�ހ� ނ� ށ� އ� މ� ދ�ނ� ސ� ކ�ބ� ހ�

ވ�  ކ� ޗ� އ�   .އ�

ވ�   )ށ( އ� ނ� 
ވ�ދ ވ� ޒ�ރ� 
އ� ހ ގ� ކ� އ� 
ކ ކ�ލ� ގ� ވ� 
ނ ، އ$ ށ� އ� 
ވ
 މ�ހ ޒ�ރ� 
ށ� ހ މ�ޓ�އ� އ� ކ� ކ� ޓ� ށ� މ� ސ� ދ�ނ� ކ�ބ� . ހ�

ސ�  ވ� ތ� ގ� ވ� ށ� އ� އ� 
ނ ނ� އ$ އ�ކ� ބ� ކ� ކ� ކ� ތ� ޤ� އ� ށ� ލ�ބ�ދ$ ޙ� އ� 
ނ ސ�ނ� އ$ 
ސ އ� ނ� �ނ 
ދ� ޤ އ�

ވ�  އ� ނ� 
ވ ނ� އ�ދ$ ގ� ނ�   .އ�

،   )ނ( ނ� ކ� ތ� ދ
 ގ� ނ� މ� ރ� ކ� ލ� މ� ނ� ޢ� ކ�ލ� ގ� ވ� ނ� މ�ހ� ތ� އ� ވ� ނ� ނ� ނ� މ�ހ� ނ� ށ� އ� މ� ދ�ނ� ސ� ކ�ބ� ށ� ހ� މ�ޓ�އ� ކ�

ނ�  ނ� އ� ނ�ކ� ށ� އ� ފ� ރ� ތ� ޝ� ވ� ށ� ނ� ރ� ދ� ގ� ޤ� ޖ�ލ�ހ� ނޑ
 މ� ގ� ކ� މ�ނ� �ލ ތ� ސ� ވ� އ� ނ� މ� ދ� ކ� ފ� ނ�

ގ�  ޖ�ލ�ހ� އ� މ� 
މ ގ� ނ� ށ� އ� މ� ތ� ކ� ނ
 ނ� ނ� އ$ ކ� މ�ޓ�އ� ، އ� ކ� މ� ނ� 
ވ ށ� މ� އ�ފ�ކ� ގ� އ� ހ�ނ� ލ� މ� ފ� ޢ� 
ޚ�ލ

ށ�  މ�ޓ�އ� ށ� ކ� މ� ޅ� ޅ� އ� ވ� ދ� ފ�ޔ� މ� 
އ 
ނ ، އ$ ށ� ކ� ނ� 
ލ ށ� އ�ޢ� މ� ފ�ކ� ސ� ނ� ނ
 ގ� ނ� އ$ ނ�ކ� ށ� އ� ރ� ދ� ޤ�

ވ�  އ� ވ� ނ� ތ� ލ�ބ�ގ� ޞ� ރ�   .ފ�

ގ� ކ�   )ރ( އ� ކ� މ�ހ� ކ� ވ� ހ� ކ�ބ� ކ� އ� ދ$ ހ� މ�ހ� ، އ� ނ� މ� ރ� ކ� ޒ�ރ� 
އ� ހ ކ� ޓ� ށ� މ� ދ�ނ� ސ� ކ�ބ� ކ� ހ� ށ� މ�ހ� މ�ޓ�އ�

ކ�  ތ� ވ� ވ� ނ� ނ� 
ދ ވ� ތ� އ� ލ� ދ� ށ� ބ� ތ� ގ� ކ$ ދ� ދ� މ� 
ކ ކ� މ�ހ� ތ� ވ� ވ� ނ� ނ� 
އ�ދ ނ� ހ�ނގ� ލ�ގ� އ� ރ� ގ� ބ� އ�

ރ� ތ� ތ� ފ� 
މ �ލ ޢ� ށ� މ� ކ� ތ� ގ� ލ� ހ� ނ� ކ� 
ދ ވ� ހ� ށ� ދ$ މ� ރ�ކ� އ� ކ� ށ� ކ� ކ� ނ� މ�ހ� 
އ�ދ ނ� ހ�ނގ� ގ�

ރ�  
ތ�ޔ ގ� އ�ޚ� މ� ރ� ކ� ލ� ދ� ށ� ބ� ކ� މ� ވ� ލ� ދ� އ� ރ� ބ� ނ� ސ�އ� ވ� ލ� ދ� އ� މ� ބ� ނ� 
މ�ޓ�ގ� ޢ ، ކ� މ� ނ� 
ވ ށ� މ� ކ� އ� މ� ކ�

ވ�  އ� ވ� ނ� ށ� ލ�ބ�ގ� މ�ޓ�އ� ގ
 . ކ� ށ� ނ� މ� ރ� ކ� ނ� ކ� އ� އ� މ�ޓ�ގ� ނ� ކ� 
ވ ނ� ރ� ސ� ކ� ވ� މ� ނ� ނ� ހ� ނ� އ� ކ� އ�

 
ވ ށ� މ� ކ� ޖ� ނ�އ� ނ� ފ� ރ� ށ� ކ� ތ� ގ� ނ� އ� ކ� ނ� އ� ކ� ޓ� ވ� ވ- އ� މ� އ� . ނ� ގ� އ� މ� ވ� ލ� ދ� އ� ރ� ބ� މ�ޓ�ގ� ސ�އ� ކ�

ށ�  ތ� ގ� މ�ޓ�ނ� އ� ނ� ކ� ވ$ ރ� ކ� �ށ� ދ ނ� ނ� މ� ނ� 
ތ� ޢ ވ� ވ$ނ� ނ� ރ� ކ� މ� 
ތ� ހ 
މ �ލ ޢ� ގ� މ� މ� ކ� ނ� ހ�ނގ
 ކ�
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ވ�  އ� ގ� އ� ފ� ހ�ނދ� ށ� ކ�   .ފ
ސ�

ސ�   )ބ( ކ�ބ� އ�، ހ� ވ� ނ� ފ�ޔ� އ� ނ� އ� ނ� ކ� އ� ށ� މ�ހ� މ� ސ� ދ�ނ� ކ�ބ� ނ� ހ� ތ� ޔ� އ�ސ�އ� މ� ހ� ސ� ގ� ރ� ރ� 
ކ ރ�  ސ�

ހ$  ބ� 
ކ މ�ހ� ، އ� އ�ރ� 
ޅ ހ� ށ� ނ� ހ� މ� ސ� ލ�ޔ� ކ�ބ� ގ� ހ� އ� މ�ހ� ، އ� މ� ނ� 
ށ� ވ މ� ކ� ނ� ނ� ކ� އ� ށ� މ�ހ� މ� ދ�ނ�

ވ�  އ� ނ� 
ވ ނ� ޅ� ހ� ށ� ށ� ހ� ކ� ސ�ލ� ފ� ސ� ތ� ވ� ތ� 
މ �ލ ޢ� މ� މ� ނ� 
  .ޢ

ސ� ދ$ މ�ހ
   )ޅ( ކ�ބ� ، ހ� ކ� ރ� ބ� ނ� ޅ
 މ� އ� ނޑ� ށ� ކ� މ� ކ� ނ� އ� ތ� 
ރ މ�ޓ�ގ� ފ� ތ� ކ� ވ� ރ�ރ� ނ� އ� ޤ� މ�ޓ�ގ� މ� ކ�

ނ�  ހ� ބ� ދ� ވ�  ތ� އ� ނ� 
ވ�ދ އ�ދ� ލ� 
ވ ށ� ހ� އ� 
ނ އ� އ$ ކ� ޓ� ށ� މ� ދ�ނ� ސ� ކ�ބ�   .ހ�

ވ$ނ�   )ކ( ރ� އ� ކ� ރ� މ� ށ� އ� މ� ވ� ޒ�ރ� 
އ� ހ ކ� ޓ� ށ� މ� ރ� ޒ�ރ� ކ� 
ކ� ހ ނ� މ�ހ� ތ� ގ� ޅ$ ކ
 ގ� ތ� ކ� އ� ސ� ރ
 މ� މ�ޓ�ނ� ކ� ކ�

ވ�  ނ� ނ� ގ� ށ� ކ� ނ� ފ
ސ� ކ� ނ� އ� ތ� ޔ� ބ�އ� ލ� ޣ� މ�ޓ�ގ� އ� ، ކ� ނ� ކ� ޓ� ގ
 ވ- އ� ނ� މ�ޓ�ގ�   .ކ�

ޑ�  ....20202020 ކ- ޓ�ގ� ރ� މ� ޑ� ކ� ކ- ޓ�ގ� ރ� މ� ޑ� ކ� ކ- ޓ�ގ� ރ� މ� ޑ� ކ� ކ- ޓ�ގ� ރ� މ� ލ� ކ� ލ� ބ� ލ� ބ� ލ� ބ� ނ� ބ� ޓ� އ� ނ� ހ� ޓ� އ� ނ� ހ� ޓ� އ� ނ� ހ� ޓ� އ�         ::::ހ�

ގ�  އ�ދ� 
ވ ގ� ގ� ޖ�ލ�ހ� ގ� މ� ނ� ޔ�ތ� އ� ތ�ނ� 134ރ� މ� ގ� ތ� އ�ވ
 ގ� ގ� ދ� އ� 
ނ� މ ސ� ވ� ވ� އ� ޓ�ނ� އ� މ� އ�  ކ� މ� ވ� ލ� ދ� އ� ބ�

 ، މ� އ�ފ�ނ� ދ� އ� ހ- ހ� ކ�ބ� ސ� ހ� ވ� އ� ތ� އ� ވ� ، ނ� މ� އ�ފ�ނ� ގ� އ� ހ�ނ� ޤ�ޤ� ޙ� ސ� ތ� ވ� އ� ތ� އ� ވ� ، ނ� މ� އ�ފ�ނ� ވ� އ� 
މ� އ� ބ އ� ކ�

 
ނ� ހ�ނގ ނގ$ ތ� އ� ގ� ވ�  ދ�ޔ� އ� ނ� 
ވ ނ� ޓ� އ� ހ� ލ� ، ބ� އ� ލ�ޔ� އ� 
ޔ މ�އ� އ� ސ�ލ� ޔ� ފ� ގ� . ތ� ތ� ކ� އ� ސ� މ�ޓ�ގ� މ� ދ� ކ� އ�

ވ�  އ� ނ� 
ވ ނ� ޓ� އ� ހ� ލ� ، ބ� އ� ލ�ޔ� ޑ� ކ- ސ�ލ� ރ� ފ�  .ތ�

ޞ�ލ�  ....21212121 ފ� ގ� ތ� ތ� ގ� ދ�ނ� ޓ� ޞ�ލ� ވ- ފ� ގ� ތ� ތ� ގ� ދ�ނ� ޓ� ޞ�ލ� ވ- ފ� ގ� ތ� ތ� ގ� ދ�ނ� ޓ� ޞ�ލ� ވ- ފ� ގ� ތ� ތ� ގ� ދ�ނ� ޓ�     : : : : ވ-

ގ�  އ�ދ� 
ވ ގ� ގ� ޖ�ލ�ހ� ގ� މ� ނ� ޔ�ތ� އ� ތ�ނ� 135ރ� މ� ގ� ތ� އ�ވ
 ގ� ގ� ދ� އ� 
ނ� މ ފ� ވ� 
ޅ އ� ނޑ� މ�ޓ�ނ� ކ� ށ� ކ� ކ� ތ� ގ� ނ� ހ� އ� އ�

ށ�  ކ� މ� ނ� 
ސ�ލ� ޢ ފ� ގ� ތ� ތ� ގ� ދ$ ޓ� ނ� ވ- ރ� ބ� ނ� އ� މ� ގ� އ� އ� ލ� ސ� އ� ގ
 މ� ޓ� ނ� ގ� ވ- އ� މ�ޓ�އ� ކ� ކ� ހ�ނދ� 
ހ 
ވ ނ�

ވ�  އ� ނ� 
ވ ނ� އ�ދ$ ސ� އ� ޖ� މ� ށ� ހ� ތ� ގ� ނ� 
ނ ނ� ނ� ހ� ނގ� އ� . އ� ގ� މ� ރ� ކ� ނ� 
ލ ށ� އ�ޢ� ކ� މ� ނ� 
ލ� ޢ ސ� އ� ހ� މ� ށ� އ� ޓ� ވ-

ސ�  އ� ހ� މ� ށ� އ� ޓ� އ� ވ- 
ސ�ލ ފ� އ�ގ� ތ� ލ� ސ� އ� ހ� މ� ށ� އ� ޓ� ދ�ނ� ވ- ޓ� ށ� ވ- ޅ� ކ� މ
 ދ� ކ� އ� އ� 
ކ އ� 
ސ 
ލ އ�ގ� ޚ� ލ�

އ�  ތ� ސ�ލ� ފ� ގ� ތ� ނ� ރ� ބ� ނ� ވ
 މ� ރ�ނ� އ�ވ� އ� ބ� ގ� ޓ� އ� ވ- 
ނ ނ� ރ� ބ� ނ� ޓ� ދ�ނ� މ� ށ� ވ- ޅ� ކ� އ� މ
 އ� ކ� އ� އ� 
ނ ނ� ރ� ބ� ނ� މ�

ވ�  އ� ނ� 
ވ ނ� ރ� ކ� މ� 
  .ހ

އ� މ�ޑ�  ....22222222 ތ� ނ� ވ� ލ� ދ� އ� މ�ޓ�ގ� ބ� އ� މ�ޑ� ކ� ތ� ނ� ވ� ލ� ދ� އ� މ�ޓ�ގ� ބ� އ� މ�ޑ� ކ� ތ� ނ� ވ� ލ� ދ� އ� މ�ޓ�ގ� ބ� އ� މ�ޑ� ކ� ތ� ނ� ވ� ލ� ދ� އ� މ�ޓ�ގ� ބ� ނ� ކ� ރ� ކ� މ� 
ށ� ހ އ� 
ނ� ޔ ރ� ކ� މ� 
ށ� ހ އ� 
ނ� ޔ ރ� ކ� މ� 
ށ� ހ އ� 
ނ� ޔ ރ� ކ� މ� 
ށ� ހ އ� 
    : : : : ޔ

ގ�  އ�ދ� 
ވ ގ� ގ� ޖ�ލ�ހ� ގ� މ� ނ� ޔ�ތ� އ� ތ�ނ� 136ރ� މ� ގ� ތ� އ�ވ
 ގ� ގ� ދ� އ� 
ނ� މ އ� ވ� ޓ�ގ� ބ� މ� ށ� ކ� އ� 
އ� މ�ޑ�ޔ ތ� ނ� ވ� ލ� ދ�

އ� ގ� މ� ރ� ކ� މ� 
ވ�  ހ ނ� ތ�ނ� ގ� މ� ތ� ނ�ވ�ގ� ނ� ނ� ނ� އ� 
ރ ކ� ލ� މ�  .އ�
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ކ
   )ހ( ތ� ތ� ކ� އ� ސ� ނ� މ� ހ� ކ� އ� ކ�އ� ދ
 އ� ނ� ގ� ނ� މ� ގ� މ�ޓ�ނ� ހ�ނ� އ� ކ� 
ނ ނ� ތ� ގ� ޅ$ ކ
 ގ� ތ� ނ� �ނ 
ކ� ޤ ކ�އ� އ�

ތ�  ނ� ވ� ލ� ދ� އ� ވ
 ބ� އ� 
ނ� ބ ތ� ގ� ޅ$ ށ� ގ� ނ� ނ� ވ
 މ�ހ� ނ� ނ� ނ� ބ$ ލ� ނ� ބ� ތ� ގ� ގ� އ� ލ� �ސ މ� އ� ނ� 
އ� ޢ

ވ�  އ� ނ� 
ވ ނ� ލ� 
ވ ޅ� ށ� ހ� ތ� ގ� ވ$ ދ� އ�، . ވ� ގ� ޓ- ނ� ދ� ފ� ވ� ށ� ނ� ތ� ށ� އ� ނ� ރ�ނ� ވ� ސ� �ވ
 ނ ނ� ނ� ނ� ބ$ ގ� ނ� ޓ- ފ�

، އ�  މ� ނ� 
ވ ނ� ނ� ނ� ބ$ ރ� ކ� ޑ� ކ- ނ� ރ� ވ� ލ� ދ� އ� ނ� އ� ބ� ކ� ތ� ތ� 
ރ ދ$ ފ� ތ� މ� ގ� ޚ�ދ� ނ� ވ�ޜ� ލ� އ� ޓ� 
އ ޑ�އ- ރ$

ތ� އ� ފ�  ޞ� ރ� ވ� ފ� އ� ނ� 
ވ ނ� ށ� ދ$ ކ� ތ� ތ� 
  .ރ

،   )ށ( މ� ނ� 
ވ ށ� މ� ކ� 
ވ އ� 
އ� ބ މ� ވ� ލ� ދ� އ� މ�ޓ�ގ� ބ� ށ� ކ� ތ� ގ� ވ$ ދ� ވ� ށ� ނ� ނ� ނ� ގ� މ�ހ� 
އ� މ�ޑ�އ 
ށ ނ� ނ� މ� ނ� 
ޢ

ވ�  ނ� ނ� ގ� ށ� ކ� ށ� ފ
ސ� ތ� ގ� އ�، އ� ހ� ށ� އ� ޓ� މ�ޓ�ނ� ވ- ނ� ކ� 
ވ ނ� ރ� ކ� ނ� ކ� ސ� . އ� ވ$ނ�ވ� ރ� ކ� ށ� ފ
ސ� ތ� ގ� އ�

ވ�  އ� ކ� ޓ� ށ� ކ� ތ� ބ� ބ� އ�ވ
 ސ� އ�. ތ�ރ�ގ�   :އ�

ވ$   -1   ރ� ކ� 
ސ ތ� ހ�އ� 
މ �ލ ޢ� ދ� މ� ފ� ނ� 
ދ އ� ވ� ލ� ކ� އ� ރ� ށ� ނ� ތ� މ� 
ލ ގ� ސ� މ� އ� ޤ�

ތ�  ވ� ؛ ނ� ނ� ވ� ށ� ކ� މ� ވ� ލ� ދ� އ�   ބ�

ތ�   -2   
މ �ލ ޢ� ވ
 މ� ނ� ނ� ށ�ގ� ކ� ނ� އ� ރ� ކ� މ� ނ� 
ރ� ޢ އ� ހ� ގ� 
އ�ރ 
ގ� ދ މ� ރ� ކ� ފ�ޒ� ނ� ނ� ތ� �ނ 
ޤ

ތ�  ވ� ؛ ނ� ވ�ނ� ށ� ކ� މ� ވ� ލ� ދ� އ� ވ$ ބ� ރ� ކ� ލ� ދ�   ބ�

ށ�   -3   މ� ވ� ތ� ކ� ފ�ޟ�ޙ� ތ� ، މ�ހ� ވ� ، ނ� ށ� މ� ވ� ލ� ދ� އ� ބ� ގ� ޢ� މ� ތ� ޖ� ތ� މ� ގ� ކ$ ރ$ ދ� ތ� ދ$ 
ކ ތ� މ�ހ� ވ� ނ�

ތ�  
މ �ލ ޢ� ތ� ލ�ބ$ މ� ޞ� ރ� ށ� ފ� މ� އ� ހ�ވ� ގ� ދ� ގ� މ� ނ� ށ� މ�ހ� މ� ފ�ކ� ށ� އ� ކ� ށ� ކ� ކ� މ�ހ�

ތ�  ވ� ؛ ނ� ނ� ވ� ށ� ކ� މ� ވ� ލ� ދ� އ� ވ$ ބ� އ� ށ� ބ$ މ� ރ� ކ� 
ސ   ހ�އ�

  4-   
ކ ނ� �ނ 
ނ� ޤ އ�ގ� ލ� 
ވ ޅ� ށ� ހ� ކ� މ� ނ� 
އ� ޢ ގ� މ� ވ� ލ� ދ� އ� ކ
  އ� ބ� އ�ދ� 
ވ ގ� ގ� ޖ�ލ�ހ� ތ� މ� ވ� ނ�

ނ�  ވ� ށ� ކ� މ� ވ� ލ� ދ� އ� ވ$ ބ� ރ� އ� ކ� މ� ދ� ކ� ފ� 
ދ ވ� ފ� 
  .ޚ�ލ

މ�ޓ�ނ� ބ� އ�   )ނ( އ� ކ� އ� ލ� ސ� އ� ސ� މ� ވ� ތ
 އ� ފ� ހ� އ� ގ� އ� މ� ވ� އ� އ� ބ$ އ� ލ� ސ� އ� ، އ� މ� މ� ނ� 
އ�ވ ގ� މ� ކ� 
ދ ނ� މ� ލ�

ރ�ރ�  އ� ޤ� މ�ޓ�ގ� މ� ތ� ކ� ގ� އ� ވ� 
ރ�ޚ 
އ� ތ 
ނ ނ� ތ� 
ނ އ� އ�ނ� އ� ލ� ސ� އ� ރ�ނ� އ� މ� ށ� ކ� ކ� މ� ނ� 
ޢ

ވ�  އ� ނ� 
ވ ނ� ރ� ކ� ނ� 
ލ އ� . އ�ޢ� ފ� 
ޅ އ� ނޑ� ށ� ކ� މ� ވ� އ� ނ� ބ$ ވ� ލ� ދ� އ� ގ� ބ� އ� މ�ޓ�އ� ރ�ރ� ކ� އ� ޤ� މ�ޓ�ގ� މ� ކ�

ވ
 ސ�  ނ� ށ�ގ� ކ� ސ� އ� ވ� ރ�ނ� ރ� ކ� ވ� ށ� ރ�ޚ� 
ނ� ތ ލ� އ�ނ� ސ� އ� ނ� އ� މ� ގ� ރ� އ� ހ� ކ� ތ� ބ� ނ� ބ� ލ� އ� ބ� އ�

ވ�  އ� ނ� 
ވ�ދ ރ� ނ� ކ� ކ� މ� އ� ނ� ވ$ ރ� ކ� ލ� �ބ ށ� ޤ� މ� ކ� ޖ� އ� ވ� ނ� ށ� ލ� އ� . ފ� ދ� އ�ބ� ށ� އ� ރ�ޚ� 
، ތ ސ� ވ� މ� ނ� ނ� ހ�
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ވ�  އ� ނ� 
ވ ނ� ރ� ކ� ނ� 
ލ ށ� އ�ޢ� ކ� މ� ނ� 
  .ޢ

 

ނ�  ....23232323 ޅ� ހ� ށ� ޓ� ހ� ނ� ރ�ޕ- ޅ� ހ� ށ� ޓ� ހ� ނ� ރ�ޕ- ޅ� ހ� ށ� ޓ� ހ� ނ� ރ�ޕ- ޅ� ހ� ށ� ޓ� ހ�     ::::ރ�ޕ-

ޓ�އ
 ) ހ( މ� ތ�ނ� ކ� މ� ގ� ތ� ވ
 ގ� ތ� ގ� އ� އ�ދ
 އ� 
ވ ގ� ގ� ޖ�ލ�ހ� ގ� މ� ނ� ޔ�ތ� އ� ގ�  ރ� މ� ކ� ކ� އ� ތ� ކ� އ� ސ� މ� މ� ނ� ރ
 ކ� ލ� ކ� 
ވ ހ�

ވ�  ކ� ތ� ކ� އ� ސ� ނ� މ� ހ$ ޖ� ނ� ޅ� ހ� ށ� ށ� ހ� ޖ�ލ�ހ� އ� މ� ޓ� ނ� ކ� . ރ�ޕ- ޖ�ލ�ހ� އ� މ� ތ� ދ� އ� ކ� މ� ށ� ވ� މ� ޅ� ހ� ށ� ޓ� ހ� މ�ޓ�ގ� ރ�ޕ-

ށ�  މ� ޅ� ހ� ށ� ށ� ހ� ޖ�ލ�ހ� ޓ� މ� މ�ޓ�ގ� ރ�ޕ- ކ� ކ� ހ
 ހ�ނދ� 
ވ އ� ނ� ފ� 
ޅ އ� ނޑ� އ�  2ކ� ތ� ދ� އ� ރ� ދ�ގ� މ� ވ� ށ� ހ� ވ� ސ� ދ� މ�

ވ�  ނ� އ� 
ވ ނ� ނ� އ�ގ� ގ�   . ނ�

ގ� ) ށ( 
ދ އ� 
ޅ$ ) ހ(މ� މ ނ$ ށ� ޓ� ހ� އ� ރ�ޕ- ގ� ރ$ ގ� ތ� ތ� ދ� އ� ރ
 މ� ނ� ކ� 
ޔ އ� ބ� މ� ގ� ވ$ނ� ލ� ށ� ބ� މ�ޓ� އ� ށ� ކ� މ� ނ� ކ�

ގ� ކ�  މ� ވ� މ� ތ� ހ� ދ� އ� ވ� އ� މ� އ� ނ� 
ވ ނ� ގ� ނ� ށ� އ� އ�ސ� ގ� ރ� ޖ�ލ�ހ� ށ� މ� ކ� ނ� 
ޔ ބ� ބ� ބ�    .ރ�ނ� ސ�

ވ� ) ނ( ރ�ރ� އ� ޤ� މ�ޓ�ގ� މ� ނ� ކ� 
ރ އ� ކ� އ� ސ� ގ� ކ� ތ� ޓ� މ�ޓ�ގ� ރ�ޕ- ށ� . ކ� ޖ�ލ�ހ� ޓ� މ� މ�ޓ�ގ� ރ�ޕ- ދ� ކ� އ�

ވ�  ރ�ރ� އ� ޤ� މ�ޓ�ގ� މ� ސ�  ކ� ނ�ވ� 
ޅ ހ� ށ� ޖ� ނ� . ހ� އ� ރ� ވ� ވ� ރ� ޒ� ނ� ޢ� ޅ� ހ� ށ� ޓ� ހ� ރ�ރ� ރ�ޕ- އ� ޤ� މ�ޓ�ގ� މ� ސ� ކ� ވ� މ�

ވ�  އ�ބ� ގ� ނ� ރ�ރ� އ� ޤ� ނ� މ� 
ޅ ހ� ށ� ޓ� ހ� މ�ޓ�ގ� ރ�ޕ- އ� ކ� ގ� އ� ތ� ލ� 
  . ހ

ރ� ) ރ( ވ� ރ� ޒ� ށ� ޢ� މ� ޅ� ހ� ށ� ށ� ހ� ޖ�ލ�ހ� ޓ� މ� މ�ޓ�ގ� ރ�ޕ- ނ� ކ� އ� ދ� މ�ހ� 
އ�ބ ގ� ނ� ރ�ރ� އ� ޤ� އ� މ� 
ރ�ރ އ� ޤ� މ�ޓ�ގ� މ� ކ�

އ�  ގ� އ� ތ� ލ� 
ޖ� ހ އ� މ�ޓ�ވ� ޓ� ހ� ކ� ށ� ރ�ޕ- ކ� ރ� ބ� ނ� ނ� މ� ހ� ވ� ގ� އ� ނ� އ� 
ޅ�ދ ހ�   . ށ�

މ�ޓ�ގ� ) ބ( ނ� ކ� ދ� ނ� ޅ� ހ� ށ� ށ� ހ� ޖ�ލ�ހ� ޓ� މ� ގ� ރ�ޕ- މ� ކ� ހ� އ� ފ� ށ� މ� ރ� މ� ކ� ރ�ހ� އ� ފ� ތ� ކ� އ� ސ� ރ
 މ� މ�ޓ�ނ� ކ� ކ�

ތ�  ކ� އ� ސ� ށ� ހ
 މ� ކ� ތ� 
ރ ނ� ފ� ހ� ޞ�ލ� އ� ފ� ވ� ގ� ތ� ނ� އ� 
ވ ނ� ނ� ގ� ށ� ކ�  . މ�

ޒ�ރ�  ....24242424 
ނ� ހ ރ� ބ� ނ� ށ� މ� މ�ޓ� އ� ޒ�ރ� ކ� 
ނ� ހ ރ� ބ� ނ� ށ� މ� މ�ޓ� އ� ޒ�ރ� ކ� 
ނ� ހ ރ� ބ� ނ� ށ� މ� މ�ޓ� އ� ޒ�ރ� ކ� 
ނ� ހ ރ� ބ� ނ� ށ� މ� މ�ޓ� އ� ލ� ކ� ސ� އ� ގ� މ� މ� ވ� ލ� ނ� ސ� އ� ގ� މ� މ� ވ� ލ� ނ� ސ� އ� ގ� މ� މ� ވ� ލ� ނ� ސ� އ� ގ� މ� މ� ވ�         ::::ނ�

ގ�  އ�ދ� 
ވ ގ� ގ� ޖ�ލ�ހ� ގ� މ� ނ� ޔ�ތ� އ� ތ�ނ� 125ރ� މ� ގ� ތ� އ�ވ
 ގ� ގ� ދ� އ� 
ނ� މ ތ�ވ� ދ� ނ� އ� ގ� ހ� ރ�ރ� އ� ޤ� މ�ޓ�ގ� މ�  ،ކ�

މ�ޓ�ގ�  ނ� ކ� ށ�  3ވ�ދ�ވ�ދ�ގ� މ� ވ� ލ� ދ� އ� ރ�  ބ� ހ� 
ކ ބ� ބ� ސ� ނ� ހ� އ� އ� ވ� ފ�ޔ� ނ� ރ� އ� ހ� ޓ�ގ� އ� ތ� ޗ� ވ� އ� ނ� ގ� މ� 
ލ  ސ�

މ�  ނ� ޖ� އ� ވ� ނ� ޒ�ރ� 
ކ� ހ ރ� ބ� ނ� ށ�  ،މ� ޖ�ލ�ހ� ށ� މ� ރ�ރ� އ� ޤ� މ�ޓ�ގ� މ� ދ� ކ� ށ� އ� މ� ރ� ކ�ކ� މ�ޓ�ނ� ވ� ކ� އ� ކ� ރ� ބ� ނ� އ� މ�

ވ�  ނ� އ� 
ޅ�ދ ހ� ށ� ލ� ހ� ސ� އ�   . މ�

ނ�  ....25252525 ތ�ވ� ށ� ދ� ތ� ކ� އ� ސ� ނ� މ� ބ� ބ� ގ� ސ� މ� ވ� ނ� ޒ�ރ� 
ށ� ހ މ�ޓ�އ� ނ� ކ� ތ�ވ� ށ� ދ� ތ� ކ� އ� ސ� ނ� މ� ބ� ބ� ގ� ސ� މ� ވ� ނ� ޒ�ރ� 
ށ� ހ މ�ޓ�އ� ނ� ކ� ތ�ވ� ށ� ދ� ތ� ކ� އ� ސ� ނ� މ� ބ� ބ� ގ� ސ� މ� ވ� ނ� ޒ�ރ� 
ށ� ހ މ�ޓ�އ� ނ� ކ� ތ�ވ� ށ� ދ� ތ� ކ� އ� ސ� ނ� މ� ބ� ބ� ގ� ސ� މ� ވ� ނ� ޒ�ރ� 
ށ� ހ މ�ޓ�އ�         : : : : ކ�

ގ�  އ�ދ� 
ވ ގ� ގ� ޖ�ލ�ހ� ގ� މ� ނ� ޔ�ތ� އ� ތ�ނ� 126ރ� މ� ގ� ތ� އ�ވ
 ގ� ގ� ދ� އ� 
ނ� މ ނ� ވ� 
ވ ޒ�ރ� 
ށ� ހ މ�ޓ� އ� ނ� ކ� ރ� ބ� ނ� ހ$ މ� ޖ�

 
ތ�ވ ށ� ދ� މ� ދ�އ� ނ� ށ� ގ� ރ�އ� އ� ކ� ތ� ތ� ކ� އ� ސ� މ�ޓ�ގ� މ� ރ� ކ� ކ
 ހ� ބ� ބ� ނ� ވ�ސ� ސ� �ތ� އ� ނ ވ� ނ� ނ� ގ� ވ� ޒ�ރ� ނ� 
ހ
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ނ�  ކ� ށ� އ� ޖ�ލ�ހ� ރ�ރ� މ� އ� ޤ� މ�ޓ�ގ� މ� ދ� ކ� ނ� އ� ށ� ދ�ނ� ކ� ލ� އ� ނ� ހ� ކ� ނ� އ� ޖ�ލ�ހ� އ� މ� ގ� އ� ތ� ލ� 
ޖ� ހ އ� ތ� ވ� ގ�

ވ�  ނ� އ� 
ވ ނ� ޅ� ހ� ށ� ގ� . ހ� ދ� އ� ވ� ށ� އ� މ� އ� ކ� ތ� ގ� ނ� ނ� ށ� ފ� ޖ�ލ�ހ� ށ� މ� މ� ވ
 ކ� ނ� ށ�ގ� ކ� މ� އ� ނ� ށ� އ� ކ� ލ� ތ� ސ� އ�

ވ�  ނ� އ� 
ރ ލ� ކ� އ�   .ހ�

ނ�  ....26262626 ރ� ކ�ކ� ރ�ރ� ވ� އ� ޤ� މ�ޓ�ގ� މ� ނ� ކ� ރ� ކ�ކ� ރ�ރ� ވ� އ� ޤ� މ�ޓ�ގ� މ� ނ� ކ� ރ� ކ�ކ� ރ�ރ� ވ� އ� ޤ� މ�ޓ�ގ� މ� ނ� ކ� ރ� ކ�ކ� ރ�ރ� ވ� އ� ޤ� މ�ޓ�ގ� މ�     ::::ކ�

ށ� ) ހ( މ� ރ� ކ�ކ� ރ�ރ� ވ� އ� ޤ� މ�ޓ�ގ� މ� ، ކ� ށ� ކ� ނ� 
ޔ ށ� ބ� ކ� ޞ�ލ� ފ� އ� ތ� ތ� ބ� ބ� ވ
 ސ� ނ� ނ� ނ$  ބ$ އ� ހ�މ� މ�ޓ�ގ� ކ�

ކ�  ރ� ބ� ނ� ނ$ އ�  މ� އ� ހ�މ� ޓ�ގ� މ� ރ� ކ� ވ�  2ތ� ށ� އ� އ�ސ� ގ� ރ� ޖ�ލ�ހ� ނ� މ� 
ޅ ހ� ށ� ކ� ހ� އ� 
އ�ދ 
ގ� ތ އ� ރ� ބ� މ�    .މ�

އ� ) ށ( އ� ލ� ސ� އ� މ� ، އ� ހ� ފ� ށ� މ� ރ� ސ
 ކ� 
އ�ސ� ދ�ރ ގ� ރ� ޖ�ލ�ހ� ލ� މ� ސ� އ� ޅ
 މ� ހ� ށ� ދ� ހ� ށ� އ� މ� ރ� ކ�ކ� ރ�ރ� ވ� އ� ޤ� މ�

ގ� ރ�  ޖ�ލ�ހ� ނ� މ� ވ� ނ� ރ� ލ�ބ�ގ� 
ތ�ޔ ގ� އ�ޚ� މ� ދ�ނ� އ� ނ� 
މ ދ� ދ�ނ� އ� ށ� ހ� މ� ދ�ޔ� ނ� ށ� ގ� ރ�އ� ވ� ކ� ށ� އ�   . އ�ސ�

ނ�) ނ( ހ$ ޖ� ނ� ހ� ށ� އ� ޓ� ށ� ވ- މ� ރ� ކ�ކ� ރ�ރ� ވ� އ� ޤ� މ�ޓ�ގ� މ� ، ކ� މ� ދ� ދ�ފ�ނ� އ� އ�ސ� ހ� ގ� ރ� ޖ�ލ�ހ� ލ�  މ� މ� ޓ�ގ� ޖ� މ� ކ�

ވ�  އ� ގ� އ� އ� 
ސ ލ� ވ� ތ�ބ� ޖ� ޒ�ރ� 
ގ� ހ ނ� ރ� ބ� ނ� ށ� . މ� މ� ރ� ކ�ކ� ރ�ރ� ވ� އ� ޤ� ނ� މ� ތ� ޔ� ބ�އ� ލ� ގ� ގ� އ� ނ� ރ� ބ� ނ� މ� ލ� މ� ޓ�ގ� ޖ� މ� ކ�

ޓ�ގ�  މ� މ� ކ� ނ� ޖ� ނ�އ� ވ�  ފ� ކ�ވ�އ� ވ� ރ�ރ� އ� ޤ�   .މ�

ގ� ) ރ( 
ދ އ� 
، އ� ) ނ(މ�މ މ� ނ� ޖ� އ�ދ� ލ�ބ�އ� 
ށ� ތ މ� ރ� ކ�ކ� ނ� ވ� މ� 
ޤ ރ�ރ� މ� އ� ޤ� މ�ޓ�ގ� މ� ، ކ� ތ�ނ� ގ� މ� ތ� އ�ވ
 ގ� ގ�

ކ�  ރ� ބ� މ� ވ� މ� މ� ކ�ވ�އ� ނ� ވ� މ� 
ޤ ގ� މ� ރ�ރ� އ�   . ޤ�

ގ�  )ބ( 
ދ އ� 
، ) ރ(މ�މ ސ� އ�ވ�ޔ� ގ� މ� ކ�ވ�ކ� ނ� ވ� މ� 
ޤ ރ�ރ� މ� އ� ޤ� މ�ޓ�ގ� މ� ތ�ނ� ކ� ގ� މ� ތ� އ�ވ
 ގ� ފ� ށ� ކ� ނ� 
ޔ އ� ބ� ގ�

ގ�  މ� ކ� ރ� ބ� މ� މ�ޓ�ގ� މ� ވ�  ކ� އ� ނ� 
ނ ނ� މ� ހ�  . ދ�

ނ�  ....27272727 ރ� ކ� ލ� މ� ށ� ޢ� އ�ދ� 
ވ ނ� ގ� ރ� ކ� ލ� މ� ށ� ޢ� އ�ދ� 
ވ ނ� ގ� ރ� ކ� ލ� މ� ށ� ޢ� އ�ދ� 
ވ ނ� ގ� ރ� ކ� ލ� މ� ށ� ޢ� އ�ދ� 
ވ     ::::ގ�

ގ� ) ހ( އ� މ�ޓ�އ� ނ� ކ� 
ށ ނ� ފ� ރ� ކ� ލ� މ� ށ� ޢ� އ�ދ� 
ވ ވ
  މ� ގ� މ� ހ� މ� ރ� އ� ކ- ގ� އ� މ� ވ� ލ� ދ� އ� ގ�  ބ� ނ� ރ� ބ� ނ� ވ� ތ�ބ� މ� ޒ�ރ� 
ހ

ވ�  ނ� ނ� މ� ރ� ކ� އ�ދ� ފ
ސ� 
ވ ނ� މ� ގ� ތ� ޔ� ބ�އ� ލ� ޣ�   . އ�

އ�) ށ( 
ވ ނ� މ� ގ� 
ރ ކ� ލ� މ� ނ� ޢ� ތ� ގ� ގ� އ� ލ� �ސ މ� އ� އ� 
އ� ޢ ގ� މ� ގ� މ�ޓ� ހ�ނ� ވ� ކ� ށ� ނ$ . ދ� ހ�މ� އ� ނ� ގ� އ�ދ� 
ވ ދ� މ�ގ� އ�

ވ�  ށ� އ�ދ� ވ� 
ގ� ގ ޖ�ލ�ހ� ގ� މ� ނ� ޔ�ތ� އ� ނ� ރ� 
ރ ތ� ކ� ޔ� 
އ� ރ�ޢ ގ� މ� ރ� ލ� ކ� އ� އ� ހ� މ� މ� އ� ކ� ނ� ޖ� އ� ވ� 
އ� ދ�މ މ�   .ކ�

ނ�  ....28282828 ރ� ނ� ކ� 
ނ� މ ރ� ނ� ކ� 
ނ� މ ރ� ނ� ކ� 
ނ� މ ރ� ނ� ކ� 
    : : : : މ

މ�ޓ�) "ހ( ވ� " ކ� ށ� މ�ޓ�އ� ތ� ކ� ޔ� ލ�އ� 
ނ� މ އ�ވ� ފ� ނ� ށ� ބ� މ�   . ކ�
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އ�ދ� ) "ށ( 
ވ ގ� ޤ� ޖ�ލ�ހ� އ�ވ� " މ� ފ� ނ� ށ� ބ� މ� ރޗ�  2ނ� ކ� 
ގ�  2010މ ޖ�ލ�ހ� ގ� މ� ނ� ޔ�ތ� އ� އ�ވ
 ރ� ފ� 
ށ ނ� ފ� ރ� ކ� ލ� މ� އ� އ� ގ�

ވ�  ށ� އ�ދ� 
ވ   . ޤ�

އ�ސ� ) "ނ( ގ� ރ� ޖ�ލ�ހ� ވ� " މ� ށ� އ� އ�ސ� ގ� ރ� ޖ�ލ�ހ� ގ� މ� ނ� ޔ�ތ� އ� ނ� ރ� އ�ވ� ފ� ނ� ށ� ބ� މ�   . ކ�

ޓ� ) "ރ( ރ�އ� ޓ$ ރ� ކ� ، " ސ� ށ� ކ� ދ� ދ� ޅ
 އ� އ� ނޑ� ރ�ރ� ކ� އ� ޤ� ށ� މ� މ� ގ� އ� ހ�ނ� ތ� ތ� ކ� އ� ސ� މ�ޓ�ގ� މ� ނ� ކ� އ�ވ� ފ� ނ� ށ� ބ� މ� ކ�

ވ�  ޝ� ގ� މ� ރ�ރ� އ� ޤ� ވ� މ� ށ� ނ� ނ� ފ� ޒ� އ� ވ� ޅ
 މ� އ� ނޑ� އ�ސ� ކ� ގ� ރ� ޖ�ލ�ހ� ތ�ނ� މ� ގ� މ� 
  . ރ

    

 

 


