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ގެ އިދާރާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން |ގެ ރިޕޯޓްއިލެކްޝަން-ގެ ބައި  ކައުންސިލް ރަތްމަންދޫ. އާއި، މ) އަލިފުށި ދާއިރާ(އަތޮޅު ކައުންސިލް . ރ  2 

 

 ﾟـ¨ ا┟ポ 〈ا╊┙┎]ـ ¨ぇا╊┙┎ـ 

  ފެށުން  .1

うوا╊┧ـ ،ｵﾇベرب ا╊┷ـ ﾟ┕ـ[ﾅأ┢ــ ة ا をم ┶╋ـうوا╊┟ـــｵ┷ـــﾀا╊ـ』 و┦┏ـ｟』 أ を╋و┶ـ ،ｵ╋ـــ┞┙ﾇف ا┙  

ނޑިއަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު  ހުސްވި  ކައުންސިލުން  ރަތްމަންދޫ . މއާއި، ) އަލިފުށި ދާއިރާ(އަތޮޅު ކައުންސިލް . ރ ،މި ރިޕޯޓަކީ  ގޮ

ލެކްޝަން ހިނގާދިޔަގޮތުގެ މައްޗަށް އި- ބައިދެ މި ދެ ދާއިރާގެ  ،ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި 22ސެޕްޓެމްބަރ  2012، ކުރުމަށްޓަކައި

 .ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓެކެވެ  ،ބަލައި

 އަކުން ގޮނޑި ހުސްވުން ދާއިރާ  ދެ ކައުންސިލްގެ ލޯކަލް  1.1

ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  9ގެ ) ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު( 2010/10: ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑިއަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް،  ދެދާއިރާއިން ހުސްވެފައިވާ  ދެމި  - ބައި  ،ގައި  22ސެޕްޓެމްބަރ  2012ގޮ

  .އިލެކްޝަން ބާއްވާގޮތަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމިއެވެ

   ) އަލިފުށި ދާއިރާ (އަތޮޅު ކައުންސިލް . ރ 1.1.1

އިންތިޚާބުވެފައިވާ މެންބުަރ،  ،ގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ޓިކެޓުގައިދިވެހިރައްޔިތުން ،އަށް ) އަލިފުށި ދާއިރާ(އަތޮޅު ކައުންސިލް . ރ

-ގައި، އިސްތިއުފާ ދީފައިވާތީ، އެ ދާއިރާގެ ބައި  11ޖޫން  2012 ،މުޙައްމަދު ޔޫސުފް ،ގުލްރައުނާގެ، އަލިފުށި. ރ

  .މުންނެވެމި ކޮމިޝަންގައި އެދު ،އިން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ . ރ ،އިލެކްޝަނެއް ބާއްވައިދިނުމަށް

 ކައުންސިލް  ރަތްމަންދޫ . މ 1.1.2

ޢަލީ ، ހައުސްބްލޫ، ރަތްމަންދޫ. މ ،ގައި އިންތިޚާބުވެފައިވާޕާޓީގެ ޓިކެޓު ރައްޔިތުންގެ ދިވެހި، ށް ކައުންސިލަ ރަތްމަންދޫ. މ

 ރަތްމަންދޫ . މ ،އިލެކްޝަނެއް ބާއްވައިދިނުމަށް-ތިޢުފާ ދީފައިވާތީ، އެ ދާއިރާގެ ބައި އިސް ،ގައި  5ޖޫން  2012 ،މަފާޛު

 .މި ކޮމިޝަންގައި އެދުމުންނެވެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން

 

 

  



ގެ ރިޕޯޓް އިލެކްޝަން-ގެ ބައި  ކައުންސިލް ރަތްމަންދޫ. އާއި، މ) އަލިފުށި ދާއިރާ(އަތޮޅު ކައުންސިލް . ރ | 3 ގެ އިދާރާ އިލެކްޝަންސް ކޮިމޝަން   

 

 އިލެކްޝަނަށް އިޢުލާން ކުރުން - ބައި  .2

  )އަލިފުށި ދާއިރާ (އަތޮޅު ކައުންސިލް . ރ 2.1

 ދުވަހުގެ  ވީ ބުދަ 8އޯގަސްޓް  2012 ،ފުރުޞަތު ކުރިމަތިލުމުގެ އިލެކްޝަނަށް-ބައި ގެ ) އަލިފުށި ދާއިރާ (އަތޮޅު ކައުންސިލް . ރ

 2012 ∩ހުޅުވާލެވުނުކަން ނިޔަލަށް ގެ 12:00މެންދުރު  ދުވަހުގެ ވީ އަންގާރަ 21އޯގަސްޓް  2012 ،ފެށިގެން ން 9:00 ހެނދުނު

 . ކުރެވުނެވެ އިޢުލާން ޢާންމުކޮށް  ،ގައި 7އޯގަސްޓް 

  ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލް . މ 2.2

ން  9:00ދުވަހުގެ ހެނދުނު ވީ އާދީއްތަ  5އޯގަސްޓް  2012 ،މުގެ ފުރުޞަތު އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލު- ބައި ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލްގެ 

ގައި  2އޯގަސްޓް  2012 ،ގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލެވުނުކަން 12:00މެންދުރު ދުވަހުގެ  ވީ ހޮނިހިރު  18އޯގަސްޓް  2012ފެށިގެން 

   .ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރެވުނެވެ

 ތާވަލެއް  މަސައްކަތު  އިލެކްޝަންގެ-ބައި  ހިމެނޭގޮތަށް  މަސައްކަތްތައް މުހިންމު ރަންޖެހޭ ކު  ،ބޭއްވުމަށްޓަކައި އިލެކްޝަން- މި ދެ ބައި 

  )ގައި 1 ޖަދުވަލު ކަލަންޑަރު  އިލެކްޝަންގެ-ބައި . (އެކުލަވާލެވުނެވެ

  އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާ ބެލުން  .3

ޅޭ ޝަކުވާތަްއ އެ އެގޮތުން ހުށަ. ހަމަޖެއްސުނެވެ ޅޭ ޝަކުވާތައް ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމް އެހުށަ ،ގުޅޭގޮތުން އިލެކްޝަނާ- ބައި ދެ  މި

 ވާދޫ. ރަސްގެތީމު ކައުންސިލް އަދި ރ. ނާއި، ރކައުންސިލުން އަލިފުށީ. ރ ∩އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންނާއި ،ބަލައިގަންނާނީ

ކަމަށްވެސް  ∩ގެ ނިޔަލަށް  24ސެޕްޓެމްބަރ  2012ން  5އޯގަސްޓް  2012ލުން ކައުންސި ރަތްމަންދޫ. މ ކައުންސިލުން އަދި

ނޑައެޅުނެވެ އިލެކްޝަނާ ގުޅިގެން - ގެ ބައި)އަލިފުށި ދާއިރާ (ޅު ކައުންސިލް އަތޮ . ރގައި ބޭއްވުނު  22ސެޕްޓެމްބަރ  2012 .ކަ

ހުށައެޅިފައެއް  ،އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ،ގުޅިގެން އިލެކްޝަނާ- ބައި  ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލްގެ. މ .ހުށައެޅިފައިވަނީ ދެ ޝަކުވާއެކެވެ

 )ގައި 2އާ ބެހޭ ރިޕޯޓް ޖަދުވަލު  އިލެކްޝަންގެ ޝަކުވާ- ދެ ދާއިރާގެ ބައި . (ވެނުވެއެ

 ޅުމާމެދު ނިންމިގޮތް އެންގުން އެ ޅި ހުށަ އެ ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަ  .4

ސިލުން އަތޮޅު ކައުން. ރސުންގަޑި ހަމަވިއިރު، ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ އެޕްލިކޭޝަން ބަލައިގަތުމުގެ  ށްއިލެކްޝަނަ - ބައި ދެ ދާއިރާގެ މި

ނޑިއަށް  ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ . މ. ހަތަރު ފަރާތަކުންނެވެކުރިމަތިލާފައިވަނީ، ހުސްވެފައިވާ، އަލިފުށި ދާއިރާގެ ގޮ



ގެ އިދާރާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން |ގެ ރިޕޯޓްއިލެކްޝަން-ގެ ބައި  ކައުންސިލް ރަތްމަންދޫ. އާއި، މ) އަލިފުށި ދާއިރާ(އަތޮޅު ކައުންސިލް . ރ  4 

 

ނޑިއަށް   ސިޔާސީ ޕާޓިގެ ،ވެސް ކެންޑިޑޭޓުންނަކީކުރިމަތިލި ހުރިހާ  އިލެކްޝަނަށް-ދެ ބައިމި . ކުރިމަތިލާފައިވެއެވެފަރާތަކުން  ދެ ގޮ

  .ނެވެވާދަކުރި ކެންޑިޑޭޓުން ،ޓިކެޓްގައި

ވަނަ  23އޯގަސްޓް  2012 ،ބޭއްވީ  ގުރުއަތުލުން ،އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްޓަކައި- ބައިމި ދެ 

 ،ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްފަހުވާދަކުރި ކެންޑިޑޭޓުންގެ . އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައެވެ ،ބޭއްވުނީ ގުރުއަތުލުން . ދުވަހުއެވެ

  .ކެންޑިޑޭޓުންނާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރިއެވެ

  )ގައިވާ އިޢުލާން ލިސްޓުގައި  2 އިޢުލާންތައް ޖަދުވަލު ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމަށް ކުރެވުނު  ތަކަށް އިލެކްޝަން-ބައި (

  ޙަވާލުކުރުން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ  .5

ވޯޓު ދިްނ  ،އިލެކްޝަންގައި- އެ ދާއިރާއެއްގެ ބައި  ،ކަށްކެންޑިޑޭޓަ 5ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން،  6އިލެކްޝަންގައި ވާދަކުރި -ބައި ދެ މި 

ޒިޓް ފައިާސ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޑިޕޮ  5އެ  ފައިވާތީ،ލިބި  ވޯޓު ،މަތީގެ ޢަދަދަކަށް ،ން އިން ފެށިގެ) ންސައްތަ ދިހައެއް އި( 10%މީހުންގެ 

އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ވައުޗަރ  ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް  ބުރާސްފަތި ވީ  27 ސެޕްޓެމްބަރ 2012 ،ރަމަށްޓަކައިޙަވާލު ކު 

  .ފޮނުވުނެވެ

  ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ . 6

 ރަސްގެތީމު . އަލިފުށީ ކައުންސިލާއި، ރ. ރރަޖިސްޓަރީ އެކުލަވާލައި، ގެ އިލެކްޝަނަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުން -ބައި ދެމި 

 2012 ∩ގުޅިގެން ރަޖިސްޓަރީ ޞައްޙަ ކުރުމަށްފަހު އާ ގެ އިދާރާރަތްމަންދޫ ކައުންސިލް . މ އަދި  ކައުންސިލް ވާދޫ . ރ ކައުންސިލާއި 

. ރ. ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވުނެވެސްޓަރީ އިލެކްޝަންގެ ރަޖި -ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި . މ ،ގައި 5އޯގަސްޓް 

 2012 ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވުނީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެއިލެކްޝަންގެ ރަޖިސްޓަރީ - ގެ ބައި )އަލިފުށި ދާއިރާ(އަތޮޅު ކައުންސިލް 

ޅާފައެއް އައެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ހުށަގެ ފަރާތުން ޢާންމުން ،ޅުމަށް ދިން މުއްދަތުގައިއެ ރަޖިސްޓަރީއަށް ޝަކުވާ ހުށަ. ގައެވެ 7އޯގަސްޓް 

ިމ . އް ހުށައަޅާފައި ވެއެވެޙެ ލާޞްއި  64މި ދެ ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ ހަތަރު ރަށުގެ، ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން، ނަމަވެސް،  .ނުވެއެވެ

 ،ކުރުމާއި ރަނގަޅު ތާރީޚް ކުރުމާއި، އުފަން ރަނގަޅު ކުރުމާއި، އެޑްރެސް ރަނަގޅު  ގައި ހިމެނެނީ، ފުރިހަމަނަންތަކުގެ ތެރޭޞްލާޙު އި

ން ބަދަލުތަކާއި، ނިޔާވެފައިވާ މީހުން އުނިކުރުމާއި، ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނިފައިނުވާ މީހުން އިތުރު ކުރު ގެނެވުނުރަށްވެހިކަން ބަދަލުވުމުން 

   .ފަދަ އިސްލާޙް ތަކެވެ

  



ގެ ރިޕޯޓް އިލެކްޝަން-ގެ ބައި  ކައުންސިލް ރަތްމަންދޫ. އާއި، މ) އަލިފުށި ދާއިރާ(އަތޮޅު ކައުންސިލް . ރ | 5 ގެ އިދާރާ އިލެކްޝަންސް ކޮިމޝަން   

 

  ހުޅުވާލުން  މުގެ ފުރުޞަތު ލާތަން ބަދަލުކުރު ވޯޓު . 7

 ،ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް  ،ވޯޓުލުމަށް އެދޭ މީހުން ،ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއް ނުވަތަ ތަނެއްގައި ،އިލެކްޝަންގައި -އިބަ މި ދެ

މާލޭގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ  ،މި މުއްދަތުގައި. ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދެވުނެވެ 10އެކަމަށް ، ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށް

  .ގެ މަޢުލޫމާތު ތާވަލުގައި އެވަނީއެވެކުރިގޮތު

  ރަޖިސްޓަރީކުރި މީހުންގެ ޢަދަދު   ދާއިރާ 

  439  )އަލިފުށި ދާއިރާ ( ކައުންސިލް އަތޮޅު. ރ

  45  ކައުންސިލް ރަތްމަންދޫ . މ 

  

  ކެމްޕެއިން  އިތުރުކުރުމުގެ  ހޭލުންތެރިކަން  ންމު ޢާ . 8

 އިލެކްޝަންތަކަށް - މި ބައި ،ރިކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާގޮތަށް ރާވައިޢާންމުން ހޭލުންތެ ،އިލެކްޝަނަށް އަމާޒުކޮށް- ބައި މި ދެ

ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް . ފްލަޔަރ އަދި ލީފްލެޓް ހިމެނެއެވެ، އޭގެތެރޭގައި ޕޯސްޓަރ. ކުރެވުނެވެ ބޭނުންވާ މެޓީރިއަލް ތައްޔާރު 

އަދި . ގޭގެއަށާއި މީހުންނަށް ބަހައި ހެދުނެވެ ،ރަށުގެ އެކި ސަރަޙައްދުގައި ހިއްޕައިށްއިލެކްޝަން ހިމެނޭ ރަ - ބައި  4މި  ތައްޔާރުކުރި ތަކެތި

  .އެ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ އަޑުގަދަ ކުރާ ބޭނުންކޮށްގެން ތަފާތު މެސެޖްތައް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވުނެއެވެ

  ތައްޔާރުވުން  ނެގުމަށް  ވޯޓު . 9

  ސައްކަތަށް ބޭނުންވާ މީހުން އިލެކްޝަންގެ މަ - ބައި  9.1

މި  .ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކޮށްގެންނެވެ، ޙަރަކާތްތެރިވާނޭ އޮފިޝަލުން ހޯދީ ،ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ،ކްޝަނަށް ބޭނުންވާއިލެ- ބައިމި ދެ     

. މ ∩ންމީހު  67 މުލަ މި ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނާއެކު ޖު  ،އިލެކްޝަންތަކާބެހޭ އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކުގައި- ފަހަރުގެ މި ބައި

އިލެކްޝަންގެ - މި ދެ ދާއިރާގެ ބައި .އަދި މާލޭގައި ޙަރަކާތްތެރިވެފައި ވެއެވެ ވާދޫ. ރަސްގެތީމު، ރ. އަލިފުށި، ރ. ރަތްމަންދޫ، ރ

  .ޢައްޔަން ކުރެވުނެވެ އޮފިޝަލަކު  6އިދާރާއިން  ކައުންސިލް  ގެރަށު 4 ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމަށް

  

  

  



ގެ އިދާރާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން |ގެ ރިޕޯޓްއިލެކްޝަން-ގެ ބައި  ކައުންސިލް ރަތްމަންދޫ. އާއި، މ) އަލިފުށި ދާއިރާ(އަތޮޅު ކައުންސިލް . ރ  6 

 

  މަޢުލޫމާތާއި އިރުޝާދު ދިނުން  9.2

ވާ ގޮތުގެ މަތީން، ވޯޓުނެގުމުގެ ވަނަ މާއްދާގައި 34ގެ ) ނުއިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫ( 2008/11 :ނަންބަރުނު ޤާނޫ

 ގެއެ މީހުން ،ވަރަށް ބޭނުންވާ ،އެ މީހުންގެ ޛިންމާ އަދާކުރުމަށްޓަކައި ،ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަން ތިބި މީހުންނަށް

  .ތަމްރީނު ކުރެވުނެވެ ،މަޢުލޫމާތާއި އިރުޝާދު ދީ ބެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ

އިލެކްޝަންގައި ވޯޓުނެގުމަށް - މާލޭގައި ޙަރަކާތްތެރިވި ފަރާތްތަކަށާއި، ކޮމިޝަނުން މި ދެ ބައި  ،މަސައްކަތުގައި ޓުގެ ވޯ

 ދުވަހު ވީ ހޯމަ  17ސެޕްޓެމްބަރ  2012 ،ންނަށްހަމަޖެހިފައިވާ ރަށްރަށުގައި ޓްރެއިނިންގ ދިނުމަށް ވަޑައިގެންނެވި މުވައްޒަފު

އިލެކްޝަންގައި ވޯޓުނެގުނު - މި ދެ ބައި. ރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެޕް ޓްރެއިނިންގ  ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގައި 

ގުމުގެ މަސައްކަތަށް ޓުނެކޮމިޝަނުން ވޯ  ،ޙަރަކާތްތެރިވި މީހުންނަށް މަޢުލޫމާތާއި އިރުޝާދު ދިނީ ވޯޓުނެގުމުގައި  ،ރަށްރަށުގައި

  .ދުވަހުއެވެ ވީ ބުރާސްފަތި 20ސެޕްޓެމްބަރ  2012 ،ދިޔަ އޮފިޝަލުންގެ ޓީމުން ރަށަށް ށް އެ ރަ

  ންޓުގެ މަސައްކަތް ކޯޑިނޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓު ވޯ  9.3

އި އިލެކްޝަންސް ވޯޓުފޮށީގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގާނުހިނގާގޮތް ބެލުމަށްޓަކަ 5 ބެހެއްޓި ވޯޓުނެގުމަށް އިލެކްޝަންގެ-ބައި ދެމި 

  -:އެގޮތުން ކޯޑިނޭޓަރުން ޗެކްކުރި ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި . ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުން ކޯޑިނޭޓަރުންގެ ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވިއެވެ

 މިނިޓް ކުރިން ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކަށް ލިބިފައިހުރި ވޯޓުކަރުދާސްތައް ހަމަތޯ ބެލުން؛ 15ވޯޓުނަގަން ފެށުމުގެ  ̇

 ސާފުކުރުން؛ އްދިމާވަމުންދާ މައްސަލަތަފެށީއްސުރެ ނިމެންދެން ކޮންމެ ގަޑިއަކު އެއްފަހަރު  ވޯޓުނަގަން ̇

ކުރުމަށްޓަކައި  އެކަންކަން ޙައްލު ،އްދާއި، ރަށުގައި ދިމާވަމުންދާ މައްސަލަތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައިހަވޯޓު ނަގާ ސަރަ  ̇

 .ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރަމުން ގެންދިޔުން ހިމެނެއެވެ

  ޓު ފޮށި ވޯ  9.4

ވޯޓުފޮށި  5ބެހެއްޓި  ރަށުގައި  4މި  ރަތްމަންދޫ،. މވާދޫ، . ރއަދި ރަސްގެތީމު . އަލިފުށި، ރ. ރ ،އިލެކްޝަންގައި - ބައި ދެ މި

މީހުން މީހުންގެ ތެރެއިން މާލޭގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ  ރަށުގެ 5މި  .ސްކޫލް ހޯލުގައެވެ ރަށުގެ އެ ރަށްބެހެއްޓީ 

  . ގައެވެ އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ ހޯލު ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓީ ،ވޯޓުލުމަށް 

ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ، ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒުތައް ހަމަޖައްސައި، ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި(

  )ން ލިސްޓުގައިގައިވާ އިޢުލާ 2 ރަށާއި ތަން ޢާންމުކުރި އިޢުލާން ޖަދުވަލު 



ގެ ރިޕޯޓް އިލެކްޝަން-ގެ ބައި  ކައުންސިލް ރަތްމަންދޫ. އާއި، މ) އަލިފުށި ދާއިރާ(އަތޮޅު ކައުންސިލް . ރ | 7 ގެ އިދާރާ އިލެކްޝަންސް ކޮިމޝަން   

 

  ވޯޓު ކަރުދާސް  9.5

ވަނަ އަހަރު  2012 ،ވޯޓުކަރުދާސް ޗާޕުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރީ  އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުކަރުދާސް ފަރުމާކުރުމަށްފަހު،-މި ދެ ބައި

އިޢުލާން ކުރުމުން  އިލެކްޝަންތަކުގެ ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ޢާންމުކޮށް -ބޭއްވޭ ބައި 

ރޒް   ކުރިމަތިލާފައިވާ ތިން ފަރާތުގެ ތެރެއިން، މި ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބިޑް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާ

. އި އެވަނީއެވެވޯޓުކަރުދާހުގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައިވާ ތާވަލްގަ އިލެކްޝަނަށް ޗާޕްކުރި -ދާއިރާގެ ބައި  2މި . ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ

ނޑުންނެވެ 25ވޯޓުކަރުދާހުގެ ފޮތް ތައްޔާރުކުރީ    .ގަ

  ކަރުދާހުގެ ޢަދަުދ ވޯޓު  މީހުންެގ ޢަދަދު  ދާއިރާ 

      

  3050  3030  )އަލިފުށި ދާއިރާ ( ކައުންސިލް އަތޮޅު. ރ

  175  160  ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލް . މ

އެގޮތުން ކޮންމެ ވޯޓުކަރުދާސްކޮޅެއް ވަކިވަކިން . ޗެކްކޮށް ބެލުނެވެ ޗާޕްކުރެވުނު ވޯޓުކަރުދާހުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުރިތޯ 

ވޯޓު ކަރުދާސްތައް . ކޮށްގެންނެވެ ވޯޓުކަރުދާސް ޗެކްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރީ އެކަމަށް ވަކިބަޔަކު ޚާއްޞަ . ބަލައި ޗެކްކުރެވުނެވެ

މީހުންގެ ލިސްޓު ޗެކްކޮށް ކޮންމެ ވޯޓުފޮށްޓަކަށް ފޮނުވުމަށް ޗެކްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމުމާއެކު ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ 

ނަޑއަޅާފައިވާ ޢަދަދަށް ވޯޓުކަރުދާސް ސެކިއުރިޓީ އުރަތަކުގައި ބަންދުކުރެވުނެވެ އިލެކްޝަންގައި -ދާއިރާގެ ބައި  ދެމި  .ކަ

  .ނެވެވޯޓުކަރުދާސް ޗާޕު ކުރެވުނު ގޮތުގެ ތަފްޞީލު މި ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރެވު 

  )ގައިވާ އިޢުލާން ލިސްޓުގައި 2 ޢާންމުކުރި އިޢުލާން ޖަދުވަލުއިލެކްޝަނަށް ޗާޕުކޮށްފައިވާ ވޯޓު ކަރުދާހުގެ ތަފްޞީލް - މި ދެ ބައި(    

  ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް  9.6

. ރަސްގެތީމާއި، ރ. ގައާއި، ރއަލިފުށީ. ރ ∩ވަގުތުގައި އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުނެގުމާއި ވޯޓުގުނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދިޔަ-ބައި ދެ މި 

ވޯޓުނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަޙައްދުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ބެލެހެއްޓުމުެގ  އަދި މާލޭގައިރަތްމަންދޫ . މ އާއި، ވާދޫ

މޯލްޑިވްސް  ،މިކަމުގައި. މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސްގެ ފަރާތުން ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުން އެދި ދެންނެވުނެވެ ∩އިންތިޒާމް 

ވޯޓުނެގުމުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދިޔައިރު ކޮންމެ  .ޕޮލިސް ސަރވިސަސްގެ އެހީތެރިކަން ވަރަށް ފުރިހަމަޔަށް ލިބުނެވެ

ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ އުފުލަން ޖެހުނީ، ވޯޓުފޮށީގެ ކިއު ބެލެހެއްޓުމަށް އިލެކްޝަންސް  ∩ވޯޓުފޮށްޓެއްގައި

  .ޔަންކޮށްފައިވާ ފަރާތަށެވެކޮމިޝަނުން ޢައް 



ގެ އިދާރާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން |ގެ ރިޕޯޓްއިލެކްޝަން-ގެ ބައި  ކައުންސިލް ރަތްމަންދޫ. އާއި، މ) އަލިފުށި ދާއިރާ(އަތޮޅު ކައުންސިލް . ރ  8 

 

  ޒަރވަރުންނާއި މޮނިޓަރުން އަދި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން އޮބް . 10

ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް  އިލެކްޝަން އޮބްޒަރވްކޮށް މޮނިޓަރ ކުރުމަށާއި، ވޯޓު ނެގުމާއި ވޯޓު ގުނުމުގެ ކަންތައް- ކައުންސިލްގެ ބައި މި ދެ 

 އަމިއްލަ ∩ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ކޮށްފައިވާ މަދަނީންދޫބުންނަށާއި، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށާއި، ރަޖިސްޓަރީ ބެލުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަ 

. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވުނެވެ ށް އެ އަ 6ސެޕްޓެމްބަރ  2012ން  26އޯގަސްޓް  2012ނޫސް މަޖައްލާތަކަށް  ،ގޮތުން އެދޭ ފަރާތްތަކަށާއި

  .ވަނީއެވެ ކުގެ ޢަދަދު ތިރީގައި އެތަދެވުނު ފަރާތް ދި ފުރުޞަތުހުށައެޅި އަދަތުގައި، ފޯމު އޮބްޒަރވްކޮށް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ހުޅުވާލި މުއް

 ފުރުޞަތު ދެވުނު  ހުށަހެޅި  ދާއިރާ

 3 3  ކައުންސިލް ރަތްމަންދޫ . މ

 39 40  )އަލިފުށި ދާއިރާ ( ކައުންސިލް އަތޮޅު. ރ

  

  ކުރުން  އިޢުލާން  ނަތީޖާ  ވޯޓުގުނުމާއި  ވޯޓުނެގުމާއި،. 11

  ވޯޓުނެގުމާއި ވޯޓުގުނުން  11.1 

 2012ބޭއްވުނީ  އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުނެގުން-ބައި ދެކުރުމަށް ބޭއްވި  ގޮނޑިއަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ދެ ދާއިރާއިން ހުސްވި ދެމި 

 އާއިގަ ވާދޫ. ރ ،ރަސްގެތީމާއި. ރ ،އަލިފުށީގައާއި. ރށް  4:00ން ހަވީރު  8:00ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނު  22ސެޕްޓެމްބަރ 

  .އަދި މާލޭގައެވެ ރަތްމަންދޫ. މ

އެއްވެސް ވޯޓުލާ ނިންމާގަޑި ޖެހުނުއިރު  .ނެވެއޮފިޝަލުން 6ޙަރަކާތްތެރިވީ އިލެކްޝަންގައި ކޮންމެ ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒެއްގައި - ބައިދެ މި 

  .ންދު ކުރެވުނެވެވޯޓުފޮށި ބަ 4ގައި  4:00ހަވީރު  ،ވޯޓުލުމަށް ކިއުގައި މީހަކު ނެތުމުން ،ވޯޓުފޮށްޓެއް ދޮށުގައި

 ވޯޓުދިން ޖުމްލަ  ވޯޓުދިން ފިރިހެން  ވޯޓުދިން އަންހެން ޙައްޤު ލިބިފައިވާ  ފޮށީގެ ޢަދަދު  ދާއިރާ 

  145  79  66  160  1  ކައުންސިލް ރަތްމަންދޫ . މ

  2025  962  1063  3030  5  )އަލިފުށި ދާއިރާ ( ކައުންސިލް އަތޮޅު. ރ

ކެންޑިޑޭޓުން ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން ނެތްނަމަ، އެ ∩ މިނިޓް ހަމަވުމުން 30ކޮންމެ ވޯޓުފޮށްޓެއްވެސް ބަންދުކުރުމަށްފަހު 

  .ވޯޓުގުނަން ފެށުނެވެ މީހުންގެ ހާޒިރުގައި 3މަރުކަޒަށް ވޯޓުލީ މީހުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން 

ވޯޓު ގުނައި . އޮފިޝަލެކެވެ ދެޔާގެ އިތުރުން އެއީ ވޯޓުގުނާ މަރުކަޒުގެ ވެރި. މީހުންނެވެ 3ވޯޓުގުނުމުގެ މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވީ 

 ވޯޓުފޮށީގެ 3އިލެކްޝަންގައި ބެހެއްޓި - މި ދެ ބައި. ނިމުމުން ވަގުތީ ނަތީޖާ ހަދައި، ވަގުތީ ނަތީޖާ އެ މަރުކަޒެއްގައި އިޢުލާން ކުރެވުނެވެ

. ވާ ސޮފްޓްވެއަރއެއްގެ ޒަރިއްޔާއިން ފޮނުވުނެވެއިންޓަރނެޓް މެދުވެރިކޮށް، ވަގުތީ ނަތީޖާ ފޮނުވުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަގުތީ ނަތީޖާ 



ގެ ރިޕޯޓް އިލެކްޝަން-ގެ ބައި  ކައުންސިލް ރަތްމަންދޫ. އާއި، މ) އަލިފުށި ދާއިރާ(އަތޮޅު ކައުންސިލް . ރ | 9 ގެ އިދާރާ އިލެކްޝަންސް ކޮިމޝަން   

 

ކޮމިޝަނަށް  ވެސް ފެކްސްގެ ޒަރިއްޔާއިންއިންޓަރނެޓުން ހުރިހާ ވޯޓުފޮށްޓެއްގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ފޮނުވިނަމަވެސް، ރަށްރަށުން ވަގުތީ ނަތީޖާ 

   .ފޮނުވުނެވެ

 ރަސްމީ ނަތީޖާ ތައްޔާރުކުރުން  11.2

ންޓަރނެޓް މެދުވެރިކޮށް، ވަގުތީ ނަތީޖާ ފޮނުވުމަށް ގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔައިރު އިދުމުހެތީޖާ އިލެކްޝަންގެ ނަ -ބައި ދެ މި 

ފެކްސް މެދުވެރިކޮށް ލިބުނު ނަތީޖާ ޝީޓްތައް ކަށަވަރު އާއި  ވަގުތީ ނަތީޖާ ،ލިބުނު ސޮފްޓްވެއަރގެ ޒަރިއްޔާއިން ،ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ

 .އިލެކްޝަނުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ ތައްޔާރުކުރެވުނެވެ-ޗެކްކޮށް ދެ ބައި  ލޫމާތުކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ނަތީޖާ ޝީޓުގައި ހުރި މަޢު

  ވަގުތީ އަދި ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރުން  11.3

ނޑިއަށާ އަލިފުށި ދާއިރާގެ ކައުންސިލުން ހުސްވި އަތޮޅު . ރ ނޑިއަށް . މ އި،ގޮ  މެންބަުރންރަތްމަންދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވި ގޮ

ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ މީޑިއާ  22ސެޕްޓެމްބަރ  2012އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ -ބައި ދެ އްވި ކުރުމަށް ބޭ އިންތިޚާބު

ވަނަ މާއްދާގައިވާ  61ގެ ) އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( 2008/11އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު  .އިޢުލާން ކުރެވުނެވެ މެދުވެރިކޮށް

ގައި  3:00ދުވަހުގެ ހަވީރު ވީ އަންގާރަ  25ސެޕްޓެމްބަރ  2012މީ ނަތީޖާ  އިލެކްޝަންގެ ރަސް -މި ދެ ބައި  ،ގޮތުގެ މަތީން 

 މެންބަރުން އެ  5ކޮމިޝަނުގެ  ،ކޮށްފައިވަނީ އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ އަދި ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާން- ބައިދެ މި . ކޮށްފައިވެއެވެ އިޢުލާން

  .ސޮއި ކުރެއްވުމުން، ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފެކެވެ އެ މެންބަރުން ،ނަތީޖާތައް ބައްލަވައި ވެރިފައި ކުރެއްވުމަށްފަހު

  އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ- ގެ ބައި )އަލިފުށި ދާއިރާ ( ކައުންސިލް އަތޮޅު . ރ 1.11.3

  

އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  # ފުރިހަމަނަން  ދާއިމީ އެޑްރެސް  އްޔަތު ޘިހައި
 

ރޑް، ރ ޕީ .އާރު.ދީ 274 13.78  1 ސިނާންهللا ޢަބްދު  އަލިފުށި . ސްވޯ

 2 މަހީސް އިބްރާހީމް  އަލިފުށި. މާޑް، ރ އެމް .ޕީ.ޕީ 883 44.39

 3  هللاނާޞިފު އަބްދު   އަލިފުށި . ރޯޝަނީއާގެ، ރ  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ   5  0.25

 4 މުއުމިނާ ޢީސާފުޅު  އަލިފުށި . ހަވީރީނާޒް، ރ ޕީ .ޑީ.އެމް 827 41.58

 
   :ޞައްޙަ ވޯޓު 1989

 
:ބާޠިލް ވޯޓު 36

:ބިފައިވާ މީހުންގެ ޢަދަދުވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލި 3030



ގެ އިދާރާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން |ގެ ރިޕޯޓްއިލެކްޝަން-ގެ ބައި  ކައުންސިލް ރަތްމަންދޫ. އާއި، މ) އަލިފުށި ދާއިރާ(އަތޮޅު ކައުންސިލް . ރ  10 

 

  އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ - ކައުންސިލްގެ ބައި  ރަތްމަންދޫ . މ 2.11.3

އިލެކްޝަންގެ -މި ދެ ބައި ( .އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ ވަނީ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވިފައެވެ- ދާއިރާގެ ބައި ދެމި 

  )ގައިވާ އިޢުލާން ލިސްޓުގައި 2 ޖަދުވަލު ތައްޢާންމުކުރި އިޢުލާން ނަތީޖާ  ރަސްމީ 

 ކަންކަން  މާލީ  އާއި  ފައިސާ . 12

ނޑު ގޮތެއްގައި މަސައްކަތަށް  އިލެކްޝަންގެ-ބައި ގެ ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލް . އާއި، މ )އަލިފުށި ދާއިރާ ( ކައުންސިލް އަތޮޅު. ރ މައިގަ

އި، ޗާޕުކުރަންޖެހުނު ށާބޭނުންވާ ހުރިހާ ތަކެއްޗެއް ހޯދުމަރުފަތުރު ކުރުމަށާއި، އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތަށް ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދުތަކަކީ ދަތު 

ވޯޓުގެ މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވި އިލެކްޝަނާ ގުޅޭގޮތުން ޢާންމު ކުރެވުނު އިޢުލާންތަކަށާއި، -ބައި އި، ށާތަކެތި ޗާޕުކުރުމަ

  .ކަންކަމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު ތަކެވެ ނުންފަދަ އާއި ކެއުމާ ސައި ދިއިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ސާއި، އެލަވަންދޭންޖެހޭ  އޮފިޝަލުންނަށް 

 )ައލިފުށި ދާއިރާ(އަތޮޅު ކައުންސިލް . ރ 12.1

އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު   # ފުރިހަމަނަން  ދާއިމީ އެޑްރެސް  އްޔަތު ޘިހައި

 1 ފާޓިމަތު ލިއުޝާ  ރަތްމަންދޫ . ފެހިވިނަ، މ ޕީ .އާުރ.ޑީ 64 46.04

 2 މުޙައްމަދު ރާމިޒު  ރަތްމަންދޫ . މ، ރެޑިޔަމްގެ  ޕީ.ޑީ.އެމް 250 54.11

 
   :ޞައްޙަ ވޯޓު 139

 
:ބާޠިލް ވޯޓު 6

:ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ޢަދަދު 160

  އައިޓަމްކޯޑު   ތަފްޞީލު   ޚަރަދު 

 221 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު 

ނޑުމަގުން ކުރާ ދަތުުރ ަޚަރދު  ރާއްޖޭގެ 62,930.00  001 221 އެތެރޭގައި ކަ

 :ޖުމްލަ   62,930.00

 222 ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު  އޮފީސް

 004 222 ސައިފަދަ ތަކެތި އި އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުަގއި އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމާ 3,613.00

:ޖުމްލަ  3,613.00

 223 ހިންގުަމްށ ބޭުނންވާ ޚިދުަމތުގެ ޚަރަދު  އޮފީސް

 001 223 ޓެލެފޯން ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް ޚަރަދު 1,935.00

 003 223 ފާޚާނާެގ ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނުމަްށ ކާުރ ޚަަރދު  ބޯފެނާއި، 1,039.00

 006 223  ތަކެތީގެ ކުލި  750.00

 010 223 އިޝްިތހާރު، އެންގްުނ އަދި އިޝްތިރާކް ަޚރަދު އިޢްލާން، 32,608.66



ގެ ރިޕޯޓް އިލެކްޝަން-ގެ ބައި  ކައުންސިލް ރަތްމަންދޫ. އާއި، މ) އަލިފުށި ދާއިރާ(އަތޮޅު ކައުންސިލް . ރ | 11 ގެ އިދާރާ އިލެކްޝަންސް ކޮިމޝަން   

 

  

  ކައުންސިލް  ރަތްަމންދޫ. މ 2.12

  ޚަރަދުގެ ޚުލާޞާ 

  މިހާތަނަށް ޖުމްލަ ޚަރަދު   ރުބޮލަކަށް ޖެހޭވަ    ޢުމުރު ހަމަވާ މީހުންގެ ޢަދަދު   ދާއިރާ

  208,074.03  68.67  3030  )އަލިފުށި ދާއިރާ ( ކައުންސިލްއަތޮޅު . ރ

 63,7392.29  396.20  160  ކައުންސިލް  ރަތްމަންދޫ. މ

  

  

 020 223 ޚަރަދު ތަކެތީގެ ރާޗާޕުކު ފައިދާއަށް ޢާންމު  37,244.16

 999 223 އޮފީްސ ހިްނގުމުގެ ޚިދުަމތުގެ ޚަރަދު  އެހެނިހެން  67,954.21

:ޖުމްލަ  141,531.03

:ޖުމްަލ ޚަރަދު                                                208,074.03

  އައިޓަމްކޯޑު   ތަފްޞީލު   ޚަރަދު 

 221 ތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު ދަތުރުފަ 

ނޑުމަގުން ކުާރ ދަތުުރ ޚަަރދު  35,620.00  001 221 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަ

:ޖުމްލަ  35,620.00

 222 ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު  އޮފީސް

 004 222 އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުަގއި އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމައިސައިފަދަ ތަކެތި 440.00

:ޖުމްލަ  440.00

 223 ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު  އޮފީސް

 001 223 ޓެލެފޯން ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް ޚަރަދު 465.00

 003 223 ފާޚާނާެގ ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނުމަްށ ކުާރ ޚަަރދު  ބޯފެނާއި، 228.00

 010 223 ދުއިޝްިތހާރު، އެންގްުނ އަދި އިޝްތިރާކް ަޚރަ އިޢްލާން، 17,656.54

 020 223 ޢާންުމ ފައިދާއަށް ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު 2,136.96

 999 223 އޮފީްސ ހިްނގުމުގެ ޚިދުަމތުގެ ޚަރަދު  އެހެނިހެން  6,845.79

:ޖުމްލަ  27,332.29

:ޖުމްލަ ޚަރަދު 63,392.29
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ވލ�ރ�ސ�ކ�ރ� ފ�ރ�ތ�

ދ�ތ�
މ�އ� ޙ�ރ�ކ�ތ�ގ� ތ�ފ�ސ�ލ� މ�ލ�ދ� ތ�ރ�ޚ� ދ�ވ�ސ�

އލ�ކ�ޝ�ނ�ސ� ކ�ޑނ�ޝ�ނ� އނ�ތޚ�ބ� އޢ�ލ�ނ� ކ�ރ�ނ�

ރ�ޖސ�ޓ�ރ�ޝ�ނ� ވ�ޓ�ރސ� ރ�ޖސ�ޓ�ރ� އ�ކ�ލ�ވ�ލ�ނ�

50 8/3/2012 ހ�ކ�ރ�

49 8/4/2012 ހ(ނހރ�

ހޔ�މ�ނ� ރސ�ސ� ފ�ކ�ލ� ޕ(އނ�ޓ�ނ� ހ�މ�ޖ�އ�ސ�ނ� (މ. ރ�ތ�މ�ނ�ދ,)

އލ�ކ�ޝ�ނ�ސ� ކ�ޑނ�ޝ�ނ�/އ�ޑ�މނ� އ�ޕ�ލކ�ޝ�ނ� ފ�މ� ދ,ކ�ރ�މ�އ ބ�ލ�އގ�ތ�ނ� (މ. ރ�ތ�މ�ނ�ދ,)

އލ�ކ�ޝ�ނ�ސ� ކ�ޑނ�ޝ�ނ� އނ�ތޚ�ބ�ށ� ކ�ރމ�ތލ�މ�ގ� ފ�ރ�ޞ�ތ� ހ�ޅ�ވއ�ޖ�ކ�ނ� އޢ�ލ�ނ�ކ�ރ�ނ� (މ. ރ�ތ�މ�ނ�ދ,)

ވ�ޓ�ރސ� ރ�ޖސ�ޓ�ރ� ގ�ޒ�ޓ� ކ�ރ�ނ� (މ. ރ�ތ�މ�ނ�ދ,)

ވ�ޓ� ދނ�މ�ގ� ޙ�އ�ޤ� ލބފ�އވ� މ�ހ�ނ�ގ� ރ�ޖސ�ޓ�ރ� ރ�ށ�ގ�އ ޢ�ނ�މ�ކ�ރ�ނ� (މ. 

ރ�ތ�މ�ނ�ދ,)

 ވ�ޓ� ދނ�މ�ގ� ޙ�އ�ޤ� ލބފ�އވ� މ�ހ�ނ�ގ� ރ�ޖސ�ޓ�ރ� ކ(މޝ�ނ�ގ� ވ�ބ�ސ�އޓ�ގ�އ

ޢ�ނ�މ�ކ�ރ�ނ� (މ. ރ�ތ�މ�ނ�ދ,)

47 8/6/2012 ހ�މ�

ހޔ�މ�ނ� ރސ�ސ� ފ�ކ�ލ� ޕ(އނ�ޓ�ނ� ހ�މ�ޖ�އ�ސ�ނ� (ރ. އ�ލފ�ށ ދ�އރ�)

ވ�ޓ�ރސ� ރ�ޖސ�ޓ�ރ� ގ�ޒ�ޓ� ކ�ރ�ނ� (ރ. އ�ލފ�ށ ދ�އރ�)

ވ�ޓ� ދނ�މ�ގ� ޙ�އ�ޤ� ލބފ�އވ� މ�ހ�ނ�ގ� ރ�ޖސ�ޓ�ރ� ރ�ށ�ގ�އ ޢ�ނ�މ�ކ�ރ�ނ� (ރ. 

އ�ލފ�ށ ދ�އރ�)

 ވ�ޓ� ދނ�މ�ގ� ޙ�އ�ޤ� ލބފ�އވ� މ�ހ�ނ�ގ� ރ�ޖސ�ޓ�ރ� ކ(މޝ�ނ�ގ� ވ�ބ�ސ�އޓ�ގ�އ

ޢ�ނ�މ�ކ�ރ�ނ� (ރ. އ�ލފ�ށ ދ�އރ�)
އލ�ކ�ޝ�ނ�ސ� ކ�ޑނ�ޝ�ނ�/އ�ޑ�މނ� އ�ޕ�ލކ�ޝ�ނ� ފ�މ� ދ,ކ�ރ�މ�އ ބ�ލ�އގ�ތ�ނ� (ރ. އ�ލފ�ށ ދ�އރ�)

އލ�ކ�ޝ�ނ�ސ� ކ�ޑނ�ޝ�ނ�
 އނ�ތޚ�ބ�ށ� ކ�ރމ�ތލ�މ�ގ� ފ�ރ�ޞ�ތ� ހ�ޅ�ވއ�ޖ�ކ�ނ� އޢ�ލ�ނ�ކ�ރ�ނ� (ރ. އ�ލފ�ށ

ދ�އރ�)
ވ�ޓ�ރ އ�ޑޔ�ކ�ޝ�ނ� ކ�ނ�ޑޑ�ޓ�ނ�ގ� އ�ތ�މ�ތ� ފ(ތ� ޕ�ރނ�ޓ�ކ�ރ�ނ�

އލ�ކ�ޝ�ނ�ސ� ކ�ޑނ�ޝ�ނ�
ބ�އ އލ�ކ�ޝ�ނ�ގ� ދ�ތ�ރ� ފ�ތ�ރ�ގ� އނ�ތޒ�މ� ހ�މ�ޖ�އ�ސ�މ�ށ� ޕ�ރ(ކއ(މ�ނ�ޓ� 

ސ�ކ�ޝ�ނ�ގ�އ އ�ދ�ނ�
ހޔ�މ�ނ� ރސ�ސ� ވ�ޓ� ނ�ގ� މ�ރ�ކ�ޒ�ތ�ކ�ގ�އ ޙ�ރ�ކ�ތ�ތ�ރވ� އ(ފޝ�ލ�ނ� ހ�ދ�މ�ށ� އޢ�ލ�ނ�ކ�ރ�ނ�

ވ�ޓ�ރ އ�ޑޔ�ކ�ޝ�ނ� ވ�ޓ�ރ އ�ޑޔ�ކ�ޝ�ނ� މ�ޓ�ރއ�ލ� ތ�އ�ޔ�ރ�ކ�ރ�ނ�

c

ބ�ރ�ސ�ފ�ތ

----ނޑއ�ށ� މ�ނ�ބ�ރ�ކ� އނ�ތޚ�ބ� ކ�ރ�މ�ށ� ބ�އ�ވ� ބ�އ ނޑއ�ށ� މ�ނ�ބ�ރ�ކ� އނ�ތޚ�ބ� ކ�ރ�މ�ށ� ބ�އ�ވ� ބ�އއނ� ހ�ސ�ވ�ފ�އވ� ގ( ނޑއ�ށ� މ�ނ�ބ�ރ�ކ� އނ�ތޚ�ބ� ކ�ރ�މ�ށ� ބ�އ�ވ� ބ�އއނ� ހ�ސ�ވ�ފ�އވ� ގ( ނޑއ�ށ� މ�ނ�ބ�ރ�ކ� އނ�ތޚ�ބ� ކ�ރ�މ�ށ� ބ�އ�ވ� ބ�އއނ� ހ�ސ�ވ�ފ�އވ� ގ( މމމމ. . . . ރ�ތ�މ�ނ�ދ, ކ�އ�ނ�ސލ� އ�ދ ރރ�ތ�މ�ނ�ދ, ކ�އ�ނ�ސލ� އ�ދ ރރ�ތ�މ�ނ�ދ, ކ�އ�ނ�ސލ� އ�ދ ރރ�ތ�މ�ނ�ދ, ކ�އ�ނ�ސލ� އ�ދ ރ. . . . އ�ތ(ޅ� ކ�އ�ނ�ސލ� އ�ތ(ޅ� ކ�އ�ނ�ސލ� އ�ތ(ޅ� ކ�އ�ނ�ސލ� އ�ތ(ޅ� ކ�އ�ނ�ސލ� ((((އ�ލފ�ށ ދ�އރ�އ�ލފ�ށ ދ�އރ�އ�ލފ�ށ ދ�އރ�އ�ލފ�ށ ދ�އރ�))))    އނ� ހ�ސ�ވ�ފ�އވ� ގ(

އލ�ކ�ޝ�ނ�ގ� ކ�ލ�ނ�ޑ�ރ�އލ�ކ�ޝ�ނ�ގ� ކ�ލ�ނ�ޑ�ރ�އލ�ކ�ޝ�ނ�ގ� ކ�ލ�ނ�ޑ�ރ�އލ�ކ�ޝ�ނ�ގ� ކ�ލ�ނ�ޑ�ރ�

    2012201220122012 ސ�ޕ�ޓ�މ�ބ�ރ  ސ�ޕ�ޓ�މ�ބ�ރ  ސ�ޕ�ޓ�މ�ބ�ރ  ސ�ޕ�ޓ�މ�ބ�ރ 22222222

51 8/2/2012ބ�ރ�ސ�ފ�ތ

8/5/201248އ�ދ�އ�ތ�

ރ�ޖސ�ޓ�ރ�ޝ�ނ�

8/9/201244

ރ�ޖސ�ޓ�ރ�ޝ�ނ�
8/7/201246އ�ނ�ގ�ރ�

45 8/8/2012 ބ�ދ�

1ޖ�ދ�ވ�ލ� 
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ލ�ގ�ލ� ޝ�ކ�ވ� ބ�ލ�އގ�ތ�މ�ގ� ނޒ�މ� ޤ�އމ�ކ�ރ�ނ�

43 8/10/2012 ހ�ކ�ރ�

42 8/11/2012 ހ(ނހރ�

ވ�ޓ�ރ އ�ޑޔ�ކ�ޝ�ނ� 41 ވ�ޓ�ރ އ�ޑޔ�ކ�ޝ�ނ�ގ� މ�ޓ�ރއ�ލ� ރ�ށ�ށ� ފ(ނ�ވ�މ�ށ� ތ�އ�ޔ�ރ�ކ(ށ� ނނ�މ�ނ� 8/12/2012 އ�ދއ�ތ�

40 8/13/2012 ހ�މ�

އލ�ކ�ޝ�ނ�ސ� ކ�ޑނ�ޝ�ނ� ވ�ޓ�ފ(ށ ބ�ހ�އ�ޓ� ތ�ނ�ތ�ނ� އޢ�ލ�ނ�ކ�ރ�ނ�

ރ�ޖސ�ޓ�ރ�ޝ�ނ�
ގ�ޒ�ޓ�ކ�ރ�ވ�ނ� ރ�ޖސ�ޓ�ރ�އ�ށ� ޝ�ކ�ވ�ހ�ށ�ހ�ޅ�މ�ގ� މ�އ�ދ�ތ�ހ�މ�ވ� ދ�ވ�ސ� (މ. 

ރ�ތ�މ�ނ�ދ,)

38 8/15/2012 ބ�ދ�

އލ�ކ�ޝ�ނ�ސ� ކ�ޑނ�ޝ�ނ� ވ�ޓ� ކ�ރ�ދ�ސ� ޗ�ޕ�ކ�ރ�މ�ށ� ޙ�ވ�ލ�ވ�ފ�އވ� ފ�ރ�ތ�ށ� އ�ކ�ނ� ލޔ�މ�ނ� އ�ނ�ގ�ނ�

ގ�ޒ�ޓ�ކ�ރ�ވ�ނ� ރ�ޖސ�ޓ�ރ�އ�ށ� ޝ�ކ�ވ�ހ�ށ�ހ�ޅ�މ�ގ� މ�އ�ދ�ތ�ހ�މ�ވ� ދ�ވ�ސ� (ރ. 

އ�ލފ�ށ ދ�އރ�)

ރ�ޖސ�ޓ�ރ�ޝ�ނ�
ރ�ޖސ�ޓ�ރ� ހ�ށ�އ�ޅ�ނ� ޝ�ކ�ވ�ތ�ކ� ގ�ޅގ�ނ�، ގ�ނ�ވ�ނ� ބ�ދ�ލ�ތ�އ� ގ�ޒ�ޓ�ކ�ރ�ނ�. (މ. 

ރ�ތ�މ�ނ�ދ,)

36 8/17/2012 ހ�ކ�ރ�

އލ�ކ�ޝ�ނ�ސ� ކ�ޑނ�ޝ�ނ� އނ�ތޚ�ބ�ށ� ކ�ރމ�ތލ�މ�ގ� މ�އ�ދ�ތ� ހ�މ�ވ� ތ�ރ�ޚ� (މ. ރ�ތ�މ�ނ�ދ,)

ރ�ޖސ�ޓ�ރ�ޝ�ނ�
ރ�ޖސ�ޓ�ރ�އ�ށ� ހ�ށ�ހ�ޅ� ޝ�ކ�ވ�ތ�ކ�މ�ދ� ގ(ތ�އ�ނނ�މ�އ އ�ފ�ރ�ތ�ތ�ކ�ށ� ޖ�ވ�ބ� ދނ�ނ� 

(މ�އ�ދ�ތ� ހ�މ�ވ� ތ�ރ�ޚ�ނ� ފ�ށގ�ނ� 5 ދ�ވ�ސ�ތ�ރ�ގ�އ) (މ. ރ�ތ�މ�ނ�ދ,)

34 8/19/2012 އ�ދއ�ތ�

އލ�ކ�ޝ�ނ�ސ� ކ�ޑނ�ޝ�ނ� 33
އނ�ތޚ�ބ�ށ� ކ�ރމ�ތލ�މ�ށ� ހ�ށ�ހ�ޅ ހ�ށ�ހ�ޅ�މ� މ�ދ� ނނ�މ ގ(ތ� އ�ނ�ގ�ނ� 

(ކ�ރމ�ތލ�މ�ށ� ހ�ށ�ހ�ޅ� ވ�ގ�ތ�ނ� ފ�ށގ�ނ� 48 ގ�ޑއރ�ގ�ތ�ރ�ގ�އ) (މ. ރ�ތ�މ�ނ�ދ,)
8/20/2012 ހ�މ�

އލ�ކ�ޝ�ނ�ސ� ކ�ޑނ�ޝ�ނ� އނ�ތޚ�ބ�ށ� ކ�ރމ�ތލ�މ�ގ� މ�އ�ދ�ތ� ހ�މ�ވ� ތ�ރ�ޚ� (ރ. އ�ލފ�ށ ދ�އރ�)

ރ�ޖސ�ޓ�ރ�ޝ�ނ�
ރ�ޖސ�ޓ�ރ�އ�ށ� ހ�ށ�ހ�ޅ� ޝ�ކ�ވ�ތ�ކ�މ�ދ� ގ(ތ�އ�ނނ�މ�އ އ�ފ�ރ�ތ�ތ�ކ�ށ� ޖ�ވ�ބ� ދނ�ނ� 

(މ�އ�ދ�ތ� ހ�މ�ވ� ތ�ރ�ޚ�ނ� ފ�ށގ�ނ� 5 ދ�ވ�ސ�ތ�ރ�ގ�އ) (ރ. އ�ލފ�ށ ދ�އރ�)

ކ�ނ�ޑޑ�ޓ�ނ�ގ� ނ�ނ�ތ�އ� ތ�ރ�ތ�ބ�ކ�ރ�މ�ށ� ގ�ރ�އ�ތ�ލ�މ�އ ނ�ނ�ތ�އ� އޢ�ލ�ނ� ކ�ރ�ނ�

ކ�ރމ�ތލ� ކ�ނ�ޑޑ�ޓ�ނ�ގ� ނ�ނ� އ�ނބ�ރ� ގ�ނ�ދއ�މ�ގ� މ�އ�ދ�ތ� ހ�މ�ވ� ދ�ވ�ސ�

ވ�ޓ� ކ�ރ�ދ�ހ�ގ� ނ�މ,ނ� ތ�އ�ޔ�ރ�ކ�ރ�ނ�

ރ�ޖސ�ޓ�ރ�ޝ�ނ�

ރ�ޖސ�ޓ�ރ�އ�ށ� ހ�ށ�ހ�ޅ� ޝ�ކ�ވ�ތ�ކ�މ�ދ�  ނނ�މ� ގ(ތ�ކ� މ�ދ� ހތ�ހ�މ� ނ�ޖ�ހގ�ނ� 

އ�މ�އ�ސ�ލ� ހ�އކ�ޓ�ށ� ހ�ށ�ހ�ޅ�މ�ގ� މ�އ�ދ�ތ� ހ�މ�ވ� ތ�ރ�ޚ�. (އ�ނ�ގ� ތ�ރ�ޚ�ނ� ފ�ށގ�ނ� 

5 ދ�ވ�ސ�) (މ. ރ�ތ�މ�ނ�ދ,)

އލ�ކ�ޝ�ނ�ސ� ކ�ޑނ�ޝ�ނ�

އނ�ތޚ�ބ�ށ� ކ�ރމ�ތލ�މ�ށ� ހ�ށ�ހ�ޅ ހ�ށ�ހ�ޅ�މ� މ�ދ� ނނ�މ ގ(ތ� އ�ނ�ގ�ނ� 

 (ކ�ރމ�ތލ�މ�ށ� ހ�ށ�ހ�ޅ� ވ�ގ�ތ�ނ� ފ�ށގ�ނ� 48 ގ�ޑއރ�ގ�ތ�ރ�ގ�އ) (ރ. އ�ލފ�ށ

ދ�އރ�)

8/18/201235ހ(ނހރ�

8/16/2012

32 8/21/2012އ�ނ�ގ�ރ�

8/14/201239އ�ނ�ގ�ރ�

8/22/201231ބ�ދ�

އލ�ކ�ޝ�ނ�ސ� ކ�ޑނ�ޝ�ނ�

37 ބ�ރ�ސ�ފ�ތ
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ވ�ޓ�ރ އ�ޑޔ�ކ�ޝ�ނ�
ބ�އ-އލ�ކ�ޝ�ނ� އ(ބ�ޒ�ރވ� ކ�ރ�މ�ށ�އ، މ(ނޓ�ރ ކ�ރ�މ�ށ� އ�ދ ކ�ނ�ޑޑ�ޓ�ނ�ގ� 

މ�ނ�ދ,ބ�ނ�ގ� ގ(ތ�ގ�އ ހ�ރ�ކ�ތ�ތ�ރވ�މ�ށ� އ�ދ� ފ�ރ�ތ�ތ�ކ�ށ� އ�ފ�ރ�ޞ�ތ� ހ�ޅ�ވ�ލ�ނ�

އލ�ކ�ޝ�ނ�ސ� ކ�ޑނ�ޝ�ނ� ނ�ތ�ޖ� ޝ�ޓ�އ ވ�ޓ� ގ�ނ� ޕ�ކ� ތ�އ�ޔ�ރ�ކ�ރ�ނ�

29 8/24/2012 ހ�ކ�ރ�

ރ�ޖސ�ޓ�ރ� ހ�ށ�އ�ޅ�ނ� ޝ�ކ�ވ�ތ�ކ� ގ�ޅގ�ނ�، ގ�ނ�ވ�ނ� ބ�ދ�ލ�ތ�އ� ގ�ޒ�ޓ� ކ�ރ�މ�ނ�، އ� 

ބ�ދ�ލ�ތ�ކ�ށ� ޝ�ކ�ވ� ހ�ށ�އ�ޅ�މ�ގ� މ�އ�ދ�ތ� ހ�މ�ވ� ތ�ރ�ޚ� (މ. ރ�ތ�މ�ނ�ދ,)

ރ�ޖސ�ޓ�ރ�އ�ށ� ހ�ށ�ހ�ޅ� ޝ�ކ�ވ�ތ�ކ�މ�ދ�  ނނ�މ� ގ(ތ�ކ� މ�ދ� ހތ�ހ�މ� ނ�ޖ�ހގ�ނ� 

އ�މ�އ�ސ�ލ� ހ�އކ�ޓ�ށ� ހ�ށ�ހ�ޅ�މ�ގ� މ�އ�ދ�ތ� ހ�މ�ވ� ތ�ރ�ޚ�. (އ�ނ�ގ� ތ�ރ�ޚ�ނ� ފ�ށގ�ނ� 

5 ދ�ވ�ސ�) (ރ. އ�ލފ�ށ ދ�އރ�)
އލ�ކ�ޝ�ނ�ސ� ކ�ޑނ�ޝ�ނ� ކ�ނ�ޑޑ�ޓ� ލސ�ޓ� ތ�އ�ޔ�ރ�ކ(ށ� ޕ�ރނ�ޓ�ކ�ރ�ނ�

އލ�ކ�ޝ�ނ�ސ� ކ�ޑނ�ޝ�ނ� ވ�ޓ�ކ�ރ�ދ�ސ� ޗ�ޕ�ށ� ދނ�މ�ށ�ޓ�ކ�އ ފ�އނ�ލ�ކ�ރ�ނ�

ރ�ޖސ�ޓ�ރ� ހ�ށ�އ�ޅ�ނ� ޝ�ކ�ވ�ތ�ކ� ގ�ޅގ�ނ�، ގ�ނ�ވ�ނ� ބ�ދ�ލ�ތ�އ� ގ�ޒ�ޓ�ކ�ރ�ނ�.  (ރ. 

އ�ލފ�ށ ދ�އރ�)

ރ�ޖސ�ޓ�ރ�ޝ�ނ�
އ�ހ�ނ� ތ�ނ�އ�ގ�އ ވ�ޓ�ލ� މ�ހ�ނ�ރ�ޖސ�ޓ�ރ� ކ�ރ�މ�ގ� ފ�ރ�ޞ�ތ� ހ�ޅ�ވ�ލ�ނ� (10 

ދ�ވ�ސ�)

އލ�ކ�ޝ�ނ�ސ� ކ�ޑނ�ޝ�ނ�/ޕ�ރ(ކއ(މ�ނ�ޓ� 26 ވ�ޓ� ކ�ރ�ދ�ސ� ޗ�ޕ�ށ� ދނ�ނ� 8/27/2012 ހ�މ�

25 8/28/2012 އ�ނ�ގ�ރ�

24 8/29/2012 ބ�ދ�

23 8/30/2012 ބ�ރ�ސ�ފ�ތ

22 8/31/2012 ހ�ކ�ރ�

21 9/1/2012 ހ(ނހރ�

20
ވ�ޓ� ނ�ގ� މ�ރ�ކ�ޒ�ތ�ކ�ގ�އ ޙ�ރ�ކ�ތ�ތ�ރވ�މ�ށ� ހ(ވ�ނ� އ(ފޝ�ލ�ނ�ގ� މ�ޢ�ލ,މ�ތ� ވ�ޓރ 

އ�ޑޔ�ކ�ޝ�ނ� ސ�ކ�ޝ�ނ�ށ� ފ(ނ�ވ�ނ�.
9/2/2012 އ�ދ�އ�ތ�

19 9/3/2012 ހ�މ�

ރ�ޖސ�ޓ�ރ� ހ�ށ�އ�ޅ�ނ� ޝ�ކ�ވ�ތ�ކ� ގ�ޅގ�ނ�، ގ�ނ�ވ�ނ� ބ�ދ�ލ�ތ�އ� ގ�ޒ�ޓ� ކ�ރ�މ�ނ�، އ� 

ބ�ދ�ލ�ތ�ކ�ށ� ޝ�ކ�ވ� ހ�ށ�އ�ޅ�މ�ގ� މ�އ�ދ�ތ� ހ�މ�ވ� ތ�ރ�ޚ� (ރ. އ�ލފ�ށ ދ�އރ�)

އ�ހ�ނ� ތ�ނ�އ�ގ�އ ވ�ޓ�ލ� މ�ހ�ނ� ރ�ޖސ�ޓ�ރ� ކ�ރ�މ�ށ� ހ�ޅ�ވ�ލ މ�އ�ދ�ތ� ހ�މ�ވ� ތ�ރ�ޚ�

ރ�ޖސ�ޓ�ރ�ޝ�ނ� 17

ރ�ޖސ�ޓ�ރ�އ�ށ� ހ�ށ�ހ�ޅ� ޝ�ކ�ވ�ތ�ކ�މ�ދ� އލ�ކ�ޝ�ނ�ސ� ކ(މޝ�ނ�ނ� ނނ�މ� ގ(ތ�ކ� 

މ�ދ� ހތ�ހ�މ� ނ�ޖ�ހގ�ނ� ހ�އކ�ޓ�ށ� ހ�ށ�ހ�ޅ�ފ�އވ� މ�އ�ސ�ލ�އ�މ�ދ� ހ�އކ�ޓ�ނ� ޙ�ކ�މ� 

އއ�ވ�މ�ށ� ދ�ވފ�އވ� މ�އ�ދ�ތ� ހ�މ�ވ� ތ�ރ�ޚ� (ކ�ޓ�ށ� ހ�ށ�ހ�ޅ� ތ�ރ�ޚ�ނ� ފ�ށގ�ނ� 15 

(ދ�ވ�ސ� ތ�ރ�ގ�އ

9/5/2012 ބ�ދ�

ވ�ޓ�ރ އ�ޑޔ�ކ�ޝ�ނ� 16

ޓ�ރ�ނނ�ގ ޕ�ކ� އ�ދ ވ�ޓ� ނ�ގ� ދ�ވ�ހ� ވ�ޓ� ނ�ގ� މ�ރ�ކ�ޒ�ތ�ކ�ގ�އ ހއ�ޕ�މ�ށ� ބ�ނ�ނ�ވ� 

ޕ�ސ�ޓ�ރ�ތ�އ� ތ�އ�ޔ�ރ�ކ(ށ� ނނ�މ�އ އލ�ކ�ޝ�ނ�ސ� ކ�ޑނ�ޝ�ނ� ސ�ކ�ޝ�ނ� ޙ�ވ�ލ�ކ(ށ� 

ނނ�މ�ނ�

9/6/2012 ބ�ރ�ސ�ފ�ތ

15 9/7/2012 ހ�ކ�ރ�

8/26/201227އ�ދ�އ�ތ�

30 8/23/2012 ބ�ރ�ސ�ފ�ތ

ރ�ޖސ�ޓ�ރ�ޝ�ނ� 18 9/4/2012އ�ނ�ގ�ރ�

28 ރ�ޖސ�ޓ�ރ�ޝ�ނ�8/25/2012ހ(ނހރ�
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ރ�ޖސ�ޓ�ރ�އ�ށ� ހ�ށ�ހ�ޅ� ޝ�ކ�ވ�ތ�ކ�މ�ދ� އލ�ކ�ޝ�ނ�ސ� ކ(މޝ�ނ�ނ� ނނ�މ� ގ(ތ�ކ� 

މ�ދ� ހތ�ހ�މ� ނ�ޖ�ހގ�ނ� ހ�އކ�ޓ�ށ� ހ�ށ�ހ�ޅ�ފ�އވ� މ�އ�ސ�ލ�އ�މ�ދ� ހ�އކ�ޓ�ނ� ޙ�ކ�މ� 

އއ�ވ�މ�ށ� ދ�ވފ�އވ� މ�އ�ދ�ތ� ހ�މ�ވ� ތ�ރ�ޚ� (ކ�ޓ�ށ� ހ�ށ�ހ�ޅ� ތ�ރ�ޚ�ނ� ފ�ށގ�ނ� 15 

ދ�ވ�ސ� ތ�ރ�ގ�އ) (ރ. އ�ލފ�ށ ދ�އރ�)

9/8/2012 ހ(ނހރ�

ވ�ޓ�ރ އ�ޑޔ�ކ�ޝ�ނ� 13 އ(ބ�ޒ�ރވ�ރ�ނ�ނ�އ ރޕ�ޓ�ރ�ނ�ގ� ފ�ސ�ދ,ކ(ށ� ނނ�މ�ނ� 9/9/2012 އ�ދ�އ�ތ�

އލ�ކ�ޝ�ނ�ސ� ކ�ޑނ�ޝ�ނ�/ޕ�ރ(ކއ(މ�ނ�ޓ� ވ�ޓ� ކ�ރ�ދ�ސ� ޗ�ޕ�ކ(ށ� ނނ�މ�ނ�

ވ�ޓ�ރ އ�ޑޔ�ކ�ޝ�ނ� ސ�ކ�ޝ�ނ�
ރ�ށ�ރ�ށ�ގ�އ އސ�ކ(ށ� ޙ�ރ�ކ�ތ�ތ�ރވ� (މ�ލ�ނ� ފ(ނ�ވ�) އ(ފޝ�ލ�ނ�ނ�އ، މ�ލ�ގ� 

ވ�ޓ�ފ(ށތ�ކ�ގ� އ(ފޝ�ލ�ނ�ގ� ޓ�ރ�ނނ�ގ ބ�އ�ވ�ނ�
ޕ�ރ(ކއ(މ�ނ�ޓ� ސ�ކ�ޝ�ނ� 11 ދ�ތ�ރ�ފ�ތ�ރ�ގ� އނ�ތޒ�މ�ތ�އ� ހ�މ�ޖ�އ�ސ�އ ނނ�މ�ނ� 9/11/2012 އ�ނ�ގ�ރ�

 ވ�ޓ� ނ�ގ� މ�ރ�ކ�ޒ�ތ�ކ�ށ� ފ(ނ�ވ�ނ�ޖ�ހ� ލސ�ޓ�ތ�އ�

ޕ�ރނ�ޓ�ކ(ށ� ފ(ނ�ވ�މ�ށ� ތ�އ�ޔ�ރ�ކ(ށ� އލ�ކ�ޝ�ނ�ސ� ކ�ޑނ�ޝ�ނ� ސ�ކ�ޝ�ނ�  
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 އ�ނ�ޓ�ސ� ރ�ޕ%ޓ� އ�ލ�ކ�ޝ�ނ�ގ� ކ"މ�ޕ�ލ�-ބ�އ� ކ�އ�ނ�ސ�ލ�ގ�ކ�އ�ނ�ސ�ލ�ގ� ރ. އ�ތ"ޅ� (އ�ލ�ފ�ށ� ދ�އ�ރ�) ކ�އ�ނ�ސ�ލ�، މ. ރ�ތ�މ�ނ�ދ� ގ�އ� ބ�އ�ވ�ނ�  2012ސ�ޕ�ޓ�މ�ބ�ރ  22 1

 

  
  
  
  އ�ނ�ޓ�ސ� ބ�އ�ރ%ނ�ޝ�ނ�ލ� ކ"މ�ޕ�ލ�

   ގ� އ�ދ�ރ�އ�ލ�ކ�ޝ�ނ�ސ� ކ"މ�ޝ�ނ�
  މ�ލ�، ދ�ވ�ހ�ރ�އ�ޖ�.

 
  

ގ�އ� ބ�އ�ވ�ނ� ރ. އ�ތ"ޅ� (އ�ލ�ފ�ށ� ދ�އ�ރ�) ކ�އ�ނ�ސ�ލ�، މ. ރ�ތ�މ�ނ�ދ� ގ�އ� ބ�އ�ވ�ނ� ރ. އ�ތ"ޅ� (އ�ލ�ފ�ށ� ދ�އ�ރ�) ކ�އ�ނ�ސ�ލ�، މ. ރ�ތ�މ�ނ�ދ� ގ�އ� ބ�އ�ވ�ނ� ރ. އ�ތ"ޅ� (އ�ލ�ފ�ށ� ދ�އ�ރ�) ކ�އ�ނ�ސ�ލ�، މ. ރ�ތ�މ�ނ�ދ� ގ�އ� ބ�އ�ވ�ނ� ރ. އ�ތ"ޅ� (އ�ލ�ފ�ށ� ދ�އ�ރ�) ކ�އ�ނ�ސ�ލ�، މ. ރ�ތ�މ�ނ�ދ�     2012201220122012ސ�ޕ�ޓ�މ�ބ�ރ ސ�ޕ�ޓ�މ�ބ�ރ ސ�ޕ�ޓ�މ�ބ�ރ ސ�ޕ�ޓ�މ�ބ�ރ     22222222
    އ�ލ�ކ�ޝ�ނ�ގ� ކ"މ�ޕ�ލ�އ�ނ�ޓ�ސ� ރ�ޕ%ޓ� އ�ލ�ކ�ޝ�ނ�ގ� ކ"މ�ޕ�ލ�އ�ނ�ޓ�ސ� ރ�ޕ%ޓ� އ�ލ�ކ�ޝ�ނ�ގ� ކ"މ�ޕ�ލ�އ�ނ�ޓ�ސ� ރ�ޕ%ޓ� އ�ލ�ކ�ޝ�ނ�ގ� ކ"މ�ޕ�ލ�އ�ނ�ޓ�ސ� ރ�ޕ%ޓ� - - - - ކ�އ�ނ�ސ�ލ�ގ� ބ�އ� ކ�އ�ނ�ސ�ލ�ގ� ބ�އ� ކ�އ�ނ�ސ�ލ�ގ� ބ�އ� ކ�އ�ނ�ސ�ލ�ގ� ބ�އ� 

ގ�އ� ބ�އ�ވ�ނ� ރ. އ�ތ"ޅ� (އ�ލ�ފ�ށ� ދ�އ�ރ�) ކ�އ�ނ�ސ�ލ�، މ. ރ�ތ�މ�ނ�ދ�  2012ސ�ޕ�ޓ�މ�ބ�ރ  22

މ�ދ� މ�ކ"މ�ޝ�ނ�ނ�  އ�ގ�ޅ� ގ"ތ�ނ� ހ�ށ�ހ�ޅ�ފ�އ�ވ� ޝ�ކ�ވ�ތ�ކ�އ�، އ�ޝ�ކ�ވ� އ�ލ�ކ�ޝ�ނ�-ބ�އ� ކ�އ�ނ�ސ�ލ�ގ�ކ�އ�ނ�ސ�ލ�ގ� 

  ޢ�މ�ލ�ކ"ށ�ފ�އ�ވ� ގ"ތ�ގ� މ�އ�ޗ�ށ� ބ�ލ�ލ�އ� ތ�އ�ޔ�ރ�ކ"ށ�ފ�އ�ވ� ތ�ފ�ޞ)ލ� ރ�ޕ%ޓ�ވ�.
  

 (�        އ�ލ�ކ�ޝ�ނ� އ�ލ�ކ�ޝ�ނ� އ�ލ�ކ�ޝ�ނ� އ�ލ�ކ�ޝ�ނ� - - - - ކ�އ�ނ�ސ�ލ�ގ� ބ�އ� ކ�އ�ނ�ސ�ލ�ގ� ބ�އ� ކ�އ�ނ�ސ�ލ�ގ� ބ�އ� ކ�އ�ނ�ސ�ލ�ގ� ބ�އ� ރ. އ�ތ"ޅ� (އ�ލ�ފ�ށ� ދ�އ�ރ�) ރ. އ�ތ"ޅ� (އ�ލ�ފ�ށ� ދ�އ�ރ�) ރ. އ�ތ"ޅ� (އ�ލ�ފ�ށ� ދ�އ�ރ�) ރ. އ�ތ"ޅ� (އ�ލ�ފ�ށ� ދ�އ�ރ
        

 (�ޝ�ކ�ވ�އ�ވ�. އ�ދ� އ�  2އ�ލ�ކ�ޝ�ނ� ގ�ޅ�ގ�ނ� މ� ކ"މ�ޝ�ނ�ށ� ހ�ށ�ހ�ޅ�ފ�އ�ވ�ނ) -ކ�އ�ނ�ސ�ލ�ގ� ބ�އ� ރ. އ�ތ"ޅ� (އ�ލ�ފ�ށ� ދ�އ�ރ
  ތ�ފ�ޞ)ލ� ތ�ރ)ގ�އ� އ�ވ�ނ)އ�ވ�.ޝ�ކ�ވ�އ� މ�ދ� ޢ�މ�ލ�ކ"ށ�ފ�އ�ވ� ގ"ތ�ގ� 

  
1. �ތ)، ވ%ޓ�ލ�ވ�ނ�ގ"ތ� ވ%ޓ�ލ�މ�ށ� ވ%ޓ�ލ� މ�ރ�ކ�ޒ�ށ� ދ�ޔ�އ�ރ� ވ%ޓ�ނ�ގ ލ�ސ�ޓ�ގ�އ� ނ�ނ� ނ�ތ�މ�ގ� ސ�ބ�ބ�ނ� ވ%ޓ� ނ�ލ�ވ�ފ�އ�ވ

 � ހ�މ�ޖ�އ�ސ�ވ�އ� ދ�އ�ވ�ނ� އ�ދ� ފ�ޠ�މ�ތ� ނ�ޝ�، ބ�ގ)ޗ�ގ� /ރ. ރ�ސ�ގ�ތ)މ� ހ�ށ�ހ�ޅ�ފ�އ�ވ� ޝ�ކ�ވ
 

ވ�ނ� މ�އ�ދ�ގ� (ށ) ގ�އ�ވ� ގ"ތ�ނ� އ�ލ�ކ�ޝ�ނ�ސ� ކ"މ�ޝ�ނ�ނ� ޢ�ނ�މ� ކ�ރ�ވ�  10އ�ނ�ތ�ޚ�ބ�ތ�ކ�ބ�ހ� ޢ�ނ�މ� ޤ�ނ�ނ�ގ�  •
ގ� ރ�ޖ�ސ�ޓ�ރ)ގ�އ� ހ�މ�ނ�ފ�އ�ވ� ނ�ވ�ތ� ހ�މ�ނ�ފ�އ�ނ�ވ� މ�ޢ�ލ�މ�ތ�ކ� ގ�ޅ�ގ"ތ�ނ� ވ%ޓ�ދ�ނ�މ�ގ� ޙ�އ�ޤ� ލ�ބ�ފ�އ�ވ� މ)ހ�ނ�

ޝ�ކ�ވ� އ�އ� ހ�ށ�ހ�ޅ�ނ� ބ�ނ�ނ�ވ�ނ�މ� އ� ޝ�ކ�ވ�އ�އ� ވ%ޓ�ދ�ނ�މ�ގ� ޙ�އ�ޤ� ލ�ބ�ފ�އ�ވ� މ)ހ�ނ�ގ� ރ�ޖ�ސ�ޓ�ރ) ސ�ރ�ކ�ރ�ގ� 
ވ�ހ�ގ� ތ�ރ�ގ�އ� ލ�ޔ�މ�ނ� އ�ލ�ކ�ޝ�ނ�ސ� (ދ�ހ�އ�އ�) ދ� 10ގ�ޒ�ޓ�ގ�އ� ޝ�ޢ�އ�ކ�ރ� ދ�ވ�ހ�ނ� ފ�ށ�ގ�ނ� ގ�ނ�ވ�ގ�ނ� 

ހ�ށ�ހ�ޅ�ނ� އ"ނ�ނ�އ�ރ� މ� ދ�ނ�ނ�ވ� މ�އ�ދ�ތ�ގ� ތ�ރ�ގ�އ� މ�ފ�ދ� މ�އ�ސ�ލ�އ�އ� މ� ކ"މ�ޝ�ނ�ށ� ހ�ށ�ހ�ޅ�ފ�އ� ކ"މ�ޝ�ނ�ށ� 
އ�ލ�ކ�ޝ�ނ�ގ�އ� ވ%ޓ�ލ�މ�ގ� ފ�ރ�ޞ�ތ� ދ�ވ�ނ� ނ�ތ� ވ�ހ�ކ� ދ�ނ�ނ�ވ�އ� ޖ�ވ�ބ� -މ� ބ�އ� ފ�ޠ�މ�ތ� ނ�ޝ�އ�ށ�ނ�ވ�ތ)، 

 ދ�ވ�ފ�އ�ވ�ނ�އ�ވ�. 
  

 ޢ�މ�ރ�ނ� ދ�ވ�ސ�ވ� ފ�ރ�ތ�ތ�ކ�ށ� އ�ހ)ތ�ރ�ނ� ނ�ގ�ނ�ދ�ވ�މ�އ� އ�ދ� ވ%ޓ�ލ�މ�ގ�އ� އ�ހ)ތ�ރ�ކ�ނ� ފ%ރ�ނ�ކ"ށ�ދ�ވ�މ�ގ�  .2
 ހ�ށ�ހ�ޅ�ފ�އ�ވ� ޝ�ކ�ވ� ޢ�ލ) ޔ�ސ�ފ�، ދ�އ�ލ�ސ�ގ�/ރ. ރ�ސ�ގ�ތ)މ� މ�އ�ސ�ލ�އ�އ�ގ� ގ"ތ�ގ�އ� 

 

"ލ%ކ�ލ� ކ�އ�ނ�ސ�ލ�ތ�ކ�ގ� އ�ނ�ތ�ޚ�ބ�ގ� ޤ�ނ�ނ�" ގ� ދ�ށ�ނ� ހ�ދ�ފ�އ�ވ� "ލ%ކ�ލ�  2010/10ޤ�ނ�ނ� ނ�ނ�ބ�ރ�  •
ތ�ޚ�ބ�ތ�ކ�ބ�ހ� ވ�ނ� މ�އ�ދ�ގ� (ނ) ގ�އ� ބ�ޔ�ނ�ކ"ށ�ފ�އ�ވ� ގ"ތ�ނ� އ�ނ� 38ކ�އ�ނ�ސ�ލ�ތ�ކ�ގ� އ�ނ�ތ�ޚ�ބ�ގ� ޤ�ވ�ޢ�ދ�" ގ� 

ޢ�ނ�މ� ޤ�ނ�ނ�އ�، ލ%ކ�ލ� ކ�އ�ނ�ސ�ލ�ތ�ކ�ގ� އ�ނ�ތ�ޚ�ބ�ބ�ހ� ޤ�ނ�ނ�އ�، އ� ގ�ވ�އ�ދ� ޚ�ލ�ފ�ށ� އ�އ�ވ�ސ�ކ�މ�އ�، އ�އ�ވ�ސ� 
ފ�ރ�ތ�ކ�ނ� ކ"ށ�ގ�ނ� އ�ކ�މ�ގ� ޝ�ކ�ވ� އ�ލ�ކ�ޝ�ނ�ސ� ކ"މ�ޝ�ނ�ށ� ހ�ށ�ހ�ޅ�ނ�މ�، އ�ޝ�ކ�ވ�އ�އ�ގ� ތ�ފ�ޞ)ލ�އ�، 
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