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 الرحـيم الرحمـن بسـم اه 

 ފެށުން  .1
والســـام علـى أشــرف امرســـلن، وعـلى الـه وصحـبه أمـــعن ة احمـده رب العـامن، والصـا  

ނޑިއަށްދިއްގަރު ދާއިރާގެ ހުސްވެފައިވާ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ،މި ރިޕޯޓަކީ ވީ  6ޖޫން  2015، ކުރުމަށްޓަކައިއިންތިޚާބު ކު މެންބަރަ ގޮ

 ރިޕޯޓެކެވެ. ލައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަްފޞީލުހިނގާދިޔަގޮތުގެ މައްޗަްށ ބައިެލކްޝަން -ބައި ދުވަހު ބޭއްވި  ހޮނިހިރު

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ގޮނޑި ހުސްވުން  .1.1

( ޤަޟިއްޔާއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު 2015އެޕްރީލް  7) SC-A/52/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 

ެގ ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( 73ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫންއަސާސީގެ ދާއިރާގެ މެންބަރު މ. ނިޔަދުރު، އަޙްމަދު ނާޒިމްގެ މައްޗަށް، 

ހުކުމެްއކުރުމާއި  މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަްއވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގެ 12، ފަދަ ކުށެއްކުރިކަން ސާބިތުވެ  ފަިއވާ( ނަްނބަރުގައި ބަޔާންކޮށް 2)

މި ކޮމިޝަނަްށ ގައި ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 9އެޕްރީލް  2015ގުޅިގެން އެކަން ބަޔާންކޮށް ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން، 

ނދިއްގަރު ދާއިރާގެ ހުސްވެފައިވާ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުންއެންގުމުން،  ވީ  6ޖޫން  2015އިްނތިޚާބު ކުރުމަށް،  ކުޑިއަށް މެންބަރަގޮ

 .ވާގޮތަށް ކޮމިަޝނުން ނިންމިއެވެއިލެކްޝަން ބާއް-ގައި ބައި ހޮނިހިރު ދުވަހު

 އިލެކްޝަނަށް އިޢުލާން ކުރުން -ބައި  .2
 ހެނދުނު ދުވަހުގެބުދަ ވީ  15ރީލް އެޕް 2015 ،ފުރުޞަތު ުކރިމަތިލުމުގެ އިލެކްޝަނަށް-ބައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ 

ވީ  9އެޕްރީލް  2015 ،ހުޅުވާލެވުނުކަން ނިޔަލަށް ގެ 3:00ދުވަހުގެ ހަވީރު  އަންގާރަ ވީ 28އެޕްރީލް  2015 ،ފެށިގެން ންއި 8:00

 ުކރަންޖެހޭ ބޭއްވުަމށްޓަކައި ޝަންއިލެކް-ބައިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ . ކުރެވުނެވެ ިއޢުލާން ޢާންމުކޮށްބުރާސްފަތި ދުވަހު 

 . އެކުލަވާލެވުނެވެ ތާވަލެއް މަސައްކަތު އިލެކްޝަންގެ-ބައި  ހިމެނޭގޮތަށް މަސައްކަތްތައް މުއްމުހި

 (ގައި 1 ަޖދުވަލު  ކަލަންަޑރު އިލެކްޝަންގެ-ބައި )

 ގައި( 4ވަލު ޖަދު  އިޢުާލނުކުރިމަތިުލމުގެ ފުރުޞަތު ހުުޅވާލުމަށް ުކރެުވނު  ތަކަށްއިލެކްޝަން-)ބައި 

 އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާ ބެލުން  .3
އިލެްކޝަންސް އިލެކްޝަނާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމް -ބައިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ 

އުންސިލާއި، މ. ދިއްގަރު ކައުންސިލާއި، މ. ކައުންސިލާއި، މ. ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލާއި، މ. މުލީ ކަ މ. މަޑުއްވަރީ  ، އިގައާކޮމިޝަން

ވީ ބުދަ ދުވަހުން  3ޖޫން  2015 ،ބަލައިގަންނާނީ ކުވާތައް ހަމަޖެއްސުނެވެ. އެގޮތުން ހުަށހެޅޭ ޝަ ގައިއިދާރާ ގެކައުންސިލްވޭވަށު 



ގެ ރިޕޯޓްއިލެކްޝަން-ބައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ 3 ގެ އިދާރާޝަންސް ކޮމިޝަންއިލެކް   

 

އާ  15:00ން ހަވީރު އި 9:00އާ ހަމައަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު  15:00ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ  8ޖޫން  2015ފެށިގެން 

ޖޫން  2015އަދި  ހަމައަށް ކަމުގައި  20:00ން އި 18:00ވާ ހުކުރު ދުވަހު ޝަކުވާ ބަލައިގަންނާނީ  5ޖޫން  2015 ހަމައަށް ކަމަށާއި،

ާލްނ ކުރުމާ އެދުަވހު ވޯުޓނަގަން ފެށުނީއްސުރެން ވޯޓުޮފިށތަކުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިޢުބަލައިގަންނާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ޝަކުާވ  ވީ 6

   ހަމަޔަށެވެ.

ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާ ގޮތުން އިލެކްޝަނާ ގުޅޭ-ބައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި  6ޖޫން  2015

ށްފައިވާގޮތުގެ ަތފްޞީލް ބަލައި، ޝަކުވާއަށް ވަނީ ޖަާވުބ ދެވިފައެވެ. އެގޮތުން، ހުަށހެޅިފައިވާ ޝަކުވާއާއި އެ ޝަކުވާއާއި މެދު ޢަމަލުކޮ

 ރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފައި ވާނެއެވެ.ިބއުރޯގެ އިލެކްޝަން ކޮމްޕްލެއިންޓްސް -ބައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެގައިވާ  2ޖަދުވަލު 

 ގައި( 3ޖަުދވަލު  ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ިބުއރޯގެ ެމންަބރުްނެގ މަޢުލޫމާތު)

 ގައި( 5ގަތުުމގެ އިންތިާޒމް ހަަމޖަްއސައި ކޮށްަފއިވާ އިުޢލާނު ޖަުދވަލު )އިންތިާޚބާެބހޭ ޝަކުވާ ބަަލއި 

 ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމިގޮތް އެންގުން . 4

 2015 ،ކެންޑިޑޭޓުންގެ އެޕްލިކޭޝަން ބަލައިގަތުމުގެ މަސައްކަތް  އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލި-ބައިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ 

މި ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ.  އާ ހަމަޔަށ3:00ްދުވަހުގެ ހަވީރު ވީ އަންގާރަ  28އެޕްރީލް  2015ފެށިގެން  ވީ ބުދަ ދުވަހުން 15އެޕްރީލް 

އެއީ، ފަރާތަކުްނނެވެ.  4އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަިތލާފައިވަނީ -ބައި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިާރގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 

 ،މއ. ކިނބިގަސްދޮށުގެ، އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫނާއި ،ވާދަކުރުމަށް ހުށަހެޅި ޓިކެޓުގައިރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޕް

އަމިއްލަގޮތުން ، އަޙްމަދު ރާޟީއާއި، މ. މަޑުއްވަރި، ކާިނގެ ،ވާދަކުރުމަށް ހުށަހެޅި ޓިކެޓުގައިދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ 

ނޑިރަތްމާގެ، ކުރިމަތި މޫސާ ނަޞީުރ އަޙްމަދު އާއި، އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހެޅި، މ. މަުޑއްވަރި، ލުމަށް ހުށަހެޅި، މ. މުިލ، ތަ

އިލެކްޝަނަށް ކުިރމަތިލި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު -ބައިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ އިރޯސް، ޝަމީމް ޢަލީ އެވެ.  

 ،ބޭއްވުނީ އެވެ. ގުރުއަތުނެގުންގަ 11:00 ހެނދުނުދުވަހުގެ  ހޯމަވީ  4މެއި  2015 ،ބޭއްވީ ގުރުއަތުނެގުން ،ރުމަށްޓަކައިކު

ކެންޑިޑޭޓުންނާެބޭހ  ،ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްފަހު އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލި-މި ބައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައެވެ. 

 ނުން ާޢންމުކޮްށ އިޢުލާން ކުރިއެވެ.މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަ

 ގަިއ( 5 ޖަުދވަލު އިޢުލާން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންަތއް ތަރުީތބުކުުރަމށް ފަހު ކުރި)

 ޓް ފައިސާ ޙަވާލުކުރުން ޕޮސި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޑި . 5
 ،އިލެކްޝަންގައި-ގެ ބައިއެ ދާއިރާ، ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން 4އިލެކްޝަންގައި ވާދަކުރި -ބައިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ 

 މި ދެ  ކެންޑިޑޭޓުންނަށެވެ. 2ލިބިފައިވަނީ  ން މަތީގެ ޢަދަދަކަށް ވޯޓު)ދިހައެއް އިންސައްތަ( އިން ފެށިގެ  10ވޯޓު ދިން މީހުންގެ %



ގެ އިދާރާއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ގެ ރިޕޯޓް|އިލެކްޝަން-ބައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ   4 

 

އޮފް ފިނޭްނސް އެންޑް  ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އާދިއްތަވީ  14ޖޫން  2015 ،ޓް ފައިސާ ޙަވާލު ކުރަމަށްޓަކައިސިޓުންނަށް ޑިޕޮކެންޑިޑޭ

 ޓްރެޜަރީއަށް ވައުޗަރ ފޮނުވުނެވެ.

 ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ  .6

އިލެކްޝަނަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ އެކުލަވާލުމަށްޓަކަިއ -ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ބައި 

އަހަރު ފުރޭ މީހުންގެ ލިސްެޓއް ހޯދައި  18 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަަހށް 06ޫޖން  2015 ،އިންއޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ޓްޑިޕާރޓްމަން

ރަޖިސްޓަރީއަށް  ަވނީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢު ކުރެވިފައެވެ.ދުވަހުގައި  ވީ ބުރާސްފަތި 16އެޕްރީލް  2015އެލިސްޓު 

އިލެކްޝަނަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ -ބައިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މުްއދަތުގައި،  ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ދެުވނު

 ވެއެވެ. ނުޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާފައެއް ށް އެއްވެސް މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަ

ހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުންނާއި، ކޮމިޝަނުގެ އިލެކްޝަންގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިާވ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ދިވެ-މި ބައި

ވެބްސައިޓުންނާއި މ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލާއި، މ. މުލީ ކައުންސިލާއި، މ. ވޭވަށު ކައުންސިލާއި، މ. ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލާއި، މ. 

 ދިއްގަރު ކައުންސިލް އިދާރާއިން ޗެކްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުނެވެ. 

 ގައި( 5ީރއަށް ޝަުކާވ ހުށަހެޅުުމގެ ފުރުަޞތު ހުުޅވާލައި އެަކން ޢާންމު ކުރި އިޢުލާން ަޖުދވަލު )ގެޒެޓުކުެރވުނު ަރޖިސްޓަ

 ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށްނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ހުޅުވާލުން . 7
 

 2015ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު،  އިލެކްޝަންގައި މާލޭގައި ވޯޓުލުމަށް އެދޭ މީހުން-ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ބައި 

ނިޔަލަށް ރަސްމީ ބަންދުނޫްނ ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  14މެއި  2015 ފެށިގެން އިން 8:30ދުވަހުގެ ހެނދުނު  ވީ އަންގާރަ  05މެއި 

ރު ދާއިރާގެ އެހެން މާލެއަށާއި ދިއްގަހުޅުވާލެވުނެވެ. މި މުއްދަތުގައި އަށް  3:00އިން ހަވީރު  8:30ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 

 މީހުންނެވެ. 584ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަީރކޮށްފައިވަނީ ރަށްތަކަށް 

 2015އިލެކްޝަނަށް ޯވޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާގޮުތގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިސްޓު، -ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ބައި 

ީވ އާދީއްތަ  24މެއި  2015. އަދި ިމިލސްޓަށް ޝަކުވާ ހުަށހެޅުމުގެ ުފރުޞަތު، ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަުހ ޢާންމު ކުރެވުނެވެ 21މެއި 

 ރަޖިސްޓަީރކޮށްފައިވާ  ވޯޓުލުމަށް ދުވަހު ހުޅުވާލެވުނެވެ. މި މުއްަދތުގެ ތެރޭގައި ލިސްޓަށް އެއްެވސް ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާފައެއް ނުވެއެވެ. 

 އަންގާރަ  ވީ 26 މެއި 2015 ޢާންމުކޮށްަފއިވަނީ، ލިސްޓު ފައިނަލް މީހުްނގެ ވާލިބިފައި ހައްޤު ިދނުމުގެ ވޯޓު އެނގޭގޮތަްށ، ވޯޓުފޮށި

 .ދުވަހުއެވެ



ގެ ރިޕޯޓްއިލެކްޝަން-ބައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ 5 ގެ އިދާރާޝަންސް ކޮމިޝަންއިލެކް   

 

 5ންމު ކުރި އިޢުލާން ަޖދުވަލު )ރަށްވެިހވެފަިއވާ ރަށް ނޫން އެހެން ަރށެއް ނުވަތަ ތަނެްއަގއި ވޯޓުލުމަށް އެޭދ މީހުން ރަޖިސްޓަރީ ކުުރމަށް ފުރުަޞތު ހުޅުވާލައި ޢާ
 ގައި(

 ފައިނަލް ލިސްޓުގައި ސޮއިކުރުން  ނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ވޯޓު ދި . 8
ިލސްޓުގައި އިލެކްޝަންަގއި ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިިބފައިވާ މީހުންގެ ފައިނަލް -ބައިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ 

ނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ސޮއިކުރުމުގެ   9:00ވީ ުބދަ ދުވަހުގެ ހެނުދނު  27މެއި  2015  ،ފުރުޞަތުކެންޑިޑޭޓުން ނުވަަތ ކެންޑިޑޭޓުްނ ކަ

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފަރާތުންވެސް ިލސްޓުގައި  4 ވުެނވެ. މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައިއަށް ހުޅުވާލެ 2:00މެންުދރުފަހު  ފެށިގެން އެދުަވހުގެ ންއި

 ސޮއިކޮށްފައި ވެއެވެ. 

 ވޯޓު ނެގުމަށް ތައްޔާރުވުން . 9

 މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ މީހުން އިލެކްޝަންގެ -ބައި  9.1
މ. ދިއްގަރު، މ. މަޑުއްަވރި، މ. ވޯޓުފޮށީގެ ތެެރއިން،  6ގައި ބެހެއްޓި އިލެކްޝަން-ބައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ    

އޮފިޝަލުން ޯހދީ  24 ،ންއޮފިޝަލުންގެ ތެރެއި 40ޙަރަކާތްތެރިވި  ވޯޓުފޮށީގައިބެހެއްޓި  ރަތްމަންދޫ، މ. ވޭވަށް، އަދި މ. މުލީގައި

ނަކީ އިލެކްޝަންސް އޮފިޝަލުން 8ޙަރަކާތްތެރިވި ޓުފޮށީގައި ކޮށްގެންނެވެ. މާލޭގައި ބެހެއްޓި ވޯ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންއެރަށްރަށުގައި 

ތްތަކުގައި މި އިލެކްޝަނާބެޭހ އެކިއެކި މަސައްކަ-ބައި  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަުރ ދާއިރާގެ ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނެވެ.

މ. ދިއްގަުރ، މ. މަޑުއްވަރި، މ. ރަތްަމްނދޫ، މ. ވޭވަްށ، މ. މުިލ، ައދި  މީހުން 99 ލަމުވައްޒަފުންނާއެކު ޖުމްކޮމިޝަނުގެ 

އި، މ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލާ  ލިއްޔަތު އުފުލުމަށްޢޫގެ މަސްފޯކަލް ޕޮއިންޓުއިލެކްޝަންގެ -ބައިމި  ވެއެވެ. މާލޭގައި ޙަރަކާތްތެރިވެފައި

 އޮފިޝަލަކު އިދާރާއިން ކައުންސިލްމ. ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލާއި، މ. މުލީ ކައުންސިލާއި، މ. ދިއްގަރު ކައުންސިލާއި، މ. ވޭވަށު 

 ޢައްޔަން ކުރެވުނެވެ.

 މަޢުލޫމާތާއި އިރުޝާދު ދިނުން  9.2
ން، ޯވޓުނެގުުމގެ ވަނަ މާއްދާަގއިވާ ގޮތުގެ މަތި 34)އިންތިޚާބުތަާކބެހޭ ޢާންމު ާޤނޫނު( ގެ  2008/11 ޤާނޫނު ނަްނބަރު:

ކާ ކަންތައްތައް ބަލަހައްަޓން ތިބި ީމހުންނަްށ، އެ މީހުންގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށްޓަކައި، ބޭނުންވާވަަރށް، އެ މީހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަ

 ބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި އިރުޝާދު ދީ، ތަމްރީނު ކުރެވުނެވެ.

 މ. ދިއްގަރު، މ. މަޑުއްވަރި، މ. ރަތްމަންދޫ، މ. ވޭަވށް، އަދި  ޙަރަކާތްތެރިވި ފަރާތްތަކަށާއި، ގައިމަސައްކަތުގައި މާލޭ ވޯޓުގެ

ދުވަހު އިލެކްަޝންސް  އާދިއްތަވީ  31މެއި   2015ޓްރެއިނިންގ ިދުނމަށް ކޮމިޝަނުން ފޮނުވި މުވަްއޒަފުންނަށް،   މ. މުލީގައި

         މި ވީ ބުރާސްފަތި ުދވަހު  4ޫޖން  2015ށް ގެންދެުވނެވެ. އަދި ކޮމިޝަންގައި ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަ



ގެ އިދާރާއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ގެ ރިޕޯޓް|އިލެކްޝަން-ބައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ   6 

 

މާލޭގައި ހަރަކާތްތެރިވި އޮބްޒާވަރުންނަށާިއ، ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންޫދބުންަނށާއި، މޮނިޓަރުްނނަށް މަުޢލޫމާުތ  އިލެކްޝަންގައި -ބައި

  އްވަރި، މ. ރަތްމަންދޫ، މ. ވޭވަށް، އަދި މ. މުލީގައިދިނުމުގެ ސެޝަނެއްވެސް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ. މ. ދިއްގަރު، މ. މަޑު

ކޮމިޝަނުން ވޯޓުނެގުުމގެ މަސައްކަތަށް އެރަށަށް ދިޔަ  ،ހަރަކާތްތެރިވި މީހުންނަށް މަޢުލޫމާތާއި އިރުޝާުދ ދިނީ ވޯޓުނެގުމުގައި 

ކާތްތެރިވި އޮބްޒާވަރުންނަށާިއ، ދުވަުހ އެވެ. އަދި މި ރަށްރަށުގައި ހަރަވީ ބުރާސްފަތި  4ޖޫން  2015، އޮފިޝަލުންގެ ޓީުމން

 ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުްނނަށާއި، މޮނިޓަރުންނަށްވެސް މި ދުވަހު މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންެވސް އެރަށުގައި ހިންގުނެވެ.

 ވޯޓު ފޮށި  9.3
ށްޓެވެ. މި ވޯޓުފޮިށތަކުގެ މަޢުލޫާމތު ވޯޓު ފޮ 6 ފައިވަނީ ޖުމްލަެބހެއްޓި އިލެކްޝަންގައި-ބައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ

 ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓި ތަން  ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓި ރަށް 

 ރަތްމަންދޫ ސްކޫލް  ރަތްމަންދޫ  މ.

 ވޭވަށު ސްކޫލް  ވޭވަށް  މ.

 މ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު  މުލި މ.

 ދިއްގަރު ސްކޫލް  ދިއްގަރު  މ.

 ސްކޫލް މަޑުއްވަރީ  މަޑުއްވަރި  މ.

 އިސްކަންދަރު ސްކޫލް ހޯލު  މާލެ

 ގައި( 4 ޖަުދވަލުފޮށިތަކުގެ މަޢުލޫާމތު )ވޯޓު

 ގައި( 5ުދވަލު )ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މަޢުލޫާމތު އާްނމުކުުރމަްށޓަކައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނު ޖަ

 ވޯޓު ކަރުދާސް  9.4

ވޯޓުކަރުދާސް ޗާޕުކުރުމުގެ  މަށްފަހު،ސް ފަރުމާކުރުވޯޓުކަރުދާއިލެކްޝަންެގ -ބައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ

ވޯޓުކަރުދާހުގެ ފޮތްތައް  ވެ.އަށެޕްރިންޓަރސް  އެމް ސެވަންމި ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބިޑް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ  ،މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރީ

ނޑުންނެވެ. 25ތައްޔާރުކުރީ  ނަށް ޗާޕްކުރި ވޯޓުކަރުދާހުގެ ތަފްޞީލް އިލެކްޝަ-ބައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްަގރު ދާއިރާގެ ގަ

  ތިރީގައިވާ ތާވަލްގައި އެވަނީއެވެ.

 ކަރުދާހުގެ ޢަދަދު  ވޯޓު މީހުންގެ ޢަދަދު  ދާއިރާ 

 2600 2555 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާ



ގެ ރިޕޯޓްއިލެކްޝަން-ބައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ 7 ގެ އިދާރާޝަންސް ކޮމިޝަންއިލެކް   

 

ން ކޮްނމެ ވޯޓުކަރުދާސްކޮޅެއް ވަކިވަކިން ޗާޕްކުރެވުނު ވޯޓުކަރުދާހުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުރިތޯ ޗެކްކޮށް ބެލުނެވެ. އެގޮތު

ޗެކްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމުމާއެކު ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓު ޗެކްކޮށް  ކްކުރެވުނެވެ. ވޯޓު ކަުރދާސްބަލައި ޗެ

ނޑައަޅާފައިވާ ޢަދަދަށް ވޯުޓކަރުދާސް ސެކިއުރިޓީ އުރަތަ ރައްޔިތުްނގެ  ކުގައި ބަންދުކުރެވުނެވެ.ކޮންމެ ވޯޓުފޮްށޓަކަށް ޮފނުވުމަްށ ކަ

ވޯޓުކަރުދާސް ޗާޕު ކުރެވުނު ގޮތުގެ ތަފްޞީލު ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން  ގެ ވޯޓުނެގުމަްށ،އިލެކްޝަން-ބައި މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ 

 ކުރެވުނެވެ.

 (ގައި 5 ން ަޖދުވަލުޢާންމުުކރި އިޢުލާއިލެކްޝަނަށް ޗާޕުކޮށްފައިވާ ވޯޓު ކަރުދާުހގެ ތަފްޞީލް -)މި ބައި    

 ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް  9.5

މ.  ވަގުތުގައި  އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުނެގުމާއި ވޯޓުގުނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދިޔަ-ބައި  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ

ހަމަެޖހިފައިވާ ސަރަޙައްދުގެ ސަލާމަތާއި  ވޯޓުނެގުމަށް މާލޭގައި އަދިދިއްގަރު، މ. މަޑުއްވަރި، މ. މުލި، މ. ރަތްމަންޫދ، މ. ވޭވަށް 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސްގެ ފަރާތުން ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުން އެދި ދެންނެުވނެވެ.  ،ރައްކާތެރިކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ިއންތިޒާމް

 ފައި ވެއެވެ.ރިހަމަޔަށް ލިބިމިކަމުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސްގެ އެހީތެރިކަން ވަރަށް ފު

 އޮބްޒަރވަރުންނާއި މޮނިޓަރުން އަދި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން . 10

އިލެކްޝަން އޮބްޒަރވްކޮށް މޮނިޓަރ ކުރުމަށާއި، ވޯޓު ނެގުމާއި ވޯޓު ގުނުމުގެ ކަންތައް -ބައި  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ

 ންަނށާއި، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށާއި، ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މަދަނީ ހިނގާ ނުހިނގާ ޮގތް ބެލުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބު

ވީ އާދިއްަތ  10މެއި  2015 ،ތަކަށްޞީލަތްޚަބަރުފަތުރާ ވަރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ  ،އަމިއްލަ ގޮތުން އެދޭ ފަރާތްތަކަށާއި ،ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި

މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ހުޅުވާލި  ރުމަށާއިއޮބްޒަރވްކު ނެވެ.ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވު އެވީ ހޯމަދުވަހުގެ ނިޔަލަށް  25މެއި  2015އިން 

 ކުގެ ޢަދަދު ތިރީގައި އެ ވަނީއެވެ.ތަފުރުޞަތު ދެުވނު ފަރާތް ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިންމުއްދަތުގައި، ފޯމު ހުށައެޅި 

 18 އޮބްޒާވަރުން 
 16 ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން 

 59 މޮނިޓަރުން 

 ގައި( 7މަޢުލޫމާތު ޖަުދވަލު ގޮތުަގއި ަޙރަކާތްެތރިވި ފަާރތްތަކުގެ ަމންދޫުބންގެ  )އޮބްަޒރަވރުންާނއި، ކެްނޑިޑޭޓުންގެ



ގެ އިދާރާއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ގެ ރިޕޯޓް|އިލެކްޝަން-ބައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ   8 

 

 ވޯޓުނެގުމާއި، ވޯޓުގުނުމާއި ނަތީޖާ އިޢުލާން ކުރުން . 11

 ވޯޓުނެގުމާއި ވޯޓުގުނުން  11.1 
ނޑިއަށް މެންބަރަކު ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ހުސްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުނެުގން -އްވި ބައިކުރުމަށް ބޭ  އިންތިޚާބު ގޮ

މ. ިދއްގަރު، މ. މަޑުއްވަރި، މ. މުިލ، ، ށްއަ 4:00ން ހަވީރު އި 8:00ދުވަހު ެހނދުނު  ވީ ޮހނިހިރު 6ޫޖން  2015 ،ބޭއްވުނީ

 މާލޭގައެވެ. މ. ރަތްމަންދޫ، މ. ވޭވަށް އަދި

އިުރ، މި    އޮފިޝަލުންނެވެ. ވޯޓުލާ ނިންމާގަޑި ޖެހުނު 8ވީ އިލެކްޝަންގައި ކޮންމެ ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒެއްގައި ޙަރަކާތްތެރި-ބައި މި

ޮފށިަތއް ވޯޓުވޯޓުލާ ނިންމާގަޑި ޖެހުނުއިރު، ިކޔުގައި މީހުންތިބުމުން  ،ވޯޓުފޮށީގައިވެސް  6އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުނެގުމަށް ބެހެއްޓި -ބައި

 ކިޔުގައި ތިބިމީހުން ޯވޓުލާ ނިމުމުންނެވެ. ބަންދުކުރީ

 ވޯޓުލީ ފިރިހެން  ވޯޓުލީ އަންހެން  ވޯޓުލީ މީހުން  އްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދުވޯޓުލުމުގެ ޙަ ދާއިރާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު 
 ދާއިރާ

2555 2107 1070 1037 

 ގައިހާޒިރުދްދޫބުދްދާއި އޮބްޒާވަރުދްގެ ކެދްޑިޑޭޓުދްގެ މަ، މިދިޓް ހަމަވުމުދް 31ކޮދްމެ ވޯޓުފޮފްޓެއްވެސް ބަދްދުކުރުމަފްފަހު 

 ވޯޓުގުދަދް ފެފުދެވެ.

އޮފިޝަލެކެވެ. ވޯޓު  ދެމީހުދްދެވެ. އެއީ ވޯޓުގުދާ މަރުކަޒުގެ ވެރިޔާގެ އިތުރުދް  3ވޯޓުގުދުމުގެ މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވީ 

މ.  ލެކްޝަދްގައިއި-ބައި މިވަގުތީ ދަތީޖާ އެ މަރުކަޒެއްގައި އިޢުލާދް ކުރެވުދެވެ.  ތައްޔާރުކޮފް،ގުދައި ދިމުމުދް ވަގުތީ ދަތީޖާ 

ޒަރިއްޔާއިދް ފެކްސްގެ ވަގުތީ ދަތީޖާ  ބެހެއްޓި ވޯޓުފޮފީގެދިއްގަރު، މ. މަޑުއްވަރި، މ. މުލި، މ. ރަތްމަންޫދ، މ. ވޭަވށުގައި 

 ފޮދުވުދެވެ. 

 ރަސްމީ ނަތީޖާ ތައްޔާރުކުރުން  11.2

ފެކްސް މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔައިރު  ކުރުމުގެ ތައްޔާރުތީޖާ އިލެކްޝަންެގ ނަ-ބައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ 

ރަސްމީ ނަތީޖާ ޗެކްކޮށް  މެދުވެރިކޮށް ލިބުނު ނަތީޖާ ޝީޓްތައް ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ނަތީޖާ ޝީޓުގައި ހުރި މަޢުލޫމާތު

 ތައްޔާރުކުރެވުނެވެ.



ގެ ރިޕޯޓްއިލެކްޝަން-ބައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ 9 ގެ އިދާރާޝަންސް ކޮމިޝަންއިލެކް   

 

 ވަގުތީ އަދި ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރުން  11.3
  ،އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ -ކުރުމަށް ބޭއްވި ބައި  އިންތިޚާބު މެންބަރަކު ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ސްވިހުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 

މެްނބަރުން އެނަތީާޖތައް ބަްއލަވައި  3މ. ދިއްގަރުގައި އިޢުާލްނ ކުރެވުނީ ކޮމިޝަންގެ  ،ުދވަހުހޮނިހިރު  ވީ 6ޖޫން  2015

ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓުގައި މި އިޢުލާން  ރެއްވުމުން ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފެކެވެ.އެ މެންބަރުން ސޮއިކުވެރިފައި ކުރެއްވުމަށްފަހު، 

 .ކުރެވުނެވެއާންމު

ީވ  9ޖޫން  2015އިލެކްޝާންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުާލނުކޮށްަފއި ވަނީ، -ބައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ިދއްގަރު ދާއިރާގެއަދި 

 5ކޮމިޝަނުގެ  ،ކޮށްފައިވަނީ އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާން-އިމި ބަގައެވެ.  11:00ހެނދުނު ދުވަހުގެ  އަންގާރަ

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

 ރަސްމީ ނަތީޖާ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ  3.111.

 # ފުރިހަމަ ނަން  ދާއިމީ އެޑްރެސް  ޙައިޘިއްޔަތު  ލިބުނު ވޯޓު  ސައްތަ އިން 

 1 ޝަމީމް ޢަލީ  އިރޯސް، މ. މަޑުއްވަރި  އަމިއްލަގޮތުން  52 2.50

ނޑިރަތްމާގެ، މ. މުލި  އަމިއްލަގޮތުން  31 1.49  2 މޫސާ ނަޞީރު އަޙްމަދު  ތަ

 3 އަޙްމަދު ރާޟީ  ކާނިގެ، މ. މަޑުއްވަރި  އެމް.ޑީ.ޕީ 763 36.61

 4 އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން  މއ. ކިނބިގަސްދޮށުގެ، މާލެ  ޕީ.ޕީ.އެމް 1238 59.40

 ޞައްޙަ ވޯޓު: 2084 

 ބާޠިލް ވޯޓު: 23 

 ޖުމްލަ ވޯޓު: 2107 

 ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ޢަދަދު: 2555 

 ވޯޓު ލީމީހުންގެ އިންސައްތަ: 82.47 

 އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ ވަނީ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވިފައެވެ.-ބައި ރު ދާއިރާގެރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަ

 (ގައި 5 ޖަުދވަލު ަތއްޢާންމުކުރި އިޢުލާންއިލެކްޝަންގެ ރަްސމީ ަނތީޖާ -)މި ދެ ބައި  

 ފައިސާ އާއި މާލީ ކަންކަން . 12

ނޑު ގޮތެއްގައި ުކރެވިފައިވާ ޚަރަދުތަކަކީ ދަތުރުފަުތރު މަސައްކަތަށް  ޝަންގެއިލެކް-ބައި  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މައިގަ

އިލެކްޝަާނ -ބައި އި، ށާއި، ޗާޕުކުރަންޖެހުނު ތަކެތި ޗާޕުކުރުމަށާބޭނުންވާ ހުރިހާ ތަކެއްޗެއް ހޯދުމަކުރުމަށާއި، އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތަށް 



ގެ އިދާރާއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ގެ ރިޕޯޓް|އިލެކްޝަން-ބައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ   10 

 

އެލަވަްނސާއި، ދޭންޖެހޭ  އޮފިޝަލުންނަށްވޯޓުގެ މަަސއްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވި ، ގުޅޭގޮތުން ޢާންމު ކުރެވުނު އިޢުލާންތަކަށާއި

 ކަންކަމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު ތަކެވެ.ނުންފަދަ އާއި ކެއުމާ ސައި ދިއިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ

 ގެ ޚުލާޞާ ޚަރަދު

 މިހާތަނަށް ޖުމްލަ ޚަރަދު ބޮލަކަށް ޖެހޭވަރު  ޢުމުރު ހަމަވާ މީހުންގެ ޢަދަދު  ދާއިރާ

  14,025,032         97.91 2555 ދިއްގަރު ދާއިރާ 

 
 
 
 

 އައިޓަމްކޯޑު  ތަފްޞީލު  ޚަރަދު 

 112 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު 

89.676,11 
 001 221 ޑުމަގުން ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަނ

 002 221 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އެއްގަމު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު  391,11

 003 221 އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު  ރާއްޖޭގެ 

 ޖުމްލަ: ,,0,0,550

 111 ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު  އޮފީސް 

09.957,10 
 004 222 ހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމައިސައިފަދަ ތަކެތިއޮފީ

2000460,2 
 ޖުމްލަ:

 112 ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު  އޮފީސް 

3.465,11 
 001 223 ޓެލެފޯން ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް ޚަރަދު 

564,11 
 003 223 ކުރާ ޚަރަދު ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ ައގުދިނުމަށް ބޯފެނާއި،

02.551,11 
 115 223 ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔާއި ބިމުގެ ކުލި

03.136,41 
 021 223 ޢާންމު ފައިދާއަށް ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު 

001.522,11 
 999 223 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު އެހެނިހެން

 ޖުމްލަ: ,23,022603

 ޖުމްލަ ޚަރަދު: 14,025,032
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 ޖ�ދ�ވ�ލ� 1 

 ފ�ރ	ތ�  ވ�ލ�ރ�ސ�ކ�ރ	

ދ�ތ�
މ�އ�

 

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

އ�ލ�ކ�ޝ�ނ�ސ� ކ�ޑ�ނ�ޝ�ނ� 
 ސ�ކ�ޝ�ނ� 

 ތ�ބ�ރ	ސ�ފ� 4/9/2015 އ�ނ�ތ�ޚ	ބ� އ�ޢ�ލ	ނ� ކ�ރ�ނ� 58

 ހ�ކ�ރ� 4/10/2015   57  

 ހ*ނ�ހ�ރ�  4/11/2015   56  

 އ	ދ�އ�ތ�  4/12/2015 މ�ސ�އ�ކ�ތ�ފ�ށ�ނ�  ޕ*އ�ނ�ޓ�ނ� ހ�މ�ޖ�އ�ސ�މ�ގ�ފ�ކ�ލ�  55 ހ�ޔ�މ�ނ� ރ�ސ�ސ� ސ�ކ�ޝ�ނ�

 ހ�މ�  4/13/2015 ވ�ޓ�ރސ� ރ�ޖ�ސ�ޓ�ރ� އ�ކ�ލ�ވ	ލ�ނ� 54 ރ�ޖ�ސ�ޓ�ރ�ޝ�ނ� ސ�ކ�ޝ�ނ�

 އ�ނ�ގ	ރ�  4/14/2015 ފ�ކ�ލ� ޕ*އ�ނ�ޓ� ހ�މ�ޖ�އ�ސ�އ� ނ�ނ�މ�ނ�  53 ހ�ޔ�މ�ނ� ރ�ސ�ސ� ސ�ކ�ޝ�ނ�

އ�ލ�ކ�ޝ�ނ�ސ� ކ�ޑ�ނ�ޝ�ނ� 
 ސ�ކ�ޝ�ނ� 

52 

 އ�ނ�ތ�ޚ	ބ�ށ� ކ�ރ�މ�ތ�ލ�މ�ގ� ފ�ރ�ޞ�ތ� ހ�ޅ�ވ	ލ�ނ�

އ�ލ�ކ�ޝ�ނ�ސ� ކ�ޑ�ނ�ޝ�ނ�  ބ�ދ� 4/15/2015
 ސ�ކ�ޝ�ނ� 

 އ�ޕ�ލ�ކ�ޝ�ނ� ފ�މ� ދ1ކ�ރ�މ	އ� ބ�ލ�އ�ގ�ތ�ނ� 

 ޑ�ޕ*ސ�ޓ� ފ�އ�ސ	 ބ�ލ�އ�ގ�ނ�ނ�ނ� ފ�ށ�ނ�  ބ�ޖ�ޓ� ސ�ކ�ޝ�ނ�

 ރ�ޖ�ސ�ޓ�ރ�ޝ�ނ� ސ�ކ�ޝ�ނ�

51 

 ގ�ޒ�ޓ� ކ�ރ�ނ�ވ�ޓ�ރސ� ރ�ޖ�ސ�ޓ�ރ� 

 ތ�ބ�ރ	ސ�ފ� 4/16/2015
 ރ�ޖ�ސ�ޓ�ރ�ޝ�ނ� ސ�ކ�ޝ�ނ�

 ވ�ޓ� ދ�ނ�މ�ގ� ޙ�އ�ޤ� ލ�ބ�ފ�އ�ވ	 މ�ހ�ނ�ގ�
 ރ�ޖ�ސ�ޓ�ރ� ރ�ށ�ގ�އ� ޢ	ނ�މ�ކ�ރ�ނ�

 ރ�ޖ�ސ�ޓ�ރ�ޝ�ނ� ސ�ކ�ޝ�ނ�
 ވ�ޓ� ދ�ނ�މ�ގ� ޙ�އ�ޤ� ލ�ބ�ފ�އ�ވ	 މ�ހ�ނ�ގ�
ރ�ޖ�ސ�ޓ�ރ� ކ*މ�ޝ�ނ�ގ� ވ�ބ�ސ�އ�ޓ�ގ�އ� 

 ޢ	ނ�މ�ކ�ރ�ނ�
 ހ�ކ�ރ� 4/17/2015   50  

 ހ*ނ�ހ�ރ�  4/18/2015   49  

 48 ހ�ޔ�މ�ނ� ރ�ސ�ސ� ސ�ކ�ޝ�ނ�
ވ�ޓ�ފ*ށ� ކ�އ�ރ� މ�ސ�އ�ކ�ތ�ކ�ރ	 އ*ފ�ޝ�ލ�ނ� 

 އ�ޢ�ލ	ނ�ކ�ރ�ނ�  ހ�ދ�މ�ށ�
 އ	ދ�އ�ތ�  4/19/2015

އ�ލ�ކ�ޝ�ނ�ސ� ކ�ޑ�ނ�ޝ�ނ� 
 ސ�ކ�ޝ�ނ� 

 ހ�މ�  4/20/2015 ވ�ޓ�ފ*ށ� ބ�ހ�އ�ޓ	ނ� ތ�ނ�ތ�ނ� ހ�ދ�ނ�  47

އ�ލ�ކ�ޝ�ނ�ސ� ކ�ޑ�ނ�ޝ�ނ� 
 ސ�ކ�ޝ�ނ� 

46 
އ�ލ�ކ�ޝ�ނ�ގ� ދ�ތ�ރ� ފ�ތ�ރ�ގ� އ�ނ�ތ�ޒ	މ�  ބ�އ�

ސ�ކ�ޝ�ނ�ގ�އ�  ހ�މ�ޖ�އ�ސ�މ�ށ� ޕ�ރ*ކ�އ*މ�ނ�ޓ�
 އ�ދ�ނ�

 އ�ނ�ގ	ރ�  4/21/2015

ވ�ޓ�ރ އ�ޑ�ޔ�ކ�ޝ�ނ� 
 ސ�ކ�ޝ�ނ� 

 ބ�ދ� 4/22/2015 ކ�ނ�ޑ�ޑ�ޓ�ނ�ގ� އ�ތ�މ�ތ� ފ*ތ� ޕ�ރ�ނ�ޓ�ކ�ރ�ނ� 45



އ�ޑ�ޔ�ކ�ޝ�ނ� ވ�ޓ�ރ 
 ސ�ކ�ޝ�ނ� 

 ތ�ބ�ރ	ސ�ފ� 4/23/2015 އ�ޑ�ޔ�ކ�ޝ�ނ� މ�ޓ�ރ�އ�ލ� ތ�އ�ޔ	ރ�ކ�ރ�ނ�  ވ�ޓ�ރ 44

 ހ�ކ�ރ� 4/24/2015   43  

  42 
ގ�ޒ�ޓ�ކ�ރ�ވ�ނ� ރ�ޖ�ސ�ޓ�ރ�އ�ށ� ޝ�ކ�ވ	ހ�ށ�ހ�ޅ�މ�ގ� 

 ދ�ވ�ސ�  މ�އ�ދ�ތ�ހ�މ�ވ	
 ހ*ނ�ހ�ރ�  4/25/2015

 އ	ދ�އ�ތ�  4/26/2015   41  

 ހ�މ�  4/27/2015   40  

އ�ލ�ކ�ޝ�ނ�ސ� ކ�ޑ�ނ�ޝ�ނ� 
 ސ�ކ�ޝ�ނ� 

39 

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

 އ�ނ�ގ	ރ�  4/28/2015
 ބ�ޖ�ޓ� ސ�ކ�ޝ�ނ�

ޑ�ޕ*ސ�ޓ� ފ�އ�ސ	 ބ�ލ�އ�ގ�ނ�ނ� އ�ނ�މ� ފ�ހ� 
 ތ	ރ�ޚ�

އ�ލ�ކ�ޝ�ނ�ސ� ކ�ޑ�ނ�ޝ�ނ� 
 ސ�ކ�ޝ�ނ� 

 ވ�ޓ� ކ�ރ�ދ	ހ�ގ� ނ�މ1ނ	 ތ�އ�ޔ	ރ�ކ�ރ�ނ�

 ޕ�ރ*ކ�އ*މ�ނ�ޓ� ސ�ކ�ޝ�ނ� 
ވ�ޓ� ކ�ރ�ދ	ސ� ޗ	ޕ�ކ�ރ�މ�ށ� ޙ�ވ	ލ�ވ�ފ�އ�ވ	 

 ލ�ޔ�މ�ނ� އ�ނ�ގ�ނ�  ފ�ރ	ތ�ށ� އ�ކ�ނ�

ރ�ޖ�ސ�ޓ�ރ�ޝ�ނ� 
 ސ�ކ�ޝ�ނ� 

38 

ހ�ށ�ހ�ޅ	 ޝ�ކ�ވ	ތ�ކ	މ�ދ� ގ*ތ�އ�  ރ�ޖ�ސ�ޓ�ރ�އ�ށ�
މ�އ�ދ�ތ� ( ނ�ނ�މ�އ� އ�ފ�ރ	ތ�ތ�ކ�ށ� ޖ�ވ	ބ� ދ�ނ�ނ�

 ބ�ދ� 4/29/2015 ދ�ވ�ސ�ތ�ރ�ގ�އ�) 5ހ�މ�ވ	 ތ	ރ�ޚ�ނ� ފ�ށ�ގ�ނ� 
ރ�ޖ�ސ�ޓ�ރ�ޝ�ނ� 

 ސ�ކ�ޝ�ނ� 
ރ�ޖ�ސ�ޓ�ރ�އ�ށ� ހ�ށ�އ�ޅ�ނ� ޝ�ކ�ވ	ތ�ކ	 

 ބ�ދ�ލ�ތ�އ� ގ�ޒ�ޓ�ކ�ރ�ނ�. ގ�ޅ�ގ�ނ�، ގ�ނ�ވ�ނ�

އ�ލ�ކ�ޝ�ނ�ސ� ކ�ޑ�ނ�ޝ�ނ� 
 ސ�ކ�ޝ�ނ� 

37 
ކ�ރ�މ�ތ�ލ�މ�ށ� ހ�ށ�ހ�ޅ� ހ�ށ�ހ�ޅ�މ	 މ�ދ�  އ�ނ�ތ�ޚ	ބ�ށ�

ހ�ށ�ހ�ޅ	  (ކ�ރ�މ�ތ�ލ�މ�ށ�ނ�ނ�މ� ގ*ތ� އ�ނ�ގ�ނ� 
  ގ�ޑ�އ�ރ�ގ�ތ�ރ�ގ�އ�) 48ވ�ގ�ތ�ނ� ފ�ށ�ގ�ނ� 

 ތ�ބ�ރ	ސ�ފ� 4/30/2015

  36 
 

 ހ�ކ�ރ� 5/1/2015

 ހ*ނ�ހ�ރ�  5/2/2015   35  

ރ�ޖ�ސ�ޓ�ރ�ޝ�ނ� 
 ސ�ކ�ޝ�ނ� 

34 

  ރ�ޖ�ސ�ޓ�ރ�އ�ށ� ހ�ށ�ހ�ޅ	 ޝ�ކ�ވ	ތ�ކ	މ�ދ�
އ�މ�އ�ސ�ލ�  ނ�ނ�މ	 ގ*ތ�ކ	 މ�ދ� ހ�ތ�ހ�މ� ނ�ޖ�ހ�ގ�ނ�

ހ�އ�ކ�ޓ�ށ� ހ�ށ�ހ�ޅ�މ�ގ� މ�އ�ދ�ތ� ހ�މ�ވ	 ތ	ރ�ޚ�. 
 އ	ދ�އ�ތ�  5/3/2015 ދ�ވ�ސ�) 5ފ�ށ�ގ�ނ�  (އ�ނ�ގ	 ތ	ރ�ޚ�ނ�

އ�ލ�ކ�ޝ�ނ�ސ� ކ�ޑ�ނ�ޝ�ނ� 
 ސ�ކ�ޝ�ނ� 

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

 ކ�ރ�ނ�



 އ�ލ�ކ�ޝ�ނ�ސ� ކ�ޑ�ނ�ޝ�ނ�
 ސ�ކ�ޝ�ނ� 

33 

 ވ�ޓ�ފ*ށ� ބ�ހ�އ�ޓ	 ތ�ނ�ތ�ނ� އ�ޢ�ލ	ނ�ކ�ރ�ނ�

 ހ�މ�  5/4/2015
އ�ލ�ކ�ޝ�ނ�ސ� ކ�ޑ�ނ�ޝ�ނ� 

 ސ�ކ�ޝ�ނ� 
ވ�ޓ�ފ*ށ�ތ�ކ�ގ� މ�ޢ�ލ1މ	ތ� އ�.އ�މ�.އ�ސ�އ�ށ� 

 އ�ނ�ޓ�ރކ�ރ�ނ� 
ވ�ޓ�ރ އ�ޑ�ޔ�ކ�ޝ�ނ� 

 ސ�ކ�ޝ�ނ� 
އ�ޑ�ޔ�ކ�ޝ�ނ�ގ� މ�ޓ�ރ�އ�ލ� ރ�ށ�ށ�  ވ�ޓ�ރ

 ނ�ނ�މ�ނ�ފ*ނ�ވ�މ�ށ� ތ�އ�ޔ	ރ�ކ*ށ� 
އ�ލ�ކ�ޝ�ނ�ސ� ކ�ޑ�ނ�ޝ�ނ� 

 ސ�ކ�ޝ�ނ� 

32 

ކ�ނ�ޑ�ޑ�ޓ�ނ�ގ� ނ�ނ� އ�ނބ�ރ	  ކ�ރ�މ�ތ�ލ�
 ގ�ނ�ދ�އ�މ�ގ� މ�އ�ދ�ތ� ހ�މ�ވ	 ދ�ވ�ސ� 

 އ�ނ�ގ	ރ�  5/5/2015

އ�ލ�ކ�ޝ�ނ�ސ� ކ�ޑ�ނ�ޝ�ނ� 
 ސ�ކ�ޝ�ނ� 

 ކ�ނ�ޑ�ޑ�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� އ�ޢ�ލ	ނ� ކ�ރ�ނ�

އ�ލ�ކ�ޝ�ނ�ސ� ކ�ޑ�ނ�ޝ�ނ� 
 ސ�ކ�ޝ�ނ� 

 ކ�ނ�ޑ�ޑ�ޓ�ނ�ގ� މ�ޢ�ލ1މ	ތ� އ�.އ�މ�.އ�ސ� އ�ށ�
 އ�ނ�ޓ�ރކ�ރ�ނ� 

 ރ�ޖ�ސ�ޓ�ރ�ޝ�ނ� ސ�ކ�ޝ�ނ�
އ�ހ�ނ� ތ�ނ�އ�ގ�އ� ވ�ޓ�ލ	 މ�ހ�ނ� ރ�ޖ�ސ�ޓ�ރ� 

 ދ�ވ�ސ�) 10ހ�ޅ�ވ	ލ�ނ� ( ކ�ރ�މ�ގ� ފ�ރ�ޞ�ތ�

 ބ�ދ� 5/6/2015   31  

 ތ�ބ�ރ	ސ�ފ� 5/7/2015   30  

 29 ސ�ކ�ޝ�ނ� ރ�ޖ�ސ�ޓ�ރ�ޝ�ނ�

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

ޝ�ކ�ވ	 ހ�ށ�އ�ޅ�މ�ގ� މ�އ�ދ�ތ� ހ�މ�ވ	  ބ�ދ�ލ�ތ�ކ�ށ�
 ތ	ރ�ޚ�

 ހ�ކ�ރ� 5/8/2015

 ހ*ނ�ހ�ރ�  5/9/2015   28  

އ�ލ�ކ�ޝ�ނ�ސ� ކ�ޑ�ނ�ޝ�ނ� 
 ސ�ކ�ޝ�ނ� 

27 

 ލ�ސ�ޓ� ތ�އ�ޔ	ރ�ކ*ށ� ޕ�ރ�ނ�ޓ�ކ�ރ�ނ� ކ�ނ�ޑ�ޑ�ޓ�

 އ	ދ�އ�ތ�  5/10/2015
ޕ�ލ�ނ�ނ�ގ އ�ނ�ޑ� 
 ސ�ޓ�ޓ�ސ�ޓ�ކ�ސ� 

އ�ލ�ކ�ޝ�ނ� އ*ބ�ޒ	ރވ� ކ�ރ�މ�ށ	އ�، - ބ�އ�
ކ�ނ�ޑ�ޑ�ޓ�ނ�ގ� މ�ނ�ދ1ބ�ނ�ގ�  މ*ނ�ޓ�ރ ކ�ރ�މ�ށ� އ�ދ�

 ގ*ތ�ގ�އ� ޙ�ރ�ކ	ތ�ތ�ރ�ވ�މ�ށ� އ�ދ� ފ�ރ	ތ�ތ�ކ�ށ�
  އ�ފ�ރ�ޞ�ތ� ހ�ޅ�ވ	ލ�ނ�

އ�ލ�ކ�ޝ�ނ�ސ� ކ�ޑ�ނ�ޝ�ނ� 
 ސ�ކ�ޝ�ނ� 

26 
ވ�ޓ�ކ�ރ�ދ	ސ� ޗ	ޕ�ށ� ދ�ނ�މ�ށ�ޓ�ކ�އ� 

 ފ�އ�ނ�ލ�ކ�ރ�ނ�
 ހ�މ�  5/11/2015

 އ�ނ�ގ	ރ�  5/12/2015 25  

 ބ�ދ� 5/13/2015   24  



 23 ރ�ޖ�ސ�ޓ�ރ�ޝ�ނ� ސ�ކ�ޝ�ނ�
އ�ހ�ނ� ތ�ނ�އ�ގ�އ� ވ�ޓ�ލ	 މ�ހ�ނ� ރ�ޖ�ސ�ޓ�ރ� 

 ހ�މ�ވ	 ތ	ރ�ޚ�މ�އ�ދ�ތ�  ކ�ރ�މ�ށ� ހ�ޅ�ވ	ލ�
 ތ�ބ�ރ	ސ�ފ� 5/14/2015

 ހ�ކ�ރ� 5/15/2015   22  

 21 ރ�ޖ�ސ�ޓ�ރ�ޝ�ނ� ސ�ކ�ޝ�ނ�

ރ�ޖ�ސ�ޓ�ރ�އ�ށ� ހ�ށ�ހ�ޅ	 ޝ�ކ�ވ	ތ�ކ	މ�ދ� 
ނ�ނ�މ	 ގ*ތ�ކ	 މ�ދ�  އ�ލ�ކ�ޝ�ނ�ސ� ކ*މ�ޝ�ނ�ނ�

 ހ�ތ�ހ�މ� ނ�ޖ�ހ�ގ�ނ�، ހ�އ�ކ�ޓ�ށ� ހ�ށ�ހ�ޅ	ފ�އ�ވ	
އ�އ�ވ�މ�ށ� މ�އ�ސ�ލ�އ	މ�ދ� ހ�އ�ކ�ޓ�ނ� ޙ�ކ�މ� 
ކ�ޓ�ށ� ހ�ށ�ހ�ޅ	 ( ދ�ވ�ފ�އ�ވ	 މ�އ�ދ�ތ� ހ�މ�ވ	 ތ	ރ�ޚ�

 ދ�ވ�ސ� ތ�ރ�ގ�އ�) 15ތ	ރ�ޚ�ނ� ފ�ށ�ގ�ނ� 

 ހ*ނ�ހ�ރ�  5/16/2015

 20 ހ�ޔ�މ�ނ� ރ�ސ�ސ� ސ�ކ�ޝ�ނ�
ނ�ގ	 މ�ރ�ކ�ޒ�ތ�ކ�ގ�އ� ޙ�ރ�ކ	ތ�ތ�ރ�ވ�މ�ށ�  ވ�ޓ�

 ހ*ވ�ނ� އ*ފ�ޝ�ލ�ނ�ގ� މ�ޢ�ލ1މ	ތ� ވ�ޓރ
 ފ*ނ�ވ�ނ�.އ�ޑ�ޔ�ކ�ޝ�ނ� ސ�ކ�ޝ�ނ�ށ� 

 އ	ދ�އ�ތ�  5/17/2015

  19 
 

 ހ�މ�  5/18/2015

 އ�ނ�ގ	ރ�  5/19/2015   18  

 ބ�ދ� 5/20/2015   17  

  16 
 

 ތ�ބ�ރ	ސ�ފ� 5/21/2015

 ހ�ކ�ރ� 5/22/2015   15  

 ހ*ނ�ހ�ރ�  5/23/2015   14  

 ރ�ޖ�ސ�ޓ�ރ�ޝ�ނ� ސ�ކ�ޝ�ނ�
13 

މ�ޢ�ލ1މ	ތ�  ވ�ޓ�ލ�މ�ށ� ރ�ޖ�ސ�ޓ�ރ�ވ�ފ�އ�ވ	 ވ�ޓ�ފ*ށ�ގ�
ހ�މ�ނ� ލ�ސ�ޓ� ޢ	ނ�މ�ކ*ށ�، ޝ�ކ�ވ	 ހ�ށ�އ�ޅ�މ�ށ� 

 އ	ދ�އ�ތ�  5/24/2015 ފ�ރ�ޞ�ތ� ދ�ނ�ނ�.

 ވ�ޓ� ކ�ރ�ދ	ސ� ޗ	ޕ�ކ*ށ� ނ�ނ�މ�ނ� ސ�ކ�ޝ�ނ�  ޕ�ރ*ކ�އ*މ�ނ�ޓ�

އ�ލ�ކ�ޝ�ނ�ސ� ކ�ޑ�ނ�ޝ�ނ� 
 ސ�ކ�ޝ�ނ� 

12 

 ވ�ޓ� ކ�ރ�ދ	ސ� ޗ�ކ�ކ�ރ�ނ� 

 ހ�މ�  5/25/2015
ޕ�ލ�ނ�ނ�ގ އ�ނ�ޑ� 

 ސ�ޓ�ޓ�ސ�ޓ�ކ�ސ� 

އ�ލ�ކ�ޝ�ނ� އ*ބ�ޒ	ރވ� ކ�ރ�މ�ށ	އ�، - ބ�އ�
ކ�ނ�ޑ�ޑ�ޓ�ނ�ގ� މ�ނ�ދ1ބ�ނ�ގ�  މ*ނ�ޓ�ރ ކ�ރ�މ�ށ� އ�ދ�

 ގ*ތ�ގ�އ� ޙ�ރ�ކ	ތ�ތ�ރ�ވ�މ�ށ� އ�ދ� ހ�ށ�އ�ޅ�މ�ގ�
 މ�އ�ދ�ތ� ހ�މ�ވ	 ތ	ރ�ޚ�

  



 ރ�ޖ�ސ�ޓ�ރ�ޝ�ނ� ސ�ކ�ޝ�ނ�

11 

 ވ�ޓ�ނ�ގ	 މ�ރ�ކ�ޒ�ތ�ކ�ށ� ފ*ނ�ވ�ނ�ޖ�ހ� ލ�ސ�ޓ�ތ�އ�
 ޕ�ރ�ނ�ޓ�ކ*ށ� ޗ�ކ� ކ�ރ�ނ�.

 އ�ނ�ގ	ރ�  5/26/2015

 ރ�ޖ�ސ�ޓ�ރ�ޝ�ނ� ސ�ކ�ޝ�ނ�
ފ�އ�ނ�ލ�  ވ�ޓ� ދ�ނ�މ�ގ� ޙ�އ�ޤ� ލ�ބ�ފ�އ�ވ	 މ�ހ�ނ�ގ�

 ލ�ސ�ޓ� އ	ނ�މ�ކ*ށ� އ�އ�ލ	ނ� ކ�ރ�ނ�

 ރ�ޖ�ސ�ޓ�ރ�ޝ�ނ� ސ�ކ�ޝ�ނ�
ލ�ސ�ޓ�  ނ�ޓ�ބ�ކ�ތ�ކ�ށ� ބ�ނ�ނ�ވ	ނ� އ�ކ�ސ�.އ�މ�.އ�ލ�

ވ�މ�ށ� ފ�ހ� އ�އ�.ޓ� ރ�ޖ�ސ�ޓ�ރ� ފ�އ�ނ�ލ� 
 ސ�ކ�ޝ�ނ	އ� ހ�ވ	ލ�ކ�ރ�ނ� 

އ�ލ�ކ�ޝ�ނ�ސ� ކ�ޑ�ނ�ޝ�ނ� 
 ސ�ކ�ޝ�ނ� 

ޥ�ޓ� ކ�ރ�ދ	ސ� ވ�ޓ�ނ�ގ	 މ�ރ�ކ�ޒ�ށ� 
 ނ�ނ�މ�ނ� ފ*ނ�ވ�މ�ށ�ޓ�ކ�އ� ޕ�ކ�ކ*ށ�

 ޕ�ރ*ކ�އ*މ�ނ�ޓ� ސ�ކ�ޝ�ނ� 

10 

ދ�ތ�ރ�ފ�ތ�ރ�ގ� އ�ނ�ތ�ޒ	މ�ތ�އ� ހ�މ�ޖ�އ�ސ�އ� 
 ނ�ނ�މ�ނ� 

 ވ�ގ�ތ� ނ�ތ�ޖ	 ޝ�ޓ� ތ�އ�ޔ	ރ�ކ�ރ�ނ� އ�އ�.ޓ�  ބ�ދ� 5/27/2015
ޕ�ލ�ނ�ނ�ގ އ�ނ�ޑ� 

 ސ�ޓ�ޓ�ސ�ޓ�ކ�ސ� 
އ*ބ�ޒ	ރވ�ރ�ނ�ނ	އ� ރ�ޕ�ޓ�ރ�ނ�ގ� ފ	ސ�ދ1ކ*ށ� 

 ނ�ނ�މ�ނ� 

 ރ�ޖ�ސ�ޓ�ރ�ޝ�ނ� ސ�ކ�ޝ�ނ�

9 

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

 ބ�ރ	ސ�ފ�ރ� 5/28/2015
 ރ�ޖ�ސ�ޓ�ރ�ޝ�ނ� ސ�ކ�ޝ�ނ�

ފ*ނ�ވ�ނ�ޖ�ހ� ލ�ސ�ޓ�ތ�އ�  ވ�ޓ� ނ�ގ	 މ�ރ�ކ�ޒ�ތ�ކ�ށ� 
ޕ�ރ�ނ�ޓ�ކ*ށ� ފ*ނ�ވ�މ�ށ� ތ�އ�ޔ	ރ�ކ*ށ� 

  ކ�ޑ�ނ�ޝ�ނ� ސ�ކ�ޝ�ނ	 އ�ލ�ކ�ޝ�ނ�ސ�
  ޙ�ވ	ލ�ކ�ރ�ނ�

 އ�އ�.ޓ� 
ލ�ސ�ޓ� އ�ޅ�މ�ށ�ފ�ހ�  ނ�ޓ�ބ�ކ�ތ�ކ�ށ� ވ�ޓރ�ސ�

އ�ލ�ކ�ޝ�ނ�ސ� ކ�ޑ�ނ�ޝ�ނ� ސ�ކ�ޝ�ނ	 
 ހ�ވ	ލ�ކ�ރ�ނ� 

 ހ�ކ�ރ� 5/29/2015   8  
 ހ*ނ�ހ�ރ�  5/30/2015   7  

ވ�ޓ�ރ އ�ޑ�ޔ�ކ�ޝ�ނ� 
 ސ�ކ�ޝ�ނ� 

6 

ބ�ނ�ނ�ވ	  ޓ�ރ�ނ�ނ�ގ ޕ�ކ� އ�ދ� ވ�ޓ�ނ�ގ	 މ�ރ�ކ�ޒ�ށ�
ނ�ނ�މ�އ�   ޕ�ސ�ޓ�ރ�ތ�އ� ތ�އ�ޔ	ރ�ކ*ށ�

އ�ލ�ކ�ޝ�ނ�ސ� ކ�ޑ�ނ�ޝ�ނ� ސ�ކ�ޝ�ނ	 ޙ�ވ	ލ�ކ*ށ� 
 ނ�ނ�މ�ނ� 

 އ	ދ�އ�ތ�  5/31/2015

ވ�ޓ�ރ އ�ޑ�ޔ�ކ�ޝ�ނ� 
 ސ�ކ�ޝ�ނ� 

މ	ލ�ގ�އ� ބ	އ�ވ	 ޓ�ރ�ނ�ނ�ގ ޕ�ރ*ގ�ރ	މ�ތ�ކ�ށ� 
ވ�ސ�ލ�ތ�ތ�ކ�ގ� އ�ދ�ދ	އ�  ބ�ނ�ނ�ވ	ނ� އ�އ�.ސ�.ޓ�

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



ވ�ޓ�ރ އ�ޑ�ޔ�ކ�ޝ�ނ� 
 ސ�ކ�ޝ�ނ� 

5 
އ�ސ�ކ*ށ� ޙ�ރ�ކ	ތ�ތ�ރ�ވ	 (މ	ލ�ނ�  ރ�ށ�ރ�ށ�ގ�އ�

 ފ*ނ�ވ	) އ*ފ�ޝ�ލ�ނ�ނ	އ�، މ	ލ�ގ� ވ�ޓ�ފ*ށ�ތ�ކ�ގ�
 އ*ފ�ޝ�ލ�ނ�ގ� ޓ�ރ�ނ�ނ�ގ ބ�އ�ވ�ނ� 

 ހ�މ�  6/1/2015

ވ�ޓ�ރ އ�ޑ�ޔ�ކ�ޝ�ނ� 
 ސ�ކ�ޝ�ނ� 

4 

އ�ސ�ކ*ށ� ޙ�ރ�ކ	ތ�ތ�ރ�ވ	 (މ	ލ�ނ�  ރ�ށ�ރ�ށ�ގ�އ�
 ފ*ނ�ވ	) އ*ފ�ޝ�ލ�ނ�ނ	އ�، މ	ލ�ގ� ވ�ޓ�ފ*ށ�ތ�ކ�ގ�

 އ*ފ�ޝ�ލ�ނ�ގ� ޓ�ރ�ނ�ނ�ގ ބ�އ�ވ�ނ� 

އ�ލ�ކ�ޝ�ނ�ސ� ކ�ޑ�ނ�ޝ�ނ�  އ�ނ�ގ	ރ�  6/2/2015
 ސ�ކ�ޝ�ނ� 

ވ�ޓ�ކ�ރ�ދ	ސ� ޗ	ޕ�ކ�ރ�ވ�ނ�ގ*ތ�ގ� ތ�ފ�ޞ�ލ� 
 އ�ޢ�ލ	ނ� ކ�ރ�ނ�

 ހ�ޔ�މ�ނ� ރ�ސ�ސ� ސ�ކ�ޝ�ނ�
ވ�ޓ� ނ�ގ	 މ�ރ�ކ�ޒ�ތ�ކ�ގ�އ� ޙ�ރ�ކ	ތ�ތ�ރ�ވ	 

 މ�ޢ�ލ1މ	ތ� ކ�ނ�ޑ�ޑ�ޓ�ނ�ނ�ށ� ފ*ނ�ވ�ނ� އ*ފ�ޝ�ލ�ނ�ގ�

އ�ލ�ކ�ޝ�ނ�ސ� 
 ކ�ޑ�ނ�ޝ�ނ�/ޕ�ރ*ކ�އ*މ�ނ�ޓ�

3 

ވ�ޓ� ނ�ގ�މ�ށ� ބ�ނ�ނ�ވ	 އ�ދ	ރ� އ�ދ� ސ�ކ�އ�ރ�ޓ� 
މ	ލ�އ�ނ� ދ	 އ*ފ�ޝ�ލ�ނ� ރ�ށ�ށ�  ސ	މ	ނ	 އ�ކ�

 ފ�ރ�ނ�
އ�ލ�ކ�ޝ�ނ�ސ� ކ�ޑ�ނ�ޝ�ނ�  ބ�ދ� 6/3/2015

 ސ�ކ�ޝ�ނ� 
ވ�ޓ� ކ�ރ�ދ	ސ� ފ*ނ�ވ	ފ�އ�ވ	ގ*ތ�ގ� ތ�ފ�ޞ�ލ� 

 އ�ނ�ޓ�ރކ�ރ�ނ� އ�.އ�މ�.އ�ސ�އ�ށ�

 ސ�ކ�ޝ�ނ� ލ�ގ�ލ� 
ރ�ށ�ރ�ށ�ގ� ކ*މ�ޕ�ލ�އ�ނ�ޓ�ސ� ބ�އ�ރ�ތ�އ� 

 ޤ	އ�މ�ކ�ރ�ނ�
ވ�ޓ�ރ އ�ޑ�ޔ�ކ�ޝ�ނ� 

 ސ�ކ�ޝ�ނ� 
 ބ�ރ	ސ�ފ�ރ� 6/4/2015 އ*ފ�ޝ�ލ�ނ�ގ� ޓ�ރ�ނ�ނ�ގ ބ�އ�ވ�ނ�  ރ�ށ�ރ�ށ�ގ� 2

އ�ޑ�މ�ނ�/އ�ލ�ކ�ޝ�ނ�ސ� 
 ކ�ޑ�ނ�ޝ�ނ� 

 ހ�ކ�ރ� 6/5/2015 މ�ރ�ކ�ޒ�ތ�އ� ތ�އ�ޔ	ރ�ކ*ށ� ނ�ނ�މ�ނ�  ވ�ޓ�ނ�ގ	 1

  

0 

ނ�  8:00އ�ލ�ކ�ޝ�ނ� ގ� ވ�ޓ�ނ�ގ�ނ� (ހ�ނދ�ނ� -ބ�އ�
 އ�ށ�) 4:00ހ�ވ�ރ� 

 ނ� ފ�ށ�ގ�ނ�) 4:30ވ�ޓ� ގ�ނ�ނ� (ހ�ވ�ރ�    ހ*ނ�ހ�ރ�  6/6/2015
އ�އ�.ޓ�/އ�ޑ�މ�ނ�/އ�ލ�ކ�ޝ�ނ�ސ� 

 ޔ�ނ�ޓ� ކ�ޑ�ނ�ޝ�ނ�/މ�ޑ�އ	
 އ�ލ�ކ�ޝ�ނ�ގ� ވ�ގ�ތ� ނ�ތ�ޖ	 އ�ޢ�ލ	ނ� ކ�ރ�ނ� -ބ�އ�

އ�ޑ�މ�ނ�/އ�ލ�ކ�ޝ�ނ�ސ� 
 ކ�ޑ�ނ�ޝ�ނ� 

1 
ދ�ޔ� އ*ފ�ޝ�ލ�ނ� ވ�ޓ� ކ�ރ�ދ	ހ	 އ�ކ�  މ	ލ�އ�ނ�
 މ	ލ� އ�އ�ނ� 

 އ	ދ�އ�ތ�  6/7/2015

އ�އ�.ޓ�/އ�ލ�ކ�ޝ�ނ�ސ� 
 ކ�ޑ�ނ�ޝ�ނ� 

2 
ރ�ސ�މ� ނ�ތ�ޖ	  އ�ލ�ކ�ޝ�ނ�ގ�- ބ�އ�

 ތ�އ�ޔ	ރ�ކ�ރ�ނ� 
 ހ�މ�  6/8/2015

މ�ޑ�އ	 ޔ�ނ�ޓ�/އ�ލ�ކ�ޝ�ނ�ސ� 
 ކ�ޑ�ނ�ޝ�ނ�

3 
 އ�ލ�ކ�ޝ�ނ�ގ� ރ�ސ�މ� ނ�ތ�ޖ	 އ�ޢ�ލ	ނ� ކ�ރ�ނ�- ބ�އ�

 އ�ނ�ގ	ރ�  6/9/2015
 ޕ*އ�ނ�ޓ� ދ1ކ*ށ�ލ�ނ�  ފ�ކ�ލ�  ހ�ޔ�މ�ނ� ރ�ސ�ސ� ސ�ކ�ޝ�ނ�
 ރ�ޕ�ޓ� ތ�އ�ޔ	ރ� ކ�ރ�ނ� ފ�ށ�ނ� އ�ލ�ކ�ޝ�ނ�ސ� ކ�ޑ�ނ�ޝ�ނ�







 ޖ�ދ�ވ�ލ� 3 

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

ކ*މ�ޝ�ނ� ނ�ސ�އ�ލ�ކ�ޝ�، ޑ�ރ�ކ�ޓ�ރ  1 މ�ރ�ޔ�މ� ހ�ނ�ފ	 ޚ	ލ�ދ� ބ�އ�ރ�ގ� ވ�ރ�ޔ	 

ނ�ސ� ކ*މ�ޝ�ނ�އ�ލ�ކ�ޝ�، ޖ�ނ�ރ�ލ� ޑ�ރ�ކ�ޓ�ރ   2 އ�ޙ�މ�ދ� އ�ބ1ބ�ކ�ރ� ބ�އ�ރ�ގ� މ�ނ�ބ�ރ 

ނ�ސ� ކ*މ�ޝ�ނ�އ�ލ�ކ�ޝ�، ޑ�ރ�ކ�ޓ�ރ   3 ޝ�އ�އ�ބ� ޔ1ސ�ފ� ބ�އ�ރ�ގ� މ�ނ�ބ�ރ 

 

  4ޖ�ދ�ވ�ލ� 

  ވ�ޓ�ފށ�ގ	 ނ�ނ�  ނ�ނ�ބ�ރ�  #
ބ�ހ�އ�ޓ� ވ�ޓ�ފށ� 
  ރ�ށ�

  ވ�ޓ�ފށ� ބ�ހ�އ�ޓ� ތ�ނ�

1  K01.01.1 1ރ�ތ�މ�ނ�ދ1 ސ�ކ1ލ� މ. ރ�ތ�މ�ނ�ދ1 1- މ. ރ�ތ�މ�ނ�ދ 

2  K01.02.1 �ވ�ވ�ށ� ސ�ކ1ލ� މ. ވ�ވ�ށ� 1-މ. ވ�ވ�ށ 

3  K01.04.1 މ.އ�ތ*ޅ� ތ�ޢ�ލ�މ� މ�ރ�ކ�ޒ� މ. މ�ލ� 1-މ. މ�ލ� 

4  K01.07.1 ދ�އ�ގ�ރ� ސ�ކ1ލ�  މ. ދ�އ�ގ�ރ� 1-މ. ދ�އ�ގ�ރ� 

5  K01.08.1  މ�ޑ�އ�ވ�ރ� ސ�ކ1ލ�  މ. މ�ޑ�އ�ވ�ރ�  1- މ. މ�ޑ�އ�ވ�ރ� 

6  K01.0.1 ލ�	ލ� 1-މ. އ�ތ*ޅ�، މ	ލ�  މ�  އ�ސ�ކ�ނ�ދ�ރ� ސ�ކ1ލ� ހ

 

  

  

  

  

  

  



  5ޖ�ދ�ވ�ލ� 

 ނ�ނ�ބ�ރ�  ތ	ރ�ޚ� ތ�ފ�ޞ�ލ�   #

2015އ�ޕ�ރ�ލ�  9  ފ�ރ�ޞ�ތ� ހ�ޅ�ވ	ލ�ނ� އ�ލ�ކ�ޝ�ނ�ށ�- ބ�އ�  1  (A)CA-2015/78 

2015އ�ޕ�ރ�ލ�  14 އ�ލ�ކ�ޝ�ނ� ބ	އ�ވ	 ތ	ރ�ޚ� ބ�ދ�ލ�ކ�ރ�ނ� - ބ�އ�  2  (A)CA-2015/81 

2  
އ�ލ�ކ�ޝ�ނ�ގ� ލ�ސ�ޓ� - ރ�އ�ޔ�ތ�ނ�ގ� މ�ޖ�ލ�ހ�ގ� ދ�އ�ގ�ރ� ދ	އ�ރ	ގ� ބ�އ�

 ގ�ޒ�ޓ�ކ�ރ�މ	އ� ލ�ސ�ޓ�ށ� ޝ�ކ�ވ	 ހ�ށ�ހ�ޅ�މ�ށ� ހ�ޅ�ވ	ލ�ނ� 
2015އ�ޕ�ރ�ލ�  16  (A) EA-2015/82 

2015އ�ޕ�ރ�ލ�  30  ނ�ނ�ތ�އ� ތ�ރ�ތ�ބ�ކ�ރ�ނ�ކ�ނ�ޑ�ޑ�ޓ�ނ�ގ�   3  (A)CA-2015/100 

4  
އ�ލ�ކ�ޝ�ނ�ށ� އ�މ�ހ�ކ� -ބ�އ�ރ�އ�ޔ�ތ�ނ�ގ� މ�ޖ�ލ�ހ�ގ� ދ�އ�ގ�ރ� ދ	އ�ރ	ގ� 

ރ�ށ�ވ�ހ�ވ�ފ�އ�ވ	 ރ�ށ� ނ1ނ� އ�ހ�ނ� ރ�ށ�އ�ގ�އ� ހ�ރ�ގ�ނ� ވ�ޓ�ލ�މ�ށ� 
 ބ�ނ�ނ�ވ	 ފ�ރ	ތ�ތ�އ� ރ�ޖ�ސ�ޓ�ރ�ވ�މ�ގ� ފ�ރ�ޞ�ތ� ހ�ޅ�ވ	ލ�ނ�  

2015މ�އ�  4  (A)EA-2015/102 

5  
މ. ދ�އ�ގ�ރ� ދ	އ�ރ	ގ�  (ރ�އ�ޔ�ތ�ނ�ގ� މ�ޖ�ލ�ސ�) ބ�އ� އ�ލ�ކ�ޝ�ނ�ގ� 

ނޑ�ޑ�ޓ� މ�ނ�ދ1ބ�ނ� ހ�މ�ޖ�އ�ސ�މ�ގ� ފ�ރ�ސ�ތ� ހ�ޅ�ވ	ލ�ނ�  ކ�
2015މ�އ�  07  (A)DA-2015/105 

6  
މ. ދ�އ�ގ�ރ� ދ	އ�ރ	ގ�  (ރ�އ�ޔ�ތ�ނ�ގ� މ�ޖ�ލ�ސ�) ބ�އ� އ�ލ�ކ�ޝ�ނ�ގ� 

 ހ�މ�ޖ�އ�ސ�މ�ގ� ފ�ރ�ސ�ތ� ހ�ޅ�ވ	ލ�ނ�މ*ނ�ޓ�ރ�ނ� 
2015މ�އ�  07  (A)DA-2015/106 

7  
މ. ދ�އ�ގ�ރ� ދ	އ�ރ	ގ�  (ރ�އ�ޔ�ތ�ނ�ގ� މ�ޖ�ލ�ސ�) ބ�އ� އ�ލ�ކ�ޝ�ނ�ގ� 

 އ*ބ�ޒ	ވ�ރ�ނ� ހ�މ�ޖ�އ�ސ�މ�ގ� ފ�ރ�ސ�ތ� ހ�ޅ�ވ	ލ�ނ�
2015މ�އ�  07  (A)DA-2015/106 

8  
އ�ލ�ކ�ޝ�ނ�ށ� ވ�ޓ� -ބ�އ�ރ�އ�ޔ�ތ�ނ�ގ� މ�ޖ�ލ�ހ�ގ� ދ�އ�ގ�ރ� ދ	އ�ރ	ގ� 

ލ�މ�ށ� ރ�ޖ�ސ�ޓ�ރ� ކ*ށ�ފ�އ�ވ	 ފ*ށ�ގ� މ�ޢ�ލ1މ	ތ� ހ�މ�ނ� ލ�ސ�ޓ�ށ� 
 ޝ�ކ�ވ	ހ�ށ�ހ�ޅ�މ�ގ� ފ�ރ�ސ�ތ� ހ�ޅ�ވ	ލ�ނ� 

2015މ�އ�  21  (A)EA-2015/115 

9  
އ�ލ�ކ�ޝ�ނ�ނ�ގ� -ބ�އ� ރ�އ�ޔ�ތ�ނ�ގ� މ�ޖ�ލ�ހ�ގ� ދ�އ�ގ�ރ� ދ	އ�ރ	ގ� 

މ�ހ�ނ�ގ� ލ�ސ�ޓ�ގ�އ� ސ*އ�ކ�ރ�މ�ގ� ވ�ޓ�ދ�ނ�މ�ގ� ހ�އ�ޤ� ލ�ބ�ފ�އ�ވ	 
 ފ�ރ�ސ�ތ� ހ�ޅ�ވ	ލ�ނ�

2015މ�އ�  25  (A)EA-2015/116 

10  
އ�ލ�ކ�ޝ�ނ�ށ� ފ�އ�ނ�ލ� -ބ�އ� ރ�އ�ޔ�ތ�ނ�ގ� މ�ޖ�ލ�ހ�ގ� ދ�އ�ގ�ރ� ދ	އ�ރ	ގ� 

 ލ�ސ�ޓ� އ	ނ�މ�ކ�ރ�ނ�
2015މ�އ�  27  (A)EA-2015/119 

2015މ�އ�  17 ވ�ޓ�ކ�ރ�ދ	ސ� ޗ	ޕ�ކ�ރ�ވ�ނ�ގ*ތ�ގ� ތ�ފ�ޞ�ލ�   11  (A)CA-2015/111 

12  
އ�ލ�ކ�ޝ�ނ�ގ� ކ�މ�ޕ�އ�ނ� މ�ނ	 ވ�ގ�ތ� ކ�މ�ޕ�އ�ނ� ނ�ކ�ރ�މ�ށ� - ބ�އ�

 އ�ލ�ތ�މ	ޒ�ކ�ރ�ނ�
2015ޖ1ނ�  1  (A)BB-2015/120 

13  
ރ�އ�ޔ�ތ�ނ�ގ� ބ�އ�ވ�މ�ށ� ހ�މ�ޖ�އ�ސ	ފ�އ�ވ	  ގ�އ� 6ޖ1ނ�  2015

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

2015ޖ1ނ�  1  (A)BB-2015/121 

14  
ރ�ސ�މ� އ�ލ�ކ�ޝ�ނ�ގ� -ރ�އ�ޔ�ތ�ނ�ގ� މ�ޖ�ލ�ސ� ދ�އ�ގ�ރ� ދ	އ�ރ	ގ� ބ�އ�

  ނ�ތ�ޖ	 
2015ޖ1ނ�  9  (A)CA-2015/135 

  



  6ޖ�ދ�ވ�ލ� 

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

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

ރ� 
އ�ގ�

 ދ�
މ.

 -1
 

 2 އ�ހ�ތ�ރ�ޔ	  ވ�ރ�ޔ	ގ� ފ	ޠ�މ�ތ� ނ�ތ	ޝ	  އ�ނބ�ގ�ސ�ދ*ށ�ގ� / ލ. އ�ސ�ދ1 

 3 ޗ�ކ�ކ�ރ	މ�ހ	 ނ�ނ�ބ�ރ� ކ�އ� ޚ�ދ�ޖ	 ލ�ޒ	  ބ�ގ�ނ�ވ�ލ	 / މ.ދ�އ�ގ�ރ� 

 4 ކ�ރ	މ�ހ	  ޗ�ކ� ލ�ސ�ޓ� ޢ	އ�ޝ�ތ� ސ�ހ	ނ	  ހ�ދ�އ�ކ�ރ� / މ.ދ�އ�ގ�ރ� 

 5 މ�ހ	  ފ	ހ�ގ�ޖ�ހ	 އ�ނގ�ލ�ގ�އ� ސ�އ�ތ� އ	ބ	ދ�ގ� / މ.ދ�އ�ގ�ރ� 

 6 މ�ހ	  ބ�ލ�ހ�އ�ޓ	 ވ�ޓ�ފ*ށ� އ	މ�ނ�ތ� ނ�ޝ	ނ	  ފ�ސ�ކ� / މ.ދ�އ�ގ�ރ� 

 7 މ�ހ	 ތ�ރ�ތ�ބ�ކ�ރ	 ކ�ޔ� ފ	ޠ�މ�ތ� ޢ�ބ�ދ�ލ�ޢ�ޒ�ޒ�  ގ�ރ�ޓ�ގ� / މ.ދ�އ�ގ�ރ� 

 8 މ�ހ	  ބ�ލ�ހ�އ�ޓ	 ސ�ރ�ހ�އ�ދ� ޙ�ސ�އ�ނ� އ�ޔ	ޒ� މ.ދ�އ�ގ�ރ� މ�މ�ރ�ސ�ޓ	ރ / 

 

 1 ވ�ރ�ޔ	  ޝ�ހ�ލ	 ރ�ޝ�ދ�  ގއ.ދ�އ�ވ�ދ1، ނ�ސ�ރ�ނ�ގ� 

ދ1 
މ�ނ�

ރ�ތ�
 .
މ

-1
 

 2 އ�ހ�ތ�ރ�ޔ	  ވ�ރ�ޔ	ގ� އ	އ�ޝ�ތ� ޝ�އ�ފ	ފ�  ހ.ފ�ލ�މ	ގ� 

 3 ޗ�ކ�ކ�ރ	މ�ހ	  ނ�ނ�ބ�ރ�  ކ�އ� ނ�ޢ�މ	 ޔ1ނ�ސ�  ރ�ނ�ފ�ރ�/މ.ރ�ތ�މ�ނ�ދ1 

 4 ކ�ރ	މ�ހ	  ޗ�ކ� ލ�ސ�ޓ� މ�ޙ�އ�މ�ދ� އ�ބ�ރ	ހ�މ� ފ�ހ�ވ�ނ�/މ.ރ�ތ�މ�ނ�ދ1 

 5 މ�ހ	  ފ	ހ�ގ�ޖ�ހ	 އ�ނގ�ލ�ގ�އ� ފ	ތ�މ�ތ� ޒ�ހ�ރ	  ހ�ތ�ށ�ފ�ނ�ވ	ގ�/މ.ރ�ތ�މ�ނ�ދ1 

 6 މ�ހ	  ބ�ލ�ހ�އ�ޓ	 ވ�ޓ�ފ*ށ� ޙ�ސ�އ�ނ� ނ�ޔ	ޒ� ރ�ނ�ދ�/ހދ. ކ�ޅ�ދ�އ�ފ�ށ� 

 7 މ�ހ	  ތ�ރ�ތ�ބ�ކ�ރ	 ކ�ޔ� އ	މ�ނ�ތ� ފ�ރ�ޝ	  ފ�ހ�ވ�ނ�/މ.ރ�ތ�މ�ނ�ދ1 

 8 މ�ހ	  ބ�ލ�ހ�އ�ޓ	 ސ�ރ�ހ�އ�ދ� ޢ�ލ� ނ�ޢ�މ	  ރ�ނ�ފ�ރ�/މ.ރ�ތ�މ�ނ�ދ1 

 

ނޑ�ގ�އ	ގ�   1 ވ�ރ�ޔ	  ރ�ހ�ލ	 ސ�ހ�އ�ލ�  ހ.ބ�އ�ކ�
ރ� 

އ�ވ�
މ�ޑ�

 .
މ

-1
 

 2 އ�ހ�ތ�ރ�ޔ	  ވ�ރ�ޔ	ގ� ފ�ރ�ހ	ނ	 އ�ބ1ބ�ކ�ރ�  ބ.ހ�ތ	ދ1/ ރ�ނ�އ�ރ	ގ� 

 3 ޗ�ކ�ކ�ރ	މ�ހ	 ނ�ނ�ބ�ރ� ކ�އ� ޙ�ސ�ނ�އ�ޒ�މ�ތ�  ދ�ކ�ނ�ގ� / ޏ. ފ�ވ�އ�މ�ލ�އ� 

 4 ކ�ރ	މ�ހ	  ޗ�ކ� ލ�ސ�ޓ� މ�ރ�ޔ�މ� ރ�ޝ�ދ	  ޒ�މ	ލ�ކ� / މ.މ�ޑ�އ�ވ�ރ� 

 5 މ�ހ	  ފ	ހ�ގ�ޖ�ހ	 އ�ނގ�ލ�ގ�އ� ޢ	އ�ޝ�ތ� ޝ�އ�ޝ	  މއ. ގ�ޖ�ރ	ގ� /މ	ލ� 

 6 މ�ހ	  ބ�ލ�ހ�އ�ޓ	 ވ�ޓ�ފ*ށ� ޢ	އ�ޝ�ތ� އ�ޝ	މ	  ހ�ވ�ރ�ނ	ޒ� / މ. މ�ޑ�އ�ވ�ރ� 

 7 މ�ހ	 ތ�ރ�ތ�ބ�ކ�ރ	 ކ�ޔ� ރ�ފ�އ	 އ�ސ�މ	ޢ�ލ�  މ	މ�ގ�ލ�  ފ�ނ�ފ�ރ� / އދ.

 8 މ�ހ	  ބ�ލ�ހ�އ�ޓ	 ސ�ރ�ހ�އ�ދ� ފ	ޠ�މ�ތ� ޝ	ޠ�ރ	  ހ�ޔ	ވ�ހ� / މ. މ�ޑ�އ�ވ�ރ� 

 
 



 

 

 

 1 ވ�ރ�ޔ	  މ�އ�ސ�ދ� ސ�ޢ�ދ�  ގއ.ކ*ލ�މ	ފ�ށ�/ އ�ސ�ރ�ފ�ގ� 

ށ� 
ވ�ވ�

 .
މ

-1
 

 2 އ�ހ�ތ�ރ�ޔ	  ވ�ރ�ޔ	ގ� ޔ�މ�ނ� هللا ޢ�ބ�ދ� މ.މ*އ�ޝ	

 3 ޗ�ކ�ކ�ރ	މ�ހ	 ނ�ނ�ބ�ރ� ކ�އ�  ފ�ރ�ޙ�ތ� ޖ�ލ�ލ� ރ�ޝ�ނ�ގ� 

 4 ކ�ރ	މ�ހ	  ޗ�ކ� ލ�ސ�ޓ�  ހ�ސ�އ�ނ� ސ�ޖ	ޢ� ކ	ރނ�ޝ�ނ�މ	ގ� 

 5 މ�ހ	  ފ	ހ�ގ�ޖ�ހ	 އ�ނގ�ލ�ގ�އ�  ފ	ޠ�މ�ތ� ސ�ވ	ދ	 ބ�ލ�ބ�ލ	ގ� 

 6 މ�ހ	  ބ�ލ�ހ�އ�ޓ	 ވ�ޓ�ފ*ށ� ނ�ދ�މ� ޢ�ބ�ދ�ލ� މ�ޖ�ދ�  މ�ރ�ކ� 

 7 މ�ހ	 ތ�ރ�ތ�ބ�ކ�ރ	 ކ�ޔ�  އ�ޙ�މ�ދ� ޙ�ލ�މ�  އ�ޞ�ރ�މ	ގ�

 8 މ�ހ	  ބ�ލ�ހ�އ�ޓ	 ސ�ރ�ހ�އ�ދ�  އ�ބ�ރ	ޙ�މ� ޒ�ޙ�އ�ރ� ޝ	ޒ� 

 

 1 ވ�ރ�ޔ	  ޒ�ނ�ޔ	 މ�ރ�ޔ�މ� މ.ހ�ވ	އ� 

ލ� 
 މ�

މ.
-1

 

 2 އ�ހ�ތ�ރ�ޔ	  ވ�ރ�ޔ	ގ� އ�ޙ�މ�ދ� މ�ޢ	ޒ� ހ.މ�ސ�ޓ�ނ�އ�ޓ� 

 3 ޗ�ކ�ކ�ރ	މ�ހ	 ނ�ނ�ބ�ރ� ކ�އ� ޒ�ނ	 ޝ�މ�މ�  ސ�އ�ތ� ލ�އ�ޓ� / މ. މ�ލ� 

 4 ކ�ރ	މ�ހ	  ޗ�ކ� ލ�ސ�ޓ� ޙ�ސ�އ�ނ� ރ�ޝ�ދ�  މ. މ�ލ� މ	އ*ޅ�

 6 މ�ހ	  ފ	ހ�ގ�ޖ�ހ	 އ�ނގ�ލ�ގ�އ� هللاޒ�އ�މ	 އ�ބ�ދ� ހ�ނ	މ	ގ� / މ. މ�ލ� 

 8 މ�ހ	  ބ�ލ�ހ�އ�ޓ	 ވ�ޓ�ފ*ށ� ޙ�ސ�ނ� އ�ފ�ފ�  މ. މ�ލ� /   އ�އ�ރ�ސ�

 10 މ�ހ	 ތ�ރ�ތ�ބ�ކ�ރ	 ކ�ޔ� މ�ރ�ޔ�މ� ޝ	ޢ�ޤ	  ސ�ނ�ސ�ކ�އ� / މ. މ�ލ� 

  މ�ހ	  ބ�ލ�ހ�އ�ޓ	 ސ�ރ�ހ�އ�ދ� މ�ޙ�އ�މ�ދ� ނ�ޒ�ރ� އ	ދ�މ�  ހ�ދ�ފ�ނ�ފ�ނ�މ	ގ� / މ. މ�ލ� 

 

 1 ވ�ރ�ޔ	  މ�މ�ތ	ޒ� މ�ޢ	ނ	 ގ�ރ�ނ�ވ	ދ�  / ސ.މ�ރ�ދ1

ލ� 
 މ	

ޅ�،
އ�ތ*

 .
މ

-1
 

 2 އ�ހ�ތ�ރ�ޔ	  ވ�ރ�ޔ	ގ� އ�އ�މ�ނ�ތ� އ�ޒ�ފ	 އ�އ�ޑ1 ސ�ޓ� ހ�ޅ�ދ1 / ހ�ސ�ނ�ހ�ނ	ގ� 

 3 ޗ�ކ�ކ�ރ	މ�ހ	  ނ�ނ�ބ�ރ�  ކ�އ� ޢ�ލ�މ	 ފ�އ�ޒ�  ވ. މ	ލ�ހ�ޔ	 

 4 ކ�ރ	މ�ހ	  ޗ�ކ� ލ�ސ�ޓ� އ�ޙ�މ�ދ� ރ�މ�ޒ�އ�ޔ	 ގ.އ�ސ�ނ	 

 5 މ�ހ	  ފ	ހ�ގ�ޖ�ހ	 އ�ނގ�ލ�ގ�އ� އ	މ�ނ�ތ� ނ�ތ	ޝ	   ބ.އ�ދ�ފ�ށ� މ�ޒ	 / 

 6 މ�ހ	  ބ�ލ�ހ�އ�ޓ	 ވ�ޓ�ފ*ށ� މ	ހ	 އ�ފ�ފ�  ޗ�ބ�ލ�ގ� / ގއ. ފ�ރ�ސ�މ	ތ*ޑ	 

 7 މ�ހ	  ތ�ރ�ތ�ބ�ކ�ރ	 ކ�ޔ� އ�އ�ޝ�ތ� ޔ�މ�ނ	 ރ�ޝ�ދ�  މ.ރ�ސ�ތ	

 8 މ�ހ	  ބ�ލ�ހ�އ�ޓ	 ސ�ރ�ހ�އ�ދ� އ�ޙ�މ�ދ� ޝ�ރ�ފ�  ބ.ކ�ޑ�ރ�ކ�ލ�/ ވ�ނ�ސ� 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

7ޖ�ދ�ވ�ލ�   

 ކ�ނ�ޑ�ޑ�ޓ�ނ�ގ� މ�ނ�ދ1ބ�ނ� 

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

 1 އ	ސ�ފ	 އ	މ�ރ�   8276ދ�ފ�ތ�ރ� ނ�ނ�ބ�ރ ރސ. އ�މ�.ޑ�.ޕ� 

 2 އ�ބ�ރ	ހ�މ� ޙ�ސ�އ�ނ� ވ�ވ�ށ�ފ�ރ�މ	ގ�، މ.  އ�މ�.ޑ�.ޕ� 

 3 މ	ޝ�ތ	 އ�ޙ�މ�ދ� ފ�ނ	ޑ� މ�ރ�، ޏ. ފ�ވ�އ�މ�ލ�އ� އ�މ�.ޑ�.ޕ� 

 4 هللاޔ1ނ�ސ� ޢ�ބ�ދ� އ�ޝ�ނ� ލ�ޑ�، މ. ރ�ތ�މ�ނ�ދ1  އ�މ�.ޑ�.ޕ� 

 5 އ�ހ�މ�ދ� އ�ސ�މ	އ�ލ� ފ�ޅ�  ކ�ތ�، މ. މ�ޑ�އ�ވ�ރ� އ�މ�.ޑ�.ޕ� 

 6 އ�ހ�މ�ދ� ޒ�ބ�އ�ރ� މ1ނ�މ	ގ�، މ. ދ�އ�ގ�ރ� އ�މ�.ޑ�.ޕ� 

 7 ހ�އ�މ	ދ� އ�ބ�ރ	ހ�މ� ޝ	ޒ�، މ. ވ�ވ�ށ� ޕ�.ޕ�.އ�މ� 

 8 މ1ސ	 ޖ�މ�ލ� މ	ތ�ލ�، މ. މ�ލ�  ޕ�.ޕ�.އ�މ� 

 9 އ�ޙ�މ�ދ� ޖ�ލ�ލ� ޝ	ހ�ލ�، މ. ރ�ތ�މ�ނ�ދ1  ޕ�.ޕ�.އ�މ� 

 10 ނ�ޖ�މ	 އ�ބ�ރ	ހ�މ�   6539ދ�ފ�ތ�ރ� ނ�ނ�ބ�ރ ރސ. ޕ�.ޕ�.އ�މ� 

 11 ޢ�ބ�ދ�ލ� ޢ�ލ�މ�  ގ. އ�ފ�ރ�ޔ	، ކ. މ	ލ� ޕ�.ޕ�.އ�މ� 

 12 ހ�ސ�ނ� މ�ހ	ސ�ނ� ވ�ފ	، މ. މ�ޑ�އ�ވ�ރ� ޕ�.ޕ�.އ�މ� 

 13 އ�ޙ�މ�ދ� ރ�މ�ޒ�  ހ�ސ�ނ�ހ�ނ	ގ�، މ. މ�ލ�  އ�މ�އ�ލ�

 14 ޔ�ހ�ޔ	 ޢ�ބ�ދ�އ�ރ�ހ�މ	ނ� ހ�ނދ�ވ�ރ�ގ�، މ. ދ�އ�ގ�ރ� އ�މ�އ�ލ�

 15 މ�ޙ�އ�މ�ދ� މ	ހ�ދ� ބ�ލ1ސ�ޓ�ރ، މ. ރ�ތ�މ�ނ�ދ1  އ�މ�އ�ލ�

 16 ނ�ޞ�ރ�  ޢ�ލ� އ�ރ�ސ�، މ. މ�ޑ�އ�ވ�ރ�  އ�މ�އ�ލ�



  

 އ*ބ�ޒ	ވ�ރ�ނ� 

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

 1 ޙ�ސ�ނ� ނ	ހ�ދ� ވ. ލ�ކ�ސ�ވ�ނ�، ކ. މ	ލ� އ�މ�އ�ލ�

 2 ފ	ރ1ޤ�  ފ�ޞ	ހ�ތ� ފ�ޒ	، މ. މ�ޑ�އ�ވ�ރ�  އ�މ�.ޑ�.ޕ� 

 3 ނ	ހ�ދ� އ�ސ�މ	ޢ�ލ� ރ�ޑ�އ�މ�ގ�، މ. ރ�ތ�މ�ނ�ދ1 އ�މ�.ޑ�.ޕ� 

 4 ޝ�ހ�އ�ލ	  އ	އ�ޝ�ތ� ބ*ކ�ރ�މ	ގ�، މ. ވ�ވ�ށ�  އ�މ�.ޑ�.ޕ� 

 5 ސ�އ�ދ�  ނ�ސ�ރ	 ފ�ހ�މ	ހ�ޔ	، މ. މ�ލ� އ�މ�.ޑ�.ޕ� 

 6 އ�ސ�މ	އ�ލ� ހ	ރ1ނ� ހ�ޔ	ވ�ހ�، މ. މ�ޑ�އ�ވ�ރ�  އ�މ�.ޑ�.ޕ� 

 7 ޙ�ސ�ނ�  ޝ�ޒ�މ� މ1ނ�މ	ގ�، މ. ވ�ވ�ށ�  ޕ�.ޕ�.އ�މ� 

 8 އ�ލ�  ޙ�ސ�ނ� ދ�ލ	ސ	ގ�، މ. މ�ޑ�އ�ވ�ރ�  ޕ�.ޕ�.އ�މ� 

 9 ރ�ޝ�ދ� އ�ލ� ކ. މ	ލ�، 8469ދ�ފ�ތ�ރ� ރސ.  ޕ�.ޕ�.އ�މ� 

 10  އ�ޙ�މ�ދ� ޖ�ވ	ދ� ސ	ހ�ލ�، މ. ރ�ތ�މ�ނ�ދ1  ޕ�.ޕ�.އ�މ� 

 11 އ�ބ�ދ�ލ�ރ�ހ�މ�  هللاފ�ތ�ހ� އ�ރ�މ	ގ�، މ. މ�ލ� ޕ�.ޕ�.އ�މ� 

 12 ހ�ސ�އ�ނ�  މ�ޙ�އ�މ�ދ� ބ�ލ1 ހ�ވ�ނ�، މ. ދ�އ�ގ�ރ�  ޕ�.ޕ�.އ�މ� 

 13 އ�ޙ�މ�ދ�  ޒ�މ�ރ	 ވ�ނ�ރ�ސ�، މ. ވ�ވ�ށ� އ�މ�.ޑ�.އ�

 14 ޝ�ހ�ދ� އ�ޙ�މ�ދ�  ފ�ޅ�ގ�ސ�ދ*ށ�ގ�، މ. މ�ޑ�އ�ވ�ރ� އ�މ�.ޑ�.އ�

 15 މ�ދ�ޙ�ތ� މ�ޙ�މ1ދ�  އ�ޙ�މ�ދ� ދ�ލ	ސ	ގ�، މ. ދ�އ�ގ�ރ� އ�މ�.ޑ�.އ�

 16  ޢ	ރ�ފ� ޙ�ސ�އ�ނ� އ	ހ�ޔ	، މ. މ�ލ� އ�މ�.ޑ�.އ�

 17 މ	ހ�ރ�  އ�ސ	 ބ�ލ1ސ�ޓ�ރ، މ. ދ�އ�ގ�ރ� އ�މ�.ޑ�.އ�

 18 އ�ރ�ފ�  އ�ޙ�މ�ދ� ފ�ލ�އ�ނ�ހ	ޓ�، މ. މ�ލ� އ�މ�.ޑ�.އ�



 މ*ނ�ޓ�ރ�ނ� 

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

 1  އ�އ�ބ	ސ� މ�ސ�ބ	ހ� ވ�ލ	، ގދ. ރ�ތ�ފ�ނ�ދ1  ބ�ހ	ރ� ސ�.އ�ނ�.އ�މ�

 2 ޙ�ސ�ނ� هللاޢ�ބ�ދ� ނ. މ�ނ�ދ1  ލ�ނ�ޓ�، ސ�.އ�ނ�.އ�މ�

 3 ނ�ޝ�ދ� މ�ޙ�އ�މ�ދ� މ. ދ�އ�ގ�ރ�  ފ�ރ�ސ�ކ�، އ�މ�.ވ� ވ�ގ�ތ�

 4 ޢ�ބ�ދ�ލ� ޙ�ނ�ނ	ނ�  ނ�ޝ�ވ	ނ�  މ. ވ�ވ�ށ� ސ�ނ	، އ�މ�.ވ� ވ�ގ�ތ�

 5 ނ�އ�މ� އ	ދ�މ� މ. މ�ލ� ފ�ސ�ރ�ތ�، އ�މ�.ވ� ވ�ގ�ތ�

 6  މ�ޙ�އ�މ�ދ� ހ�މ�ދ1ނ� މ. ވ�ވ�ށ�  ފ�ނ�ހ�ޔ	ގ�، އ�މ�.ވ� ވ�ގ�ތ�

 7 ރ�ޝ	ދ�  މ�ޙ�އ�މ�ދ� މ. މ�ޑ�އ�ވ�ރ�  ޒ�މ	ލ�ކ�، އ�މ�.ވ� ވ�ގ�ތ�

 8 ތ�ލ	ލ� މ�ޙ�އ�މ�ދ� ފ�ނ�ވ�ލ�، ކ. މ	ލ�  ގ. އ�މ�.ވ� ވ�ގ�ތ�

 9 ފ�ޒ�ލ�  މ�ޙ�އ�މ�ދ� މ. ވ�ވ�ށ�  މ1ނ�މ	ގ�، އ*ނ�ލ�އ�ނ� ދ�ވ�ސ�

 10 ރ�މ�ޒ� ހ�ސ�ނ� އ�ބ�ރ	ހ�މ� ހ�ޔ	، މ. މ�ޑ�އ�ވ�ރ�  ވ�ގ�ތ� އ*ނ�ލ�އ�ނ� ދ�ވ�ސ�

 11 ހ�ސ�ނ�  ނ�ޝ	ނ	 ކ. މ	ލ�، 1423 ދ�ފ�ތ�ރ� އ*ނ�ލ�އ�ނ� ދ�ވ�ސ�

 12 ފ�ރ�ޙ�  މ�ޙ�އ�މ�ދ� ޑ�ރ�މ�، މ. މ�ޑ�އ�ވ�ރ�  ސ�ވ�ޓ� އ*ނ�ލ�އ�ނ� ދ�ވ�ސ�

 13 އ�ތ�ފ�  އ�ބ�ރ	ހ�މ� މ. ދ�އ�ގ�ރ� އ�ވ�ރލ	ސ�ޓ�، އ*ނ�ލ�އ�ނ� ދ�ވ�ސ�

 14 ނ�އ�މ� އ�ލ� މ. މ�ލ� ކ�ދ�މ	ގ�، އ*ނ�ލ�އ�ނ� ދ�ވ�ސ�

 15 ހ�ނ�ފ� މ1ސ	  މ. ދ�އ�ގ�ރ� ވ	ދ�، މ�ނ�ވ�ނ� 97

 16 ޝ�ހ	މ� މ�ޙ�އ�މ�ދ� މ�ޑ�އ�ވ�ރ� މ.  ހ�ޔ	ވ�ހ�، މ�ނ�ވ�ނ� 97

 17 ސ�ރ	ޖ�  މ�ޙ�އ�މ�ދ� މ. މ�ޑ�އ�ވ�ރ�  ސ�ނ�ޔ	ގ�، މ�ނ�ވ�ނ� 97

 18 ޝ	ހ�ދ�  هللاޢ�ބ�ދ� ރ. ރ�ތ�މ�ނ�ދ1 ރ�ޑ�ޔ�މ�ގ�، މ�ނ�ވ�ނ� 97

 19 ރ�ޝ�ދ�  އ�ޙ�މ�ދ� މ. ކ*ޅ�ފ�ށ� ޑ�ރ�ނ�ސ�ވ�ލ	، މ�ނ�ވ�ނ� 97



 20 ޔ1ހ	 އ�ބ�ރ	ހ�މ�  ފ	ތ�މ�ތ� ކ. މ	ލ�، 8275ރސ.  ދ�ފ�ތ�ރ� މ�ނ�ވ�ނ� 97

 21 ރ�ޔ	ޒ�  މ�ހ�އ�މ�ދ� މ. މ�ޑ�އ�ވ�ރ�  އ�ފ�ކ	ރ�، ޗ�ނ�ލ� 13

 22 އ�ލ� މ�ހ�އ�މ�ދ� މ. ރ�ތ�މ�ނ�ދ1  ރ�ނ�ދ�ދ�، ޗ�ނ�ލ� 13
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 25 ޝ�ޖ	އ�  އ�ޙ�މ�ދ� ވ�އ�ކ�ރ�، ކ. މ	ލ� މ. ޗ�ނ�ލ� 13

 26 އ�ފ�ރ	ތ� އ�ބ�ރ	ހ�މ� ކ�ނ	ރ	، ކ. މ	ލ�  ގ�ލ�ޝ�ނ� ޗ�ނ�ލ� 13

 27 އ�ޙ�މ�ދ� ނ�ދ�މ� މ. މ�ޑ�އ�ވ�ރ� ތ�ނ�ދ1ގ�، ޓ�ވ� ރ	އ�ޖ�

 28 ސ	ޖ�ދ�  އ�ޙ�މ�ދ� ޕ�ނ�ޒ�، ކ. މ	ލ� މއ. ޓ�ވ� ރ	އ�ޖ�

 29 ވ�ސ	މ� މ�ހ�އ�މ�ދ� ލ. ގ�ނ�  ބ�ޗ�ހ�ވ�ނ�، ޓ�ވ� ރ	އ�ޖ�

 30 ޙ�މ�ދ�  ސ�ޖ	ޢ� ށ. މ�ރ*ށ�  ކ�ފ�މ	ގ�، ޓ�ވ� ރ	އ�ޖ�

 31 ސ*ފ�ވ	ނ� ޔ1ޞ�ފ� ވ�ޝ�ނ�، މ	ލ�  ހ. މ�ޑ�އ	  ސ�ނ�

 32 ހ�އ�މ	ދ�  هللاޢ�ބ�ދ� ތ. ތ�މ�ރ�ފ�ށ�  ކ�ސ�ތ1ރ�ގ�، މ�ޑ�އ	  ސ�ނ�

 33 ފ�ޔ	ޒ� މ1ސ	   ތ. ވ�ލ�ފ�ށ�  އ�ތ�މ	ގ�، މ�ޑ�އ	  ސ�ނ�

 34 އ	ޒ�ފ�  އ�ޙ�މ�ދ� ގއ. ގ�މ�ނ�ފ�ށ�  ކ�ތ�، މ�ޑ�އ	  ސ�ނ�

 35 ނ�ސ�ރ� އ�ލ� )06-12( 1ސ�ނ�މ	ލ�  ގ. މ�ޑ�އ	  ސ�ނ�

 36 ޝ�ނ1ނ� މ�ޙ�އ�މ�ދ� ރ. ރ�ސ�ގ�ތ�މ�  ޕ�ލ	ޒ�ރ، ޓ�ވ� ސ�ނ�ގ�

 37 މ1ސ	  އ�މ�ތ�ޔ	ޒ� ވ. ރ�ކ�ދ1 އ�ރ�މ�ތ�ގ�، ޓ�ވ� ސ�ނ�ގ�

 38 މ�ނ�އ�ވ�ރ�  هللاޢ�ބ�ދ� މ. ކ*ޅ�ފ�ށ�  ތ�ބ�ރ�ޒ�ގ�، ޓ�ވ� ސ�ނ�ގ�

 39 ލ�ޔ	ލ� މ�ނ�ކ� އ	މ�ނ�ތ� ދ*ނ�އ�ނ�ނ	ރ�ގ�، މ	ލ�  ހ. ޓ�ވ� ސ�ނ�ގ�

 40 ނ�ޞ�ރ� އ�ބ�ރ	ހ�މ�  هللاޢ�ބ�ދ� ދ. މ�ދ1 އ�ކ�ރ�ވ�ލ	، ޓ�ވ� ސ�ނ�ގ�

 41 ޝ	ނ	  އ	އ�ޝ�ތ� ކ. ކ	ށ�ދ1 އ�އ�ސ�ރ�، ޓ�ވ� ސ�ނ�ގ�

ނޑ�  ޕ�ރ�ސ�، އ�ފ�.އ�މ� ދ�ވ�ހ�  42 މ�ޙ�އ�މ�ދ� ދ�ދ� ނ�ޝ	ނ� ގދ. ކ*



  

 43 މ�ޢ	ޒ� هللاޢ�ބ�ދ� ސ�ލ�ނ	ހ�އ�ސ� އ�ފ�.އ�މ� ދ�ވ�ހ�

 44 ޙ�ސ�އ�ނ�  ޝ�އ�ފ	 ސ. މ�ރ�ދ1 ފ�ހ�ވ	ގ�، މ�ލ�ޑ�ވ�ސ� ޓ�ވ�.

 45 އ	ދ�މ� ޢ�ލ� ހދ. ކ�ޅ�ދ�އ�ފ�ށ�  ކ	ށ�ދ1ގ�، އ�ޑ�  ދ�ވ�ހ�ރ	އ�ޖ�ގ�

 46 ނ�ޖ�ލ� އ�ޙ�މ�ދ� މ	ލ�  މ.ލ	ފ�ލ	މ	، އ�ޑ�  ދ�ވ�ހ�ރ	އ�ޖ�ގ�

 47 ޝ	ހ�ނ�  އ�ބ�ރ	ހ�މ� ވ�ޑ�ލ�ނ�ޑ�އ	ގ�، މ	ލ� ހ. އ�ފ�.އ�މ� ދ�ވ�ހ�

 48 هللاއ�ބ�ދ� ޢ�ޙ�މ�ދ� ގދ. ތ�ނ�ދ1  ހ�ޕ�ލ�އ�ފ�، މ�ލ�ޑ�ވ�ސ� ޓ�ވ�

 49 ހ�މ�ޒ	  މ�ޙ�އ�މ�ދ� ސ�ނ�ޓ�ރ�ޓ	، މ	ލ� މއ. މ�ލ�ޑ�ވ�ސ� ޓ�ވ�

 50 ރ�ލ�ވ	ނ� އ�ޙ�މ�ދ� ވ�އ�ސ1ރ�، މ	ލ� މ. މ�ލ�ޑ�ވ�ސ� ޓ�ވ�

 51 އ�ފ�ސ�ލ�  މ�ޙ�އ�މ�ދ� މ�ދ	މ�އ�ޒ	ނ�ދ*ށ�ގ�، މ	ލ�  ހ. މ�ލ�ޑ�ވ�ސ� ޓ�ވ�

 52 މ�ޙ�އ�މ�ދ�  ސ�އ�ހ	 ދ. މ	އ�ނބ1ދ1 މ�ރ�ޔ	ޒ�، އ�ފ�.އ�މ� ދ�ވ�ހ�

 53 ނ�އ�ޝ	ދ� އ�ޙ�މ�ދ� ނ. ހ*ޅ�ނދ1  ރ�ތ�ބ�ގ�ޗ	ގ�، މ�ލ�ޑ�ވ�ސ� ޓ�ވ�

ނޑ� އ�ޑ�  ދ�ވ�ހ�ރ	އ�ޖ�ގ�  54 ފ�ޒ�ނ	 ޚ�ދ�ޖ	 ގ�ރ	ޑ�ގ�، ޏ. ފ�ވ�އ�މ�ލ�އ� ހ�ދ�

 55 ލ�ބ�ދ�  هللاޢ�ބ�ދ� ހ�އ�ކ�ލ�، މ	ލ� މ. އ�ފ�.އ�މ� ދ�ވ�ހ�

 56 ނ�ޝ	މ� ހ�ސ�އ�ނ� ނ	ޝ	، މ	ލ�  ހ. އ�ފ�.އ�މ� ދ�ވ�ހ�

 57 ރ�ޝ�ދ� އ	ދ�މ� ސ�ފ1ރ	މ�ނ�ޒ�ލ�، ކ. މ	ލ� ގ. އ�ޑ�  ދ�ވ�ހ�ރ	އ�ޖ�ގ�

 58 ވ	ފ�ރ� ހ�ސ�އ�ނ� ހދ. ވ�އ�ކ�ރ�ދ1 ސ�ޑ�ވ�ލ	، އ�ޑ�  ދ�ވ�ހ�ރ	އ�ޖ�ގ�

 59 އ�ސ�ވ�ދ� ނ�ޖ�ބ� މ�ޙ�އ�މ�ދ� ބ�ރ�ވ�، މ	ލ�  ވ. އ�ޑ�  ދ�ވ�ހ�ރ	އ�ޖ�ގ�




	Page 1
	Page 2
	Page 3

