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 . ފެށުމުގެ ބަސ  1



  2                    ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2119

 އުފެއ ދެވުނ  . އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނ 2

  ކޮމިޝަނ ގެ ތަޢާރަފ   2.1
  
، އަމިއ ލަ ނަމުގައި ދަޢުވާކުރުމާއި ދަޢުވާ ލިބިގަތުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ، ދިވެހިރާއ ޖޭގެ އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނަކީ 

ލިބިފައިވާ ޙައިސިއ ޔަތު  ކުރުމުގެ  މުޢާމަލާތު  ނަމުގައި  ޤާނޫނީ   ،އަމިއ ލަ  މިނިވަނ   އޮނ ނަ  ސިއ ކައެއ   ވަކި 

މައ ޗަށ   އަސާސ ތަކުގެ  ދިމިޤ ރާތީ  އިނ ތިޚާބުތައ   ބާއ ވާ  ރާއ ޖޭގައި  ކޮމިޝަނަކީ  އިލެކ ޝަނ ސ   ޝަޚ ޞެކެވެ. 

ހާމަކަނ  ބޮޑު އަދި އިތުބާރު ،     އިނ ސާފުވެރި،     މިނިވަނ ،     ސީދާ ރައ ޔިތުނ ގެ ބައިވެރިވުނ  އޮނ ނަ،     ބިނާކޮށ 

ވަނަ އަހަރު ޤާއިމ ކުރެވިފައިވާ މިނިވަނ  ޤާނޫނީ   2002ކުރުވަނިވި އިނ ތިޚާބުތަކެއ  ހިނ ގައި ބެލެހެއ ޓުމަށ ޓަކައި  

ވަނަ ދުވަހު ޢަމަލު ކުރަނ  ފެށުނު އައު ޤާނޫނުއަސާސީ ގެ ދަށުނ  އުފެދުނު   7އޯގަސ ޓ     2002ޝަޚ ޞެކެވެ.  

އިރު ކުރެވުނު  ޤާއިމ   ކޮމިޝަނ   އިލެކ ޝަނ ސ   މުސ ތަޤިއ ލު  ފުރަތަމަ  އޮފ    ދިވެހިރާއ ޖޭގެ  ކޮމިޝަނަރ 

އިލެކ ޝަނ ސ  ގެ އޮފީހުގެ ނަމުގައި ރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔާ  އުފައ ދަވާފައިވާ އިނ ތިޚާބުތަކާބެހޭ ވަކި މުއައ ސަސާ 

ރާއ ޖޭގައި ،      އަކުނ  އިނ ތިޚާބުތަކުގެ މަސައ ކަތ  ބަލަހައ ޓަމުނ  ގެނ ގޮސ ފައިވެއެވެ. އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނަކީ

ނޑު ދައުރެއ  އަދާކުރަމުނ   ޤާއިމ  ކުރެވެމުނ  އަނ ނަ ޑިމޮކ ރެޓިކ  ވެށި ދުޅަހެޔޮގޮތުގައި ބައ ޓަނ ކުރުމުގައި މައިގަ

މެނ ބަރުނ ގެ މައ ޗަށެވެ. އިނ ތިޤާލީ   5ގެނ ދާ މުއައ ސަސާ އެކެވެ. އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނ  އެކުލެވިގެނ ވަނީ  

 2002ނ     6ސެޕ ޓެމ ބަރު    2002މަރުޙަލާގެ އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނަށ  މެނ ބަރުނ  ޢައ ޔަނު ކުރައ ވާފައިވަނީ  

ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ފުރަތަމަ ދާއިމީ   22ނޮވެމ ބަރ    2002އާ ހަމަޔަށެވެ. އޭގެ ފަހުނ     22ނޮވެމ ބަރ  

މިނިވަނ ކަމާއެކު އެކިފަރާތ ތަކުގެ ނުފޫޒުނ  އެއ ކިބާވެ ،    އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނ  އުފެދުނެވެ. ރާއ ޖޭގެ ތާރީޚުގައި

އަދި   2002ހާމަކަނ ބޮޑު ގޮތެއ ގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށ  އެއ  ކެނ ޑިޑޭޓުނ ނަށ ވުރެ ގިނަ ކެނ ޑިޑޭޓުނ  ވާދަކުރި  

-2012،   ވަނަ އަހަރުގެ ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހުގެ އިނ ތިޚާބާއި  2014  ،2002،   ގެ ރިޔާސީ އިނ ތިޚާބާއި  2012

2 0 1 2އަދި    1 0 1 ބޮޑު   7 އެނ މެ  ވާދަކުރި  ކެނ ޑިޑޭޓުނ   ގިނަ  އެނ މެ  ބޭއ ވުނު  ރާއ ޖޭގައި  އަހަރު  ވަނަ 

ގައި   2012ގައި ބޭއ ވި ރިޔާސީ އިނ ތިޚާބު އަދި    2012އިނ ތިޚާބުކަމަށ ވާ ލޯކަލ  ކައުނ ސިލ ތަކުގެ އިނ ތިޚާބާއި  

ބައިނަލ  އަޤ ވާމީ ޖަމ ޢިއ ޔާތަކުނ  ބަލައިގަނ ނަ ، ބޭއ ވި ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހުގެ އިނ ތިޚާބަކީ ދިވެހި ރައ ޔިތުނ ނާއި

މިނިވަނ    ޤާއިމ ކުރެވުނު   އަލަށ   އިނ ތިޚާބުތަކެވެ.  ބާއ ވާފައިވާ  ކޮމިޝަނުނ   އިލެކ ޝަނ ސ   ފެނ ވަރަކަށ  

ނޑު މަޤ ޞަދަކީ  ކޮމިޝަނުގެ މަސ އޫލިއ ޔަތުތައ  ހަރުދަނާކަމާ  މުސ ތަޤިއ ލު އިލެކ ޝަނ ސ   ކޮމިޝަނުގެ މައިގަ

 ޤާބިލ  މުއައ ސަސާއެއ ގެ ގޮތުގައި ކޮމިޝަނ  ބިނާކުރުމެވެ.، އެކު އަދާކުރެވޭނެ ވަޞީލަތ ތައ  ތަރައ ޤީކޮށ 



  3                    ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2119

  ކޮމިޝަނ ގެ މެނ ބަރުނ    2.2

 

 މެނ ބަރުނ ނާއި ސެކ ރެޓަރީ ޖެނެރަލ   5އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނ ގެ 

 އަށ   2012ނޮވެމ ބަރު  22އިނ   2012ޖަނަވަރީ  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނ ގެ ރައީސ  

 އަޙ މަދު ޝަރީފ  

 އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނ ގެ ނައިބު ރައީސ 

 އަްމޖަދު ުމޞްޠަފ  

 އަށް  2011-11–21ން  26-11-2016

 އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނ ގެ މެނ ބަރު

 އަްޙމަދު އަކްރަމް 

 އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނ ގެ މެނ ބަރު 

 ޢަލީ ނަޝ ޠު 

 އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނ ގެ މެނ ބަރު 

 އިސްމ ޢިލް ަޙީބބު ޢަބްުދއްަރީޙމް   

 އެކ ޓިނ ގ ސެކ ރެޓަރީ ޖެނެރަލ  

 ޙަސަން ޒަަކރިއްޔ  

 އިން ފެށިގެން  2011ޖުލައި  01

 

 އެކ ޓިނ ގ ސެކ ރެޓަރީ ެޖނެރަލ  

 ޚަީދޖ  ރަޝ  

 އަށް  2011ޖުލައި  08ން  2018ޑިސެމްބަރު  21
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 މެނ ބަރުނ ނާއި ސެކ ރެޓަރީ ޖެނެރަލ   5އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނ ގެ 

 އިނ  ފެށިގެނ (  2012ނޮވެމ ވަރު   22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނ ގެ ރައީސ  

 އަޙ މަދު ޝަރީފ  

 އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނ ގެ ނައިބު ރައީސ 

 އަްޙމަދު އަކްރަމް 

 އިން ފެށިގެން  2119ނޮވެމްބަރު  24

 އެކ ޓިނ ގ ސެކ ރެޓަރީ ޖެނެރަލ  

 ޙަސަން ޒަަކރިއްޔ  

 އިން ފެށިގެން  2011ޖުލައި  01

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު 

 ޢަލީ ނަޝާޠު 

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު 

 އިސްމާޢިލް ޙަބީބު ޢަބްދުއްރަޙީމް   

 އިން ފެށިގެން 2119މާރިޗް  13 

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު 

 ފުއާދު ތައުފީޤް 

 އިން ފެށިގެން  2119ނޮވެމްބަރު  24



  5                    ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2119

 ކޮމިޝަނުގެ މެނ ބަރުނ ނަށ  އައިސ ފައިވާ ބަދަލު  2.2

 މަސ އޫލިއ ޔަތު  2.2 

ވަނަ ދުވަހު ޢަމަލު ކުރަނ  ފެށުނު ދިވެހިރާއ ޖޭގެ އާ ޤާނޫނުއަސާސީ ގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ  7އޯގަސ ޓ   2002

 ،ފަދައިނ 

ނޑު މަސ އޫލިއ ޔަތުތަކަކީ:  އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނުގެ މައިގަ

 

 ިކުރުމާއި  ،އިނ ތިޚާބުތަކާއ ކަނ ތައ ތައ   ކުރަނ ޖެހޭ  ނެގުމަށ   ވޯޓު  ޢާނ މު  ހޯދުމުގެ  ޚިޔާލު   ،ރައ ޔިތުނ ގެ 

ހިނ ގުމާއި ރައ ޔިތުނ ގެ   ،ބެލެހެއ ޓުމާއި  ،އެކަނ ތައ ތައ   އިނ ތިޚާބުތަކާއި  އަދި  މަގުފަހިކުރުމާއި  އެކަނ ތައ ތަކަށ  

 ،ބިރުދެއ ކުމެއ   ،ބިރުވެރިކަމެއ   ،ޢާނ މު ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓުތަކުގެ ކަނ ތައ ތައ  ހިނގަނީ އިނ ސާފުވެރިކަމާއެކު

އަދި ކޮރަޕ ޝަނެއ  ނެތި މިނިވަނ  ކަމާއެކު ރައ ޔިތުނ ނަށ  ވޯޓުލުމުގެ ޙައ ޤު   ،ނުރަނގަޅު ނުފޫޒެއ   ،ތަޅާފޮޅުމެއ 

 ފުރިހަމައަށ  އަދާކުރެވޭ ގޮތަށ ކަނ  ކަށަވަރުކުރުނ 

 ިވޯޓުތަކުގައި  ،އިނ ތިޚާބުތަކާއ ޢާނ މު  ހޯދުމުގެ  ޚިޔާލު  މީހުނ ގެ   ،ރައ ޔިތުނ ގެ  ލިބިފައިވާ  ޙައ ޤު  ދިނުމުގެ  ވޯޓު 

ތައ ޔާރުކުރުމާއި ބެލެހެއ ޓުމާއި  ،ރަޖިސ ޓަރީ  ގެނައުމާއި  އުނިއިތުރު  ގެނ ނަނ ޖެހޭ  ރަޖިސ ޓަރީއަށ    ،އެ 

އެނ މެހައި  ހަމަޖައ ސަނ ޖެހޭ  ގޮތުނ   ބެހޭ  ނެގުމާ  ވޯޓު  ޢާނ މު  ހޯދުމުގެ  ޚިޔާލު  ރައ ޔިތުނ ގެ  އިނ ތިޚާބުތަކާއި 

 އިނ ތިޒާމ ތައ  ހަމަޖެއ ސުނ 

   ވޯޓުތައ ޢާނ މު  ހޯދުމުގެ  ޚިޔާލު  ރައ ޔިތުނ ގެ  އިނ ތިޚާބުތަކާއި  ތެރޭގައި  މުއ ދަތުގެ  ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ  ޤާނޫނުގައި 

 އެ ވޯޓުތަކުގެ ނަތީޖާ ޤާނޫނުގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ މުއ ދަތުގެ ތެރޭގައި އިޢުލާނ ކުރުނ ،ނެގުމާއި

 ބަދަލު އައި ތާރީހ   ސަބަބު  މަޤާމ  ނަނ  

އިސ މާޢިލ  ޙަބީބު 
 ޢަބ ދުއ ރަޙީމ  

ކޮމިޝަނ ގެ 
 މެނ ބަރު 

އަހަރުގެ ދައުރު ހަމަވެ އައު  5
 ދައުރަކަށ  އައ ޔަނުކުރުނ  

 2012މާރިޗ   12

 އަހަރުގެ ދައުރު ހަމަވުމުނ   5 ނައިބު ރައީސ  އަމ ޖަދު މުޞ ޠަފާ

ނޮވެމ ބަރު  22
2012 

 މެނ ބަރު  އަޙ މަދު އަކ ރަމ  

މަޤާމު  ރައީސ   ނައިބު  ކޮމިޝަނ ގެ 
އެމަޤާމަށ  ކޮމިޝަނ ގެ ،    ހުސ ވުމުނ 

އައ ޔަނ   އަކ ރަމ   އަޙުމަދު  މެނ ބަރު 
 ކުރުނ 

ނޮވެމ ބަރު  22
2012 

 ފުއާދު ތައުފީޤ  

ކޮމިޝަނ ގެ 
 މެނ ބަރު 

މަޤާމު  މެނ ބަރެއ ގެ  ކޮމިޝަނ ގެ 
ފުއާދު  މަޤާމަށ   އެ  ހުސ ވުމުއާއެކު 

 ތައުފީޤ  އަނ ޔަނ  ކުރުނ 

ނޮވެމ ބަރު  22
2012 



  6                    ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2119

 ިޤާނޫނުގައި         ،އިނ ތިޚާބީ ދާއިރާތަކުގައި ތިބި ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައ ޤު ލިބިފައިވާ މީހުނ ގެ ރަޖިސ ޓަރީތައ  އެކުލަވާލައ

ނޑައަޅާފައިވާ މުއ ދަތަށ  އެ ރަޖިސ ޓަރީތަކަށ  ގެނ ނަނ ޖެހޭ އުނި އިތުރު ގެނެސ  ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިނ     ،ކަ

ކޮނ މެ  މަތިނ   އުސޫލުތަކެއ ގެ  ޑައަޅާ  ނ ކަ ޤާނޫނުގައި  ގެނ ދިއުނ   ޝާއިޢުކުރަމުނ   ގެޒެޓ ގައި  ސަރުކާރުގެ 

ނޑައަޅައި  ،އިނ ތިޚާބީ ދާއިރާތަކުގެ ނަނ ތަކާއި  ،އިނ ތިޚާބަކާ ގުޅިގެނ  އެކަނ ކަމަށ  ބަދަލު   ،ވަކިކޮށ   ،އިނ ތައ  ކަ

މިކަނ ކަމަށ  ގެނެވޭ ބަދަލުތައ  ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓ ގައި ޝާއިޢުކުރަމުނ    ،މުރާޖަޢާ ކުރަމުނ  ގެނ ދިއުމާއި  ،ގެނެސ 

 ގެނ ދިއުނ .

 ިޕާޓީތަކާ ގުޅޭގޮތުނ  ކޮމިޝަނުނ  ކުރަނ ޖެހޭ ކަމަށ  ޤާނޫނުނ    ،ސިޔާސީ ޕާޓީތައ  ރަޖިސ ޓަރީ ކުރުމާއ ސިޔާސީ 

ނޑައަޅާފައިވާ ކަނ ކަނ  ކުރުނ    ކަ

 ިގާނެގޮތާއ ހިނ ކަނ ތައ ތައ   މަޢުލޫމާތުދީ  ،އިނ ތިޚާބުގެ  ގޮތުނ   ގުޅޭ  މަޤ ޞަދާ  ރައ ޔިތުނ    ،އިނ ތިޚާބުގެ 

 ހޭލުނ ތެރިކުރުވުނ 

    ކަނ ތައ ތައ ގާނެއިނ ތިޚާބުގެ  މަޢުލޫމާތުދީ  ،ގޮތާއިހިނ ގޮތުނ   ގުޅޭ  މަޤ ޞަދާ  ރައ ޔިތުނ    ،އިނ ތިޚާބުގެ 

 ހޭލުނ ތެރިކުރުވުނ 

 ާޑައަޅާފައިވ ނ ކަ ބެލެހެއ ޓޭނެކަމަށ   ހިނ ގައި  ކޮމިޝަނުނ   ޤާނޫނުނ   އާސާސިނ ނާއި  އިނ ތިޚާބުތަކާއި   ،ޤާނޫނު 

ނޑައެޅުނ   ރައ ޔިތުނ ގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާނ މު ވޯޓުތަކާބެހޭ އުސޫލުތައ  ކަ

 ިކޮމިޝަނުނ  މަސައ ކަތ  ޙަވާލުކުރާ ފަރާތ ތައ  ތަމ ރީނ ކުރުނ  ،ކޮމިޝަނުގެ މުވައ ޒަފުނ ނާއ 

 ިފޯރުކޮށ ދިނުމާއ ވަސީލަތ ތައ   ތަކެއ ޗާއި  ބޭނުނ ކުރާ  ހިނ ގުނ    ،އިނ ތިޚާބުގައި  ރާވައި  ކަނ ކަނ   ގުޅޭ  އެކަމާ 

އޮބ ޒާވަރުނ   ދިވެހިރާއ ޖޭގެ  އަދި  ބައިނަލ އަޤ ވާމީ  ޙަރަކާތ ތެރިވާ  ބެލުމަށ   ގޮތ   ގާ  ނުހިނ ގާ  ހިނ އިނ ތިޚާބުތައ  

 އެކ ރެޑިޓ  ކޮށ  އެފުރުޞަތު ދިނުނ 

 ިނޑައެޅުނ   ،އިނ ތިޚާބުތަކާއ  ،ރައ ޔިތުނ ގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާނ މު ވޯޓުތަކުގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައ ޓާނެ ތަނ ތަނ  ކަ

ބަހައ ޓައި ފޮށި  ވޯޓު  ތަނ ތަނުގައި  ޑައަޅާ  ނ ކަ ކޮމިޝަނުނ   މިގޮތުނ   ކުރިއަށ    ،އަދި  މަސައ ކަތ   ވޯޓުލުމުގެ 

ބާރުލުނ  އެއ   އެހީތެރިކަމާއި  އެދޭ  ކޮމިޝަނުނ   އެތަނަކާ   ،ގެނ ދިއުމުގައި  ނުވަތަ  ވެރިފަރާތުނ   އެތަނެއ ގެ 

ނުދޭނަމަ ފަރާތުނ   ދިނުމަށ ފަހު  ،ޙަވާލުވެފައިވާ  އެފަރާތަކަށ   ނޯޓިސ   މުއ ދަތެއ ގެ  ކޮމިޝަނުގެ   ،އެކަށީގެނ ވާ 

 މަސ އޫލިއ ޔަތު އަދާކުރުމަށ ޓަކައި ކޮމިޝަނުނ  ކުރަނ ޖެހޭ އެނ މެހައި ކަނ ކަނ  ކުރުނ 

 

 

 

 



  7                    ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2119

 ިރައ ޔިތުނ ގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާނ މު ވޯޓުތަކުގައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައ ޤު ލިބިފައިވާ މީހުނ ގެ ތެރެއިނ    ،އިނ ތިޚާބުތަކާއ

 ދިވެހިރާއ ޖެއިނ  ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުނ ނަށ  ވޯޓުލެވޭނެ އިނ ތިޒާމެއ  ހަމަޖެއ ސުނ 

   ކޮމިޝަނުނ  ހިނ ގައި ބަލަހައ ޓާ ކޮނ މެ އިނ ތިޚާބެއ  ނުވަތަ ރައ ޔިތުނ ގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާނ މު ވޯޓުގެ ކަނ ކަނ

މަތިނ   ،ނިމުމުނ  ގޮތުގެ  ޑައަޅާފައިވާ  ނ ކަ ހޯދުމުގެ   ،ޤާނޫނުގައި  ޚިޔާލު  ރައ ޔިތުނ ގެ  ނުވަތަ  އިނ ތިޚާބެއ ގެ  އެ 

 ޢާނ މު ވޯޓުގެ ރިޕޯޓު ޢާނ މުކޮށ  ޝާއިޢުކުރުނ 

  ިއެނ މެހައ ބަޔާނ ކުރާ  ކުރަނ ޖެހޭކަމަށ   ކޮމިޝަނުނ   ޤާނޫނުތަކުގައި  އިނ ތިޚާބާބެހޭ  އާއި  ޤާނޫނުއަސާސީ 

 ކުރުނ މަސައ ކަތ ތައ  

  

 ތަޞައ ވުރު )ވިޝަނ ( 2.5

ރައ ޔިތުނ ގެ ،   ޒިނ މާދާރުކަމާއެކު ހިނ ގައި،   މުސ ތަޤިއ ލުކަމާއި،   އިނ ތިޚާބުތަކުގެ އެނ މެހައި ކަނ ތައ ތައ  މިނިވަނ ކަމާއި

 އިތުބާރު ހޯދައި އަދި މަޤުބޫލުކަނ  ލިބިގެނ ވާ މުއައ ސަސާއަކަށ  ހެދުނ . 

 

 އަމާޒު )މިޝަނ (  2.6 

 އިނ ތިޚާބީ އެނ މެހައި ޚިދުމަތ ތައ  ފެނ ވަރު ރަނގަޅު ގޮތެއ ގައި ފޯރުކޮށ ދިނުމުގެ ގޮތުނ  

 ިމުސ ތަޤިއ ލުކަމާެއކު އިނ ތިޚާބުތައ  ރާވައި ހިނ ގުނ  ، މިނިވަނ ކަމާއ 

  ޒަމާނީ ވަސީލަތ ތަކުގެ އެހީގައި އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނ ގެ މަސައ ކަތ ތައ  ހަރުދަނާކޮށ  ތަރައ ޤީުކރުނ 

 ިއިނ ތިޚާބީ ކަނ ކަމާ ގުޅުނ ުހރި ހުރިހާ ފަރާތ ތަކުގެ ބައިވެރިވުނ  އިތުރުކުރުނ ، އާނ މު ހޭލުނ ތެރިކަނ  ކުރިއަރުވައ 

 ގިނަ ޕާޓީ އެކުލެވޭ ސިޔާސީ ނިޒާމ  )މަލ ޓި ޕާޓީ ޑިމޮކ ރަސީ( ރާއ ޖޭގައި އަށަގަނ ނުވައި ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުނ 

   ސިޔާސީ ޕާޓީތައ  ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތ  ބެލެހެއ ޓުނ 

  ނޑު ހަރުދަނާކުރުނ  ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޤާނޫނީ އޮިނގަ

 ިދައުރު ފުޅާކުރުމަށ  ހިތ ވަރުިދނުނ  ، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ބައިވެރިވުމާއ 

 

 މަސައ ކަތުގައި ދަމަހައ ޓާ އުޞޫލުތައ    2.7 

   ޓ ރާނ ސ ޕޭރަނ ސީ، ޖަވާބުދާރީވުނ ، ނަޒާޙަތ ތެރިކަނ ،   މިނިވަނ ކަނ ، ހަމަހަމަކަނ   
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 . ކޮމިޝަނ ގެ އިދާރީ ހިނ ގުނ  2

ޤާނޫނުގެ   ކޮމިޝަނުގެ  2އިލެކ ޝަނ ސ   ކޮމިޝަނުނ    6 މަތިނ   ގޮތުގެ  ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ  ގައި   ) ހ ( މާއ ދާގެ  ވަނަ 

މަތިނ  ގޮތުގެ  އެއ ގޮތ ވާ  ޤަވާޢިދާ  ކޮމިޝަނުގެ   ،ފާސ ކޮށ ފައިވާ   އިސ ވެރިޔަކީ  މަސައ ކަތުގެ  އިދާރީ  ކޮމިޝަނުގެ 

 ސެކ ރެޓަރީ ޖެނެރަލ  އެވެ.

 ކޮމިޝަނ ގެ މުވައ ޒަފުނ   2.1 

  ނަނ   މަާގމ   ސެކ ޝަނ  

 1 ޚަީދޖާ ރަޝާ  (1އީ. އެކ ސ  ) ޑިރެކ ޓަރ ޕޮލިސީ އެނ ޑ  ެރިގއުލޭޝަނ  ިޑވިަޜނ  
 2 ޙަސަނ  ޒަަކރިއ ޔާ  (1އީ. އެކ ސ  ) ޑިރެކ ޓަރ އިލެކ ޓޯރަލ  އޮޕަޭރޝަނ ސ  ިޑިވޜަނ  
އެޑ ިމނ  އެނ ޑ  ކޯަޕރޭޓ  ސަރވިސ  

 ޑިވިަޜނ  

 ޢަބ ދުއ ރަޙ މާނ  ޞަލާޙ  ރަޝީދު  (1އީ.އެކ ސ  ) ޑިރެކ ޓަރ

2 

 2 هللاރިފ ޢަތު ޢަބ ދު (2ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކ ޓަރ )ެއމ .ެއސ   ލީގަލ  އެފެައރޒ  ސެކ ޝަނ  
 5 އަޙ މަދު މުާޢޒ   (2އެިސސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ )ެއމ .ެއސ   ޕަބ ލިކޭޝަނ  އެނ ޑ  އާަކއިވ  ސެކ ަޝނ 

 6 އުނަިއސ  هللا ޢަބ ދު (2އެިސސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ )ެއމ .ެއސ   ޕޮލިޓިކަލ  ޕޮޓީ ރެގިއުލޭޝަނ  ސެކ ަޝނ 

 7 ސީނާ ރަީޝދު  (2އެިސސ ޓަނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ )ެއމ . އެސ   ޕ ލޭނިނ ގ ެއނ ޑ  މޮނީަޓރިނ  ސެކ ަޝނ 
ސިވިކ  އެޑިޔުކޭޝަނ  އެނ ޑ  ޓ ރެއިނިނ  

 ސެކ ޝަނ  

 ޢާއިޝަތު ޔުޝ ފާ ޝާކިރު  (2އެިސސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ )ެއމ . އެސ  
2 

 2 އާމިނަތު އަޛީފާ  (2ެއމ .އެސ  )އެިސސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ   އިލެކ ޓޯރަލ  ރަިޖސ ޓ ރޭަޝނ  ސެކ ަޝނ 

 10 މަރިަޔމ  ނަޒ ީރނާ  (2އެިސސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ )ެއމ . އެސ   އެޑ ިމނިސ ޓ ޭރޝަނ  ސެކ ަޝނ  

 11 ޝަހުލާ އިސ މާޢީލ  (2އެިސސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ )ެއމ . އެސ   ކޯޑިނޭޝަނ  ސެކ ަޝނ  

 12 މަޢާނާ މުމ ތާޒު  (2ެއމ . އެސ  )އެިސސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ   ފައިނޭނ ސ  ސެކ ޝަނ  

 12 ޢާއިޝަތު ަޝއ ފާފ   (2އެިސސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ )ެއމ . އެސ   ޕ ރޮކިުއމަނ ޓ  ސެކ ޝަނ  

 12 ޝަހުލާ ރުޝ ދީ  (2އެިސސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ )ެއމ . އެސ   އިނ ޓަރނަލ  އޮޑިޓ  ޔުނިޓ 

 އާމިނަތު ަނޝ މީ ފަޞީލ   (2ެއމ . އެސ  )އެިސސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ   ހިއުަމނ  ރިޯސސ  މެޭނޖ މަނ ޓ  ސެކ ޝަނ  
15 

 16 މުަޙއ ަމދު އަނީލ   (2އެިސސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ )ެއމ . އެސ   އިނ ފޮމޭޝަނ  ކޮމިޔުނިކޭޝަނ  ޓެކ ނޮލޮޖީ ސެކ ޝަނ 

 17 ފާތިމަތު ސަުއޝަނ   (2އެިސސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ )ެއމ . އެސ   ކޮމިޝަަނރސ  ިބއުރޯ 

 އާމިނަތު ަޝމ ރާ  (1ސީނިައރ އޮިފސަރ )ެއމ . އެސ   ހިއުަމނ  ރިޯސސ  މެޭނޖ މަނ ޓ  ސެކ ޝަނ  
12 

 12 ފާޠިމަތު ޒުހުދާ  (1ސީނިައރ އޮިފސަރ )ެއމ . އެސ   އެޑ ިމނިސ ޓ ޭރޝަނ  ސެކ ަޝނ  

 20 ފަރުހާނާ ައބޫބަުކރު  (1ސީނިައރ އޮިފސަރ )ެއމ . އެސ   އިލެކ ޓޯރަލ  ރަިޖސ ޓ ރޭަޝނ  ސެކ ަޝނ 

 21 މާޙާ ޢަފީފ   (1ސީނިައރ އޮިފސަރ )ެއމ . އެސ   ކޯޑިނޭޝަނ  ސެކ ަޝނ  

ސިވިކ  އެޑިޔުކޭޝަނ  އެނ ޑ  ޓ ރެއިނިނ  

 ސެކ ޝަނ  

 ޝަހުނީޒާ ަޝރީފު  (1ސީނިައރ އޮިފސަރ )ެއމ . އެސ  
22 

 22 ފާތިމަތު ސަހުލާ  (1ސީނިައރ އޮިފސަރ )ެއމ . އެސ   ފައިނޭނ ސ  ސެކ ޝަނ  
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 22 ފާތިމަތު ޝަބާ ބާިގރު  (1ސީނިައރ އޮިފސަރ )ެއމ . އެސ   ކޮމިޝަަނރސ  ިބއުރޯ 

 25 އަހުަމދު ޝިފާޒ   (1ސީނިައރ އޮިފސަރ )ެއމ . އެސ   ކޯޑިނޭޝަނ  ސެކ ަޝނ  

 26 ވިާޝޙު ސަޢީދު  (1އެމ .އެސ  )ސީނިއަރ އޮފިސަރ   ޕަބ ލިކޭޝަނ  އެނ ޑ  އާަކއިވ  ސެކ ަޝނ 

 27 ހުސަިއނ  އަުޛހާނ   (1އެމ .އެސ  )ސީނިއަރ އޮފިސަރ   އިނ ފޮޭމޝަނ  ކޮމިޔުނިޭކޝަނ  ޓެކ ނޮލޮޖީ ސެކ ޝަނ  

 22 މުަޙއ ަމދު ފައ ރާޒު  (1އެމ .އެސ  )ސީނިއަރ އޮފިސަރ   އިނ ފޮޭމޝަނ  ކޮމިޔުނިޭކޝަނ  ޓެކ ނޮލޮޖީ ސެކ ޝަނ  

 22 ޢަލީ ޢަބ ދުއ ރަޙ މާނ   (1ސީނިައރ އޮިފސަރ )ެއމ . އެސ   އިލެކ ޓޯރަލ  ރަިޖސ ޓ ރޭަޝނ  ސެކ ަޝނ 

 20 ޔޫސީ އިނާޔާ  (2ޖީ.ެއސ  ) އޮފިަސރ އެޑ ިމނިސ ޓ ޭރޝަނ  ސެކ ަޝނ  

 21 ޢާއިޝަތު ޔުމ ނާ ރަީޝދު  (2ޖީ.ެއސ . ) އޮފިަސރ ޕ ލޭނިނ ގ ެއނ ޑ  މޮނީަޓރިނ  ސެކ ަޝނ 

 22 ރަމ ިޒއ ޔާ ައޙ ަމދު  (2ޖީ.ެއސ  ) އޮފިަސރ ލީގަލ  އެފެައރޒ  ސެކ ޝަނ  

 22 މަރ ަޔމ  ސުހައިލާ  (2ޖީ.ެއސ  ) އޮފިަސރ ފައިނޭނ ސ  ސެކ ޝަނ  

 22 ޢާއިޝަތު ފިާރޝާ  (2ޖީ.ެއސ  ) އޮފިަސރ ހިއުަމނ  ރިޯސސ  މެޭނޖ މަނ ޓ  ސެކ ޝަނ  

 25 އަހުަމދު ނަީޝދު  (2ޖީ.ެއސ  ) އޮފިަސރ ޕ ރޮކިުއމަނ ޓ  ސެކ ޝަނ  

 26 ޝާފިޢާ މުަޙއ ަމދު  (2ޖީ.ެއސ  ) އޮފިަސރ ސިވިކ  ެއޑިޔުކޭޝަނ  ެއނ ޑ  ޓ ެރއިިނނ  ސެކ ޝަނ  

 27 އަޙ މަދު ޫނޙ   (2ޖީ.ެއސ  ) އޮފިަސރ ޕ ރޮކިުއމަނ ޓ  ސެކ ޝަނ  

 22 އަޙ މަދު އާިސމ   (2ޖީ.ެއސ  ) އޮފިަސރ ފައިނޭނ ސ  ސެކ ޝަނ  

 22 މަރ ަޔމ  ޝިޔާޒާ  (2ޖީ.ެއސ  ) އޮފިަސރ ސިވިކ  ެއޑިޔުކޭޝަނ  ެއނ ޑ  ޓ ެރއިިނނ  ސެކ ޝަނ  

 20 ޔައީޝ  ައމ ަޖދު  (2ޖީ.ެއސ  ) އޮފިަސރ ޕޮލިޓިކަލ  ޕޮޓީ ރެގިއުލޭޝަނ  ސެކ ަޝނ 

 21 ޙަސަނ  ާފއިގު މޫސާ  (2ޖީ.ެއސ  ) އޮފިަސރ ކޯޑިނޭޝަނ  ސެކ ަޝނ  

 22 ފާޠިމަތު ރަީޝދާ  (2ޖީ.ެއސ  ) އޮފިަސރ ޕ ލޭނިނ ގ ެއނ ޑ  މޮނީަޓރިނ  ސެކ ަޝނ 

 22 ޙުަސއިނ  ޖިާނދު  (2ޖީ.ެއސ  ) އޮފިަސރ އެޑ ިމނިސ ޓ ޭރޝަނ  ސެކ ަޝނ  

 22 މުަޙއ ަމދު ާރއިފ  އިބ ރާިހމ  ޢީސާ  (2ޖީ.ެއސ  ) އޮފިަސރ ހިއުަމނ  ރިޯސސ  މެޭނޖ މަނ ޓ  ސެކ ޝަނ  

 25 އާިއޝަތު ޝިފ ޒާ  (2ޖީ.ެއސ  ) އޮފިަސރ އެޑ ިމނިސ ޓ ޭރޝަނ  ސެކ ަޝނ  

 26 އަބ ދުލ  ބާސިތު ޙަަސނ   (2ޖީ.ެއސ  ) އޮފިަސރ ހިއުަމނ  ރިޯސސ  މެޭނޖ މަނ ޓ  ސެކ ޝަނ  

 27 ފާތިމަތު ޝައ މާ ަޤއ ޔޫމ   (2ޖީ.ެއސ  ) އޮފިަސރ ކޮމިޝަަނރސ  ިބއުރޯ 

 22 ޝުޒުރާ ުމަޙއ ަމދު  (2ޖީ.ެއސ  ) އޮފިަސރ އެޑ ިމނިސ ޓ ޭރޝަނ  ސެކ ަޝނ  

އެސ .އެސ  ) މެއިނ ޓެަނނ ސ  އޮިފސަރ އެޑ ިމނިސ ޓ ޭރޝަނ  ސެކ ަޝނ  

2) 

 އަުޙމަދު ޝާިހދު 
22 

 50 އަުޙމަދު ަޝރީފ   (2އެސ .އެސ  ) އ. ސުޕަވައިވަޒަރ އެޑ ިމނިސ ޓ ޭރޝަނ  ސެކ ަޝނ  

 51 އަުޙމަދު ުހސައިނ   (2އެސ .އެސ  )ޑ ރައިވަރ  އެޑ ިމނިސ ޓ ޭރޝަނ  ސެކ ަޝނ  

 52 މުަޙއ ަމދު ނިާސޙ   (2އެސ .އެސ  )ޕިއޯނ   އެޑ ިމނިސ ޓ ޭރޝަނ  ސެކ ަޝނ  

 52 އާިއޝަތު ނަޒީރާ  (2އެސ .އެސ  )މަސައ ކަތު  އެޑ ިމނިސ ޓ ޭރޝަނ  ސެކ ަޝނ  

 52 ހަފީޒާ އިބ ރާީހމ   (2އެސ .އެސ  )މަސައ ކަތު  އެޑ ިމނިސ ޓ ޭރޝަނ  ސެކ ަޝނ  

 55 އާިސމާ އިބ ރާީހމ  މަނިކު  (2އެސ .އެސ  )މަސައ ކަތު  އެޑ ިމނިސ ޓ ޭރޝަނ  ސެކ ަޝނ  
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 ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު  2.2 
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 ކޮމިޝަނަރސ  ބިއުރޯ  2.2.1 

  

 . ކޮމިޝަނަރސ  ބިއުރޯ 1 

 ސެކްރެޓޭރިއަޓް  

 މީޑިއާ    

ފޮރިން ރިލޭޝަންސް        

 އަށ   2012އޮގަސ ޓ    21އިނ   2012ޖަނަވަރީ  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 އަށ   2012ޑިސެމ ބަރު  21އިނ   2012އޮގަސ ޓ    21

 

 

 ހެޑ  އޮފ  ކޮމިޝަނަރސ  ބިއުރޯ 

 هللاނާދިޔާ ޢަބ ދު

 ސީނިއަރ މީޑިއާ އޮފިސަރ

 ޔޫޝައު ނަސީމ 

 ފޮރިނ  ރިލޭޝަނ  އޮފިސަރ

 ފާތިމަތު ޝަބާ ބާގިރު 

 އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ

 ފާތިމަތު ސައުޝަނ  މޫސާ

 2012ސެޕ ޓެމ ބަރ  15

 ސީނިއަރ އޮފިސަރ

 ފާތިމަތު ޝަބާ ބާގިރު 
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 . ކޮމިޝަނަރސ  ބިއުރޯ 1  

 ްސެކްރެޓޭރިއަޓ 

  ާމީޑިއ 

  ްފޮރިން ރިލޭޝަންސ 

 ސެކްރެޓޭރިއަޓް

 މެނ ޑޭޓ :

  ްއިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތް ހިންގުމުގައި މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވާ އެކިއެކި މަޢުލޫމާތު ސެކްޝަންތަކުނ

 މެމްބަރުންނަށް އެރުވުން.، ކޮމްޕައިލްކޮށް، ހޯދައި

 ިމެންބަރުންނަށް ރިޕޯޓު ކުރުން.، މެންބަރުން ސެކްޝަންތަކާ ހަވާލުކުރައްވާ ކަންތައްތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބަލައ 

  ްކޮމިޝަން މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުން އެޕޮއިންޓްމަންޓ

އެބޭފުޅުން ކޮމިޝަންއަށް ވަޑައިގަތުމުން މެހެމާންދާރީ އަދާކޮށް އަދި މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރުމުގެ ،   ހަމަޖައްސައި

މިފަދަ ،      ހުރިހާ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައި ބެލެހެއްޓުމާ މިފަދަ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރިކޯޑް ބަލަހައްޓައި 

ބައްދަލުވުންތަކުގައި ހުށަހެޅޭ ކަންކަނާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ނިންމުންތަކާ މައްސަލަތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 

 ކަމާބެހޭ ސެކްޝަންތަކަށް ދިނުން.

  ްއެކި އެކި ފަރާތްތަކުން އެދިލައްވައިގެން ކޮމިޝަން މެންބަރުންނާއެކު ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ އިންތިޒާމުތައ

 އެބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން.، ހަމަޖައްސައި

 ިއެހެނިހެން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް ކޮމިޝަނުގެ ،   ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށާއި ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއ

 ސެކްރެޓޭރިއަޓުން ފޮނުއްވާ ތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުމާއި ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

  ްއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ޖަލްސާތަކާއި ބައްދަލުވުންތަކުގެ އިންތިޒާމުތައ

 އެކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު މެންބަރުންނަށް އެރުވުން.، ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް ބަލައި

 ިއެކަންކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު މެންބަރުންނަށް އަރުވާ ، މެންބަރުން ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުތަކުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައ ،

ދަތުރުފުޅުތަކުގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ރާވައި ހިންގައި ދަތުރުފުޅުގައި ހިނގާ މުހިންމު ކަންތައްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 

 ޚަބަރުފަތުރާ ވަޞީލަތްތަކަށް ހިއްސާކުރުމުގެ ކަންތައްތައް މީޑިއާ ޔުނިޓާއި ގުޅިގެން ހަމަޖެއްސުން.
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 .ްކޮމިޝަނުގެ ސިޔާސަތު މީޑިއާއަށް ހާމަކުރުމުގައި ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުނ 

 .ްކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވާ އިދާރީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުނ 

 .ްކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާތަކުގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓް ބެލެހެއްޓުމާއި ނިންމަވާ ނިންމެވުންތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެންގުނ 

 .ްސެކްޝަންތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓުން އަންގަންޖެހޭ އެންގުންތައް އެންގުނ 

  ޭއެކި ފަރާތްތަކާއެކު ކޮމިޝަނުން ސޮއިކުރެވޭ އެމް.އޯ.ޔޫ ތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކަމާ ގުޅ

 އެމް.އޯ.ޔޫ ތަކުގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުން.، ސެކްޝަންތަކާ ގުޅިގެން ކުރުމާއި

  ްސެކްޝަންތަކުގެ ވެރިން ޗުއްޓީ ނެންގެވުމުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ގޮތަކުން އޮފީހަށް ވަޑައި ނުގެންނެވޭ ގޮތ

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ،   ދިމާވެއްޖެނަމަ ސެކްޝަންތައް ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގުމާ ހަވާލުވާނެ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު 

 މަޝްވަރާގެ މަތިން އެންގުން.

 ިއެޕ ލޭނ ގައިވާ ،        ކޮމިޝަނުގެ ސ ޓ ރެޓީޖިކ  ޕ ލޭނާ އެއ ގޮތަށ  ސެކ ޝަނ ގެ މަސައ ކަތ ތައ  ކުރިޔަށ ދޭތޯ ބަލައ

ނޑިތައ  ހާސިލުވާ މިނ ވަރު ބަލައި ނޑުދަ  ވަޒަނ ކުރުނ .، ސެކ ޝަނާ ގުޅުނ ހުރި ލަ

 . މީގެ އިތުރުނ  ކޮމިޝަނުނ  ހަވާލުކުރާ މަސައ ކަތ ތައ  ކުރުނ 

 

 މީޑިއާ 

 މެނ ޑޭޓ :

  މީޑިއާތަކާ ގުޅިގެނ  ކުރަނ ޖެހޭ ކަނ ކަނ  ކުރުނ .، ކޮމިޝަނުނ  ޚަބަރު ފެތުރުމާ ބެހޭގޮތުނ 

  ެމެނ ބަރުނ ގ ތެރެއިނ   ޚަބަރުތަކުގެ  އެ  ދިރާސާކޮށ   ޚަބަރުތައ   ގެނެސ ދޭ  ގޮތުނ   ގުޅޭ  ކޮމިޝަނާ  މީޑިއާތަކުނ  

 ސަމާލުކަމަށ  ގެނ ނަނ ޖެހޭ ފަދަ ޚަބަރުތައ  މެނ ބަރުނ ގެ ސަމާލުކަމަށ  ގެނައުނ .

 . ކޮމިޝަނ  މެނ ބަރުނ  މީޑިއާއަށ  ދެއ ވަނ ޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތަކާ ގުޅިގެނ  ކުރަނ ޖެހޭ އެނ މެހައި ކަނ ކަނ  ކުރުނ 

 ިއެކަމަށ  ،    ކޮމިޝަނުނ  ބޭރުގެ ބޭފުޅުނ ނާއެކު ކޮމިޝަނުނ  ބާއ ވާ އެކިއެކި ބައ ދަލުވުނ ތަކުގެ ފޮޓޯ ކަވަރޭޖ  ހަދައ

 ޚަބަރު ތައ ޔާރުކޮށ  މީޑިއާއަށ  ފޮނުވުނ .

 . ކޮމިޝަނުނ  ބާއ ވާ އެކިއެކި އިވެނ ޓ ތަކުގެ ފޮޓޯ ކަވަރޭޖ  ހަދައި ބެލެހެއ ޓުނ 
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  ޭކޮމިޝަނުނ ދޭ ޚިދުމަތާމެދު ޢާނ މުނ  ދެކޭގޮތ  ރަނގަޅުކޮށ  ކޮމިޝަނުގެ "އިމޭޖ " ރަނގަޅު ކުރުމަށ  އަޅަނ ޖެހ

 ފިޔަވަޅުތައ  އެޅުނ .

 ިއެ އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެނ  ޚަބަރެއ  ، ސެކ ޝަނ ތަކުނ  ތައ ޔާރުކޮށ  ފޮނުވާ އިޢުލާނ ތައ  މީޑިއާތަކަށ  ޮފނުވުމާއ

 ތައ ޔާރުކުރަނ ޖެހޭނަމަ އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުނ  ޚަބަރު ތައ ޔާރުކޮށ  މީޑިއާތަކަށ  ފޮނުވުނ .

 . ކޮމިޝަނުނ  އިނ ތިޒާމުކުރާ ނޫސ  ކޮނ ފަރަނ ސ ތަކުގެ އެނ މެހާ ކަނ ކަނ  އިނ ތިޒާމ ކުރުނ 

  ނިއުސ ލެޓަރފަދަ ތަކެތި ތައ ޔާރު ކުރުމާއި އާނ މު -އިޢުލާނ  އަދި އީ ، ކޮމިޝަނުނ  ނެރެނ ޖެހޭ ނޫސ  ަބޔާނ

 ކުރުމަށ  ކުރަނ ޖެހޭ އެނ މެހާ މަސައ ކަތ ތައ  ކުރުނ .

 . ކޮމިޝަނުނ  މީޑިއާއަށ  ދޭނ ޖެހޭ ޚަބަރުތައ  ބަލައި އެޚަބަރުތައ  ތައ ޔާރުކޮށ  މީޑިއާއަށ  ފޯރުކޮށ ދިނުނ 

 . ކޮމިޝަނ ގެ ވެބ ސައިޓ  މެނޭޖ ކޮށ  ބެލެހެއ ޓުނ 

 ިސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށ  ފޯރުކޮށ ދޭ ވަގުތަކީ ހަމަހަމަ ، އިނ ތިޚާބުތަކާ ގުޅިގެނ  މީޑިއާ ތަކުނ  ކެނ ޑިޑޭޓުނ ނަށާއ

 އުޞޫލަކުނ  ދެވޭ ވަގުތު ތަކަށ  ހެދުމަށ  މީޑިއާތައ  ރެގިއުލޭޓ  ކުރާ ފަރާތ ތަކާއެކު މަޝ ވަރާކޮށ  އެކަނ  ބެލުނ .

 . ކޮމިޝަނ ގެ ފޭސ ބުކ  އެކައުނ ޓ  އަދި ޓ ވިޓަރ އެކައުނ ޓ  އަޕ ޑޭޓ ކޮށ  ބެލެހެއ ޓުނ 

  ެހާމަކުރުމުގ ވެބ ސައިޓ ގައި  ކޮމިޝަނުގެ  ތައ ޔާރުކޮށ   ހިސާބު  ތަފާސ   ޕާޓީތަކުގެ  ސިޔާސީ  އެއ މަހު  ތިނ މަހުނ  

 އެނ މެހައި ކަނ ކަނ  ކުރުނ .

 . އިނ ތިޚާބުތަކުގެ ނަތީޖާ އިޢުލާނު ކުރުމުގެ އިނ ތިޒާމުތައ  ހަމަޖެއ ސުނ 

 . ޕަބ ލިކ  ރިލޭޝަނ ސ  ވަރުގަދަ ކުރުނ 

 ިއެޕ ލޭނ ގައިވާ ،       ކޮމިޝަނުގެ ސ ޓ ރެޓީޖިކ  ޕ ލޭނާ އެއ ގޮތަށ  ސެކ ޝަނ ގެ މަސައ ކަތ ތައ  ކުރިޔަށ ދޭތޯ ބަލައ

ނޑިތައ  ހާސިލުވާ މިނ ވަރު ބަލައި ނޑުދަ  ވަޒަނ ކުރުނ .، ސެކ ޝަނާ ގުޅުނ ހުރި ލަ

 . މީގެ އިތުރުނ  ކޮމިޝަނުނ  އަނ ގާ މަސައ ކަތ ތައ  ކުރުނ 
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 ފޮރިނ  ރިލޭޝަނ ސ  

 މެނ ޑޭޓ :

   ޕ ރޮޕޯސަލ ތައ ޕ ރޮޖެކ ޓ   ކުރަނ ޖެހޭ  ތައ ޔާރު  ގޮތުނ   ހޯދުމުގެ  އެހީ  ފަރާތ ތަކުގެ  ބޭރުގެ  ކޮމިޝަނުނ  

 ތައ ޔާރުކުރުނ .

   ބޭރުގެ އެހީދޭ ފަރާތ ތަކާއި ކޮމިޝަނ  ގުޅިގެނ  ހިނ ގާ ޕ ރޮޖެކ ޓ ތައ  ތަނ ފީޒުކުރުމުގެ އެނ މެހާ ކަނ ތައ ތައ

ރިވިއު ބައ ދަލުވުނ ތަކުގައި ކޮމިޝަނ ގެ ފަރާތުނ  ، ިރޕޯޓ ތައ  ތައ ޔާރުކުރުމާއި، ކޯޑިނޭޓ ކުރުމާއި މޮނިޓަރކޮށ 

 ބައިވެރިވުނ .

  ާކޮމިޝަނ ގެ ފޮރިނ  ރިލޭޝަނ ސ  މަސައ ކަތ ތަކާ ގުޅިގެނ  ބޭރުގެ ފަރާތ ތަކާއެކު ބާއ ވާ ބައ ދަލުވުނ ތައ  ކަމ

 ގުޅޭ އެހެނ  ސެކ ޝަނ ތަކާ ގުޅިގެނ  އިނ ތިޒާމުކޮށ  ފޮލޯއަޕ  މަސައ ކަތ  ކުރުނ .

   އިނ ތިޒާމުތައ ދަތުރުތަކުގެ  ވަޑައިގަނ ނަވާ  ބޭރަށ   ރާއ ޖެއިނ   މުވައ ޒަފުނ   މެނ ބަރުނ ނާއި  ކޮމިޝަނ ގެ 

 ކަމާބެހޭ ސެކ ޝަނ ތަކާ ގުޅިގެނ  ހަމަޖެއ ސުނ .

  ެފަރާތ ތަކުގ ވަޑައިގަނ ނަވާ  ބޭރުނ   ރާއ ޖެއިނ   ކުރުމަށ   އޮބ ޒާވ   އިނ ތިޚާބު  ދީގެނ   ދަޢުވަތު  ކޮމިޝަނުނ  

 އެނ މެހާ ކަނ ކަނ  ކުރުނ .

  ިގޮތުގައ މޮނިޓަރުނ ގެ  އަދި  އޮބ ޒާވަރުނ   ތެރެއިނ   ފަރާތ ތަކުގެ  ބޭރުގެ  ރާއ ޖެއިނ   އިނ ތިޚާބުތަކުގައި  އެކި 

އެކަމާ ގުޅިގެނ  ހުށަހެޅޭ އެޕ ލިކޭޝަނ  ފޯމު ،     ހަރަކާތ ތެރިވުމަށ  ފުރުޞަތު ހުޅުވިއ ޖެކަނ  އިޢުލާނ ކުރުމާއި

ފޮރިނ  ،     ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތ ތަކަށ  ދޭނ ޖެހޭ ޖަވާބުތައ  ދިނުމާއި،     ތައ ޔާރުކޮށ  ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުމާއި

 އޮބ ޒާވަރުނ ނާ ގުޅިގެނ  ކުރަނ ޖެހޭ އެނ މެހާ ކަނ ކަނ  ކުރުނ .

 ިކުރުމާއ މަސައ ކަތ ތައ   ކުރަނ ޖެހޭ  ގުޅިގެނ   ޖަމ ޢިއ ޔާތަކާ  ބޭރުގެ  ރާއ ޖެއިނ   ހިމެނޭ  މި ،                ކޮމިޝަނ  

 ޖަމ ޢިއ ޔާތަކާއެކު ކޮމިޝަނުނ  ބާއ ވާ ބައ ދަލުވުނ ތަކުގެ އިނ ތިޒާމުތައ  ހަމަޖެއ ސުނ .

 ިއެޕ ލޭނ ގައިވާ ، ކޮމިޝަނުގެ ސ ޓ ރެޓީޖިކ  ޕ ލޭނާ އެއ ގޮތަށ  ސެކ ޝަނ ގެ މަސައ ކަތ ތައ  ކުރިޔަށ ދޭތޯ ބަލައ

ނޑިތައ  ހާސިލުވާ މިނ ވަރު ބަލައި ނޑުދަ  ވަޒަނ ކުރުނ .، ސެކ ޝަނާ ގުޅުނ ހުރި ލަ

 . މީގެ އިތުރުނ  ކޮމިޝަނުނ  ޔުނިޓާ ހަވާލުކުރާ މަސައ ކަތ ތައ  ކުރުނ 
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II އިނ ޓަރނަލ  އޮޑިޓ . 

 މުވައ ޒަފުނ ގެ މަޢުލޫމާތު:

 

 

 

 

 

 

  ިގަވާއިދާއ ޤާނޫނާއި  ޑައެޅިފައިވާ  ނ ކަ ކުރިއަށ ރާވަނީ  އަދި  ކުރިޔަށ ދަނީ  މަސައ ކަތ ތައ   ކޮމިޝަނުގެ 

ރަނގަޅުކުރަނ ޖެހޭ ކަނ ކަނ  ރަނގަޅުކުރުމަށ  ކޮމިޝަނަށ  ލަފާދިނުނ . ،      އުސޫލުތަކާއި އެއ ގޮތައ ތޯ ބަލާ

 -އެގޮތުނ :

 . މާލީކަނ ކަނ  ބެލުނ 

 . އިދާރީ މަސައ ކަތ ތައ   ބެލުނ 

 ިކޮނ މެ ހަތަރު މަހަކުނ  ،     ކުރަމުނ ގެނ ދާ މަސައ ކަތ  އޮޑިޓ ކުރުމަށ ،     ސެކ ޝަނ ތަކުނ  ރާވާ ކަނ ކަމާއ

 އޮޑިޓ  މަސައ ކަތ ކުރާނެ ޝެޑިއުލ އެއ  ތައ ޔާރުކޮށ  ކޮމިޝަނަށ  ހުށަހެޅުނ .

   އޯޑިޓ ފޯމަނ ސ   ޕާރ ފައިނޭނ ޝިއަލ /  ކޮމިޝަނުގެ  އެއ ގޮތަށ   ޝެޑިއުލ އާއި  އެޕ ރޫވ ކުރާ  ކޮމިޝަނުނ  

 ކުރިއަށ  ގެނ ދިއުނ .

  )ާޑައެޅިފައިނުވ ނ ކަ އުޞޫލެއ   ވަކި  ބެލުމަށ   ވަކިގޮތަކަށ   ( މައ ސަލަތައ   އެކިއެކި  ދިމާވާ  އޮފީހުގައި 

ނޑައަޅާ ގޮތެއ ގެމަތިނ  ބަލާ  އެކަނ ތައ  ކޮމިޝަނަށ  ރިޕޯޓ  ކުރުނ .، ކޮމިޝަނުނ  ކަ

   ޑިތައ ނ ޑުދަ ނ ލަ ހުރި  ގުޅޭގޮތުނ   އާއި  އޮޑިޓަރ  ނަލ   އިނ ޓަރ ޕ ލޭނުގައި  ސ ޓ ރެޓަޖިކ   ކޮމިޝަނުގެ 

 ޙާޞިލ ކުރުމަށ  މަސައ ކަތ ކުރުނ .

 . ކޮމިޝަނުނ  އަނ ގާ އެހެނިހެނ  މަސައ ކަތ  ކުރުނ 

 

 

 އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ 

 ޝަހުލާ ރުޝ ދީ 
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 ފައިނޭނ ސ  އެނ ޑ  އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނ  ޑިވިޜަނ   ،. ހިއުމަނ  ރިސޯސ  2.2.2

 މުވައ ޒަފުނ ގެ މަޢުލޫމާތު:

 

 އަށ   2012އޮގަސ ޓ    21އިނ   2012ޖަނަވަރީ  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 އަށ   2012ޑިސެމ ބަރު  20އިނ   2012އޮގަސ ޓ    21

 އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ 

 އާިމނަތު ަނޝ މީ ަފޟީލ  

 ޑިރެކ ޓަރ 

 ޢަބ ދުއ ަރޙ ާމނ  ޞަލާޙ  

 ރަޝީދު 

 ސީނިއަރ އޮފިސަރ

 ވިޝާހު ސަޢީދު

 ސީނިއަރ އޮފިސަރ

 އަޙ މަދު ޝިފާޒ  

 އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ 

 އާިމނަތު ަނޝ މީ ަފޟީލ  

 އޮފިސަރ

 ނަޒީހާ ހުސައިނ  

 

 އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ 

 އާިމނަތު ަނޝ މީ ަފޟީލ  

 ޑިރެކ ޓަރ 

 ޢަބ ދުއ ަރޙ ާމނ  ޞަލާޙ  

 ރަޝީދު 

 އޮފިސަރ

 އާިއޝަުތ ފިރާޝާ 

 އޮފިސަރ

މުޙައ ަމދު ާރއިފ  އިބ ާރހިމ  
 އީސާ

 އޮފިސަރ

 އަބ ދުލ  ބާސިތު ހަސަނ  

 ސީނިއަރ އޮފިސަރ

 އ ިމނަތު ޝަމްރ  

 އޮފިސަރ

 އަބ ދުލ  ބާސިތު ހަސަނ  

 ސީނިއަރ އޮފިސަރ

 އ ިމނަތު ޝަމްރ  
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 ފައިނޭނ ސ  އެނ ޑ  އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނ  ޑިވިޜަނ   ،. ހިއުމަނ  ރިސޯސ  2.2.2

 ހިޔުމަނ ރިސޯސ  ސެކ ޝަނ  

 މެނ ޑޭޓ :

 . ހިޔުމަނ  ރިސޯސ  ބަޖެޓ  ތައ ޔާރުކުރުނ 

 ިމަޤާމުތައ  އުފެއ ދުމާއި ،         ކޮމިޝަނުގެ މަސައ ކަތ ތައ  ހިނ ގުމަށ  ބޭނުނ ވާ މަޤާމުތައ  އުފެއ ދުމަށ  ހުށަހަޅާއ

މަޤާމުތަކަށ  ވައ ދާނެ މީހުނ  ކޮމިޝަނުނ  ނިނ މަވާ ގޮތެއ ގެމަތިނ  ހޮވައި އަދި ހޮވާ މީހުނ ނަށ  ވަޒީފާ ދިނުމުގެ 

 ކަނ ތައ  ހަމަޖެއ ސުނ .

 . ކޮމިޝަނުގެ މުވައ ޒަފުނ  ވަޒީފާއިނ  ވަކިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުނ  ހަމަޖައ ސަނ ޖެހޭ ކަނ ތައ ތައ  ހަމަޖެއ ސުނ 

 . ނޑައަޅަނ ޖެހޭ އުޞޫލުތައ  ލިޔެ އެއަށ  ޢަމަލުކުރޭތޯ ބެލުނ  ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާއާއި މުވައ ޒަފުނ ނާ ގުޅިގެނ  ކަ

   ގޮތެއ ގެމަތިނ ނިނ މަވާ  ކޮމިޝަނުނ   އެލަވަނ ސ ތައ   އެކިއެކި  ލިބެނ ޖެހޭ  މުވައ ޒަފުނ ނަށ   ކޮމިޝަނުގެ 

 ހަމަޖައ ސައި ދިނުނ .

   ނޑައެޅިފައިވާ ގަވާއިދާއި އުޞޫލުތަކާ އެއ ގޮތ ވާގޮތުގެ މަތިނ ކޮމިޝަނުގެ މުވައ ޒަފުނ ގެ ޗުއ ޓީގެ ކަނ ތައ ތައ  ކަ

 ހަމަޖައ ސައިދިނުނ .

 . ކޮމިޝަނުގެ މުވައ ޒަފުނ ނާބެހޭ އެނ މެހާ ރިކޯޑ ތައ  އެއ ކޮށ  ބެލެހެއ ޓުނ 

 . އިނ ތިޚާބުތަކަށ  އޮފިޝަލުނ  ހޯދުމާއި އެކަމަށ  ބޭނުނ ވާ އެނ މެހާ އިދާރީ ކަނ ތައ ތައ  ބެލެހެއ ޓުނ 

 . އޮފިޝަލުނ ގެ ފާސ ތައ  ތައ ޔާރުކޮށ  އެކ ރެޑިޓ ކުރެވޭ ފަރާތ ތަކަށ  ޙަވާލުކުރުނ 

  ޭކޮމިޝަނުގެ މުވައ ޒަފުނ ގެ ހާޟިރީއާއި ސަލާނ  އަދި ޗުއ ޓީ ފަދަ ކަނ ކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ބަލަހައ ޓައި މިކަމާ ބެހ

 ރިޕޯޓ ތައ  ގަވާއިދުނ  ތައ ޔާރުކޮށ  މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުނ  އަޅަނ ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައ  އެޅުނ .

 . ކޮމިޝަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތުގެ ލިޔުނ  ތައ ޔާރުކޮށ  މިކަމަށ  އެދޭ މުވައ ޒަފުނ ނަށ  ދިނުނ 

  ސެމިނަރ ފަދަ ކަނ  ކަމުގައި ރާއ ޖޭނ  ބޭރަނ  ފުރަނ ޖެހޭ މުވައ ޒަފުނ ގެ ދަތުރުގެ ކަނ ތަކާއި ،   ވާރކ ޝޮޕ ، ކޯސ

 އެކަމާ ގުޅިގެނ  ދޭނ ޖެހޭ ފައިސާގެ ކަނ ތައ  ފައިނޭނ ސ  ސެކ ޝަނާ ގުޅައިގެނ  ހަމަޖައ ސައި ދިނުނ .

 . ދިގު މުއ ދަތުގެ ކޯސ  ހަމަޖެހޭ މުވައ ޒަފުނ ގެ އިޤުރާރުގެ ކަނ ތައ ތައ  ކުރުނ 

  ިއަދ ޒިނ މާދާރު  މަސައ ކަތުގައި  ހުރުމަތ ތެރިކޮށ ހިތާ  އުޞޫލުތަކަށ   ގަވާއިދުތަކާއި  ކޮމިޝަނުގެ  މުވައ ޒަފުނ ނަކީ 
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 ވަފާތެރި ބަޔަކަށ  ހެދުމަށ ޓަކައި އަޅަނ ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައ އެޅުނ .

 

  ާކޮމިޝަނުގެ މުވައ ޒަފުނ ނާމެދު ައޅަނ ޖެހޭ އިޞ ލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ކަނ ތައ  ހަމަޖެހިފައި އޮނ ަނ ގަވާއިދ

ކަމަށ  އެކަށޭނަ ، އެއ ގޮތަށ  ކުރުނ .ކޮމިޝަނުގައި މަސައ ކަތ  ކުރާ މުވައ ޒަފުނ ނަކީ މަސައ ކަތަށ  ފަރުވާތެރި

 މުވައ ޒަފުނ  ކަމުގައި ހެދުމަށ  ކުރަނ ޖެހޭ އެނ މެހާ ކަނ ތައ ތައ  ުކރުނ .

 ިކުރުމަށ ޓަކައ އާލާ  ޤާއިމ ކޮށ   އެއ ބައިވަނ ތަކަނ   އެކުވެރިކަމާއި  މެދުގައި  މުވައ ޒަފުނ ގެ  އެކިއެކި   ،ކޮމިޝަނުގެ 

 ޙަރަކާތަތައ  ރާވައި ހިނ ގާ އެކުވެރިކަމާއި އެއ ބައިވަނ ތަކަމުގެ ރޫޙު އާލާ ކުރުނ .

    މުވައ ޒަފުނ ގެ މަސައ ކަތުގެ ފެނ ވަރު މޮނިޓަރކޮށ  ބެލެހެއ ޓުނ 

  މުވައ ޒަފުނ ނާބެހޭ ރަޖިސ ޓަރީތައ  ބެލެހެއ ޓުނ. 

  ކުރިޔަށ  އޮނ ނަ އަހަރަށ  ބޭނުނ ވާ ޓ ރޭނިނ ގ ރިކެޔަރމަނ ޓ  ތައ ޔާރުކޮށ  ބެލެހެއ ޓުނ. 

 . މުވައ ޒަފުނ ގެ އުޖޫރަ ހިމެނޭ ގޮތަށ  ސެކ ޝަނ ގެ ބަޖެޓ  ތައ ޔާރު ކޮށ  ބަޖެޓ  ސެކ ޝަނަށ  ފޮނުވުނ 

 . ދާއިމީ އަދި ވަގުތީ މުވައ ޒަފުނ ގެ މުސާރަ ތައ ޔާރުކޮށ  ފައިނޭނ ސ  ސެކ ޝަނަށ  ފޮނުވުނ 

 . ހިއުމަނ  ރިސޯސ  ޕެނަލ ގެ ސެކ ރެޓޭރިއަޓ ގެ މަސައ ކަތ ކުރުނ 

 . މުވައ ޒަފުނ ގެ މަސައ ކަތ ތަކާއި ގުޅޭ ތަފާތު ޕޮލިސީތައ  ތައ ޔާރުކޮށ  ކޮމިޝަނަށ  ހުށައެޅުނ 

 . މުވައ ޒަފުނ ގެ ސ ކިލ  އޮޑިޓެއ  ހެދުނ 

 . މުވައ ޒަފުނ ގެ އިނ ޓެލެކ ޗުއަލ  ކެޕޭސިޓީ ތަރައ ޤީ ކުރަނ  މަސައ ކަތ  ކުރުނ 

   ޓ ރެއިނިނ ގ ރިކުއަރމަނ ޓާއި އެއ ގޮތަށ   ތަމ ރީނ  ހިނ ގުމަށ  އެކިއެކި ފަރާތ ތަކާ ގުޅިގެނ  ތަމ ރީނ  ޕ ރޮގ ރާމ ތައ

ޕ ރޮގ ރާމ ތަކަށ  ފައިސާ ހޯދަނ  ކުރަނ ޖެހޭ މަސައ ކަތ   ގުޅިގެނ  ހިނ ގާ  މިގޮތުނ  ބޭރުގެ ފަރާތ ތަކާ  ރާވާ ހިނ ގުނ .

 ކުރުނ .

 . މީގެ އިތުރުނ  ކޮމިޝަނުނ  ސެކ ޝަނަށ  އަނ ގާ މަސައ ކަތ ތައ  ކުރުނ 
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II  އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނ  ސެކ ޝަނ . 

      

 މުވައ ޒަފުނ ގެ މަޢުލޫމާތު:     

 

 އަށ   2012އޮގަސ ޓ    21އިނ   2012ޖަނަވަރީ  1

 އެސިސ ޓެނ ޓ  ސ ޕަވައިޒަރ

 އަހްަމދު ޝަރީްފ 

 ޑ ރައިވަރ

 އަޙްމަުދ ހުެސިއން 

 މެއިނ ޓަނަނ ސ  އޮފިސަރ

 އަޙްމަުދ ޝ ހިުދ 

 ޕިޔޯނ  

 މުޙައްަމދު ނިސ ުހ 

 މަސައ ކަތު 

 އ ސިމ  އިބްރ ހީމް 

 ސީނިއަރ އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޓިވ  އޮފިސަރ

 ފ ތިމަތު ޒުުހދ  

 ޑިރެކ ޓަރ 

ޢަބ ދުއ ަރޙ ާމނ  ޞަލާޙ  
 ރަޝީދު 

 އޮފިސަރ

 ހުސެިއން ޖިނ ދ  

 އޮފިސަރ

 ޔޫސީ އިނ ޔ  

ޕަބ ލިކ  ރިލޭޝަނ ސ  
 އޮފިސަރ

 ޝުޒްރ  ުމޙަްއމަދު 

 އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޓަރ 

 ސީނ  ަރޝީދު 

 އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޓަރ

 މަރ ޔަމ  ނަޒ ރީާނ 

 މަސައ ކަތު 

 އ ިއޝަުތ ނަޒީރ    

 މަސައ ކަތު 

 ހަފީޒ  އިބްރ ހީްމ 
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 އޮފިސަރ

 ހުސެިއން ޖިނ ދ  

 އޮފިސަރ

 އ ިއޝަުތ ޝިފްޒ  

 އޮފިސަރ

 ޔޫސީ އިނ ޔ  

 ސީނިއަރ އޮފިސަރ

 ފ ތިމަތު ޒުުހދ  

 އެސިސ ޓެނ ޓ  ސ ޕަވައިޒަރ

 އަހްަމދު ޝަރީްފ 

 ޕިޔޯނ  

 މުޙައްަމދު ނިސ ުހ 

 ޑ ރައިވަރ

 އަޙްމަުދ ހުެސިއން 

 މެއިނ ޓަނަނ ސ  އޮފިސަރ

 އަޙްމަުދ ޝ ހިުދ 

 މަސައ ކަތު 

 އ ސިމ  އިބްރ ހީމް 

 މަސައ ކަތު 

 އ ިއޝަުތ ނަޒީރ    

 މަސައ ކަތު 

 ހަފީޒ  އިބްރ ހީްމ 

 ޑިރެކ ޓަރ 

ޢަބ ދުއ ަރޙ ާމނ  ޞަލާޙ  
 ރަޝީދު 

 އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ 

 މަރ ޔަމ  ނަޒ ރީާނ 

 އަށ   2012ޑިސެމ ބަރު  20އިނ   2012އޮގަސ ޓ    21

 އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނ  ސެކ ޝަނ  

ނޑު މަސ އޫލިއ ޔަތަކީ ކޮމިޝަނުގެ މަސައ ކަތ ތައ  ހިނ ގުމަށ  ސެކ ޝަނ ތަކަށ   އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނ  ސެކ ޝަނ ގެ މައިގަ

ބޭނުނ ވާ އިދާރީ އެހީތެރިކަނ  ފޯރުކޮށ ދިނުމާއި ކޮމިޝަނުގެ ލިޔެކިޔުމާއި އެކިއެކި ރެކޯޑ ތައ  ރައ ކާތެރިކޮށ  ބެލެހެއ ޓޭނެ 

ނޑައަޅައި، ނިޒާމެއ  ޤާއިމ ކޮށ  ނައ ތާލަނ ޖެހޭ ލިޔެކިޔުނ ތައ  ނުވަތަ   ،މިފަދަ މަޢުލޫމާތުތައ  ފަސޭހައިނ  ހޯދޭނެ ނިޒާމެއ  ކަ

ނޑައަޅައި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ގަވާއިދާ އެއ ގޮތ ވާ ގޮތުގެމަތިނ  އެފަދަ ތަކެތި ނައ ތާލުމުގެ ކަނ ތައ ތައ  ،         ތަކެތި ކަ

 ހަމަޖެއ ސުމެވެ. 
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 މެނ ޑޭޓ :

 

 . ކޮމިޝަނުގެ މަސައ ކަތ ތައ  ހިނ ގުމަށ  ސެކ ޝަނ / ޔުނިޓ ތަކަށ  ބޭނުނ ވާ އިދާރީ އެހީތެރިކަނ  ފޯރުކޮށ ދިނުނ 

  . ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓ  ލިޔެ ފޮނުވަނ ޖެހޭ ފަރާތ ތަކަށ  ފޮނުވަނ  އޮނ ނަ މުއ ދަތުގައި ފޮނުވުނ 

  މިފަަދ މަޢުލޫމާތުތައ  ، ކޮމިޝަނުގެ ލިޔެކިޔުމާއި އެކިއެކި ރެކޯޑ ތައ  ރައ ކާތެރިކޮށ  ބެލެހެއ ޓޭނެ ނިޒާމެއ  ޤާއިމ ކޮށ

ނޑައަޅައި ނޑައަޅައި ،ފަސޭހައިނ  ހޯދޭނެ ނިޒާމެއ  ކަ ސަރުކާރުގެ ، ނައ ތާލަނ ޖެހޭ ލިޔެކިޔުނ ތައ  ނުވަތަ ތަކެތި ކަ

 ކަމާބެހޭ ގަވާއިދާ އެއ ގޮތ ވާ ގޮުތގެމަތިނ  އެފަދަ ތަކެތި ނައ ާތލުުމގެ ކަނ ތައ ތައ  ހަމަޖެއ ސުނ . 

   ކޮމިޝަނުގެ ސ ޓޮކަށ  ބޭނުނ ވާ ތަކެތި ހޯދައި ސެކ ޝަނ ތަކަށާއި ޔުނިޓ ތަކަށ  ސ ޓޮކުނ  ތަކެތި ދޫކުރުމާއި ސ ޓޮކ

 އާ ބެހޭ އެނ މެހާ ކަނ ތައ ތައ  ބެލެހެއ ޓުނ .

 . ކޮމިޝަނުގެ ޔައުމިއ ޔާ ދުވަހުނ  ދުވަހަށ  ލިޔެ ބެލެހެއ ޓުނ 

  މެޝިނަރީ އަދި މި ފަދަ ހަރުމުދަލުގެ އިނ ވެނ ޓ ރީ ، ފަރުނީޗަރު،ކޮމިޝަނުގެ ބޭނުމަށ  ހޯދާ އޮީފސ  އިކުއިޕ މަނ ޓ

 ބެލެހެއ ޓުނ .

 ާލެއ ޕުމާއި އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ކަނ ތައ  ބެލެހެއ ޓުނ .، އޮފީސ  ހުޅުވ 

  އިކުއިޕ މަނ ޓ އޮފީސ   ހޯދާފައިވާ  ބޭނުމަށ   ފަދަ ، ފަރުނީޗަރު،     ކޮމިޝަނުގެ  މި  ނޫނ ވެސ   މި  އަދި  މެޝިނަރީ 

 ތަކެތީގެ ތެރެއިނ  ހަލާކު ވެގެނ ނާއި ދުވަސ ވެ ބާވުމުގެ ސަބަބުނ  ބޭނުނ ނުކުރެވޭ ތަކެތި ނީލަމަށ  ފޮނުވުނ .

  ިފޮނުވައ ސެކ ޝަނ ތަކަށ   ޑިވިޜަނ / ކަމާބެހޭ  އެފޯނ ކޯލ ތައ   ލިބިގަނެ  ފޯނ ކޯލ ތައ   އަނ ނަ  ކޮމިޝަނަށ  

 ފޯނުކޯލ ތަކަށ  ޖަވާބު ލިބޭނެ އިނ ތިޒާމު ހަމަޖެއ ސުނ .

 ީއެ ތަކެތި ކަމާބެހޭ ސެކ ޝަނ ތަކަށ    ލިޔުނ  ފަދަ ތަކެތި ބަލައިގަނެ  ،ކޮމިޝަނަށ  އެކި ފަރާތ ތަކުނ  ފޮނުވާ ސިޓ

 ފޯރުކޮށ ދީ އަދި އެތަކެތީގެ ސ ޓޭޓަސ  އަޕ ޑޭޓ  ކުރުނ . 

  ެކޮމިޝަނ ގެ އެކިއެކި ތަނ ތަނަށ  ފޮނުވަނ ޖެހޭ ރަސ މީ ލިޔެކިޔުމާއި އެނޫނ ވެސ  ތަކެތި އެތަނ ތަނަށ  ރައ ދުކުރެވޭނ

 ނިޒާމެއ  ޤާއިމުކޮށ  އެކަނ  ހިނ ގުނ .  

 ިމިތަނ ތާގައި ،     ކޮމިޝަނުގެ އިމާރާތ  އަދި ކޮމިޝަނުގެ ސެކ ޝަނ / ޔުނިޓ ތައ  ކުނިކަހާ ސާފުކޮށ  ބެލެހެއ ޓުމާއ

މިކަނ ތައ  ބެލެހެއ ޓުނ . ސެކ ޝަނ / ޔުނިޓ ތަކުނ  ، ހުނ ނަ ކުނިބުނި ގަވާއިދުނ  އުކާލެވޭނެ ނިޒާމެއ  ޤާއިމ ކޮށ 

 އިނ ތިޒާމު ކުރާ ބައ ދަލުވުނ ތަކަށ  ބޭނުނ ވާ އިދާރީ އެހީތެރިކަނ  ފޯރުކޮށ ދިނުނ .

 . ކޮމިޝަނުނ  އެކިފަރާތ ތަކާ ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައ ކަތ  ހިނގާ ނުހިނގާގޮތ  ބަލައި މަސައ ކަތ  ކޯޑިނޭޓ ކުރުނ 
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 ިމުއ ދަތު ހަމަވުމުނ   ، ކޮމިޝަނުނ  ކުއ ޔަށ  ހިފަނ  ބޭުނނ ވާ ތަނ ތަނ  ކުއ ޔަށ  ހިފުަމށ  ޕ ރޮކިޔުމަނ ޓ ގައި އެދުމާއ

އެފަދަ އެގ ރީމަނ ޓ ތައ  ، އެގ ރީމަނ ޓ  އައުކުރުމަށ  ބޭނުނ ވާނަމަ އަކަމަށ  އެދި ޕ ރޮކިޔުމަނ ޓަށ  ލިޔުމާއި

 އެފަދަ ތަނ ތަނ  ޫދކޮށ ލަނ ޖެހޭ ޙާލަތުގައި ދޫކޮށ ލުަމށ  ކުރަނ  ޖެހޭ އެނ މެހައި ކަނ ކަނ  ކުރުނ .، ބެލެހެއ ޓުމާއި

  ީއޮފީސ  އިކ އިޕ މަނ ޓާއި މެޝިނަރީ އާއި ފަރުނީޗަރު އަދި ވެހިކަލ ތައ  ބެލެހެއ ޓުމާއި އެފަދަ ތަކެތި ބޭނުނ  ކުރަނ

 ރަނގަޅަށ ކަނ  ކަށަވަރު ކޮށ  މަރާމާތުކޮށ  ބެލެހެއ ޓުނ .

  އިކުއިޕ މަނ ޓ އޮފީސ   ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ  ޔުނިޓ ތަކާ  ސެކ ޝަނ /  އާއި ،   ފަރުނީޗަރު،   ކޮމިޝަނުގެ  މެޝިނަރީ 

އެހެނިހެނ  ތަކެތި ސެކ ރެޓަރީ ޖެނެރަލ ގެ ލަފައާއެކު އެއ  ސެކ ޝަނުނ  އަނެއ  ސެކ ޝަނަށ  ބަދަލުކުރުމުގެ ހުއ ދަ 

 ދިނުމާއި އެކަމުގެ އިނ ތިޒާމުތައ  ހަމަޖެއ ސުނ .

 ިކޮމިޝަނުގެ ޢިމާރާތާއި އަދި އެކިއެކި ބޭނުނ ތަކަށ  ކުއ ޔަށ  ހޯދާަފއި ހުނ ނަ ޢިމާރާތ ތަކުގެ ޙާލަތު ބަލައ ،

 އެފަދަ މަސައ ކަތ ތައ  ކުރުނ .، މަރާމާތު ކުރެވޭނެޮގތ  ހަމަޖައ ސައި، އެތަނ ތަނ  މަރާމާތުކުރުމަށ  ޭބުނނ ވާނަމަ

 ިބޭރުގައ އޮފީހުނ   އޮފީހާއި  މަސައ ކަތ ތަކާގުޅިގެނ   ސިސ ޓަމ ،   އެކިއެކި  ސައުނ ޑ   ، ޕ ރޮޖެކ ޓަރ ،   ބޭނުނ ކުރާ 

ޓެލެފޯނާ ފެކ ސ  ފަދަތަކެތީގެ ޚިދުމަތ  ފޯރުކޮށ ދިނުމާއި އެކަމާބެހޭގޮތުނ  ކުރަނ ޖެހޭ ކަނ ކަމުގައި މެއިނ ޓެނަނ ސ  

 މަސައ ކަތ ތަކަށ  ބޭނުނ ވާ އެހީތެރިކަނ  ފޯރުކޮށ ދިނުނ   

 ިނޑައަޅައ އެކަނ  ،   ކޮމިޝަނުގެ ބޭނުމަށ  ހޯދޭ ވެހިކަލ  ފަދަ ތަކެތި ބޭނުނ ކުރުމުގައި ގެނ ގުޅެނ ވީ އުޞޫލުތައ  ކަ

 ހިނ ގުނ .

   އިނ ތިޚާބު ދުވަސ ވަރު ކޮމިޝަނ ގެ މަސައ ކަތުގައި އުޅޭ މުވައ ޒަފުނ ނަށ  ކެއުމުގެ އިނ ތިޒާމު ސެކ ރެޓަރީ ޖެނެރަލ

ޕ ރޮކިއުމަނ ޓ   ފުރިހަމަކޮށ   ކަނ ކަނ   އެނ މެހާ  ކުރަނ ޖެހޭ  އިދާރީގޮތުނ   ހަމަޖެއ ސުމަށ   މުއ ދަތަކަށ   ޑައަޅަ  ނ ކަ

ހޯދައި ފަރާތެއ   އެޚިދުމަތ ދޭނެ  އެދިގެނ   ލޮޖިސ ޓިކަލީ ،   ސެކ ޝަނ ގައި  ހަމަޖެއ ސުމަށ   އޮފީހުގައި  އެއިނ ތިޒާމު 

 ކުރަނ ޖެހޭ އެނ މެހާ ކަނ ކަނ  ފުރިހަމަކޮށ  ހިނ ގުނ . 

   މަރުކަޒުތަކަށ އެތަކެތި  ކުރުމުނ   ތައ ޔާރު  ސެކ ޝަނުނ   ކޯޑިނޭޝަނ   ތަކެތި  ބޭނުނ ވާ  މަރުކަޒުތަކަށ   ވޯޓުލާ 

 ފޯރުކޮށ ދިނުނ .
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 އޮފިސަރ

  އަްޙމަދު ނޫޙް  

 ސީނިއަރ އޮފިސަރ

  އ ިމނަތު ޝަމްރ  

 އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ 

 ޢާއިަޝތު ޝައ ާފފ       

 އޮފިސަރ

  އަޙްމަުދ ނަޝީދު 

III  ޕ ރޮކިއުމެނ ޓ  ސެކ ޝަނ . 

 މުވައ ޒަފުނ ގެ މަޢުލޫމާތު:    

 

 އަށ   2012އޮގަސ ޓ    21އިނ   2012ޖަނަވަރީ  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 އަށ   2012ޑިސެމ ބަރު  20އިނ   2012އޮގަސ ޓ    21

 އޮފިސަރ

  އަްޙމަދު ނޫޙް  

 ސީނިއަރ އޮފިސަރ

  އ ިމނަތު ޝަމްރ  

 އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ 

 ޢާއިަޝތު ޝައ ާފފ       

 އޮފިސަރ

  އަޙްމަުދ ނަޝީދު 

 ޑިރެކ ޓަރ 

ޢަބ ދުއ ަރޙ ާމނ  ޞަލާޙ  
 ރަޝީދު 
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 މެނ ޑޭޓ :

 . އޮފީހަށ  ބޭނުނ ވާ ތަކެތި ގަތުމަށ  ބޭނުނ ވާ ކޯޓޭޝަނ  ހޯދުނ 

 . އިޢުލާނުކޮށ ގެނ  އޮފީހަށ  ބޭނުނ ވާ ތަކެތި ގަތުމަށ  ބޭނުނ ވާ އެސ ޓިމޭޓ  ހޯދުނ 

 . އޮފީހަށ  ބޭނުނ ވާ ތަކެތި ގަތުމަށ  ބޭނުނ ވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުނ 

  ާއަނ ދާސީ ހިސާބުތައ  އިވެލުއޭޝަނ  ކޮމެޓީއިނ  އިވެލުއޭޓ ކޮށ ފައިވަނީ ރަގަޅަށ ތޯ )ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ އެއ ގޮތ ވ

 ގޮތުގެމަތިނ ( ޗެކ ކުރުމަށ  ބިޑު ކޮމެޓީއަށ  ފޮނުވުނ .

 ިއެގ ރީމެނ ޓ ކުރުނ ، ބިޑ  ކާމިޔާބުކުރެވޭ ފަރާތ ތަކާއި ކާބިޔާބު ނުކުރެވޭ  ފަރާތ ތަކަށ  ޖަވާބު ދިނުމާއ 

 . އޮފީހަށ  ބޭނުނ ވާ ތަކެތި ހޯދައި ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުނ  ކަމާބެހޭ ސެކ ޝަނާއި ހަވާލުކުރުނ 

  އަތޮޅުތެރޭގައި ކުރަނ ޖެހޭ ދަތުރުތަކާއި ބެހޭ އަގުތައ  ހޯދުމަށ  ކުރަނ ޖެހޭ މަސައ ކަތ ތައ  ކުރުނ 

  ެހަޖައ ސަދޭނ އިނ ތިޒާމު  ފަރިއ ކޮޅު  އަދި  އެކަމަޑޭޝަނ   ބޭފުޅުނ ގެ  ވަޑައިގަނ ނަވާ  ކޮމިޝަނުނ   އަތޮޅުތަކަށ  

 ފަރާތެއ  ހޯދުމުގެ ކަނ ކަނ  ފުރިހަމަކޮށ  އެ މަޢުލޫމާތު އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނ  ސެކ ޝަނާ ޙިއ ސާކުރުނ .

   ސެކ ޝަނ ތަކުނ އިނ ތިޒާމުތައ   އެނ މެހައި  ދަތުރުފަތުރުގެ  ކުރަނ ޖެހޭ  ކޮމިޝަނުނ   ގުޅިގެނ   އިނ ތިޚާބުތަކާ 

މަސައ ކަތ  ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތުގެ ، އެފަރާތ ތަކާ މަސައ ކަތ  ޙަވާލުކޮށ ، އެދިފައިގޮތަށ  ކޮށ ދޭނެ ފަރާތ ތައ  ހޯދައި

 މަޢުލޫމާތު ގުޅުނ ހުރި ސެކ ޝަނަށ  އެނ ގުނ . 

 . އެކިއެކި މަސައ ކަތ ތައ  ކުރުމަށ  ބޭނުނ ވާ އަނ ދާސީ ހިސާބު އިޢުލާނު ކޮށ ގެނ ނާއި އިޢުލާނު ނުކޮށ  ހޯދުނ 

 . ބިޑ  ކޮމިޓީގެ ސެކ ރެޓޭރިއަޓ ގެ މަސައ ކަތ ކުރުނ 

   އިވެލުއޭޓ ކޮށ ކޮމެޓީއިނ   އިވެލުއޭޝަނ   ހިސާބުތައ   އަނ ދާސީ  ޚިދުމަތުގެ  މުދަލާއި  ހޯދޭ  ކޮށ ގެނ   ޢިޢުލާނ  

ބިޑ  ކޮމެޓީގެ ލަފާގެ މަތިނ  އެނ މެ އިސ ވެރިޔާގެ ހުއ ދައާއިއެކު ބިޑ  އެވޯޑ ކުރަނ  ނިނ މާފަރާތާއި އެކު ،ނިމުމުނ 

އެގ ރީމެނ ޓުގައި ސޮއިކޮށ  އެމައުލޫމާތު  މުދާ ނުވަތަ ޙިދުމަތަށ  އެދުނު ސެކ ޝަނ /ގުޅުނ  ހުރި ސެކ ޝަނ ތަކަށ  

 ހިއ ސާކުރުނ .
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 . އޮފީހުނ  ކުއ ޔަށ  ހޯދަނ  ބޭނުނ ވާ ތަކެތިހޯދުމަށ  ކުރަނ ޖެހޭ އެނ މެހައި ކަނ ކަނ  ކުރުނ 

  ިކެއުމާއ މީހުނ ނަށ   އުޅޭ  މަސައ ކަތުގައި  އޮފީހުގެ  ނޫނަސ   ދުވަސ ވަރު  އިނ ތިޚާބު  ދުވަސ ވަރުއާއި  އިނ ތިޚާބު 

ފަރާތެއ    ހަމަޖައ ސަދޭނެ  މަތިނ   ގޮތެއ ގެ  އެދިލައ ވާ  ސެކ ޝަނ ތަކުނ   އިނ ތިޒާމ    އެފަރ ތަކ   ހޯދައިސައިގެ 

 ޚިދުމަތަށ  އެދުނު ސެކ ޝަނ ތަކަށ  އެކަނ  އެނގުނ . ، މަސައ ކަތ  ޙަވާލުކޮށ 

 ިނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލާ އެއ ގޮތަށ  ފުރިހަމަކުރަނ ޖެހޭ ކަނ ކަނ  ، ކޮމިޝަނުގެ ބޭނުމަށ  ހޯދޭ ެވހިކަލ  ފަދަ ތަކެތ ކަ

، ފުރިހަމަކޮށ  ހަވާލުކުރަނ ޖެހޭ އެޑެމިނިސ ޓ ރޭޝަނ  ސެކ ޝަނާ ޙަވާލުކުރުނ . އަދި ވެހިކަލ ތައ  މަރާމާތު ކުރުމާއި

ސަރވިސ ކުރުނ ފަދަ ކަނ ކަނ  އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނ  ސެކ ޝަނުނ  ޚިދުމަތަށ  އެދި ފޮނުވާ ، އަހަރީ ފީދެއ ކުނ 

 ރިކުއެސ ޓާ އެއ ގޮތަށ  އެކަނ ކަނ  އިނ ތިޒާމުކޮށ  ދިނުނ . 

   އިކުއިޕ މަނ ޓ އޮފީސ   ހޯދަނ ޖެހޭ  ބޭނުމަށ   ފަދަ   ،ފަރުނީޗަރު  ،ކޮމިޝަނުގެ  މި  މިނޫނ ވެސ   އަދި  މެޝިނަރީ 

ނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުގެ މަތިނ  ޑިވިޜަނ /ސެކ ޝަނ ތަކާ ޙަވާލުކުރުނ . ،ތަކެތި ހޯދައިދީ  އެ ތަކެތި ކަ

  ިޤާނޫނާއ މާލިއ ޔަތު  ދައުލަތުގެ  މަތިނ   ހަމަތަކުގެ  ޕ ރެކ ޓިސ   ބެސ ޓ   ހޯދުމުގައި  ތަކެތި  ބޭނުނ ވާ  ކޮމިޝަނަށ  

 ޤަވާޢިދާ އެއ ގޮތަށ  ކުރިއަށ  ގެނ ދިޔުނ .،
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IV  ފައިނޭނ ސ  ސެކ ޝަނ . 

 މުވައ ޒަފުނ ގެ މަޢުލޫމާތު:     

 

 އަށ   2012އޮގަސ ޓ    21އިނ   2012ޖަނަވަރީ  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 އަށ   2012ޑިސެމ ބަރު  20އިނ   2012އޮގަސ ޓ    21

 ފައިނޭނ ސ  މެނޭޖަރ 

 މަޢާާނ މުމ ތާޒ  

 އޮފިސަރ

 މަރިޔަްމ ސުަހއިލ  

 ސީނިއަރ އޮފިސަރ

 ފ ތުމަތު ަސހުލ  

 އޮފިސަރ

 އަހުަމދު އ ސިމް 

 އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ 

 މަޢާާނ މުމ ތާޒ  

 އޮފިސަރ

 މަރިޔަްމ ސުަހއިލ  

 ސީނިއަރ އޮފިސަރ

 ފ ތުމަތު ަސހުލ  

 އޮފިސަރ

 އަހުަމދު އ ސިމް 

 ޑިރެކ ޓަރ 

ޢަބ ދުއ ަރޙ ާމނ  ޞަލާޙ  
 ރަޝީދު 
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 މެނ ޑޭޓ :

  ެނޑައެޅިފައިވާ މުއ ދަތުގ ސެކ ޝަނ ތަކާ ގުޅިގެނ  ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ބަޖެޓާއި އިނ ތިޚާބުގެ ބަޖެޓ  ތައ ޔާރުކޮށ  ކަ

 ތެރޭގައި ކަމާ ބެހޭ ފަރާތަށ  ހުށަހެޅުނ .  

  ާކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓާ ބެހޭ އެނ މެހާ ކަނ ތައ ތައ  ބެލެހެއ ޓުނ  އަދި ސެކ ޝަނ ތަކަށ  ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުނ  ބޭނުނ ވ

 އެހީތެރިކަނ  ފޯރު ކޮށ ދިނުނ .

 . ކޮނ މެ އަހަރަކަށ  ކޮމިޝަނަށ  ލިބޭ ބަޖެޓ  ސެކ ޝަނ ތަކަށ  ރަސ މީކޮށ  ހިއ ސާކުރުނ 

   ކުރަނ ކަމެއ   ނުވާ  ހިމެނިފައި  ބަޖެޓުގައި  ފާސ ކުރައ ވާފައިވާ  ކޮމިޝަނަށ   މަޖިލީހުނ   ރައ ޔިތުނ ގެ 

 ސެކ ޝަނ ތަކުނ  ރިކުއެސ ޓ  ކުރުމުނ  ކޮމިޝަނުނ  އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުނ  އަނ ގާ ގޮތަކަށ  ޢަމަލު ކުރުނ .

 ުވަނަ   10ކޮނ މެ މަހެއ  ނިމުމުނ  ޖެހިގެނ  އަނ ނަ މަހުގެ  ،          ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓުނ  ކުރެވޭ ޚަރަދުގެ ތަފ ޞީލ

 ދުވަހުގެ ކުރިނ  ކޮމިޝަނަށ  ހުށަހެޅުނ .

  ެމަހަކުނ  އެއ ފަހަރު ބަޖެޓ  ރިވިއުކުރުނ . 2ކޮނ މ 

 . ސަޕ ލިމެނ ޓ ރީ ބަޖެޓ  ތައ ޔާރު ކުރަނ  ޖެހިއ ޖެ ޙާލަތެއ ގައި ބަޖެޓ  ތައ ޔާރުކޮށ  ފިނޭނ ސަށ  ފޮނުވުނ 

   ހިނ ގުމަށ ގޮތަށ   ޑައެޅިފައިވާ  ނ ކަ ޙަރަކާތ ތައ   ޕ ރޮގ ރާމ ތަކާއި  ލިބިފައިވާ  ފައިސާ  ބަޖެޓަށ   ކޮމިޝަނުގެ 

ފޯރުކޮށ ދީ އެހީތެރިކަނ   ބޭނުނ ވާ  ބަޖެޓ ގައި   ،ސެކ ޝަނ ތަކަށ   ޚަރަދުތައ   ރިކަރަނ ޓ   ހިމެނޭ  ބަޖެޓ ގައި  އަދި 

ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށ  ކުރުމަށ  ނުވަތަ ކުޑަ ކުރުމަށ  ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުނ  އަޅަނ  ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައ  އެޅުނ .  ކަ

  ުކުރުމަށ ފަހ ރިކޮނ ސައިލ   ތައ ޔާރުކޮށ   ރިޕޯޓުތައ   ކުރަނ ޖެހޭ  ތައ ޔާރު  ކޮމިޝަނުނ   ގޮތުނ   ބެހޭ  ފައިސާއާ 

ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިނ  ކަމާބެހޭ ފަރާތ ތަކަށ  ފޮނުވުނ .  ކަ

 ިމިކަމާ ބެހޭ ޞައ ޙަ     ،ކޮމިޝަނުނ  އެކި ފަރާތ ތަކަށ  ދައ ކަނ ޖެހޭ ފައިސާ މުއ ދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިނ  ދެއ ކުމާއ

 މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއ ޓުނ .

 ިފައިސާ ޖަމާކުރުނ .، ކޮމިޝަނަށ  ލިބޭ ފައިސާ ބަލައިގަތުމާއ 

 ިސެކ ޝަނުގެ އިދާރީ އެނ މެހައި ލިޔެކިޔުނ ތަކެއ  ފައިލ ކޮށ  ބެލެހެއ ޓުނ .، ފައިސާއާބެހޭ އެނ މެހާ ލިޔުނ ތަކާއ 



  30                    ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2119

 . ތިޖޫރީގައި ބަހައ ޓާ ފައިސާގެ ހިސާބުތައ  ބަލަހައ ޓާ އެކަމަށ  ތައ ޔާކުރަނ ޖެހޭ ރިޕޯޓު ތައ ޔާރުކުރުނ 

 ައެލަވަނ ސ  އަދި މުވައ ޒަފުނ ނަށ  ދޭނ ޖެހޭ އެހެނިހެނ  ފައިސާ ދިނުމުގެ ،           ކޮމިޝަނުގެ މުވައ ޒަފުނ ގެ މުސާރ

 ކަނ ތައ ތައ  ހަމަޖެއ ސުނ .

  ެދަތުރުތަކުގ ކުރާ  މުވައ ޒަފުނ   އަދި  މެނ ބަރުނ   ކޮމިޝަނުގެ  ބޭނުމަށ   އެކި  ޚަރަދުކޮށ ގެނ   ބަޖެޓުނ   ދައުލަތުގެ 

ނޑައެޅިފައިވާ މުއ ދަތުގައި ހޯދައި  އެރިޕޯޓުތަކުގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއ ޓުނ .، ދަތުރު ރިޕޯޓުތައ  ކަ

  ހަރުދަނާ ކުރުމަށ  އަޅަނ ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައ  ،      ކޮމިޝަނުގެ ފައިސާއާ ބެހޭ ނިޒާމު ޒަމާނަށ  ފެތޭ ގޮތަށ  ބަދަލުކޮށ

 ފާހަގަކޮށ  އެފިޔަވަޅުތައ  އެޅުމަށ  ކޮމިޝަނަށ  ހުށަހަޅާ ކޮމިޝަނުގެ މަޝ ވަރާގެ މަތިނ  ޢަމަލުކުރުނ .

 ިއެޕ ލޭނ ގައިވާ ،       ކޮމިޝަނުގެ ސ ޓ ރެޓީޖިކ  ޕ ލޭނާ އެއ ގޮތަށ  ސެކ ޝަނ ގެ މަސައ ކަތ ތައ  ކުރިޔަށ ދޭތޯ ބަލައ

ނޑިތައ  ހާސިލުވާ މިނ ވަރު ބަލައި ނޑުދަ  ވަޒަނ ކުރުނ . ، ސެކ ޝަނާ ގުޅުނ ހުރި ލަ
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V   އައި.ސީ.ޓީ ސެކ ޝަނ . 

 މުވައ ޒަފުނ ގެ މައުލޫމާތުތައ :     

 

 އަށ   2012އޮގަސ ޓ    21އިނ   2012ޖަނަވަރީ  1
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 ސީނިއަރ އޮފިސަރ 

 ހުސަިއން އަޛުހ ން 

 އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ 

 މުހައ މަުދ ައނިލ  

 2012ޑިސެމ ބަުރ  20ނ    2012ޫޖނ   16

 ޑިރެކ ޓަރ 

 ޢަބ ދުއ ަރޙ ާމނ  ޞަލާޙ  ަރޝީދު 

 ސީނިއަރ ޑޭޓާ ޕ ރޮސެސިނ ގ އޮފިސަރ

 ުއނައިސ  هللا ޢަބ ދު

 ސީނިއަރ އޮފިސަރ 

 ހުސަިއން އަޛުހ ން 

 ސީނިއަރ އޮފިސަރ 

 މުހަްއމަުދ ފައްރ ްޒ 
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 މެނ ޑޭޓ :

    ނޑު މަސ އޫލިއ ޔަތު ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ދުވަހުނ  ދުވަަހށ  އެކި ސެކ ޝަނ ތަކުނ އައިސީޓީ ސެކ ޝަނުގެ މައިގަ

ނޑި އައިސީޓީ ސަޕޯޓ ތައ ދީ އަދި އައިސީޓި  ،އަނ ނަ ރިކުއެސ ޓ ތަކަށ  އެޓެނ ޑ ކޮށ  މުވައ ޒަފުނ ނަށ  މެުދނުކެ

 ސެކ ޝަނުގެ ވޯކ ޕ ލޭނ  ތަނ ފީޒުކުރުމަށ  މަސައ ކަތ ކުރުމެވެ.

 : ސެކ ޝަނުގެ މެނ ޑޭޓ ގައި ހިމެނޭ މަސައ ކަތ ތައ 

  ުއިރުޝާދ ލަފައާއި  ބޭނުނ ވާ  ގޮތުނ   ގުޅޭ  ސާމާނާ  އިލެކ ޓ ރޯނިކ   އަދި  އައިސީޓީ  ބޭނުނ ވާ  ހޯދަނ   އޮފީހަށ  

ބޭނުނ ވާ ފަރާތ ތަކުގެ ރިކުއަރމަނ ޓާއި އެއ ގޮތަށ   ،މިފަދަ ތަކެތި ހޯދުމަށ  ތައ ޔާރުކުރާ ސ ޕެސިފިކޭޝަނ ، ދިނުމާއި

 ތައ ޔާރުކޮށ ދިނުނ .

 . އޮފީހުނ  ފޯރުކޮށ ދޭ ޚިދުމަތ ތަކަށ  ބޭނުނ ވާ ސޮފ ޓ ވެއަރތައ  ފަރުމާކޮށ  ލިޔެ ތައ ޔާރުކުރުނ 

   . އައިސީޓީ އާއި ގުޅޭ ހާޑ ވެއަރ އަދި ސޮފ ޓ ވެއަރތައ  ބަލަހައ ޓާ އަޕ ޑޭޓ  ކުރުނ 

 . އިނ ތިހާބުތަކުގެ ނަތީޖާ ޕ ރޮސެސ  ކުރުމަށ  ބޭނުނ ވާ ފަނ ނީ އެހީތެރިކަނ  ކަމާބެހޭ ސެކ ޝަނަށ  ފޯރުކޮށ ދިނުނ 

  ާބޭނުނ ވ ފޮނުވުމަށ ޓަކައި  ތަނ ތަނަށ   ފޮނުވަނ ޖެހޭ  އެޕ ލިކޭޝަނ ތައ   ބޭނުނ ކުރާ  ގުޅިގެނ   އިނ ތިޚާބުތަކާއި 

 ވަޞީލަތ ތައ  ފޯރުކޮށ ދިނުނ .

 . ޑޭޓާބޭސ ތަކުގެ ބެކަޕ  ނެގުނ 

 . ކޮމިޝަނުގެ ސާވާތަކުގެ ރައ ކާތެރިކަނ  ކަށަވަރުކޮށ  ބެލެހެއ ޓުނ 

   . އޮފީހުގެ ކޮމ ޕިއުޓަރ ސިސ ޓަމ ތަކުގެ މެއިނ ޓަނަނ ސ  އާއި ނެޓ ވޯކ  ބެލެހެއ ޓުނ 

   މައ ސަލަތައ ޖެހޭ  ބަލަހައ ޓައި  ލިނ ކ   ޑޭޓާބޭސ   ގުޅާފައިވާ  ރެޖިސ ޓ ރޭޝަނާ  ނޭޝަނަލ   އޮފ   ޑިޕާޓ މަނ ޓ  

 ހައ ލުކުރުނ .

  ާދިރާސ ތަކެތި  ކަނ ތައ ތަކާއި  ބޭނުނ ވާ  ތަރައ ޤީކުރުމަށ ޓަކައި  މަސައ ކަތ ތައ   އޮފީހުގެ  ދާއިރާއިނ   އައިސީޓީ 

 ކުރުނ .

  އައިސީޓީގެ ދާއިރާއަށ  އޮފީހުގެ މުވައ ޒަފުނ  މަސައ ކަތަށ  ކަމާބެހޭ ސެކ ޝަނާ ގުޅިގެނ  އަހުލުވެރިކުރުނ. 
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 ލީގަލ  އެފެއާޒ  އެނ ޑ  ޕޮލިޓިކަލ  ޕާޓީ ރެގިއުލޭޝަނ  ޑިވިޜަނ    2.2.2 

I   ލީގަލ  އެފެއާޒ  ސެކ ޝަނ . 

 މުވައ ޒަފުނ ގެ މައުލޫމާތުތައ :      

 

 އަށ   2012އޮގަސ ޓ    21އިނ   2012ޖަނަވަރީ  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 އަށ   2012ޑިސެމ ބަރު  20އިނ   2012އޮގަސ ޓ     21

 ލީގަލ  ކައުނ ސެލ  

 ޚަދީޖާ ަރޝާ 

 އެސިސ ޓެނ ޓ  ލީގަލ  ކައުނ ސެލ  

 هللا ރިފްޢަތު ަޢބްދު

 ލީގަލ  އެސިސ ޓެނ ޓ  

 ރަމްިޒއްޔ  ައޙްަމދު 

 ޑިރެކ ޓަރ 

 ޚަދީޖާ ަރޝާ 

 ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކ ޓަރ  

 هللا ރިފްޢަތު ަޢބްދު

 އޮފިސަރ

 ރަމްިޒއްޔ  ައޙްަމދު 

 އޮފިސަރ

 ޝުޒްރ  ުމޙަްއމަދު 
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 މެނ ޑޭޓު:

 ިދިރާސާކުރުމާއ ގަވާއިދު  ޤާނޫނާއި  ގުޅޭގޮތުނ   މަސައ ކަތާއި  ޤާނޫނީ   ،ކޮމިޝަނުގެ  ބޭނުނ ވާ  ދުވަހަށ   ދުވަހުނ  

 ލަފާދިނުނ .

 ައެ ފަރާތ ތަކާ ގުޅައިގެނ  ނުވަތަ ލިޔެގެނ  އެ ،      ސެކ ޝަނ ގެ މަސައ ކަތާ ގުޅިގެނ  ހޯދަނ ޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއ ވާނަމ

 މަޢުލޫމާތެއ  ސެކ ޝަނުގެ މުވައ ޒަފުނ  މެދުވެރިކޮށ  ހޯދުނ .

 ިއަލަށ  ހުށަހެޅޭ މައ ސަލަތަކާ ގުޅިގެނ  ،          ކޯޓަށ  ހުށަހެޅިފައިވާ ނުވަތަ ކޯޓުގައި ހިނގަމުނ ދާ މައ ސަލަތަކާއ

 ކޮމިޝަނުނ  ކުރަނ ޖެހޭ އެނ މެހާ މަސައ ކަތ ތައ  ކުރުމާއި އެކަނ ކަނ  ބެލެހެއ ޓުނ .

 ައެ މައ ސަލައެއ  ، ކޮމިޝަނުގެ މަސައ ކަތާ ގުޅިގެނ  ނުވަތަ މުވައ ޒަފަކާ ބެހޭގޮތުނ  ބަލަނ ޖެހޭ މައ ސަލައެއ  ވާނަމ

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު ކޮމިޝަނަށ  އެރުވުނ . )ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުނ  ފަދަ މައ ސަލަތައ (، ބަލައި

 ިކުރުމާއ ކަނ ކަނ   އެނ މެހައި  ކުރަނ ޖެހޭ  ގުޅޭގޮތުނ   މައ ސަލަތަކާ  ހުށަހަޅަނ ޖެހޭ  ކޯޓަށ   ފަރާތުނ   ، ކޮމިޝަނުގެ 

 އެކަނ ކަނ  ބެލެހެއ ޓުނ .

 . ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުނ  ވަކާލާތު ކުރަނ ޖެހޭ ކަނ ކަމުގައި ވަކާލާތުކުރުނ 

 ިކުރުމާއ ކަނ ތައ ތައ   ޑ ރާފ ޓުކުރުމުގެ  ގަވާއިދުތައ   ޤާނޫނުތަކާއި  ހަދަނ ޖެހޭ  ގުޅިގެނ   މަސައ ކަތާ  ، ކޮމިޝަނުގެ 

 ޑ ރާފ ޓ ތައ  ފާސ ކުރުމަށ ޓަކައި ކަމާބެހޭ ފަރާތ ތަކަށ  ފޮނުވުނ .

  އިޞ ލާޙުތައ  ، ގެނ ނަނ ޖެހޭ އިޞ ލާޙުތައ  ފާހަގަކޮށ  ، ކޮމިޝަނުގެ މަސައ ކަތާ ގުޅުނ ހުރި ޤާނޫނުތައ  ދިރާސާކޮށ

 ގެނައުމުގެ ގޮތުނ  ކުރަނ ޖެހޭ ަކނ ތައ ތައ  ކުރުނ .

 . އިނ ތިޚާބީ އެއ ވެސ  ދާއިރާއަކުނ  މެނ ބަރަކު އުނިވެއ ޖެނަމަ އެކަނ  ކަށަވަރުކުރުނ 

 . ކޮމިޝަނުނ  ތައ ޔާރުކުރާ އެގ ރިމެނ ޓ ތަކަށ  ޤާނޫނީ ލަފާ ދިނުނ 

 ިއިނ ތިޚާބުތަާކބެހޭ ޤާނޫުނތަކާއި ގަވާއިދުތައ  އަދި ކޮމިޝަނުނ  އެކި ކަނ ކަމުގައި ، ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއ

 އަމަލުކުރުމަށ  ހަދާ އުސޫލުތައ  ބެލެހެއ ޓުނ .

  ިދިނުމާއ ލަފާ  ޤާނޫނީ  މައ ސަލަތަކުގައި  ހުށަހެޅޭ  ގުޅިގެނ   ކަނ ތައ ތަކާއި  މަނާ  ކުރުނ   ކުށ ތަކާއި  އިނ ތިޚާބީ 

 ފިޔަވަޅު އެޅުނ .

 . އިނ ތިޚާބުތަކާ ގުޅިގެނ  ޤާއިމ ކުރެވޭ ކޮމ ޕ ލެއިނ ޓ ސ  ބިއުރޯތައ  ރެގިއުލޭޓ ކޮށ  މޮނީޓަރ ކުރުނ 

   ބައިތައ މުހިއ މު  ޤާނޫނެއ ގެ  ކޮނ މެ  ބަލަހައ ޓާ  ރިކޯޑު  ޤާނޫނުތަކުގެ  ކުރައ ވާ  ތަސ ދީޤު  ރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔާ 

 ކޮމިޝަނާ ހިއ ސާކުރުނ .
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II.   ޕ ލޭނިނ ގ އެނ ޑ  މޮނިޓަރިނ ގ ސެކ ޝަނ 

 މުވައ ޒަފުނ ގެ މަޢުލޫމާތު:

 އަށ   2012އޮގަސ ޓ    21އިނ   2012ޖަނަވަރީ  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 އަށ   2012ޑިސެމ ބަރު  20އިނ   2012އޮގަސ ޓ    21

 

 

 

 ޕ ލޭނިނ ގ އޮފިސަރ

 ފ ތިމަތު ރަޝީދ  

 ސްޓެޓިސްިޓކްސް ޮއފިސަރ

 ޔުްމނ  ަރޝީދު 

 ޑިރެކ ޓަރ 

 ހަސަނ  ޒަކަިރއ ޔާ 

 އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ 

 އާިއޝަުތ ުޔޝ ފާ ޝާކިރު 

 ސީނިއަރ އޮފިސަރ

 ޔުްމނ  ަރޝީދު 

 އޮފިސަރ

 ފ ތިމަތު ރަޝީދ  

 ޑިރެކ ޓަރ 

 ޚަދީޖާ ަރޝާ 

 އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ 

 ސީނ  ަރޝީދު 
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ނޑު މަސ އޫލިއ ޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކޮނ މެ ދުވަހަކު ކޮމިޝަނަށ  އަނ ނަ ލިޔެކިއުނ ތަކާއި  މިސެކ ޝަނ ގެ މައިގަ

ކުރަމުނ  ގެނ ދޭތޯ ބަލައި  ނޑައަޅާފައިވާ މުއ ދަތުގައި އަމަލު  ކޮމިޝަނ ގެ ނިނ މެވުނ ތައ  ކޮމިޝަނުގެ ލަފާގެމަތިނ  ކަ

 ކޮމިޝަނުގެ ވަރކ  ޕ ލޭނ  އަދި ސ ޓ ރެޓެޖިކ  ޕ ލޭނ  ތައ ޔާރުކޮށ  ބަލަހައ ޓާ މޮނިޓަރކުރުމެވެ. މޮނިޓަރ ކުރުމާއި 

 

 މެނ ޑޭޓ :

 . ކޮމިޝަނ ގެ ދިގުރާސ ތާގެ ރޭވުނ  )ސ ޓ ރެޓެޖިކ  ޕ ލޭނ ( އެކުލަވާލުނ 

   ނޑުދަނޑިތައ  ޙާޞިލ ކުރެވޭ މިނ ވަރު ބެލޭނެ ނިޒާމެއ ނޑައެޅިފައިވާ ލަ ކޮމިޝަނ ގެ ސ ޓ ރެޓެޖިކ  ޕ ލޭނ ގައި ކަ

 ޤާއިމ ކޮށ  ޕ ލޭނ  ގަވާއިދުނ  މޮިނޓަރކުރުނ .

 . ކޮމިޝަނ ގެ އަހަރީ ވާރކ ޕ ލޭނ  އެކުލަވާލުނ 

  ުނޑިތައ  ޙާޞިލ ކުރެވޭ މިނ ވަރ ނޑުދަ ނޑައެޅިފައިވާ ލަ ކޮމިޝަނ ގެ އަހަރީ ވާރކ ޕ ލޭނ ގައި ޙާޞިލ ކުރުމަށ  ކަ

 އިވަލުއޭޓ ކުރުނ .

  ޭހިސާބާބެހ ތަފާސ   ފޯރުކޮށ ދީ  ފަރާތ ތަކަށ   ބޭނުނ ވާ  އެއ ކޮށ   ހިސާބުތައ   ތަފާސ   ދޭނ ޖެހޭ  ފަރާތ ތަކަށ   އެކި 

 ހުރިހާ ކަމެއ  ބެލެހެއ ޓުނ .

  . ކޮނ މެ އިނ ތިޚާބަކާ ބެހޭގޮތުނ  ތަފާސ ހިސާބު ރިޕޯޓެއ  ތައ ޔާރުކުރުނ 

  ކޮމިޝަނ  ތަރައ ޤީ ކުރުމަށ ޓަކައި އޮފީހުގެ މަސައ ކަތ ތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުނ  ކަނ ކަނ  ދިރާސާކޮށ  ރޭވުނ 

 ިއެޕ ލޭނ ގައިވާ ،          ކޮމިޝަނުގެ ސ ޓ ރެޓީޖިކ  ޕ ލޭނާ އެއ ގޮތަށ  ސެކ ޝަނ ގެ މަސައ ކަތ ތައ  ކުރިޔަށ ދޭތޯ ބަލައ

ނޑިތައ  ހާސިލުވާ މިނ ވަރު ބަލައި ނޑުދަ  ވަޒަނ ކުރުނ . ، ސެކ ޝަނާ ގުޅުނ ހުރި ލަ

 . ނޑައެޅުމުގައި ކޮމިޝަނަށ  ލަފާ ދިނުނ  ސެކ ޝަނ ތަކުގެ މެނ ޑޭޓ ތައ  ކަ

 . ކޮމިޝަނުނ  ނިނ މާ ނިނ މުނ ތައ  ކަމާ ގުޅޭ ސެކ ޝަނ ތަކުނ  ތަނ ފީޒު ކުރޭތޯ ބެލުނ 
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III  ޕަބ ލިކޭޝަނ  އެނ ޑ  އާކައިވ ސ  ސެކ ޝަނ . 

 މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު:    

 

 

 

 

 

 ޕަބ ލިކޭޝަނ  އެނ ޑ  އާކައިވ ސ  ސެކ ޝަނ  

ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަނުގެ ސްޓްރަކްޗަރ އަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއި  ގުޅިގެން 

އުފެދުނެވެ. ޕަބްލިކޭޝަން އެންޑް އާކައިވް     2119ސެޕްޓެމްބަރ    19ޕަބްލިކޭޝަން އެންޑް އާކައިވް ސެކްޝަން  

ސެކްޝަނަށް މަތިކުރެވުނު މަސައްކަތް ތަކުގެ ތެރޭގައި މައިގަނޑު ދެމަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ޕަބްލިކޭޝަން އަދި 

 އަރުޝީފުގެ މަސައްކަތްތައް މިސެކްޝަށް ހަވާލުކުރެވުނެވެ. 

 

 މެނ ޑޭޓ :

 ޕަބ ލިކޭޝަނ 

  ލީފ ލެޓ  އަދި ފޮތ ތަކުގެ ލޭއައުޓ  ތައ ޔާރުކޮށ  އެތަކެތި ޗާޕުކުރުނ . ، ސެކ ޝަނ ތަކުނ  ތައ ޔާރުކުރާ އެކި ކަރުދާސ 

 . ސެކ ޝަނ ތަކުނ  ބޭނުނ ވާ ރިކުއަރމަނ ޓާ އެއ ގޮތަށ  ބޭނުނ ވާ ޑިޒައިނ ތައ  ތައ ޔާރުކުރުނ 

  ުޗާޕ ބޭނުނ ވާ ފެނ ވަރަށ   އެހީގައި ސެކ ޝަނ ތަކުނ   ވަސީލަތ ތަކުގެ  ޗާޕުކުރާ  ކޮމިޝަނ ގައި ޤާއިމ ކުރެވިފައިހުރި 

އޮފީހުނ  ބޭރުނ  އެކަނ  ކުރުމަށ  ބޭނުނ ވާ ހާލަތުގައި އެކަނ ފުރިހަމަކުރުމަށ  ބޭނުނ ވާ ،       ކުރެވޭނަމަ ޗާޕުކުރުމާއި

 ފައިލ ތައ  ސެކ ޝަނާ ހަވާލުކުރުނ 

  ޓާސ ކ ފޯރސ  އަދި ކޮމިޝަނުގެ މުވައ ޒަފުނ ގެ ކާޑުގެ ،     އޮފިޝަލުނ ،    މޮނިޓަރުނ ،    މަނ ދޫބުނ ،    ކެނ ޑިޑޭޓުނ

ނޑައަޅާ ކާޑުތައ  ޗާޕުކުރުނ .  އިތުރުނ  ކޮމިޝަނުނ  ކަ

  ޭކުރުމަށ ޓަކައި ކޮމިޝަނުގެ ޓެކ ނިކަލ  އެހީތެރިކަނ  ފޯރުކޮށ ދ ޕަބ ލިކޭޝަނ ގެ މަސައ ކަތ ތައ   ޒަމާނާ އެއ ގޮތަށ  

 ސެކ ޝަނުގެ މަޝ ވަރާއާއެކު މަސައ ކަތ ތައ  ތަރައ ޤީކުރުނ .

 

 އެސިސ ޓަނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ 

 އަޙުމަުދ މުޢާޒު 

 ސީނިއަރ އޮފިސަރ

 ވިޝ ހު ސަީޢދު 

 ޑިރެކ ޓަރ 

 ޚަދީޖާ ަރޝާ 
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 އަރުޝީފ  

 ުކަމާގުޅޭ ސެކ ޝަނ  މެދުވެރިކޮށ  ކޮމިޝަނުގެ ރަސ މީ ލިޔެކިޔުނ ތަކާއި،       ޒާމާނީ ޓެކ ނޮލޮޖީގެ އެހީތެރިކަމާއެކ ،

 މަޢުލޫމާތުތައް ޑިޖިޓަލްކޮށް އަރުޝީފުކުރުން.، ރިކޯޑުތަކާއި ،ޗާޓުތަކާއި، ފޮޓޯތަކ އި

 ިލުއި ފަސޭކަމާއެކު ކޮމިޝަނުގެ ވިޔުގަ މެދުވެރިކޮށ  ބެލޭނެ އިނ ތިޒާމު ،   ކޮމިޝަނުގެ އަރުޝީފުގައި ބަހައ ޓާ ތަކެތ

 ޤާއިމު ކުރުނ .

 ިއެޕ ލޭނ ގައިވާ ،       ކޮމިޝަނުގެ ސ ޓ ރެޓީޖިކ  ޕ ލޭނާ އެއ ގޮތަށ  ސެކ ޝަނ ގެ މަސައ ކަތ ތައ  ކުރިޔަށ ދޭތޯ ބަލައ

ނޑިތައ  ހާސިލުވާ މިނ ވަރު ބަލައި ނޑުދަ  ވަޒަނ ކުރުނ . ، ސެކ ޝަނާ ގުޅުނ ހުރި ލަ

 . މީގެ އިތުރުނ  ކޮމިޝަނުނ  ހަވާލުކުރާ މަސައ ކަތ ތައ  ކުރުނ 



39  

 

                    ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2119

IV .  ޕޮލިޓިކަލ  ޕާޓީ ރެގިއުލޭޝަނ  ސެކ ޝަނ 

 މުވައ ޒަފުނ ގެ މަޢުލޫމާތު:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 މެނ ޑޭޓ :

  ސިޔާސީ ޕާޓީތައ  ރެގިއުލޭޓ  ކުރުމުގެ ގޮތުނ  ކުރަނ ޖެހޭ އެނ މެހާ މަސައ ކަތ ތައ  ޤާނޫނާ ގަވާއިދާ އެއ ގޮތައ  ކުރުނ 

   ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފެއ ދުމާއި ރަޖިސ ޓަރީކުރުމުގެ ކަނ ކަނ  ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު އަދި ކޮމިޝަނުނ

ނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއ ގޮތައ  ކުރުނ   ކަ

   ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ދަފ ތަރު ބެެލހެއ ޓުނ 

   ސިޔާސީ ޕާޓީގެ މެނ ބަރުނ ގެ ދަފ ތަރު ބެލެހެއ ުޓނ 

 ިއެޕ ލޭނ ގައިވާ ، ކޮމިޝަނުގެ ސ ޓ ރެޓީޖިކ  ޕ ލޭނާ އެއ ގޮތައ  ސެކ ޝަނ ގެ މަސައ ކަތ ތައ  ކުރިޔަށ ދޭތޯ ބަލައ

ނޑިތައ  ހާސިލުވާ މިނ ވަރު ބަލައި ނޑުދަ  ވަޒަނ ކުރުނ  ، ސެކ ޝަނާ ގުޅުނ ހުރި ލަ

  މީގެ އިތުރުނ  ކޮމިޝަނުނ  ސެކ ޝަނަށ  އަނ ގާ މަސައ ކަތ ތައ  ކުރުނ 

 ސީނިއަރ ޑޭޓާ ޕ ރޮސެސިނ ގ އޮފިސަރ 

 ުއނައިސ  هللا ޢަބ ދު

 އޮފިސަރ 

 ޔަީއޝް އަމްަޖދު 

 އޮފިސަރ 

 ޔަީއޝް އަމްަޖދު 

 އަށ   2012އޮގަސ ޓ    21އިނ   2012ޖަނަވަރީ  1

 އަށ   2012ޑިސެމ ބަރު  20އިނ   2012އޮގަސ ޓ    21

 އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ 

 ުއނައިސ  هللا ޢަބ ދު
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 އިލެކ ޝަނ ސ  ކޯޑިނޭޝަނ  އެނ ޑ  ޕ ލޭނިނ ގ ޑިވިޜަނ    2.2.2

I  އިލެކ ޝަނ ސ  ކޯޑިނޭޝަނ  ސެކ ޝަނ . 

 މުވައ ޒަފުނ ގެ މަޢުލޫމާތު:  

 އަށ   2012އޮގަސ ޓ    21އިނ   2012ޖަނަވަރީ  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 އަށ   2012ޑިސެމ ބަރު  20އިނ   2012އޮގަސ ޓ    21

 އޮފިސަރ

 ޙަސަން ފ އިްޤ މޫސ  

 ޑިރެކ ޓަރ 

 ހަސަނ  ޒަކަިރއ ޔާ 

 ކޯޑިނޭޓަރ 

 ޝަހުލ  އިސްމ ޢީލް 

 ސީނިއަރ ލޮޖިސ ޓިކ  އޮފިސަރ

 މ ހ  އަފިފް 

 އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ 

 ޝަހުލ  އިސްމ ޢީލް 

 ސީނިއަރ އޮފިސަރ

 މ ހ  އަފިފް 

 އޮފިސަރ

 ޙަސަން ފ އިްޤ މޫސ  

 ސީނިއަރ އޮފިސަރ

 އަޙ މަުދ ިޝފާޒ  



  41                    ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2119

 މެނ ޑޭޓ :

 . އިނ ތިޚާބީ ކަލަނ ޑަރ ތައ ޔާރުކުރުނ 

 . ވޯޓު ނެގުމާބެހޭ އޮޕަރޭޝަނ ގެ މަސައ ކަތ ތައ  ރާވައި ހިނ ގުނ 

   ޑައެޅުމުނ ނ ކަ ކޮމިޝަނުނ   ދުވަސ   ބާއ ވާ  ވޯޓުނެގުނ   އާނ މު  ހޯދުމުގެ  ޚިޔާލު  ރައ ޔިތުނ ގެ  އިނ ތިޚާބުތަކާއި 

 އެކަނ  ޢާނ މުކޮށ  އިޢުލާނ ކުރުނ .

 ާކޮމިޝަނުނ  ،      އިނ ތިޚާބުތަކާއި ރައ ޔިތުނ ގެ ޙިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓުތައ  ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިނ  ރާވައި ހިނ ގ

ނޑައަޅާ ތާރީޙ ތަކުގައި އިނ ތިޚާބުތައ  ބޭއ ވުނ .  ކަ

 ިބަލައިގަތުމުގެ އިނ ތިޒާމު ހަމަޖެއ ސުމާއި،             އިނ ތިޚާބުތަކަށ  ކުރިމަތިލާ ކެނ ޑިޑޭޓުނ ނަށ  ފޯމު ދޫކުރުމާއ ،

 މިކަމާ ގުޅޭ އެނ މެހާ ކަނ ކަނ  ބެލެހެއ ޓުނ .، ކެނ ޑިޑޭޓުނ ނަށ  ދޭނ ޖެހޭ ޖަވާބުތައ  ދިނުމާއި

 ިބެލެހެއ ޓުނ .، ނަނ  އަނބުރާ ގެނ ދާ ކެނ ޑިޑޭޓުނ ނަށ  ދޭނ ޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި އެ މަޢުލޫމާތު ޢާނ މުކުރުމާއ 

 ިއެކަމާ ގުޅޭގޮތުނ  ކުރަނ ޖެހޭ ކަނ ކަނ ކުރުނ .، ކެނ ޑިޑޭޓުނ ގެ ލިސ ޓ  ތަރުތީބުކުރުމަށ  ގުރުއަތުލުމާއ 

 ިއިލެކ ޝަނ  ބޭއ ވުމުގެ އިނ ތިޒާމުތައ  ހަމަޖައ ސައި އެކަނ  ހިނ ގައި ބެލެހެއ ޓުނ .-ބައ 

 . އިނ ތިޚާބުތަކަށ  ކުރިމަތިލާ ސިވިލ  ސަރވިސ  މުވައ ޒަފުނ ގެ މަޢުލޫމާތު ސިވިލ  ސަރވިސ  ކޮމިޝަނަށ  އެނ ގުނ 

 ިސަރވޭ ރިޕޯޓ  އެކުލަވާލުމަށ ފަހު ކޮމިޝަނަށ  ،      ވޯޓުފޮށި ބަހައ ޓާނެ ތަނ ތަނ  ހޯދައި އެތަނ ތަނ  ސަރވޭކުރުމާއ

ކަމާބެހޭ ސެކ ޝަނާ ގުޅިގެނ  އެތަނ ތަނުގެ އިނ ތިޒާމުތައ  ހަމަޖެއ ސުމުގެ މަސައ ކަތ  ކޯޑިނޭޓ ކޮށ  ،       ހުށަހަޅައި

 ބެލެހެއ ޓުނ .

  ާސެކ ޝަނ ކަމާބެހޭ  ފޮނުވުމަށ   މަރުކަޒުތަކަށ   އެތަކެތި  ތައ ޔާރުކޮށ   ތަކެތި  ބޭނުނ ވާ  މަރުކަޒުތަކަށ   ވޯޓުލާ 

 ހަވާލުކޮށ  މަރުކަޒުތަކަށ  އެތަކެތި ފޮނުވުނުކަނ  ކަށަވަރުކުރުނ .

 ިވޯޓުފޮށި ބަހައ ޓާ ތަނ ތަނުގެ ސަރަޙައ ދު އިޢުލާނ ކުރުނ . ބަހައ ޓާ ފޮށީގެ އަދަދާއ 

  ިއިނ ތިޚާބުތަކުގެ މަސައ ކަތަށ  ރާއ ޖެއާއި ރާއ ޖޭނ  ބޭރުނ  ބޭނުނ ވާ ތަކެތި ކަމާބެހޭ ސެކ ޝަނާ ގުޅިގެނ  ހޯދައ

 ކަމާބެހޭ ހުރިހާ އިނ ތިޒާމެއ  ބެލެހެއ ޓުނ .

   އިނ ތިޚާބުތަކަށ  ވޯޓުކަރުދާސ ތައ  ޑިޒައިނ ކޮށ  ތައ ޔާރުކުރުމާއި ވޯތުލާ ނިމުމުނ  ހަމޖެހިފައިވާ އުޞޫލުގެ މަތިނ

 ވޯޓު ކަރުދާސ ތައ  ނައ ތާލުނ .

   މިނޫނ ވެސ އަދި  ސާމާނު  ސެކިއުރިޓީ  ވޯޓުކަރުދާހާއި  ބޭނުނ ކުރެވޭ  މަސައ ކަތުގައި  އިނ ތިޚާބުތަކުގެ  އެކި  އެކި 

 އިނ ތިޚާބާއި ބެހޭ މުހިނ މު ހުރިހާ ލިޔެކިޔުމެއ  ރައ ކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއ ޓުނ .

 . އިނ ތިޚާބުތަކާ ގުޅޭ ރިޕޯޓ ތައ  ތައ ޔާރުކުރުނ 
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II.   ސިވިކ  އެޑިއުކޭޝަނ  ސެކ ޝަނ 

 މުވައ ޒަފުނ ގެ މަޢުލޫމާތު:

 އަށ   2012އޮގަސ ޓ    21އިނ   2012ޖަނަވަރީ  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 އަށ   2012ޑިސެމ ބަރު  20އިނ   2012އޮގަސ ޓ    21

 

 

 

 

 

 

 

 

ޕ ރޮގ ރާމ ތައ   ހޭލުނ ތެރިކުރުވުމަށ   ޢާނ މުނ   ގުޅޭގޮތުނ   އިނ ތިޚާބުތަކާ  މަސައ ކަތ ތަކަކީ  ކުރާ  މިސެކ ޝަނުނ  

ކޮމިޝަނ ގެ މެނ ޑޭޓ ގައިވާ ކަނ ކަމާއި ގުޅުނ ހުރި ޤާނޫނުތަކަށ  އަނ ނަ ބަދަލުތަކުގެ   ،ރާވައި ހިނ ގައި ބެލެހެއ ޓުމާއި

އަދި ވޯޓުލާ   ،ކޮމިޝަނ ގެ މަސައ ކަތ ތަކަށ  އަނ ނަ ބަދަލުތަކަށ  މުވައ ޒަފުނ  އަޙުލުވެރިކުރުވުމާއި  ،މަޢުލޫމާތުތަކާއި

އެނ މެހައި  ތަމ ރީނުކުރަނ ޖެހޭ  ގުޅިގެނ   އިނ ތިޚާބުތަކާއި  އިތުރުނ   އޮފިޝަލުނ ގެ  ޙަރަކާތ ތެރިވާ  މަރުކަޒުތަކުގައި 

 ފަރާތ ތައ  ތަމ ރީނ  ކުރުމުގެ މަސައ ކަތެވެ.

 

 އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ 

 އާިމނަތު އަޒީާފ 

 އެޑިއުކޭޝަނ   އޮފިސަރ

 ޝ ފިޢ  މުހައްމަދު 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 މަރްޔަމް ޝިޔާޒާ

ސީނިއަރ އެޑިއުކޭޝަން  
 އޮފިސަރ

 ޝަހުނީޒާ ޝަރީފް 

 އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ 

 އަޙުމަދު މުޢާޒު 

 އަށ     2012ސެޕ ޓެމ ބަރ    02ޖަނަވަރީ  ނ     01

 އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ 

 އ ިއޝަުތ ުޔޝްފ  ޝ ކިރު 

 އޮފިސަރ

 މަރްޔަމް ޝިޔާޒާ

 ސީނިއަރ އޮފިސަރ

 ޝަުހނީޒ  ޝަރީްފ 

 އޮފިސަރ

 ޝ ފިޢ  މުަހއްމަުދ 

 އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ 

 ޝަހުލ  އިސްމ ޢީލް 
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III.   އިލެކ ޓޯރަލ  ރެޖިސ ޓ ރޭޝަނ  ސެކ ޝަނ 

 އަށ   2012އޮގަސ ޓ    21އިނ   2012ޖަނަވަރީ  1

 

 

 

 

 

 

 އަށ   2012ޑިސެމ ބަރު  20އިނ   2012އޮގަސ ޓ    21

 

 

 

 

 

 

 

 

ނޑައެޅުމުގެ މަސައ ކަތާއި ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައ ޤު   ،މި ސެކ ޝަނުނ  ކުރާނީ އިނ ތިޚާބުތަކުގައި އިނ ތިޚާބީ ދާއިރާތައ  ކަ

ހިސާބު  ތަފާތު  މީހުނ ގެ  ވޯޓުލީ  މަސައ ކަތާއި  ބެހެލެއ ޓުމުގެ  އެކުލަވާލައި  ރަޖިސ ޓަރީ  ފައިނަލ   މީހުނ ގެ  ލިބިފައިވާ 

 ބެލެހެއ ޓުމަށ  ބޭނުނ ވާ މައުލޫމާތު އެއ ކުރުމުގެ މަސައ ކަތެވެ.

 ސީނިއަރ އޮފިސަރ

 އަލީ އަބްދުލްރަޙްމާން 

 ފެިށގެނ   2012ޫޖނ   16

 ސީނިއަރ ރަޖިސ ޓ ރޭޝަނ  އޮފިސަރ

 ފަރުހާނާ އަބޫބަކުރު

 

 އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ 

 އާިމނަތު އަޒީާފ 

 ސީނިއަރ އޮފިސަރ

 ފަރުހާނާ އަބޫބަކުރު

 އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ 

 ޝަހުލ  އިސްމ ޢީލް 

 ސީނިއަރ އޮފިސަރ

 އަލީ އަބްދުލްރަޙްމާން 
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 ކޮމިޝަނުގެ މަޤާމ ތަކަށ  އައި ބަދަލު  2.2

 ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމިޝަނ ގެ ވަޒީފާއަށ  އަލަށ  ގުޅިވަޑައިގެނ ފައިވާ ދާއިމީ މުވައ ޒަފުނ   2012

 

 

 

 

 

 

 

 ނަނ   މަގާމ   ސެކ ޝަނ  

އިނ ފޮޭމޝަނ  ކޮިމއުނިކޭޝަނ  ޓެކ ނޮޮލޖީ 

 ސެކ ޝަނ  

 ރައ ސާމ  ައބ ދުޢ ަރއ ާޒގު  (2ސިސ ޓަމ  އެޑ ިމނިސ ޓ ރޭަޓރ )އެމ .ެއސ  

އިނ ފޮޭމޝަނ  ކޮިމއުނިކޭޝަނ  ޓެކ ނޮޮލޖީ 

 ސެކ ޝަނ  

 މުަޙއ ަމދު ފައ ރާޒ   (1ސީނިައރ އޮިފސަރ )ެއމ .ެއސ  

އިނ ފޮޭމޝަނ  ކޮިމއުނިކޭޝަނ  ޓެކ ނޮޮލޖީ 

 ސެކ ޝަނ  

 މުހައ މަދު އަނިލ   (2އެިސސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ )ެއމ .ެއސ  

 އަލީ ޢަބ ދުޢ ރަޙ މާނ   (1ސީނިައރ އޮިފސަރ )ެއމ .ެއސ   އިލެކ ޓޯރަލ  ރަިޖސ ޓ ރޭަޝނ  ސެކ ަޝނ 

 މުަޙއ ަމދު ާރއިފ  އިބ ރާިހމ  އީސަ  (2އޮފިަސރ )ޖީ.ެއސ   ހިއުަމނ  ރިޯސސ  މެޭނޖ މަނ ޓ  ސެކ ޝަނ  

 އާޢިޝަތު ޝިފ ޒާ  (2އޮފިަސރ )ޖީ.ެއސ   އެޑ ިމނިސ ޓ ޭރޝަނ  ސެކ ަޝނ  

 ފާތިމަތު ސަުއޝަނ   (2އެިސސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ )ެއމ .ެއސ   ކޮމިޝަަނރސ  ިބއުރޯ 

 އަބ ދުލ  ބާސިތު ޙަަސނ   (2އޮފިަސރ )ޖީ.ެއސ   ހިއުަމނ  ރިޯސސ  ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ  ސެކ ޝަނ  

 ފާތިމަތު ޝައ މާ ަޤއ ޔޫމ   (2އޮފިަސރ )ޖީ.ެއސ   ކޮމިޝަަނރސ  ިބއުރޯ 
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  ވަކިކުރެވިފައިވާ ދާއިމީ މުވައ ޒަފުނ  ހުރެ ސަބަބުތަކާ އެކި ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމިޝަނ ގެ ވަޒީފާއިނ  އެކި 2012

 

 

 

 

 

 

 

 ނަނ   މަގާމ   ސެކ ޝަނ  

އިނ ފޮޭމޝަނ  ކޮިމއުނިކޭޝަނ  ޓެކ ނޮޮލޖީ 

 ސެކ ޝަނ  

 ރައ ސާމ  ައބ ދުޢ ަރއ ާޒގު  (2ސިސ ޓަމ  އެޑ ިމނިސ ޓ ރޭަޓރ )އެމ .ެއސ  

 هللاނާދިޔާ ައބ ދު (2އެިސސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ )ެއމ .ެއސ   ކޮމިޝަަނރސ  ިބއުރޯ 

 މުސ ަޢދު ސަީއދު  (2އެިސސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ )ެއމ .ެއސ   އިލެކ ޓޯރަލ  ރަިޖސ ޓ ރޭަޝނ  ސެކ ަޝނ 

 ފާތިމަތު ޒުހުދާ  (2އެިސސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ )ެއމ .ެއސ   އެޑ ިމނިސ ޓ ޭރޝަނ  ސެކ ަޝނ  

 ޔޫޝަޢު ނަސީމ   (1ސީނިައރ އޮިފސަރ )ެއމ .ެއސ   ކޮމިޝަަނރސ  ިބއުރޯ 

އިނ ފޮޭމޝަނ  ކޮިމއުނިކޭޝަނ  ޓެކ ނޮޮލޖީ 

 ސެކ ޝަނ  

 މުަޙއ ަމދު ފައ ރާޒ   (1ސީނިައރ އޮިފސަރ )ެއމ .ެއސ  

 ނަޒީހާ ހުަސއިނ   (2އޮފިަސރ )ޖީ.ެއސ   ހިއުަމނ  ރިޯސސ  ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ  ސެކ ޝަނ  

 އަޙ މަދު ޝިާފޒު  (2އޮފިަސރ )ޖީ.ެއސ   ހިއުަމނ  ރިޯސސ  ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ  ސެކ ޝަނ  

 މަހުިދއ ޔާ ރުޝ ދީ  (2އޮފިަސރ )ޖީ.ެއސ   ހިއުަމނ  ރިޯސސ  ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ  ސެކ ޝަނ  

 هللاރިފ ޢަތު އަބ ދު (2ެއމ .ެއސ  )ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކ ޓަރ   ލީގަލ  ސެކ ޝަނ  
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   ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމިޝަނ ގެ މުވައ ޒަފުނ ގެ މަޤާމ ތަކަށ  އައިސ ފައިވާ ބަދަލު 2012

  

 މިހާރު މަޤާމ  

 އޮތ  ސެކ ޝަނ  
 ނަނ   މަގާމ /ކ ލެސިފިކޭޝަނ   ވަޒީފާ ދެއ ވި ތާރިޙ   ކުރިނ  ހުރި 

 2012ޖަނަވަރީ  01 އައި.ސީ.ޓީ އައި.ސީ.ޓީ
ސިސ ޓަމ  އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޓަރ )އެމ .އެސ  

2) 
 ރައ ސާމ  އަބ ދުޢ ރައ ޒާގު

 މުޙައ މަދު ފައ ރާޒ   (1ސީނިއަރ އޮފިސަރ )އެމ .އެސ   2012އޯގަސ ޓ    27 އައި.ސީ.ޓީ އައި.ސީ.ޓީ

 މުހައ މަދު އަނިލ   (2އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ )އެމ .އެސ   2012ޖޫނ   16 އައި.ސީ.ޓީ އައި.ސީ.ޓީ

 އަލީ ޢަބ ދުޢ ރަޙ މާނ  (1ސީނިއަރ އޮފިސަރ )އެމ .އެސ   2012ޖޫނ   16 އައި.ސީ.ޓީ ރަޖިސ ޓ ރޭޝަނ 

 މުޙައ މަދު ރާއިފ  އިބ ރާހިމ  އީސ   (2އޮފިސަރ )ޖީ.އެސ   2012ޖުލައި  02 އެޗ .އާރ  އެޗ .އާރ 

 އާޢިޝަތު ިޝފ ޒާ (2އޮފިސަރ )ޖީ.އެސ   2012ޖުލައި  02 އެޑ މިނ  އެޑ މިނ 

 ފާތިމަތު ސައުޝަނ   (2އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ )އެމ .އެސ   2012ސެޕ ޓެމ ބަރ  15 ބިއުރޯ ބިއުރޯ

 އަބ ދުލ  ބާސިތު ޙަސަނ  (2އޮފިސަރ )ޖީ.އެސ   2012ސެޕ ޓެމ ބަރ  22 އެޗ .އާރ  އެޗ .އާރ 

 ފާތިމަތު ޝައ މާ ޤައ ޔޫމ  (2އޮފިސަރ )ޖީ.އެސ   2012އޮކ ޓޯބަރ  15 ބިއުރޯ ބިއުރޯ

 ފާތިމަތު ޝަބާ ބާގިރު  (1ސީނިއަރ އޮފިސަރ )އެމ .އެސ   2012ސެޕ ޓެމ ބަރ  22 ބިއުރޯ ބިއުރޯ

 އުނައިސ هللا އަބ ދު (2އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ )އެމ .އެސ   2012ޖޫނ   12 ސިވިކ  ޕީ.ޕީ.އާރ 
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  ރާއ ޖެއިނ  ބޭރުގައި ހިނ ގުނު ތަމ ރީނު ޕ ރޮގ ރާމ ތައ   2.2

  

 

 

 # ޕ ރޮގ ރާމ   ގައުމު  ބައިވެރިވެވަޑައިގެނ ނެވި މުވައ ޒަފުނ   މުއ ދަތު 

 - 12ނޮވެމ ަބރ  2012

12 

 އެިސސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ ަމރ ޔަމ  ަނޒ ރީނާ 

 ސިނީައރ އޮިފސަރ އާމިނަތު ސަމ ރާ 

 ސ ރީލަނ ކާ 

ސ ޓަޑީ ޓުއަރ އޮނ  

"ޕ ރެސިޑެނ ޝިއަލ  

އިލެކ ޝަނ  އޮފ  

 ސ ރީލަނ ކާ"

1 

 # ޕ ރޮގ ރާމ   ގައުމު  ބައިވެރިވެވަޑައިގެނ ނެވި މުވައ ޒަފުނ   މުއ ދަތު 

 25 - 22ޖަނަވަރީ  2012

 ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސ  އަމ ޖަދު މުޞ ޠަފާ

 ކޮމިޝަނުގެ މެނ ބަރ އަޙ މަދު އަކ ރަމ 

 ލީގަލ  ކައުނ ސެލ  ޚަދީޖާ ރަޝާ

 

 އިނ ިޑއާ 

އިނ ޓަނޭޝަނަލ   "

މޭކިނ   އޮނ   ކޮނ ފަރެނ ސ  

އިލެކ ޝަނ ސ   އަވަރ 

އެނ ޑ   އިނ ކ ލޫސިވ  

އަދި  އެކ ސިސިބަލ " 

ޑޭ"  ސ   ވޯޓަރ " އިނ ޑިއާގެ 

 ފާހަގަކުރުމުގެ ރަސ މިއ ޔާތު

1 

 22 - 22ޖަނަވަރީ  2012 

ކޮމިޝަުނގެ މެނ ބަރ ިއސ މާޢީލ  ޙަީބުބ 

 ޢަބ ުދއ ރަީހމ  

 އެނަލިސ ޓ  ައޙ ަމދު ުމއާޒ  

 ގާނާ 

ވަނަ "އިނ ޓަނޭޝަނަލ   17

އިލެކ ޓޯރަލ  އެވެއަރނަސ  

 ސިމ ޕޯސިއަމ "

2 

ފެބ ރުައރީ 2019  

2 - 5 

 ކޮމިޝަުނގެ ރަީއސ  ައޙ ަމދު ޝަރީފ  

 ކޮމިޝަުނގެ މެނ ބަރ ައޙ މަދު އަކ ރަމ  

 ޖޯޑަނ  

އަރަބ  އިލެކ ޝަނ  

މެނޭޖ މަނ ޓ  ބޮޑީސ  )އަރަބ  

ވަނަ  2އީ.އެމ .ބީސ ( ގެ 

"ޖެނެރަލ  އެސެމ ބ ލީ" އަދި  

ރީޖަނަލ  ވާރކ ސޮޕ  އޮނ  

"އިލެކ ޓޯރަލ  ކޮމ ޕ ލެއިނ ޓ ސ  

އެޕީލ  އިނ  އަރަބ  

 ކަނ ޓ ރީސ "

2 
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 ޖަލ ސާ ވާރކ ޝޮޕ ތައ   ،ރާއ ޖެއާއި ރާއ ޖޭނ  ބޭރުނ  ބައިވެރިވި ސެމިނަރ 2.5 

 

 

 

 

 # ޕ ރޮގ ރާމ   ގައުމު  ބައިވެރިވެވަޑައިގެނ ނެވި މުވައ ޒަފުނ   މުއ ދަތު 

 -  17ޖޫނ     2012

12 

ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސ  އަމ ޖަދު 

 މުޞ ޠަފާ 

 ކޮމިޝަނުގެ މެނ ބަރ އަޙ މަދު އަކ ރަމ 

މޮރިޝިއަ 

 ސ 

"ސިމ ޕޯސިއަމ  އޮނ  ކޮމަޑ ރޭޝަނ  

އިޔަރސ  ކޮމިޓެޑ   60އޮފ  

 ސަރވިސ "

2 

 2ސެޕ ޓެމ ބަރު  2012

- 5 

ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސ  އަމ ޖަދު 

 މުޞ ޠަފާ 

 ކޮމިޝަނުގެ މެނ ބަރ އަޙ މަދު އަކ ރަމ 

هللا އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ ޢަބ ދު

 އުނައިސ 

 އިނ ޑިއާ

ލޑ   އެސޯސިއޭޝަނ  ފޯ ވާ

އިލެކ ޝަނ  މެނޭޖ މަނ ޓ  ބޯޑީސ  

ވަނަ "ޖެނެރަލ   2ވެބ ( ގެ -)އޭ

އެސެމ ބ ލީ" އަދި "އިނ ޓަނޭޝަނަލ  

ކޮނ ފަރެނ ސ  އޮނ  އިނީޝިއޭޓިވ ސ  

އެނ ޑ  ޗެލެނ ޖެސ  އޮފ  ސޯޝިއަލ  

މީޑިއާ އެނ ޑ  އިނ ފޮމޭޝަނ  

 ޓެކ ނޮލޮޖީ އިނ  އިލެކ ޝަނ ސ "

5 

 -11ޑިސެމ ަބރު  2012

15 

ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސ  އަޙ މަދު 

 އަކ ރަމ 

 ކޮމިޝަނުގެ މެނ ބަރ ފުއާދު ތައުފީޤ  

 ޑިރެކ ޓަރ ޚަދީޖާ ރަޝާ 

 އިނ ޑިއާ

"މެމޮރަނ ޑަމ  އޮނ  މިއުޗުއަލ  

އަނ ޑަސ ޓޭނ ޑިނ ގ އެނ ޑ  

ކޯޕަރޭޝަނ  އިނ  ދަ ފީލ ޑ  އޮފ  

ސޮއި ކުރުމުގެ  އިލެކ ޝަނ ސ " ގައި

 ރަސ މިއ ޔާތު

 

6 
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 ރާއ ޖެއިނ  ބޭރުގެ އިނ ތިޚާބުތައ  އޮބ ޒާވ  ކުރުނ   2.6 

 

 

 

 # ޕ ރޮގ ރާމ   ގައުމު  ބައިވެރިވެވަޑައިގެނ ނެވި މުވައ ޒަފުނ   މުއ ދަތު 

 25 -22މާރިޗު 2019 

ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސ  އަމ ޖަދު 
 މުޞ ޠަފާ 

ކޮމިޝަނުގެ މެނ ބަރ އިސ މާޢީލ  
 ޙަބީބު ޢަބ ދުއ ރަހީމ 

  

 ތައިލޭނ ޑ  

"ޖެނެރަލ  އިލެކ ޝަނ  އޮފ  

މެމ ބަރސ  އޮފ  ދަ ހައުސ  އޮފ  

 ރެޕ ރެޒެނ ޓޭޓިވ ސ  އޮފ  ތައިލޭނ ޑ "

1 

 - 15އެޕ ރީލ   2012

12 

 ކޮމިޝަނުގެ ރައީސ  އަޙ މަދު ޝަރީފ 

 ކޮމިޝަނުގެ މެނ ބަރ އަޙ މަދު އަކ ރަމ 

 ކޮމިޝަނުގެ މެނ ބަރ ޢަލީ ނަޝާޠު 

އިނ ޑޮނޭސި

 އާ

 –"އިލެކ ޝަނ  ވިޒިޓަރ ޕ ރޮގ ރާމ  

އިނ ޑޮނޭސިއަނ  ކޮނ  ކަރެނ ޓ  

 "2012އިލެކ ޝަނ  

2 

 - 11މެއި  2012 

15 

ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސ  އަމ ޖަދު 

 މުޞ ޠަފާ 

ކޮމިޝަނުގެ މެނ ބަރ އިސ މާޢީލ  

 ޙަބީބު ޢަބ ދުއ ރަހީމ 

 ފިލިޕީނ ސ  

ނޭޝަނަލ  އެނ ޑ  ލޯކަލ   2012"

 އިލެކ ޝަނ ސ "

2 

 -12ސެޕ ޓެމ ބަރު  2012

12 

ކޮމިޝަނުގެ މެނ ބަރ އިސ މާޢީލ  

 ޙަބީބު ޢަބ ދުއ ރަހީމ 

 ސ ރީލަނ ކާ 

"އިނ ޓަނޭޝަނަލ  އޮބ ޒަވޭޝަނ  އޮނ  

ޕ ރެސިޑެނ ޓ  އިލެކ ޝަނ ސ  އޮފ  

 ސ ރީލަނ ކާ"

2 
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 ބޭރުގެ ފަރާތ ތަކާއެކު ބޭއ ވުނު ބައ ދަލުވުނ ތައ  

 އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނުގެ މެނ ބަރުނ ނާ ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ވަފ ުދތަކާ އެކު ބޭއ ވުނު ބައ ދަލުވުނ ަތއ 

އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސް އޮން މޭކިން އަވަރ އިލެކްޝަންސް އިންކްލޫސިވް އެންޑް އެކްސިސިބަލް" އަދި "
 އިންޑިއާގެ "ވޯޓަރސް ޑޭ" ފާހަގަކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވި ވަފުދު.

 

 ވަނަ "އިންޓަނޭޝަނަލް އިލެކްޓޯރަލް އެވެއަރނަސް  ސިމްޕޯސިއަމް" 17

ވަނަ "ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީ" އަދި   3އަރަބް އިލެކްޝަން މެނޭޖްމަންޓް ބޮޑީސް )އަރަބް އީ.އެމް.ބީސް( ގެ 
 ރީޖަނަލް ވާރކްސޮޕް އޮން "އިލެކްޓޯރަލް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެޕީލް އިން އަރަބް ކަންޓްރީސް"

 

 “2119އިންޑޮނޭސިއަން ކޮން ކަރެންޓް އިލެކްޝަން  –އިލެކްޝަން ވިޒިޓަރ ޕްރޮގްރާމް ”
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 ސިޔާސީ ޕާޓީ ތަކާބެހޭ ބައި   2 

I   ުސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ދަފ ތަރ 

އެގޮތުނ    އެހެނ   ކުރެވުނެވެ.  މަސައ ކަތ   ބެލެހެއ ޓުމުގެ  ދަފ ތަރު   އަހަރުވެސ   މި  އެއ ފަދައިނ   އަހަރުތަކެކޭވެސ  

ސިޔާސީ ،         ގައި ބުނެފައިވާ ކަނ ކަނ  ފުރިހަމަކުރެވި  1،2،2،2،5ވަނަ މާއ ދާގެ    17ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނުގެ  

ވަނަ   2012ދަފ ތަރު ވަނީ އަޕ ޑޭޓ  ކުރެވިފައެވެ. އަދި  ،       ޕާޓީތަކުނ  ހޯދަނ ޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށ  ލިޔުމުނ  އެދި

ޕާޓީތަކުގެ   2އަހަރުގައި   ދަފ ތަރުގައި ހިމެނުނެވެ. މި  ޕާޓީގެ  ކުރެވި ސިޔާސީ  އަލަށ  ރަޖިސ ޓަރީ  ޕާޓީއެއ   ސިޔާސީ 

 ތަފ ސީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 

 ވަނަ އަހަރު އަލަށ  އުފެއ ދި އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ދަފ ތަރުގައި ހިމެނިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ތަފ ޞީލ   2012

 ޕާޓީގެ މަސ އޫލުވެރިޔާ  ރަޖިސ ޓަރީ ކުރެވުނު ތާރީޙ   ޕާޓީގެ ނަނ  

 އަޙ މަދު ޝިާހމ   2012ޖަނަވަރީ  20 މޯލ ޑިވ ސ  ލޭބަރ އެނ ޑ  ޯސޝަލ  ޑިމޮކ ރެޓިކ  ޕާޓީ

 هللاޢަބ ުދއ ަރޙީމ  ަޢބ ދު 2012ޖަނަވަރީ  21 ޕީޕަލ ސ  ނޭޝަނަލ  ކޮނ ގ ރެސ  

 މަޢުމޫނ  ޢަބ ދުލ ޤައ ޫޔމ   2012ނޮވެމ ަބރ  20 މޯލ ޑިވ ސ  ރިފޯމ  މޫވ މަނ ޓ  
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II   ުސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ދަފ ތަރަށ  އައި ބަދަލ 

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އިސ  މެނ ބަރުނ ނާއި ކައުނ ސިލ  މެނ ބަރުނ ގެ ލިސ ޓަށ  އަނ ނަ ބަދަލުތައ  ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުނ  

 އެބަދަލުތައ  ވާނީ ދަފ ތަރުގައި ހިމެނިފައެވެ. ،އެނ ގުމުނ 

III   ީސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މެނ ބަރުނ ގެ ރަޖިސ ޓަރ 

 

IV    ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުނ  ހުށަހަޅާ އޮޑިޓ  ރިޕޯޓ  އަދި އަހަރީ ރިޕޯޓ 

 

 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށ  ޕާޓީގައި ތިބި މެނ ބަރުނ ގެ ޢަދަދު  2019
 ޕާޓީގެ ނަނ   މެނ ބަރުނ ގެ ޢަދަދު 

 ދިވެހިރައ ޔިތުނ ގެ ޑިމޮކ ރެޓިކ  ޕާޓީ )އެމ .ޑީ.ޕީ( 53758

 ދިވެހި ރައ ޔިތުނ ގެ ޕާޓީ )ޑީ.އާރ .ޕި( 2995 

 ޢަދާލަތު ޕާޓީ )އޭ.ޕީ( 6731 

 ޖުމ ހޫރީ ޕާޓީ )ޖޭ.ޕީ( 12131 

 ޕ ރޮގެރ ސިވ  ޕާޓީ އޮފ  މޯލ ޑިވ ސ  )ޕީ.ޕީ.އެމ ( 36063 

 މޯލ ޑިވ ސ  ޑިވެލޮޕ މެނ ޓ  އެލައަނ ސ  )އެމ .ޑީ.އޭ( 8428 

 މޯލ ޑިވ ސ  ތާރޑ ވޭ ޑިމޮކ ރެޓ ސ  )އެމ .ޓީ.ޑީ( 3246 

 މޯލ ޑިވ ސ  ލޭބަރ އެނ ޑ  ސޯޝަލ  ޑިމޮކ ރެޓިކ  ޕާޓީ  2958 

 ޕީޕަލ ސ  ނެޝަނަލ  ކޮނ ގ ރެސ   4199 

 މޯލ ޑިވ ސ  ރިފޯމ  މޫވ މަނ ޓ   3049 

އަހަރީ ރިޕޯޓ  ހުށަހެޅި 

 ތާރީޚ  

އަހަރީ ރިޕޯޓ  

ހުށަހަޅަނ ޖެހޭ 

 ތާރީޚ  

އޮޑިޓ  ރިޕޯޓ  

 ހުށަހެޅި ތާރީޚ  

އޮޑިޓ  ރިޕޯޓ  

ހުށަހަޅަނ ޖެހޭ 

 ތާރީޚ  

 ޕާޓީގެ ނަނ  

ދިވެިހަރއ ޔިތުނ ގެ ޑިމޮކ ރެޓިކ  ޕާޓީ  2012މެއި  12 2012މެއި  02 2012މާޗ   01 2012އެޕ ރީލ   22

 )އެމ .ޑީ.ޕީ(

 ދިވެހި ރައ ޔިުތނ ގެ ޕާޓީ )ޑީ.އާރ .ޕި( 2012މެއި  12 ހުށަހަޅާަފއި ނުވޭ  2012މާޗ   01 ހުށަހަޅާަފއި ނުވޭ 

 ޢަދާލަތު ޕާޓީ )އޭ.ޕީ( 2012މެއި  12 ހުށަހަޅާަފއި ނުވޭ  2012މާޗ   01 2012މެއި  15

 ޖުމ ޫހރީ ޕާޓީ )ޖޭ.ޕީ( 2012މެއި  12 2012މާރޗ   21 2012މާޗ   01 2012ފެބުރުއަރީ  22

ޕ ރޮެގރ ިސވ  ޕާޓީ އޮފ  މޯލ ިޑވ ސ   2012މެއި  12 2012މެއި  07 2012މާޗ   01 2012މެއި  12

 )ޕީ.ޕީ.އެމ (

ފެބުރުއަރީ  02 2012މާޗ   01 ހުށަހަޅާަފއި ނުވޭ 

2012 

މޯލ ޑިވ ސ  ޑިވެލޮޕ މެނ ޓ  އެލަައނ ސ   2012މެއި  12

 )އެމ .ޑީ.އޭ(
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V    ސިޔާސީ ޕާޓީތައ  ޖޫރިމަނާ ކުރުނ 

ވަނަ މާއ ދާއިނ  އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނަށ    22)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ    2012/2ޤާނޫނު ނަނ ބަރު  

 ލިބިފައިވާ ބާރުގެ ދަށުނ  އަނ ނަނިވި ސަބަބުތަކާހުރެ ސިޔާސީ ޕާޓީތައ  ވަނީ ޖޫރިމަނާ ކުރެވިފައިވެއެވެ.

 

VI    ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ މުއާމަލާތ  ކުރުނ 

ޢަދާލަތު ޕާޓީ އަދި ޕ ރޮގ ރެސިވ  ޕާޓީ އޮފ  މޯލ ޑިވ ސ  އިނ  އެ ޕާޓީތަކުގެ އަހަރީ ،    ދިވެހި ރައ ޔިތުނ ގެ ޑިމޮކ ރެޓިކ  ޕާޓީ

ނުކުރުމަށ   ތަކުރާތު  އެކަނ   ވާނީ  އެޕާޓީތަކަށ   ނުވާތީ  ހުށަހަޅާފައި  ތެރޭގައި  މުއ ދަތުގެ  ދީފައިވާ  ހުށަހަޅަނ   ރިޕޯޓ  

 ނަސޭޙަތ ތެރިވެ ލިޔުމުނ  އިނ ޒާރުދެވިފައެވެ. 

 

 

 

 

 

 

ޖޫރިމަނާ ކުރި  ޕާޓިގެ ނަނ  

 ޢަދަދު 

 ޖޫރިމަނާ ކުރި ސަބަބު  ޖޫރިމަނާ ކުރި ތާރީޚ  

 2012މެއި  22 50000/- ޢަދާލަތު ޕާޓީ
ވަނަ އަހަުރގެ އޮޑިޓ  ރިޕޯޓ  ުހށަހަޅަނ ޖެހޭ  2012

 މުއ ދަތުަގއި ހުށަަހޅާފައި ުނވާތީ 

 2012މެއި  12 25000/- ދިވެހި ރައ ޔިުތނ ގެ ޕާޓީ 
ވަނަ އަހަުރގެ އޮޑިޓ  ރިޕޯޓ  ުހށަހަޅަނ ޖެހޭ  2017

 މުއ ދަތުަގއި ހުށަަހޅާފައި ުނވާތީ 

 2012މެއި  22 50000/- ދިވެހި ރައ ޔިުތނ ގެ ޕާޓީ 
ވަނަ އަހަުރގެ އޮޑިޓ  ރިޕޯޓ  ުހށަހަޅަނ ޖެހޭ  2012

 މުއ ދަތުަގއި ހުށަަހޅާފައި ުނވާތީ 

ޕ ރޮގ ރެިސވ  ޕާޓީ އޮފ  

 މޯލ ޑިވ ސ  

 2012މެއި  22 20000/-
ފައިާސގެ ހިާސބުތައ  ޕާޓީނ  ބަލަަހއ ޓާަފއި ނުވާަކމަށ  

 އޮޑިޓ ަގއި ބަޔާނ ކޮށ ަފިއވާތީ 
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VII    ސިޔާސީ ޕާޓީތައ  އުވާލުމާއި އިޢާދަ ކުރުނ 

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއ    10ވަނަ އަހަރު އެއ ވެސ  ސިޔާސީ ޕާޓީއެއ  އުވާލެވިފައެއ  ނުވެއެވެ. އަދި އައު    2012 

 ފަރާތަކަށ  އެ ހުއ ދަ ދެވުނެވެ. މި ޕާޓީތަކުގެ ތަފ ސީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 2އުފެއ ދުމަށ  ހުއ ދައަށ  އެދި 

 

 

 

 

 

 

 ވަނަ އަހަރު އުފެއ ދުމަށ  އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނަށ  ހުށަހެޅި ޕާޓީތަކުގެ ތަފ ޞީލ   2012

 ހުއަދައަށ  އެދުނު ފަރާތ   ހުއ ދައަށ  އެދުނު ނަނ   ފޯމ  ހުށަހެޅި ތާރީޙ  

2019ޖަނަަވރީ  02  މުަޙއ ަމދު ިއސ މާޢީލ   ކަރިސ މާ ޕާޓީ މޯލ ިޑވ ސ   

2019ފެބުުރއަރީ  06  ޢިބ ރާީހމ  ަޙސަނ   މޯލ ޑިވ ސ  ރިފޯމ  މޫވ މަނ ޓ   

2019ފެބުުރއަރީ  11  އަޙ މަދު ޝަީފޤ  ިއބ ރާީހމ  ޫމސާ  ދަުރމަަވނ ތަ ޕާޓީ 

2019އެޕ ރީލ   11  ސަޢީދާ ަރޝާދު  ސ ާވރފ  ޕާޓީ 

2019މެއި  22  ޔުމ ނާ މަޢުޫމނ   މޯލ ޑިވ ސ  ރިފޯމ  މޫވ މަނ ޓ   

2019ޖުލައި  02  ސަޢީދާ ަރޝާދު  ސަނ ަރއިޒ  ޕާޓީ  

2019ސެޕ ޓެމ ަބރ  12  އިލ ޔާސ  ުމޙައ މަދު  ޕީޕަލ ސ  އެކުޝަނ  ޕާޓީ  

2019ނޮވެމ ަބރ  13  ޢަލީ ޝުޖާޢު ދިވެހި އެނ ެމނ ގެ ޕާޓީ  

2019ޑިސެމ ބަރ  03  މުަޙއ ަމދު ސަީޢދު  މޯލ ޑިިވއަނ  ަޖސ ޓިސ  ޕާޓީ  

2019ޑިސެމ ބަރ  12  މުަޙއ ަމދު ސަީޢދު  ދިވެިހނ ގެ އުއ މީދީ ޕާޓީ  

 ވަނަ އަހަރު އުފެއ ދުމަށ  ހުއ ދަ ދެވުނު ޕާޓީތަކުގެ ތަފ ޞީލ   2012

 ހުއ ދަ ދެވުނު ތާރީޙ   ހުއ ދަ ދެވުނު ޕާޓީގެ ނަނ   ހުއ ދަ ދެވުނު ފަރާތ  

 2012ޖުލައި  12 ސަނ ރައިޒ  ޕާޓީ  ސަޢީދާ ރަޝާދު 

 2012މެއި  27 މޯލ ޑިވ ސ  ރިފޯމ  މޫވ މަނ ޓ   ޔުމ ނާ މަޢުމޫނ  

 2012ނޮވެމ ބަރ  20 ދިވެހި އެނ މެނ ގެ ޕާޓީ  ޢަލީ ޝުޖާޢު 

 2012ޑިސެމ ބަރ  17 ދިވެހިނ ގެ އުއ މީދީ ޕާޓީ  މުޙައ މަދު ސަޢީދު 
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VIII    ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އަސާސީ ޤަވާއިދު ދަފ ތަރުގައި ހިމެނުނ 

އެޕާޓީގެ އިސ ލާހުކުރެވިފައިވާ   ގައި ޕީޕަލ ސ  ނޭޝަނަލ  ކޮނ ގ ރެސ  އިނ  ހުށަހަޅުއ ވާފައިވާ  21ޖުލައި    2012 

ގައި   05އޯގަސ ޓ     2012ގައި އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނުނ  ފާސ ކުރެވި    21ޖުލައި    2012އަސާސީ ގަވާއިދު  

ގައި މޯލ ޑިވ ސ  ލޭބަރ އެނ ޑ  ސޯޝަލ  ޑިމޮކ ރެޓިކ  ޕާޓީ   17ނޮވެމ ބަރ    2012އެޕާޓީއަށ  ވަނީ އަނ ގާފައެވެ. އަދި  

ގައި އިލެކ ޝަނ ސ    02ޑިސެމ ބަރ    2012އިނ  ހުށަހަޅުއ ވާފައިވާ އެޕާޓީގެ އިސ ލާހުކުރެވިފައިވާ އަސާސީ ގަވާއިދު  

 ގައި އެޕާޓީއަށ  ވަނީ އަނ ގާފައެވެ. 12ޑިސެމ ބަރ  2012ކޮމިޝަނުނ  ފާސ ކުރެވި 

 

 

 

 ވަނަ އަހަރު އުފެއ ދުމަށ  އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނަށ  ހުށަހެޅި ހުއ ދަ ދެއ ވާފައިނުވާ ޕާޓީތަކުގެ ތަފ ސީލ   2012

ހުއަދައަށ  އެދުނު 
 ފަރާތ  

 ހުއ ދަ ނުދެވުނު ސަބަބު  ފޯމ  ހުށަހެޅި ތާރީޙ   ހުއ ދައަށ  އެދުނު ނަނ  

މުޙައ މަދު 
 އިސ މާޢީލ 

ކަރިސ މާ ޕާޓީ 
 މޯލ ޑިވ ސ 

 2012ޖަނަވަރީ  02
ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުނ  ފޯމ  ބާޠިލ  ކުރަނ  

 ހުށަހެޅުނ  

 ޢިބ ރާހީމ  ޙަސަނ  
މޯލ ޑިވ ސ  ރިފޯމ  

 މޫވ މަނ ޓ 

ފެބުރުއަރީ  06
2012 

ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުނ  ފޯމ  ބާޠިލ  ކުރަނ  
 ހުށަހެޅުނ  

އަޙ މަދު ޝަފީޤ  
 އިބ ރާހީމ  މޫސާ

 ދަރުމަވަނ ތަ ޕާޓީ
ފެބުރުއަރީ  11

2012 

ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުނ  ހުއ ދަ ބާޠިލ  ކުރަނ  
 ހުށަހެޅުނ  

 2012އެޕ ރީލ   11 ސ ވާރފ  ޕާޓީ ސަޢީދާ ރަޝާދު 
ހުއ ދައަށ  އެދިފައިވާ ނަމަކީ ކޮމިޝަނަށ  ޤަބޫލު 

 ކުރެވޭ ނަމަކަށ  ނުވާތީ 

 ޕީޕަލ ސ  އެކުޝަނ  ޕާޓީ  އިލ ޔާސ  ުމޙައ މަދު 
ސެޕ ޓެމ ބަރ  12

2012 

ޕީޕަލ ސ  އެކުޝަނ  ޕާޓީގެ ނަމުގައި ޕާޓީއެއ  
 އުފެއ ދުމުގެ ހުއ ދަ އެހެނ  ފަރާތަކަށ  ދީފައިވުނ  

 މުޙައ މަދު ސަޢީދު 
މޯލ ޑިވިއަނ  ޖަސ ޓިސ  

 ޕާޓީ

ޑިސެމ ބަރ  02
2012 

ކޮމިޝަނ ގެ ދަފ ތަރުގައި ހިމެނޭ ނަމަކާ އެއ ގޮތ  
 ނަމަކަށ ވާތީ 
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IX    ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއެކު ބާއ ވި ބައ ދަލުވުނ ތައ 

 2 0 1 މި   2 ބޭއ ވިފައެވެ.  ބައ ދަލުވުނ ތައ   ވާނީ  ޕާޓީތަކާ  ސިޔާސީ  ސަބަބުތަކާހުރެ  އެކި  އެކި  އަހަރު  ވަނަ 

 ބައ ދަލުވުނ ތަކުގެ ތަފ ސީލ  ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 

X    ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށ  ފައިސާ ދޫކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފ ސީލ 

ނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާ ލިބުމުގެ  ވަނަ އަހަރު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށ  ދައުލަތުގެ  2012 ޝަރުތު   ބަޖެޓުނ  ދޫކުރުމަށ  ކަ

  ޕާޓީއަށ  ފައިސާ ދޫކުރެވިފައިވާގޮތުގެ ތަފ ސީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 2ހަމަވާ 

 

ބައ ދަލުވުނ  ބޭއ ވުނު  ޕާޓީގެ ނަނ  

 ތާރީޚ  

 ސަބަބު 

 2012ފެބުރުއަރީ  10 ހުރިހާ ސިާޔސީ ޕާޓީތައ  
ހުރިހާ ސިާޔސީ ޕާޓީތަކާއި ަބއ ދަލުކޮށ  ޕާޓީތަކުގެ މަަސއ ކަތާ ުގޅޭ 

 ގޮތުނ  ަމޝ ަވރާ ކުރުމަށ  

 މެމ ބަރޝިޕ  ޯފމުތަކާ ުގޅޭގޮުތނ  މަޝ ވަރާުކރުމަށ   2012ޖުލައި  16 ހުރިހާ ސިާޔސީ ޕާޓީތައ  

 2012ސެޕ ޓެމ ބަރ  02 ހުރިހާ ޕާޓީތައ  
)ސިޔާސި ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( އަށ  އިޞ ާލޙު  2012/2ޤާނޫނު ނަނ ބަރު 

 ގެަނއުމާ ުގޭޅގޮތުނ  ަމޝ ަވރާކުުރމަށ  

ޕ ރޮގ ރެިސވ  ޕާޓީ އޮފ  މޮލ ިޑވ ސ  

 އަދި ޕީޕަލ ސ  ޭނޝަނަލ  ކޮނ ގ ރެސ  
 2012އޮކ ޓޯބަރ  22

ޕ ރޮގ ރެިސވ  ޕާޓީ އޮފ  މޮލ ިޑވ ސ  ައިދ ޕީޕަލ ސ  ނޭޝަނަލ  

 ކޮނ ގ ެރސ ގެ އެދިެލއ ވުގެ ަމތިނ  ޕާޓީެގ ދަފ ތަރާއި ގުޭޅގޮތުނ  

 ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އިާދރީ ހިނ ުގމާ ުގޭޅގޮތުނ  ަމޝ ަވރާކުުރމަށ   2012ނޮވެމ ަބރ  25 ހުރިހާ ސިާޔސީ ޕާޓީތައ  

 22ނޮވެނ ބަރު  2012 ސިޔާސީ ޕާޓީ 

ގެ ނިޔަލަށ  މެމ ބަރުނ  

 ތިބި ޢަދަދު 

ގެ  21ޑިސެމ ބަރ  2012

ނިޔަލަށ  މެމ ބަރުނ  ތިބި 

 ޢަދަދު 

ޕާޓީއަކަށ  ޖެހޭ 

 ޖުމ ލަ )ރުފިޔާ(

ޤާނޫނާ ޤަވާޢިދާ 

ޚިލާފުވެގެނ  

ޕާޓީތައ  

ކޮށ ފައިވާ 

 ފައިސާ  ޖޫރިމަނާ 

ޖޫރިމަނާ ފައިސާ 

އުނިކުރުމަށ ފަހު 

ޕާޓީއަށ  ދޫކުރާ 

 ފައިސާ ޖުމ ލަ 

ދިވެހި ރައ ޔިތުނ ގެ 

 ޑިމޮކ ރެޓިކ  ޕާޓީ
29663 54950 

12,809,191.0

9 

60,000.00 12,749,191.09 

 ޖުމ ހޫރީ ޕާޓީ 
10388 8837 2,059,960.36 - 2,059,960.36 

ޕ ރޮގ ރެސިވ  ޕާޓީ އޮފ  

 މޯލ ޑިވ ސ  
48240 40227 9,377,167.06 95,000.00 9,282,167.06 

މޯލ ޑިވ ސ  ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ  

 އެލައަނ ސ 
10672 8716 2,031,754.50 - 2,031,754.50 
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 . ކޮމިޝަނުގެ މައ ޗަށ  ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ކޮށ ފައިވާ ދަޢުވާތައ  5

 ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓު 

އަނ ބަރީގެ / ،      ޖާބިރު އާއި ހއ.އިހަވަނ ދޫهللا  ހ.ތިމާވެށި / ޢަބ ދު،      )މާލެ  SC-C/05/2012ގަޟިއ ޔާ ނަނ ބަރު .1

 ޢަބ ދުލ މާނިއު ހުސައިނ (

 ނިމުނު ގޮތ  ދަޢުވާގެ ޚުލާސާ

)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ   22/2016ޤާނޫނު ނަނ ބަރު  ،       މިއީ

އަކީ  ޤާނޫނު(  ގެނައުމުގެ  އިސ ލާހު  ތިނ ވަނަ  ޤާނޫނަށ  

ވަނަ   20ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޖުމ ހޫރިއ ޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ  

ވަނަ މާއ ދާއާ  72ވަނަ މާއ ދާގެ )ށ( އާއި  26މާއ ދާއާއި 

އިސ ލާހު  އެ  ވާތީ  މާއ ދާއަކަށ   ޚިލާފު  ޑައެޅިގެނ   ނ ކަ

ޖާބިރު هللا  ހ.ތިމާވެށި / ޢަބ ދު، ބާޠިލ ކޮށ ދިނުމަށ  އެދި މާލެ

އަނ ބަރީގެ / ޢަބ ދުލ މާނިއު ހުސައިނ  ، އާއި ހއ.އިހަވަނ ދޫ

ދުސ ތޫރީ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ކޯޓަށ   ސުޕ ރީމ   ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 

 މައ ސަލައެކެވެ.

)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނަށ  ތިނ ވަނަ   22/2016ޤާނޫނު ނަނ ބަރު  

ޤާނޫނު ގެ   ޕާޓީގެ  ޤާނޫނު( އިނ  ސިޔާސީ  ގެނައުމުގެ   2އިސ ލާހު 

ޤާނޫނުގެ   ފަހަތަށ  އެ  މާއ ދާގެ  ގޮތުގައި   10ވަނަ  މާއ ދާގެ  ވަނަ 

މާއ ދާއަކީ ކޮށ ފައިވާ  ޤާނޫނު   ،އިތުރު  ޖުމ ހޫރިއ ޔާގެ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 

މާއ ދާއާއި    17އަސާސީގެ   މާއ ދާއާއި    20ވަނަ  ވަނަ   26ވަނަ 

އެއީ   ،މާއ ދާގެ )ށ( އާ ތަޢާރުޟުވާ މާއ ދާއެއ ކަނ  އެނގެނ އޮނ ނާތީ

ނޑައަޅައި ވަނީ ޙުކުމ ކުރައ ވާފައެވެ.  ބާޠިލު މާއ ދާއެއ  ކަމަށ  ކަ

 ހ.ވާލީވިލާ / ޙަސަނ  ޝިޔާމ (، )މާލެ SC-E/10/2012ގަޟިއ ޔާ ނަނ ބަރު  .2

 ނިމުނު ގޮތ  ދަޢުވާގެ ޚުލާސާ

ބޭއ ވުމަށ    6އެޕ ރީލ     2012،           މިއީ ދުވަހު  ވަނަ 

އިނ ތިޚާބަށ   މަޖިލީހުގެ  ރައ ޔިތުނ ގެ  ހަމަޖެހިފައިވާ 

ދުވަހު   17ފެބ ރުއަރީ    2012ކުރިމަތިލުމަށ  އެދި   ވަނަ 

ހ.ވާލީވިލާ / ޙަސަނ  ޝިޔާމ  އިލެކ ޝަނ ސ  ،        މާލެ

ޙަސަނ  ޝިޔާމ ގެ   ،ކޮމިޝަނަށ  ހުށަހެޅި ފޯމުގެ ޖަވާބުގައި

އެ ފަރާތަކީ ،      ފޯމާއެކު ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުނ ތަކަށ  ބެލިއިރު

ހަމަނުވާ  ޝަރުތު  އިނ ތިޚާބަށ   މަޖިލީހުގެ  ރައ ޔިތުނ ގެ 

ކެނ ޑިޑެސީ  ފަރާތުގެ  އެ  ފެނ ނާތީ  މީހެއ ކަމަށ  

ކޮމިޝަނުނ   އިލެކ ޝަނ ސ   ނެތ ކަމަށ   ޤަބޫލުކުރެވެނ  

ނިނ މުމެއ ކަމުގައި  ބާޠިލ   ނިނ މެވުމަކީ  ނިނ މަވާފައިވާ 

ސައ ޙަ  ކެނ ޑިޑެސީއަކީ  ޝިޔާމ ގެ  ޙަސަނ   ޑައަޅައި  ނ ކަ

ނޑައަޅައިދިނުމަށ  އެދި އެފަރާތުނ   ކެނ ޑިޑެސީއެއ  ކަމަށ  ކަ

ހުށަހަޅާފައިވާ  ކޯޓަށ   ސުޕ ރީމ   ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 

 މައ ސަލައެކެވެ.

ހ.ވާލީވިލާ / ޙަސަނ  ޝިޔާމ އަކީ ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހުގެ ،        މާލެ

ގައި ވާދަކުރުމަށ  ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއ ގެ   2012އިނ ތިޚާބު  

އެ އިނ ތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެނ ޑިޑޭޓެއ ގެ ގޮތުގައި   ،ގޮތުގައި ބަލައި

ކުރިއަށ   އިނ ތިޒާމ ތައ   އެނ މެހައި  އިނ ތިޚާބުގެ  ހިމަނައިގެނ  

އަމުރުކޮށ ވަނީ  އަނ ގައި  ކޮމިޝަނަށ   އިލެކ ޝަނ ސ   ގެނ ދިއުމަށ  

 ޙުކުމ ކުރައ ވާފައެވެ.
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 މއ. ސިނުމާ / އިބ ރާހިމ  ޒަމީލ (، )މާލެ SC-E/11/2012. ގަޟިއ ޔާ ނަނ ބަރު 2 

 ނިމުނު ގޮތ  ދަޢުވާގެ ޚުލާސާ

ވަނަ ދުވަހު ބޭއ ވުމަށ  ހަމަޖެހިފައިވާ   6އެޕ ރީލ     2012،         މިއީ

ފެބ ރުއަރީ   2012ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހުގެ އިނ ތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށ   

، މއ. ސިނުމާ / އިބ ރާހިމ  ޒަމީލ ،            ވަނަ ދުވަހު މާލެ  21

ޖަވާބުގައި ފޯމުގެ  ހުށަހެޅި  ކޮމިޝަނަށ   އިބ ރާހިމ    ،އިލެކ ޝަނ ސ  

އެ ފަރާތަކީ ،          ޒަމީލ ގެ ފޯމާއެކު ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުނ ތަކަށ  ބެލިއިރު

މީހެއ ކަމަށ   ހަމަނުވާ  ޝަރުތު  އިނ ތިޚާބަށ   މަޖިލީހުގެ  ރައ ޔިތުނ ގެ 

ނެތ ކަމަށ   ޤަބޫލުކުރެވެނ   ކެނ ޑިޑެސީ  ފަރާތުގެ  އެ  ފެނ ނާތީ 

ބާޠިލ   ނިނ މެވުނ   ނިނ މަވާފައިވާ  ކޮމިޝަނުނ   އިލެކ ޝަނ ސ  

ކެނ ޑިޑެސީއަކީ  ޒަމީލ ގެ  އިބ ރާހިމ   ޑައަޅައި  ނ ކަ ނިނ މުމެއ ކަމުގައި 

ފަރާތުނ    އެ  އެދި  ޑައަޅައިދިނުމަށ   ނ ކަ ކަމަށ   ކެނ ޑިޑެސީއެއ   ސައ ޙަ 

 ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓަށ  ހުށަހަޅާފައިވާ މައ ސަލައެކެވެ.

މއ. ސިނުމާ. މާލެ / އިބ ރާހިމ  ޒަމީލ  

އަކީ އިނ ތިޚާބަށ  ކުރިމަތިލުމަށ  ޝަރުތު 

ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއ  ނޫނ ކަމަށ  

އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނުނ  ނިނ މަވާފައިވާ 

ނިނ މުމަކީ ސައ ޙަ ނިނ މުމެއ ކަމަށ  

ނޑައަޅައި ވަނީ ޙުކުމ ކުރައ ވާފައެވެ.  ކަ
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 ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ހައިކޯޓު 

 (މުޙައ މަދު ޙަސަނ ފުޅު  / މަނ ޒިލ  ،)ނ. ވެލިދޫ HC-A/157/2016. ޤަޟިއ ޔާ ނަނ ބަރު 1

 ނިމުނު ގޮތ  ދަޢުވާގެ ޚުލާސާ

 ،ޤަޟިއ ޔާއިނ  Cv-C/2016/22ސިވިލ  ކޯޓުގެ ނަނ ބަރު   ،     މިއީ

2 0 1 ހަރަކާތ ތެރިވި   2 އިނ ތިޚާބުގައި  ރިޔާސީ  އަހަރުގެ  ވަނަ 

ކެއިނ ބުއިމުގެ  އޮފިޝަލުނ ނަށ   ކޮމިޝަނުގެ  އިލެކ ޝަނ ސ  

މަނ ޒިލ  / މުޙައ މަދު ޙަސަނ ފުޅު އާއި ،          ޚިދުމަތ ދިނުމަށ  ނ.ވެލިދޫ

އެއ ގޮތަށ   އެއ ބަސ ވުމާ  ވެފައިވާ  ދެމެދު  ކޮމިޝަނާ  އިލެކ ޝަނ ސ  

ދައ ކާފައިނުވާކަމަށާއި ފައިސާ  ފަރާތުނ   ކޮމިޝަނުގެ  ، އިލެކ ޝަނ ސ  

ކަމުގައިވާ   އަގު  ޖުމ ލަ  1އިނ ވޮއިސ ތަކުގެ  5 , 5 2 0 / ފަނަރަހާސ    - (

ފައިސާ  އިނ ވޮއިސ ތަކަށ   އާއި  ރުފިޔާ(  ސާޅީސ   ފަސ ސަތޭކަ 

ހަސަނ ފުޅުގެ  މުޙައ މަދު  ކޮމިޝަނަށ   އިލެކ ޝަނ ސ   ނުދައ ކައިގެނ  

 %20ފަރާތުނ  ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާގޮތަށ  ދުވާލަކަށ   

ވިހި އިނ ސައ ތަ( ގެ މަގުނ  ޖޫރިމަނާއަށ ވާ   (210 ,210 / އަށ    - (

 -/225,250ލައ ކަ ދިހަހާސ  ތިނ ސަތޭކަ ދިހަ ރުފިޔާ( އާއެކު ޖުމ ލަ  

)އަށ  ލައ ކަ ފަނ ސަވީސ ހާސ  އަށ ސަތޭކަ ފަނ ސާސ  ރުފިޔާ( ހޯދުމަށ  

ޚިދުމަތުގެ ،         އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނުގެ މައ ޗަށ  ކުރާ ދައުވާކުރުމުނ 

)ފަނަރަހާސ  ފަސ ސަތޭކަ ރުފިޔާ(   -/15,520ޖުމ ލަ އަގު ކަމުގައިވާ  

ވެލިދޫ . ލިބިދިނުމަށ    ،ނ އަށ   ޙަސަނ ފުޅު  މުޙައ މަދު   / މަނ ޒިލ  

މި މައ ސަލަ ،     އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނަށ  އަނ ގައި ޙުކުމ ކޮށ ފައިވާތީ

ވެލިދޫ  . ނ އެދި  މުޙައ މަދު   ،އިސ ތިއުނާފ ކުރުމަށ    / މަނ ޒިލ  

 ޙަސަނ ފުޅު ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ހައިކޯޓަށ  ހުށަހަޅާފައިވާ މައ ސަލައެކެވެ.

ނަނ ބަރު    ކޯޓުގެ  2ސިވިލ   2 / C v -

C / 2 0 1 6 ކޯޓުނ    އެ  ޤަޟިއ ޔާ  

ޤާނޫނީ  އަދި  ޝަރުޢީ  ނިނ މަވާފައިވަނީ 

ޚިލާފަށ ކަމަށ ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ   ،ހަމަތަކާއި 

ބިނާކޮށ  މައ ޗަށ   ސިވިލ    ،ނުކުތާތަކުގެ 

ބަދަލު  ހުކުމަށ   ކުރައ ވާފައިވާ  ކޯޓުނ  

ގެނ ނަނ  ޖެހޭ ޤާނޫނީ އަދި ޝަރުޢީ ހަމައެއ  

 ނެތ ކަމަށ  ބަލައި ވަނީ ޙުކުމ ކުރައ ވާފައެވެ.
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 )ދިވެހިރައ ޔިތުނ ގެ ޑިމޮކ ރެޓިކ  ޕާޓީ / ދިވެހިރައ ޔިތުނ ގެ ޕާޓީ( HC-A/125/2017. ޤަޟިއ ޔާ ނަނ ބަރު 2

 ނިމުނު ގޮތ  ދަޢުވާގެ ޚުލާސާ

ޤަޟިއ ޔާއިނ    Cv-C/2015/2122ސިވިލ  ކޯޓުގެ ނަނ ބަރު  ،     މިއީ

ތެރެއިނ   މެނ ބަރުނ ގެ  ޕާޓީގެ  ޑިމޮކ ރެޓިކ   ދިވެހިރައ ޔިތުނ ގެ 

ޕާޓީގެ  ދިވެހިރައ ޔިތުނ ގެ  މެނ ބަރުނ ނާއި  ނެތ   ޕ ރިނ ޓ   ފިނ ގަރ

މެނ ބަރުނ   ނެތ   ޕ ރިނ ޓ   ފިނ ގަރ ތެރެއިނ   މެނ ބަރުނ ގެ 

 15ޑިސެނ ބަރު    2015ފިނ ގަރޕ ރިނ ޓ  ޖަހައި މެނ ބަރޝިޕ  ފޯމ   

އަދި އެ ، ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިނ  އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނަށ  ހުށަހެޅުމަށާއި

ޕާޓީގެ މެނ ބަރުނ ގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ ފިނ ގަރޕ ރިނ ޓާއެކު  ތާރީޚަށ ފަހު 

ބަޔާނ ކޮށ   އެކަނިކަމަށ   ފަރާތ ތައ   ހުށަހަޅާފައިވާ  ފޯމު  ޝިޕ   މެނ ބަރ

ސިޓީއަކީ  ފޮނުވާފައިވާ  ޕާޓީއަށ   ދެ  މި  ކޮމިޝަނުނ   އިލެކ ޝަނ ސ  

ޤާނޫނީ  އަދި  ޝަރުޢީ  ޑައަޅާނެ  ނ ކަ ސިޓީއެއ ކަމަށ   ބާޠިލ  

ޤާނޫނީ  އަދި  ޝަރުޢީ  ޙުކުމަކީ  ކޮށ ފައިވާ  ކަޑައަޅައި  ހަމައެއ ނެތ ކަމަށ  

ޙުކުމެއ ކަމަށ ބުނެ ކޮށ ފައިވާ  ޚިލާފަށ   ދިވެހިރައ ޔިތުނ ގެ   ،ހަމަތަކާއި 

ހައިކޯޓުގައި   ޤަޟިއ ޔާޑިމޮކ ރެޓިކ  ޕާޓީ އާއި ދިވެހިރައ ޔިތުނ ގެ ޕާޓީ  އެ

 އިސ ތިއުނާފ ކުރުމުނ  ބަލާފައިވާ މައ ސަލައެކެވެ.

ނަނ ބަރު   ކޯޓުގެ  2ސިވިލ   1 2 2 / C v -

C / 2 0 1 އެކޯޓުނ    5 ޤަޟިއ ޔާ 

ޤާނޫނީ  އަދި  ޝަރުޢީ  ނިނ މަވާފައިވަނީ 

ޚިލާފަށ ކަމަށ ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ   ،ހަމަތަކާއި 

ބިނާކޮށ  މައ ޗަށ   ސިވިލ    ،ނުކުތާތަކުގެ 

ބަދަލު  ހުކުމަށ   ކުރައ ވާފައިވާ  ކޯޓުނ  

ޝަރުޢީ  އަދި  ޤާނޫނީ  ޖެހޭ  ގެނ ނަނ  

ވަނީ  ބަލައި  ނެތ ކަމަށ   ހަމައެއ  

 ޙުކުމ ކުރައ ވާފައެވެ.
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، ސި.މީދޫ،      ފައިވ ރޯސަސ  / މުމ ތާޒ  ޢަލީއާއި،      )ސ.މަރަދޫފޭދޫ  HC-DM/01/2012. ޤަޟިއ ޔާ ނަނ ބަރު  2

 ހަސަނ ކާރީގެ / ޙުސ ނުއ ސުޢޫދު(

 ނިމުނު ގޮތ  ދަޢުވާގެ ޚުލާސާ

ދާއިރާއެއ ގެ   ،މިއީ އިނ ތިޚާބީ  އެއ ކޮށ   ދާއިރާ  މީދޫ  މަރަދޫފޭދޫއާއި 

2ގޮތުގައި   0 1 ނިނ މުނ    2 އެ  ނިނ މުމާއި  ޑައެޅި  ނ ކަ އަހަރު  ވަނަ 

ނިނ މާފައިވީނަމަވެސ  ކޮމިޝަނުނ   އިލެކ ޝަނ ސ   ، ބަދަލުނުކުރުމަށ  

މިއީ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހުގެ އިނ ތިޚާބީ ދާއިރާތައ  

އުޞޫލުތަކާ  ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ  ޤާނޫނުގައި  ބެހޭ  ޑައެޅުމާ  ނ ކަ

އިނ ތިޚާބީ  ވަކި  މަރަދޫފޭދޫ  ޑައަޅައިދެއ ވައި  ނ ކަ ޚިލާފުކަމެއ ކަމަށ  

ފަރާތުނ   އެ  އެދި  ޑައަޅައިދެއ ވުމަށ   ނ ކަ ގޮތުގައި  ދާއިރާއެއ ގެ 

 ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ހައިކޯޓަށ  ހުށަހަޅާފައިވާ މައ ސަލައެކެވެ.

ފަރާތުނ  ހުށަހެޅި  މައ ސަލަ  ކޯޓަށ    ،މި 

ހާޟިރުވުމުގެ އަމުރުގައިވާ ގަޑިއަށ  ހައިކޯޓާށ  

ފޯމުވަނީ   ،ހާޟިރުވެފައިނުވާތީ ދަޢުވާ 

 ބާތިލ ކުރައ ވާފައެވެ.

 އަސުރުމާގެ / އަޙ މަދު އިބ ރާހިމ  މަނިކ (، )ތ.ތިމަރަފުށި  HC-I-SH/01/2012. ޤަޟިއ ޔާ ނަނ ބަރ2ު

 ނިމުނު ގޮތ  ދަޢުވާގެ ޚުލާސާ

އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނުނ  އެކުލަވާލި ފައިނަލ  ވޯޓަރސ  ،         މިއީ

އަސުރުމާގެ / އަޙ މަދު އިބ ރާހިމ  މަނިކ ގެ ،     ލިސ ޓުގައި ތ.ތިމަރަފުށި

އިލެކ ޝަނ ސ   ހިމެނުމަށ   ލިސ ޓުގައި ނަނ   ފައިނަލ   ނަނ  ނެތުމުނ  

ފަރާތުނ   އެ  އެދި  އަމުރުކޮށ ދިނުމަށ   މައ ޗަށ   ކޮމިޝަނުގެ 

 ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ހައިކޯޓަށ  ހުށަހަޅާފައިވާ މައ ސަލައެކެވެ.

އެކުލަވާލި  ކޮމިޝަނުނ   އިލެކ ޝަނ ސ  

، ފައިނަލ  ވޯޓަރސ  ލިސ ޓުގައި ތ.ތިމަރަފުށި

މަނިކ ގެ  އިބ ރާހިމ   އަޙ މަދު   / އަސުރުމާގެ 

ނަނ   ލިސ ޓުގައި  ފައިނަލ   ނެތުމުނ   ނަނ  

ކޮމިޝަނުގެ  އިލެކ ޝަނ ސ   ހިމެނުމަށ  

ޤާނޫނީ  އަދި  ޝަރުޢީ  އަމުރުކުރާނެ  މައ ޗަށ  

ވަނީ  ޑައަޅައި  ނ ކަ ނެތ ކަމަށ   ސަބަބެއ  

 ޙުކުމ ކޮށ ފައެވެ.
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 ހަވާ / އަކ ރަމ  ޢަބ ދުލ ވައ ހާބ (، )ތ.ތިމަރަފުށި  HC-I-SH/02/2012. ޤަޟިއ ޔާ ނަނ ބަރ5ު

 ނިމުނު ގޮތ  ދަޢުވާގެ ޚުލާސާ

އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނުނ  އެކުލަވާލި ފައިނަލ  ،    މިއީ

ހަވާ / އަކ ރަމ  ،       ވޯޓަރސ  ލިސ ޓުގައި ތ.ތިމަރަފުށި

ލިސ ޓުގައި  ފައިނަލ   ނެތުމުނ   ނަނ   ޢަބ ދުލ ވައ ހާބ ގެ 

މައ ޗަށ   ކޮމިޝަނުގެ  އިލެކ ޝަނ ސ   ހިމެނުމަށ   ނަނ  

ދިވެހިރާއ ޖޭގެ  ފަރާތުނ   އެ  އެދި  އަމުރުކޮށ ދިނުމަށ  

 ހައިކޯޓަށ  ހުށަހަޅާފައިވާ މައ ސަލައެކެވެ.

ސ   ވޯޓަރ ފައިނަލ   އެކުލަވާލި  ކޮމިޝަނުނ   އިލެކ ޝަނ ސ  

ހަވާ / އަކ ރަމ  ޢަބ ދުލ ވައ ހާބ ގެ ،      ލިސ ޓުގައި ތ.ތިމަރަފުށި

ހިމެނުމަށ   ނަނ   ލިސ ޓުގައި  ފައިނަލ   ނެތުމުނ   ނަނ  

ޝަރުޢީ  އަމުރުކުރާނެ  މައ ޗަށ   ކޮމިޝަނުގެ  އިލެކ ޝަނ ސ  

ވަނީ  ޑައަޅައި  ނ ކަ ނެތ ކަމަށ   ސަބަބެއ   ޤާނޫނީ  އަދި 

 ޙުކުމ ކޮށ ފައެވެ.

 ހަވާ / އާމިނަތު ސަފާ(، )ތ.ތިމަރަފުށި  HC-I-SH/03/2012. ޤަޟިއ ޔާ ނަނ ބަރ6ު

 ނިމުނު ގޮތ  ދަޢުވާގެ ޚުލާސާ

އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނުނ  އެކުލަވާލި ފައިނަލ  ،    މިއީ

ހަވާ / އާމިނަތު   ،ވޯޓަރސ  ލިސ ޓުގައި ތ. ތިމަރަފުށި

ނަނ   ލިސ ޓުގައި  ފައިނަލ   ނެތުމުނ   ނަނ   ސަފާގެ 

މައ ޗަށ   ކޮމިޝަނުގެ  އިލެކ ޝަނ ސ   ހިމެނުމަށ  

ދިވެހިރާއ ޖޭގެ  ފަރާތުނ   އެ  އެދި  އަމުރުކޮށ ދިނުމަށ  

 ހައިކޯޓަށ  ހުށަހަޅާފައިވާ މައ ސަލައެކެވެ.

ސ   ވޯޓަރ ފައިނަލ   އެކުލަވާލި  ކޮމިޝަނުނ   އިލެކ ޝަނ ސ  

ހަވާ / އާމިނަތު ސަފާގެ ނަނ    ،ލިސ ޓުގައި ތ. ތިމަރަފުށި

ހިމެނުމަށ   ނަނ   ލިސ ޓުގައި  ފައިނަލ   ނެތުމުނ  

ޝަރުޢީ  އަމުރުކުރާނެ  މައ ޗަށ   ކޮމިޝަނުގެ  އިލެކ ޝަނ ސ  

ވަނީ  ޑައަޅައި  ނ ކަ ނެތ ކަމަށ   ސަބަބެއ   ޤާނޫނީ  އަދި 

 ޙުކުމ ކޮށ ފައެވެ.

 ނަސ ރު / ހަސީނާ ޢަލީ(، )ތ.ތިމަރަފުށި  HC-I-SH/04/2012. ޤަޟިއ ޔާ ނަނ ބަރ7ު

 ނިމުނު ގޮތ  ދަޢުވާގެ ޚުލާސާ

އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނުނ  އެކުލަވާލި ފައިނަލ  ،    މިއީ

ނަސ ރު / ،             ވޯޓަރސ  ލިސ ޓުގައި ތ. ތިމަރަފުށި

ލިސ ޓުގައި  ފައިނަލ   ނެތުމުނ   ނަނ   ޢަލީގެ  ހަސީނާ 

މައ ޗަށ   ކޮމިޝަނުގެ  އިލެކ ޝަނ ސ   ހިމެނުމަށ   ނަނ  

ދިވެހިރާއ ޖޭގެ  ފަރާތުނ   އެ  އެދި  އަމުރުކޮށ ދިނުމަށ  

 ހައިކޯޓަށ  ހުށަހަޅާފައިވާ މައ ސަލައެކެވެ.

ސ   ވޯޓަރ ފައިނަލ   އެކުލަވާލި  ކޮމިޝަނުނ   އިލެކ ޝަނ ސ  

ނަސ ރު / ހަސީނާ ޢަލީގެ ނަނ  ،      ލިސ ޓުގައި ތ. ތިމަރަފުށި

ހިމެނުމަށ   ނަނ   ލިސ ޓުގައި  ފައިނަލ   ނެތުމުނ  

ޝަރުޢީ  އަމުރުކުރާނެ  މައ ޗަށ   ކޮމިޝަނުގެ  އިލެކ ޝަނ ސ  

ވަނީ  ޑައަޅައި  ނ ކަ ނެތ ކަމަށ   ސަބަބެއ   ޤާނޫނީ  އަދި 

 ޙުކުމ ކޮށ ފައެވެ.
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 ނަރުގިސ ވިލާ / އިސ މާޢިލ  ޝަރީފ (، )ތ.ތިމަރަފުށި  HC-I-SH/05/2012. ޤަޟިއ ޔާ ނަނ ބަރ2ު 

 ނިމުނު ގޮތ   ދަޢުާވގެ ޚުާލސާ 

އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނުނ  އެކުލަވާލި ،        މިއީ

ތިމަރަފުށި  . ތ ލިސ ޓުގައި  ސ   ވޯޓަރ  ،ފައިނަލ  

ނަނ   ޝަރީފ ގެ  އިސ މާޢިލ    / ނަރުގިސ ވިލާ 

ހިމެނުމަށ   ނަނ   ލިސ ޓުގައި  ފައިނަލ   ނެތުމުނ  

މައ ޗަށ   ކޮމިޝަނުގެ  އިލެކ ޝަނ ސ  

ފަރާތުނ   އެ  އެދި  އަމުރުކޮށ ދިނުމަށ  

ހުށަހަޅާފައިވާ  ހައިކޯޓަށ   ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 

 މައ ސަލައެކެވެ.

ސ   ވޯޓަރ ފައިނަލ   އެކުލަވާލި  ކޮމިޝަނުނ   އިލެކ ޝަނ ސ  

ނަރުގިސ ވިލާ / އިސ މާޢިލ  ޝަރީފ ގެ   ،ލިސ ޓުގައި ތ. ތިމަރަފުށި

ހިމެނުމަށ   ނަނ   ލިސ ޓުގައި  ފައިނަލ   ނެތުމުނ   ނަނ  

އަދި  ޝަރުޢީ  އަމުރުކުރާނެ  މައ ޗަށ   ކޮމިޝަނުގެ  އިލެކ ޝަނ ސ  

ނޑައަޅައި ވަނީ ޙުކުމ ކޮށ ފައެވެ.  ޤާނޫނީ ސަބަބެއ  ނެތ ކަމަށ  ކަ

 ހަވާ / އަފ ސާނާ ޢަބ ދުލ ވައ ހާބ (، )ތ.ތިމަރަފުށި  HC-I-SH/06/2012. ޤަޟިއ ޔާ ނަނ ބަރ2ު

 ނިމުނު ގޮތ   ދަޢުާވގެ ޚުާލސާ 

އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނުނ  އެކުލަވާލި ،        މިއީ

ތިމަރަފުށި  . ތ ލިސ ޓުގައި  ސ   ވޯޓަރ  ،ފައިނަލ  

ނަނ   ގެ  އަބ ދުލ ވައ ހާބު  އަފ ސާނާ  ހަވާ/ 

ހިމެނުމަށ   ނަނ   ލިސ ޓުގައި  ފައިނަލ   ނެތުމުނ  

މައ ޗަށ   ކޮމިޝަނުގެ  އިލެކ ޝަނ ސ  

ފަރާތުނ   އެ  އެދި  އަމުރުކޮށ ދިނުމަށ  

ހުށަހަޅާފައިވާ  ހައިކޯޓަށ   ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 

 މައ ސަލައެކެވެ.

ސ   ވޯޓަރ ފައިނަލ   އެކުލަވާލި  ކޮމިޝަނުނ   އިލެކ ޝަނ ސ  

ތިމަރަފުށި  . ތ ގެ   ،ލިސ ޓުގައި  އަބ ދުލ ވައ ހާބު  އަފ ސާނާ  ހަވާ/ 

ހިމެނުމަށ   ނަނ   ލިސ ޓުގައި  ފައިނަލ   ނެތުމުނ   ނަނ  

އަދި  ޝަރުޢީ  އަމުރުކުރާނެ  މައ ޗަށ   ކޮމިޝަނުގެ  އިލެކ ޝަނ ސ  

ނޑައަޅައި ވަނީ ޙުކުމ ކޮށ ފައެވެ.  ޤާނޫނީ ސަބަބެއ  ނެތ ކަމަށ  ކަ

 މޫނިމާގެ / ސަޢުދިއ ޔާ އަޙ މަދު(، )ތ.ތިމަރަފުށި  HC-I-SH/07/2012. ޤަޟިއ ޔާ ނަނ ބަރ10ު

 ނިމުނު ގޮތ   ދަޢުާވގެ ޚުާލސާ 

ފައިނަލ   އެކުލަވާލި  ކޮމިޝަނުނ   އިލެކ ޝަނ ސ  

މޫނިމާގެ/   ،ވޯޓަރސ  ލިސ ޓުގައި ތ. ތިމަރަފުށި

ފައިނަލ   ނެތުމުނ   ނަނ   އަޙ މަދުގެ  ސަޢުދިއ ޔާ 

އިލެކ ޝަނ ސ   ހިމެނުމަށ   ނަނ   ލިސ ޓުގައި 

އެ  އެދި  އަމުރުކޮށ ދިނުމަށ   މައ ޗަށ   ކޮމިޝަނުގެ 

ހުށަހަޅާފައިވާ  ހައިކޯޓަށ   ދިވެހިރާއ ޖޭގެ  ފަރާތުނ  

 މައ ސަލައެކެވެ.

ސ   ވޯޓަރ ފައިނަލ   އެކުލަވާލި  ކޮމިޝަނުނ   އިލެކ ޝަނ ސ  

މޫނިމާގެ/ ސަޢުދިއ ޔާ އަޙ މަދުގެ ނަނ    ،ލިސ ޓުގައި ތ. ތިމަރަފުށި

އިލެކ ޝަނ ސ   ހިމެނުމަށ   ނަނ   ލިސ ޓުގައި  ފައިނަލ   ނެތުމުނ  

ކޮމިޝަނުގެ މައ ޗަށ  އަމުރުކުރާނެ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ސަބަބެއ  

ނޑައަޅައި ވަނީ ޙުކުމ ކޮށ ފައެވެ.  ނެތ ކަމަށ  ކަ
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 ސިވިލ  ކޯޓު 

 CV-C/2019/1527. ގަޟިއ ޔާ ނަނ ބަރު 1

 ނިމުނު ގޮތ   ދަޢުާވގެ ޚުާލސާ 

ނަނ ބަރު  ޤަޟިއ ޔާއިނ  ބ.   HC-A/459/2016ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ  ،   މިއީ

ހާތިހާ / އާސިމ  ޢަބ ދުއ ސައ ތާރު އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނުގައި އަދާކުރި   ،އޭދަފުށި

އާއި  ޢަބ ދުއ ސައ ތާރު  އާސިމ   ވަކިކޮށ ފައިވަނީ  މަޤާމުނ   ޖެނެރަލ ގެ  ސެކ ރެޓަރީ 

އިލެކ ޝަނ ސ   އެއ ބަސ ވުމާއި  ވަޒީފާގެ  ވެފައިވާ  ދެމެދު  ކޮމިޝަނާ  އިލެކ ޝަނ ސ  

ޚިލާފަށ ކަމަށ ވާތީ ގަވާއިދާ  ކޮމިޝަނ ގެ ،                 ކޮމިޝަނ ގެ  ޢަބ ދުއ ސައ ތާރު  އާސިމ  

ވަޒީފާއިނ  ވަކިކުރި ދުވަހުނ  ފެށިގެނ  އާސިމ  ޢަބ ދުއ ސައ ތާރު އާއި އިލެކ ޝަނ ސ  

ސެކ ރެޓަރީ  މުއ ދަތަށ   ބާކީ  އެއ ބަސ ވުމުގެ  ވަޒީފާގެ  ވެފައިވާ  ދެމެދު  ކޮމިޝަނާ 

ޖެހޭ  ލިބެނ   ގޮތުނ   އިނާޔަތުގެ  މުސާރައާއި  ހައިސިއ ޔަތުނ   މަޤާމުގެ  ޖެނެރަލ ގެ 

މައ ޗަށ   އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނ ގެ  ޚަލާސ ކުރުމަށ   ދައ ކާ  ފައިސާ ސިވިލ  ކޯޓަށ  

 އެޙުކުމ  ތަނ ފީޒ ކުރުމުގެ މައ ސަލައެވެ.، އަނ ގައި ޙުކުމ ކޮށ ފައިވާތީ

ދައ ކަނ ޖެހޭ  ކޯޓަށ   ސިވިލ  

ވަނީ  ދައ ކާ  ފައިސާ 

 ޚަލާސ ކޮށ ފައެވެ.

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓ ރައިބިއުނަލ  

 ފައިނ ބީޗ  / ޔޫސުފ  ރިސ ފާނ (، )ލ.ފޮނަދޫ VTR/2018/221. މައ ސަލަ ނަނ ބަރު 1

 ނިމުނު ގޮތ   ދަޢުާވގެ ޚުާލސާ 

ފައިނ ބީޗ  / ޔޫސުފ    ،ލ.ފޮނަދޫ،       މިއީ

ވަކިކުރުނ   ވަޒީފާއިނ   ރިސ ފާނ  

ރިޕޯޓަކީ ޕ ރޮބޭޝަނ    ،ބިނާކޮށ ފައިވާ 

ޔޫސުފ  ރިސ ފާނ ގެ މަސައ ކަތުގެ ފެނ ވަރު 

ނެތި  ހަގީގަތެއ   އެއ ވެސ   ބެލުމެއ ނެތި 

ހަދާފައިވާ  ދިނުމަށ   ގެއ ލުމެއ   އޭނާއަށ  

ވާތީވެ ސައ ޙަ   ،ރިޕޯޓަކަށ   އެރިޕޯޓަކީ 

ޑައަޅައި  ނ ކަ ނޫނ ކަމުގައި  އެއ ޗެއ  

ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުނ   އެ  އެދި  ދިނުމަށ  

 މަސައ ލައެކެވެ.

ފޮނަދޫ . ވަކިކުރުނ    ،ލ ވަޒީފާއިނ   ރިސ ފާނ   ޔޫސުފ    / ފައިނ ބީޗ  

ރިޕޯޓަކީ ޕ ރޮބޭޝަނ   މަސައ ކަތުގެ   ،ބިނާކޮށ ފައިވާ  ރިސ ފާނ ގެ  ޔޫސުފ  

ގެއ ލުމެއ   އޭނައަށ   ނެތި  ހަގީގަތެއ   އެއ ވެސ   ބެލުމެއ ނެތި  ފެނ ވަރު 

ވާތީވެ ރިޕޯޓަކަށ   ހަދާފައިވާ  އެއ ޗެއ    ،ދިނުމަށ   ސައ ޙަ  އެރިޕޯޓަކީ 

ޑައަޅައި  ނ ކަ ނެތ ކަމަށ   ހަމައެއ   ޤާނޫނީ  ޑައަޅޭނެ  ނ ކަ ނޫނ ކަމުގައި 

 މައ ސަލަވަނީ ނިނ މާފައެވެ.
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 ކޮމިޝަނުނ  ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ކޮށ ފައިވާ ދަޢުވާތައ    5.1

 

 ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓު 

 ޕ ރޮގ ރެސިވ  ޕާޓީ އޮފ  މޯލ ޑިވ ސ (؛ )އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނ  SC-A/01/2012. ޤަޟިއ ޔާ ނަނ ބަރު 1

 ނިމުނު ގޮތ   ދަޢުާވގެ ޚުާލސާ 

ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ހައި ކޯޓުގެ ނަނ ބަރު ،        މިއީ

2012/HC-SP/01   ާޤަޟިއ ޔާއިނ  ކޮށ ފައިވ

އުސޫލުތަކާ  ޤާނޫނީ  އަދި  ޝަރުޢީ  ޙުކުމަކީ 

ޙުކުމެއ ކަމަށ   ކޮށ ފައިވާ  ޚިލާފަށ  

އިލެކ ޝަނ ސ   އެދި  ޑައަޅައިދިނުމަށ   ނ ކަ

އޮފ   ޕާޓީ  ޕ ރޮގ ރެސިވ   ކޮމިޝަނުނ  

ރައ ދުވާގޮތަށ   އަށ   އެމ (  ޕީ. ޕީ. ( މޯލ ޑިވ ސ  

ހުށަހަޅާފައިވާ  ކޯޓަށ   ސުޕ ރީމ   ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 

 މައ ސަލައެކެވެ.

ނަނ ބަރު   ހައިކޯޓުގެ  2ދިވެހިރާއ ޖޭގެ  0 1 2 / H C -S P / 0 1 

ހަމަތަކާ  ޤާނޫނީ  އަދި  ޝަރުޢީ  ޙުކުމަކީ  ކޮށ ފައިވާ  ޤަޟިއ ޔާއިނ  

އޮނ ނާތީ ގެނ   އެނ ޙުކުމެއ ކަނ   ކޮށ ފައިވާ  ޙުކުމަށ    ،އެއ ގޮތަށ   އެ 

 ތާޢީދުކޮށ  ވަނީ ޙުކުމ ކުރައ ވާފައެވެ.
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 ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ހައިކޯޓު 

 އިނ ފޮމޭޝަނ  ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސ (؛ )އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނ  HC-A/407/2012. ޤަޟިއ ޔާ ނަނ ބަރު 1

 ނިމުނު ގޮތ  ދަޢުވާގެ ޚުލާސާ

 ،ހުޅުމާލެ / އާމިނަތު އަސ ފާ ޝާފިޢީ  ،1  -ސަނދުރަ

ބޭނުނ ވާ  ހޯދަނ   ކޮމިޝަނުނ   އިލެކ ޝަނ ސ  

މަޢުލޫމާތު )އެމ .ޓީ.ޑީ އަށ  ވަނ ނަނ  އޭނާގެ ނަމުގައި 

ކޮޕީއެއ (  ފޯމުގެ  ބުނާ  ކަމަށ   އޮތ   ހުށަހަޅާފައި 

އިނ ފޮމޭޝަނ   ވަނީ  ރައ ދުކުރުމަށ   އޭނާއަށ  

CMކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ ނަނ ބަރު   -12 /2019 

 ނިނ މުމުނ  އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނަށ  އަނ ގާފައެވެ.

ކޮމިޝަނުނ   އިލެކ ޝަނ ސ   އިލ ތިމާސ ކުރުމަށ   މައ ސަލަ  މި 

ރައ ދުވާގޮތަށ   އޮފީހަށ   ކޮމިޝަނަރުގެ  އިނ ފޮމޭޝަނ  

 ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ހައިކޯޓަށ  މިހާރުވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

 އިނ ފޮމޭޝަނ  ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސ (؛ )އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނ  HC-A/408/2012. ޤަޟިއ ޔާ ނަނ ބަރު 2

 ނިމުނު ގޮތ  ދަޢުވާގެ ޚުލާސާ

 ،ހުޅުމާލެ / އަޙ މަދު އައ ފާނ  ޝާފިޢީ  ،1  -ސަނދުރަ

ބޭނުނ ވާ  ހޯދަނ   ކޮމިޝަނުނ   އިލެކ ޝަނ ސ  

މަޢުލޫމާތު )އެމ .ޓީ.ޑީ އަށ  ވަނ ނަނ  އޭނާގެ ނަމުގައި 

ކޮޕީއެއ (  ފޯމުގެ  ބުނާ  ކަމަށ   އޮތ   ހުށަހަޅާފައި 

އިނ ފޮމޭޝަނ   ވަނީ  ރައ ދުކުރުމަށ   އޭނާއަށ  

CMކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ ނަނ ބަރު   -13 /2019 

 ނިނ މުމުނ  އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނަށ  އަނ ގާފައެވެ.

ކޮމިޝަނުނ   އިލެކ ޝަނ ސ   އިލ ތިމާސ ކުރުމަށ   މައ ސަލަ  މި 

ރައ ދުވާގޮތަށ   އޮފީހަށ   ކޮމިޝަނަރުގެ  އިނ ފޮމޭޝަނ  

 ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ހައިކޯޓަށ  މިހާރުވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.
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 އެކިއެކި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާއި ބިލ ތަކަށ  އިޞ ލާޙު ހުށަހެޅުނ    5.2

 

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށ  ކޮމިޝަނުނ  ގެނ ނަނ  ފެނ ނަ   2012

 .ބަދަލުތައ  ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ

 )އިނ ތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާނ މު ޤާނޫނު( 2002/11ޤާނޫނު ނަނ ބަރު  .1

 )ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހުގެ އިނ ތިޚާބުގެ ޤާނޫނު( 2002/2ޤާނޫނު ނަނ ބަރު  .2

 )ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހުގެ އިނ ތިޚާބުގެ ގަވާއިދު( R-3/2012ގަވާއިދު ނަނ ބަރު  .3

  އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނ ގެ ގަވާއިދު R-2/2012ގަވާއިދު ނަނ ބަރު   .4

 )ދިވެހިރާއ ޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައ  ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުނ  ހިނ ގުމުގެ ޤާނޫނު(. 2010/7ޤާނޫނު ނަނ ބަރު  .5
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 ކޮމިޝަނުގެ ހިނ ގުނ  ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުނ  އިދާރީ ގޮތުނ  ކުރެވުނު ކަނ ތައ ތައ   .6

 . ކޮމިޝަނުގެ ރަސ މީ ޖަލ ސާތައ  6.1

 

 

 # ކޮމިޝަނުގެ ޖަލ ސާތައ   ބޭއ ވުނު އަދަދު 

 1 އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނުގެ ޢާނ މު ޖަލ ސާ 72

 2 އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނުގެ ކުއ ލި ޖަލ ސާ 2

 2 2012ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހުގެ އިނ ތިޚާބު  –އިނ ތިޚާބާ ގުޅިގެނ  ބާއ ވާ ޚާއ ސަ ޖަލ ސާ  15

 2 ގެ ޤައުމީ ލަފޭދޭ ކޮމިޓީގެ ބައ ދަލުވުނ ތައ  2012ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހުގެ އިނ ތިޚާބު  12

 5 2012ހއ.ފިއ ލަދޫ ބައި އިލެކ ޝަނ   –އިނ ތިޚާބާ ގުޅިގެނ  ބާއ ވާ ޚާއ ސަ ޖަލ ސާ  2

 6 ބާ ކައުނ ސިލ ތަކުގެ އިނ ތިޚާބުތައ  –އިނ ތިޚާބާ ގުޅިގެނ  ބާއ ވާ ޚާއ ސަ ޖަލ ސާ  7

2 
ލޯކަލ  ކައުނ ސިލ ތަކުގެ އިނ ތިޚާބާއި އަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤީއަށ   -އިނ ތިޚާބާ ގުޅިގެނ  ބާއ ވާ ޚާއ ސަ ޖަލ ސާ 

 2020މަސައ ކަތ ކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނ ތީޚާބު 
7 

2 
ގެ  2020ލޯކަލ  ކައުނ ސިލ ތަކުގެ އިނ ތިޚާބާއި އަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނ ތީޚާބު 

 ގައުމީ ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ ބައ ދަލުވުނ ތައ 
2 

 2 ޑިވިޜަނ ތަކާއި ސެކ ޝަނ ތަކުގެ ވެރީނ ގެ ބައ ދަލުވުނ ތައ  22

 10 ކޮމިޝަނުގެ ހުރިހާ މުވައ ޒަފުނ ނާ އެކު ބާއ ވާ ބައ ދަލުވުނ ތައ  5

 11 ބޭރުގެ އެކި ވަފުދުތަކާ އެކު ކުރިއަށ  ދިޔަ ބައ ދަލުވުނ ތައ  11

70 
އެހެނިހެނ  ،       ޢާނ މު ފަރުދުނ ނާއި،       ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި،       ކޮމިޝަނާއި އެކު ސަރުކާރުގެ މުޢައ ސަސާތަކާއި

 ޖަމ ޢިއ ޔާ ޖަމާޢަތ ތަކާ އެކު ކުރިއަށ  ދިޔަ ބައ ދަލުވުނ ތައ ، އޮފީސ ތަކާއި
12 
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 ކޮމިޝަނުނ  ބާއ ވާފައިވާ ޚާއ ޞަ ޖަލ ސާތައ   .6.2

 

 # ކޮމިޝަނުގެ ޖަލ ސާތައ   ބޭއ ވުނު ތާރީޚ  

 1 އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނުގެ އައު ލޯގޯ އިފ ތިތާޙ  ކުރުމުގެ ރަސ މިއ ޔާތު. 22ޖެނުއަރީ  2012

 25ފެބުރުވަރީ  2012
އާ ގުޅިގެނ  މޯލ ޑިވ ސ  ޕޮލިސ  ސަރވިސ  އާ   2012ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހުގެ އިނ ތިޚާބު  

 އެކު ފަހުމުނާމާއެއ ގައި ސޮއި ކުރެވުނ .
2 

 6 - 2އެޕ ރީލ   2012
ގުޅިގެނ  އިނ ޓަނޭޝަނަލ  އޮބ ޒަވޭޝަނ  މިޝަނ ކުރިއަށ   އިނ ތިޚާބާ  މަޖިލީހުގެ  ރައ ޔިތުނ ގެ 

 ގެނ ދެވުނ .
2 

 2 ވަނަ 'އިނ ޓަނޭޝަނަލ  އިލެކ ޓޯރަލ  އެފެއަރޒ  ސިމ ޕޯސިއަމ " ރާއ ޖޭގައި ބޭއ ވުނ . 12 5ޖުލައި  2012

 5 ބައިނަލ އަޤ ވާމީ ޑިމޮކ ރަސީ ދުވަސ  ފާހަގަކުރުނ . 15ސެޕ ޓެމ ބަރ  2012

 12ޑިސެމ ބަރ  2012

ދިވެހިރާއ ޖެއާއި އިނ ޑިއާގެ އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނާ ދެމެދު "މެމޮރަނ ޑަމ  އޮނ  މިއުޗުއަލ  
ގައި ފީލ ޑ  އޮފ  އިލެކ ޝަނ ސ "  ސޮއި  އަނ ޑަސ ޓޭނ ޑިނ ގ އެނ ޑ  ކޯޕަރޭޝަނ  އިނ  ދަ 

 ކުރެވުނ .

6 
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 ކޮމިޝަނ  މެނ ބަރުނ ގެ ނުރަސ މީ ބައ ދަލުވުނ ތައ   .6.2

 އާ ގުޅިގެން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ދެއްވޭނެ އެހީތެރިކަމާ  2119ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 

 ގުޅޭގޮތުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއެކު ކޮމިޝަނުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުން

 ގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތުތައް  2119ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 

 ދެއްވުމަށް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރ އަޙްމަދު އަކްރަމް ސަންގު ޓީވީ ގައި 

 ގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތުތައް  2119ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 

 ދެއްވުމަށް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޝަރީފް އަދި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އަކްރަމް

 އާއި ގުޅޭގޮތުން ކެނެޑާ އެމްބަސީގެ ވަފުދާއި   2119ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނާއި އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން 

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  2019 

 ރައީސްއާއި އެކު ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން 

 ގެ ރިސޯޓްތަކުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓު ފޮށިތަކާއި 2119ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 

 ބެހޭ ގޮތުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއާއި އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން 
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ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި އިންޑިއާގެ ނިއުދެއްލީގައި ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ   

 ކުރެއްވުމަށް އިންޑިއާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރާއި ކޮމިޝަނުން ބައްދަލު ކުރެއްވުން. 

   ގެ ޤައުމީ ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ 2119ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 

 ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން 

 

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން މީޑިއާތަކާ އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން 

 

 ޕޮލިހުންނާއި އެކު ފަހުމުނާމާގައި ސޮއި ކުރުން  

 އާއި ގުޅޭގޮތުން ކޮމަންވެލްތުގެ މަންދޫބުންނާއި  2119ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނާއި އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން 

 

 ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން އާއި އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން  
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 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާނާއި ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓުނ  ކޮށ ފައިވާ ބޮޑެތި ޚަރަދުތައ   2012 .7

2 0 1 ޚަރަދުކޮށ ފައިވަނީ    2 ޑުގޮތެއ ގައި  ނ މައިގަ ބަޖެޓުނ    ޑައެޅުއ ވި  ނ ކަ މިކޮމިޝަނަށ   އަހަރު  2ވަނަ  0 1 2 

އިނ ތިޚާބަށ   މަޖިލީހުގެ  ރައ ޔިތުނ ގެ  މިގޮތުނ   ހަމަޖެއ ސުމަށެވެ.  ޚަރަދުތައ   އިނ ތިޚާބުގެ  މަޖިލީހުގެ  ރައ ޔިތުނ ގެ 

 ހިނގާފައިވާ ޚަރަދުގެ ތަފ ޞީލ  ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 ކޯޑު  ބަޖެޓ   އައިޓަމ ތައ   ޚަރަދު 

   ރިކަރަނ ޓ  ޚަރަދު 38,770,319

         
6,669,908 

   ޚަރަދު ކެޕިޓަލ 

        
45,440,227 

  މުޅިޖުމ ލަ  

  ރިކަރަނ ޓ  ޚަރަދު  

         
 210 ހިނގާ ޚަރަދު  މުވައ ޒަފުނ ނަށ  6,229,800

            
 213 ފައިސާ  މުސ ކުޅިކުރައ ވާ މުވައ ޒަފުނ ނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށ  ނޫނ  ގޮތުނ  ދޭ ،ޕެނ ޝަނާއި 141,728

         
 221 ކުރުމުގެ ޚަރަދު ދަތުރުފަތުރު 4,273,976

         
 222 ހިނ ގުމުގެ ބޭނުމަށ  ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު  އޮފީސ  8,371,738

 223 ހިނ ގުމަށ  ބޭނުނ ވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު އޮފީސ  19,581,471

            
 226 ކުރުމާއި ބެލެހެއ ޓުމުގެ ޚަރަދު  މަރާމާތު 171,604

        
  ޖުމ ލަ  38,770,319

  ކެޕިޓަލ  ޚަރަދު  

         
 423 ބޭނުނ ވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށ  ކުރާ ޚަރަދު އޮފީސ  ހިނ ގުމަށ   6,669,908

          
  ޖުމ ލަ  6,669,908

 210 މުވައ ޒަފުނ ނަށ  ހިނގާ ޚަރަދު  

3,946,602 
 211 މުސާރައާއި އުޖޫރަ

2,283,198 
 212 ދޭ އެލަވަނ ސ   މުވައ ޒަފުނ ނަށ 

          
  ޖުމ ލަ  6,229,800
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 211 މުސާރައާއި އުޖޫރަ  

 211001 މުސާރަ  މުވައ ޒަފުނ ގެ  2,204,598

 211002 މަސައ ކަތަށ ދޭ ފައިސާ  އިތުރުގަޑީގެ  1,797,070

 126004 ގަޑީ ލާރި  55,067             -

  ޖުމ ލަ  3,946,602

 
 

  

  

 212 މުވައ ޒަފުނ ނަށ  ދޭ އެލަވަނ ސ   

 212005 މުނާސަބަތުގައި ދޭ އެލަވަނ ސ   ރަމަޟާނ  މަހުގެ  110,700

 212027 އެލަވަނ ސ   ސަރވިސ  2,172,498

  ޖުމ ލަ  2,283,198

 
މުވައ ޒަފުނ ނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށ  ނޫނ  ގޮތުނ  ދޭ  މުސ ކުޅިކުރައ ވާ ، ޕެނ ޝަނާއި

 213 ފައިސާ 

 213006 ޕެނ ޝަނ  ސ ކީމަށ  ޖަމާކުރާ ފައިސާ  ރިޓަޔަރމެނ ޓ  141,728

  ޖުމ ލަ  141,728

   

 221 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  

 221001 އެތެރޭގައި ކަނޑު މަގުނ  ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު ރާއ ޖޭގެ 1,179,812

 221002 އެތެރޭގައި އެއ ގަމު މަގުނ  ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު ރާއ ޖޭގެ 420,502

 221003 އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުނ  ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު ރާއ ޖޭގެ 566,747

 221004 ބޭރަށ ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު  ރާއ ޖޭނ  2,106,915

  ޖުމ ލަ  4,273,976

 222 އަގު  އޮފީސ  ހިނ ގުމުގެ ބޭނުމަށ  ހޯދާ ތަކެތީގެ  

 222001 ގޮތުނ  ހޯދާތަކެތި  ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ  1,330,507

 222002 ޓެކ ނޮލޮޖީ އާއިބެހޭ ގޮތުނ  ހޯދާ ތަކެތި އިނ ފޮމޭޝަނ  16,106

 222003 ގޮތުގައި ބޭނުނ ކުރެވޭ ތަކެއ ޗާއި އިނ ޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި  ފިއުލ ގެ  17,172

 222004 ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމާއި ސައިފަދަ ތަކެތި  އޮފީހުގެ 2,879,680

 222005 ބެހޭގޮތުނ  ހޯދާތަކެތި  އިލެކ ޓ ރިކާ 81,165

 222008 ފޮޅާސާފުކުރުމަށ  ހޯދާ ތަކެތި  ކުނިކަހާ 31,164

 222999 ގޮތ ގޮތުނ  ހޯދާ ތަކެތި  އެހެނިހެނ  4,034,792

 126003 ގޮތ ގޮތުނ  ހޯދާ ތަކެތި  އެހެނިހެނ  18,847             -

  ޖުމ ލަ  8,371,738
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 223 ޚަރަދު  އޮފީސ  ހިނ ގުމަށ  ބޭނުނ ވާ ޚިދުމަތުގެ 

222,239 
 223001 އަދި ޓެލެކ ސ   ފެކ ސ ، ޓެލެފޯނ 

5,435 
 223002 ފީގެ ޚަރަދު  އިލެކ ޓ ރިކ 

173,021 
 223003 ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނުމަށ  ކުރާޚަރަދު ބޯފެނާއި

1,019,100 
 223004 އިނ ޓަނެޓ ގެ ޚަރަދު  ލީޒ ލައިނާއި

1,142,066 
 223005 ކުއ ޔާއި ބިމުގެ ކުލި  ޢިމާރާތުގެ

212,511 
 223006 ކުލި  ތަކެތީގެ

25,900 
 223008 ޢިމާރާތ  ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށ  ދޭ ފައިސާ އާއި ކުނީފީ  އޮފީސ 

390,183 
 223010 އެނ ގުނ  އަދި އިޝ ތިރާކ  ޚަރަދު، އިޝ ތިހާރު ،އިޢ ލާނ 

44,391 
 223011 ޚަރަދު  އުފުލުމުގެ 

 223016 ތަރުޖަމާކުރުނ ފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށ ދޭ ފައިސާ ، ޚިދުމަތާއި ކޮނ ސަލ ޓެނ ސީ  193,068

 223020 ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު  ޢާނ މުފައިދާއަށ  3,075,318

 223999 ހިނ ގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ އެހެނިހެނ  ޚަރަދު އޮފީސ  13,078,239

  ޖުމ ލަ  19,581,471

   

   

 226 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއ ޓުމުގެ ޚަރަދު  

 226002 ނޫނ  ބޭނުނ ތަކަށ  ބިނާކުރާ ޢިމާރާތ  މަރާމާތުކުރުނ  މީހުނ  ދިރިއުޅުނ  95,731

 226006 ފެނާބެހޭ ނިޒާމ  މަރާމާތުކުރުނ  ފާޚާނާ އާއި 1,124

 226007 މަރާމާތުކުރުނ   ކަރަނ ޓ  ވިއުގަ 71,092

 226010 އިކ ވިޕ މަނ ޓ ސ  މަރާމާތުކުރުނ  މެޝިނަރީއާއި 3,658

  ޖުމ ލަ  171,604

   

 423 ހޯދުމަށ  ކުރާ ޚަރަދު  އޮފީސ  ހިނ ގުމަށ  ބޭނުނ ވާ ހަރުމުދާ  

 423001 ފިޓިނ ގ ސ   ފަރުނީޗަރާއި 46,121

 423002 މެޝިނަރީއާއި އިކ ވިޕ މަނ ޓ ސ   ،ޕ ލާނ ޓ  41,041

 423006 ތަކެތި  މުވާޞަލާތުގެ 4,028

 423008 ގުޅޭގޮތުނ  ހޯދާ ހާޑ ވެޔަރ އައި.ޓީ. އާއި 6,578,718

  ޖުމ ލަ  6,669,908
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 މީޑިއާއަށ  މަޢުލޫމާތު ދިނުނ   .7.2

 ތާރީޚ  
މީޑީއާ 
 ސ ޓޭޝަނ  

 # ބައިވެރިވެވަޑައިގެނ ނެވި މެނ ބަރުނ ނާއި މުވައ ޒަފުނ   ޕ ރޮގ ރާމ  

 1 ކޮމިޝަުނގެ ރަީއސ  ައޙ ަމދު ޝަރީފ   ޚަަބރަށ ފަހު  ސަނ ގު ީޓވީ  22ޖަނަވަރީ 

 2 މެނ ަބރ އަކ ރަމ   ރާއ ޖެ މިައދު  ޕީއެސ އެމ   22ޖަނަވަރީ 

 2 މެނ ަބރ އަކ ރަމ   ރާއ ޖެ މިައދު  ޕީއެސ އެމ   26ފެބުރުވަރީ 

 2 ނާއިބު ރަީއސ  ައމ ަޖދު މުޞ ޠަފާ  ފަސ މަނ ޒަރު  ވީޓީވީ  2މާރިޗު 

 5 މެނ ަބރ އަކ ރަމ   ޚަަބރަށ ފަހު  ސަނ ގުީޓވީ  1އެޕ ރީލ  

 6 ޑިރެކ ޓަރ ަޙސަނ  ޒަަކރިއ ޔާ  ހެނދުނު ހެނދުނާ  ޕީއެސ އެމ   2އެޕ ރީލ  

 ފަސ މަނ ޒަރު  ވީޓީވީ  2އެޕ ރީލ  
 ކޮމިޝަުނގެ ރަީއސ  ައޙ ަމދު ޝަރީފ  

 މެނ ަބރ އަކ ރަމ  
7 

 2 މެނ ަބރ އަކ ރަމ   ރާއ ޖެ މިައދު  ފީއެސ އެމ   12މެއި 

 2 މެނ ަބރ އަކ ރަމ   ފަލަ ސުރުޚީ  ރާއ ޖެ ޓީވީ  21މެއި 

 10 ކޮމިޝަުނގެ ރަީއސ  ައޙ ަމދު ޝަރީފ   ޚަަބރަށ ފަހު  ސަނ ގުީޓވީ  2ޖުލައި 

 11 މެނ ަބރ އަކ ރަމ   ފަލަ ސުރުޚީ  ރާއ ޖެ ޓީވީ  2ޖުލައި 

 ފަސ  މަނ ަޒރު  ވީޓީވީ  7ޖުލައި 
 ކޮމިޝަުނގެ ރަީއސ  ައޙ ަމދު ޝަރީފ  

 މެނ ަބރ އަކ ރަމ  
12 

 12 ކޮމިޝަުނގެ ނާިއބު ަރއީސ  ައމ ަޖދު ުމޞ ޠަފާ ފަލަ ސުރުޚީ  ރާއ ޖެ ޓީވީ  12ޖުލައި 

 12 ކޮމިޝަުނގެ މެނ ބަރ ައހ ަމދު އަކ ަރމ   ޚަަބރަށ ފަހު  ސަނ ގުީޓވީ  22އޮކ ޓޫބަރ 

 ރާއ ޖެ މިައދު  ފީއެސ އެމ   25ނޮވެމ ބަރ 
 ކޮމިޝަުނގެ ނާިއބު ަރއީސ  ައހ ަމދު ައކ ރަމ  

 ކޮމިޝަުނގެ މެނ ބަރ ފުާއދު ތައުީފޤ  
15 

 16 ކޮމިޝަުނގެ ނާިއބު ަރއީސ  ައހ ަމދު ައކ ރަމ   ފަލަ ސުރުޚީ  ރާއ ޖެ ޓީވީ  26ނޮވެމ ބަރ 

 17 ކޮމިޝަުނގެ ނާިއބު ަރއީސ  ައހ ަމދު ައކ ރަމ   އިތުރު ކާފު  ސީއެނ އެމ   12ޑިސެމ ބަރ 

 12 ކޮމިޝަުނގެ ނާިއބު ަރއީސ  ައހ ަމދު ައކ ރަމ   ފަލަ ސުރުޚީ  ރާއ ޖެ ޓީވީ  21ޑިސެމ ބަރ 

 ރާއ ޖެ މިައދު  ފީއެސ އެމ   22ޑިސެމ ބަރ 
 ކޮމިޝަުނގެ މެނ ބަރ ފުާއދު ތައުީފޤ  

 ޑިރެކ ޓަރ ަޚދީޖާ ރަޝާ 
12 

 20 ކޮމިޝަުނގެ ރަީއސ  ައޙ ަމދު ޝަރީފ   ފަލަ ސުރުޚީ  ރާއ ޖެ ޓީވީ  26ޑިސެމ ބަރ 

 21 ކޮމިޝަުނގެ ރަީއސ  ައޙ ަމދު ޝަރީފ   ޚަަބރަށ ފަހު  ސަނ ގުީޓވީ  22ޑިސެމ ބަރ 

 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާނ   2012އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނުގެ  7.1

އޮޑިޓ  ކުރުމަށ ފަހު ، ރިޕޯޓުަގއި ހިމަނާފައި ނުވާނެއެވެ. ނަމަެވސ ، ވަނަ އަހަރުގެ މާލީބަޔާނ  އޮޑިޓ  ކޮށ ފައި ނުވާތީ 2012

 ޢާނ މު ކުރެވޭނެއެވެ.  
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 . ކޮމިޝަނުނ  ކޮށ ފައިވާ މުހިނ މު އެހެނިހެނ  މަސައ ކަތ ތައ 2

 އިނ ތިޚާބުތަކުގެ ތަފާސ  ހިސާބު ރިޕޯޓ  ޢާނ މުކުރުނ   .2.1 

 

2 0 1 ވެބ ސައިޓު   2 ކޮމިޝަނުގެ  ތައ ޔާރުކޮށ   ރިޕޯޓ   އިނ ތިޚާބު  މަޖިލީހުގެ  ރައ ޔިތުނ ގެ  ބޭއ ވުނު  އަހަރު  ވަނަ 

www.elect ions .gov.mv) ިގައި ވަނީ ޝާއިޢު ކުރެވިފައެވެ. މި ރިޕޯޓ  މިނިވަނ  މުއައ ސަސާތަކާއި އަދ )

 އެހެނިހެނ  ބައެއ  މުއައ ސަސާތަކަށ  ވާނީ ފޮނުވިފައެވެ.

 . ތަފާސ  ހިސާބުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށ ދިނުނ 2.2

އޮފީސ ތަކުނ ނާއި މުޢައ ސަސާތަކުނ ނާއި  ،ސަރުކާރުގެ  ފަރާތ ތަކުނ    ،މިނިވަނ   އަމިއ ލަ  އަދި  ޖަމިއ ޔާތަކުނ  

އިނ ތިޚާބުތަކާބެހޭ ތަފާސ  ހިސާބެއ  ހޯދުމަށ  އެދުމުނ  އެފަރާތ ތަކުނ  އެދިފައިވާ ތަފާސ  ހިސާބުތައ  ނެގުމަށ ފަހު ވަނީ 

ވެބ ސައިޓުނ   ކޮމިޝަނ ގެ  ރިޕޯޓުތައ   ހިސާބު  ތަފާސ   އިނ ތިޚާބުތަކުގެ  މަޢުލޫމާތައ ޓަކައި  އިތުރު  އަދި  ފޮނުވިފައެވެ. 

 ލިބެނ  ހުނ ނާނެ ވާހަކަވެސ  ވާނީ އެފަރާތ ތަކާއި ހިއ ސާކުރެވިފައެވެ.

 . އާކައިވ ގެ މަސައ ކަތ ތައ 2.2

އާކައިވ  ކުރުމުގެ މަސައ ކަތ  ކުރިޔަށ  ގެނ ދާނެ ގޮތުގެ އުސޫލެއ  އެކުލަވާލާ ކޮމިޝަނުނ  ފާސ ކޮށ  އަދި އެކަމާ ގުޅޭ  

ގޮތުނ  ސެކ ޝަނ ތަކުގެ މުވައ ޒަފުނ  އަހުލުވެރިކުރުވުމަށ ޓަކައި ސަރކިއުލަރއެއ  މެދުވެރިކޮށ  އެކަނ  ހުރިހާ 

މުވައ ޒަފުނ ނާ ޙިއ ސާކުރެވުނެވެ. އަދި އާކައިވ ކުރުމަށ  ކޮމިޝަނުނ  ހޯދާފައިވާ އެޕ ލިކޭޝަނަށ  ެއކ ސެސ  ހޯދުމަށ   

 އައި.ސީ.ޓީ ސެކ ޝަނަށ  ރިކުއެސ ޓ ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 . ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ވާރކ  ޕ ލޭނ  އެކުލަވާލުނ 2.2 

ރިވިއު ރިޕޯޓު ކޮމިޝަނަރސ  ބިޔުރޯއަށ    ،ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ވާރކ ޕ ލޭނ  ރިވިއުކުރުމަށ ފަހ2012ު

ވަނަ އަހަރުގެ ވާރކ ޕ ލޭނ  ތައ ޔާރު ކުރުމުގެ މަސައ ކަތ ތަކެވެ.   2020ހުށަހަޅާފައި ވާނެއެވެ. ކުރިއަށ  މިވަގުތު ދަނީ  

ހުރިހާ ސެކ ޝަނ ތަކުގެ މަސައ ކަތ ތައ  މެނ ޑޭޓަށ  އައިސ ފައިވާ   ،މި މަސައ ކަތ  ކުރިއަށ  ގޮސ ފައިވާ ހިސާބު ބަލާއިރު

އަދި ކުރެވިފައިއެވެ.  އެއ ކަރުދާސ   ވަނީ  ކ ޕ ލޭނ   ވާރ އިސ ލާހުކުރުމަށ ފަހު  އެއ ގޮތަށ   ސެކ ޝަނ ތަކުގެ   ،ބަދަލާއި 

ނޑައަޅާފައިވާ ހަރަކާތ ތަކަށ   ވާރކ ޕ ލޭނ  ފޮތެއ ގެ ގޮތުގައި ތައ ޔާރުކޮށ  ވާރކ ޕ ލޭނ ގައި ސެކ ޝަނ ތަކުނ  ކުރުމަށ  ކަ

ކުރުމުގެ  އެލައިނ   ކ ޕ ލޭނ   ވާރ ބަޖެޓާއި  ހިމަނައި  އަދަދުދަށ   ކުރެވިފައިވާ  ބަޖެޓ   ބަލައި  ހަމަޖެހިފައިވޭތޯ  ބަޖެޓ  

 މަސައ ކަތ  މިހާރު ދަނީ ކުރެވެމުނ ނެވެ.
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 . ސ ޓ ރެޓެޖިކ  ޕ ލޭނ ގެ މަސައ ކަތ ތައ  އިވެލުއޭޓ  ކުރުނ  2.5

 

ނޑިތައ  ހާޞިލ ވި މިނ ވަރު ބެލުމަށ ޓަކައި ކޮމިޝަނުގެ ހުރިހާ   2020-2016ސ ޓ ރެޓެޖިކ  ޕ ލޭނ    ނޑުދަ ގެ ލަ

ނޑައަޅާފައިވާ މަސައ ކަތ ތައ    2012ކޮނ މެ ސެކ ޝަނަކުނ ވެސ   ،        ސެކ ޝަނ ތަކާ ބައ ދަލުކޮށ  ވަނަ އަހަރަށ  ކަ

ނޑައަޅާ ނަމަވެސ  ނުކުރެވި ހުރި މަސައ ކަތ     2012، ގޮސ ފައިވާ ހިސާބު ބަލައި ވަނަ   2020ވަނަ އަހަރު ކުރުމަށ  ކަ

 އަހަރަށ  އިތުރުކޮށ  ރިވިއު ރިޕޯޓެއ  ތައ ޔާރުކުރެވުނެވެ. 

 5މިހާރު އަމަލުކުރަމުނ  ގެނ ދާ ސ ޓ ރެޓަޖިކ  ޕ ލޭނ ގެ މުއ ދަތު އަނ ނަ އަހަރަށ  ހަމަވާނެއެވެ. ވުމާއެކު ކުރިއަށ  އޮތ   

، ގެ ސ ޓ ރެޓަޖިކ  ޕ ލޭނ  އެކުލަވާލުމުގެ މަސައ ކަތ  ވަނީ ފެށިފައެވެ. މިގޮތުނ   2025-2021އަހަރަށ  ކޮމިޝަނ ގެ  

ޕ ލޭނެއ  ތައ ޔާރުކޮށ  ފައިނަލ    2025-2021ސ ޓ ރެޓަޖިކ  ޕ ލޭނ    ކުރިއަށ  ގެނ ދާނެ ގޮތުގެ  ގެ މަސައ ކަތ ތައ  

 ކުރުމުގެ މަސައ ކަތ  މިވަގުތު ދަނީ ކުރެވެމުނ ނެވެ.

 

 . ކޮމިޝަނ ގެ އިނ ފޮމޭޝަނ  ޓެކ ނޮލޮޖީ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރުނ  2.6

 

ގޮތުނ    ކުރުމުގެ  ހަރުދަނާ  ދާއިރާ  އައިސީޓީ  2ކޮމިޝަނުގެ  0 1 މަސައ ކަތ ތައ    2 ގިނަ  ވަރަށ   ވަނީ  އަހަރު  ވަނަ 

 ކުރެވިފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި:

 

 ނެޓ ވޯކ  ހަރުދަނާ ކުރުނ :

ކުރުމަށ    ހަރުދަނާ  ނެޓ ވޯކ   2ކޮމިޝަނުގެ  0 1 ގިނަ   2 ވަރަށ   ވަނީ  ސެކ ޝަނުނ   އައިސީޓި  އަހަރު  ވަނަ 

އެނ މެ މުހިއ މު މަސައ ކަތެއ  ގޮތުގައި ކުރެވިފައިވަނީ ކޮމިޝަނުގެ މައި ،       މަސައ ކަތ ތަކެއ  ކޮށ ފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި

ފައިބަރ  ޑައިރެކ ޓ   އާއި ދޭތެރޭ  ބައު ޖަމާލުއ ދީނ  ސ ކޫލ (  ( އިމާރާތާއި އަދި އިލެކ ޓޯރަލ  މެނޭޖ މަނ ޓ  ސެނ ޓަރ 

ކުރަމުނ ދާ  މަސައ ކަތ   ގައި  ސެނ ޓަރ މެނޭޖ މަނ ޓ   އިލެކ ޓޯރަލ   ސަބަބުނ   ކޭބަލ ގެ  މި  އެޅުމެވެ.  ކޭބަލެއ  

 މުވައ ޒަފުނ ނަށ  ނެޓ ވޯކ  ލަސ ވުމުގެ މައ ސަލަވަނީ އެއ ކޮށ  ޙައ ލުކުރެވިފައެވެ.
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 ކޮމިޝަނަށ  ބޭނުނ ވާ ސޮފ ޓ ވެއަރތައ  ތައ ޔާރުކުރުނ :

 ޓާސ ކ  މެނޭޖ މަނ ޓ  އެޕ ލިކޭޝަނ :

ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ބޭނުނ  ކުރަނ    2012ކޮމިޝަނަށ  ބޭނުނ ވާ ޓާސ ކ  މެނޭޖ މަނ ޓ  އެޕ ލިކޭޝަނ  އޮކ ޓޯބަރ  

ފެށިފައެވެ. މި އެޕ ލިކޭޝަނުނ  ކޮމިޝަނުގެ ދުވަހުނ  ދުވަހަށ  ކުރަނ ޖެހޭ މަސައ ކަތ ތައ  މެނޭޖ ކުރެވޭނެ ގޮތަށ  

 ވަނީ ހެދިފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި:

 . ދުވަހުނ  ދުވަހަށ  ކުރަނ ޖެހޭ މަސައ ކަތ ތަކަށ  ޓާސ ކ ތައ  ކ ރިއޭޓ  ކުރުމާއި މެނޭޖ ކުރުނ 

 . ކޮމިޝަނުގެ ދުވަހު ޔައުމިއ ޔާ ލިޔެވޭ ގޮތަށ  ހުރުނ 

 . ސެކ ޝަނ ތައ  ހުޅުވާ ލައ ޕާ ގަޑިތައ  ލިޔެވޭ ގޮތަށ  ހުރުނ 

 . މީޓިނ ގ ރޫމ ތައ  ބުކ ކޮށ  މެނޭޖ  ކުރެވޭ ގޮތަށ  ހުރުނ 

 . މުވައ ޒަފުނ ގެ ލީވ  މެނޭޖ  ކުރެވޭ ގޮތަށ  ހުރުނ 

 . ވެހިކަލ  ބުކ  ކުރެވޭގޮތަށ  ހުރުނ 

 ޑޮކިއުމަނ ޓ  މެނޭޖ މަނ ޓ  އެޕ ލިކޭޝަނ :

ކޮމިޝަނުގައި މިހާރު ބޭނުނ  ކުރަމުނ ދާ އިނ ޓާނަލ  ޑިކޮއުމަނ ޓ  މެނޭޖ މަނ ޓ  އެޕ ލިކޭޝަނ ގައި މައ ސަލަތަކެއ  

ގައި ވަނީ އައު ޑޮކިއުމެނޭޖ މަނ ޓ  އެޕ ލިކޭޝަނެއ  ތައ ޔާރުކުރެވިފައެވެ. މި   2012އޮކ ޓޯބަރ  ، ހުރުމުގެ ސަބަބުނ 

 އެޕ ލިކޭޝަނުނ  ކުރެވޭ މަސައ ކަތ ތަކުގެ ތެރޭގައި:

 އެކިއެކި ސެކ ޝަނ ތަކަށ  ލިޔެކިޔުނ ތައ  ފޮނުވޭގޮތަށ  ހުރުނ .

 ސެކ ޝަނ ތަކުނ  ބޭނުނ ވާ އިނ ޓާނަލ  ރެފަރެނ ސ  ނަނ ބަރުތައ  ޖެނެރޭޓ  ކުރެވޭ ގޮތަށ  ހުރުނ .

 އެޗ އާރ ސޮފ ޓ ވެއަރއެއ  ގާއިމު ކުރުނ :

ކޮމިޝަނުގައި މިހާރު ބޭނުނ  ކުރަމުނ ދާ އެޗ އާރ ސޮފ ޓ ވެއަރގައި ބައެއ  މައ ސަލަތައ  ހުރުމުގެ ސަބަބުނ  އައު 

ކަމާ ،    ވަނަ އަހަރު ވަރަށ ގިނަ މަސައ ކަތ ތައ  ކޮށ ފައެވެ. މިގޮތުނ   2012އެޗ އާރ ސޮފ ޓ ވެއަރ އެއ  ހޯދުމަށ   

ގުޅުނ ހުރި ސެކ ޝަނ ތަކާއި އަދި ކުނ ފުނިތަކާއި ބައ ދަލުކޮށ  މި ސޮފ ޓ ވެއަރ އަށ  ބޭނުނ ވާ ރިކ އާރމަނ ޓ ތައ  

 ތައ ޔާރުކޮށ  ވަނީ އެޗ އާރ ސެކ ޝަނަށ  ފޮނުވިފައެވެ.
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އިނ ޓަގ ރޭޓެޑ  ސޮލިއުޝަނެއ  ،    ކޮމިޝަނުގައި ބޭނުނ ކުރަމުނ ދަނީ ވަކިވަކި ޓޫލ ސ ތަކެއ  ކަމުނ ،    މީގެ އިތުރުނ 

މަސައ ކަތ ތައ    ގިނަ  ވަރަށ   2ހޯދުމަށ   0 1 ރާއ ޖެއިނ    2 ތެރޭގައި  މަސައ ކަތުގެ  މި  ކުރެވުނެވެ.  އަހަރު  ވަނަ 

ސޮފ ޓ ވެއަރ ރިކުއާރމަނ ޓ ސ  ސ ޕެސިފިކޭޝަނ ތައ  ތައ ޔާރުކޮށ ވަނީ ،        ފަރާތަކާއި ވާހަކަ ދެކެވި  2ބޭރުނ   

 ނިމިފައެވެ.

 

 ވާޗުއަލައިޒޭޝަނ :

އައިސީޓީ ސެކ ޝަނުނ  ،      ދުރު މުސ ތަޤުބަލަށ  ވިސ ނައި،      މަސައ ކަތ ތައ  ހަލުވިކުރުމާއި ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށ 

ވަނަ އަހަރު ވާޗުއަލައިޒ  ކުރުމުގެ ގޮތުނ  ހޯދަނ ޖެހޭ   2012ރާވައިގެނ  ކުރަމުނ ދާ މަސައ ކަތ ތަކުގެ ތެރެއިނ   

އެ ،     ވާޗުއަލައިޒޭޝަނ  އިނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ޗަރ އަށ  ގެނ ނަނ ޖެހޭ ބަދަލުތައ  ދެނެގަނެ،     ލައިސަނ ސ ތައ  ހޯދައި

 ބަދަލުތައ  ގެނެވުނެވެ.

 

 ސ ޕެއަރތައ  ހޯދުނ :

ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނެވެ.   2012ކޮމިޝަނުގައި ބޭނުނ  ކުރަމުނ ދާ ސާވާރތަކުގެ ސ ޕެއަރތައ  ހޯދުމުގެ މަސައ ކަތ   

 ވަނަ އަހަރު ވަނީ ގެނެވިފައެވެ. 2012އިތުރުނ  އެކި ސާވާރތަކަށ  ގެނ ނަޖެހޭ އަޕ ގ ރޭޑ ސ ތައ  ، އަދި މީގެ

 

 2012. ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހުގެ އިނ ތިޚާބު 2.7

ވާ އަނ ގާރަ ދުވަހުނ  ފެށިގެނ    22މެއި    2012،    ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޖުމ ހޫރިއ ޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީނ 

އޮތ    ކުރުމަށ ޓަކައި  5ކުރިއަށ   އިނ ތިޚާބު  މެނ ބަރުނ   މަޖިލީހަށ   ރައ ޔިތުނ ގެ  މުއ ދަތަށ   ދުވަހުގެ  ބާއ ވާ   ،އަހަރު 

ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއ ވުމަށ  އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނުނ    06އެޕ ރީލ     2012  ،ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހުގެ އިނ ތިޚާބު

ވީ   22ޖަނަވަރީ    2012،    ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހަށ  ކުރިމަތިލުމަށ  އެދޭ ފަރާތ ތަކަށ  އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލީ،    ނިނ މާ

މިކަނ  ،    އާ ހަމަޔަށ   02:00ވީ ބުރާސ ފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރު    21ފެބ ރުއަރީ    2012،    އަނ ގާރަ ދުވަހުނ  ފެށިގެނ 

އިޢުލާނުނ ނެވެ. އަދި މި   A)CA-2019/23(ކޮމިޝަނުގެ ނަނ ބަރު:    ،ގައި  2012ޖަނަވަރީ    22ޢާނ މުކޮށ ފައިވަނީ  

ބައިވެރިވެ ޕ ރައިމެރީގައި  ޕާޓީތަކުގެ  ސިޔާސީ  ފަރާތ ތަކަށ   ،އިނ ތިޚާބަށ   2އެފުރުޞަތު    ،ނާކާމިޔާބުވެފައިވާ  0 1 2 

ފެށިގެނ     25ފެބ ރުވަރީ   ހޯމަ ދުވަހުނ   201ވީ  ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރު    02މާރިޗު    2 02ވީ  : ގެ ނިޔަލަށ  00

( ހުކުމުނ  މި 2012ފެބުރުވަރީ  25) SC-C/06, 2019/SC-C/05/2012ހުޅުވާލުމަށ  ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ނަނ ބަރު 

އަމުރުކޮށ ފައިވާތީ މައ ޗައ   ބައިވެރިވެ  ،ކޮމިޝަނުގެ  ޕ ރައިމެރީގައި  ޕާޓީތަކުގެ  ސިޔާސީ  އެއ ގޮތަށ    ،ހުކުމާ 

 ނާކާމިޔާބުވެފައިވާ ފަރާތ ތަކަށ  އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވުނެވެ.
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ވޯޓުލާ ސަރަހައ ދުތަކާއި ވޯޓު ނަގާ މަރުކަޒުތައ  ،           ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހުގެ އިނ ތިޚާބު ބޭއ ވުމަށ ޓަކައި

ނޑައަޅައި ، ވޯޓު ކަރުދާސ  ޗާޕުކުރެވޭނެގޮތ  އިނ ތިޒާމުކޮށ ،    ވޯޓުނެގުމަށ  ބޭނުނ ކުރާނެ ވޯޓު ކަރުދާސ  ފަރުމާކޮށ ،    ކަ

ރައ ކާތެރިކަމާއެކު ވޯޓު ކަރުދާސ  މަރުކަޒުތަކަށ  ފޮނުވުމުގެ އިނ ތިޒާމު ،            ޗާޕުކުރެވުނު ވޯޓު ކަރުދާސ  ޗެކުކޮށ 

 ވޯޓު ނެގުމާއި ގުނުމުގެ މަސައ ކަތ  ވިލަރެސ ކޮށ  ބެލެހެއ ޓުނެވެ.، ހަމަޖައ ސައި

ކުރިމަތިލި   އިނ ތިޚާބަށ   2މި  2 ދިރާސާ   6 ކޮމިޝަނުނ   އިލެކ ޝަނ ސ   ހުށަހެޅުނ ތައ   ހުށަހެޅި  ފަރާތުނ  

 05ވަނަ މާއ ދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ މުއ ދަތުގެ ތެރޭގައި    21އިނ ތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާނ މު ޤާނޫނުގެ ، ކުރުމަށ ފަހު

ފަރާތެއ  ޤާނޫނުގައިވާ ޝަރުޠުތައ  ހަމަނުވާ ބައެއ ގެ ގޮތުގައި ނިނ މައި އެފަރާތ ތަކަށ  އެކަމުގެ ލިޔުނ  ހަވާލުކުރެވުނެވެ. 

އެކަމުގެ  އެފަރާތ ތަކަށ   ނިނ މައި  ގޮތުގައި  ބައެއ ގެ  ހަމަވާ  ޝަރުޠުތައ   ޤާނޫނުގައިވާ  ފަރާތ ތަކަކީ  އެހެނ   އަދި 

ވަނަ ދުވަހު ހަވާލު   12މާރިޗު    2012ލިޔުނ ވެސ  ހަވާލުކުރެވުނެވެ. އަދި އިނ ތިޚާބުގެ ވޯޓު ކަރުދާސ  ޗާޕު ކުރުމަށ   

އިނ  ފެށިގެނ  ކެނ ޑިޑޭޓުނ ގެ ނަނ  އަނބުރާ ގެނ ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދިނުމަށ    12މާރިޗު    2012  ،ކުރުމާ ގުޅިގެނ 

 ފަރާތަކުނ  ވަނީ ނަނ އަނބުރާ ގެނ ގޮސ ފައެވެ.  12ކޮމިޝަނުނ  ނިނ މެވިއެވެ. މި މުއ ދަތުގެ ކުރިނ  

 

މާރިޗ    2012، ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހުގެ އިނ ތިޚާބަށ  ކުރިމަތިލި ފަރާތ ތަކުގެ ނަނ ތައ  ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވަނީ

ނޑު  02 އާ  02:20ވީ އަނ ގާރަ ދުވަހުގެ މެނ ދަމު  05މާރިޗ   2012އިނ  ފެށިގެނ   20:20ވީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭގަ

ހަމައަށ  އިނ ތިޚާބާ ބެހޭ މަރުކަޒުގެ )ބައު ޖަމާލުއ ދީނ ގެ( ޓ ރެއިނިނ ގ ހޯލުގައެވެ. ކެނ ޑިޑޭޓުނ ގެ ނަނ ތައ  ތަރުތީބު 

 ހަމަ އެދުވަހު ނަނ ތައ  ތަރުތީބުކުރެވިފައިވާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނުނ  ޢާނ މުކޮށ  އިޢުލާނ  ކުރިއެވެ.، ކުރުމަށ ފަހު

 

ކޯޑިނޭޓަރުނ  ހަމަޖެއ ސުނެވެ. ވޯޓިނ ގ   57ވޯޓުނެގުމުގެ މަސައ ކަތ  ކުރިއަށ ދިޔަގޮތ  މޮނިޓަރ ކުރުމަށ ޓަކައި  

ނޑު  ކޯޑިނޭޓަރުނ ނާ މަސައ ކަތ  ހަވާލުކޮށ ފައިވާނީ އެބޭފުޅުނ ނަށ  ޓ ރެއިނިނ ގ ދިނުމަށ  ފަހުއެވެ. ކޯޑިނޭޓަރުނ ގެ މައިގަ

 ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒުތަކުގައި ދިމާވާ މައ ސަލަތައ  ޙައ ލުކޮށ ދިނުމުގައި އެހީތެރިވުމެވެ. ، މަސ އޫލިއ ޔަތަކީ



  81                    ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2119

0 2އެޕ ރީލ     6 0 1 ވޯޓުފޮށި   2 އިނ ތިޚާބުގެ  މަޖިލީހުގެ  ރައ ޔިތުނ ގެ  ބޭއ ވި  ދުވަހު  ހޮނިހިރު  ވީ 

ސިނާއީ ،         ބައެއ  ރިސޯޓުތަކާއި،         ބަހައ ޓާފައިވަނީ މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ މީހުނ  ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއ ގައާއި

އަދި ރާއ ޖޭނ  ބޭރުގެ ބައެއ  ޤައުމުތަކުގައެވެ.މި ،        ބައެއ  ޖަލުތަކުގައާއި،        މަސައ ކަތ ކުރާ ބައެއ  ރަށ ރަށުގައާއި

ރަޖިސ ޓަރީވުމަށ  އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނުނ  ހުޅުވާލި -އިނ ތިޚާބުގައި ރާއ ޖެއިނ  ބޭރުގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައ ޓާފައިވަނީ ރީ

)ސަތޭކަ ފަނ ސާސ ( މީހުނ  ރަޖިސ ޓަރީވެފައިވާ   150މުއ ދަތުގެ ތެރޭގައި އެއިނ  ޤައުމެއ ގައި ވޯޓުލުމަށ  މަދުވެގެނ   

ވޯޓުފޮށި ބަހައ ޓާފައިވާ ތަނ ތަނަކީ ،       ސިނާއީ މަސައ ކަތ ކުރާ ރަށ ރަށުގެ ތެރެއިނ ،       ތަނ ތަނުގައެވެ. ރިސޯޓުތަކާއި

 )ފަނ ސާސ ( މީހުނ  ވޯޓުލުމަށ  ރަޖިސ ޓަރީކޮށ ފައިވާ ތަނ ތަނުގައެވެ.   50އެތަނެއ ގައި މަދުވެގެނ  

ގެ ވޯޓު ކަރުދާސ  ޗާޕުކުރުމުގެ މަސައ ކަތ  ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއ    2012ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހުގެ އިނ ތިޚާބު  

ނޑައެޅީ މިޚިދުމަތ  ދިނުމުގެ ބިޑ  ،             ކަ ޓެނ ޑަރއިވެލުއޭޝަނ  ބޯޑު މެދުވެރިކޮށ  ޓެނ ޑަރަށ  ހުޅުވާލައިގެނ ނެވެ.

ނޮވެލ ޓީ ޕ ރިނ ޓަރސ  އެނ ޑ  ޕަބ ލިޝަރސ  ޕ ރައިވެޓ  ލިމިޓެޑުނ ނެވެ. ޗާޕ ކުރެވުނު ވޯޓު ،        ކާމިޔާބުކޮށ ފައިވަނީ

ބަލައި ވަކިވަކިނ   ކަރުދާސ ކޮޅެއ   ވޯޓު  ކޮނ މެ  ހުރިތޯ  މައ ސަލައެއ   އެއ ވެސ   ވޯޓު   ،ކަރުދާހުގައި  ޗެކ ކުރެވުނެވެ. 

ނިމުމާއެކު މަސައ ކަތ   ޗެކ ކުރުމުގެ  ޢަދަދަށ   ،ކަރުދާސ ތައ   ލިސ ޓުގައިވާ  މީހުނ ގެ  ލިބިފައިވާ  ޙައ ޤު  ، ވޯޓުދިނުމުގެ 

ސެކިއުރިޓީ އުރަތަކުގައި ވޯޓު ކަރުދާސ  ބަނ ދުކުރެވުނެވެ. މި އިނ ތިޚާބުގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައ ޤު ލިބިގެނ ވާ މީހުނ ގެ 

)ދެލައ ކަ ފަސ ދޮޅަސ  ދެހާސ  އެއ ސަތޭކަ ތިރީސ ފަހެއ (އެވެ. ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާގޮތުގެ މަތިނ     262,125އަދަދަކީ

ޗާޕުކޮށ ފައިވަނީ   ބޭނުނ ކުރުމަށ ޓަކައި  އިނ ތިޚާބުގައި  2މި  6 7 , 1 5 އެއ ސަތޭކަ   2 ހަތ ހާސ   ފަސ ދޮޅަސ   ދެލައ ކަ  (

 ފަނ ސާސ  ނުވައެއ ( ވޯޓު ކަރުދާހެވެ.

 

 އާނ މު ހޭލުނ ތެރިކަނ  އިތުރުކުރުނ  .2.7.1

ވަނަ  މާއ ދާގެ )ހ( ގައިވާ  ގޮތުގެ  21)އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނުގެ ޤާޫނނު(  ގެ  2/2002ޤާނޫނު  ނަނ ބަރު: 

ިއނ ތިޚާބަށ   އަމާޒުކޮށ  ޢާނ މުނ  ހޭލުނ ތެރިުކރުމުގެ ، މަތީނ  އިނ ތިޚާބުގެ ކަނ ތައ ތައ  ހިނގާނޭ  ގޮތާއި

ރޭޑިއޯ ، މަސައ ކަތ ތަކެއ  ކުރިއަށ  ގެނ ދެވުނެވެ.  އެގޮތުނ  ކުރިއަށ  ގެނ ދެވުނު މަސައ ކަތ ތަކުގެ ތެރޭގައި ޓީވީ

ސޯޝަލ  މީޑިއާ އެކައުނ ޓ ތަކުގައި ޕޯސ ޓަރާއި މެސެޖ ތައ  އަޕ ލޯޑ ކޮށ  ރޯލ އައުޓ  ، މެދުވެރިކޮށ  މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި

 ކުރުނ  ފަދަ ކަނ ކަނ  ކުރިއަށ  ގެނ ދެވުނެވެ. 
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 އެވެއަރނެސ  އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ ސ ޕޮޓ  ދެއ ކުނ : .2.7.2

އޯޑިއޯ   12އިނ ތިޚާބާއި ގުޅިގެނ  އާނ މުނ  ހޭލުނ ތެރިކުރުމަށ  ޗޮޕ  އާޓ ސ  އާއި ގުޅިގެނ  ތިރީގައިވާ މައުލޫ ތަކަށ   

އަދި ވީޑިއޯ ސ ޕޮޓ ވަނީ ތައ ޔާރުކޮށ  ޕަބ ލިކ  ސަރވިސ  މީޑިއާގެ ޓީވީއެމ  އިނ ތިޚާބު ނިމެނ ދެނ  ދައ ކާފައެވެ. އަދި 

ވީޓީވީ އަދި ރާއ ޖެ ޓީވީ އިނ  މި އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ، އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނުނ  ފައިސާ ދައ ކައިގެނ  ސަނ ގުޓީވީއާއި

 ސ ޕޮޓ ތައ  ދައ ކާފައެވެ.

 ރަޖިސ ޓަރީވެފައިވާ ތަނ ނޫނ  އެެހނ  ތަނެއ ގައި ވޯޓުދިނުަމށ  ރަޖިސ ޓަރީ ކުރުނ  .1

 ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހުގެ އިނ ތިޚާާބ ގުޅޭ ގޮތުނ  ޝަކުވާ ހުށައެޅުމަށ  ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތ   .2

 ކެމ ޕޭނ  ނުކުރައ ވާ!-ކެމ ޕޭނ  ކުރައ ވާ! އެނ ޓި .3

 އިނ ތިޚާބަށ  ނުފޫޒު ފޯރުވުނ   .4

 ސިޔާސީ ގޮތުނ  ޙިޔާލު ތަފާތުވުމަކީ މައ ސަލައެއ  ނޫނ ! .5

 އިނ ތިޚާބު ތެރޭގައި ކުރުނ  މަނާ ކަނ ތައ ތައ   .6

 ވޯޓުލާމަރުކަޒުގައި އޮބ ޒާވަރުނ /މޮނިޓަރުނ /ކެނ ޑިޑޭޓުނ ގެ މަނ ޫދުބނ ގެ ދައުރު .7

 އަށ  މެސެޖ ކުރުނ  1212ވޯޓުލާ މަރުކަޒު ކަށަވަރުކުރުމަށ   .8

 ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށ  ވެއ ދުނ  މަނާ ތަކެތި  .9

 ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ފާހަގަ ޖެހުމަށ  ޖިސ މާނީ ގޮތުނ  ނުކުޅެދިގެނ ވާ މީހުނ  އެހެނ  މީހެއ ގެ އެހީތެިރކަނ  ހޯދުނ   .10

 އިނ ތިޚާބީ ކުށ ތައ   .11

 ކާކުކަނ  އަނ ގައިދޭ ރަސ މީ ލިޔުނ  .12

 ޤާނޫނީ ގޮތުނ  ހުއ ދަ ވޯޓު ކަރުާދސ  ނޫނ  އެހެނ  އެއ ވެސ  އެއ ޗެއ  ވޯޓު ފޮށ ޓަށ ުލނ . .13

 

މޯލ ޑިވ ސ  ޓ ރާނ ސ ޕޯޓ  ،    މީގެއިތުރުނ  މި ވީޑިއޯ ސ ޕޮޓ ތައ  ވަނީ ޑިޕާޓ މެނ ޓ  އޮފ  ނޭޝަނަލ  ރެޖިސ ޓ ރޭޝަނ އާއި

ކޮމ ޕެނީގެ ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލޭ ފެރީ ޓަރމިނަލ ގައި ހުނ ނަ ޓީވީތަކުނ ނާއި ސ ޓޭޓ  ،              އެނ ޑ  ކޮނ ޓެރެކ ޓިނ ގ 

ކައުނ ޓަރ  ރަޖިސ ޓ ރޭޝަނ ގެ  ނޭޝަނަލ   އޮފ   ޓ މަނ ޓ   ޕާރ އަދި  އިނ   ޓީވީ  މާ  ލިމިޓެޑ ގެ  ކޮމ ޕެނީ  އިލެކ ޓ ރިކ  

 އޭރިޔާގައި ހުނ ނަ ޓީވީ އިނ  ވެސ  ވަނީ އިނ ތިޚާބުގެ މުއ ދަތުގައި ދައ ކާފައެވެ.
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 އެވެއަރނެސ  ރޯޑ  އިވެނ ޓ ސ : .2.7.2

ރަށ ވެހިވެފައިވާ  އަދި  މުއ ދަތުގަޔާއި  ހުށަހެޅުމުގެ  ޝަކުވާ  ރަޖިސ ޓ ރީއަށ   މީހުނ ގެ  ލިބިގެނ ވާ  ޙައ ޤު  ވޯޓުދިނުމުގެ 

އެކި  ކުރުމަށ  ހުޅުވާލެވުނު މުއ ދަތުގައި  މާލޭގެ އެކި ސަރަޙައ ދުތަކުގައި  ރަށ ނޫނ  އެހެނ  ރަށެއ ގައި ރީރަޖިސ ޓަރ 

ތިރީގައި  ޙަރަކާތ ތައ   ގެނ ދެވުނު  ކުރިއަށ   މިގޮތުނ   ގެނ ދެވިފައެވެ.  ކުރިއަށ   އިވެނ ޓ ތަކެއ   ރޯޑ   ދުވަސ ތަކުގައިވަނީ 

 އެވަނީއެވެ.

2 0 1 0ފެބ ރުއަރީ    2 ސ ޓޯލެއ ގައި   1 ގެ  ހަފ ތާރެސ "  " ރަސ ފަނ ނު  ދުވަހު  މަދަރުސާ  ވަނަ  މާފަނ ނު  (

އަށ  ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައ ޤު ލިބިގެނ ވާ މީހުނ ގެ ރަޖިސ ޓަރީއަށ  ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި   22:00އިނ     16:00   ކުރިމަތި( 

ހާއ ސަ  ކުދިނަށ   ކުޑަ  ތެރޭގައި  މިހަރަކާތުގެ  އަދި  ގެނ ދިޔުނ . ކުރިއަށ   ޙަރަކާތެއ   ހޭލުނ ތެރިކުރުމުގެ  އާއ މު 

 ހަރަކާތ ތަކެއ   ވެސ  ވަނީ ކުރިޔަށ  ގެނ ގޮސ ފައެވެ.

ވާ ބުދަ   27ފެބ ރުއަރީ    2012ރަޖިސ ޓ ރޭޝަނ  އާއި ގުޅިގެނ   -ގެ ރީ  2012ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހުގެ އިނ ތިޚާބު  

ރަޖިސ ޓ ރޭޝަނ  ފޯމ    -އަށ  ނޯރތ  ހާބަރ ޞަރަހައ ދުގައި ޑެސ ކ  ބަހައ ޓައިގެނ  ރީ  12:00އިނ     15:00ދުވަހުގެ 

 ހަރަކާތެއ  ކުރިއަށ  ގެނ ދެވުނެވެ. އާނ މުނ  ހޭލުނ ތެރިކުރުމުގެ ބަލައިގަތުމާއި އިނ ތިޚާބަށ 

ވާ ހުކުރު   01މާރޗ     2012ރަޖިސ ޓ ރޭޝަނ  އާއި ގުޅިގެނ   -ގެ ރީ  2012ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހުގެ އިނ ތިޚާބު  

1ދުވަހުގެ   6 : 0 2އިނ     0 2 : 0 ރީ  0 ބަހައ ޓައިގެނ   ޑެސ ކ   ޞަރަހައ ދުގައި  ހަފ ތާރެސ   ރަސ ފަނ ނު   -އަށ  

 ރަޖިސ ޓ ރޭޝަނ  ފޯމ  ބަލައިގަތުމާއި އިނ ތިޚާބަށ  އާނ މުނ  ހޭލުނ ތެރިކުރުމުގެ ހަރަކާތެއ  ކުރިއަށ  ގެނ ދެވުނެވެ.

 

 އެވެއަރނެސ  ދަތުރުތަކާއި ޓ ރެއިނިނ ގތައ  އަދި މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނ ތައ : .2.7.2

އަށ  އާނ މުނ  ހޭލުނ ތެރިކުރުމަށ  ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުނ  ރާއ ޖޭގެ ބައެއ     2012ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހުގެ އިނ ތިޚާބު  

ދ  އަތޮޅު ގައި ދިރިއުޅޭ ރައ ޔިތުނ ނަށ  ،        ފ ،        ބ ،        ރ   ،އަތޮޅުތަކަށ ވަނީ ދަތުރުތަކެއ  ކުރެވިފައެވެ. މިގޮތުނ  ށ 

އަމާޒުކޮށ ގެނ  ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހުގެ  އިނ ތިޚާބާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށ ދިނުމުގެ ސެޝަނ ތަކެއ ވަނީ އެރަށ ތަކުގައި 

ދިރިއުޅޭ  ސ ރީލަނ ކާގައި  އިތުރުނ   މީގެ  އަދި  ގެނ ދެވިފައެވެ.  ކުރިއަށ   ގޮތަށ   ހިމެނޭ  މެނ ބަރުނ   ކޮމިޝަނުގެ 

 ރައ ޔިތުނ ނަށ  ވަނީ ހޭލުނ ތެރިކަމުގެ ޕ ރޮގ ރާމެއ  ކުރިޔަށ  ގެނ ދެވިފައެވެ. 
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ތަކާއި  ޓ ރެއިނިނ ގ  ތަފާތު  ގެނ ދެވުނު  ކުރިއަށ   ގުޅޭގޮތުނ   މަސައ ކަތާއި  އިނ ތިޚާބުގެ  އެވަނީ  ތިރީގައި  މީގެއިތުރުނ  

 މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނ ތަކުގެ މައުލޫމާތެވެ.

ރަށ ވެހިވެފައިވާ ރަށ ނޫނ  އެހެނ  ތަނެއ ގައި ނުވަތަ ރަށެއ ގައި ވޯޓުލުމަށ ޓަކައި ރަޖިސ ޓަރީވުމަށ  ފުރުޞަތު   .2.7.5

 ހުޅުވާލުނ 

ގެ ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައ ޤު ލިބިފައިވާ މީހުނ ގެ ރަޖިސ ޓަރީ އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ   2012ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހުގެ އިނ ތިޚާބު  

އެޕ ރީލ    06ޑިޕާޓ މަނ ޓ  އޮފ  ނޭޝަނަލ  ރަޖިސ ޓ ރޭޝަނުނ  ލިބުނު މަޢުލޫމާތުގެ މައ ޗަށ  ބިނާކޮށެވެ. އަދި އެގޮތުނ   

އަހަރު ފުރޭ މީހުނ ގެ ލިސ ޓެއ  ޑިޕާޓ މަނ ޓ  އޮފ  ނޭޝަނަލ  ރަޖިސ ޓ ރޭޝަނުނ  ހޯދުނެވެ. މި   12އަށ     2012

ޢާނ މު  ވެބ ސައިޓުގައި  ކޮމިޝަނުގެ  އިލެކ ޝަނ ސ   ޝާއިޢުކޮށ   ގެޒެޓުގައި  ސަރުކާރުގެ  ދިވެހި  ތައ ޔާރުކޮށ   ލިސ ޓު 

 ކުރެވުނެވެ.

މީހުނ  ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ،       މި ލިސ ޓަށ  ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައި ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ އިނ ތިޒާމު

އޮފީސ ތަކުގަޔާއި  އަވަށ ތަކުގެ  ސިޓީގެ  ފުވައ މުލަކު  އަދި  ސިޓީ  އައ ޑޫ  އިދާރާގައާއި  ކައުނ ސިލ   އެރަށެއ ގެ  ރަށަކުނ  

 މާލޭގައި ނަމަ އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނ  )ޕޯޓ  ކޮމ ޕ ލެކ ސ  ބިލ ޑިނ ގ( ގައި ހަމަޖެއ ސުނެވެ.

 މުއ ދަތު  އަމާޒު ުކރެވުނު ަފރާތ ތައ  
ބަިއވެިރނ ގެ 

 ޢަދަދު 

އިނ ތިޚާބާ ގުޅިގެނ  ކޮމިޝަނ ގެ އެކި އެކި ސެކ ޝަނ ތަކުނ  ކުރާ 

މަސައ ކަތ ތަކަށ  ވަގުތީ އަދި ދާއިމީ މުވައ ޒަފުނ  އަހުލުވެރި ކުރުމަށ ޓަކައި 

 ބޭއ ވުނު ތަމ ރީނު ޕ ރޮގުރާމ 

 121 2012ފެބުރުއަރީ  22 – 22

މޯލ ޑިވ ސ  ޕޮލިސ  ސަރވިސ ގެ ބޭފުޅުނ ނަށ  ކުރިއަށ  ގެނ ދެވުނު މައުލޫމާތު 

 ދިނުމުގެ ސެޝަނ 
 62 2012މާރިޗު  22

 70 2012މާރިޗު  15 – 2 ޓ ރޭނަރުނ ގެ ތަމ ރީނ  ޕ ރޮގ ރާމ 

 2527 2012އޭޕ ރީލ    02 –މާރިޗު  20 ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ އޮފިޝަލުނ ގެ ތަމ ރީނ  ޕ ރޮގ ރާމ  )މާލެ(

 2612 2012އޭޕ ރީލ   01 –މާރިޗު  22 ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ އޮފިޝަލުނ ގެ ތަމ ރީނ  ޕ ރޮގ ރާމ  )އަތޮޅުތެރެ(

 11 2012މާރިޗު  22 ލިއޭސަނ  އޮފިޝަލުނ ނަށ  މައުލޫމާތު ދިނުމަށ  ބޭއ ވުނު ސެޝަނ 

 27 2012އޭޕ ރީލ   01 –މާރިޗު  21 މޮނިޓަރުނ ނަށ  މައުލޫމާތު ދިނުމަށ  ބޭއ ވުނު ސެޝަނ 

 21 2012އޭޕ ރީލ   01 –މާރިޗު  21 އޮބ ޒާވަރުނ / ކެނ ޑިޑޭޓ ގެ މަނ ދޫބުނ ނަށ  މައުލޫމާތު ދިނުމަށ  ބޭއ ވުނު ސެޝަނ 

ވޯޓުލުމުގެ މަރުޚަލާތަކަށ  ކޮމިޝަނ ގެ މުވައ ޒަފުނ  އަހުލުވެރިކުރުމަށ  ބޭއ ވުނު 

 ތަމ ރީނު ޕ ރޮގުރާމ 
 52 2012އޭޕ ރީލ   02 – 01

 22 2012އޭޕ ރީލ   02 ސެނ ޓ ރަލ  ގ ރައުނ ޑ 

ރޑިނޭޓަރުނ ގެ ޓ ރޭނިނ ގ  60 2012އޭޕ ރީލ   02 ކޯ

 22 2012އޭޕ ރީލ   02 ރާއ ޖެއިނ  ބޭރުގެ އޮބ ޒާރވަރުނ ނަށ  ބޭއ ވުނު މަޢުލޫމާތު ސެޝަނ 
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 ސ ޓަށ  ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށ  ދެވުނު މުއ ދަތުތައ ލި

ގައި ދިވެހި   2012ފެބުރުވަރީ    15ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައ ޤު ލިބިފައިވާ މީހުނ ގެ ރަޖިސ ޓަރީއަށ  ގެނެވުނު ބަދަލުތައ   

ޝަކުވާ  ލިސ ޓަށ    މި  އަދި  ކުރެވުނެވެ.  ޢާނ މު  ވެބ ސައިޓުގައި  ކޮމިޝަނުގެ  ޝާއިޢުކޮށ   ގެޒެޓުގައި  ސަރުކާރުގެ 

 ގެ ނިޔަލަށ  ފުރުޞަތު ދެވުނެވެ. 2012ފެބުރުވަރީ  26އިނ   2012ފެބުރުވަރީ  15ހުށަހެޅުމަށ  

 ރަށ ވެހިވެފައިވާ ރަށ ނޫނ  އެހެނ  ތަނެއ ގައި ވޯޓުލުމަށ  ހުޅުވާލުނ  

ގައި   2012ގައި ވޯޓުލާނ  ރަޖިސ ޓަރީކޮށ ފައިވަނީ ރިޔާސީ އިނ ތިޚާބު    2012ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހުގެ އިނ ތިޚާބު  

-ރީ،        ރަޖިސ ޓަރީވެފައިވާ ތަނ  ނޫނ  އެހެނ  ތަނަކަށ  ރަޖިސ ޓަރީވާނ  އެދޭ ފަރާތ ތަކެވެ. އެގޮތުނ  ވޯޓު ލުމަށ ޓަކައި

ރީ ފަރާތ ތަކުނ   އެދޭ  1ރަޖިސ ޓަރީވުމަށ   -ރަޖިސ ޓަރީވާނ   ތެރޭގައި   2 މުއ ދަތުގެ  މި  ދެވުނެވެ.  މުއ ދަތެއ   ދުވަހުގެ 

 ތިރީގައިވާ ތަނ ތަނުގައި ފޯމު ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުމުގެ އިނ ތިޒާމ  ހަމަޖެއ ސުނެވެ.

 ) މާލެ ސިޓީގައި އިނ ތިޚާބާ ބެހޭ މަރުކަޒު )ބައު ޖަމާލުއ ދީނ 

  ރާއ ޖޭގެ މީހުނ  ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއ ގެ ރަށު ކައުނ ސިލ  އިދާރާތަކުނ 

 ާއައ ޑޫ ސިޓީ ކައުނ ސިލ  އިދާރ 

  ފުވައ މުލަކު ސިޓީގެ އަވަށ ތަކުގެ އޮފީސ ތަކުނ 

  ެދިވެހިރާއ ޖޭގ އޮފީސ ތަކުނ ނާއި  ކޮނ ސިއުލޭޓ   ދިވެހިރާއ ޖޭގެ  ހުނ ނަ  ޤައުމުތަކުގައި  ރާއ ޖެއިނ ބޭރު 

ރިސޯޓުތަކުގައި   ރައްޔިތުންގެއެންބަސީތަކުނ   ބައެއ   އަދި  ރާއ ޖެއިނ ބޭރުގައާއި  އިނ ތިޚާބުގައި  މަޖިލީހުގެ 

ޢަދަދަށ   ޑައަޅާފައިވާ  ނ ކަ ކޮމިޝަނުނ   ނަމަވެސ   ޢިއުލާނުކޮށ ފައިވީ  ބަހައ ޓާނެކަމަށ   ވޯޓުފޮށި 

އެވޯޓު ފޮށިތަކަށ  ރަޖިސ ޓަރީ ވެފައިވާ މީހުނ  އަލުނ  އެހެނ  ތަނަކަށ  ،           ރަޖިސ ޓަރީކޮށ ފައި ނުވާތީވެ

ރަޖިސ ޓަރީވުމަށ  ފުރުޞަތު ދެވުނެވެ. އަދި ރަޖިސ ޓަރީ ކޮށ ފައިވާ ފޮށީގެ މަޢުލުމާތާއި ގުޅިގެނ  -ވޯޓުލުމަށ  ރީ

 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށ  ފުރުޞަތު ދެވުނެވެ. 

އަދި މީގެ އިތުރުނ  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައ ޤު ލިބިފައިވާ މީހުނ ގެ ފައިނަލ  ލިސ ޓަށ  އިދާރީ އެއ ވެސ  ޝަކުވާއެއ  ވާނަމަ 

 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށ  މުއ ދަތެއ ވެސ  ދެވުނެވެ.

 

 ލިސ ޓަށ  ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށ  ދެވުނު މުއ ދަތު  ލިސ ޓު ޝާއިޢު ކުރެވުނު ތާރީޙ  

 2012ފެބުރުވަރީ  02އިނ   2012ޖެނުއަރީ  22 2012ޖެނުއަރީ  22
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 ތަފ ޞީލ  މުއ ދަތު 

 ދެުވނު މުއ ދަތު  ރަިޖސ ޓަރީުކރުމަށ -ރީ  9182ާމރިޗ   19އިނ   9182ެފބުުރވަރީ  81

 9182ާމރިޗ   12އިނ   9182  މާރިޗ  10

ނޑަައޅާަފއިވާ އެ ވޯޓު ފޮށިތަކަށ  ، ަޢދަދަށ  ރަިޖސ ޓަރީކޮށ ފައި ނުވާީތވެ ކަ
  ރަިޖސ ޓަރީކުުރމަށ  ެދވުނު-މީހުނ  އެހެނ  ތަަނކަށ  ރީ ރަިޖސ ޓަރީ ވެަފއިވާ

 މުއ ދަތު 

 9182ާމރިޗ   12އިނ   9182  މާރިޗ  10
ކޮށ ަފއިވާ ފޮީށގެ މަޢުލޫާމތާއި ުގޅިެގނ  ޝަކުވާ ހުށަެހޅުަމށ   ރަިޖސ ޓަރީ-ރީ 

 ދެުވނު މުއ ދަތު 

 9182ާމރިޗ   98އިނ   9182  މާރިޗ  91
ލިސ ޓަށ  ިއދާރީ އެއ ވެސ  ަޝކުވާެއއ  ވާަނމަ ޝަުކވާ  ފައިނަލ 

 ުމއ ދަތު  ހުށަހެުޅމަށ  ެދވުނު

 ރަޖިސ ޓަރީ ކުރުމަށ  ދެވުނު މުއ ދަތުތަށ -ރީ

 ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައ ޤު ލިބިފައިވާ މީހުނ ގެ ފައިނަލ  ލިސ ޓު ޢާނ މުކުރުނ 

ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއ ވި ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހުގެ އިނ ތިޚާބުގެ ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައ ޤު   2012އެޕ ރީލ     06

ރަޖިސ ޓަރީ   ފައިނަލ   މީހުނ ގެ  2ލިބިފައިވާ  2މާރިޗ     2 0 1 އާނ މު   2 ވެބ ސައިޓުގައި  ކޮމިޝަނުގެ  ގައި 

 ކުރެވުނެވެ.

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައ ޤު ލިބިފައިވާ މީހުނ ގެ ލިސ ޓުގައި ކެނ ޑިޑޭޓުނ  ނުވަތަ ކެނ ޑިޑޭޓުނ  ކަނޑައަޅާ ފަރާތ ތަކުނ  

 ސޮއިކުރުނ  

އިނ ތިޚާބު   މަޖިލީހުގެ  2ރައ ޔިތުނ ގެ  0 1 ލިސ ޓުތަކުގައި   2 މީހުނ ގެ  ލިބިފައިވާ  ޙައ ޤު  ވޯޓުދިނުމުގެ  ގެ 

ނޑައަޅާ ފަރާތ ތަކުނ  ސޮއިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު   އިނ    2012މާރިޗ     22ކެނ ޑިޑޭޓުނ  ނުވަތަ ކެނ ޑިޑޭޓުނ  ކަ

 ގެ ނިޔަލަށ  ހުޅުވާލެވުނެވެ.  2012މާރިޗ   26
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 އޮބ ޒާވަރުނ ނާއި މޮނިޓަރުނ  އަދި ކެނ ޑިޑޭޓުނ ގެ މަނ ދޫބުނ  .2.7.6

މި އިނ ތިޚާބުގައި ޙަރަކާތ ތެރިވާނެ އޮބ ޒަރވަރުނ  އަދި މޮނިޓަރުނ ނަށ  ވުމަށ  މިކޮމިޝަނުނ  ހުޅުވާލެވުނެވެ. މި ގޮތުނ  

ފެބ ރުއަރީ އާ ހަމަޔަށ    22އިނ  ފެށިގެނ     05އޮބ ޒާވަރަކަށ  އަދި މޮނިޓަރަކަށ  ވުމަށ އެދި ކުރިމަތިލުމަށ  ފެބ ރުއަރީ  

ވަނީ   މިމުއ ދަތު  މަތިނ   އެދުމުގެ  ފަރާތ ތަކެއ ގެ  ގިނަ  އަދި  2ހުޅުވާލިއެވެ.  ހަމައަށ    2 އާ  ފެބ ރުއަރީ 

 2002އަދި މޮނިޓަރުނ ގެ ގޮތުގައި    1222އިތުރުކުރައ ވާފައެވެ. މިގޮތުނ  މުއ ދަތު ހަމަވިއިރު އޮބ ޒާވަރުނ ގެ ގޮތުގައި  

ޖަމިއ ޔާ ،         ފަރާތަކަށ  ފާސ ވަނީ ދޫކުރެވިފައެވެ. ހުއ ދަ ދޫކުރެވިފައިވާ އޮބ ޒާވަރުނ ގެ ތެރޭގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި

ރޭޑިއޯ ،   އަމިއ ލަ ފަރުދުނ ވެސ  ހިމެނެއެވެ. އަދި މޮނިޓަރުނ ގެ ތެރޭގައި ރާއ ޖޭގައި ހިނ ގާ ބޮޑެތި ޓީވީ،   ޖަމާއަތ ތަކާއި

މަޖައ ލާފަދަ ތަނ ތަނ  ހިމެނެވެ.މި އިނ ތިޚާބުގައި ،      ރަށ ރަށުގައި ހިނ ގާ އޮނ ލައިނ  ނޫސ ތަކާއި،      ސ ޓޭޝަނ ތަކާއި

އިނ  ފެށިގެނ    22ޙަރަކާތ ތެރިވާނެ ކެނ ޑިޑޭޓުނ ގެ މަނ ދޫބުނ ނަށ  ވުމަށ  މިކޮމިޝަނުނ  ހުޅުވާލާފައި ވަނީ ފެބ ރުއަރީ  

ފަރާތަކަށ  ވަނީ ފާސ    1612މާރިޗު  އަށެވެ. މިގޮތުނ  މުއ ދަތު ހަމަވިއިރު ކެނ ޑިޑޭޓުނ ގެ މަނ ދޫބުނ ގެ ގޮތުގައި    7

 ދޫކުރެވިފައެވެ.

ކެނ ޑިޑޭޓުނ ގެ މަނ ދޫބުނ ގެ އަތ މަތީ ފޮތ  ތައ ޔާރުކޮށ  ،      މޮނިޓަރުނ ނާއި،      މި އިނ ތިޚާބުގައިވެސ  އޮބ ޒާވަރުނ ނާއި

އެފަރާތ ތަކާއި ވަނީ ހިއ ސާކުރެވިފައެވެ. އަދި ވޯޓަރ އެޑިއުކޭޝަނ  ސެކ ޝަނުނ  ކުރިއަށ  ގެނ ދާ ޓ ރޭނިނ ގ އޮނ ނާނެ 

ތަފާސ  ހިސާބުތައ  ވަނީ ،     ވާހަކަ އެފަރާތ ތަކާއި ގުޅާ އެނ ގުމަށ ފަހު ފައިނަލ  ލިސ ޓު ވެބ ސައިޓުގައި އަޕ ލޯޑ  ކުރެވި

 މެމ ބަރުނ ނަށ  ފޮނުވިފައެވެ. 

އޮބ ޒާވަރުނ ނަށ  ހުއ ދަ ދީފައިވެއެވެ.   25ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހުގެ އިނ ތިޚާބު އޮބ ޒާރވ  ކުރުމަށ  ރާއ ޖެއިނ  ބޭރުގެ  

ވަނަ ދުވަހު ވަނީ   2012އޭޕ ރިލ     02ބޭރުގެ އޮބ ޒާވަރުނ ނަށ  މި އިނ ތިޚާބާ ބެހޭ ގޮތުނ  މައުލޫމާތު ދެއ ވުމަށ   

ކޮމިޝަނުގައި ބައ ދަލުވުމެއ  ބާއ ވާފައެވެ. އަދި އިނ ތިޚާބު ނިމިގެނ  މިފަރާތ ތަކަށ  ،          ކޮމިޝަނ  މެމ ބަރުނ ނާއެކު

ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ބާއ ވާފައެވެ. މި ބައ ދަލުވުމުގައި މި އިނ ތިޚާބު  2012އޭޕ ރިލ   02ޑީބ ރީފިނ ގ މީޓިނ ގ އެއ ވެސ  

ރަނގަޅުކުރުމަށ  ހުށަހަޅާ ކަނ ތައ ތަކާމެދު ވަނީ ހުރިހާ ،            އޮބ ޒާވ ކުރުމުގައި އެބޭފުޅުނ ނަށ  ފާހަގަވި ކަނ ކަމާއި

 ބޭފުޅުނ ވެސ  ފީޑ ބެކ  ދެއ ވާފައެވެ.
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 ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ ނިޒާމ  .2.2

   ުއިނ ތިޚާބ މަޖިލީހުގެ  2ރައ ޔިތުނ ގެ  0 1 ނަނ ބަރު:   2 ޤާނޫނު  ބެލުމަށ ޓަކައި  ޝަކުވާ  ހުށަހަޅާ  ގުޅިގެނ   އާ 

2 0 0 2 / 1 ގެ    1 ޤާނޫނު(  ޢާނ މު  އިނ ތިޚާބުތަކާބެހޭ  (6 ގޮތުގެމަތިނ    2 ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ  މާއ ދާގައި  ވަނަ 

-Rރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހުގެ އިނ ތިޚާބުގެ ގަވާއިދު  ،      އިނ ތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާ ބެލުމުގެ ނިޒާމު އެކަށައެޅުމުގެ ގޮތުނ 

ބަލައި ފިޔަވަޅު ،              ވަނަ މާއ ދާގެ )ހ( ގެ ދަށުނ  ހުށަހެޅޭ އިނ ތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާތައ   22ގެ    2/2012

 22ޖަނަވަރީ    2012،     މެނ ބަރުނ  ހިމެނޭގޮތަށ  ޤައުމީ އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމ ޕ ލެއިނ ޓ ސ  ބިއުރޯ  5އެޅުމަށ ޓަކައި  

ބިއުރޯތައ   ކޮމ ޕ ލެއިނ ޓ ސ   އިލެކ ޝަނ ސ   ސިޓީތަކުގައި  އަތޮޅު/  އަދި  އެކުލަވާލެވުނެވެ.  ދުވަހު  ހޯމަ  ވީ 

 ޤާއިމ ކުރެވުނެވެ. މިގޮތުނ  ކޮމ ޕ ލެއިނ ޓ ސ  ބިއުރޯއަށ  ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާތަކުގެ ޚުލާސާ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

 

   އޮބްޒާވަރުންގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޤައުމުތަކުން ހަރަކާތްތެރިވި ފަރާތްތައް

 02 ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން

 02 އިލެކްޝަންސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފް ޖޯޖިއާ

 02 އިންޑިޕެންޑެންޓް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން އޮފް ޖޯޑަން

 06 އޭޝިއަން ނެޓްވާރކް ފޮރ ފްރީ އިލެކްޝަންސް

 02 ފިލިޕީންސް، ކޮމިޝަން އޮން އިލެކްޝަންސް

 12 ކޮމަންވެލްތް

 02 ޖަޕާން ޑެލިގޭޝަން
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 ޝަކުާވގެ ާބވަތ   ޖުމ ލަ 

ރަޖިސ ޓ ރޭޝަނ އާ ުގޅޭ  -ރީ  16  

 އިނ ިތޚާބީ ާދއިާރާއއި ުގޅޭ  37

 އިނ ިތޚާބީ ުމަވއ ޒަފުނ ގެ ސުލޫކާއި ގުޅޭ  6

 ވޯޓާސ  ލިސ ޓާއި ގުޅޭ  20

 ފޯޖަރީ  1

 ރިޝ ވަތާއި ގުޅޭ  6

 ވޯޓު ގުުނމާިއގުޅޭ  2

 އިނ ިތޚާުބގައި ބޭނުނ ުކރާ ކެމ ޕެިއނ  ެމޓީރިއަލ  ހުއ ދަ ނުހޯދާ ބޭނުނ ުކރުާމއި ގުޅޭ  2

 އިނ ިތޚާބަށ  ކުިރމަތިލާފަިއވާ ކެނ ޑިޑޭުޓނ ނާއި ުގޅޭ  2

 ކެނ ޑިޑެނ ީސާއއި ުގޚޭ  1

 ދާިއރާގެ ބަެއއ  ގެތަށ  ފަހުނ  ިލސ ޓުަގއި ހިމެނިަފއިުނވުނ   1

 ކެނ ޕެއިނ  ކުުރމާިއބެހޭ  9

 ކެނ ޑިޑޭޓުނ ނަށ  ނުފޫޒު ޯފރުުވމާުގޚޭ  3

 އިނ ިތޚާބީ އޮިފޝަލުނ ގެ ސުލޫކާއި ުގޅޭ  10

 ދާިއރާގެ ގެ ާއއި ުގޅޭ  1

 ވޯޓު ފޮށ ޓާއި ުގޅޭ  3

 ވޯޓުލާ މަރުކަުޒަގއި ޢަމަލުކުެރވޭގޮާތއި ުގޅޭ  19

 ވޯޓު ކަރުދާާހިއގުޅޭ  11

 އިާދރީ  2

 ވޯޓުފޮށި ގުަނއިިދނުާމއި ުގޅޭ  17
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  90                    ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2119

 2012     އިނ ތިޚާބަށ  ،      އާ ގުޅިގެނ   2012ވަނަ ދުވަހު ބޭއ ވުނު ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހުގެ އިނ ތިޚާބު    6އެޕ ރީލ

ދިނުމުގެ  ވޯޓު  އަދި  ކޯޓަށ   ސުޕ ރީމ   ދިވެހިރާއ ޖޭގެ  މައ ސަލަތައ   ގުޅޭ  ފުރިހަމަނުވުމާ  ޝަރުތު  ކުރިމަތިލުމަށ  

މި  ހުށަހަޅާފައެވެ.  ވަނީ  ހައިކޯޓަށ   ދިވެހިރާއ ޖޭގެ  މައ ސަލަތައ   ގުޅޭ  ރަޖިސ ޓަރީއާ  މީހުނ ގެ  ލިބިގެނ ވާ  ޙައ ޤު 

 ގޮތުނ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ކޯޓުތަކަށ  ހުށަހަޅާ ބަލައިފައިވާ މައ ސަލަތަކުގެ ޚުލާސާ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 

 -ޕ ރޮކިއުމެނ ޓ  ސެކ ޝަނުނ ކޮށ ފައިވާ މަސައ ކަތ ތައ  :

 . އިނ ތިޚާބާއި ގުޅިގެނ  ހޯދަނ ޖޭ ތަކެއ ޗާއި ޚިދުމަތ  ބޭނުނ ވި ތާރީޚަށ  ސެކ ޝަނ ތަކަށ  ފޯރުކޮށ ދިނުނ 

   އިނ ތިޒާމ ތައ ހުރިހާ  ޑެލިގޭޓުނ ގެ  ވަޑައިގެނ ނެވި  ބޭރުނ   ރާއ ޖޭނ   ކުރުމަށ   ވ   އޮބ ޒާރ އިނ ތިޚާބު 

 ހަމަޖެއ ސުމުގެ މަސައ ކަތ .

  ިމުވައ ޒަފުނ ނާއ ސެކ ޝަނުގެ  ފައިނޭނ ސ   ސެޓަޕ ތައ   މަރުކަޒުތަކުގެ  ވޯޓުލާ  ގާއިމުކުރެވުނު  މާލޭސިޓީގައި 

 ގުޅިގެނ  ތައ ޔާރުކުރުނ .

   ޕ ރޮކިއުމަނ ޓ ފޮނުވުމުގައި  ޑުތައ   ނ ފޮށިގަ ސެކިއުރިޓީ  އަދި  ތަކެތި  ބޭނުނ ވާ  ވޯޓުނެގުމަށ   އަތޮޅުތަކަށ  

 މުވައ ޒަފުނ  އެހީތެރިވުނ .

 

 ޝަކުާވގެ ާބވަތ   ޖުމ ލަ 

 އިނ ިތޚާބަށ  ކުިރމަތިލުމަށ  ަޝރުތު ފުިރހަމަުނވުމާ ުގޅޭ )ިދވެހިާރއ ޭޖގެ ސުޕ ީރމ  ކޯޓު( 2

 ވޯޓު ދިނުުމގެ ަޙއ ޤު ލިބިެގނ ވާ މީހުނ ގެ ރަިޖސ ޓަީރއާުގޅޭ )ިދވެހިާރއ ޖޭގެ ަހއި ކޯޓު( 7



91  

 

                    ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2119

 ވަނަ އަހަރު ބޭއ ވުނު ބައ ދަލުވުނ ތަކާއި ހަރަކާތ  ތަކުގެ ތެރެއިނ   2012  .2.2

 ގެ ނަމުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމަށް ކުރަންޖެހޭ “ ނޭޝަނަލް ރިފޯމް ޕާޓީ”

 މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއަދަ ދެއްވުން.  

 އަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން  2119ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 

 ފ. ނިލަންދޫގައި ބޭއްވުނު މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން 

   އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އައު ލޯގޯ އާއި ކުލަ އިފްތިތާޙް ކުރުމާއި

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު އިޢުލާން ކުރުމަށް ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

 

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ސަންގު ޓީވީ ޕްރޮޤްރާމެއްގައި 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ށ.ކޮމަންޑޫ 

 ގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން

 

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ޕީ.އެސް.އެމް ހަބަރު ޕްރޮޤްރާމެއްގައި 
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                    ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2119

 ވޯޓާސް ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލުމާއި ގުޅިގެން 

 ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ރޯޑް އިވެންޓްގެ ތެރެއިން 

   ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް

 ލަންކާގައި ބޭއްވުނު އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން 

 

 ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން ތަރުތީބުކުރުން 

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ދަފްތަރުގައި ، ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް

 ރަޖިސްޓަރީވި ކަމުގެ ސެޓިފިކެޓް ޙަވާލުކުރުން، ހިމަނައި

 ދަރުމަވަންތަ ޕާޓީގެ ނަމުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ 

 މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދިނުން. 

 

 ޓްރޭނަރުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވުނު ޕްރޮޤްރާމްގެ ތެރެއިން 
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                    ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2119

 ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކުރުމަށް

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ޚާއްސަ ޕްރެސް ބްރީފިންގ 

 

 އިންތިޚާބަށް އޮފިޝަލުން ތަމްރީންކުރުމަށް ބޭއްވުނު ޕްރޮޤްރާމްގެ ތެރެއިން 

 

 ގެ ތެރެއިން  2119ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 

 

 ފޮރިން އޮބްޒާވަރުންނަށް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ބޭއްވުނު ބްރީފިންގ ސެޝަން 

 

 ޕީ.އެސް.އެމް ގައި  -ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުން  2119ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 

 

 އިންތިޚާބުތަކާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި ޑީ ބްރީފިން ސެޝަންގެ ތެރެއިން 
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                    ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2119

 އިންތިޚާބުތަކާއި ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން 

 ފުލުހުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން  

 

 އައި.ސީ.ޕީ.އެސް ފޯރަމް ހުޅުވުމުގެ ރައްސްމީއްޔާތުގެ ތެރެއިން 

 

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ފަސް މެންބަރުން 

އައި.ސީ.ޕީ.އެސް ފޯރަމް އާއި ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން އާއި އެކު ބޭއްވުނު 

 މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން. 

 

 ގެ ނަތީޖާ އިޢުލާން ކުރުމުގެ ރަސްމީއްޔާތުގެ ތެރެއިން  2119ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 

 

  2119ޑިމޮކުރަސީ ރަން 



  95                    ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2119

 ކޮމިޝަނުނ  ބާއ ވާފައިވާ އެހެނިހެނ  އިނ ތިޚާބު .2

 2012ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ބާ ކައުނ ސިލުގެ އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ މެނ ބަރަކު ހޮވުމަށ  ބާއ ވާ އިނ ތިޚާބު  .2.1

ވަނަ މާއ ދާގެ ދަށުނ  އެކުލަވާލަނ ޖެހޭ   11)ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަނ ނުގެ ޤާނޫނު( ގެ    5/2012ޤާނޫނު ނަނ ބަރު  

މި ދެނ ނެވި ޤާނޫނަށ  ޢަމަލު ކުރަނ  ފަށާތާ ،    ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ބާ ކައުނ ސިލުގެ އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ އިނ ތިޚާބު

2 އިލެކ ޝަނ    1 އުޞޫލަކުނ   ޑައަޅާ  ނ ކަ ކޮމިޝަނުނ   އިލެކ ޝަނ ސ   ބާއ ވާނީ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  އެކާވީސ (  (

ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއ ވުމަށ  އިލެކ ޝަނ ސ    12ޖުލައި    2012،   މި އިނ ތިޚާބު، ކޮމިޝަނުނ ކަނ  ބަޔާނ ކޮށ ފައިވުމުނ 

ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ބާ ކައުނ ސިލުގެ އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީ އިނ ތިޚާބަށ  ކުރިމަތިލުމަށ  އެދޭ ފަރާތ ތަކަށ  ،   ކޮމިޝަނުނ  ނިނ މާ

ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު   05ޖުލައި    2012،   ވީ ހޯމަ ދުވަހުނ  ފެށިގެނ   01ޖުލައި    2012، އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލީ

-A)CA(ކޮމިޝަނުގެ ނަނ ބަރު:  ،        ގައި  2012ޖުލައި    01އާ ހަމަޔަށ  މިކަނ  ޢާނ މުކޮށ ފައިވަނީ    05:00

 އިޢުލާނުނ ނެވެ. 2012/120

 

ވޯޓުލާ ސަރަހައ ދުތަކާއި ވޯޓު ، ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ބާ ކައުނ ސިލުގެ ފުރަތަމަ އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ އިނ ތިޚާބު ބޭއ ވުމަށ ޓަކައި

ނޑައަޅައި ވޯޓު ކަރުދާސ  ޗާޕުކުރެވޭނެގޮތ  ،   ވޯޓުނެގުމަށ  ބޭނުނ ކުރާނެ ވޯޓު ކަރުދާސ  ފަރުމާކޮށ ،   ނަގާ މަރުކަޒުތައ  ކަ

ރައ ކާތެރިކަމާއެކު ވޯޓު ކަރުދާސ  މަރުކަޒުތަކަށ  ފޮނުވުމުގެ ،      ޗާޕުކުރެވުނު ވޯޓު ކަރުދާސ  ޗެކުކޮށ ،      އިނ ތިޒާމުކޮށ 

މި އިނ ތިޚާބުގައި   .ވޯޓު ނެގުމާއި ގުނުމުގެ މަސައ ކަތ  ވިލަރެސ ކޮށ  ބެލެހެއ ޓުނެވެ،            އިނ ތިޒާމު ހަމަޖައ ސައި

ޖުމުލަ   މުޅި  0ބަހައ ޓާފައިވަނީ  ގައި    2 ސިޓީ  މާލެ  އެއީ  0ވޯޓުފޮށ ޓެވެ.  ހިތަދޫ   2 ސިޓީ  އައ ޑޫ  އަދި  ވޯޓުފޮށި 

ވޯޓުފޮށ ޓެވެ. މާލޭގައި ފޮށި ބަހައ ޓާފައިވަނީ އިނ ތިޚާބާ ބެހޭ މަރުކަޒު ބާ ޖަމާލުއ ދީނ ގެ   01ޝަރަފުއ ދީނ  ސ ކޫލުގައި  

 ޓ ރެއިނިނ ގ  ހޯލުގައެވެ.

 

، ފަރާތުނ  ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުނ ތައ  އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނުނ  ދިރާސާ ކުރުމަށ ފަހު  22މި އިނ ތިޚާބަށ  ކުރިމަތިލި  

ވަނަ މާއ ދާގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ގޮތަށ    10)ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަނ ނުގެ ޤާނޫނު( ގެ    2012/5ޤާނޫނު ނަނ ބަރު  

އެފަރާތާ  ލިޔުނ   އެކަމުގެ  ބާތިލ ކޮށ   ހުށަހެޅުނ   އެކަކުގެ  ހަމަނުވާ  ޝަރުތު  ކުރިމަތިލުމަށ   ކަމަށ   މެނ ބަރު 

ގަޑިއިރު   5ހަވާލުކުރެވުނެވެ. އަދި އެހެނ  ފަރާތ ތަކަކީ ޤާނޫނުގައިވާ ޝަރުޠުތައ  ހަމަވާ ބައެއ ގެ ގޮތުގައި ނިނ މައި  

 ތެރޭގައި އެފަރާތ ތަކަށ  އެކަމުގެ ލިޔުނ ވެސ  ހަވާލުކުރެވުނެވެ. 
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ތަރުތީބު   ނަނ ތައ   މީހުނ ގެ  ކުރިމަތިލީ  އިނ ތިޚާބަށ   ކޮމިޓީގެ  އެގ ޒެކެޓިވ   ކައުނ ސިލުގެ  ބާ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 

ގައި އިނ ތިޚާބާ ބެހޭ މަރުކަޒުގެ )ބައު   16:00ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ    06ޖުލައި    2012،           ކުރެވިފައިވަނީ

ހަމަ އެދުވަހު ނަނ ތައ  ،         ޖަމާލުއ ދީނ ގެ( ޓ ރެއިނިނ ގ ހޯލުގައެވެ. ކެނ ޑިޑޭޓުނ ގެ ނަނ ތައ  ތަރުތީބު ކުރުމަށ ފަހު

 .ތަރުތީބުކުރެވިފައިވާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނުނ  ޢާނ މުކޮށ  އިޢުލާނ  ކުރިއެވެ

ވޯޓުފޮށި އަދި އައ ޑޫ   02ވޯޓުފޮށ ޓެވެ. އެއީ މާލެ ސިޓީ ގައި    02މި އިނ ތިޚާބުގައި ބަހައ ޓާފައިވަނީ މުޅި ޖުމުލަ  

ވޯޓުފޮށ ޓެވެ. މާލޭގައި ފޮށި ބަހައ ޓާފައިވަނީ އިނ ތިޚާބާ ބެހޭ މަރުކަޒު ބާ   01ސިޓީ ހިތަދޫ ޝަރަފުއ ދީނ  ސ ކޫލުގައި  

ޖަމާލުއ ދީނ ގެ ޓ ރެއިނިނ ގ  ހޯލުގައެވެ. މިއިނ ތިޚާބުގައި ހަރަކާތ ތެރިވާ އޮފިޝަލުނ ގެ މަސައ ކަތާ ގުޅޭގޮތުނ  މަޢުލޫމާތު 

 ގަޑިއިރުގެ ތަމ ރީނ  ޕ ރޮގ ރާމެއ  ހިނ ގުނެވެ. 2ވީ ބުދަ ދުވަހު  10ޖުލައި  2012ދިނުމަށ  

ވޯޓުކަރުދާސ   ބޭނުނ ކުރި  ވޯޓުނެގުމަށ   އިނ ތިޚާބުގައި  ކޮމިޓީގެ  އެގ ޒެކެޓިވ   ކައުނ ސިލުގެ  ބާ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 

ނޮވެލ ޓީ ޕ ރިނ ޓަރސ  އެނ ޑ  ޕަބ ލިޝަރސ    ،ވޯޓުކަރުދާސ  ޗާޕު ކުރުމުގެ މަސައ ކަތ  ހަވާލުކުރީ  ،ފަރުމާކުރުމަށ ފަހު

ޕ ރައިވެޓ  ލިމިޓެޑަށެވެ.  ޗާޕ ކުރެވުނު ވޯޓު ކަރުދާހުގައި އެއ ވެސ  މައ ސަލައެއ  ހުރިތޯ ކޮނ މެ ވޯޓު ކަރުދާސ ކޮޅެއ  

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައ ޤު ،       ޗެކ ކުރެވުނެވެ. ވޯޓު ކަރުދާސ ތައ  ޗެކ ކުރުމުގެ މަސައ ކަތ  ނިމުމާއެކު،       ވަކިވަކިނ  ބަލައި

ސެކިއުރިޓީ އުރަތަކުގައި ވޯޓު ކަރުދާސ  ބަނ ދުކުރެވުނެވެ.ޤާނޫނުގައި ،          ލިބިފައިވާ މީހުނ ގެ ލިސ ޓުގައިވާ ޢަދަދަށ 

ޗާޕުކޮށ ފައިވަނީ   ބޭނުނ ކުރުމަށ ޓަކައި  އިނ ތިޚާބުގައި  މި  2ބުނެފައިވާގޮތުގެ މަތިނ   , 5 0 ފަސ ސަތޭކަ   6 ހަތަރުހާސ   (

 ހައެއ ( ވޯޓު ކަރުދާހެވެ.

 

 

 އަށ  ކެނ ޑިޑޭޓުނ ގެ ގޮުތގައި ކުިރމަތިލީ މީުހނ ގެ ައދަދުަތއ   2012ދިވެިހާރއ ޭޖގެ ބާ ކައުނ ސިލުގެ އެގ ޒެެކޓިވ  ކޮމިޓީގެ ިއނ ތިާޚބު 

 2 ރަީއސ  ކަމަށ  
 2 ނައިބު ރަީއސ  ކަމަށ  

 12 މެނ ަބރު ކަމަށ  

  

 ހުށަހެޅުނ  ބާޠިލު ކުރި އަަދދު 

 )މެނ ަބރު ކަމަށ  ކުރިަމތިލީ ފަރާތެއ (

1 
  

 22 ޖުމ ލަ ާވދަ ކުރި ކެނ ޑިޑޭޓުނ ގެ ޢަަދދު 
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 2012ޖުޑީޝަލ  ސަރވިސ  ކޮމިޝަނަށ  ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހޮވުމުގެ އިނ ތިޚާބު  .2.2

 2012/5ޤާނޫނު ނަނ ބަރު  ،    ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓ ގައި ޝާޢިއު ކުރެވުނު  27ޖޫނ     2012

ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަނ ނުގެ ޤާނޫނު( ގެ   ވަނަ މާއ ދާގެ )ށ( ގައި ބުނާގޮތުނ  މި ޤާނޫނަށ  އަމަލުކުރަނ    62)

އަސާސީގެ  ،                ފަށާއިރު 1ޤާނޫނު  5 ވިސ ކޮމިޝަނަސ    2 ސަރ ޖުޑީޝަލ   ދަށުނ   ގެ  މ(  ( މާއ ދާގެ  ވަނަ 

  .މި ޤާނޫނަށ  ޢަމަލުކުރަނ  ފެށުމާއެކު ނިމުމަކަށ  އާދެއެވެ، އިނ ތިކާބުކޮށ ފައިވާ މެނ ބަރުގެ މެނ ބަރުކަނ 

 

ހަމަ އެމާއ ދާގެ )ނ( ގައި ބުނާ ގޮތަށ  ޖުޑީޝަލ  ސަރވިސ  ކޮމިޝަނަށ  އިނ ތިޚާބުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލު ،   މިހެނ ކަމުނ 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުނ  އިނ ތިޚާބުކުރެވޭ ބާ ކައުނ ސިލުގެ ،        އިނ ތިޚާބު ކުރުމަށ ޓަކައި ބާއ ވަނ ޖެހޭ ފުރަތަމަ އިނ ތިޚާބު

)ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބާ ކައުނ ސިލުގެ   15އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީ އިނ ތިޚާބުކުރެވޭ ދުވަހުނ  ފެށިގެނ  ގިނަވެގެނ   

ނޑައަޅާ އުޞޫލަކުނ  ބާއ ވަނ  ޖެހެއެވެ. އަދި މި އިނ ތިޚާބު ބޭއ ވުމަށ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ބާ ،        އެގ ޒެކެޓިވ  ބޯޑުނ  ކަ

އަދި  ނިނ މިއެވެ.  ކޮމިޝަނުނ   އިލެކ ޝަނ ސ   ފޯރުކޮށ ދިނުމަށ   އެހީތެރިކަނ   ޢަމަލީ  އަދި  ފަނ ނީ  ކައުނ ސިލަށ  

ވާ ހޮނިހިރު ދުވަސ  ކަމުގައި ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ބާ ކައުނ ސިލުނ    27ޖުލައި    2012މިއިނ ތިޚާބު ބާއ ވާނެ ތާރީޚަކީ  

ނޑައަޅައި ނ    02:00ވީ އާދީއ ތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު    21ޖުލައި    2012  ،އިނ ތިޚާބަށ  ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު  ،ކަ

ޖުލައި   2012  ،އާ ހަމަޔަށ  ހުޅުވާލައި އެކަނ   02:00ވީ އަނ ގާރަ ދުވަހުގެ މެނ ދުރު    22ޖުލައި    2012ފެށިގެނ   

 ވީ ބުރާސ ފަތި ދުވަހު ޢާނ މުކޮށ  އިޢުލާނ ކުރެވުނެވެ. 12

 

ވޯުޓލާ ސަރަހައ ދުތަކާއި  ،ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ބާ ކައުނ ސިލުގެ ފުރަތަމަ އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ އިނ ތިޚާބު ބޭއ ވުމަށ ޓަކައި

ނޑައަޅައި ވޯޓު  ކަރުދާސ    ، ވޯޓުނެގުމަށ   ބޭނުނ ކުރާެނ  ވޯޓު  ކަރުދާސ   ފަރުމާކޮށ  ، ވޯޓު ނަގާ މަރުކަޒުތައ  ކަ

ރައ ކާތެރިކަމާއެކު ވޯޓު ކަރުދާސ  މަރުކަޒުތަކަށ   ،ޗާޕުކުރެވުނު ވޯޓު ކަރުދާސ  ޗެކުކޮށ  ،ޗާޕުކުރެވޭނެގޮތ  އިނ ތިޒާމުކޮށ 

 ވޯޓު ނެގުމާއި ގުނުމުގެ މަސައ ކަތ  ވިލަރެސ ކޮށ  ބެލެހެއ ޓުެނވެ.  ،ފޮނުވުމުގެ އިނ ތިޒާމު ހަމަޖައ ސައި

 

 ،ފަރާތުނ  ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުނ ތައ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ބާ ކައުނ ސިލުނ  ދިރާސާ ކުރުމަށ ފަހު  06މި އިނ ތިޚާބަށ  ކުރިމަތިލި  

ވަނަ މާއ ދާގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ   05)ޖުޑިޝަލ  ސަރވިސ ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ    2002/10ޤާނޫނު ނަނ ބަރު  

އެފަރާތާ  ލިޔުނ   ކޮށ އެކަމުގެ  ބާޠިލ   ހުށަހެޅުނ   އެކަކުގެ  ހަމަނުވާ  ޝަރުތު  ކުރިމަތިލުމަށ   މެނ ބަރުކަމަށ   ގޮތަށ  

ގަޑިއިރު   5ހަވާލުކުރެވުނެވެ. އަދި އެހެނ  ފަރާތ ތަކަކީ ޤާނޫނުގައިވާ ޝަރުޠުތައ  ހަމަވާ ބައެއ ގެ ގޮތުގައި ނިނ މައި  

 ތެރޭގައި އެފަރާތ ތަކަށ  އެކަމުގެ ލިޔުނ ވެސ  ހަވާލުކުރެވުނެވެ.
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ނަނ ތައ   މީހުނ ގެ  ކުރިމަތިލީ  އިނ ތިޚާބަށ   ހޮވުމުގެ  ވަކީލަކު  ޤާނޫނީ  ކޮމިޝަނަށ   ވިސ   ސަރ ޖުޑީޝަލ  

ގައި އިނ ތިޚާބާ ބެހޭ މަރުކަޒުގެ )ބައު   20:00ވީ އަނ ގާރަ ދުވަހުގެ    22ޖުލައި    2012  ،ތަރުތީބު  ކުރެވިފައިވަނީ

ކުރުމަށ ފަހު ތަރުތީބު  ނަނ ތައ   ކެނ ޑިޑޭޓުނ ގެ  ހޯލުގައެވެ.  ޓ ރެއިނިނ ގ  ނަނ ތައ    ،ޖަމާލުއ ދީނ ގެ(  އެދުވަހު  ހަމަ 

 .ތަރުތީބުކުރެވިފައިވާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނުނ  ޢާނ މުކޮށ  އިޢުލާނ  ކުރިއެވެ

ވޯޓުފޮށި އަދި   02ވޯޓުފޮށ ޓެވެ. އެއީ މާލެ ސިޓީ ގައި    02މި އިނ ތިޚާބުގައި ބަހައ ޓާފައިވަނީ މުޅި ޖުމުލަ  

ސ ކޫލުގައި   ޝަރަފުއ ދީނ   ހިތަދޫ  ސިޓީ  0އައ ޑޫ  ބެހޭ   1 އިނ ތިޚާބާ  ބަހައ ޓާފައިވަނީ  ފޮށި  މާލޭގައި  ވޯޓުފޮށ ޓެވެ. 

މަސައ ކަތާ  އޮފިޝަލުނ ގެ  ހަރަކާތ ތެރިވި  މިއިނ ތިޚާބުގައި  ހޯލުގައެވެ.  ޓ ރެއިނިނ ގ   ޖަމާލުއ ދީނ ގެ  ބާ  މަރުކަޒު 

ހަރަކާތ ތެރިވި   މަރުކަޒުތަކުގައި  ވޯޓުލާ  ކުރެވުނު  ޤާއިމ   ސިޓީގައި  އައ ޑޫ  މާލެއާއި  1ގުޅޭގޮތުނ   އޮފިޝަލުނ ނަށ    2

 ވަނަ ދުވަހު ކުރިޔަށ  ގެނ ދެވުނެވެ. 25ޖުލައި  2012ރިފ ރެޝަރ ޕ ރޮގުރާމެއ  

ބޭނުނ ކުރި  ވޯޓުނެގުމަށ   އިނ ތިޚާބުގައި  ހޮވުމުގެ  ވަކީލަކު  ޤާނޫނީ  ކޮމިޝަނަށ   ވިސ   ސަރ ޖުޑީޝަލ  

ނޮވެލ ޓީ ޕ ރިނ ޓަރސ  އެނ ޑ    ،ވޯޓުކަރުދާސ  ޗާޕު ކުރުމުގެ މަސައ ކަތ  ހަވާލުކުރީ  ،ވޯޓުކަރުދާސ  ފަރުމާކުރުމަށ ފަހު

ޕަބ ލިޝަރސ  ޕ ރައިވެޓ  ލިމިޓެޑަށެވެ.  ޗާޕ ކުރެވުނު ވޯޓު ކަރުދާހުގައި އެއ ވެސ  މައ ސަލައެއ  ހުރިތޯ ކޮނ މެ ވޯޓު 

ވޯޓުދިނުމުގެ   ،ޗެކ ކުރެވުނެވެ. ވޯޓު ކަރުދާސ ތައ  ޗެކ ކުރުމުގެ މަސައ ކަތ  ނިމުމާއެކު  ،ކަރުދާސ ކޮޅެއ  ވަކިވަކިނ  ބަލައި

ސެކިއުރިޓީ އުރަތަކުގައި ވޯޓު ކަރުދާސ  ބަނ ދުކުރެވުނެވެ. ޤާނޫނުގައި  ،ޙައ ޤު ލިބިފައިވާ މީހުނ ގެ ލިސ ޓުގައިވާ ޢަދަދަށ 

)އެއ ހާސ  ފަސ ސަތޭކަ ދޭއ (   1502ބުނެފައިވާގޮތުގެ މަތިނ  މި އިނ ތިޚާބުގައި ބޭނުނ ކުރުމަށ ޓަކައި ޗާޕުކޮށ ފައިވަނީ  

 ވޯޓު ކަރުދާހެވެ.

އަށ  ކެނ ޑިޑޭޓުނ ގެ ގޮތުގައި ކުރިމަތިލީ  2012ޖުޑިޝަލ  ސަރވިސ  ކޮމިޝަނަށ  ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހޮވުމުގެ އިނ ތިޚާބު 

 މީހުނ ގެ އަދަދުތައ  

 06 މެނ ބަރު ކަމަށ 

 1 ހުށަހެޅުނ  ބާޠިލު ކުރި އަދަދު

 06 ޖުމ ލަ ވާދަ ކުރި ކެނ ޑިޑޭޓުނ ގެ ޢަދަދު
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ނޑިޔާރަކު ހޮވުމުގެ އިނ ތިޚާބު  .2.2   2012ޖުޑީޝަލ  ސަރވިސ  ކޮމިޝަނަށ  ފަ

ނޑިޔާރަކު  ހޮވުމަށ   ބޭއ ވުނު  އިނ ތިޚާބަކީ  ޑިޕާޓ މަނ ޓ   އޮފ    ޖުޑީޝަލ  ސަރވިސ   ކޮމިޝަނަށ   ފަ

ޖުޑިޝަލ  އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނުނ  ބޭއ ވުނު އިނ ތިޚާބެކެވެ. މި އިނ ތިޚާބުގައި އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުނ   

ވަނީ އިދާރީ ގޮތުނ  އެހީތެރިކަނ  ފޯރުކޮށ ދީފައެވެ. އިނ ތިޚާބު ބޭއ ުވމަށ  ބޭނުނ ވާ ޙަރަދުތައ  ޑިޕާރޓ މަނ ޓ  އޮފ  

،  ޖުޑީޝަލ   އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނ  އިނ  މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ފިނޭނ ސ  މެދުވެރިކޮށ  އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނަށ  ދިނުމުނ  

ވޯޓުލަ މަުރކަޒުތަކަށ  ފޮނުވާ ، ޙަރަދު ހިނގާ  ހުރިހާ  މަސައ ކަތެއ  ކޮށ ފައިވަނީ މި ކޮމިޝަނުނ ނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި

 އޮފިޝަލުނ ގެ އެލަަވނ ސ އާއި އަދި ވޯޓު ކަރުދާސ  ޗާޕުކުރުނ  ހިމެނެއެވެ. ، ތަކެއ ޗާއި

 މި އިނ ތިޚާބާ ގުޅިގެނ  ކޮމިޝަނ ގެ ފަރާތުނ  ކޮށ ފައިވާ މަސައ ކަތ ތައ  ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 

 ިނޑައަޅައ ވޯޓުނެގުމަށ  ޭބނުނ ކުރާނެ ވޯޓު ަކރުދާސ   ،ވޯޓުލާ ސަރަހައ ދުތަކާއި ވޯޓު ނަގާ މަރުކަޒުތައ  ކަ

 ،ޗާޕުކުރެވުނު  ވޯޓު  ކަރުދާސ   ޗެކުކޮށ  ، ވޯޓު ކަރުދާސ  ޗާޕުކުރެވޭނެގޮތ   އިނ ތިޒާމުކޮށ  ،ފަރުމާކޮށ 

ވޯޓު ނެގުމާއި  ގުނުމުގެ   ، ރައ ކާތެރިކަމާއެކު ވޯޓު ކަރުދާސ  މަރުކަޒުތަކަށ   ފޮނުވުމުގެ  އިނ ތިޒާމު ހަމަޖައ ސައި

 މަސައ ކަތ  ވިލަރެސ ކޮށ  ބެލެހެއ ޓުނެވެ.

   ނަނ ތައ މީހުނ ގެ  ކުރިމަތިލީ  އިނ ތިޚާބަށ   ބޭއ ވުނު  ހޮވުމަށ   ޑިޔާރަކު  ނ ފަ ކޮމިޝަނަށ   ވިސ   ސަރ ޖުޑީޝަލ  

ގައި އިނ ތިޚާބާ ބެހޭ މަރުކަޒުގެ )ބައު   16:20ވީ ބުދަ ދުވަހުގެ    07އޯގަސ ޓ     2012  ،ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވަނީ

ހަމަ އެދުވަހު ނަނ ތައ    ،ޖަމާލުއ ދީނ ގެ( ޓ ރެއިނިނ ގ ހޯލުގައެވެ. ކެނ ޑިޑޭޓުނ ގެ ނަނ ތައ  ތަރުތީބު ކުރުމަށ ފަހު

 .ތަރުތީބުކުރެވިފައިވާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ޖުޑީޝަލ  ސަރވިސ  ކޮމިޝަނުނ  ޢާނ މުކޮށ  އިޢުލާނ  ކުރިއެވެ

   ައައ ޑޫ ސިޓީ އަދި ފުވައ މުލަކު ،   ވޯޓުފޮށ ޓެވެ. އެއީ މާލެ ސިޓީ  21މި އިނ ތިޚާބުގައި ބަހައ ޓާފައިވަނީ މުޅި ޖުމުލ

 ސިޓީ އަދި ރާއ ޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅެއ ގެ ވެރިކަނ ކުރާ ރަށެއ ގައެވެ.  

 2012އިލެކ ޝަނ  -ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ބާ ކައުނ ސިލުގެ އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީއަށ  މެނ ބަރަކު ހޮވުމަށ  ބާއ ވާ ބައި 2.2

ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަނ ނުގެ ޤާނޫނު( ގެ    5/2012ޤާނޫނު ނަނ ބަރު   ވަނަ މާއ ދާގެ )ޅ( ގެ   11)

ނޑިއަށ  މެނ ބަރަކު އިނ ތިޚާބު ކުރުމަށ  ،    ދަށުނ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ބާ ކައުނ ސިލުގެ އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ ހުސ ވެފައިވާ ގޮ

މި ،   އިލެކ ޝަނ ގައި ފަނ ނީ އަދި އަމަލީ އެހީތެރިކަނ  ފޯރުކޮށ ދިނުމަށ  އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނުނ  ނިނ މައި-ބާއ ވާ ބައި
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ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއ ވާ ގޮތަށ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ބާ ކައުނ ސިލުނ  ހަމަޖެއ ސިއެވެ.  22ސެޕ ޓެމ ބަރ  2012އިނ ތިޚާބު 

ފުރުޞަތު ކުރިމަތިލުމުގެ  އިނ ތިޚާބަށ   2  ،އަދި  0 1 1ސެޕ ޓެމ ބަރ    2 ފެށިގެނ     5 ދުވަހުނ   އާދީއ ތަ  2ވީ  0 1 2 

ވީ   15ސެޕ ޓެމ ބަރ    2012އާ ހަމަޔަށ  ހުޅުވާލައި އެކަނ     15:00ވީ ބުރާސ ފަތި ދުވަހުގެ    12ސެޕ ޓެމ ބަރ  

ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ބާ ކައުނ ސިލުގެ އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ މެނ ބަރަކު ހޮވުމަށ   އާދީއ ތަ ދުވަހު ޢާނ މުކޮށ  އިޢުލާނ ކުރިއެވެ.

ބައި 2އިލެކ ޝަނ   -ބާއ ވާ  0 1 ޑައަޅައި  ،ބޭއ ވުމަށ ޓަކައި  2 ނ ކަ މަރުކަޒުތައ   ނަގާ  ވޯޓު  ސަރަހައ ދުތަކާއި   ،ވޯޓުލާ 

ޗާޕުކުރެވުނު ވޯޓު   ،ވޯޓު ކަރުދާސ  ޗާޕުކުރެވޭނެގޮތ  އިނ ތިޒާމުކޮށ  ،ވޯޓުނެގުމަށ  ބޭނުނ ކުރާނެ ވޯޓު ކަރުދާސ  ފަރުމާކޮށ 

ވޯޓު ނެގުމާއި   ،ރައ ކާތެރިކަމާއެކު ވޯޓު ކަރުދާސ  މަރުކަޒުތަކަށ  ފޮނުވުމުގެ އިނ ތިޒާމު ހަމަޖައ ސައި ،ކަރުދާސ  ޗެކުކޮށ 

 ގުނުމުގެ މަސައ ކަތ  ވިލަރެސ ކޮށ  ބެލެހެއ ޓުނެވެ.

ކުރިމަތިލި   ދިރާސާ   02މި އިނ ތިޚާބަށ   ފަރާތުނ  ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުނ ތައ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ބާ ކައުނ ސިލުނ  

އެކަމުގެ   2އެ    ،ކުރުމަށ ފަހު އެފަރާތ ތަކަށ   ނިނ މައި  ގޮތުގައި  ބައެއ ގެ  ހަމަވާ  ޝަރުޠުތައ   ޤާނޫނުގައިވާ  ފަރާތަކީ 

 ލިޔުނ  ހަވާލުކުރެވުނެވެ.

 2012އިލެކ ޝަނ   -ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ބާ ކައުނ ސިލުގެ އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ މެނ ބަރަކު ހޮވުމަށ  ބާއ ވާ ބައި

 12:20ވީ އަނ ގާރަ ދުވަހުގެ    22ސެޕ ޓެމ ބަރ    2012  ،އަށ  ކުރިމަތިލީ މީހުނ ގެ ނަނ ތައ  ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވަނީ

ތަރުތީބު  ނަނ ތައ   ކެނ ޑިޑޭޓުނ ގެ  ހޯލުގައެވެ.  ޓ ރެއިނިނ ގ  ޖަމާލުއ ދީނ ގެ(  ބައު  ( މަރުކަޒުގެ  ބެހޭ  އިނ ތިޚާބާ  ގައި 

 .ހަމަ އެދުވަހު ނަނ ތައ  ތަރުތީބުކުރެވިފައިވާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނުނ  ޢާނ މުކޮށ  އިޢުލާނ  ކުރިއެވެ ،ކުރުމަށ ފަހު

ޖުމުލަ   މުޅި  ބަހައ ޓާފައިވަނީ  ބެހެއ ޓުނު    02މި އިނ ތިޚާބުގައި  ގައި  ސިޓީ  އެއީ މާލެ  0ވޯޓުފޮށ ޓެވެ.  2 

 ވޯޓުފޮށ ޓެވެ. މާލޭގައި ފޮށި ބަހައ ޓާފައިވަނީ އިނ ތިޚާބާ ބެހޭ މަރުކަޒު ބާ ޖަމާލުއ ދީނ ގެ ޓ ރެއިނިނ ގ  ހޯލުގައެވެ. 

ބައި ބާއ ވާ  ހޮވުމަށ   މެނ ބަރަކު  ކޮމިޓީގެ  އެގ ޒެކެޓިވ   ކައުނ ސިލުގެ  ބާ  އިލެކ ޝަނ  -ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 

2 0 1 ފަރުމާކުރުމަށ ފަހު  2 ވޯޓުކަރުދާސ   ބޭނުނ ކުރި  ވޯޓުނެގުމަށ   މަސައ ކަތ    ،ގައި  ކުރުމުގެ  ޗާޕު  ވޯޓުކަރުދާސ  

އަށ  ކެނ ޑިޑޭޓުނ ގެ  2012އިލެކ ޝަނ  -ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ބާ ކައުނ ސިލުގެ އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ މެނ ބަރަކު ހޮވުމަށ  ބާއ ވާ ބައި 

 ގޮތުގައި ކުރިމަތިލީ މީހުނ ގެ އަދަދުތައ  

 02 މެނ ބަރު ކަމަށ 

 0 ހުށަހެޅުނ  ބާޠިލު ކުރި އަދަދު
 02 ޖުމ ލަ ވާދަ ކުރި ކެނ ޑިޑޭޓުނ ގެ ޢަދަދު
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ކަރުދާހުގައި   ،ހަވާލުކުރީ ވޯޓު  ޗާޕ ކުރެވުނު  ލިމިޓެޑަށެވެ.  ޕ ރައިވެޓ   ސ   ޕަބ ލިޝަރ އެނ ޑ   ސ   ޕ ރިނ ޓަރ ނޮވެލ ޓީ 

ބަލައި ވަކިވަކިނ   ކަރުދާސ ކޮޅެއ   ވޯޓު  ކޮނ މެ  ހުރިތޯ  މައ ސަލައެއ   ކަރުދާސ ތައ    ،އެއ ވެސ   ވޯޓު  ޗެކ ކުރެވުނެވެ. 

ނިމުމާއެކު މަސައ ކަތ   ޢަދަދަށ   ،ޗެކ ކުރުމުގެ  ލިސ ޓުގައިވާ  މީހުނ ގެ  ލިބިފައިވާ  ޙައ ޤު  ސެކިއުރިޓީ   ،ވޯޓުދިނުމުގެ 

އުރަތަކުގައި ވޯޓު ކަރުދާސ  ބަނ ދުކުރެވުނެވެ. ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާގޮތުގެ މަތިނ  މި އިނ ތިޚާބުގައި ބޭނުނ ކުރުމަށ ޓަކައި 

 )އެއ ހާސ  ފަސ ސަތޭކަ ދޭއ ( ވޯޓު ކަރުދާހެވެ. 1502ޗާޕުކޮށ ފައިވަނީ 

 މި އިނ ތިޚާބުތަކުގައި މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނ ތައ  ކުރިއަށ  ގެނ ދެވިފައިވާގޮތ :

ބައެއ    2012ގެ މަސައ ކަތ ތަކުގެ އިތުރުނ      2012ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހުގެ އިނ ތިޚާބު   ވަނަ އަހަރު ބޭއ ވުނު 

 އިނ ތިޚާބުތަކުގެ  

ސ ޓާފ  ޕ ރޮފެޝަނަލ  ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ  ޕ ރޮގުރާމ ތަކެއ  ވަނީ ކުރިޔަށ  ގެނ ދެވިފައެވެ. ،     އޮފިޝަލުނ  ތަމ ރީނު ކުރުމާއި

 އެގޮތުނ  ތިރީގައި އެވަނީ ކުރިޔަށ  ގެނ ދެވުނު ޕ ރޮގުރާމ ތަކުގެ ތަފ ސީލެވެ.

 

 

 

 މުއ ދަތު  ުކެރވުނު ފަރާތ ަތއ   އަމާޒު
 ބަިއވެިރނ ގެ

 ޢަދަދު 

 12 2012ޖުލައި  10 ދިވެިހާރއ ޭޖގެ ބާކަުއނ ސިލ ގެ ެއގ ޒެކެިޓވ  ކޮމިޓީގެ އިނ ތިާޚުބގެ އޮފިޝަލުނ  ަތމ ރީނުުކރުނ  

ޖުޑީޝަލ  ަސރިވސ  ކޮމިަޝނަށ  ޤާޫނނީ ވަކީލަކު ހޮވުމަށ  ބޭއ ވި ިއނ ތިާޚބުެގ އޮފިޝަލުނ  

 ތަމ ރީނުުކރުނ  
 15 2012ޖުލައި  25

ނޑިޔާރަކު ހޮުވމަށ  ޭބއ ިވ އިނ ތިާޚބުގެ  ޖުޑީޝަލ  ަސރިވސ  ކޮމިަޝނަށ  ދަުށކޯޓުތަކުނ  ފަ

 އޮފިޝަލުނ  ތަމ ރީނުުކރުނ  
 25 2012އޮގަސ ޓު  21

 62 2012އޮކ ޓޯބަރ  05 ސ ޓ ރެޓެޖިކ  މެޭނޖ ަމނ ޓަށ  މުަވއ ޒަުފނ  އަޙުުލވެރި ކުުރމަށ  ޭބއ ުވނު ޓުރެިއނިނ ގ ޕ ޮރުގރާމ  

 ވިލާ ކޮލެޖާއި ުގިޅގެނ  ކުރިޔަށ ގެނ ދިަޔ އެޑ ވާނ ސ  އެކ ސެލ  ކޯސ  
 20 –މާރިޗު  17

 2012ނޮވެމ ަބރ 
22 

އިސ ލާމިކ  މިނިސ ުޓރީާއއި ުގޅިެގނ  ިއސ ލާމިކ  ފައިޭނނ ސ  ާއއި ބެޭހގޮތުނ  ކޮމިޝަނ ގެ 

 މުަވއ ޒަފުނ ނަށ  މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށ  ޭބއ ުވނު ޕ ރޮގ ރާމ  
 22 2012އޮކ ޓޯބަރ  21

އައި.ސީ.ޓީ ސ ޓޯރޭޖ  ޕޮލިސީ ޭބނުނ ކުުރމުގެ ސިާޔސަތަށ  ުމަވއ ޒަފުނ  ައހުލުެވރިކުުރވުމަށ  

 ބޭއ ވުނު ޓުެރއިނިނ ގ ޕ ޮރގުާރމ  
 50 2012ޑިސެމ ބަރ 
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ނޑު ކަނ ތައ ތައ 10  . ކުރިއަށ  ރޭވިފައިވާ މައިގަ

އެއ ގޮތަށ    ޕ ލޭނާ(  ޕ ލޭނާ  )ސ ޓ ރެޓީޖިކ   ވަނަ އަހަރު ހާޞިލ ކުރަނ  ބޭނުނ ވާ   2020ކޮމިޝަނ ގެ ދުރުރާސ ތާ 

ނޑު  މައިގަ

 ކަނ ކަމުގެ ޗާޓުވަނީ ކުރަހައި ފާސ ކޮށ ފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުހިނ މު ކަނ ތައ ތައ  ފާހަގަ ކޮށ ލަމެވެ.   

 ިއަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނ ތިޚާބާ ގުޅިގެނ  ،        ލޯކަލ  ކައުނ ސިލ ތަކުގެ އިނ ތިޚާބާއ

 ޤާނޫނުތަކަށ  ގެނ ނަނ ޖެހޭ އިޞ ލާޙުތައ  ގެނައުނ .

 . ލޯކަލ  ކައުނ ސިލ ތަކުގެ އިނ ތިޚާބުގެ ގަވާއިދު އެކުލަވާލުނ 

 . އަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނ ތިޚާބުގެ ގަވާއިދު އެކުލަވާލުނ 

 ިއަނ ެހނުނ ގެ ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނ ތިޚާބަށ  ޤައުމީ ، ލޯކަލ  ކައުނ ސިލ ތަކުގެ އިނ ތިޚާބާއ

 ޝަކުވާ ަބލަިއގަތުމުގެ އިނ ތިޒާމ  ހަމަޖެއ ސުނ .، އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމ ޕ ލެއިނ ޓ ސ  ބިއުރޯ ޤާއިމ ކޮށ 

  ުގެ  2020ލޯކަލ  ކައުނ ސިލ ތަކުގެ އިނ ތިޚާބާއި އަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤީައށ  މަސައ ކަތ ކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނ ތިޚާބ

ނޑައެޅުމުގެ މަސައ ކަތާއި ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައ ޤު ލިބިފައިވާ މީހުނ ގެ ފައިނަލ  ރަޖިސ ޓަރީ  އިނ ތިޚާބީ ދާއިރާތައ  ކަ

 އެކުލަވާލުމުގެ މަސައ ކަތެވެ.

  ސ ޓާފ  ޕ ރޮފެޝަނަލ  ޑިވެލޮޕ މަނ ޓު ޕ ރޮގުރާމ  ކުރިޔަށ  ގެނ ދިއުނ 

   . ޢާނ މު ހޭލުނ ތެރިކަނ  އިތުރު ކުރުމުގެ މަސައ ކަތ ތައ  ކުރިއަށ  ގެނ ދިއުނ 

   ޤައުމީ ވޯޓުލާ މީހުނ ގެ ދުވަސ  ފާހަގަކުރުނ 

    ބައިނަލ  އަޤުވާމީ ޑިމޮކ ރަސީ ދުވަސ  ފާހަގަކުރުނ 

  ސިވިކ  އެޑިއުކޭޝަނ  ޕ ރޮގުރާމ ތައ  ހިނ ގުނ 
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 . ނިނ މުނ 11

ނޑިތައ  ޙާޞިލު ކުރުމުގައި ކާމިޔާބު އަހަރަކެވެ.    2012 ނޑުދަ ވަނަ އަހަރު    2012ވަނަ އަހަރަކީވެސ  ކޮމިޝަނުގެ ލަ

ބޭއ ވުމެވެ.  އިނ ތިޚާބު  މަޖިލީހުގެ  ރައ ޔިތުނ ގެ  ގެނ ދެވިފައިވަނީ  ކުރިއަށ   ގޮތުގައި  މަސައ ކަތެއ ގެ  ކާމިޔާބު  އެނ މެ 

ވާދަވެރި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި ރާއ ޖެއާއި ބޭރުގެ އޮބ ޒާވަރުނ  އިނ ތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ކޮމިޝަނުނ  ކޮށ ފައިވާ މަސައ ކަތ ތައ  

ވަނަ އަހަރަށ  ރޭވުނު އެނ މެހާއި މަސައ ކަތ ތައ  ކާމިޔާބު ކުރެވިގެނ ދިޔައީ   1022ބަލައިގަނެފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުނ   

ވަނަ އަހަރުގެ   1022،      ވަރަށ ގިނަ ފަރާތ ތަކެއ ގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއ ބާރުލުނ  ކޮމިޝަނަށ  ލިބިގެނ ނެވެ. އެހެނ ކަމުނ 

 މަސައ ކަތ ތަކުގައި ކޮމިޝަނަށ  އެހީތެރިވެދެއ ވި ހުރިހާ ފަރާތ ތަކަށ  އިޚ ލާސ ތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަނ ނަވަމެވެ. 

ދައުލަތުގެ ހުރިހާ އިދާރާއަކަށ  ވަކިނ  ޚާއ ސަކޮށ  މޯލ ޑިވ ސ  ޕޮލިސ  ސަރވިސ  އާއި މިނިސ ޓ ރީ   ،މި ޝުކުރުގައި

ކޮމ ޕެނީއާއި އެނ ޑ  ކޮނ ޓ ރެކ ޓިނ ގ  ޓ ރާނ ސ ޕޯރޓ   އާއި މޯލ ޑިވ ސ   އޭވިއޭޝަނ އާއި   ،އޮފ  ފިނޭނ ސ   އައިލެނ ޑ  

ކައުނ ސިލ ތަކާއި ކައުނ ސިލ ތަކާއި  ،އަތޮޅުކައުނ ސިލ ތަކާއި  ،ސިޓީ  ޖަމ ޢިއ ޔާ   ،ސ ކޫލ ތަކަށާއި  ،ރަށު  ބޭރުގެ 

 ކުލަބ  ޖަމ ޢިއ ޔާތަކަށ  ވަރަށ  ޚާއ ސަ ޝުކުރެއ  ދަނ ނަވަމެވެ.  ،ޖަމާޢަތ ތަކަށާއި

ކޮއ ދެއ ވާފައިވާ  މަސައ ކަތ   ފަސ ޖެހުމެއ ނެތި  ދުވާލު  ރެއާއި  ކުރުމުގައި  ހާޞިލު  ޑިތައ   ނ ޑުދަ ނ ލަ ކޮމިޝަނުގެ 

 ވަގުތީ މުވައ ޒަފުނ ގެ އިޚ ލާސ ތެރި މަސައ ކަތ ތަކަށ  ޝުކުރު ދަނ ނަވަމެވެ. ،ކޮމިޝަނުގެ ދާއިމީ މުވައ ޒަފުނ ނާއި

ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު މި ނިނ މާލަނީ ކުރިއަށ  އޮތ  އަހަރަކީ ކާމިޔާބު އަހަރެއ ގެ ގޮތުގައި ލެއ ވުނ  އެދި   2012

 ،ގެ ޙަޟުރަތުނ  ވާގި އެދޭ ޙާލު ކޮމިޝަނުގެ މަސައ ކަތ ތަކުގައި އެކި ގޮތ  ގޮތުނ  ޚިޔާލާއި މަޝ ވަރާ ދެއ ވިهللا  މާތ 

 ހުރިހާ ފަރާތ ތަކަށ  އިޖުމާލީ ގޮތެއ ގައި ޝުކުރު ދަނ ނަވަމުނ ނެވެ. 
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