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 .1ފެށުމުގެ ބަސ

 2119ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

1

 .2އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނ އުފެއދެވުނ
2.1

ކޮމިޝަނގެ ތަޢާރަފ

ދިވެހިރާއޖޭގެ އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނަކީ ،އަމިއލަ ނަމުގައި ދަޢުވާކުރުމާއި ދަޢުވާ ލިބިގަތުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ،
އަމިއލަ ނަމުގައި މުޢާމަލާތު ކުރުމުގެ ޙައިސިއޔަތު ލިބިފައިވާ ،ވަކި ސިއކައެއ އޮނނަ މިނިވަނ ޤާނޫނީ
ޝަޚޞެކެވެ .އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނަކީ ރާއޖޭގައި ބާއވާ އިނތިޚާބުތައ ދިމިޤރާތީ އަސާސތަކުގެ މައޗަށ
ބިނާކޮށ،

ސީދާ ރައޔިތުނގެ ބައިވެރިވުނ އޮނނަ،

މިނިވަނ،

އިނސާފުވެރި،

ހާމަކަނ ބޮޑު އަދި އިތުބާރު

ކުރުވަނިވި އިނތިޚާބުތަކެއ ހިނގައި ބެލެހެއޓުމަށޓަކައި  2002ވަނަ އަހަރު ޤާއިމކުރެވިފައިވާ މިނިވަނ ޤާނޫނީ
ޝަޚޞެކެވެ 2002 .އޯގަސޓ  7ވަނަ ދުވަހު ޢަމަލު ކުރަނ ފެށުނު އައު ޤާނޫނުއަސާސީ ގެ ދަށުނ އުފެދުނު
ދިވެހިރާއޖޭގެ ފުރަތަމަ މުސތަޤިއލު އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނ ޤާއިމ ކުރެވުނު އިރު
އިލެކޝަނސ ގެ އޮފީހުގެ ނަމުގައި ރައީސުލޖުމހޫރިއޔާ

ކޮމިޝަނަރ އޮފ

އުފައދަވާފައިވާ އިނތިޚާބުތަކާބެހޭ ވަކި މުއައސަސާ

އަކުނ އިނތިޚާބުތަކުގެ މަސައކަތ ބަލަހައޓަމުނ ގެނގޮސފައިވެއެވެ .އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނަކީ،

ރާއޖޭގައި

ޤާއިމ ކުރެވެމުނ އަނނަ ޑިމޮކރެޓިކ ވެށި ދުޅަހެޔޮގޮތުގައި ބައޓަނކުރުމުގައި މައިގަނ ޑު ދައުރެއ އަދާކުރަމުނ
ގެނދާ މުއައސަސާ އެކެވެ .އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނ އެކުލެވިގެނވަނީ  5މެނބަރުނގެ މައޗަށެވެ .އިނތިޤާލީ
މަރުޙަލާގެ އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނަށ މެނބަރުނ ޢައޔަނު ކުރައވާފައިވަނީ  2002ސެޕޓެމބަރު  6ނ 2002
ނޮވެމބަރ  22އާ ހަމަޔަށެވެ .އޭގެ ފަހުނ  2002ނޮވެމބަރ  22ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިރާއޖޭގެ ފުރަތަމަ ދާއިމީ
އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނ އުފެދުނެވެ .ރާއޖޭގެ ތާރީޚުގައި ،މިނިވަނކަމާއެކު އެކިފަރާތތަކުގެ ނުފޫޒުނ އެއކިބާވެ
ހާމަކަނބޮޑު ގޮތެއގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށ އެއ ކެނޑިޑޭޓުނނަށވުރެ ގިނަ ކެނޑިޑޭޓުނ ވާދަކުރި  2 0 0 2އަދި
 2012ގެ ރިޔާސީ އިނތިޚާބާއި 2014 ،2002 ،ވަނަ އަހަރުގެ ރައޔިތުނގެ މަޖިލީހުގެ އިނތިޚާބާއި-2012 ،
 2 0 1 1އަދި  2 0 1 7ވަނަ އަހަރު ރާއޖޭގައި ބޭއވުނު އެނމެ ގިނަ ކެނޑިޑޭޓުނ ވާދަކުރި އެނމެ ބޮޑު
އިނތިޚާބުކަމަށވާ ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާއި  2012ގައި ބޭއވި ރިޔާސީ އިނތިޚާބު އަދި  2012ގައި
ބޭއވި ރައޔިތުނގެ މަޖިލީހުގެ އިނތިޚާބަކީ ދިވެހި ރައޔިތުނނާއި ،ބައިނަލ އަޤވާމީ ޖަމޢިއޔާތަކުނ ބަލައިގަނނަ
ފެނވަރަކަށ އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުނ ބާއވާފައިވާ އިނތިޚާބުތަކެވެ.
މުސތަޤިއލު އިލެކޝަނސ

ކޮމިޝަނުގެ މައިގަނޑު މަޤޞަދަކީ

އަލަށ ޤާއިމކުރެވުނު

މިނިވަނ

ކޮމިޝަނުގެ މަސއޫލިއޔަތުތައ ހަރުދަނާކަމާ

އެކު އަދާކުރެވޭނެ ވަޞީލަތތައ ތަރައޤީކޮށ ،ޤާބިލ މުއައސަސާއެއގެ ގޮތުގައި ކޮމިޝަނ ބިނާކުރުމެވެ.
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 2.2ކޮމިޝަނގެ މެނބަރުނ
އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނގެ  5މެނބަރުނނާއި ސެކރެޓަރީ ޖެނެރަލ
 1ޖަނަވަރީ  2012އިނ  22ނޮވެމބަރު  2012އަށ

އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނގެ ރައީސ
އަޙމަދު ޝަރީފ

އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނގެ ނައިބު ރައީސ

މޞްޠަފ
މޖަދު ު
އަ ް
 2016-11-26ން  2011-11–21އަށް

އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނގެ މެނބަރު

ޙމް
ރ ީ
ދއް ަ
ބބު ޢަބް ު
ޙ ީ
އިސްމޢިލް ަ

އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނގެ މެނބަރު

އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނގެ މެނބަރު

ޙމަދު އަކްރަމް
އަ ް

ޢަލީ ނަޝޠު

ޖނެރަލ
އެކޓިނގ ސެކރެޓަރީ ެ
ޚަދީޖ ރަޝ
 21ޑިސެމްބަރު  2018ން  08ޖުލައި  2011އަށް
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އެކޓިނގ ސެކރެޓަރީ ޖެނެރަލ

ކރިއްޔ
ޙަސަން ޒަ ަ
 01ޖުލައި  2011އިން ފެށިގެން

3

އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނގެ  5މެނބަރުނނާއި ސެކރެޓަރީ ޖެނެރަލ
( 22ނޮވެމވަރު  2012އިނ ފެށިގެނ)

އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނގެ ރައީސ
އަޙމަދު ޝަރީފ

އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނގެ ނައިބު ރައީސ

ޙމަދު އަކްރަމް
އަ ް
 24ނޮވެމްބަރު  2119އިން ފެށިގެން

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު

އިސްމާޢިލް ޙަބީބު ޢަބްދުއްރަޙީމް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު

ޢަލީ ނަޝާޠު

ފުއާދު ތައުފީޤް
 24ނޮވެމްބަރު  2119އިން ފެށިގެން

 13މާރިޗް  2119އިން ފެށިގެން

އެކޓިނގ ސެކރެޓަރީ ޖެނެރަލ

ކރިއްޔ
ޙަސަން ޒަ ަ
 01ޖުލައި  2011އިން ފެށިގެން
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 2.2ކޮމިޝަނުގެ މެނބަރުނނަށ އައިސފައިވާ ބަދަލު
މަޤާމ

ނަނ

ބަދަލު އައި ތާރީހ

ބ
ސަބަ ު

އިސމާޢިލ ޙަބީބު

ކޮމިޝަނގެ

 5އަހަރުގެ ދައުރު ހަމަވެ އައު

ޢަބދުއރަޙީމ

މެނބަރު

ދައުރަކަށ އައޔަނުކުރުނ

އަމޖަދު މުޞޠަފާ

ނައިބު ރައީސ

 5އަހަރުގެ ދައުރު ހަމަވުމުނ

އަޙމަދު އަކރަމ

ރ
މެނބަ ު

 12މާރިޗ 2012
 22ނޮވެމބަރު
2012

ކޮމިޝަނގެ ނައިބު ރައީސ މަޤާމު
ހުސވުމުނ ،އެމަޤާމަށ ކޮމިޝަނގެ  22ނޮވެމބަރު
މެނބަރު އަޙުމަދު އަކރަމ އައޔަނ 2012
ކުރުނ
ކޮމިޝަނގެ

ފުއާދު ތައުފީޤ

މެނބަރު

ކޮމިޝަނގެ

މެނބަރެއގެ

މަޤާމު

ހުސވުމުއާއެކު އެ މަޤާމަށ ފުއާދު
ތައުފީޤ އަނޔަނ ކުރުނ

 22ނޮވެމބަރު
2012

 2.2މަސއޫލިއޔަތު
 2002އޯގަސޓ  7ވަނަ ދުވަހު ޢަމަލު ކުރަނ ފެށުނު ދިވެހިރާއޖޭގެ އާ ޤާނޫނުއަސާސީ ގައި ބަޔާނކޮށފައިވާ
ފަދައިނ،
އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުގެ މައިގަނޑު މަސއޫލިއޔަތުތަކަކީ:


އިނތިޚާބުތަކާއި ،ރައޔިތުނގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާނމު ވޯޓު ނެގުމަށ ކުރަނޖެހޭ ކަނތައތައ ކުރުމާއި،
އެކަނތައތައ ހިނގުމާއި ،ބެލެހެއޓުމާއި ،އެކަނތައތަކަށ މަގުފަހިކުރުމާއި އަދި އިނތިޚާބުތަކާއި ރައޔިތުނގެ
ޢާނމު ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓުތަކުގެ ކަނތައތައ ހިނ ގަނީ އިނސާފުވެރިކަމާއެކު ،ބިރުވެރިކަމެއ ،ބިރުދެއކުމެއ،
ތަޅާފޮޅުމެއ ،ނުރަނ ގަޅު ނުފޫޒެއ ،އަދި ކޮރަޕޝަނެއ ނެތި މިނިވަނ ކަމާއެކު ރައޔިތުނނަށ ވޯޓުލުމުގެ ޙައޤު
ފުރިހަމައަށ އަދާކުރެވޭ ގޮތަށކަނ ކަށަވަރުކުރުނ



އިނތިޚާބުތަކާއި ،ރައޔިތުނގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާނމު ވޯޓުތަކުގައި ،ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައޤު ލިބިފައިވާ މީހުނގެ
ރަޖިސޓަރީ

ތައޔާރުކުރުމާއި،

އެ

ރަޖިސޓަރީއަށ

ގެނނަނޖެހޭ

އުނިއިތުރު

ގެނައުމާއި

ބެލެހެއޓުމާއި،

އިނތިޚާބުތަކާއި ރައޔިތުނގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާނމު ވޯޓު ނެގުމާ ބެހޭ ގޮތުނ ހަމަޖައސަނޖެހޭ އެނމެހައި
އިނތިޒާމތައ ހަމަޖެއސުނ


ޤާނޫނުގައި ބަޔާނކޮށފައިވާ މުއދަތުގެ ތެރޭގައި އިނތިޚާބުތަކާއި ރައޔިތުނގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާނމު ވޯޓުތައ
ނެގުމާއި،އެ ވޯޓުތަކުގެ ނަތީޖާ ޤާނޫނުގައި ބަޔާނކޮށފައިވާ މުއދަތުގެ ތެރޭގައި އިޢުލާނކުރުނ
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އިނތިޚާބީ ދާއިރާތަކުގައި ތިބި ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައޤު ލިބިފައިވާ މީހުނގެ ރަޖިސޓަރީތައ އެކުލަވާލައި ،ޤާނޫނުގައި
ކަނ ޑައަޅާފައިވާ މުއދަތަށ އެ ރަޖިސޓަރީތަކަށ ގެނނަނޖެހޭ އުނި އިތުރު ގެނެސ ،ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިނ
ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓގައި ޝާއިޢުކުރަމުނ ގެނދިއުނ ޤާނޫނުގައި ކަނ ޑައަޅާ އުސޫލުތަކެއގެ މަތިނ ކޮނމެ
އިނތިޚާބަކާ ގުޅިގެނ ،އިނތިޚާބީ ދާއިރާތަކުގެ ނަނތަކާއި ،އިނތައ ކަނ ޑައަޅައި ،ވަކިކޮށ ،އެކަނކަމަށ ބަދަލު
ގެނެސ ،މުރާޖަޢާ ކުރަމުނ ގެނދިއުމާއި ،މިކަނކަމަށ ގެނެވޭ ބަދަލުތައ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓގައި ޝާއިޢުކުރަމުނ
ގެނދިއުނ.



ސިޔާސީ ޕާޓީތައ ރަޖިސޓަރީ ކުރުމާއި ،ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ ގުޅޭގޮތުނ ކޮމިޝަނުނ ކުރަނޖެހޭ ކަމަށ ޤާނޫނުނ
ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަނކަނ ކުރުނ



އިނތިޚާބުގެ ކަނތައތައ ހިނ ގާނެގޮތާއި ،އިނތިޚާބުގެ މަޤޞަދާ ގުޅޭ ގޮތުނ މަޢުލޫމާތުދީ ،ރައޔިތުނ
ހޭލުނތެރިކުރުވުނ



އިނތިޚާބުގެ ކަނތައތައ ހިނ ގާނެގޮތާއި ،އިނތިޚާބުގެ މަޤޞަދާ ގުޅޭ ގޮތުނ މަޢުލޫމާތުދީ ،ރައޔިތުނ
ހޭލުނތެރިކުރުވުނ



ޤާނޫނު އާސާސިނނާއި ޤާނޫނުނ ކޮމިޝަނުނ ހިނގައި ބެލެހެއޓޭނެކަމަށ ކަނ ޑައަޅާފައިވާ ،އިނތިޚާބުތަކާއި
ރައޔިތުނގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާނމު ވޯޓުތަކާބެހޭ އުސޫލުތައ ކަނޑައެޅުނ



ކޮމިޝަނުގެ މުވައޒަފުނނާއި ،ކޮމިޝަނުނ މަސައކަތ ޙަވާލުކުރާ ފަރާތތައ ތަމރީނކުރުނ



އިނތިޚާބުގައި ބޭނުނކުރާ ތަކެއޗާއި ވަސީލަތތައ ފޯރުކޮށދިނުމާއި ،އެކަމާ ގުޅޭ ކަނކަނ ރާވައި ހިނގުނ
އިނތިޚާބުތައ ހިނ ގާ ނުހިނ ގާ ގޮތ ބެލުމަށ ޙަރަކާތތެރިވާ ބައިނަލއަޤވާމީ އަދި ދިވެހިރާއޖޭގެ އޮބޒާވަރުނ
އެކރެޑިޓ ކޮށ އެފުރުޞަތު ދިނުނ



އިނތިޚާބުތަކާއި ،ރައޔިތުނގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާނމު ވޯޓުތަކުގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައޓާނެ ތަނތަނ ކަނ ޑައެޅުނ،
އަދި މިގޮތުނ ކޮމިޝަނުނ ކަނ ޑައަޅާ ތަނތަނުގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައޓައި ،ވޯޓުލުމުގެ މަސައކަތ ކުރިއަށ
ގެނދިއުމުގައި ކޮމިޝަނުނ އެދޭ އެހީތެރިކަމާއި އެއ ބާރުލުނ ،އެތަނެއގެ ވެރިފަރާތުނ ނުވަތަ އެތަނަކާ
ޙަވާލުވެފައިވާ ފަރާތުނ ނުދޭނަމަ ،އެކަށީގެނވާ މުއދަތެއގެ ނޯޓިސ އެފަރާތަކަށ ދިނުމަށފަހު ،ކޮމިޝަނުގެ
މަސއޫލިއޔަތު އަދާކުރުމަށޓަކައި ކޮމިޝަނުނ ކުރަނޖެހޭ އެނމެހައި ކަނކަނ ކުރުނ
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އިނތިޚާބުތަކާއި ،ރައޔިތުނގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާނމު ވޯޓުތަކުގައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައޤު ލިބިފައިވާ މީހުނގެ ތެރެއިނ



ދިވެހިރާއޖެއިނ ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުނނަށ ވޯޓުލެވޭނެ އިނތިޒާމެއ ހަމަޖެއސުނ
ކޮމިޝަނުނ ހިނގައި ބަލަހައޓާ ކޮނމެ އިނތިޚާބެއ ނުވަތަ ރައޔިތުނގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާނމު ވޯޓުގެ ކަނކަނ



ނިމުމުނ ،ޤާނޫނުގައި ކަނ ޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިނ ،އެ އިނތިޚާބެއގެ ނުވަތަ ރައޔިތުނގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ
ޢާނމު ވޯޓުގެ ރިޕޯޓު ޢާނމުކޮށ ޝާއިޢުކުރުނ
ޤާނޫނުއަސާސީ



އާއި

އިނތިޚާބާބެހޭ

ޤާނޫނުތަކުގައި

ކޮމިޝަނުނ

ކުރަނޖެހޭކަމަށ

ބަޔާނކުރާ

އެނމެހައި

މަސައކަތތައ ކުރުނ

 2.5ތަޞައވުރު (ވިޝަނ)
އިނތިޚާބުތަކުގެ އެނމެހައި ކަނތައތައ މިނިވަނކަމާއި ،މުސތަޤިއލުކަމާއި ،ޒިނމާދާރުކަމާއެކު ހިނގައި ،ރައޔިތުނގެ
އިތުބާރު ހޯދައި އަދި މަޤުބޫލުކަނ ލިބިގެނވާ މުއައސަސާއަކަށ ހެދުނ.

 2.6އަމާޒު (މިޝަނ)
އިނތިޚާބީ އެނމެހައި ޚިދުމަތތައ ފެނވަރު ރަނގަޅު ގޮތެއގައި ފޯރުކޮށދިނުމުގެ ގޮތުނ


އކު އިނތިޚާބުތައ ރާވައި ހިނގުނ
މިނިވަނކަމާއި ،މުސތަޤިއލުކަމާ ެ



ކރުނ
ޒަމާނީ ވަސީލަތތަކުގެ އެހީގައި އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނގެ މަސައކަތތައ ހަރުދަނާކޮށ ތަރައޤީ ު



ހރި ހުރިހާ ފަރާތތަކުގެ ބައިވެރިވުނ އިތުރުކުރުނ
އާނމު ހޭލުނތެރިކަނ ކުރިއަރުވައި ،އިނތިޚާބީ ކަނކަމާ ގުޅުނ ު

ގިނަ ޕާޓީ އެކުލެވޭ ސިޔާސީ ނިޒާމ (މަލޓި ޕާޓީ ޑިމޮކރަސީ) ރާއޖޭގައި އަށަގަނނުވައި ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުނ


ސިޔާސީ ޕާޓީތައ ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތ ބެލެހެއޓުނ



ނގަނޑު ހަރުދަނާކުރުނ
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޤާނޫނީ އޮ ި



ދނުނ
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ބައިވެރިވުމާއި ،ދައުރު ފުޅާކުރުމަށ ހިތވަރު ި

 2.7މަސައކަތުގައި ދަމަހައޓާ އުޞޫލުތައ


ހަމަހަމަކަނ  ،މިނިވަނކަނ  ،ނަޒާޙަތތެރިކަނ ،ޖަވާބުދާރީވުނ ،ޓރާނސޕޭރަނސީ

 2119ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

7

 .2ކޮމިޝަނގެ އިދާރީ ހިނގުނ
އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ  2 6ވަނަ މާއދާގެ ( ހ ) ގައި ބަޔާނކޮށފައިވާ ގޮތުގެ މަތިނ ކޮމިޝަނުނ
ފާސކޮށފައިވާ

ޤަވާޢިދާ އެއގޮތވާ ގޮތުގެ މަތިނ ،ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ މަސައކަތުގެ އިސވެރިޔަކީ ކޮމިޝަނުގެ

ސެކރެޓަރީ ޖެނެރަލ އެވެ.
 2.1ކޮމިޝަނގެ މުވައޒަފުނ
ނަނ

ސެކޝަނ

މަގާމ

1

ޝ
ދޖާ ރަ ާ
ޚަ ީ

ޑިރެކޓަރ (އީ .އެކސ )1

ޑވިޜަނ
ގއުލޭޝަނ ި
ރ ި
ޕޮލިސީ އެނޑ ެ

2

ޔ
ކރިއ ާ
ޙަސަނ ޒަ ަ

ޑިރެކޓަރ (އީ .އެކސ )1

ވޜަނ
ޑ ި
ރޝަނސ ި
އިލެކޓޯރަލ އޮޕަ ޭ

ދ
ޢަބދުއރަޙމާނ ޞަލާޙ ރަޝީ ު

ޑިރެކޓަރ (އީ.އެކސ )1

ޕރޭޓ ސަރވިސ
އެޑމިނ އެނޑ ކޯ ަ

2

ރިފޢަތު ޢަބދުﷲ

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކޓަރ (އެމ.އެސ )2

ލީގަލ އެފެއަރޒ ސެކޝަނ

5

އަޙމަދު މުޢާޒ

އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ (އެމ.އެސ )2

ކއިވ ސެކޝަނ
ޕަބލިކޭޝަނ އެނޑ އާ ަ

6

ޢަބދުﷲ އުނައިސ

އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ (އެމ.އެސ )2

ޕޮލިޓިކަލ ޕޮޓީ ރެގިއުލޭޝަނ ސެކޝަނ

7

ދ
ޝ ު
ސީނާ ރަ ީ

އެސިސޓަނޓ ޑިރެކޓަރ (އެމ .އެސ )2

ޓރިނ ސެކޝަނ
ޕލޭނިނގ އެނޑ މޮނީ ަ

ރ
ޢާއިޝަތު ޔުޝފާ ޝާކި ު

އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ (އެމ .އެސ )2

ސިވިކ އެޑިޔުކޭޝަނ އެނޑ ޓރެއިނިނ

2

ފ
އާމިނަތު އަޛީ ާ

އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ (އެމ.އެސ )2

އިލެކޓޯރަލ ރަޖިސޓރޭޝަނ ސެކޝަނ

10

ނ
ރ ާ
މަރިޔަމ ނަޒ ީ

އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ (އެމ .އެސ )2

ރޝަނ ސެކޝަނ
މނިސޓ ޭ
އެޑ ި

11

ޝަހުލާ އިސމާޢީލ

އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ (އެމ .އެސ )2

ކޯޑިނޭޝަނ ސެކޝަނ

12

ޒ
މަޢާނާ މުމތާ ު

އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ (އެމ .އެސ )2

ފައިނޭނސ ސެކޝަނ

12

ޢާއިޝަތު ޝައފާފ

އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ (އެމ .އެސ )2

އމަނޓ ސެކޝަނ
ޕރޮކި ު

12

ދ
ޝަހުލާ ރުޝ ީ

އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ (އެމ .އެސ )2

އިނޓަރނަލ އޮޑިޓ ޔުނިޓ

އާމިނަތު ނަޝމީ ފަޞީލ

އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ (އެމ .އެސ )2

ހިއުމަނ ރިސޯސ މެނޭޖމަނޓ ސެކޝަނ

މދު އަނީލ
މުޙައ ަ

އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ (އެމ .އެސ )2

އިނފޮމޭޝަނ ކޮމިޔުނިކޭޝަނ ޓެކނޮލޮޖީ ސެކޝަނ

އޝަނ
ފާތިމަތު ސަ ު

އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ (އެމ .އެސ )2

ރ
ބއު ޯ
ކޮމިޝަނަރސ ި

ރ
އާމިނަތު ޝަމ ާ

ފސަރ (އެމ .އެސ )1
ސީނިއަރ އޮ ި

ހިއުމަނ ރިސޯސ މެނޭޖމަނޓ ސެކޝަނ

12

ދ
ފާޠިމަތު ޒުހު ާ

ފސަރ (އެމ .އެސ )1
ސީނިއަރ އޮ ި

ރޝަނ ސެކޝަނ
މނިސޓ ޭ
އެޑ ި

20

ރ
ކ ު
އބޫބަ ު
ފަރުހާނާ ަ

ފސަރ (އެމ .އެސ )1
ސީނިއަރ އޮ ި

އިލެކޓޯރަލ ރަޖިސޓރޭޝަނ ސެކޝަނ

21

މާޙާ ޢަފީފ

ފސަރ (އެމ .އެސ )1
ސީނިއަރ އޮ ި

ކޯޑިނޭޝަނ ސެކޝަނ

ފ
ޝރީ ު
ަ
ޝަހުނީޒާ

ފސަރ (އެމ .އެސ )1
ސީނިއަރ އޮ ި

ސިވިކ އެޑިޔުކޭޝަނ އެނޑ ޓރެއިނިނ

ލ
ފާތިމަތު ސަހު ާ

ފސަރ (އެމ .އެސ )1
ސީނިއަރ އޮ ި

2

2

15
16
17
12

22
22

ޑިވިޜަނ

ސެކޝަނ

ސެކޝަނ
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22

ރ
ގ ު
ފާތިމަތު ޝަބާ ބާ ި

ފސަރ (އެމ .އެސ )1
ސީނިއަރ އޮ ި

ރ
ބއު ޯ
ކޮމިޝަނަރސ ި

25

މދު ޝިފާޒ
އަހު ަ

ފސަރ (އެމ .އެސ )1
ސީނިއަރ އޮ ި

ކޯޑިނޭޝަނ ސެކޝަނ

26

ދ
ޝޙު ސަޢީ ު
ވި ާ

ސީނިއަރ އޮފިސަރ (އެމ.އެސ )1

ކއިވ ސެކޝަނ
ޕަބލިކޭޝަނ އެނޑ އާ ަ

27

ޛހާނ
ހުސައިނ އަ ު

ސީނިއަރ އޮފިސަރ (އެމ.އެސ )1

ކޝަނ ޓެކނޮލޮޖީ ސެކޝަނ
މޝަނ ކޮމިޔުނި ޭ
އިނފޮ ޭ

22

ޒ
މދު ފައރާ ު
މުޙައ ަ

ސީނިއަރ އޮފިސަރ (އެމ.އެސ )1

ކޝަނ ޓެކނޮލޮޖީ ސެކޝަނ
މޝަނ ކޮމިޔުނި ޭ
އިނފޮ ޭ

22

ޢަލީ ޢަބދުއރަޙމާނ

ފސަރ (އެމ .އެސ )1
ސީނިއަރ އޮ ި

އިލެކޓޯރަލ ރަޖިސޓރޭޝަނ ސެކޝަނ

20

ޔ
ޔޫސީ އިނާ ާ

އޮފިސަރ (ޖީ.އެސ )2

ރޝަނ ސެކޝަނ
މނިސޓ ޭ
އެޑ ި

21

ދ
ޝ ު
ޢާއިޝަތު ޔުމނާ ރަ ީ

އޮފިސަރ (ޖީ.އެސ)2 .

ޓރިނ ސެކޝަނ
ޕލޭނިނގ އެނޑ މޮނީ ަ

22

ދ
މ ު
ރަމޒިއޔާ އަޙ ަ

އޮފިސަރ (ޖީ.އެސ )2

ލީގަލ އެފެއަރޒ ސެކޝަނ

22

ލ
މަރޔަމ ސުހައި ާ

އޮފިސަރ (ޖީ.އެސ )2

ފައިނޭނސ ސެކޝަނ

22

ޝ
ރ ާ
ޢާއިޝަތު ފި ާ

އޮފިސަރ (ޖީ.އެސ )2

ހިއުމަނ ރިސޯސ މެނޭޖމަނޓ ސެކޝަނ
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ދ
ޝ ު
މދު ނަ ީ
އަހު ަ

އޮފިސަރ (ޖީ.އެސ )2

އމަނޓ ސެކޝަނ
ޕރޮކި ު

26

ދ
މ ު
ޝާފިޢާ މުޙައ ަ

އޮފިސަރ (ޖީ.އެސ )2

ރއިނިނ ސެކޝަނ
އޑިޔުކޭޝަނ އެނޑ ޓ ެ
ސިވިކ ެ
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އަޙމަދު ނޫޙ

އޮފިސަރ (ޖީ.އެސ )2

އމަނޓ ސެކޝަނ
ޕރޮކި ު

22

އަޙމަދު އާސިމ

އޮފިސަރ (ޖީ.އެސ )2

ފައިނޭނސ ސެކޝަނ
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ޒ
މަރޔަމ ޝިޔާ ާ
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ސިވިކ ެ

20

ދ
ޖ ު
ޔައީޝ އަމ ަ

އޮފިސަރ (ޖީ.އެސ )2

ޕޮލިޓިކަލ ޕޮޓީ ރެގިއުލޭޝަނ ސެކޝަނ

21

ސ
ފއިގު މޫ ާ
ޙަސަނ ާ

އޮފިސަރ (ޖީ.އެސ )2

ކޯޑިނޭޝަނ ސެކޝަނ

22

ދ
ޝ ާ
ފާޠިމަތު ރަ ީ

އޮފިސަރ (ޖީ.އެސ )2

ޓރިނ ސެކޝަނ
ޕލޭނިނގ އެނޑ މޮނީ ަ

22

ދ
ނ ު
ސއިނ ޖި ާ
ޙު ަ

އޮފިސަރ (ޖީ.އެސ )2

ރޝަނ ސެކޝަނ
މނިސޓ ޭ
އެޑ ި

22

ސ
ރއިފ އިބރާހިމ ޢީ ާ
މދު ާ
މުޙައ ަ

އޮފިސަރ (ޖީ.އެސ )2

ހިއުމަނ ރިސޯސ މެނޭޖމަނޓ ސެކޝަނ

25

ޒ
އޝަތު ޝިފ ާ
އާ ި

އޮފިސަރ (ޖީ.އެސ )2

ރޝަނ ސެކޝަނ
މނިސޓ ޭ
އެޑ ި

26

އަބދުލ ބާސިތު ޙަސަނ

އޮފިސަރ (ޖީ.އެސ )2

ހިއުމަނ ރިސޯސ މެނޭޖމަނޓ ސެކޝަނ

27

ފާތިމަތު ޝައމާ ޤައޔޫމ

އޮފިސަރ (ޖީ.އެސ )2

ރ
ބއު ޯ
ކޮމިޝަނަރސ ި

22

ދ
މ ު
މޙައ ަ
ޝުޒުރާ ު

އޮފިސަރ (ޖީ.އެސ )2

ރޝަނ ސެކޝަނ
މނިސޓ ޭ
އެޑ ި

ދ
ހ ު
ޙމަދު ޝާ ި
އަ ު

ފސަރ (އެސ.އެސ
މެއިނޓެނަނސ އޮ ި

ރޝަނ ސެކޝަނ
މނިސޓ ޭ
އެޑ ި

22
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ޝރީފ
ަ
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ޙމަދު ު
އަ ު
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ރޝަނ ސެކޝަނ
މނިސޓ ޭ
އެޑ ި
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މދު ނިސާޙ
މުޙައ ަ

ޕިއޯނ (އެސ.އެސ )2

ރޝަނ ސެކޝަނ
މނިސޓ ޭ
އެޑ ި
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ރ
އޝަތު ނަޒީ ާ
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ރޝަނ ސެކޝަނ
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ރޝަނ ސެކޝަނ
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 2.2.1ކޮމިޝަނަރސ ބިއުރޯ
 .1ކޮމިޝަނަރސ ބިއުރޯ
ސެކްރެޓޭރިއަޓް
މީޑިއާ
ފޮރިން ރިލޭޝަންސް
 1ޖަނަވަރީ  2012އިނ  21އޮގަސޓ  2012އަށ

ހެޑ އޮފ ކޮމިޝަނަރސ ބިއުރޯ
ނާދިޔާ ޢަބދުﷲ

ސީނިއަރ މީޑިއާ އޮފިސަރ

ފޮރިނ ރިލޭޝަނ އޮފިސަރ

ޔޫޝައު ނަސީމ

ރ
ފާތިމަތު ޝަބާ ބާގި ު

 21އޮގަސޓ  2012އިނ  21ޑިސެމބަރު  2012އަށ

އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ
ފާތިމަތު ސައުޝަނ މޫސާ
 15ސެޕޓެމބަރ 2012

ސީނިއަރ އޮފިސަރ
ރ
ފާތިމަތު ޝަބާ ބާގި ު
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 .1ކޮމިޝަނަރސ ބިއުރޯ
 ސެކްރެޓޭރިއަޓް
 މީޑިއާ
 ފޮރިން ރިލޭޝަންސް

ސެކްރެޓޭރިއަޓް
މެނޑޭޓ:


އ ި ލ ެ ކ ް ޝ ަ ނ ް ކ ޮ މ ި ޝ ަ ނ ް ގ ެ މ ަ ސ ަ އ ް ކ ަ ތ ް ހ ި ނ ް ގ ު މ ު ގ ަ އ ި މ ެ ނ ްބ ަ ރ ު ނ ް ބ ޭ ނ ު ނ ް ފ ު ޅ ު ވ ާ އ ެ ކ ި އ ެ ކ ި މ ަ ޢ ު ލ ޫ މ ާ ތ ު ސ ެ ކ ް ޝ ަ ނ ް ތ ަ ކ ު ނ ް
ހޯދައި ،ކޮމްޕައިލްކޮށް ،މެމްބަރުންނަށް އެރުވުން.



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



ކޮމިޝަން މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުން އެޕޮއިންޓްމަންޓް
ހަމަޖައްސައި ،އެބޭފުޅުން ކޮމިޝަންއަށް ވަޑައިގަތުމުން މެހެމާންދާރީ އަދާކޮށް އަދި މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރުމުގެ
ހުރިހާ އިންތިޒާމެއް ހ ަމަޖައްސައ ި ބެލެހެއްޓުމާ މިފަދ ަ ބައްދަލު ވުންތަކުގެ ރިކޯޑް ބަލ ަހައްޓައި،

މިފަދ ަ

ބައް ދަލ ުވު ންތަ ކުގ ައި ހުށ ަހެ ޅޭ ކަން ކަނ ާ ގ ު ޅިގ ެން ކޮ މި ޝަ ނުނ ް ނ ިންމ ާ ނ ިން މުން ތަކ ާ މ ައް ސ ަލަ ތަކ ުގެ މަޢ ުލޫ މާތ ު
ކަމާބެހޭ ސެކްޝަންތަކަށް ދިނުން.


އ ެ ކ ި އ ެ ކ ި ފ ަ ރ ާތ ްތ ަ ކ ުނ ް އ ެދ ިލ ަ އ ް ވ ަ އ ި ގ ެނ ް ކ ޮ މ ި ޝ ަނ ް މ ެ ނ ްބ ަ ރ ުނ ް ނ ާ އ ެ ކ ު ބ ާ އ ް ވ ާ ބ ަ އ ްދ ަލ ު ވ ުނ ްތ ަ ކ ު ގ ެ އ ިނ ްތ ި ޒ ާ މ ުތ ަ އ ް
ހަމަޖައްސައި ،އެބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން.



ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށާއި ،އެހެނިހެން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް ކޮމިޝަނުގެ
ސެކްރެޓޭރިއަޓުން ފޮނުއްވާ ތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުމާއި ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.



އ ި ލ ެ ކ ް ޝ ަ ނ ް ސ ް ކ ޮ މ ި ޝ ަ ނ ް ގ ެ މ ެ ނ ްބ ަ ރ ު ނ ް ބ ަ އ ި ވ ެ ރ ި ވ ެ ވ ަ ޑ ަ އ ި ގ ަ ނ ް ނ ަ ވ ާ ޖ ަ ލ ް ސ ާ ތ ަ ކ ާ އ ި ބ ަ އ ް ދ ަ ލ ު ވ ު ނ ް ތ ަ ކ ު ގ ެ އ ި ނ ް ތ ި ޒ ާ މ ު ތ ަ އ ް
ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް ބަލައި ،އެކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު މެންބަރުންނަށް އެރުވުން.



މެންބަރުން ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުތަކުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައި ،އެކަންކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު މެންބަރުންނަށް އަރުވާ،
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 ހަމަޖެއްސުން.



ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވާ އިދާރީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.



ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާތަކުގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓް ބެލެހެއްޓުމާއި ނިންމަވާ ނިންމެވުންތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެންގުން.



ސެކްޝަންތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓުން އަންގަންޖެހޭ އެންގުންތައް އެންގުން.



އެ ކި ފަރާތްތަކާއެކު ކޮމި ޝަނުން ސޮއިކުރެވޭ އެމް.އޯ .ޔޫ ތަކާ ގު ޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މަ ސަ އް ކަތްތަ އް ކަމާ ގު ޅ ޭ
ސެކްޝަންތަކާ ގުޅިގެން ކުރުމާއި ،އެމް.އޯ.ޔޫ ތަކުގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުން.



ސެ ކް ޝަ ނ ްތ ަކ ު ގެ ވ ެ ރި ން ޗު އް ޓ ީ ނެ ނ ްގ ެވ ު މު ން ނު ވަ ތ ަ އެ ހެ ނ ްވ ެ ސ ް ގ ޮތ ަ ކު ން އޮ ފީ ހ ަށ ް ވ ަ ޑ ައ ި ނ ުގ ެ ން ނެ ވ ޭ ގޮ ތ ް
ދ ި މ ާ ވ ެ އ ް ޖ ެނ ަ މ ަ ސ ެ ކ ް ޝ ަ ނ ްތ ަ އ ް ވ ަ ގ ު ތ ީ ގ ޮ ތ ު ނ ް ހ ި ނ ް ގ ު މ ާ ހ ަ ވ ާލ ު ވ ާ ނ ެ ފ ަ ރ ާ ތ ު ގ ެ މ ަ އ ުލ ޫ މ ާ ތ ު  ،ސ ެ ކ ް ރ ެޓ ަ ރ ީ ޖ ެނ ެ ރ ަ ލ ް ގ ެ
މަޝްވަރާގެ މަތިން އެންގުން.



ކޮމިޝަނުގެ ސޓރެޓީޖިކ ޕލޭނާ އެއގޮތަށ ސެކޝަނގެ މަސައކަތތައ ކުރިޔަށދޭތޯ ބަލައި،

އެޕލޭނގައިވާ

ސެކޝަނާ ގުޅުނހުރި ލަނޑުދަނޑިތައ ހާސިލުވާ މިނވަރު ބަލައި ،ވަޒަނކުރުނ.


މީގެ އިތުރުނ ކޮމިޝަނުނ ހަވާލުކުރާ މަސައކަތތައ ކުރުނ.

މީޑިއާ
މެނޑޭޓ:


ކޮމިޝަނުނ ޚަބަރު ފެތުރުމާ ބެހޭގޮތުނ ،މީޑިއާތަކާ ގުޅިގެނ ކުރަނޖެހޭ ކަނކަނ ކުރުނ.



މީޑިއާތަކުނ ކޮމިޝަނާ ގުޅޭ ގޮތުނ ގެނެސދޭ ޚަބަރުތައ ދިރާސާކޮށ އެ ޚަބަރުތަކުގެ ތެރެއިނ މެނބަރުނގެ
ސަމާލުކަމަށ ގެނނަނޖެހޭ ފަދަ ޚަބަރުތައ މެނބަރުނގެ ސަމާލުކަމަށ ގެނައުނ.



ކޮމިޝަނ މެނބަރުނ މީޑިއާއަށ ދެއވަނޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތަކާ ގުޅިގެނ ކުރަނޖެހޭ އެނމެހައި ކަނކަނ ކުރުނ.



ކޮމިޝަނުނ ބޭރުގެ ބޭފުޅުނނާއެކު ކޮމިޝަނުނ ބާއވާ އެކިއެކި ބައދަލުވުނތަކުގެ ފޮޓޯ ކަވަރޭޖ ހަދައި ،އެކަމަށ
ޚަބަރު ތައޔާރުކޮށ މީޑިއާއަށ ފޮނުވުނ.



ކޮމިޝަނުނ ބާއވާ އެކިއެކި އިވެނޓތަކުގެ ފޮޓޯ ކަވަރޭޖ ހަދައި ބެލެހެއޓުނ.
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ކޮމިޝަނުނދޭ ޚިދުމަތާމެދު ޢާނމުނ ދެކޭގޮތ ރަނ ގަޅުކޮށ ކޮމިޝަނުގެ " އިމޭޖ" ރަނ ގަޅު ކުރުމަށ އަޅަނޖެހޭ
ފިޔަވަޅުތައ އެޅުނ.



ފނުވުމާއި ،އެ އިޢުލާނަކާ ގުޅިގެނ ޚަބަރެއ
ސެކޝަނތަކުނ ތައޔާރުކޮށ ފޮނުވާ އިޢުލާނތައ މީޑިއާތަކަށ ޮ
ތައޔާރުކުރަނޖެހޭނަމަ އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުނ ޚަބަރު ތައޔާރުކޮށ މީޑިއާތަކަށ ފޮނުވުނ.



ކޮމިޝަނުނ އިނތިޒާމުކުރާ ނޫސ ކޮނފަރަނސތަކުގެ އެނމެހާ ކަނކަނ އިނތިޒާމކުރުނ.



އ-ނިއުސލެޓަރފަދަ ތަކެތި ތައޔާރު ކުރުމާއި އާނމު
ބޔާނ ،އިޢުލާނ އަދި ީ
ކޮމިޝަނުނ ނެރެނޖެހޭ ނޫސ ަ
ކުރުމަށ ކުރަނޖެހޭ އެނމެހާ މަސައކަތތައ ކުރުނ.



ކޮމިޝަނުނ މީޑިއާއަށ ދޭނޖެހޭ ޚަބަރުތައ ބަލައި އެޚަބަރުތައ ތައޔާރުކޮށ މީޑިއާއަށ ފޯރުކޮށދިނުނ.



ކޮމިޝަނގެ ވެބސައިޓ މެނޭޖކޮށ ބެލެހެއޓުނ.



އިނތިޚާބުތަކާ ގުޅިގެނ މީޑިއާ ތަކުނ ކެނޑިޑޭޓުނނަށާއި ،ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށ ފޯރުކޮށދޭ ވަގުތަކީ ހަމަހަމަ
އުޞޫލަކުނ ދެވޭ ވަގުތު ތަކަށ ހެދުމަށ މީޑިއާތައ ރެގިއުލޭޓ ކުރާ ފަރާތތަކާއެކު މަޝވަރާކޮށ އެކަނ ބެލުނ.



ކޮމިޝަނގެ ފޭސބުކ އެކައުނޓ އަދި ޓވިޓަރ އެކައުނޓ އަޕޑޭޓކޮށ ބެލެހެއޓުނ.



ތިނމަހުނ އެއމަހު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ތަފާސ ހިސާބު ތައޔާރުކޮށ ކޮމިޝަނުގެ ވެބސައިޓގައި ހާމަކުރުމުގެ
އެނމެހައި ކަނކަނ ކުރުނ.



އިނތިޚާބުތަކުގެ ނަތީޖާ އިޢުލާނު ކުރުމުގެ އިނތިޒާމުތައ ހަމަޖެއސުނ.



ޕަބލިކ ރިލޭޝަނސ ވަރުގަދަ ކުރުނ.



ކޮމިޝަނުގެ ސޓރެޓީޖިކ ޕލޭނާ އެއގޮތަށ ސެކޝަނގެ މަސައކަތތައ ކުރިޔަށދޭތޯ ބަލައި،

އެޕލޭނގައިވާ

ސެކޝަނާ ގުޅުނހުރި ލަނޑުދަނޑިތައ ހާސިލުވާ މިނވަރު ބަލައި ،ވަޒަނކުރުނ.


މީގެ އިތުރުނ ކޮމިޝަނުނ އަނގާ މަސައކަތތައ ކުރުނ.
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ފޮރިނ ރިލޭޝަނސ
މެނޑޭޓ:


ކޮމިޝަނުނ ބޭރުގެ ފަރާތތަކުގެ އެހީ ހޯދުމުގެ ގޮތުނ ތައޔާރު ކުރަނޖެހޭ ޕރޮޖެކޓ ޕރޮޕޯސަލތައ
ތައޔާރުކުރުނ.



ބޭރުގެ އެހީދޭ ފަރާތތަކާއި ކޮމިޝަނ ގުޅިގެނ ހިނގާ ޕރޮޖެކޓތައ ތަނފީޒުކުރުމުގެ އެނމެހާ ކަނތައތައ
ރޕޯޓތައ ތައޔާރުކުރުމާއި ،ރިވިއު ބައދަލުވުނތަކުގައި ކޮމިޝަނގެ ފަރާތުނ
ކޯޑިނޭޓކުރުމާއި މޮނިޓަރކޮށި ،
ބައިވެރިވުނ.



ކޮމިޝަނގެ ފޮރިނ ރިލޭޝަނސ މަސައކަތތަކާ ގުޅިގެނ ބޭރުގެ ފަރާތތަކާއެކު ބާއވާ ބައދަލުވުނތައ ކަމާ
ގުޅޭ އެހެނ ސެކޝަނތަކާ ގުޅިގެނ އިނތިޒާމުކޮށ ފޮލޯއަޕ މަސައކަތ ކުރުނ.



ކޮމިޝަނގެ މެނބަރުނނާއި މުވައޒަފުނ ރާއޖެއިނ ބޭރަށ ވަޑައިގަނނަވާ ދަތުރުތަކުގެ އިނތިޒާމުތައ
ކަމާބެހޭ ސެކޝަނތަކާ ގުޅިގެނ ހަމަޖެއސުނ.



ކޮމިޝަނުނ ދަޢުވަތު ދީގެނ އިނތިޚާބު އޮބޒާވ ކުރުމަށ ރާއޖެއިނ ބޭރުނ ވަޑައިގަނނަވާ ފަރާތތަކުގެ
އެނމެހާ ކަނކަނ ކުރުނ.



އެކި އިނތިޚާބުތަކުގައި ރާއޖެއިނ ބޭރުގެ ފަރާތތަކުގެ ތެރެއިނ އޮބޒާވަރުނ އަދި މޮނިޓަރުނގެ ގޮތުގައި
ހަރަކާތތެރިވުމަށ ފުރުޞަތު ހުޅުވިއޖެކަނ އިޢުލާނކުރުމާއި،
ތައޔާރުކޮށ ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުމާއި،

އެކަމާ ގުޅިގެނ ހުށަހެޅޭ އެޕލިކޭޝަނ ފޯމު

ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތތަކަށ ދޭނޖެހޭ ޖަވާބުތައ ދިނުމާއި،

ފޮރިނ

އޮބޒާވަރުނނާ ގުޅިގެނ ކުރަނޖެހޭ އެނމެހާ ކަނކަނ ކުރުނ.


ކޮމިޝަނ ހިމެނޭ ރާއޖެއިނ ބޭރުގެ ޖަމޢިއޔާތަކާ ގުޅިގެނ ކުރަނޖެހޭ މަސައކަތތައ ކުރުމާއި،

މި

ޖަމޢިއޔާތަކާއެކު ކޮމިޝަނުނ ބާއވާ ބައދަލުވުނތަކުގެ އިނތިޒާމުތައ ހަމަޖެއސުނ.


ކޮމިޝަނުގެ ސޓރެޓީޖިކ ޕލޭނާ އެއގޮތަށ ސެކޝަނގެ މަސައކަތތައ ކުރިޔަށދޭތޯ ބަލައި ،އެޕލޭނގައިވާ
ސެކޝަނާ ގުޅުނހުރި ލަނޑުދަނޑިތައ ހާސިލުވާ މިނވަރު ބަލައި ،ވަޒަނކުރުނ.



މީގެ އިތުރުނ ކޮމިޝަނުނ ޔުނިޓާ ހަވާލުކުރާ މަސައކަތތައ ކުރުނ.
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 .IIއިނޓަރނަލ އޮޑިޓ
މުވައޒަފުނގެ މަޢުލޫމާތު:

އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ
ޝަހުލާ ރުޝދީ



ކޮމިޝަނުގެ މަސައކަތތައ ކުރިޔަށދަނީ އަދި ކުރިއަށރާވަނީ ކަނ ޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި
އުސޫލުތަކާއި އެއގޮތައތޯ ބަލާ،

ރަނ ގަޅުކުރަނޖެހޭ ކަނކަނ ރަނ ގަޅުކުރުމަށ ކޮމިޝަނަށ ލަފާދިނުނ.

އެގޮތުނ-:


މާލީކަނކަނ ބެލުނ.



އިދާރީ މަސައކަތތައ ބެލުނ.



ސެކޝަނތަކުނ ރާވާ ކަނކަމާއި،

ކުރަމުނގެނދާ މަސައކަތ އޮޑިޓކުރުމަށ،

ކޮނމެ ހަތަރު މަހަކުނ

އޮޑިޓ މަސައކަތކުރާނެ ޝެޑިއުލއެއ ތައޔާރުކޮށ ކޮމިޝަނަށ ހުށަހެޅުނ.


ކޮމިޝަނުނ އެޕރޫވކުރާ ޝެޑިއުލއާއި އެއގޮތަށ ކޮމިޝަނުގެ ފައިނޭނޝިއަލ /ޕާރ ފޯމަނސ އޯޑިޓ
ކުރިއަށ ގެނދިއުނ.



އޮފީހުގައި ދިމާވާ އެކިއެކި މައސަލަތައ ( ވަކިގޮތަކަށ ބެލުމަށ ވަކި އުޞޫލެއ ކަނ ޑައެޅިފައިނުވާ)
ކޮމިޝަނުނ ކަނޑައަޅާ ގޮތެއގެމަތިނ ބަލާ ،އެކަނތައ ކޮމިޝަނަށ ރިޕޯޓ ކުރުނ.



ކޮމިޝަނުގެ ސޓރެޓަޖިކ ޕލޭނުގައި އިނޓަރ ނަލ އޮޑިޓަރ އާއި ގުޅޭގޮތުނ ހުރި ލަނ ޑުދަނ ޑިތައ
ޙާޞިލކުރުމަށ މަސައކަތކުރުނ.



ކޮމިޝަނުނ އަނގާ އެހެނިހެނ މަސައކަތ ކުރުނ.
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 .2.2.2ހިއުމަނ ރިސޯސ ،ފައިނޭނސ އެނޑ އެޑމިނިސޓރޭޝަނ ޑިވިޜަނ
މުވައޒަފުނގެ މަޢުލޫމާތު:

 1ޖަނަވަރީ  2012އިނ  21އޮގަސޓ  2012އަށ
އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ
ފޟީލ
މނަތު ނަޝމީ ަ
އާ ި

ސީނިއަރ އޮފިސަރ

ސީނިއަރ އޮފިސަރ

އޮފިސަރ

އަޙމަދު ޝިފާޒ

ވިޝާހު ސަޢީދު

ނަޒީހާ ހުސައިނ

 21އޮގަސޓ  2012އިނ  20ޑިސެމބަރު  2012އަށ
ޑިރެކޓަރ
ޢަބދުއރަޙމާނ ޞަލާޙ
ދ
ރަޝީ ު

އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ
ފޟީލ
މނަތު ނަޝމީ ަ
އާ ި

ސީނިއަރ އޮފިސަރ

އޮފިސަރ

އޮފިސަރ

މނަތު ޝަމްރ
އ ި

ރހިމ
ރއިފ އިބ ާ
މދު ާ
މުޙައ ަ

ޝ
ތ ފިރާ ާ
އޝަ ު
އާ ި
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 .2.2.2ހިއުމަނ ރިސޯސ ،ފައިނޭނސ އެނޑ އެޑމިނިސޓރޭޝަނ ޑިވިޜަނ
ހިޔުމަނރިސޯސ ސެކޝަނ
މެނޑޭޓ:


ހިޔުމަނ ރިސޯސ ބަޖެޓ ތައޔާރުކުރުނ.



ކޮމިޝަނުގެ މަސައކަތތައ ހިނގުމަށ ބޭނުނވާ މަޤާމުތައ އުފެއދުމަށ ހުށަހަޅާއި،

މަޤާމުތައ އުފެއދުމާއި

މަޤާމުތަކަށ ވައދާނެ މީހުނ ކޮމިޝަނުނ ނިނމަވާ ގޮތެއގެމަތިނ ހޮވައި އަދި ހޮވާ މީހުނނަށ ވަޒީފާ ދިނުމުގެ
ކަނތައ ހަމަޖެއސުނ.


ކޮމިޝަނުގެ މުވައޒަފުނ ވަޒީފާއިނ ވަކިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުނ ހަމަޖައސަނޖެހޭ ކަނތައތައ ހަމަޖެއސުނ.



ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާއާއި މުވައޒަފުނނާ ގުޅިގެނ ކަނޑައަޅަނޖެހޭ އުޞޫލުތައ ލިޔެ އެއަށ ޢަމަލުކުރޭތޯ ބެލުނ.



ކޮމިޝަނުގެ

މުވައޒަފުނނަށ

ލިބެނޖެހޭ

އެކިއެކި

އެލަވަނސތައ

ކޮމިޝަނުނ

ނިނމަވާ

ގޮތެއގެމަތިނ

ހަމަޖައސައި ދިނުނ.


ކޮމިޝަނުގެ މުވައޒަފުނގެ ޗުއޓީގެ ކަނތައތައ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަވާއިދާއި އުޞޫލުތަކާ އެއގޮތވާގޮތުގެ މަތިނ
ހަމަޖައސައިދިނުނ.



ކޮމިޝަނުގެ މުވައޒަފުނނާބެހޭ އެނމެހާ ރިކޯޑތައ އެއކޮށ ބެލެހެއޓުނ.



އިނތިޚާބުތަކަށ އޮފިޝަލުނ ހޯދުމާއި އެކަމަށ ބޭނުނވާ އެނމެހާ އިދާރީ ކަނތައތައ ބެލެހެއޓުނ.



އޮފިޝަލުނގެ ފާސތައ ތައޔާރުކޮށ އެކރެޑިޓކުރެވޭ ފަރާތތަކަށ ޙަވާލުކުރުނ.



ކޮމިޝަނުގެ މުވައޒަފުނގެ ހާޟިރީއާއި ސަލާނ އަދި ޗުއޓީ ފަދަ ކަނކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ބަލަހައޓައި މިކަމާ ބެހޭ
ރިޕޯޓތައ ގަވާއިދުނ ތައޔާރުކޮށ މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުނ އަޅަނޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައ އެޅުނ.



ކޮމިޝަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތުގެ ލިޔުނ ތައޔާރުކޮށ މިކަމަށ އެދޭ މުވައޒަފުނނަށ ދިނުނ.



ކޯސ ،ވާރކޝޮޕ ،ސެމިނަރ ފަދަ ކަނ ކަމުގައި ރާއޖޭނ ބޭރަނ ފުރަނޖެހޭ މުވައޒަފުނގެ ދަތުރުގެ ކަނތަކާއި
އެކަމާ ގުޅިގެނ ދޭނޖެހޭ ފައިސާގެ ކަނތައ ފައިނޭނސ ސެކޝަނާ ގުޅައިގެނ ހަމަޖައސައި ދިނުނ.



ދިގު މުއދަތުގެ ކޯސ ހަމަޖެހޭ މުވައޒަފުނގެ އިޤުރާރުގެ ކަނތައތައ ކުރުނ.



މުވައޒަފުނނަކީ ކޮމިޝަނުގެ ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކަށ ހުރުމަތތެރިކޮށހިތާ މަސައކަތުގައި ޒިނމާދާރު އަދި
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ވަފާތެރި ބަޔަކަށ ހެދުމަށޓަކައި އަޅަނޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައއެޅުނ.


ނ ގަވާއިދާ
އޅަނޖެހޭ އިޞލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ކަނތައ ހަމަޖެހިފައި އޮނ ަ
ކޮމިޝަނުގެ މުވައޒަފުނނާމެދު ަ
އެއގޮތަށ ކުރުނ.ކޮމިޝަނުގައި މަސައކަތ ކުރާ މުވައޒަފުނނަކީ މަސައކަތަށ ފަރުވާތެރި ،ކަމަށ އެކަށޭނަ
ކރުނ.
މުވައޒަފުނ ކަމުގައި ހެދުމަށ ކުރަނޖެހޭ އެނމެހާ ކަނތައތައ ު



ކޮމިޝަނުގެ މުވައޒަފުނގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި އެއބައިވަނތަކަނ ޤާއިމކޮށ އާލާ ކުރުމަށޓަކައި ،އެކިއެކި
ޙަރަކާތަތައ ރާވައި ހިނގާ އެކުވެރިކަމާއި އެއބައިވަނތަކަމުގެ ރޫޙު އާލާ ކުރުނ.



މުވައޒަފުނގެ މަސައކަތުގެ ފެނވަރު މޮނިޓަރކޮށ ބެލެހެއޓުނ



މުވައޒަފުނނާބެހޭ ރަޖިސޓަރީތައ ބެލެހެއޓުނ.



ކުރިޔަށ އޮނނަ އަހަރަށ ބޭނުނވާ ޓރޭނިނގ ރިކެޔަރމަނޓ ތައޔާރުކޮށ ބެލެހެއޓުނ.



މުވައޒަފުނގެ އުޖޫރަ ހިމެނޭ ގޮތަށ ސެކޝަނގެ ބަޖެޓ ތައޔާރު ކޮށ ބަޖެޓ ސެކޝަނަށ ފޮނުވުނ.



ދާއިމީ އަދި ވަގުތީ މުވައޒަފުނގެ މުސާރަ ތައޔާރުކޮށ ފައިނޭނސ ސެކޝަނަށ ފޮނުވުނ.



ހިއުމަނ ރިސޯސ ޕެނަލގެ ސެކރެޓޭރިއަޓގެ މަސައކަތކުރުނ.



މުވައޒަފުނގެ މަސައކަތތަކާއި ގުޅޭ ތަފާތު ޕޮލިސީތައ ތައޔާރުކޮށ ކޮމިޝަނަށ ހުށައެޅުނ.



މުވައޒަފުނގެ ސކިލ އޮޑިޓެއ ހެދުނ.



މުވައޒަފުނގެ އިނޓެލެކޗުއަލ ކެޕޭސިޓީ ތަރައޤީ ކުރަނ މަސައކަތ ކުރުނ.



ޓރެއިނިނގ ރިކުއަރމަނޓާއި އެއގޮތަށ

ތަމރީނ ހިނގުމަށ އެކިއެކި ފަރާތތަކާ ގުޅިގެނ ތަމރީނ ޕރޮގރާމތައ

ރާވާ ހިނގުނ .މިގޮތުނ ބޭރުގެ ފަރާތތަކާ ގުޅިގެނ ހިނގާ ޕރޮގރާމތަކަށ ފައިސާ ހޯދަނ ކުރަނޖެހޭ މަސައކަތ
ކުރުނ.


މީގެ އިތުރުނ ކޮމިޝަނުނ ސެކޝަނަށ އަނގާ މަސައކަތތައ ކުރުނ.
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 .IIއެޑމިނިސޓރޭޝަނ ސެކޝަނ
މުވައޒަފުނގެ މަޢުލޫމާތު:
 1ޖަނަވަރީ  2012އިނ  21އޮގަސޓ  2012އަށ

ޑިރެކޓަރ
ޢަބދުއރަޙމާނ ޞަލާޙ
ދ
ރަޝީ ު

އެޑމިނިސޓރޭޓަރ

އެޑމިނިސޓރޭޓަރ

ސީނިއަރ އެޑމިނިސޓރޭޓިވ އޮފިސަރ

ނ
މަރޔަމ ނަޒރީ ާ

ރޝީދު
ސީނ ަ

ފތިމަތު ޒުހުދ

ޕަބލިކ ރިލޭޝަނސ
އޮފިސަރ

އޮފިސަރ

އޮފިސަރ

ޔޫސީ އިނޔ

އން ޖިނދ
ހުސެ ި

އމަދު
މޙަ ް
ޝުޒްރ ު

މެއިނޓަނަނސ އޮފިސަރ

ޑރައިވަރ

އެސިސޓެނޓ ސޕަވައިޒަރ

ޕިޔޯނ

ދ
ދ ޝހި ު
އަޙްމަ ު

އން
ސ ި
ދ ހު ެ
އަޙްމަ ު

ފ
މދު ޝަރީ ް
އަހް ަ

ހ
މދު ނިސ ު
މުޙައް ަ

މަސައކަތު

މަސައކަތު

މަސައކަތު

އސިމ އިބްރހީމް

މ
ހަފީޒ އިބްރހީ ް

ތ ނަޒީރ
އޝަ ު
އ ި
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 21އޮގަސޓ  2012އިނ  20ޑިސެމބަރު  2012އަށ

ޑިރެކޓަރ
ޢަބދުއރަޙމާނ ޞަލާޙ
ދ
ރަޝީ ު

އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ
ނ
މަރޔަމ ނަޒރީ ާ

ސީނިއަރ އޮފިސަރ

އޮފިސަރ

އޮފިސަރ

އޮފިސަރ

ފތިމަތު ޒުހުދ

ޔޫސީ އިނޔ

އން ޖިނދ
ހުސެ ި

ތ ޝިފްޒ
އޝަ ު
އ ި

މެއިނޓަނަނސ އޮފިސަރ

ޑރައިވަރ

އެސިސޓެނޓ ސޕަވައިޒަރ

ޕިޔޯނ

ދ
ދ ޝހި ު
އަޙްމަ ު

އން
ސ ި
ދ ހު ެ
އަޙްމަ ު

ފ
މދު ޝަރީ ް
އަހް ަ

ހ
މދު ނިސ ު
މުޙައް ަ

މަސައކަތު

މަސައކަތު

މަސައކަތު

އސިމ އިބްރހީމް

މ
ހަފީޒ އިބްރހީ ް

ތ ނަޒީރ
އޝަ ު
އ ި

އެޑމިނިސޓރޭޝަނ ސެކޝަނ
އެޑމިނިސޓރޭޝަނ ސެކޝަނގެ މައިގަނ ޑު މަސއޫލިއޔަތަކީ ކޮމިޝަނުގެ މަސައކަތތައ ހިނގުމަށ ސެކޝަނތަކަށ
ބޭނުނވާ އިދާރީ އެހީތެރިކަނ ފޯރުކޮށދިނުމާއި ކޮމިޝަނުގެ ލިޔެކިޔުމާއި އެކިއެކި ރެކޯޑތައ ރައކާތެރިކޮށ ބެލެހެއޓޭނެ
ނިޒާމެއ ޤާއިމކޮށ ،މިފަދަ މަޢުލޫމާތުތައ ފަސޭހައިނ ހޯދޭނެ ނިޒާމެއ ކަނޑައަޅައި ،ނައތާލަނޖެހޭ ލިޔެކިޔުނތައ ނުވަތަ
ތަކެތި ކަނ ޑައަޅައި،

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ގަވާއިދާ އެއގޮތވާ ގޮތުގެމަތިނ އެފަދަ ތަކެތި ނައތާލުމުގެ ކަނތައތައ

ހަމަޖެއސުމެވެ.
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މެނޑޭޓ:


ކޮމިޝަނުގެ މަސައކަތތައ ހިނގުމަށ ސެކޝަނ /ޔުނިޓތަކަށ ބޭނުނވާ އިދާރީ އެހީތެރިކަނ ފޯރުކޮށދިނުނ.



ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓ ލިޔެ ފޮނުވަނޖެހޭ ފަރާތތަކަށ ފޮނުވަނ އޮނނަ މުއދަތުގައި ފޮނުވުނ.



ދ މަޢުލޫމާތުތައ
ކޮމިޝަނުގެ ލިޔެކިޔުމާއި އެކިއެކި ރެކޯޑތައ ރައކާތެރިކޮށ ބެލެހެއޓޭނެ ނިޒާމެއ ޤާއިމކޮށ ،މިފަ ަ
ފަސޭހައިނ ހޯދޭނެ ނިޒާމެއ ކަނޑައަޅައި ،ނައތާލަނޖެހޭ ލިޔެކިޔުނތައ ނުވަތަ ތަކެތި ކަނޑައަޅައި ،ސަރުކާރުގެ
މގެ ކަނތައތައ ހަމަޖެއސުނ.
ތލު ު
ތގެމަތިނ އެފަދަ ތަކެތި ނައ ާ
ކަމާބެހޭ ގަވާއިދާ އެއގޮތވާ ގޮ ު



ކޮމިޝަނުގެ ސޓޮކަށ ބޭނުނވާ ތަކެތި ހޯދައި ސެކޝަނތަކަށާއި ޔުނިޓތަކަށ ސޓޮކުނ ތަކެތި ދޫކުރުމާއި ސޓޮކ
އާ ބެހޭ އެނމެހާ ކަނތައތައ ބެލެހެއޓުނ.



ކޮމިޝަނުގެ ޔައުމިއޔާ ދުވަހުނ ދުވަހަށ ލިޔެ ބެލެހެއޓުނ.



ކޮމިޝަނުގެ ބޭނުމަށ ހޯދާ އޮފީސ އިކުއިޕމަނޓ،ފަރުނީޗަރު ،މެޝިނަރީ އަދި މި ފަދަ ހަރުމުދަލުގެ އިނވެނޓރީ
ބެލެހެއޓުނ.



އޮފީސ ހުޅުވާ ،ލެއޕުމާއި އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ކަނތައ ބެލެހެއޓުނ.



ކޮމިޝަނުގެ ބޭނުމަށ ހޯދާފައިވާ އޮފީސ އިކުއިޕމަނޓ ،ފަރުނީޗަރު ،މެޝިނަރީ އަދި މި ނޫނވެސ މި ފަދަ
ތަކެތީގެ ތެރެއިނ ހަލާކު ވެގެނނާއި ދުވަސވެ ބާވުމުގެ ސަބަބުނ ބޭނުނނުކުރެވޭ ތަކެތި ނީލަމަށ ފޮނުވުނ.



ކޮމިޝަނަށ

އަނނަ

ފޯނކޯލތައ

ލިބިގަނެ

އެފޯނކޯލތައ

ކަމާބެހޭ

ޑިވިޜަނ /ސެކޝަނތަކަށ

ފޮނުވައި

ފޯނުކޯލތަކަށ ޖަވާބު ލިބޭނެ އިނތިޒާމު ހަމަޖެއސުނ.


ކޮމިޝަނަށ އެކި ފަރާތތަކުނ ފޮނުވާ ސިޓީ ،ލިޔުނ ފަދަ ތަކެތި ބަލައިގަނެ އެ ތަކެތި ކަމާބެހޭ ސެކޝަނތަކަށ
ފޯރުކޮށދީ އަދި އެތަކެތީގެ ސޓޭޓަސ އަޕޑޭޓ ކުރުނ.



ކޮމިޝަނގެ އެކިއެކި ތަނތަނަށ ފޮނުވަނޖެހޭ ރަސމީ ލިޔެކިޔުމާއި އެނޫނވެސ ތަކެތި އެތަނތަނަށ ރައދުކުރެވޭނެ
ނިޒާމެއ ޤާއިމުކޮށ އެކަނ ހިނގުނ.



ކޮމިޝަނުގެ އިމާރާތ އަދި ކޮމިޝަނުގެ ސެކޝަނ /ޔުނިޓތައ ކުނިކަހާ ސާފުކޮށ ބެލެހެއޓުމާއި ،މިތަނތާގައި
ހުނނަ ކުނިބުނި ގަވާއިދުނ އުކާލެވޭނެ ނިޒާމެއ ޤާއިމކޮށ ،މިކަނތައ ބެލެހެއޓުނ .ސެކޝަނ /ޔުނިޓތަކުނ
އިނތިޒާމު ކުރާ ބައދަލުވުނތަކަށ ބޭނުނވާ އިދާރީ އެހީތެރިކަނ ފޯރުކޮށދިނުނ.



ކޮމިޝަނުނ އެކިފަރާތތަކާ ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައކަތ ހިނގާ ނުހިނގާގޮތ ބަލައި މަސައކަތ ކޯޑިނޭޓކުރުނ.
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ކޮމިޝަނުނ ކުއޔަށ ހިފަނ ބޭނުނވާ ތަނތަނ ކުއޔަށ ހިފުމަށ ޕރޮކިޔުމަނޓގައި އެދުމާއި ،މުއދަތު ހަމަވުމުނ
އެގރީމަނޓ އައުކުރުމަށ ބޭނުނވާނަމަ އަކަމަށ އެދި ޕރޮކިޔުމަނޓަށ ލިޔުމާއި ،އެފަދަ އެގރީމަނޓތައ
ދކޮށލަނޖެހޭ ޙާލަތުގައި ދޫކޮށލުމަށ ކުރަނ ޖެހޭ އެނމެހައި ކަނކަނ ކުރުނ.
ބެލެހެއޓުމާއި ،އެފަދަ ތަނތަނ ޫ



އޮފީސ އިކއިޕމަނޓާއި މެޝިނަރީ އާއި ފަރުނީޗަރު އަދި ވެހިކަލތައ ބެލެހެއޓުމާއި އެފަދަ ތަކެތި ބޭނުނ ކުރަނީ
ރަނގަޅަށކަނ ކަށަވަރު ކޮށ މަރާމާތުކޮށ ބެލެހެއޓުނ.



ކޮމިޝަނުގެ ސެކޝަނ /ޔުނިޓތަކާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ އޮފީސ އިކުއިޕމަނޓ ،ފަރުނީޗަރު ،މެޝިނަރީ އާއި
އެހެނިހެނ ތަކެތި ސެކރެޓަރީ ޖެނެރަލގެ ލަފައާއެކު އެއ ސެކޝަނުނ އަނެއ ސެކޝަނަށ ބަދަލުކުރުމުގެ ހުއދަ
ދިނުމާއި އެކަމުގެ އިނތިޒާމުތައ ހަމަޖެއސުނ.



ފއި ހުނނަ ޢިމާރާތތަކުގެ ޙާލަތު ބަލައި،
ކޮމިޝަނުގެ ޢިމާރާތާއި އަދި އެކިއެކި ބޭނުނތަކަށ ކުއޔަށ ހޯދާ ަ
ބނުނވާނަމަ ،މަރާމާތު ކުރެވޭނެގޮތ ހަމަޖައސައި ،އެފަދަ މަސައކަތތައ ކުރުނ.
އެތަނތަނ މަރާމާތުކުރުމަށ ޭ



އެކިއެކި މަސައކަތތަކާގުޅިގެނ އޮފީހާއި އޮފީހުނ ބޭރުގައި ،ބޭނުނކުރާ ސައުނޑ ސިސޓަމ ،ޕރޮޖެކޓަރ ،
ޓެލެފޯނާ ފެކސ ފަދަތަކެތީގެ ޚިދުމަތ ފޯރުކޮށދިނުމާއި އެކަމާބެހޭގޮތުނ ކުރަނޖެހޭ ކަނކަމުގައި މެއިނޓެނަނސ
މަސައކަތތަކަށ ބޭނުނވާ އެހީތެރިކަނ ފޯރުކޮށދިނުނ



ކޮމިޝަނުގެ ބޭނުމަށ ހޯދޭ ވެހިކަލ ފަދަ ތަކެތި ބޭނުނކުރުމުގައި ގެނގުޅެނވީ އުޞޫލުތައ ކަނ ޑައަޅައި ،އެކަނ
ހިނގުނ.



އިނތިޚާބު ދުވަސވަރު ކޮމިޝަނގެ މަސައކަތުގައި އުޅޭ މުވައޒަފުނނަށ ކެއުމުގެ އިނތިޒާމު ސެކރެޓަރީ ޖެނެރަލ
ކަނ ޑައަޅަ މުއދަތަކަށ ހަމަޖެއސުމަށ އިދާރީގޮތުނ ކުރަނޖެހޭ އެނމެހާ ކަނކަނ ފުރިހަމަކޮށ ޕރޮކިއުމަނޓ
ސެކޝަނގައި އެދިގެނ އެޚިދުމަތދޭނެ ފަރާތެއ ހޯދައި ،އެއިނތިޒާމު އޮފީހުގައި ހަމަޖެއސުމަށ ލޮޖިސޓިކަލީ
ކުރަނޖެހޭ އެނމެހާ ކަނކަނ ފުރިހަމަކޮށ ހިނގުނ.



ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކަށ ބޭނުނވާ ތަކެތި ކޯޑިނޭޝަނ ސެކޝަނުނ ތައޔާރު ކުރުމުނ އެތަކެތި މަރުކަޒުތަކަށ
ފޯރުކޮށދިނުނ.
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 .IIIޕރޮކިއުމެނޓ ސެކޝަނ
މުވައޒަފުނގެ މަޢުލޫމާތު:

 1ޖަނަވަރީ  2012އިނ  21އޮގަސޓ  2012އަށ

އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ
ޝތު ޝައފާފ
ޢާއި ަ

ސީނިއަރ އޮފިސަރ

އޮފިސަރ

އޮފިސަރ

މނަތު ޝަމްރ
އ ި

ދ
ދ ނަޝީ ު
އަޙްމަ ު

ޙ
ޙމަދު ނޫ ް
އަ ް

 21އޮގަސޓ  2012އިނ  20ޑިސެމބަރު  2012އަށ
ޑިރެކޓަރ
ޢަބދުއރަޙމާނ ޞަލާޙ
ދ
ރަޝީ ު

އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ
ޝތު ޝައފާފ
ޢާއި ަ

ސީނިއަރ އޮފިސަރ

އޮފިސަރ

އޮފިސަރ

މނަތު ޝަމްރ
އ ި

ދ
ދ ނަޝީ ު
އަޙްމަ ު

ޙ
ޙމަދު ނޫ ް
އަ ް
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މެނޑޭޓ:


އޮފީހަށ ބޭނުނވާ ތަކެތި ގަތުމަށ ބޭނުނވާ ކޯޓޭޝަނ ހޯދުނ.



އިޢުލާނުކޮށގެނ އޮފީހަށ ބޭނުނވާ ތަކެތި ގަތުމަށ ބޭނުނވާ އެސޓިމޭޓ ހޯދުނ.



އޮފީހަށ ބޭނުނވާ ތަކެތި ގަތުމަށ ބޭނުނވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުނ.



އަނދާސީ ހިސާބުތައ އިވެލުއޭޝަނ ކޮމެޓީއިނ އިވެލުއޭޓކޮށފައިވަނީ ރަގަޅަށތޯ ( ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ އެއގޮތވާ
ގޮތުގެމަތިނ) ޗެކކުރުމަށ ބިޑު ކޮމެޓީއަށ ފޮނުވުނ.



ބިޑ ކާމިޔާބުކުރެވޭ ފަރާތތަކާއި ކާބިޔާބު ނުކުރެވޭ ފަރާތތަކަށ ޖަވާބު ދިނުމާއި ،އެގރީމެނޓކުރުނ



އޮފީހަށ ބޭނުނވާ ތަކެތި ހޯދައި ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުނ ކަމާބެހޭ ސެކޝަނާއި ހަވާލުކުރުނ.



އަތޮޅުތެރޭގައި ކުރަނޖެހޭ ދަތުރުތަކާއި ބެހޭ އަގުތައ ހޯދުމަށ ކުރަނޖެހޭ މަސައކަތތައ ކުރުނ



އަތޮޅުތަކަށ ކޮމިޝަނުނ ވަޑައިގަނނަވާ ބޭފުޅުނގެ އެކަމަޑޭޝަނ އަދި ފަރިއކޮޅު އިނތިޒާމު ހަޖައސަދޭނެ
ފަރާތެއ ހޯދުމުގެ ކަނކަނ ފުރިހަމަކޮށ އެ މަޢުލޫމާތު އެޑމިނިސޓރޭޝަނ ސެކޝަނާ ޙިއސާކުރުނ.



އިނތިޚާބުތަކާ ގުޅިގެނ ކޮމިޝަނުނ ކުރަނޖެހޭ ދަތުރުފަތުރުގެ އެނމެހައި އިނތިޒާމުތައ ސެކޝަނތަކުނ
އެދިފައިގޮތަށ ކޮށދޭނެ ފަރާތތައ ހޯދައި ،އެފަރާތތަކާ މަސައކަތ ޙަވާލުކޮށ ،މަސައކަތ ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތުގެ
މަޢުލޫމާތު ގުޅުނހުރި ސެކޝަނަށ އެނގުނ.



އެކިއެކި މަސައކަތތައ ކުރުމަށ ބޭނުނވާ އަނދާސީ ހިސާބު އިޢުލާނު ކޮށގެނނާއި އިޢުލާނު ނުކޮށ ހޯދުނ.



ބިޑ ކޮމިޓީގެ ސެކރެޓޭރިއަޓގެ މަސައކަތކުރުނ.



ޢިޢުލާނ ކޮށގެނ ހޯދޭ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަނދާސީ ހިސާބުތައ އިވެލުއޭޝަނ ކޮމެޓީއިނ އިވެލުއޭޓކޮށ
ނިމުމުނ،ބިޑ ކޮމެޓީގެ ލަފާގެ މަތިނ އެނމެ އިސވެރިޔާގެ ހުއދައާއިއެކު ބިޑ އެވޯޑކުރަނ ނިނމާފަރާތާއި އެކު
އެގރީމެނޓުގައި ސޮއިކޮށ އެމައުލޫމާތު

މުދާ ނުވަތަ ޙިދުމަތަށ އެދުނު ސެކޝަނ/ގުޅުނ ހުރި ސެކޝަނތަކަށ

ހިއސާކުރުނ.
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އޮފީހުނ ކުއޔަށ ހޯދަނ ބޭނުނވާ ތަކެތިހޯދުމަށ ކުރަނޖެހޭ އެނމެހައި ކަނކަނ ކުރުނ.



އިނތިޚާބު ދުވަސވަރުއާއި އިނތިޚާބު ދުވަސވަރު ނޫނަސ އޮފީހުގެ މަސައކަތުގައި އުޅޭ މީހުނނަށ ކެއުމާއި
ސައިގެ އިނތިޒާމ ސެކޝަނތަކުނ އެދިލައވާ ގޮތެއގެ މަތިނ ހަމަޖައސަދޭނެ ފަރާތެއ ހޯދައި އެފަރތަކ
މަސައކަތ ޙަވާލުކޮށ ،ޚިދުމަތަށ އެދުނު ސެކޝަނތަކަށ އެކަނ އެނގުނ.



ވހިކަލ ފަދަ ތަކެތި ،ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލާ އެއގޮތަށ ފުރިހަމަކުރަނޖެހޭ ކަނކަނ
ކޮމިޝަނުގެ ބޭނުމަށ ހޯދޭ ެ
ފުރިހަމަކޮށ ހަވާލުކުރަނޖެހޭ އެޑެމިނިސޓރޭޝަނ ސެކޝަނާ ޙަވާލުކުރުނ .އަދި ވެހިކަލތައ މަރާމާތު ކުރުމާއި،
އަހަރީ ފީދެއކުނ ،ސަރވިސކުރުނފަދަ ކަނކަނ އެޑމިނިސޓރޭޝަނ ސެކޝަނުނ ޚިދުމަތަށ އެދި ފޮނުވާ
ރިކުއެސޓާ އެއގޮތަށ އެކަނކަނ އިނތިޒާމުކޮށ ދިނުނ.



ކޮމިޝަނުގެ ބޭނުމަށ ހޯދަނޖެހޭ އޮފީސ އިކުއިޕމަނޓ ،ފަރުނީޗަރު ،މެޝިނަރީ އަދި މިނޫނވެސ މި ފަދަ
ތަކެތި ހޯދައިދީ ،އެ ތަކެތި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުގެ މަތިނ ޑިވިޜަނ/ސެކޝަނތަކާ ޙަވާލުކުރުނ.



ކޮމިޝަނަށ ބޭނުނވާ ތަކެތި ހޯދުމުގައި ބެސޓ ޕރެކޓިސ ހަމަތަކުގެ މަތިނ ދައުލަތުގެ މާލިއޔަތު ޤާނޫނާއި
،ޤަވާޢިދާ އެއގޮތަށ ކުރިއަށ ގެނދިޔުނ.
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 .IVފައިނޭނސ ސެކޝަނ
މުވައޒަފުނގެ މަޢުލޫމާތު:

 1ޖަނަވަރީ  2012އިނ  21އޮގަސޓ  2012އަށ

ފައިނޭނސ މެނޭޖަރ
ނ މުމތާޒ
މަޢާ ާ

ސީނިއަރ އޮފިސަރ

އޮފިސަރ

އޮފިސަރ

ސހުލ
ފތުމަތު ަ

ހއިލ
މ ސު ަ
މަރިޔަ ް

މދު އސިމް
އަހު ަ

 21އޮގަސޓ  2012އިނ  20ޑިސެމބަރު  2012އަށ

ޑިރެކޓަރ
ޢަބދުއރަޙމާނ ޞަލާޙ
ދ
ރަޝީ ު

އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ
ނ މުމތާޒ
މަޢާ ާ

ސީނިއަރ އޮފިސަރ

އޮފިސަރ

އޮފިސަރ

ސހުލ
ފތުމަތު ަ

ހއިލ
މ ސު ަ
މަރިޔަ ް

މދު އސިމް
އަހު ަ
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މެނޑޭޓ:


ސެކޝަނތަކާ ގުޅިގެނ ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ބަޖެޓާއި އިނތިޚާބުގެ ބަޖެޓ ތައޔާރުކޮށ ކަނ ޑައެޅިފައިވާ މުއދަތުގެ
ތެރޭގައި ކަމާ ބެހޭ ފަރާތަށ ހުށަހެޅުނ.



ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓާ ބެހޭ އެނމެހާ ކަނތައތައ ބެލެހެއޓުނ އަދި ސެކޝަނތަކަށ ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުނ ބޭނުނވާ
އެހީތެރިކަނ ފޯރު ކޮށދިނުނ.




ކޮނމެ އަހަރަކަށ ކޮމިޝަނަށ ލިބޭ ބަޖެޓ ސެކޝަނތަކަށ ރަސމީކޮށ ހިއސާކުރުނ.
ރައޔިތުނގެ

މަޖިލީހުނ

ކޮމިޝަނަށ

ފާސކުރައވާފައިވާ

ބަޖެޓުގައި

ހިމެނިފައި

ނުވާ

ކަމެއ

ކުރަނ

ސެކޝަނތަކުނ ރިކުއެސޓ ކުރުމުނ ކޮމިޝަނުނ އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުނ އަނގާ ގޮތަކަށ ޢަމަލު ކުރުނ.


ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓުނ ކުރެވޭ ޚަރަދުގެ ތަފޞީލު،

ކޮނމެ މަހެއ ނިމުމުނ ޖެހިގެނ އަނނަ މަހުގެ  10ވަނަ

ދުވަހުގެ ކުރިނ ކޮމިޝަނަށ ހުށަހެޅުނ.


ކޮނމެ  2މަހަކުނ އެއފަހަރު ބަޖެޓ ރިވިއުކުރުނ.



ސަޕލިމެނޓރީ ބަޖެޓ ތައޔާރު ކުރަނ ޖެހިއޖެ ޙާލަތެއގައި ބަޖެޓ ތައޔާރުކޮށ ފިނޭނސަށ ފޮނުވުނ.



ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓަށ ފައިސާ ލިބިފައިވާ ޕރޮގރާމތަކާއި ޙަރަކާތތައ ކަނ ޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށ ހިނގުމަށ
ސެކޝަނތަކަށ ބޭނުނވާ އެހީތެރިކަނ ފޯރުކޮށދީ ،އަދި ބަޖެޓގައި ހިމެނޭ ރިކަރަނޓ ޚަރަދުތައ ބަޖެޓގައި
ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށ ކުރުމަށ ނުވަތަ ކުޑަ ކުރުމަށ ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުނ އަޅަނ ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައ އެޅުނ.



ފައިސާއާ ބެހޭ ގޮތުނ ކޮމިޝަނުނ ތައޔާރު ކުރަނޖެހޭ ރިޕޯޓުތައ ތައޔާރުކޮށ ރިކޮނސައިލ ކުރުމަށފަހު
ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިނ ކަމާބެހޭ ފަރާތތަކަށ ފޮނުވުނ.



ކޮމިޝަނުނ އެކި ފަރާތތަކަށ ދައކަނޖެހޭ ފައިސާ މުއދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިނ ދެއކުމާއި ،މިކަމާ ބެހޭ ޞައޙަ
މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއޓުނ.



ކޮމިޝަނަށ ލިބޭ ފައިސާ ބަލައިގަތުމާއި ،ފައިސާ ޖަމާކުރުނ.



ފައިސާއާބެހޭ އެނމެހާ ލިޔުނތަކާއި ،ސެކޝަނުގެ އިދާރީ އެނމެހައި ލިޔެކިޔުނތަކެއ ފައިލކޮށ ބެލެހެއޓުނ.
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ތިޖޫރީގައި ބަހައޓާ ފައިސާގެ ހިސާބުތައ ބަލަހައޓާ އެކަމަށ ތައޔާކުރަނޖެހޭ ރިޕޯޓު ތައޔާރުކުރުނ.



ކޮމިޝަނުގެ މުވައޒަފުނގެ މުސާރަ،

އެލަވަނސ އަދި މުވައޒަފުނނަށ ދޭނޖެހޭ އެހެނިހެނ ފައިސާ ދިނުމުގެ

ކަނތައތައ ހަމަޖެއސުނ.


ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުނ ޚަރަދުކޮށގެނ އެކި ބޭނުމަށ ކޮމިޝަނުގެ މެނބަރުނ އަދި މުވައޒަފުނ ކުރާ ދަތުރުތަކުގެ
ދަތުރު ރިޕޯޓުތައ ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއދަތުގައި ހޯދައި ،އެރިޕޯޓުތަކުގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއޓުނ.



ކޮމިޝަނުގެ ފައިސާއާ ބެހޭ ނިޒާމު ޒަމާނަށ ފެތޭ ގޮތަށ ބަދަލުކޮށ،

ހަރުދަނާ ކުރުމަށ އަޅަނޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައ

ފާހަގަކޮށ އެފިޔަވަޅުތައ އެޅުމަށ ކޮމިޝަނަށ ހުށަހަޅާ ކޮމިޝަނުގެ މަޝވަރާގެ މަތިނ ޢަމަލުކުރުނ.


ކޮމިޝަނުގެ ސޓރެޓީޖިކ ޕލޭނާ އެއގޮތަށ ސެކޝަނގެ މަސައކަތތައ ކުރިޔަށދޭތޯ ބަލައި،

އެޕލޭނގައިވާ

ސެކޝަނާ ގުޅުނހުރި ލަނޑުދަނޑިތައ ހާސިލުވާ މިނވަރު ބަލައި ،ވަޒަނކުރުނ.
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 .Vއައި.ސީ.ޓީ ސެކޝަނ
މުވައޒަފުނގެ މައުލޫމާތުތައ:

 1ޖަނަވަރީ  2012އިނ  21އޮގަސޓ  2012އަށ

ސީނިއަރ ޑޭޓާ ޕރޮސެސިނގ އޮފިސަރ
އނައިސ
ޢަބދުﷲ ު

ސީނިއަރ އޮފިސަރ

ސީނިއަރ އޮފިސަރ

ޒ
ދ ފައްރ ް
އމަ ު
މުހަ ް

ނ
އން އަޛުހ ް
ހުސަ ި

 21އޮގަސޓ  2012އިނ  20ޑިސެމބަރު  2012އަށ

ޑިރެކޓަރ
ދ
ރޝީ ު
ޢަބދުއރަޙމާނ ޞަލާޙ ަ

އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ
އނިލ
ދ ަ
މުހައމަ ު
ރ 2012
 16ޖޫނ  2012ނ  20ޑިސެމބަ ު

ސީނިއަރ އޮފިސަރ
ނ
އން އަޛުހ ް
ހުސަ ި
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މެނޑޭޓ:


އައިސީޓީ ސެކޝަނުގެ މައިގަނޑު މަސއޫލިއޔަތު ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ދުވަހުނ ދުވަހަށ އެކި ސެކޝަނތަކުނ
ދނުކެނޑި އައިސީޓީ ސަޕޯޓތައދީ އަދި އައިސީޓި
އަނނަ ރިކުއެސޓތަކަށ އެޓެނޑކޮށ ،މުވައޒަފުނނަށ މެ ު
ސެކޝަނުގެ ވޯކޕލޭނ ތަނފީޒުކުރުމަށ މަސައކަތކުރުމެވެ.



ސެކޝަނުގެ މެނޑޭޓގައި ހިމެނޭ މަސައކަތތައ:



އޮފީހަށ ހޯދަނ ބޭނުނވާ އައިސީޓީ އަދި އިލެކޓރޯނިކ ސާމާނާ ގުޅޭ ގޮތުނ ބޭނުނވާ ލަފައާއި އިރުޝާދު
ދިނުމާއި ،މިފަދަ ތަކެތި ހޯދުމަށ ތައޔާރުކުރާ ސޕެސިފިކޭޝަނ ،ބޭނުނވާ ފަރާތތަކުގެ ރިކުއަރމަނޓާއި އެއގޮތަށ
ތައޔާރުކޮށދިނުނ.



އޮފީހުނ ފޯރުކޮށދޭ ޚިދުމަތތަކަށ ބޭނުނވާ ސޮފޓވެއަރތައ ފަރުމާކޮށ ލިޔެ ތައޔާރުކުރުނ.



އައިސީޓީ އާއި ގުޅޭ ހާޑވެއަރ އަދި ސޮފޓވެއަރތައ ބަލަހައޓާ އަޕޑޭޓ ކުރުނ.



އިނތިހާބުތަކުގެ ނަތީޖާ ޕރޮސެސ ކުރުމަށ ބޭނުނވާ ފަނނީ އެހީތެރިކަނ ކަމާބެހޭ ސެކޝަނަށ ފޯރުކޮށދިނުނ.



އިނތިޚާބުތަކާއި ގުޅިގެނ ބޭނުނކުރާ އެޕލިކޭޝަނތައ ފޮނުވަނޖެހޭ ތަނތަނަށ ފޮނުވުމަށޓަކައި ބޭނުނވާ
ވަޞީލަތތައ ފޯރުކޮށދިނުނ.



ޑޭޓާބޭސތަކުގެ ބެކަޕ ނެގުނ.



ކޮމިޝަނުގެ ސާވާތަކުގެ ރައކާތެރިކަނ ކަށަވަރުކޮށ ބެލެހެއޓުނ.



އޮފީހުގެ ކޮމޕިއުޓަރ ސިސޓަމތަކުގެ މެއިނޓަނަނސ އާއި ނެޓވޯކ ބެލެހެއޓުނ.



ޑިޕާޓމަނޓ އޮފ ނޭޝަނަލ ރެޖިސޓރޭޝަނާ ގުޅާފައިވާ ޑޭޓާބޭސ ލިނކ ބަލަހައޓައި ޖެހޭ މައސަލަތައ
ހައލުކުރުނ.



އައިސީޓީ ދާއިރާއިނ އޮފީހުގެ މަސައކަތތައ ތަރައޤީކުރުމަށޓަކައި ބޭނުނވާ ކަނތައތަކާއި ތަކެތި ދިރާސާ
ކުރުނ.



އައިސީޓީގެ ދާއިރާއަށ އޮފީހުގެ މުވައޒަފުނ މަސައކަތަށ ކަމާބެހޭ ސެކޝަނާ ގުޅިގެނ އަހުލުވެރިކުރުނ.
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 2.2.2ލީގަލ އެފެއާޒ އެނޑ ޕޮލިޓިކަލ ޕާޓީ ރެގިއުލޭޝަނ ޑިވިޜަނ
 . Iލީގަލ އެފެއާޒ ސެކޝަނ
މުވައޒަފުނގެ މައުލޫމާތުތައ:
 1ޖަނަވަރީ  2012އިނ  21އޮގަސޓ  2012އަށ

ލީގަލ ކައުނސެލ
ރޝާ
ޚަދީޖާ ަ

އެސިސޓެނޓ ލީގަލ ކައުނސެލ
ޢބްދުﷲ
ރިފްޢަތު ަ

ލީގަލ އެސިސޓެނޓ

މދު
އޙް ަ
ޒއްޔ ަ
ރަމް ި

 21އޮގަސޓ  2012އިނ  20ޑިސެމބަރު  2012އަށ

ޑިރެކޓަރ
ރޝާ
ޚަދީޖާ ަ

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކޓަރ
ޢބްދުﷲ
ރިފްޢަތު ަ

އޮފިސަރ

އޮފިސަރ

އމަދު
މޙަ ް
ޝުޒްރ ު

މދު
އޙް ަ
ޒއްޔ ަ
ރަމް ި
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މެނޑޭޓު:


ކޮމިޝަނުގެ މަސައކަތާއި ގުޅޭގޮތުނ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު ދިރާސާކުރުމާއި ،ދުވަހުނ ދުވަހަށ ބޭނުނވާ ޤާނޫނީ
ލަފާދިނުނ.



ސެކޝަނގެ މަސައކަތާ ގުޅިގެނ ހޯދަނޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއވާނަމަ،

އެ ފަރާތތަކާ ގުޅައިގެނ ނުވަތަ ލިޔެގެނ އެ

މަޢުލޫމާތެއ ސެކޝަނުގެ މުވައޒަފުނ މެދުވެރިކޮށ ހޯދުނ.


ކޯޓަށ ހުށަހެޅިފައިވާ ނުވަތަ ކޯޓުގައި ހިނ ގަމުނދާ މައސަލަތަކާއި،

އަލަށ ހުށަހެޅޭ މައސަލަތަކާ ގުޅިގެނ

ކޮމިޝަނުނ ކުރަނޖެހޭ އެނމެހާ މަސައކަތތައ ކުރުމާއި އެކަނކަނ ބެލެހެއޓުނ.


ކޮމިޝަނުގެ މަސައކަތާ ގުޅިގެނ ނުވަތަ މުވައޒަފަކާ ބެހޭގޮތުނ ބަލަނޖެހޭ މައސަލައެއ ވާނަމަ ،އެ މައސަލައެއ
ބަލައި ،ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު ކޮމިޝަނަށ އެރުވުނ( .ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުނ ފަދަ މައސަލަތައ)



ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުނ ކޯޓަށ ހުށަހަޅަނޖެހޭ މައސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުނ ކުރަނޖެހޭ އެނމެހައި ކަނކަނ ކުރުމާއި،
އެކަނކަނ ބެލެހެއޓުނ.



ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުނ ވަކާލާތު ކުރަނޖެހޭ ކަނކަމުގައި ވަކާލާތުކުރުނ.



ކޮމިޝަނުގެ މަސައކަތާ ގުޅިގެނ ހަދަނޖެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައ ޑރާފޓުކުރުމުގެ ކަނތައތައ ކުރުމާއި،
ޑރާފޓތައ ފާސކުރުމަށޓަކައި ކަމާބެހޭ ފަރާތތަކަށ ފޮނުވުނ.



ކޮމިޝަނުގެ މަސައކަތާ ގުޅުނހުރި ޤާނޫނުތައ ދިރާސާކޮށ ،ގެނނަނޖެހޭ އިޞލާޙުތައ ފާހަގަކޮށ ،އިޞލާޙުތައ
ގެނައުމުގެ ގޮތުނ ކުރަނޖެހޭ ކަނތައތައ ކުރުނ.



އިނތިޚާބީ އެއވެސ ދާއިރާއަކުނ މެނބަރަކު އުނިވެއޖެނަމަ އެކަނ ކަށަވަރުކުރުނ.



ކޮމިޝަނުނ ތައޔާރުކުރާ އެގރިމެނޓތަކަށ ޤާނޫނީ ލަފާ ދިނުނ.



ނތަކާއި ގަވާއިދުތައ އަދި ކޮމިޝަނުނ އެކި ކަނކަމުގައި
ކބެހޭ ޤާނޫ ު
ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި ،އިނތިޚާބުތަ ާ
އަމަލުކުރުމަށ ހަދާ އުސޫލުތައ ބެލެހެއޓުނ.



އިނތިޚާބީ ކުށތަކާއި ކުރުނ މަނާ ކަނތައތަކާއި ގުޅިގެނ ހުށަހެޅޭ މައސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ ލަފާ ދިނުމާއި
ފިޔަވަޅު އެޅުނ.



އިނތިޚާބުތަކާ ގުޅިގެނ ޤާއިމކުރެވޭ ކޮމޕލެއިނޓސ ބިއުރޯތައ ރެގިއުލޭޓކޮށ މޮނީޓަރ ކުރުނ.



ރައީސުލޖުމހޫރިއޔާ ތަސދީޤު ކުރައވާ ޤާނޫނުތަކުގެ ރިކޯޑު ބަލަހައޓާ ކޮނމެ ޤާނޫނެއގެ މުހިއމު ބައިތައ
ކޮމިޝަނާ ހިއސާކުރުނ.
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 .IIޕލޭނިނގ އެނޑ މޮނިޓަރިނގ ސެކޝަނ
މުވައޒަފުނގެ މަޢުލޫމާތު:
 1ޖަނަވަރީ  2012އިނ  21އޮގަސޓ  2012އަށ

ޑިރެކޓަރ
ޔ
ހަސަނ ޒަކަރިއ ާ

އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ
ރ
ތ ޔުޝފާ ޝާކި ު
އޝަ ު
އާ ި

އފިސަރ
ޓކްސް ޮ
ސްޓެޓިސް ި

ޕލޭނިނގ އޮފިސަރ

ރޝީދު
ޔުމްނ ަ

ފތިމަތު ރަޝީދ

 21އޮގަސޓ  2012އިނ  20ޑިސެމބަރު  2012އަށ

ޑިރެކޓަރ
ރޝާ
ޚަދީޖާ ަ

އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ
ރޝީދު
ސީނ ަ

ސީނިއަރ އޮފިސަރ

އޮފިސަރ

ރޝީދު
ޔުމްނ ަ

ފތިމަތު ރަޝީދ
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މިސެކޝަނގެ މައިގަނޑު މަސއޫލިއޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކޮނމެ ދުވަހަކު ކޮމިޝަނަށ އަނނަ ލިޔެކިއުނތަކާއި
ކޮމިޝަނގެ ނިނމެވުނތައ ކޮމިޝަނުގެ ލަފާގެމަތިނ ކަނ ޑައަޅާފައިވާ މުއދަތުގައި އަމަލު ކުރަމުނ ގެނދޭތޯ ބަލައި
މޮނިޓަރ ކުރުމާއި ކޮމިޝަނުގެ ވަރކ ޕލޭނ އަދި ސޓރެޓެޖިކ ޕލޭނ ތައޔާރުކޮށ ބަލަހައޓާ މޮނިޓަރކުރުމެވެ.

މެނޑޭޓ:


ކޮމިޝަނގެ ދިގުރާސތާގެ ރޭވުނ (ސޓރެޓެޖިކ ޕލޭނ) އެކުލަވާލުނ.



ކޮމިޝަނގެ ސޓރެޓެޖިކ ޕލޭނގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައ ޙާޞިލކުރެވޭ މިނވަރު ބެލޭނެ ނިޒާމެއ
ނޓަރކުރުނ.
ޤާއިމކޮށ ޕލޭނ ގަވާއިދުނ މޮ ި



ކޮމިޝަނގެ އަހަރީ ވާރކޕލޭނ އެކުލަވާލުނ.



ކޮމިޝަނގެ އަހަރީ ވާރކޕލޭނގައި ޙާޞިލކުރުމަށ ކަނޑައެޅިފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައ ޙާޞިލކުރެވޭ މިނވަރު
އިވަލުއޭޓކުރުނ.



އެކި ފަރާތތަކަށ ދޭނޖެހޭ ތަފާސ ހިސާބުތައ އެއކޮށ ބޭނުނވާ ފަރާތތަކަށ ފޯރުކޮށދީ ތަފާސ ހިސާބާބެހޭ
ހުރިހާ ކަމެއ ބެލެހެއޓުނ.



ކޮނމެ އިނތިޚާބަކާ ބެހޭގޮތުނ ތަފާސހިސާބު ރިޕޯޓެއ ތައޔާރުކުރުނ.



ކޮމިޝަނ ތަރައޤީ ކުރުމަށޓަކައި އޮފީހުގެ މަސައކަތތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުނ ކަނކަނ ދިރާސާކޮށ ރޭވުނ



ކޮމިޝަނުގެ ސޓރެޓީޖިކ ޕލޭނާ އެއގޮތަށ ސެކޝަނގެ މަސައކަތތައ ކުރިޔަށދޭތޯ ބަލައި،

އެޕލޭނގައިވާ

ސެކޝަނާ ގުޅުނހުރި ލަނޑުދަނޑިތައ ހާސިލުވާ މިނވަރު ބަލައި ،ވަޒަނކުރުނ.


ސެކޝަނތަކުގެ މެނޑޭޓތައ ކަނޑައެޅުމުގައި ކޮމިޝަނަށ ލަފާ ދިނުނ.



ކޮމިޝަނުނ ނިނމާ ނިނމުނތައ ކަމާ ގުޅޭ ސެކޝަނތަކުނ ތަނފީޒު ކުރޭތޯ ބެލުނ.
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 .IIIޕަބލިކޭޝަނ އެނޑ އާކައިވސ ސެކޝަނ
ޑިރެކޓަރ

މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު:

ރޝާ
ޚަދީޖާ ަ

އެސިސޓަނޓ ޑިރެކޓަރ
ޒ
ދ މުޢާ ު
އަޙުމަ ު

ސީނިއަރ އޮފިސަރ
ދ
ޢ ު
ވިޝހު ސަ ީ

ޕަބލިކޭޝަނ އެނޑ އާކައިވސ ސެކޝަނ

ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަނުގެ ސްޓްރަކްޗަރ އަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއި
ޕަބްލިކޭ ޝަން އެންޑް އާ ކައިވް ސެކް ޝަން  19ސެޕްޓެމްބަރ 2119

ގ ު ޅ ި ގ ެނ ް

އުފެދުނެވެ .ޕަބްލި ކޭޝަން އެން ޑް އާކަ އިވ ް

ސެ ކްޝަނަށް މަތި ކު ރެވުނު މަ ސަ އް ކަތް ތަ ކުގެ ތެރޭގަ އި މަ އިގަނ ޑު ދެމަ ސަ އްކަތެ އްގެ ގޮތުގަ އި ޕަބްލި ކޭ ޝަން އަދ ި
އަރުޝީފުގެ މަސައްކަތްތައް މިސެކްޝަށް ހަވާލުކުރެވުނެވެ.
މެނޑޭޓ:
ޕަބލިކޭޝަނ


ސެކޝަނތަކުނ ތައޔާރުކުރާ އެކި ކަރުދާސ ،ލީފލެޓ އަދި ފޮތތަކުގެ ލޭއައުޓ ތައޔާރުކޮށ އެތަކެތި ޗާޕުކުރުނ.



ސެކޝަނތަކުނ ބޭނުނވާ ރިކުއަރމަނޓާ އެއގޮތަށ ބޭނުނވާ ޑިޒައިނތައ ތައޔާރުކުރުނ.



ކޮމިޝަނގައި ޤާއިމކުރެވިފައިހުރި ޗާޕުކުރާ ވަސީލަތތަކުގެ އެހީގައި ސެކޝަނތަކުނ ބޭނުނވާ ފެނވަރަށ ޗާޕު
ކުރެވޭނަމަ ޗާޕުކުރުމާއި،

އޮފީހުނ ބޭރުނ އެކަނ ކުރުމަށ ބޭނުނވާ ހާލަތުގައި އެކަނފުރިހަމަކުރުމަށ ބޭނުނވާ

ފައިލތައ ސެކޝަނާ ހަވާލުކުރުނ


ކެނޑިޑޭޓުނ،

މަނދޫބުނ،

މޮނިޓަރުނ،

އޮފިޝަލުނ ،ޓާސކފޯރސ އަދި ކޮމިޝަނުގެ މުވައޒަފުނގެ ކާޑުގެ

އިތުރުނ ކޮމިޝަނުނ ކަނޑައަޅާ ކާޑުތައ ޗާޕުކުރުނ.


ޒަމާނާ އެއގޮތަށ ޕަބލިކޭޝަނގެ މަސައކަތތައ ކުރުމަށޓަކައި ކޮމިޝަނުގެ ޓެކނިކަލ އެހީތެރިކަނ ފޯރުކޮށދޭ
ސެކޝަނުގެ މަޝވަރާއާއެކު މަސައކަތތައ ތަރައޤީކުރުނ.
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އަރުޝީފ


ޒާމާނީ ޓެކނޮލޮޖީގެ އެހީތެރިކަމާއެކު،

ކަމާގުޅޭ ސެކޝަނ މެދުވެރިކޮށ ކޮމިޝަނުގެ ރަސމީ ލިޔެކިޔުނތަކާއި،

ފޮޓޯތަކއި ،ޗާޓުތަކާއި ،ރިކޯޑުތަކާއި ،މަޢުލޫމާތުތައް ޑިޖިޓަލްކޮށް އަރުޝީފުކުރުން.


ކޮމިޝަނުގެ އަރުޝީފުގައި ބަހައޓާ ތަކެތި ،ލުއި ފަސޭކަމާއެކު ކޮމިޝަނުގެ ވިޔުގަ މެދުވެރިކޮށ ބެލޭނެ އިނތިޒާމު
ޤާއިމު ކުރުނ.



ކޮމިޝަނުގެ ސޓރެޓީޖިކ ޕލޭނާ އެއގޮތަށ ސެކޝަނގެ މަސައކަތތައ ކުރިޔަށދޭތޯ ބަލައި،

އެޕލޭނގައިވާ

ސެކޝަނާ ގުޅުނހުރި ލަނޑުދަނޑިތައ ހާސިލުވާ މިނވަރު ބަލައި ،ވަޒަނކުރުނ.


މީގެ އިތުރުނ ކޮމިޝަނުނ ހަވާލުކުރާ މަސައކަތތައ ކުރުނ.
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 .IVޕޮލިޓިކަލ ޕާޓީ ރެގިއުލޭޝަނ ސެކޝަނ
މުވައޒަފުނގެ މަޢުލޫމާތު:
 1ޖަނަވަރީ  2012އިނ  21އޮގަސޓ  2012އަށ
ސީނިއަރ ޑޭޓާ ޕރޮސެސިނގ އޮފިސަރ
އނައިސ
ޢަބދުﷲ ު

އޮފިސަރ
ދ
ޖ ު
އޝް އަމް ަ
ޔަ ީ

 21އޮގަސޓ  2012އިނ  20ޑިސެމބަރު  2012އަށ
އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ
އނައިސ
ޢަބދުﷲ ު

އޮފިސަރ
ދ
ޖ ު
އޝް އަމް ަ
ޔަ ީ

މެނޑޭޓ:


ސިޔާސީ ޕާޓީތައ ރެގިއުލޭޓ ކުރުމުގެ ގޮތުނ ކުރަނޖެހޭ އެނމެހާ މަސައކަތތައ ޤާނޫނާ ގަވާއިދާ އެއގޮތައ ކުރުނ



ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފެއދުމާއި ރަޖިސޓަރީކުރުމުގެ ކަނކަނ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު އަދި ކޮމިޝަނުނ
ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއގޮތައ ކުރުނ



ލހެއޓުނ
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ދަފތަރު ބެ ެ



ސިޔާސީ ޕާޓީގެ މެނބަރުނގެ ދަފތަރު ބެލެހެއޓުނ



ކޮމިޝަނުގެ ސޓރެޓީޖިކ ޕލޭނާ އެއގޮތައ ސެކޝަނގެ މަސައކަތތައ ކުރިޔަށދޭތޯ ބަލައި ،އެޕލޭނގައިވާ
ސެކޝަނާ ގުޅުނހުރި ލަނޑުދަނޑިތައ ހާސިލުވާ މިނވަރު ބަލައި ،ވަޒަނކުރުނ



މީގެ އިތުރުނ ކޮމިޝަނުނ ސެކޝަނަށ އަނގާ މަސައކަތތައ ކުރުނ

 2119ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

39

 2.2.2އިލެކޝަނސ ކޯޑިނޭޝަނ އެނޑ ޕލޭނިނގ ޑިވިޜަނ
 .Iއިލެކޝަނސ ކޯޑިނޭޝަނ ސެކޝަނ
މުވައޒަފުނގެ މަޢުލޫމާތު:
 1ޖަނަވަރީ  2012އިނ  21އޮގަސޓ  2012އަށ

ޑިރެކޓަރ
ޔ
ހަސަނ ޒަކަރިއ ާ

ކޯޑިނޭޓަރ
ލ
ޝަހުލ އިސްމޢީ ް

ސީނިއަރ ލޮޖިސޓިކ އޮފިސަރ

އޮފިސަރ

ފ
މހ އަފި ް

ޤ މޫސ
ޙަސަން ފއި ް

 21އޮގަސޓ  2012އިނ  20ޑިސެމބަރު  2012އަށ

އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ
ލ
ޝަހުލ އިސްމޢީ ް

ސީނިއަރ އޮފިސަރ

ސީނިއަރ އޮފިސަރ

އޮފިސަރ

ފ
މހ އަފި ް

ޝފާޒ
ި
ދ
އަޙމަ ު

ޤ މޫސ
ޙަސަން ފއި ް
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މެނޑޭޓ:


އިނތިޚާބީ ކަލަނޑަރ ތައޔާރުކުރުނ.



ވޯޓު ނެގުމާބެހޭ އޮޕަރޭޝަނގެ މަސައކަތތައ ރާވައި ހިނގުނ.



އިނތިޚާބުތަކާއި ރައޔިތުނގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ އާނމު ވޯޓުނެގުނ ބާއވާ ދުވަސ ކޮމިޝަނުނ ކަނ ޑައެޅުމުނ
އެކަނ ޢާނމުކޮށ އިޢުލާނކުރުނ.



އިނތިޚާބުތަކާއި ރައޔިތުނގެ ޙިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓުތައ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިނ ރާވައި ހިނގާ،

ކޮމިޝަނުނ

ކަނޑައަޅާ ތާރީޙތަކުގައި އިނތިޚާބުތައ ބޭއވުނ.


އިނތިޚާބުތަކަށ ކުރިމަތިލާ ކެނޑިޑޭޓުނނަށ ފޯމު ދޫކުރުމާއި،

ބަލައިގަތުމުގެ އިނތިޒާމު ހަމަޖެއސުމާއި،

ކެނޑިޑޭޓުނނަށ ދޭނޖެހޭ ޖަވާބުތައ ދިނުމާއި ،މިކަމާ ގުޅޭ އެނމެހާ ކަނކަނ ބެލެހެއޓުނ.


ނަނ އަނބުރާ ގެނދާ ކެނޑިޑޭޓުނނަށ ދޭނޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި އެ މަޢުލޫމާތު ޢާނމުކުރުމާއި ،ބެލެހެއޓުނ.



ކެނޑިޑޭޓުނގެ ލިސޓ ތަރުތީބުކުރުމަށ ގުރުއަތުލުމާއި ،އެކަމާ ގުޅޭގޮތުނ ކުރަނޖެހޭ ކަނކަނކުރުނ.



ބައި-އިލެކޝަނ ބޭއވުމުގެ އިނތިޒާމުތައ ހަމަޖައސައި އެކަނ ހިނގައި ބެލެހެއޓުނ.



އިނތިޚާބުތަކަށ ކުރިމަތިލާ ސިވިލ ސަރވިސ މުވައޒަފުނގެ މަޢުލޫމާތު ސިވިލ ސަރވިސ ކޮމިޝަނަށ އެނގުނ.



ވޯޓުފޮށި ބަހައޓާނެ ތަނތަނ ހޯދައި އެތަނތަނ ސަރ ވޭކުރުމާއި،
ހުށަހަޅައި،

ސަރ ވޭ ރިޕޯޓ އެކުލަވާލުމަށފަހު ކޮމިޝަނަށ

ކަމާބެހޭ ސެކޝަނާ ގުޅިގެނ އެތަނތަނުގެ އިނތިޒާމުތައ ހަމަޖެއސުމުގެ މަސައކަތ ކޯޑިނޭޓކޮށ

ބެލެހެއޓުނ.


ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކަށ ބޭނުނވާ ތަކެތި ތައޔާރުކޮށ އެތަކެތި މަރުކަޒުތަކަށ ފޮނުވުމަށ ކަމާބެހޭ ސެކޝަނާ
ހަވާލުކޮށ މަރުކަޒުތަކަށ އެތަކެތި ފޮނުވުނުކަނ ކަށަވަރުކުރުނ.



ބަހައޓާ ފޮށީގެ އަދަދާއި ވޯޓުފޮށި ބަހައޓާ ތަނތަނުގެ ސަރަޙައދު އިޢުލާނކުރުނ.



އިނތިޚާބުތަކުގެ މަސައކަތަށ ރާއޖެއާއި ރާއޖޭނ ބޭރުނ ބޭނުނވާ ތަކެތި ކަމާބެހޭ ސެކޝަނާ ގުޅިގެނ ހޯދައި
ކަމާބެހޭ ހުރިހާ އިނތިޒާމެއ ބެލެހެއޓުނ.



އިނތިޚާބުތަކަށ ވޯޓުކަރުދާސތައ ޑިޒައިނކޮށ ތައޔާރުކުރުމާއި ވޯތުލާ ނިމުމުނ ހަމ ޖެހިފައިވާ އުޞޫލުގެ މަތިނ
ވޯޓު ކަރުދާސތައ ނައތާލުނ.



އެކި އެކި އިނތިޚާބުތަކުގެ މަސައކަތުގައި ބޭނުނކުރެވޭ ވޯޓުކަރުދާހާއި ސެކިއުރިޓީ ސާމާނު އަދި މިނޫނވެސ
އިނތިޚާބާއި ބެހޭ މުހިނމު ހުރިހާ ލިޔެކިޔުމެއ ރައކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއޓުނ.



އިނތިޚާބުތަކާ ގުޅޭ ރިޕޯޓތައ ތައޔާރުކުރުނ.
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 .IIސިވިކ އެޑިއުކޭޝަނ ސެކޝަނ
މުވައޒަފުނގެ މަޢުލޫމާތު:
 1ޖަނަވަރީ  2012އިނ  21އޮގަސޓ  2012އަށ
އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ
ފ
މނަތު އަޒީ ާ
އާ ި

އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ

އަޙުމަދު މުޢާޒު
 01ޖަނަވަރ ީ ނ  02ސެޕޓެމބ ަރ  2012އަށ

ސީނިއަރ އެޑިއުކޭޝަން
އޮފިސަރ
ޝަހުނީޒާ ޝަރީފް

އެޑިއުކޭޝަނ އޮފިސަރ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ޝފިޢ މުހައްމަދު

މަރްޔަމް ޝިޔާޒާ

 21އޮގަސޓ  2012އިނ  20ޑިސެމބަރު  2012އަށ
އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ
ލ
ޝަހުލ އިސްމޢީ ް

އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ
ރ
ޔޝްފ ޝކި ު
ތ ު
އޝަ ު
އ ި

ސީނިއަރ އޮފިސަރ

އޮފިސަރ

އޮފިސަރ

ފ
ހނީޒ ޝަރީ ް
ޝަ ު

ދ
ހއްމަ ު
ޝފިޢ މު ަ

މަރްޔަމް ޝިޔާޒާ

މިސެކޝަނުނ ކުރާ މަސައކަތތަކަކީ އިނތިޚާބުތަކާ ގުޅޭގޮތުނ ޢާނމުނ ހޭލުނތެރިކުރުވުމަށ ޕރޮގރާމތައ
ރާވައި ހިނގައި ބެލެހެއޓުމާއި ،ކޮމިޝަނގެ މެނޑޭޓގައިވާ ކަނކަމާއި ގުޅުނހުރި ޤާނޫނުތަކަށ އަނނަ ބަދަލުތަކުގެ
މަޢުލޫމާތުތަކާއި ،ކޮމިޝަނގެ މަސައކަތތަކަށ އަނނަ ބަދަލުތަކަށ މުވައޒަފުނ އަޙުލުވެރިކުރުވުމާއި ،އަދި ވޯޓުލާ
މަރުކަޒުތަކުގައި ޙަރަކާތތެރިވާ އޮފިޝަލުނގެ އިތުރުނ އިނތިޚާބުތަކާއި ގުޅިގެނ ތަމރީނުކުރަނޖެހޭ އެނމެހައި
ފަރާތތައ ތަމރީނ ކުރުމުގެ މަސައކަތެވެ.
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 .IIIއިލެކޓޯރަލ ރެޖިސޓރޭޝަނ ސެކޝަނ
 1ޖަނަވަރީ  2012އިނ  21އޮގަސޓ  2012އަށ

ސީނިއަރ ރަޖިސޓރޭޝަނ އޮފިސަރ
ފަރުހާނާ އަބޫބަކުރު

ސީނިއަރ އޮފިސަރ
އަލީ އަބްދުލްރަޙްމާން
ށގެނ
 16ޖޫނ  2012ފެ ި

 21އޮގަސޓ  2012އިނ  20ޑިސެމބަރު  2012އަށ

އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ
ލ
ޝަހުލ އިސްމޢީ ް

އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ
ފ
މނަތު އަޒީ ާ
އާ ި

ސީނިއަރ އޮފިސަރ

ސީނިއަރ އޮފިސަރ

އަލީ އަބްދުލްރަޙްމާން

ފަރުހާނާ އަބޫބަކުރު

މި ސެކޝަނުނ ކުރާނީ ،އިނތިޚާބުތަކުގައި އިނތިޚާބީ ދާއިރާތައ ކަނ ޑައެޅުމުގެ މަސައކަތާއި ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައޤު
ލިބިފައިވާ މީހުނގެ ފައިނަލ ރަޖިސޓަރީ އެކުލަވާލައި ބެހެލެއޓުމުގެ މަސައކަތާއި ވޯޓުލީ މީހުނގެ ތަފާތު ހިސާބު
ބެލެހެއޓުމަށ ބޭނުނވާ މައުލޫމާތު އެއކުރުމުގެ މަސައކަތެވެ.
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 2.2ކޮމިޝަނުގެ މަޤާމތަކަށ އައި ބަދަލު
 2012ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމިޝަނގެ ވަޒީފާއަށ އަލަށ ގުޅިވަޑައިގެނފައިވާ ދާއިމީ މުވައޒަފުނ

ނަނ

ސެކޝަނ

މަގާމ

ލޖީ
މއުނިކޭޝަނ ޓެކނޮ ޮ
މޝަނ ކޮ ި
އިނފޮ ޭ

ގ
ޒ ު
ރައސާމ އަބދުޢރައ ާ

މނިސޓރޭޓަރ (އެމ.އެސ )2
ސިސޓަމ އެޑ ި

މދު ފައރާޒ
މުޙައ ަ

ފސަރ (އެމ.އެސ )1
ސީނިއަރ އޮ ި

މުހައމަދު އަނިލ

އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ (އެމ.އެސ )2

އަލީ ޢަބދުޢރަޙމާނ

ފސަރ (އެމ.އެސ )1
ސީނިއަރ އޮ ި

އިލެކޓޯރަލ ރަޖިސޓރޭޝަނ ސެކޝަނ

ސ
ރއިފ އިބރާހިމ އީ ަ
މދު ާ
މުޙައ ަ

އޮފިސަރ (ޖީ.އެސ )2

ހިއުމަނ ރިސޯސ މެނޭޖމަނޓ ސެކޝަނ

ޒ
އާޢިޝަތު ޝިފ ާ

އޮފިސަރ (ޖީ.އެސ )2

ރޝަނ ސެކޝަނ
މނިސޓ ޭ
އެޑ ި

އޝަނ
ފާތިމަތު ސަ ު

އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ (އެމ.އެސ )2

ރ
ބއު ޯ
ކޮމިޝަނަރސ ި

އަބދުލ ބާސިތު ޙަސަނ

އޮފިސަރ (ޖީ.އެސ )2

ހިއުމަނ ރިސޯސ ޑިވެލޮޕމަނޓ ސެކޝަނ

ފާތިމަތު ޝައމާ ޤައޔޫމ

އޮފިސަރ (ޖީ.އެސ )2

ރ
ބއު ޯ
ކޮމިޝަނަރސ ި
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ސެކޝަނ
ލޖީ
މއުނިކޭޝަނ ޓެކނޮ ޮ
މޝަނ ކޮ ި
އިނފޮ ޭ
ސެކޝަނ
ލޖީ
މއުނިކޭޝަނ ޓެކނޮ ޮ
މޝަނ ކޮ ި
އިނފޮ ޭ
ސެކޝަނ
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 2012ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމިޝަނގެ ވަޒީފާއިނ އެކި އެކި ސަބަބުތަކާ ހުރެ ވަކިކުރެވިފައިވާ ދާއިމީ މުވައޒަފުނ

ނަނ

ސެކޝަނ

މަގާމ

ލޖީ
މއުނިކޭޝަނ ޓެކނޮ ޮ
މޝަނ ކޮ ި
އިނފޮ ޭ

ގ
ޒ ު
ރައސާމ އަބދުޢރައ ާ

މނިސޓރޭޓަރ (އެމ.އެސ )2
ސިސޓަމ އެޑ ި

ނާދިޔާ އަބދުﷲ

އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ (އެމ.އެސ )2

ރ
ބއު ޯ
ކޮމިޝަނަރސ ި

ދ
އ ު
ޢދު ސަ ީ
މުސ ަ

އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ (އެމ.އެސ )2

އިލެކޓޯރަލ ރަޖިސޓރޭޝަނ ސެކޝަނ

ދ
ފާތިމަތު ޒުހު ާ

އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ (އެމ.އެސ )2

ރޝަނ ސެކޝަނ
މނިސޓ ޭ
އެޑ ި

ޔޫޝަޢު ނަސީމ

ފސަރ (އެމ.އެސ )1
ސީނިއަރ އޮ ި

ރ
ބއު ޯ
ކޮމިޝަނަރސ ި

މދު ފައރާޒ
މުޙައ ަ

ފސަރ (އެމ.އެސ )1
ސީނިއަރ އޮ ި

ސއިނ
ނަޒީހާ ހު ަ

އޮފިސަރ (ޖީ.އެސ )2

ހިއުމަނ ރިސޯސ ޑިވެލޮޕމަނޓ ސެކޝަނ

ޒ
ފ ު
އަޙމަދު ޝި ާ

އޮފިސަރ (ޖީ.އެސ )2

ހިއުމަނ ރިސޯސ ޑިވެލޮޕމަނޓ ސެކޝަނ

ދ
މަހުދިއޔާ ރުޝ ީ

އޮފިސަރ (ޖީ.އެސ )2

ހިއުމަނ ރިސޯސ ޑިވެލޮޕމަނޓ ސެކޝަނ

ރިފޢަތު އަބދުﷲ

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކޓަރ (އެމ.އެސ )2

ލީގަލ ސެކޝަނ
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ސެކޝަނ

ލޖީ
މއުނިކޭޝަނ ޓެކނޮ ޮ
މޝަނ ކޮ ި
އިނފޮ ޭ
ސެކޝަނ
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 2012ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމިޝަނގެ މުވައޒަފުނގެ މަޤާމތަކަށ އައިސފައިވާ ބަދަލު

ނަނ

ރައސާމ އަބދުޢރައޒާގު

މަގާމ/ކލެސިފިކޭޝަނ
ސިސޓަމ އެޑމިނިސޓރޭޓަރ (އެމ.އެސ
)2

ވަޒީފާ ދެއވި ތާރިޙ

 01ޖަނަވަރީ 2012

އޮތ ސެކޝަނ

އައި.ސީ.ޓީ

އައި.ސީ.ޓީ

އައި.ސީ.ޓީ

އައި.ސީ.ޓީ

އައި.ސީ.ޓީ

އައި.ސީ.ޓީ

ރަޖިސޓރޭޝަނ

މުޙައމަދު ފައރާޒ

ސީނިއަރ އޮފިސަރ (އެމ.އެސ )1

މުހައމަދު އަނިލ

އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ (އެމ.އެސ )2

 16ޖޫނ 2012

އަލީ ޢަބދުޢރަޙމާނ

ސީނިއަރ އޮފިސަރ (އެމ.އެސ )1

 16ޖޫނ 2012

އައި.ސީ.ޓީ

މުޙައމަދު ރާއިފ އިބރާހިމ އީސ

އޮފިސަރ (ޖީ.އެސ )2

 02ޖުލައި 2012

އެޗ.އާރ

އެޗ.އާރ

އާޢިޝަތު ޝިފޒާ

އޮފިސަރ (ޖީ.އެސ )2

 02ޖުލައި 2012

އެޑމިނ

އެޑމިނ

ފާތިމަތު ސައުޝަނ

އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ (އެމ.އެސ )2

 15ސެޕޓެމބަރ 2012

ބިއުރޯ

ބިއުރޯ

އަބދުލ ބާސިތު ޙަސަނ

އޮފިސަރ (ޖީ.އެސ )2

 22ސެޕޓެމބަރ 2012

އެޗ.އާރ

އެޗ.އާރ

ފާތިމަތު ޝައމާ ޤައޔޫމ

އޮފިސަރ (ޖީ.އެސ )2

 15އޮކޓޯބަރ 2012

ބިއުރޯ

ބިއުރޯ

ރ
ފާތިމަތު ޝަބާ ބާގި ު

ސީނިއަރ އޮފިސަރ (އެމ.އެސ )1

 22ސެޕޓެމބަރ 2012

ބިއުރޯ

ބިއުރޯ

އަބދުﷲ އުނައިސ

އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ (އެމ.އެސ )2

 12ޖޫނ 2012

ސިވިކ

ޕީ.ޕީ.އާރ

 2119ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

 27އޯގަސޓ 2012

ކުރިނ ހުރި

މިހާރު މަޤާމ
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 2.2ރާއޖެއިނ ބޭރުގައި ހިނގުނު ތަމރީނު ޕރޮގރާމތައ

#

ގައުމު

ޕރޮގރާމ

މުއދަތު

ބައިވެރިވެވަޑައިގެނނެވި މުވައޒަފުނ

ސޓަޑީ ޓުއަރ އޮނ
1

"ޕރެސިޑެނޝިއަލ

ކ
ސރީލަނ ާ

އިލެކޝަނ އޮފ

ނ
އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ މަރޔަމ ނަޒރީ ާ

 2012ނޮވެމބަރ - 12
12

ރ
ފސަރ އާމިނަތު ސަމ ާ
ސިނީއަރ އޮ ި

ސރީލަނކާ"

#

ޕރޮގރާމ
"

1

ގައުމު

މުއދަތު

ބައިވެރިވެވަޑައިގެނނެވި މުވައޒަފުނ

އިނޓަނޭޝަނަލ

ކޮނފަރެނސ

އޮނ

އަވަރ

އިލެކޝަނސ

އިނކލޫސިވ

މޭކިނ

އެނޑ

އެކސިސިބަލ"

ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސ އަމޖަދު މުޞޠަފާ
އ
ޑ ާ
އިނ ި

އަދި

ކޮމިޝަނުގެ މެނބަރ އަޙމަދު އަކރަމ
ލީގަލ ކައުނސެލ ޚަދީޖާ ރަޝާ

 2012ޖަނަވަރީ 25 - 22

އިނޑިއާގެ " ވޯޓަރ ސ ޑޭ"
ފާހަގަކުރުމުގެ ރަސމިއޔާތު
 17ވަނަ "އިނޓަނޭޝަނަލ
2

އިލެކޓޯރަލ އެވެއަރނަސ

ބ
ބ ު
ނގެ މެނބަރ އިސމާޢީލ ޙަ ީ
ކޮމިޝަ ު
ނ
ގާ ާ

ސިމޕޯސިއަމ"

ޢަބދުއރަހީމ

 2012ޖަނަވަރީ 22 - 22

މއާޒ
މދު ު
އެނަލިސޓ އަޙ ަ

އަރަބ އިލެކޝަނ
މެނޭޖމަނޓ ބޮޑީސ (އަރަބ
އީ.އެމ.ބީސ) ގެ  2ވަނަ
2

"ޖެނެރަލ އެސެމބލީ" އަދި
ރީޖަނަލ ވާރކސޮޕ އޮނ

ޖޯޑަނ

މދު ޝަރީފ
ނގެ ރައީސ އަޙ ަ
ކޮމިޝަ ު
ނގެ މެނބަރ އަޙމަދު އަކރަމ
ކޮމިޝަ ު

އރީ
 2019ފެބރު ަ
5 - 2

"އިލެކޓޯރަލ ކޮމޕލެއިނޓސ
އެޕީލ އިނ އަރަބ
ކަނޓރީސ"

 2119ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް
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 2.5ރާއޖެއާއި ރާއޖޭނ ބޭރުނ ބައިވެރިވި ސެމިނަރ ،ޖަލސާ ވާރކޝޮޕތައ

ޕރޮގރާމ

#

"ސިމޕޯސިއަމ އޮނ ކޮމަޑރޭޝަނ

2

އޮފ  60އިޔަރސ ކޮމިޓެޑ
ސަރވިސ"

ގައުމު

މޮރިޝިއަ
ސ

ބައިވެރިވެވަޑައިގެނނެވި މުވައޒަފުނ

ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސ އަމޖަދު
މުޞޠަފާ
ކޮމިޝަނުގެ މެނބަރ އަޙމަދު އަކރަމ

މުއދަތު

 2012ޖޫނ - 17
12

އެސޯސިއޭޝަނ ފޯ ވާ ލޑ
އިލެކޝަނ މެނޭޖމަނޓ ބޯޑީސ

ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސ އަމޖަދު

(އޭ-ވެބ) ގެ  2ވަނަ "ޖެނެރަލ

5

އެސެމބލީ" އަދި "އިނޓަނޭޝަނަލ
ކޮނފަރެނސ އޮނ އިނީޝިއޭޓިވސ

މުޞޠަފާ
އިނޑިއާ

ކޮމިޝަނުގެ މެނބަރ އަޙމަދު އަކރަމ
އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ ޢަބދުﷲ

އެނޑ ޗެލެނޖެސ އޮފ ސޯޝިއަލ

 2012ސެޕޓެމބަރު 2
5 -

އުނައިސ

މީޑިއާ އެނޑ އިނފޮމޭޝަނ
ޓެކނޮލޮޖީ އިނ އިލެކޝަނސ"
"މެމޮރަނޑަމ އޮނ މިއުޗުއަލ

ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސ އަޙމަދު

އަނޑަސޓޭނޑިނގ އެނޑ

6

ކޯޕަރޭޝަނ އިނ ދަ ފީލޑ އޮފ
އިލެކޝަނސ" ގައި ސޮއި ކުރުމުގެ
ރަސމިއޔާތު

 2119ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

އިނޑިއާ

އަކރަމ
ކޮމިޝަނުގެ މެނބަރ ފުއާދު ތައުފީޤ

ބރު -11
 2012ޑިސެމ ަ
15

ޑިރެކޓަރ ޚަދީޖާ ރަޝާ
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 2.6ރާއޖެއިނ ބޭރުގެ އިނތިޚާބުތައ އޮބޒާވ ކުރުނ

ޕރޮގރާމ

#

ގައުމު

1

މުޞޠަފާ
ތައިލޭނޑ

2

އިނޑޮނޭސިއަނ ކޮނ ކަރެނޓ
އިލެކޝަނ "2012

ކޮމިޝަނުގެ މެނބަރ އިސމާޢީލ

 2019މާރިޗު 25 -22

ޙަބީބު ޢަބދުއރަހީމ

ރެޕރެޒެނޓޭޓިވސ އޮފ ތައިލޭނޑ"

"އިލެކޝަނ ވިޒިޓަރ ޕރޮގރާމ –

ބައިވެރިވެވަޑައިގެނނެވި މުވައޒަފުނ

ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސ އަމޖަދު

"ޖެނެރަލ އިލެކޝަނ އޮފ
މެމބަރސ އޮފ ދަ ހައުސ އޮފ

މުއދަތު

އިނޑޮނޭސި
އާ

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސ އަޙމަދު ޝަރީފ
ކޮމިޝަނުގެ މެނބަރ އަޙމަދު އަކރަމ
ކޮމިޝަނުގެ މެނބަރ ޢަލީ ނަޝާޠު

 2012އެޕރީލ - 15
12

ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސ އަމޖަދު
2

" 2012ނޭޝަނަލ އެނޑ ލޯކަލ
އިލެކޝަނސ"

ފިލިޕީނސ

 2012މެއި - 11

މުޞޠަފާ

15

ކޮމިޝަނުގެ މެނބަރ އިސމާޢީލ
ޙަބީބު ޢަބދުއރަހީމ

"އިނޓަނޭޝަނަލ އޮބޒަވޭޝަނ އޮނ
2

ޕރެސިޑެނޓ އިލެކޝަނސ އޮފ
ސރީލަނކާ"

 2119ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

ސރީލަނކާ

ކޮމިޝަނުގެ މެނބަރ އިސމާޢީލ

 2012ސެޕޓެމބަރު -12

ޙަބީބު ޢަބދުއރަހީމ

12
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ބޭރުގެ ފަރާތތަކާއެކު ބޭއވުނު ބައދަލުވުނތައ
ދތަކާ އެކު ބޭއވުނު ބައދަލުވުނތައ
އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުގެ މެނބަރުނނާ ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ވަފ ު

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

 17ވަނަ "އިންޓަނޭޝަނަލް އިލެކްޓޯރަލް އެވެއަރނަސް ސިމްޕޯސިއަމް"

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

 2119ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް
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 2ސިޔާސީ ޕާޓީ ތަކާބެހޭ ބައި
 Iސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ދަފތަރު
އެހެނ އަހަރުތަކެކޭވެސ އެއފަދައިނ މި އަހަރުވެސ ދަފތަރު

ބެލެހެއޓުމުގެ މަސައކަތ ކުރެވުނެވެ .އެގޮތުނ

ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނުގެ  17ވަނަ މާއދާގެ  5 ،2 ،2 ،2 ،1ގައި ބުނެފައިވާ ކަނކަނ ފުރިހަމަކުރެވި،
ޕާޓީތަކުނ ހޯދަނޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށ ލިޔުމުނ އެދި،

ސިޔާސީ

ދަފތަރު ވަނީ އަޕޑޭޓ ކުރެވިފައެވެ .އަދި  2012ވަނަ

އަހަރުގައި  2ސިޔާސީ ޕާޓީއެއ އަލަށ ރަޖިސޓަރީ ކުރެވި ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ދަފތަރުގައި ހިމެނުނެވެ .މި ޕާޓީތަކުގެ
ތަފސީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 2012ވަނަ އަހަރު އަލަށ އުފެއދި އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ދަފތަރުގައި ހިމެނިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ތަފޞީލ
ޕާޓީގެ ނަނ

ރަޖިސޓަރީ ކުރެވުނު ތާރީޙ

ޕާޓީގެ މަސއޫލުވެރިޔާ

ސޝަލ ޑިމޮކރެޓިކ ޕާޓީ
މޯލޑިވސ ލޭބަރ އެނޑ ޯ

 20ޖަނަވަރީ 2012

އަޙމަދު ޝިހާމ

ޕީޕަލސ ނޭޝަނަލ ކޮނގރެސ

 21ޖަނަވަރީ 2012

ރޙީމ ޢަބދުﷲ
ޢަބދުއ ަ

މޯލޑިވސ ރިފޯމ މޫވމަނޓ

 20ނޮވެމބަރ 2012

މަޢުމޫނ ޢަބދުލޤައޔޫމ

 2119ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް
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 IIސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ދަފތަރަށ އައި ބަދަލު
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އިސ މެނބަރުނނާއި ކައުނސިލ މެނބަރުނގެ ލިސޓަށ އަނނަ ބަދަލުތައ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުނ
އެނގުމުނ ،އެބަދަލުތައ ވާނީ ދަފތަރުގައި ހިމެނިފައެވެ.
 IIIސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މެނބަރުނގެ ރަޖިސޓަރީ
ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށ ޕާޓީގައި ތިބި މެނބަރުނގެ ޢަދަދު 2019
މެނބަރުނގެ ޢަދަދު

ޕާޓީގެ ނަނ
ދިވެހިރައޔިތުނގެ ޑިމޮކރެޓިކ ޕާޓީ (އެމ.ޑީ.ޕީ)

53758

ދިވެހި ރައޔިތުނގެ ޕާޓީ (ޑީ.އާރ.ޕި)

2995

ޢަދާލަތު ޕާޓީ (އޭ.ޕީ)

6731

ޖުމހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭ.ޕީ)

12131

ޕރޮގެރސިވ ޕާޓީ އޮފ މޯލޑިވސ (ޕީ.ޕީ.އެމ)

36063

މޯލޑިވސ ޑިވެލޮޕމެނޓ އެލައަނސ (އެމ.ޑީ.އޭ)

8428

މޯލޑިވސ ތާރޑވޭ ޑިމޮކރެޓސ (އެމ.ޓީ.ޑީ)

3246

މޯލޑިވސ ލޭބަރ އެނޑ ސޯޝަލ ޑިމޮކރެޓިކ ޕާޓީ

2958

ޕީޕަލސ ނެޝަނަލ ކޮނގރެސ

4199

މޯލޑިވސ ރިފޯމ މޫވމަނޓ

3049

 IVސިޔާސީ ޕާޓީތަކުނ ހުށަހަޅާ އޮޑިޓ ރިޕޯޓ އަދި އަހަރީ ރިޕޯޓ
ޕާޓީގެ ނަނ

އޮޑިޓ ރިޕޯޓ

އޮޑިޓ ރިޕޯޓ

އަހަރީ ރިޕޯޓ

އަހަރީ ރިޕޯޓ ހުށަހެޅި

ހުށަހަޅަނޖެހޭ

ހުށަހެޅި ތާރީޚ

ހުށަހަޅަނޖެހޭ

ތާރީޚ

ތާރީޚ
ހރައޔިތުނގެ ޑިމޮކރެޓިކ ޕާޓީ
ދިވެ ި

 12މެއި 2012

ތާރީޚ
 02މެއި 2012

 01މާޗ 2012

 22އެޕރީލ 2012

(އެމ.ޑީ.ޕީ)
ދިވެހި ރައޔިތުނގެ ޕާޓީ (ޑީ.އާރ.ޕި)

 12މެއި 2012

ވ
ފއި ނު ޭ
ހުށަހަޅާ ަ

 01މާޗ 2012

ވ
ފއި ނު ޭ
ހުށަހަޅާ ަ

ޢަދާލަތު ޕާޓީ (އޭ.ޕީ)

 12މެއި 2012

ވ
ފއި ނު ޭ
ހުށަހަޅާ ަ

 01މާޗ 2012

 15މެއި 2012

ހރީ ޕާޓީ (ޖޭ.ޕީ)
ޖުމ ޫ

 12މެއި 2012

 21މާރޗ 2012

 01މާޗ 2012

 22ފެބުރުއަރީ 2012

ޕރޮގެރސިވ ޕާޓީ އޮފ މޯލޑިވސ

 12މެއި 2012

 07މެއި 2012

 01މާޗ 2012

 12މެއި 2012

(ޕީ.ޕީ.އެމ)
މޯލޑިވސ ޑިވެލޮޕމެނޓ އެލައަނސ
(އެމ.ޑީ.އޭ)

 2119ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

 12މެއި 2012

 02ފެބުރުއަރީ

 01މާޗ 2012

ވ
ފއި ނު ޭ
ހުށަހަޅާ ަ

2012
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 Vސިޔާސީ ޕާޓީތައ ޖޫރިމަނާ ކުރުނ
ޤާނޫނު ނަނބަރު  ( 2012/ 2ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ  22ވަނަ މާއދާއިނ އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނަށ
ލިބިފައިވާ ބާރުގެ ދަށުނ އަނނަނިވި ސަބަބުތަކާހުރެ ސިޔާސީ ޕާޓީތައ ވަނީ ޖޫރިމަނާ ކުރެވިފައިވެއެވެ.
ޕާޓިގެ ނަނ

ޖޫރިމަނާ ކުރި

ޖޫރިމަނާ ކުރި ތާރީޚ

ޖޫރިމަނާ ކުރި ސަބަބު

ޢަދަދު
ޢަދާލަތު ޕާޓީ

50000/-

 22މެއި 2012

ޓ
ދިވެހި ރައޔިތުނގެ ޕާ ީ

25000/-

 12މެއި 2012

ޓ
ދިވެހި ރައޔިތުނގެ ޕާ ީ

50000/-

 22މެއި 2012

20000/-

 22މެއި 2012

ޕރޮގރެސިވ ޕާޓީ އޮފ
މޯލޑިވސ

ހށަހަޅަނޖެހޭ
ރގެ އޮޑިޓ ރިޕޯޓ ު
 2012ވަނަ އަހަ ު
ތ
ނވާ ީ
ހޅާފައި ު
ގއި ހުށަ ަ
މުއދަތު ަ
ހށަހަޅަނޖެހޭ
ރގެ އޮޑިޓ ރިޕޯޓ ު
 2017ވަނަ އަހަ ު
ތ
ނވާ ީ
ހޅާފައި ު
ގއި ހުށަ ަ
މުއދަތު ަ
ހށަހަޅަނޖެހޭ
ރގެ އޮޑިޓ ރިޕޯޓ ު
 2012ވަނަ އަހަ ު
ތ
ނވާ ީ
ހޅާފައި ު
ގއި ހުށަ ަ
މުއދަތު ަ
ކމަށ
ފއި ނުވާ ަ
ސބުތައ ޕާޓީނ ބަލަހައޓާ ަ
ސގެ ހި ާ
ފައި ާ
ތ
އވާ ީ
ފ ި
ގއި ބަޔާނކޮށ ަ
އޮޑިޓ ަ

 VIސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ މުއާމަލާތ ކުރުނ
ދިވެހި ރައޔިތުނގެ ޑިމޮކރެޓިކ ޕާޓީ،

ޢަދާލަތު ޕާޓީ އަދި ޕރޮގރެސިވ ޕާޓީ އޮފ މޯލޑިވސ އިނ އެ ޕާޓީތަކުގެ އަހަރީ

ރިޕޯޓ ހުށަހަޅަނ ދީފައިވާ މުއދަތުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ އެޕާޓީތަކަށ ވާނީ އެކަނ ތަކުރާތު ނުކުރުމަށ
ނަސޭޙަތތެރިވެ ލިޔުމުނ އިނޒާރުދެވިފައެވެ.

 2119ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް
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 VIIސިޔާސީ ޕާޓީތައ އުވާލުމާއި އިޢާދަ ކުރުނ
 2012ވަނަ އަހަރު އެއވެސ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއ އުވާލެވިފައެއ ނުވެއެވެ .އަދި އައު  10ސިޔާސީ ޕާޓީއެއ
އުފެއދުމަށ ހުއދައަށ އެދި  2ފަރާތަކަށ އެ ހުއދަ ދެވުނެވެ .މި ޕާޓީތަކުގެ ތަފސީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
 2012ވަނަ އަހަރު އުފެއދުމަށ އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނަށ ހުށަހެޅި ޕާޓީތަކުގެ ތަފޞީލ
ހުއަދައަށ އެދުނު ފަރާތ

ހުއދައަށ އެދުނު ނަނ

ފޯމ ހުށަހެޅި ތާރީޙ

މދު އިސމާޢީލ
މުޙައ ަ

ކަރިސމާ ޕާޓީ މޯލޑިވސ

ވރީ 02 2019
ޖަނަ ަ

ޙސަނ
ޢިބރާހީމ ަ

މޯލޑިވސ ރިފޯމ މޫވމަނޓ

ރއަރީ 06 2019
ފެބު ު

ސ
މ ާ
އަޙމަދު ޝަފީޤ އިބރާހީމ ޫ

ރމަވަނތަ ޕާޓީ
ދަ ު

ރއަރީ 11 2019
ފެބު ު

ދ
ރޝާ ު
ސަޢީދާ ަ

ސވާރފ ޕާޓީ

ޔުމނާ މަޢުމޫނ

މޯލޑިވސ ރިފޯމ މޫވމަނޓ

މެއި 22 2019

ދ
ރޝާ ު
ސަޢީދާ ަ

ޓ
ރއިޒ ޕާ ީ
ސަނ ަ

ޖުލައި 02 2019

ދ
މޙައމަ ު
އިލޔާސ ު

ޓ
ޕީޕަލސ އެކުޝަނ ޕާ ީ

ޢަލީ ޝުޖާޢު

ޓ
ދިވެހި އެނމެނގެ ޕާ ީ

ނޮވެމބަރ 13 2019

ދ
ޢ ު
މދު ސަ ީ
މުޙައ ަ

ޓ
ވއަނ ޖަސޓިސ ޕާ ީ
މޯލޑި ި

ޑިސެމބަރ 03 2019

ދ
ޢ ު
މދު ސަ ީ
މުޙައ ަ

ޓ
ދިވެހިނގެ އުއމީދީ ޕާ ީ

ޑިސެމބަރ 12 2019

އެޕރީލ 11 2019

ސެޕޓެމބަރ 12 2019

 2012ވަނަ އަހަރު އުފެއދުމަށ ހުއދަ ދެވުނު ޕާޓީތަކުގެ ތަފޞީލ
ހުއދަ ދެވުނު ފަރާތ

ހުއދަ ދެވުނު ޕާޓީގެ ނަނ

ހުއދަ ދެވުނު ތާރީޙ

ސަޢީދާ ރަޝާދު

ސަނރައިޒ ޕާޓީ

 12ޖުލައި 2012

ޔުމނާ މަޢުމޫނ

މޯލޑިވސ ރިފޯމ މޫވމަނޓ

 27މެއި 2012

ޢަލީ ޝުޖާޢު

ދިވެހި އެނމެނގެ ޕާޓީ

 20ނޮވެމބަރ 2012

މުޙައމަދު ސަޢީދު

ދިވެހިނގެ އުއމީދީ ޕާޓީ

 17ޑިސެމބަރ 2012
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 2012ވަނަ އަހަރު އުފެއދުމަށ އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނަށ ހުށަހެޅި ހުއދަ ދެއވާފައިނުވާ ޕާޓީތަކުގެ ތަފސީލ
ހުއަދައަށ އެދުނު

ހުއދައަށ އެދުނު ނަނ

ހުއދަ ނުދެވުނު ސަބަބު

ފޯމ ހުށަހެޅި ތާރީޙ

ފަރާތ
މުޙައމަދު

ކަރިސމާ ޕާޓީ

އިސމާޢީލ

މޯލޑިވސ

ޢިބރާހީމ ޙަސަނ
އަޙމަދު ޝަފީޤ
އިބރާހީމ މޫސާ

މޯލޑިވސ ރިފޯމ
މޫވމަނޓ
ދަރުމަވަނތަ ޕާޓީ

ސަޢީދާ ރަޝާދު

ސވާރފ ޕާޓީ

ދ
މޙައމަ ު
އިލޔާސ ު

ޓ
ޕީޕަލސ އެކުޝަނ ޕާ ީ

މުޙައމަދު ސަޢީދު

VIII

މޯލޑިވިއަނ ޖަސޓިސ
ޕާޓީ

 02ޖަނަވަރީ 2012
 06ފެބުރުއަރީ
2012
 11ފެބުރުއަރީ
2012
 11އެޕރީލ 2012
 12ސެޕޓެމބަރ

ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުނ ފޯމ ބާޠިލ ކުރަނ
ހުށަހެޅުނ
ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުނ ފޯމ ބާޠިލ ކުރަނ
ހުށަހެޅުނ
ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުނ ހުއދަ ބާޠިލ ކުރަނ
ހުށަހެޅުނ
ހުއދައަށ އެދިފައިވާ ނަމަކީ ކޮމިޝަނަށ ޤަބޫލު
ކުރެވޭ ނަމަކަށ ނުވާތީ
ޕީޕަލސ އެކުޝަނ ޕާޓީގެ ނަމުގައި ޕާޓީއެއ

2012

އުފެއދުމުގެ ހުއދަ އެހެނ ފަރާތަކަށ ދީފައިވުނ

 02ޑިސެމބަރ

ކޮމިޝަނގެ ދަފތަރުގައި ހިމެނޭ ނަމަކާ އެއގޮތ

2012

ނަމަކަށވާތީ

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އަސާސީ ޤަވާއިދު ދަފތަރުގައި ހިމެނުނ

 2 0 1 2ޖުލައި  2 1ގައި ޕީޕަލސ ނޭޝަނަލ ކޮނގރެސ އިނ ހުށަހަޅުއވާފައިވާ އެޕާޓީގެ އިސލާހުކުރެވިފައިވާ
އަސާސީ ގަވާއިދު  2012ޖުލައި  21ގައި އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުނ ފާސކުރެވި  2012އޯގަސޓ  05ގައި
އެޕާޓީއަށ ވަނީ އަނގާފައެވެ .އަދި  2012ނޮވެމބަރ  17ގައި މޯލޑިވސ ލޭބަރ އެނޑ ސޯޝަލ ޑިމޮކރެޓިކ ޕާޓީ
އިނ ހުށަހަޅުއވާފައިވާ އެޕާޓީގެ އިސލާހުކުރެވިފައިވާ އަސާސީ ގަވާއިދު  2012ޑިސެމބަރ  02ގައި އިލެކޝަނސ
ކޮމިޝަނުނ ފާސކުރެވި  2012ޑިސެމބަރ  12ގައި އެޕާޓީއަށ ވަނީ އަނގާފައެވެ.
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 IXސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއެކު ބާއވި ބައދަލުވުނތައ
 2 0 1 2ވަނަ އަހަރު އެކި އެކި ސަބަބުތަކާހުރެ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ ވާނީ ބައދަލުވުނތައ ބޭއވިފައެވެ.

މި

ބައދަލުވުނތަކުގެ ތަފސީލ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ޕާޓީގެ ނަނ

ސަބަބު

ބައދަލުވުނ ބޭއވުނު
ތާރީޚ

ޔސީ ޕާޓީތައ
ހުރިހާ ސި ާ

 10ފެބުރުއަރީ 2012

ޔސީ ޕާޓީތައ
ހުރިހާ ސި ާ

 16ޖުލައި 2012

ހުރިހާ ޕާޓީތައ

ވރާ ކުރުމަށ
ގޮތުނ މަޝ ަ
ކރުމަށ
ގޅޭގޮތުނ މަޝވަރާ ު
ފމުތަކާ ު
މެމބަރޝިޕ ޯ

 02ސެޕޓެމބަރ 2012

ޕރޮގރެސިވ ޕާޓީ އޮފ މޮލޑިވސ

ގޅޭ
ޔސީ ޕާޓީތަކާއި ބައދަލުކޮށ ޕާޓީތަކުގެ މަސައކަތާ ު
ހުރިހާ ސި ާ

ލޙު
ޤާނޫނު ނަނބަރު ( 2012/2ސިޔާސި ޕާޓީގެ ޤާނޫނު) އަށ އިޞ ާ

 22އޮކޓޯބަރ 2012

ނޝަނަލ ކޮނގރެސ
އަދި ޕީޕަލސ ޭ

 25ނޮވެމބަރ 2012

ޔސީ ޕާޓީތައ
ހުރިހާ ސި ާ

ރމަށ
ވރާކު ު
ޅގޮތުނ މަޝ ަ
ގ ޭ
ނއުމާ ު
ގެ ަ
ދ ޕީޕަލސ ނޭޝަނަލ
އ ި
ޕރޮގރެސިވ ޕާޓީ އޮފ މޮލޑިވސ ަ
ޅގޮތުނ
ގ ދަފތަރާއި ގު ޭ
މތިނ ޕާޓީ ެ
ކޮނގރެސގެ އެދިލެއވުގެ ަ
ރމަށ
ވރާކު ު
ޅގޮތުނ މަޝ ަ
ގ ޭ
ގމާ ު
ދރީ ހިނ ު
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އި ާ

 Xސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށ ފައިސާ ދޫކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފސީލ
 201 2ވަނަ އަހަރު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުނ ދޫކުރުމަށ ކަނ ޑައަޅާފައިވާ ފައިސާ ލިބުމުގެ ޝަރުތު
ހަމަވާ  2ޕާޓީއަށ ފައިސާ ދޫކުރެވިފައިވާގޮތުގެ ތަފސީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
 2012ނޮވެނބަރު 22

 2012ޑިސެމބަރ  21ގެ

ޕާޓީއަކަށ ޖެހޭ

ޤާނޫނާ ޤަވާޢިދާ

ޖޫރިމަނާ ފައިސާ

ސިޔާސީ ޕާޓީ

ގެ ނިޔަލަށ މެމބަރުނ

ނިޔަލަށ މެމބަރުނ ތިބި

ޖުމލަ (ރުފިޔާ)

ޚިލާފުވެގެނ

އުނިކުރުމަށފަހު

ތިބި ޢަދަދު

ޢަދަދު

ޕާޓީތައ

ޕާޓީއަށ ދޫކުރާ

ކޮށފައިވާ

ފައިސާ ޖުމލަ

ދިވެހި ރައޔިތުނގެ

29663

54950

ޖުމހޫރީ ޕާޓީ

ޖޫރިމަނާ ފައިސާ
ޑިމޮކރެޓިކ ޕާޓީ

ޕރޮގރެސިވ ޕާޓީ އޮފ
މޯލޑިވސ
މޯލޑިވސ ޑިވެލޮޕމަނޓ
އެލައަނސ

12,809,191.0

60,000.00

12,749,191.09

10388

8837

2,059,960.36

-

2,059,960.36

48240

40227

9,377,167.06

95,000.00

9,282,167.06

10672

8716

2,031,754.50

-

2,031,754.50

9
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 .5ކޮމިޝަނުގެ މައޗަށ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ކޮށފައިވާ ދަޢުވާތައ

ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓު
 .1ގަޟިއޔާ ނަނބަރު

( 2012/SC-C/05މާލެ ،ހ.ތިމާވެށި  /ޢަބދުﷲ ޖާބިރު އާއި ހއ.އިހަވަނދޫ ،އަނބަރީގެ /

ޢަބދުލމާނިއު ހުސައިނ)
ދަޢުވާގެ ޚުލާސާ
މިއީ،

ނިމުނު ގޮތ

ޤާނޫނު ނަނބަރު  ( 22/2016ސިޔާސީ ޕާޓީގެ

ޤާނޫނަށ ތިނވަނަ އިސލާހު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު)

އަކީ ޤާނޫނު ނަނބަރު  ( 22/2016ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނަށ ތިނވަނަ

ދިވެހިރާއޖޭގެ ޖުމހޫރިއޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ  20ވަނަ

އިސލާހު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު) އިނ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު ގެ 2

މާއދާއާއި  26ވަނަ މާއދާގެ (ށ) އާއި  72ވަނަ މާއދާއާ

ވަނަ މާއދާގެ ފަހަތަށ އެ ޤާނޫނުގެ  1 0ވަނަ މާއދާގެ ގޮތުގައި

ކަނ ޑައެޅިގެނ ޚިލާފު މާއދާއަކަށ ވާތީ އެ އިސލާހު އިތުރު ކޮށފައިވާ މާއދާއަކީ ،ދިވެހިރާއޖޭގެ ޖުމހޫރިއޔާގެ ޤާނޫނު
ބާޠިލކޮށދިނުމަށ އެދި މާލެ ،ހ.ތިމާވެށި  /ޢަބދުﷲ ޖާބިރު އަސާސީގެ  1 7ވަނަ މާއދާއާއި  2 0ވަނަ މާއދާއާއި  2 6ވަނަ
އާއި ހއ.އިހަވަނދޫ ،އަނބަރީގެ  /ޢަބދުލމާނިއު ހުސައިނ

މާއދާގެ (ށ) އާ ތަޢާރުޟުވާ މާއދާއެއކަނ އެނގެނއޮނނާތީ ،އެއީ

ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓަށ ހުށަހަޅާފައިވާ ދުސތޫރީ

ބާޠިލު މާއދާއެއ ކަމަށ ކަނޑައަޅައި ވަނީ ޙުކުމކުރައވާފައެވެ.

މައސަލައެކެވެ.
 .2ގަޟިއޔާ ނަނބަރު ( 2012/SC-E/10މާލެ ،ހ.ވާލީވިލާ  /ޙަސަނ ޝިޔާމ)
ދަޢުވާގެ ޚުލާސާ
މިއީ،

ނިމުނު ގޮތ

 20 12އެޕރީލ  6ވަނަ ދުވަހު ބޭއވުމަށ

ހަމަޖެހިފައިވާ

މަޖިލީހުގެ

ރައޔިތުނގެ

އިނތިޚާބަށ

ކުރިމަތިލުމަށ އެދި  2 012ފެބރުއަރީ  1 7ވަނަ ދުވަހު
މާލެ،

ހ .ވާލީވިލާ  /ޙަސަނ ޝިޔާމ އިލެކޝަނސ

ކޮމިޝަނަށ ހުށަހެޅި ފޯމުގެ ޖަވާބުގައި ،ޙަސަނ ޝިޔާމގެ މާލެ،
ފޯމާއެކު ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުނތަކަށ ބެލިއިރު،

ހ .ވާލީވިލާ  /ޙަސަނ ޝިޔާމއަކީ ރައޔިތުނގެ މަޖިލީހުގެ

އެ ފަރާތަކީ އިނތިޚާބު  2012ގައި ވާދަކުރުމަށ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއގެ

ރައޔިތުނގެ މަޖިލީހުގެ އިނތިޚާބަށ ޝަރުތު ހަމަނުވާ

ގޮތުގައި ބަލައި ،އެ އިނތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓެއގެ ގޮތުގައި

މީހެއކަމަށ

ފެނނާތީ

އެ

ފަރާތުގެ

ކެނޑިޑެސީ

ހިމަނައިގެނ

ކުރިއަށ

ޤަބޫލުކުރެވެނ

ނެތކަމަށ

އިލެކޝަނސ

ކޮމިޝަނުނ

ގެނދިއުމަށ އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނަށ އަނގައި އަމުރުކޮށވަނީ

ނިނމަވާފައިވާ

ނިނމެވުމަކީ

ބާޠިލ

އިނތިޚާބުގެ

އެނމެހައި

އިނތިޒާމތައ

ނިނމުމެއކަމުގައި ޙުކުމކުރައވާފައެވެ.

ކަނ ޑައަޅައި ޙަސަނ ޝިޔާމގެ ކެނޑިޑެސީއަކީ ސައޙަ
ކެނޑިޑެސީއެއ ކަމަށ ކަނޑައަޅައިދިނުމަށ އެދި އެފަރާތުނ
ދިވެހިރާއޖޭގެ

ސުޕރީމ

ކޯޓަށ

ހުށަހަޅާފައިވާ

މައސަލައެކެވެ.
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 .2ގަޟިއޔާ ނަނބަރު ( 2012/SC-E/11މާލެ ،މއ .ސިނުމާ  /އިބރާހިމ ޒަމީލ)
ނިމުނު ގޮތ

ދަޢުވާގެ ޚުލާސާ

 2012އެޕރީލ  6ވަނަ ދުވަހު ބޭއވުމަށ ހަމަޖެހިފައިވާ

މއ .ސިނުމާ .މާލެ  /އިބރާހިމ ޒަމީލ

ރައޔިތުނގެ މަޖިލީހުގެ އިނތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށ  2 01 2ފެބރުއަރީ

އަކީ އިނތިޚާބަށ ކުރިމަތިލުމަށ ޝަރުތު

މިއީ،

މ އ  .ސިނުމާ  /އިބރާހިމ ޒަމީލ،

 21ވަނަ ދުވަހު މާލެ،

އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނަށ ހުށަހެޅި ފޯމުގެ ޖަވާބުގައި ،އިބރާހިމ
ޒަމީލގެ ފޯމާއެކު ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުނތަކަށ ބެލިއިރު،

އެ ފަރާތަކީ

ރައޔިތުނގެ މަޖިލީހުގެ އިނތިޚާބަށ ޝަރުތު ހަމަނުވާ މީހެއކަމަށ
ފެނނާތީ

އެ

އިލެކޝަނސ

ފަރާތުގެ

ކެނޑިޑެސީ

ކޮމިޝަނުނ

ޤަބޫލުކުރެވެނ

ނިނމަވާފައިވާ

ނިނމެވުނ

ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއ ނޫނކަމަށ
އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުނ ނިނމަވާފައިވާ
ނިނމުމަކީ ސައޙަ ނިނމުމެއކަމަށ
ކަނޑައަޅައި ވަނީ ޙުކުމކުރައވާފައެވެ.

ނެތކަމަށ
ބާޠިލ

ނިނމުމެއކަމުގައި ކަނ ޑައަޅައި އިބރާހިމ ޒަމީލގެ ކެނޑިޑެސީއަކީ
ސައޙަ ކެނޑިޑެސީއެއ ކަމަށ ކަނ ޑައަޅައިދިނުމަށ އެދި އެ ފަރާތުނ
ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓަށ ހުށަހަޅާފައިވާ މައސަލައެކެވެ.
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ދިވެހިރާއޖޭގެ ހައިކޯޓު
 .1ޤަޟިއޔާ ނަނބަރު ( 2016/HC-A/157ނ .ވެލިދޫ ،މަނޒިލ  /މުޙައމަދު ޙަސަނފުޅު)
ދަޢުވާގެ ޚުލާސާ

މިއީ،

ނިމުނު ގޮތ

ސިވިލ ކޯޓުގެ ނަނބަރު

22/Cv-C/2016ޤަޟިއޔާއިނ ،ސިވިލ ކޯޓުގެ ނަނބަރު

 2 0 1 2ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިނތިޚާބުގައި ހަރަކާތތެރިވި
އިލެކޝަނސ

ކޮމިޝަނުގެ

ޚިދުމަތދިނުމަށ ނ .ވެލިދޫ،

އޮފިޝަލުނނަށ

22/Cv-

C / 2 0 1 6ޤަޟިއޔާ

ކެއިނބުއިމުގެ ނިނމަވާފައިވަނީ

ޝަރުޢީ

އެ ކޯޓުނ
އަދި

ޤާނޫނީ

މަނޒިލ  /މުޙައމަދު ޙަސަނފުޅު އާއި ހަމަތަކާއި ޚިލާފަށކަމަށބުނެ ،ހުށަހަޅާފައިވާ
މައޗަށ

ބިނާކޮށ،

ސިވިލ

ކުރައވާފައިވާ

ހުކުމަށ

ބަދަލު

އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއބަސވުމާ އެއގޮތަށ ނުކުތާތަކުގެ
އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުނ ފައިސާ ދައކާފައިނުވާކަމަށާއި ،ކޯޓުނ

އިނވޮއިސތަކުގެ ޖުމލަ އަގު ކަމުގައިވާ  ( 1 5 , 5 2 0 / -ފަނަރަހާސ ގެނނަނ ޖެހޭ ޤާނޫނީ އަދި ޝަރުޢީ ހަމައެއ
ފަސސަތޭކަ

ސާޅީސ

ރުފިޔާ)

އާއި

އިނވޮއިސތަކަށ

ފައިސާ ނެތކަމަށ ބަލައި ވަނީ ޙުކުމކުރައވާފައެވެ.

ނުދައކައިގެނ އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނަށ މުޙައމަދު ހަސަނފުޅުގެ
ފަރާތުނ ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ބަޔާނކޮށފައިވާގޮތަށ ދުވާލަކަށ 20%
( ވިހި އިނސައތަ) ގެ މަގުނ ޖޫރިމަނާއަށވާ  ( 2 1 0 , 2 1 0 / -އަށ
ލައކަ ދިހަހާސ ތިނސަތޭކަ ދިހަ ރުފިޔާ) އާއެކު ޖުމލަ 225,250/-
(އަށ ލައކަ ފަނސަވީސހާސ އަށސަތޭކަ ފަނސާސ ރުފިޔާ) ހޯދުމަށ
އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުގެ މައޗަށ ކުރާ ދައުވާކުރުމުނ،

ޚިދުމަތުގެ

ޖުމލަ އަގު ކަމުގައިވާ  ( 15,520/-ފަނަރަހާސ ފަސސަތޭކަ ރުފިޔާ)
ނ  .ވެލިދޫ ،މަނޒިލ /

މުޙައމަދު ޙަސަނފުޅު އަށ ލިބިދިނުމަށ

އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނަށ އަނގައި ޙުކުމކޮށފައިވާތީ،
އިސތިއުނާފކުރުމަށ އެދި ނ .

ވެލިދޫ ،މަނޒިލ /

މި މައސަލަ
މުޙައމަދު

ޙަސަނފުޅު ދިވެހިރާއޖޭގެ ހައިކޯޓަށ ހުށަހަޅާފައިވާ މައސަލައެކެވެ.
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 .2ޤަޟިއޔާ ނަނބަރު ( 2017/HC-A/125ދިވެހިރައޔިތުނގެ ޑިމޮކރެޓިކ ޕާޓީ  /ދިވެހިރައޔިތުނގެ ޕާޓީ)
ދަޢުވާގެ ޚުލާސާ

މިއީ،

ނިމުނު ގޮތ

ސިވިލ ކޯޓުގެ ނަނބަރު  2122/Cv-C/2015ޤަޟިއޔާއިނ ސިވިލ ކޯޓުގެ ނަނބަރު 2 1 2 2 / C v -

ދިވެހިރައޔިތުނގެ
ފިނގަރ ޕރިނޓ
މެނބަރުނގެ

ޑިމޮކރެޓިކ
ނެތ

ތެރެއިނ

ޕާޓީގެ

މެނބަރުނނާއި
ފިނގަރ

ތެރެއިނ

މެނބަރުނގެ
ދިވެހިރައޔިތުނގެ

ޕރިނޓ

C / 2 0 1 5

ޕާޓީގެ ނިނމަވާފައިވަނީ

ޤަޟިއޔާ

ޝަރުޢީ

އަދި

އެކޯޓުނ
ޤާނޫނީ

މެނބަރުނ ހަމަތަކާއި ޚިލާފަށކަމަށބުނެ ،ހުށަހަޅާފައިވާ

ނެތ

ފިނގަރ ޕރިނޓ ޖަހައި މެނބަރ ޝިޕ ފޯމ  2 0 1 5ޑިސެނބަރު  1 5ނުކުތާތަކުގެ
ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިނ އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނަށ ހުށަހެޅުމަށާއި ،އަދި އެ ކޯޓުނ
ތާރީޚަށފަހު ޕާޓީގެ މެނބަރުނގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ ފިނގަރ ޕރިނޓާއެކު ގެނނަނ
މެނބަރ ޝިޕ ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތތައ އެކަނިކަމަށ ބަޔާނކޮށ ހަމައެއ

މައޗަށ

ބިނާކޮށ،

ސިވިލ

ހުކުމަށ

ބަދަލު

އަދި

ޝަރުޢީ

ކުރައވާފައިވާ
ޖެހޭ

ޤާނޫނީ

ނެތކަމަށ

ބަލައި

ވަނީ

އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުނ މި ދެ ޕާޓީއަށ ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއަކީ ޙުކުމކުރައވާފައެވެ.
ބާޠިލ

ސިޓީއެއކަމަށ

ކަނ ޑައަޅާނެ

ޝަރުޢީ

އަދި

ޤާނޫނީ

ހަމައެއނެތކަމަށ ކަޑައަޅައި ކޮށފައިވާ ޙުކުމަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ
ހަމަތަކާއި ޚިލާފަށ ކޮށފައިވާ ޙުކުމެއކަމަށބުނެ ،ދިވެހިރައޔިތުނގެ
ޑިމޮކރެޓިކ ޕާޓީ އާއި ދިވެހިރައޔިތުނގެ ޕާޓީ

އެޤަޟިއޔާ ހައިކޯޓުގައި

އިސތިއުނާފކުރުމުނ ބަލާފައިވާ މައސަލައެކެވެ.
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 .2ޤަޟިއޔާ ނަނބަރު ( 2012/HC-DM/01ސ .މަރަދޫފޭދޫ ،ފައިވރޯސަސ  /މުމތާޒ ޢަލީއާއި،

ސި .މީދޫ،

ހަސަނކާރީގެ  /ޙުސނުއސުޢޫދު)
ނިމުނު ގޮތ

ދަޢުވާގެ ޚުލާސާ

މިއީ ،މަރަދޫފޭދޫއާއި މީދޫ ދާއިރާ އެއކޮށ އިނތިޚާބީ ދާއިރާއެއގެ
ގޮތުގައި  2 0 1 2ވަނަ އަހަރު ކަނ ޑައެޅި ނިނމުމާއި އެ ނިނމުނ
ބަދަލުނުކުރުމަށ އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުނ ނިނމާފައިވީނަމަވެސ ،މި

ހުށަހެޅި

މައސަލަ

ފަރާތުނ،

ކޯޓަށ

މިއީ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ރައޔިތުނގެ މަޖިލީހުގެ އިނތިޚާބީ ދާއިރާތައ ހާޟިރުވުމުގެ އަމުރުގައިވާ ގަޑިއަށ ހައިކޯޓާށ
ކަނ ޑައެޅުމާ

ބެހޭ

ޤާނޫނުގައި

އުޞޫލުތަކާ ހާޟިރުވެފައިނުވާތީ،

ބަޔާނކޮށފައިވާ

ދަޢުވާ

ފޯމުވަނީ

ޚިލާފުކަމެއކަމަށ ކަނ ޑައަޅައިދެއވައި މަރަދޫފޭދޫ ވަކި އިނތިޚާބީ ބާތިލކުރައވާފައެވެ.
ދާއިރާއެއގެ ގޮތުގައި ކަނ ޑައަޅައިދެއވުމަށ އެދި އެ ފަރާތުނ
ދިވެހިރާއޖޭގެ ހައިކޯޓަށ ހުށަހަޅާފައިވާ މައސަލައެކެވެ.
 .2ޤަޟިއޔާ ނަނބަރު ( 2012/HC-I-SH/01ތ.ތިމަރަފުށި ،އަސުރުމާގެ  /އަޙމަދު އިބރާހިމ މަނިކ)

ނިމުނު ގޮތ

ދަޢުވާގެ ޚުލާސާ

އިލެކޝަނސ
މިއީ،

އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުނ އެކުލަވާލި ފައިނަލ ވޯޓަރސ

ލިސޓުގައި ތ .ތިމަރަފުށި ،އަސުރުމާގެ  /އަޙމަދު އިބރާހިމ މަނިކގެ
ނަނ ނެތުމުނ ފައިނަލ ލިސޓުގައި ނަނ ހިމެނުމަށ އިލެކޝަނސ
ކޮމިޝަނުގެ

މައޗަށ

އަމުރުކޮށދިނުމަށ

އެދި

ދިވެހިރާއޖޭގެ ހައިކޯޓަށ ހުށަހަޅާފައިވާ މައސަލައެކެވެ.

އެ

ފަރާތުނ

ކޮމިޝަނުނ

އެކުލަވާލި

ފައިނަލ ވޯޓަރސ ލިސޓުގައި ތ .ތިމަރަފުށި،
އަސުރުމާގެ  /އަޙމަދު އިބރާހިމ މަނިކގެ
ނަނ ނެތުމުނ ފައިނަލ ލިސޓުގައި ނަނ
ހިމެނުމަށ

އިލެކޝަނސ

ކޮމިޝަނުގެ

މައޗަށ އަމުރުކުރާނެ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ
ސަބަބެއ

ނެތކަމަށ

ކަނ ޑައަޅައި

ވަނީ

ޙުކުމކޮށފައެވެ.
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 .5ޤަޟިއޔާ ނަނބަރު ( 2012/HC-I-SH/02ތ.ތިމަރަފުށި ،ހަވާ  /އަކރަމ ޢަބދުލވައހާބ)
ނިމުނު ގޮތ

ދަޢުވާގެ ޚުލާސާ

މިއީ ،އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުނ އެކުލަވާލި ފައިނަލ އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުނ އެކުލަވާލި ފައިނަލ ވޯޓަރ ސ
ވޯޓަރސ ލިސޓުގައި ތ .ތިމަރަފުށި ،ހަވާ  /އަކރަމ ލިސޓުގައި ތ .ތިމަރަފުށި ،ހަވާ  /އަކރަމ ޢަބދުލވައހާބގެ
ޢަބދުލވައހާބގެ ނަނ ނެތުމުނ ފައިނަލ ލިސޓުގައި ނަނ

ނެތުމުނ

ލިސޓުގައި

ފައިނަލ

ނަނ

ހިމެނުމަށ

ނަނ ހިމެނުމަށ އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުގެ މައޗަށ އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުގެ މައޗަށ އަމުރުކުރާނެ ޝަރުޢީ
އަމުރުކޮށދިނުމަށ އެދި އެ ފަރާތުނ ދިވެހިރާއޖޭގެ އަދި
ހައިކޯޓަށ ހުށަހަޅާފައިވާ މައސަލައެކެވެ.

ސަބަބެއ

ޤާނޫނީ

ނެތކަމަށ

ކަނ ޑައަޅައި

ވަނީ

ޙުކުމކޮށފައެވެ.

 .6ޤަޟިއޔާ ނަނބަރު ( 2012/HC-I-SH/03ތ.ތިމަރަފުށި ،ހަވާ  /އާމިނަތު ސަފާ)
ނިމުނު ގޮތ

ދަޢުވާގެ ޚުލާސާ

މިއީ ،އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުނ އެކުލަވާލި ފައިނަލ އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުނ އެކުލަވާލި ފައިނަލ ވޯޓަރ ސ
ވޯޓަރސ ލިސޓުގައި ތ .ތިމަރަފުށި ،ހަވާ  /އާމިނަތު ލިސޓުގައި ތ  .ތިމަރަފުށި ،ހަވާ  /އާމިނަތު ސަފާގެ ނަނ
ސަފާގެ ނަނ ނެތުމުނ ފައިނަލ ލިސޓުގައި ނަނ ނެތުމުނ
ހިމެނުމަށ

އިލެކޝަނސ

ކޮމިޝަނުގެ

މައޗަށ އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުގެ މައޗަށ އަމުރުކުރާނެ ޝަރުޢީ

އަމުރުކޮށދިނުމަށ އެދި އެ ފަރާތުނ ދިވެހިރާއޖޭގެ އަދި
ހައިކޯޓަށ ހުށަހަޅާފައިވާ މައސަލައެކެވެ.

ފައިނަލ

ލިސޓުގައި

ނަނ

ހިމެނުމަށ

ސަބަބެއ

ޤާނޫނީ

ނެތކަމަށ

ކަނ ޑައަޅައި

ވަނީ

ޙުކުމކޮށފައެވެ.

 .7ޤަޟިއޔާ ނަނބަރު ( 2012/HC-I-SH/04ތ.ތިމަރަފުށި ،ނަސރު  /ހަސީނާ ޢަލީ)
ދަޢުވާގެ ޚުލާސާ

ނިމުނު ގޮތ

މިއީ ،އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުނ އެކުލަވާލި ފައިނަލ އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުނ އެކުލަވާލި ފައިނަލ ވޯޓަރ ސ
ވޯޓަރ ސ ލިސޓުގައި ތ  .ތިމަރަފުށި،

ނަސރު  /ލިސޓުގައި ތ .ތިމަރަފުށި ،ނަސރު  /ހަސީނާ ޢަލީގެ ނަނ

ހަސީނާ ޢަލީގެ ނަނ ނެތުމުނ ފައިނަލ ލިސޓުގައި ނެތުމުނ

ފައިނަލ

ލިސޓުގައި

ނަނ

ހިމެނުމަށ

ނަނ ހިމެނުމަށ އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުގެ މައޗަށ އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުގެ މައޗަށ އަމުރުކުރާނެ ޝަރުޢީ
އަމުރުކޮށދިނުމަށ އެދި އެ ފަރާތުނ ދިވެހިރާއޖޭގެ އަދި
ހައިކޯޓަށ ހުށަހަޅާފައިވާ މައސަލައެކެވެ.
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ޤާނޫނީ

ސަބަބެއ

ނެތކަމަށ

ކަނ ޑައަޅައި

ވަނީ

ޙުކުމކޮށފައެވެ.
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 .2ޤަޟިއޔާ ނަނބަރު ( 2012/HC-I-SH/05ތ.ތިމަރަފުށި ،ނަރުގިސވިލާ  /އިސމާޢިލ ޝަރީފ)
ސ
ލ ާ
ވގެ ޚު ާ
ދަޢު ާ

މިއީ،

ނިމުނު ގޮތ

އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުނ އެކުލަވާލި

ފައިނަލ ވޯޓަރ ސ ލިސޓުގައި ތ  .ތިމަރަފުށި،
އިސމާޢިލ ޝަރީފގެ ނަނ

ނަރުގިސވިލާ /

ނެތުމުނ ފައިނަލ ލިސޓުގައި ނަނ ހިމެނުމަށ
އިލެކޝަނސ

ކޮމިޝަނުގެ
އެދި

އަމުރުކޮށދިނުމަށ
ދިވެހިރާއޖޭގެ

މައޗަށ
ފަރާތުނ

އެ

ހުށަހަޅާފައިވާ

ހައިކޯޓަށ

އިލެކޝަނސ

ކޮމިޝަނުނ

އެކުލަވާލި

ފައިނަލ

ވޯޓަރ ސ

ލިސޓުގައި ތ .ތިމަރަފުށި ،ނަރުގިސވިލާ  /އިސމާޢިލ ޝަރީފގެ
ނަނ

ނެތުމުނ

ފައިނަލ

ނަނ

ލިސޓުގައި

ހިމެނުމަށ

އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުގެ މައޗަށ އަމުރުކުރާނެ ޝަރުޢީ އަދި
ޤާނޫނީ ސަބަބެއ ނެތކަމަށ ކަނޑައަޅައި ވަނީ ޙުކުމކޮށފައެވެ.

މައސަލައެކެވެ.
 .2ޤަޟިއޔާ ނަނބަރު ( 2012/HC-I-SH/06ތ.ތިމަރަފުށި ،ހަވާ  /އަފސާނާ ޢަބދުލވައހާބ)
ސ
ލ ާ
ވގެ ޚު ާ
ދަޢު ާ

މިއީ،

ނިމުނު ގޮތ

އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުނ އެކުލަވާލި

ފައިނަލ ވޯޓަރ ސ ލިސޓުގައި ތ  .ތިމަރަފުށި،
ހަވާ/

އަފސާނާ

އަބދުލވައހާބު

ގެ

ނަނ

ނެތުމުނ ފައިނަލ ލިސޓުގައި ނަނ ހިމެނުމަށ
ކޮމިޝަނުގެ

އިލެކޝަނސ

އެދި

އަމުރުކޮށދިނުމަށ
ދިވެހިރާއޖޭގެ

އެ

ހައިކޯޓަށ

މައޗަށ
ފަރާތުނ
ހުށަހަޅާފައިވާ

އިލެކޝަނސ

ކޮމިޝަނުނ

އެކުލަވާލި

ފައިނަލ

ވޯޓަރ ސ

ލިސޓުގައި ތ  .ތިމަރަފުށި ،ހަވާ /އަފސާނާ އަބދުލވައހާބު ގެ
ނަނ

ނެތުމުނ

ފައިނަލ

ނަނ

ލިސޓުގައި

ހިމެނުމަށ

އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުގެ މައޗަށ އަމުރުކުރާނެ ޝަރުޢީ އަދި
ޤާނޫނީ ސަބަބެއ ނެތކަމަށ ކަނޑައަޅައި ވަނީ ޙުކުމކޮށފައެވެ.

މައސަލައެކެވެ.
 .10ޤަޟިއޔާ ނަނބަރު ( 2012/HC-I-SH/07ތ.ތިމަރަފުށި ،މޫނިމާގެ  /ސަޢުދިއޔާ އަޙމަދު)
ނިމުނު ގޮތ

ސ
ލ ާ
ވގެ ޚު ާ
ދަޢު ާ

އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުނ އެކުލަވާލި ފައިނަލ
ވޯޓަރ ސ ލިސޓުގައި ތ  .ތިމަރަފުށި ،މޫނިމާގެ /އިލެކޝަނސ

ކޮމިޝަނުނ

އެކުލަވާލި

ފައިނަލ

ވޯޓަރ ސ

ސަޢުދިއޔާ އަޙމަދުގެ ނަނ ނެތުމުނ ފައިނަލ ލިސޓުގައި ތ .ތިމަރަފުށި ،މޫނިމާގެ /ސަޢުދިއޔާ އަޙމަދުގެ ނަނ
ލިސޓުގައި

ނަނ

ހިމެނުމަށ

އިލެކޝަނސ ނެތުމުނ ފައިނަލ ލިސޓުގައި ނަނ ހިމެނުމަށ އިލެކޝަނސ

ކޮމިޝަނުގެ މައޗަށ އަމުރުކޮށދިނުމަށ އެދި އެ ކޮމިޝަނުގެ މައޗަށ އަމުރުކުރާނެ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ސަބަބެއ
ފަރާތުނ ދިވެހިރާއޖޭގެ ހައިކޯޓަށ ހުށަހަޅާފައިވާ ނެތކަމަށ ކަނޑައަޅައި ވަނީ ޙުކުމކޮށފައެވެ.
މައސަލައެކެވެ.
 2119ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

63

ސިވިލ ކޯޓު
 .1ގަޟިއޔާ ނަނބަރު 1527/CV-C/2019
ސ
ލ ާ
ވގެ ޚު ާ
ދަޢު ާ

މިއީ ،ދިވެހިރާއޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ  2016/HC-A/459ނަނބަރު

ނިމުނު ގޮތ

ޤަޟިއޔާއިނ ބ.

އޭދަފުށި ،ހާތިހާ  /އާސިމ ޢަބދުއސައތާރު އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުގައި އަދާކުރި
ސެކރެޓަރީ ޖެނެރަލގެ މަޤާމުނ ވަކިކޮށފައިވަނީ އާސިމ ޢަބދުއސައތާރު އާއި
އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނާ ދެމެދު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއބަސވުމާއި އިލެކޝަނސ
ކޮމިޝަނގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށކަމަށވާތީ،

އާސިމ ޢަބދުއސައތާރު ކޮމިޝަނގެ

ވަޒީފާއިނ ވަކިކުރި ދުވަހުނ ފެށިގެނ އާސިމ ޢަބދުއސައތާރު އާއި އިލެކޝަނސ
ކޮމިޝަނާ ދެމެދު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއބަސވުމުގެ ބާކީ މުއދަތަށ ސެކރެޓަރީ

ސިވިލ
ފައިސާ

ކޯޓަށ
ދައކާ

ދައކަނޖެހޭ
ވަނީ

ޚަލާސކޮށފައެވެ.

ޖެނެރަލގެ މަޤާމުގެ ހައިސިއޔަތުނ މުސާރައާއި އިނާޔަތުގެ ގޮތުނ ލިބެނ ޖެހޭ
ފައިސާ ސިވިލ ކޯޓަށ ދައކާ ޚަލާސކުރުމަށ އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނގެ މައޗަށ
އަނގައި ޙުކުމކޮށފައިވާތީ ،އެޙުކުމ ތަނފީޒކުރުމުގެ މައސަލައެވެ.

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓރައިބިއުނަލ
 .1މައސަލަ ނަނބަރު ( 221/VTR/2018ލ.ފޮނަދޫ ،ފައިނބީޗ  /ޔޫސުފ ރިސފާނ)
ސ
ލ ާ
ވގެ ޚު ާ
ދަޢު ާ

މިއީ،

ނިމުނު ގޮތ

ލ .ފޮނަދޫ ،ފައިނބީޗ  /ޔޫސުފ ލ  .ފޮނަދޫ ،ފައިނބީޗ /

ރިސފާނ

ވަކިކުރުނ ބިނާކޮށފައިވާ ޕރޮބޭޝަނ ރިޕޯޓަކީ ،ޔޫސުފ ރިސފާނގެ މަސައކަތުގެ

ވަޒީފާއިނ

ބިނާކޮށފައިވާ

ޔޫސުފ ރިސފާނ ވަޒީފާއިނ ވަކިކުރުނ

ޕރޮބޭޝަނ

ރިޕޯޓަކީ ،ފެނވަރު ބެލުމެއނެތި އެއވެސ ހަގީގަތެއ ނެތި އޭނައަށ ގެއލުމެއ

ޔޫސުފ ރިސފާނގެ މަސައކަތުގެ ފެނވަރު ދިނުމަށ ހަދާފައިވާ ރިޕޯޓަކަށ ވާތީވެ ،އެރިޕޯޓަކީ ސައޙަ އެއޗެއ
ބެލުމެއނެތި އެއވެސ ހަގީގަތެއ ނެތި ނޫނކަމުގައި ކަނ ޑައަޅޭނެ ޤާނޫނީ ހަމައެއ ނެތކަމަށ ކަނ ޑައަޅައި
އޭނާއަށ ގެއލުމެއ ދިނުމަށ ހަދާފައިވާ މައސަލަވަނީ ނިނމާފައެވެ.
ރިޕޯޓަކަށ

ވާތީވެ،

އެއޗެއ

ނޫނކަމުގައި

އެރިޕޯޓަކީ

ސައޙަ

ކަނ ޑައަޅައި

ދިނުމަށ އެދި އެ ފަރާތުނ ހުށަހަޅާފައިވާ
މަސައލައެކެވެ.
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 5.1ކޮމިޝަނުނ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ކޮށފައިވާ ދަޢުވާތައ

ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓު
 .1ޤަޟިއޔާ ނަނބަރު ( 2012/SC-A/01އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނ؛ ޕރޮގރެސިވ ޕާޓީ އޮފ މޯލޑިވސ)
ސ
ލ ާ
ވގެ ޚު ާ
ދަޢު ާ

މިއީ،

ނިމުނު ގޮތ

ދިވެހިރާއޖޭގެ ހައި ކޯޓުގެ ނަނބަރު ދިވެހިރާއޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަނބަރު 2 0 1 2 / H C -S P / 0 1

 2012/HC-SP/01ޤަޟިއޔާއިނ ކޮށފައިވާ ޤަޟިއޔާއިނ ކޮށފައިވާ ޙުކުމަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ
ޙުކުމަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ އެއގޮތަށ ކޮށފައިވާ ޙުކުމެއކަނ އެނ ގެނ އޮނނާތީ ،އެ ޙުކުމަށ
ޚިލާފަށ

ކޮށފައިވާ

ކަނ ޑައަޅައިދިނުމަށ
ކޮމިޝަނުނ

ޙުކުމެއކަމަށ ތާޢީދުކޮށ ވަނީ ޙުކުމކުރައވާފައެވެ.
އެދި

އިލެކޝަނސ

ޕރޮގރެސިވ

އޮފ

ޕާޓީ

މޯލޑިވސ ( ޕީ .ޕީ .އެމ) އަށ ރައދުވާގޮތަށ
ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓަށ ހުށަހަޅާފައިވާ
މައސަލައެކެވެ.
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ދިވެހިރާއޖޭގެ ހައިކޯޓު
 .1ޤަޟިއޔާ ނަނބަރު ( 2012/HC-A/407އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނ؛ އިނފޮމޭޝަނ ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސ)
ނިމުނު ގޮތ

ދަޢުވާގެ ޚުލާސާ

ސަނ ދުރަ ،1 -ހުޅުމާލެ  /އާމިނަތު އަސފާ ޝާފިޢީ ،މި މައސަލަ އިލތިމާސކުރުމަށ އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުނ
އިލެކޝަނސ

ހޯދަނ

ކޮމިޝަނުނ

ބޭނުނވާ އިނފޮމޭޝަނ

ކޮމިޝަނަރުގެ

އޮފީހަށ

ރައދުވާގޮތަށ

މަޢުލޫމާތު ( އެމ .ޓީ .ޑީ އަށ ވަނނަނ އޭނާގެ ނަމުގައި ދިވެހިރާއޖޭގެ ހައިކޯޓަށ މިހާރުވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.
ހުށަހަޅާފައި
އޭނާއަށ

އޮތ

ކަމަށ

ބުނާ

ރައދުކުރުމަށ

ފޯމުގެ

ވަނީ

ކޮޕީއެއ)

އިނފޮމޭޝަނ

ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ ނަނބަރު C M -1 2 / 2 0 1 9
ނިނމުމުނ އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނަށ އަނގާފައެވެ.
 .2ޤަޟިއޔާ ނަނބަރު ( 2012/HC-A/408އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނ؛ އިނފޮމޭޝަނ ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސ)
ނިމުނު ގޮތ

ދަޢުވާގެ ޚުލާސާ

ސަނދުރަ ،1 -ހުޅުމާލެ  /އަޙމަދު އައފާނ ޝާފިޢީ ،މި މައސަލަ އިލތިމާސކުރުމަށ އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުނ
އިލެކޝަނސ

ހޯދަނ

ކޮމިޝަނުނ

ބޭނުނވާ އިނފޮމޭޝަނ

ކޮމިޝަނަރުގެ

އޮފީހަށ

ރައދުވާގޮތަށ

މަޢުލޫމާތު ( އެމ .ޓީ .ޑީ އަށ ވަނނަނ އޭނާގެ ނަމުގައި ދިވެހިރާއޖޭގެ ހައިކޯޓަށ މިހާރުވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.
ހުށަހަޅާފައި
އޭނާއަށ

އޮތ

ކަމަށ

ރައދުކުރުމަށ

ބުނާ
ވަނީ

ފޯމުގެ

ކޮޕީއެއ)

އިނފޮމޭޝަނ

ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ ނަނބަރު C M -1 3 / 2 0 1 9
ނިނމުމުނ އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނަށ އަނގާފައެވެ.
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 5.2އެކިއެކި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާއި ބިލތަކަށ އިޞލާޙު ހުށަހެޅުނ

 2012ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައި ބަޔާނކޮށފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށ ކޮމިޝަނުނ ގެނނަނ ފެނނަ
ބަދަލުތައ ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.
 .1ޤާނޫނު ނަނބަރު ( 2002/11އިނތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާނމު ޤާނޫނު)
 .2ޤާނޫނު ނަނބަރު ( 2002/2ރައޔިތުނގެ މަޖިލީހުގެ އިނތިޚާބުގެ ޤާނޫނު)
 .3ގަވާއިދު ނަނބަރު ( 2012/R-3ރައޔިތުނގެ މަޖިލީހުގެ އިނތިޚާބުގެ ގަވާއިދު)
.4

ގަވާއިދު ނަނބަރު  2012/R-2އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނގެ ގަވާއިދު

 .5ޤާނޫނު ނަނބަރު ( 2010/7ދިވެހިރާއޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުނ ހިނގުމުގެ ޤާނޫނު).
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 .6ކޮމިޝަނުގެ ހިނގުނ ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުނ އިދާރީ ގޮތުނ ކުރެވުނު ކަނތައތައ
 .6.1ކޮމިޝަނުގެ ރަސމީ ޖަލސާތައ

#

ބޭއވުނު އަދަދު

ކޮމިޝަނުގެ ޖަލސާތައ

 1އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުގެ ޢާނމު ޖަލސާ

72

 2އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުގެ ކުއލި ޖަލސާ

2

 2އިނތިޚާބާ ގުޅިގެނ ބާއވާ ޚާއސަ ޖަލސާ – ރައޔިތުނގެ މަޖިލީހުގެ އިނތިޚާބު 2012

15

 2ރައޔިތުނގެ މަޖިލީހުގެ އިނތިޚާބު  2012ގެ ޤައުމީ ލަފޭދޭ ކޮމިޓީގެ ބައދަލުވުނތައ

12

 5އިނތިޚާބާ ގުޅިގެނ ބާއވާ ޚާއސަ ޖަލސާ – ހއ.ފިއލަދޫ ބައި އިލެކޝަނ 2012

2

 6އިނތިޚާބާ ގުޅިގެނ ބާއވާ ޚާއސަ ޖަލސާ – ބާ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބުތައ

7

7

2

އިނތިޚާބާ ގުޅިގެނ ބާއވާ ޚާއސަ ޖަލސާ  -ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާއި އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ
މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނތީޚާބު 2020
ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާއި އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނތީޚާބު  2020ގެ
ގައުމީ ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ ބައދަލުވުނތައ

2

2

 2ޑިވިޜަނތަކާއި ސެކޝަނތަކުގެ ވެރީނގެ ބައދަލުވުނތައ

22

 10ކޮމިޝަނުގެ ހުރިހާ މުވައޒަފުނނާ އެކު ބާއވާ ބައދަލުވުނތައ

5

 11ބޭރުގެ އެކި ވަފުދުތަކާ އެކު ކުރިއަށ ދިޔަ ބައދަލުވުނތައ

11

12

ކޮމިޝަނާއި އެކު ސަރުކާރުގެ މުޢައސަސާތަކާއި،

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި،

އޮފީސތަކާއި ،ޖަމޢިއޔާ ޖަމާޢަތތަކާ އެކު ކުރިއަށ ދިޔަ ބައދަލުވުނތައ
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.6.2

ކޮމިޝަނުނ ބާއވާފައިވާ ޚާއޞަ ޖަލސާތައ

ކޮމިޝަނުގެ ޖަލސާތައ

#
1

2

2

އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުގެ އައު ލޯގޯ އިފތިތާޙ ކުރުމުގެ ރަސމިއޔާތު.
ރައޔިތުނގެ މަޖިލީހުގެ އިނތިޚާބު  2012އާ ގުޅިގެނ މޯލޑިވސ ޕޮލިސ ސަރ ވިސ އާ
އެކު ފަހުމުނާމާއެއގައި ސޮއި ކުރެވުނ.
ރައޔިތުނގެ މަޖިލީހުގެ އިނތިޚާބާ ގުޅިގެނ އިނޓަނޭޝަނަލ އޮބޒަވޭޝަނ މިޝަނކުރިއަށ
ގެނދެވުނ.

2

 12ވަނަ 'އިނޓަނޭޝަނަލ އިލެކޓޯރަލ އެފެއަރޒ ސިމޕޯސިއަމ" ރާއޖޭގައި ބޭއވުނ.

5

ބައިނަލއަޤވާމީ ޑިމޮކރަސީ ދުވަސ ފާހަގަކުރުނ.

6

ދިވެހިރާއޖެއާއި އިނޑިއާގެ އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނާ ދެމެދު " މެމޮރަނޑަމ އޮނ މިއުޗުއަލ
އަނޑަސޓޭނޑިނގ އެނޑ ކޯޕަރޭޝަނ އިނ ދަ ފީލޑ އޮފ އިލެކޝަނސ" ގައި ސޮއި

ބޭއވުނު ތާރީޚ
 2012ޖެނުއަރީ 22

 2012ފެބުރުވަރީ 25

 2012އެޕރީލ 6 - 2

 2012ޖުލައި 5
 2012ސެޕޓެމބަރ 15

 2012ޑިސެމބަރ 12

ކުރެވުނ.
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.6.2

ކޮމިޝަނ މެނބަރުނގެ ނުރަސމީ ބައދަލުވުނތައ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު  2119އާ ގުޅިގެން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ދެއްވޭނެ އެހީތެރިކަމާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު  2119ގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތުތައް

ގުޅޭގޮތުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއެކު ކޮމިޝަނުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުން

ދެއްވުމަށް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރ އަޙްމަދު އަކްރަމް ސަންގު ޓީވީ ގައި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު  2119ގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތުތައް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު  2119އާއި ގުޅޭގޮތުން ކެނެޑާ އެމްބަސީގެ ވަފުދާއި

ދެއްވުމަށް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޝަރީފް އަދި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އަކްރަމް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނާއި އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން

 2019ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު  2119ގެ ރިސޯޓްތަކުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓު ފޮށިތަކާއި

ރައީސްއާއި އެކު ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން

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

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު  2119ގެ ޤައުމީ ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ

ކުރެއްވުމަށް އިންޑިއާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރާއި ކޮމިޝަނުން ބައްދަލު ކުރެއްވުން.

ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން މީޑިއާތަކާ އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން

ޕޮލިހުންނާއި އެކު ފަހުމުނާމާގައި ސޮއި ކުރުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު  2119އާއި ގުޅޭގޮތުން ކޮމަންވެލްތުގެ މަންދޫބުންނާއި

ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން އާއި އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނާއި އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
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 2012 .7ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާނާއި ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓުނ ކޮށފައިވާ ބޮޑެތި ޚަރަދުތައ
 2 0 1 2ވަނަ އަހަރު މިކޮމިޝަނަށ ކަނ ޑައެޅުއވި ބަޖެޓުނ

މައިގަނ ޑުގޮތެއގައި ޚަރަދުކޮށފައިވަނީ 2 0 1 2

ރައޔިތުނގެ މަޖިލީހުގެ އިނތިޚާބުގެ ޚަރަދުތައ ހަމަޖެއސުމަށެވެ .މިގޮތުނ ރައޔިތުނގެ މަޖިލީހުގެ އިނތިޚާބަށ
ހިނގާފައިވާ ޚަރަދުގެ ތަފޞީލ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ބަޖެޓ ކޯޑު

ޚަރަދު

އައިޓަމތައ
ރިކަރަނޓ ޚަރަދު

38,770,319

ކެޕިޓަލ ޚަރަދު

6,669,908
މުޅިޖުމލަ

45,440,227

ރިކަރަނޓ ޚަރަދު
210

މުވައޒަފުނނަށ ހިނގާ ޚަރަދު

6,229,800

213

ޕެނޝަނާއި ،މުސކުޅިކުރައވާ މުވައޒަފުނނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށ ނޫނ ގޮތުނ ދޭ ފައިސާ

141,728

221

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

4,273,976

222

އޮފީސ ހިނގުމުގެ ބޭނުމަށ ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

8,371,738

223

އޮފީސ ހިނގުމަށ ބޭނުނވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

19,581,471

226

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއޓުމުގެ ޚަރަދު

171,604
ޖުމލަ

38,770,319

ކެޕިޓަލ ޚަރަދު
423

އޮފީސ ހިނގުމަށ ބޭނުނވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށ ކުރާ ޚަރަދު

6,669,908
ޖުމލަ

6,669,908

210

މުވައޒަފުނނަށ ހިނގާ ޚަރަދު

211

މުސާރައާއި އުޖޫރަ

3,946,602

212

މުވައޒަފުނނަށ ދޭ އެލަވަނސ

2,283,198

ޖުމލަ
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211

މުސާރައާއި އުޖޫރަ

211001

މުވައޒަފުނގެ މުސާރަ

2,204,598

211002

އިތުރުގަޑީގެ މަސައކަތަށދޭ ފައިސާ

1,797,070

126004

ގަޑީ ލާރި

55,067
ޖުމލަ

212

-

3,946,602

މުވައޒަފުނނަށ ދޭ އެލަވަނސ

212005

ރަމަޟާނ މަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ އެލަވަނސ

110,700

212027

ސަރވިސ އެލަވަނސ

2,172,498

ޖުމލަ

2,283,198

ޕެނޝަނާއި ،މުސކުޅިކުރައވާ މުވައޒަފުނނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށ ނޫނ ގޮތުނ ދޭ
213
213006

ފައިސާ
141,728

ރިޓަޔަރމެނޓ ޕެނޝަނ ސކީމަށ ޖަމާކުރާ ފައިސާ
ޖުމލަ

221

141,728

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

221001

ރާއޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަނޑު މަގުނ ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު

1,179,812

221002

ރާއޖޭގެ އެތެރޭގައި އެއގަމު މަގުނ ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު

420,502

221003

ރާއޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުނ ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު

566,747

221004

ރާއޖޭނ ބޭރަށކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު

2,106,915
ޖުމލަ

222

4,273,976

އޮފީސ ހިނގުމުގެ ބޭނުމަށ ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

222001

ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުނ ހޯދާތަކެތި

1,330,507

222002

އިނފޮމޭޝަނ ޓެކނޮލޮޖީ އާއިބެހޭ ގޮތުނ ހޯދާ ތަކެތި

16,106

222003

ފިއުލގެ ގޮތުގައި ބޭނުނކުރެވޭ ތަކެއޗާއި އިނޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި

17,172

222004

އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމާއި ސައިފަދަ ތަކެތި

2,879,680

222005

އިލެކޓރިކާ ބެހޭގޮތުނ ހޯދާތަކެތި

81,165

222008

ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށ ހޯދާ ތަކެތި

31,164

222999

އެހެނިހެނ ގޮތގޮތުނ ހޯދާ ތަކެތި

4,034,792

126003

އެހެނިހެނ ގޮތގޮތުނ ހޯދާ ތަކެތި

18,847
ޖުމލަ
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223

އޮފީސ ހިނގުމަށ ބޭނުނވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

223001

ޓެލެފޯނ ،ފެކސ އަދި ޓެލެކސ

222,239

223002

އިލެކޓރިކ ފީގެ ޚަރަދު

5,435

223003

ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނުމަށ ކުރާޚަރަދު

173,021

223004

ލީޒލައިނާއި އިނޓަނެޓގެ ޚަރަދު

1,019,100

223005

ޢިމާރާތުގެ ކުއޔާއި ބިމުގެ ކުލި

1,142,066

223006

ތަކެތީގެ ކުލި

212,511

223008

އޮފީސ ޢިމާރާތ ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށ ދޭ ފައިސާ އާއި ކުނީފީ

25,900

223010

އިޢލާނ ،އިޝތިހާރު ،އެނގުނ އަދި އިޝތިރާކ ޚަރަދު

390,183

223011

އުފުލުމުގެ ޚަރަދު

44,391

223016

ކޮނސަލޓެނސީ ޚިދުމަތާއި ،ތަރުޖަމާކުރުނފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށދޭ ފައިސާ

193,068

223020

ޢާނމުފައިދާއަށ ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު

3,075,318

223999

އޮފީސ ހިނގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ އެހެނިހެނ ޚަރަދު

13,078,239
ޖުމލަ

226

19,581,471

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއޓުމުގެ ޚަރަދު

226002

މީހުނ ދިރިއުޅުނ ނޫނ ބޭނުނތަކަށ ބިނާކުރާ ޢިމާރާތ މަރާމާތުކުރުނ

95,731

226006

ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމ މަރާމާތުކުރުނ

1,124

226007

ކަރަނޓ ވިއުގަ މަރާމާތުކުރުނ

71,092

226010

މެޝިނަރީއާއި އިކވިޕމަނޓސ މަރާމާތުކުރުނ

3,658
ޖުމލަ

423

171,604

އޮފީސ ހިނގުމަށ ބޭނުނވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށ ކުރާ ޚަރަދު

423001

ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިނގސ

46,121

423002

ޕލާނޓ ،މެޝިނަރީއާއި އިކވިޕމަނޓސ

41,041

423006

މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި

4,028

423008

އައި.ޓީ .އާއި ގުޅޭގޮތުނ ހޯދާ ހާޑވެޔަރ

6,578,718
ޖުމލަ
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 7.1އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުގެ  2012ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާނ
ގއި ހިމަނާފައި ނުވާނެއެވެ .ނަމަވެސ ،އޮޑިޓ ކުރުމަށފަހު
 2012ވަނަ އަހަރުގެ މާލީބަޔާނ އޮޑިޓ ކޮށފައި ނުވާތީ ،ރިޕޯޓު ަ
ޢާނމު ކުރެވޭނެއެވެ.
.7.2
#

މީޑިއާއަށ މަޢުލޫމާތު ދިނުނ
ބައިވެރިވެވަޑައިގެނނެވި މެނބަރުނނާއި މުވައޒަފުނ

ޕރޮގރާމ

މީޑީއާ
ސޓޭޝަނ

ތާރީޚ

1

މދު ޝަރީފ
ނގެ ރައީސ އަޙ ަ
ކޮމިޝަ ު

ހ
ބރަށފަ ު
ޚަ ަ

ވ
ޓ ީ
ސަނގު ީ

ޖަނަވަރީ 22

2

މެނބަރ އަކރަމ

ދ
އ ު
ރާއޖެ މި ަ

ޕީއެސއެމ

ޖަނަވަރީ 22

2

މެނބަރ އަކރަމ

ދ
އ ު
ރާއޖެ މި ަ

ޕީއެސއެމ

ފެބުރުވަރީ 26

2

ފ
ޖދު މުޞޠަ ާ
ނާއިބު ރައީސ އަމ ަ

ރ
ފަސމަނޒަ ު

ވ
ވީޓީ ީ

މާރިޗު 2

5

މެނބަރ އަކރަމ

ހ
ބރަށފަ ު
ޚަ ަ

ވ
ޓ ީ
ސަނގު ީ

އެޕރީލ 1

6

ޔ
ކރިއ ާ
ޙސަނ ޒަ ަ
ޑިރެކޓަރ ަ

ނ
ހެނދުނު ހެނދު ާ

ޕީއެސއެމ

އެޕރީލ 2

ރ
ފަސމަނޒަ ު

ވ
ވީޓީ ީ

އެޕރީލ 2

2

މެނބަރ އަކރަމ

ދ
އ ު
ރާއޖެ މި ަ
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 . 2ކޮމިޝަނުނ ކޮށފައިވާ މުހިނމު އެހެނިހެނ މަސައކަތތައ
 2.1.އިނތިޚާބުތަކުގެ ތަފާސ ހިސާބު ރިޕޯޓ ޢާނމުކުރުނ
 2 0 1 2ވަނަ އަހަރު ބޭއވުނު ރައޔިތުނގެ މަޖިލީހުގެ އިނތިޚާބު ރިޕޯޓ ތައޔާރުކޮށ ކޮމިޝަނުގެ ވެބސައިޓު
)  )ww w .e l ec t i on s .g o v .m vގައި ވަނީ ޝާއިޢު ކުރެވިފައެވެ .މި ރިޕޯޓ މިނިވަނ މުއައސަސާތަކާއި އަދި
އެހެނިހެނ ބައެއ މުއައސަސާތަކަށ ވާނީ ފޮނުވިފައެވެ.
 .2.2ތަފާސ ހިސާބުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށދިނުނ
ސަރުކާރުގެ

އޮފީސތަކުނނާއި،

މިނިވަނ

މުޢައސަސާތަކުނނާއި،

ޖަމިއޔާތަކުނ

އަދި

އަމިއލަ

ފަރާތތަކުނ

އިނތިޚާބުތަކާބެހޭ ތަފާސ ހިސާބެއ ހޯދުމަށ އެދުމުނ އެފަރާތތަކުނ އެދިފައިވާ ތަފާސ ހިސާބުތައ ނެގުމަށފަހު ވަނީ
ފޮނުވިފައެވެ .އަދި އިތުރު މަޢުލޫމާތައޓަކައި އިނތިޚާބުތަކުގެ ތަފާސ ހިސާބު ރިޕޯޓުތައ ކޮމިޝަނގެ ވެބސައިޓުނ
ލިބެނ ހުނނާނެ ވާހަކަވެސ ވާނީ އެފަރާތތަކާއި ހިއސާކުރެވިފައެވެ.
 .2.2އާކައިވގެ މަސައކަތތައ
އާކައިވ ކުރުމުގެ މަސައކަތ ކުރިޔަށ ގެނދާނެ ގޮތުގެ އުސޫލެއ އެކުލަވާލާ ކޮމިޝަނުނ ފާސކޮށ އަދި އެކަމާ ގުޅޭ
ގޮތުނ ސެކޝަނތަކުގެ މުވައޒަފުނ އަހުލުވެރިކުރުވުމަށޓަކައި ސަރކިއުލަރއެއ މެދުވެރިކޮށ އެކަނ ހުރިހާ
މުވައޒަފުނނާ ޙިއސާކުރެވުނެވެ .އަދި އާކައިވކުރުމަށ ކޮމިޝަނުނ ހޯދާފައިވާ އެޕލިކޭޝަނަށ އެކސެސ ހޯދުމަށ
އައި.ސީ.ޓީ ސެކޝަނަށ ރިކުއެސޓކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
 .2.2ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ވާރކ ޕލޭނ އެކުލަވާލުނ
2 0 1 2ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ވާރ ކޕލޭނ ރިވިއުކުރުމަށފަހު ،ރިވިއު ރިޕޯޓު ކޮމިޝަނަރ ސ ބިޔުރޯއަށ
ހުށަހަޅާފައި ވާނެއެވެ .ކުރިއަށ މިވަގުތު ދަނީ  2020ވަނަ އަހަރުގެ ވާރކޕލޭނ ތައޔާރު ކުރުމުގެ މަސައކަތތަކެވެ.
މި މަސައކަތ ކުރިއަށ ގޮސފައިވާ ހިސާބު ބަލާއިރު ،ހުރިހާ ސެކޝަނތަކުގެ މަސައކަތތައ މެނޑޭޓަށ އައިސފައިވާ
ބަދަލާއި އެއގޮތަށ އިސލާހުކުރުމަށފަހު ވާރ ކޕލޭނ ވަނީ އެއކަރުދާސ ކުރެވިފައިއެވެ .އަދި ،ސެކޝަނތަކުގެ
ވާރކޕލޭނ ފޮތެއގެ ގޮތުގައި ތައޔާރުކޮށ ވާރކޕލޭނގައި ސެކޝަނތަކުނ ކުރުމަށ ކަނ ޑައަޅާފައިވާ ހަރަކާތތަކަށ
ބަޖެޓ ހަމަޖެހިފައިވޭތޯ ބަލައި ބަޖެޓ ކުރެވިފައިވާ އަދަދުދަށ ހިމަނައި ބަޖެޓާއި ވާރ ކޕލޭނ އެލައިނ ކުރުމުގެ
މަސައކަތ މިހާރު ދަނީ ކުރެވެމުނނެވެ.
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 . 2.5ސޓރެޓެޖިކ ޕލޭނގެ މަސައކަތތައ އިވެލުއޭޓ ކުރުނ
ސޓރެޓެޖިކ ޕލޭނ  2 0 2 0 -2 0 1 6ގެ ލަނ ޑުދަނ ޑިތައ ހާޞިލވި މިނވަރު ބެލުމަށޓަކައި ކޮމިޝަނުގެ ހުރިހާ
ސެކޝަނތަކާ ބައދަލުކޮށ،

ކޮނމެ ސެކޝަނަކުނވެސ  2012ވަނަ އަހަރަށ ކަނ ޑައަޅާފައިވާ މަސައކަތތައ

ގޮސފައިވާ ހިސާބު ބަލައި 2012 ،ވަނަ އަހަރު ކުރުމަށ ކަނޑައަޅާ ނަމަވެސ ނުކުރެވި ހުރި މަސައކަތ  2020ވަނަ
އަހަރަށ އިތުރުކޮށ ރިވިއު ރިޕޯޓެއ ތައޔާރުކުރެވުނެވެ.
މިހާރު އަމަލުކުރަމުނ ގެނދާ ސޓރެޓަޖިކ ޕލޭނގެ މުއދަތު އަނނަ އަހަރަށ ހަމަވާނެއެވެ .ވުމާއެކު ކުރިއަށ އޮތ 5
އަހަރަށ ކޮމިޝަނގެ  2025 -2021ގެ ސޓރެޓަޖިކ ޕލޭނ އެކުލަވާލުމުގެ މަސައކަތ ވަނީ ފެށިފައެވެ .މިގޮތުނ،
ސޓރެޓަޖިކ ޕލޭނ  2 0 2 5 -2 0 2 1ގެ މަސައކަތތައ ކުރިއަށ ގެނދާނެ ގޮތުގެ ޕލޭނެއ ތައޔާރުކޮށ ފައިނަލ
ކުރުމުގެ މަސައކަތ މިވަގުތު ދަނީ ކުރެވެމުނނެވެ.

 . 2.6ކޮމިޝަނގެ އިނފޮމޭޝަނ ޓެކނޮލޮޖީ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރުނ
ކޮމިޝަނުގެ އައިސީޓީ ދާއިރާ ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުނ  2 0 1 2ވަނަ އަހަރު ވަނީ ވަރަށ ގިނަ މަސައކަތތައ
ކުރެވިފައެވެ .އޭގެ ތެރޭގައި:

ނެޓވޯކ ހަރުދަނާ ކުރުނ:
ކޮމިޝަނުގެ ނެޓވޯކ ހަރުދަނާ ކުރުމަށ

 2 0 1 2ވަނަ އަހަރު އައިސީޓި ސެކޝަނުނ ވަނީ ވަރަށ ގިނަ

މަސައކަތތަކެއ ކޮށފައެވެ .އޭގެތެރޭގައި،

އެނމެ މުހިއމު މަސައކަތެއ ގޮތުގައި ކުރެވިފައިވަނީ ކޮމިޝަނުގެ މައި

އިމާރާތާއި އަދި އިލެކޓޯރަލ މެނޭޖމަނޓ ސެނޓަރ ( ބައު ޖަމާލުއދީނ ސކޫލ) އާއި ދޭތެރޭ ޑައިރެކޓ ފައިބަރ
ކޭބަލެއ އެޅުމެވެ.

މި ކޭބަލގެ ސަބަބުނ އިލެކޓޯރަލ މެނޭޖމަނޓ ސެނޓަރ ގައި މަސައކަތ ކުރަމުނދާ

މުވައޒަފުނނަށ ނެޓވޯކ ލަސވުމުގެ މައސަލަވަނީ އެއކޮށ ޙައލުކުރެވިފައެވެ.
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ކޮމިޝަނަށ ބޭނުނވާ ސޮފޓވެއަރތައ ތައޔާރުކުރުނ:
ޓާސކ މެނޭޖމަނޓ އެޕލިކޭޝަނ:
ކޮމިޝަނަށ ބޭނުނވާ ޓާސކ މެނޭޖމަނޓ އެޕލިކޭޝަނ އޮކޓޯބަރ  2012ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ބޭނުނ ކުރަނ
ފެށިފައެވެ .މި އެޕލިކޭޝަނުނ ކޮމިޝަނުގެ ދުވަހުނ ދުވަހަށ ކުރަނޖެހޭ މަސައކަތތައ މެނޭޖކުރެވޭނެ ގޮތަށ
ވަނީ ހެދިފައެވެ .އޭގެ ތެރޭގައި:


ދުވަހުނ ދުވަހަށ ކުރަނޖެހޭ މަސައކަތތަކަށ ޓާސކތައ ކރިއޭޓ ކުރުމާއި މެނޭޖކުރުނ.



ކޮމިޝަނުގެ ދުވަހު ޔައުމިއޔާ ލިޔެވޭ ގޮތަށ ހުރުނ.



ސެކޝަނތައ ހުޅުވާ ލައޕާ ގަޑިތައ ލިޔެވޭ ގޮތަށ ހުރުނ.



މީޓިނގ ރޫމތައ ބުކކޮށ މެނޭޖ ކުރެވޭ ގޮތަށ ހުރުނ.



މުވައޒަފުނގެ ލީވ މެނޭޖ ކުރެވޭ ގޮތަށ ހުރުނ.



ވެހިކަލ ބުކ ކުރެވޭގޮތަށ ހުރުނ.
ޑޮކިއުމަނޓ މެނޭޖމަނޓ އެޕލިކޭޝަނ:
ކޮމިޝަނުގައި މިހާރު ބޭނުނ ކުރަމުނދާ އިނޓާނަލ ޑިކޮއުމަނޓ މެނޭޖމަނޓ އެޕލިކޭޝަނގައި މައސަލަތަކެއ
ހުރުމުގެ ސަބަބުނ ،އޮކޓޯބަރ  2012ގައި ވަނީ އައު ޑޮކިއުމެނޭޖމަނޓ އެޕލިކޭޝަނެއ ތައޔާރުކުރެވިފައެވެ .މި
އެޕލިކޭޝަނުނ ކުރެވޭ މަސައކަތތަކުގެ ތެރޭގައި:
އެކިއެކި ސެކޝަނތަކަށ ލިޔެކިޔުނތައ ފޮނުވޭގޮތަށ ހުރުނ.
ސެކޝަނތަކުނ ބޭނުނވާ އިނޓާނަލ ރެފަރެނސ ނަނބަރުތައ ޖެނެރޭޓ ކުރެވޭ ގޮތަށ ހުރުނ.
އެޗއާރ ސޮފޓވެއަރއެއ ގާއިމު ކުރުނ:
ކޮމިޝަނުގައި މިހާރު ބޭނުނ ކުރަމުނދާ އެޗއާރ ސޮފޓވެއަރ ގައި ބައެއ މައސަލަތައ ހުރުމުގެ ސަބަބުނ އައު
އެޗއާރ ސޮފޓވެއަރ އެއ ހޯދުމަށ  2012ވަނަ އަހަރު ވަރަށގިނަ މަސައކަތތައ ކޮށފައެވެ .މިގޮތުނ،

ކަމާ

ގުޅުނހުރި ސެކޝަނތަކާއި އަދި ކުނފުނިތަކާއި ބައދަލުކޮށ މި ސޮފޓވެއަރ އަށ ބޭނުނވާ ރިކއާރ މަނޓތައ
ތައޔާރުކޮށ ވަނީ އެޗއާރ ސެކޝަނަށ ފޮނުވިފައެވެ.
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މީގެ އިތުރުނ ،ކޮމިޝަނުގައި ބޭނުނކުރަމުނދަނީ ވަކިވަކި ޓޫލސތަކެއ ކަމުނ ،އިނޓަގރޭޓެޑ ސޮލިއުޝަނެއ
ހޯދުމަށ ވަރަށ ގިނަ މަސައކަތތައ  2 0 1 2ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނެވެ .މި މަސައކަތުގެ ތެރޭގައި ރާއޖެއިނ
ބޭރުނ  2ފަރާތަކާއި ވާހަކަ ދެކެވި،

ސޮފޓވެއަރ ރިކުއާރ މަނޓސ ސޕެސިފިކޭޝަނތައ ތައޔާރުކޮށވަނީ

ނިމިފައެވެ.
ވާޗުއަލައިޒޭޝަނ:
ދުރު މުސތަޤުބަލަށ ވިސނައި،

މަސައކަތތައ ހަލުވިކުރުމާއި ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށ،

އައިސީޓީ ސެކޝަނުނ

ރާވައިގެނ ކުރަމުނދާ މަސައކަތތަކުގެ ތެރެއިނ  20 12ވަނަ އަހަރު ވާޗުއަލައިޒ ކުރުމުގެ ގޮތުނ ހޯދަނޖެހޭ
ލައިސަނސތައ ހޯދައި،

ވާޗުއަލައިޒޭޝަނ އިނފރާސޓރަކޗަރ އަށ ގެނނަނޖެހޭ ބަދަލުތައ ދެނެގަނެ،

އެ

ބަދަލުތައ ގެނެވުނެވެ.
ސޕެއަރތައ ހޯދުނ:
ކޮމިޝަނުގައި ބޭނުނ ކުރަމުނދާ ސާވާރތަކުގެ ސޕެއަރތައ ހޯދުމުގެ މަސައކަތ  2012ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނެވެ.
އަދި މީގެ ،އިތުރުނ އެކި ސާވާރތަކަށ ގެނނަޖެހޭ އަޕގރޭޑސތައ  2012ވަނަ އަހަރު ވަނީ ގެނެވިފައެވެ.
 . 2.7ރައޔިތުނގެ މަޖިލީހުގެ އިނތިޚާބު 2012
ދިވެހިރާއޖޭގެ ޖުމހޫރިއޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީނ 2012 ،މެއި  22ވާ އަނގާރަ ދުވަހުނ ފެށިގެނ
ކުރިއަށ އޮތ  5އަހަރު ދުވަހުގެ މުއދަތަށ ރައޔިތުނގެ މަޖިލީހަށ މެނބަރުނ އިނތިޚާބު ކުރުމަށޓަކައި ،ބާއވާ
ރައޔިތުނގެ މަޖިލީހުގެ އިނތިޚާބު 2012 ،އެޕރީލ  06ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއވުމަށ އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުނ
ނިނމާ،

ރައޔިތުނގެ މަޖިލީހަށ ކުރިމަތިލުމަށ އެދޭ ފަރާތތަކަށ އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލީ،

އަނގާރަ ދުވަހުނ ފެށިގެނ،

 2012ޖަނަވަރީ  22ވީ

 2012ފެބރުއަރީ  21ވީ ބުރާސފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރު  02:00އާ ހަމަޔަށ،

މިކަނ

ޢާނމުކޮށފައިވަނީ  22ޖަނަވަރީ  2012ގައި ،ކޮމިޝަނުގެ ނަނބަރު )A)CA-2019/23 :އިޢުލާނުނނެވެ .އަދި މި
އިނތިޚާބަށ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕރައިމެރީގައި ބައިވެރިވެ ،ނާކާމިޔާބުވެފައިވާ ފަރާތތަކަށ ،އެފުރުޞަތު 2 0 1 2
ފެބރުވަރީ  2 5ވީ ހޯމަ ދުވަހުނ ފެށިގެނ  2 0 1 2މާރިޗު  0 2ވީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 0 2 : 0 0ގެ ނިޔަލަށ
ހުޅުވާލުމަށ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ނަނބަރު  25( 2012/SC-C/06, 2019/SC-C/05ފެބުރުވަރީ  )2012ހުކުމުނ މި
ކޮމިޝަނުގެ

މައޗައ

އަމުރުކޮށފައިވާތީ،

ހުކުމާ

އެއގޮތަށ

ސިޔާސީ

ޕާޓީތަކުގެ

ޕރައިމެރީގައި

ބައިވެރިވެ،

ނާކާމިޔާބުވެފައިވާ ފަރާތތަކަށ އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވުނެވެ.
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ރައޔިތުނގެ މަޖިލީހުގެ އިނތިޚާބު ބޭއވުމަށޓަކައި،

ވޯޓުލާ ސަރަހައދުތަކާއި ވޯޓު ނަގާ މަރުކަޒުތައ

ކަނޑައަޅައި ،ވޯޓުނެގުމަށ ބޭނުނކުރާނެ ވޯޓު ކަރުދާސ ފަރުމާކޮށ ،ވޯޓު ކަރުދާސ ޗާޕުކުރެވޭނެގޮތ އިނތިޒާމުކޮށ،
ޗާޕުކުރެވުނު ވޯޓު ކަރުދާސ ޗެކުކޮށ،

ރައކާތެރިކަމާއެކު ވޯޓު ކަރުދާސ މަރުކަޒުތަކަށ ފޮނުވުމުގެ އިނތިޒާމު

ހަމަޖައސައި ،ވޯޓު ނެގުމާއި ގުނުމުގެ މަސައކަތ ވިލަރެސކޮށ ބެލެހެއޓުނެވެ.
މި އިނތިޚާބަށ ކުރިމަތިލި  2 2 6ފަރާތުނ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުނތައ އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުނ ދިރާސާ
ކުރުމަށފަހު ،އިނތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާނމު ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ މާއދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާނކޮށފައިވާ މުއދަތުގެ ތެރޭގައި 05
ފަރާތެއ ޤާނޫނުގައިވާ ޝަރުޠުތައ ހަމަނުވާ ބައެއގެ ގޮތުގައި ނިނމައި އެފަރާތތަކަށ އެކަމުގެ ލިޔުނ ހަވާލުކުރެވުނެވެ.
އަދި އެހެނ ފަރާތތަކަކީ ޤާނޫނުގައިވާ ޝަރުޠުތައ ހަމަވާ ބައެއގެ ގޮތުގައި ނިނމައި އެފަރާތތަކަށ އެކަމުގެ
ލިޔުނވެސ ހަވާލުކުރެވުނެވެ .އަދި އިނތިޚާބުގެ ވޯޓު ކަރުދާސ ޗާޕު ކުރުމަށ  2012މާރިޗު  12ވަނަ ދުވަހު ހަވާލު
ކުރުމާ ގުޅިގެނ 2012 ،މާރިޗު  12އިނ ފެށިގެނ ކެނޑިޑޭޓުނގެ ނަނ އަނބުރާ ގެނދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދިނުމަށ
ކޮމިޝަނުނ ނިނމެވިއެވެ .މި މުއދަތުގެ ކުރިނ  12ފަރާތަކުނ ވަނީ ނަނއަނބުރާ ގެނގޮސފައެވެ.

ރައޔިތުނގެ މަޖިލީހުގެ އިނތިޚާބަށ ކުރިމަތިލި ފަރާތތަކުގެ ނަނތައ ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވަނީ 2012 ،މާރިޗ
 02ވީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު  20:20އިނ ފެށިގެނ  2012މާރިޗ  05ވީ އަނގާރަ ދުވަހުގެ މެނދަމު  02:20އާ
ހަމައަށ އިނތިޚާބާ ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ( ބައު ޖަމާލުއދީނގެ) ޓރެއިނިނގ ހޯލުގައެވެ .ކެނޑިޑޭޓުނގެ ނަނތައ ތަރުތީބު
ކުރުމަށފަހު ،ހަމަ އެދުވަހު ނަނތައ ތަރުތީބުކުރެވިފައިވާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނުނ ޢާނމުކޮށ އިޢުލާނ ކުރިއެވެ.

ވޯޓުނެގުމުގެ މަސައކަތ ކުރިއަށދިޔަގޮތ މޮނިޓަރ ކުރުމަށޓަކައި  57ކޯޑިނޭޓަރުނ ހަމަޖެއސުނެވެ .ވޯޓިނގ
ކޯޑިނޭޓަރުނނާ މަސައކަތ ހަވާލުކޮށފައިވާނީ އެބޭފުޅުނނަށ ޓރެއިނިނގ ދިނުމަށ ފަހުއެވެ .ކޯޑިނޭޓަރުނގެ މައިގަނޑު
މަސއޫލިއޔަތަކީ ،ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒުތަކުގައި ދިމާވާ މައސަލަތައ ޙައލުކޮށދިނުމުގައި އެހީތެރިވުމެވެ.
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 0 6އެޕރީލ

 2 0 1 2ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއވި ރައޔިތުނގެ މަޖިލީހުގެ އިނތިޚާބުގެ ވޯޓުފޮށި

ބަހައޓާފައިވަނީ މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ މީހުނ ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއގައާއި،
މަސައކަތކުރާ ބައެއ ރަށރަށުގައާއި،

ބައެއ ޖަލުތަކުގައާއި،

ބައެއ ރިސޯޓުތަކާއި،

ސިނާއީ

އަދި ރާއޖޭނ ބޭރުގެ ބައެއ ޤައުމުތަކުގައެވެ .މި

އިނތިޚާބުގައި ރާއޖެއިނ ބޭރުގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައޓާފައިވަނީ ރީ-ރަޖިސޓަރީވުމަށ އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުނ ހުޅުވާލި
މުއދަތުގެ ތެރޭގައި އެއިނ ޤައުމެއގައި ވޯޓުލުމަށ މަދުވެގެނ  ( 150ސަތޭކަ ފަނސާސ) މީހުނ ރަޖިސޓަރީވެފައިވާ
ތަނތަނުގައެވެ .ރިސޯޓުތަކާއި،

ސިނާއީ މަސައކަތކުރާ ރަށރަށުގެ ތެރެއިނ،

ވޯޓުފޮށި ބަހައޓާފައިވާ ތަނތަނަކީ

އެތަނެއގައި މަދުވެގެނ ( 50ފަނސާސ) މީހުނ ވޯޓުލުމަށ ރަޖިސޓަރީކޮށފައިވާ ތަނތަނުގައެވެ.
ރައޔިތުނގެ މަޖިލީހުގެ އިނތިޚާބު  2012ގެ ވޯޓު ކަރުދާސ ޗާޕުކުރުމުގެ މަސައކަތ ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއ
ކަނ ޑައެޅީ،
ކާމިޔާބުކޮށފައިވަނީ،

ޓެނޑަރ އިވެލުއޭޝަނ ބޯޑު މެދުވެރިކޮށ ޓެނޑަރަށ ހުޅުވާލައިގެނނެވެ .މިޚިދުމަތ ދިނުމުގެ ބިޑ
ނޮވެލޓީ ޕރިނޓަރސ އެނޑ ޕަބލިޝަރސ ޕރައިވެޓ ލިމިޓެޑުނނެވެ .ޗާޕކުރެވުނު ވޯޓު

ކަރުދާހުގައި އެއވެސ މައސަލައެއ ހުރިތޯ ކޮނމެ ވޯޓު ކަރުދާސކޮޅެއ ވަކިވަކިނ ބަލައި ،ޗެކކުރެވުނެވެ .ވޯޓު
ކަރުދާސތައ ޗެކކުރުމުގެ މަސައކަތ ނިމުމާއެކު ،ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައޤު ލިބިފައިވާ މީހުނގެ ލިސޓުގައިވާ ޢަދަދަށ،
ސެކިއުރިޓީ އުރަތަކުގައި ވޯޓު ކަރުދާސ ބަނދުކުރެވުނެވެ .މި އިނތިޚާބުގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައޤު ލިބިގެނވާ މީހުނގެ
އަދަދަކީ ( 262,125ދެލައކަ ފަސދޮޅަސ ދެހާސ އެއސަތޭކަ ތިރީސފަހެއ)އެވެ .ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާގޮތުގެ މަތިނ
މި އިނތިޚާބުގައި ބޭނުނކުރުމަށޓަކައި ޗާޕުކޮށފައިވަނީ  ( 2 6 7 , 1 5 2ދެލައކަ ފަސދޮޅަސ ހަތހާސ އެއސަތޭކަ
ފަނސާސ ނުވައެއ) ވޯޓު ކަރުދާހެވެ.

 .2.7.1އާނމު ހޭލުނތެރިކަނ އިތުރުކުރުނ
ނނު) ގެ  21ވަނަ މާއދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ
ޤާނޫނު ނަނބަރު( 2/2002 :އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުގެ ޤާ ޫ
ކރުމުގެ
މަތީނ އިނތިޚާބުގެ ކަނތައތައ ހިނގާނޭ ގޮތާއި ،އިނތިޚާބަށ އަމާޒުކޮށ ޢާނމުނ ހޭލުނތެރި ު
މަސައކަތތަކެއ ކުރިއަށ ގެނދެވުނެވެ .އެގޮތުނ ކުރިއަށ ގެނދެވުނު މަސައކަތތަކުގެ ތެރޭގައި ޓީވީ ،ރޭޑިއޯ
މެދުވެރިކޮށ މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި ،ސޯޝަލ މީޑިއާ އެކައުނޓތަކުގައި ޕޯސޓަރާއި މެސެޖތައ އަޕލޯޑކޮށ ރޯލއައުޓ
ކުރުނ ފަދަ ކަނކަނ ކުރިއަށ ގެނދެވުނެވެ.
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 .2.7.2އެވެއަރނެސ އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ ސޕޮޓ ދެއކުނ:
އިނތިޚާބާއި ގުޅިގެނ އާނމުނ ހޭލުނތެރިކުރުމަށ ޗޮޕ އާޓސ އާއި ގުޅިގެނ ތިރީގައިވާ މައުލޫ ތަކަށ  1 2އޯޑިއޯ
އަދި ވީޑިއޯ ސޕޮޓވަނީ ތައޔާރުކޮށ ޕަބލިކ ސަރ ވިސ މީޑިއާގެ ޓީވީއެމ އިނތިޚާބު ނިމެނދެނ ދައކާފައެވެ .އަދި
އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުނ ފައިސާ ދައކައިގެނ ސަނގުޓީވީއާއި ،ވީޓީވީ އަދި ރާއޖެ ޓީވީ އިނ މި އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ
ސޕޮޓތައ ދައކާފައެވެ.
 .1ރަޖިސޓަރީވެފައިވާ ތަނނޫނ އެހެނ ތަނެއގައި ވޯޓުދިނުމަށ ރަޖިސޓަރީ ކުރުނ
ބ ގުޅޭ ގޮތުނ ޝަކުވާ ހުށައެޅުމަށ ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތ
 .2ރައޔިތުނގެ މަޖިލީހުގެ އިނތިޚާ ާ
 .3ކެމޕޭނ ކުރައވާ! އެނޓި-ކެމޕޭނ ނުކުރައވާ!
 .4އިނތިޚާބަށ ނުފޫޒު ފޯރުވުނ
 .5ސިޔާސީ ގޮތުނ ޙިޔާލު ތަފާތުވުމަކީ މައސަލައެއ ނޫނ!
 .6އިނތިޚާބު ތެރޭގައި ކުރުނ މަނާ ކަނތައތައ
ދބުނގެ ދައުރު
 .7ވޯޓުލާމަރުކަޒުގައި އޮބޒާވަރުނ/މޮނިޓަރުނ/ކެނޑިޑޭޓުނގެ މަނ ޫ
 .8ވޯޓުލާ މަރުކަޒު ކަށަވަރުކުރުމަށ  1212އަށ މެސެޖކުރުނ
ތ
 .9ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށ ވެއދުނ މަނާ ތަކެ ި
ރކަނ ހޯދުނ
 .10ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ފާހަގަ ޖެހުމަށ ޖިސމާނީ ގޮތުނ ނުކުޅެދިގެނވާ މީހުނ އެހެނ މީހެއގެ އެހީތެ ި
 .11އިނތިޚާބީ ކުށތައ
 .12ކާކުކަނ އަނގައިދޭ ރަސމީ ލިޔުނ
 .13ޤާނޫނީ ގޮތުނ ހުއދަ ވޯޓު ކަރުދާސ ނޫނ އެހެނ އެއވެސ އެއޗެއ ވޯޓު ފޮށޓަށލުނ.

މީގެއިތުރުނ މި ވީޑިއޯ ސޕޮޓތައ ވަނީ ޑިޕާޓމެނޓ އޮފ ނޭޝަނަލ ރެޖިސޓރޭޝަނއާއި ،މޯލޑިވސ ޓރާނސޕޯޓ
އެނޑ ކޮނޓެރެކޓިނގ ކޮމޕެނީގެ ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލޭ ފެރީ ޓަރ މިނަލގައި ހުނނަ ޓީވީތަކުނނާއި،

ސޓޭޓ

އިލެކޓރިކ ކޮމޕެނީ ލިމިޓެޑގެ މާ ޓީވީ އިނ އަދި ޕާރ ޓމަނޓ އޮފ ނޭޝަނަލ ރަޖިސޓރޭޝަނގެ ކައުނޓަރ
އޭރިޔާގައި ހުނނަ ޓީވީ އިނ ވެސ ވަނީ އިނތިޚާބުގެ މުއދަތުގައި ދައކާފައެވެ.
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 .2.7.2އެވެއަރނެސ ރޯޑ އިވެނޓސ:
ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައޤު ލިބިގެނވާ މީހުނގެ ރަޖިސޓރީއަށ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ މުއދަތުގަޔާއި އަދި ރަށވެހިވެފައިވާ
ރަށނޫނ އެހެނ ރަށެއގައި ރީރަޖިސޓަރ ކުރުމަށ ހުޅުވާލެވުނު މުއދަތުގައި

މާލޭގެ އެކި ސަރަޙައދުތަކުގައި އެކި

ދުވަސތަކުގައިވަނީ ރޯޑ އިވެނޓތަކެއ ކުރިއަށ ގެނދެވިފައެވެ .މިގޮތުނ ކުރިއަށ ގެނދެވުނު ޙަރަކާތތައ ތިރީގައި
އެވަނީއެވެ.
 2 0 1 2ފެބރުއަރީ
ކުރިމަތި)

01

ގެ ސޓޯލެއގައި ( މާފަނނު މަދަރުސާ

ވަނަ ދުވަހު ރަސފަނނު " ހަފތާރެސ"

 16:00އިނ  22:00އަށ ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައޤު ލިބިގެނވާ މީހުނގެ ރަޖިސޓަރީއަށ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި

އާއމު ހޭލުނތެރިކުރުމުގެ ޙަރަކާތެއ ކުރިއަށ ގެނދިޔުނ .އަދި މިހަރަކާތުގެ ތެރޭގައި ކުޑަ ކުދިނަށ ހާއސަ
ހަރަކާތތަކެއ ވެސ ވަނީ ކުރިޔަށ ގެނގޮސފައެވެ.
ރައޔިތުނގެ މަޖިލީހުގެ އިނތިޚާބު  2012ގެ ރީ-ރަޖިސޓރޭޝަނ އާއި ގުޅިގެނ  2012ފެބރުއަރީ  27ވާ ބުދަ
ދުވަހުގެ  15:00އިނ  12:00އަށ ނޯރތ ހާބަރ ޞަރަހައދުގައި ޑެސކ ބަހައޓައިގެނ ރީ -ރަޖިސޓރޭޝަނ ފޯމ
ބަލައިގަތުމާއި އިނތިޚާބަށ އާނމުނ ހޭލުނތެރިކުރުމުގެ ހަރަކާތެއ ކުރިއަށ ގެނދެވުނެވެ.
ރައޔިތުނގެ މަޖިލީހުގެ އިނތިޚާބު  2012ގެ ރީ-ރަޖިސޓރޭޝަނ އާއި ގުޅިގެނ  2012މާރޗ  01ވާ ހުކުރު
ދުވަހުގެ  1 6 : 0 0އިނ  2 2 : 0 0އަށ ރަސފަނނު ހަފތާރެސ ޞަރަހައދުގައި ޑެސކ ބަހައޓައިގެނ ރީ-
ރަޖިސޓރޭޝަނ ފޯމ ބަލައިގަތުމާއި އިނތިޚާބަށ އާނމުނ ހޭލުނތެރިކުރުމުގެ ހަރަކާތެއ ކުރިއަށ ގެނދެވުނެވެ.

 .2.7.2އެވެއަރނެސ ދަތުރުތަކާއި ޓރެއިނިނގތައ އަދި މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނތައ:
ރައޔިތުނގެ މަޖިލީހުގެ އިނތިޚާބު 2012

އަށ އާނމުނ ހޭލުނތެރިކުރުމަށ ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުނ ރާއޖޭގެ ބައެއ

އަތޮޅުތަކަށވަނީ ދަތުރުތަކެއ ކުރެވިފައެވެ .މިގޮތުނ ށ  ،ރ ،
އަމާޒުކޮށގެނ ރައޔިތުނގެ މަޖިލީހުގެ

ބ،

ފ،

ދ

އަތޮޅު ގައި ދިރިއުޅޭ ރައޔިތުނނަށ

އިނތިޚާބާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށދިނުމުގެ ސެޝަނތަކެއވަނީ އެރަށތަކުގައި

ކޮމިޝަނުގެ މެނބަރުނ ހިމެނޭ ގޮތަށ ކުރިއަށ ގެނދެވިފައެވެ.

އަދި މީގެ އިތުރުނ ސރީލަނކާގައި ދިރިއުޅޭ

ރައޔިތުނނަށ ވަނީ ހޭލުނތެރިކަމުގެ ޕރޮގރާމެއ ކުރިޔަށ ގެނދެވިފައެވެ.
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މީގެއިތުރުނ ތިރީގައި އެވަނީ އިނތިޚާބުގެ މަސައކަތާއި ގުޅޭގޮތުނ ކުރިއަށ ގެނދެވުނު ތަފާތު ޓރެއިނިނގ ތަކާއި
މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނތަކުގެ މައުލޫމާތެވެ.
ފރާތތައ
ކރެވުނު ަ
އަމާޒު ު

އވެރިނގެ
ބަ ި

ތ
މުއދަ ު

ދ
ޢަދަ ު

އިނތިޚާބާ ގުޅިގެނ ކޮމިޝަނގެ އެކި އެކި ސެކޝަނތަކުނ ކުރާ
މަސައކަތތަކަށ ވަގުތީ އަދި ދާއިމީ މުވައޒަފުނ އަހުލުވެރި ކުރުމަށޓަކައި

 22 – 22ފެބުރުއަރީ 2012

121

ބޭއވުނު ތަމރީނު ޕރޮގުރާމ
މޯލޑިވސ ޕޮލިސ ސަރވިސގެ ބޭފުޅުނނަށ ކުރިއަށ ގެނދެވުނު މައުލޫމާތު

 22މާރިޗު 2012

62

 15 – 2މާރިޗު 2012

70

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ އޮފިޝަލުނގެ ތަމރީނ ޕރޮގރާމ (މާލެ)

 20މާރިޗު –  02އޭޕރީލ 2012

2527

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ އޮފިޝަލުނގެ ތަމރީނ ޕރޮގރާމ (އަތޮޅުތެރެ)

 22މާރިޗު –  01އޭޕރީލ 2012

2612

ލިއޭސަނ އޮފިޝަލުނނަށ މައުލޫމާތު ދިނުމަށ ބޭއވުނު ސެޝަނ

 22މާރިޗު 2012

11

މޮނިޓަރުނނަށ މައުލޫމާތު ދިނުމަށ ބޭއވުނު ސެޝަނ

 21މާރިޗު –  01އޭޕރީލ 2012

27

އޮބޒާވަރުނ /ކެނޑިޑޭޓގެ މަނދޫބުނނަށ މައުލޫމާތު ދިނުމަށ ބޭއވުނު ސެޝަނ

 21މާރިޗު –  01އޭޕރީލ 2012

21

 02 – 01އޭޕރީލ 2012

52

ސެނޓރަލ ގރައުނޑ

 02އޭޕރީލ 2012

22

ކޯރޑިނޭޓަރުނގެ ޓރޭނިނގ

 02އޭޕރީލ 2012

60

ރާއޖެއިނ ބޭރުގެ އޮބޒާރވަރުނނަށ ބޭއވުނު މަޢުލޫމާތު ސެޝަނ

 02އޭޕރީލ 2012

22

ދިނުމުގެ ސެޝަނ
ޓރޭނަރުނގެ ތަމރީނ ޕރޮގރާމ

ވޯޓުލުމުގެ މަރުޚަލާތަކަށ ކޮމިޝަނގެ މުވައޒަފުނ އަހުލުވެރިކުރުމަށ ބޭއވުނު
ތަމރީނު ޕރޮގުރާމ

.2.7.5

ރަށވެހިވެފައިވާ ރަށނޫނ އެހެނ ތަނެއގައި ނުވަތަ ރަށެއގައި ވޯޓުލުމަށޓަކައި ރަޖިސޓަރީވުމަށ ފުރުޞަތު

ހުޅުވާލުނ
ރައޔިތުނގެ މަޖިލީހުގެ އިނތިޚާބު  2012ގެ ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައޤު ލިބިފައިވާ މީހުނގެ ރަޖިސޓަރީ އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ
ޑިޕާޓމަނޓ އޮފ ނޭޝަނަލ ރަޖިސޓރޭޝަނުނ ލިބުނު މަޢުލޫމާތުގެ މައޗަށ ބިނާކޮށެވެ .އަދި އެގޮތުނ  06އެޕރީލ
 2 0 1 2އަށ  1 2އަހަރު ފުރޭ މީހުނގެ ލިސޓެއ ޑިޕާޓމަނޓ އޮފ ނޭޝަނަލ ރަޖިސޓރޭޝަނުނ ހޯދުނެވެ .މި
ލިސޓު ތައޔާރުކޮށ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށ އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުގެ ވެބސައިޓުގައި ޢާނމު
ކުރެވުނެވެ.
މި ލިސޓަށ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައި ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ އިނތިޒާމު،

މީހުނ ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ

ރަށަކުނ އެރަށެއގެ ކައުނސިލ އިދާރާގައާއި އައޑޫ ސިޓީ އަދި ފުވައމުލަކު ސިޓީގެ އަވަށތަކުގެ އޮފީސތަކުގަޔާއި
މާލޭގައި ނަމަ އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނ (ޕޯޓ ކޮމޕލެކސ ބިލޑިނގ) ގައި ހަމަޖެއސުނެވެ.
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ލި ސޓަށ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށ ދެވުނު މުއދަތުތައ

ލިސޓު ޝާއިޢު ކުރެވުނު ތާރީޙ

ލިސޓަށ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށ ދެވުނު މުއދަތު

 22ޖެނުއަރީ 2012

 22ޖެނުއަރީ  2012އިނ  02ފެބުރުވަރީ 2012

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައޤު ލިބިފައިވާ މީހުނގެ ރަޖިސޓަރީއަށ ގެނެވުނު ބަދަލުތައ  1 5ފެބުރުވަރީ  2012ގައި ދިވެހި
ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށ ކޮމިޝަނުގެ ވެބސައިޓުގައި ޢާނމު ކުރެވުނެވެ .އަދި މި ލިސޓަށ

ޝަކުވާ

ހުށަހެޅުމަށ  15ފެބުރުވަރީ  2012އިނ  26ފެބުރުވަރީ  2012ގެ ނިޔަލަށ ފުރުޞަތު ދެވުނެވެ.
ރަށވެހިވެފައިވާ ރަށނޫނ އެހެނ ތަނެއގައި ވޯޓުލުމަށ ހުޅުވާލުނ
ރައޔިތުނގެ މަޖިލީހުގެ އިނތިޚާބު  2 0 12ގައި ވޯޓުލާނ ރަޖިސޓަރީކޮށފައިވަނީ ރިޔާސީ އިނތިޚާބު  2 0 12ގައި
ރަޖިސޓަރީވެފައިވާ ތަނ ނޫނ އެހެނ ތަނަކަށ ރަޖިސޓަރީވާނ އެދޭ ފަރާތތަކެވެ .އެގޮތުނ ވޯޓު ލުމަށޓަކައި،

ރީ-

ރަޖިސޓަރީވާނ އެދޭ ފަރާތތަކުނ ރީ-ރަޖިސޓަރީވުމަށ  1 2ދުވަހުގެ މުއދަތެއ ދެވުނެވެ .މި މުއދަތުގެ ތެރޭގައި
ތިރީގައިވާ ތަނތަނުގައި ފޯމު ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުމުގެ އިނތިޒާމ ހަމަޖެއސުނެވެ.


މާލެ ސިޓީގައި އިނތިޚާބާ ބެހޭ މަރުކަޒު (ބައު ޖަމާލުއދީނ)



ރާއޖޭގެ މީހުނ ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއގެ ރަށު ކައުނސިލ އިދާރާތަކުނ



އައޑޫ ސިޓީ ކައުނސިލ އިދާރާ



ފުވައމުލަކު ސިޓީގެ އަވަށތަކުގެ އޮފީސތަކުނ



ރާއޖެއިނބޭރު

ޤައުމުތަކުގައި

އެންބަސީތަކުނ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިނތިޚާބުގައި ރާއޖެއިނބޭރުގައާއި އަދި ބައެއ ރިސޯޓުތަކުގައި

ވޯޓުފޮށި

ބަހައޓާނެކަމަށ

ހުނނަ

ދިވެހިރާއޖޭގެ

ޢިއުލާނުކޮށފައިވީ

ރަޖިސޓަރީކޮށފައި ނުވާތީވެ،

ކޮނސިއުލޭޓ

ނަމަވެސ

ކޮމިޝަނުނ

އޮފީސތަކުނނާއި

ދިވެހިރާއޖޭގެ

ކަނ ޑައަޅާފައިވާ

ޢަދަދަށ

އެވޯޓު ފޮށިތަކަށ ރަޖިސޓަރީ ވެފައިވާ މީހުނ އަލުނ އެހެނ ތަނަކަށ

ވޯޓުލުމަށ ރީ-ރަޖިސޓަރީވުމަށ ފުރުޞަތު ދެވުނެވެ .އަދި ރަޖިސޓަރީ ކޮށފައިވާ ފޮށީގެ މަޢުލުމާތާއި ގުޅިގެނ
ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށ ފުރުޞަތު ދެވުނެވެ.
އަދި މީގެ އިތުރުނ ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައޤު ލިބިފައިވާ މީހުނގެ ފައިނަލ ލިސޓަށ އިދާރީ އެއވެސ ޝަކުވާއެއ ވާނަމަ
ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށ މުއދަތެއވެސ ދެވުނެވެ.
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ރީ -ރަޖިސޓަރީ ކުރުމަށ ދެވުނު މުއދަތުތަށ
ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައޤު ލިބިފައިވާ މީހުނގެ ފައިނަލ ލިސޓު ޢާނމުކުރުނ
 06އެޕރީލ  2012ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއވި ރައޔިތުނގެ މަޖިލީހުގެ އިނތިޚާބުގެ ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައޤު
ލިބިފައިވާ މީހުނގެ ފައިނަލ ރަޖިސޓަރީ  2 2މާރިޗ  2 0 1 2ގައި ކޮމިޝަނުގެ ވެބސައިޓުގައި އާނމު
ކުރެވުނެވެ.
ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައޤު ލިބިފައިވާ މީހުނގެ ލިސޓުގައި ކެނޑިޑޭޓުނ ނުވަތަ ކެނޑިޑޭޓުނ ކަނޑައަޅާ ފަރާތތަކުނ
ސޮއިކުރުނ
ރައޔިތުނގެ މަޖިލީހުގެ އިނތިޚާބު  2 0 1 2ގެ ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައޤު ލިބިފައިވާ މީހުނގެ ލިސޓުތަކުގައި
ކެނޑިޑޭޓުނ ނުވަތަ ކެނޑިޑޭޓުނ ކަނ ޑައަޅާ ފަރާތތަކުނ ސޮއިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު  22މާރިޗ  2012އިނ
 26މާރިޗ  2012ގެ ނިޔަލަށ ހުޅުވާލެވުނެވެ.
ތަފޞީލ
ތ
ވނު މުއދަ ު
ކރުމަށ ދެ ު
ރ-ރަޖިސޓަރީ ު
ީ

ތ
މުއދަ ު
މރިޗ 9182
ރވަރީ  9182އިނ ާ 19
ފބު ު
ެ 81

ތވެ ،އެ ވޯޓު ފޮށިތަކަށ
ޢދަދަށ ރަޖިސޓަރީކޮށފައި ނުވާ ީ
ފއިވާ ަ
އޅާ ަ
ކަނޑަ ަ
ދވުނު
ރމަށ ެ
ނކަށ ރީ-ރަޖިސޓަރީކު ު
ފއިވާ މީހުނ އެހެނ ތަ ަ
ރަޖިސޓަރީ ވެ ަ

މރިޗ 9182
 10މާރިޗ  9182އިނ ާ 12

ތ
މުއދަ ު
ހޅުމަށ
ގޅިގެނ ޝަކުވާ ހުށަ ެ
މތާއި ު
ށގެ މަޢުލޫ ާ
ފއިވާ ފޮ ީ
ރ-ރަޖިސޓަރީ ކޮށ ަ
ީ
ތ
ވނު މުއދަ ު
ދެ ު
ކވާ
ނމަ ޝަ ު
ޝކުވާއެއ ވާ ަ
ަ
އދާރީ އެއވެސ
ފައިނަލ ލިސޓަށ ި
ތ
ދވުނު މުއދަ ު
ޅމަށ ެ
ހުށަހެ ު
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 .2.7.6އޮބޒާވަރުނނާއި މޮނިޓަރުނ އަދި ކެނޑިޑޭޓުނގެ މަނދޫބުނ
މި އިނތިޚާބުގައި ޙަރަކާތތެރިވާނެ އޮބޒަރވަރުނ އަދި މޮނިޓަރުނނަށ ވުމަށ މިކޮމިޝަނުނ ހުޅުވާލެވުނެވެ .މި ގޮތުނ
އޮބޒާވަރަކަށ އަދި މޮނިޓަރަކަށ ވުމަށއެދި ކުރިމަތިލުމަށ ފެބރުއަރީ  05އިނ ފެށިގެނ  22ފެބރުއަރީ އާ ހަމަޔަށ
އަދި ގިނަ ފަރާތތަކެއގެ އެދުމުގެ މަތިނ މިމުއދަތު ވަނީ

ހުޅުވާލިއެވެ.

 2 2ފެބރުއަރީ އާ ހަމައަށ

އިތުރުކުރައވާފައެވެ .މިގޮތުނ މުއދަތު ހަމަވިއިރު އޮބޒާވަރުނގެ ގޮތުގައި  1222އަދި މޮނިޓަރުނގެ ގޮތުގައި 2002
ފަރާތަކަށ ފާސވަނީ ދޫކުރެވިފައެވެ .ހުއދަ ދޫކުރެވިފައިވާ އޮބޒާވަރުނގެ ތެރޭގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި،

ޖަމިއޔާ

ޖަމާއަތތަކާއި ،އަމިއލަ ފަރުދުނވެސ ހިމެނެއެވެ .އަދި މޮނިޓަރުނގެ ތެރޭގައި ރާއޖޭގައި ހިނގާ ބޮޑެތި ޓީވީ ،ރޭޑިއޯ
ސޓޭޝަނތަކާއި،

ރަށރަށުގައި ހިނގާ އޮނލައިނ ނޫސތަކާއި،

މަޖައލާފަދަ ތަނތަނ ހިމެނެވެ .މި އިނތިޚާބުގައި

ޙަރަކާތތެރިވާނެ ކެނޑިޑޭޓުނގެ މަނދޫބުނނަށ ވުމަށ މިކޮމިޝަނުނ ހުޅުވާލާފައި ވަނީ ފެބރުއަރީ  22އިނ ފެށިގެނ
 7މާރިޗު

އަށެވެ .މިގޮތުނ މުއދަތު ހަމަވިއިރު ކެނޑިޑޭޓުނގެ މަނދޫބުނގެ ގޮތުގައި  1612ފަރާތަކަށ ވަނީ ފާސ

ދޫކުރެވިފައެވެ.
މި އިނތިޚާބުގައިވެސ އޮބޒާވަރުނނާއި،

މޮނިޓަރުނނާއި،

ކެނޑިޑޭޓުނގެ މަނދޫބުނގެ އަތމަތީ ފޮތ ތައޔާރުކޮށ

އެފަރާތތަކާއި ވަނީ ހިއސާކުރެވިފައެވެ .އަދި ވޯޓަރ އެޑިއުކޭޝަނ ސެކޝަނުނ ކުރިއަށ ގެނދާ ޓރޭނިނގ އޮނނާނެ
ވާހަކަ އެފަރާތތަކާއި ގުޅާ އެނގުމަށފަހު ފައިނަލ ލިސޓު ވެބސައިޓުގައި އަޕލޯޑ ކުރެވި،

ތަފާސ ހިސާބުތައ ވަނީ

މެމބަރުނނަށ ފޮނުވިފައެވެ.
ރައޔިތުނގެ މަޖިލީހުގެ އިނތިޚާބު އޮބޒާރ ވ ކުރުމަށ ރާއޖެއިނ ބޭރުގެ  25އޮބޒާވަރުނނަށ ހުއދަ ދީފައިވެއެވެ.
ބޭރުގެ އޮބޒާވަރުނނަށ މި އިނތިޚާބާ ބެހޭ ގޮތުނ މައުލޫމާތު ދެއވުމަށ  0 2އޭޕރިލ  2 0 1 2ވަނަ ދުވަހު ވަނީ
ކޮމިޝަނ މެމބަރުނނާއެކު،

ކޮމިޝަނުގައި ބައދަލުވުމެއ ބާއވާފައެވެ .އަދި އިނތިޚާބު ނިމިގެނ މިފަރާތތަކަށ

ޑީބރީފިނގ މީޓިނގ އެއވެސ  02އޭޕރިލ  2012ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ބާއވާފައެވެ .މި ބައދަލުވުމުގައި މި އިނތިޚާބު
އޮބޒާވކުރުމުގައި އެބޭފުޅުނނަށ ފާހަގަވި ކަނކަމާއި،

ރަނ ގަޅުކުރުމަށ ހުށަހަޅާ ކަނތައތަކާމެދު ވަނީ ހުރިހާ

ބޭފުޅުނވެސ ފީޑބެކ ދެއވާފައެވެ.
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އޮބްޒާވަރުންގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޤައުމުތަކުން ހަރަކާތްތެރިވި ފަރާތްތައް
ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން

02

އިލެކްޝަންސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފް ޖޯޖިއާ

02

އިންޑިޕެންޑެންޓް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން އޮފް ޖޯޑަން

02

އޭޝިއަން ނެޓްވާރކް ފޮރ ފްރީ އިލެކްޝަންސް

06

ކޮމިޝަން އޮން އިލެކްޝަންސް ،ފިލިޕީންސް

02

ކޮމަންވެލްތް

12

ޖަޕާން ޑެލިގޭޝަން

02

 .2.2ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ ނިޒާމ


ރައޔިތުނގެ މަޖިލީހުގެ އިނތިޚާބު  2 0 1 2އާ ގުޅިގެނ ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ބެލުމަށޓަކައި ޤާނޫނު ނަނބަރު:
 ( 2 0 0 2 / 1 1އިނތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާނމު ޤާނޫނު) ގެ  6 2ވަނަ މާއދާގައި ބަޔާނކޮށފައިވާ ގޮތުގެމަތިނ
އިނތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާ ބެލުމުގެ ނިޒާމު އެކަށައެޅުމުގެ ގޮތުނ ،ރައޔިތުނގެ މަޖިލީހުގެ އިނތިޚާބުގެ ގަވާއިދު R-
 2 / 2 0 1 2ގެ  2 2ވަނަ މާއދާގެ ( ހ ) ގެ ދަށުނ ހުށަހެޅޭ އިނތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާތައ،

ބަލައި ފިޔަވަޅު

އެޅުމަށޓަކައި  5މެނބަރުނ ހިމެނޭގޮތަށ ޤައުމީ އިލެކޝަނސ ކޮމޕލެއިނޓސ ބިއުރޯ 2012 ،ޖަނަވަރީ 22
ވީ ހޯމަ ދުވަހު އެކުލަވާލެވުނެވެ.

އަދި އަތޮޅު/

ސިޓީތަކުގައި އިލެކޝަނސ ކޮމޕލެއިނޓސ ބިއުރޯތައ

ޤާއިމކުރެވުނެވެ .މިގޮތުނ ކޮމޕލެއިނޓސ ބިއުރޯއަށ ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާތަކުގެ ޚުލާސާ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
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ބވަތ
ވގެ ާ
ޝަކު ާ

ލ
ޖުމ ަ

ޅ
ގ ޭ
ރ -ރަޖިސޓރޭޝަނއާ ު
ީ

16

ޅ
ގ ޭ
އއި ު
ރ ާ
ދއި ާ
ތޚާބީ ާ
އިނ ި

37

ޅ
މވައޒަފުނގެ ސުލޫކާއި ގު ޭ
ތޚާބީ ު
އިނ ި

6

ޅ
ވޯޓާސ ލިސޓާއި ގު ޭ

20

ރ
ފޯޖަ ީ

1

ޅ
ރިޝވަތާއި ގު ޭ

6

ޅ
އގު ޭ
ނމާ ި
ވޯޓު ގު ު

2

ޅ
މއި ގު ޭ
ކރު ާ
މޓީރިއަލ ހުއދަ ނުހޯދާ ބޭނުނ ު
ކރާ ކެމޕެއިނ ެ
ބގައި ބޭނުނ ު
ތޚާ ު
އިނ ި

2

ޅ
ގ ޭ
އވާ ކެނޑިޑޭޓުނނާއި ު
ރމަތިލާފަ ި
ތޚާބަށ ކު ި
އިނ ި

2

ޚ
ގ ޭ
އއި ު
ސ ާ
ކެނޑިޑެނ ީ

1

ނވުނ
ފއި ު
ގއި ހިމެނި ަ
އރާގެ ބައެއ ގެތަށ ފަހުނ ލިސޓު ަ
ދާ ި

1

ހ
އބެ ޭ
ރމާ ި
ކެނޕެއިނ ކު ު

9

ޚ
ގ ޭ
ވމާ ު
ފރު ު
ކެނޑިޑޭޓުނނަށ ނުފޫޒު ޯ

3

ޅ
ގ ޭ
ފޝަލުނގެ ސުލޫކާއި ު
ތޚާބީ އޮ ި
އިނ ި

10

ޅ
ގ ޭ
އއި ު
އރާގެ ގެ ާ
ދާ ި

1

ޅ
ގ ޭ
ވޯޓު ފޮށޓާއި ު

3

ޅ
ގ ޭ
ތއި ު
ރވޭގޮ ާ
ގއި ޢަމަލުކު ެ
ޒ ަ
ވޯޓުލާ މަރުކަ ު

19

ޅ
އގު ޭ
ހ ި
ވޯޓު ކަރުދާ ާ

11

ރ
ދ ީ
އި ާ

2

ޅ
ގ ޭ
މއި ު
ދނު ާ
ނއި ި
ވޯޓުފޮށި ގު ަ

17

ޅ
ގ ޭ
ތއި ު
ގ ާ
އވާ ޮ
ފ ި
ގއި ކަނހިނގާ ަ
ޒ ަ
ވޯޓުލާ މަރުކަ ު

14

އޅުނ
ގއި ކަނޑަ ެ
ސައޙަ ވޯޓު ބާޠިލ ވޯޓެއގެ ގޮތު ަ

1

ރވުނ
ވޯޓަށ ނުފޫޒު ފޯ ު

1

ޅ
އގު ޭ
ޖއާ ި
ވޯޓު ނަތީ ާ

1

އެހެނިހެނ

2

ލ
ޖުމ ަ
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 2012އެޕރީލ  6ވަނަ ދުވަހު ބޭއވުނު ރައޔިތުނގެ މަޖިލީހުގެ އިނތިޚާބު  2012އާ ގުޅިގެނ ،އިނތިޚާބަށ
ކުރިމަތިލުމަށ ޝަރުތު ފުރިހަމަނުވުމާ ގުޅޭ މައސަލަތައ ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓަށ އަދި ވޯޓު ދިނުމުގެ
ޙައޤު ލިބިގެނވާ މީހުނގެ ރަޖިސޓަރީއާ ގުޅޭ މައސަލަތައ ދިވެހިރާއޖޭގެ ހައިކޯޓަށ ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ .މި
ގޮތުނ ދިވެހިރާއޖޭގެ ކޯޓުތަކަށ ހުށަހަޅާ ބަލައިފައިވާ މައސަލަތަކުގެ ޚުލާސާ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ބވަތ
ވގެ ާ
ޝަކު ާ

ލ
ޖުމ ަ

ޖގެ ސުޕރީމ ކޯޓު)
ދވެހިރާއ ޭ
ގޅޭ ( ި
ނވުމާ ު
ރހަމަ ު
ޝރުތު ފު ި
ަ
ރމަތިލުމަށ
ތޚާބަށ ކު ި
އިނ ި

2

ހއި ކޯޓު)
ދވެހިރާއޖޭގެ ަ
ގޅޭ ( ި
ރއާ ު
މގެ ޙައޤު ލިބިގެނވާ މީހުނގެ ރަޖިސޓަ ީ
ވޯޓު ދިނު ު

7

ޕރޮކިއުމެނޓ ސެކޝަނުނކޮށފައިވާ މަސައކަތތައ -:



އިނތިޚާބާއި ގުޅިގެނ ހޯދަނޖޭ ތަކެއޗާއި ޚިދުމަތ ބޭނުނވި ތާރީޚަށ ސެކޝަނތަކަށ ފޯރުކޮށދިނުނ.



އިނތިޚާބު އޮބޒާރ ވ ކުރުމަށ ރާއޖޭނ ބޭރުނ ވަޑައިގެނނެވި ޑެލިގޭޓުނގެ ހުރިހާ އިނތިޒާމތައ
ހަމަޖެއސުމުގެ މަސައކަތ.



މާލޭސިޓީގައި ގާއިމުކުރެވުނު ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގެ ސެޓަޕތައ ފައިނޭނސ ސެކޝަނުގެ މުވައޒަފުނނާއި
ގުޅިގެނ ތައޔާރުކުރުނ.



އަތޮޅުތަކަށ ވޯޓުނެގުމަށ ބޭނުނވާ ތަކެތި އަދި ސެކިއުރިޓީ ފޮށިގަނ ޑުތައ ފޮނުވުމުގައި ޕރޮކިއުމަނޓ
މުވައޒަފުނ އެހީތެރިވުނ.
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 2012 .2.2ވަނަ އަހަރު ބޭއވުނު ބައދަލުވުނތަކާއި ހަރަކާތ ތަކުގެ ތެރެއިނ

”ނޭޝަނަލް ރިފޯމް ޕާޓީ“ ގެ ނަމުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމަށް ކުރަންޖެހޭ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު  2119އަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން

މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއަދަ ދެއްވުން.

ފ .ނިލަންދޫގައި ބޭއްވުނު މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އައު ލޯގޯ އާއި ކުލަ އިފްތިތާޙް ކުރުމާއި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު އިޢުލާން ކުރުމަށް ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ށ.ކޮމަންޑޫ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ސަންގު ޓީވީ ޕްރޮޤްރާމެއްގައި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ޕީ.އެސް.އެމް ހަބަރު ޕްރޮޤްރާމެއްގައި

ގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން
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ވޯޓާސް ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލުމާއި ގުޅިގެން

ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ދަފްތަރުގައި

ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ރޯޑް އިވެންޓްގެ ތެރެއިން

ހިމަނައި ،ރަޖިސްޓަރީވި ކަމުގެ ސެޓިފިކެޓް ޙަވާލުކުރުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް

ދަރުމަވަންތަ ޕާޓީގެ ނަމުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ

ލަންކާގައި ބޭއްވުނު އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން

މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދިނުން.

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން ތަރުތީބުކުރުން

ޓްރޭނަރުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވުނު ޕްރޮޤްރާމްގެ ތެރެއިން
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ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކުރުމަށް،
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ޚާއްސަ ޕްރެސް ބްރީފިންގ

އިންތިޚާބަށް އޮފިޝަލުން ތަމްރީންކުރުމަށް ބޭއްވުނު ޕްރޮޤްރާމްގެ ތެރެއިން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު  2119ގެ ތެރެއިން

ފޮރިން އޮބްޒާވަރުންނަށް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ބޭއްވުނު ބްރީފިންގ ސެޝަން

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

އިންތިޚާބުތަކާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި ޑީ ބްރީފިން ސެޝަންގެ ތެރެއިން
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އިންތިޚާބުތަކާއި ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން
ފުލުހުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން

އައި.ސީ.ޕީ.އެސް ފޯރަމް ހުޅުވުމުގެ ރައްސްމީއްޔާތުގެ ތެރެއިން

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

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު  2119ގެ ނަތީޖާ އިޢުލާން ކުރުމުގެ ރަސްމީއްޔާތުގެ ތެރެއިން

 2119ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން.

ޑިމޮކުރަސީ ރަން 2119

94

 .2ކޮމިޝަނުނ ބާއވާފައިވާ އެހެނިހެނ އިނތިޚާބު
 .2.1ދިވެހިރާއޖޭގެ ބާ ކައުނސިލުގެ އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ މެނބަރަކު ހޮވުމަށ ބާއވާ އިނތިޚާބު 2012
ޤާނޫނު ނަނބަރު  ( 5/2012ދިވެހިރާއޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަނނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  11ވަނަ މާއދާގެ ދަށުނ އެކުލަވާލަނޖެހޭ
ދިވެހިރާއޖޭގެ ބާ ކައުނސިލުގެ އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ އިނތިޚާބު ،މި ދެނނެވި ޤާނޫނަށ ޢަމަލު ކުރަނ ފަށާތާ
 ( 2 1އެކާވީސ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބާއވާނީ އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުނ ކަނ ޑައަޅާ އުޞޫލަކުނ އިލެކޝަނ
ކޮމިޝަނުނކަނ ބަޔާނކޮށފައިވުމުނ ،މި އިނތިޚާބު 2012 ،ޖުލައި  12ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއވުމަށ އިލެކޝަނސ
ކޮމިޝަނުނ ނިނމާ ،ދިވެހިރާއޖޭގެ ބާ ކައުނސިލުގެ އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީ އިނތިޚާބަށ ކުރިމަތިލުމަށ އެދޭ ފަރާތތަކަށ
އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލީ 2012 ،ޖުލައި  01ވީ ހޯމަ ދުވަހުނ ފެށިގެނ 2012 ،ޖުލައި  05ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު
 05:00އާ ހަމަޔަށ މިކަނ ޢާނމުކޮށފައިވަނީ  01ޖުލައި  2012ގައި،

ކޮމިޝަނުގެ ނަނބަރު)A)CA- :

 2012/120އިޢުލާނުނނެވެ.
ދިވެހިރާއޖޭގެ ބާ ކައުނސިލުގެ ފުރަތަމަ އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ އިނތިޚާބު ބޭއވުމަށޓަކައި ،ވޯޓުލާ ސަރަހައދުތަކާއި ވޯޓު
ނަގާ މަރުކަޒުތައ ކަނޑައަޅައި ،ވޯޓުނެގުމަށ ބޭނުނކުރާނެ ވޯޓު ކަރުދާސ ފަރުމާކޮށ ،ވޯޓު ކަރުދާސ ޗާޕުކުރެވޭނެގޮތ
އިނތިޒާމުކޮށ،

ޗާޕުކުރެވުނު ވޯޓު ކަރުދާސ ޗެކުކޮށ،

އިނތިޒާމު ހަމަޖައސައި،

ރައކާތެރިކަމާއެކު ވޯޓު ކަރުދާސ މަރުކަޒުތަކަށ ފޮނުވުމުގެ

ވޯޓު ނެގުމާއި ގުނުމުގެ މަސައކަތ ވިލަރެސކޮށ ބެލެހެއޓުނެވެ  .މި އިނތިޚާބުގައި

ބަހައޓާފައިވަނީ މުޅި ޖުމުލަ  0 2ވޯޓުފޮށޓެވެ .އެއީ މާލެ ސިޓީ ގައި  0 2ވޯޓުފޮށި އަދި އައޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ
ޝަރަފުއދީނ ސކޫލުގައި  01ވޯޓުފޮށޓެވެ .މާލޭގައި ފޮށި ބަހައޓާފައިވަނީ އިނތިޚާބާ ބެހޭ މަރުކަޒު ބާ ޖަމާލުއދީނގެ
ޓރެއިނިނގ ހޯލުގައެވެ.

މި އިނތިޚާބަށ ކުރިމަތިލި  2 2ފަރާތުނ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުނތައ އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުނ ދިރާސާ ކުރުމަށފަހު،
ޤާނޫނު ނަނބަރު ( 2012/5ދިވެހިރާއޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަނނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  10ވަނަ މާއދާގައި ބަޔާނކޮށފައިވާ ގޮތަށ
މެނބަރު ކަމަށ ކުރިމަތިލުމަށ ޝަރުތު ހަމަނުވާ އެކަކުގެ ހުށަހެޅުނ ބާތިލކޮށ އެކަމުގެ ލިޔުނ އެފަރާތާ
ހަވާލުކުރެވުނެވެ .އަދި އެހެނ ފަރާތތަކަކީ ޤާނޫނުގައިވާ ޝަރުޠުތައ ހަމަވާ ބައެއގެ ގޮތުގައި ނިނމައި  5ގަޑިއިރު
ތެރޭގައި އެފަރާތތަކަށ އެކަމުގެ ލިޔުނވެސ ހަވާލުކުރެވުނެވެ.
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އދަދުތައ
ރމަތިލީ މީހުނގެ ަ
ތގައި ކު ި
ޚބު  2012އަށ ކެނޑިޑޭޓުނގެ ގޮ ު
ކޓިވ ކޮމިޓީގެ އިނތި ާ
ޖގެ ބާ ކައުނސިލުގެ އެގޒެ ެ
ހރާއ ޭ
ދިވެ ި
ރައީސ ކަމަށ

2

ނައިބު ރައީސ ކަމަށ

2

ބރު ކަމަށ
މެނ ަ

12

ދ
ދ ު
ހުށަހެޅުނ ބާޠިލު ކުރި އަ ަ

1

މތިލީ ފަރާތެއ)
ބރު ކަމަށ ކުރި ަ
(މެނ ަ
ދ
ދ ު
ވދަ ކުރި ކެނޑިޑޭޓުނގެ ޢަ ަ
ޖުމލަ ާ

ދިވެހިރާއޖޭގެ

ބާ

ކައުނސިލުގެ

ކުރެވިފައިވަނީ،

22

އެގޒެކެޓިވ

ކޮމިޓީގެ

އިނތިޚާބަށ ކުރިމަތިލީ މީހުނގެ ނަނތައ ތަރުތީބު

 2012ޖުލައި  06ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ  16: 00ގައި އިނތިޚާބާ ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ( ބައު

ޖަމާލުއދީނގެ) ޓރެއިނިނގ ހޯލުގައެވެ .ކެނޑިޑޭޓުނގެ ނަނތައ ތަރުތީބު ކުރުމަށފަހު،

ހަމަ އެދުވަހު ނަނތައ

ތަރުތީބުކުރެވިފައިވާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނުނ ޢާނމުކޮށ އިޢުލާނ ކުރިއެވެ.
މި އިނތިޚާބުގައި ބަހައޓާފައިވަނީ މުޅި ޖުމުލަ  02ވޯޓުފޮށޓެވެ .އެއީ މާލެ ސިޓީ ގައި  0 2ވޯޓުފޮށި އަދި އައޑޫ
ސިޓީ ހިތަދޫ ޝަރަފުއދީނ ސކޫލުގައި  01ވޯޓުފޮށޓެވެ .މާލޭގައި ފޮށި ބަހައޓާފައިވަނީ އިނތިޚާބާ ބެހޭ މަރުކަޒު ބާ
ޖަމާލުއދީނގެ ޓރެއިނިނގ ހޯލުގައެވެ .މިއިނތިޚާބުގައި ހަރަކާތތެރިވާ އޮފިޝަލުނގެ މަސައކަތާ ގުޅޭގޮތުނ މަޢުލޫމާތު
ދިނުމަށ  2012ޖުލައި  10ވީ ބުދަ ދުވަހު  2ގަޑިއިރުގެ ތަމރީނ ޕރޮގރާމެއ ހިނގުނެވެ.
ދިވެހިރާއޖޭގެ

ބާ

ކައުނސިލުގެ

އެގޒެކެޓިވ

ކޮމިޓީގެ

އިނތިޚާބުގައި

ވޯޓުނެގުމަށ

ބޭނުނކުރި

ވޯޓުކަރުދާސ

ފަރުމާކުރުމަށފަހު ،ވޯޓުކަރުދާސ ޗާޕު ކުރުމުގެ މަސައކަތ ހަވާލުކުރީ ،ނޮވެލޓީ ޕރިނޓަރސ އެނޑ ޕަބލިޝަރސ
ޕރައިވެޓ ލިމިޓެޑަށެވެ.
ވަކިވަކިނ ބަލައި،

ޗާޕކުރެވުނު ވޯޓު ކަރުދާހުގައި އެއވެސ މައސަލައެއ ހުރިތޯ ކޮނމެ ވޯޓު ކަރުދާސކޮޅެއ
ޗެކކުރެވުނެވެ .ވޯޓު ކަރުދާސތައ ޗެކކުރުމުގެ މަސައކަތ ނިމުމާއެކު،

ލިބިފައިވާ މީހުނގެ ލިސޓުގައިވާ ޢަދަދަށ،

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައޤު

ސެކިއުރިޓީ އުރަތަކުގައި ވޯޓު ކަރުދާސ ބަނދުކުރެވުނެވެ .ޤާނޫނުގައި

ބުނެފައިވާގޮތުގެ މަތިނ މި އިނތިޚާބުގައި ބޭނުނކުރުމަށޓަކައި ޗާޕުކޮށފައިވަނީ  ( 2 , 5 0 6ހަތަރުހާސ ފަސސަތޭކަ
ހައެއ) ވޯޓު ކަރުދާހެވެ.
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 .2.2ޖުޑީޝަލ ސަރވިސ ކޮމިޝަނަށ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހޮވުމުގެ އިނތިޚާބު 2012
 2012ޖޫނ  27ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓގައި ޝާޢިއު ކުރެވުނު،

ޤާނޫނު ނަނބަރު 2012/5

( ދިވެހިރާއޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަނނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  6 2ވަނަ މާއދާގެ ( ށ ) ގައި ބުނާގޮތުނ މި ޤާނޫނަށ އަމަލުކުރަނ
ފަށާއިރު،

ޤާނޫނު އަސާސީގެ  1 5 2ވަނަ މާއދާގެ ( މ ) ގެ ދަށުނ ޖުޑީޝަލ ސަރ ވިސކޮމިޝަނަސ

އިނތިކާބުކޮށފައިވާ މެނބަރުގެ މެނބަރުކަނ ،މި ޤާނޫނަށ ޢަމަލުކުރަނ ފެށުމާއެކު ނިމުމަކަށ އާދެއެވެ .
މިހެނކަމުނ ،ހަމަ އެމާއދާގެ (ނ) ގައި ބުނާ ގޮތަށ ޖުޑީޝަލ ސަރވިސ ކޮމިޝަނަށ އިނތިޚާބުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލު
އިނތިޚާބު ކުރުމަށޓަކައި ބާއވަނޖެހޭ ފުރަތަމަ އިނތިޚާބު،

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުނ އިނތިޚާބުކުރެވޭ ބާ ކައުނސިލުގެ

އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީ އިނތިޚާބުކުރެވޭ ދުވަހުނ ފެށިގެނ ގިނަވެގެނ  ( 15ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބާ ކައުނސިލުގެ
އެގޒެކެޓިވ ބޯޑުނ ކަނ ޑައަޅާ އުޞޫލަކުނ،

ބާއވަނ ޖެހެއެވެ .އަދި މި އިނތިޚާބު ބޭއވުމަށ ދިވެހިރާއޖޭގެ ބާ

ކައުނސިލަށ ފަނނީ އަދި ޢަމަލީ އެހީތެރިކަނ ފޯރުކޮށދިނުމަށ އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުނ ނިނމިއެވެ.

އަދި

މިއިނތިޚާބު ބާއވާނެ ތާރީޚަކީ  2 0 1 2ޖުލައި  2 7ވާ ހޮނިހިރު ދުވަސ ކަމުގައި ދިވެހިރާއޖޭގެ ބާ ކައުނސިލުނ
ކަނ ޑައަޅައި ،އިނތިޚާބަށ ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު 2012 ،ޖުލައި  21ވީ އާދީއތަ ދުވަހުގެ ހެނ ދުނު  02:00ނ
ފެށިގެނ  2012ޖުލައި  22ވީ އަނގާރަ ދުވަހުގެ މެނދުރު  02:00އާ ހަމަޔަށ ހުޅުވާލައި އެކަނ 2012 ،ޖުލައި
 12ވީ ބުރާސފަތި ދުވަހު ޢާނމުކޮށ އިޢުލާނކުރެވުނެވެ.
ޓލާ ސަރަހައދުތަކާއި
ދިވެހިރާއޖޭގެ ބާ ކައުނސިލުގެ ފުރަތަމަ އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ އިނތިޚާބު ބޭއވުމަށޓަކައި ،ވޯ ު
ނ ވޯޓު ކަރުދާސ ފަރުމާކޮށ ،ވޯޓު ކަރުދާސ
ވޯޓު ނަގާ މަރުކަޒުތައ ކަނޑައަޅައި ،ވޯޓުނެގުމަށ ބޭނުނކުރާ ެ
ޗާޕުކުރެވޭނެގޮތ އިނތިޒާމުކޮށ ،ޗާޕުކުރެވުނު ވޯޓު ކަރުދާސ ޗެކުކޮށ ،ރައކާތެރިކަމާއެކު ވޯޓު ކަރުދާސ މަރުކަޒުތަކަށ
ނވެ.
ފޮނުވުމުގެ އިނތިޒާމު ހަމަޖައސައި ،ވޯޓު ނެގުމާއި ގުނުމުގެ މަސައކަތ ވިލަރެސކޮށ ބެލެހެއޓު ެ
މި އިނތިޚާބަށ ކުރިމަތިލި  06ފަރާތުނ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުނތައ ދިވެހިރާއޖޭގެ ބާ ކައުނސިލުނ ދިރާސާ ކުރުމަށފަހު،
ޤާނޫނު ނަނބަރު  ( 2002/10ޖުޑިޝަލ ސަރ ވިސ ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  05ވަނަ މާއދާގައި ބަޔާނކޮށފައިވާ
ގޮތަށ މެނބަރުކަމަށ ކުރިމަތިލުމަށ ޝަރުތު ހަމަނުވާ އެކަކުގެ ހުށަހެޅުނ ބާޠިލ ކޮށއެކަމުގެ ލިޔުނ އެފަރާތާ
ހަވާލުކުރެވުނެވެ .އަދި އެހެނ ފަރާތތަކަކީ ޤާނޫނުގައިވާ ޝަރުޠުތައ ހަމަވާ ބައެއގެ ގޮތުގައި ނިނމައި  5ގަޑިއިރު
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ޖުޑިޝަލ ސަރވިސ ކޮމިޝަނަށ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހޮވުމުގެ އިނތިޚާބު  2012އަށ ކެނޑިޑޭޓުނގެ ގޮތުގައި ކުރިމަތިލީ
މީހުނގެ އަދަދުތައ
މެނބަރު ކަމަށ

06

ހުށަހެޅުނ ބާޠިލު ކުރި އަދަދު

1

ޖުމލަ ވާދަ ކުރި ކެނޑިޑޭޓުނގެ ޢަދަދު

06

ޖުޑީޝަލ ސަރ ވިސ ކޮމިޝަނަށ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހޮވުމުގެ އިނތިޚާބަށ ކުރިމަތިލީ މީހުނގެ ނަނތައ
ތަރުތީބު

ކުރެވިފައިވަނީ 2012 ،ޖުލައި  22ވީ އަނގާރަ ދުވަހުގެ  20:00ގައި އިނތިޚާބާ ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ( ބައު

ޖަމާލުއދީނގެ) ޓރެއިނިނގ ހޯލުގައެވެ .ކެނޑިޑޭޓުނގެ ނަނތައ ތަރުތީބު ކުރުމަށފަހު ،ހަމަ އެދުވަހު ނަނތައ
ތަރުތީބުކުރެވިފައިވާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނުނ ޢާނމުކޮށ އިޢުލާނ ކުރިއެވެ.
މި އިނތިޚާބުގައި ބަހައޓާފައިވަނީ މުޅި ޖުމުލަ  02ވޯޓުފޮށޓެވެ .އެއީ މާލެ ސިޓީ ގައި  02ވޯޓުފޮށި އަދި
އައޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ޝަރަފުއދީނ ސކޫލުގައި  0 1ވޯޓުފޮށޓެވެ .މާލޭގައި ފޮށި ބަހައޓާފައިވަނީ އިނތިޚާބާ ބެހޭ
މަރުކަޒު ބާ ޖަމާލުއދީނގެ ޓރެއިނިނގ ހޯލުގައެވެ.

މިއިނތިޚާބުގައި ހަރަކާތތެރިވި އޮފިޝަލުނގެ މަސައކަތާ

ގުޅޭގޮތުނ މާލެއާއި އައޑޫ ސިޓީގައި ޤާއިމ ކުރެވުނު ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ހަރަކާތތެރިވި  1 2އޮފިޝަލުނނަށ
ރިފރެޝަރ ޕރޮގުރާމެއ  2012ޖުލައި  25ވަނަ ދުވަހު ކުރިޔަށ ގެނދެވުނެވެ.
ޖުޑީޝަލ ސަރ ވިސ ކޮމިޝަނަށ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހޮވުމުގެ އިނތިޚާބުގައި ވޯޓުނެގުމަށ ބޭނުނކުރި
ވޯޓުކަރުދާސ ފަރުމާކުރުމަށފަހު ،ވޯޓުކަރުދާސ ޗާޕު ކުރުމުގެ މަސައކަތ ހަވާލުކުރީ ،ނޮވެލޓީ ޕރިނޓަރ ސ އެނޑ
ޕަބލިޝަރ ސ ޕރައިވެޓ ލިމިޓެޑަށެވެ.

ޗާޕކުރެވުނު ވޯޓު ކަރުދާހުގައި އެއވެސ މައސަލައެއ ހުރިތޯ ކޮނމެ ވޯޓު

ކަރުދާސކޮޅެއ ވަކިވަކިނ ބަލައި ،ޗެކކުރެވުނެވެ .ވޯޓު ކަރުދާސތައ ޗެކކުރުމުގެ މަސައކަތ ނިމުމާއެކު ،ވޯޓުދިނުމުގެ
ޙައޤު ލިބިފައިވާ މީހުނގެ ލިސޓުގައިވާ ޢަދަދަށ ،ސެކިއުރިޓީ އުރަތަކުގައި ވޯޓު ކަރުދާސ ބަނދުކުރެވުނެވެ .ޤާނޫނުގައި
ބުނެފައިވާގޮތުގެ މަތިނ މި އިނތިޚާބުގައި ބޭނުނކުރުމަށޓަކައި ޗާޕުކޮށފައިވަނީ  ( 1502އެއހާސ ފަސސަތޭކަ ދޭއ)
ވޯޓު ކަރުދާހެވެ.

 2119ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

98

 .2.2ޖުޑީޝަލ ސަރވިސ ކޮމިޝަނަށ ފަނޑިޔާރަކު ހޮވުމުގެ އިނތިޚާބު 2012
ޖުޑީޝަލ ސަރވިސ ކޮމިޝަނަށ ފަނޑިޔާރަކު ހޮވުމަށ ބޭއވުނު އިނތިޚާބަކީ ޑިޕާޓމަނޓ އޮފ
ޖުޑިޝަލ އެޑމިނިސޓރޭޝަނުނ ބޭއވުނު އިނތިޚާބެކެވެ .މި އިނތިޚާބުގައި އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުނ
ވމަށ ބޭނުނވާ ޙަރަދުތައ ޑިޕާރޓމަނޓ އޮފ
ވަނީ އިދާރީ ގޮތުނ އެހީތެރިކަނ ފޯރުކޮށދީފައެވެ .އިނތިޚާބު ބޭއ ު
ޖުޑީޝަލ އެޑމިނިސޓރޭޝަނ އިނ މިނިސޓރީ އޮފ ފިނޭނސ މެދުވެރިކޮށ އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނަށ ދިނުމުނ،
ރކަޒުތަކަށ ފޮނުވާ
ޙަރަދު ހިނގާ ހުރިހާ މަސައކަތެއ ކޮށފައިވަނީ މި ކޮމިޝަނުނނެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ،ވޯޓުލަ މަ ު
ތަކެއޗާއި ،އޮފިޝަލުނގެ އެލަވަނސއާއި އަދި ވޯޓު ކަރުދާސ ޗާޕުކުރުނ ހިމެނެއެވެ.
މި އިނތިޚާބާ ގުޅިގެނ ކޮމިޝަނގެ ފަރާތުނ ކޮށފައިވާ މަސައކަތތައ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.


ކރުދާސ
ބނުނކުރާނެ ވޯޓު ަ
ވޯޓުލާ ސަރަހައދުތަކާއި ވޯޓު ނަގާ މަރުކަޒުތައ ކަނޑައަޅައި ،ވޯޓުނެގުމަށ ޭ
ފަރުމާކޮށ ،ވޯޓު ކަރުދާސ ޗާޕުކުރެވޭނެގޮތ އިނތިޒާމުކޮށ ،ޗާޕުކުރެވުނު ވޯޓު ކަރުދާސ ޗެކުކޮށ،
ރައކާތެރިކަމާއެކު ވޯޓު ކަރުދާސ މަރުކަޒުތަކަށ ފޮނުވުމުގެ އިނތިޒާމު ހަމަޖައސައި ،ވޯޓު ނެގުމާއި ގުނުމުގެ
މަސައކަތ ވިލަރެސކޮށ ބެލެހެއޓުނެވެ.



ޖުޑީޝަލ ސަރ ވިސ ކޮމިޝަނަށ ފަނ ޑިޔާރަކު ހޮވުމަށ ބޭއވުނު އިނތިޚާބަށ ކުރިމަތިލީ މީހުނގެ ނަނތައ
ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވަނީ 2012 ،އޯގަސޓ  07ވީ ބުދަ ދުވަހުގެ  16:20ގައި އިނތިޚާބާ ބެހޭ މަރުކަޒުގެ (ބައު
ޖަމާލުއދީނގެ) ޓރެއިނިނގ ހޯލުގައެވެ .ކެނޑިޑޭޓުނގެ ނަނތައ ތަރުތީބު ކުރުމަށފަހު ،ހަމަ އެދުވަހު ނަނތައ
ތަރުތީބުކުރެވިފައިވާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ޖުޑީޝަލ ސަރވިސ ކޮމިޝަނުނ ޢާނމުކޮށ އިޢުލާނ ކުރިއެވެ.



މި އިނތިޚާބުގައި ބަހައޓާފައިވަނީ މުޅި ޖުމުލަ  21ވޯޓުފޮށޓެވެ .އެއީ މާލެ ސިޓީ ،އައޑޫ ސިޓީ އަދި ފުވައމުލަކު
ސިޓީ އަދި ރާއޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅެއގެ ވެރިކަނކުރާ ރަށެއގައެވެ.

 2.2ދިވެހިރާއޖޭގެ ބާ ކައުނސިލުގެ އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީއަށ މެނބަރަކު ހޮވުމަށ ބާއވާ ބައި-އިލެކޝަނ 2012
ޤާނޫނު ނަނބަރު  ( 5 / 2 01 2ދިވެހިރާއޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަނނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  11ވަނަ މާއދާގެ ( ޅ ) ގެ
ދަށުނ ،ދިވެހިރާއޖޭގެ ބާ ކައުނސިލުގެ އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ ހުސވެފައިވާ ގޮނ ޑިއަށ މެނބަރަކު އިނތިޚާބު ކުރުމަށ
ބާއވާ ބައި-އިލެކޝަނގައި ފަނނީ އަދި އަމަލީ އެހީތެރިކަނ ފޯރުކޮށދިނުމަށ އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުނ ނިނމައި ،މި
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އިނތިޚާބު  2012ސެޕޓެމބަރ  22ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއވާ ގޮތަށ ދިވެހިރާއޖޭގެ ބާ ކައުނސިލުނ ހަމަޖެއސިއެވެ.
އަދި އިނތިޚާބަށ ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު 2 0 1 2 ،ސެޕޓެމބަރ  1 5ވީ އާދީއތަ ދުވަހުނ ފެށިގެނ 2 0 1 2
ސެޕޓެމބަރ  12ވީ ބުރާސފަތި ދުވަހުގެ  15:00އާ ހަމަޔަށ ހުޅުވާލައި އެކަނ  2012ސެޕޓެމބަރ  15ވީ
އާދީއތަ ދުވަހު ޢާނމުކޮށ އިޢުލާނކުރިއެވެ .ދިވެހިރާއޖޭގެ ބާ ކައުނސިލުގެ އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ މެނބަރަކު ހޮވުމަށ
ބާއވާ ބައި-އިލެކޝަނ  2 0 1 2ބޭއވުމަށޓަކައި ،ވޯޓުލާ ސަރަހައދުތަކާއި ވޯޓު ނަގާ މަރުކަޒުތައ ކަނ ޑައަޅައި،
ވޯޓުނެގުމަށ ބޭނުނކުރާނެ ވޯޓު ކަރުދާސ ފަރުމާކޮށ ،ވޯޓު ކަރުދާސ ޗާޕުކުރެވޭނެގޮތ އިނތިޒާމުކޮށ ،ޗާޕުކުރެވުނު ވޯޓު
ކަރުދާސ ޗެކުކޮށ ،ރައކާތެރިކަމާއެކު ވޯޓު ކަރުދާސ މަރުކަޒުތަކަށ ފޮނުވުމުގެ އިނތިޒާމު ހަމަޖައސައި ،ވޯޓު ނެގުމާއި
ގުނުމުގެ މަސައކަތ ވިލަރެސކޮށ ބެލެހެއޓުނެވެ.
މި އިނތިޚާބަށ ކުރިމަތިލި  0 2ފަރާތުނ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުނތައ ދިވެހިރާއޖޭގެ ބާ ކައުނސިލުނ ދިރާސާ
ދިވެހިރާއޖޭގެ ބާ ކައުނސިލުގެ އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ މެނބަރަކު ހޮވުމަށ ބާއވާ ބައި-އިލެކޝަނ  2012އަށ ކެނޑިޑޭޓުނގެ
ގޮތުގައި ކުރިމަތިލީ މީހުނގެ އަދަދުތައ

މެނބަރު ކަމަށ

02

ހުށަހެޅުނ ބާޠިލު ކުރި އަދަދު

0

ޖުމލަ ވާދަ ކުރި ކެނޑިޑޭޓުނގެ ޢަދަދު

02

ކުރުމަށފަހު ،އެ  2ފަރާތަކީ ޤާނޫނުގައިވާ ޝަރުޠުތައ ހަމަވާ ބައެއގެ ގޮތުގައި ނިނމައި އެފަރާތތަކަށ އެކަމުގެ
ލިޔުނ ހަވާލުކުރެވުނެވެ.
ދިވެހިރާއޖޭގެ ބާ ކައުނސިލުގެ އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ މެނބަރަކު ހޮވުމަށ ބާއވާ ބައި-އިލެކޝަނ 2 0 1 2
އަށ ކުރިމަތިލީ މީހުނގެ ނަނތައ ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވަނީ 2012 ،ސެޕޓެމބަރ  22ވީ އަނގާރަ ދުވަހުގެ 12:20
ގައި އިނތިޚާބާ ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ( ބައު ޖަމާލުއދީނގެ) ޓރެއިނިނގ ހޯލުގައެވެ .ކެނޑިޑޭޓުނގެ ނަނތައ ތަރުތީބު
ކުރުމަށފަހު ،ހަމަ އެދުވަހު ނަނތައ ތަރުތީބުކުރެވިފައިވާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނުނ ޢާނމުކޮށ އިޢުލާނ ކުރިއެވެ.
މި އިނތިޚާބުގައި ބަހައޓާފައިވަނީ މުޅި ޖުމުލަ  0 2ވޯޓުފޮށޓެވެ .އެއީ މާލެ ސިޓީ ގައި ބެހެއޓުނު 0 2
ވޯޓުފޮށޓެވެ .މާލޭގައި ފޮށި ބަހައޓާފައިވަނީ އިނތިޚާބާ ބެހޭ މަރުކަޒު ބާ ޖަމާލުއދީނގެ ޓރެއިނިނގ ހޯލުގައެވެ.
ދިވެހިރާއޖޭގެ ބާ ކައުނސިލުގެ އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ މެނބަރަކު ހޮވުމަށ ބާއވާ ބައި-އިލެކޝަނ
 2 0 1 2ގައި ވޯޓުނެގުމަށ ބޭނުނކުރި ވޯޓުކަރުދާސ ފަރުމާކުރުމަށފަހު ،ވޯޓުކަރުދާސ ޗާޕު ކުރުމުގެ މަސައކަތ
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ހަވާލުކުރީ ،ނޮވެލޓީ ޕރިނޓަރ ސ އެނޑ ޕަބލިޝަރ ސ ޕރައިވެޓ ލިމިޓެޑަށެވެ .ޗާޕކުރެވުނު ވޯޓު ކަރުދާހުގައި
އެއވެސ މައސަލައެއ ހުރިތޯ ކޮނމެ ވޯޓު ކަރުދާސކޮޅެއ ވަކިވަކިނ ބަލައި ،ޗެކކުރެވުނެވެ .ވޯޓު ކަރުދާސތައ
ޗެކކުރުމުގެ މަސައކަތ ނިމުމާއެކު ،ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައޤު ލިބިފައިވާ މީހުނގެ ލިސޓުގައިވާ ޢަދަދަށ ،ސެކިއުރިޓީ
އުރަތަކުގައި ވޯޓު ކަރުދާސ ބަނދުކުރެވުނެވެ .ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާގޮތުގެ މަތިނ މި އިނތިޚާބުގައި ބޭނުނކުރުމަށޓަކައި
ޗާޕުކޮށފައިވަނީ ( 1502އެއހާސ ފަސސަތޭކަ ދޭއ) ވޯޓު ކަރުދާހެވެ.
ރވުނު ފަރާތތައ
ކ ެ
އަމާޒު ު
ކރުނ
ބގެ އޮފިޝަލުނ ތަމރީނު ު
ޚ ު
ޖގެ ބާކައުނސިލގެ އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ އިނތި ާ
ހރާއ ޭ
ދިވެ ި
ގ އޮފިޝަލުނ
ޚބު ެ
ނނީ ވަކީލަކު ހޮވުމަށ ބޭއވި އިނތި ާ
ޝނަށ ޤާ ޫ
ޖުޑީޝަލ ސަރވިސ ކޮމި ަ
ކރުނ
ތަމރީނު ު
ޚބުގެ
ވ އިނތި ާ
ވމަށ ބޭއ ި
ށކޯޓުތަކުނ ފަނޑިޔާރަކު ހޮ ު
ޝނަށ ދަ ު
ޖުޑީޝަލ ސަރވިސ ކޮމި ަ
ކރުނ
އޮފިޝަލުނ ތަމރީނު ު
ގރާމ
ރ ު
އނިނގ ޕ ޮ
ވނު ޓުރެ ި
ރމަށ ބޭއ ު
ލވެރި ކު ު
ސޓރެޓެޖިކ މެނޭޖމަނޓަށ މުވައޒަފުނ އަޙު ު
ޔ އެޑވާނސ އެކސެލ ކޯސ
ޅގެނ ކުރިޔަށގެނދި ަ
ގ ި
ވިލާ ކޮލެޖާއި ު
ހގޮތުނ ކޮމިޝަނގެ
އއި ބެ ޭ
ގޅިގެނ އިސލާމިކ ފައިނޭނސ ާ
އއި ު
ޓރީ ާ
އިސލާމިކ މިނިސ ު
ވނު ޕރޮގރާމ
މުވައޒަފުނނަށ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށ ބޭއ ު
ރވުމަށ
ވރިކު ު
އހުލު ެ
މވައޒަފުނ ަ
ޔސަތަށ ު
ރމުގެ ސި ާ
ބނުނކު ު
އައި.ސީ.ޓީ ސޓޯރޭޖ ޕޮލިސީ ޭ
ރގުރާމ
ރއިނިނގ ޕ ޮ
ބޭއވުނު ޓު ެ

ތ
މުއދަ ު

އވެރިނގެ
ބަ ި
ދ
ޢަދަ ު

 10ޖުލައި 2012

12

 25ޖުލައި 2012

15

 21އޮގަސޓު 2012
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 05އޮކޓޯބަރ 2012
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ނޮވެމބަރ 2012

22

 21އޮކޓޯބަރ 2012
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ޑިސެމބަރ 2012
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މި އިނތިޚާބުތަކުގައި މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނތައ ކުރިއަށ ގެނދެވިފައިވާގޮތ:
ރައޔިތުނގެ މަޖިލީހުގެ އިނތިޚާބު 2 0 1 2

ގެ މަސައކަތތަކުގެ އިތުރުނ  2 0 1 2ވަނަ އަހަރު ބޭއވުނު ބައެއ

އިނތިޚާބުތަކުގެ
އޮފިޝަލުނ ތަމރީނު ކުރުމާއި،

ސޓާފ ޕރޮފެޝަނަލ ޑިވެލޮޕމަނޓ ޕރޮގުރާމތަކެއ ވަނީ ކުރިޔަށ ގެނދެވިފައެވެ.

އެގޮތުނ ތިރީގައި އެވަނީ ކުރިޔަށ ގެނދެވުނު ޕރޮގުރާމތަކުގެ ތަފސީލެވެ.
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 . 10ކުރިއަށ ރޭވިފައިވާ މައިގަނޑު ކަނތައތައ
ކޮމިޝަނގެ ދުރުރާސތާ ޕލޭނާ

( ސޓރެޓީޖިކ ޕލޭނާ) އެއގޮތަށ  2 0 2 0ވަނަ އަހަރު ހާޞިލކުރަނ ބޭނުނވާ

މައިގަނޑު
ކަނކަމުގެ ޗާޓުވަނީ ކުރަހައި ފާސކޮށފައެވެ .އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުހިނމު ކަނތައތައ ފާހަގަ ކޮށލަމެވެ.


ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާއި،

އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނތިޚާބާ ގުޅިގެނ

ޤާނޫނުތަކަށ ގެނނަނޖެހޭ އިޞލާޙުތައ ގެނައުނ.


ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބުގެ ގަވާއިދު އެކުލަވާލުނ.



އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނތިޚާބުގެ ގަވާއިދު އެކުލަވާލުނ.



ހނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނތިޚާބަށ ޤައުމީ
ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާއި ،އަނ ެ
އގަތުމުގެ އިނތިޒާމ ހަމަޖެއސުނ.
ބލަ ި
އިލެކޝަނސ ކޮމޕލެއިނޓސ ބިއުރޯ ޤާއިމކޮށ ،ޝަކުވާ ަ



ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާބާއި އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނތިޚާބު  2020ގެ
އިނތިޚާބީ ދާއިރާތައ ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައކަތާއި ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައޤު ލިބިފައިވާ މީހުނގެ ފައިނަލ ރަޖިސޓަރީ
އެކުލަވާލުމުގެ މަސައކަތެވެ.



ސޓާފ ޕރޮފެޝަނަލ ޑިވެލޮޕމަނޓު ޕރޮގުރާމ ކުރިޔަށ ގެނދިއުނ



ޢާނމު ހޭލުނތެރިކަނ އިތުރު ކުރުމުގެ މަސައކަތތައ ކުރިއަށ ގެނދިއުނ.



ޤައުމީ ވޯޓުލާ މީހުނގެ ދުވަސ ފާހަގަކުރުނ



ބައިނަލ އަޤުވާމީ ޑިމޮކރަސީ ދުވަސ ފާހަގަކުރުނ



ސިވިކ އެޑިއުކޭޝަނ ޕރޮގުރާމތައ ހިނގުނ
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 .11ނިނމުނ
 2012ވަނަ އަހަރަކީވެސ ކޮމިޝަނުގެ ލަނޑުދަނޑިތައ ޙާޞިލު ކުރުމުގައި ކާމިޔާބު އަހަރަކެވެ 2012 .ވަނަ އަހަރު
އެނމެ ކާމިޔާބު މަސައކަތެއގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށ ގެނދެވިފައިވަނީ ރައޔިތުނގެ މަޖިލީހުގެ އިނތިޚާބު ބޭއވުމެވެ.
ވާދަވެރި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި ރާއޖެއާއި ބޭރުގެ އޮބޒާވަރުނ އިނތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ކޮމިޝަނުނ ކޮށފައިވާ މަސައކަތތައ
ބަލައިގަނެފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުނ  1022ވަނަ އަހަރަށ ރޭވުނު އެނމެހާއި މަސައކަތތައ ކާމިޔާބު ކުރެވިގެނދިޔައީ
ވަރަށގިނަ ފަރާތތަކެއގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއބާރުލުނ ކޮމިޝަނަށ ލިބިގެނނެވެ .އެހެނކަމުނ 1022 ،ވަނަ އަހަރުގެ
މަސައކަތތަކުގައި ކޮމިޝަނަށ އެހީތެރިވެދެއވި ހުރިހާ ފަރާތތަކަށ އިޚލާސތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަނނަވަމެވެ.
މި ޝުކުރުގައި ،ދައުލަތުގެ ހުރިހާ އިދާރާއަކަށ ވަކިނ ޚާއސަކޮށ މޯލޑިވސ ޕޮލިސ ސަރ ވިސ އާއި މިނިސޓރީ
އޮފ ފިނޭނސ އާއި މޯލޑިވސ ޓރާނސޕޯރ ޓ އެނޑ ކޮނޓރެކޓިނގ ކޮމޕެނީއާއި ،އައިލެނޑ އޭވިއޭޝަނއާއި
ސިޓީ

ކައުނސިލތަކާއި،

އަތޮޅުކައުނސިލތަކާއި،

ރަށު

ކައުނސިލތަކާއި،

ސކޫލތަކަށާއި،

ބޭރުގެ

ޖަމޢިއޔާ

ޖަމާޢަތތަކަށާއި ،ކުލަބ ޖަމޢިއޔާތަކަށ ވަރަށ ޚާއސަ ޝުކުރެއ ދަނނަވަމެވެ.
ކޮމިޝަނުގެ ލަނ ޑުދަނ ޑިތައ ހާޞިލު ކުރުމުގައި ރެއާއި ދުވާލު ފަސޖެހުމެއނެތި މަސައކަތ ކޮއދެއވާފައިވާ
ކޮމިޝަނުގެ ދާއިމީ މުވައޒަފުނނާއި ،ވަގުތީ މުވައޒަފުނގެ އިޚލާސތެރި މަސައކަތތަކަށ ޝުކުރު ދަނނަވަމެވެ.
 2012ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު މި ނިނމާލަނީ ކުރިއަށ އޮތ އަހަރަކީ ކާމިޔާބު އަހަރެއގެ ގޮތުގައި ލެއވުނ އެދި
މާތﷲ ގެ ޙަޟުރަތުނ ވާގި އެދޭ ޙާލު ކޮމިޝަނުގެ މަސައކަތތަކުގައި އެކި ގޮތ ގޮތުނ ޚިޔާލާއި މަޝވަރާ ދެއވި،
ހުރިހާ ފަރާތތަކަށ އިޖުމާލީ ގޮތެއގައި ޝުކުރު ދަނނަވަމުނނެވެ.
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