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ــلني، وعـلى الـه وصحـبه أمجـــعني ة الصـالو احلمـدهللا رب العـاملني،  والســـالم علـى أشــرف املرسـ  

ނޑ�އ�ށ	 މ�ނ	ބ�ރ�ކ އ�ނ	ތ�ޚ ބ ކރމ�ށ	ޓ�ކ�އ� ދ� ކ�އނ	ސ�ލނ	 ހސ	ވ�ފ�އ�ވ ފ�އ	ލ�. އހމ� ރ�ޕ�ޓ�ކ�،  ވ�  7ޖ�ނއ�ރ�  2012 ،ގ�

 ގ�ތގ� މ�އ	ޗ�ށ	 ބ�ލ�އ� ދ�ޔ�ކ�ނ	ހ�ނގ  ގ�  2012ޖ�ނއ�ރ�  7އ�ލ�ކ	ޝ�ނ	 - ކ�އނ	ސ�ލ	ގ� ބ�އ�ދ� ފ�އ	ލ�. އހ، ބ(އ	ވ�ހ�ނ�ހ�ރ ދވ�ހ

 ތ�އ	ޔ ރކ�ށ	ފ�އ�ވ  ތ�ފ	ޞ�ލ	 ރ�ޕ�ޓ�ކ�ވ�.

 ދ� ފ�އ	ލ�އ. ހއނ	ސ�ލ	ތ�ކގ� އ�ނ	ތ�ޚ ބގ�އ� ދވ�ހ ދ�ވ�ހ�ރ އ	ޖ(ގ�އ� ބ އ	ވ ފ�އ�ވ  ލ�ކ�ލ	 ކ� ހ�ނ�ހ�ރވ�  5ފ�ބ	ރއ�ރ�  2011
އ ދ�މ	 ޢ�ނ ޒއ� ޕ ޓ�ނ	   ގ�ފ�ނ	ފ�ޔ ޒ، ދ�ފ�އ	ލ�. އހ ،ވ އ�ނ	ތ�ޚ ބވ�ފ�އ�ދ�ވ�ހ� ރ�އ	ޔ�ތނ	ގ� ޕ ޓ�ގ� ޓ�ކ�ޓ	ގ�އ� ކ�އނ	ސ�ލ�ށ	 

ވ�ނ� މ އ	ދ ގ� (ށ) ގ�އ�ވ   9(ލ�ކ�ލ	 ކ�އނ	ސ�ލ	ތ�ކގ� އ�ނ	ތ�ޚ ބގ� ޤ ނ�ނ) ގ�  2010/10ޤ ނ�ނ ނ�ނ	ބ�ރ: ގޅ�ގ�ނ	، ވ�ކ�ކރމ  
ގ�އ� އ�  7ޖ�ނއ�ރ�  2012ނ	ތ�ޚ ބ ކރމ�ށ	 މ�ނ	ބ�ރ�ކ އ� ގ�ނޑ�އ�ށ	ކ�އނ	ސ�ލނ	 ހސ	ވ�ފ�އ�ވ   ދ�ފ�އ	ލ�އ. ހގ�ތގ�މ�ތ�ނ	، 

 ގ�އ�) 1 ލ�ކ	ޝ�ނ	ގ� ކ�ލ�ނ	ޑ�ރ ޖ�ދވ�ލއ�-(ބ�އ�ނ�ނ	މ�އ�ވ�.  ތ�ށ	 ކ�މ�ޝ�ނނ	އ�ލ�ކ	ޝ�ނ	 ބ އ	ވ ގ�- ކ�އނ	ސ�ލ	ގ� ބ�އ� 
 

        ރނ	 ރނ	 ރނ	 ރނ	 ކ ކ ކ ކ     އ�ޢލ ނ	އ�ޢލ ނ	އ�ޢލ ނ	އ�ޢލ ނ	އ�ލ�ކ	ޝ�ނ�ށ	 އ�ލ�ކ	ޝ�ނ�ށ	 އ�ލ�ކ	ޝ�ނ�ށ	 އ�ލ�ކ	ޝ�ނ�ށ	 - - - - އ� އ� އ� އ� ބ� ބ� ބ� ބ�  ....2222

 ދ� ފ�އ	ލ�. އހޢލ ނނ	 އ�  CA-2011/202(A)ގ�އ� ކ�މ�ޝ�ނ	ގ� ނ�ނ	ބ�ރ: 22ނ�ވ�މ	ބ�ރ  2011 ޤ ނ�ނގ�އ�ވ  ގ�ތގ�މ�ތ�ނ	
ދވ�ހގ�  ބދ�ވ�  23 ނ�ވ�މ	ބ�ރ 2011އ�ލ�ކ	ޝ�ނ�ށ	 ކރ�މ�ތ�ލމގ� ފރޞ�ތ -ކ�ށ	 މ� ބ�އ�އ�ލ�ކ	ޝ�ނ	 އ�ޢލ ނ	-ކ�އނ	ސ�ލ	ގ� ބ�އ� 

 އ�ދ�  ގ� ނ�ޔ�ލ�ށ	 ހޅވ ލ�ވނ�ވ�. 3:00ދވ�ހގ� ހ�ވ�ރ  އ�ނ	ގ ރ�ވ�  6ޑ�ސ�މ	ބ�ރ  2011ނ	 ފ�ށ�ގ�ނ	  9:00ހ�ނދނ
 ނޑ�އ�ޅ ފ�އ�ވ  ތ ރ�ޚ  ،ބ(އ	ވމ�ށ	ޓ�ކ�އ� އ�ލ�ކ	ޝ�ނ	-ކ�އނ	ސ�ލ	ގ� ބ�އ� ދ�ފ�އ	ލ�. އހ ،ގ�އ� )7ނއ�ރ� ޖ� 2012(ކ�މ�ޝ�ނނ	 ކ�

 ވނ�ވ�. އ�ލ�ކ	ޝ�ނ	ގ� މ�ސ�އ	ކ�ތ ތ ވ�ލ�އ	 އ�ކލ�ވ ލ� -ބ�އ� ،ކރ�ނ	ޖ�ހ( މހ�ނ	މ މ�ސ�އ	ކ�ތ	ތ�އ	 ހ�މ�ނ(ގ�ތ�ށ	
 

        ބ�ހ( ޝ�ކވ  ބ�ލނ	 ބ�ހ( ޝ�ކވ  ބ�ލނ	 ބ�ހ( ޝ�ކވ  ބ�ލނ	 ބ�ހ( ޝ�ކވ  ބ�ލނ	 އ�ނ	ތ�ޚ ބ  އ�ނ	ތ�ޚ ބ  އ�ނ	ތ�ޚ ބ  އ�ނ	ތ�ޚ ބ   ....3333

ހށ�ހ�ޅ( ޝ�ކވ ތ�އ	  އ�ގ�ތނ	 އ	ސނ�ވ�.ހ�މ�ޖ�ގޅ(ގ�ތނ	 ހށ�ހ�ޅ( ޝ�ކވ ތ�އ	 ބ�ލ�އ�ގ�ތމގ� އ�ނ	ތ�ޒ މ	  އ�ލ�ކ	ޝ�ނ -ބ�އ� މ�
ދ� ފ�އ	ލ� . އހ ،އ�ލ�ކ	ޝ�ނ	ސ	 ކ�މ�ޝ�ނނ	ނ އ�ނ�ޔ�ލ�ށ	،  ގ� 9ޖ�ނއ�ރ�  2012ނ	  4ޑ�ސ�މ	ބ�ރ  2011 ،ބ�ލ�އ�ގ�ނ	ނ ނ�

 ހ�މ�ޖ�އ	ސނ�ވ�. ކ�މގ�އ� އނ	ސ�ލ	ގ� އ�ދ ރ އ�ނ	 ކ�

- (ބ�އ�  ޝ�ކވ ތ�ކ�ށ	 ވ�ނ� ޖ�ވ ބ ދ�ވ�ފ�އ�ވ�.އ	 ހށ�ހ�ޅ� އ� ޝ�ކވ ތ�އ	 ބ�ލ  އ� ޝ�ކވ އ� 4އ�ލ�ކ	ޝ�ނ  ގޅ�ގ�ނ	 - ބ�އ�މ� 
  ގ�އ�) 2ރ�ޕ�ޓ	 ޖ�ދވ�ލ  އ�ލ�ކ	ޝ�ނ	ގ� ކ�މ	ޕ	ލ�އ�ނ	ޓ	ސ	
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    ކރ�މ�ތ�ލމ�ށ	 ހށ�ހ�ޅ� ހށ�ހ�ޅމ މ�ދ ނ�ނ	މ�ގ�ތ	 އ�ނ	ގނ	 ކރ�މ�ތ�ލމ�ށ	 ހށ�ހ�ޅ� ހށ�ހ�ޅމ މ�ދ ނ�ނ	މ�ގ�ތ	 އ�ނ	ގނ	 ކރ�މ�ތ�ލމ�ށ	 ހށ�ހ�ޅ� ހށ�ހ�ޅމ މ�ދ ނ�ނ	މ�ގ�ތ	 އ�ނ	ގނ	 ކރ�މ�ތ�ލމ�ށ	 ހށ�ހ�ޅ� ހށ�ހ�ޅމ މ�ދ ނ�ނ	މ�ގ�ތ	 އ�ނ	ގނ	  ....4444

ނ	 ފ�ށ�ގ�ނ	  23ނ�ވ�މ	ބ�ރ  2011ކރ�މ�ތ�ލ  ކ�ނ	ޑ�ޑ(ޓނ	ގ� އ�ޕ	ލ�ކ(ޝ�ނ	 ބ�ލ�އ�ގ�ތމގ� މ�ސ�އ	ކ�ތ	  އ�ލ�ކ	ޝ�ނ�ށ	-ބ�އ� މ� 
 ދ�ކރ�މ�ތ�ލ� އ�ލ�ކ	ޝ�ނ�ށ	 -މ� މއ	ދ�ތގ� ތ�ރ(ގ�އ� މ� ބ�އ� ކރ�ޔ�ށ	 ގ�ނ	ދ�ވނ�ވ�. މ� ކ�މ�ޝ�ނގ�އ� ށ	  6ޑ�ސ�މ	ބ�ރ  2011

  އ�ވ�.ރ�ކ�ނ	ޑ�ޑ(ޓނ	ގ� ހށ�ހ�ޅނ	 މ�ކ�މ�ޝ�ނނ	 ޤ�ބ�ލކ

 ބ(އ	ވ�  ކ�ނ	ޑ�ޑ(ޓނ	ގ� ނ�ނ	ތ�އ	 ތ�ރތ�ބ ކރމ�ށ	ޓ�ކ�އ� ގރއ�ތލނ	 ކރ�މ�ތ�ލ� އ�ލ�ކ	ޝ�ނ�ށ	 -ގ� ބ�އ�ކ�އނ	ސ�ލ	ފ�އ	ލ�ދ� . އހ

ވ ދ�ކރ� ކ�ނ	ޑ�ޑ(ޓނ	ގ� ނ�ނ	ތ�އ	 ތ�ރތ�ބ  ވ�.މ� ކ�މ�ޝ�ނގ�އ�ބ(އ	ވނ�  ނ	 ގރއ�ތލ ވ�ނ� ދވ�ހއ�ވ�. 8ޑ�ސ�މ	ބ�ރ  2011

ކރ�މ�ތ�ލމގ�  ށ	އ�ލ�ކ	ޝ�ނ�-(ބ�އ� ކރ�އ�ވ�. ކ�ނ	ޑ�ޑ(ޓނ	ނ ބ�ހ( މ�ޢލ�މ ތ މ� ކ�މ�ޝ�ނނ	 ޢ ނ	މކ�ށ	 އ�ޢލ ނ	  ،ކރމ�ށ	ފ�ހ

  )ގ�އ�ވ  އ�ޢލ ނ	 ލ�ސ	ޓގ�އ�ފރޞ�ތ ހޅވ ލމ�ށ	 ކރ�ވނ އ�ޢލ ނ	 ޖ�ދވ�ލ

        ޓ	 ފ�އ�ސ  ޙ�ވ ލކރނ	 ޓ	 ފ�އ�ސ  ޙ�ވ ލކރނ	 ޓ	 ފ�އ�ސ  ޙ�ވ ލކރނ	 ޓ	 ފ�އ�ސ  ޙ�ވ ލކރނ	 ޑ�ޕ�ޒ� ޑ�ޕ�ޒ� ޑ�ޕ�ޒ� ޑ�ޕ�ޒ� ކ�ނ	ޑ�ޑ(ޓނ	ގ� ކ�ނ	ޑ�ޑ(ޓނ	ގ� ކ�ނ	ޑ�ޑ(ޓނ	ގ� ކ�ނ	ޑ�ޑ(ޓނ	ގ�  ....5555

އ�ލ�ކ	ޝ�ނ	ގ�އ� ވ�ޓ - މ� ބ�އ�  ކރ� ކ�ނ	މ� ކ�ނ	ޑ�ޑ(ކ�ށ	ވ�ސ	ކ�ނ	ޑ�ޑ(ޓނ	 ދ�ގ�އ� ވ ދ�ކރ� އ�ލ�ކ	ޝ�ނ	-ގ� ބ�އ� ކ�އނ	ސ�ލ	 ދ�ހއ. ފ�އ	ލ�

 ވ�ސ	ކ�ނ	ޑ�ޑ(ޓނ	ނ�ށ	 އ� ދ� ފ�އ�ވ ތ�،ނ	 މ�ތ�ގ� ޢ�ދ�ދ�ކ�ށ	 ވ�ޓ ލ�ބ�(ދ�ހ�އ�އ	 އ�ނ	ސ�އ	ތ�) އ�ނ	 ފ�ށ�ގ� 10ދ�ނ	 މ�ހނ	ގ� %

ސ	 އ�ނ	ޑ	 ޓ	ރ�ޜ�ރ�އ�ށ	 ފ�ނ(ނ	 މ�ނ�ސ	ޓ	ރ� އ�ފ	ދވ�ހ  ވ� ބދ� 11ޖ�ނއ�ރ�  2012 ،އ�ޑ�ޕ�ޒ�ޓ	 ފ�އ�ސ  ޙ�ވ ލ ކރ�މ�ށ	ޓ�ކ�

 . ވ�ވ�އޗ�ރ ފ�ނވނ�

        ހނ	ގ� ރ�ޖ�ސ	ޓ�ރ� ހނ	ގ� ރ�ޖ�ސ	ޓ�ރ� ހނ	ގ� ރ�ޖ�ސ	ޓ�ރ� ހނ	ގ� ރ�ޖ�ސ	ޓ�ރ� ވ�ޓދ�ނމގ� ޙ�އ	ޤ ލ�ބ�ފ�އ�ވ  މ�ވ�ޓދ�ނމގ� ޙ�އ	ޤ ލ�ބ�ފ�އ�ވ  މ�ވ�ޓދ�ނމގ� ޙ�އ	ޤ ލ�ބ�ފ�އ�ވ  މ�ވ�ޓދ�ނމގ� ޙ�އ	ޤ ލ�ބ�ފ�އ�ވ  މ� ....6666

ނޑ�އ�ށ	  ދ�ހއ. ފ�އ	ލ� އ�ލ�ކ	ޝ�ނ�ށ	 ވ�ޓ ދ�ނމގ� ޙ�އ	ޤ -މ�ނ	ބ�ރ�ކ އ�ނ	ތ�ޚ ބ ކރމ�ށ	 ބ(އ	ވ� ބ�އ�ކ�އނ	ސ�ލނ	 ހސ	ވ�ފ�އ�ވ  ގ�

 ،ޞ�އ	ޙ� ކރމ�ށ	ފ�ހރ�ޖ�ސ	ޓ�ރ� ކ�އނ	ސ�ލ	ގ� އ�ދ ރ އ އ� ގޅ�ގ�ނ	  ދ�ފ�އ	ލ�. އހއ�ކލ�ވ ލ�އ�، ރ�ޖ�ސ	ޓ�ރ� ލ�ބ�ފ�އ�ވ  މ�ހނ	ގ� 

 އ�ށ	 ޝ�ކވ  ހށ�ހ�ޅމ�ށ	 ދ�ނ	 ރ�ޖ�ސ	ޓ�ރ�ވ�. ޝ އ�ޢ ކރ�ވނ� ދ�ވ�ހ� ސ�ރކ ރގ� ގ�ޒ�ޓގ�އ� ގ�އ� 24ނ�ވ�މ	ބ�ރ  2011

ވ�ޓ ދ�ނމގ� ޙ�އ	ޤ ލ�ބ�ފ�އ�ވ  އ�ލ�ކ	ޝ�ނ	ގ�އ� -މ� ބ�އ�  ވ�އ�ވ�.ހ�ޅ ފ�އ�އ	ނ ހށ� އ�އ	ޝ�ކވ އ�އ	ވ�ސ	 ފ�ރ ތ�ކނ	  މއ	ދ�ތގ�އ�

 އ�ދ ރ އ�ނ	  ގ�ކ�އނ	ސ�ލ	ދ� ފ�އ	ލ�. އހ އ�ދ� ގ�ޒ�ޓނ	ނ އ�، މ�ކ�މ�ޝ�ނގ� ވ�ބ	ސ�އ�ޓނ	މ�ހނ	ގ� ރ�ޖ�ސ	ޓ�ރ� ދ�ވ�ހ� ސ�ރކ ރގ� 

  ހ�މ�ޖ�އ	ސނ�ވ�.  އ�ނ	ތ�ޒ މ	ބ�ލ(ނ� 

7777....          ވ ލނ	 ވ ލނ	 ވ ލނ	 ވ ލނ	 ޅ ޅ ޅ ޅ ހހހހ    ވ�ޓލ ތ�ނ	 ބ�ދ�ލކރމގ� ފރޞ�ތ ވ�ޓލ ތ�ނ	 ބ�ދ�ލކރމގ� ފރޞ�ތ ވ�ޓލ ތ�ނ	 ބ�ދ�ލކރމގ� ފރޞ�ތ ވ�ޓލ ތ�ނ	 ބ�ދ�ލކރމގ� ފރޞ�ތ

 ސ	ޓ�ރ� ކރމ�ށ	އ�ދ( މ�ހނ	 ރ�ޖ� ރ�ށ	ވ�ހ�ވ�ފ�އ�ވ  ރ�ށ	 ނ�ނ	 އ�ހ�ނ	 ރ�ށ�އ	 ނވ�ތ� ތ�ނ�އ	ގ�އ� ވ�ޓލމ�ށ	 ގ�އ� އ�ލ�ކ	ޝ�ނ	- ބ�އ�މ� 

 236މ� މއ	ދ�ތގ�އ�  ވ�.ވނ�ހގ� މއ	ދ�ތ ދ�ދވ� 10 އ�ކ�މ�ށ	 ،ކ�ށ	ނ	ގ�އ� މ� ކ�މ�ޝ�ނނ	 އ�ޢލ  11ޑ�ސ�މ	ބ�ރ  2011

 ފ�ރ ތ�ކނ	 މ ލ(ގ�އ� ވ�ޓލމ�ށ	 ރ�ޖ�ސ	ޓ�ރ� ކރ�އ�ވ�.
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8888....          ކރމގ� ކ�މ	ޕ�އ�ނ	 ކރމގ� ކ�މ	ޕ�އ�ނ	 ކރމގ� ކ�މ	ޕ�އ�ނ	 ކރމގ� ކ�މ	ޕ�އ�ނ	 ކ�ނ	 އ�ތރކ�ނ	 އ�ތރކ�ނ	 އ�ތރކ�ނ	 އ�ތރހ(ލނ	ތ�ރ�ހ(ލނ	ތ�ރ�ހ(ލނ	ތ�ރ�ހ(ލނ	ތ�ރ�    ޢ ނ	މ ޢ ނ	މ ޢ ނ	މ ޢ ނ	މ

 ،ކރ�އ�ށ	 ގ�ނ	ދ ގ�ތ�ށ	 ރ ވ�އ�ޢ ނ	މނ	 ހ(ލނ	ތ�ރ�ކރމގ� މ�ސ�އ	ކ�ތ	ތ�އ	 ށ	 އ�މ ޒކ�ށ	އ�ލ�ކ	ޝ�ނ�-ކ�އނ	ސ�ލ	ގ� ބ�އ�ދ� ފ�އ	ލ�. އހ

ޢ ނ	މނ	  .ހ�މ�ނ�އ�ވ�ފ	ލ�ޔ�ރ ލ�ފ	ލ�ޓ	 ، އ(ގ�ތ�ރ(ގ�އ� ޕ�ސ	ޓ�ރވ�. ތ�އ	ޔ ރކރ�ވނ� ބ(ނނ	ވ  މ�ޓ�ރ�އ�ލ	އ�ލ�ކ	ޝ�ނ�ށ	 -ބ�އ�މ� 

ބ�ހ ލ�ވނ�ވ�. އ�ދ� އ�ރ�ށގ� ގ(ގ�އ�ށ އ� މ�ހނ	ނ�ށ	  ،އ	ދގ�އ� ހ�އ	ޕ�އ�ދ�ގ� އ�ކ� ސ�ރ�ހ�ތ�އ	ޔ ރކރ� ތ�ކ�ތ� ފ�އ	ލ� ރމ�ށ	ހ(ލނ	ތ�ރ�ކ

  ދ�ވނ�އ�ވ�.ނނ	ކ�ށ	ގ�ނ	 ތ�ފ ތ މ�ސ�ޖ	ތ�އ	 އ�ޑގ�ދ� ކރ  ބ(

    ވ�ޓ ނ�ގމ�ށ	 ތ�އ	ޔ ރވނ	 ވ�ޓ ނ�ގމ�ށ	 ތ�އ	ޔ ރވނ	 ވ�ޓ ނ�ގމ�ށ	 ތ�އ	ޔ ރވނ	 ވ�ޓ ނ�ގމ�ށ	 ތ�އ	ޔ ރވނ	  ....9999

        

        ގ� މ�ސ�އ	ކ�ތ�ށ	 ބ(ނނ	ވ  މ�ހނ	 ގ� މ�ސ�އ	ކ�ތ�ށ	 ބ(ނނ	ވ  މ�ހނ	 ގ� މ�ސ�އ	ކ�ތ�ށ	 ބ(ނނ	ވ  މ�ހނ	 ގ� މ�ސ�އ	ކ�ތ�ށ	 ބ(ނނ	ވ  މ�ހނ	 އ�ލ�ކ	ޝ�ނ	 އ�ލ�ކ	ޝ�ނ	 އ�ލ�ކ	ޝ�ނ	 އ�ލ�ކ	ޝ�ނ	 - - - - ބ�އ� ބ�އ� ބ�އ� ބ�އ�     9999.1.1.1.1

މ� ފ�ހ�ރގ�  .ނ�ވ�ނ	ކ�ށ	ގ�ޢ ނ	މކ�ށ	 އ�ޢލ ނ	 ދ�ހ�އ�ފ�ޝ�ލނ	  ވ�ޓލ  މ�ރކ�ޒގ�އ� ޙ�ރ�ކ ތ	ތ�ރ�ވ ނ( ބ(ނނ	ވ ކ	ޝ�ނ�ށ	 އ�ލ�- ބ�އ�މ� 

 ،އ އ�ގ�ފ�އ	ލ�ދ�. އހ ،ނ	މ�ހ 68 މލ�ޖ އ�ކކ�މ�ޝ�ނގ� މވ�އ	ޒ�ފނ	ނ  މ�އ�ލ�ކ	ޝ�ނ ބ�ހ( އ�ކ�އ�ކ� މ�ސ�އ	ކ�ތ	ތ�ކގ�އ� -މ� ބ�އ�

ފ�ކ�ލ	 ޕ�އ�ނ	ޓނ	ގ� މ�ސ	އ�ލ�އ	ޔ�ތ ގ� 2012 އ�ލ�ކ	ޝ�ނ	- ކ�އނ	ސ�ލ	ގ� ބ�އ� ދ�ފ�އ	ލ�. އހ ވ�ފ�އ�ވ�އ�ވ�.މ ލ(ގ�އ� ޙ�ރ�ކ ތ	ތ�ރ�

  ޢ�އ	ޔ�ނ	 ކރ�ވނ�ވ�. އ�ފ�ޝ�ލ�ކ ދ�އ�ދ ރ ގ�  ރ�ށ ކ�އނ	ސ�ލ	 އފލމ�ށ	

        މ�ޢލ�މ ތ އ� އ�ރޝ ދ ދ�ނނ	 މ�ޢލ�މ ތ އ� އ�ރޝ ދ ދ�ނނ	 މ�ޢލ�މ ތ އ� އ�ރޝ ދ ދ�ނނ	 މ�ޢލ�މ ތ އ� އ�ރޝ ދ ދ�ނނ	     9999.2.2.2.2

ވ�ނ� މ އ	ދ ގ�އ� ވ  ގ�ތގ� މ�ތ�ނ	، ވ�ޓނ�ގމގ�  34) ގ� ނ(އ�ނ	ތ�ޚ ބތ�ކ ބ�ހ( ޢ ނ	މ ޤ ނ�  2008/11 ނ�ނ	ބ�ރ:ނ ޤ ނ�

މ�ސ	އ�ލ�އ	ޔ�ތތ�ކ  ބ�ހ(  ގ�ވ�ރ�ށ	 އ� މ�ހނ	މ  އ�ދ ކރމ�ށ	ޓ�ކ�އ� ބ(ނނ	ވ ކ�ނ	ތ�އ	ތ�އ	 ބ�ލ�ހ�އ	ޓ�ނ	 ތ�ބ� މ�ހނ	ނ�ށ	 އ� މ�ހނ	ގ� ޛ�ނ	

   ކރ�ވނ�ވ�.މ�ޢލ�މ ތ އ� އ�ރޝ ދ ދ� ތ�މ	ރ�ނ

ޓ	ރ�އ�ނ�ނ	ގ ދ�ނމ�ށ	 ވ�ޑ�އ�ގ�ނ	ނ�ވ� ރ�ކ ތ	ތ�ރ�ވ� ފ�ރ ތ	ތ�ކ�ށ އ�، ކ�މ�ޝ�ނނ	 ފ�އ	ލ�ދ�ގ�އ� ޙ�މ�ސ�އ	ކ�ތގ�އ� މ ލ(ގ�އ�  ވ�ޓގ�

ރ�ގ	ރ މ�އ	 ކރ�އ�ށ	 ގ�ނ	ދ�ވނ�ވ�. ޓ	ރ�އ�ނ�ނ	ގ ޕ	 ،ގ�އ� އ�ލ�ކ	ޝ�ނ	ސ	 ކ�މ�ޝ�ނ	ގ�އ� 3ޖ�ނއ�ރ�  2012މވ�އ	ޒ�ފނ	ނ�ށ	 

ރ�ށ�ށ	  މ�ސ�އ	ކ�ތ�ށ	 އ� ކ�މ�ޝ�ނނ	 ވ�ޓނ�ގމގ� ،ތ އ� އ�ރޝ ދ ދ�ނ�ހނ	ނ�ށ	 މ�ޢލ�މ  މ� ޙ�ރ�ކ ތ	ތ�ރ�ވ� ވ�ޓނ�ގމގ�އ� ފ�އ	ލ�ދ�ނ	

  ވ�.ވ� ބރ ސ	ފ�ތ� ދވ�ހއ� 5ޖ�ނއ�ރ�  2012 ،ލނ	ގ� ޓ�މނ	އ�ފ�ޝ� ދ�ޔ�

        ވ�ޓ�ނ	ގ ކ�ޑ�ނ(ޓ�ރނ	ނ  މ�ސ�އ	ކ�ތ	 ޙ�ވ ލކރނ	 ވ�ޓ�ނ	ގ ކ�ޑ�ނ(ޓ�ރނ	ނ  މ�ސ�އ	ކ�ތ	 ޙ�ވ ލކރނ	 ވ�ޓ�ނ	ގ ކ�ޑ�ނ(ޓ�ރނ	ނ  މ�ސ�އ	ކ�ތ	 ޙ�ވ ލކރނ	 ވ�ޓ�ނ	ގ ކ�ޑ�ނ(ޓ�ރނ	ނ  މ�ސ�އ	ކ�ތ	 ޙ�ވ ލކރނ	     9999.3.3.3.3

ނ	ގ� ކ�މ�ޝ� ނހ�ނގ ގ�ތ	 ބ�ލމ�ށ	ޓ�ކ�އ� އ�ލ�ކ	ޝ�ނ	ސ	  ހ�ނގ  މ�ސ�އ	ކ�ތ	  ވ�ޓފ�ށ�ގ� ދ� ބ�ހ�އ	ޓ�ގ�އ� އ�ލ�ކ	ޝ�ނ	-މ� ބ�އ� 

  -ވ�.  އ�ގ�ތނ	 ޗ�ކ	ކރ�ވނ ކ�ނ	ތ�އ	ތ�ކގ� ތ�ރ(ގ�އ�:ގ�ތގ�އ� ޙ�ރ�ކ ތ	ތ�ރ�ވ�އ� ކ�ޑ�ނ(ޓ�ރނ	ގ�މވ�އ	ޒ�ފނ	 

މ�ރކ�ޒތ�ކ�ށ	 ލ�ބ�ފ�އ�ހރ� ވ�ޓކ�ރދ ސ	ތ�އ	 ހ�މ�ތ� ބ�ލ�އ� މ�ނ�ޓ	 ކރ�ނ	 ވ�ޓލ   15ނ�ގ�ނ	 ފ�ށމގ� ޓވ� �

 ޗ�ކ	ކރ�ވނ�ވ�.

ވ�ޓ ނ�ގ  ސ�ރ�ޙ�އ	ދ އ�، ރ�ށގ�އ� ދ�މ ވ�މނ	ދ  މ�އ	ސ�ލ�ތ�ކ�ކ� ކ�ބ�އ�ތ� ބ�ލ�އ� އ�ކ�ނ	ކ�ނ	 ޙ�އ	ލކރމ�ށ	ޓ�ކ�އ�  �

 ކރ�ނ	ޖ�ހ( ކ�ނ	ކ�ނ	 ކރ�މނ	 ގ�ނ	ދ�ވނ�ވ�.

 



|ގ� ރ�ޕ�ޓ	 އ�ލ�ކ	ޝ�ނ	-ހއ. ފ�އ	ލ�ދ� ކ�އނ	ސ�ލ	ގ� ބ�އ�  އ�ލ�ކ	ޝ�ނ	ސ	 ކ�މ�ޝ�ނ	   4 

 

        ވ�ޓ ފ�ށ� ވ�ޓ ފ�ށ� ވ�ޓ ފ�ށ� ވ�ޓ ފ�ށ�     9999.4.4.4.4

ވ�ޓލމ�ށ	 މ ލ(ގ�އ�  ގ�އ�ވ�.ފ�އ	ލ�ދ� ސ	ކ�ލ	 ހ�ލ. އހޓ� ހ�އ	ބ� ވ�ޓފ�ށ�ބ�ހ�އ	ޓ�  ދ�ގ�އ�ހއ. ފ�އ	ލ�، ގ�އ�އ�ލ�ކ	ޝ�ނ	-ބ�އ�  މ�

(ވ�ޓނ�ގ   ވ�.ގ�އ�ލސ�ނ	ޓ�ރ ފ�ރ ހ�ޔ�ރ ސ�ކ�ނ	ޑ�ރ� އ�ޑ�ޔކ(ޝ�ނ	ގ� ހ� މ�ހނ	 ވ�ޓލމ�ށ	 ވ�ޓފ�ށ� ބ�ހ�އ	ޓ�ރ�ޖ�ސ	ޓ�ރ� ކ�ށ	ފ�އ�ވ  

ހ�މ�ޖ�އ	ސ�އ�، ބ�ހ�އ	ޓ  ވ�ޓފ�ށ�ގ� ނ�ނ	ބ�ރ އ�، ވ�ޓފ�ށ�ގ� ނ�މ އ�، ވ�ޓލ  ސ�ރ�ހ�އ	ދ އ�ދ� ވ�ޓފ�ށ� ބ�ހ�އ	ޓ  ރ�ށ އ� ތ�ނ	 މ�ރކ�ޒތ�އ	 

  )ގ�އ�ވ  އ�ޢލ ނ	 ލ�ސ	ޓގ�އ� ޢ ނ	މކރ� އ�ޢލ ނ	 ޖ�ދވ�ލ

        ވ�ޓ ކ�ރދ ސ	 ވ�ޓ ކ�ރދ ސ	 ވ�ޓ ކ�ރދ ސ	 ވ�ޓ ކ�ރދ ސ	     9999.5.5.5.5

ނ�ވ�ލ	ޓ� ޕ	ރ�ނ	ޓ�ރސ	 އ�ނ	ޑ	 ޕ�ބ	ލ�ޝ ރޒ	  ވ ލކރ�ޙ�ވ�ޓކ�ރދ ސ	 ޗ ޕކރމގ� މ�ސ�އ	ކ�ތ	  މ�ށ	ފ�ހ،ވ�ޓކ�ރދ ސ	 ފ�ރމ ކރ

  ޑ އ�ވ�.ޕ	ރ�އ�ވ�ޓ	 ލ�މ�ޓ�

ނޑނ	ނ�ވ�. 25ތ�އ	ޔ ރކރ� ފ�ތ	ވ�ޓކ�ރދ ހގ�  ވ�.) ވ�ޓކ�ރދ ހ�ހ�ތ	ދ�ހ�ފ�ހ�އ	 ހ�ތ�ރސ�ތ(ކ� ( 475އ�ލ�ކ	ޝ�ނ�ށ	 ޗ ޕކރ� - ބ�އ� މ�   ގ�

  އ�ގ�ތނ	 ކ�ނ	މ� ވ�ޓކ�ރދ ސ	ކ�ޅ�އ	 ވ�ކ�ވ�ކ�ނ	 ބ�ލ�އ�ގ�އ� އ�އ	ވ�ސ	 މ�އ	ސ�ލ�އ�އ	 ހރ�ތ� ޗ�ކ	ކ�ށ	ބ�ލނ�ވ�. ހ ވ�ޓކ�ރދ ޗ ޕ	ކރ�ވނ

ގ� ޗ�ކ	ކރ�ވނ�ވ�. ވ�ޓކ�ރދ ސ	 ޗ�ކ	ކރމގ� މ�ސ�އ	ކ�ތ	ކރ� އ�ކ�މ�ށ	 ވ�ކ�ބ�ޔ�ކ ޚ އ	ޞ�ކ�ށ	ގ�ނ	ނ�ވ�. ވ�ޓ ކ�ރދ ސ	ތ�އ	 ޗ�ކ	ކރމ

ނޑ�އ�ޅ ފ�އ�ވ   މ�ހނ	ގ� ފ�އ�ވ ވ�ޓދ�ނމގ� ޙ�އ	ޤ ލ�ބ�ނ�މމ އ�ކ މ�ސ�އ	ކ�ތ	  ލ�ސ	ޓ ޗ�ކ	ކ�ށ	 ކ�ނ	މ� ވ�ޓފ�ށ	ޓ�ކ�ށ	 ފ�ނވމ�ށ	 ކ�

ގ�ތގ�  ވ�ޓކ�ރދ ސ	 ޗ ޕ ކރ�ވނއ�ލ�ކ	ޝ�ނ	ގ�އ� - މ� ބ�އ�  .ޢ�ދ�ދ�ށ	 ވ�ޓކ�ރދ ސ	 ސ�ކ�އރ�ޓ� އރ�ތ�ކގ�އ� ބ�ނ	ދކރ�ވނ�ވ�

ގ�އ�ވ  ޢ ނ	މކރ� އ�ޢލ ނ	 ޖ�ދވ�ލތ�ފ	ޞ�ލ	ވ�ޓ ކ�ރދ ހގ� ޗ ޕކ�ށ	ފ�އ�ވ  ( ވ�.ކ�ށ	އ�ޢލ ނ	 ކރ�އ�ޢ ނ	މތ�ފ	ޞ�ލ މ� ކ�މ�ޝ�ނނ	 

  )ގ�އ�އ�ޢލ ނ	 ލ�ސ	ޓ	

        ށ	 ފ�ނވނ	 ށ	 ފ�ނވނ	 ށ	 ފ�ނވނ	 ށ	 ފ�ނވނ	 ނވ�ނ	ޖ�ހ( ތ�ކ�ތ� ތ�އ	ޔ ރކ� ނވ�ނ	ޖ�ހ( ތ�ކ�ތ� ތ�އ	ޔ ރކ� ނވ�ނ	ޖ�ހ( ތ�ކ�ތ� ތ�އ	ޔ ރކ� ނވ�ނ	ޖ�ހ( ތ�ކ�ތ� ތ�އ	ޔ ރކ� ވ�ޓނ�ގ  މ�ރކ�ޒތ�ކ�ށ	 ފ� ވ�ޓނ�ގ  މ�ރކ�ޒތ�ކ�ށ	 ފ� ވ�ޓނ�ގ  މ�ރކ�ޒތ�ކ�ށ	 ފ� ވ�ޓނ�ގ  މ�ރކ�ޒތ�ކ�ށ	 ފ�     6666....9999

 ދވ�ހ އ�ތ�ކ�ތ� ވ� ބދ� 4ޖ�ނއ�ރ�  2012ވ�ޓނ�ގ  ވ�ޓގނ  މ�ރކ�ޒތ�ކ�ށ	 ފ�ނވ�ނ	ޖ�ހ( ތ�ކ�ތ�ގ� ލ�ސ	ޓ ތ�އ	ޔ ރކރމ�ށ	ފ�ހ

މ�ށ	 ޔލ�ޔ�ކ� ،ލ�ސ	ޓ އ� ކ�ނ	ޑ�ޑ(ޓޓނ�ގމ�ށ	 ބ(ނނ	ވ  ތ�ކ�އ	ޗ އ�، ވ�ކ�ރދ ހ އ�، ވ�ޓ އ(ގ� ތ�ރ(ގ�އ� ހ�މ�ނ�ނ�ބ�ނ	ދކރ�ވނ�ވ�. 

  ވ�ޓގނމ�ށ	 ބ(ނނ	ވ  ތ�ކ�އ	ޗ�ވ�.  ،ބ(ނނ	ވ ނ( ހރ�ހ ތ�ކ�އ	ޗ އ�

 ހ�ނދނ ވ� ބރ ސ	ފ�ތ� ދވ�ހގ�  5ޖ�ނއ�ރ�  2012ފ�ނވ�  ށ	އ�ފ�އ	ލ�ދ�. އހތ�ކ�ތ� އ� ވ�ޓނ�ގ  ގނމ�ށ	 ބ(ނނ	ކރ  އ�ނ	މ�ހ�

  .ކ�މ�ޝ�ނ	ގ� މވ�އ	ޒ�ފނ	ގ� ޙ�ވ ލގ�އ�ވ�އ�ލ�ކ	ޝ�ނ	ސ	 ސ�ދ  ގ�އ� އ�އ�ލ�ނ	ޑ	 އ(ވ�އ(ޝ�ނ	ގ� ފ	ލ�އ�ޓ	ގނ	 މ�ވ�އ�ގ�

        ކ�ނ	ތ�އ	ތ�އ	 ކ�ނ	ތ�އ	ތ�އ	 ކ�ނ	ތ�އ	ތ�އ	 ކ�ނ	ތ�އ	ތ�އ	     ސ�ލ މ�ތ� ސ�ލ މ�ތ� ސ�ލ މ�ތ� ސ�ލ މ�ތ�     7777....9999    

 އ� ރ�ށ�ގ�އ� ވ�ޓ�ނ�ގ�މ�ށ� އ�ފ�އ�ލ�ދ�އ� ،ވ�ގ�ތ�ގ�އ�ގ�ނ�މ�ގ� މ�ސ�އ�ކ�ތ� ކ�ރ�އ�ށ�ދ�ޔ�ގ� ވ�ޓ�ނ�ގ�މ�އ� ވ�ޓ�އ�ލ�ކ�ޝ�ނ�-މ� ބ�އ�
މ�ލ�ޑ�ވ�ސ� ޕ ލ�ސ� ސ�ރވ�ސ�ސ�ގ� ފ�ރ�ތ�ނ�  ،ސ�ލ�މ�ތ�އ� ރ�އ�ކ�ތ�ރ�ކ�ނ� ބ�ލ�ހ�އ�ޓ�މ�ގ� އ�ނ�ތ�ޒ�މ� ހ�މ�ޖ�ހ�ފ�އ�ވ� ސ�ރ�ޙ�އ�ދ�ގ�

ވ�ރ�ށ	 ފރ�ހ�މ�ޔ�ށ	 ތ�ރ�ކ�ނ	 ސ	ގ� އ�ހ�ސ�މ�ލ	ޑ�ވ	ސ	 ޕ�ލ�ސ	 ސ�ރވ�މ�ކ�މގ�އ� ދ�ނ�ނ�ވ�ނ�ވ�. އ�ދ�  ހ�މ�ޖ�އ�ސ�ވ�އ� ދ�އ�ވ�ނ�

، ޒ�ނ	މ  އފލ� މގ�ޓވ�ޓލ  ސ�ރ�ޙ�އ	ދ ބ�ލ�ހ�އ	 ،އ	ގ�އ�ނ	ދ�ޔ�އ�ރ ކ�ނ	މ� ވ�ޓފ�ށ	ޓ�ވ�ޓނ�ގމގ� މ�ސ�އ	ކ�ތ	 ހ�ނގ�މ އ�ދ�  .ލ�ބނ�ވ�

  ވ�.އ�ފ�ޝ�ލ�ޢ�އ	ޔ�ނ	ކ�ށ	ފ�އ�ވ   ށ�ގ� ކ�އ ބ�ލ�ހ�އ	ޓމ�ށ	 ވ�ޓފ�



ގ� ރ�ޕ�ޓ	 އ�ލ�ކ	ޝ�ނ	-ހއ. ފ�އ	ލ�ދ� ކ�އނ	ސ�ލ	ގ� ބ�އ� | 5  އ�ލ�ކ	ޝ�ނ	ސ	 ކ�މ�ޝ�ނ	  

 

    އ� މ�ނ�ޓ�ރނ	 އ�ދ� ކ�ނ	ޑ�ޑ(ޓނ	ގ� މ�ނ	ދ�ބނ	 އ� މ�ނ�ޓ�ރނ	 އ�ދ� ކ�ނ	ޑ�ޑ(ޓނ	ގ� މ�ނ	ދ�ބނ	 އ� މ�ނ�ޓ�ރނ	 އ�ދ� ކ�ނ	ޑ�ޑ(ޓނ	ގ� މ�ނ	ދ�ބނ	 އ� މ�ނ�ޓ�ރނ	 އ�ދ� ކ�ނ	ޑ�ޑ(ޓނ	ގ� މ�ނ	ދ�ބނ	 ނ  ނ  ނ  ނ  އ�ބ	ޒ�ރވ�ރނ	 އ�ބ	ޒ�ރވ�ރނ	 އ�ބ	ޒ�ރވ�ރނ	 އ�ބ	ޒ�ރވ�ރނ	  ....10101010

ދ�ނ� މ� ރ�ޖ�ސ	ޓ�ރ� ކ�ށ	ފ�އ�ވ   އ�ޝ�އޤވ�ރ�ވ  ސ�ޔ ސ� ޕ ޓ�ތ�ކ ކރމ�ށ	  އ�ބ	ޒ�ރވ	  އ�ލ�ކ	ޝ�ނ	 -ކ�އނ	ސ�ލ	ގ� ބ�އ�ދ� ފ�އ	ލ�. އހ

ވ�ޓ ނ�ގމ އ� ވ�ޓ އ�، ނ�ސ	 މ�ޖ�އ	ލ ތ�ކ�ށ ޝ�އޤވ�ރ�ވ   މ�ނ�ޓ�ރ ކރމ�ށ	 ށ އ�ގ�ތނ	 އ�ދ( ފ�ރ ތ	ތ�ކ� ޖ�މ	ޢ�އ	ޔ ތ�ކ އ� އ�މ�އ	ލ�

 8 ރޑ�ސ�މ	ބ� 2011 ،އ� ފރޞ�ތ ވ  ކ�ނ	ޑ�ޑ(ޓނ	ގ� މ�ނ	ދ�ބނ	ނ�ށ	ޝ�އޤވ�ރ�ގ�ތ	 ބ�ލމ�ށ	 ހ�ނގ  ނހ�ނގ  ގނމގ� ކ�ނ	ތ�އ	

ށ އ�، ފ�ރ ތ�  4ކރމ�ށ	 އ�ދ� ހށ�ހ�ޅ� އ�ބ	ޒ�ރވ	 މއ	ދ�ތގ�އ�މ� ހޅވ ލ�ވނ�ވ�.  ގ� ނ�ޔ�ލ�ށ	 22 ބ�ރޑ�ސ�މ	 2011ނ	 

  ވ�.ފރޞ�ތ އ�ރވނ� އ� ށ	ވ�ސ	ފ�ރ ތ� 4ގ�ތގ�އ� ހ�ރ�ކ ތ	ތ�ރ�ވމ�ށ	 އ�ދ� ހށ�ހ�ޅ�  މ�ނ	ދ�ބނ	ގ� ކ�ނ	ޑ�ޑ(ޓނ	ގ�

އ�ލ�ކ	ޝ�ނ	ގ� ކ�ނ	ތ�އ	ތ�އ	 ކރ�އ�ށ	 ދ ގ�ތ	 މ�ނ�ޓ�ރ ކރމ�ށ	 އ�އ	ވ�ސ	 ނ�ސ	މ�ޖ�އ	ލ އ�ކނ	 ކރ�މ�ތ�ނލ ކ�ނ	 މ� -މ� ބ�އ�

  ފރޞ�ތގ�އ� ފ ހ�ގ� ކ�ށ	ލ�މ�ވ�.

    ކރނ	 ކރނ	 ކރނ	 ކރނ	     އ�ޢލ ނ	 އ�ޢލ ނ	 އ�ޢލ ނ	 އ�ޢލ ނ	 ވ�ޓނ�ގމ އ�، ވ�ޓގނމ އ� ނ�ތ�ޖ  ވ�ޓނ�ގމ އ�، ވ�ޓގނމ އ� ނ�ތ�ޖ  ވ�ޓނ�ގމ އ�، ވ�ޓގނމ އ� ނ�ތ�ޖ  ވ�ޓނ�ގމ އ�، ވ�ޓގނމ އ� ނ�ތ�ޖ   ....11111111

        

11111111.1.1.1.1             މ އ� ވ�ޓގނނ	 މ އ� ވ�ޓގނނ	 މ އ� ވ�ޓގނނ	 މ އ� ވ�ޓގނނ	 ވ�ޓނ�ގ ވ�ޓނ�ގ ވ�ޓނ�ގ ވ�ޓނ�ގ

ނޑ�އ�ށ	 މ�ނ	ބ�ސ�ލކ�އނ	 ދ�ފ�އ	ލ�. އހ ބ(އ	ވނ�  ވ�ޓނ�ގނ	ގ� އ�ލ�ކ	ޝ�ނ	-ބ�އ�ރ�ކ އ�ނ	ތ�ޚ ބކރމ�ށ	 ބ(އ	ވ� ނ	 ހސ	ވ�ފ�އ�ވ  ގ�

  .އ�ވ�އ� މ ލ(ގ�ގ�އ ފ�އ	ލ�ދ�އ. ހށ	  4:00ހ�ވ�ރ ނ	  8:00ވ� ހ�ނ�ހ�ރ ދވ�ހ ހ�ނދނ  7ޖ�ނއ�ރ�  2012

  ވ�އ�ވ�.ޙ�ރ�ކ ތ	ތ�ރ�އ�ފ�ޝ�ލނ	  6ގ�އ� ނ�ގ  މ�ރކ�ޒ�އ	ޓކ�ނ	މ� ވ�އ�ލ�ކ	ޝ�ނ	ގ�އ� - މ� ބ�އ�

ށ� ވ�ޓފ� ދ�ގ�އ�  4:00ހ�ވ�ރ ގ�އ� މ�ހ�ކ ނ�ތމނ	 ފ�ށ	ޓ�އ	 ދ�ށގ�އ� ވ�ޓލމ�ށ	 ކ�ޔވ�ޓލ  ނ�ނ	މ ގ�ޑ� ޖ�ހނއ�ރ އ�އ	ވ�ސ	 ވ�ޓ

 298މ�ހނ	ނ�ވ�. އ�އ�  598 ލ� ޓފ�ށ	ޓ�ށ	 ވ�ޓލ ފ�އ�ވ�ނ� ޖމ	ވ�  ދ�އ�ލ�ކ	ޝ�ނ	ގ�އ� ބ�ހ�އ	ޓ� - މ� ބ�އ� ވ�. ބ�ނ	ދ ކރ�ވނ�

މ�ނ�ޓ	  30 އ�ވ�. 674ދ�ނމގ� ޙ�އ	ޤ ލ�ބ�ފ�އ�ވ  މ�ހނ	ގ� ޢ�ދ�ދ�ކ�  ހ�ނ	ނނ	ނ�ވ�. މ� ދ އ�ރ އ�ށ	 ވ�ޓފ�ރ� 300އ�ނ	ހ�ނނ	ނ އ�، 

މ�ހނ	ގ�  3އ� މ�ރކ�ޒ�ށ	 ވ�ޓލ� މ�ހނ	ގ� ތ�ރ�އ�ނ	 މ�ދވ�ގ�ނ	 ވ�ތ� ކ�ނ	ޑ�ޑ(ޓނ	ގ� މ�ނ	ދ�ބނ	ނ އ�، ކ�ނ	ޑ�ޑ(ޓނ	 ނ، ހ�މ�ވމނ	

  ވ�ޓގނ�ނ	 ފ�ށނ�ވ�. ހ ޒ�ރގ�އ�

ވ�. ވ�ޓ ގނ�އ� އ�ފ�ޝ�ލ�ކ� 2މ�ހނ	ނ�ވ�. އ�އ� ވ�ޓގނ  މ�ރކ�ޒގ� ވ�ރ�ޔ ގ� އ�ތރނ	  3ވ�ޓގނމގ� މ�ސ�އ	ކ�ތގ�އ� ޙ�ރ�ކ ތ	ތ�ރ�ވ� 

އ�ނ	 ރ�ޢ ފ�ކ	ސ	ގ� ޒ� ރ�ވނ�ވ�. އ�ދ� ވ�ގތ� ނ�ތ�ޖ ކލ ނ	ނ�މމނ	 ވ�ގތ� ނ�ތ�ޖ  ހ�ދ�އ�، ވ�ގތ� ނ�ތ�ޖ  އ� މ�ރކ�ޒ�އ	ގ�އ� އ�ޢ

 ވ�.ނވނ�ކ�މ�ޝ�ނ�ށ	 ފ�

 

 

 

  



|ގ� ރ�ޕ�ޓ	 އ�ލ�ކ	ޝ�ނ	-ހއ. ފ�އ	ލ�ދ� ކ�އނ	ސ�ލ	ގ� ބ�އ�  އ�ލ�ކ	ޝ�ނ	ސ	 ކ�މ�ޝ�ނ	   6 

 

11111111....2222             ކރނ	 ކރނ	 ކރނ	 ކރނ	 ތ� ނ�ތ�ޖ  އ�ޢލ ނ	 ތ� ނ�ތ�ޖ  އ�ޢލ ނ	 ތ� ނ�ތ�ޖ  އ�ޢލ ނ	 ތ� ނ�ތ�ޖ  އ�ޢލ ނ	 ވ�ގ ވ�ގ ވ�ގ ވ�ގ

ނޑ�އ�ށ	 މ�ނ	ބ�ރ�ކ އ�ނ	ތ�ޚ ބކރމ�ށ	 ބ(އ	ވ� ދ� ފ�އ	ލ�. އހ ވ�ގތ� ނ�ތ�ޖ   އ�ލ�ކ	ޝ�ނ	ގ�-ބ�އ� ކ�އނ	ސ�ލނ	 ހސ	ވ�ފ�އ�ވ  ގ�

   ވ�.ކރ�ވނ� އ�ޢލ ނ	 މ�ޑ�އ  މ�ދވ�ރ�ކ�ށ	ވ� ހ�ނ�ހ�ރ ދވ�ހގ� ރ(  7ޖ�ނއ�ރ�  2012

  ނ�ތ�ޖ  އ�ޢލ ނ	ކރނ	 ނ�ތ�ޖ  އ�ޢލ ނ	ކރނ	 ނ�ތ�ޖ  އ�ޢލ ނ	ކރނ	 ނ�ތ�ޖ  އ�ޢލ ނ	ކރނ	     ރ�ސ	މ� ރ�ސ	މ� ރ�ސ	މ� ރ�ސ	މ�     11.311.311.311.3

ގ� އ�ލ�ކ	ޝ�ނ	-މ� ބ�އ� ،އ�ވ  ގ�ތގ� މ�ތ�ނ	ވ�ނ� މ އ	ދ ގ� 61) ގ� ނ(އ�ނ	ތ�ޚ ބތ�ކ ބ�ހ( ޢ ނ	މ ޤ ނ�  2008/11 ނ�ނ	ބ�ރ ނޤ ނ�

ވ�ގތ�  އ�ލ�ކ	ޝ�ނ	ގ�-މ� ބ�އ�. ކ�ށ	ފ�އ�ވ�އ�ވ�ގ�އ� އ�ޢލ ނ	 11:30ހ�ނދނ ގ� ދވ�ހވ�ނ� 10ޖ�ނއ�ރ�  2012ރ�ސ	މ� ނ�ތ�ޖ   

އ�  ،މ�ށ	ފ�ހއ	ވއ� ވ�ރ�ފ�އ� ކރ�ވ�ލ� އ	މ�ނ	ބ�ރނ	 އ�ނ�ތ�ޖ ތ�އ	 ބ� 5ކ�މ�ޝ�ނގ�  ،ކ�ށ	ފ�އ�ވ�ނ�އ�ޢލ ނ	 އ�ދ� ރ�ސ	މ� ނ�ތ�ޖ  

 ފ�ކ�ވ�.ގ� މވ�އ	ޒ�މނ	، ކ�މ�ޝ�ނއ	ވމ�ނ	ބ�ރނ	 ސ�އ� ކރ�

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

  

  

ރ�ސ	މ� ނ�ތ�ޖ  އ�ލ�ކ	ޝ�ނ	ގ� - ބ�އ�(ގ� ރ�ސ	މ� ނ�ތ�ޖ  ވ�ނ� ސ�ރކ ރގ� ގ�ޒ�ޓގ�އ� ޝ އ�ޢ ކރ�ވ�ފ�އ�ވ�. އ�ލ�ކ	ޝ�ނ	-މ� ބ�އ�

  )ގ�އ�ވ  އ�ޢލ ނ	 ލ�ސ	ޓގ�އ� ޢ ނ	މކރ� އ�ޢލ ނ	 ޖ�ދވ�ލ

    ފ�އ�ސ  އ އ� މ ލ� ކ�ނ	ކ�ނ	 ފ�އ�ސ  އ އ� މ ލ� ކ�ނ	ކ�ނ	 ފ�އ�ސ  އ އ� މ ލ� ކ�ނ	ކ�ނ	 ފ�އ�ސ  އ އ� މ ލ� ކ�ނ	ކ�ނ	  ....12121212

ނޑ ގ�ތ�އ	ގ�އ� ކރ�ވ�ފ�އ�ވ  ޚ�ރ�ދތ�މ�ސ�އ	ކ�ތ�ށ	  އ�ލ�ކ	ޝ�ނ	ގ�-މ� ބ�އ�  ކ�ކ� ދ�ތރފ�ތރ ކރމ�ށ އ�، އ�ނ	ތ�ޚ ބގ� މ�އ�ގ�
އ�ލ�ކ	ޝ�ނ  ގޅ(ގ�ތނ	 ޢ ނ	މ - ބ�އ�އ�، ށ އ�، ޗ ޕކރ�ނ	ޖ�ހނ ތ�ކ�ތ� ޗ ޕކރމ�ށ ބ(ނނ	ވ  ހރ�ހ  ތ�ކ�އ	ޗ�އ	 ހ�ދމ�މ�ސ�އ	ކ�ތ�ށ	 

އ އ� އ�ތރގ�ޑ�ގ� ފ�އ�ސ  އ�ލ�ވ�ނ	ސ އ�، ދ(ނ	ޖ�ހ(  އ�ފ�ޝ�ލނ	ނ�ށ	ވ�ޓގ� މ�ސ�އ	ކ�ތގ�އ� ޙ�ރ�ކ ތ	ތ�ރ�ވ� ކރ�ވނ އ�ޢލ ނ	ތ�ކ�ށ އ�، 
  ކ�ނ	ކ�މ�ށ	 ކރ�ވނ ޚ�ރ�ދ ތ�ކ�ވ�.ނނ	ފ�ދ� ކ�އމ  ސ�އ� ދ�

 

  

# ފރ�ހ�މ�ނ�ނ	  ދ އ�މ� އ�ޑ	ރ�ސ	  އ	ޔ�ތ ޘ�ހ�އ� ލ�ބނ ވ�ޓ  އ�ނ	ސ�އ	ތ� 
 

 1 އ ދ�މ	ޢ�ނ ޒ  ފ�ނ	ފ�ޔ ޒގ�،ހއ. ފ�އ	ލ�ދ�  އ�މ	.ޑ�.ޕ�  331 55.72

 2 މޙ�އ	މ�ދޖ�މ�ލ	  އދ�ރ�ސ	،ހއ. ފ�އ	ލ�ދ� ޑ�.އ ރ	.ޕ�  263 44.28

 
594 :           ޞ�އ	ޙ� ވ�ޓ:ޞ�އ	ޙ� ވ�ޓ:ޞ�އ	ޙ� ވ�ޓ:ޞ�އ	ޙ� ވ�ޓ

 
4 : ބ ޠ�ލ	 ވ�ޓ

674 : ވ�ޓދ�ނމގ� ޙ�އ	ޤ ލ�ބ�ފ�އ�ވ  މ�ހނ	ގ� ޢ�ދ�ދ
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    ޚ�ރ�ދ ތ�ފ	ޞ�ލ	 ޚ�ރ�ދ ތ�ފ	ޞ�ލ	 ޚ�ރ�ދ ތ�ފ	ޞ�ލ	 ޚ�ރ�ދ ތ�ފ	ޞ�ލ	 

        

  

  

        

        

        

        

        

        

    

        

        ޚ�ރ�ދގ� ޚލ ޞ  ޚ�ރ�ދގ� ޚލ ޞ  ޚ�ރ�ދގ� ޚލ ޞ  ޚ�ރ�ދގ� ޚލ ޞ  

    

    

    

    

    

    

    

         އ�އ�ޓ�މ	ކ�ޑ އ�އ�ޓ�މ	ކ�ޑ އ�އ�ޓ�މ	ކ�ޑ އ�އ�ޓ�މ	ކ�ޑ         ތ�ފ	ޞ�ލ ތ�ފ	ޞ�ލ ތ�ފ	ޞ�ލ ތ�ފ	ޞ�ލ         ޚ�ރ�ދ ޚ�ރ�ދ ޚ�ރ�ދ ޚ�ރ�ދ

  221    ދ�ތރފ�ތރ ކރމގ� ޚ�ރ�ދ ދ�ތރފ�ތރ ކރމގ� ޚ�ރ�ދ ދ�ތރފ�ތރ ކރމގ� ޚ�ރ�ދ ދ�ތރފ�ތރ ކރމގ� ޚ�ރ�ދ

3,000.00  ނޑމ�ގނ	 ކރ  ދ�ތރ ޚ�ރ�ދ  001 221 ރ އ	ޖ(ގ� އ�ތ�ރ(ގ�އ� ކ�

5,253.00   003 221 ރ އ	ޖ(ގ�އ�ތ�ރ(ގ�އ� ވ�އ�ގ� މ�ގނ	 ކރ  ދ�ތރ ޚ�ރ�ދ

 ޖމ	ލ�: 8,253.00
  222    އ�ފ�ސ	ހ�ނ	ގމގ� ބ(ނމ�ށ	 ހ�ދ  ތ�ކ�ތ�ގ� އ�ގ އ�ފ�ސ	ހ�ނ	ގމގ� ބ(ނމ�ށ	 ހ�ދ  ތ�ކ�ތ�ގ� އ�ގ އ�ފ�ސ	ހ�ނ	ގމގ� ބ(ނމ�ށ	 ހ�ދ  ތ�ކ�ތ�ގ� އ�ގ އ�ފ�ސ	ހ�ނ	ގމގ� ބ(ނމ�ށ	 ހ�ދ  ތ�ކ�ތ�ގ� އ�ގ

 004 222 އ�ފ�ހގ� ޚ�ދމ�ތގ�އ� އޅ(ވ�ގތގ�އ� އ�ފ�ހގ�އ� ދ�ވ( ކ�އމ�އ�ސ�އ�ފ�ދ� ތ�ކ�ތ� 1,635.00

 ޖމ	ލ�: 1,635.00
   223    އ�ފ�ސ	ހ�ނ	ގމ�ށ	 ބ(ނނ	ވ  ޚ�ދމ�ތގ� ޚ�ރ�ދ އ�ފ�ސ	ހ�ނ	ގމ�ށ	 ބ(ނނ	ވ  ޚ�ދމ�ތގ� ޚ�ރ�ދ އ�ފ�ސ	ހ�ނ	ގމ�ށ	 ބ(ނނ	ވ  ޚ�ދމ�ތގ� ޚ�ރ�ދ އ�ފ�ސ	ހ�ނ	ގމ�ށ	 ބ(ނނ	ވ  ޚ�ދމ�ތގ� ޚ�ރ�ދ

525.00  001 223 ޓ�ލ�ފ�ނ	 ފ�ކ	ސ	 އ�ދ� ޓ�ލ�ކ	ސ	 ޚ�ރ�ދ

72.00   003 223 ބ�ފ�ނ އ�،ފ ޚ ނ ގ� ޚ�ދމ�ތގ� އ�ގދ�ނމ�ށ	 ކރ  ޚ�ރ�ދ

 005 223 ޢ�މ ރ ތގ�ކއ	ޔ އ� ބ�މގ� ކލ�  1,600.00

9,220.00  ، 010 223 އ�ނ	ގނ	 އ�ދ� އ�ޝ	ތ�ރ ކ	 ޚ�ރ�ދ އ�ޢ	ލ ނ	،އ�ޝ	ތ�ހ ރ

7,793.21   020 223 ޢ ނ	މ ފ�އ�ދ އ�ށ	ޗ ޕކރ  ތ�ކ�ތ�ގ� ޚ�ރ�ދ

13,980.00   999 223 އ�ހ�ނ�ހ�ނ	އ�ފ�ސ	 ހ�ނ	ގމގ� ޚ�ދމ�ތގ� ޚ�ރ�ދ

 ޖމ	ލ�: 33,190.21
 43,078.21        : ޖމ	ލ� ޚ�ރ�ދ

  މ�ހ ތ�ނ�ށ	 ޖމ	ލ� ޚ�ރ�ދ   ބ�ލ�ކ�ށ	 ޖ�ހ(ވ�ރ   ހ�މ�ވ  މ�ހނ	ގ� ޢ�ދ�ދ  ޢމރވ�ޓލމގ� 

674  63.91  43,078.21  
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ނޑިއަށް ހުސްވެފައިވާ  އުންސިލުން ފިއްލަދޫ ކަ  .ހއ    އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ  ކު މެންބަރަ ގޮ
  ކަލަންޑަރު ގެ ) 7 ޖެނުއަރީ  2012( އިލެކްޝަން - ބައި 

  

  ވިލަރެސްކުރާ ފަރާތް  މުއްދަތު  ޙަރަކާތުގެ ތަފްސީލް  މީލާދީ ތާރީޚް  ދުވަސް

  އަންގާރަ
ނޮވެމްބަރ  22

2011  

  ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން ހަމަޖެއްސުން

46  

  ހިޔުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން
ޕްލިކޭޝަން ފޯމާއި، ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ލިސްޓު އެ

  ވެބްސައިޓުގައި ޢާންމުކުރުން
  މީޑިއާ ޔުނިޓް/ކޯޑިނޭޝަން

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ، އިންތިޚާބު އިޢުލާނު ކުރުން
  ފުރުޞަތު ހުޅުވިއްޖެކަން އިޢުލާނުކުރުން

  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

  ބުދަ
ނޮވެމްބަރ  23

2011  

 ވޯޓަރސް ރަޖިސްޓަރީ އެކުލަވާލުން
45  

  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

  ސެކްޝަންއެޑްމިން /ކޯޑިނޭޝަން  ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުންއެޕްލިކޭޝަން ފޯމު 

  ބުރާސްފަތި
ނޮވެމްބަރ  24

2011  

ވޯޓު ނަގާ މަރުކަޒުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުން 
  ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުން 

44  

  ހިޔުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން

ވޯޓު ނަގާ މަރުކަޒުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުން 
  ހޯދުމަށް ކުރާ އިޢުލާން ރަށުގައި ޢާންމުކުރުން 

  ހިޔުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ 
  ރަށުގައި ޢާންމުކުރުން 

  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ 
  ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓުގައި ޢާންމުކުރުން 

  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން  ވޯޓާރސް ރަޖިސްޓަރީ ގެޒެޓް ކުރުން 
ބައި އިލެކްޝަންގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ އިންތިޒާމް

  ހަމަޖެއްސުމަށް އެޑްމިން ސެކްޝަނުގައި އެދުން 
  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

  ހުކުރު
ނޮވެމްބަރ  25

2011    43    

  ހޮނިހިރު
ނޮވެމްބަރ  26

2011    42    

  އާދީއްތަ
ނޮވެމްބަރ  27

2011  
  ކެންޑިޑޭޓުންގެ އަތްމަތީ ފޮތް ޕްރިންޓްކުރުން

41  
  އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޝަންވޯޓަރ 

 ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޝަން  ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން މެޓީރިއަލް ތައްޔާރުކުރުން 

  ހޯމަ
ނޮވެމްބަރ  28

2011        

1 ޖަދުވަލު  
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  އަންގާރަ
ނޮވެމްބަރ  29

  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން  39  ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަން އިޢުލާނު ކުރުން   2011

  ބުދަ
ނޮވެމްބަރ  30

2011    38    

  ބުރާސްފަތި
ޑިސެމްބަރ  1

2011    37    

  ހުކުރު
ޑިސެމްބަރ  2

2011    36    

  ހޮނިހިރު
ޑިސެމްބަރ  3

2011  
ގެޒެޓްކުރެވުނުރަޖިސްޓަރީއަށްޝަކުވާހުށަހެޅުމުގެމުއްދަތުހަ

  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން  35  މަވާދުވަސް

  އާދީއްތަ
ޑިސެމްބަރ  4

2011  

ފަރާތަށްވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕުކުރުމަށް ޙަވާލުވެފައިވާ
  34 އެކަން ލިޔުމުން އެންގުން

  އެޑްމިން ސެކްޝަން/ކޯޑިނޭޝަން

  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން ވޯޓު ކަރުދާހުގެ ނަމޫނާ ތައްޔާރުކުރުން

  ހޯމަ
ޑިސެމްބަރ  5

2011    33    

  އަންގާރަ
ޑިސެމްބަރ  6

2011  

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް 
  )  3:00މެންދުރުފަހު (

32  
  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލާ މީހުންރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ 
  )ދުވަސް 10(ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން 

  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

  ބުދަ
ޑިސެމްބަރ  7

2011  
ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަންގެ މެޓީރިއަލް ރަށަށް ފޮނުވުމަށް 

  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން  31  ތައްޔާރުކޮށް ނިންމުން 

  ބުރާސްފަތި
  

ޑިސެމްބަރ  8
2011  

އިލެކްޝަން އޮބްޒާރވް ކުރުމަށާއި، މޮނިޓަރ - ބައި
  ކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން 

30  

  ޯވޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޝަން

ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު 
  ހުޅުވާލުންް 

  ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޝަން

ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދިއުމުގެ 
  މުއްދަތު ހަމަވާ ދުވަސް

 ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން
  

 
ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށް 
  ގުރުއަތުލުމަށްފަހު ނަންތައް އިޢުލާނު ކުރުން

 
 ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

  

 ނަތީޖާ ޝީޓާއި ވޯޓު ގުނާ ޕެކް ތައްޔާރުކުރުން
 

 ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން
  

 
 އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާ މެދު 

ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހަޅާ ވަގުތުން (ނިންމި ގޮތް އެންގުން 
 ) ގަޑިއިރުގެތެރޭގައި 48ފެށިގެން 

  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން
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އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާމެދު 
ގޮތެއްގެ ސަބަބުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ނިންމާ 

ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ (މައްސަލައާމެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމުން 
  )ދުވަސް 7ތާރުީޚން ފެށިގެން 

  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

ރަޖިސްޓަރީއަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމައި 
 މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚުން(އެފަރާތްތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން 

  )ދުވަސްތެރޭގައި 5ފެށިގެން 
  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

  
  ހުކުރު

ޑިސެމްބަރ  9
2011    29    

  ހޮނިހިރު
ޑިސެމްބަރ 10

2011    28    

  އާދީއްތަ
ޑިސެމްބަރ 11

2011  
  ކެންޑިޑޭޓު ލިސްޓް ތައްޔާރުކޮށް ޕްރިންޓްކުރުން

27  
  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން  ފައިނަލްކުރުންވޯޓުކަރުދާސް ޗާޕަށް ދިނުމަށްޓަކައި 

  ހޯމަ
ޑިސެމްބަރ 12

2011    26    

  އަންގާރަ
ޑިސެމްބަރ 13

2011  

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާމެދު
ނިންމާ ގޮތެއްގެ ސަބަބުން އެމައްސަލަ ކޯޓަށް 

އަންގާ ދުވަހުން (ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް 
  )ދުވަސް 5ފެށިގެން 

25  

  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

ރަޖިސްޓަރީއަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކާމެދު އިލެކްޝަންސް 
ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ގޮތަކާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން 
އެމައްސަލަ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ 

  )ދުވަސް 5އަންގާ ތާރީޚުން ފެށިގެން . (ތާރީޚް

  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

  އެޑްމިން ސެކްޝަންް/ކޯޑިނޭޝަން  ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕަށް ދިނުން

  ބުދަ
ޑިސެމްބަރ 14

2011  

ދަތުރުފަތުރުގެ ހުރިހާ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައި
  24  ނިންމުން

  އެޑްމިން ސެކްޝަންް

  ސެކްޝަން ލީގަލް  ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުން

  ބުރާސްފަތި
ޑިސެމްބަރ 15

2011  
އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލާ މީހުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް 

  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން  23  ހުޅުވާލި މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް

  ހުކުރު
ޑިސެމްބަރ 16

2011    22    

  ހޮނިހިރު
ޑިސެމްބަރ 17

2011    21    

  އާދީއްތަ
ޑިސެމްބަރ 18

2011    20    
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  ހޯމަ
ޑިސެމްބަރ 19

  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން  19  ނިންމުންވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕުކޮށް   2011

  އަންގާރަ
ޑިސެމްބަރ 20

  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން  18  ވޯޓު ކަރުދާސް ޗެކްކުރުން  2011

  ބުދަ
ޑިސެމްބަރ 21

2011  

ރަޖިސްޓަރީއަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކާމެދު އިލެކްޝަންސް 
ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ގޮތަކާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން 

ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާމެދު ހައިކޯޓުން ހައިކޯޓަށް 
ޙުކުމް އިއްވުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް 

ދުވަސް  15ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން (
  )ތެރޭގައި

  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން  17

  ބުރާސްފަތިި
ޑިސެމްބަރ 22

2011  

ވޯޓު ނަގާ ދުވަހު ވޯޓު ނަގާ އަދި ޓްރޭނިންގ ޕެކް 
މަރުކަޒުތަކުގައި ހިއްޕުމަށް ބޭނުންވާ ޕޯސްޓަރުތައް 
ތައްޔާރުކޮށް ނިންމައި އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން 

  ސެކްޝަނާ ޙަވާލުކޮށް ނިންމުން
16  

  ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޝަން

ވޯޓު ނަގާ މަރުކަޒުތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ލިސްޓުތައް 
އިލެކްޝަންސް ޕްރިންޓްކޮށް ފޮނުވުމަށް ތައްޔާރުކޮށް 
  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަނާ  ޙަވާލުކުރުން

  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

ޥޯޓު ކަރުދާސް ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒަށް ފޮނުވުމަށްޓަކައި 
  ޕެކްކޮށް ނިންމުން

  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

  ހުކުރު
  

ޑިސެމްބަރ 23
2011    15    

  ހޮނިހިރު
ޑިސެމްބަރ 24

2011    14    

  އާދީއްތަ
ޑިސެމްބަރ 25

  ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޝަނ  13  އޮބްޒާރވަރުންނާއި ރިޕޯޓަރުންގެ ފާސްދޫކޮށް ނިންމުން  2011

  ހޯމަ
ޑިސެމްބަރ 26

2011    12    

  އަންގާރަ
ޑިސެމްބަރ 27

2011    11  
  
  
  

  ބުދަ
ޑިސެމްބަރ 28

2011  

  
  
  

10    

  ބުރާސްފަތި
ޑިސެމްބަރ 29

2011    9    

  ހުކުރު
ޑިސެމްބަރ 30

2011  

  
  
  

8    
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  ހޮނިހިރު
ޑިސެމްބަރ 31

2011    7    

  އާދީއްތަ
ޖެނުއަރީ  1

  6  މާލޭގެ އޮފިޝަލުންގެ ޓްރޭނިންގ ބޭއްވުން  2011
ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން /އާރ. އެޗް

  ސެކްޝަން

  ހޯމަ
ޖެނުއަރީ  2

  ލީގަލް ސެކްޝަން  5  ރަށުގެ ކޮމްޕްލައިންޓްސް ބިއުރޯތައް ޤާއިމުކުރުން  2011

  އަންގާރަ
ޖެނުއަރީ  3

2011  
މަރުކަޒުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުންގެ ވޯޓު ނަގާ

  ހިޔުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން  4  މަޢުލޫމާތު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ފޮނުވުން

  ބުދަ
ޖެނުއަރީ  4

2011    3    

  ބުރާސްފަތި
ޖެނުއަރީ  5

2011  

ވޯޓު ނެގުމަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ އަދި ސެކިއުރިޓީ ސާމާނާ 
  އެކު މާލެއިން ދާ އޮފިޝަލުން ރަށަށް ފުރުންް

2  

  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން/އެޑްމިން

  ރަށުގެ އޮފިޝަލުންގެ ޓްރޭނިންގ ބޭއްވުން
 އާރ. އެޗް /ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން

  ސެކްޝަން

  ހުކުރު
ޖެނުއަރީ  6

  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން/އެޑްމިން  1  ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒުތައް ތައްޔާރުކޮށް ނިންމުން  2011

  ހޮނިހިރ
  

ޖެނުއަރީ  7
2011  

ން  8:00ހެނދުނު (ގެ އިންތިޚާބު  ބައި އިލެކްޝަން
  )އަށް 4:00ހަވީރު 

0  

  

   )ން ފެށިގެނ4:30ްހަވީރު(ވޯޓު ގުނުން

  އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިޢުލާން ކުރުން- ބައި
ކޯޑިނޭޝަން /އެޑްމިން/ޓީ.އައި

  މީޑިޔާ ޔުނިޓް/ސެކްޝަން

  އާދީއްތަ
ޖެނުއަރީ  8

2011  
ކަރުދާހާ އެކު މާލެ މާލެއިން ދިޔަ އޮފިޝަލުން ވޯޓު 

  އައުން
  

  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން/އެޑްމިން

  ހޯމަ
ޖެނުއަރީ  9

  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން/ޓީ.އައި  ތައްޔާރުކުރުން އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ- ބައި  2011

  އަންގާރަ
ޖެނުއަރީ  10

2011  

    އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާނު ކުރުން- ބައި
ކޯޑިނޭޝަން /މީޑިޔާ ޔުނިޓްް
  ސެކްޝަން

    ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރަން ފެށުން
ކޯޑިނޭޝަން /ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން

  ސެކްޝަން
  

 2011ނޮވެމްބަރ  22



 



2 ulavudaj







 



3ޖަދުވަލު   

އިލެކްޝަން އިޢުލާންކުރުމަށާއި، ވޯޓުފޮށިބަހައްޓާތަންތަން ޢާންމުކުރުމަށް އަދި ރަސްމީ - ބައި  ފިއްލަދޫ . ހއ

  އިޢުލާންތަކުގެ ލިސްޓު ނަތީޖާ ޢާންމުކުރުމަށް ކުރެވުނު 

  

  

  އިޢުލާންކުރި ތާރީޚް  އިޢުލާން ނަންބަރު  އިޢުލާންގެ ތަފްޞީލު 

 2011ނޮެވމްބަރ  A(CA)-2011/20222  އިލެކްޝަަނށް ުކރިމަތިުލމުެގ ފުުރޞަތު ހުުޅވާލުން -ަކއުންސިްލގެ ަބއި  ދޫފިއްލަ . އހ

 2011ޑިސެމްބަރ  A(CA)-2011/218 6  އިޢުލާން ވޯޓުފޮިށ ބަަހއްޓާ ތަންަތން ޢާްނމުކުރުމަްށ ކުެރވުުނ 

  2012ޖެުނއަީރ  A(CA)-2012/4  5  އިލެކްޝަްނެގ ވޯުޓ ކަުރދާސް ޗާޕުކުރެުވނުޮގުތެގ ތަްފޞީލް ާޢންުމކުރުމަްށ ކުރެުވުނ އިޢުާލން -ބައި 

  2012ޖެނުައރީ  A(CA)-2012/5 10  ިއލެކްޝަްނގެ ަރްސމީ ނަތީޖާ -ަކއުންސިްލ ބައި  ފިއްަލދޫ. އހ

 



 



 






