ﺑﺴـﻢ اﷲ اﻟﺮﺣـﻴﻢ اﻟﺮﺣﻤـﻦ

 .1ފށނ
اﳊﻤـﺪﷲ رب اﻟﻌـﺎﳌﲔ ،واﻟﺼـﻼة واﻟﺴ ــﻼم ﻋﻠـﻰ أﺷــﺮف اﳌﺮﺳ ــﻠﲔ ،وﻋـﻠﻰ اﻟـﻪ وﺻﺤـﺒﻪ أﲨ ــﻌﲔ
މ ރޕޓކ ،ހއ .ފއލދ ކއނސލނ ހސވފއވ ގނޑއށ މނބރކ އނތޚބ ކރމށޓކއ 2012 ،ޖނއރ  7ވ
ހނހރ ދވހ ބ)އވ ،ހއ .ފއލދ ކއނސލގ ބއ-އލކޝނ  7ޖނއރ  2012ގ ކނހނގދޔގތގ މއޗށ ބލއ
ތއޔރކށފއވ ތފޞލ ރޕޓކވ.
 2011ފބރއރ  5ވ ހނހރ ދވހ ދވހރއޖ)ގއ ބއވފއވ ލކލ ކއނސލތކގ އނތޚބގއ ހއ .ފއލދ
ކއނސލށ ދވހ ރއޔތނގ ޕޓގ ޓކޓގއ އނތޚބވފއވ ،ހއ .ފއލދ ،ފނފޔޒގ

އދމ ޢނޒއ ޕޓނ

ވކކރމ ގޅގނ ،ޤނނ ނނބރ) 10/2010 :ލކލ ކއނސލތކގ އނތޚބގ ޤނނ( ގ  9ވނ މއދގ )ށ( ގއވ
ގތގމތނ ،ހއ .ފއލދ ކއނސލނ ހސވފއވ ގނޑއށ މނބރކ އނތޚބ ކރމށ  2012ޖނއރ  7ގއ އ
ކއނސލގ ބއ-އލކޝނ ބއވގތށ ކމޝނނ ނނމއވ) .ބއ-އލކޝނގ ކލނޑރ ޖދވލ  1ގއ(

 .2ބއ-އލކޝނށ އޢލނ ކރނ
ޤނނގއވ ގތގމތނ  2011ނވމބރ  22ގއ ކމޝނގ ނނބރ (A)CA-2011/202 :އޢލނނ ހއ .ފއލދ
ކއނސލގ ބއ-އލކޝނ އޢލނކށ މ ބއ-އލކޝނށ ކރމތލމގ ފރޞތ  2011ނވމބރ  23ވ ބދ ދވހގ
ހނދނ  9:00ނ ފށގނ  2011ޑސމބރ  6ވ އނގރ ދވހގ ހވރ  3:00ގ ނޔލށ ހޅވލވނވ .އދ
ކމޝނނ ކނޑއޅފއވ ތރޚ ) 2012ޖނއރ  (7ގއ ،ހއ .ފއލދ ކއނސލގ ބއ-އލކޝނ ބ)އވމށޓކއ،
ކރނޖހ) މހނމ މސއކތތއ ހމނ)ގތށ ،ބއ-އލކޝނގ މސއކތ ތވލއ އކލވލވނވ.

 .3އނތޚބބހ) ޝކވ ބލނ
މ ބއ-އލކޝނ ގޅ)ގތނ ހށހޅ) ޝކވތއ ބލއގތމގ އނތޒމ ހމޖއސނވ .އގތނ ހށހޅ) ޝކވތއ
ބލއގނނނ 2011 ،ޑސމބރ  4ނ  2012ޖނއރ  9ގ ނޔލށ ،އލކޝނސ ކމޝނނނއ ،ހއ .ފއލދ
ކއނސލގ އދރއނ ކމގއ ހމޖއސނވ.
މ ބއ-އލކޝނ ގޅގނ  4ޝކވއއ ހށހޅ އ ޝކވތއ ބލ އ ޝކވތކށ ވނ ޖވބ ދވފއވ) .ބއ-
އލކޝނގ ކމޕލއނޓސ ރޕޓ ޖދވލ  2ގއ(
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 .4ކރމތލމށ ހށހޅ ހށހޅމމދ ނނމގތ އނގނ
މ ބއ-އލކޝނށ ކރމތލ ކނޑޑ)ޓނގ އޕލކ)ޝނ ބލއގތމގ މސއކތ  2011ނވމބރ  23ނ ފށގނ
 2011ޑސމބރ  6ށ މ ކމޝނގއ ކރޔށ ގނދވނވ .މ މއދތގ ތރ)ގއ މ ބއ-އލކޝނށ ކރމތލ ދ
ކނޑޑ)ޓނގ ހށހޅނ މކމޝނނ ޤބލކރއވ.
ހއ .ފއލދ ކއނސލގ ބއ-އލކޝނށ ކރމތލ ކނޑޑ)ޓނގ ނނތއ ތރތބ ކރމށޓކއ ގރއތލނ ބ)އވ
 2011ޑސމބރ  8ވނ ދވހއވ .ގރއތލނ ބ)އވނ މ ކމޝނގއވ .ވދކރ ކނޑޑ)ޓނގ ނނތއ ތރތބ
ހ މޢލމތ މ ކމޝނނ ޢނމކށ އޢލނ ކރއވ) .ބއ-އލކޝނށ ކރމތލމގ
ކރމށފހ ،ކނޑޑ)ޓނނބ )
ފރޞތ ހޅވލމށ ކރވނ އޢލނ ޖދވލގއވ އޢލނ ލސޓގއ(

 .5ކނޑޑ)ޓނގ ޑޕޒޓ ފއސ ޙވލކރނ
ހއ .ފއލދ ކއނސލގ ބއ-އލކޝނގއ ވދކރ ދ ކނޑޑ)ޓނކރ ކނމ ކނޑޑ)ކށވސ މ ބއ-އލކޝނގއ ވޓ
ދނ މހނގ ) 10%ދހއއ އނސއތ( އނ ފށގނ މތގ ޢދދކށ ވޓ ލބފއވތ ،އ ދ ކނޑޑ)ޓނނށވސ
ޑޕޒޓ ފއސ ޙވލ ކރމށޓކއ 2012 ،ޖނއރ  11ވ ބދ ދވހ މނސޓރ އފ ފނ)ނސ އނޑ ޓރޜރއށ
ވއޗރ ފނވނވ.

 .6ވޓދނމގ ޙއޤ ލބފއވ މހނގ ރޖސޓރ
ހއ .ފއލދ ކއނސލނ ހސވފއވ ގނޑއށ މނބރކ އނތޚބ ކރމށ ބ)އވ ބއ-އލކޝނށ ވޓ ދނމގ ޙއޤ
ލބފއވ މހނގ ރޖސޓރ އކލވލއ ،ހއ .ފއލދ ކއނސލގ އދރއއ ގޅގނ ރޖސޓރ ޞއޙ ކރމށފހ،
 2011ނވމބރ  24ގއ ދވހ ސރކރގ ގޒޓގއ ޝއޢ ކރވނވ .ރޖސޓރއށ ޝކވ ހށހޅމށ ދނ
މއދތގއ އއވސ ފރތކނ ޝކވއއ ހށހޅފއއނވއވ .މ ބއ-އލކޝނގއ ވޓ ދނމގ ޙއޤ ލބފއވ
މހނގ ރޖސޓރ ދވހ ސރކރގ ގޒޓނނއ ،މކމޝނގ ވބސއޓނ އދ ހއ .ފއލދ ކއނސލގ އދރއނ
ބލ)ނ އނތޒމ ހމޖއސނވ.

 .7ވޓލތނ ބދލކރމގ ފރޞތ ހޅވލނ
ދ މހނ ރޖސޓރ ކރމށ
މ ބއ-އލކޝނގއ ރށވހވފއވ ރށ ނނ އހނ ރށއ ނވތ ތނއގއ ވޓލމށ އ )
 2011ޑސމބރ  11ގއ މ ކމޝނނ އޢލނކށ ،އކމށ  10ދވހގ މއދތ ދވނވ .މ މއދތގއ 236
ފރތކނ މލ)ގއ ވޓލމށ ރޖސޓރ ކރއވ.
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 .8ޢނމ ހ)ލނތރކނ އތރކރމގ ކމޕއނ
ހއ .ފއލދ ކއނސލގ ބއ-އލކޝނށ އމޒކށޢނމނ ހ)ލނތރކރމގ މސއކތތއ ކރއށ ގނދގތށ ރވއ،
މ ބއ-އލކޝނށ ބ)ނނވ މޓރއލ ތއޔރކރވނވ .އ)ގތރ)ގއ ޕސޓރ ،ފލޔރ ލފލޓ ހމނއވ .ޢނމނ
ހ)ލނތރކރމށ ތއޔރކރ ތކތ ފއލދގ އކ ސރހއދގއ ހއޕއ ،ގ)ގއށއ މހނނށ ބހލވނވ .އދ އރށގ
އޑގދ ކރ ބ)ނނކށގނ ތފތ މސޖތއ ދވނއވ.

 .9ވޓ ނގމށ ތއޔރވނ
 9.1ބއ-އލކޝނގ މސއކތށ ބ)ނނވ މހނ
ނ އފޝލނ ހދ ޢނމކށ އޢލނކށގނނވ .މ ފހރގ
މ ބއ-އލކޝނށ ބ)ނނވ ވޓލ މރކޒގއ ޙރކތތރވ )
މ ބއ-އލކޝނބހ) އކއކ މސއކތތކގއ މ ކމޝނގ މވއޒފނނއކ ޖމލ  68މހނ ،ހއ .ފއލދގއއ،
މލ)ގއ ޙރކތތރވފއވއވ .ހއ .ފއލދ ކއނސލގ ބއ-އލކޝނ  2012ގފކލ ޕއނޓނގ މސއލއޔތ
އފލމށ ރށ ކއނސލ އދރގ ދ އފޝލކ ޢއޔނ ކރވނވ.

 9.2މޢލމތއ އރޝދ ދނނ
ޤނނ ނނބރ) 11/2008 :އނތޚބތކބހ) ޢނމ ޤނނ( ގ  34ވނ މއދގއ ވ ގތގ މތނ ،ވޓނގމގ
ހ
ކނތއތއ ބލހއޓނ ތބ މހނނށ އ މހނގ ޛނމ އދކރމށޓކއ ބ)ނނވވރށ އ މހނގ މސއލއޔތތކ ބ )
މޢލމތއ އރޝދ ދ ތމރނ ކރވނވ.
ވޓގ މސއކތގއ މލ)ގއ ޙރކތތރވ ފރތތކށއ ،ކމޝނނ ފއލދގއ ޓރއނނގ ދނމށ ވޑއގނނވ
މވއޒފނނށ  2012ޖނއރ  3ގއ އލކޝނސ ކމޝނގއ ،ޓރއނނގ ޕރގރމއ ކރއށ ގނދވނވ.
ފއލދނ ވޓނގމގއ ޙރކތތރވ މހނނށ މޢލމތއ އރޝދ ދނ ،ކމޝނނ ވޓނގމގ މސއކތށ އ ރށށ
ދޔ އފޝލނގ ޓމނ 2012 ،ޖނއރ  5ވ ބރސފތ ދވހއވ.

 9.3ވޓނގ ކޑނ)ޓރނނ މސއކތ ޙވލކރނ
މ ބއ-އލކޝނގއ ބހއޓ ދ ވޓފށގ މސއކތ ހނގ ނހނގގތ ބލމށޓކއ އލކޝނސ ކމޝނގ
މވއޒފނ ކޑނ)ޓރނގ ގތގއ ޙރކތތރވއވ .އގތނ ޗކކރވނ ކނތއތކގ ތރ)ގއ-:
ވޓނގނ ފށމގ  15މނޓ ކރނ ވޓލ މރކޒތކށ ލބފއހރ ވޓކރދސތއ ހމތ ބލއ
ޗކކރވނވ.
ވޓ ނގ ސރޙއދއ ،ރށގއ ދމވމނދ މއސލތކކ ކބއތ ބލއ އކނކނ ޙއލކރމށޓކއ
ކރނޖހ) ކނކނ ކރމނ ގނދވނވ.
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 9.4ވޓ ފށ
މ ބއ-އލކޝނގއ ،ހއ .ފއލދގއ ބހއޓ ވޓފށ ބހއޓ ހއ .ފއލދ ސކލ ހލގއވ .މލ)ގއ ވޓލމށ
ރޖސޓރ ކށފއވ މހނ ވޓލމށ ވޓފށ ބހއޓ ސނޓރ ފރ ހޔރ ސކނޑރ އޑޔކ)ޝނގ ހލގއވ) .ވޓނގ
މރކޒތއ ހމޖއސއ ،ބހއޓ ވޓފށގ ނނބރއ ،ވޓފށގ ނމއ ،ވޓލ ސރހއދ އދ ވޓފށ ބހއޓ ރށއ ތނ
ޢނމކރ އޢލނ ޖދވލގއވ އޢލނ ލސޓގއ(

 9.5ވޓ ކރދސ
ވޓކރދސ ފރމކރމށފހ ،ވޓކރދސ ޗޕކރމގ މސއކތ ޙވލކރ ނވލޓ ޕރނޓރސ އނޑ ޕބލޝ ރޒ
ޕރއވޓ ލމޓޑއވ.
މ ބއ-އލކޝނށ ޗޕކރ ) 475ހތރސތ)ކ ހތދހފހއ( ވޓކރދހވ .ވޓކރދހގ ފތތއޔރކރ  25ގ ނޑނނވ.
ޗޕކރވނ ވޓކރދހގއ އއވސ މއސލއއ ހރތ ޗކކށބލނވ .އގތނ ކނމ ވޓކރދސކޅއ ވކވކނ ބލއ
ޗކކރވނވ .ވޓކރދސ ޗކކރމގ މސއކތކރ އކމށ ވކބޔކ ޚއޞކށގނނވ .ވޓ ކރދސތއ ޗކކރމގ
މސއކތ ނމމއކ ވޓދނމގ ޙއޤ ލބފއވ މހނގ ލސޓ ޗކކށ ކނމ ވޓފށޓކށ ފނވމށ ކނޑއޅފއވ
ޢދދށ ވޓކރދސ ސކއރޓ އރތކގއ ބނދކރވނވ .މ ބއ-އލކޝނގއ ވޓކރދސ ޗޕ ކރވނ ގތގ
ތފޞލ މ ކމޝނނ ޢނމކށއޢލނ ކރއވ) .ޗޕކށފއވ ވޓ ކރދހގ ތފޞލޢނމކރ އޢލނ ޖދވލގއވ
އޢލނ ލސޓގއ(

 9.6ވޓނގ މރކޒތކށ ފނވނޖހ) ތކތ ތއޔރކށ ފނވނ
ވޓނގ ވޓގނ މރކޒތކށ ފނވނޖހ) ތކތގ ލސޓ ތއޔރކރމށފހ  2012ޖނއރ  4ވ ބދދވހ އތކތ
ބނދކރވނވ .އ)ގ ތރ)ގއ ހމނނ ވޓކރދހއ ،ވޓނގމށ ބ)ނނވ ތކއޗއ ،ކނޑޑ)ޓ ލސޓއ ،ލޔކޔމށ
ނ ހރހތކއޗއ ،ވޓގނމށ ބ)ނނވ ތކއޗވ.
ބ)ނނވ )
ވޓނގ ގނމށ ބ)ނނކރ އނމހއ ތކތ ހއ .ފއލދއށ ފނވ  2012ޖނއރ  5ވ ބރސފތ ދވހގ ހނދނ
ވއގމގނ އއލނޑ އ)ވއ)ޝނގ ފލއޓގއ ސދ އލކޝނސ ކމޝނގ މވއޒފނގ ޙވލގއވ.

 9.7ސލމތ ކނތއތއ
މ ބއ-އލކޝނގ ވޓނގމއ ވޓގނމގ މސއކތ ކރއށދޔވގތގއ ،ފއލދއއ އ ރށގއ ވޓނގމށ
ހމޖހފއވ ސރޙއދގ ސލމތއ ރއކތރކނ ބލހއޓމގ އނތޒމ ،މލޑވސ ޕލސ ސރވސސގ ފރތނ
ހމޖއސވއ ދއވނ އދ ދނނވނވ .މކމގއ މލޑވސ ޕލސ ސރވސސގ އހތރކނ ވރށ ފރހމޔށ
ލބނވ .އދ ވޓނގމގ މސއކތ ހނގމނދޔއރ ކނމ ވޓފށޓއގއ ،ވޓލ ސރޙއދ ބލހއޓމގ ޒނމ އފލ،
ވޓފށގ ކއ ބލހއޓމށ ޢއޔނކށފއވ އފޝލވ.
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އލކޝނސ ކމޝނ

 .10އބޒރވރނނއ މނޓރނ އދ ކނޑޑ)ޓނގ މނދބނ
ހއ .ފއލދ ކއނސލގ ބއ-އލކޝނ އބޒރވ ކރމށ ޝއޤވރވ ސޔސ ޕޓތކއ ރޖސޓރ ކށފއވ މދނ
ދ ފރތތކށއ މނޓރ ކރމށ ޝއޤވރވ ނސ މޖއލތކށއ ،ވޓ ނގމއ ވޓ
ޖމޢއޔތކއ އމއލ ގތނ އ )
ގނމގ ކނތއ ހނގ ނހނގގތ ބލމށ ޝއޤވރވ ކނޑޑ)ޓނގ މނދބނނށ އ ފރޞތ 2011 ،ޑސމބރ 8
ނ  2011ޑސމބރ  22ގ ނޔލށ ހޅވލވނވ .މ މއދތގއ އބޒރވކރމށ އދ ހށހޅ  4ފރތށއ،
ކނޑޑ)ޓނގ މނދބނގ ގތގއ ހރކތތރވމށ އދ ހށހޅ  4ފރތށވސ އ ފރޞތ އރވނވ.
މ ބއ-އލކޝނގ ކނތއތއ ކރއށ ދގތ މނޓރ ކރމށ އއވސ ނސމޖއލއކނ ކރމތނލކނ މ
ފރޞތގއ ފހގ ކށލމވ.

 .11ވޓނގމއ ،ވޓގނމއ ނތޖ އޢލނ ކރނ
 11.1ވޓނގމއ ވޓގނނ
ހއ .ފއލދ ކއނސލނ ހސވފއވ ގނޑއށ މނބރކ އނތޚބކރމށ ބ)އވ ބއ-އލކޝނގ ވޓނގނ ބ)އވނ
 2012ޖނއރ  7ވ ހނހރ ދވހ ހނދނ  8:00ނ ހވރ  4:00ށ ހއ .ފއލދގއއ މލ)ގއވ.
މ ބއ-އލކޝނގއ ކނމ ވޓނގ މރކޒއގއ  6އފޝލނ ޙރކތތރވއވ.
ވޓލ ނނމގޑ ޖހނއރ އއވސ ވޓފށޓއ ދށގއ ވޓލމށ ކޔގއ މހކ ނތމނ ހވރ  4:00ގއ ދ ވޓފށ
ބނދ ކރވނވ .މ ބއ-އލކޝނގއ ބހއޓ ދ ވޓފށޓށ ވޓލފއވނ ޖމލ  598މހނނވ .އއ 298
އނހނނނއ 300 ،ފރހނނނނވ .މ ދއރއށ ވޓ ދނމގ ޙއޤ ލބފއވ މހނގ ޢދދކ  674އވ 30 .މނޓ
ހމވމނ ،ކނޑޑ)ޓނ ނވތ ކނޑޑ)ޓނގ މނދބނނއ ،އ މރކޒށ ވޓލ މހނގ ތރއނ މދވގނ  3މހނގ
ހޒރގއ ވޓގނނ ފށނވ.
ވޓގނމގ މސއކތގއ ޙރކތތރވ  3މހނނވ .އއ ވޓގނ މރކޒގ ވރޔގ އތރނ  2އފޝލކވ .ވޓ ގނއ
ނމމނ ވގތ ނތޖ ހދއ ،ވގތ ނތޖ އ މރކޒއގއ އޢލނކރވނވ .އދ ވގތ ނތޖ ފކސގ ޒރޢއނ
ކމޝނށ ފނވނވ.
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 11.2ވގތ ނތޖ އޢލނކރނ
ހއ .ފއލދ ކއނސލނ ހސވފއވ ގނޑއށ މނބރކ އނތޚބކރމށ ބ)އވ ބއ-އލކޝނގ ވގތ ނތޖ
ރ މޑއ މދވރކށ އޢލނ ކރވނވ.
 2012ޖނއރ  7ވ ހނހރ ދވހގ )

 11.3ރސމ ނތޖ އޢލނކރނ
ޤނނ ނނބރ ) 11/2008އނތޚބތކބހ) ޢނމ ޤނނ( ގ  61ވނ މއދގއވ ގތގ މތނ ،މ ބއ-އލކޝނގ
ރސމ ނތޖ

 2012ޖނއރ  10ވނދވހގ ހނދނ  11:30ގއ އޢލނކށފއވއވ .މ ބއ-އލކޝނގ ވގތ

އދ ރސމ ނތޖ އޢލނކށފއވނ ،ކމޝނގ  5މނބރނ އނތޖތއ ބއލވއ ވރފއ ކރއވމށފހ ،އ
މނބރނ ސއ ކރއވމނ ،ކމޝނގ މވއޒފކވ.

ބއ-އލކޝނގ ރސމ ނތޖ

 1އދމޢނޒ

ފނފޔޒގ،ހއ .ފއލދ

އމ.ޑ.ޕ

331

55.72

 2މޙއމދޖމލ

އދރސ،ހއ .ފއލދ

ޑ.އރ.ޕ

263

44.28

#

ލބނ ވޓ

އނސއތ

ދއމ އޑރސ

ފރހމނނ

ހއޘއޔތ

ޞއޙ ވޓ:

594

ބޠލ ވޓ:

4

ވޓދނމގ ޙއޤ ލބފއވ މހނގ ޢދދ:

674

މ ބއ-އލކޝނގ ރސމ ނތޖ ވނ ސރކރގ ގޒޓގއ ޝއޢ ކރވފއވ) .ބއ-އލކޝނގ ރސމ ނތޖ
ޢނމކރ އޢލނ ޖދވލގއވ އޢލނ ލސޓގއ(

 .12ފއސ އއ މލ ކނކނ
މ ބއ-އލކޝނގ މސއކތށ މއގނޑ ގތއގއ ކރވފއވ ޚރދތކކ ދތރފތރ ކރމށއ ،އނތޚބގ
މސއކތށ ބ)ނނވ ހރހ ތކއޗއ ހދމށއ ،ޗޕކރނޖހނ ތކތ ޗޕކރމށއ ،ބއ-އލކޝނ ގޅ)ގތނ ޢނމ
ކރވނ އޢލނތކށއ ،ވޓގ މސއކތގއ ޙރކތތރވ އފޝލނނށ ދ)ނޖހ) އލވނސއ ،އތރގޑގ ފއސ އއ
ކއމ ސއ ދނނފދ ކނކމށ ކރވނ ޚރދ ތކވ.
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އލކޝނސ ކމޝނ

ޚރދ ތފޞލ

އއޓމކޑ

221
221 001
221 003

ޚރދ

ތފޞލ
ދތރފތރ ކރމގ ޚރދ
ރއޖ)ގ އތރ)ގއ ކ ނޑމގނ ކރ ދތރ ޚރދ

3,000.00

ރއޖ)ގއތރ)ގއ ވއގ މގނ ކރ ދތރ ޚރދ

5,253.00
ޖމލ8,253.00 :

222
222 004

އފސހނގމގ ބ)ނމށ ހދ ތކތގ އގ
އފހގ ޚދމތގއ އޅ)ވގތގއ އފހގއ ދވ) ކއމއސއފދ ތކތ

1,635.00

ޖމލ1,635.00 :

223
223 001
223 003
223 005
223 010
223 020
223 999

އފސހނގމށ ބ)ނނވ ޚދމތގ ޚރދ
ޓލފނ ފކސ އދ ޓލކސ ޚރދ

525.00

ބފނއ،ފޚނގ ޚދމތގ އގދނމށ ކރ ޚރދ

72.00

ޢމރތގކއޔއ ބމގ ކލ

1,600.00

އޢލނ،އޝތހރ ،އނގނ އދ އޝތރކ ޚރދ

9,220.00

ޢނމ ފއދއށޗޕކރ ތކތގ ޚރދ

7,793.21

އހނހނއފސ ހނގމގ ޚދމތގ ޚރދ

13,980.00
ޖމލ33,190.21 :
ޖމލ ޚރދ43,078.21 :

ޚރދގ ޚލޞ

ވޓލމގ ޢމރ ހމވ މހނގ ޢދދ

ބލކށ ޖހ)ވރ

މހތނށ ޖމލ ޚރދ

674

63.91

43,078.21
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`

ޖަދުވަލު 1

ހއ  .ފިއްލަދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ
ބައި-އިލެކްޝަން ) 2012ޖެނުއަރީ  (7ގެ ކަލަންޑަރު
ދުވަސް

މީލާދީ ތާރީޚް

ޙަރަކާތުގެ ތަފްސީލް

މުއްދަތު

ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން ހަމަޖެއްސުން
އަންގާރަ

 22ނޮވެމްބަރ
2011

ހިޔުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން

އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއި ،ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ލިސްޓު
ވެބްސައިޓުގައި ޢާންމުކުރުން

46

އިންތިޚާބު އިޢުލާނު ކުރުން ،އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ

ބުދަ

2011

ވޯޓަރސް ރަޖިސްޓަރީ އެކުލަވާލުން
އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުން

45

ވޯޓު ނަގާ މަރުކަޒުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުން

ވޯޓު ނަގާ މަރުކަޒުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުން

ބުރާސްފަތި

2011

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ
44

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ
ވޯޓާރސް ރަޖިސްޓަރީ ގެޒެޓް ކުރުން

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

ބައި އިލެކްޝަންގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ އިންތިޒާމް

ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

ހަމަޖެއްސުމަށް އެޑްމިން ސެކްޝަނުގައި އެދުން
ހުކުރު
ހޮނިހިރު
އާދީއްތަ

ހޯމަ

 25ނޮވެމްބަރ

43

 26ނޮވެމްބަރ

42

2011
 27ނޮވެމްބަރ
2011

ކެންޑިޑޭޓުންގެ އަތްމަތީ ފޮތް ޕްރިންޓްކުރުން
ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން މެޓީރިއަލް ތައްޔާރުކުރުން

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން
ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓުގައި ޢާންމުކުރުން

2011

ކޯޑިނޭޝަން/އެޑްމިން ސެކްޝަން

ހިޔުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން

ހޯދުމަށް ކުރާ އިޢުލާން ރަށުގައި ޢާންމުކުރުން
 24ނޮވެމްބަރ

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

ހިޔުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން

ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުން

ރަށުގައި ޢާންމުކުރުން

ކޯޑިނޭޝަން/މީޑިއާ ޔުނިޓް
ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

ފުރުޞަތު ހުޅުވިއްޖެކަން އިޢުލާނުކުރުން
 23ނޮވެމްބަރ

ވިލަރެސްކުރާ ފަރާތް

41

ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޝަން
ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޝަން

 28ނޮވެމްބަރ
2011
1
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އަންގާރަ
ބުދަ
ބުރާސްފަތި
ހުކުރު
ހޮނިހިރު

އާދީއްތަ

ހޯމަ

އަންގާރަ

ބުދަ

 29ނޮވެމްބަރ
2011

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަން އިޢުލާނު ކުރުން

 30ނޮވެމްބަރ

38

2011
 1ޑިސެމްބަރ

37

2011
 2ޑިސެމްބަރ
2011
 3ޑިސެމްބަރ
2011
 4ޑިސެމްބަރ
2011

36
ގެޒެޓްކުރެވުނުރަޖިސްޓަރީއަށްޝަކުވާހުށަހެޅުމުގެމުއްދަތުހަ
މަވާދުވަސް

 6ޑިސެމްބަރ
2011
 7ޑިސެމްބަރ
2011

35

ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕުކުރުމަށް ޙަވާލުވެފައިވާ ފަރާތަށް
އެކަން ލިޔުމުން އެންގުން

34

ވޯޓު ކަރުދާހުގެ ނަމޫނާ ތައްޔާރުކުރުން

 5ޑިސެމްބަރ
2011

39

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
)މެންދުރުފަހު (3:00

އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލާ މީހުންރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ

ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން
32
ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން ) 10ދުވަސް(

ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަންގެ މެޓީރިއަލް ރަށަށް ފޮނުވުމަށް
ތައްޔާރުކޮށް ނިންމުން

31

ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޝަން

ހުޅުވާލުން
ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދިއުމުގެ

ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

މުއްދަތު ހަމަވާ ދުވަސް

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށް

ގުރުއަތުލުމަށްފަހު ނަންތައް އިޢުލާނު ކުރުން
ނަތީޖާ ޝީޓާއި ވޯޓު ގުނާ ޕެކް ތައްޔާރުކުރުން

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާ މެދު

ނިންމި ގޮތް އެންގުން )ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހަޅާ ވަގުތުން

ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

ވޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޝަން
ޯ

ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު

2011

ކޯޑިނޭޝަން/އެޑްމިން ސެކްޝަން

33

ކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

ބުރާސްފަތި

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

ބައި-އިލެކްޝަން އޮބްޒާރވް ކުރުމަށާއި ،މޮނިޓަރ

 8ޑިސެމްބަރ

ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

30

ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން
ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

ފެށިގެން  48ގަޑިއިރުގެތެރޭގައި(

2
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އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާމެދު
ނިންމާ ގޮތެއްގެ ސަބަބުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ

ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

މައްސަލައާމެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމުން )ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ
ތާރީ ު
ޚން ފެށިގެން  7ދުވަސް(

ރަޖިސްޓަރީއަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމައި

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

އެފަރާތްތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން )މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚުން

ފެށިގެން  5ދުވަސްތެރޭގައި(
ހުކުރު
ހޮނިހިރު
އާދީއްތަ

 9ޑިސެމްބަރ

29

2011
 10ޑިސެމްބަރ

28

2011
 11ޑިސެމްބަރ ކެންޑިޑޭޓު ލިސްޓް ތައްޔާރުކޮށް ޕްރިންޓްކުރުން
2011

ވޯޓުކަރުދާސް ޗާޕަށް ދިނުމަށްޓަކައި ފައިނަލްކުރުން

 12ޑިސެމްބަރ

ހޯމަ

2011

27

ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން
ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

26
އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާމެދު
ނިންމާ ގޮތެއްގެ ސަބަބުން އެމައްސަލަ ކޯޓަށް

ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް )އަންގާ ދުވަހުން
ފެށިގެން  5ދުވަސް(

އަންގާރަ

 13ޑިސެމްބަރ ރަޖިސްޓަރީއަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކާމެދު އިލެކްޝަންސް
2011

ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ގޮތަކާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން

25
ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

އެމައްސަލަ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ
ތާރީޚް) .އަންގާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  5ދުވަސް(

ކޯޑިނޭޝަން/އެޑްމިން ސެކްޝަން

ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕަށް ދިނުން
ދަތުރުފަތުރުގެ ހުރިހާ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައި

ބުދަ

ބުރާސްފަތި

ހުކުރު
ހޮނިހިރު
އާދީއްތަ

 14ޑިސެމްބަރ ނިންމުން
2011
ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުން

24

ލީގަލް ސެކްޝަން

 15ޑިސެމްބަރ އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލާ މީހުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް

23

 16ޑިސެމްބަރ

22

 17ޑިސެމްބަރ

21

2011

ހުޅުވާލި މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް

2011
2011

 18ޑިސެމްބަރ

އެޑްމިން ސެކްޝަން

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

20

2011
3
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ހޯމަ
އަންގާރަ

 19ޑިސެމްބަރ
2011
 20ޑިސެމްބަރ
2011

ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕުކޮށް ނިންމުން

19

ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

ވޯޓު ކަރުދާސް ޗެކްކުރުން

18

ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

ރަޖިސްޓަރީއަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކާމެދު އިލެކްޝަންސް

ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ގޮތަކާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން

ބުދަ

 21ޑިސެމްބަރ ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާމެދު ހައިކޯޓުން
2011

ޙުކުމް އިއްވުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް

17

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

)ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  15ދުވަސް

ތެރޭގައި(

ޓްރޭނިންގ ޕެކް އަދި ވޯޓު ނަގާ ދުވަހު ވޯޓު ނަގާ

މަރުކަޒުތަކުގައި ހިއްޕުމަށް ބޭނުންވާ ޕޯސްޓަރުތައް

ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޝަން

ތައްޔާރުކޮށް ނިންމައި އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން
ބުރާސްފަތި

 22ޑިސެމްބަރ
2011

ސެކްޝަނާ ޙަވާލުކޮށް ނިންމުން
ވޯޓު ނަގާ މަރުކަޒުތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ލިސްޓުތައް

16
ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

ޕްރިންޓްކޮށް ފޮނުވުމަށް ތައްޔާރުކޮށް އިލެކްޝަންސް
ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަނާ ޙަވާލުކުރުން
ޥޯޓު ކަރުދާސް ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒަށް ފޮނުވުމަށްޓަކައި

ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

ޕެކްކޮށް ނިންމުން
ހުކުރު

 23ޑިސެމްބަރ

15

 24ޑިސެމްބަރ

14

2011

ހޮނިހިރު
އާދީއްތަ
ހޯމަ
އަންގާރަ

ބުދަ

ބުރާސްފަތި

ހުކުރު

2011

 25ޑިސެމްބަރ
2011

އޮބްޒާރވަރުންނާއި ރިޕޯޓަރުންގެ ފާސްދޫކޮށް ނިންމުން

13

 26ޑިސެމްބަރ

12

 27ޑިސެމްބަރ

11

2011

2011
 28ޑިސެމްބަރ

ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޝަނ

10

2011
 29ޑިސެމްބަރ

9

2011
 30ޑިސެމްބަރ

8

2011
4
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ހޮނިހިރު
އާދީއްތަ
ހޯމަ
އަންގާރަ
ބުދަ

 31ޑިސެމްބަރ

7

2011

 1ޖެނުއަރީ
2011

 2ޖެނުއަރީ
2011

 3ޖެނުއަރީ
2011

މާލޭގެ އޮފިޝަލުންގެ ޓްރޭނިންގ ބޭއްވުން

6

ރަށުގެ ކޮމްޕްލައިންޓްސް ބިއުރޯތައް ޤާއިމުކުރުން

5

ލީގަލް ސެކްޝަން

4

ހިޔުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން

ވޯޓު ނަގާ މަރުކަޒުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުންގެ
މަޢުލޫމާތު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ފޮނުވުން

 4ޖެނުއަރީ
ވޯޓު ނެގުމަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ އަދި ސެކިއުރިޓީ ސާމާނާ

ބުރާސްފަތި

ހުކުރު

ހޮނިހިރ

2011
 6ޖެނުއަރީ
2011
 7ޖެނުއަރީ
2011

އާދީއްތަ
ހޯމަ

އަންގާރަ

 8ޖެނުއަރީ
2011

 9ޖެނުއަރީ
2011
 10ޖެނުއަރީ
2011

ސެކްޝަން

3

2011
 5ޖެނުއަރީ

އެޗް .އާރ/ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން

އެކު މާލެއިން ދާ އޮފިޝަލުން ރަށަށް ފުރުން

އެޑްމިން/ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން
2

ރަށުގެ އޮފިޝަލުންގެ ޓްރޭނިންގ ބޭއްވުން
ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒުތައް ތައްޔާރުކޮށް ނިންމުން

ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން /އެޗް .އާރ
ސެކްޝަން

1

އެޑްމިން/ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

ބައި އިލެކްޝަން ގެ އިންތިޚާބު )ހެނދުނު  8:00ން

ހަވީރު  4:00އަށް(

ވޯޓު ގުނުން )ހަވީރު  4:30ން ފެށިގެން(
ބައި-އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިޢުލާން ކުރުން
މާލެއިން ދިޔަ އޮފިޝަލުން ވޯޓު ކަރުދާހާ އެކު މާލެ

އައުން

ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ ތައްޔާރުކުރުން
ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާނު ކުރުން

0
އައި.ޓީ/އެޑްމިން/ކޯޑިނޭޝަން

ސެކްޝަން/މީޑިޔާ ޔުނިޓް

އެޑްމިން/ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން
އައި.ޓީ/ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން
މީޑިޔާ ޔުނިޓް/ކޯޑިނޭޝަން
ސެކްޝަން
ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން/ކޯޑިނޭޝަން

ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރަން ފެށުން

ސެކްޝަން

 22ނޮވެމްބަރ 2011
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