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ގެ ރިޕޯޓް އިލެކްޝަން -ބައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިމަރަފުށި ދާއިރާ އަދި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ  | 1  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  

 

 الرحـيم الرحمـن بسـم اهللا 

  ފެށުން  .1

والســـالم علـى أشــرف املرســـلني، وعـلى الـه وصحـبه أمجـــعني ة احلمـدهللا رب العـاملني، والصـال  

ނޑިއަށް މެންބަރުންތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ  ހުސްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންމި ރިޕޯޓަކީ  ނޑިއަށާއި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ގޮ އިންތިޚާބު  ގޮ

 14 ،އިލެކްޝަން-ބައި ދާއިރާގެ  މި ދެމަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ ،ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި 14އޭޕްރީލް  2012 ،ރުމަށްޓަކައިކު

   .ކޮށްފަިއވާ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓެކެވެގެ ކަންހިނގާދިޔަގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލައި ތައްޔާރު  2012އޭޕްރީލް 

  ނޑި ހުސްވުން ގޮ އަކުން ދާއިރާ  ދެ ގެ ތުން މަޖިލީހު ޔި ރައް  1.1

 ދެ ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، މި ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  5ގެ ) ގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު( 2009/2: ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ނޑިއަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް،  ދެ ދާއިރާއިން ހުސްވި އިލެކްޝަން ބާއްވާގޮތަށް -ބައި ދެ ގައި  14އޭޕްރީލް  2012ގޮ

  .ނުން ނިންމިއެވެކޮމިޝަ

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާ  1.1.1

 74ނަންބަރާއި ޙަވާލާދީ ޤާޫނނުއަސާސީގެ  1ގެ ) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  73ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނުނުއަސާސިގެ 

ނޑި ހުސްވެފައިވާ ކަމާމެދު ޚިާލްފ  މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮ

ނޑިއަށް އިންތިޚާބުވެފައިވާ މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އު ފެދިފައިވާކަމަށްބުނެ، ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ ގޮ

ރީޢަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކީގެ އަލީގައި ރައްޔިތުންގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރަން ޖެހިއްޖެތޯ ބަލައިދިނުމަށާއި، ަޝ

ނޑައެޅުމާއެކު، މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ އެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަ މުގެ މަޤާމުން މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ ވަކިކުރަން ޖެހިއްޖެކަމަށް ކަ

ޢުމަރު  ،ދޮންޖޭމުގޭ. ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ހ 74މަޤާމުން ވަކިކޮށްދެއްވުން އެދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މަދަނީ ކޯޓުގެ " އިންޤަޟިއްޔާ SC-C/27/2009: ނަންބަރު  ޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިނަޞީރުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސު

ގެ ޤަޟިއްޔާގައި މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ ދައްކާ ޚަލާޞްކުރުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވާ ލޯނުެގ ފައިސާގެ  MC/97/139 :ންބަރު ނަ

ދު މުޞްޠަފާ ދައްކާފައިނުވާކަން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ މަތިން މުޙައްމައެއްވެސް މިންވަރެއް، އެޙުކުމުގައި ބުނެފައިވާ ހަމަތަކުގެ 

ގެ ނޯޓުން ރަނގަޅަށް އެނގެންއޮންނައިރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަްށ ) 2009ޖުލައި  LS/38/2009/2 )09-98އޮތޯރިޓީގެ 

 73އްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިވާނެ ޙާލަތްތައް ދިވެހިރާއިންތިޚާބުވެފައިވާ މެންބަރަކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ގައި ބަޔާންކުރިއިރު، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމަށް އިންތިޚާބުވެފައިވާ މީހަކު މެންބަރުކަމުން ) ނ(މާއްދާގެ  ވަނަ



|ގެ ރިޕޯޓް އިލެކްޝަން-ބައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިމަރަފުށި ދާއިރާ އަދި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  2 

 

ދާ ވަކިވާނެ ފުރަތަމަ ޙާލަތަކީ އަދާކުރަންޖެހޭ ސާބިތު ދަރަންޏެއް އޮވެފައި އެދަރަނި ޙުކުމާއި އެއްގޮތަށް އަދާކުރަމުންނު

ވަނަ ނަންބަރުގައި ސާފުބަހުން  1ގެ ) ނ(ވަނ މާއްދާގެ  73މީހަކުކަމުގަިއވުންކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ . ގައި މި ޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމްކުރާ ވަގުތުން ފެށިގެން ތ) 2012ފެބްރުއަރީ  20(ބުނެފައިވާތީ، މިއަދު 

ގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަން މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ) ޝަފަގު. މ(ސީވޯލް . ރު މރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަ

ނޑިޔާރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން : ޤާނޫނު ނަންބަރު، ޙުކުމް ކުރުމާ ގުޅިގެން" ގެއްލިފައިވާކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ

ރައްޔިތުންެގ ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  5ގެ ) ނުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު( 2009/2

ނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ ހުސްވެފައިވާ  މަޖިލީހުން ގެ ދާިއރާގައި އެ  14އޭޕްރީލް  2012ގޮ

  . އިލެކްޝަން ބާއްވާގޮތަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމިއެވެ- ބައި

   ކާށިދޫ ދާއިރާ  1.1.2

ގެ މަށްޗަށް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު  10103ހުޅުމާލެ ، ށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްަޙމީދުކާ

ނޑައަޅުއްވައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި (  2000/2ފައިދާއެއް ހޯދާދިނުމުގެ ކުށުން ކުށްވެރި ވެއްޖެކަމަށް ކަ

މަސްދުވަހުގެ މުއްދަަތްއ  06އަހަރާިއ  01އިސްމާޢިލް ޢަބްދުލްަޙމީދު  މާއްދާގެ ދަށުން ވަނަ 12ގެ ) މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު

ގައި ކުރެއްވި ޙުކުމަށް ޤަޟިއްޔާ 567/Cr-C/2010 (JC/2009/2334)ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު އަރުވާލުމަށް 

ތާޢީދު ކުރެއްވި ކުރެއްވުން ރަނގަޅުކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤަިޟއްޔާގައި  HC-A/233/2011ކޯޓުގެ ނަންބަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައި

ނޑިޔާރުންގެ ތެރއިން  7ސުޕްރީމް ކޯޓުން މައްސަލަ ބެލި އެ ކޯޓުގެ  ނޑިޔާރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތަށް 6ފަ ފެންނާތީ " ފަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ( 2009/2: ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ޙުކުމް ކުރުމާ ގުޅިގެންށް ތާޢީދުކޮށް ޙުކުމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ 

ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހުސްވެފައިވާ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ) ށ(ވަނަ ާމއްދާގެ  5ގެ ) އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު

ނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް  ން އިލެކްޝަން ބާއްވާގޮތަށް ކޮމިޝަނު-ގައި އެ ދާއިރާގެ ބައި  14އޭޕްރީލް  2012ގޮ

  )ގައި 1 އިލެކްޝަންގެ ކަލަންޑަރު ޖަދުވަލު- ބައި( .ނިންމިއެވެ

 އިލެކްޝަނަށް އިޢުލާން ކުރުން - ބައި  .2

  ތިމަރަފުށި ދާއިރާ  2.1
 ހެނދުނު  ދުވަހުގެ ހޯމަވީ  27ފެބްރުއަރީ  2012 ފުރުޞަތު ކުރިމަތިލުމުގެ އިލެކްޝަނަށް-ދާއިރާގެބައި  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިމަރަފުށި

 ގައި  28ފެބްރުއަރީ  2012 ،ހުޅުވާލެވުނުކަން ނިޔަލަށް ގެ  3:00 ހަވީރު ދުވަހުގެ އާދީއްތަވީ  11މާޗް  2012 ށިގެންފެ ން 9:00
  .ކުރެވުނެވެ އިޢުލާން ޢާންމުކޮށް

   



ގެ ރިޕޯޓް އިލެކްޝަން -ބައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިމަރަފުށި ދާއިރާ އަދި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ  | 3  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  

 

   ކާށިދޫ ދާއިރާ  2.2
 ހެނދުނު  ދުވަހުގެ ވީ ބުދަ 29ރީ ފެބްރުއަ 2012 ފުރުޞަތު ކުރިމަތިލުމުގެ އިލެކްޝަނަށް-ބައި  ދާއިރާގެ ކާށިދޫ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ

 ގައި 28ފެބްރުއަރީ  2012 ހުޅުވާލެވުނުކަން ނިޔަލަށް ގެ  3:00 ހަވީރު ދުވަހުގެ ވީ އަންގާރަ 13މާޗް  2012 ފެށިގެން ން 9:00
   .ކުރެވުނެވެ އިޢުލާން ޢާންމުކޮށް
 ތާވަލެއް  މަސައްކަތު އިލެކްޝަންގެ-ބައި  މެނޭގޮތަށް ހި މަސައްކަތްތައް މުހިންމު ކުރަންޖެހޭ ބޭއްވުމަށްޓަކައި  އިލެކްޝަންތައް-މި ބައި 

  .އެކުލަވާލެވުނެވެ

  އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާ ބެލުން  .3

އެގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް . އިލެކްޝަނާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުނެވެ-ބައި ދެ މި 
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ  ،ނިޔަލަށް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންނާއި ގެ 16 އޭޕްރީލް 2012ން  4 މާޗް 2012 ،ބަލައިގަންނާނީ

 ރަށުގެ ކައުންސިލް އިދާރާއިން 2ނިސްބަތްވާ  އަށްކާށިދޫ ދާއިރާ ކައުންސިލް އިދާރާއިންނާއި،ރަށުގެ  3ނިސްބަތްވާ  އަށްތިމަރަފުށި ދާއިރާ
  .ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުނެވެ

އލެކްޝަާނ -ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅުނުއިރު، ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ބައި  8އިލެކްޝަނާ ގުޅިގެން -ބައި  ދާއިރާގެތިމަރަފުށި  އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެރަ
ބާަލ އެ ޝަކުވާތަކަށް ވަނީ އިލެކްަޝނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު ހުރިާހ ޝަކުވާއެއް - މި ެދ ބައި. ވައެއް ހުށަހެޅުނެވެޝަކު 20ގުޅިގެން 

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް  ގެއިލެކްޝަން-ބައި މި ދެ ގައިވާ  2 ކުވާތަކާމެދު ޢަމަލުކޮށްފައިވާގޮތުގެ ތަފްޞީލް ޖަދުވަލުޝަ 28މި . ޖަވާބު ދެވިފައެވެ
 .ރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފައި ވާނެއެވެ

 ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމިގޮތް އެންގުން އިންތިޚާބަށް  .4

  ތިމަރަފުށި ދާއިރާ  4.1
 2012ން ފެށިގެން  27ފެބްރުއަރީ  2012ކެންޑިޑޭޓުންގެ އެޕްލިކޭޝަން ބަލައިގަތުމުގެ މަސައްކަތް  މަތިލާކުރި އިލެކްޝަނަށް- ބައި މި 
 2ވާދަކުރުމަށް ސިޔާސީ  އިލެކްޝަންގައި -ބައި  ދާއިރާގެ މިމި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި . ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެމި ކޮމިޝަނުގައި ށް  11 މާޗް

 އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރުމަށް ހުށައެޅި . ހުށަހަޅާފަެއވެވަނީ   ދެ ފަރާތަކުން ވެސްމިއްލަގޮތުން  ވާދަކުރުމަށްއަ ނާއި، ދެ ފަރާތަކުން ޕާޓީއަކުން 
ފޯމާެއކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަެކތި ފުރިހަމަނުވާތީ، އެ ފަރާތުގެ ކެންޑިޑަސީ ޤަބޫލުކުެރވެން ނެތްކަން އެ ފަރާތަށް ފަރާތުގެ އެޕްލިކޭޝަން 1

ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި  އެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެކޮމިޝަންގެ މި ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން،  އިލެކްޝަންސް .ގުނެވެއެން
   .އެ ކޯޓުން ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ ކޮމިޝަންގެ ނިންމުން ބާޠިލުކުރާނެ ތަނެއް ނެތްކަމަށެވެ

 ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްޓަކައި ގުރުައތުލުންށް ކުރިމަތިލި އިލެކްޝަނަ- ގެ ބައިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިމަރަފުށި ދާއިރާ

 .ވެން ބޭއްވުނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައެގުރުއަތުލު .ގައެވެ 1:00ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހުގެ  އަންގާރަވީ  13 މާޗް 2012 ބޭއްވީ

. ޑިޑޭޓުންނާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރިއެވެވާދަކުރި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްފަހު ކެން 

ރާ ގެންދިއުމަށް އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރުމަށް ހުށައަޅާފައިވާ ކެންޑީޑޭޓުގެ ނަން އަނބު ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ޢާންމުކުރިފަހުން، 

ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމަށް ކުރެވުނު  ށްއިލެކްޝަނަ-ބައި (. ހުށައެޅުމުން، އެ ފުރުޞަތު ދެވެވްނެތްކަމަށް އެ ފަރާތަށް އެންގުނެވެ

  )ގައިވާ އިޢުލާން ލިސްޓުގައި 3 އިޢުލާން ޖަދުވަލު



|ގެ ރިޕޯޓް އިލެކްޝަން-ބައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިމަރަފުށި ދާއިރާ އަދި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  4 

 

  ކާށިދޫ ދާއިރާ  4.2
 2012ން ފެށިގެން  29ފެބްރުއަރީ  2012ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ އެޕްލިކޭޝަން ބަލައިގަތުމުގެ މަސައްކަތް  އިލެކްޝަނަށް- ބައި މި 
 3އިލެކްޝަންގައި ވާދަކުރުމަށް ސިޔާސީ -މި ދާއިރާގެ ބައި މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި . ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެމި ކޮމިޝަނުގައި ށް  13ޗް މާ

 ހުށަހެޅުންވެސް ކޮމިޝަނުންވަނީ ަފރާތުގެ  4މި . ވެފަރާތަކުން ހުށައެޅިއެ އެއްފަރާތަކުން އަދި އަމިއްލަގޮތުން  ވާދަކުރުމަށް  3ޕާޓީއަކުން 
  .ޤަބޫލުކޮށްފައެވެ

 ބޭއްވީ  ކައި ގުރުއަތުލުންއިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްޓަ-ގެ ބައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާ
ވާދަކުރި  .ވެކޮމިޝަނުގައެ ން ބޭއްވުނީ އިލެކްޝަންސްގުރުއަތުލު .ގައެވެ 1:00ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހުގެ  15މާޗް  2012

 ށް އިލެކްޝަނަ ބައި(. ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްފަހު ކެންޑިޑޭޓުންނާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޮކމިޝަނުން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރިއެވެ
  )ގައިވާ އިޢުލާން ލިސްޓުގައި 3 ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާން ޖަދުވަލު

  ންޑިޑޭޓުންގެ ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ ޙަވާލުކުރުން ކެ  .5

 10%އިލެކްޝަންގައި ވޯޓު ދިން މީހުންގެ -އެ ދާއިރާއެއްގެ ބައި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން،  7އިލެކްޝަންގައި ވާދަކުރި -ބައިދެ މި 

 2012ފައިސާ ޙަވާލު ކުރަމަށްޓަކައި  ޑިޕޮޒިޓް ކެންޑިޑޭޓުންނަށް  4 އިން ފެށިގެން މަތީގެ ޢަދަދަކަށް ވޯޓުލިބުނު) ދިހައެއް އިންސައްތަ(

  .މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ްޓރެޜަރީއަށް ވައުޗަރ ފޮނުވުނެވެ ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު  22އޭޕްރީލް 

 ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ  .6

  ތިމަރަފުށި ދާއިރާ                                      6.1
 ގެ ރަށުށްރަ މި ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ ރަޖިސްޓަރީ އެކުލަވާލައި، ޝަނަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ ީމހުންގެ އިލެކް- ބައި މި

ގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު  27ފެބްރުއަރީ  2012 ،ކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން ރަޖިސްޓަރީ ޞައްޙަ ކުރުމަށްފަހު
މި ޝަކުވާތަކުގެ ތެރޭގައި . ވެއެވެ ހުށަަހޅާފައި ން ޝަކުވާފަރާތަކު 8 އަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ދިން މުއްދަތުގައިރަޖިސްޓަރީ. ކުރެވުނެވެ
ވޯޓު ދިނުމުގެ  ޝަކުވާއާއި 6 ވެގެން ހުށައެޅުނުވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ނަން ނުބައިކޮށް އޮ ހިމެނީ، 

ލެކްޝަންގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ އި- މި ބައި .ޝަކުވާއެވެ 2 ހިމެނިފައިނުވާތީ ހުށައެޅުނު ގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ނަން ހުންހައްޤު ލިބިފައިާވ މީ
ދާއިރާ އިލެކްޝަން ބޭއްވި -ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުންނާއި، ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން އަިދ ބައި 

  .ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ޗެކްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުނެވެ ނިސްބަތްވާ ދެ ރަށުގެ
  

  ކާށިދޫ ދާއިރާ  6.2
 ގެ ރަށުށްރަ މި ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ ރަޖިސްޓަރީ އެކުލަވާލައި، އިލެކްޝަނަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ ީމހުންގެ - ބައި މި

ގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު  27ފެބްރުއަރީ  2012 ،ކުރުމަށްފަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން ރަޖިސްޓަރީ ޞައްޙަ
އެ ޝަކުވާތަކުގެ . ޅިއެވެހުށައެ ފަރާތްތަކުން ޝަކުވާ 7ންމު މުއްދަތުގައި ޢާހުށަހެޅުމަށް ދިން  ރަޖިސްޓަރީއަށް ޝަކުވާ. ކުރެވުނެވެ

ވޯޓު  އާއިޝަކުވާ 6 ކަމުގެޑްރެސް ނުބައިކޮށް އޮތް ގެ ރަޖިސްޓަރީގައި އެވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްޤު ިލބިފައިވާ މީހުންތެރޭގައި ހިމެނެނީ، 
ލެކްޝަންގައި ވޯޓު އި-މި ބައި  .ޝަކުވާއެވެ 1ހުށަހެޅި  ވާތީ ހިމެނިފައިނުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ނަން ދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުން



ގެ ރިޕޯޓް އިލެކްޝަން -ބައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިމަރަފުށި ދާއިރާ އަދި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ  | 5  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  

 

އިލެކްަޝްނ -ބައި  ދެގެޒެޓުންނާއި، ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން އަދި  ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ
  ށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ޗެކްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުނެވެދާއިރާ ނިސްބަތްވާ ރަށްރަށުގެ ރަބޭއްވި 

  ވޯޓުލާތަން ބަދަލުކުރުމަށް ހުޅުވާލުން  .7

ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއް ނުވަތަ ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް އެދޭ މީހުން ރަޖިސްޓަރީ  އިލެކްޝަން ގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ-ދާއިރާގެ ބައި  މި ދެ
 ދާއިރާގެ ގައި ވޯޓުލުމަށް ދެ މާލޭ މުއްދަތުގައިމި  .ނެވެދުވަހުގެ މުއްދަތު ދެވު 10އެކަމަށް  ، ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށް

  .ގައި އެވަނީ އެވެރަޖިސްޓަރީ ކުރިގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ތާވަލު މީހުން

  ރަޖިސްޓަރީކުރި މީހުންގެ ޢަދަދު  ދާއިރާ             

  1302  ދާއިރާ  ތިމަރަފުށި
  316  ދާއިރާ  ކާށިދޫ

  ޢާންމު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ކެމްޕެއިން  .8

އިލެކްޝަނަށް - މި ބައި  ،ތަށް ރާވައިކުރިއަށް ގެންދާގޮޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް  އިލެކްޝަނަށް އަމާޒުކޮށް -ބައި މި ދެ 

ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރި  .ފްލަޔަރ ލީްފލެޓް ހިމެނެއެވެ، އޭގެތެރޭގައި ޕޯސްޓަރ. ބޭނުންވާ މެޓީރިއްަލ ތައްޔާރު ކުރެވުނެވެ

ށުގެ ށްއަދި އެރަ. ބަހާލެވުނެވެންނަށް ގޭގެއަށާއި މީހު ،އްދުގައި ހިއްޕައިއެކި ސަރަހަ  ރަށުގެ 5މި ދެ ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ ތަކެތި 

ވިޜަން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށްޓަކައި، ޓެލެ ޢާންމުން އިލެކްޝަނަށް- މި ދެ ބައި   .އަޑުގަދަ ކުރާ ބޭނުންކޮށްގެން ތަފާތު މެސެޖްތައް  ދެވުނެއެވެ

 ދިނުމުގެ މަސަްއކަތްވެސް  ން މަޢުލޫމާތުސްޓޭޝަންތަކާއި ރޭޑިއޯ ސްޓޭޝަންތަކުން ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާނުކުރާގޮތަށް ވަގުތު  ހޯދައިގެ

  .ކުރެވުނެވެ

  ވޯޓު ނެގުމަށް ތައްޔާރުވުން  .9

  އިލެކްޝަންގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ މީހުން - ބައި  9.1

ެގ މި ފަހަރު .ކޮށްގެންނެވެ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކްޝަނަށް ބޭނުންވާ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާނޭ އޮފިޝަލުން ހޯދީ އިލެ - ބައިދެ މި 

ތިމަރަފުށި، . ތ ،ންމީހު 113 ބެހޭ އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކުގައި މި ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނާއެކު ޖުމުލައިލެކްޝަންތަކާ-ބައި މި 

ގެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންގެ އިލެކްޝަން- މި ދެ ދާއިރާގެ ބައި .މާލޭގައި ޙަރަކާތްތެިރވެފައި ވެއެވެ ކާށިދޫ، ގާފަރު އަދި . ގުރައިދޫ، ގާދިއްފުށި، ކ

  .ޢައްަޔން ކުރެވުނެވެ އޮފިޝަލަކު 8 އިދާރާއިން ރަށު ކައުންސިލް 5 މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމަށް

  މަޢުލޫމާތާއި އިރުޝާދު ދިނުން  9.2

ވަނަ މާއްދާގައި ވާ ގޮތުގެ މަތީން، ވޯޓުނެގުމުގެ ކަންތައްތައް  34ގެ ) ނު އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫ( 2008/11 :ނަންބަރު ނު ޤާނޫ

މަޢުލޫމާތާިއ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ބެހޭ  ގެހައްޓަން ތިބި މީހުންނަށް އެ މީހުންގެ ޛިންމާ އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާވަރަށް އެ މީހުންބަލަ

  .އިރުޝާދު ދީ ތަމްރީނު ކުރެވުނެވެ



|ގެ ރިޕޯޓް އިލެކްޝަން-ބައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިމަރަފުށި ދާއިރާ އަދި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  6 

 

ވޯޓުނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ  އިގައިލެކްޝަން-މި ދެ ބައި މަސައްކަތުގައި މާލޭގައި ޙަރަކާތްތެރިވި ފަރާތްތަކަށާއި، ކޮމިޝަނުން  ވޯޓުގެ

ޓްރެއިނިންގ  ،ގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގައި 9އޭޕްރީލް  2012ޓްރެއިނިންގ ދިނުމަށް ވަޑައިގެންނެވި މުވައްޒަފުންނަށް  ރަށްރަށުގައި

ހުންނަށް މީ ޙަރަކާތްތެރިވި ވޯޓުނެގުމުގައި  އިލެކްޝަންގައި ވޯޓުނެގުނު ރަށްރަށުގައި- މި ދެ ބައި. ރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެޕޮރޮގް

ވީ  13އޭޕްރީލް  2012 ،ލުންގެ ޓީމުންކޮމިޝަނުން ވޯޓުނެގުމުގެ މަސައްކަތަށް އެ ރަށަށް ދިޔަ އޮފިޝަ ،ތާއި އިރުޝާދު ދިނީމަޢުލޫމާ

  .ދުވަހުއެވެ ހުކުރު

  ވޯޓިންގ ކޯޑިނޭޓަރުންނާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުން  9.3

ވޯޓުފޮށީގެ މަސައްކަތް ހިނގާނުހިނގާގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަުފން  11އި ބެހެއްޓި އިލެކްޝަންގަ- ބައި ދެ މި 

  -:އެގޮތުން ޗެކްކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި .  ކޯޑިނޭޓަރުންގެ ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވިއެވެ

 .ލިބިފައިހުރި ވޯޓުކަރުދާސްތަްއ ހަމަތޯ ބަލައި ޗެކްކުރެވުނެވެ މިނިޓް ކުރިން ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކަށް 15ވޯޓުނަގަން ފެށުމުގެ  

ވޯޓު ނަގާ ސަރަޙައްދާއި، ރަށުގައި ދިމާވަމުންދާ މައްސަލަތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި އެކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ  

 .ކަންކަން ކުރަމުން ގެންދެވުނެެވ

  ވޯޓު ފޮށި  9.4

 8 ސަރުކާރުގެ ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓީ  11ބެހެއްޓި އި ތްވާ ރަށްރަށުގައާއި މާލޭގަނިސްބަ އަށްދާއިރާ ދެ ،ގައިއިލެކްޝަން-ބައި މި ދެ 

މާލޭގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުން ވޯޓުލުމަށް . ގައެވެސްކޫލެއް- ޢިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒެއްގައާއި ޕްރީ އްގައާއި ރައްޔިތުންގެ ސްކޫލެ

  .އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ ހޯލުގައެވެސްކޫލްގެ އޯކިޑް މާލަމުގައާއި  އަމީނިއްޔާވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓީ 

ޓާ ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒުތައް ހަމަޖައްސައި، ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައް(

  )ޓުގައިގައިވާ އިޢުލާން ލިސް 3 ރަށާއި ތަން ޢާންމުކުރި އިޢުލާން ޖަދުވަލު

  ވޯޓު ކަރުދާސް  9.5

ވަނަ އަހަރު ބޭއްވޭ  2012 ،ވޯޓުކަރުދާސް ޗާޕުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރީ މަށްފަހު،ވޯޓުކަރުދާސް ފަރުމާކުރުއިލެކްޝަންގެ -މި ދެ ބައި 

ން ކުރުމުން ކުރިމަތިލާފައިވާ ތިން އިލެކްޝަންތަކުގެ ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕުކޮށްޭދނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާ- ބައި

ރޒް ޕްރައިވެޓް ިލމިޓެ ފަރާތުގެ ތެރެއިން، މި ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބިޑް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ  މި  .ޑާއެވެނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާ

 25ތައްޔާރުކުރީ  ފޮތްވޯޓުކަރުދާހުގެ  .އެވެވޯޓުކަރުދާހުގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައިވާ ތާވަލްގައި އެވަނީ އިލެކްޝަނަށް ޗާޕްކުރި -ދާއިރާގެ ބައި  2

ނޑުންނެވެ   .ގަ

 ވޯޓު ކަރުދާހުގެ ޢަދަދު   މީހުންގެ ޢަދަދު  ދާއިރާ

  3650  3616  ދާއިރާ  ތިމަރަފުށި

  2250  2231  ދާއިރާ  ކާށިދޫ

  



ގެ ރިޕޯޓް އިލެކްޝަން -ބައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިމަރަފުށި ދާއިރާ އަދި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ  | 7  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  

 

 އި ކަރުދާސްކޮޅެއް ވަކިވަކިން ބަލަގޮތުން ކޮންމެ ވޯޓު އެ. ބެލުނެވެ ގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުރިތޯ ޗެކްކޮށް ހުޗާޕްކުރެވުނު ވޯޓުކަރުދާ

ވޯޓު ކަރުދާސްތައް ޗެކްކުރުމުގެ . ވޯޓުކަރުދާސް ޗެކްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރީ އެކަމަށް ވަކިބަޔަކު ޚާއްޞަކޮށްގެންނެވެ. ޗެކްކުރެވުނެވެ

ނޑައަޅާފައިވާ ޢަދަދަށް ލިސްޓު ޗެކްކޮށް ކޮންމެ ވޯޓުފޮށްޓަ  ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިަފއިވާ މީހުންގެމަސައްކަތް ނިމުމާއެކު  ކަށް ފޮނުވުމަށް ކަ

އިލެކްޝަންގައި ވޯޓުކަރުދާސް ޗުާޕ ކުރެވުނު ގޮތުގެ ތަފްޞީލު ިމ -މި ބައި  .ވޯޓުކަރުދާސް ސެކިއުރިޓީ އުރަތަކުގައި ބަންދުކުރެވުނެވެ

  )ގައިވާ އިޢުލާން ލިސްޓުގައި 3 ވަލުޢާންމުކުރި އިޢުލާން ޖަދު  ތަފްޞީލްވޯޓު ކަރުދާހުގެ ( .އިޢުލާން ކުރިއެވެ ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށް 

  ށް ފޮނުވުންވޯޓުނަގާ މަރުކަޒުތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ތަކެތި ތައްޔާރުކޮ  9.6

 11އޭޕްރީލް  2012 ،ކުރުމަށްފަހު ވޯޓުނަގާ ވޯޓުގުނާ މަރުކަޒުތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ލިސްޓު ތައްޔާރުއިެލކްޝަންގައި - މި ދެ ބައި

 ކެންޑިޑޭޓުވޯޓު ކަރުދާހާއި، ވޯޓުނެގުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި،  އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ . ބަންދުކުރެވުނެވެ ދުވަުހ އެތަކެތި ވީ ބުދަ

  . ވޯޓުގުނުމަށް ޭބނުންވާ ތަކެއްޗެވެ ،މަށް ބޭނުންވާނޭ ހުރިހާތަކެއްޗާއިޔުލިޔެކި ،ލިސްޓާއި

 ދުވަހުގެ ހެނދުނުވީ ބުރާސްފަތި  12އޭޕްރީލް  2012ފޮނުވީ ރަށަށް މި ދެ ދާއިރާގެ ރަށްތަކެތި އި ވޯޓުނަގާ ގުނުމަށް ބޭނުންކުރާ އެންމެހަ

ނޑު މަގުން  ނޑައަޅާފައިވާ ވެރިޔާގެ ކޮމިޝަނުސީދާ އިލެކްޝަންސް  ،ސްޕީޑް ލޯންޗްަގިއ ކަ   .ޙަވާލުގައެވެން އެ ވޯޓުފޮށްޓަކަށް ކަ

  ކަންތައްތައް  ސަލާމަތީ  9.7

ގެ އިސް ރވިސްމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާ ބެލެހެއްޓުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތާމެދު އި ރައްކާތެރިކަންސަލާމަތާ އިލެކްޝަންގެ- ބައިމި ދެ 
ވޯޓުނެގުމާއި ވޯޓުގުނުމުގެ މަސައްކަތް . ބޭފުޅުންނާއި ކޮމިޝަންގެ އިސް ބޭފުޅުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށް ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅުނެވެ

އްދުގެ ޓުނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަހަރަށުގައި ވޯން ކުރިއަށްދިޔަ ރަށްއިލެކްޝަންގައި ވޯޓުނެގު- މި ދެ ބައި ،ކުރިއަށްދިޔަވަގުތުގައި
ހަމަޖައްސަވައި ވަރަށް ފުރިހަމައަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސްގެ ފަރާތުން  ،ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމް

  .ނިމިގެން ދިއުމަށް ވަރަށްބޮޑަށް މަގުފަހިވި ކަމެކެވެކަމާ އޮމާންކަމާއެކު އިލެކްޝަން އަމާން-މި ދެ ބައިދެއްވިކަމީ 

މުގެ ޒިންމާ އުފުލަން ޖެހުނީ، ވޯޓުފޮށީެގ ޓުވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު ބެލެހެއް  ،އްގައިވޯޓުނެގުމުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދިޔައިރު ކޮންމެ ވޯޓުފޮށްޓެ

  .ށެވެފަރާތަޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޮމިޝަނުން އިލެކްޝަންސް  ކިއު ބެލެހެއްޓުމަށް

 އި މޮނިޓަރުން އަދި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން އޮބްޒަރވަރުންނާ  .10

ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ބެލުމަްށ  އިލެކްޝަން އޮބްޒަރވްކޮށް މޮނިޓަރ ކުރުމަށާއި، ވޯޓު ނެގުމާއި ވޯޓު ގުނުމުގެ ކަންތައް-ބައިމި ދެ 
އަމިއްލަގޮތުން  ،ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއިކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނަށާއި، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށާއި،  ،ޝައުޤުވެރިވާ

އޮބްޒަރވްކޮށް . ހުޅުވާލެވުނެވެ ތުޞައެފުރު ށް  1މާރޗް  2012ން  16ފެބްރުއަރީ  2012އެދޭ ފަރާތްތަކަށާއި ނޫސް މަޖައްލާތަކަށް 
  .ފަރާްތކުގެ ޢަދަދު ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެ ވަނީއެވެމޮނިޓަރ ކުރުމަށް ހުޅުވާލި މުއްދަތުގައި، ފޯމު ހުށައެޅި އަދި ފުރުޞަތު ދެވުނު 

  



|ގެ ރިޕޯޓް އިލެކްޝަން-ބައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިމަރަފުށި ދާއިރާ އަދި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  8 

 

  ފުރުޞަތު ދެވުނު   ހުށަހެޅި   ދާއިރާ
  62  73  ދާއިރާ  ތިމަރަފުށި

  36  41  ދާއިރާ  ކާށިދޫ

   

  ވޯޓުނެގުމާއި، ވޯޓުގުނުމާއި ނަތީޖާ އިޢުލާން ކުރުން  .11

  މާއި ވޯޓުގުނުން ވޯޓުނެގު 11.1 

އޭޕްރީލް  2012ބޭއްވުނީ  އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުނެގުން-ބައި 2ރުން އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބޭއްވި ގޮނޑިއަށް މެންބަ 2 ދާއިރާއިން ހުސްވި ދެމި 
ގާފަރު، . ކ، ކާށިދޫ. ކ ގާދިއްފުށި،. ގުރައިދޫ، ތ. ތިމަރަފުށި، ތ. ތށް  4:00ން ހަވީރު  8:00ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނު  14
  .އަދި މާލޭގައެވެކުމުންދޫ . ހދ

. ތ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި ވީނަމަވެސް،އޮފިޝަލުން ޙަރަކާތްތެރިވާ 6އި ކޮންމެ ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒެއްގައި އިލެކްޝަންގަ- ބައިދެ މި 
ނަންބަރު  2- އަތޮޅު، މާލެ. ވޯޓުލުމަށް މާލޭގައި ބެހެއްޓި ތ ގެ ރައްޔިތުންގާދިއްފުށްޓާއި، ގުރައިދޫ. ތ ،ގާދިއްފުށީގައި ބެހެއްޓި ވޯޓުފޮށްޓާއި

   .މަޖެއްސުނެވެއޮފިޝަލުން ހަ 7ވޯޓުފޮށް 

ވޯޓުފޮށި ބަންދު  4ގައި  4:00ވޯޓުލާ ނިންމާގަޑި ޖެހުނުއިރު އެއްވެސް ވޯޓުފޮށްޓެއް ދޮށުގައި ވޯޓުލުމަށް ކިއުގައި މީހަކު ނެތުމުން ހަވީރު 
   .ކުރެވުނެވެ

 ވޯޓުދިން ޖުމްލަ  ވޯޓުދިން ފިރިހެން  ވޯޓުދިން އަންހެން  ޙައްޤު ލިބިފައިވާ  ފޮށީގެ ޢަދަދު   ދާއިރާ

  1670  790  880  3616  7  ދާއިރާ  ފުިށތިމަރަ

  1299  655  644  2231  4  ދާއިރާ  ކާށިދޫ

ކެންޑިޑޭޓުން ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން ނެތްނަމަ، އެ ، މިނިޓް ހަމަވުމުން 30ކޮންމެ ވޯޓުފޮށްޓެއްވެސް ބަންދުކުރުމަށްފަހު 
  .ވޯޓުގުނަން ފެށުނެވެ ގައިމީހުންގެ ހާޒިރު 3މަރުކަޒަށް ވޯޓުލީ މީހުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން 

ވޯޓު ގުނައި . އޮފިޝަލެކެވެ 2އެއީ ވޯޓުގުނާ މަރުކަޒުގެ ވެރިޔާގެ އިތުރުން . މީހުންނެވެ 3ވޯޓުގުނުމުގެ މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވީ 
ވަގުތީ  އްޓުނު ވޯޓުފޮށިތަކުންރަށްރަށުގައި ބެހެ. ނިމުމުން ވަގުތީ ނަތީޖާ ހަދައި، ވަގުތީ ނަތީޖާ އެ މަރުކަޒެއްގައި އިޢުލާން ކުރެވުނެވެ

  .ވޯޓުފޮށީގެ ނަތީޖާ ވަގުތުން ކޮމިޝަނަށް ގެނެވުނެވެ 2މާލޭގައި ބެހެއްޓުުނ  އަދި .ނަތީޖާ ފެކްސްގެ ޒަރިއްޔާއިން ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުނެވެ

 ރަސްމީ ނަތީޖާ ތައްޔާރުކުރުން  11.2

ފެކްސް މެދުވެރިކޮށް ލިބުނު ނަތީޖާ ޝީޓްތައް ކަށަވަރު ކުރުމުގެ  ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔައިރުތީޖާ އިލެކްޝަންގެ ނަ- މި ބައި

  .އިލެކްޝަނުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ ތައްޔާރުކުރެވުނެވެ- ޗެކްކޮށް ބައި  ގޮތުން އެ ނަތީޖާ ޝީޓުގައި ހުރި މަޢުލޫމާތު



ގެ ރިޕޯޓް އިލެކްޝަން -ބައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިމަރަފުށި ދާއިރާ އަދި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ  | 9  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  

 

  ވަގުތީ އަދި ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރުން  11.3

ނޑިއަށް މެންބަރުންރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހުސްިވ ތިމަރަފުށި ދާ ނޑިއަށާއި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ގޮ ދެ އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބޭއްވި  އިރާގެ ގޮ

  .އިޢުލާން ކުރެވުނެވެ ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް  17މާޗް  2012އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ - ބައި

އިލެކްޝަންެގ -ބައި ދެ މި  ،ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން 61ގެ ) އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( 2008/11އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ އަދި ރަސްމީ ނަތީޖާ -މި ބައި . ގައި އިޢުލާންކޮށްފައިވެއެވެ 11:30ވަނަދުވަހުގެ  19މާޗް  2012ރަސްމީ ނަތީޖާ  

އެ މެންބަރުން ސޮއި ކުރެއްވުމުން،  ،އި ވެރިފައި ކުރެއްވުމަށްފަހުމެންބަރުން އެނަތީޖާތައް ބައްލަވަ 5ކޮމިޝަނުގެ  ،އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ

 .ފެކެވެކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަ

  އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ - ގެ ބައި ދާއިރާ ތިމަރަފުށި  11.3.1

  

  

  

  

  އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ -ބައި  ދޫ ދާއިރާގެ ކާށި  11.3.2

  

  

  

  

  

އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު   # ފުރިހަމަނަން ދާއިމީ އެޑްރެސް އްޔަތު ޘިހައި

 1 ޙައްމދު މުޞްޠަފާމު ސީވޯލް، މާލެ. މ ޕީ.ޑީ.އެމް 1327 43.00

 2 އަޙްމަދު ޝަރީފް ތިމަރަފުށި. ތ، މާލޭގެ އެމް.ޕީ.ޕީ 1756 56.90

 3 هللاޢަބްދުއްރަޝީދު ޢަބްދު މާލެ، ދަފްތަރު އަމިއްލަގޮތުން  3 0.10

 
   :ޞައްޙަ ވޯޓު  3086

:ބާޠިލް ވޯޓު 35 

:ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ޢަދަދު 3616

އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  # ފުރިހަމަނަން ދާއިމީ އެޑްރެސް އްޔަތު ޘިހައި
 

 1 ޖާބިރު هللا ޢަބްދު ތިމާވެށި، މާލެ. ހ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ  1107 54.29

 2  މުޙަންމަދު ޢަފީފް  ކާށިދޫ. ހުޅަގުގެ، ކ  އަމިއްލަގޮތުން   7  0.34

 3  މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް   އައިވަރީހައުސް، މާލެ. އމ  އެމް.ޕީ.ޕީ  6  0.29

 4 އަޙްމަދި ޙަލީމް ހިލްމަން، މާލެ. ގ ޕީ.ޑީ.އެމް 919 45.07

 
  :ޞައްޙަ ވޯޓު  2039

 
:ބާޠިލް ވޯޓު 21

:ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ޢަދަދު 2231



|ގެ ރިޕޯޓް އިލެކްޝަން-ބައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިމަރަފުށި ދާއިރާ އަދި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  10 

 

 އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ - މި ދެ ބައި(.ތީޖާ ވަނީ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވިފައެވެއިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަ -ދާއިރާގެ ބައި  ދެމި 

  )ގައިވާ އިޢުލާން ލިސްޓުގައި 3 ޖަދުވަލު ތައްޢާންމުކިުރ އިޢުލާން ނަތީޖާ

 ފައިސާ އާއި މާލީ ކަންކަން  .12

ނޑު ގޮތެއްގައި ކުރެވިފައިމަސައްކަތަށް  އިލެކްަޝންގެ- ބައިދެ ދާއިރާގެ މި  ވާ ޚަރަދުތަކަކީ ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށާއި، އިންތިޚާބުގެ މައިގަ
އިލެކްޝަނާ ގުޅޭގޮތުން ޢާންމު ކުރެވުނު - ބައިއި، ށާއި، ޗާޕުކުރަންޖެހުނު ތަކެތި ޗާޕުކުރުމަށާބޭނުންވާ ހުރިހާ ތަކެއްޗެއް ހޯދުމަމަސައްކަތަށް 

އާއި ކެއުމާ ސައި އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ އެލަވަންސާއި، ދޭންޖެހޭ  ށް އޮފިޝަލުންނަވޯޓުގެ މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވި އިޢުލާންތަކަށާއި، 
  .ކަންކަމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު ތަކެވެނުންފަދަ ދި

  ދާއިރާ  ތިމަރަފުށި  12.1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  އައިޓަމްކޯޑު   ތަފްޞީލު   ޚަރަދު 

 221 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު 

 001 221 ރާއްޭޖގެ އެެތރޭަގއި ަކނޑުަމގުްނ ކުރާ ަދތުުރ ޚަަރދު  51,500.00
 002 221 ރާއްޭޖގެ އެެތރޭަގއި އެްއގަުމ ަމގުްނ ކުރާ ދަުތރު ަޚަރދު  150.00

51,650.00 
:ޖުމްލަ

 222 އޮފީސްހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 

އޮފީުހގެ ިޚދުަމުތަގއި އުޅޭަވުގތުަގއި އޮފީުހގަިއ ެދޭވ ކެއުމަިއސައިަފދަ ަތކެތި 1,840.00 222 004 
:ޖުމްލަ 1,840.00

 223 އޮފީސްހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 

 001 223 ޓެލެފޯން ފެކްސް އަިދ ޓެލެކްސް ަޚރަދު  1,350.00
 003 223 ބޯފެނާއި،ފާާޚނާެގ ޚިދުަމތުެގ ައުގިދނުމަްށ ކުާރ ޚަަރދު  743.00
 005 223 ޢިމާރާުތގެކުްއޔާިއ ބިމުެގ ކުލި  250.00

 006 223 ތަކެތީެގ ކުލި   60.00
 010 223 އިޢްލާން،ިއޝްިތާހރު، ެއންުގން އަިދ އިްޝތިރާްކ ޚަަރދު  41,637.84
 020 223 ޢާންުމ ފަިއދާައްށޗާޕުކުރާ ތަކެތީެގ ޚަރަދު  44,570.88
 999 223 އެހެިނހެްނއޮފީްސ ހިްނގުުމގެ ިޚދުަމތުެގ ޚަަރދު  57,700.00

:ޖުމްލަ 146,311.72

:ޖުމްލަ ޚަަރދު 199,801.72



ގެ ރިޕޯޓް އިލެކްޝަން -ބައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިމަރަފުށި ދާއިރާ އަދި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ  | 11  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  

 

  ކާށިދޫ ދާއިރާ  12.2

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  ޚަރަދުގެ ޚުލާޞާ 

  މިހާތަނަށް ޖުމްލަ ޚަރަދު  ބޮލަކަށް ޖެހޭވަރު    ޢުމުރު ހަމަވާ މީހުންގެ ޢަދަދު  ދާއިރާ

  199,801.72  55.25  3616  ދާއިރާ  ތިމަރަފުށި

 150,887.97  67.63  2231  ށިދޫ ދާއިރާ ކާ

  ނިންމުން  .13

 ،ނިމިފައިވާތީ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް  ،އިލެކްޝަންގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ނުހަނު އަމާންކަމާއި އޮމާންކަމާއެކު ހިންގައި-ބައި ދެ މި 

 މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި  ،އިވަނީވޯޓު ނެގުމާއި ގުނުމުގެ މަސައްކަތްކޮށް ނިންމާލެވިފަ .އެކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ

އަިދ .  ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުންކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ މުވައްޒަފުންހުރާިހ  ކޮމިޝަންގެ މި ،ތެދުވެރިކަމާއެކު މި ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނާއި

މި މަސައްކަތަށް  ށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުންރަ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިމަރަފުށި ދާއިރާއާއި ކާށިދޫ ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ

ކޮށްދެއްވި ބުރަ މަސައްކަތާއި، ވޯޓު ނަގާ މަރުކަޒުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވި އޮފިޝަލުންެގ  މަޖައްސަވާފަިއވާ ފޯކަލް ޮޕއިންޓުންހަ

  އައިޓަމްކޯޑު   ތަފްޞީލު   ޚަރަދު 

 221 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު 

ނޑުަމުގން ުކރާ ަދތުުރ ޚަަރދު  28,482.00  001 221 ރާއްޭޖގެެއތެޭރގަިއ ކަ
 002 221 ރާއްޭޖގެ އެެތރޭަގއި އެްއގަުމ ަމގުްނ ކުރާ ދަުތރު ަޚަރދު   580.00

 :ޖުމްލަ  29,062.00
 222 ގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު އޮފީސްހިން

004 222 އޮފީުހގެ ިޚދުަމުތަގއި އުޅޭަވުގތުަގއި އޮފީުހގަިއ ެދޭވ ކެއުމަިއސައިަފދަ ަތކެތި 1,866.00
:ޖުމްލަ 1,866.00

 223 އޮފީސްހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 

001 223 ޓެލެފޯން ފެކްސް އަިދ ޓެލެކްސް ަޚރަދު  1,110.00
003 223 ބޯފެނާއި،ފާާޚނާެގ ޚިދުަމތުެގ ައުގިދނުމަްށ ކުާރ ޚަަރދު  888.00

010 223 އިޢްލާން،ިއޝްިތާހރު، ެއންުގން އަިދ އިްޝތިރާްކ ޚަަރދު  38,486.77
020 223 ޢާންުމ ފަިއދާައްށޗާޕުކުރާ ތަކެތީެގ ޚަރަދު  27,475.20
999 223 ަރދު އެހެިނހެްނއޮފީްސ ހިްނގުުމގެ ިޚދުަމތުެގ ޚަ 52,000.00

:ޖުމްލަ 119,959.97

:ުޖމްަލ ޚަަރދު                                          150,887.97
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 ރަޖިސްޓްޭރޝަްނ ސެކްޝަން 
  

  )ކާށިދޫ ާދއިރާ(ވޯޓަރްސ ަރޖިްސޓަރީ އެކުަލވާލުން
  

އެޑްމިން /ކޯޑިނޭޝަން
 ސެކްޝަން 

46 
 

 )ކާިށދޫ ދާިއރާ(އެޕްލިކޭޝްަނ ފޯުމ ދޫކުުރމާއި ބަލައިގަުތން

2012ފެބްރުައީރ  29  ބުދަ  

 )ކާށިޫދ ދާއިާރ (ވޯޓާރްސ ަރޖިްސޓަރީ ގެޒެޓް ކުރުން ރަޖިސްޓްޭރޝަްނ ސެކްޝަން 
މީޑިޔާ /ރަޖިސްޓްޭރޝަން
 ޔުނިޓް 

ވޯޓު ދިުނުމގެ ަޙއްޤު ލިިބފައިާވ މީހުންެގ ަރޖިސްޓަީރ 
  )ކާށިދޫ ދާިއރާ(ކޮމިޝަްނެގ ވެްބސައިޓުަގއި ޢާްނުމކުރުން

ސެކްޝަން ރަޖިސްޓްޭރޝަްނ   
ވޯޓު ދިުނުމގެ ަޙއްޤު ލިިބފައިާވ މީހުންެގ ަރޖިސްޓަީރ ރަށުަގއި 

  )ކާިށދޫ ދާިއރާ(ޢާންމުކުުރން
ހިޔުަމން ރިސޯްސ 

 ސެކްޝަން 
ވޯޓު ަނގާ ަމރުަކޒުތަކުަގއި ޙަރަާކްތތެރިާވ ޮއފިޝަުލން ޯހުދމަށް 

  )ކާިށދޫ ދާިއރާ(އިޢުލާނުކުުރން
ހިޔުަމން ރިސޯްސ 

 ސެކްޝަން 
ަނގާ ަމރުަކޒުތަކުަގއި ޙަރަާކްތތެރިާވ ޮއފިޝަުލން ޯހުދމަށް ވޯޓު 

  )ކާށިޫދ ދާއިރާ (ކުރާ އިޢުާލން ަރށުަގއި ޢާްނމުކުުރން
2012މާރޗް  1  45   ބުރާސްފަތި  
2012މާރޗް  2  44   ހުކުރު  
2012މާރޗް  3  43   ހޮނިިހރު  
2012މާރޗް  4  42   އީާދއްތަ  
2012މާރޗް  5  41   ހޯމަ  

 40 ކޯޑިނޭޝްަނ ސެްކޝަން 
ބައި އިލެކްޝަްނެގ ަދތުރު ފަތުުރެގ އިންތިާޒމް ހަަމެޖއްސުަމށް 

 )ކާިށދޫ ދާއިރާ(އެޑްމިން ސެކްަޝނުގައި އެުދން
2012މާރޗް  6  އަްނގާރަ  

ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭަޝން 
 ސެކްޝަން 

39 

 ކެންޑިޑޭޓުްނގެ ައތްމަތީ ފޮްތ ޕްރިންޓްކުރުން 

2012މާރޗް  7  
 
 

 ބުދަ 
 ރަޖިސްޓްޭރޝަްނ ސެކްޝަން 

ގެޒެޓްކުެރވުނު ަރޖިސްޓަީރއަށް ަޝކުވާ ުހށަހެުޅުމގެ މުްއދަުތ 
  )ދާއިރާ ިތމަރަފުށި (ހަމަާވ ދުވަސް 

  ވޯޓުފޮށި ބަަހއްޓާ ތަންަތން އިޢުާލުނ ކުރުން  ކޯޑިނޭޝްަނ ސެްކޝަން 

ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭަޝން 
 ސެކްޝަން 

2012މާރޗް  8 ަތއްޔާރުުކރުން ވޯޓަރ އެިޑޔުކޭޝަން މެޓީރިއަްލ  38  ބުރާސްފަތި  

 37 ރަޖިސްޓްޭރޝަްނ ސެކްޝަން 
ގެޒެޓްކުެރވުނު ަރޖިސްޓަީރއަށް ަޝކުވާ ުހށަހެުޅުމގެ މުްއދަުތ 

 )ާދއިރާ ކާށިދޫ (ހަމަާވ ދުވަސް 
2012މާރޗް  9  ހުކުރު  

2012ާމރްޗ  10  36   ހޮނިިހރު  

 35 ކޯޑިނޭޝްަނ ސެްކޝަން 
މްެނދުރުފަހު (ުމއްަދުތ ހަމަާވ ތާރީޚް އިންިތޚާބަްށ ކުިރމަތިލުުމގެ 

 )ާދއިރާ ިތމަރަުފށި ()3:00
2012ާމރްޗ  11  އީާދއްތަ  

އެޑްމިން /ކޯޑިނޭޝަން
 ސެކްޝަން 

34 

ވޯޓު ކަރުދާްސ ާޗޕުކުރުމަށް ަޙވާލުެވފައިާވ ފަާރތަްށ ެއކަން 
 ލިޔުުމން އެްނގުން 

2012ާމރްޗ  12  ހޯމަ  
 ކޯޑިނޭޝްަނ ސެްކޝަން 

 

  
  ނަޫމނާ ތަްއޔާރުކުރުން ވޯޓު ކަރުދާުހެގ 

  

 ކޯޑިނޭޝްަނ ސެްކޝަން 
 އިންިތޚާބަްށ ކުިރމަތިލުަމށް ހުށަެހޅި ހުަށހެޅުމާ ެމދު 

ކުރިަމތިލުަމށް ުހށަހަާޅ ވަުގުތން (ނިންިމ ގޮްތ ެއްނގުްނ 
  )ދާއިރާ ިތމަރަފުށި ()ގަިޑއިރުެގތެޭރގައި 48ފެށިެގން 
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މްެނދުރުފަހު (ކުިރމަތިލުުމގެ ުމއްަދުތ ހަމަާވ ތާރީޚް އިންިތޚާބަްށ 
  )ާދއިރާ ކާށިދޫ()3:00

2012ާމރްޗ  13  އަްނގާރަ  

ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭަޝން 
 ސެކްޝަން 

އިލެކްޝަން އޮބްޒާރވް ުކރުަމށާއި، މޮނިަޓރ ުކރުމަްށ އެދޭ -ބައި 
 )ދާިއރާ ތިަމރަފުށި (ފަރާތްތަކަށް އެުފރުޞަތު ހުުޅވާުލން

އެޑިޔުކޭަޝން ވޯޓަރ 
 ސެކްޝަން 

ކެންޑިޑޭޓުްނގެ މަންދޫުބން ހުށަހެުޅމުގެ ފުުރޞަުތ 
  )ދާއިރާ ިތމަރަުފށި(ހުޅުވާުލން

 ކޯޑިނޭޝްަނ ސެްކޝަން 
ކުރިމަތިީލ ކެންިޑޑޭޓުންެގ ނަން ައނބުރާ ެގންދިއުުމގެ މުއްދަުތ 

  )ދާއިރާ ިތމަރަފުށި (ހަމަާވ ދުވަސް 

 ކޯޑިނޭޝްަނ ސެްކޝަން 
 

ކެންޑިޑޭޓުްނގެ ނަންތަްއ ަތރުތީބު ުކރުމަށް ުގރުައތުުލމަށްފަުހ 
  )ާދއިރާ ތިމަަރފުށި (ނަންތަްއ އިޢުާލނު ކުރުން

 ރަޖިސްޓްޭރޝަްނ ސެކްޝަން 
ރަޖިސްޓަީރއަްށ ުހށަހަޅާ ޝަުކވާތަކާމެުދ ޮގތެއް ިންނމައި 

ުމއްަދތު ަހމަާވ ާތރީޚްުނ ފެށިގެްނ (އެފަރާްތަތކަށް ަޖާވބު ިދނުން 
 )ާދއިރާ ކާށިދޫ ()ދުަވސްތެޭރަގއި  5

ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭަޝން 
 ސެކްޝަން 

31 
ވޯޓަރ އެިޑޔުކޭޝަންގެ މެީޓރިއަްލ ރަށަްށ ފުޮނުވމަްށ 

 ތަްއޔާރުކޮްށ ނިްނމުން 
2012ާމރްޗ  14  ބުދަ  

 ކޯޑިނޭޝްަނ ސެްކޝަން 

30 

 ިތމަަރފިުށ(ނަތީޖާ ީޝޓާިއ ޯވޓު ުގނާ ޕެކް ތަްއޔާރުކުރުން
 )ދާއިރާ 

2012ާމރްޗ  15  ބުރާސްފަތި  

ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭަޝން 
 ސެކްޝަން 

ކެންޑިޑޭޓުްނގެ މަންދޫުބން ހުށަހެުޅމުގެ ފުުރޞަުތ 
  )ދާއިރާ  ކާިށދޫ(ހުޅުވާުލން

 ކޯޑިނޭޝްަނ ސެްކޝަން 
ކެންޑިޑޭޓުްނގެ ނަންތަްއ ަތރުތީބު ުކރުމަށް ުގރުައތުުލމަށްފަުހ 

  )ާދއިރާ ާކށިދޫ (ނަންތަްއ އިޢުާލނު ކުރުން
އެޑިޔުކޭަޝން ވޯޓަރ 

 ސެކްޝަން 
އިލެކްޝަން އޮބްޒާރވް ުކރުަމށާއި، މޮނިަޓރ ުކރުމަްށ އެދޭ -ބައި 

  )ދާއިރާ  ކާށިދޫ (ފަރާތްތަކަށް އެުފރުޞަތު ހުުޅވާުލން

 ކޯޑިނޭޝްަނ ސެްކޝަން 
ކުރިމަތިީލ ކެންިޑޑޭޓުންެގ ނަން ައނބުރާ ެގންދިއުުމގެ މުއްދަުތ 

  )ާދއިރާ ކާށިދޫ (ހަމަާވ ދުވަސް 

 ކޯޑިނޭޝްަނ ސެްކޝަން 
 އިންިތޚާބަްށ ކުިރމަތިލުަމށް ހުށަެހޅި ހުަށހެޅުމާ ެމދު 

ކުރިަމތިލުަމށް ުހށަހަާޅ ވަުގުތން (ނިންިމ ގޮްތ ެއްނގުްނ 
  )ދާއިރާ ކާށިދޫ ()ގަިޑއިރުެގތެޭރގައި 48ފެށިެގން 

 ކޯޑިނޭޝްަނ ސެްކޝަން 

29 

ނިންާމ އިންިތޚާބަްށ ކުިރމަތިލުަމށް ހުށަެހޅި ހުަށހެޅުާމމެުދ 
ގޮެތއްގެ ސަބަުބން އެަމއްސަަލ ކޯަޓށް ުހށަެހޅުމުގެ ުމއްަދތު 

 ތިމަރަުފށި()ުދވަސް  5ައންގާ ުދވަުހްނ ެފިށެގން (ހަމަާވ ތާރީޚް 
 )ދާއިރާ 

2012ާމރްޗ  16  ހުކުރު  

 ރަޖިސްޓްޭރޝަްނ ސެކްޝަން 

ރަޖިސްޓަީރއަްށ ުހށަހަޅާ ޝަުކވާތަކާމެުދ އިލެކްަޝްނސް 
ެމދު ހްިތހަމަ ުނޖެިހގެްނ  ކޮމިޝަުނން ިންނމާ ގޮތަކާ

. އެމަްއސަލަ ހައިޯކޓަށް ުހށަހެުޅުމގެ މުއްދަުތ ހަަމާވ ާތރީޚް
  )ާދއިރާ ތިމަަރފުށި ()ުދަވސް 5އަްނގާ ތާރީުޚން ފެށިގެން (

 28 ރަޖިސްޓްޭރޝަްނ ސެކްޝަން 

ރަޖިސްޓަީރއަްށ ުހށަހަޅާ ޝަުކވާތަކާމެުދ އިލެކްަޝްނސް 
ހްިތހަމަ ުނޖެިހގެްނ ކޮމިޝަުނން ިންނމާ ގޮތަކާ ެމދު 

. އެމަްއސަލަ ހައިޯކޓަށް ުހށަހެުޅުމގެ މުއްދަުތ ަހަމާވ ާތރީޚް
 )ާދއިރާ  ކާށިދޫ ()ުދަވސް 5އަްނގާ ތާރީުޚން ފެށިގެން (

2012ާމރްޗ  17  ހޮނިިހރު  
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 ކޯޑިނޭޝްަނ ސެްކޝަން 

27 

  ކެންޑިޑޭޓު ލިސްްޓ ތައްޔާރުޮކށް ްޕިރންޓްކުރުން

2012ާމރްޗ  18  އީާދއްތަ  
  ވޯޓުކަުރދާސް ޗާަޕށް ދިުނމަށްޓަކަިއ ފައިނަލްކުުރން  ކޯޑިނޭޝްަނ ސެްކޝަން 
  )ދާއިރާ  ކާިށޫދ(ނަތީޖާ ީޝޓާިއ ޯވޓު ުގނާ ޕެކް ތަްއޔާރުކުރުން ކޯޑިނޭޝްަނ ސެްކޝަން 

 ރަޖިސްޓްޭރޝަްނ ސެކްޝަން 
އެހެން ތަނެއަްގިއ ވޯޓުާލ މީުޙން ަރިޖސްޓަިރ ކުރުުމެގ ފުރުަޞތު 

  )ދުވަސް  10(ހުޅުވާުލން 

 26 ކޯޑިނޭޝްަނ ސެްކޝަން 

އިންިތޚާބަްށ ކުިރމަތިލުަމށް ހުށަެހޅި ހުށަހެޅުާމމެުދ ނިންާމ 
ޮގެތއްގެ ސަބަުބން އެަމއްސަަލ ކޯަޓށް ުހށަެހޅުމުގެ ުމއްަދތު 

 ކާށިދޫ ()ުދވަސް  5ައންގާ ުދވަުހްނ ެފށިެގން (ހަމަާވ ތާރީޚް 
 )ދާއިރާ 

2012ާމރްޗ  19  ހޯމަ  

2012ާމރްޗ  20  25   އަްނގާރަ  
އެޑްމިން /ކޯޑިނޭޝަން

 24 ސެކްޝަން 
 ވޯޓު ކަރުދާްސ ާޗޕަށް ދިނުން 

2012ާމރްޗ  21  
 

 ބުދަ 
  ޝަކުވާ ބަލަިއގަުތމުގެ ނިާޒމް ާޤިއމުކުރުން  ލީގަލް ސެްކޝަން 

2012ާމރްޗ  22 ދަތުުރފަތުރުެގ ުހރިހާ އިްނތިޒާެމއް ހަަމޖައްަސއި ނިންުމން  23 އެޑްމިން ސެކްަޝން   ބުރާސްފަތި  

2012ާމރްޗ  23  22   ހުކުރު  
2012ާމރްޗ  24  21   ހޮނިިހރު  
2012ާމރްޗ  25  20   އީާދއްތަ  
2012ާމރްޗ  26  19   ހޯމަ  
2012ާމރްޗ  27  18   އަްނގާރަ  

 17 ރަޖިސްޓްޭރޝަްނ ސެކްޝަން 

ރަޖިސްޓަީރއަްށ ުހށަހަޅާ ޝަުކވާތަކާމެުދ އިލެކްަޝްނސް 
ެމދު ހްިތހަމަ ުނޖެިހގެްނ ހައިކޯަޓށް ކޮމިޝަުނން ިންނމާ ގޮތަކާ 

ހުށަހަާޅފަިއވާ މަްއސަލައާެމދު ހައިޯކޓުން ޙުުކމް އިްއުވމަށް 
ކޯޓަށް ުހށަހަޅާ ާތރީޚުްނ (ދެވިަފިއވާ މުްއދަތު ހަަމާވ ތާރީޚް 

 )ދުަވސް ތެރޭަގއި 15ފެށިެގން 

2012ާމރްޗ  28  ބުދަ  

 ކޯޑިނޭޝްަނ ސެްކޝަން 

16 

 ިންނުމން ވޯޓު ކަރުދާްސ ާޗޕުކޮށް 

2012ާމރްޗ  29  ބުރާސްފަތި  

ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭަޝން 
 ސެކްޝަން 

ޓްރޭިނންގ ޕެކް އަިދ ވޯޓު ަނާގ ުދވަހު ވޯޓު ަނގާ 
މަރުކަޒުތަުކގަިއ ިހއްޕުމަްށ ބޭުނނާްވ ޕޯސްޓަރުަތއް ަތއްޔާރުޮކށް 
ނިންމިައ އިލެްކޝަންސް ކޯޑިޭނޝަން ސެކަްޝާނ ޙަވާލުޮކްށ 

  ނިންުމން 

ސެކްޝަން ރަޖިސްޓްޭރޝަްނ   
ވޯޓު ަނގާ ަމރުަކޒުތަކަށް ޮފނުވަްނޖެހޭ ލިސްޓުަތއް ޕްރިންޓްކޮށް 
ފޮނުުވމަށް ަތއްާޔރުކޮށް އިލެކްަޝންސް ކޯިޑނޭަޝްނ ސެކްަޝނާ 

  ޙަވާލުކުުރން 

  ރަޖިސްޓްޭރޝަްނ ސެކްޝަން 
އެހެން ަތނެއަްގިއ ވޯޓުާލ ީމހުްނ ަރިޖސްޓަރީ ކުރުަމްށ ހުުޅވާލި 

  މުއްދަުތ ހަަމާވ ާތރީޚް
  

2012ާމރްޗ  30  15   ހުކުރު  
2012ާމރްޗ  31  14   ހޮނިިހރު  

 ކޯޑިނޭޝްަނ ސެްކޝަން 

13 

 ވޯޓު ކަރުދާްސ ެޗކްކުރުން

2012އޭޕްރީލް  1  އީާދއްތަ  
ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭަޝން 

 ސެކްޝަން 
 

  އޮބްޒާރވަުރންާނިއ ރިޕޯޓަރުްނެގ ާފސްދޫކްޮށ ިނންުމން 



5 
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 12 ކޯޑިނޭޝްަނ ސެްކޝަން 
ޯވޓުނަގާ ަމރުކަޒަްށ ފޮނުވުަމށްޓަކަިއ ޕެކްކޮށް ޥޯޓު ކަރުދާްސ 

 ނިންުމން 
2012އޭޕްރީލް  2  ހޯމަ  

2012އޭޕްރީލް  3  11   އަްނގާރަ  
ވޯޓަރ /އާރ. އެޗް

 އެޑިޔުކޭަޝން ެސކްޝަން 
2012އޭޕްރީލް  4 މާލޭގެ އޮިފޝަލުންެގ ޓްޭރނިްނގ ބޭއްުވން  10  ބުދަ  

2012އޭޕްރީލް  5  9   ބުރާސްފަތި  
2012 އޭޕްރީލް 6  8   ހުކުރު  
2012އޭޕްރީލް  7  7   ހޮނިިހރު  
2012އޭޕްރީލް  8  6   އީާދއްތަ  

2012އޭޕްރީލް  9 ރަށުެގ ކޮމްޕްލަިއންޓްސް ިބއުޯރތަްއ ާޤއިމުކުުރން  5 ލީގަލް ސެްކޝަން   ހޯމަ  
ހިޔުަމން ރިސޯްސ 

 ސެކްޝަނ
4 

ވޯޓު ަނގާ ަމރުަކޒުތަކުަގއި ޙަރަާކްތތެރިާވ ޮއފިޝަުލންެގ 
 ކެންިޑޑޭޓުންނަށް ޮފނުުވން މަޢުލޫމާތު 

2012އޭޕްރީލް  10  އަްނގާރަ  

ކޯިޑނޭަޝން /އެޑްމިން
 ސެކްޝަން 

3 

ވޯޓު ެނގުމަްށ ޭބންުނވާ އިާދރީ އަދި ސެކިުއރިޓީ ސާމާާނ އެުކ 
 މާލެއިން ދާ އޮިފޝަލުން ރަަށށް ުފރު

2012އޭޕްރީލް  11  ބުދަ  
. އެޗް/ ވޯޓަރ އެިޑޔުކޭަޝން
 އާރ ސެްކޝަން 

  ޮއފިޝަުލންގެ ޓްރޭނިްނގ ބޭއްވުން ރަށުެގ 

2012އޭޕްރީލް  12  2   ބުރާސްފަތި  
ކޯިޑނޭަޝން /އެޑްމިން

 ސެކްޝަން 
2012އޭޕްރީލް  13 ވޯޓަުނާގ މަރުކަުޒތައް ތައްޔާރުޮކށް ނިްނމުން 1  ހުކުރު  

 

0 

ްނ ަހވީރު  8:00ހެނުދނު (ބައި އިލެކްޝަްނ ގެ އިްނތިޚާބު 
 )އަށް 4:00

2012އޭޕްރީލް  14   )ްނ ެފށިެގން 4:30ަހީވރު (ވޯޓު ުގނުްނ   ހޮނިިހރު  
ޯކޑިނޭަޝން /އެްޑމިން/ޓީ.އައި

  މީިޑާޔ ޔުނިޓް /ސެކްޝަން
  އިލެކްޝަްނގެ ަވގުީތ ނަތާީޖ ިއޢުލާން ކުުރން -ބައި 

ކޯޑިނޭޝަން /އެޑްމިން
  ސެކްޝަން

2012އޭޕްރީލް  15  މާލެއިން ދިޔަ އޮފިޝަލުން ވޯޓު ކަރުދާހާ އެކު މާލެ އައުން  1  އީާދއްތަ  

ކޯޑިނޭޝަން /އެޑްމިން/ޓީ.އައި
  ސެކްޝަން

2012އޭޕްރީލް  16  ބައި އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާނު ކުރުން  2  ހޯމަ  

ވޯޓަރ 
ކޯޑިނޭޝަން /އެޑިޔުކޭޝަން
  ސެކްޝަން

2012އޭޕްރީލް  17  ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރަން ފެށުން  3  އަްނގާރަ  

  

 2012އަރީފެބްރު 28  

















3ޖަދުވަލު   

ކުރެވުނު ގުޅޭގޮތުން  އިލެކްޝަނާ- ބައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިމަރަފުށި ދާއިރާ އަދި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ 

  އިޢުލާންތަކުގެ ލިސްޓު 

  

  

  އިޢުލާންކުރި ތާރީޚް  އިޢުލާން ނަންބަރު  އިޢުލާންގެ ތަފްޞީލު 

  2012ފެބްރުއަީރ  A(CA)-2012/3423  އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން -ބައި ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ 

  2012ފެބްުރއަީރ  A(CA)-2012/3828  އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން - ބައިކާށިދޫ ދާއިރާގެ 

  2012 މާޗް A(CA)-2012/58 12  ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަން ޢާންމުކުރުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާން 

  2012 އޭޕްރީލް  A(CA)-2012/79 2  ޢާންމުކުރުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާން ބަހައްޓާގޮތަށް ހަމަޖެއްސިކަން އިތުރު ވޯޓުފޮށްޓެއް 

  2012 އޭޕްރީލް  A(CA)-2012/103 13  އިލެކްޝަންގެ ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕުކުރެވުނުގޮތުގެ ތަފްޞީލް ޢާންމުކުރުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާން- ބައި

  2012އޭޕްރީލް  A(CA)-2012/10417  އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ -ބައި  ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ

  2012އޭޕްރީލް  A(CA)-2012/10717  އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ- ބައި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ
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