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ގެ އިދާރާ ން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަ |ގެ ރިޕޯޓްއިލެކްޝަން -ގެ ބައި ކައުންސިލް  އދ. ހަންޏާމީދޫއި ކައުންސިލާ މަތިވެރީ . އއ  2 

 

 رحـيم الالرحمـن بسـم اهللا 

  ފެށުން  .1

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

ނޑިއަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށްޓަކައި  ކައުންސިލުން ހުސްވި އދ. ހަންޏާީމދޫ، ނާއިކައުންސިލުން މަތިވެރީ. އއ ،މި ރިޕޯޓަކީ ، ގޮ

ހިނގާދިޔަގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލައި ތައްޔާރުކޮށްފައިާވ އިލެކްޝަން - ބައި ދެ ދާއިރާގެ  ދެ ނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި މި ވީ ހޮ 23ޖޫން  2012

 ތަފްޞީލް ރިޕޯޓެކެވެ.

ނޑި ހުސްވުން ދާއިރާ  ދެ ކައުންސިލްގެ ލޯކަލް  1.1  އަކުން ގޮ

) ގެ  2010/10ޤާނޫނު ނަންބަރު:  ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން،  9 (ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު

ނޑިއަށް މެންބަރުން އިންތިާޚބު ކުރުމަށް،  ދެދާއިރާއިން ހުސްވެފައިވާ  ދެމި  އިލެކްޝަން - ގައި ބައި 23ޖޫން  2012ގޮ

  ބާއްވާގޮތަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމިއެވެ.

 ކައުންސިލް  އއ. މަތިވެރީ  1.1.1

 އއ. މަތިވެރީ ޖޭގައި ބާއްވާފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިާރއް 5ފެބްރުއަރީ  2011

އެ ޕާޓީގެ  ޢަލީ ރިޝާމް، ންޑްހައުސްމަ ޑައި، އއ. މަތިވެރިގައި އިންތިޚާބުވެފައިވާ ޕާޓީގެ ޓިކެޓު ދިވެހިރައްޔިތުންގެ  ށްކައުންސިލަ

ދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޕާޓީގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީއަްށ ވަނަ މާއް  9ސުލޫކީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ޤަވާޢިދުގެ މެންބަރުންގެ 

 ގައި 17އޭޕްރީލް  2012ންބަރުކަމުން ވަކިކޮށްފައިވާކަމުގެ ލިުޔން، ގައި ޕާޓީގެ މެ 3އޭޕްރިލް  2012  ،ޖަވާބުދާރީ ވެފައިނުވާތީ

  .ޅުމުންނެވެއެހުށަކޮމިޝަނަށް އިލެކްޝަންސް  އއ. މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން

   ކައުންސިލް  އދ. ހަންޏާމީދު  1.1.2

ާފ އު ގައި އިސްތި 30އޭޕްރީލް  2012 ،އާދަމް ބޫޠާލިބްއަ ،މެދުފަރު،  އދ. ހަންޏާމީދޫގެ މެންބަރު، ކައުންސިލް އދ. ހަންޏާމީދޫ

 ގެ އިދާރާއިން ކައުންސިލް އދ. ހަންޏާމީދޫ  ،ގައި 2މެއި  2012ދިނުމަށް އިއިލެކްޝަނެއް ބާއްވަ-އިރާގެ ބައި އެ ދާދީފައިވާތީ، 

  ވެ.ންނެދުމުއެ މި ކޮމިޝަންގައި 

  



ގެ ރިޕޯޓް އިލެކްޝަން -ގެ ބައި ކައުންސިލް  އދ. ހަންޏާމީދޫއި ކައުންސިލާ މަތިވެރީ . އއ| 3 އިދާރާ  ގެއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  

 

  އިލެކްޝަނަށް އިޢުލާން ކުރުން - ބައި  .2

ވީ  22މެއި  2012 ފެށިގެން ން  9:00 ހެނދުނު  ދުވަހުގެ ވީ ބުދަ  9މެއި  2012 ފުރުޞަތު ކުރިމަތިލުމުގެ އިލެކްޝަނަށް-ބައި  ދެ މި

- ބައި ދެ  މި. ކުރެވުނެވެ އިޢުލާން ޢާންމުކޮށް ގައި  8މެއި  2012 ،ހުޅުވާލެވުނުކަން ނިޔަލަށް  ގެ 3:00 ހަވީރު ދުވަހުގެ އަންގާރަ

. އެކުލަވާލެވުނެވެ  ތާވަލެއް  މަސައްކަތު  އިލެކްޝަންގެ-ބައި  ހިމެނޭގޮތަށް  މަސައްކަތްތައް މުހިންމު ކުރަންޖެހޭ ބޭއްވުމަށްޓަކައި  އިލެކްޝަން

 )ގައި 1 ޖަދުވަލު ކަލަންޑަރު  އިލެކްޝަންގެ-ބައި (

  ކުވާ ބެލުން އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަ  .3

. އެގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް  އިލެކްޝަނާ-ބައި ދެ މި ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުނެވެ

ން  9 މެއި 2012 ،ކައުންސިލުން އދ. ހަންޏާމީދޫލުންނާއި ކައުންސިއއ. މަތިވެރީ  ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންނާއި ބަލައިގަންނާނީ

ނޑައެޅުނެވެ. ،ގެ ނިޔަލަށް 25 ޖޫން 2012 އދ. ކައުންސިލާއި،  އއ. މަތިވެރީ ގައި ބޭއްވުނު  2012 ޖޫން 23 ކަމަށްވެސް ކަ

  މި ކޮމިޝަނަށް އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.ގެން އިލެކްޝަނާއި ގުޅި- ބައި ކައުންސިލްގެ ހަންޏާމީދޫ

 

 ނިންމިގޮތް އެންގުން  ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާމެދު .4

މެއި  2012 ން ފެށިގެން  9މެއި  2012އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ އެޕްލިކޭޝަން ބަލައިގަތުމުގެ މަސައްކަތް -ބައި  ދެ މި

. މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  ށްއަ 22 ކޮންމެ  އދ. ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލުންކުރެ ،ކައުންސިލާއި އއ. މަތިވެރީ ،ކުރިޔަށް ގެްނދެވުނެވެ

ސިޔާީސ  ،ވެސް  ކެންޑިޑޭޓުންނަކީކުރިމަތިލި ހުރާިހ  އިލެކްޝަންތަކަށް- މި ބައިފަރާތުންނެވެ.  ދެ ފައިވަނީ ރިމަތިލާކައުންސިލަކަށްވެސް ކު

  ނެވެ.ވާދަކުރި ކެންޑިޑޭޓުން ،ޓިކެޓްގައި  ޕާޓިގެ

ވަނަ  15މާޗް  2012 ،ބޭއްވީ ގުރުއަތުލުން ،ށްޓަކައިއިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަ-ބައި މި ދެ 

. ގުރުއަތުލުން  . ވާދަކުރި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްފަހު ،ބޭއްވުނީ ދުވަހުއެވެ  ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައެވެ

  ކެންޑިޑޭޓުންނާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރިއެވެ.

  ގައިވާ އިޢުލާން ލިސްޓުގައި) 2 އިޢުލާންތައް ޖަދުވަލުކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމަށް ކުރެވުނު  ތަކަށް އިލެކްޝަން-(ބައި 

  



ގެ އިދާރާ ން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަ |ގެ ރިޕޯޓްއިލެކްޝަން -ގެ ބައި ކައުންސިލް  އދ. ހަންޏާމީދޫއި ކައުންސިލާ މަތިވެރީ . އއ  4 

 

  ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ ޙަވާލުކުރުން  .5

 10ދިން މީހުންގެ %ވޯޓު  ،އިލެކްޝަންގައި-އެ ދާއިރާއެއްގެ ބައި  ވެސް، ނަށްކެންޑިޑޭޓުން 4އިލެކްޝަންގައި ވާދަކުރި -ބައި ދެ މި 

) އިން ފެށިގެ(ދިހައެއް އި ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ ޙަވާލު ކުރަމަށްޓަކައި  ހުރިހާ ފައިވާތީ،ން މަތީގެ ޢަދަދަކަށް ވޯޓުލިބިންސައްތަ

  ހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ވައުޗަރ ފޮނުވުނެވެ.ވީ އާދީއްތަ ދުވަ 1ޖުލައި  2012

  ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ވޯޓު . 6

އދ. ކައުންސިލާއި،  އއ. މަތިވެރީރަޖިސްޓަރީ އެކުލަވާލައި، އިލެކްޝަނަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ - ބައި ދެމި 

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ،އިގަ 9މެއި  2012 ،ގުޅިގެން ރަޖިސްޓަރީ ޞައްޙަ ކުރުމަށްފަހު އާކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ހަންޏާމީދޫ

 . ޝަކުވާއެއް ރަޖިސްޓަރީއަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން  ހުށަހެޅުމަށް ދިން މުއްދަތުގައި ރަޖިސްޓަރީއަށް ޝަކުވާ ޝާއިޢު ކުރެވުނެވެ

 .   ހުށަހަޅާފައެއް ނުވެއެވެ

  ހުޅުވާލުން  މުގެ ފުރުޞަތު ލާތަން ބަދަލުކުރު . ވޯޓު 7

ވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއް ނުވަތަ ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް އެދޭ މީހުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އިލެކްޝަންގައި ރަށް- ބައި ދެ މި

ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދެވުނެވެ. މި މުއްދަތުގައި މާލޭގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރިގޮތުގެ  10 އެކަމަށް، ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށް

  ވަނީއެވެ.މަޢުލޫމާތު ތާވަލުގައި އެ

  ރަޖިސްޓަރީކުރި މީހުންގެ ޢަދަދު ދާއިރާ

  116  ކައުންސިލްއއ. މަތިވެރީ 

  58  ކައުންސިލްއދ. ހަންޏާމީދޫ

  

  ކެމްޕެއިން  އިތުރުކުރުމުގެ  ހޭލުންތެރިކަން  ންމު ޢާ . 8

 ތަކަށްއިލެކްޝަން-މި ބައި  ،ތަށް ރާވައިއިލެކްޝަނަށް އަމާޒުކޮށް ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާގޮ-ބައި ދެމި 

 . ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް  ފްލަޔަރ އަދި ލީފްލެްޓ ހިމެނެއެވެ.، އޭގެތެރޭގައި ޕޯސްޓަރބޭނުންވާ މެޓީރިއަލް ތައްޔާރުކުރެވުނެވެ

. އަދި އެ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލުެގ ގޭގެއަށާއި މީހުންނަށް ބަހައި ހެ  ،ރަށުގެ އެކި ސަރަޙައްދުގައި ހިއްޕައި މި ދެ  ތައްޔާރުކުރި ތަކެތި ދުނެވެ

  ދެވުނެއެވެ.ަރއްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްއިދާރާގެ އަޑުގަދަ ކުރާ ބޭނުންކޮށްގެން ތަފާތު މެސެޖްތައް 



ގެ ރިޕޯޓް އިލެކްޝަން -ގެ ބައި ކައުންސިލް  އދ. ހަންޏާމީދޫއި ކައުންސިލާ މަތިވެރީ . އއ| 5 އިދާރާ  ގެއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  

 

  ތައްޔާރުވުން  ނެގުމަށް  ވޯޓު . 9

  އިލެކްޝަންގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ މީހުން - ބައި  9.1

މި  ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކޮށްގެންނެވެ. މަރުކަޒުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާނޭ އޮފިޝަލުން ހޯދީ  ކްޝަނަށް ބޭނުންވާ ވޯޓުލާއިލެ- ބައިމި ދެ     

އއ.  ،ންމީހު  46 އިލެކްޝަންތަކާބެހޭ އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކުގައި މި ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނާއެކު ޖުމުލަ- ފަހަރުގެ މި ބައި

ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންގެ އިލެކްޝަންގެ - މި ދެ ދާއިރާގެ ބައި ފައި ވެއެވެ.އަދި މާލޭގައި ޙަރަކާތްތެރިވެ އދ. ހަންޏާމީދޫ، މަތިވެިރ

  ޢަްއޔަން ކުރެވުނެވެ. އޮފިޝަލަކު ދެއިދާރާއިން  ކައުންސިލް  ގެރަށު ދެ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމަށް

  މަޢުލޫމާތާއި އިރުޝާދު ދިނުން  9.2

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

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ  ގެއެ މީހުން ،ބޭނުންވާވަރަށް  ،އެ މީހުންގެ ޛިންމާ އަދާކުރުމަށްޓަކައި  ،ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަން ތިބި މީހުންނަށް

  ތަމްރީނު ކުރެވުނެވެ. ،މަޢުލޫމާތާއި އިރުޝާދު ދީބެހޭ 

އިލެކްޝަންގައި ވޯޓުނެގުމަށް -އި ޙަރަކާތްތެރިވި ފަރާތްތަކަށާއި، ކޮމިޝަނުން މި ދެ ބައިމަސައްކަތުގައި މާލޭގަ ޓުގެ ވޯ

 ވީ ބުދަ ދުވަހު 13ޖޫން  2012ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށްރަށުގައި ޓެްރއިނިންގ ދިނުމަށް ވަޑައިގެންނެވި މުވައްޒަފުންނަށް 

. މި ދެ ބައިރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެ ޕް ޓްރެއިނިންގ  ،ންސް ކޮމިޝަންގައިއިލެކްޝަ އިލެކްޝަންގައި ވޯޓުނެގުނު - ންދެވުނެވެ

ޓުނެގުމުގެ މަސައްކަތަށް އެ ކޮމިޝަނުން ވޯ ،ތާއި އިރުޝާދު ދިނީ މީހުންނަށް މަޢުލޫމާ ޙަރަކާތްތެރިވި  ރަށްރަށުގައި ވޯޓުނެގުމުގައި 

  ވެ.ދުވަހުއެ ވީ ބުރާސްފަތި 21ޖޫން  2012 ،ދިޔަ އޮފިޝަލުންގެ ީޓމުން ރަށަށްށްރަ

  ންގ ކޯޑިނޭޓަރުންނާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުން ވޯޓި  9.3

ވޯޓުފޮށީގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގާނުހިނގާގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި އިލެކްޝަންސް  3 ބެހެއްޓި ވޯޓުނެގުމަށް އިލެކްޝަންގެ-ބައި ދެމި 

. އެގޮތުން ކޯޑިނޭޓަރުން ޗެކް   -ކުރި ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި:ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުން ކޯޑިނޭޓަރުންގެ ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވިއެވެ

 މިނިޓް ކުރިން ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކަށް ލިބިފައިހުރި ވޯޓުކަރުދާސްތައް ހަމަތޯ ބެލުން؛ 15ވޯޓުނަގަން ފެށުމުގެ  

 ސާފުކުރުން؛ އްދިމާވަމުންދާ މައްސަލަތަވޯޓުނަގަން ފެށީއްސުރެ ނިމެންދެން ކޮންމެ ގަޑިއަކު އެއްފަހަރު  

އެކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި  ،ރަށުގައި ދިމާވަމުންދާ މައްސަލަތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި އްދާއި،ހަވޯޓު ނަގާ ސަރަ  

 ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރަމުން ގެންދިޔުން ހިމެނެއެވެ.



ގެ އިދާރާ ން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަ |ގެ ރިޕޯޓްއިލެކްޝަން -ގެ ބައި ކައުންސިލް  އދ. ހަންޏާމީދޫއި ކައުންސިލާ މަތިވެރީ . އއ  6 

 

  ވޯޓު ފޮށި  9.4

 ސްކޫލް ހޯލުގައެެވ. ށުގެރަ އެ ދެ ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓީ  ދެބެހެއްޓި  ގައިއދ. ހަންޏާމީދޫއަދި  އއ. މަތިވެރި ، އިލެކްޝަންގައި-ބައި  ދެ  މި

އިސްކަންދަުރ  ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓީ ،މީހުން ވޯޓުލުމަށް ކޮށްފައިވާ ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީމީހުންގެ ތެރެއިން މާލޭގައި  މި ދެ ރަށުގެ 

. ސްކޫލްގެ ހޯލު   ަގއެވެ

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

) 2 ރަށާއި ތަްނ ޢާންމުކުރި އިޢުލާން ޖަދުވަލު   ގައިވާ އިޢުލާން ލިސްޓުގައި

  ވޯޓު ކަރުދާސް  9.5

ވަނަ އަހަުރ  2012 ،ވޯޓަުކރުދާސް ޗާޕުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރީ މަށްފަހު،ވޯޓުކަރުދާސް ފަރުމާކުރުއިލެކްޝަންގެ - މި ދެ ބައި

އިލެކްޝަންތަކުގެ ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރުމުން -ބޭއްވޭ ބައި 

ޝާރޒް ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަރސް އެންޑް ޕަބްލިކުރިމަތިލާފައިވާ ތިން ފަރާތުގެ ތެރެއިން، މި ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބިޑް ާކމިޔާބުކޮށްފައިވާ 

 ވޯޓުކަރުދާހުގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައިވާ ތާވަލްގައި އެވަނީއެވެ. އިލެކްޝަނަށް ޗާޕްުކރި -ދާއިރާގެ ބައި  2މި  ޑާއެވެ.ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ

ނޑުންނެވެ. 25ތައްޔާރުކުރީ  ފޮތްވޯޓުކަރުދާހުގެ    ގަ

  ކަުރދާުހެގ ަޢދަދު  ވޯޓު  މީހުްނެގ ޢަަދދު   ދާއިރާ 

  500 499 ަކއުންސިލް  އއ. މަިތވެރީ 

  450 446 ކައުންސިލް  އދ. ހަންާޏމީދޫ 

. އެގޮތުން ކޮންމެ ވޯޓުކަރުދާސްކޮޅެއް ވަކިވަކިން  ޗާޕްކުރެވުނު ވޯޓުކަރުދާހުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުރިތޯ ޗެކްކޮށް ބެލުނެވެ

. ވޯޓުކަރުދާސް ޗެކްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރީ އެކަމަށް ވަކިބަޔަކު ޚާއްޞަ ށްގެންނެވެ. ވޯޓު ކަރުދާސްތައް ކޮ ބަލައި ޗެކްކުރެވުނެވެ

ޗެކްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމުމާއެކު ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓު ޗެކްކޮށް ކޮންމެ ވޯޓުފޮށްޓަކަށް ފޮނުވުމަށް 

ނޑައަޅާފައިވާ ޢަދަދަށް ވޯޓުކަރުދާސް ސެކިއުރިޓީ އުރަތަކުގައި ބަންދުކުރެވުނެވެ. ލެކްޝަންގައި އި-ދާއިރާގެ ބައި  ދެމި  ކަ

  ވޯޓުކަރުދާސް ޗާޕު ކުރެވުނު ގޮތުގެ ތަފްޞީލު މި ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރެވުނެވެ.

  )ގައިވާ އިޢުލާން ލިސްޓުގައި 2 ޢާންމުކުރި އިޢުލާން ޖަދުވަލުއިލެކްޝަނަށް ޗާޕުކޮށްފައިވާ ވޯޓު ކަރުދާހުގެ ތަފްޞީލް - (މި ދެ ބައި    

  

  



ގެ ރިޕޯޓް އިލެކްޝަން -ގެ ބައި ކައުންސިލް  އދ. ހަންޏާމީދޫއި ކައުންސިލާ މަތިވެރީ . އއ| 7 އިދާރާ  ގެއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  

 

  ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް  9.6

އަދި  ގައިއދ. ހަންޏާމީދޫގައާއި އއ. މަތިވެރީ ،ވަގުތުގައި  އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުނެގުމާއި ވޯޓުގުނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދިޔަ -ބައި ދެ މި 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  ،ވޯޓުނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަޙައްދުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމް  މާލޭގައި

. މިކަމުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސްގެ އެހީތެރިކަން ވަރަށް ސަރވި ސަސްގެ ފަރާތުން ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުން އެދި ދެންނެވުނެވެ

ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ  ،ވޯޓުނެގުމުގެ މަަސއްކަތް ހިނގަމުންދިޔައިރު ކޮންމެ ވޯޓުފޮށްޓެއްގައި ފުރިހަމަޔަށް ލިބުނެވެ.

  ން ޖެހުނީ، ވޯޓުފޮށީގެ ކިއު ބެލެހެއްޓުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ފަރާތަށެވެ.އުފުލަ

  ޒަރވަރުންނާއި މޮނިޓަރުން އަދި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން އޮބް . 10

ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް  ގެ ކަންތައްއިލެކްޝަން އޮބްޒަރވްކޮށް މޮނިޓަރ ކުރުމަށާއި، ވޯޓު ނެގުމާއި ވޯޓު ގުނުމު- ކައުންސިލްގެ ބައިމި ދެ 

 އަމިއްލަ  ،ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ކޮށްފައިވާ މަދަނީބެލުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނަށާއި، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށާއި، ރަޖިސްޓަރީ 

. ށް އަ  7ޖޫން  2012ން  24މެއި  2012ނޫސް މަޖައްލާތަކަށް  ،ގޮތުން އެދޭ ފަރާތްތަކަށާއި އޮބްޒަރވްކޮށް އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވުނެވެ

 ވަނީއެވެ. ޢަދަދު ތިރީގައި އެ ކުގެތަފަރާތްދެވުނު  ދި ފުރުޞަތުޅި އައެހުށަމޮނިޓަރ ކުރުމަށް ހުޅުވާލި މުއްދަތުގައި، ފޯމު 

 ފުރުޞަތު ދެވުނު  ހުށަހެިޅދާއިރާ

 11 11 ކައުންސިލްއއ. މަތިވެރީ 

 66 ކައުންސިލް އދ. ހަންޏާމީދޫ

   

  ކުރުން  އިޢުލާން  ނަތީޖާ  ވޯޓުގުނުމާއި  ވޯޓުނެގުމާއި،. 11 

  ވޯޓުނެގުމާއި ވޯޓުގުނުން  11.1 

ޖޫން  2012ބޭއްވުނީ  އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުނެގުން- ބައި ދެކުރުމަށް ބޭއްވި  ގޮނޑިއަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ދެ ދާއިރާއިން ހުސްވި ދެމި 

  އަދި މާލޭގައެވެ. އދ. ހަންޏާމީދޫ ، އއ. މަތިވެރިށް  4:00ން ހަވީރު  8:00ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނު  23

.އޮފިޝަލުން 6ޙަރަކާތްތެރިވީ އިލެކްޝަންގައި ކޮންމެ ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒެއްގައި - ބައިދެ މި  އެއްވެސް ވޯޓުލާ ނިންމާގަޑި ޖެހުނުއިރު  ނެވެ

  ވޯޓުފޮށި ބަންދު ކުރެވުނެވެ. 4ގައި  4:00ވޯޓުފޮށްޓެއް ދޮށުގައި ވޯޓުލުމަށް ކިއުގައި މީހަކު ނެތުމުން ހަވީރު 

  



ގެ އިދާރާ ން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަ |ގެ ރިޕޯޓްއިލެކްޝަން -ގެ ބައި ކައުންސިލް  އދ. ހަންޏާމީދޫއި ކައުންސިލާ މަތިވެރީ . އއ  8 

 

 ވޯޓުދިން ޖުމްލަ  ވޯޓުދިން ފިރިހެން  ވޯޓުދިން އަންހެން  ޙައްޤު ލިބިފައިވާ ފޮށީގެ ޢަދަދު   ދާއިރާ

  464  248  216 499 2  ކައުންސިލްމަތިވެރީ އއ.

  374  190  184 446 1  ކައުންސިލް އދ. ހަންޏާމީދޫ

ކެންޑިޑޭޓުން ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން ނެތްނަމަ، އެ ، މިނިޓް ހަމަވުމުން 30ކޮންމެ ވޯޓުފޮށްޓެއްވެސް ބަންދުކުރުމަށްފަހު 

  ވޯޓުގުނަން ފެށުނެވެ. މީހުންގެ ހާޒިުރގައި 3މަރުކަޒަށް ވޯޓުލީ މީހުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން 

. އެއީ ވޯޓުގުނާ މަރުކަޒުގެ ވެރިޔާ 3ވޯޓުގުނުމުގެ މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވީ  . ވޯޓު ގުނައި  ދެގެ އިތުރުން މީހުންނެވެ އޮފިޝަލެކެވެ

 .  ވޯޓުފޮށީގެ 3އިލެކްޝަންގައި ބެހެއްޓި - މި ދެ ބައިނިމުމުން ވަގުތީ ނަތީޖާ ހަދައި، ވަގުތީ ނަތީޖާ އެ މަރުކަޒެއްގައި އިޢުލާން ކުރެވުނެވެ

.  އިންޓަރނެޓް މެދުވެރިކޮށް، ވަގުތީ ނަތީޖާ ފޮނުވުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާވަގުތީ ނަތީޖާ  ސޮފްޓްވެއަރއެއްގެ ޒަރިއްޔާއިން ފޮނުވުނެވެ

ކޮމިޝަނަށް  ވެސް ފެކްސްގެ ޒަރިއްޔާއިންއިންޓަރނެޓުން ހުރިހާ ވޯޓުފޮށްޓެއްގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ފޮނުވިނަމަވެސް، ރަށްރަށުން ވަގުތީ ނަތީޖާ 

.    ފޮނުވުނެވެ

 ރަސްމީ ނަތީޖާ ތައްޔާރުކުރުން  11.2

ންޓަރނެޓް މެދުވެރިކޮށް، ވަގުތީ ނަތީޖާ ފޮނުވުމަށް ގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔައިރު އިހެދުމުތީޖާ އިލެކްޝަންގެ ނަ -ބައި ދެ މި 

ފެކްސް މެދުވެރިކޮށް ލިބުނު ނަތީޖާ ޝީޓްތައް ކަށަވަރު ކުރުމުގެ އާއި  ލިބުނު ވަގުތީ ނަތީޖާ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސޮފްޓްވެއަރގެ ޒަރިއްޔާއިން

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

  ވަގުތީ އަދި ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރުން  11.3

ނޑިއަށާއި  އއ. މަތިވެރީ ނޑިއަށް މެންބަރުން ކައުންސިލުން ހުސްވި އދ. ހަންޏާމީދޫކައުންސިލުން ހުސްވި ގޮ ކުރުމަށް  އިންތިޚާބު ގޮ

 އިޢުލާން ކުރެވުނެވެ. ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް  23ޖޫން  2012ންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިލެކްޝަ-ބައި ދެ ބޭއްވި 

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

. މި  ގައި އިޢުލާން 3:00ދުވަހުގެ ހަވީރު އަންގާރަ ވީ  26ޖޫން  2012އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ   - ބައިދެ ކޮށްފައިވެއެވެ

ނަތީޖާތައް ބައްލަވައި ވެރިަފިއ  މެންބަރުން އެ 5ކޮމިޝަނުގެ  ،ކޮށްފައިވަނީ އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ އަދި ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާން

  އްޒަފެކެވެ.އެ މެންބަރުން ސޮއި ކުރެއްވުމުން، ކޮމިޝަނުގެ މުވަ ،ކުރެއްވުމަށްފަހު



ގެ ރިޕޯޓް އިލެކްޝަން -ގެ ބައި ކައުންސިލް  އދ. ހަންޏާމީދޫއި ކައުންސިލާ މަތިވެރީ . އއ| 9 އިދާރާ  ގެއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  

 

  އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ - ބައި  ކައުންސިލްގެ  އއ. މަތިވެރީ  11.3.1

  

  އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ - ގެ ބައި ކައުންސިލް  އދ. ހަންޏާމީދޫ  11.3.2

އިލެކްޝަންގެ -(މި ދެ ބައި  ގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ ވަނީ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވިފައެވެ.އިލެކްަޝން- ދާއިރާގެ ބައި ދެމި 

  )ގައިވާ އިޢުލާން ލިސްޓުގައި 2 ޖަދުވަލު ތައްޢާންމުކުރި އިޢުލާން ނަތީޖާ  ރަސްމީ

 ކަންކަން  މާލީ  އާއި  ފައިސާ . 12

ނޑު ގޮތެއްގައި ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތަށް  އިލެކްޝަންގެ-ބައި ގެ ކައުންސިލް  އދ. ހަންޏާމީދޫކައުންސިލާއި  އއ. މަތިވެރީ  މައިގަ

އި، ޗާޕުކުރަންޖެހުނު ތަކެތި ށާބޭނުންވާ ހުރިހާ ތަކެއްޗެއް ހޯދުމަޚަރަދުތަކަކީ ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށާއި، އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތަށް 

 އޮފިޝަލުންނަށް ވޯޓުގެ މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވި ކަށާއި، އިލެކްޝަނާ ގުޅޭގޮތުން ޢާންމު ކުރެވުނު އިޢުލާންތަ- ބައިއި، ށާޗާޕުކުރުމަ

  ކަންކަމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު ތަކެވެ.ނުންފަދަ އާއި ކެއުމާ ސައި ދިއިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ އެލަވަންސާއި، ދޭންޖެހޭ 

އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  އްޔަތު ޘިހައި ދާއިމީ އެޑްރެސް ފުރިހަމަނަން # 

1 ޢަލީ ރިޝާމް  ންޑްހައުްސ، އއ.މަތިވެރި މަޑައި އެމް.ޑީ.ޕީ 212 45.89

މީނާޒު، އއ. މަތިވެރި  ޖުމްހޫރީ  250 54.11 ލީ ރިޟާ މުޙައްމަދުޢަ 2

 
ޞައްޙަ ވޯޓު: 462   

 
ބާޠިލް ވޯޓު: 2

499 : ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ޢަދަދު

އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ދާއިމީ އެޑްރެސް އްޔަތު ޘިހައި ފުރިހަމަނަން #

އަޙްމަދު ފިރާޤު ޝަބުނަމީގެ، އދ. ހަންޏާމީދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ 190 51.63 1

އިނާ، އދ. ހަންޏާމީދޫ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ  178 48.37 އިބްރާހީމް ނަޞީރު އާދަމް 2

 
ޞައްޙަ ވޯޓު: 368   

 
ބާޠިލް ވޯޓު: 6

446 : ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ޢަދަދު



ގެ އިދާރާ ން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަ |ގެ ރިޕޯޓްއިލެކްޝަން -ގެ ބައި ކައުންސިލް  އދ. ހަންޏާމީދޫއި ކައުންސިލާ މަތިވެރީ . އއ  10 

 

  ކައުްނސިލް  އއ. ަމިތވެރީ  12.1

  އދ. ަހްނޏާމީޫދ ކައުްނސިލް  12.2

  އައިޓަމްކޯޑު  ތަފްޞީލު   ޚަރަދު 

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  221 

ރާއްޭޖގެ އެެތރޭަގއި ަކނޑުަމގުްނ ކުރާ ަދތުުރ ޚަަރދު  15,540.00 221 001 

 003 221 ރާއްޭޖގެ އެެތރޭަގއި ވަިއގެ ަމގުްނ ކުރާ ަދތުުރ ޚަަރދު  210.00

15,750.00 : ޖުމްލަ

ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު  އޮފީސް 222 

 004 222 އޮފީުހގަިއ ެދޭވ ކެއުމަިއސައިަފދަ ަތކެތި އޮފީުހގެ ިޚދުަމުތަގއި އުޅޭަވުގތުަގއި 492.09

492.09 : ޖުމްލަ

ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު  އޮފީސް 223 

ޓެލެފޯން ފެކްސް އަިދ ޓެލެކްސް ަޚރަދު  510.00 223 001 

ފާޚާާނެގ ޚިުދމަުތގެ ައގުިދނުމަްށ ކުާރ ޚަަރދު  ބޯފެނާއި، 110.98 223 003 

އިްޝިތހާރު، ެއްނގުްނ ައދި އިްޝތިރާކް ަޚރަދު  ،އިޢްލާން 3163.35 223 010 

އޮީފްސ ހިްނުގމުެގ ިޚދުަމތުެގ ޚަަރދު  އެހެިނހެން  16750.00 223 999 

20,534.33 : ޖުމްލަ

36,776.42 : ޖުމްލަ ޚަަރދު

 އައިޓަމްކޯޑު  ތަފްޞީލު   ޚަރަދު 

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  221 

އެެތރޭަގއި ަކނޑުަމގުްނ ކުރާ ަދތުުރ ޚަަރދު  ރާއްޭޖގެ 16,140.00 221 001 

16,140.00  : ޖުމްލަ

ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު  އޮފީސް 222

 004 222 ަސއިފަަދ ތަކެތި ިއ ތުަގއި އޮފީުހގަިއ ެދޭވ ކެއުމާއޮފީުހގެ ިޚދުަމުތަގއި އުޅޭަވގު  520.00

520.00 : ޖުމްލަ

ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު  އޮފީސް 223

ޓެލެފޯން ފެކްސް އަިދ ޓެލެކްސް ަޚރަދު  615.00 223 001 
ފާޚާާނެގ ޚިުދމަުތގެ ައގުިދނުމަްށ ކުާރ ޚަަރދު  ބޯފެނާއި، 216.00 223 003 
 005 223  ކުލި  ބިުމގެ ކުއްާޔއި  ޢިމާރާުތގެ  500.00

ްނގުްނ ައދި އިްޝތިރާކް ަޚރަދު އިްޝިތހާރު، އެ  އިޢްލާން، 3163.35 223 010 
އޮީފްސ ހިްނުގމުެގ ިޚދުަމތުެގ ޚަަރދު  އެހެިނހެން  18,650.00 223 999 

23,144.35 : ޖުމްލަ

39,804.35                                          :  ުޖމްަލ ޚަަރދު



ގެ ރިޕޯޓް އިލެކްޝަން -ގެ ބައި ކައުންސިލް  އދ. ހަންޏާމީދޫއި ކައުންސިލާ މަތިވެރީ . އއ| 11 އިދާރާ  ގެއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  

 

  ޚަރަދުގެ ޚުލާޞާ 

  މިހާތަނަށް ޖުމްލަ ޚަރަދު  ޖެހޭވަރު ބޮލަކަްށ   ޢުމުރު ހަމަވާ މީހުންގެ ޢަދަދު ދާއިރާ

 36,776.42 73.70 499  ކައުންސިލްއއ. މަތިވެރީ 

  39,804.35 89.25 446  ކައުންސިލް އދ. ހަންޏާމީދޫ

  ނިންމުން . 13

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

 މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި  ،ވޯޓު ނެގުމާއި ގުނުމުގެ މަސައްކަތްކޮށް ނިންމާލެވިފައިވަނީ .އެކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ

.  އަިދ ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުންކަން ފާ މުވައްޒަފުންހުރާިހ  ކޮމިޝަންގެ މި ،ތެދުވެރިކަމާއެކު މި ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނާއި ހަގަ ކުރަމެވެ

ކޮށްދެއްވި ބުރަ މަސައްަކތާއި، ވޯޓު ނަގާ  މަޖައްސަވާފައިވާ ފޯކަްލ ޕޮއިންޓުންމި މަސައްކަތަށް ހަ ރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުން މި ދެ 

ޓްމަންޓް އޮފް ޑިޕާ ،މީގެއިތުރުން . މަރުކަޒުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވި އޮފިޝަލުންގެ މަސައްކަތްވެސް މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަ ކުރަމެވެ

ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒުތަކުގެ އާއި  ޖުޑިޝަލް އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަނާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓަޭޝން ސަރވިސަސް

، ނާއިންކުޕާޓީތަކެންޑިޑޭޓުންނާއި، ސިޔާސީ ރައްކާތެރިކަން ބަލަހައްޓަވައިދެއްިވ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރިވސްގެ ވެރިންނާއި ފުލުހުންނާއި، 

މި ، ރޭޑިއޯ ސްޓޭޝަންތަކާއި ޓެލެވިޜަން ސްޓޭޝަންތަކުން މި ކޮމިޝަނަށް ދެއްވާފައިވާ އެއްބާރުލުން ފާހަގަކޮށްނޫސްވެރިންނާއި، 

މި ޝުކުރު މި މަސައްކަތުގަިއ  ދަންނަވަމެވެ. ޝުކުރު ނަމުގައިއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހުމަސައްކަތުގައި އުޅުނު 

ން ކުރަމުން މި ރިޕޯޓު އެ އެންމެންގެ ބުރަ އަދި މިންނެތް މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަ މުންންމެންނަށް އިޖްމާލީ ގޮތެއްގައި ރައްދުކުރަނު އެއުޅު

  .ލަމެވެނިންމާ

  1433 ރަމަޟާން 4

     2012 ޖުލައި 23

  ފުއާދު ތައުފީޤް 

 ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އިލެކްޝަންސް
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  އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ  ކު މެންބަރަ ގޮނޑިއަށް ހުސްވެފައިވާ  ކައުންސިލުން  ހަންޏާމީދޫ . ދއއަދި  މަތިވެރި . އއ
  ކަލަންޑަރު ގެ ) 23ޖޫން  2012( އިލެކްޝަން - ބައި 

  

ދަތު  ޙަރަކާތުގެ ތަފްސީލް  މީލާދީ ތާރީޚް  ދުވަސް
މުއް

  

  ވިލަރެސްކުރާ ފަރާތް

  2012މެއި  8  އަންގާރަ

  ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން ހަމަޖެއްސުން

46  

  ހިޔުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން
އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ، އިންތިޚާބު އިޢުލާނު ކުރުން
  އިޢުލާނުކުރުންފުރުޞަތު ހުޅުވިއްޖެކަން 

  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން  ވޯޓަރސް ރަޖިސްޓަރީ އެކުލަވާލުން

  2012މެއި  9  ބުދަ

  އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުން

45  

  ސެކްޝަންއެޑްމިން /ކޯޑިނޭޝަން
  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން  ވޯޓާރސް ރަޖިސްޓަރީ ގެޒެޓް ކުރުން

ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ  ވޯޓު
  ރަށުގައި ޢާންމުކުރުން

  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ 
  ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓުގައި ޢާންމުކުރުން

  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

  ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޝަން  ޕްރިންޓްކުރުންކެންޑިޑޭޓުންގެ އަތްމަތީ ފޮތް 
  ބައި އިލެކްޝަންގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ އިންތިޒާމް 

  ސެކްޝަނުގައި އެދުން ޕްރޮކިއޮމަންޓްހަމަޖެއްސުމަށް 
  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

  
  ބުރާސްފަތި

  2012މެއި  10

ވޯޓު ނަގާ މަރުކަޒުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުން 
  އިޢުލާނުކުރުންހޯދުމަށް 

44  

  ހިޔުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން
  

  ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޝަން  ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން މެޓީރިއަލް ތައްޔާރުކުރުން
  ލީގަލް ސެކްޝަނ  ކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުންޝަ

    43    2012މެއި  11  ހުކުރު
    42    2012މެއި  12  ހޮނިހިރު

  2012މެއި  13  އާދިއްތަ
ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަންގެ މެޓީރިއަލް ރަށަށް ފޮނުވުމަށް 

  ތައްޔާރުކޮށް ނިންމުން
  ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޝަން  41

    40    2012މެއި  14  ހޯމަ
 ކޯޑިނޭޝަންސެކްޝަން 39 ވޯޓުފޮށިބަހައްޓާތަންތަންއިޢުލާނުކުރުން 2012 މެއ15ި އަންގާރަ

  38  2012 މެއ16ި ބުދަ

    37    2012މެއި  17  ބުރާސްފަތި
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ގެޒެޓްކުރެވުނު ރަޖިސްޓަރީއަށް ޝަކުވާހުށަހެޅުމުގެ   2012މެއި  18  ހުކުރު
  މުއްދަތުހަމަވާ ދުވަސް

  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން  36

    35    2012މެއި  19  ހޮނިހިރު

  2012މެއި  20  އާދިއްތަ
ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕުކުރުމަށް ޙަވާލުވެފައިވާ ފަރާތަށް 

  34 އެންގުންއެކަން ލިޔުމުން 
  ސެކްޝަން ޕްރޮކިއޮމަންޓް/ކޯޑިނޭޝަން

  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން  ވޯޓު ކަރުދާހުގެ ނަމޫނާ ތައްޔާރުކުރުން
    33    2012މެއި  21  ހޯމަ

2012 މެއި 22  އަންގާރަ  

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް 
  )3:00މެންދުރުފަހު (

32  

  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން
  

ރަޖިސްޓަރީއަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކާމެދު ގޮތެއްނިންމައި 
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚުން (އެފަރާތްތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން 

  )ދުވަސްތެރޭގައި 5ފެށިގެން 
  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

2012 މެއި 23  ބުދަ  
ރަޖިސްޓަރީ ހުށައެޅުނު ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން، ގެނެވުނު 

  .ބަދަލުތައް ގެޒެޓްކުރުން
  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން  31

  2012މެއި  24  ބުރާސްފަތި

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

30  

  ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޝަން

ށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން ހު
  ހުޅުވާލުން

  އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޝަންވޯޓަރ 

 އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާ މެދު 
ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހަޅާ ވަގުތުން(ނިންމި ގޮތް އެންގުން 

  ) ގަޑިއިރުގެތެރޭގައި 48ފެށިގެން 

 ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން
  

ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދިއުމުގެ 
  ހަމަވާ ދުވަސްމުއްދަތު 

 ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން
  

ތަރުތީބުކުރުމަށް ގުރުއަތުލުމާއި  ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް
  ނަންތައް އިޢުލާން ކުރުން

 ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން
  

  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން ނަތީޖާ ޝީޓާއި ވޯޓު ގުނާ ޕެކް ތައްޔާރުކުރުން
    29    2012މެއި  25  ހުކުރު
    28    2012މެއި  26  ހޮނިހިރު

  2012މެއި  27  އާދީއްތަ

  ކެންޑިޑޭޓު ލިސްޓް ތައްޔާރުކޮށް ޕްރިންޓްކުރުން

27  

  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން
  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން  ވޯޓުކަރުދާސް ޗާޕަށް ދިނުމަށްޓަކައި ފައިނަލްކުރުން

އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލާ މީހުންރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ 
  )ދުވަސް 10(ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން 

  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

  ސެކްޝަނ ޕްރޮކިއޮމަންޓް/ކޯޑިނޭޝަން  26  ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕަށް ދިނުން  2012މެއި  28  ހޯމަ

  2012މެއި  29  އަންގާރަ

ނިންމާ  ތަކާމެދު ރަޖިސްޓަރީއަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ
ގޮތަކާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން އެމައްސަލަ ހައިކޯޓަށް 

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

  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން  25

    24    2012މެއި  30  ބުދަ
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  2012މެއި  31  ބުރާސްފަތި
ގެނެވުނު ރަޖިސްޓަރީ ހުށައެޅުނު ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން، 

ބަދަލުތައް ގެޒެޓް ކުރުމުން، އެ ބަދަލުތަކަށް ޝަކުވާ 
  ހުށައެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް

  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން  23

    22   2012ޖޫން  1  ހުކުރު
    21    2012ޖޫން  2  ހޮނިހިރު

  2012ޖޫން  3  އާދީއްތަ
ވޯޓު ނަގާ މަރުކަޒުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް ހޮވުނު 

އޮފިޝަލުންގެ މަޢުލޫމާތު ވޯޓރ އެޑިޔުކޭޝަން 
  .ސެކްޝަނަށް ފޮނުވުން

20    

    19    2012ޖޫން  4  ހޯމަ

  2012ޖޫން  5  އަންގާރަ
އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލާ މީހުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް 

  ހުޅުވާލި މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން  18

  2012ޖޫން  6  ބުދަ

ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކާމެދު އިލެކްޝަންސް ރަޖިސްޓަރީއަށް 
ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ގޮތަކާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން 
ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާމެދު ހައިކޯޓުން 
ޙުކުމް އިއްވުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާީރޚް 

ދުވަސް  15ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން (
  )ތެރޭގައި

  ރޭޝަން ސެކްޝަންރަޖިސްޓް  17

  2012ޖޫން  7  ބުރާސްފަތި

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

  ސެކްޝަނާ ޙަވާލުކޮށް ިނންމުން

  ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޝަން  16

    15    2012ޖޫން  8  ހުކުރު
2012ޖޫން  9  ހޮނިހިރު    14    
  ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޝަން  13  އޮބްޒާރވަރުންނާއި ރިޕޯޓަރުންގެ ފާސްދޫކޮށް ނިންމުން  2012ޖޫން  10  އާދީއްތަ

  2012ޖޫން  11  ހޯމަ

  ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕުކޮށް ނިންމުން

12  

  ޕްރޮކިއޮމަންޓްސެކްޝަނ/ކޯޑިނޭޝަން
) މާލޭން ފޮނުވާ(ރަށްރަށުގައި އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވާ 

އޮފިޝަލުންގެ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މާލޭގެ އޮފިޝަލުންނާއި، 
  ޓްރޭނިންގ ބޭއްވުން

  ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޝަން

  2012ޖޫން  12  އަންގާރަ

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާމެދު 
އެމައްސަލަ ކޯޓަށް ނިންމާ ގޮތެއްގެ ސަބަބުން 

އަންގާ ދުވަހުން (ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް 
  )ދުވަސް 5ފެށިެގން 

11  
  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

  ޕްރޮކިއޮމަންޓް ސެކްޝަން  ހަމަޖައްސައި ނިންމުން ދަތުރުފަތުރުގެ އިންތިޒާމުތައް

  2012ޖޫން  13  ބުދަ

  ވޯޓު ނަގާ މަރުކަޒުތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ލިސްޓުތައް  
ޕްރިންޓްކޮށް ފޮނުވުމަށް ތައްޔާރުކޮށް އިލެކްޝަންސް 

  10  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަނާ  ޙަވާލުކުރުން
  ރަޖިސްޓްރަޭޝން ސެކްޝަން

  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން  ވޯޓު ކަރުދާސް ޗެކްކުރުން
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  2012ޖުން  14  ބުރާސްފަތި

ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒަށް ފޮނުވުމަށްޓަކައި ޥޯޓު ކަރުދާސް 
  ޕެކްކޮށް ނިންމުން

9  
  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ފައިނަލް 
  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން  ލިސްޓު އާންމުކޮށް އިއުލާނު ކުރުން

    8    2012ޖޫން  15  ހުކުރު
    7    2012ޖޫން  16  ހޮނިހިރު
    6    2012ޖޫން  17  އާދީއްތަ
    5    2012ޖޫން  18  ހޯމަ

ވޯޓު ނަގާ މަރުކަޒުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުންގެ   2012ޖޫން  19  އަންގާރަ
  މަޢުލޫމާތު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ފޮނުވުން

  ހިޔުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން  4

  ބުދަ
  

  2012ޖޫން  20
ވޯޓު ނެގުމަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ އަދި ސެކިއުރިޓީ 

  3  މާލެއިން ދާ އޮފިޝަލުން ރަށަށް ފުރުން ސާމާނާ އެކު
  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން/ޕްރޮކިއޮމަންޓް

  ލީގަލް ސެކްޝަން  ގެ ކޮމްޕްލައިންޓްސް ބިއުރޯތައް ޤާއިމުކުރުންރަށްރަށު

  ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން  2  ގެ އޮފިޝަލުންގެ ޓްރޭނިންގ ބޭއްވުންރަށްރަށު  2012ޖުން  21  ބުރާސްފަތި

  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން/އެޑްމިން  1  ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒުތައް ތައްޔާރުކޮށް ނިންމުން  2012ޖޫން  22  ހުކުރު

  ހޮނިހިރު
  2012ޖޫން  23

  

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

0  

  

    )ން ފެށިގެން 4:30ހަވީރު (ވޯޓު ގުނުން 

  ކުރުންއިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިޢުލާން - ބައި
ކޯޑިނޭޝަން /އެޑްމިން/ޓީ.އައި

  މީޑިޔާ ޔުނިޓް/ސެކްޝަން

  2012ޖޫން  24  އާދީއްތަ
މާލެއިން ދިޔަ އޮފިޝަލުން ވޯޓު ކަރުދާހާ އެކު މާލެ 

  އައުން
  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން/އެޑްމިން  

  ސެކްޝަންކޯޑިނޭޝަން /ޓީ.އައި    ތައްޔާރުކުރުން އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ- ބައި  2012ޖޫން  25  ހޯމަ

  2012ޖޫން  26  އަންގާރަ
  އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާނު ކުރުން- ބައި

  
  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން/މީޑިޔާ ޔުނިޓް

  ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރަން ފެށުން
ކޯޑިނޭޝަން /ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން

  ސެކްޝަން
  

 2012މެއި  8  



2ޖަދުވަލު   

 

 

ކުރެވުނު ގުޅޭގޮތުން  ނާ އިލެކްޝަން - ބައި ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލްގެ . އި، އދކައުންސިލާ  މަތިވެރީ  .އއ

  ންތަކުގެ ލިސްޓު އިޢުލާ 

  

  

  އިޢުލާންކުރި ތާރީޚް  އިޢުލާން ނަންބަރު  އިޢުލާންގެ ތަފްޞީލު 

ކުރިމަތިލުމުގެ އިލެކްޝަނަށް - ބައިހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލްގެ . އި، އދކައުންސިލާ މަތިވެރީ  .އއ
  ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން 

A(CA)-2012/1198 ި2012  މެއ  

  2012 މެއި A(CA)-2012/126 14  ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަން ޢާންމުކުރުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާން 

  2012 ޖޫން A(CA)-2012/152 7  ޢާންމުކުރުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާން  ބަހައްޓާގޮތަށް ހަމަޖެއްސިކަން މާލޭގައި އެއް ވޮޓުފޮށި 

  2012 ޖޫން A(CA)-2012/156 20  އިލެކްޝަންގެ ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕުކުރެވުނުގޮތުގެ ތަފްޞީލް ޢާންމުކުރުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާން- ބައި

  2012 ޖޫން A(CA)-2012/16326  އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ- ބައި ކައުންސިލްގެ ހަންޏާމީދޫ . އދ

  2012 ޖޫން  A(CA)-2012/16226  އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ - ބައި ކައުންސިލްގެމަތިވެރީ . އއ

 

 



 



 






