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 بسـم اهللا الرحـيم الرحمـن

އިލެކްޝަންގެ ރިޕޯޓް- ކައުންސިލްގެ ބައި މަތިވެރި. އަދި އއ)ދާއިރާ މިލަންދޫ(އަތޮޅު ކައުންސިލް . ށ 1  |                                  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން   

 

  ފެށުން  .1

وعـلىالـهوصحـبهأمجـــعني، والصـالةوالســـالمعلـىأشــرفاملرســـلني، احلمـدللهربالعـاملني  

ނޑިއަށާއި، އއދެދާއިރާގެ މިލަންދޫ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ . ށ ،މި ރިޕޯޓަކީ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ  މަތިވެރި. ގޮ

ނޑިއަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް -ބައިދާއިރާގެ  ދެވީ ހޮނިހިރު ުދވަހު ބޭއްވި މި  31މްބަރ ޑިސެ 2011، ޓަަކއިގޮ

  .ގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓެކެވެހިނގާދިޔަ ތައްއިލެކްޝަން

 ން ގޮނޑި ހުސްވުންއަކުދާއިރާ  ދެ ގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް  1.1

ގައިވާ ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  9ގެ ) ކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނުލޯކަލް ކައުންސިލްތަ( 2010/10: ޤާނޫނު ނަންބަރު

ނޑިއަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް،  3ދާއިރާއިން ހުސްވެފައިވާ  ދެގޮތުގެމަތިން، މި  ގަިއ 31މްބަރ ޑިސެ  2011ގޮ

  .އިލެކްޝަން ބާއްވާގޮތަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމިއެވެ- ބައި

 އިރާ ދާ  މިލަންދޫ އަތޮޅު ކައުންސިލް . ށ 1.1.1

هللا ޕާލްސް ޢަބްދު ،މިލަންދޫ. މެންބަރުން ކަމުގައިވާ ށ 2އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބުވެފައިވާ . ލަންދޫ ދާއިރާއިން ށމި

ޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުެގ އިދީާރ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަ ދިވެހިރާއްޖޭގެމިލަންދޫ، ސީސައިޑް ފިރާޤު އިބްރާހީމް . ޢާޠިފްއާއި ށ

ހިންގުމާބެހޭ ޤަވާއިދުގައި، ކައުންސިލެްގ މަސައްކަތުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވުމަްށ އުންސިލް އަތޮޅު ކަ. ށ ،އިޤާނޫނާ

ނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކަށް ތަބާނުވުމުގެ އިތުރުން، ވާއިދުން ޙާޟިރުނުވުމުގެ ސަބަބުން، ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކަށް ގަ ކަ

އިބުނެފައިވާ ގަ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  119ނޫނުގެ ން ހިންގުމުގެ ޤާއިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލު ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ލްގެ މެންބަރުކަމުްނ އަތޮޅު ކައުންސި. ށވާތީ، ވެނުޖަލްސާއަށް ޙާޟިރު 7ގެން މަޤުބޫލު ޢުޒުރެްއނެތި، ވިދިވިދި ،ގޮތުގެމަތީން

އަތޮޅު . ށ ،ގައި ބޭއްވި 2011ރ އޮކްޓޯބަ 11އެ ކަން ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް ުހށަހެޅުމަށް  ،ވަކިވެއްޖެ ކަމަާށއި

ނޑައަޅައި،  :08/2011ފާސްކޮށްފައިވާ ނަންބަރު ،ކައުންސިލްގެ ޢާންމު ޖަލްސާއިން - އިރާގެ ބައިއެ ދާޤަރާރުން ކަ

 މި ކޮމިޝަންަގއި  ގެ އިދާރާއިންކައުންސިލްއަތޮޅު . ށ،ގައި 12 އޮކްޓޯބަރ 2011ދިނުމަށް އިއިލެކްޝަނެއް ބާއްވަ

 .ވެންނެ ދުމުއެ

 

  



ންސް ކޮމިޝަްނއިލެކްޝަ                                          | އިލެކްޝަންގެ ރިޕޯޓް-ކައުންސިލްގެ ބައިމަތިވެރި.އަދި އއ)ދާއާިރ މިލަންދޫ(އަތޮޅު ކައުންސިލް .ށ 2 

 

  ކައުންސިލް މަތިވެރި . އއ 2.1.1

ަގިއ  11 އޮކްޓޯބަރ 2011 ،ނައާުޝދު މުޙައްމަދު ،ވެސްޓްރެސްޓް  ،މަތިވެރި. އއގެ މެންބަރު، ކައުންސިލް މަތިވެރި. އއ

 .ގެ އިދާރާއިން އެކަން މި ކޮމިޝަންަށ އެންގުމުންނެވެމުން، އެ ކައުންސިލްދިނު އިސްތިއުފާ 

 ރުން ކު އިޢުލާން  އިލެކްޝަނަށް - ބައި  .2

ން ފެށިގެން  9:00ނު ދުވަހުގެ ހެނދު އަންގާރަވީ  15 ނޮވެމްބަރ 2011ކިުރމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު  ށްއިލެކްޝަނަ-ބައި  ދެ  މި

ގައި ޢާންމުކޮްށ  14މްބަރ ނޮވެ 2011ށް ހުޅުވާލެވުނުކަން ެގ ނިޔަލަ 3:00ދުވަހުގެ ހަވީރު  ންގާރަވީ އަ 29ރ ނޮވެމްބަ 2011

އިލެކްޝަންެގ - ބޭއްވުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ުމހިންމު މަސައަްކތްތައް ހިމެނޭގޮތަށް ބައި  ތައްކްޝަންއިލެ-ބައި މި. އިޢުލާން ކުރެވުނެވެ

  )ގައި 1 ލެކްޝަންގެ ކަލަންޑަރު ޖަދުވަލުއި- ބައި ( .ވުނެވެމަސައްކަތު ތާވަލެއް އެކުލަވާލެ

  އިންތިޚާބެބެހޭ ޝަކުވާ ބެލުން  .3

ހުށަހެޅޭ ޝަުކވާތައް  އެގޮތުން .އްސުނެވެހަމަޖެތައް ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމް ގުޅޭޮގތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ އިލެކްޝަނާ- ބައި ދެ  މި

ފީވައް . ނަރުދޫ ކަުއންސިލުންނާއި، ށ. ށ ،އިނާކައުންސިލުން މިލަންދޫ  .ށ ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންނާއި ބަލައިގަންނާނީ

 ކަމަށްވެސް ،ެގ ނިޔަލަށް  2 ނުއަރީޖެ 2012ން  4 ޑިސެމްބަރ 2011 ،ކައުންިސލުންމަތިވެރި . އއ ލް އަދިކައުންސި

ނޑައެޅުނެވެ - މަތިވެރި ދާއިރާގެ ބައި  .އއ ،އަތޮޅު ކައުންސިލް މިލަންދޫ ދާއިރާ އާއި. ގައި ބޭއްވުނު ށ 2011ޑިސެމްބަރ  31 .ކަ

ަށހަޅާ ފޯމުން ޝަކުވާހު ވެސްއިލެކްޝަނާއި ގުޅިގެން ރަށު ކޮމްޕްލައިންސް ބިއުޯރ ނުވަތަ ނޭޝަނަލް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް

ންސް ކޮިމޝަނަށް ނަމަވެސް އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާެއއްގޮތުގައި އިލެކްޝަ .މެދުވިެރކޮށް އެއެއްވެސް ޝަކުާވއެއް ހުށަހެޅިފައެއް ނުވެއެވެ

އިނުވާތީ، މައްސަލަ ހުށެަހޅިފައިވަނީ ޝަކުވާ ހުށަހަަޅން އޮންނަ ނިޒާމުގެ ދަށުން ޝަކުވާ ހުށަހަާޅ ފޯމުން ކަމުގަ ދެ ހުށަހެޅިފައިވާ 

-ދެ ދާއިރާގެ ބައި ( .ޖަވާބުދެވިފައިވާނީ، ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯގެ ފޯމެޓުގެ ބަދަލުގައި ސިޓީއެއްގެ ގޮތުގައިކަން ފާހަގަ ކޮށްލަމެވެ 

  )ގައި 2އިލެކްޝަންގެ ޝަކުވާއާ ބެހޭ ރިޕޯޓް ޖަދުވަލު 

 ން އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމިގޮތް އެންގު  .4

ން ފެށިގެން  15 ބަރނޮވެމް 2011ުކިރމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ އެޕްލިކޭޝަން ބަލައިގަތުމުގެ މަސައްކަތް  އިލެކްޝަނަށް-ބައި  ދެ މި

މަށް ކުިރމަތިލު ށްއަދާއިރާމިލަންދޫ އަތޮޅު ކައުންސިލް . ށމި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި . ށް ކިުރޔަށް ގެންދެވުނެވެ 29ބަރ ނޮވެމް 2011

އަތޮޅު . ށނަމަވެސް  .ވެމެއް ހުށައެޅިހުށަހެޅު 3ފަރާތަކުން  2 މަށްކުރިަމތިލު ލަށްކައުންސި މަތިވެރި. އއއަދި  ފަރާތުން  6



އިލެކްޝަންގެ ރިޕޯޓް- ކައުންސިލްގެ ބައި މަތިވެރި. އަދި އއ)ދާއިރާ މިލަންދޫ(އަތޮޅު ކައުންސިލް . ށ 3  |                                    އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

 

ހުށަހެޅުމުގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުޠެއް ފުރިހަމަ ނުވުމުން، ފަރާތުގެ  އެއްމަށް ހުށަހެޅި ކުރިމަތިލު ށްދާއިރާއަމިލަންދޫ ކައުންސިލް 

  .އެންގުނެވެފަރާތަށް  އެޤަބޫލު ނުކުރާކަން  އެ ފަރާތުގެ ކެންޑިޑަސީ

ނަން އަނބުރާ ގެންޮގްސ،  ،މޫސާ ޙަސަން ،މަތިވެރި، ނަީސމީމަންޒިލް . އއލަށް އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި މަތިވެރި ކައުންސި. އއ

  .ވެށަހަޅާފައެހުއަލުން އެޕްލޭިކޝަން ޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރުމަށް .އާރް.ވަނަ ފަހަރަށް އޭނާ ވަނީ ޑީ ދެ

ވަަނ  1 ބަރޑިސެމް 2011 ބޭއްވީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްޓަަކއި ގުރުއަތުލުން ށް ކުރިމަތިލި އިލެކްޝަނަ- ބައި

ވާދަކުރި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްފުަހ  .ވެކޮމިަޝނުގައެ އިލެކްަޝންސްބޭއްވުނީ  ންގުރުއަތުލު .ދުވަހުއެވެ

ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުަޞުތ  ތަކަށްއިލެކްޝަން-ބައި ( .ކުރިއެވެބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކެންޑިޑޭޓުންނާ

  )އިޢުލާންތައް ޖަދުވަލުގައިވާ އިޢުލާން ލިސްޓުގައިހުޅުވާލުމަށް ކުެރވުނު 

  ޓް ފައިސާ ޙަވާލުކުރުން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޑިޕޮޒި  .5

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

 2012ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ ޙަވާލު ކުރަމަށްޓަކައި  ކެންޑިޑޭޓުންނަށް 6އިން ފެށިގެން މަތީގެ ޢަދަދަކްަށ ވޯޓުލިބުނު ) ދިހައެއް އިންސައްތަ(

  .ވެސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ވައުޗަރ ފޮނުވުނެނޭންިމނިސްޓްރީ އޮފް ފިދުވަހު  ބުދަވީ  11ޖެނުއަރީ 

 ހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީ  .6

ކައުންސިލްެގ ރަށު  އެ އަތޮޅުތަކުގެއެކުލަވާލައި، ރަޖިސްޓަރީ އިލެކްޝަނަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ -ބައި  ދެ މި 

ޝާއިުޢ  ގައި ދިވެހި ސަރުާކުރގެ ގެޒެޓުގައި 16ބަރ ނޮވެމް 2011 ،ޙަ ކުރުމަށްފަހުޞައްރަޖިސްޓަރީ ގުިޅގެން ތަކާ އިދާރާ

ދެ މި . އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާފައެއް ނުވެއެވެ ހުށަހެޅުމަށް ދިން މުއްދަތުގައި  ރަިޖސްޓަރީއަށް ޝަކުވާ. ވެކުރެވުނެ

މީހުންގެ ރަޖިްސޓަރީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުންނާއި، ޮކމިޝަނުގެ ލެކްޝަންގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ އި- ބައި

ޗެކްުކރެވޭނެ އިންތިޒާްމ އިދާރާއިން ށު ކައުންސިލްގެ ދާއިރާ ނިސްބަތްވާ ރަށްރަށުގެ ރަލެކްޝަން ބޭއްވި އި-ބައި  ދެ ވެބްސައިޓުން އަދި 

 .ވެއްސުނެހަމަޖެ

 

  



ންސް ކޮމިޝަްނއިލެކްޝަ                                          | އިލެކްޝަންގެ ރިޕޯޓް-ކައުންސިލްގެ ބައިމަތިވެރި.އަދި އއ)ދާއާިރ މިލަންދޫ(އަތޮޅު ކައުންސިލް .ށ 4 

 

  ވާލުންޅު ހު  ގެ ފުރުޞަތަށް ވޯޓުލާތަން ބަދަލުކުރުމު  .7

 އެދޭ މީހުން ރަޖިސްޓަރީ ުކުރމަށް ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއް ނުވަތަ ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށްގައި އިލެކްޝަން-ބައި ދެ މި

މާލޭގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްަޓީރ  މި މުއްދަތުގައި.  ވެވުނެ ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދެ 10 އެކަމަށް، ކޮށްންއިޢުލާ ންމުކޮށް ޢާ ކޮމިޝަނުން 

  .ތުގެ މަޢުލޫމާތު ތާވަލުގައި އެވަނީއެވެކުރިގޮ

  ރަޖިސްޓަރީކުިރ ީމހުންގެ ަޢަދދު   ދާއިާރ 

  139  ާދއިރާ  މިަލންދޫ  ޅު ަކއުްނސިލްައތޮ. ށ

  58  ަކއުންސިްލ  މަިތވެރި . އއ

  ކުރުމުގެ ކެމްޕެއިން ކަން އިތުރު ހޭލުންތެރި  ޢާންމު  .8

އިލެކްޝަނަްށ - ބައިމި ،ުމގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާގޮތަށް ރާވައިޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރު ށް އަމާޒުކޮށްއިލެކްޝަނަ-ބައި  ދެ މި 

ންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ޢާ .ހިމެނެއެވެލީފްލެޓް އަދި ފްލަޔަރ ، އޭގެތެރޭގައި ޕޯސްޓަރ. ވެތައްޔާރުުކރެވުނެ ބޭނުންވާ މެޓީރިއަލް 

ބަހައި އިެކ ސަރަޙައްދުގަިއ ހިއްޕައި ގޭގެއަށާއި މީހުންނަށް ރަށްރަށުގެ ވޯޓުނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  ގެދާއިރާ  މި ދެތައްޔާރުުކރި ތަކެތި

ރައްޔިތުންަންށ ޑުގަދަ ކާުރ ބޭނުންކޮށްގެން ތަފާތު މެސެޖްތައް ގެ އަކައުންސިލުގެ އިދާރާ ގެރަށު ރަށް އަދި އެ. ވެނެހެދު

 .އެވެދެވުނެފޯރުކޮށް

  ވޯޓު ނެގުމަށް ތައްޔާރުވުން  .9

  ހޯދުން ށް ބޭނުންވާ މީހުން ގެ މަސައްކަތަ އިލެކްޝަން- ބައި  9.1

. ނެވެންށް އިޢުލާންކޮށްގެދީ ޢާންމުކޮހޯއޮފިޝަލުން  ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ޙަަރާކތްތެރިވާނޭ ،ބޭނުންވާ ށްކްޝަނައިލެ -ބައި  ދެމި 

ިމ  ،ހުންމީ 92 ލަމްޖު އެކުންނާ ކޮމިޝަނުެގ މުވައްޒަފު ެއކިެއިކ މަސައްކަތްތަކުގައި  އިލެކްޝަންތަކާބެހޭ- ފަހަރުގެ މި ބައި މި

ލިއްޔަތު އޫމަސް ޕޮއިންޓުންގެ އިލެކްޝަންގެ ފޯކަލް-ބައި  ދާއިރާގެ ދެ މި އަދި  .މާލޭގައި ޙަރަކާްތތެރިވެފައިވެއެވެ އިރާގައާއިދާދެ 

 .ޢައްޔަން ކުރެވުނެވެ އޮފިޝަލަކު 4 ޖުމްލަ ރަށު ކައުންސިލްތަކުން މަށްލުއުފު

 

 



އިލެކްޝަންގެ ރިޕޯޓް- ކައުންސިލްގެ ބައި މަތިވެރި. އަދި އއ)ދާއިރާ މިލަންދޫ(އަތޮޅު ކައުންސިލް . ށ 5  |                                    އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

 

  މަޢުލޫމާތާއި އިރުޝާދު ދިނުން 9.2

ދާއިާރެގ  ދެމި ވާ ގޮތުގެ މަތީން، ވަނަ މާއްދާގައި 34ގެ ) ނުއިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫ ( 2008/11:ނަންބަރު ނު ޤާނޫ

 ވަރަށް އެ މާ އަދާކުުރމަށްޓަކައި ބޭނުންވާންންނަށް އެ މީހުންގެ ޒިއޮފިޝަލުން ތިބި ވޯޓުނެގުމުގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަ

 ރަށްރަށުގައިމަސައްކަތުގައި  ވޯޓެުގ  .މަޢުލޫމާތާއި އިރުޝާދު ދީ ތަމްރީނު ކުރެވުނެވެމަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ބެހޭ  ގެމީހުން

މަޢުލޫމާތާއި އި، ކަންކުރާޭނގޮތުގެ ދިނުމުގެ ސެޝަންތައް އެ ރަށްރަށުގައި ބާއްވަނަށް މަޢުލޫމާތު އޮފިޝަލުން  ޙަރާަކތްތެރިވި

އަދި މާލޭގައި ބެހެއްޓުނު  .ވެއޮފިޝަލުންނެ ފޮނުވިއަތޮޅުތަކަށްމަސައްކަތަށް  ކޮމިޝަނުން ވޯޓުނެގުމުގެ ިދނީ  އިރުޝާދު

  .ދެވިފައިވެއެވެ  ވޯޓުފޮށީގެ އޮފިޝަލުންނަށް ކޮމިޝަނުގައި ތަމްރީނު

  ވޯޓިންގ ކޯޑިނޭޓަރުންނާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުން  9.3

މަސައްކަތްތައް ހިނގާނުހިނގާގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި  ވޯޓުފޮށީގެ 6 ބެހެއްޓިވޯޓުނެގުމަށް އިލެކްޝަންގެ-ބައި ދެމި 

 ކޯޑިނޭޓަރުން ޗެކްުކރި އެގޮތުން . ވެގޮތުގައި ޙަރަކާތްެތރިވިއެ ކޯޑިނޭޓަރުންގެންގެ ުމވައްޒަފުން ކޮމިޝައިލެކްޝަންސް 

  -:ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި

 ވޯޓުކަރުދާސްތައް ަހމަތޯ ބެލުން؛ ލިބިފައިހުރިމިނިޓް ކުރިން ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކަށް  15ޓުނަގަން ފެށުމުގެ ވޯ 

 ސާފުކުރުން؛އްދިމާވަމުންދާ މައްސަލަތަކޮންމެ ގަޑިއަކު އެއްފަހަރު  ފެށީއްސުރެ ނިމެންދެންވޯޓުނަގަން  

އެކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށްޓަކަިއ  ،އްދާއި، ރަށުގައި ދިމާވަމުންދާ މައްސަލަތަކަީކ ކޮބައިތޯ ބަލައި ހަވޯޓު ނަގާ ސަރަ  

 .ންޖެހޭ ކަންކަން ުކރަމުން ގެންދިޔުން ހިމެނެއެވެކުރަ

  ވޯޓު ފޮށި  9.4

މާލޭގައި ވޯޓުފޮށި  .ގައެވެތަކުތްޢިމާރާލަތުގެ އުޓީ ދަ ހެއްބެ ވޯޓުފޮށި  5ބެހެއްޓި އަތޮޅު ތެރޭގައި  ގައިއިލެކްޝަން-ބައި ދެ މި

މަރުަކޒުތައް ހަމަޖައްސައި، ބަހައްާޓ ވޯޓުނަގާ ( .ހޯލުގައެވެ ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަންގެބެހެއްޓީ 

އްުދ އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން ޢާންމުކުރި އިޢުލާން ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަހަ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި،

  )ގައިވާ އިޢުލާން ލިސްޓުގައި ޖަދުވަލު

  ވޯޓު ކަރުދާސް  9.5

-ވަނަ އަހަރު ބޭއްވޭ ބައި 2011، ވާލުކުރީޙަވޯޓުކަރުދާސް ޗާޕުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  ،ވޯޓުކަރުދާސް ފަރުމާކުުރމަށްފަހު

ރްޒ  އިލެކަްޝންތަކުގެ ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ  ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާ



ންސް ކޮމިޝަްނއިލެކްޝަ                                          | އިލެކްޝަންގެ ރިޕޯޓް-ކައުންސިލްގެ ބައިމަތިވެރި.އަދި އއ)ދާއާިރ މިލަންދޫ(އަތޮޅު ކައުންސިލް .ށ 6 

 

ވޯޓުކަުރދާހުގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައިވާ ތާވަލްގައި  އިލެކްޝަނަށް ޗާޕުްކރި- ބައިދާއިރާގެ  ދެ މި .ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ

  .ނޑުންނެވެގަ 25ވޯޓުކުަރދާހުގެ ފޮތް ތައްޔާރުުކރީ . ވެއެވަނީއެ

  ވޯޓު ކަރުދާުހގެ ަޢދަދު   މީހުްނގެ ޢަަދދު   ދާއިރާ 

  2400  2394  ާދއިރާ  މިަލނޫްދ ައތޮޅު ަކއްުނސިލް . ށ

  500  487  ކައުންސިލް  މަިތވެރި . އއ

ގޮތުން ކޮންމެ ވޯޓުކަރުދާްސޮކޅެްއ އެ. ޗާޕްކުރެވުނު ވޯޓުަކރުާދހުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުރިޯތ ޗެކްކޮށް ބެލުނެވެ

ވޯޓު . ވޯޓުކަރުދާސް ޗެކުްކރުމުގެ މަސައްކަތްުކރީ އެކަމަށް ވަކިބަޔަުކ ޚާއްޞޮަކށްގެންނެވެ. ވަކިން ބަލައި ޗެކްކުރެވުނެވެވަކި

މީހުންގެ ލިސްޓު ޗެކްކޮްށ ކޮންެމ  ފައިވާކަުރދާސްތައް ޗެކްުކރުމުގެ ަމސައްކަތް ނިމުމާއެކު ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބި

ނ ދާއިރާެގ  ދެމި  .ޑައަޅާފައިވާ ޢަދަދަށް ވޯޓުކަރުދާސް ސެކިއުރިޓީ އުރަތަކުގައި ބަންދުކުރެވުނެވެވޯޓުފޮށްޓަކަށް ފޮނުވުމަށް ކަ

މި ދެ (.ވުނެވެއިލެކްޝަންގައި ވޯޓުކަރުދާސް ޗާޕު ކެުރުވނު ގޮތުގެ ތަފްޞީލު މި ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރެ- ބައި

  )ގައިވާ އިޢުލާން ލިސްޓުގައިޢާންމުކުރި އިޢުލާން ޖަދުވަލު ތަފްޞީލްޗާޕުކޮށްފައިވާ ވޯޓު ކަރުދާހުެގ އިލެކްޝަނަށް - ބައި

  ނުވަންޖެހޭ ތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުން ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒުތަކަށް ފޮ  9.6

ަބރ ޑިސެމް 2011ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒުތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ލިސްޓު ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު އލެކްޝަންގައި -ބައި ދެ މި 

ޓުނެގުމަށް ބޭނުންވާ ވޯވޯޓު ކަރުާދހާއި، އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ . ދުވަހު އެ ތަކެތި ބަންދުކުރެވުނެވެ ރައަންގާ ވީ  27

  . ވޯޓުގުނުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗެވެ ،ލިޔެކިއުމަށް ބޭނުންވާނޭ ހުރިާހ ތަކެއްޗާއި ،ކެންޑިޑޭޓު ލިސްޓާއިތަކެއްޗާއި، 

މްބަރ ޑިސެ 2011 ،ފޮނުވީ ރަށްރަށަށް ވޯޓު ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކެތި ގުނުމަށް ބޭނުންކުާރ އެންމެހައި ތަ  ވޯޓުނަގައި

ނޑު މަގުންނާއި ،ދުވަހު ދެމި  29،28   .ވެކޮިމޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ ޙަވާލުގައެ އިލެކްޝަންސް  ،ވައިގެމަގުން ކަ

  ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް  9.7

ވޯޓުނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހުިރާހ ރިއަްށދިޔަވަގުތު ތް ކުގުނުމުގެ މަސައްކަގެ ވޯޓުނެގުމާއި ވޯޓު އިލެކްޝަން-ބައި ދެ  މި

ވޯޓުނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ބެލެހެއްުޓމުގެ އިންތިޒާމް މޯލްޑިވްސް  ރަށެއްގައި

މުގެ މަސައްކަްތ ޓުނެގުވޯއަދި  .ބަލަހައްޓައިދީފައިވެއެވެވަރަށް ރަނގަޅަށް ޕޮލިސް ސަރވިސަސްގެ ފަރާތުން 

ށީގެ ކިއު ބެލެހެއްޓުމަށް އުފުލީ، ވޯޓުފޮ  ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ، ހިނގަމުންދިޔައިރު ކޮންމެ ވޯޓުފޮށްޓެއްގައި

 .ވެއޮފިޝަލެޢައްޔަންކޮށްފައިވާ 

 



އިލެކްޝަންގެ ރިޕޯޓް- ކައުންސިލްގެ ބައި މަތިވެރި. އަދި އއ)ދާއިރާ މިލަންދޫ(އަތޮޅު ކައުންސިލް . ށ 7  |                                    އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

 

 ނާއި މޮނިޓަރުން އަދި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން އޮބްޒަރވަރުން  .10

ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ބެލުމަށް  ޒަރވޮްކށް މޮނިޓަރ ކުރުމަށާއި، ވޯޓު ނެގުމާއި ވޯޓު ގުނުމުގެ ކަންތައްއޮބް އިލެކްޝަން-ބައި  ދެމި 

 ،ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނަށާއި، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށާއި، ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ،ޝައުޤުވެރިވާ

އޮބްޒަރވްކޮށް މޮނިޓަރ ކުރުމަްށ ހުޅުވާލި . ހުޅުވާލެވުނެވެފުރުޞަތު  އެ ލާތަކަށްނޫސް މަޖައް ،އަމިއްލަގޮތުންއެދޭ ފަރާތްތަކަާށއި

  .ވަނީއެވެތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެ  މަޢުލޫމާތުކުގެ ތަނު ފަރާތްފުރުޞަތު ދެވުއަދި އި، ފޯމު ހުށައެޅިމުއްދަތުގަ

  ފުރުޞަތު ެދުވނު   ހުށަހެޅި   ދާއިރާ 

  22  22  ާދއިރާ  މިލަންދޫ ޅު ަކއުްނސިލް އޮަތ. ށ

  5  7  ަކއުންސިލް  މަިތވެރި . އއ

  ކުރުން  އިޢުލާން ވޯޓުނެގުމާއި، ވޯޓުގުނުމާއި ނަތީޖާ  .11

  މާއި ވޯޓުގުނުން ވޯޓުނެގު  11.1

ނޑިއަށް މެން 3ދާއިރާއިން ހުސްވެފައިވާ  ދެމި   ގެ ވޯޓުނެގުންއިލެކްޝަން-ބައި  ދެއިންތިޚާބުކުރުމަށް ބޭއްވި ބަރުންގޮ

. ފީވައް، ށ. ށ ،މިލަންދޫ. ށށް  4:00ހަވީރު ން  8:00ދުވަހު ހެނދުނު  ވީ ހޮނިހިރު 31މްބަރ ޑިސެ 2011ބޭއްވުނީ 

  .އެވެގަ ސިޓީ  މާލޭ އަދި މަތިވެރި. އއ ނަރުދޫ،

  .އެވެވިއޮފިޝަލުން ޙަރާަކތްތެރި 6ގައި ޓުނަގާ މަރުކަޒެއްއިލެކްޝަންގައި ކޮްނމެ ވޯ-ބައި ދެ މި 

ދޮށުގައި ވޯޓުލުމަށް ވޯޓުފޮށީގެމަތިވެރީގައި ބެހެއްޓި . ފޮށްޓާއި އއފީވަކުގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު. ށ، ވޯޓުލާ ނިންމާގަޑި ޖެހުނުއިރު

ހަވުީރ  ވެސްނަމަ. ން ޖެހުނެވެށީގެ ވޯޓުނެގުން ނިންމާލުމަށް އިތުރު ވަގުތު ހޭދަކުރަ ން ތިބުމުން އެ ދެ ވޯޓުފޮގައި މީހުކިއު

  . ވެށި ބަންދު ކުރެވުނެ ވޯޓުފޮ 4އަނެއް ގައި  4:00

  ވޯޓުދިން ޖުމްލަ  ވޯޓުދިން ފިރިހެން  ވޯޓުދިން އަންހެން  ޤު ލިބިފައިވާ ޙައް ފޮށީގެ ޢަދަދު   ދާއިރާ 

  1749  819  930  2394  5  ާދއިރާ  މިަލންދޫ ައތޮޅު ަކއުްނސިލް . ށ

  457  240  217  487  1  ހިަމންދޫ ަކއުންސިލް . އއ

ޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން ކެންޑިޑޭޓުން ނުވަތަ ކެން، މިނިޓް ހަމަވުމުން 30ބަންދުުކރުމަށްފަހު  ކޮންމެ ވޯޓުފޮށްޓެއްވެސް

  .ވެވޯޓުގުނަން ފެށުނެ މީހުންގެ ހާޒިރުގައި 3ނެތްނަމަ، އެ މަރުކަޒަށް ވޯޓުލީ މީހުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން 



ންސް ކޮމިޝަްނއިލެކްޝަ                                          | އިލެކްޝަންގެ ރިޕޯޓް-ކައުންސިލްގެ ބައިމަތިވެރި.އަދި އއ)ދާއާިރ މިލަންދޫ(އަތޮޅު ކައުންސިލް .ށ 8 

 

. އޮފިޝަލެކެވެ ދެއެއީ ވޯޓުގުނާ މަރުކަޒުގެ ވެރިޔާގެ އިތުރުން . މީހުންނެވެ ތިންވޯޓުގުނުމުގެ މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވީ 

  . ރެވުނެވެކުލާންނިމުމުން ވަގުތީ ނަތީޖާ ހަދައި، ވަގުތީ ނަތީޖާ އެ މަރުކަޒެއްގައި އިޢު ވޯޓު ގުނައި 

މާލޭގަިއ  އަދި .ވެނުވުނެކޮިމޝަނަށް ފޮފެކްސްގެ ޒަރިއްޔާއިން  ވަގުތީ ނަތީޖާ ރަށްރަށުގައި ބެހެއްޓުނު ވޯޓުފޮށިތަކުން

 .ބެހެއްޓުނު ވޯޓުފޮށީގެ ނަތީޖާ ވަގުތުން ކޮމިޝަނަށް ގެނެވުނެވެ

 ވަގުތީ އަދި ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާން ކުރުން  11.2

ފެކްސް މެދުވެރިކޮްށ ލިބުނު ނަތީޖާ ޝީޓްތަްއ ކުރަުމންދިޔައިރު ގެ ނަތީޖާ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އިލެކްޝަން- ބައި ދެ  މި

އިޢުލާން  އިލެކްޝަނުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާގެ- ޗެކްކޮށް ބައި ން އެ ނަތީޖާ ޝީުޓގައި ހުރި މަޢުލޫމާތުގޮތުކުރުުމގެ ކަށަވަރު

  .ތައްޔާރުުކެރވުނެވެ

ނޑިއަށާއި، އއ ދެ ދާއިރާގެމިލަންދޫ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ . ށ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ  މަތިވެރި. ގޮ

ނޑިއަށް މެންބަރުން ވީ ހޮނިިހުރ  31މްބަރ ޑިސެ 2011ވަގުތީ ނަތީޖާ  އިލެކްޝަންގެ- ބައިދެ އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބޭއްވި  ގޮ

  .ވެކުރެވުނެ އިޢުލާން މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށްގެ ރޭ ދުވަހު

 ދެ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މި 61ގެ ) ނުންމު ޤާނޫއިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާ( 2008/11 :ނަންބަރު ނު އަދި ޤާނޫ

މި . ވެއެކޮށްފައިޢުލާން ވަނީ  ގައި 4:30ހަވީރު ގެ ދުވަހު ވަނަ  3 ޖެނުއަރީ 2012ގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިލެކްޝަން- ބައި

އި ވަލައްމެންބަރުން އެނަތީޖާތައް ބަ 5ކޮމިޝަނުގެ  ،ކޮށްފައިވަނީއިޢުލާންވަގުތީ އަދި ރަސްމީ ނަތީޖާ  ގެތަކުއިލެކްޝަން- ބައި

އިލެކްޝަންތަުކެގ - މި ބައި( .ކެވެފެގެ މުވައްޒަ ުމން، ކޮމިޝަނު އްވުއެ މެންބަރުން ސޮއި ކުރެ ،މަށްފަހުއްވުވެރިފައި ކުރެ

  )ގައިވާ އިޢުލާން ލިސްޓުގައިއިޢުލާން ޖަދުވަލުމުކުރުމަށްޓަކައި ކުރިޢާން ރަސްމީ ނަތީޖާ

  އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ -ގެ ބައި ދާއިރާ މިލަންދޫ  އަތޮޅު ކައުންސިލް . ށ 11.2.1

އިންސައްތަ ލިބުނު ވޯޓު   # ފުރިހަމަނަން ދާއިމީ އެޑްރެސް އްޔަތު ޘިހައި

 1 ޙުސައިންފުޅުމޫސާ  ނަރުދޫ. ޗަމަން،ށ އެމް.ޕީ.ޕީ 705 41.47

 2 އަޙްމަދުމަނިކު ފީވައް . ބުލޫރެސްޓް، ށ އަމިއްލަގޮތުން  61 3.59

 3 އަޙްމަދު ރުޝްދީ  ފީވައް . ހުވަދުމާގެ، ށ އަމިއްލަގޮތުން  619 36.41

 4 ޢާޠިފް هللا ޢަބްދު މިލަންދޫ . ޕާލްސް، ށ ޕީ .ޑީ.އެމް 1038 61.06

 5 ބްރާހީމް ފިރާޤު އި މިލަންދޫ . ސީސައިޑް، ށ ޕީ .ޑީ.އެމް 977 57.47

 
   :ޞައްޙަ ވޯޓު 3400

:ބާޠިލް ވޯޓު 98 

:ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ޢަދަދު 2394



އިލެކްޝަންގެ ރިޕޯޓް- ކައުންސިލްގެ ބައި މަތިވެރި. އަދި އއ)ދާއިރާ މިލަންދޫ(އަތޮޅު ކައުންސިލް . ށ 9  |                                    އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

 

  އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ - ގެ ބައި ކައުންސިލް  މަތިވެރި . އއ 11.2.2

 އިލެކްޝަްނގެ -މި ދެ ބައި (.ރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވިފައެވެއިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ ވަނީ ސަ- ދާއިރާގެ ބައި ދެމި 

  )ގައިވާ އިޢުލާން ލިސްޓުގައިޖަދުވަލު ތައްޢާންމުކުރި އިޢުލާން ނަތީޖާ ރަސްމީ

 ފައިސާ އާއި މާލީ ކަންކަން  .12

ނޑު ގޮތެއްގައި ކުރެވިފަިއވާ ޚަރަދުތަަކކީ ،އިލެކްޝަންގެ މަސައްކަތަށް-ބައި  ދެ މި ރުފަތުރު ކުރުމަށާއި، ިއންތިޚާބުގެ ދަތު ،މައިގަ

އިލެކްަޝނާ ގުޅޭގޮތުން ޢާންމު - މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ތަކެއްޗެއް ހޯދުމަށާއި، ޗާޕުކުަރންޖެހުނު ތަކެތި ޗާޕުކުރުމަށާއި، ބައި

ސާއި، އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ އާިއ ކުރެވުނު އިޢުލާންތަކަށާއި، ވޯޓުގެ މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވި އޮފިޝަލުންނަށް ދޭންޖެހޭ އެލަވަން

  .ތަކެވެކަންކަމަށް ކުރެުވނު ޚަރަދުދިނުން ފަދަ ސައި  އިކެއުމާ

  

  

  

  

  

  

 

އިންސައްތަ ލިބުނު ވޯޓު  # ފުރިހަމަނަން ދާއިމީ އެޑްރެސް އްޔަތު ޘިހައި
 

 1 އިސްމާޢީލްޢާޠިފް  މަތިވިެރ. ނަދުވާ،އއ ޕީ .ޑީ.އެމް 253 55.85

 2 މޫސާ ޙަސަން މަތިވެރި . ނަސީމީމަންޒިލް، އއ ޕީ.އްާރ.ޑީ 200 44.15

 
  :ޞައްޙަ ވޯޓު 453

 
:ބާޠިލް ވޯޓު 4

:ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ޢަދަދު 487



ންސް ކޮމިޝަްނއިލެކްޝަ                                          | އިލެކްޝަންގެ ރިޕޯޓް-ކައުންސިލްގެ ބައިމަތިވެރި.އަދި އއ)ދާއާިރ މިލަންދޫ(އަތޮޅު ކައުންސިލް .ށ 10 

 

  ދާއިރާ  މިލަންދޫއަތޮޅު ކައުންސިލް . ށ 12.1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  އައިޓަމްކޯޑު   ތަފްޞީލު   ޚަރަދު 

 221 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު 

 001 221 ޚަަރދު  ރާއްޭޖގެ އެެތރޭަގއި ަކނުޑަމގުން ކުރާ ަދތުރު  7,927.00
 003 221 ރާއްޭޖގެ އެެތރޭަގއި ވަިއގެ މަގުްނ ކުރާ ަދތުުރ ޚަަރދު  5,513.82

13,440.82 
:ޖުމްލަ

 222 އޮފީސްހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 

އޮފީުހގެ ިޚދުަމުތަގއި އުޅޭަވުގތުަގއި އޮފީުހގަިއ ެދވޭ ކެއުމައިސައިފަދަ ަތކެތި 4,520.00 222 004 
:ޖުމްލަ 4,520.00

 223 އޮފީސްހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 

 001 223 ޓެލެފޯން ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް ަޚރަދު  1,575.00
 003 223 ބޯފެނާއި،ފާާޚނާެގ ޚިދުަމތުެގ ައުގދިނުމަްށ ކުާރ ޚަރަދު  108.00

 005 223 ޢިމާރާުތގެކުްއޔާިއ ބިމުގެ ުކލި  2,400.00
 010 223 ިއޝްިތާހރު، ެއންގުން އަިދ އިޝްތިރާްކ ޚަރަދު ،އިޢްލާން 20,925.44
 020 223 ޢާންުމ ފަިއދާައްށޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަަރދު  26,772.14
 999 223 އެހެިނހެްނއޮފީްސ ހިްނގުުމގެ ޚިދުމަތެުގ ޚަަރދު  51,730.00

:ޖުމްލަ 103,510.58

:ޖުމްލަ ޚަރަދު 121,471.40



އިލެކްޝަންގެ ރިޕޯޓް- ކައުންސިލްގެ ބައި މަތިވެރި. އަދި އއ)ދާއިރާ މިލަންދޫ(އަތޮޅު ކައުންސިލް . ށ 11  |                                    އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

 

  ވެރި ކައުންސިލް މަތި. އއ 12.2

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  ޚަރަދުގެ ޚުލާޞާ 

  މިާހތަަނށް ޖުމްަލ ޚަަރދު    ބޮލަކަށް ެޖހޭަވރު   ޢުމުރު ހަމަވާ މީުހންގެ ޢަދަދު   ދާއިރާ 

  121,471.40  50.74  2394  ާދއިރާ  މިލަންދޫ ައތޮޅު ަކއުްނސިލް . ށ

  74,028.44  152.01  487  ަކއުންސިލް  މަިތވެރި . އއ

 

 

  އައިޓަމްކޯޑު   ތަފްޞީލު   ޚަރަދު 

 221 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު 

ނޑުަމުގން ުކރާ ދަތުުރ ޚަަރދު  20950.00  001 221 ރާއްޭޖގެެއތެޭރގަިއ ކަ
 :ޖުމްލަ  20,950.00

 222 އޮފީސްހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 

 004 222 ތުަގއި އޮފީުހގަިއ ެދވޭ ކެއުމައިސައިފަދަ ަތކެތިއޮފީުހގެ ޚިދުަމުތަގއި އުޅޭަވގު  1,560.00
:ޖުމްލަ 1,560.00

 223 އޮފީސްހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 

 001 223 ޓެލެފޯން ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް ަޚރަދު  540.00
 003 223 ބޯފެނާއި،ފާާޚނާެގ ޚިދުަމތުެގ ައުގދިނުމަްށ ކުާރ ޚަަރދު  174.00

 005 223 ޢިމާރާުތގެކުްއޔާިއ ބިމުގެ ުކލި  1,600.00
 010 223 އިޢްލާން،ިއޝްިތާހރު، ެއންގުން އަިދ އިްޝތިރާްކ ޚަރަދު  26,256.91
 020 223 ޢާންުމ ފަިއދާައްށޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަަރދު  5,577.53

 999 223 އެހެިނހެްނއޮފީްސ ހިްނގުުމގެ ޚިދުމަތެުގ ޚަަރދު  17,370.00
:ޖުމްލަ 51,518.44

 :ޖުމްލަ ޚަަރދު  74,028.44
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c 
  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

  ދިވެހިރާއްޖެ     

  
ނޑިއަށް  3ހުސްވެފައިވާ  ކައުންސިލުން މަތިވެރީ އަތޮޅު . އއ އަދި ދާއިރާ އަތޮޅު ކައުންސިލް މިލަންދޫ . ށ  މެންބަރުން  3ގޮ

  ގެ ކަލަންޑަރު )  31ޑިސެމްބަރ  2011(  އިލެކްޝަން  - ބައި  އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ 
  

  ވިލަރެސްކުރާ ފަރާތް މުއްދަތު ޙަރަކާތުގެ ތަފްސީލް  މީލާދީ ތާރީޚް ދުވަސް

  ހޯމަ
 ނޮވެމްބަރ 14

2011  

ޕްލިކޭޝަން ފޯމާއި، ހުށަހަޅަްނޖެހޭ ތަކެތީގެ ލިސްޓު އެ 
  ޢާންމުކުރުންވެބްސައިޓުގައި 

47  

 ޓީ ސެކްޝަން.އައި /ކޯޑިނޭޝަން

އިންތިޚާބަށް ، އިންތިޚާބު އިޢުލާނު ކުރުްނ 
ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިްއޖެކަން 

  އިޢުލާނުކުރުން

  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން 

  އަންގާރަ 
 ނޮވެމްބަރ 15

2011  

  ވޯޓަރސް ރިަޖސްޓަރީ އެކުލަވާލުން  
46  

  ރަޖިސްޓްރޭޝަްނ ސެކްޝަން 

  އެޑްމިން ސެކްޝަނ/ކޯޑިނޭޝަން  އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުން 

  ނޮވެމްބަރ 16  ބުދަ
 2011  

ވޯޓު ނަގާ މަރުކަޒުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުން  
  ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުން 

45  

  ހިޔުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން

  ސެކްޝަންހިޔުމަން ރިސޯސް   ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން ހަމަޖެއްސުން  

ވޯޓު ނަގާ މަރުކަޒުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުން  
  ހޯދުމަށް ކުރާ އިޢުލާން ރަށުގައި ޢާންމުކުރުން 

  ހިޔުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ  
  ރަށުގައި ޢާންމުކުރުން

  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

ސްޓަރީ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖި ވޯޓު ދިނުމުގެ 
  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން ޢާންމުކުރްުނކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓުގައި

  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން   ސްޓަރީ ގެޒެޓް ކުރުންވޯޓާރސް ރަޖި 
ބައި އިލެކްޝަންގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ އިންތިޒާމް  

  އެދުންއެޑްމިން ސެކްޝަނުގައި ހަމަޖެއްސުމަށް 
  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

  ނޮވެމްބަރ 17  ބުރާސްފަތި
 2011  

ކޭޝަން ރަށުގައި ހިންގާނޭ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް ޔުވޯޓަރ އެޑި 
  44   އެކުލަވާލުން

  ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޝަން

  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން  މާލެ އާއި ރަށުގައި، ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަން ހޯދުން  

  ނޮވެމްބަރ 18  ހުކުރު
 2011  

  43    

  ނޮވެމްބަރ 19  ހޮނިހިރު
 2011  

  42  
 
  
  

  ނޮވެމްބަރ 20  އާދީއްތަ
 2011  

  ކެންޑިޑޭޓުންގެ އަތްމަތީ ފޮތް ޕްރިންޓްކުރުން 
  ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޝަން  41

   ކޭޝަން މެޓީރިއަލް ތައްޔާރުކުރުންޔުވޯޓަރ އެޑި 

1ޖަދުވަލު   
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  ނޮވެމްބަރ 21  ހޯމަ
 2011  

 ހުށަހެޅުމުގެ ޝަކުވާ ރަޖިސްޓަރީއަށް ކުރެވުނު ގެޒެޓް 
  ދުވަސް ހަމަވާ މުއްދަތު

  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން  40

  ނޮވެމްބަރ 22  އަންގާރަ
 2011  

  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން  39  ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަން އިޢުލާނު ކުރުން  

  ނޮވެމްބަރ 23  ބުދަ
2011  

  38    

  ނޮވެމްބަރ 24  ބުރާސްފަތި
 2011  

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

  )ދުވަސްތެރޭގައި 5ފެށިގެން 
  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން  37

  ނޮވެމްބަރ 25  ހުކުރު
2011  

  36    

  ނޮވެމްބަރ 26  ހޮނިހިރު
2011  

 
35    

  ނޮވެމްބަރ 27  އާދީއްތަ
 2011  

ފައިވާ ފަރާތަށް އެކަން ޗާޕުކުރުމަށް ޙަވާލުވެވޯޓު ކަރުދާސް  
  34 ލިޔުމުން އެންގުން

  އެޑްމިން ސެކްޝަން/ކޯޑިނޭޝަން

  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން ވޯޓު ކަރުދާހުގެ ނަމޫނާ ތައްޔާރުކުރުން 

  ނޮވެމްބަރ 28  ހޯމަ
 2011    33    

  ނޮވެމްބަރ 29  އަންގާރަ
 2011  

ހަމަވާ ތާރީޚް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު  
   )3:00މެންދުރުފަހު (

32  
  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލާ މީހުންރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ  
  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން  )ދުވަސް 10(ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން 

  ބުދަ
        

  ނޮވެމްބަރ 30
 2011  

ކޭޝަންގެ މެޓީރިއަލް ރަށަށް ފޮނުވުމަށް ޔުވޯޓަރ އެޑި 
   ތައްޔާރުކޮށް ނިންމުން

  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން  31

 ބުރާސްފަތި
 
 
 
 
 
  

  ޑިސެމްބަރ 1
2011 
 
 
 
 
  

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

 
 
 
30 
 
 
  

  ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޝަން

ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން  
  ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޝަން  ހުޅުވާލުންް

ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދިއުމުގެ  
  މުއްދަތު ހަމަވާ ދުވަސް

 ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

  
 
ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށް  

  ގުރުއަތުލުމަށްފަހު ނަންތައް އިޢުލާނު ކުރުން

 
 ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

  
 
   ތައްޔާރުކުރުން ނަތީޖާ ޝީޓާއި ވޯޓު ގުނާ ޕެކް 

 ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

 އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާ މެދު    
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ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހަޅާ ވަގުތުން (ނިންމި ގޮތް އެންގުން  
  )ގަޑިއިރުގެތެރޭގައި 48ފެށިގެން 

  
  

  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން
  

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށް  
  ގުރުއަތުލުމަށްފަހު ނަންތައް އިޢުލާނު ކުރުން

  
  
  

  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމާ  
މައްސަލައާމެދު ގޮތެއްގެ ސަބަބުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 

ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން (ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމުން 
  )ދުވަސް 7ފެށިގެން 

  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

  ޑިސެމްބަރ 2  ހުކުރު
 2011  

  29    

  ޑިސެމްބަރ 3  ހޮނިހިރު
2011  

  28    

  ޑިސެމްބަރ 4  އާދީއްތަ
 2011  

  ޕްރިންޓްކުރުންތައްޔާރުކޮށް  ކެންޑިޑޭޓު ލިސްޓް 
27  

  ސެކްޝަންކޯޑިނޭޝަން 
  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން ވޯޓުކަރުދާސް ޗާޕަށް ދިނުމަށްޓަކައި ފައިނަލްކުރުން 

  ޑިސެމްބަރ 5  ހޯމަ
 2011  

  26    

ޑިސެމްބަރ 6  އަންގާރަ  
  2011  

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމާ  
މުއްދަތު ގޮތެއްގެ ސަބަބުން އެމައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ 

  )ދުވަސް 5އަންގާ ދުވަހުން ފެށިގެން (ހަމަވާ ތާރީޚް 

25  

  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

ރަޖިސްޓަރީއަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކާމެދު އިލެކްޝަންސް  
ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ގޮތަކާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން 

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

  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

  އެޑްމިން ސެކްޝަން/ކޯޑިނޭޝަން  ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕަށް ދިނުން 

  ޑިސެމްބަރ 7  ބުދަ
 2011  

  ދަތުރުފަތުރުގެ ހުރިހާ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައި ނިންމުން 
24  

  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

  ލީގަލް ސެކްޝަން  ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުން  

ޑިސެމްބަރ 8  ބުރާސްފަތި  
  2011  

އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލާ މީހުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް  
 ހުޅުވާލި މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް

  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން  23

ޑިސެމްބަރ 9  ހުކުރު  
 2011  

  22    

ޑިސެމްބަރ 10  ހޮނިހިރު  
  2011  

  21    
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ޑިސެމްބަރ 11  އާދީއްތަ  
 2011  

  20    

ޑިސެމްބަރ 12  ހޯމަ  
 2011   ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން  19  ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕުކޮށް ނިންމުން  

ޑިސެމްބަރ 13  އަންގާރަ  
  2011  

  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން  18  ވޯޓު ކަރުދާސް ޗެކްކުރުން 

ޑިސެމްބަރ 14  ބުދަ  
  2011  

ޝަކުވާތަކާމެދު އިލެކްޝަންސް ރަޖިސްޓަރީއަށް ހުށަހަޅާ  
ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ގޮތަކާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން 

ހައިކޯޓަށް ހުށަހަާޅފައިވާ މައްސަލައާމެދު ހައިކޯޓުން ޙުކުމް 
ކޯޓަށް (އިއްވުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް 

  )ދުވަސް ތެރޭގައި 15ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

  ކްޝަންރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެ  17

ޑިސެމްބަރ 15  ބުރާސްފަތި  
2011 

ލެކްޝަންސް ޓްރޭނިންގ ޕެކް ތައްޔާރުކޮށް ނިންމައި އި 
 ޙަވާލުކޮށް ނިންމުން ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަނާ

16  

  ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޝަން

ވޯޓު ނަގާ ދުވަހު ވޯޓު ނަގާ މަރުކަޒުތަކުގައި ހިއްޕުމަށް  
ކޯޑިނޭޝަން ލެކްޝަންސް ބޭނުންވާ ޕޯސްޓަރުތައް އި

 ޙަވާލުކުރުން ސެކްޝަނާ
  ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޝަން

ވޯޓު ނަގާ މަރުކަޒުތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ލިސްޓުތައް  
ލެކްޝަންސް ޕްރިންޓްކޮށް ފޮނުވުމަށް ތައްޔާރުކޮށް އި

 ޙަވާލުކުރުން  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަނާ
  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

މަރުކަޒަށް ފޮނުވުމަށްޓަކައި ޥޯޓު ކަރުދާސް ވޯޓުނަގާ  
 ޕެކްކޮށް ނިންމުން

  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

  ޑިސެމްބަރ 16  ހުކުރު
 2011  

  15    

  ޑިސެމްބަރ 17  ހޮނިހިރު
 2011  

  14    

  ޑިސެމްބަރ 18  އާދީއްތަ
 2011   ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޝަން  13  އޮބްޒާރވަރުންނާއި ރިޕޯޓަރުންގެ ފާސްދޫކޮށް ނިންމުން  

ޑިސެމްބަރ 19  ހޯމަ  
 2011  

  12    

ޑިސެމްބަރ 20  އަންގާރަ  
 2011  

  11    

  ޑިސެމްބަރ 21  ބުދަ
 2011  

  10    

  ޑިސެމްބަރ 22  ބުރާސްފަތި
 2011   9  ގ ބޭއްވުންޓްރޭނިންމާލޭގެ އޮފިޝަލުންގެ    

ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން /އާރ. އެޗް
  ސެކްޝަން

ޑިސެމްބަރ 23  ހުކުރު  
2011 

  8    

  ޑިސެމްބަރ 24  ހޮނިހިރު
2011 

  7    

ޑިސެމްބަރ 25  އާދީއްތަ  
2011 

  6    

ޑިސެމްބަރ 26  ހޯމަ  
  2011  

  ލީގަލް ސެކްޝަން  5  ރަށުގެ ކޮމްޕްލައިންޓްސް ބިއުރޯތައް ޤާއިމުކުރުން 
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  ޑިސެމްބަރ 27  އަންގާރަ
 2011  

ވޯޓު ނަގާ މަރުކަޒުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުންގެ  
  މަޢުލޫމާތު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ފޮނުވުން

  ހިޔުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން  4

ޑިސެމްބަރ 28  ބުދަ  
 2011  

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

  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން/އެޑްމިން  3

  ޑިސެމްބަރ 29  ބުރާސްފަތި
 2011  

  2  ބޭއްވުން ޓްރޭނިންގއޮފިޝަލުންގެ ރަށުގެ  
ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން /އާރ. އެޗް

  ސެކްޝަން

  ޑިސެމްބަރ 30  ހުކުރު
 2011  

  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން/އެޑްމިން  1  ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒުތައް ތައްޔާރުކޮށް ނިންމުން 

ޑިސެމްބަރ 31  ހޮނިހިރު  
 2011  

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

0    

      )ން ފެށިގެން 4:30ހަވީރު (ވޯޓު ގުނުން  

  ޖެނުއަރީ 1  އާދީއްތަ
 2012  

  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން/އެޑްމިން    މާލެއިން ދިޔަ އޮފިޝަލުން ވޯޓު ކަރުދާހާ އެކު މާލެ އައުން 

ޖެނުއަރީ 2  ހޯމަ  
 2012  

    ބައި އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާނު ކުރުން 
ކޯޑިނޭޝަން /އެޑްމިން/ޓީ.އައި

  ސެކްޝަން

ޖެނުއަރީ 3  އަންގާރަ  
 2012  

    ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރަން ފެށުން 
ކޯޑިނޭޝަން /ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން

  ސެކްޝަން
  
  
  
 

 2011ނޮވެމްބަރ  14



އިންްޓސް ރިޕޯޓް އިެލކްޝަންގެ ޮކްމޕްލެ-ބައި ާދއިާރެއއްގެ 2ގައި ބޭްއވުނު  2012ޑިސެމްަބރ  31 1

 

  
  
  
  އިންޓްސް ބިއުރޯނޭޝަނަލް ކޮމްޕްލެ

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 
  .މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

  
  

. އިލެކްޝަނާއި، އއ- އަތޮޅު ކައުންސިލް މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ބައި . ގައި ބޭއްވުނު ށ 2011ޑިސެމްބަރ  31
 އިލެކްޝަންގެ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ރިޕޯޓް - ކައުންސިލްގެ ބައި މަތި 

އިލެކްޝަން ތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ -ވީ ހޮނިހިރު ުދވަހު ބެއްވި ބައި 31ޑިސެމްބަރ  2011މިއީ 

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަފްޞީުލ ޝަކުވާތަކާއި، އެޝަކުވާތަކާ މެދު މިކޮމިޝަނުން ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލާލައި 

  .ރިޕޯޓެވެ

އަތޮޅު ކައުންސިލް . ގައި ބޭއްވި ށ  31ޑިސެމްބަރ  2011އެގޮތުން މި ރިޕޯޓުގައި ބަލާލައިފައިވާނީ 

އިލެކްޝަން އާއި ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ - މަތިވެރި ަކއުންސިލްގެ ބައި. އިލެކްޝަނާއި، އއ- މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ބައި 

  .ކުވާއާ މެުދ ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެޝަކުވާތަކާއި، އެޝަ

މަތިވެރި ދާއާިރގެ .އަތޮޅު ކައުންސިލް މިލަންދޫ ދާއިރާ  އާއި އއ. ގައި ބޭއްވުނު ށ 2011ޑިސެމްބަރ  31

އަތޮޅު ކޮމްޕްލައިންސް ބިއުރޯ ނުވަތަ ނޭޝަނަލް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް /އިލެކްޝަނާއި ގުޅިގެން ރަށު ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ - ބައި

  . ރޯއަށް ޝަުކވާހުށަހަޅާ ފޯމުން މެދުވެރިކޮްށ އެއެއްވެސް ަޝުކވާއެއް ހުށަހެޅިފައެއް ނުވެއެވެބިއު

މައްސަލައެއްގެ  2ނަމަވެސް އިންތިޚާބާބެހޭ ޝުަކވާއެއްގޮތުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ 

ހުށަހަޅަން އޮންނަ ނިޒާމުގެ ދަށުން ޝަކުވާ ހުށަހަާޅ  މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވަނީ ޝަކުވާ 2މި . ތަފްޞީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ

ފޯމުން ކަމުގައިނުވާތީ، ޖަވާބުދެވިފައިވާނީ، ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯގެ ފޯމެޓުގެ ބަދަލުގައި ސިޓީއެއްގެ ގޮތުގައިކަން ފާހަަގ 

  .ކޮށްލަމެވެ

  އިލެކްޝަން - މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ބައި . ށ

 
 7މަތިވެރި ދާއިރާ އަދި .މިލަންދޫ ދާއިރާއާއި، އއ.ހަމަޖެހިފައިވާ ށ ގައި ބޭއްވުމަށް 2011ޑިސެމްބަރ  31

އިލެކްޝަނަށް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ - ފިއްލަދޫ ބައި.ހ 2012ޖެނުއަރީ 

ދަތުރުކުރައްވައި، މަޤާމުގެ ނުފޫޒު  ފެށިގެން އިންތިޚާބީ ދާއިރާތަކަށް 2011ޑިސެމްބަރ  21އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޝީދު 

ބޭނުންކުރައްވާފައިާވކަމަށާއި، ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ބޭނުންކުރައްވައިގެން އަމިއްލަފުޅު ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް 

އިން ) އެމް.ޕީ.ޕީ(ސް ތާޢީދުހޯދުމުގެ ގޮތުން އިންތިޚާބަށް އެކިގޮތްގޮތުން ނުފޫޒުފޯރުވަާކމަށް ބުނެ ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވް

  .ގައި މި ކޮމިޝަނަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައި ވެއެވެ 2011ޑިސެމްބަރ  29

 

2ޖަދުވަލު   

 





3ޖަދުވަލު   

އިލެކްޝަން އިޢުލާންކުރުމަށާއި، ވޯޓުފޮށިބަހައްޓާތަންތަން ޢާންމުކުރުމަށް އަދި ރަސްމީ ނަތީޖާ - ދާއިރާގެ ބައި  ދެ 

  އިޢުލާންތަކުގެ ލިސްޓު ޢާންމުކުރުމަށް ކުރެވުނު 

  

  

  އިޢުލާންކުރި ތާރީޚް  އިޢުލާން ނަންބަރު  އިޢުލާންގެ ތަފްޞީލު 

 2011 ޮނެވމްބަރ CA-2011/19014(A)  ްށ ކުިރމަތިލުުމެގ ފުުރަޞތު ުހޅުވާުލން ިއލެކްޝަނަ-ބައި  )ދާއިާރގެ މިަލންދޫ (ައތޮޅު ަކއުްނސިލް . ށ

 2011ޮނެވމްބަރ  CA-2011/18914(A)  އިލެކްޝަަނށް ުކރިމަތިުލމުެގ ފުުރޞަތު ހުުޅވާލުން -މަިތވެިރ ަކއުންސިްލގެ ަބއި . އއ

 2011ޮނެވމްބަރ  CA-2011/20627(A)  އިޢުލާން ވޯޓުފޮިށ ބަަހއްޓާ ތަންަތން ޢާްނމުކުރުމަްށ ކުެރވުުނ 

2011ޑިސެމްބަރ  CA-2011/229 29(A)  އިލެކްަޝންެގ ޯވޓު ކަުރާދސް ޗާޕުކުެރވުުނޮގތުެގ ތަްފޞީލް ާޢންމުކުުރމަްށ ކުެރވުުނ އިޢުާލން -ބައި  2  

  2012ޖެުނއަީރ  CA-2012/1 3(A)  ިއލެކްޝަްނގެ ަރްސމީ ނަތީޖާ -ބައި ) މިަލންޫދ ދާއިާރގެ(ައތޮޅު ަކއުްނސިލް . ށ

  2012ޖެުނއަީރ  CA-2012/2 3(A)  ިއލެކްޝަްނގެ ަރްސމީ ނަތީޖާ -މަިތވެިރ ަކއުންސިްލ ބައި . އއ

 



 






