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 الرحـيم الرحمـن بسـم اهللا 

  ފެށުން . 1

حـبه أمجـــعنيوالســـالم علـى أشــرف املرســـلني، وعـلى الـه وص ة احلمـدهللا رب العـاملني، والصـال  

ނޑިއަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން ހުސްވި ގާދިއްފުށީ. ތ، ނާއިަކއުންސިލުން ކުމުންދޫ . ހދ ،މި ރިޕޯޓަކީ ، ގޮ

ހިނގާދިޔަގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލައި އިލެކްޝަން -ބައިދެ ދާއިރާގެ  ދެވީ ޮހނިހިރު ދުވަުހ ބޭއްވި މި  14އޭޕްރީލް  2012

 .ރުކޮށްފައިވާ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓެކެވެތައްޔާ

ނޑި ހުސްވުން ލޯކަލް  1.1  ކައުންސިލްގެ ދެ ދާއިރާ އަކުން ގޮ

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

ނޑިއަށް މެންބަރު ދެދާއިރާއިން ހުސްވެފައިވާ  ދެގޮތުގެމަތިން، މި  ގައި 14އޭޕްރީލް  2012ން އިންތިޚާބު ކުރުމަްށ، ގޮ

  .އިލެކްޝަން ބާއްވާގޮތަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމިއެވެ- ބައި

 ކުމުންދޫ ކައުންސިލް . ހދ 1.1.1

ގަިއ  17ފެބްރުއަރީ  2012 ،އިބްރާހީމް ވަޙީދު، މުރިނގު  ،ކުމުންދޫ. ހދގެ މެންބަރު، ކައުންސިލްކުމުންޫދ . ހދ

ަކއުންސިލްގެ  ކުމުންދޫ. ހދ ،ގައި 19ފެބްރުއީަރ  2012ދިނުމަށް އިއިލެކްޝަނެއް ބާއްވަ-ބައި އިރާގެއެ ދާނިޔާވެފައިވާތީ، 

  .ވެންނެދުމުއެ މި ޮކމިޝަންގައި އިދާރާއިން

   ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލް . ތ 1.1.2

ގައި  9އަރީ ފެބްރު 2012 ،މުޙައްމަދު ޝަމީމް  ،ހުސްނޫވާދީ،  ގާދިއްފުށީ. ތގެ މެންބަރު، ކައުންސިލްގާދިއްފުށީ . ތ

 ގާދިއްފުށީ . ތ  ،ގައި 9ފެބްރުއަރީ  2012ދިނުމަށް އިއިލެކްޝަނެއް ބާއްވަ-އިރާގެ ބައިއެ ދާދީފައިވާތީ، ފާ އުއިސްތި

 .ވެންނެދުމު އެ މި ކޮމިޝަންގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން

  އިލެކްޝަނަށް އިޢުލާން ކުރުން - ބައި . 2
 2012 ފެށިގެން ން 9:00 ހެނދުނު ދުވަހުގެ ވީ ބުދަ 29ފެބްރުއަރީ  2012 ަޞތު ފުރު ކުރިަމތިލުމުގެ  އިލެކްޝަނަށް-ބައި  ދެ މި

 އިޢުލާން  ޢާންމުކޮށް  ގައި 28ފެބްރުއަރީ  2012 ،ހުޅުވާލެވުނުކަން ނިޔަލަށް  ގެ  3:00 ހަވީރު ދުވަހުގެ ވީ އަންގާރަ 13މާޗް 
 މަސައްަކތު  އިލެކްޝަންގެ-ބައި  ހިމެނޭގޮތަށް މަސައްކަތްތައް މުހިންމު ުކރަންޖެހޭ ބޭއްވުމަށްޓަކައި އިލެކްޝަން- ބައިދެ  މި. ކުރެވުނެވެ
 )ގައި  1 ޖަދުވަލު ކަލަންޑަރު އިލެކްޝަންގެ-ބައި . (އެކުލަވާލެވުނެވެ ތާވަލެއް



ގެ ރިޕޯޓް އިލެކްޝަން -ގެ ބައި ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލް. އި ތކައުންސިލާ ކުމުންދޫ . ހދ| 3  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  

 

  އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާ ބެލުން . 3
އެގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަްއ . ގުޅޭޮގތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުނެވެ އިލެކްޝަނާ- ބައި ދެ  މި

ްނ  4މާޗް  2012 ،ކައުންސިލުން ގާދއްފުށީ . ލުންނާއި ތަކއުންސިދޫ ކުމުން. ހދ ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންނާއި ބަލައިގަންނާނީ
ނޑައެޅުނެވެ ،ގެ ނިޔަލަށް 16އޭޕްރީލް  2012 ލްގެ ކުމުންދޫ ަކއުންސި. ހދގިައ ބޭއްވުނު  2012އޭޕްރީލް  14 .ކަމަށްވެސް ކަ
 އިލެކްޝަނާއި ގުޅިގެން -ބައި  ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ. ތ .އިލެކްޝަނާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ޝަކުވާެއއް ހުށައެޅިފައެއް ނުވެއެވެ- ބައި
 2އިލެކްޝަންގެ ޝަކުވާއާ ެބހޭ ރިޕޯޓް ޖަދުަވލު - ދެ ދާއިރާގެ ބައި( .އިލެކްޝަނާ ގުޅިގެން ހުށައެޅިފައިވަނީ އެންމެ ޝަކުވާއެކެވެ - ބައި
 )އިގަ

 ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމިގޮތް އެންގުން . 4

 ން ފެށިގެން  29ފެބްރުއަރީ  2012އިލެކްޝަނަށް ުކރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ އެޕްލިކޭޝަން ބަލައިގަތުމުގެ މަސައްކަތް - ބައި ދެ މި

. ތފަރާތުން އަދި  3މަށް ލުކުރިމަތި ންދޫ ކައުންސިލަށްކުމު . ހދމި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި . ކިުރޔަށް ގެންދެވުނެވެ ށް 13މާޗް  2012

އިލެކްޝަނަށް ކުރިަމތިލި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކީވެސް ިސޔާީސ - ބައި  މި ދެ .ވެހުށައެޅި ފަރާތުން 2 މަށް ކުރިމަތިލު ލަށްކައުންސިގާދިއްފުށީ 

  .ފާހަގަ ކުރަމެވެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރި ކެންޑިޑޭޓުންކަން ޕާޓިގެ

ވަނަ  15މާޗް  2012ބޭއްވީ  ކްޝަނަށް ުކިރމަތިލި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުުރމަށްޓަކައި ގުުރއަތުލުންއިލެ -ބައިމި ދެ 
ވާދަކުރި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ުކރުމަށްފަހު . ބޭއްވުނީ އިލެކްަޝންސް ކޮމިަޝނުގައެވެ ގުރުއަތުލުން. ދުވަހުއެވެ

ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުަޞުތ  ތަކަށްއިލެކްޝަން-ބައި ( .މިޝަނުން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރިއެވެކެންޑިޑޭޓުންނާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކޮ
  )ގައިވާ އިޢުލާން ލިސްޓުގައި 3 އިޢުލާންތައް ޖަދުވަލުހުޅުވާލުމަށް ކުެރވުނު 

  ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ ޙަވާލުކުރުން . 5
 10%އިލެކްޝަންގައި ވޯޓު ދިން މީހުންގެ -އެ ދާއިރާއެއްގެ ބައި  ނަށްވެސް،ކެންޑިޑޭޓުން 5އިލެކްޝަންގައި ވާދަކުރި -ބައި ދެ މި 

ެކންޑިޑޭޓުންނަށް ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ ޙަވާުލ  ުހރިހާ ފައިވާތީ،ން މަތީގެ ޢަދަދަކަށް ވޯޓުލިބި އިން ފެށިގެ) ދިހައެއް އިންސައްތަ(

  .ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ވައުޗަރ ފޮނުވުނެވެވީ އާދީއްތަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް  22އޭޕްރީލް  2012ކުރަމަށްޓަކައި 

  ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ . 6

. ކުުމންދޫ ކައުންސިލާއި، ތ. ހދރަޖިްސޓަރީ އެކުލަވާލައި، އިލެކްޝަނަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ - ބައި ދެމި 

ގައި ދިވެހި ަސރާުކުރެގ  29ފެބްރުއަރީ  2012 ،ގުޅިގެން ރަޖިސްޓަރީ ަޞއްޙަ ކުރުމަށްފަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކާގާދިއްފުށީ 

ރަޖިސްޓަރީއަްށ އެއްވެސް ފަރާތަކުން  ހުށަހެޅުމަށް ދިން މުއްދަތުގައި ރަޖިސްޓަރީައށް ޝަކުވާ. ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވުނެވެ

  . ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާފައެއް ނުވެއެވެ



|ގެ ރިޕޯޓް އިލެކްޝަން -ގެ ބައި ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލް. އި ތކައުންސިލާ ކުމުންދޫ . ހދ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  4 

 

  ހުޅުވާލުން  ދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ވޯޓުލާތަން ބަ . 7

އިލެކްޝަންގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއް ނުވަތަ ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް އެދޭ މީހުން ރަޖިސްޓަރީ ުކުރމަށް -ބައި ދެ މި

ލޭގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްަޓީރ މި މުއްދަތުގައި މާ.  ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދެވުނެވެ 10 އެކަމަށް، ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށް

  .ކުރިގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ތާވަލުގައި އެވަނީއެވެ

  ރަޖިސްޓަީރކުރި މީހުންގެ ޢަދަދު   ދާއިރާ 

  136  ކުމުންދޫ ަކއުންސިލް. ހދ

  201  ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލް . ތ

  ންމު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ކެމްޕެއިން ޢާ . 8

-މި ބައި  ،ށް ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިައށް ގެންދާގޮތަށް ރާވައިއިލެކްޝަނަށް އަމާޒުކޮ-ބައި ދެމި 

ޢާންމުން  .ފްލަޔަރ އަދި ލީފްލެޓް ހިމެނެއެވެ، އޭެގތެރޭގައި ޕޯސްޓަރ. ބޭނުންވާ މެޓީރިއަލް ތައްޔާުރކުރެވުނެވެ ތަކަށްއިލެކްޝަން

އަދި އެ . އެކި ސަރަޙައްދުގައި ހިއްޕައި ގޭގެއަށާއި މީހުންނަށް ބަހައި ހެދުނެވެ ރަށުގެ މި ދެ  ހޭލުންތެރިކުރުަމށް ތައްޔާރުުކިރ ތަކެތި

 .ދެވުނެއެވެރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްރަށްރަށުގެ ކަުއންސިލުގެ އިދާރާގެ އަޑުގަދަ ކުރާ ބޭނުންކޮށްގެން ތަފާތު މެސެޖްތައް 

  ވޯޓު ނެގުމަށް ތައްޔާރުވުން . 9

  ބޭނުންވާ މީހުން  އިލެކްޝަންގެ މަސައްކަތަށް- ބައި  9.1

މި  .ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކޮށްގެންނެވެ ކްޝަނަށް ބޭނުންވާ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ަޙރަކާތްތެރިވާނޭ އޮފިޝަލުން ހޯދީ އިލެ- ބައިމި ދެ     

. ހދ ،ންމީހު 68 އިލެކްޝަންތަކާބެހޭ އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކުގަިއ މި ކޮިމޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނާއެކު ޖުމުލަ-ފަހަރުގެ މި ބައި

ފޯކަލް ޕޮއިންޓުނެްގ އިލެކްޝަންގެ - މި ދެ ދާއިރާގެ ބައި .ގާދިއްފުށި އަދި މާލޭގައި ޙަރަކާތްތެރިވެފައި ވެއެވެ. ކުމުންދޫ، ތ

  .ޢައްޔަން ކުރެވުނެވެ އޮފިޝަލަކު 2އިދާރާއިން  ރަށު ކައުންސިލް 2 މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމަށް

  މަޢުލޫމާތާއި އިރުޝާދު ދިނުން  9.2

ވަނަ މާއްދާގައި ވާ ގޮތުގެ މަތީން، ވޯޓުނެގުމުގެ  34ގެ ) ނުއިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫ( 2008/11 :ންބަރުނަ ނު ޤާނޫ

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ބެޭހ  ގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަން ތިބި މީހުންނަށް އެ މީހުންގެ ޛިންާމ އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާވަރަށް އެ މީހުން

  .ދީ ތަމްރީނު ކުރެވުނެވެ މަޢުލޫމާތާއި އިރުޝާދު

އިލެކްޝަންގައި ވޯޓުނެގުމަްށ - މާލޭގައި ޙަރަކާތްތެިރވި ފަރާތްތަކަށާއި، ކޮމިޝަުނން މި ދެ ބައިމަސައްކަތުގައި  ޓުގެވޯ

ގައި އިލެކްަޝންސް  9އޭޕްރީލް  2012ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށްރަށުގައި ޓްރެއިނިންގ ދިނުމަށް ވަޑައިގެންނެވި މުވައްޒަފުންނަށް 



ގެ ރިޕޯޓް އިލެކްޝަން -ގެ ބައި ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލް. އި ތކައުންސިލާ ކުމުންދޫ . ހދ| 5  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  

 

އިލެކްޝަންގައި ވޯޓުނެގުނު ރަށްރަށުަގިއ - މި ދެ ބައި. ޓްރެއިނިންގ ޕޮރޮގްރާމެްއ ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ ،ޝަންގައިކޮމި

ކޮމިޝަނުން ވޯޓުނެގުމުގެ މަސައްކަތަށް އެ ރަށަށް ދަިޔ  ،ތާއި އިރުޝާދު ދިނީ ީމހުްނނަށް މަޢުލޫމާ ޙަރާަކތްތެރިވި ވޯޓުނެގުމުގައި 

  .ވީ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ  13އޭޕްރީލް  2012 ،އޮފިޝަލުންގެ ޓީމުން

  ވޯޓިންގ ކޯޑިނޭޓަރުންނާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުން  9.3

ވޯޓުފޮށީގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގާނުހިނގާގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި  3 ބެހެއްޓިވޯޓުނެގުމަށް އިލެކްޝަންގެ-ބައި ދެމި 

އެގޮތުން ކޯޑިނޭޓަރުން ޗެކްުކިރ . ތްެތރިވިއެވެއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ުމވައްޒަފުން ކޯޑިނޭޓަރުންގެ ގޮތުގައި ޙަރަކާ

  -:ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި

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

 ސާފުކުރުން؛އްތަދިމާވަމުންދާ މައްސަލަވޯޓުނަގަން ފެށީއްސުރެ ނިމެންދެން ކޮންމެ ގަޑިއަކު އެއްފަހަރު  

އެކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށްަޓަކިއ  ،އްދާއި، ަރށުގައި ދިމާވަމުންދާ މައްސަލަތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައިހަ ވޯޓު ނަގާ ސަރަ 

 .ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރަމުން ގެންދިޔުން ހިމެނެއެވެ

  ވޯޓު ފޮށި  9.4

 .ސްކޫލް ހޯލުގައެވެ ރަށުގެއެ ދެ ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓީ  2ހެއްޓި ބެ ގާދިއްފުށީގައި. ކުންދޫ އަދި ތ. ހދ، އިލެކްޝަންގައި-ބައި ދެ މި

އަމީނިއްޔާ  ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓީ ،މީހުން ވޯޓުލުމަށް ކޮށްފައިވާ  ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުމުންދޫ މީހުންގެ ތެރެިއން މާލޭގައި . ހދ

މީހުްނ  ކޮށްފައިވާ ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީގާދިއްފުށީ މީހުންގެ ތެރެއިން މާލޭގައި . އަދި ތ. ސްކޫލްގެ އޯކިޑް މާލަމުގައެވެ

ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒުތައް ހަމަަޖއްސައި، ބަހަްއާޓ ( .އެވެއިރުމަތީ ޮކޅުގަ އިސްކަންދުަރ ްސކޫލްގެ ހޯލުގެ ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓީ ،ވޯޓުލުމަށް 

 3 ތަން ޢާންމުކުރި އިުޢލާން ޖަދުވަލުވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ، ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި

  )ގައިވާ އިޢުލާން ލިސްޓުގައި

  ވޯޓު ކަރުދާސް  9.5

ވަނަ  2012 ،ވޯޓުކަރުދާސް ޗާޕުކުރުމުގެ މަސްައކަތް ޙަވާލުކުރީ މަށްފަުހ،ވޯޓުކުަރދާސް ފަރުމުާކރުއިލެކްޝަންގެ - މި ދެ ބައި 

ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން އިލެކްޝަންތަކުގެ ޯވޓު ކަރުދާސް ޗާޕުކޮށް - އަހަރު ބޭއްވޭ ބައި 

ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަރސް އެންޑް ކުރުމުން ުކިރަމތިލާފައިވާ ތިން ފަރާތުގެ ތެރެއިން، މި ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބިޑް ކާމިޔާުބކޮށްފައިވާ 

ރޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ ވޯޓުކަުރދާހުގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައިވާ  ރި އިލެކްޝަނަށް ޗާޕްކު-ދާއިރާގެ ބައި 2މި  .ޑާއެވެޕަބްލިޝާ

ނޑުންނެވެ 25ތައްޔާރުުކރީ  ފޮތްވޯޓުކަރުާދހުގެ  .ތާވަލްގައި އެވަނީއެވެ   .ގަ

  

  

  



|ގެ ރިޕޯޓް އިލެކްޝަން -ގެ ބައި ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލް. އި ތކައުންސިލާ ކުމުންދޫ . ހދ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  6 

 

  ކަުރދާުހެގ ަޢދަދު  ވޯޓު  މީހުްނގެ ޢަަދދު   ދާއިރާ 

  950  917  ުކމުްނދޫ ަކއުންސިްލ . ހދ

  450  434  ާގިދއްފުީށ ކައުންސިލް . ތ

  

އެގޮތުން ކޮންމެ ވޯޓުކަރުދާްސޮކޅެްއ . އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުރިޯތ ޗެކްކޮށް ބެލުނެވެ ޗާޕްކުރެވުނު ވޯޓުަކރުާދހުގައި

ވޯޓު . ކޮށްގެންނެވެ ވޯޓުކަރުާދސް ޗެކުްކރުމުެގ މަސައްކަތުްކީރ އެކަމަށް ވަކިބަޔަކު ޚާއްޞަ. ވަކިވަކިން ބަލައި ޗެކްކުރެވުެނވެ

ޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓު ޗެކްކޮށް ކޮންމެ ވޯޓުފޮށްޓަކަށް ކަރުދާސްތައް ޗެކްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމުމާއެކު ވޯ

ނޑައަޅާފައިވާ ޢަދަދަށް ވޯޓުކަރުދާސް ސެކިއުރިޓީ އުރަތަކުގަިއ ބަންދުކުރެވުނެވެ - ދާއިރާގެ ބައި ދެމި  .ފޮނުވުމަށް ކަ

-މި ދެ ބައި ( .ން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރެވުނެވެއިލެކްޝަންގައި ވޯޓުކަރުދާްސ ޗާޕު ކުރެވުނު ގޮތުގެ ތަފްޞީލު މި ކޮމިޝަނު

  )ގައިވާ އިޢުލާން ލިސްޓުގައި 3 ޢާންމުކުރި އިޢުލާން ޖަދުވަލުއިލެކްޝަނަށް ޗާޕުކޮށްފައިވާ ވޯޓު ކަރުާދހުގެ ތަފްޞީލް 

  ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް  9.7

އަިދ  ގައިގާދިއްފުށީ. ކުމުންދޫގައާއި ތ. ހދ ،ޔަވަގުތުގައިއިލެކްޝަންގެ ވޯޓުނެގުމާއި ވޯޓުގުނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދި-ބައި ދެ މި 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  ،ވޯޓުނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަޙައްދުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމް  މާލޭގައި 

ޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސްގެ އެހީެތރިކަން މިކަމުގައި މޯލް. ސަރވިސަސްގެ ފަރާތުން ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުން އެދި ދެންނެވުނެވެ

  .ވަރަށް ފުރިހަމަޔަށް ލިބުނެވެ

ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ އުފުލަން ޖެހުނީ،  ،ވޯޓުނެގުމުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދިޔައިރު ޮކންމެ ވޯޓުފޮށްޓެއްގައި

  .ކޮށްފައިވާ ފަރާތަށެވެވޯޓުފޮށީގެ ކިއު ބެލެހެއްޓުމަށް އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަނުން ޢައްޔަން

 އޮބްޒަރވަރުންނާއި މޮނިޓަރުން އަދި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން . 10
ހިނގާ ނުހިނގާ  އިލެކްޝަން އޮބްޒަރވްކޮށް މޮނިޓަރ ކުރުމަށާއި، ވޯޓު ނެގުމާއި ވޯޓު ގުނުމުގެ ކަންތައް-ކައުންސިލްގެ ބައި މި ދެ 

 ބުންނަށާއި، ޝައުޤުވިެރާވ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށާއި، ރަިޖސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މަދަނީ ގޮތް ބެލުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ެކންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫ
 1މާރޗް  2012ން  16ފެބްރުއަރީ  2012އަމިއްލަ ޮގތުން އެދޭ ފަރާތްތަކަށާއި ނޫސް މަޖައްލާތަކަށް  ،ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާ

ހުޅުވާލި މުއްދަތުގައި، ފޯމު ހުށައެޅި އަދި ފުރުޞަތު ދެވުނު އޮބްޒަރވްކޮްށ މޮނިޓަރ ކުުރމަށް . ށް އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވުނެވެ
  .ފަރާތްކުގެ ޢަދަދު ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެ ވަނީއެވެ

  

 ފުރުޞަތު ދެވުނު  ހުށަހެޅި  ދާއިރާ 
 11 11 ކުމުންދޫ ަކއުންސިލް. ހދ

 6 6 ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލް . ތ



ގެ ރިޕޯޓް އިލެކްޝަން -ގެ ބައި ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލް. އި ތކައުންސިލާ ކުމުންދޫ . ހދ| 7  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  

 

  ން ވޯޓުނެގުމާއި، ވޯޓުގުނުމާއި ނަތީޖާ އިޢުލާން ކުރު . 11 

  ވޯޓުނެގުމާއި ވޯޓުގުނުން  11.1 

 2012ބޭއްވުނީ  އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުނެގުން- ބައި 2ކުރުމަށް ބޭއްވި  ގޮނޑިއަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު 2 ދާއިރާއިން ހުސްވި ދެމި 
  .ވެގާދިއްފުށި އަދި މާލޭގައެ. ތ ، ކުމުންދޫ. ހދށް  4:00ން ހަވީރު  8:00ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނު  14އޭޕްރީލް 

. ތ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި ވީނަމަވެސް،އޮފިޝަލުން ޙަރަކާތްތެރިވާ 6އިލެކްޝަންގައި ކޮންމެ ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒެއްގައި -ބައިދެ މި 
ނަންބަރު  2-އަތޮޅު، މާލެ. ގާދިއްފުށީގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލުމަށް މާލޭގައި ބެހެއްޓި ތ. ތ ،ގާދިއްފުށީގައި ބެހެއްޓި ވޯޓުފޮށްޓާއި

   .އޮފިޝަލުން ހަމަޖެއްސުނެވެ 7 ވޯޓުފޮށްޓަށް

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

  ދާއިރާ 
ފޮށީގެ 
  ޢަދަދު 

 ވޯޓުދިން ފިރިހެން  ވޯޓުދިން އަންހެން  ޙައްޤު ލިބިފައިވާ 
 ން ޖުމްލަ ވޯޓުދި 

  562  226  336  917  2  ކުމުންދޫ ަކއުންސިލް. ހދ

  400  198  202  437  2  ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލް . ތ

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

ވޯޓު ގުނައި . އޮފިޝަލެކެވެ 2އެއީ ވޯޓުގުނާ މަރުކަޒުގެ ވެރިޔާގެ އިތުރުން . މީހުންނެވެ 3ވޯޓުގުނުމުގެ މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވީ 
ވަގުތީ  ރަށްރަށުގައި ބެހެއްޓުނު ވޯޓުފޮށިތަކުން. ކުރެވުނެވެނިމުމުން ވަގުތީ ނަތީޖާ ހަދައި، ވަގުތީ ނަތީޖާ އެ މަރުކަޒެއްގައި އިޢުލާން 

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

 ރަސްމީ ނަތީޖާ ތައްޔާރުކުރުން  11.2

މުގެ މަސައްކަތް ކުރަުމންދިޔައިރު ފެކްސް މެދުވެރިކޮްށ ލިބުނު ނަތީޖާ ޝީޓްތައް ކަށަވުަރ ހެދުތީޖާ އިލެކްޝަންގެ ނަ-ބައި ދެ މި 

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

  

  ވަގުތީ އަދި ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރުން  11.3

ނޑިއަށާއި ކުމު. ހދ ނޑިއަށް މެންބަރުން ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލުން ހުސްވި. ތންދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވި ގޮ  އިންތިޚާބު  ގޮ

 ވީ ހޮނިހިުރ ދުވަހުގެ ރޭ މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް  14 އޭޕްރީލް 2012އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ -ބައި ދެ ކުރުމަށް ބޭއްވި 

  .އިޢުލާން ކުރެވުނެވެ



|ގެ ރިޕޯޓް އިލެކްޝަން -ގެ ބައި ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލް. އި ތކައުންސިލާ ކުމުންދޫ . ހދ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  8 

 

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

އިލެކްޝަންެގ - ބައިދެ މި . ކޮށްފައިވެއެވެ ގައި އިޢުލާން  11:30ވަނަދުވަހުގެ  17އޭޕްރީލް  2012އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ  

ެއ  ،ނަތީޖާތައް ބައްލަވައި ވެރިފައި ކުރެއްވުމަށްފަހު  މެންބަރުން އެ 5ކޮމިޝަނުގެ  ،ނީކޮށްފައިވަ  ވަގުތީ އަދި ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާން

 .ފެކެވެމެންބަރުން ސޮއި ކުރެއްވުމުން، ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަ

  އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ - ބައި  ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ . ހދ 11.3.1

  

  އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ - ގެ ބައި ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލް . ތ 11.3.2

އިލެކްޝަްނެގ -މި ދެ ބައި( .ރެވިފައެވެއިލެކްަޝންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ ވަނީ ސުަރކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކު- ދާއިރާގެ ބައި ދެމި 

  )ގައިވާ އިޢުލާން ލިސްޓުގައި  3 ޖަދުވަލު ތައްޢާންމުކުރި އިޢުލާން ނަތީޖާ ރަސްމީ

 ފައިސާ އާއި މާލީ ކަންކަން . 12
ނޑު ގޮތެއްގައި ުކރެވިފައިމަސައްކަތަށް  އިލެކްަޝންގެ- ބައިގެ ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލް. ކުންދޫ ކައުންސިލާއި ތ. ހދ ވާ މައިގަ

އި، ޗާޕުކުރަންޖެހުުނ ތަެކިތ ށާބޭނުންވާ ހުރިހާ ތަކެއްޗެއް ހޯދުމަޚަރަދުތަކަކީ ަދތުރުފަތުރު ކުރުމަށާއި، އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތަށް 
 ށް އޮފިޝަލުންނަވޯޓުގެ މަސައްކަތުގައި ޙަރާަކތްތެރިވި އިލެކްޝަނާ ގުޅޭގޮތުން ޢާންމު ކުރެވުނު އިޢުލާންތަކަށާއި، - ބައި އި، ށާޗާޕުކުރުމަ
  .ކަންކަމަށް ކުރެުވނު ޚަރަދު ތަކެވެނުންފަދަ އާއި ކެއުމާ ސައި ދިއިތުުރގަޑީގެ ފައިސާ އެލަވަންސާއި، ދޭންޖެހޭ 

  

އިންސައްތަ ލިބުނު ވޯޓު   # ފުރިހަމަނަން ދާއިމީ އެޑްރެސް އްޔަތު ޘިހައި

 1 ޢަބްދުލްޙާކީމް ޢަބްދުލްކަރީމް  ކުމުންދޫ. ނޫރާނީމާގެ، ހދ ޕީ.އާރް.ޑީ 123 22.61

 2 ޢާއިޝަތު ޙަސަން ކުމުންދޫ . ނޫވިލާގެ، ހދ ޕީ .ޑީ.އެމް 164 30.15

 3 މުޙައްމަދު ޝާފީ  ކުމުންދޫ. ރީޙުއްޞަބާ، ހދ އެމް.ޕީ.ޕީ 257 47.24

 
   :ޞައްޙަ ވޯޓު 544

:ވޯޓު ބާޠިލް 18 

:ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ޢަދަދު 917

އިންސައްތަ ލިބުނު ވޯޓު  # ފުރިހަމަނަން ދާއިމީ އެޑްރެސް އްޔަތު ޘިހައި
 

 1 އުޙުސައިން ޟިޔާ ފުށި ގާދިއް. ަސންލައިޓް، ތ އެމް.ޕީ.ޕީ 169 43.11

 2 މުޙައްމަދު އިރުޝާދު  ގާދިއްފުށި . ހަވީރީއައްސޭރި، ތ ޕީ .ޑީ.އެމް 223 56.89

 
  :ޞައްޙަ ވޯޓު 392

 
:ބާޠިލް ވޯޓު 8

:ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ޢަދަދު 434



ގެ ރިޕޯޓް އިލެކްޝަން -ގެ ބައި ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލް. އި ތކައުންސިލާ ކުމުންދޫ . ހދ| 9  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  

 

  ކުމުންދޫ ކައުންސިލް. ހދ 12.1

  

  

  

  

  

  

  ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލް . ތ 12.2

  

  

  

  

  

  

  

  

  އައިޓަމްކޯޑު   ތަފްޞީލު   ޚަރަދު 

 221 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު 

 001 221 ޚަަރދު  ރާއްޭޖގެ އެެތރޭަގއި ަކނުޑަމގުން ކުރާ ަދތުރު  2780.00
 003 221 ރާއްޭޖގެ އެެތރޭަގއި ވަިއގެ މަގުްނ ކުރާ ަދތުުރ ޚަަރދު  5062.50

7,842.56 
:ޖުމްލަ

 222 އޮފީސްހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 

އޮފީުހގެ ިޚދުަމުތަގއި އުޅޭަވުގތުަގއި އޮފީުހގަިއ ެދވޭ ކެއުމައިސައިފަދަ ަތކެތި 600.00 222 004 
:ޖުމްލަ 600.00

 223 އޮފީސްހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 

 001 223 ޓެލެފޯން ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް ަޚރަދު  540.00
 003 223 ބޯފެނާއި،ފާާޚނާެގ ޚިދުަމތުެގ ައުގދިނުމަްށ ކުާރ ޚަރަދު  210.00

 010 223 އިޢްލާން،ިއޝްިތާހރު، ެއންގުން އަިދ އިްޝތިރާްކ ޚަރަދު  37,134.77
 020 223 ޢާންުމ ފަިއދާައްށޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަަރދު  11,600.64
 999 223 އެހެިނހެްނއޮފީްސ ހިްނގުުމގެ ޚިދުމަތެުގ ޚަަރދު  19,850.00
:ޖުމްލަ 69,335.41

:ޖުމްލަ ޚަރަދު 77,777.97

  އައިޓަމްކޯޑު   ތަފްޞީލު   ޚަރަދު 

 221 ގެ ޚަރަދު ދަތުރުފަތުރު ކުރުމު

ނޑުަމުގން ުކރާ ދަތުުރ ޚަަރދު  2,568.00  001 221 ރާއްޭޖގެެއތެޭރގަިއ ކަ
 :ޖުމްލަ  2,568.00

 222 އޮފީސްހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 

 004 222 އޮފީުހގެ ިޚދުަމުތަގއި އުޅޭަވުގތުަގއި އޮފީުހގަިއ ެދވޭ ކެއުމައިސައިފަދަ ަތކެތި 720.00
:ލަޖުމް 720.00

 223 އޮފީސްހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 

 001 223 ޓެލެފޯން ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް ަޚރަދު  585.00
 003 223 ބޯފެނާއި،ފާާޚނާެގ ޚިދުަމތުެގ ައުގދިނުމަްށ ކުާރ ޚަަރދު  268.00

 010 223 އިޢްލާން،ިއޝްިތާހރު، ެއންގުން އަިދ އިްޝތިރާްކ ޚަރަދު  44,622.15
 020 223 ޢާންުމ ފަިއދާައްށޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަަރދު  5,495.04

 999 223 އެހެިނހެްނއޮފީްސ ހިްނގުުމގެ ޚިދުމަތެުގ ޚަަރދު  19,350.00
:ޖުމްލަ 70,320.19

:ުޖމްަލ ޚަރުަދ                                          73,608.19





ulwvudwj

2012 clIrcpEa 14

cTOpir eg cnwxckelia -iawb

egcliscnuawk ISufcaidWg .t iaWliscnuawk Udcnumuk .dh



1 
\\storage\Elections coordination and voter education division\By-Elections\N.Maafaru\\calendar 

 vwww.elections.gov.m: ވެބްސައިޓinfo@elections.gov.mvް: އީމެއިލް 3323997: ފެކްސް 9044003،0044843،3329567: ފޯން

`  
 

 
 
 

 
  

ނޑިއަށް ހުސްވެފައިވާ  ކައުންސިލުން ގާދިއްފުށި . ކުމުންދޫ އަދި ތ. ހދ   އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ  ކު މެންބަރަ ގޮ
  ގެ ކަލަންޑަރު ) 14 އޭޕްރީލް  2012( އިލެކްޝަން - ބައި 

  

  ޙަރަކާތުގެ ތަފްސީލް  މީލާދީ ތާރީޚް  ދުވަސް
ްދަތު
މުއ

  
  ވިލަރެސްކުރާ ފަރާތް

  އަންގާރަ
ފެބްރުއަރީ  28

2012  

 ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން ހަމަޖެއްސުްނ

46  

  ހިޔުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން
އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ، އިންތިޚާބު އިޢުލާނު ކުރުން
  އިޢުލާނުކުރުންފުރުޞަތު ހުޅުވިއްޖެކަން 

  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން  ވޯޓަރސް ރަޖިސްޓަރީ އެކުލަވާލުން

  ބުދަ
ފެބްރުއަރީ  29

2012  

  ވޯޓާރސް ރަޖިސްޓަރީ ގެޒެޓް ކުރުން
45  

  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

  ސެކްޝަންއެޑްމިން /ކޯޑިނޭޝަން  އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުން

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ 
  ރަށުގައި ޢާންމުކުރުން

  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން  

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ 
  ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓުގައި ޢާންމުކުރުން

  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން  

    44    2012މާޗް  1  ބުރާސްފަތި

    43    2012މާޗް  2  ހުކުރު

    42    2012މާޗް  3  ހޮނިހިރު

  2012މާޗް  4  އާދީއްތަ

  ކެންޑިޑޭޓުންގެ އަތްމަތީ ފޮތް ޕްރިންޓްކުރުން

41  

  ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޝަން
ވޯޓު ނަގާ މަރުކަޒުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުން 

  ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުން
  ހިޔުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން

ވޯޓު ނަގާ މަރުކަޒުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުން 
  ހޯދުމަށް ކުރާ އިޢުލާން ރަށުގައި ޢާންމުކުރުން

  ހިޔުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން

 ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޝަން  ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން މެޓީރިއަލް ތައްޔާރުކުރުން 

  2012މާޗް  5  ހޯމަ
އިންތިޒާމް ބައި އިލެކްޝަންގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ 

  ހަމަޖެއްސުމަށް އެޑްމިން ސެކްޝަނުގައި އެދުން
  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން  

  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން  39  ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަން އިޢުލާނު ކުރުން  2012މާޗް  6  އަންގާރަ

ramziyya
Stamp
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    38    2012މާޗް  7  ބުދަ

    37    2012މާޗް  8  ބުރާސްފަތި

    36   2012މާޗް  9  ހުކުރު

  2012މާޗް  10  ހޮނިހިރު
 ޝަކުވާހުށަހެޅުމުގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް ގެޒެޓްކުރެވުނު

  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން  35  ދުވަސް ހަމަވާމުއްދަތު

  2012މާޗް  11  އާދީއްތަ
ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕުކުރުމަށް ޙަވާލުވެފައިވާ ފަރާތަށް 

  34 އެކަން ލިޔުމުން އެންގުން
  އެޑްމިން ސެކްޝަން/ކޯޑިނޭޝަން

  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން ނަމޫނާ ތައްޔާރުކުރުންވޯޓު ކަރުދާހުގެ

    33    2012މާޗް  12  ހޯމަ

2012މާޗް  13  އަންގާރަ  
އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް 

  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން  32  )  3:00މެންދުރުފަހު (

2012މާޗް  14  ބުދަ  
ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަންގެ މެޓީރިއަލް ރަށަށް ފޮނުވުމަށް 

  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން  31  ތައްޔާރުކޮށް ނިންމުން 

  ބުރާސްފަތި
  

  2012މާޗް  15

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

30  

  ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޝަން

ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު 
  ހުޅުވާލުންް 

  ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޝަން

އަނބުރާ ގެންދިއުމުގެ ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން 
  މުއްދަތު ހަމަވާ ދުވަސް

 ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން
  

 
ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށް 
  ގުރުއަތުލުމަށްފަހު ނަންތައް އިޢުލާނު ކުރުން

 
 ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

  

 ނަތީޖާ ޝީޓާއި ވޯޓު ގުނާ ޕެކް ތައްޔާރުކުރުން
 

 ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން
  

 
 އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާ މެދު 

ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހަޅާ ވަގުތުން(ނިންމި ގޮތް އެންގުން 
 ) ގަޑިއިރުގެތެރޭގައި 48ފެށިގެން 

  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

 
ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށް 
    ގުރުއަތުލުމަށްފަހު ނަންތައް އިޢުލާނު ކުރުން

  
  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަްނއިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާމެދު    
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ނިންމާ ގޮތެއްގެ ސަބަބުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 
ކޯޓަށް (މައްސަލައާމެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމުން 

  )ދުވަސް 7ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 
ޝަކުވާތަކާމެދު ގޮތެއް ރަޖިސްޓަރީއަށް ހުށަހަޅާ

މުއްދަތު ހަމަވާ (ނިންމައި އެފަރާތްތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން 
  )ދުވަސްތެރޭގައި 5ތާރީޚުން ފެށިގެން 

  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

  
  ހުކުރު

    29    2012މާޗް  16

    28    2012މާޗް  17  ހޮނިހިރު

  2012މާޗް  18  އާދީއްތަ

  ޕްރިންޓްކުރުންކެންޑިޑޭޓު ލިސްޓް ތައްޔާރުކޮށް 

27  

  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން
  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން  ވޯޓުކަރުދާސް ޗާޕަށް ދިނުމަށްޓަކައި ފައިނަލްކުރުން

އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލާ މީހުންރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ 
  )ދުވަސް 10(ހުޅުވާލުން ފުރުޞަތު 

  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

    26   2012މާޗް  19  ހޯމަ

  2012މާޗް  20  އަންގާރަ

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާމެދު 
ނިންމާ ގޮތެއްގެ ސަބަބުން އެމައްސަލަ ކޯޓަށް 

އަންގާ ދުވަހުން (ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް 
  )ދުވަސް 5ފެށިގެން 

25  

  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

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

  )ދުވަސް 5އަންގާ ތާރީޚުްނ ފެށިގެން . (ތާރީޚް

  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

  އެޑްމިން ސެކްޝަންް/ކޯޑިނޭޝަން  ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕަށް ދިނުން

  2012މާޗް  21  ބުދަ

ދަތުރުފަތުރުގެ ހުރިހާ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައި 
  24  ނިންމުން

  އެޑްމިން ސެކްޝަންް

  ސެކްޝަން ލީގަލް  ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުންޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ 

  2012މާޗް  22  ބުރާސްފަތި
  
  23    

 2012މާޗް  23  ހުކުރު
 
  22    

    21    2012މާޗް  24  ހޮނިހިރު
    20    2012މާޗް  25  އާދީއްތަ
  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން  19  ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕުކޮށް ނިންމުން 2012މާޗް  26  ހޯމަ

  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން  18  ވޯޓު ކަރުދާސް ޗެކްކުރުން  2012މާޗް  27  އަންގާރަ
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  2012މާޗް  28  ބުދަ

ރަޖިސްޓަރީއަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކާމެދު އިލެކްޝަންސް 
ނުޖެހިގެން ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ގޮތަކާ މެދު ހިތްހަމަ 

ަހއިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާމެދު ހައިކޯޓުން 
ޙުކުމް އިއްވުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް 

ދުވަސް  15ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން (
  )ތެރޭގައި

  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން  17

  2012މާޗް  29  ބުރާސްފަތިި

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

  ސެކްޝަނާ ޙަވާލުކޮށް ނިންމުން

16  

  ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޝަން

ވޯޓު ނަގާ މަރުކަޒުތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ލިސްޓުތައް 
ތައްޔާރުކޮށް އިލެކްޝަންސް ޕްރިންޓްކޮށް ފޮނުވުމަށް 

  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަނާ  ޙަވާލުކުރުން
  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

ޥޯޓު ކަރުދާސް ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒަށް ފޮނުވުމަށްޓަކައި 
  ޕެކްކޮށް ނިންމުން

  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލާ މީހުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް 
  ހުޅުވާލި މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް

  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

 ހުކުރު
  

    15    2012މާޗް  30

2012މާޗް  31  ހޮނިހިރު    14    
  ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޝަނ  13  އޮބްޒާރވަރުންނާއި ރިޕޯޓަރުންގެ ފާސްދޫކޮށް ނިންމުން 2012އޭޕްރީލް  1  އާދީއްތަ

    12    2012އޭޕްރީލް  2  ހޯމަ

    11    2012އޭޕްރީލް  3  އަންގާރަ

  2012އޭޕްރީލް  4  ބުދަ
  
  10    

    9    2012އޭޕްރީލް  5  ބުރާސްފަތި

    8   2012އޭޕްރީލް  6  ހުކުރު
    7   2012އޭޕްރީލް  7  ހޮނިހިރު

  6  މާލޭގެ އޮފިޝަލުންގެ ޓްރޭނިންގ ބޭއްވުން  2012އޭޕްރީލް  8  އާދީއްތަ
ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން /އާރ. އެޗް

  ސެކްޝަން

  ހޯމަ
  2012އޭޕްރީލް  9

  
  ލީގަލް ސެކްޝަން  5  ރަށުގެ ކޮމްޕްލައިންޓްސް ބިއުރޯތައް ޤާއިމުކުރުން

  2012އޭޕްރީލް  10  އަންގާރަ
ވޯޓު ނަގާ މަރުކަޒުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުންގެ 

  ހިޔުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން  4  މަޢުލޫމާތު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ފޮނުވުން
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    3    2012އޭޕްރީލް  11  ބުދަ

  2012އޭޕްރީލް  12  ބުރާސްފަތި

ވޯޓު ނެގުމަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ އަދި ސެކިއުރިޓީ 
  ރަށަށް ފުރުންްސާމާނާ އެކު މާލެއިން ދާ އޮފިޝަލުން 

2  

  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން/އެޑްމިން

  ރަށުގެ އޮފިޝަލުންގެ ޓްރޭނިންގ ބޭއްވުން
 އާރ. އެޗް /ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން

  ސެކްޝަން

  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން/އެޑްމިން  1  ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒުތައް ތައްޔާރުކޮށް ނިންމުން 2012އޭޕްރީލް  13  ހުކުރު

  ހޮނިހިރ
  

  2012އޭޕްރީލް  14
  

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

0  

  

    )ން ފެށިގެން 4:30ހަވީރު (ވޯޓު ގުނުން 

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

  މީޑިޔާ ޔުނިޓް/ސެކްޝަން

  2012އޭޕްރީލް  15  އާދީއްތަ
އޮފިޝަލުން ވޯޓު ކަރުދާހާ އެކު މާލެ މާލެއިން ދިޔަ 

    އައުން
  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން/އެޑްމިން

  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން/ޓީ.އައި  ތައްޔާރުކުރުން އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ- ބައި 2012އޭޕްރީލް  16  ހޯމަ

  2012އޭޕްރީލް  17  އަންގާރަ
    އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާނު ކުރުން- ބައި

ކޯޑިނޭޝަން /ޔުނިޓްްމީޑިޔާ 
  ސެކްޝަން

    ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރަން ފެށުން
ކޯޑިނޭޝަން /ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން

  ސެކްޝަން
  

 2012 ފެބްރުއަރީ 28  



ramziyya
Stamp



3ޖަދުވަލު   

ކުރެވުނު ގުޅޭގޮތުން  ނާ އިލެކްޝަން - ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ބައި . ކުމުންދޫ ކައުންސިލާއި ތ. ހދ

  ންތަކުގެ ލިސްޓު އިޢުލާ 

  

  

  އިޢުލާންކުރި ތާރީޚް  އިޢުލާން ނަންބަރު  އިޢުލާންގެ ތަފްޞީލު 

  2012  ފެބްރުއަރީ A(CA)-2012/4428  އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން - ބައިގެ ކުމުންދޫ ކައުންސިލް . ހދ

  2012ފެބްރުއަީރ  A(CA)-2012/4528  އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން-ބައި ގެ ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލް. ތ

  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)-2012/10517  އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ -ބައި  ކުމުންދޫކައުންސިލްގެ . ހދ

  2012އޭޕްރީލް  A(CA)-2012/10617  އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ -ބައި  ގާދިއްފުށީކައުންސިލްގެ. ތ
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