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ﺑﺴـﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤـﻦ اﻟﺮﺣـﻴﻢ
 .1ފެށުން
اﳊﻤـﺪﷲ رب اﻟﻌـﺎﳌﲔ ،واﻟﺼـﻼة واﻟﺴ ــﻼم ﻋﻠـﻰ أﺷــﺮف اﳌﺮﺳ ــﻠﲔ ،وﻋـﻠﻰ اﻟـﻪ وﺻﺤـﺒﻪ أﲨ ــﻌﲔ
ކއުންސިލުންނާއި ،ތ .ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލުން ހުސްވި ގޮނޑިއަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށްޓަކައި،
މި ރިޕޯޓަކީ ،ހދ .ކުމުންދޫ ަ
ހ ބޭއްވި މި ދެ ދާއިރާގެ ދެ ބައި-އިލެކްޝަން ހިނގާދިޔަގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލައި
 2012އޭޕްރީލް  14ވީ ޮ
ހރު ދުވަ ު
ހނި ި
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓެކެވެ.

 1.1ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ ދެ ދާއިރާ އަކުން ގޮނޑި ހުސްވުން
ޤާނޫނު ނަންބަރު) 10/2010 :ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު( ގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ
ގޮތުގެމަތިން ،މި ދެ ދާއިރާއިން ހުސްވެފައިވާ ދެ ގޮނޑިއަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް 2012 ،އޭޕްރީލް 14ގައި
ބައި-އިލެކްޝަން ބާއްވާގޮތަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމިއެވެ.

 1.1.1ހދ .ކުމުންދޫ ކައުންސިލް
އ
ދ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ،ހދ .ކުމުންދޫ ،މުރިނގު ،އިބްރާހީމް ވަޙީދު 2012 ،ފެބްރުއަރީ  17ގަ ި
ހދ .ކުމުން ޫ
ކއުންސިލްގެ
ރ  19ގައި ،ހދ .ކުމުންދޫ ަ
ނިޔާވެފައިވާތީ ،އެ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަނެއް ބާއްވައިދިނުމަށް  2012ފެބްރުއަ ީ
ކމިޝަންގައި އެދުމުންނެވެ.
އިދާރާއިން މި ޮ

 1.1.2ތ .ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލް
ތ .ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ،ތ .ގާދިއްފުށީ ،ހުސްނޫވާދީ ،މުޙައްމަދު ޝަމީމް 2012 ،ފެބްރުއަރީ  9ގައި
އިސްތިއުފާ ދީފައިވާތީ ،އެ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަނެއް ބާއްވައިދިނުމަށް  2012ފެބްރުއަރީ  9ގައި ،ތ .ގާދިއްފުށީ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މި ކޮމިޝަންގައި އެދުމުންނެވެ.

 .2ބައި-އިލެކްޝަނަށް އިޢުލާން ކުރުން
ޞތު  2012ފެބްރުއަރީ  29ވީ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު  9:00ން ފެށިގެން 2012
މތިލުމުގެ ފުރު ަ
މި ދެ ބައި-އިލެކްޝަނަށް ކުރި ަ
ނ
މާޗް  13ވީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހަވީރު  3:00ގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލެވުނުކަން 2012 ،ފެބްރުއަރީ  28ގައި ޢާންމުކޮށް އިޢުލާ ް
ކުރެވުނެވެ .މި ދެ ބައި-އިލެކްޝަން ބޭއްވުމަށްޓަކައި ު
ތ
ކ ު
ކރަންޖެހޭ މުހިންމު މަސައްކަތްތައް ހިމެނޭގޮތަށް ބައި-އިލެކްޝަންގެ މަސައް ަ
ތާވަލެއް އެކުލަވާލެވުނެވެ) .ބައި-އިލެކްޝަންގެ ކަލަންޑަރު ޖަދުވަލު  1ގައި(

2

ހދ .ކުމުންދޫ ކައުންސިލާއި ތ .ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރިޕޯޓް |

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

 .3އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާ ބެލުން
އ
ޝކުވާތައް ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުނެވެ .އެގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަ ް
ަ
ގތުން ހުށަހެޅޭ
ދ ބައި-އިލެކްޝަނާ ގުޅޭ ޮ
މި ެ
ނ
ކއުންސިލުންނާއި ތ .ގާދއްފުށީ ކައުންސިލުން 2012 ،މާޗް ް 4
ބަލައިގަންނާނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންނާއި ،ހދ .ކުމުންދޫ ަ
 2012އޭޕްރީލް  16ގެ ނިޔަލަށް ،ކަމަށްވެސް ކަނޑައެޅުނެވެ 14 .އޭޕްރީލް  2012ގަ ި
ކއުންސިލްގެ
އ ބޭއްވުނު ހދ .ކުމުންދޫ ަ
ނ
އއް ހުށައެޅިފައެއް ނުވެއެވެ .ތ .ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަނާއި ގުޅިގެ ް
ބައި-އިލެކްޝަނާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ޝަކުވާ ެ
ވލު 2
ބހޭ ރިޕޯޓް ޖަދު ަ
ވ) .ދެ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ޝަކުވާއާ ެ
ކވާއެކެ ެ
ބައި-އިލެކްޝަނާ ގުޅިގެން ހުށައެޅިފައިވަނީ އެންމެ ޝަ ު
ގައި(

 .4ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމިގޮތް އެންގުން
ކރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ އެޕްލިކޭޝަން ބަލައިގަތުމުގެ މަސައްކަތް  2012ފެބްރުއަރީ  29ން ފެށިގެން
މި ދެ ބައި-އިލެކްޝަނަށް ު
ރޔަށް ގެންދެވުނެވެ .މި މުއްދަތުގެ ތެރޭ ަ
 2012މާޗް  13ށް ކު ި
ގއި ހދ .ކުމުންދޫ ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލުމަށް  3ފަރާތުން އަދި ތ.
ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލުމަށް  2ފަރާތުން ހުށައެޅިވެ .މި ދެ ބައި-އިލެކްޝަނަށް ކުރި ަ
ސ
ސޔާ ީ
ވސް ި
މތިލި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކީ ެ
ޕާޓިގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރި ކެންޑިޑޭޓުންކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.
ރއަތުލުން ބޭއްވީ  2012މާޗް  15ވަނަ
ކ ި
މި ދެ ބައި-އިލެކްޝަނަށް ު
ރމަށްޓަކައި ގު ު
ނތައް ތަރުތީބު ކު ު
ރމަތިލި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަ ް
ކރުމަށްފަހު
ޝނުގައެވެ .ވާދަކުރި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ު
ޝންސް ކޮމި ަ
ދުވަހުއެވެ .ގުރުއަތުލުން ބޭއްވުނީ އިލެކް ަ
ތ
ޞ ު
ކެންޑިޑޭޓުންނާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރިއެވެ) .ބައި-އިލެކްޝަންތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރު ަ
ހުޅުވާލުމަށް ކު ެ
ރވުނު އިޢުލާންތައް ޖަދުވަލު  3ގައިވާ އިޢުލާން ލިސްޓުގައި(

 .5ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ ޙަވާލުކުރުން
ކރި  5ކެންޑިޑޭޓުންނަށްވެސް ،އެ ދާއިރާއެއްގެ ބައި-އިލެކްޝަންގައި ވޯޓު ދިން މީހުންގެ 10%
މި ދެ ބައި-އިލެކްޝަންގައި ވާދަ ު
ލ
ކންޑިޑޭޓުންނަށް ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ ޙަވާ ު
ހރިހާ ެ
)ދިހައެއް އިންސައްތަ( އިން ފެށިގެން މަތީގެ ޢަދަދަކަށް ވޯޓުލިބިފައިވާތީު ،
ނވެ.
ކުރަމަށްޓަކައި  2012އޭޕްރީލް  22ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ވައުޗަރ ފޮނުވު ެ

 .6ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ
މންދޫ ކައުންސިލާއި ،ތ.
ސޓަރީ އެކުލަވާލައި ،ހދ .ކު ު
މި ދެ ބައި-އިލެކްޝަނަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖި ް
ގ
ރ ެ
ކ ު
ސރު ާ
ަ
ޞއްޙަ ކުރުމަށްފަހު 2012 ،ފެބްރުއަރީ  29ގައި ދިވެހި
ަ
ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން ރަޖިސްޓަރީ
ށ
ރތަކުން ރަޖިސްޓަރީއަ ް
އށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ދިން މުއްދަތުގައި އެއްވެސް ފަ ާ
ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވުނެވެ .ރަޖިސްޓަރީ ަ
ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާފައެއް ނުވެއެވެ.
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3

 .7ވޯޓުލާތަން ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން
ރމަށް
ކ ު
މި ދެ ބައި-އިލެކްޝަންގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއް ނުވަތަ ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް އެދޭ މީހުން ރަޖިސްޓަރީ ު
ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށް ،އެކަމަށް  10ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދެވުނެވެ.

ރ
ޓ ީ
މި މުއްދަތުގައި މާލޭގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސް ަ

ކުރިގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ތާވަލުގައި އެވަނީއެވެ.
ކރި މީހުންގެ ޢަދަދު
ރ ު
ރަޖިސްޓަ ީ

ދާއިރާ
ކއުންސިލް
ހދ .ކުމުންދޫ ަ

136

ތ .ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލް

201

 .8ޢާންމު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ކެމްޕެއިން
އ-
އށް ގެންދާގޮތަށް ރާވައި ،މި ބަ ި
މި ދެ ބައި-އިލެކްޝަނަށް އަމާޒުކޮށް ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރި ަ
ގތެރޭގައި ޕޯސްޓަރ ،ފްލަޔަރ އަދި ލީފްލެޓް ހިމެނެއެވެ .ޢާންމުން
ރކުރެވުނެވެ .އޭ ެ
އިލެކްޝަންތަކަށް ބޭނުންވާ މެޓީރިއަލް ތައްޔާ ު
ރ ތަކެތި މި ދެ ރަށުގެ އެކި ސަރަޙައްދުގައި ހިއްޕައި ގޭގެއަށާއި މީހުންނަށް ބަހައި ހެދުނެވެ .އަދި އެ
ކ ި
މށް ތައްޔާރު ު
ހޭލުންތެރިކުރު ަ
އންސިލުގެ އިދާރާގެ އަޑުގަދަ ކުރާ ބޭނުންކޮށްގެން ތަފާތު މެސެޖްތައް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވުނެއެވެ.
ރަށްރަށުގެ ކަ ު

 .9ވޯޓު ނެގުމަށް ތައްޔާރުވުން
 9.1ބައި-އިލެކްޝަންގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ މީހުން
ޙރަކާތްތެރިވާނޭ އޮފިޝަލުން ހޯދީ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކޮށްގެންނެވެ .މި
މި ދެ ބައި-އިލެކްޝަނަށް ބޭނުންވާ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ަ
މޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނާއެކު ޖުމުލަ  68މީހުން ،ހދ.
އ މި ކޮ ި
އކި މަސައްކަތްތަކުގަ ި
ފަހަރުގެ މި ބައި-އިލެކްޝަންތަކާބެހޭ އެކި ެ
ގ
ކުމުންދޫ ،ތ .ގާދިއްފުށި އަދި މާލޭގައި ޙަރަކާތްތެރިވެފައި ވެއެވެ .މި ދެ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން ެ
މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމަށް  2ރަށު ކައުންސިލް އިދާރާއިން  2އޮފިޝަލަކު ޢައްޔަން ކުރެވުނެވެ.

 9.2މަޢުލޫމާތާއި އިރުޝާދު ދިނުން
ޤާނޫނު ނަންބަރު) 11/2008 :އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( ގެ  34ވަނަ މާއްދާގައި ވާ ގޮތުގެ މަތީން ،ވޯޓުނެގުމުގެ
ހ
ކރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާވަރަށް އެ މީހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ބެ ޭ
މ އަދާ ު
ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަން ތިބި މީހުންނަށް އެ މީހުންގެ ޛިން ާ
މަޢުލޫމާތާއި އިރުޝާދު ދީ ތަމްރީނު ކުރެވުނެވެ.
ށ
ނން މި ދެ ބައި-އިލެކްޝަންގައި ވޯޓުނެގުމަ ް
ރވި ފަރާތްތަކަށާއި ،ކޮމިޝަ ު
ވޯޓުގެ މަސައްކަތުގައި މާލޭގައި ޙަރަކާތްތެ ި
ޝންސް
ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށްރަށުގައި ޓްރެއިނިންގ ދިނުމަށް ވަޑައިގެންނެވި މުވައްޒަފުންނަށް  2012އޭޕްރީލް  9ގައި އިލެކް ަ
4
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އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

އ
ގ ި
އ ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ .މި ދެ ބައި-އިލެކްޝަންގައި ވޯޓުނެގުނު ރަށްރަށު ަ
ކޮމިޝަންގައި ،ޓްރެއިނިންގ ޕޮރޮގްރާމެ ް
ޔ
ނނަށް މަޢުލޫމާތާއި އިރުޝާދު ދިނީ ،ކޮމިޝަނުން ވޯޓުނެގުމުގެ މަސައްކަތަށް އެ ރަށަށް ދި ަ
ކތްތެރިވި ީ
މހު ް
ވޯޓުނެގުމުގައި ޙަރަ ާ
ވ.
ކރު ދުވަހުއެ ެ
އޮފިޝަލުންގެ ޓީމުން 2012 ،އޭޕްރީލް  13ވީ ހު ު

 9.3ވޯޓިންގ ކޯޑިނޭޓަރުންނާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުން
މި

ދެ

ބައި-އިލެކްޝަންގެ

ވޯޓުނެގުމަށްބެހެއްޓި

3

ވޯޓުފޮށީގެ

މަސައްކަތްތައް

ހިނގާނުހިނގާގޮތް

ބެލުމަށްޓަކައި

ރ
ކ ި
ތރިވިއެވެ .އެގޮތުން ކޯޑިނޭޓަރުން ޗެކް ު
މވައްޒަފުން ކޯޑިނޭޓަރުންގެ ގޮތުގައި ޙަރަކާތް ެ
ލކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ު
އި ެ
ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި-:


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



ވޯޓުނަގަން ފެށީއްސުރެ ނިމެންދެން ކޮންމެ ގަޑިއަކު އެއްފަހަރު ދިމާވަމުންދާ މައްސަލަތައްސާފުކުރުން؛

އ
ކ ި
ޓ ަ
ރށުގައި ދިމާވަމުންދާ މައްސަލަތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި ،އެކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށް ަ
ހއްދާއިަ ،
 ވޯޓު ނަގާ ސަރަ ަ
ކރަމުން ގެންދިޔުން ހިމެނެއެވެ.
ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ު

 9.4ވޯޓު ފޮށި
މި ދެ ބައި-އިލެކްޝަންގައި ،ހދ .ކުންދޫ އަދި ތ .ގާދިއްފުށީގައި ބެހެއްޓި  2ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓީ އެ ދެ ރަށުގެ ސްކޫލް ހޯލުގައެވެ.
އން މާލޭގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުން ވޯޓުލުމަށް ،ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓީ އަމީނިއްޔާ
ހދ .ކުމުންދޫ މީހުންގެ ތެރެ ި
ނ
ޓރީ ކޮށްފައިވާ މީހު ް
ސްކޫލްގެ އޯކިޑް މާލަމުގައެވެ .އަދި ތ .ގާދިއްފުށީ މީހުންގެ ތެރެއިން މާލޭގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސް ަ
ޓ
އ ާ
ޖއްސައި ،ބަހަ ް
ކޅުގައެވެ) .ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒުތައް ހަމަ ަ
ސކޫލްގެ ހޯލުގެ އިރުމަތީ ޮ
ރ ް
ވޯޓުލުމަށް ،ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓީ އިސްކަންދަ ު
ޢލާން ޖަދުވަލު 3
ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި ،ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި ،ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން ޢާންމުކުރި އި ު
ގައިވާ އިޢުލާން ލިސްޓުގައި(

 9.5ވޯޓު ކަރުދާސް
އކަތް ޙަވާލުކުރީ 2012 ،ވަނަ
ޕކުރުމުގެ މަސަ ް
ކރުމަށްފަހު ،ވޯޓުކަރުދާސް ޗާ ު
ރދާސް ފަރުމާ ު
މި ދެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުކަ ު
ށދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން
ވޓު ކަރުދާސް ޗާޕުކޮ ް
އ-އިލެކްޝަންތަކުގެ ޯ
އަހަރު ބޭއްވޭ ބަ ި
ބކޮށްފައިވާ ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަރސް އެންޑް
ކުރުމުން ު
ތގެ ތެރެއިން ،މި ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބިޑް ކާމިޔާ ު
މތިލާފައިވާ ތިން ފަރާ ު
ރ ަ
ކ ި
ޕަބްލިޝާރޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ .މި  2ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަނަށް ޗާޕްކުރި

ރދާހުގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައިވާ
ވޯޓުކަ ު

ކރީ  25ގަނޑުންނެވެ.
ދހުގެ ފޮތް ތައްޔާރު ު
ތާވަލްގައި އެވަނީއެވެ .ވޯޓުކަރު ާ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

|ހދ .ކުމުންދޫ ކައުންސިލާއި ތ .ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރިޕޯޓް

5

ދ
ޢދަ ު
ގ ަ
ހ ެ
ރދާ ު
ވޯޓު ކަ ު

ރ
ދާއި ާ

ދ
ދ ު
ނގެ ޢަ ަ
މީހު ް

ލ
ކއުންސި ް
ނދޫ ަ
ކމު ް
ހދު .

917

950

ލ
ށ ކައުންސި ް
ދއްފު ީ
ގ ި
ތާ .

434

450

އ
ކޅެ ް
ސ ޮ
ތ ޗެކްކޮށް ބެލުނެވެ .އެގޮތުން ކޮންމެ ވޯޓުކަރުދާ ް
ދހުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުރި ޯ
ކރު ާ
ޗާޕްކުރެވުނު ވޯޓު ަ
ރ އެކަމަށް ވަކިބަޔަކު ޚާއްޞަ ކޮށްގެންނެވެ .ވޯޓު
ކ ީ
ގ މަސައްކަތް ު
ކރުމު ެ
ދސް ޗެކް ު
ނވެ .ވޯޓުކަރު ާ
ވކިން ބަލައި ޗެކްކުރެވު ެ
ވަކި ަ
ޗކްކޮށް ކޮންމެ ވޯޓުފޮށްޓަކަށް
އކަތް ނިމުމާއެކު ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓު ެ
ކކުރުމުގެ މަސަ ް
ކަރުދާސްތައް ޗެ ް
އ ބަންދުކުރެވުނެވެ .މި ދެ ދާއިރާގެ ބައި-
ފޮނުވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢަދަދަށް ވޯޓުކަރުދާސް ސެކިއުރިޓީ އުރަތަކުގަ ި
ރވުނު ގޮތުގެ ތަފްޞީލު މި ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރެވުނެވެ) .މި ދެ ބައި-
ސ ޗާޕު ކު ެ
އިލެކްޝަންގައި ވޯޓުކަރުދާ ް
ދހުގެ ތަފްޞީލް ޢާންމުކުރި އިޢުލާން ޖަދުވަލު  3ގައިވާ އިޢުލާން ލިސްޓުގައި(
އިލެކްޝަނަށް ޗާޕުކޮށްފައިވާ ވޯޓު ކަރު ާ

 9.7ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް
ދ
މި ދެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުނެގުމާއި ވޯޓުގުނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދިޔަވަގުތުގައި ،ހދ .ކުމުންދޫގައާއި ތ .ގާދިއްފުށީގައި އަ ި
ހއްޓުމުގެ އިންތިޒާމް ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
މާލޭގައި ވޯޓުނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަޙައްދުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ބެލެ ެ
ތރިކަން
ސަރވިސަސްގެ ފަރާތުން ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުން އެދި ދެންނެވުނެވެ .މިކަމުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސްގެ އެހީ ެ
ވަރަށް ފުރިހަމަޔަށް ލިބުނެވެ.
ކންމެ ވޯޓުފޮށްޓެއްގައި ،ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ އުފުލަން ޖެހުނީ،
އކަތް ހިނގަމުންދިޔައިރު ޮ
ވޯޓުނެގުމުގެ މަސަ ް
ކމިޝަނުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ފަރާތަށެވެ.
ވޯޓުފޮށީގެ ކިއު ބެލެހެއްޓުމަށް އިލެކްޝަންސް ޮ

 .10އޮބްޒަރވަރުންނާއި މޮނިޓަރުން އަދި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން
މި ދެ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަން އޮބްޒަރވްކޮށް މޮނިޓަރ ކުރުމަށާއި ،ވޯޓު ނެގުމާއި ވޯޓު ގުނުމުގެ ކަންތައް ހިނގާ ނުހިނގާ
ގޮތް ބެލުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ެ
ޖސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މަދަނީ
ވ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށާއި ،ރަ ި
ރ ާ
ކންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނަށާއި ،ޝައުޤުވެ ި
ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ،އަމިއްލަ ޮ
ގތުން އެދޭ ފަރާތްތަކަށާއި ނޫސް މަޖައްލާތަކަށް  2012ފެބްރުއަރީ  16ން  2012މާރޗް 1
ރމަށް ހުޅުވާލި މުއްދަތުގައި ،ފޯމު ހުށައެޅި އަދި ފުރުޞަތު ދެވުނު
ށ މޮނިޓަރ ކު ު
ށް އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވުނެވެ .އޮބްޒަރވްކޮ ް
ފަރާތްކުގެ ޢަދަދު ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެ ވަނީއެވެ.

ރ
ދާއި ާ

6

ޅ
ހުށަހެ ި

ފުރުޞަތު ދެވުނު
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6

6
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އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

 .11ވޯޓުނެގުމާއި ،ވޯޓުގުނުމާއި ނަތީޖާ އިޢުލާން ކުރުން
 11.1ވޯޓުނެގުމާއި ވޯޓުގުނުން
މި ދެ ދާއިރާއިން ހުސްވި  2ގޮނޑިއަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބޭއްވި  2ބައި-އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުނެގުން ބޭއްވުނީ 2012
އޭޕްރީލް  14ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނު  8:00ން ހަވީރު  4:00ށް ހދ .ކުމުންދޫ ،ތ .ގާދިއްފުށި އަދި މާލޭގައެވެ.
މި ދެ ބައި-އިލެކްޝަންގައި ކޮންމެ ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒެއްގައި  6އޮފިޝަލުން ޙަރަކާތްތެރިވާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި ވީނަމަވެސް ،ތ.
ގާދިއްފުށީގައި ބެހެއްޓި ވޯޓުފޮށްޓާއި ،ތ .ގާދިއްފުށީގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލުމަށް މާލޭގައި ބެހެއްޓި ތ .އަތޮޅު ،މާލެ 2-ނަންބަރު
ވޯޓުފޮށްޓަށް  7އޮފިޝަލުން ހަމަޖެއްސުނެވެ.
ވޯޓުލާ ނިންމާގަޑި ޖެހުނުއިރު އެއްވެސް ވޯޓުފޮށްޓެއް ދޮށުގައި ވޯޓުލުމަށް ކިއުގައި މީހަކު ނެތުމުން ހަވީރު  4:00ގައި  4ވޯޓުފޮށި
ބަންދު ކުރެވުނެވެ.
ދާއިރާ

ފޮށީގެ

ޙައްޤު ލިބިފައިވާ

ވޯޓުދިން އަންހެން

ވޯޓުދިން ފިރިހެން

ޢަދަދު

ވޯޓުދިން ޖުމްލަ

ކއުންސިލް
ހދ .ކުމުންދޫ ަ

2

917

336

226

562

ތ .ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލް

2

437

202

198

400

ކޮންމެ ވޯޓުފޮށްޓެއްވެސް ބަންދުކުރުމަށްފަހު  30މިނިޓް ހަމަވުމުން ،ކެންޑިޑޭޓުން ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން ނެތްނަމަ ،އެ
މަރުކަޒަށް ވޯޓުލީ މީހުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން  3މީހުންގެ ހާޒިރުގަ ި
އ ވޯޓުގުނަން ފެށުނެވެ.
ވޯޓުގުނުމުގެ މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވީ  3މީހުންނެވެ .އެއީ ވޯޓުގުނާ މަރުކަޒުގެ ވެރިޔާގެ އިތުރުން  2އޮފިޝަލެކެވެ .ވޯޓު ގުނައި
ނިމުމުން ވަގުތީ ނަތީޖާ ހަދައި ،ވަގުތީ ނަތީޖާ އެ މަރުކަޒެއްގައި އިޢުލާން ކުރެވުނެވެ .ރަށްރަށުގައި ބެހެއްޓުނު ވޯޓުފޮށިތަކުން ވަގުތީ
ޖ ފެކްސްގެ ޒަރިއްޔާއިން ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުނެވެ .އަދި މާލޭގައި ބެހެއްޓުނު  2ވޯޓުފޮށީގެ ނަތީޖާ ވަގުތުން ކޮމިޝަނަށް
ނަތީ ާ
ގެނެވުނެވެ.

 11.2ރަސްމީ ނަތީޖާ ތައްޔާރުކުރުން
ރ
ށ ލިބުނު ނަތީޖާ ޝީޓްތައް ކަށަވަ ު
މންދިޔައިރު ފެކްސް މެދުވެރިކޮ ް
މި ދެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ނަތީޖާ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަ ު
ރވުނެވެ.
ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ނަތީޖާ ޝީޓުގައި ހުރި މަޢުލޫމާތު ޗެކްކޮށް ދެ ބައި-އިލެކްޝަނުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ ތައްޔާރުކު ެ

 11.3ވަގުތީ އަދި ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރުން
ބ
ހދ .ކުމުންދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވި ގޮނޑިއަށާއި ތ .ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލުން ހުސްވި ގޮނޑިއަށް މެންބަރުން އިންތިޚާ ު
ށ
ރ ދުވަހުގެ ރޭ މީޑިއާ މެދުވެރިކޮ ް
ކުރުމަށް ބޭއްވި ދެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ  2012އޭޕްރީލް  14ވީ ހޮނިހި ު
އިޢުލާން ކުރެވުނެވެ.
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

|ހދ .ކުމުންދޫ ކައުންސިލާއި ތ .ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރިޕޯޓް

7

އ-
ބ ި
އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 11/2008އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( ގެ  61ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،މި ދެ ަ
އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

ގ
 2012އޭޕްރީލް  17ވަނަދުވަހުގެ  11:30ގައި އިޢުލާން ކޮށްފައިވެއެވެ .މި ދެ ބައި-އިލެކްޝަން ެ

އ
ހެ ،
ވަގުތީ އަދި ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާން ކޮށްފައިވަނީ ،ކޮމިޝަނުގެ  5މެންބަރުން އެ ނަތީޖާތައް ބައްލަވައި ވެރިފައި ކުރެއްވުމަށްފަ ު
މެންބަރުން ސޮއި ކުރެއްވުމުން ،ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފެކެވެ.

 11.3.1ހދ .ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

1

މ
ޢަބްދުލްޙާކީމް ޢަބްދުލްކަރީ ް

ނޫރާނީމާގެ ،ހދ .ކުމުންދޫ

ޑީ.އާރް.ޕީ

123

22.61

2

ޢާއިޝަތު ޙަސަން

ދ
ނޫވިލާގެ ،ހދ .ކުމުން ޫ

އެމް.ޑީ.ޕީ

164

30.15

3

މުޙައްމަދު ޝާފީ

ރީޙުއްޞަބާ ،ހދ .ކުމުންދޫ

ޕީ.ޕީ.އެމް

257

47.24

#

ލިބުނު ވޯޓު

އިންސައްތަ

ފުރިހަމަނަން

ދާއިމީ އެޑްރެސް

ހައިޘިއްޔަތު

ޞައްޙަ ވޯޓު:

544

ބާޠިލް ވޯޓު:

18

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ޢަދަދު:

917

 11.3.2ތ .ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ
 1ޙުސައިން ޟިޔާއު

ސންލައިޓް ،ތ .ގާދިއްފުށި
ަ

ޕީ.ޕީ.އެމް

169

43.11

ދ
 2މުޙައްމަދު އިރުޝާ ު

ސރި ،ތ .ގާދިއްފުށި
ހަވީރީއައް ޭ

އެމް.ޑީ.ޕީ

223

56.89

#

ލިބުނު ވޯޓު

އިންސައްތަ

ފުރިހަމަނަން

ދާއިމީ އެޑްރެސް

ހައިޘިއްޔަތު

ޞައްޙަ ވޯޓު:

392

ބާޠިލް ވޯޓު:

8

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ޢަދަދު:

434

ގ
ނ ެ
ރކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވިފައެވެ) .މި ދެ ބައި-އިލެކްޝަ ް
ޝންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ ވަނީ ސަ ު
މި ދެ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކް ަ
ރަސްމީ ނަތީޖާ ޢާންމުކުރި އިޢުލާންތައް ޖަދުވަލު  3ގައިވާ އިޢުލާން ލިސްޓުގައި(

 .12ފައިސާ އާއި މާލީ ކަންކަން
ކރެވިފައިވާ
ޝންގެ މަސައްކަތަށް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ު
ހދ .ކުންދޫ ކައުންސިލާއި ތ .ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކް ަ
ކކީ ަ
ތ
ކ ި
ނ ތަ ެ
ދތުރުފަތުރު ކުރުމަށާއި ،އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ތަކެއްޗެއް ހޯދުމަށާއި ،ޗާޕުކުރަންޖެހު ު
ޚަރަދުތަ ަ
ރ ާ
ޗާޕުކުރުމަށާއި ،ބަ ި
ށ
ކތްތެރިވި އޮފިޝަލުންނަ ް
އ-އިލެކްޝަނާ ގުޅޭގޮތުން ޢާންމު ކުރެވުނު އިޢުލާންތަކަށާއި ،ވޯޓުގެ މަސައްކަތުގައި ޙަ ަ
ވނު ޚަރަދު ތަކެވެ.
ރގަޑީގެ ފައިސާ އާއި ކެއުމާ ސައި ދިނުންފަދަ ކަންކަމަށް ކުރެ ު
ދޭންޖެހޭ އެލަވަންސާއި ،އިތު ު

8

ހދ .ކުމުންދޫ ކައުންސިލާއި ތ .ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރިޕޯޓް |

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

 12.1ހދ .ކުމުންދޫ ކައުންސިލް
އައިޓަމްކޯޑު

221
221 001
221 003

ޚަރަދު

ތަފްޞީލު
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު
ދ
ރ ު
ރ ޚަ ަ
ދތު ު
މގުން ކުރާ ަ
ޑ ަ
ގއި ކަނ ު
ތރޭ ަ
ޖގެ އެ ެ
ރާއް ޭ

2780.00

ދ
ރ ު
ރ ޚަ ަ
ދތު ު
ނ ކުރާ ަ
އގެ މަގު ް
ގއި ވަ ި
ތރޭ ަ
ޖގެ އެ ެ
ރާއް ޭ

5062.50
ޖުމްލަ:

222
222 004

7,842.56

އޮފީސްހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
ތކެތި
ފދަ ަ
ސއި ަ
ވ ކެއުމައި ަ
ދ ޭ
އ ެ
ހގަ ި
ގއި އޮފީ ު
ގތު ަ
ވ ު
ގއި އުޅޭ ަ
ތ ަ
މ ު
ޚދު ަ
ހގެ ި
އޮފީ ު

600.00

ޖުމްލަ600.00 :

223
223 001
223 003
223 010
223 020
223 999

އޮފީސްހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
ޚރަދު
ދ ޓެލެކްސް ަ
ޓެލެފޯން ފެކްސް އަ ި

540.00

ދ
ރ ޚަރަ ު
ށ ކު ާ
ދނުމަ ް
ގ ި
އ ު
ގ ަ
މތު ެ
ގ ޚިދު ަ
ޚނާ ެ
ބޯފެނާއި،ފާ ާ

210.00

ދ
ކ ޚަރަ ު
ޝތިރާ ް
ދ އި ް
ގން އަ ި
އން ު
ހރުެ ،
ތ ާ
އޝް ި
އިޢްލާންި ،

37,134.77
11,600.64

ދ
ރ ު
ގ ޚަ ަ
ޚދުމަތު ެ
މގެ ި
ނގު ު
ސ ހި ް
ނއޮފީ ް
ނހެ ް
އެހެ ި

19,850.00

ދ
ރ ު
ށޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަ ަ
އ ް
އދާ ަ
މ ފަ ި
ޢާން ު

ޖުމްލަ69,335.41 :
ޖުމްލަ ޚަ ަ
ރދު77,777.97 :

 12.2ތ .ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލް
އައިޓަމްކޯޑު

221

ޚަރަދު

ތަފްޞީލު
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

ދ
ރ ު
ރ ޚަ ަ
ކރާ ދަތު ު
ގން ު
މ ު
އ ކަނޑު ަ
ރގަ ި
އތެ ޭ
ޖގެ ެ
 221 001ރާއް ޭ
ޖުމްލަ:
222
222 004

2,568.00
2,568.00

އޮފީސްހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
ތކެތި
ފދަ ަ
ސއި ަ
ވ ކެއުމައި ަ
ދ ޭ
އ ެ
ހގަ ި
ގއި އޮފީ ު
ގތު ަ
ވ ު
ގއި އުޅޭ ަ
ތ ަ
މ ު
ޚދު ަ
ހގެ ި
އޮފީ ު

720.00

ޖުމްލަ720.00 :
223

އޮފީސްހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

223 001

ޚރަދު
ދ ޓެލެކްސް ަ
ޓެލެފޯން ފެކްސް އަ ި

223 003

ދ
ރ ު
ރ ޚަ ަ
ށ ކު ާ
ގދިނުމަ ް
އ ު
ގ ަ
މތު ެ
ގ ޚިދު ަ
ޚނާ ެ
ބޯފެނާއި،ފާ ާ

223 010

ދ
ކ ޚަރަ ު
ޝތިރާ ް
ދ އި ް
ގން އަ ި
އން ު
ހރުެ ،
ތ ާ
އޝް ި
އިޢްލާންި ،

223 020

ދ
ރ ު
ށޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަ ަ
އ ް
އދާ ަ
މ ފަ ި
ޢާން ު

223 999

ދ
ރ ު
ގ ޚަ ަ
ޚދުމަތު ެ
މގެ ި
ނގު ު
ސ ހި ް
ނއޮފީ ް
ނހެ ް
އެހެ ި

585.00
268.00
44,622.15
5,495.04
19,350.00
ޖުމްލަ70,320.19 :
ލ ޚަރަ ު
ޖމް ަ
ު
ދ73,608.19 :

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

|ހދ .ކުމުންދޫ ކައުންސިލާއި ތ .ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރިޕޯޓް

9

ulwvudwj
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`

ހދ .ކުމުންދޫ އަދި ތ .ގާދިއްފުށި ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ
ބައި-އިލެކްޝަން ) 2012އޭޕްރީލް  (14ގެ ކަލަންޑަރު
މުއްދަތު

ދުވަސް

މީލާދީ ތާރީޚް

ޙަރަކާތުގެ ތަފްސީލް
ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން ހަމަޖެއްސު ް
ނ

އަންގާރަ

 28ފެބްރުއަރީ
2012

ހިޔުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން

އިންތިޚާބު އިޢުލާނު ކުރުން ،އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ

ފުރުޞަތު ހުޅުވިއްޖެކަން އިޢުލާނުކުރުން

ބުދަ

2012

46

ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

ވޯޓަރސް ރަޖިސްޓަރީ އެކުލަވާލުން

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

ވޯޓާރސް ރަޖިސްޓަރީ ގެޒެޓް ކުރުން

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުން
 29ފެބްރުއަރީ

ވިލަރެސްކުރާ ފަރާތް

45

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

ރަށުގައި ޢާންމުކުރުން

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓުގައި ޢާންމުކުރުން
ބުރާސްފަތި

 1މާޗް 2012

44

ހުކުރު

 2މާޗް 2012

43

ހޮނިހިރު

 3މާޗް 2012

42

އާދީއްތަ

 4މާޗް 2012

ހޯމަ

 5މާޗް 2012

އަންގާރަ

 6މާޗް 2012

ކެންޑިޑޭޓުންގެ އަތްމަތީ ފޮތް ޕްރިންޓްކުރުން

ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޝަން

ވޯޓު ނަގާ މަރުކަޒުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުން

ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުން

ވޯޓު ނަގާ މަރުކަޒުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުން

ހިޔުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން
41
ހިޔުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން

ހޯދުމަށް ކުރާ އިޢުލާން ރަށުގައި ޢާންމުކުރުން

ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޝަން

ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން މެޓީރިއަލް ތައްޔާރުކުރުން
ބައި އިލެކްޝަންގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ އިންތިޒާމް

ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

ހަމަޖެއްސުމަށް އެޑްމިން ސެކްޝަނުގައި އެދުން
ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަން އިޢުލާނު ކުރުން

ކޯޑިނޭޝަން/އެޑްމިން ސެކްޝަން

39

ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

1
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ބުދަ

 7މާޗް 2012

38

ބުރާސްފަތި

 8މާޗް 2012

37

ހުކުރު

 9މާޗް 2012

36

ހޮނިހިރު

 10މާޗް 2012

އާދީއްތަ

 11މާޗް 2012

ހޯމަ

 12މާޗް 2012

އަންގާރަ

 13މާޗް 2012

ބުދަ

 14މާޗް 2012

ގެޒެޓްކުރެވުނު ރަޖިސްޓަރީއަށް ޝަކުވާހުށަހެޅުމުގެ
މުއްދަތުހަމަވާ ދުވަސް

35

ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕުކުރުމަށް ޙަވާލުވެފައިވާ ފަރާތަށް
އެކަން ލިޔުމުން އެންގުން

34

ވޯޓު ކަރުދާހުގެ ނަމޫނާ ތައްޔާރުކުރުން
33
އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
)މެންދުރުފަހު (3:00

ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަންގެ މެޓީރިއަލް ރަށަށް ފޮނުވުމަށް
ތައްޔާރުކޮށް ނިންމުން

32

ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

31

ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޝަން

ކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން
ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު

ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޝަން

ހުޅުވާލުން

ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދިއުމުގެ

ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

މުއްދަތު ހަމަވާ ދުވަސް

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށް
ބުރާސްފަތި

ކޯޑިނޭޝަން/އެޑްމިން ސެކްޝަން
ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

ބައި-އިލެކްޝަން އޮބްޒާރވް ކުރުމަށާއި ،މޮނިޓަރ

ގުރުއަތުލުމަށްފަހު ނަންތައް އިޢުލާނު ކުރުން

 15މާޗް 2012

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

ނަތީޖާ ޝީޓާއި ވޯޓު ގުނާ ޕެކް ތައްޔާރުކުރުން

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާ މެދު

ނިންމި ގޮތް އެންގުން )ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހަޅާ ވަގުތުން

30

ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން
ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

ފެށިގެން  48ގަޑިއިރުގެތެރޭގައި(

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށް

ގުރުއަތުލުމަށްފަހު ނަންތައް އިޢުލާނު ކުރުން
އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާމެދު

ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން
ނ
ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަ ް
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ނިންމާ ގޮތެއްގެ ސަބަބުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ
މައްސަލައާމެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމުން )ކޯޓަށް

ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  7ދުވަސް(

ރަޖިސްޓަރީއަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކާމެދު ގޮތެއް
ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

ނިންމައި އެފަރާތްތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން )މުއްދަތު ހަމަވާ

ތާރީޚުން ފެށިގެން  5ދުވަސްތެރޭގައި(
 16މާޗް 2012

29

ހޮނިހިރު

 17މާޗް 2012

28

އާދީއްތަ

 18މާޗް 2012

ހުކުރު

ކެންޑިޑޭޓު ލިސްޓް ތައްޔާރުކޮށް ޕްރިންޓްކުރުން
ވޯޓުކަރުދާސް ޗާޕަށް ދިނުމަށްޓަކައި ފައިނަލްކުރުން
އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލާ މީހުންރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ

ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން
27

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން ) 10ދުވަސް(
 19މާޗް 2012

ހޯމަ

ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

26
އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާމެދު
ނިންމާ ގޮތެއްގެ ސަބަބުން އެމައްސަލަ ކޯޓަށް

ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް )އަންގާ ދުވަހުން
ފެށިގެން  5ދުވަސް(

ރަޖިސްޓަރީއަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކާމެދު އިލެކްޝަންސް

އަންގާރަ

 20މާޗް 2012

ބުދަ

 21މާޗް 2012

ބުރާސްފަތި

 22މާޗް 2012

23

ހުކުރު

 23މާޗް 2012

22

ހޮނިހިރު

 24މާޗް 2012

21

ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ގޮތަކާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން

25
ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

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

ކޯޑިނޭޝަން/އެޑްމިން ސެކްޝަން

ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕަށް ދިނުން
ދަތުރުފަތުރުގެ ހުރިހާ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައި

އާދީއްތަ

ނިންމުން

24

ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުން

 25މާޗް 2012

އެޑްމިން ސެކްޝަން
ލީގަލް ސެކްޝަން

20

ހޯމަ

 26މާޗް 2012

ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕުކޮށް ނިންމުން

19

ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

އަންގާރަ

 27މާޗް 2012

ވޯޓު ކަރުދާސް ޗެކްކުރުން

18

ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

3
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ރަޖިސްޓަރީއަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކާމެދު އިލެކްޝަންސް
ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ގޮތަކާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން

ބުދަ

 28މާޗް 2012

ބުރާސްފަތި

 29މާޗް 2012

ހއިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާމެދު ހައިކޯޓުން
ަ

ޙުކުމް އިއްވުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް

17

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

)ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  15ދުވަސް

ތެރޭގައި(
ޓްރޭނިންގ ޕެކް އަދި ވޯޓު ނަގާ ދުވަހު ވޯޓު ނަގާ
މަރުކަޒުތަކުގައި ހިއްޕުމަށް ބޭނުންވާ ޕޯސްޓަރުތައް

ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޝަން

ތައްޔާރުކޮށް ނިންމައި އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން

ސެކްޝަނާ ޙަވާލުކޮށް ނިންމުން

ވޯޓު ނަގާ މަރުކަޒުތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ލިސްޓުތައް

ޕްރިންޓްކޮށް ފޮނުވުމަށް ތައްޔާރުކޮށް އިލެކްޝަންސް

16

ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަނާ ޙަވާލުކުރުން

ޥޯޓު ކަރުދާސް ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒަށް ފޮނުވުމަށްޓަކައި

ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

ޕެކްކޮށް ނިންމުން

އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލާ މީހުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

ހުޅުވާލި މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް

ހުކުރު

 30މާޗް 2012

15

ހޮނިހިރު

 31މާޗް 2012

14

އާދީއްތަ

 1އޭޕްރީލް 2012

ހޯމަ

 2އޭޕްރީލް 2012

12

އަންގާރަ

 3އޭޕްރީލް 2012

11

ބުދަ

 4އޭޕްރީލް 2012

10

ބުރާސްފަތި

 5އޭޕްރީލް 2012

9

ހުކުރު

 6އޭޕްރީލް 2012

8

ހޮނިހިރު

 7އޭޕްރީލް 2012

އާދީއްތަ

 8އޭޕްރީލް 2012

ހޯމަ
އަންގާރަ

 9އޭޕްރީލް 2012
 10އޭޕްރީލް 2012

އޮބްޒާރވަރުންނާއި ރިޕޯޓަރުންގެ ފާސްދޫކޮށް ނިންމުން

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

13

ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޝަނ

7
އެޗް .އާރ/ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން

މާލޭގެ އޮފިޝަލުންގެ ޓްރޭނިންގ ބޭއްވުން

6

ރަށުގެ ކޮމްޕްލައިންޓްސް ބިއުރޯތައް ޤާއިމުކުރުން

5

ލީގަލް ސެކްޝަން

4

ހިޔުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން

ވޯޓު ނަގާ މަރުކަޒުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުންގެ
މަޢުލޫމާތު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ފޮނުވުން

ސެކްޝަން

4
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ބުދަ

 11އޭޕްރީލް 2012

ބުރާސްފަތި

 12އޭޕްރީލް 2012

ހުކުރު

 13އޭޕްރީލް 2012

ހޮނިހިރ

 14އޭޕްރީލް 2012

އާދީއްތަ

 15އޭޕްރީލް 2012

ހޯމަ

 16އޭޕްރީލް 2012

އަންގާރަ

 17އޭޕްރީލް 2012

3
ވޯޓު ނެގުމަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ އަދި ސެކިއުރިޓީ

ސާމާނާ އެކު މާލެއިން ދާ އޮފިޝަލުން ރަށަށް ފުރުން

އެޑްމިން/ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން
2

ރަށުގެ އޮފިޝަލުންގެ ޓްރޭނިންގ ބޭއްވުން
ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒުތައް ތައްޔާރުކޮށް ނިންމުން

ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން /އެޗް .އާރ

ސެކްޝަން
1

އެޑްމިން/ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

ބައި އިލެކްޝަން ގެ އިންތިޚާބު )ހެނދުނު  8:00ން

ހަވީރު  4:00އަށް(

ވޯޓު ގުނުން )ހަވީރު  4:30ން ފެށިގެން(
ބައި-އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިޢުލާން ކުރުން
މާލެއިން ދިޔަ އޮފިޝަލުން ވޯޓު ކަރުދާހާ އެކު މާލެ
އައުން
ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ ތައްޔާރުކުރުން
ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާނު ކުރުން
ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރަން ފެށުން

0
އައި.ޓީ/އެޑްމިން/ކޯޑިނޭޝަން

ސެކްޝަން/މީޑިޔާ ޔުނިޓް

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

ސެކްޝަން

ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން/ކޯޑިނޭޝަން

ސެކްޝަން

 28ފެބްރުއަރީ 2012

5
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ޖަދުވަލު 3

ހދ .ކުމުންދޫ ކައުންސިލާއި ތ .ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަންނާ ގުޅޭގޮތުން ކުރެވުނު
އިޢުލާންތަކުގެ ލިސްޓު

އިޢުލާންގެ ތަފްޞީލު

އިޢުލާން ނަންބަރު

އިޢުލާންކުރި ތާރީޚް

ހދ .ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

A(CA)-2012/44

 28ފެބްރުއަރީ 2012

ތ .ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

A(CA)-2012/45

ރ 2012
 28ފެބްރުއަ ީ

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަން ޢާންމުކުރުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާން

A(CA)-2012/58

 12މާޗް 2012

އިތުރު ވޯޓުފޮށްޓެއް ބަހައްޓާގޮތަށް ހަމަޖެއްސިކަން ޢާންމުކުރުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާން

A(CA)-2012/79

 2އޭޕްރީލް 2012

ބައި-އިލެކްޝަންގެ ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕުކުރެވުނުގޮތުގެ ތަފްޞީލް ޢާންމުކުރުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާން

 13 A(CA)-2012/103އޭޕްރީލް 2012

ހދ .ކުމުންދޫކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

 17 A(CA)-2012/105އޭޕްރީލް 2012

ތ .ގާދިއްފުށީކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

 17 A(CA)-2012/106އޭޕްރީލް 2012

cnwximok cscnwxckelia
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