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 الرحـيمالرحمـن بسـم اهللا 

  ފެށުން  .1

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

ނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން ހުސްވި  އޮމަދޫ. ތމި ރިޕޯޓަކީ  ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު  30ޖޫން  2012 ،ގޮ

ގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ދިޔަކަންހިނގާ އިލެކްަޝން ގެ- ކައުންސިލްގެ ބައި އޮމޫަދ. ތވުމަށް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާންކުރި ބޭއް

 ރިޕޯޓެކެވެ. ލުތަފްޞީ

 ށްކައުންސިލައޮމަދޫ  .ތދުވަހު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބާއްވާފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި  ނިހިރުވީ ހޮ 5ފެބްރުއަރީ  2011

 9 ،ފައިވާކަންދީގައި އިސްތިޢުފާ  7މެއި  2012ޒުހުރީ، هللا ތ. އޮމަދޫ، ތިޔަރަމާގެ، ޢަބްދު އިންތިޚާބުވެފައިވާކޮށް، އަމިއްލަގޮތުން ވާދަ

 2010/10ޤާނޫނު ނަންބަރު: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އެންގާުމ ގުޅިގެން، ގައި ތ. އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  2012މެއި 

ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިާވ  ތ. އޮމަދޫ ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން،  9(ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) ގެ 

ނޑިއަށް މެ އިލެކްޝަން ބާއްވާގޮތަށް ކޮމިޝަނުން - ގައި އެ ކައުންސިލްގެ ބައި 30ޖޫން  2012ންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ގޮ

 .   ގައި) 1 އިލެކްޝަންގެ ކަލަންޑަރު ޖަދުވަލު- (ބައިނިންމިއެވެ

  އިޢުލާން ކުރުން އިލެކްޝަނަށް - ބައި  .2

- ސިލްގެ ބައި ކައުން ތ. އޮމަދޫ އިޢުލާނުން  CA-2012/125(A)ގައި ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު: 13މެއި  2012އިވާ ގޮތުގެމަތިން ޤާނޫނުގަ
ން  9:00ދުވަހުގެ ހެނދުނު  ހޯމަވީ  14މެއި  2012ލުމުގެ ފުރުޞަތު އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތި- ކޮށް މި ބައިއިލެކްޝަން އިޢުލާން

.ލަށް ހުޅުވައިގެ ނިޔަ 3:00ދުވަހުގެ ހަވީރު  އާދީއްތަވީ  27 މެއި 2012ފެށިގެން  ނޑައަޅާފައިވާ ތާރީުޚ  ލެވުނެވެ އަދި ކޮމިޝަނުން ކަ
 ،ކުރަންޖެހޭ މުހިންމު ަމސައްކަތްތައް ހިމެނޭގޮތަށް ،ބޭއްވުމަށްޓަކައި އިލެކްޝަން-ކައުންސިލްގެ ބައި ތ. އޮމަދޫ ،ގައި) 30މެއި  2012(

. ގެ މަސައްކަތު ތާވަލެއް އެކުލަވައިއިލެކްޝަން- ބައި ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުުޅވާލުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާްނ  ށްލެކްޝަނައި- (ބައިލެވުނެވެ
 )ގައިވާ އިޢުލާން ލިސްޓުގައި 2 ޖަދުވަލު

  ބެހޭ ޝަކުވާ ބެލުން އިންތިޚާބާ  .3

. އެގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް -މި ބައި  އިލެކްޝަނާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުނެވެ
ކައުންސިލުން  ތ. އޮމަދޫ  ،ގެ ނިޔަލަށް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންނާއި 2 ޖުލައި 2012ން  17މެއި  2012 ،ބަލައިގަންނާނީ

  ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުނެވެ.

  ފައެއް ނުވެއެވެ.ހުށައެޅިއެއްވެސް ޝަކުވާއެއް އިލެކްޝަނާ ގުޅިގެން - ބައިމި ސިލްގެ ކައުން އޮމަދޫ. ތ
  



|ގެ ރިޕޯޓް އިލެކްޝަން - ކައުންސިލްގެ ބައި ތ. އޮމަދޫ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  2 

 

 ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމިގޮތް އެންގުން  ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހެޅި  .4

 މެއި 2012 ،އިން ފެށިގެން 14 މެއި 2012 ،ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ އެޕްލިކޭޝަން ބަލައިގަތުމުގެ މަސައްކަތް އިލެކްޝަނަށް- ބައިމި 
. މި ކޮމިޝަނުގައި  ،އަށް 27 -މި ބައިގަޑި ހަމަވިއިރު، ސުންއެޕްލިކޭޝަން ބަލައިގަތުމުގެ  ،ގައި 27މެއި  2012ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ

 އެންމެ ފަރާތަކުންނެވެ. އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލާފައިވަނީ 

ނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު އިލެކްޝަން -ކުރުމަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބައި ތ. އޮމަދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮ

އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލި - މި ބައިނުލައި މަކާވޯޓު ނެގުއެިލކްޝަންގެ - މި ބައިމާއެކު، ކަމަށްވު ކުރިމަތިލާފައިވަނީ އެންމެ ފަރާތަކުން 

ތ.  އަޅިވިލާގޭ ޙަސަން މުޙައްމަދުީދދީ،ތ. އޮމަދޫ   ލިދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިހަމައެކަނި ފަރާތް ކަމަށްވާ 

ާޢންމުކުރި އިޢުލާން (ރަސްމީ ނަތީޖާ  އިންތިޚާބު ވެފައިވާކަން މި ކޮމިޝަނުންވަނީ އިޢުލާން ކޮށްފައެވެ. އޮމަދޫ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުކަމަށް

  )ގައިވާ އިޢުލާން ލިސްޓުގައި 2 ޖަދުވަލު

  ޓް ފައިސާ ޙަވާލުކުރުން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޑިޕޮޒި  .5

 އިންތިޚާބު ، ކަމަށްވެފައި އަޅިވިލާގޭ ޙަސަްނ މުޙައްމަދުދީދީ،ތ. އޮމަދޫ  ،ލާފައިވަނީތިއިލެކްޝަނަށް ކުރިމަ-ކައުންސިލްގެ ބައި ތ. އޮމަދޫ

އޭނާ ބެހެއްޓި ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ ޙަވާުލ  ،އިންތިޚާބު ވެފައިވާތީ ތ. އޮމަދޫ އަޅިވިލާގޭ ޙަސަން މުޙައްމަދުދީދީ، ،ބޭއްވުމަކާނުލައި

.  ދުވަހު އަންގާރަވީ  29މެއި  2012 ،މަށްޓަކައިކުރު  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަށް ވައުޗަރ ފޮނުވުނެވެ

  ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ  .6

ނޑިއަށް  ކައުންސިލުން ހުސްވި އޮމަދޫ. ތ -ބައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެއްސި ގައި 30ޖުން  2012 މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ގޮ

ގުޅިެގްނ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އާ  ތ. އޮމަދޫއެކުލަވާލައި، ރަޖިސްޓަރީ އިލެކްޝަނަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ 

ސްޓަރީއަށް ޝަކުވާ . ރަޖިދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވުނެވެ ،ގައި 15މެއި  2012 ،ރަޖިސްޓަރީ ޞައްޙަ ކުރުމަށްފަހު

އިލެކްޝަންގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު - މި ބައި ނުވެއެވެ. ހުށަހަޅާފައެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޝަކުވާއެއްދިން މުއްދަތުގައި ހުށަހެޅުމަށް

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  ތ. އޮމަދޫ ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުންނާއި، މިކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން އަދި

  ހަމަޖެއްސުނެވެ. ބެލޭނެ އިންތިޒާމް

  ޢާންމު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ކެމްޕެއިން  .7

މި  ،ކުރިއަށް ގެންދާގޮތަށް ރާވައި ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް  އިލެކްޝަނަށް އަމާޒުކޮށް -ކައުންސިލްގެ ބައި  ތ. އޮމަދޫ 

ޢާންމުން  .ފްލަޔަރ ލީފްެލޓް ހިމެނެއެވެ، އޭގެތެރޭގައި ޕޯސްޓަރއިލެކްޝަނަށް ބޭނުންވާ މެޓީރިއަލް ތައްޔާރު ކުރެވުނެވެ. - ބައި

. އަދި އެރަށުގެ ބަހައި ހެދުގޭގެއަށާއި މީހުންނަށް  ،އްދުގައި ހިއްޕައިއެކި ސަރަހަ އޮމަދޫގެ ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރި ތަކެތި  ނެވެ

  ޑުގަދަ ކުރާ ބޭނުންކޮށްގެން ތަފާތު މެސެޖްތައް ދެވުނެއެވެ.އަ



ގެ ރިޕޯޓް އިލެކްޝަން - ކައުންސިލްގެ ބައިތ. އޮމަދޫ | 3 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  

 

  ވޯޓު ފޮށި  .8

ތައް ހަމަޖައްސައި، ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު އަދި ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒު  ،ގައިއިލެކްަޝން- މިބައި

 . ސްކޫލްގެ ހޯލުަގިއ  އޮމަދޫއޮމަދޫ ރައްޔިތުން ވޯޓުލުމަށްޓަކައި  ތ.އެގޮތުން ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރެވުނެވެ

 ފަރާތްތަކުން ކުރާ ކުރުމަށް ހުޅުވާލެވޭ މުއްދަތުގައި ރަޖިސްޓަރީމާލޭގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ  ތުންގެ ތެރެއިން އޮމަދޫ ރައްޔި  ވޯޓުފޮށްޓަކާއި،

(ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒުތައް ހަމަޖައްސައި،  .ބަހައްޓާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުނެވެވޯޓު ފޮށްޓެއް އަމީނިއްޔާ ސްކޫލްގެ އޯކިޑް މާލަމުގައި ވޯޓުލުމަށް 

 ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން ޢާންމުކުރި އިޢުލާން ޖަދުވަލު ބަހައްޓާ 

  )ގައިވާ އިޢުލާން ލިސްޓުގައި 2

  ވޯޓު ކަރުދާސް . 9

ވޯޓުނެގުމަކާނުލައި ކުރިމަތިލީ ފަރާތް ، މަށްވެފައިފަރާތަކުންކައިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލެއްވީ އެންމެ - ތ. އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި

 ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.އިލެކްޝަންގެ -މި ބައި  އިންތިޚާބުވެފައިވާތީ،

  ށް ފޮނުވުން ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒުތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ތަކެތި ތައްޔާރުކޮ . 10

 ވުނުބައެއް ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެޓުނަގާ ވޯޓުގުނާ މަރުކަޒުތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ވޯއިލެކްޝަންގެ -މި ބައި 

 މުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލެވުނެވެ.ވޯޓު ނުނަގާގޮތަށް ނިމުނު ހިސާބުން ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒުތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ތަކެތި ތައްޔާރު ކުރު ،ނަމަވެސް

 މާލީ ކަންކަން ފައިސާ އާއި . 11

ނޑު ގޮތެއްމަސައްކަތަށް  އިލެކްޝަންގެ- މި ބައި އިލެކްޝަނާ ގުޅޭގޮތުން ޢާންމު ކުރެވުނު - ބައިގައި ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދުތަކަކީ މައިގަ
އިތުރުގަޑީގެ ތ. އޮމަދޫ ކައުންސިލުން މި މަސައްކަތަށް އައްޔަންކުރި ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށް ދެވުނު އެލަވަންސްގެ އިތުރުން އިޢުލާންތަކަށާއި، 

  ކަންކަމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު ތަކެވެ.ނުންފަދަ ދިފައިސާ 

 ޚަރަދު ތަފްޞީލް 

  

  

  

  

  އައިޓަމްކޯޑު  ތަފްޞީލު   ޚަރަދު 
އޮފީސްހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު  223 

ޓެލެފޯން ފެކްސް އަިދ ޓެލެކްސް ަޚރަދު  240.00 223 001 
 010 223 ައދި އިްޝތިރާކް ަޚރަދު އިްޝިތހާރު، ެއްނގުްނއިޢްލާން، 5,507.35
އޮީފްސ ހިްނުގމުެގ ިޚދުަމތުެގ ޚަަރދު އެހެިނހެން  3,200.00 223 999 
8,947.35 : ޖުމްލަ

8,947.35   : ޖުމްލަ ޚަަރދު



|ގެ ރިޕޯޓް އިލެކްޝަން - ކައުންސިލްގެ ބައި ތ. އޮމަދޫ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  4 

 

  ޚަރަދުގެ ޚުލާޞާ 

 

  ނިންމުން . 12

މި  ،އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުނެގުން ނުބާއްވާ މި ކައުންސިލަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުވި ކަމުގައިވީނަމަވެސް-ދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި ތ. އޮމަ

   ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ވީހާވެސް ހާމަކަންބޮޑު ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ. ،އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް  އިންތިޚާބާ ގުޅޭ

ނޑައެޅިފައިވާ  މި  ،ގެ މެންބަރުންނާއިކޮމިޝަނުއިލެކްޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކުިރއަށް ގެންދިއުމަށް -މި ބައި  އެއްގޮތަށް ތާވަލާ ކަ

. އަދި  މުވައްޒަފުން ކޮމިޝަންގެ ދޫ ކައުންސިލުން މި މަސައްަކތަށް ހަމަޖައްސަވާފައިާވ ތ. އޮމަކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ފާހަގަ ކުރަމެވެ

. މީގެއިތުރުން ދިން ފޯކަލް ޕޮއިންޓް ކޮށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަްލ  ،މަސައްކަތްވެސް މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަ ކުރަމެވެ

ފައިވާ ދީޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް އިން މި ކޮމިޝަނަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް 

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހުމި މަސައްކަތުގައި އުޅުނު  އެއްބާރުލުންވެސް ފާހަގަ ކުރަމުން

އުޅުނު އެންމެންނަށް އިޖްމާލީ ގޮތެއްގައި މިރައްދުކުރަނީ އެ އެންމެންގެ  މި ޝުކުރު މި މަސައްކަތުގައި ދަންނަވަމެވެ. ފަރާތްޕުޅުން ޝުކުރު

  .މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަން ކުރަމުންނެވެ

  1433 ރަޖަބު 29

   2012ޖޫން  19

  

  ފުއާދު ތައުފީޤް

 ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އިލެކްޝަންސް

 

  ޖުމްލަ ޚަރަދު  ކުރެވުނު  މިހާތަނަށް  ބޮލަކަށް ޖެހޭވަރު  ޢުމުރު ހަމަވާ މީހުންގެ ޢަދަދު ވޯޓުލުމުގެ 

492 18.19 8,947.35  
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  1ޖަދުވަލު          `
 

 
 
 

 
  

ނޑިއަށް ހުސްވެފައިވާ  ކައުންސިލުން  އޮމަދޫ . ތ   އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ  ކު މެންބަރަ ގޮ
  ގެ ކަލަންޑަރު ) 30ޖޫން  2012( އިލެކްޝަން - ބައި 

  

  ޙަރަކާތުގެ ތަފްސީލް  ތާރީޚްމީލާދީ   ދުވަސް
ްދަތު
މުއ

  
  ވިލަރެސްކުރާ ފަރާތް

  2012މެއި  13  އާދީއްތަ
 ހަމަޖެއްސުްނ ޕޮއިންޓްުނ ފޯކަލް

48  
  ހިޔުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން

 ކުރިމަތިލުމުގެ އިންތިޚާބަށް ،އިޢުލާނުކުރުން އިންތިޚާބު
  އިޢުލާނުކުރުން ހުޅުވިއްޖެކަން ފުރުޞަތު

  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

  ހޯމަ
  

  2012މެއި  14
  

  ވޯޓަރސް ރަޖިސްޓަރީ އެކުލަވާލުން 
47  

  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

  ސެކްޝަންއެޑްމިން /ކޯޑިނޭޝަން  އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުން 

  2012މެއި  15  އަންގާރަ

  ރސް ރަޖިސްޓަރީ ގެޒެޓް ކުރުންވޯޓަ 

46  

 ޝަންރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކް

ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ވޯޓު ދިނުމުގެ
  ރަށުގައި ޢާންމުކުރުން

 
 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ  
  ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓުގައި ޢާންމުކުރުން

  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

  2012މެއި  16  ބުދަ

 ޕްރިންޓްކުރުންކެންޑިޑޭޓުންގެ އަތްމަތީ ފޮތް

45  

  ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޝަްނ
  ބައި އިލެކްޝަންގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ އިންތިޒާމް 

  ސެކްޝަނުގައި އެދުން ޕްރޮކިއޮމަންޓްހަމަޖެއްސުމަށް  
  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

 ސެކްޝަން ލީގަލް ޤާއިމުކުރުން ނިޒާމް ބަލައިގަތުމުގެ ޝަކުވާ 

  2012މެއި  17  ބުރާސްފަތި

ވޯޓު ނަގާ މަރުކަޒުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުން  
  ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުން

44  

  ހިޔުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން

  އެޑިޔުކޭޝަންސެކްޝަން ވޯޓަރ  ތައްޔާރުކުރުން މެޓީރިއަލް އެޑިޔުކޭޝަން ވޯޓަރ 
ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕުކުރުމަށް ޙަވާލުވެފައިވާ ފަރާތަށް އެކަން  

  އެންގުންލިޔުމުން 
  ސެކްޝަން ޕްރޮކިއޮމަންޓް/ކޯޑިނޭޝަން

    43     2012މެއި  18  ހުކުރު
  42  2012މެއި  19  ހޮނިހިރު

2012މެއި  20  އާދީއްތަ
ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަންގެ މެޓީރިއަލް ރަށަށް ފޮނުވުމަށް 

  ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޝަނ41ް ތައްޔާރުކޮށް ނިންމުން

  ސެކްޝަން ކޯޑިނޭޝަން  40  ކުރުންއިޢުލާން ތަންތަން ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށި   2012މެއި  21  ހޯމަ
    39     2012މެއި  22  އަންގާރަ
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  38  2012މެއި  23 ބުދަ

 
 އަންގާރަ

 
 2012 މެއި 24

ގެޒެޓްކުރެވުނު ރަޖިސްޓަރީއަށް ޝަކުވާހުށަހެޅުމުގެ 
 މުއްދަތުހަމަވާ ދުވަސް

 
37 

 
 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

    36     2012މެއި  25  ހުކުރު
    35    2012މެއި  26  ހޮނިހިރު

  2012މެއި  27  އާދީއްތަ
އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް 
  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން  34  )3:00މެންދުރުފަހު (

  2012މެއި  28  ހޯމަ

ރަޖިސްޓަރީއަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކާމެދު ގޮތެއްނިންމައި  
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚުން (އެފަރާތްތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން 

 )ދުވަސްތެރޭގައި 5ފެށިގެން 
33  

  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން  ވޯޓު ކަރުދާހުގެ ނަމޫނާ ތައްޔާރުކުރުން
 މޮނިޓަރކުރުމަްށ ،އޮބްޒާރވްކުރުމަށާއިއިލެކްޝަން-ބައި

  ހުޅުވާލުން އެފުރުޞަތު އެދޭފަރާތްތަކަށް
  ސެކްޝަން ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން

 ފުރުޞަތު ހުށަހެޅުމުގެ މަންދޫބުން ކެންޑިޑޭޓުންގެ
  ހުޅުވާލުން

  ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޝަން  

  2012މެއި  29  އަންގާރަ

ރަޖިސްޓަރީ ހުށައެޅުނު ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން، ގެނެވުނު  
  . ބަދަލުތައް ގެޒެޓްކުރުން

32  

  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

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

  )ގަޑިއިރުގެތެރޭގައި 48ފެށިގެން 

 ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން
  

 ގެންދިއުމުގެ ނަންއަނބުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކުރިމަތިލީ
  ދުވަސް ހަމަވާ މުއްދަތު

 ސެކްޝަންކޯޑިނޭޝަން 
  

 ގުރުއަތުލުމާއި ކުރުމަށް ތަރުތީބު ނަންތައް ކެންޑިޑޭޓުންގެ
  ކުރުން އިޢުލާން ނަންތައް

 ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން
  

2012މެއި  30  ބުދަ   ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން  31 ނަތީޖާ ޝީޓާއި ވޯޓު ގުނާ ޕެކް ތައްޔާރުކުރުން  

2012މެއި  31  ބުރާސްފަތި  
  ޕްރިންޓްކުރުން ތައްޔާރުކޮށް ލިސްޓް ކެންޑިޑޭޓު

30  
  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

 
  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން  ފައިނަލްކުރުން ދިނުމަށްޓަކައި ޗާޕަށް ވޯޓުކަރުދާސް

  2012ޖޫން  1  ހުކުރު

ރަޖިސްޓަރީއަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކާމެދު  ނިންމާ ގޮތަކާ  
މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން އެމައްސަލަ ހައިކޯޓަށް 

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

  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން  29

    28     2012ޖުން  2  ހޮނިހިރު

  2012ޖޫން  3  އާދީއްތަ
ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ  އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލާ މީހުން 

  27  )ދުވަސް 10(ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން 
  ސެކްޝަންރަޖިސްޓްރޭޝަން 

  
  ސެކްޝަން ޕްރޮކިއޮމަންޓް/ކޯޑިނޭޝަން  ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕަށް ދިނުން 
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އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމާ  
ގޮތެއްގެ ސަބަބުން އެމައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ 

 5އަންގާ ދުވަހުން ފެށިގެން (މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް 
  )ދުވަސް

  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

    26    2012ޖޫން  4  ހޯމަ
    25     2012ޖޫން  5  އަންގާރަ

  2012ޖޫން  6  ބުދަ
ރަޖިސްޓަރީ ހުށައެޅުނު ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން، ގެނެވުނު 
ބަދަލުތައް ގެޒެޓް ކުރުމުން، އެ ބަދަލުތަކަށް ޝަކުވާ 

  ހުށައެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން  24

  2012ޖޫން  7  ބުރާސްފަތި
ވޯޓު ނަގާ މަރުކަޒުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް ހޮވުނު 

ރ އެޑިޔުކޭޝަން އޮފިޝަލުންގެ މަޢުލޫމާތު ވޯޓަ
  .ސެކްޝަނަށް ފޮނުވުން

  ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން  23

    22    2012ޖޫން  8  ހުކުރު
    21   2012ޖޫން  9  ހޮނިހިރު
    20     2012ޖޫން  10  އާދީއްތަ
    19    2012ޖޫން  11  ހޯމަ

  2012ޖޫން  12  އަންގާރަ
އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލާ މީހުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް 

  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން  18  ހުޅުވާލި މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް

  2012ޖޫން  13  ބުދަ

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

ތައްޔާރުކޮށް ނިންމައި އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން 
  ސެކްޝަނާ ޙަވާލުކޮށް ނިންމުން

17  
  ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޝަން

  

  ވޯޓަރއެޑިޔުކޭޝަންސެކްޝަން  16  އޮބްޒާރވަރުންނާއި ރިޕޯޓަރުންގެ ފާސްދޫކޮށް ނިންމުން  2012ޖޫން  14  ބުރާސްފަތި

  2012ޖޫން  15  ހުކުރު

ރަޖިސްޓަރީއަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކާމެދު އިލެކްޝަންސް  
ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ގޮތަކާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން 

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

  )އިދުވަސް ތެރޭގަ 15ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން  15

    14     2012ޖޫން  16  ހޮނިހިރު

2012ޖޫން  17  އާދީއްތަ  
  ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕުކޮށް ނިންމުން 

13  
  ޕްރޮކިއޮމަންޓްސެކްޝަނ/ކޯޑިނޭޝަން

  ޕްރޮކިއޮމަންޓް ސެކްޝަން ހަމަޖައްސައި ނިންމުންދަތުރުފަތުރުގެ އިންތިޒާމުތައް 

  2012ޖޫން  18  ހޯމަ
) މާލޭން ފޮނުވާ(ރަށްރަށުގައި އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވާ 

އޮފިޝަލުންނާއި، މާލޭގެ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ އޮފިޝަލުންގެ 
  ޓްރޭނިންގ ބޭއްވުން

  ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޝަން  12

  ކޯޑިނޭޝަންސެކްޝަން  11  ވޯޓު ކަރުދާސް ޗެކްކުރުން  2012ޖޫން  19  އަންގާރަ



4 
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  2012ޖޫން  20  ބުދަ

  ވޯޓު ނަގާ މަރުކަޒުތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ލިސްޓުތައް 
ޕްރިންޓްކޮށް ފޮނުވުމަށް ތައްޔާރުކޮށް އިލެކްޝަންސް 

  10  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަނާ  ޙަވާލުކުރުން
  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސްެކޝަން

ވޯޓު ކަރުދާސް ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒަށް ފޮނުވުމަށްޓަކައި
  ޕެކްކޮށް ނިންމުން

 ކޯޑިނޭޝަންސެކްޝަްނ
  

  2012ޖުން  21  ބުރާސްފަތި
ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ފައިނަލް ލިސްޓު 

  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން  9  އާންމުކޮށް އިއުލާނު ކުރުން

    8    2012ޖޫން  22  ހުކުރު
    7    2012ޖޫން  23  ހޮނހިރު
    6    2012ޖޫން  24  އާދީއްތަ

  2012ޖޫން  25  ހޯމަ
މަރުކަޒުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުންގެ ވޯޓު ނަގާ 

  ހިޔުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން  5  މަޢުލޫމާތު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ފޮނުވުން

    4    2012ޖުން  26  އަންގާރަ

  2012ޖުން  27  ބުދަ

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

  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން/ޕްރޮކިއޮމަންޓް

  ލީގަލް ސެކްޝަން  ގެ ކޮމްޕްލައިންޓްސް ބިއުރޯތައް ޤާއިމުކުރުންރަށްރަށު

  ސެކްޝަން ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން  2  ގެ އޮފިޝަލުންގެ ޓްރޭނިންގ ބޭއްވުންރަށްރަށު   2012ޖޫން  28  ބުރާސްފަތި
  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން/ޕްރޮކިއޮމަންޓް  1  ތައްޔާރުކޮށް ނިންމުންވޯޓުނަގާ މަރުކަޒުތައް    2012ޖޫން  29  ހުކުރު

  2012ޖޫން  30  ހޮނިހިރު
  )އަށް 4:00 ހަވީރު ން 8:00 ހެނދުނު( ބައިއިލެކްޝަން

0  
ކޯޑިނޭޝަން /އެޑްމިން/ޓީ.އައި

 )ންފެށިގެނ4:30ްހަވީރު(ވޯޓުގުނުން  މީޑިޔާ ޔުނިޓް/ސެކްޝަން
  އިޢުލާންކުރުން ނަތީޖާ ވަގުތީ އިލެކްޝަންގެ- ބައި

  2012ޖުލައި  1  އާދީއްތަ
މާލެއިން ދިޔަ އޮފިޝަލުން ވޯޓު ކަރުދާހާ އެކު މާލެ 

  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން/ޕްރޮކިއޮމަންޓް  1  އައުން

  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން/ޓީ.އައި  2  އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ ތައްޔާރުކުރުން- ބައި   2012ޖުލައި  2  ހޯމަ
  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން/މީޑިޔާ ޔުނިޓް  3 އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާނު ކުރުްނ-ބައި   2012 ޖުލައި 3 އަންގާރަ

  4  ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރަން ފެށުން   2012ޖުލައި  4  ބުދަ
ކޯޑިނޭޝަން /ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން

  ސެކްޝަން
  

 2012މެއި  13  



2ޖަދުވަލު   

  އިޢުލާންތަކުގެ ލިސްޓު ކުރެވުނު އިލެކްޝަނާ ގުޅޭގޮތުން - ބައި  ކައުންސިލްގެ  އޮމަދޫ . ތ

  

  

  އިޢުލާންކުރި ތާރީޚް  އިޢުލާން ނަންބަރު  އިޢުލާންގެ ތަފްޞީލު 

  2012މެއި  A)CA-2012/124(13  އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން - ކައުންސިލްގެ ބައި  އޮމަދޫ. ތ

  2012 މެއި A)CA-2012/134( 22  ބަހައްޓާ ތަންތަން ޢާންމުކުރުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާން  ވޯޓުފޮށި 

  2012މެއި  A)CA-2012/146(28  އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތިޖާ ޢާންމުކުރި އިޢުލާން - ބައި

 



 



 






