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ﺑﺴـﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤـﻦ اﻟﺮﺣـﻴﻢ
 .1ފެށުން
اﳊﻤـﺪﷲ رب اﻟﻌـﺎﳌﲔ ،واﻟﺼـﻼة واﻟﺴ ــﻼم ﻋﻠـﻰ أﺷــﺮف اﳌﺮﺳ ــﻠﲔ ،وﻋـﻠﻰ اﻟـﻪ وﺻﺤـﺒﻪ أﲨ ــﻌﲔ
ހނިހިރު ދުވަހު
ވފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށްޓަކައި 2012 ،މާޗް  17ވީ ޮ
މި ރިޕޯޓަކީ ނ .މާފަރު ކައުންސިލުން ހުސް ެ
ބޭއްވި ،ނ .މާފަރު ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަން  17މާޗް  2012ގެ ކަންހިނގާދިޔަގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލައި ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ
ތަފްޞީލް ރިޕޯޓެކެވެ.
ށ
 2011ފެބްރުއަރީ  5ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބާއްވާފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ނ .މާފަރު ކައުންސިލަ ް
އިންތިޚާބު ވެފައިވާ މއ .އަބާ ،އިބްރާހީމް މަނިކުގެ މައްޗަށް ކުރީގެ ކޯޓު ނަންބަރު  7ގެ ،ނަންބަރު 149/TH.T.D/77 :ގެ
އންސިލް މެންބަރުކަން ބާޠިލް
ޤަޟިއްޔާއިން ވައްކަންކުރުމުގެ ކުށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވުމަކީ ،އިބްރާހީމް މަނިކުގެ ލޯކަލް ކަ ު
ގ
ވާނެކަމެއް ކަމަށްބުނެ ،ނ .މާފަރު ،ހަވާނާ ،ޢުޘްމާން ޢަބްދުލްޤާދިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ،ދިވެހިރާއްޖޭ ެ
ނ
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2011/SC-E/27 :ޤަޟިއްޔާއިން " ،މއ .އަބާ ،އިބްރާހީމް މަނިކަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2010 :ގެ ދަށު ް
އިންތިޚާބުވެފައިވާ ނ .މާފަރު ރަށު ކައުންސިލްގެ މެންބަރެއްކަމަށް ޤާނޫނީގޮތުން ބެލެވޭނެ ތަނެއް ނެތްކަމަށް" ޙުކުމް ކުރުމާ ގުޅިގެން،
ގ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ނ .މާފަރު
ޤާނޫނު ނަންބަރު) 10/2010 :ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު( ގެ  9ވަނަ މާއްދާ ެ
ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް  2012މާޗް  17ގައި އެ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަން
ލކްޝަންގެ ކަލަންޑަރު ޖަދުވަލު  1ގައި(
ބާއްވާގޮތަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމިއެވެ) .ބައި-އި ެ

 .2ބައި-އިލެކްޝަނަށް އިޢުލާން ކުރުން
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  2012ޖެނުއަރީ  31ގައި ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު (A)CA-2012/12 :އިޢުލާނުން ނ .މާފަރު ކައުންސިލްގެ
މގެ ފުރުޞަތު  2012ފެބްރުއަރީ  1ވީ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު  9:00ން
ބައި-އިލެކްޝަން އިޢުލާނުކޮށް މި ބައި-އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލު ު
އޅާފައިވާ
ވރު  3:00ގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލެވުނެވެ .އަދި ކޮމިޝަނުން ކަނޑަ ަ
ފެށިގެން  2012ފެބްރުއަރީ  14ވީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހަ ީ
ތާރީޚު ) 2012މާޗް  (17ގައި ،ނ .މާފަރު ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަން ބޭއްވުމަށްޓަކައި ،ކުރަންޖެހޭ މުހިންމު މަސައްކަތްތައް
ހިމެނޭގޮތަށް ،ބައި-އިލެކްޝަންގެ މަސައްކަތު ތާވަލެއް އެކުލަވާލެވުނެވެ.

 .3އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާ ބެލުން
މި ބައި-އިލެކްޝަނާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުނެވެ .އެގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް
ގ ނިޔަލަށް ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންނާއި ،ނ .މާފަރު ކައުންސިލުން
ބަލައިގަންނާނީ 2012 ،ފެބްރުއަރީ  1ން  2012މާޗް ެ 19
ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުނެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

|ނ .މާފަރު ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރިޕޯޓް

1

ނ .މާފަރު ކައުނސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަނާ ގުޅިގެން  2ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅި އެޝަކުވާތައް ބަލާ އެ ޝަކުވާތަކަށް ވަނީ ޖަވާބު ދެވިފައެވެ.
ގ
ލ  2ގައިވާ ނ .މާފަރު ކައުންސިލް ެ
އެގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާތަކާއި އެޝަކުވާތަކާމެދު ޢަމަލުކޮށްފައިވާގޮތުގެ ތަފްޞީލް ޖަދުވަ ު
ބައި-އިލެކްޝަން ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފައި ވާނެއެވެ.

 .4ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމިގޮތް އެންގުން
މި ބައި-އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ އެޕްލިކޭޝަން ބަލައިގަތުމުގެ މަސައްކަތް  2012ފެބްރުއަރީ  1ން ފެށިގެން 2012
ފެބްރުއަރީ  14ށް މި ކޮމިޝަނުގައި ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ .މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މި ބައި-އިލެކްޝަންގައި ވާދަކުރުމަށް އަމިއްލަގޮތުން
ޖދު ޢަލީ ވަނީ އޭނާގެ ނަން
ހަތަރު ފަރާތަކުން ހުށައަޅާފައިވެއެވެ .މި ހަތަރު ފަރާތުގެ ތެރޭގައިހިމެނޭ ނ .މާފަރު ،ޢާއިލާވެހި ،ޢަބްދުލްމާ ި
ނ
އަނބުރާ ގެންދިއުމަށްފަހު ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ތަމްސީލުކުރާ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިމަތިލާފައެވެ .އަމިއްލަގޮތު ް
ގ
ސ ެ
ކުރިމަތިލި ނ .މާފަރު ،ފީރޯޒުގެ ،މުސްލިމް މުޙައްމަދު ނަން އަނބުރާ ގެންދިއުމަށްފަހު އޭނާވަނީ ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވް ް
ހ
ވ .ޕާޓީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރާގޮތަށް ހުށަހެޅި ތިންވަނަ ފަރާތުން ހުށައެޅި އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށައަޅަންޖެ ޭ
ނަމުގައި ކުރިމަތިލާފައެ ެ
ތަކެތި ފުރިހަމަނުވާތީ ،އެ ފަރާތުގެ ކެންޑިޑަސީ ޤަބޫލުކުރެވެން ނެތްކަން އެ ފަރާތަށް އެންގުނެވެ.
ރމަށްޓަކައި ގުރުއަތުލުން ބޭއްވީ 2012
ނ .މާފަރު ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކު ު
ފެބްރުއަރީ  16ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހުގެ  1:00ގައެވެ .ގުރުއަތުލުން ބޭއްވުނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައެވެ .ވާދަކުރި
ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްފަހު ކެންޑިޑޭޓުންނާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރިއެވެ) .ބައި-
ތ ހުޅުވާލު ަ
އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަ ު
މށް ކުރެވުނު އިޢުލާން ޖަދުވަލު  3ގައިވާ އިޢުލާން ލިސްޓުގައި(

 .5ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ ޙަވާލުކުރުން
ނ .މާފަރު ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަންގައި ވާދަކުރި ހަތަރު ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ،މި ބައި-އިލެކްޝަންގައި ވޯޓު ދިން މީހުންގެ
) 10%ދި ަ
ލ
ވ ު
ހއެއް އިންސައްތަ( އިން ފެށިގެން މަތީގެ ޢަދަދަކަށް ވޯޓު ލިބިފައިވާ ދެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ ޙަ ާ
ކުރަމަށްޓަކައި 2012 ،މާޗް  21ވީ ބުދަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަށް ވައުޗަރ ފޮނުވުނެވެ.

 .6ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ
ނ .މާފަރު ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބޭއްވި ބައި-އިލެކްޝަނަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު
ރޖިސްޓަރީ އެކުލަވާލައި ،ނ .މާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި ގުޅިގެން ރަޖިސްޓަރީ ޞައްޙަ ކުރުމަށްފަހު2012 ،
ހންގެ ަ
ލިބިފައިވާ މީ ު
ސ
ވ ް
ސރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވުނެވެ .ރަޖިސްޓަރީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށްދިން މުއްދަތުގައި އެއް ެ
ަ
ފެބްރުއަރީ  1ގައި ދިވެހި
ފަރާތަކުން ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާފައެއް ނުވެއެވެ .މި ބައި-އިލެކްޝަންގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ދިވެހި
ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުންނާއި ،މިކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން އަދި ނ .މާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބެލޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުނެވެ.
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ނ .މާފަރު ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރިޕޯޓް |

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

 .7ވޯޓުލާތަން ބަދަލުކުރުމަށް ހުޅުވާލުން
މި ބައި-އިލެކްޝަން ގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއް ނުވަތަ ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް އެދޭ މީހުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް
ގއި މި ކޮމިޝަނުން އިޢުލާންކޮށް ،އެކަމަށް  10ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދެވުނެވެ .މި މުއްދަތުގައި  82ފަރާތަކުން
 2012ފެބްރުއަރީ ަ 16
މާލޭގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރިއެވެ.

 .8ޢާންމު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ކެމްޕެއިން
ނ .މާފަރު ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަނަށް އަމާޒުކޮށް ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާގޮތަށް ރާވައި ،މި
ލ ތައްޔާރު ކުރެވުނެވެ .އޭގެތެރޭގައި ޕޯސްޓަރ ،ފްލަޔަރ ލީފްލެޓް ހިމެނެއެވެ .ޢާންމުން ހޭލުންތެރި
ބައި-އިލެކްޝަނަށް ބޭނުންވާ މެޓީރިއަ ް
ގއި ހިއްޕައި ،ގޭގެއަށާއި މީހުންނަށް ބަހާލެވުނެވެ .އަދި އެރަށުގެ އަޑުގަދަ ކުރާ
ކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރި ތަކެތި މާފަރުގެ އެކި ސަރަހައްދު ަ
ބޭނުންކޮށްގެން ތަފާތު މެސެޖްތައް ދެވުނެއެވެ.

 .9ވޯޓު ނެގުމަށް ތައްޔާރުވުން
 9.1ބައި-އިލެކްޝަންގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ މީހުން
މ
މި ބައި-އިލެކްޝަނަށް ބޭނުންވާ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާނޭ އޮފިޝަލުން ހޯދީ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކޮށްގެންނެވެ .މި ފަހަރުގެ ި
އ
ބައި-އިލެކްޝަނާބެހޭ އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކުގައި މި ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނާއެކު ޖުމުލަ  67މީހުން ،ނ .މާފަރާއި ،މާލޭގަ ި
ށ
ޙަރަކާތްތެރި ވެފައިވެއެވެ .ނ .މާފަރު ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަން  2012ގެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމަށް ރަ ު
ކައުންސިލް އިދާރާގެ ދެ އޮފިޝަލަކު ޢައްޔަން ކުރެވުނެވެ.

 9.2މަޢުލޫމާތާއި އިރުޝާދު ދިނުން
ޤާނޫނު ނަންބަރު) 11/2008 :އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( ގެ  34ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،ވޯޓުނެގުމުގެ ކަންތައްތައް
އ
ބަލަހައްޓަން ތިބި މީހުންނަށް އެ މީހުންގެ ޛިންމާ އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާވަރަށް އެ މީހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތާ ި
އިރުޝާދު ދީ ތަމްރީނު ކުރެވުނެވެ.
ވޯޓުގެ

މަސައްކަތުގައި

މާލޭގައި

ޙަރަކާތްތެރިވި

ފަރާތްތަކަށާއި،

ކޮމިޝަނުން

މާފަރުގައި

ޓްރެއިނިންގ

ދިނުމަށް

ވަޑައިގެންނެވި

މުވައްޒަފުންނަށް  2012މާޗް  12ގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގައި ،ޓްރެއިނިންގ ޕޮރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ .ނ .މާފަރުން
ވޯޓުނެގުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވި މީހުންނަށް މަޢުލޫމާތާއި އިރުޝާދުދިނީ ،ކޮމިޝަނުން ވޯޓުނެގުމުގެ މަސައްކަތަށް އެ ރަށަށް ދިޔަ
އޮފިޝަލުންގެ ޓީމުން 2012 ،މާޗް  16ވީ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

|ނ .މާފަރު ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރިޕޯޓް
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 9.3ވޯޓިންގ ކޯޑިނޭޓަރުންނާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުން
މި ބައި-އިލެކްޝަންގައި ބެހެއްޓި ދެ ވޯޓުފޮށީގެ މަސައްކަތް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުން
ކޯޑިނޭޓަރުންގެ ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވިއެވެ .އެގޮތުން ޗެކްކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި-:


ވޯޓުނަގަން ފެށުމުގެ  15މިނިޓް ކުރިން ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކަށް ލިބިފައިހުރި ވޯޓު ކަރުދާސްތައް ހަމަތޯ ބަލައި ޗެކް
ކުރެވުނެވެ.



ވޯޓު ނަގާ ސަރަޙައްދާއި ،ރަށުގައި ދިމާވަމުންދާ މައްސަލަތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި އެކަންކަން ޙައްލު ކުރުމަށްޓަކައި
ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރަމުން ގެންދެވުނެވެ.

 9.4ވޯޓު ފޮށި
ލގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ
ޝންގައި ،ނ .މާފަރުގައި ބެހެއްޓި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓީ ނ .މާފަރު ސްކޫލް ހޯލުގައެވެ .މާ ޭ
މިބައި-އިލެކް ަ
ކޮށްފައިވާ މީހުން ވޯޓުލުމަށް ވޯޓުފޮށި ބެ ެ
ހއްޓީ އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ ހޯލުގައެވެ.
)ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒުތައް ހަމަޖައްސައި ،ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި ،ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި ،ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ
ރަށާއި ތަން ޢާންމުކުރި އިޢުލާން ޖަދުވަލު  3ގައިވާ އިޢުލާން ލިސްޓުގައި(

 9.5ވޯޓު ކަރުދާސް
ވޯޓުކަރުދާސް ފަރުމާ ކުރުމަށްފަހު ،ވޯޓުކަރުދާސް ޗާޕުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރީ 2012 ،ވަނަ އަހަރު ބޭއްވޭ ބައި-އިލެކްޝަންތަކުގެ
ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރުމުން ކުރިމަތިލާފައިވާ ތިން ފަރާތުގެ ތެރެއިން ،މި
ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބިޑް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ.
މި ބައި-އިލެކްޝަނަށް ޗާޕުކުރީ ) 725ހަތްސަތޭކަ ފަންސަވީސް( ވޯޓުކަރުދާހެވެ .ވޯޓުކަރުދާހުގެ ފޮތް ތައްޔާރުކުރީ  25ގަނޑު ް
ނނެވެ.
ޗާޕްކުރެވުނު ވޯޓުކަރުދާހުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުރިތޯ ޗެކްކޮށް ބެލުނެވެ .އެގޮތުން ކޮންމެ ވޯޓުކަރުދާސްކޮޅެއް ވަކިވަކިން ބަލައި
ޗެކްކުރެވުނެވެ .ވޯޓުކަރުދާސް ޗެކްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރީ އެކަމަށް ވަކިބަޔަކު ޚާއްޞަ ކޮށްގެންނެވެ .ވޯޓު ކަރުދާސްތައް ޗެކްކުރުމުގެ
ފއިވާ މީހުންގެ ލިސްޓު ޗެކްކޮށް ކޮންމެ ވޯޓުފޮށްޓަކަށް ފޮނުވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢަދަދަށް
ވޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބި ަ
މަސައްކަތް ނިމުމާއެކު ޯ
މ
ވޯޓުކަރުދާސް ސެކިއުރިޓީ އުރަތަކުގައި ބަންދުކުރެވުނެވެ .މި ބައި-އިލެކްޝަންގައި ވޯޓުކަރުދާސް ޗާޕު ކުރެވުނު ގޮތުގެ ތަފްޞީލު ި
ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރިއެވެ) .ވޯޓު ކަރުދާހުގެ ތަފްޞީލް ޢާންމުކުރި އިޢުލާން ޖަދުވަލު  3ގައިވާ އިޢުލާން ލިސްޓުގައި(

 9.6ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒުތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުން
ވޯޓުނަގާ ވޯޓުގުނާ މަރުކަޒުތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ލިސްޓު ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު  2012މާޗް  13ވީ އަންގާރަ ދުވަހު އެތަކެތި
ބަންދުކުރެވުނެވެ .އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ވޯޓު ކަރުދާހާއި ،ވޯޓުނެގުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ،ކެންޑިޑޭޓު ލިސްޓާއި ،ލިޔެކިޔުމަށް
ބޭނުންވާނޭ ހުރިހާތަކެއްޗާއި ،ވޯޓުގުނުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗެވެ.
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އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ޑ
ވޯޓުނަގާ ގުނުމަށް ބޭނުންކުރާ އެންމެހައި ތަކެތި ނ .މާފަރަށް ފޮނުވީ  2012މާޗް  15ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު މިކަމަށް ސްޕީ ް
ސ ކޮމިޝަނުން ނ .މާފަރަށް ދުރުވި ވޯޓުފޮށީގެ ވެރިޔާގެ ޙަވާލުގައެވެ.
ލޯންޗް ދަތުރެއް ހަމަޖައްސައި ،ސީދާ އިލެކްޝަން ް

 9.7ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް
މި ބައި-އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުނެގުމާއި ވޯޓުގުނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދިޔަ ވަގުތުގައި،

ވ
އ ާ
މާފަރާއި އެ ރަށުގައި ވޯޓުނެގުމަށް ހަމަޖެހިފަ ި

ސަރަޙައްދުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމް ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސްގެ ފަރާތުން ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުން
ވސަސްގެ އެހީތެރިކަން ވަރަށް ފުރިހަމަޔަށް ލިބުނެވެ .އަދި ވޯޓުނެގުމުގެ
އެދި ދެންނެވުނެވެ .މިކަމުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރ ި
ށ
ޓމަ ް
މަސައްކަތް ހިނގަމުންދިޔައިރު ކޮންމެ ވޯޓުފޮށްޓެއްގައި ،ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ އުފުލީ ،ވޯޓުފޮށީގެ ކިއު ބެލެހެއް ު
ޢައްޔަން ކޮށްފައިވާ އޮފިޝަލެވެ.

 .10އޮބްޒަރވަރުންނާއި މޮނިޓަރުން އަދި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން
ނ .މާފަރު ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަން އޮބްޒަރވްކޮށް މޮނިޓަރ ކުރުމަށާއި ،ވޯޓު ނެގުމާއި ވޯޓު ގުނުމުގެ ކަންތައް ހިނގާ ނުހިނގާ
ގޮތް ބެލުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނަށާއި ،ޝައުޤުވެރިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށާއި ،ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މަދަނީ
މޖައްލާތަކަށް  2012ފެބްރުއަރީ  16ން  2012މާރޗް  1ށް އެފުރުޞަތު
ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ،އަމިއްލަ ގޮތުން އެދޭ ފަރާތްތަކަށާއި ނޫސް ަ
ހުޅުވާލެވުނެވެ .މި ފުރުޞަތުގައި ވޯޓު ނެގުމާއި ވޯޓު ގުނުމުގެ ކަންތައް ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ބެލުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށް 7
ހ
ފަރާތަކުން ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންގެ ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް އަދި އޮބްޒަރވް ކުރުމަށް އެދި  4ފަރާތަކުން ހުށައެޅިއެވެ .މި ހުރި ާ
ފަރާތްތަކަށްވެސް އެ ފުރުޞަތު ދެވުނެވެ.

 .11ވޯޓުނެގުމާއި ،ވޯޓުގުނުމާއި ނަތީޖާ އިޢުލާން ކުރުން
 11.1ވޯޓުނެގުމާއި ވޯޓުގުނުން
ސވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބޭއްވި ބައި-އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުނެގުން ބޭއްވުނީ 2012
ނ .މާފަރު ކައުންސިލުން ހު ް
ރ  4:00ށް ނ .މާފަރާއި ،މާލޭގައެވެ.
މާރޗް  17ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނު  8:00ން ހަވީ ު
މި ބައި-އިލެކްޝަންގައި ކޮންމެ ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒެއްގައި  6އޮފިޝަލުން ޙަރަކާތްތެރިވިއެވެ.
ވޯޓުލާ ނިންމާގަޑި ޖެހުނުއިރު އެ ް
އވެސް ވޯޓުފޮށްޓެއް ދޮށުގައި ވޯޓުލުމަށް ކިއޫގައި މީހަކު ނެތްކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

ނ .މާފަރުގައި

ބެހެއްޓި ވޯޓުފޮށި ހަވީރު  4:00ގައި ބަންދު ކުރެވުނު ނަމަވެސް ،މާލޭގައި ބެހެއްޓި ނ .މާފަރު ،މާލެ 1-ނަންބަރު ވޯޓުފޮށި ބަންދު
ލކްޝަންގައި ބެހެއްޓި ދެ ވޯޓުފޮށްޓަށް ވޯޓުލާފައިވަނީ ޖުމްލަ  538މީހުންނެވެ .އެއީ 303
ކުރެވުނީ ހަވީރު  4:04ގައެވެ .މި ބައި-އި ެ
އަންހެނުންނާއި 235 ،ފިރިހެންނުންނެވެ .މި ދާއިރާއަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ޢަދަދަކީ  718އެވެ 30 .މިނިޓް
ގ
ހަމަވުމުން ،ކެންޑިޑޭޓުން ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނާއި ،އެ މަރުކަޒަށް ވޯޓުލީ މީހުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން  3މީހުން ެ
ހާޒިރުގައި ވޯޓުގުނަން ފެށުނެވެ.
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
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ވޯޓުގުނުމުގެ މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވީ  3މީހުންނެވެ .އެއީ ވޯޓުގުނާ މަރުކަޒުގެ ވެރިޔާގެ އިތުރުން  2އޮފިޝަލެކެވެ .ވޯޓު ގުނައި
ނިމުމުން ވަގުތީ ނަތީޖާ ހަދައި ،ވަގުތީ ނަތީޖާ އެ މަރުކަޒެއްގައި އިޢުލާން ކުރެވުނެވެ .އަދި ވަގުތީ ނަތީޖާ ފެކްސްގެ ޒަރީޢާއިން
ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުނެވެ.

 11.2ވަގުތީ ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރުން
ސވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބޭއްވި ބައި-އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ  2012މާޗް
ނ .މާފަރު ކައުންސިލުން ހު ް
ހރު ދުވަހުގެ ރޭ މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް އިޢުލާން ކުރެވުނެވެ.
 17ވީ ހޮނި ި

 11.3ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރުން
މ
ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 11/2008އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( ގެ  61ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،މި ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސް ީ
ނަތީޖާ  2012މާޗް  20ވީ އަންގާރަދުވަހުގެ  11:30ގައި ވަނީ އިޢުލާން ކޮށްފަވެއެވެ .މި ބައި-އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ އަދި ރަސްމީ
ނަތީޖާ އިޢުލާން ކޮށްފައިވަނީ ،ކޮމިޝަނުގެ  5މެންބަރުން އެނަތީޖާތައް ބައްލަވައި ވެރިފައި ކުރެއްވުމަށްފަހު ،އެ މެންބަރުން ސޮއި
ކުރެއްވުމުން ،ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފެކެވެ.

ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

 1ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަލީ

ޒީނާމަންޒިލް ،ނ .މާފަރު

އަމިއްލަގޮތުން

12

2.28

 2މުސްލިމް މުޙައްމަދު

ފީރޯޒުގެ ،ނ .މާފަރު

ޕީ.ޕީ.އެމް

236

44.78

ބދުﷲ
 1ޢަބްދުލްހާދީ ޢަ ް

ރާސްތާ ،ނ .މާފަރު

އަމިއްލަގޮތުން

39

7.40

ޢލީ
 2ޢަބްދުލްމާޖިދު ަ

ޢާއިލާވެހި ،ނ .މާފަރު

އެމް.ޑީ.ޕީ

240

45.54

#

ލިބުނު ވޯޓު

އިންސައްތަ

ދާއިމީ އެޑްރެސް

ފުރިހަމަނަން

ހައިޘިއްޔަތު

ޞައްޙަ ވޯޓު:

527

ބާޠިލް ވޯޓު:

11

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ޢަދަދު:

718

މި ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ ވަނީ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވިފައެވެ) .ރަސްމީ ނަތީޖާ ޢާންމުކުރި އިޢުލާން ޖަދުވަލު
 3ގައިވާ އިޢުލާން ލިސްޓުގައި(

6

ނ .މާފަރު ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރިޕޯޓް |

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

 .12ފައިސާ އާއި މާލީ ކަންކަން
މި ބައި-އިލެކްޝަންގެ މަސައްކަތަށް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދުތަކަކީ ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށާއި ،އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތަށް
ބޭނުންވާ ހުރިހާ ތަކެއްޗެއް ހޯދުމަށާއި ،ޗާޕުކުރަންޖެހުނު ތަކެތި ޗާޕުކުރުމަށާއި ،ބައި-އިލެކްޝަނާ ގުޅޭގޮތުން ޢާންމު ކުރެވުނު
އިޢުލާންތަކަށާއި ،ވޯޓުގެ މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވި އޮފިޝަލުންނަށް ދޭންޖެހޭ އެލަވަންސާއި ،އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ އާއި ކެއުމާ ސައި
ދިނުންފަދަ ކަންކަމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު ތަކެވެ.

ޚަރަދު ތަފްޞީލް

އައިޓަމްކޯޑު

221

ޚަރަދު

ތަފްޞީލު
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

221 001

ދ
ރ ު
ރ ޚަ ަ
ދތު ު
ނ ކުރާ ަ
މގު ް
ގއި ކަނޑު ަ
ތރޭ ަ
ޖގެ އެ ެ
ރާއް ޭ

36,080.00

221 003

ދ
ރ ު
ރ ޚަ ަ
ދތު ު
ގން ކުރާ ަ
ގމު މަ ު
އއް ަ
އ ެ
ރގަ ި
އތެ ޭ
ޖގެ ެ
ރާއް ޭ

90.00
ޖުމްލަ36,170.00 :

222
222 004

އޮފީސްހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
ތކެތި
ފދަ ަ
އސައި ަ
ވ ކެއުމަ ި
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
ދ
ޚރަ ު
ދ ޓެލެކްސް ަ
ޓެލެފޯން ފެކްސް އަ ި

555.00

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

72.00

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

84,711.65

ދ
ގ ޚަރަ ު
ށޗާޕުކުރާ ތަކެތީ ެ
އ ް
އދާ ަ
މ ފަ ި
ޢާން ު

8,852.25

ދ
ރ ު
ގ ޚަ ަ
މތު ެ
ޚދު ަ
މގެ ި
ނގު ު
ސ ހި ް
ނއޮފީ ް
ނހެ ް
އެހެ ި

20,500.00
ޖުމްލަ114,690.90 :
ޖުމްލަ ޚަ ަ
ރދު151,460.90 :

ޚަރަދުގެ ޚުލާޞާ
ވޯޓުލުމުގެ ޢުމުރު ހަމަވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
718

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ބޮލަކަށް ޖެހޭވަރު
210.95

މިހާތަނަށް ޖުމްލަ ޚަރަދު
151,460.90

|ނ .މާފަރު ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރިޕޯޓް

7

ulwvudwj

cTOpir eg cnwxckelia -iawb egcliscnuawk urwfWm .n
2012 cCWm 17

`

n=w<n9 w6m>q8q; q9nOoAw7o<q;m8m9w7s> w6m<oF7uC n=o<m?s=wEq5 w7qBoEw7q<m;q8m?n> .7
q8mFw7mBm; sC (17 wL8n> 2012) w7mRw;sBo<-o<m9
_cd cW^cbY

_eXZ

b^d_ a_Wcn

\rW^ ^^c \ZiV
h\i X`Z/\r\`W

h^b a_W_ Vk\RV[V SXZd \rWbjX
46

\cWZ\w XahX^QY
aZb_ZcW [Qo_\X ˬ\cW \bwX Qo_\X
\bYbWX ch^kc ^chY

45

2012

ca\X

\_aXbQ XZcWe Zd \rWbjX

cXcQd1
2012

eQ

\brdX Yc__Wcn XaW_gWcZ a\ hY

\rW^ ^^c \ZiV

\cW\bwX [ZeV
\brdX Yc__Wcn XaW_gWcZ a\ hY

\rW^ ^^c \ZiV

\cWZ\w Xa[c \bwX cW [ZeV
ch^kc a\VZ YXdQb yXn aZ\e hY
44

\cWZ\w Xa[c
ch^kc a\VZ YXdQb yXn aZ\e hY

\rW^ \rch^kc

cXcQd2
2012

_d^cQ

\cWZ\w XahX^QY a\rZW

\rW^ \rch^kc

\cW hga ch^kc ^chY
Zg_\X ac_d c_e a\rWbX XQ

\rW^ \r\`W

\eX Xa\rW^ \Z`X [Z^XkZV
 XcQd 3
c

43

2012
c
 XcQd 4

42
\rW^ \rWi`X chY
\rW^ \rWi`X chY

cX\k 31

\cW\bwX \WkXYRV _scd

\rW^ \rch^kc

\rW^ \rch^kc

^Ye

\^XkZV \h\Xj bWd

\rW^ \r\`W

\rW^ \Z`X/\r\`W

oc_ ebZ

2012
\cWh\cj _d _Z_X a\h``\W

41
\cWciX_ bXchZ \rWi`X chY

cXcQd 5
2012
cXcQd6
2012

1
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cWV
cV\V

_XeX

ZV

\rW^ \r\`W

39

\cW \bwX \_\_ hXVQ [dhY

2012
cXcQd9

37

2012
c
 XcQd 10

36
35

2012
V_eXZaZRV[VYWr[Xch^kc\YcWhga
^YeYZ
[_cd YXdYbYn [ZcWjl ^ecW hY

\rW^ \Z`X/\r\`W

\a\X \Zib \WX

34

\cWciX_ \Z\ aVecW hY

\rW^ \r\`W

cXcQd 11
2012
cXcQd 12
2012
c
 XcQd 13

33

2012

ca\X
eQ

_d^cQ

cWV
cV\V

_XeX

ZV

oc_ YZV _eXZ aZb_ZcW [Qo_\X

\rW^ \r\`W
32
\rW^ \rch^kc

\rW^ \r\`W

2012
c
 XcQd8

38

\rW^ \rch^kc

c
 XcQd7

(3:00 Vdce\Z)
aZcW ch^kc\VZ bhY XaX\_ \VX

cXcQd 14
2012

ca\X

(^Ye 10) \bYRV _scd
31

[ZY\d [[c bXchZ a\rWi`X chY
\Z\\ [WciX_

cXcQd 15
2012

eQ

ch\Z SX[ZcW YcgQX \rWbX-XQ

\rW^ \rWi`X chY

\bYRV _scdX [W__cd eX [ZcW
_scd aZRV[V \Qe\Z a\h``\W

\rW^ \rWi`X chY

\bYRV

\rW^ \r\`W

aZXe\a cQ\X \\ a\h``\W b_ZcW
^Ye YZV _eXZ

\rW^ \r\`W

30

[ZcW Q_c_ X_\\ a\h``\W
\cW \bwX X_\\ Vd[Zb_Xca

\rW^ \r\`W

cXcQd 16
2012

\cWciX_ Wj \a hY Xhr k_\

eZ ZRV[V RV[V [Zb_ZcW [Qo_\X
\rW^ \r\`W

\_aY RV[V [Zb_ZcW) \a\X _a Z\\
(Xac_acX`a 48 \a[d
2
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_d^cQ

[ZcW Q_c_ X_\\ a\h``\W
\rW^ \r\`W

\cW \bwX X_\\ Vd[Zb_Xca
eZZRV[V RV[V [Zb_ZcW [Qo_\X
YXdRV[V [hW \QQ^ aX_a Z\\

\rW^ \r\`W

RV[V [hW) \Z\\ X_a \hW eZXb^XZ
(^Ye 7 \a[d \oc_
XZ\\ X_a eZW_YWr RV[V [Xch^kc
\oc_ YZV _eXZ) \\e QYk [W__cdX

\rW^ \rch^kc

(Xac_^Ye 5 \a[d
cXcQd 17

29

2012
cXcQd 18

28
\rW^ \r\`W
\rW^ \r\`W

2012
\cWh\cj [WciX_ h^b h``\W

27

\cWb\Xd XWh[Z\e [jl ^ecWhY

cXcQd 19
2012

cWV
cV\V

_XeX

cXcQd 20

26

ZV

2012
eZZRV[V RV[V [Zb_ZcW [Qo_\X
[hW b^XZX \QQ^ aX_a Z\\

\rW^ \r
 \`W

\VYe a\X) oc_ YZV _eXZ aZRV[V
(^Ye 5 \a[d
25

\rW^ \
 rch^kc

^\rWbX eZW_YWr RV[V [Xch^kc
\aVk\ ZV_V eZ W_a Z\\ \\rZW

cXcQd 21
2012

ca\X

YZV _eXZ aZRV[V [hWXV b^XZX
(^Ye 5 \a[d \oc_ a\X) .oc_

\rW^ \Z`X/\r\`W

\\e [jl ^ecW hY
X^XkZV XZg_\X VcV ac_dc_e

\rW^ \Z`X

\Z\\

24
\rW^ bab

\rW^ \rch^kc

\cWZXy Zg\ aZ_aXbQ YWr

23

[ZcW ch^kc \VZ bhY XaX\_ \VX
oc_ YZV _eXZ bYRV

cXcQd 22
2012

cXcQd 23
2012
cXcQd 24

22

2012
3
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eQ

_d^cQ

cWV

c
 XcQd 25

21

2012
c
 XcQd 26

20

2012

\rW^ \r\`W

19

\Z\\ [Wjl ^ecW hY

\rW^ \r\`W

18

\cWWl ^ecW hY

c
 XcQd 27
2012
cXcQd 28
2012

cV\V
_XeX
ZV
ca\X

^\rWbX eZW_YWr RV[V [Xch^kc
\aVk\ ZV_V eZ W_a Z\\ \\rZW
\rW^ \rch^kc

17

\hWXV eZXb^XZ YXdRV[V [hWXV

cXcQd 29

oc_ YZV _eXZ YXdYe [
 ZYXX ZWn

2012

eQ

^Ye 15 \a[d \oc_ RV[V [hW)
(Xac_
a\ hY VYe a\ hY eX Wj a\\ch
X_ch^j Y\\Q [ZjXV XaW_gWcZ

\rW^ \rWi`
 X chY

\r\`W ^\rWbX XZ\\ [WciX_
\Z\\ [WbYn \rW^
16

\rW^ \rch^kc

X_h^b Vk\Y\d [W_gWcZ a\ hY

lcZ 1
2012

_d^cQ

lcZ 2

cWV

^\rWbX [WciX_ [ZY\d [Wh\cj
\cWbYn \rW^ \r\`W
XWh[ZY\d [gWcZ a\hY ^ecW hz

\rW^ \r\`W

\Z\\ [WWj
15

2012

14
\rW^ \rWi`X chY

13

\Z\\ [We^d a\chjc X\\cYcgQX

lcZ 3
2012
lcZ 4
2012
lcZ 5
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_XeX
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ca\X

ޖަދުވަލު 3

ނ .މާފަރު ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަން އިޢުލާން ކުރުމަށާއި ،ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަން ޢާންމު
ކުރުމަށާއި ،ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕުކުރެވުނުގޮތް އަދި ރަސްމީ ނަތީޖާ ޢާންމު ކުރުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާންތަކުގެ
ލިސްޓު

ލ
އިޢުލާންގެ ތަފްޞީ ު

އިޢުލާން ނަންބަރު

އިޢުލާންކުރި ތާރީޚް

ނ .މާފަރު ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

 31 A(CA)-2012/12ޖެނުއަރީ 2012

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަން ޢާންމުކުރުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާން

 7 A(CA)-2012/17ފެބްރުއަރީ 2012

ބައި-އިލެކްޝަންގެ ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕުކުރެވުނުގޮތުގެ ތަފްޞީލް ޢާންމުކުރުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާން

 14 A(CA)-2012/62މާޗް 2012

ނ .މާފަރު ކައުންސިލް ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

 20 A(CA)-2012/77މާޗް 2012
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