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بسـم ه الرحمـن الرحـيم
 .1ފެށުން
احمـده رب العـامن ،والصـاة والس ــام علـى أشــرف امرس ــلن ،وعـلى الـه وصحـبه أم ــعن
ރ ދުވަހު
ވ ހޮނިހި ު
އ ީ 4
މންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށްޓަކައި 2113 ،މެ ި
ވ ގޮނޑިއަށް ެ
ނ ހުސް ި
މި ރިޕޯޓަކީ ނ .ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލު ް
އ-އިލެކްޝަން ގެ ކަންހިނގާދިޔަގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލައި ތައް ޔާރުކޮށްފައިވާ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓެކެވެ.
ބޭއްވި ،ނ .ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ބަ ި
 2111ފެބްރުއަރީ  5ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބާއްވާފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ނ .ކެނދިކުޅުދޫ
ކައުންސިލަށް

އ
އމް 2113 ،ފެބްރުއަރީ  17ގަ ި
އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކޮށް ،އިންތިޚާބުވެފައިވާ ނ .ކެނދިކުޅުދޫ ،ޗާންދަނީވިލާ ،ހަސަން ޒަ ީ

ނންބަރު:
މ ގުޅިގެން ،ޤާނޫނު ަ
ކމިޝަނަށް އެންގު ާ
އިސްތިޢުފާ ދީފައިވާކަން ،ނ .ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިލެކްޝަންސް ޮ
ނ
( 11/2111ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) ގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ނ .ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލު ް
ނ
ގ ބައި-އިލެކްޝަން ބާއްވާގޮތަށް ކޮމިޝަނު ް
އ ކައުންސިލް ެ
ރމަށް  2113މެއި  4ގައި ެ
ށ މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކު ު
ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަ ް
ނިންމިއެވެ( .ބައި-އިލެކްޝަންގެ ކަލަންޑަރު ޖަދުވަލު  1ގައި)

 .2ބައި-އިލެކްޝަނަށް އިޢުލާން ކުރުން
މޝަންގެ ނަންބަރު (A)CA-2013/25 :އިޢުލާނުން ނ .ކެނދިކުޅުދޫ
ކ ި
ޤާނޫނުގައި ވާ ގޮތުގެމަތިން  2113ފެބްރުއަރީ  11ގައި ޮ
ވ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ
ގ ފުރުޞަތު  2113މާޗް ީ 21
މ ބައި-އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލުމު ެ
އ-އިލެކްޝަން އިޢުލާނުކޮށްި ،
ކައުންސިލްގެ ބަ ި
ހެނދުނު  8:11ން ފެށިގެން  2113އެޕްރީލް  3ވީ ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރު  4:11ގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލެވުނެވެ .އަދި ކޮމިޝަނުން
މ
ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚު ( 2113މެއި  )4ގައި ،ނ .ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަން ބޭއްވުމަށްޓަކައި ،ކުރަންޖެހޭ މުހިން ު
ލއް އެކުލަވާލެވުނެވެ.
އ-އިލެކްޝަންގެ މަ ސައްކަތު ތާވަ ެ
މަސައްކަތްތައް ހިމެނޭގޮތަށް ،ބަ ި

 .3އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާ ބެލުން
މޖެއްސުނެވެ .އެގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް
މި ބައި-އިލެކްޝަނާ ގު ޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމް ހަ ަ
ނ
ނސިލު ް
ޗ  29ގެ ނިޔަލަށް ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންނާއި ،ނ .ކެނދިކުޅުދޫ ކައު ް
ބަލައިގަންނާނީ 2113 ،މާޗް  20ން  2113މާ ް
މޖެއްސުނެވެ.
ކަމުގައި ހަ ަ
ސ ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅިފައެއް ނުވެއެވެ.
ނ .ކެނދިކުޅުދޫ ކައުނސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަނާ ގުޅިގެން އެއްވެ ް
ގއި)
ލ ަ 2
(ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯގެ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތު ޖަދުވަ ު

 .4ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމިގޮތް އެންގުން
ލ
އޕްރީ ް
މި ބައި -އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ އެޕްލިކޭޝަން ބަލައިގަތުމުގެ މަސައްކަތް  2113މާޗް  21އިން ފެށިގެން ެ 2113
އ
އ ީ
ދ ފަރާތަކުންނެވެެ .
އ-އިލެކް ޝަނަށް ކުރިމަތިލާފައިވަނީ ެ
މ ބަ ި
މ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ި
އ ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެި .
މ ކޮމިޝަނުގަ ި
 3އަށް ި
2

ނ .ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރިޕޯޓް |

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

އ
ވލޮޕްމަންޓް އެލައެންސްގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރުމަށް ހުށަހެޅި ނ .ކެނދިކުޅުދޫ ،ކުޅުދޫ ،ފަޅޯމާއާގެ ،އަޙްމަދު ރިޒްލީނާ ި
މޯލްޑިވްސް ޑި ެ
މސާއެވެ.
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރުމަށް ހުށަހެޅި މާލެ ،މ.ވެރާ ،ޢުމަރު ޫ
އ ތަރުތީބު ކުރުމަށްޓަކައި ގުރުއަތުލުން ބޭއްވީ 2113
އ-އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލި ކެ ންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތަ ް
ނ .ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ބަ ި
އެޕްރީލް  6ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މެންދުރު  14:30ގައެވެ .ގުރުއަތުލުން ބޭއްވުނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގަ އެވެ .ވާދަކުރި ކެންޑިޑޭޓުންގެ
މޝަނުން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރިއެވެ.
ކ ި
ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްފަހު ކެންޑިޑޭޓުންނާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޮ
ނ އިޢުލާން ޖަދުވަލު  4ގައިވާ އިޢުލާން ލިސްޓުގައި)
(ބައި -އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމަށް ކުރެވު ު

 .5ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ ޙަވާލުކުރުން
ގ
މހުން ެ
އ-އިލެކްޝަންގައި ވޯޓު ދިން ީ
އ-އިލެކްޝަންގައި ވާދަކުރި ދެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށްވެސް ،މި ބަ ި
ނ .ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ބަ ި
ލ ކުރަމަށްޓަކައި،
ޓ ފައިސާ ޙަވާ ު
ގ ޢަދަދަކަށް ވޯޓު ލިބިފައިވާތީ އެ ފަރާތްތަކުގެ ޑިޕޮ ޒި ް
ނ ފެށިގެން މަތީ ެ
( 11%ދި ހައެއް އިންސައްތަ) އި ް
ސ އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަށް ވައުޗަރ ފޮނުވުނެވެ.
ނސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން ް
 2113މެއި  9ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަ ހު މި ި

 .6ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ
އންތިޚާބު ކުރުމަށް  2113މެއި  4ގައި ބޭއްވި ބައި-އިލެކްޝަނަށް ވޯޓު
ނ .ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވި ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު ި
ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ އެކުލަވާލައި ،ނ .ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި ގުޅިގެން ރަޖިސްޓަރީ ޞައްޙަ
ނ
ގޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވުނެވެ .ރަޖިސްޓަރީއަށް ޝަކުވާ ހުށައެޅުމަށް ދި ް
ކުރުމަށްފަހު 2113 ،ފެބްރުއަރީ  13ގަ އި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ެ
އޅާފައިވާ
ގ އިދާރާއިން ހުށަ ަ
ނސިލް ެ
އވެ .ނަމަވެސް ،ނ .ކެނދިކުޅުދޫ ކައު ް
އ ނުވެ ެ
މ ފަރާތަކުން ޝަކުވާއެއް ހުށައެޅި ފައެ ް
މުއްދަތުގައި ،ޢާން ު
ސ
އޑްރެ ް
ހމެނެނީެ ،
ޖސްޓަރީއަށް ގެނެވުނެ ވެ .މި އިޞްލާޙުތަކުގެ ތެރޭގައި ި
ގ ރަ ި
ގ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުން ެ
 128އިޞްލާޙު ،ވޯޓު ދިނުމު ެ
ސލާޙަކާއި
ނުބައިކޮށް އޮތުމުން އެޑްރެސް ބަދަލުކުރުމަށް  59އިސްލާޙަކާއި  3ފަރާތެއް ނިޔާވެފައިވުމުގެ ސަބަބުން އުނިކުރުމަށް ހުށައެޅި އި ް
ކރުމަށް
އނި ު
ނ ބަދަލުވެގެން ލިސްޓުން ު
ހށައެޅި  1އިސްލާޙަކާއި ރަށްވެހިކަ ް
ނ ު
ނ އުނިކުރަ ް
ނ ލިސްޓު ް
އ ނަންނެތިގެ ް
ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓަރީގަ ި
އ
ސލާޙަކާ ި
ލސްޓަށް އިތުރުކުރުމަށް  37އި ް
ނ ނެތިގެން ި
އސްލާޙަކާއި ލިސްޓުގައި ނަ ް
އސްލާޙުކުރުމަށް ި 8
މ ނަން ި
 4އިސްލާޙަކާއި ފުރިހަ ަ
އުފަން ތާރީޚް ރަނގަޅުކުރުމަށް  16އިސްލާޙެކެވެ .މި ބައި-އިލެކްޝަ ންގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ދިވެހި
ސނެވެ.
ހމަޖެއް ު
ޒމް ަ
އ ނ .ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބެލޭނެ އިންތި ާ
ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުންނާއި ،މިކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުންނާ ި

 .7ވޯޓުލާތަން ބަދަލުކުރުމަށް ހުޅުވާލުން
ށ
ޖސްޓަރީ ކުރުމަ ް
މި ބައި-އިލެކްޝަން ގައި ،ރަށްވެހިވެފައި ވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއް ނުވަތަ ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް އެދޭ މީހުން ރަ ި
 2113އެޕްރީލް  7ގައި މި ކޮމިޝަނުން އިޢުލާންކޮށް ،އެކަމަށް  11ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދެވުނެވެ .މި މުއްދަތުގައި މި ބައި-އިލެކްޝަނަށް
ށ ރަޖިސްޓަރީ ކުރިއެވެ.
ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ  55ފަރާތަކުން މާލޭގައި ވޯޓުލުމަ ް
މ
ރޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައި ޢާން ު
ވޓުލުމަށް އެދޭ މީހުން ަ
(ރަށްވެހިވެފަ އިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއް ނުވަތަ ތަނެއްގައި ޯ
ކުރި އިޢުލާން ޖަދުވަލު  4ގައިވާ އިޢުލާން ލިސްޓުގައި)
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

| ނ .ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރިޕޯޓް
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 .8ޢާންމު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ކެމްޕެއިން
މ
ނ .ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަނަށް އަމާޒުކޮށް ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާގޮތަށް ރާވައިި ،
ބައި -އިލެކްޝަނަށް ބޭނުންވާ މެޓީރިއަލް ތައްޔާރު ކުރެވުނެވެ.

ނ
އޭގެތެރޭގައި ޕޯސްޓަރ ،ފް ލަޔަރ ލީފްލެޓް ހިމެނެއެވެ .ޢާންމު ް

ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރި ތަކެތި ނ .ކެނދިކުޅުދޫގެ އެކި ސަރަޙައްދުގައި ހިއްޕައި ،ގޭގެއަށާއި މީހުންނަށް ބަހާލެވުނެވެ .އަދި އެރަށުގެ
އަޑުގަދަ ކުރާ ބޭނުންކޮށްގެން ތަފާތު މެސެޖްތައް ދެވުނެއެވެ.

 .9ވޯޓު ނެގުމަށް ތައްޔާރުވުން
 9.1ބައި-އިލެކްޝަންގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ މީހުން
ދ ވޯޓުފޮށީގެ ތެރެއިން ،ނ .ކެނދިކުޅުދޫ ގައި ބެހެއްޓި ވޯޓުފޮށިތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވި  12އޮފިޝަލުންގެ
އ -އިލެކްޝަން ގައި ބެހެއްޓި ެ
މި ބަ ި
އ ބެހެއްޓި ވޯޓުފޮށި ދޮށުގައި ޙަ ރަކާތްތެރިވި 6
ލންކޮށްގެންނެވެ .މާލޭގަ ި
އ ޢާންމުކޮށް އިޢު ާ
ތެރެއިން 8 ،އޮފި ޝަލުން ހޯދީ އެރަށުގަ ި
ށ
ސ ފަރާތްތަކަކީ ،މިކަމަ ް
އޮފިޝަލުންނާއި ނ .ކެނދިކުޅުދޫ ގެ ވޯޓުފޮށީގެ ވެރިޔާ އާއި ވޯޓުފޮށީގެ ވެރިޔާގެ އެހީތެރިޔާގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއް ި
މޝަނަށް
އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުން އެކަމަށް އެދި ހުށައެޅި ފަރާ ތްތަކުގެ ތެރެއިން ،އެންމެ ޤާބިލުމީހުން ގެ ގޮތުގައި މިކޮ ި
މލަ 29
އޒަފުންނާއެކު ޖު ު
ގ މުވަ ް
މ ކޮމިޝަނު ެ
މ ބައި -އިލެކްޝަނާބެހޭ އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކުގައި ި
ފާހަގަކުރެވުނު ފަރާތްތަކެވެ .މި ފަހަރުގެ ި
ލ
ކ ް
ގ ފޯ ަ
ގ ބައި-އިލެކްޝަން ެ 2113
ނސިލް ެ
އ ޙަރަކާތްތެރިވެފައި ވެއެވެ .ނ .ކެނދިކުޅުދޫ ކައު ް
މީހުން ،ނ .ކެނދިކުޅުދޫގައާއި ،މާލޭގަ ި
ލ އިދާރާގެ އޮފިޝަލަކު ޢައްޔަން ކުރެވުނެވެ.
ޕޮއިންޓު ގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމަށް ރަށު ކައުންސި ް
ލ  5ގައި)
ތ ޖަދުވަ ު
(އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވި މީހުންގެ މަޢުލޫމާ ު

 9.2މަޢުލޫމާތާއި އިރުޝާދު ދިނުން
ތއްތައް
ގމުގެ ކަން ަ
ވނަ މާއްދާގައި ވާ ގޮތުގެ މަތީން ،ވޯޓުނެ ު
ޤާނޫނު ނަންބަރު( 11/2118 :އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު) ގެ ަ 34
އ
ހންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތާ ި
އ މީ ު
މ އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ވަރަށް ެ
މހުންގެ ޒި ން ާ
އ ީ
ބަލަހައްޓަން ތިބި މީހުންނަށް ެ
އިރުޝާދު ދީ ތަމްރީނު ކުރެވުނެވެ.
ވ
ވޯޓުގެ މަސައްކަތުގައި މާލޭގައި ޙަރަކާތްތެރިވި ފަރާތްތަކަށާއި ،ކޮމިޝަނުން ނ .ކެނދިކުޅުދޫ ގައި ޓްރެއިނިންގ ދިނުމަށް ވަޑައިގެންނެ ި
ނވެ .ނ.
އ ކުރިއަށް ގެންދެވު ެ
ކމިޝަންގައި ،ޓްރެއިނިންގ ޕޮރޮގް ރާމެ ް
އ އިލެކްޝަންސް ޮ
ލ  29އަދި  31ގަ ި
މުވައްޒަފުންނަށް  2113އެޕްރީ ް
އ ރަށަށް
ކެނދިކުޅުދޫއިން ވޯޓުނެގުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވި މީހުންނަށް މަޢުލޫމާތާއި އިރުޝާދު ދިނީ ،ކޮމިޝަނުން ވޯޓުނެގުމުގެ މަސައްކަތަށް ެ
އ  1ވީ ބުދަ ދުވަހާއި  2ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.
ދިޔަ އޮފިޝަލުންގެ ޓީމުން 2113 ،މެ ި

 9.3ވޯޓިންގ ކޯޑިނޭޓަރުންނާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުން
އޒަފުން
ކމިޝަންގެ މުވަ ް
ސ ޮ
ތ ބެލުމަށްޓަކައި އިލެކްޝަން ް
އ-އިލެކްޝަންގައި ބެހެއްޓި ތިން ވޯޓުފޮށީގެ މަސައްކަތް ހިނގާނުހިނގާ ގޮ ް
މި ބަ ި
ކޯޑިނޭޓަރުންގެ ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވިއެވެ .އެގޮތުން ޗެކްކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި-:

މނިޓް ކުރިން ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކަށް ލިބިފައިހުރި ވޯޓުކަރުދާސްތައް ހަމަތޯ ބަލައި ޗެކްކުރެވުނެވެ.
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އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

 ވޯޓު ނަގާ ސަރަޙައްދާ އި ،ރަށުގައި ދިމާވަމުންދާ މައްސަލަތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި އެކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ
ނ ގެންދެވުނެވެ.
ކަންކަން ކުރަމު ް

 9.4ވޯޓުފޮށި
ދ ޕްރީ-ސްކޫލުގެ ހޯލުގައެވެ .ނ.
އ-އިލެކްޝަންގައި ،ނ .ކެނދިކުޅުދޫ 1-ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓީ ނ .ކެނދިކުޅުދޫ ،ކުޅުދޫ އަޙްމަ ީ
މި ބަ ި
ވ
ކެނދިކުޅުދޫ 2-ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓީ ނ .ކެނދިކުޅުދޫ ،ކެނދިކޮޅު ސްކިޑް ޕްރީ-ސްކޫލް ހޯލުގައެވެ .މާލޭގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައި ާ
ލމް)ގައެވެ.
ރ ވައިލެޓް މާ ަ
ގ  4ނަންބަރު ގޭޓުން ވަންނައި ު
މީހުން ވޯޓުލުމަށް ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓީ އަމީނިއްޔާ ސްކޫލު (ލިލީމަ ު
އ
ހމަޖައްސައި ،ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި ،ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި ،ވޯޓުލާ ސަރަޙަ އްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާ ި
(ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒުތައް ަ
ލސްޓުގައި)
ތަން ޢާންމުކުރި އިޢުލާން ޖަދުވަލު  4ގައިވާ އިޢުލާން ި

 9.5ވޯޓުކަރުދާސް
އގަސްޓް
މހުން ފެށިގެން ޯ
ސއްކަތް ޙަވާލުކުރީ 2113 ،ވަނަ އަހަރުގެ މާޗް ަ
ވޯޓުކަރުދާސް ފަރުމާކުރުމަށްފަހު ،ވޯޓުކަރުދާސް ޗާޕުކުރުމުގެ މަ ަ
ރމަތިލާފައިވާ
މން ކު ި
އ -އިލެކްޝަންތަކުގެ ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާ ުޕކޮ ށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރު ު
ށ ބޭއްވޭ ބަ ި
މަހުގެ ނިޔަލަ ް
ޑ ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ އެމް  7ޕްރިންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ.
ދެ ފަރާތުގެ ތެރެއިން ،މި ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބި ް
ހތްދިހަ ފަސް) ވޯޓުކަރުދާހެވެ .ވޯޓުކަރުދާހުގެ ފޮތްތައް ތައްޔާރުކުރީ 25
އ-އިލެކްޝަނަށް ޗާޕުކުރީ  ( 1175އެއްހާސް އެއްސަތޭކަ ަ
މި ބަ ި
ގަނޑުންނެވެ.
ނ ބަލައި
ޗކްކޮށް ބެލުނެވެ .އެގޮތުން ކޮންމެ ވޯޓުކަރުދާސްކޮޅެއް ވަކިވަކި ް
ޗާ ޕްކުރެވުނު ވޯޓުކަރުދާހުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުރިތޯ ެ
ގ
ޗެކްކުރެވުނެވެ .ވޯޓުކަރުދާސް ޗެކްކު ރުމުގެ މަސައްކަތްކުރީ އެކަމަށް ވަކިބަޔަކު ޚާއްޞަކޮށްގެންނެވެ .ވޯޓު ކަރުދާސްތައް ޗެކްކުރުމު ެ
މ ވޯޓުފޮށްޓަކަށް ފޮނުވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢަދަދަށް
ލސްޓު ޗެކްކޮށް ކޮން ެ
ގ ި
ކ ވޯޓުދިނުމުގެ ޙަ އްޤު ލިބިފައިވާ މީހުން ެ
ނމުމާއެ ު
މަސައްކަތް ި
މ
ނ ގޮތުގެ ތަފްޞީލު ި
ބއި-އިލެކްޝަން ގައި ވޯޓުކަރުދާސް ޗާޕު ކުރެވު ު
މ ަ
ވޯޓުކަރުދާސް ސެކިއުރިޓީ އުރަތަކުގައި ބަންދުކުރެވުނެވެި .
ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރިއެވެ.

 9.6ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒުތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުން
ވޯޓުނަގާ ،ވޯޓުގުނާ މަރުކަޒުތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ލިސްޓު ތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު  2113އެޕްރީލް  25ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެތަކެތި
ށ
ޔކިޔުމަ ް
ކންޑިޑޭޓު ލިސްޓާއި ،ލި ެ
ނ ވޯޓު ކަރުދާހާއި ،ވޯޓުނެގުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއިެ ،
ބަންދު ކުރެވުނެވެ .އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެ ީ
ބޭނުންވާނޭ ހުރިހާތަކެއްޗާއި ،ވޯޓުގުނުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗެވެ.
މ
ވޯ ޓުނަގާ ގުނުމަށް ބޭނުންކުރާ އެންމެހައި ތަކެތި ނ .ކެނދިކުޅުދޫއަށް ފޮނުވީ  2113މެއި  1ވީ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ،މާލެއިން ި
ވސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ލާންޗެއްގައި ،ނ .ކެނދިކުޅުދުއަ ށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުވި
ކޮމިޝަނުން ކުއްޔަށްހިފި ،ޓެސް މޯލްޑި ް
ވޯޓުފޮށީ ގެ ވެރިޔާގެ ޙަވާލުގައެވެ.
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 9.7ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް
ށ
މސައްކަތް ކުރިއަށްދިޔަ ވަގުތުގައި ،ނ .ކެނދިކުޅުދޫއާއި އެ ރަށުގައި ވޯޓުނެގުމަ ް
މި ބައި-އިލެކްޝަން ގެ ވޯޓުނެގުމާއި ވޯޓުގުނުމުގެ ަ
ފރާތުން
ވސް ޕޮލިސް ސަރވި ސަސްގެ ަ
ހއްޓުމުގެ އިންތިޒާމް ،މޯލްޑި ް
ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަޙައްދުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ބެލެ ެ
އހީތެރިކަން ވަރަށް ފުރިހަމައަ ށް ލިބުނެވެ .އަދި
ލޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސްގެ ެ
އ މޯ ް
ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުން އެދި ދެންނެވުނެވެ .މިކަމުގަ ި
އ
ގމުންދިޔައިރު ކޮންމެ ވޯޓުފޮށްޓެއްގައި ،ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ އުފުލީ ،ވޯޓުފޮށީގެ ކި ު
ވޯޓުނެގުމުގެ މަސައްކަތް ހިނ ަ
ބެލެހެއްޓުމަށް ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ އޮފިޝަލެވެ.

 .11އޮބްޒަރވަރުންނާއި މޮނިޓަރުން އަދި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން
ގ
މ ެ
އ ވޯޓު ގުނު ު
ނ .ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަން  4މެއި  ،2113އޮބްޒަރވްކޮށް މޮނިޓަރ ކުރުމަށާއި ،ވޯޓު ނެގުމާ ި
ރ
ސ ޕާޓީތަކަށާއި ،ރަޖިސްޓަ ީ
ޑޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނަށާއި ،ޝައުޤުވެރިވާ ސިޔާ ީ
ގ ގޮތް ބެލުމަށް ޝައުޤުވެރި ވާ ކެން ި
ކަންތައް ހިނގާ ނުހިނ ާ
ރލް 22
ނ  2113އެޕް ީ
ލ ް 7
މޖައްލާތަކަށް  2113އެޕްރީ ް
ސ ަ
ނ އެދޭ ފަރާތްތަކަށާއި ނޫ ް
ލ ގޮތު ް
ޖމްޢިއްޔާތަކާއި ،އަމިއް ަ
ކޮށްފައިވާ މަދަނީ ަ
ނ
ތ ބެލުމަށް ޝައުޤުވެރިކަ ް
ގ ނުހިނގާ ގޮ ް
ގ ކަންތައް ހިނ ާ
އ ވޯޓު ގުނުމު ެ
ޓ ނެގުމާ ި
މ މުއްދަތުގައި ވޯ ު
ށް އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވުނެވެި .
ފާޅުކޮށް  6ފަރާތަކުން ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންގެ ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް ،އޮބްޒަރވްކުރުމަށް އެދި  6ފަރާތަކުން ހުށައެޅިއެވެ .މި 12
ފަރާތަށްވެސް އެފުރުޞަތު ދެވުނެވެ.
ވލު  6ގައި)
ތ ޖަދު ަ
(އޮބްޒަ ރވަރުންނާއި ،ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންގެ މަޢުލޫމާ ު

 .11ވޯޓުނެގުމާއި ،ވޯޓުގުނުމާއި ނަތީޖާ އިޢުލާން ކުރުން
 11.1ވޯޓުނެގުމާއި ވޯޓުގުނުން
އންތިޚާބުކުރުމަށް ބޭއްވި ބައި-އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުނެގުން ބޭއްވުނީ 2113
ހސްވި ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު ި
ނ .ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން ު
ށ ނ .ކެނދިކުޅުދޫގަ އާއި މާލޭގައެވެ.
ނ ހަވީރު ް 4:11
ވ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނު ް 8:11
މެއި ީ 4
އ ޙަރަކާތްތެރިވީ  6އޮފިޝަލުންނެވެ.
ގ މަރުކަޒެއް ގަ ި
އ-އިލެކްޝަންގައި ކޮންމެ ވޯޓުނަ ާ
މި ބަ ި
އ
ގ ި
ރ ަ 4:11
ދ ހަވީ ު
ގ ކުރަމެވެ .އަ ި
ނ ފާހަ ަ
ކ ނެތްކަ ް
އ މީހަ ު
ސ ވޯޓުފޮށްޓެއް ދޮށުގައި ވޯޓު ލުމަށް ކިއޫގަ ި
ރ އެއްވެ ް
ޑ ޖެހުނުއި ު
ގ ި
ވޯ ޓުލާ ނިންމާ ަ
އ
ދ 1-ނަންބަރ ވޯޓުފޮށި  4:11ގަ ި
ޓފޮށި ބަންދު ކުރިއިރު ،ނ .ކެނދިކުޅު ޫ
ނންބަރު ވޯ ު
ދަ 2-
ލ 1-އަދި ނ .ކެނދިކުޅު ޫ
ނ .ކެނދިކުޅުދޫ ،މާ ެ
ނންނާއި،
ހ ު
ބަންދުކުރެވުނެވެ .މި ބައި-އިލެކްޝަންގައި ބެހެއްޓި ދެ ވޯޓުފޮށްޓަށް ވޯޓުލާފައިވަނީ ޖުމްލަ  717މީހުންނެވެ .އެއީ  391އަން ެ
ނ،
ވމު ް
ޓ ހަމަ ު
ގ ޢަދަދަކީ  1155އެވެ 31 .މިނި ް
ގ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުން ެ
މ ދާއިރާއަށް ވޯޓު ދިނުމު ެ
 317ފިރިހެންނުންނެވެި .
ނ
ޓގުނަ ް
ގ ތެރެއިން މަދުވެގެން  3މީހުންގެ ހާޒިރުގައި ވޯ ު
ކޒަ ށް ވޯޓުލީ މީހުން ެ
މންދޫބުންނާއި ،އެ މަރު ަ
ނޑިޑޭޓުންގެ ަ
ކެންޑިޑޭޓުން ނުވަތަ ކެ ް
ފެށުނެވެ.
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އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ވޯޓުގުނުމުގެ މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވީ  3މީހުންނެވެ .އެއީ ވޯޓުގުނާ މަރުކަޒުގެ ވެރިޔާގެ އިތުރުން  2އޮފިޝަލެކެވެ .ވޯޓު ގުނައި
ހ ވޯޓުފޮށްޓެއްގެ
ނ ހުރި ާ
ގ ޒަރިއްޔާއި ް
އ އިޢުލާން ކުރެވުނެވެ .އަދި ފެކްސް ެ
އ މަރުކަޒެއްގަ ި
ޖ ެ
ތޖާ ހަދައި ،ވަގުތީ ނަތީ ާ
ނ ވަގުތީ ނަ ީ
ނިމުމު ް
ވަގުތީ ނަތީޖާ ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުނެވެ.

 11.2ވަގުތީ ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރުން
މއި 4
ޖ ެ 2113
އ-އިލެކްޝަން ގެ ވަގުތީ ނަތީ ާ
ނތިޚާބު ކުރުމަށް ބޭއްވި ބަ ި
މންބަރަކު އި ް
ށ ެ
ވ ގޮނޑިއަ ް
ހސް ި
ނ ު
ނ .ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލު ް
ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ  7:11ގައި މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް އިޢުލާން ކުރެވުނެވެ.

 11.3ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރުން
މ
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 11/2118އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު) ގެ  61ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،މި ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސް ީ
ދ
ނ އިޢުލާންކޮށްފައެވެ .މި ބައި-އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ އަ ި
އންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހުގެ  3:11ގައި ވަ ީ
ނަތީޖާ  2112މެއި  7ވީ ަ
އ
ނ ސޮ ި
އ ވެރިފައި ކުރެއްވުމަށްފަހު ،އެ މެންބަރު ް
ނ އެ ނަތީޖާތައް ބައްލަވަ ި
ގ  5މެންބަރު ް
ޖ އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ ،ކޮމިޝަނު ެ
ރަސްމީ ނަތީ ާ
ގ މުވައްޒަފެކެވެ.
ކުރެއްވުމުން ،ކޮމިޝަން ެ

ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ
ނ
 1އަޙްމަދު ރިޒްލީ ު

ގ
ނ .ކެނދިކުޅުދޫ ،ކުޅުދޫ ،ފަޅޯމާއާ ެ

އެމް.ޑީ.އޭ

451

65.03

ސ
 2ޢުމަރު މޫ ާ

ލ
މ.ވެރާ ،މާ ެ

އެމް.ޑީ.ޕީ

242

34.97

ޞައްޙަ ވޯޓު:

692

ބާޠިލް ވޯޓު:

15

ޖުމްލަ ވޯޓު:

717

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ޢަދަދު:

1155

#

ހައިޘިއްޔަތު

ލިބުނު ވޯޓު

އިންސައްތަ

ސ
ދާއިމީ އެޑްރެ ް

ފުރިހަމަނަން

ޖ ވަނީ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވިފައެވެ.
މިބައި -އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީ ާ
ނ ލިސްޓުގައި)
ނމުކުރި އިޢުލާން ޖަދުވަލު  3ގައިވާ އިޢުލާ ް
(ރަސްމީ ނަތީޖާ ޢާ ް

 .12ފައިސާ އާއި މާލީ ކަންކަން
މި ބައި -އިލެކްޝަންގެ މަސައްކަތަށް މައިގަނ ޑު ގޮތެއްގައި ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދުތަކަކީ ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށާއި ،އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތަށް
ނ އިޢުލާންތަކަށާއި،
ނޖެހުނު ތަކެތި ޗާ ުޕކުރުމަށާއި ،ބައި-އިލެކްޝަނާ ގުޅޭގޮތުން ޢާންމު ކުރެވު ު
ބޭނުންވާ ހުރިހާ ތަކެއްޗެއް ހޯދުމަށާއި ،ޗާޕުކުރަ ް
އ ދިނުންފަދަ
އމާއި ސަ ި
ސ އާއި ކެ ު
ހ އެލަވަންސާއި ،އިތުރުގަޑީގެ ފައި ާ
ވޯޓުގެ މަސައްކަ ތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވި އޮފިޝަލުންނަށް ދޭންޖެ ޭ
ކަންކަމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު ތަކެވެ.
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
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ޚަރަދު ތަފްޞީލް
އައިޓަމްކޯޑ ު

221

ޚަރަދު

ތަފްޞީލު
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

221 001

ދ
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަނޑުމަގުން ކުރާ ދަތުރު ޚަރަ ު

48,760.00

221 002

ދ
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އެއްގަމުމަގުން ކުރާ ދަތުރު ޚަރަ ު

670.00
ޖުމްލަ:

222

49,430.00

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގ ު
އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅޭ ވަގުތުގައި ،އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމާއި ސައިފަދަ

222 004

2788.00

ތަކެތި
ޖުމްލަ:

223

2788.00

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

223 001

ޓެލެފޯން ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް ޚަރަދު

555.00

223 003

ބޯފެނާއި ،ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނުމަށް ކުރާ ޚަރަދު

300.00

223 005

ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔާއި ބިމުގެ ކުލި

1400.00

223 006

ތަކެތީގެ ކުލި

870.00

223 020

ދ
ޢާންމު ފައިދާއަށް ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަ ު

223 999

އެހެނިހެން އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

8173.47
29,880.00
ޖުމްލަ:

41,178.47

ޖުމްލަ ޚަރަދު:

93,396.47

ޚަރަދުގެ ޚުލާޞާ

8

ވޯޓުލުމުގެ ޢުމުރު ހަމަވާ މީހުންގެ ޢަދަދު

ބޮލަކަށް ޖެހޭވަރު

މިހާތަނަށް ޖުމްލަ ޚަރަދު

1155

80.86

93,396.47

ނ .ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރިޕޯޓް |
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ޖދވލ 1

އލކޝނ ކލނޑރ  4 -މއ 2013ނ .ކނދކޅ )
ދ ކއނސލގ ބއ-އލކޝނ
ނ.

ބދ

3/20/2013

ބރސފތ

3/21/2013

ހކރ

3/22/2013

މއދތ

ދވސ

މލދ ތރޚ

ޙރކތގ ތފސލ

ވލރސކރ ފރތ

އނތޚބ އޢލނ ކރނ

އލކޝނސ ކޑނޝނ ސކޝނ

ފކލ ޕ!އނޓނ ހމޖއސނ

ހޔމނ ރސސ ސކޝނ

ވޓރސ ރޖސޓރ އކލވލނ

ރޖސޓރޝނ ސކޝނ

ވޓރސ ރޖސޓރ ގޒޓ ކރނ

ރޖސޓރޝނ ސކޝނ

ވޓ ދނމގ ޙއޤ ލބފއވ މހނގ ރޖސޓރ ރށގއ ޢނމކރނ

45

ވޓ ދނމގ ޙއޤ ލބފއވ މހނގ ރޖސޓރ ކ!މޝނގ ވބސއޓގއ

ރޖސޓރޝނ ސކޝނ

ޢނމކރނ
ޝކވ ބލއގތމގ ނޒމ ޤއމކރނ

ލގލ ސކޝނ

އނތޚބށ ކރމތލމގ ފރޞތ ހޅވލނ

އލކޝނސ ކޑނޝނ ސކޝނ
އލކޝނސ ކޑނޝނ/އޑމނ

އޕލކޝނ ފމ ދ)ކރމއ ބލއގތނ
ކނޑޑޓނގ އތމތ ފ!ތ ޕރނޓކރނ
ވޓރ އޑޔކޝނ މޓރއލ ތއޔރކރނ

ރޖސޓރޝނ ސކޝނ

ވޓރ އޑޔކޝނ ސކޝނ
44

ވޓފ!ށ ބހއޓނ ތނތނ ހދނ
ބއ އލކޝނގ ދތރ ފތރގ އނތޒމ ހމޖއސމށ ޕރ!ކއ!މނޓ

ވޓރ އޑޔކޝނ ސކޝނ
އލކޝނސ ކޑނޝނ ސކޝނ
އލކޝނސ ކޑނޝނ ސކޝނ

ސކޝނގއ އދނ
43

ހ!ނހރ

3/23/2013

42

އދއތ

 3/24/2013ވޓ ނގ މރކޒތކގއ ޙރކތތރވ އ!ފޝލނ ހދމށ އޢލނކރނ

 41ހޔމނ ރސސ ސކޝނ

ހމ

3/25/2013

40

އނގރ

3/26/2013

39

ބދ

3/27/2013

38

 3/28/2013ވޓރ އޑޔކޝނގ މޓރއލ ރށށ ފ!ނވމށ ތއޔރކ!ށ ނނމނ

 37ވޓރ އޑޔކޝނ ސކޝނ

ބރސފތ
ހކރ

3/29/2013

ހ!ނހރ

3/30/2013

އދއތ

3/31/2013

ހމ

4/1/2013

އނގރ

4/2/2013

ބދ

4/3/2013

ބރސފރ

4/4/2013

ހކރ

4/5/2013

ހ!ނހރ

4/6/2013

އދއތ

4/7/2013

ގޒޓކރވނ ރޖސޓރއށ ޝކވހށހޅމގ މއދތހމވ ދވސ

36

ރޖސޓރޝނ ސކޝނ

35
ވޓ ކރދސ ޗޕކރމށ ޙވލވފއވ ފރތށ އކނ ލޔމނ އނގނ
ވޓ ކރދހގ ނމ)ނ ތއޔރކރނ
ވޓފ!ށ ބހއޓ ތނތނ އޢލނކރނ
ރޖސޓރއށ ހށހޅ ޝކވތކމދ ގ!ތއ ނނމއ އފރތތކށ ޖވބ
ދނނ )މއދތ ހމވ ތރޚނ ފށގނ  5ދވސތރގއ(
ރޖސޓރ ހށއޅނ ޝކވތކ ގޅގނ ،ގނވނ ބދލތއ ގޒޓކރނ.
އނތޚބށ ކރމތލމގ މއދތ ހމވ ތރޚ

34

އލކޝނސ ކޑނޝނ/ޕރ!ކއ!މނޓ
އލކޝނސ ކޑނޝނ ސކޝނ

 33އލކޝނސ ކޑނޝނ ސކޝނ
32
31

ރޖސޓރޝނ ސކޝނ
ރޖސޓރޝނ ސކޝނ
އލކޝނސ ކޑނޝނ ސކޝނ

30
އނތޚބށ ކރމތލމށ ހށހޅ ހށހޅމ މދ ނނމ ގ!ތ އނގނ
)ކރމތލމށ ހށހޅ ވގތނ ފށގނ  48ގޑއރގތރގއ(
ރޖސޓރއށ ހށހޅ ޝކވތކމދ ނނމ ގ!ތކ މދ ހތހމ ނޖހގނ

 29އލކޝނސ ކޑނޝނ ސކޝނ

އމއ ސލ ހއކޓށ ހށހޅމގ މއދތ ހމވ ތރޚ) .އނގ ތރޚނ

ރޖސޓރޝނ ސކޝނ
28

ފށގނ  5ދވސ(
ކރމތލ ކނޑޑޓނގ ނނ އނބރ ގނދއމގ މއދތ ހމވ ދވސ

އލކޝނސ ކޑނޝނ ސކޝނ

ކނޑޑޓނގ ނނތއ ތރތބކރމށ ގރއތލމއ ނނތއ އޢލނ ކރނ

އލކޝނސ ކޑނޝނ ސކޝނ
އލކޝނސ ކޑނޝނ ސކޝނ

ކނޑޑޓ ލސޓ ތއޔރކ!ށ ޕރނޓކރނ
ބއ-އލކޝނ އ!ބޒރވ ކރމށއ ،މ!ނޓރ ކރމށ އދ ކނޑޑޓނގ
މނދ)ބނގ ގ!ތގއ ޙރކތތރވމށ އދ ފރތތކށ އފރޞތ ހޅވލނ

27

ވޓރ އޑޔކޝނ ސކޝނ

SASFile:\\storage\Elections coordination and voter edu cation division\BY-ELECTIONS\local council\2012\HDh . Nellaidhoo Council\iulaan

2

އހނ ތނއގއ ވޓލ މހނރޖސޓރ ކރމގ ފރޞތ ހޅވލނ )10

ރޖސޓރޝނ ސކޝނ

ވޓކރދސ ޗޕށ ދނމށޓކއ ފއނލކރނ

އލކޝނސ ކޑނޝނ ސކޝނ

ހމ

4/8/2013

އނގރ

4/9/2013

25

 4/10/2013ނތޖ ޝޓ ތއޔރކރނ

 24އލކޝނސ ކޑނޝނ ސކޝނ

ބރސފރ

4/11/2013

23

ހކރ

4/12/2013

ހ!ނހރ

4/13/2013

21

އދއތ

4/14/2013

20

ހމ

4/15/2013

19

އނގރ

4/16/2013

ބދ

4/17/2013

ބރސފރ

4/18/2013

ހކރ

4/19/2013

ހ!ނހރ

4/20/2013

އދއތ

4/21/2013

ހމ

4/22/2013

އނގރ

4/23/2013

ބދ

 26އލކޝނސ ކޑނޝނ/ޕރ!ކއ!މނޓ

ވޓ ކރދސ ޗޕށ ދނނ

ރޖސޓރ ހށއޅނ ޝކވތކ ގޅގނ ،ގނވނ ބދލތއ ގޒޓ

 22ރޖސޓރޝނ ސކޝނ

ކރމނ ،އ ބދލތކށ ޝކވ ހށއޅމގ މއދތ ހމވ ތރޚ

އހނ ތނއގއ ވޓލ މހނ ރޖސޓރ ކރމށ ހޅވލ މއދތ ހމވ

 18ރޖސޓރޝނ ސކޝނ

ތރޚ
ވޓ ނގ މރކޒތކގއ ޙރކތތރވމށ ހ!ވނ އ!ފޝލނގ މޢލ)މތ

 17ހޔމނ ރސސ ސކޝނ

ވޓރ އޑޔކޝނ ސކޝނށ ފ!ނވނ.
ވޓ ކރދސ ޗޕކ!ށ ނނމނ

 16އލކޝނސ ކޑނޝނ/ޕރ!ކއ!މނޓ
15

ރޖސޓރއށ ހށހޅ ޝކވތކމދ އލކޝނސ ކ!މޝނނ ނނމ ގ!ތކ
މދ ހތހމ ނޖހގނ ،ހއކޓށ ހށހޅފއވ މއސލއމދ ހއކޓނ ޙކމ
އއވމށ ދވފ އވ މއދތ ހމވ ތރޚ )ކޓށ ހށހޅ ތރޚނ ފށގނ 15

 14ރޖސޓރޝނ ސކޝނ

ދވސ ތރގއ(
13
ބއ-އލކޝނ އ!ބޒރވ ކރމށއ ،މ!ނޓރ ކރމށ އދ ކނޑޑޓނގ
މނދ)ބނގ ގ!ތގއ ޙރކތތރވމށ އދ ހށއޅމގ މއދތ ހމވ ތރޚ
ދތރފތރގ އނތޒމތއ ހމޖއސއ ނނމނ

12

11

ވޓ ނގ މރކޒތކށ ފ!ނވނޖހ ލސޓތއ ޕރނޓކ!ށ ފ!ނވމށ
ބދ

ބރސފރ

 4/24/2013ތއޔރކ!ށ އލކޝނސ ކޑނޝނ ސކޝނ ޙވލކރނ

4/25/2013

10

ވޓރ އޑޔކޝނ ސކޝނ
ޕރ!ކއ!މނޓ  /އލކޝނސ
ކޑނޝނ ސކޝނ
ރޖސޓރޝނ ސކޝނ

ވޓ ކރދސ ޗކކރނ

އލކޝނސ ކޑނޝނ ސކޝނ

ޥޓ ކރދސ ވޓނގ މރކޒށ ފ!ނވމށޓކއ ޕކކ!ށ ނނމނ

އލކޝނސ ކޑނޝނ ސކޝނ

ދކ!ށ ނނމނ
އ!ބޒރވރނނއ ރޕޓރނގ ފސ )
ވޓ ދނމގ ޙއޤ ލބފއވ މހނގ ފއނލ ލސޓ އނމކ!ށ އއލނ
ކރނ

9

ވޓރ އޑޔކޝނ ސކޝނ
ރޖސޓރޝނ ސކޝނ

SASFile:\\storage\Elections coordination and voter edu cation division\BY-ELECTIONS\local council\2012\HDh . Nellaidhoo Council\calendar

ހކރ

4/26/2013

ހ!ނހރ

4/27/2013

އދއތ

4/28/2013

ހމ

4/29/2013

އނގރ

4/30/2013

3

8
7

ޓރނނގ ޕކ އދ ވޓނގ މރކޒށ ބނނވ ޕސޓރތއ ތއޔރކ!ށ
ނނމއ އލކޝނސ ކޑނޝނ ސކޝނ ޙވލކ!ށ ނނމނ
ރށރށގއ އސކ!ށ ޙރކތތރވ )މލނ ފ!ނވ( އ!ފޝލނނއ ،މލގ
ވޓފ!ށތކގ އ!ފޝލނގ ޓރނނގ ބއވނ

6

ވޓރ އޑޔކޝނ ސކޝނ

5

ވޓރ އޑޔކޝނ ސކޝނ

ރށރށގއ އސކ!ށ ޙރކތތރވ )މލނ ފ!ނވ( އ!ފޝލނނއ ،މލގ

ވޓރ އޑޔކޝނ ސކޝނ

ވޓފ!ށތކގ އ!ފޝލނގ ޓރނނގ ބއވނ
ވޓކރދސ ޗޕކރވނގ!ތގ ތފޞލ އޢލނ ކރނ
ވޓ ނގ މރކޒތކގއ ޙރކތތރވ އ!ފޝލނގ މޢލ)މތ

4

އލކޝނސ ކޑނޝނ ސކޝނ
ހޔމނ ރސސ ސކޝނ

ކނޑޑޓނނށ ފ!ނވނ
ވޓ ނގމށ ބނނވ އދރ އދ ސކއރޓ ސމނ އކ މލއނ ދ

ޕރ!ކއ!މނޓ  /އލކޝނސ

ބދ

5/1/2013

އ!ފޝލނ ރށށ ފރނ
ރށރށގ ކ!މޕލއނޓސ ބއރތއ ޤއމކރނ

3

ކޑނޝނ ސކޝނ
ލގލ ސކޝނ

ބރސފރ

5/2/2013

ރށރށގ އ!ފޝލނގ ޓރނނގ ބއވނ

2

ވޓރ އޑޔކޝނ ސކޝނ

ހކރ

5/3/2013

ވޓނގ މރކޒތއ ތއޔރކ!ށ ނނމނ

1

އޑމނ/އލކޝނސ ކޑނޝނ

ހ!ނހރ

5/4/2013

އދއތ

5/5/2013

މލއނ ދޔ އ!ފޝލނ ވޓ ކރދހ އކ މލ އއނ

ހމ

5/6/2013

ބއ-އލކޝނގ ރސމ ނތޖ ތއޔރކރނ

އނގރ

5/7/2013

ބއ-އލކޝނ ގ ވޓނގނ )ހނދނ  8:00ނ ހވރ  4:00އށ(
ވޓ ގނނ )ހވރ  4:30ނ ފށގނ(

0

ބއ-އލކޝނގ ވގތ ނތޖ އޢލނ ކރނ

ކޑނޝނ/މޑއ ޔނޓ
1

އޑމނ/އލކޝނސ ކޑނޝނ

2

އއ.ޓ/އލކޝނސ ކޑނޝނ

ބއ-އލކޝނގ ރސމ ނތޖ އޢލނ ކރނ
ރޕޓ ތއޔރ ކރނ ފށނ

އއ.ޓ/އޑމނ/އލކޝނސ

3

މޑއ ޔނޓ/އލކޝނސ ކޑނޝނ
ވޓރ އޑޔކޝނ/އލކޝނސ
ކޑނޝނ

SASFile:\\storage\Elections coordination and voter edu cation division\BY-ELECTIONS\local council\2012\HDh . Nellaidhoo Council\calendar
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ނ .ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަނާ ގުޅޭގޮތުން ކުރެވުނު އިޢުލާންތަކުގެ ލިސްޓު

އިޢުލާންގެ ތަފްޞީލު
ބައި-އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

އިޢުލާން ނަންބަރު

އިޢުލާން ކުރި
ތާރީޚް

(A)CA-2013/101

 12މާޗް 1122

(A)EA-2013/131

 7އެޕްރީލް 1122

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަން ޢާންމުކުރުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާން

(A)CA-2012/124

 31މާޗް 1122

ބައި-އިލެކޝަ ނުގެ ވޯޓުކަރުދާސް ޗާޕްކުރެވުނުގޮތުގެ ތަފްޟީލް ޢާއްމުކުރުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާން

(A)CA-2013/157

 1މެއި 1122

ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށްނޫން އެހެންރަށެއް ނުވަތަ ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް އެދޭމީހުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް
ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

 7މެއި 1122

c
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އލކޝނގއ ޙރކތތރވ އފޝލނގ ލސޓނ .ކނދކޅ $
ދ ކއނސލގ ބއ -އލކޝނގއ
ނ.
 4މއ 2013
#

ވޓފށގ ވޓފށ ބހއޓތނއ
ނނ

ނނބރ

ކޑ ނމބރ

ޙއޘއޔތ

D01.02.1
ނ .ކނދކޅދ1-$
ނ .ކނދކޅދ2 -$

3

ނ .ކނދކޅދ ،$މލ1-

ސކ$ލގ ހލގއ

2

ދ އޙމދ ޕރ-
ނ .ކނދކޅދ ،$ކޅ $

1

ނނ

ވޓފށ ބލހއޓމ ޙވލތބ މހނ
D01.02.1-1

ވރޔ

މޙއމދ ޝނ$ނ

D01.02.1-2

ވރޔގ އހތރޔ

އބރހމ ފޔޒ

D01.02.1-3

އފޝލ

ޢބދއސލމ

D01.02.1-4

އފޝލ

އމނތ ޝފޒ

D01.02.1-5

އފޝލ

ޢއޝތ ޝފނ

D01.02.1-6

އފޝލ

ފޟލ އބރހމ

D01.02.2

ވޓފށ ބލހއޓމ ޙވލތބ މހނ

ޕރ-ސކ$ލ ހލގއ

ނ .ކނދކޅދ ،$ކނދކޅ ސކޑ

D01.02.2-1

ވރޔ

މއސދ ސޢދ

D01.02.2-2

ވރޔގ އހތރޔ

ޢއބސ ޢބދﷲ

D01.02.2-3

އފޝލ

ޢބދﷲ މހރ

D01.02.2-4

އފޝލ

ނދރ ޢމރ

D01.02.2-5

އފޝލ

އމނތ ސރ

D01.02.2-6

އފޝލ

އމނތ ތހފ

D01.0.1

ވޓފށ ބލހއޓމ ޙވލތބ މހނ

މލމގއ(

ނނބރ ގޓނ ވނނއރ ވއލޓ

އމނއޔ ސކ$ލ )ލލމގ 4

D01.0.1-1

ވރޔ

އޙމދ ޒޔނ މޙއމދ

D01.0.1-2

ވރޔގ އހތރޔ

އބރޙމ އދމ

D01.0.1-3

އފޝލ

ޝނނ ރފޢ

D01.0.1-4

އފޝލ

ފތމތ ޝފނ

D01.0.1-5

އފޝލ

މޙއމދ އސމޢލ

D01.0.1-6

އފޝލ

ޝމމ ފއސލ އހމދ

c
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އބޒރވރނނއ ކނޑޑ#ޓނގ މނދބނގ ލސޓ
ނ .ކނދކޅދ ކއނސލގ ބއ-އލކޝނ  4 -މއ 2013
#

ފށގ ނނ

ނނ

އޑރސ

ތމސލކރ ފރތ

އބޒރވރނ
 1ނ .ކނދކޅދ 1 -

ޢބދލމޙސނ ޢލ

ކޅދ ،ސދގ  /ނ.ކނދކޅދ

އމ.ޑ.ޕ

 2ނ .ކނދކޅދ 1 -

އބބކރ ޢސ

ކޅދ ،ރ&ޒވލ  /ނ.ކނދކޅދ

އމ.ޑ.އ#

 3ނ .ކނދކޅދ 2 -

ޙސނ ފއޒ

ކނދކޅ ،ރ&ޒރ  /ނ.ކނދކޅދ

އމ.ޑ.ޕ

 4ނ .ކނދކޅދ 2 -

ޙސއނ އރޝދ

ކނދކޅ ،މނ  /ނ.ކނދކޅދ

އމ.ޑ.އ#

 5ނ .ކނދކޅދ ،މލ  1 -އޙމދ ލޝމ

ކނދކޅ ،ވއނޖހ#ގ  /ނ.ކނދކޅދ

އމ.ޑ.ޕ

 6ނ .ކނދކޅދ ،މލ  1 -ނޒރ އބރހމމނކ

ދއގމގ  /ނ.ވލދ

އމ.ޑ.އ#

ކނޑޑ#ޓނގ މނދބނ
 1ނ .ކނދކޅދ 1 -

ޙސއނ ރޝދ

ކޅދ ،ދރގމ  /ނ.ކނދކޅދ

ކނޑޑ#ޓ ،ޢމރ މސ

 2ނ .ކނދކޅދ 1 -

އޙމދ ޝރފ

ކޅދ ،އޅދ  /ނ.ކނދކޅދ

ކނޑޑ#ޓ ،އޙމދ ރޒލނ

 3ނ .ކނދކޅދ 2 -

މޙއމދ ޝޔމ

ކނދކޅ ،ދލކޝގ  /ނ.ކނދކޅދ

ކނޑޑ#ޓ ،ޢމރ މސ

 4ނ .ކނދކޅދ 2 -

އޙމދ ނޡމ

ކނދކޅ ،ވދ  /ނ.ކނދކޅދ

ކނޑޑ#ޓ ،އޙމދ ރޒލނ

 5ނ .ކނދކޅދ ،މލ  1 -ފއސލ އދމ

ކނދކޅ ،ހޅނގގ  /ނ.ކނދކޅދ

ކނޑޑ#ޓ ،ޢމރ މސ

 6ނ .ކނދކޅދ ،މލ  1 -ޢބދއލޠފ އބރހމ

ކނދކޅ ،ގލބކގ  /ނ.ކނދކޅދ

ކނޑޑ#ޓ ،އޙމދ ރޒލނ

