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ﺑﺴـﻢ اﷲ اﻟﺮﺣـﻴﻢ اﻟﺮﺣﻤـﻦ
 .1ފެށުން
اﳊﻤـﺪﷲ رب اﻟﻌـﺎﳌﲔ ،واﻟﺼـﻼة واﻟﺴ ــﻼم ﻋﻠـﻰ أﺷــﺮف اﳌﺮﺳ ــﻠﲔ ،وﻋـﻠﻰ اﻟـﻪ وﺻﺤـﺒﻪ أﲨ ــﻌﲔ
މި ރިޕޯޓަކީ ،ޏ .އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ފުވައްމުލަކު މެދުދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށާއި ،އއ .ހިމަންދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ
ގޮނޑިއަށް އަދި ފ .އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށްޓަކައި2011 ،
ނޮވެމްބަރ  19ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި މި  3ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަންތައް ހިނގާދިޔަގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
ތަފްޞީލް ރިޕޯޓެކެވެ.
1.1

ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ ތިން ދާއިރާ އަކުން ގޮނޑި ހުސްވުން
ޤާނޫނު ނަންބަރު) 10/2010 :ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު( ގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން،
މި  3ދާއިރާއިން ހުސްވެފައިވާ  3ގޮނޑިއަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް 2011 ،ނޮވެމްބަރ  19ގައި ބައި-އިލެކްޝަން
ބާއްވާގޮތަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމިއެވެ.
 1.1.1ޏ .އަތޮޅު ކައުންސިލް ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ
ޏ .އަތޮޅު ކައުންސިލް ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ،ޏ .ފުވައްމުލަކު ،މާދަޑު .އެއްގަމިގެ ،ޙަސަން ސަޢީދުގެ މައްޗަށް
ޏ .ފުވައްމުލަކު ކޯޓުގެ ނަންބަރު 343/RIC-3/2010 :ޤަޟިއްޔާއިން

ކޮށްފައިވާ ޙުކުމާގުޅިގެން ،ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ

އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓެއްގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠެއް އުނިވެފައިވާކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ޤަބޫލޫކުރެވޭތީ،
އެ މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު2011/SC-E/28 :
ޤަޟިއްޔާއިން" ،ޏ .ފުވައްމުލަކު ،މާދަޑު .އެއްގަމިގެ ،ޙަސަން ސަޢީދަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2010 :ގެ ދަށުން
އިންތިޚާބުވެފައިވާ ޏ .ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރެއްކަމަށް ޤާނޫނީގޮތުން ބެލެވޭނެ ތަނެއް ނެތްކަމަށް" ޙުކުމް
ކުރުމާ ގުޅިގެންނެވެ.
 1.1.2ފ .އަތޮޅު ކައުންސިލް ބިލެތްދޫ ދާއިރާ
ފ .އަތޮޅު ކައުންސިލް ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ،ފ .ފީއަލި ،ޖަވާހިރުމާގެ ،އިދުރީސް އަބޫބަކުރު 2011 ،ސެޕްޓެމްބަރ 11
ގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުން ،އެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެކަން މި ކޮމިޝަނަށް އެންގުމުންނެވެ.
 1.1.3އއ .ހިމަންދޫ ކައުންސިލް
އއ .ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ،އއ .ހިމަންދޫ ،ސްވީޓްޑްރީމް ،ޢަބްދުﷲ ޖަމީލްގެ މައްޗަށް ކުރީގެ ފުލުސްކޯޓުގެ
ނަންބަރު 244/FC/1989 :ޤަޟިއްޔާއިން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމާގުޅިގެން ،ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ
ކެންޑިޑޭޓެއްގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠެއް އުނިވެފައިވާކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ޤަބޫލޫކުރެވޭތީ ،އެ މައްސަލަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2011/SC-E/26 :ޤަޟިއްޔާއިން،

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

| ޏ .އަތޮޅު ކައުންސިލް )ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ( ،ފ .އަތޮޅު ކައުންސިލް )ބިލެތްދޫ ދާއިރާ( ،އަދި އއ .ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރިޕޯޓް

1

ނދޫ
"އއ .ހިމަންދޫ ،ސްވީޓްޑްރީމް ،އަބްދުﷲ ޖަމީލަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2010 :ގެ ދަށުން އިންތިޚާބުވެފައިވާ އއ .ހިމަ ް
ރަށު ކައުންސިލްގެ މެނަބަރެއްކަމަށް ޤާނޫނީގޮތުން ބެލެވޭނެ ތަނެއް ނެތްކަމަށް" ޙުކުމް ކުރުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

 .2ބައި-އިލެކްޝަނަށް އިޢުލާންކުރުން
މި ބައި-އިލެކްޝަންތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު  2011އޮކްޓޯބަރ  2ވީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު  9:00ން ފެށިގެން 2011
އޮކްޓޯބރ  16ވީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހަވީރު  3:00ގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލެވުނުކަން  2011ސެޕްޓެމްބަރ  29ގައި ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން
ކުރެވުނެވެ.

ބައި-އިލެކްޝަން ބޭއްވުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މުހިންމު މަސައްކަތްތައް ހިމެނޭގޮތަށް ބައި-އިލެކްޝަންގެ މަސައްކަތު ތާވަލެއް

އެކުލަވާލެވުނެވެ) .ބައި-އިލެކްޝަންގެ ކަލަންޑަރު ޖަދުވަލު  1ގައި(

 .3އިންތިޚާބެބެހޭ ޝަކުވާ ބެލުން
މި ބައި-އިލެކްޝަނާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުނެވެ .އެގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް
ބަލައިގަންނާނީ ސީދާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންނާއި ،ޏ .އަތޮޅު ކައުންސިލުންނާއި ،އއ .ހިމަންދޫ ކައުންސިލުންނާއި ،ފ .އަތޮޅު
ކައުންސިލުން ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުނެވެ.

އަދި ޝަކުވާ ބަލައިގަންނާނީ  2011މެއި  14ން  2011ޖޫން  13ގެ ނިޔަލަށް ކަމަށްވެސް

ކަނޑައެޅުނެވެ .މި ބައި-އިލެކްޝަންތަކުގެ ތެރެއިން އއ .ހިމަންދޫ އިން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅިފައެއްނުވެއެވެ.

ޏ .އަތޮޅު ކައުންސިލް ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ

3.1

މި ބައި-އިލެކްޝަނާ ގުޅިގެން ވޯޓުލުން އޮތް ދުވަހު މީހެއްގެ ނަން ފުވައްމުލަކު މެދުދާއިރާގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނިފައިނުވާ ކަމުގެ
ޝަކުވާއެއް

ހުށަހެޅުނެވެ.

މިކަން

ބެލުމުން

އެނގުނީ

އޭނާގެ

ނަން

ފުވައްމުލަކުގެ

އެހެން

ދާއިރާއެއްގެ

އ
ގެއެއްގަ ި

ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާކަމެވެ .އޭނާގެ އެޑްރެހަށް ބަދަލެއް އައިސްފައި ވީނަމަވެސް ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤުލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓު
އިސްލާޙުކުރުމަށް ދެވުނު ފުރުޞަތުގައި އެކަން އިސްލާޙުކުރުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ ،ޏ .ފުވައްމުލަކު
މެދުދާއިރާއަށް ވޯޓުލުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވެންނެތްކަމަށް އަންގާ އޭނާއަށް ޖަވާބުދެވިފައި ވެއެވެ.

ފ .އަތޮޅު ކައުންސިލް ބިލެތްދޫ ދާއިރާ

3.2

ފ .ފީއަލީ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުގެ ގޮތުގައި ފުރަތަމަ ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތުން ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމުގެގޮތުން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ
ކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބި ،ބެލިބެލުމުން ،އޭނާ ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުމުގެ ކުރިން ،އަމިއްލަ ގޮތުން މި ބައި-
އިލެކްޝަންގައި ވާދަކުރާ ގޮތަށް ނިންމާފައިވާ ބޭފުޅަކަށް ތާއިދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާތީ ،ފ .ފީއަލީ ފޯކަލް ޕޮއިންޓް ބަދަލު
ކުރެވުނެވެ .ބައި-އިލެކްޝަން ބޭއްވުމުގެ ކުރިން އިތުރު ޝަކުވާއެއް ލިބިފައިނުވެއެވެ .އެހެން ނަމަވެސް ބައި-އިލެކްޝަން ބާއްވާ
ނިމުމަށްފަހު ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އޮންނަ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން އަންނަނިވި ތިން ޝަކުވާ މިކޮމިޝަނަށް
ހުށަހެޅި އެ ތިން ޝަކުވާއަށް ވަނީ ޖަވާބު ދެވިފައެވެ .އެއީ؛


ނ
ކެމްޕެއިން ކުރުމުގެ ވަގުތު ހަމަވިފަހުން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ކެންޑިޑޭޓަށް ތާޢީދުކުރާ ފަރާތަކުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓާބެހޭގޮތު ް
ދޮގުވާހަކަތަކެއް ހިމެނޭ ލިޔުންތަކެއް ފ .ފީއަލީ ރަށު ތެރެއަށް އަޅާފައިވާކަމަށްބުނެ 2011 ،ނޮވެމްބަރ  21ގައި ހުށަހަޅާފައިވާ
ޝަކުވާ.

2

ޏ .އަތޮޅު ކައުންސިލް )ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ( ،ފ .އަތޮޅު ކައުންސިލް )ބިލެތްދޫ ދާއިރާ( ،އަދި އއ .ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރިޕޯޓް|

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން



ކެމްޕެއިން ކުރުމުގެ ވަގުތު ހަމަވިފަހުން  2011ނޮވެމްބަރ  18ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ  08:00ގެ ޚަބަރުގައި ފ .އަތޮޅު
ކައުންސިލްގެ ބިލެއްދޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާގޮތަށް އެމް.އެން.ބީ.ސީ ވަން އިން ޚަބަރުފަތުރާފައިވާކަމަށް ބުނެ
ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ.



ކެމްޕެއިން ކުރުމުގެ ވަގުތު ހަމަވިފަހުން  2011ނޮވެމްބަރ  18ވަނަ ދުވަހުއާއި ،އެރޭ އަދި  19ނޮވެމްބަރ  2011ވަނަ
ދުވަހު ފ .މަގޫދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ބައެއް މެމްބަރުންނާއި ،އެމް.ޑީ.ޕީ ކެންޑިޑޭޓަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކުން އެ ކެންޑިޑޭޓަށް
ކެމްޕެއިން ކޮށްފައިވާކަމުގެ ޝަކުވާ.

މި ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުގެ  38ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ވާގޮތުން
ގ
ޝަކުވާ އެއް ހުށަހަޅާނަމަ ،އެ ޝަކުވާ އެއްގެ ތަފްޞީލާއި ،ހެއްކާއެކު ،ހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަމަށް އޮންނައިރު ،ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ ެ
ތަފްޞީލާއި ،މައްސަލަ ރައްދުވާފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ ،މައްސަލަ ބެލެން ނެތްކަމަށް
އަންގައި ،ޖަވާބުދެވިފައި ވެއެވެ.

 .4އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމިގޮތް އެންގުން
މި ބައި-އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ އެޕްލިކޭޝަން ބަލައިގަތުމުގެ މަސައްކަތް  2011އޮކްޓޯބަރ  2ން ފެށިގެން 2011
އޮކްޓޯބަރ  16ށް މި ކޮމިޝަނުގައި ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ .މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މި ބައި-އިލެކްޝަނަށް ޏ .އަތޮޅު ކައުންސިލް
ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ އިން ކުރިމަތިލި  3ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ،އއ .ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލި 2
ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ،ފ .އަތޮޅު ކައުންސިލް ބިލެތްދޫ ދާއިރާ އަށް ކުރިމަތިލި  3ކެންޑިޑޭޓުންގެ ހުށަހެޅުން މިކޮމިޝަނުން ޤަބޫލުކުރިއެވެ.
ބައި-އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްޓަކައި ގުރުއަތުލުން ބޭއްވީ  2011އޮކްޓޯބަރ  20ވަނަ ދުވަހު
އެވެ .ގުރުއަތުލުން ބޭއްވުނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައެވެ .ވާދަކުރި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްފަހު ކެންޑިޑޭޓުންނާބެހޭ
)ބައި-އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނުތަކުގެ

މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރިއެވެ.
ނަންބަރާއި ތާރީޚު ޖަދުވަލުގައިވާ އިޢުލާން ލިސްޓުގައި(

 .5ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ ޙަވާލުކުރުން
މި  3ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަންގައި ވާދަކުރި 8

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ،އެ ދާއިރާއެއްގެ ބައި-އިލެކްޝަންގައި ވޯޓު ދިން މީހުންގެ

) 10%ދިހައެއް އިންސައްތަ( އިން ފެށިގެން މަތީގެ ޢަދަދަކަށް ވޯޓުލިބުނު  6ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ ޙަވާލު ކުރަމަށްޓަކައި
 2011ނޮވެމްބަރ  29ވީ އަންގާރަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ވައުޗަރ ފޮނުވުނެވެ.

 .6ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ
މި  3ބައި-އިލެކްޝަނަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ އެކުލަވާލައި ،އެ އަތޮޅުތަކުގެ އަތޮޅު އަދި ރަށު
ކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން ރަޖިސްޓަރީ ޞައްޙަ ކުރުމަށްފަހު 2011 ،އޮކްޓޯބަރ  5ގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު
ކުރެވުނެވެ .ރަޖިސްޓަރީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ދިން މުއްދަތުގައި އއ .ހިމަންދޫގެ ރަޖިސްޓަރީ އަށް ހުށަހެޅުނު  4ޝަކުވާ ފިޔަވައި،
އިތުރު އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާފައެއް ނުވެއެވެ .މި ބައި-އލެކްޝަންގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

| ޏ .އަތޮޅު ކައުންސިލް )ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ( ،ފ .އަތޮޅު ކައުންސިލް )ބިލެތްދޫ ދާއިރާ( ،އަދި އއ .ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރިޕޯޓް

3

ރަޖިސްޓަރީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުންނާއި ،ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން އަދި އެ ބައި-އިލެކްޝަންތައް ބޭއްވި އަތޮޅުތަކުގެ އަތޮޅު
ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އާއި ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ޗެކްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުނެވެ.

 .7ވޯޓުލާތަން ބަދަލުކުރުމަށް ހުޅުވާލުން
މި  3ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއް ނުވަތަ ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް އެދޭ މީހުން ރަޖިސްޓަރީ
ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށް،

އެކަމަށް  10ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދެވުނެވެ.

މި މުއްދަތުގައި މާލޭގައި ވޯޓުލުމަށް

ރަޖިސްޓަރީ ކުރިގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ތާވަލުގައި އެވަނީ އެވެ.
ދާއިރާ

ރަޖިސްޓަރީކުރި މީހުންގެ ޢަދަދު

ޏ .އަތޮޅު ކައުންސިލް ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ

243

ފ .އަތޮޅު ކައުންސިލް ބިލެތްދޫ ދާއިރާ

47

އއ .ހިމަންދޫ ކައުންސިލް

34

 .8ޢާންމު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ކެމްޕެއިން
މި  3ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަނަށް އަމާޒުކޮށް ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާގޮތަށް ރާވައި ،މި ބައި-
އިލެކްޝަނަށް ބޭނުންވާ މެޓީރިއަލް ތައްޔާރުކުރެވުނެވެ .އޭގެތެރޭގައި ޕޯސްޓަރ ،ފްލަޔަރ އަދި ލީފްލެޓް ހިމެނެއެވެ .ޢާންމުން
ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރި ތަކެތި  3ދާއިރާގެ ވޯޓުނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށްރަށުގެ އެކި ސަރަޙައްދުގައި ހިއްޕައި ގޭގެއަށާއި
މީހުންނަށް ބަހައި ހެދުނެވެ .އަދި އެ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ އަޑުގަދަ ކުރާ ބޭނުންކޮށްގެން ތަފާތު މެސެޖްތައް ރައްޔިތުންނަށް
ފޯރުކޮށް ދެވުނެއެވެ.

 .9ވޯޓު ނެގުމަށް ތައްޔާރުވުން
9.1

ބައި-އިލެކްޝަންގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ މީހުން ހޯދުން
މި ބައި-އިލެކްޝަންތަކަށް ބޭނުންވާ ،ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާނޭ އޮފިޝަލުން ހޯދީ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްގެންނެވެ .މި
މ
ފަހަރުގެ މި ބައި-އިލެކްޝަންތަކާބެހޭ އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކުގައި ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނާއެކު ޖުމުލަ  117މީހުންި ،
ދާއިރާގައާއި މާލޭގައި ޙަރަކާތްތެރި ވެފައިވެއެވެ .މި  3ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމަށް
އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ޖުމްލަ  6ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރެވުނެވެ.

9.2

މަޢުލޫމާތާއި އިރުޝާދު ދިނުން
ޤާނޫނު ނަންބަރު) 11/2008 :އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( ގެ  34ވަނަ މާއްދާގައި ވާ ގޮތުގެ މަތީން ،މި  3ދާއިރާގެ
ވޯޓުނެގުމުގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަން ތިބި އޮފިޝަލުންނަށް އެ މީހުންގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ވަރަށް އެ މީހުންގެ
ވ
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި އިރުޝާދު ދީ ތަމްރީނު ކުރެވުނެވެ .ވޯޓުގެ މަސައްކަތުގައި ރަށްރަށުގައި ޙަރަކާތްތެރި ި
އޮފިޝަލުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންތައް އެ ރަށްރަށުގައި ބާއްވައި ،ކަންކުރާނޭގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނީ ކޮމިޝަނުން

4

ޏ .އަތޮޅު ކައުންސިލް )ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ( ،ފ .އަތޮޅު ކައުންސިލް )ބިލެތްދޫ ދާއިރާ( ،އަދި އއ .ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރިޕޯޓް|

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

މ
ވޯޓުނެގުމުގެ މަސައްކަތަށް އަތޮޅުތަކަށް ފޮނުވި އޮފިޝަލުންނެވެ .އަދި މާލޭގައި ބެހެއްޓުނު  2ވޯޓުފޮށީގެ އޮފިޝަލުންނަށް ި
ކޮމިޝަނުގައި ތަމްރީނުދެވިފައިވެއެވެ.

ވޯޓިންގ ކޯޑިނޭޓަރުންނާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުން

9.3

މި  3ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަންގައި ބެހެއްޓި  8ވޯޓުފޮށީގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގާނުހިނގާގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި އިލެކްޝަންސް
ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުން ކޯޑިނޭޓަރުންގެ ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވިއެވެ .އެގޮތުން ކޯޑިނޭޓަރުން ޗެކްކުރި ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި-:


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



ވޯޓުނަގަން ފެށީއްސުރެ ނިމެންދެން ކޮންމެ ގަޑިއަކު އެއްފަހަރު ވޯޓުލީ މީހުންގެ ޢަދަދު އަންހެން ފިރިހެން ވަކިން
ސާފުކުރުން؛
ވޯޓު ނަގާ ސަރަޙައްދާއި ،ރަށުގައި ދިމާވަމުންދާ މައްސަލަތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި ،އެކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ



ކަންކަން ކުރަމުން ގެންދިޔުން ހިމެނެއެވެ.
9.4

ވޯޓު ފޮށި
މި  3ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަންގައި

އަތޮޅު ތެރޭގައި ބެހެއްޓި  6ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓީ ދައުލަތުގެ ޢިމާރާތްތަކާއި ރަށްރަށުގެ އިޖްތިމާޢީ

މަރުކަޒުތަކުގައެވެ .މާލޭގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓީ އިސްކަންދަރު ސްކޫލް ހޯލުގައެވެ) .ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒުތައް ހަމަޖައްސައި ،ބަހައްޓާ
ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި ،ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި ،ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން ޢާންމުކުރި އިޢުލާން ޖަދުވަލު 3
ގައި(
9.5

ވޯޓު ކަރުދާސް
ވޯޓުކަރުދާސް ފަރުމާކުރުމަށްފަހު ،ވޯޓުކަރުދާސް ޗާޕުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރީ 2011 ،ވަނަ އަހަރު ބޭއްވޭ ބައި-
އިލެކްޝަންތަކުގެ ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރޒް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑާ އެވެ .މި  3ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަނަށް ޗާޕްކުރި

ވޯޓުކަރުދާހުގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައިވާ ތާވަލްގައި އެވަނީއެވެ.

ވޯޓުކަރުދާހުގެ ފޮތް ތައްޔާރުކުރީ  25ގަނޑުންނެވެ.
ދާއިރާ

މީހުންގެ ޢަދަދު

ވޯޓު ކަރުދާހުގެ ޢަދަދު

ޏ .އަތޮޅު ކައުންސިލް ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ

2436

2450

ފ .އަތޮޅު ކައުންސިލް ބިލެތްދޫ ދާއިރާ

1896

1900

އއ .ހިމަންދޫ ކައުންސިލް

416

425

ޗާޕްކުރެވުނު ވޯޓުކަރުދާހުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުރިތޯ ޗެކްކޮށް ބެލުނެވެ .އެގޮތުން ކޮންމެ ވޯޓުކަރުދާސްކޮޅެއް ވަކިވަކިން
ބަލައި ޗެކްކުރެވުނެވެ .ވޯޓުކަރުދާސް ޗެކްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރީ އެކަމަށް ވަކިބަޔަކު ޚާއްޞަކޮށްގެންނެވެ .ވޯޓު ކަރުދާސްތައް
ށ
ޗެކްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމުމާއެކު ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓު ޗެކްކޮށް ކޮންމެ ވޯޓުފޮށްޓަކަށް ފޮނުވުމަ ް
ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢަދަދަށް ވޯޓުކަރުދާސް ސެކިއުރިޓީ އުރަތަކުގައި ބަންދުކުރެވުނެވެ .މި  3ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަންގައި
ވޯޓުކަރުދާސް ޗާޕު ކުރެވުނު ގޮތުގެ ތަފްޞީލު މި ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރެވުނެވެ.
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

| ޏ .އަތޮޅު ކައުންސިލް )ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ( ،ފ .އަތޮޅު ކައުންސިލް )ބިލެތްދޫ ދާއިރާ( ،އަދި އއ .ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރިޕޯޓް

5

9.6

ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒުތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުން
މި ބައި-އލެކްޝަންތަކުގައި ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒުތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ލިސްޓު ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު  2011ނޮވެމްބަރ  15ވީ
އަންގާރަ ދުވަހު އެ ތަ ެ
ކތި ބަންދުކުރެވުނެވެ .އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ވޯޓު ކަރުދާހާއި ،ވޯޓުނެގުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ،ކެންޑިޑޭޓު
ލިސްޓާއި ،ލިޔެކިއުމަށް ބޭނުންވާނޭ ހުރިހާ ތަކެއްޗާއި ،ވޯޓުގުނުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗެވެ.
ވޯޓުނަގައި ގުނުމަށް ބޭނުންކުރާ އެންމެހައި ތަކެތި ވޯޓު ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށްރަށަށް

ފޮނުވީ 2011 ،ނޮވެމްބަރ  16،17މި

ދެ ދުވަހު ،ކަނޑު މަގުންނާއި ވައިގެ މަގުން ،ސީދާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ ޙަވާލުގައެވެ.
9.7

ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް
މި ބައި-އިލެކްޝަންތަކުގެ ވޯޓުނެގުމާއި ވޯޓުގުނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދިޔަ ވަގުތު ވޯޓުނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހުރިހާ
ރަށެއްގައިވޯޓުނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ސަރވިސަސްގެ ފަރާތުން ބަލަހައްޓައިދީފައިވެއެވެ .މިކަމުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސްގެ އެހީތެރިކަން ވަރަށް ފުރިހަމަޔަށް
ލިބުނެވެ.
ވޯޓުނެގުމުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދިޔައިރު ކޮންމެ ވޯޓުފޮށްޓެއްގައި ،ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާވެސް އުފުލީ ،ވޯޓުފޮށީގެ
ކިއު ބެލެހެއްޓުމަށް ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ފަރާތެވެ.

 .10އޮބްޒަރވަރުންނާއި މޮނިޓަރުން އަދި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން
މި ތިން ބައި-އިލެކްޝަން އޮބްޒަރވްކޮށް މޮނިޓަރ ކުރުމަށާއި ،ވޯޓު ނެގުމާއި ވޯޓު ގުނުމުގެ ކަންތައް ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ބެލުމަށް
ޝައުޤުވެރިވާ ،ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނަށާއި ،ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށާއި ،ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ،އަމިއްލަގޮތުން
އެދޭ ފަރާތްތަކަށާއި ނޫސް މަޖައްލާތަކަށް އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވުނެވެ .އޮބްޒަރވްކޮށް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ހުޅުވާލި މުއްދަތުގައި ،ފޯމު ހުށައެޅި
އަދި ފުރުޞަތު ދެވުނު ފަރާތްކުގެ ޢަދަދު ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެ ވަނީއެވެ.
ޅ
ހުށަހެ ި

ނ
ފުރުޞަތު ދެވު ު

ދާއިރާ
ރ
ނސިލް ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއި ާ
ޏ .އަތޮޅު ކައު ް

35

35

ދއިރާ
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7

7

ކއުންސިލް
އއ .ހިމަންދޫ ަ

7

4

.11

ވޯޓުނެގުމާއި ،ވޯޓުގުނުމާއި ނަތީޖާ އިޢުލާން ކުރުން

11.1

ވޯޓުނެގުމާއި ވޯޓުގުނުން
މި  3ދާއިރާއިން ހުސްވެފައިވާ  3ގޮނޑިއަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބޭއްވި  3ބައި-އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުނެގުން ބޭއްވުނީ
 2011ނޮވެމްބަރ  19ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނު  8:00ން ހަވީރު  4:00ށް ޏ .ފުވައްމުލައް ،އއ .ހިމަންދޫ ،ފ .ބިލެތްދޫ،
މަގޫދޫ ،ފީއަލި އަދި މާލޭގައެވެ.

6

ޏ .އަތޮޅު ކައުންސިލް )ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ( ،ފ .އަތޮޅު ކައުންސިލް )ބިލެތްދޫ ދާއިރާ( ،އަދި އއ .ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރިޕޯޓް|

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

މި ބައި-އިލެކްޝަންގައި ކޮންމެ ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒެއްގައި  6އޮފިޝަލުން ޙަރަކާތްތެރިވާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި ވީނަމަވެސް ،ފުވައްމުލަކު
މިސްކިތްމަގުގެ ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުން ވޯޓުލުމަށް ޏ .އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ވޯޓުނެގުން ކުރިއަށް ގެންދެވުނީ
އެ މަރުކަޒަށް ވޯޓުލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މީހުން  2ބަޔަކަށް ބައިކޮށް  2މޭޒުން ވޯޓު ކަރުދާސް ދޫކޮށްގެންނެވެ.
ވޯޓުލާ ނިންމާގަޑި ޖެހުނުއިރު އެއްވެސް ވޯޓުފޮށްޓެއް ދޮށުގައި ވޯޓުލުމަށް ކިއުގައި މީހަކު ނެތުމުން ހަވީރު  4:00ގައި  4ވޯޓުފޮށި
ބަންދު ކުރެވުނެވެ.
ފޮށީގެ ޢަދަދު

ޙައްޤު ލިބިފައިވާ

ވޯޓުދިން އަންހެން

ނ
ވޯޓުދިން ފިރިހެ ް

ވޯޓުދިން ޖުމްލަ

ދާއިރާ

ރ
ނސިލް ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއި ާ
ޏ .އަތޮޅު ކައު ް

4

2436

880

790

1670

ދއިރާ
ނސިލް ބިލެތްދޫ ާ
ފ .އަތޮޅު ކައު ް

4

1896

644

655

1299

ކއުންސިލް
އއ .ހިމަންދޫ ަ

1

416

144

170

314

ކޮންމެ ވޯޓުފޮށްޓެއްވެސް ބަންދުކުރުމަށްފަހު  30މިނިޓް ހަމަވުމުން ،ކެންޑިޑޭޓުން ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން ނެތްނަމަ ،އެ
މަރުކަޒަށް ވޯޓުލީ މީހުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން  3މީހުންގެ ހާޒިރުގައި ވޯޓުގުނަން ފެށުނެވެ.
ޓ
ވޯޓުގުނުމުގެ މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވީ  3މީހުންނެވެ .އެއީ ވޯޓުގުނާ މަރުކަޒުގެ ވެރިޔާގެ އިތުރުން  2އޮފިޝަލެކެވެ .ވޯ ު
ގުނައި ނިމުމުން ވަގުތީ ނަތީޖާ ހަދައި ،ވަގުތީ ނަތީޖާ އެ މަރުކަޒެއްގައި އިޢުލާން ކުރެވުނެވެ .ރަށްރަށުގައި ބެހެއްޓުނު ވޯޓުފޮށިތަކުން
ވަގުތީ ނަތީޖާ ފެކްސްގެ ޒަރިއްޔާއިން ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުނެވެ .އަދި މާލޭގައި ބެހެއްޓުނު  2ވޯޓުފޮށީގެ ނަތީޖާ ވަގުތުން ކޮމިޝަނަށް
ގެނެވުނެވެ.
11.2

ވަގުތީ އަދި ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާން ކުރުން
މި  3ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ނަތީޖާ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔައިރު ފެކްސް މެދުވެރިކޮށް ލިބުނު ނަތީޖާ ޝީޓްތައް
ކަށަވަރު ކުރުމުގެގޮތުން އެ ނަތީޖާ ޝީޓުގައި ހުރި މަޢުލޫމާތު ޗެކްކޮށް ބައި-އިލެކްޝަނުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާގެ އިޢުލާން
ތައްޔާރުކުރެވުނެވެ.
ޏ .އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ފުވައްމުލަކު މެދުދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށާއި ،އއ .ހިމަންދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ
ގޮނޑިއަށް އަދި ފ .އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބޭއްވި ބައި-
އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ  2011ނޮވެމްބަރ  19ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް އިޢުލާން ކުރެވުނެވެ.
ގ
އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 11/2008އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( ގެ  61ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މި  3ދާއިރާ ެ
ރަސްމީ ނަތީޖާ  2011ނޮވެމްބަރ  21ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު  4:30ގައި ވަނީ އިޢުލާންކޮށްފައެވެ .މި ބައި-އިލެކްޝަންތަކުގެ ވަގުތީ
އަދި ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ ،ކޮމިޝަނުގެ  5މެންބަރުން އެ ނަތީޖާތައް ބައްލަވައި ވެރިފައި ކުރެއްވުމަށްފަހު ،އެ
މެންބަރުން ސޮއި ކުރެއްވުމުން ،ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފެކެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

| ޏ .އަތޮޅު ކައުންސިލް )ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ( ،ފ .އަތޮޅު ކައުންސިލް )ބިލެތްދޫ ދާއިރާ( ،އަދި އއ .ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރިޕޯޓް

7

 11.2.1ޏ .އަތޮޅު ކައުންސިލް ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ
#

ފުރިހަމަ ނަން

ދާއިމީ އެޑްރެސް

ހައިޘިއްޔަތު

ލިބުނު ވޯޓު

އިންސައްތަ

އަމިއްލަގޮތުން

861

52.82

19

1.17
46.01

 1ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދުދީދީ

މާލެގަން .ހުނުބޮލި ،ޏ.ފުވައްމުލައް

 2މުޙައްމަދު ޢަލީ )ފޮންޓާނާ(

މިސްކިތްމަގު .ލިލީގެ ،ޏ.ފުވައްމުލައް

ޑީ.އާރް.ޕީ

 3މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲދީދީ

މާލެގަން .ސެންޓްގެ ،ޏ.ފުވައްމުލައް

އެމް.ޑީ.ޕީ

750

ޞައްޙަ ވޯޓު:

1630

ބާޠިލް ވޯޓު:

40

ޢދަދު:
މގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ަ
ވޯޓުދިނު ު

2436

 11.2.2ފ .އަތޮޅު ކައުންސިލް ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

 1ޢަލީ ޒާހިރު

ހިރުދުމާގެ ،ފ .ފީއަލި

އަމިއްލަ ގޮތުން

68

5.31

 2އިބްރާހީމް ނަޢީމް

އަތިރީގެ ،ފ .ފީއަލި

އެމް.ޑީ.ޕީ

674

52.62

 3މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ

ދުއްލިސާގެ ،ފ .ފީއަލި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

539

42.08

ޞައްޙަ ވޯޓު:

1281

ބާޠިލް ވޯޓު:

18

#

ހައިޘިއްޔަތު

ލިބުނު ވޯޓު

އިންސައްތަ

ފުރިހަމަ ނަން

ދާއިމީ އެޑްރެސް

ދދު:
ޢ ަ
މގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ަ
ވޯޓުދިނު ު

1896

 11.2.3އއ .ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ
#

ފުރިހަމަ ނަން

ދާއިމީ އެޑްރެސް

 1އަފްރާޙް ޢާދިލް

ނޫމަރާގެ ،އއ .ހިމަންދޫ

މ
 2ޝިމާލު އިބްރާހީ ް

ފައިންޝޭޑް ،އއ .ހިމަންދޫ

ހައިޘިއްޔަތު

ލިބުނު ވޯޓު

އިންސައްތަ

އަމިއްލަ ގޮތުން

116

37.30

އެމް.ޑީ.ޕީ

195

62.70

ޞައްޙަ ވޯޓު:

311

ބާޠިލް ވޯޓު:

3

ދދު:
ޢ ަ
މގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ަ
ވޯޓުދިނު ު

416

މި  3ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ ވަނީ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވިފައެވެ.

8
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އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

 .12ފައިސާ އާއި މާލީ ކަންކަން
މި ތިން 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 ކެއުމާއި ސައި
ދިނުން ފަދަ ކަންކަމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދުތަކެވެ.
ހންގެ ޢަދަދު
ޢުމުރު ހަމަވާ މީ ު

ދާއިރާ

ޖހޭވަރު
ށ ެ
ބޮލަކަ ް

ދ
ލ ޚަރަ ު
ނށް ޖުމް ަ
ހތަ ަ
މި ާ

ރ
ނސިލް ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއި ާ
ޏ .އަތޮޅު ކައު ް

2436

44.20

107,669.96

ދއިރާ
ނސިލް ބިލެތްދޫ ާ
ފ .އަތޮޅު ކައު ް

1896

90.49

171,562.33

ކއުންސިލް
އއ .ހިމަންދޫ ަ

416

215.07

89,470.98

 12.1ޏ .އަތޮޅު ކައުންސިލް ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ
އައިޓަމްކޯޑު

221
221 002

ޚަރަދު

ތަފްޞީލު
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު
ރ ދު
ރ ޚަ ަ
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އެއްގަމު މަގުން ކުރާ ދަތު ު

1,430.00
ޖުމް ަ
ލ1,430.00 :

222
222 004

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
ތ
އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމައި ސައިފަދަ ތަކެ ި

3,120.00

ޖުމް ަ
ލ3,120.00 :

223
223 001
223 003
223 005
223 010
223 020
223 999

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
ދ
ޓެލެފޯން ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް ޚަރަ ު

435.00

ދ
ރ ު
ރ ޚަ ަ
ށ ކު ާ
ބޯފެނާއި ،ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނުމަ ް

161.00

ލ
ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔާއި ބިމުގެ ކު ި

2,700.00

ޚރަދު
ނ އަދި އިޝްތިރާކް ަ
އިޢްލާން ،އިޝްތިހާރު ،އެންގު ް

44,662.51

ދ
މ ފައިދާއަށް ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަ ު
ޢާން ު

28,286.45

ދ
މތުގެ ޚަރަ ު
ނގުމުގެ ޚިދު ަ
ސ ހި ް
އެހެނިހެން އޮފީ ް

27,310.00
ޖުމް ަ
ލ103,119.96 :
ޖުމްލަ ޚަރަދު107,669.96 :

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
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 12.2ފ .އަތޮޅު ކައުންސިލް ބިލެތްދޫ ދާއިރާ
އައިޓަމްކޯޑު

221
221 001
222
222 004
223
223 001
223 003
223 005
223 010
223 020
223 999

ޚަރަދު

ތަފްޞީލު
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު
ރދ ު
ރ ޚަ ަ
ރ ދަތު ު
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަނޑުމަގުން ކު ާ

42,830.00

ލ:
ޖުމް ަ

42,830.00

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
ތ
އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމައި ސައިފަދަ ތަކެ ި

1,120.00

ލ:
ޖުމް ަ

1,120.00

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
ދ
ޓެލެފޯން ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް ޚަރަ ު

1,305.00

ދ
ރ ު
ރ ޚަ ަ
ށ ކު ާ
ބޯފެނާއި ،ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނުމަ ް

48.00

ލ
ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔާއި ބިމުގެ ކު ި

800.00

ޚރަދު
ނ އަދި އިޝްތިރާކް ަ
އިޢްލާން ،އިޝްތިހާރު ،އެންގު ް

60,439.71

ދ
މ ފައިދާއަށް ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަ ު
ޢާން ު

43,584.62

ދ
މތުގެ ޚަރަ ު
ނގުމުގެ ޚިދު ަ
ސ ހި ް
އެހެނިހެން އޮފީ ް

22,740.00
ޖުމް ަ
ލ127,612.33 :
ޖުމްލަ ޚަރަ ު
ދ171,562.33 :

 12.3އއ .ހިމަންދޫ ކައުންސިލް
އައިޓަމްކޯޑު

221
221 001
222
222 004

ޚަރަދު

ތަފްޞީލު
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު
ރދ ު
ރ ޚަ ަ
ރ ދަތު ު
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަނޑުމަގުން ކު ާ

23,805.00
ޖުމް ަ
ލ23,805.00 :

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
ތ
އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމައި ސައިފަދަ ތަކެ ި

960.00

ޖުމް ަ
ލ960.00 :

223
223 001
223 003
223 005
223 010
223 020
223 999

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
ދ
ޓެލެފޯން ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް ޚަރަ ު

240.00

ދ
ރ ު
ރ ޚަ ަ
ށ ކު ާ
ބޯފެނާއި ،ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނުމަ ް

168.00

ލ
ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔާއި ބިމުގެ ކު ި

600.00

ދ
ޚރަ ު
ނ އަދި އިޝްތިރާކް ަ
އިޢްލާން ،އިޝްތިހާރު ،އެންގު ް

48,131.15

ދ
މ ފައިދާއަށް ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަ ު
ޢާން ު

4,906.83

ދ
މތުގެ ޚަރަ ު
ނގުމުގެ ޚިދު ަ
ސ ހި ް
އެހެނިހެން އޮފީ ް

10,900.00
ޖުމް ަ
ލ64,705.98 :
ޖުމްލަ ޚަރަ ު
ދ89,470.98 :
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ޏ .އަތޮޅު ކައުންސިލް )ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ( ،ފ .އަތޮޅު ކައުންސިލް )ބިލެތްދޫ ދާއިރާ( ،އަދި އއ .ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރިޕޯޓް|

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

c

ޖަދު ވަލު 1

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ

ޏ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ އާއި ،އއ .އަތޮޅު ހިމަންދޫ ކައުންސިލާއި ،ފ .އަތޮޅު ކައުންސިލް ބިލެތްދޫ
ދާއިރާ އަދި ބ .އަތޮޅު ތުޅާދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ  4ގޮނޑިއަށް  4މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ

ބައި-

އިލެކްޝަން ) 2011ނޮވެމްބަރ  (19ގެ ކަލަންޑަރު
ދުވަސް

ޙަރަކާތުގެ ތަފްސީލް

މީލާދީ ތާރީޚް

މުއްދަތު

 އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއި ،ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ލިސްޓު
29
ބުރާސްފަތި

ސެޕްޓެމްބަރ
2011

ކޯޑިނޭޝަން/އައި.ޓީ ސެކްޝަން

ވެބްސައިޓުގައި ޢާންމުކުރުން )ޏ ،އއ(
 އިންތިޚާބު އިޢުލާނު ކުރުން ،އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ
ފުރުޞަތު ހުޅުވިއްޖެކަން އިޢުލާނުކުރުން )ޏ ،އއ(

ވިލަރެސްކުރާ ފަރާތް

51

ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން
ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

 ވޯޓަރސް ރަޖިސްޓަރީ އެކުލަވާލުން )ޏ ،އއ(
30
ސެޕްޓެމްބަރ

ހުކުރު

50

2011

ހޮނިހިރު

 01އޮކްޓޯބަރ
2011

 02އޮކްޓޯބަރ

އާދީއްތަ

49

2011

 ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން ހަމަޖެއްސުން )ޏ ،އއ(

ހިޔުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން

 އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުން )ޏ ،އއ(

ކޯޑިނޭޝަން/އެޑްމިން ސެކްޝަން

 ބައި އިލެކްޝަންގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ އިންތިޒާމް
ހަމަޖެއްސުމަށް އެޑްމިން ސެކްޝަނުގައި އެދުން)ޏ ،އއ(

48

 ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓުގައި ޢާންމުކުރުން )ޏ ،އއ(
 03އޮކްޓޯބަރ

ހޯމަ

2011

 ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ
ރަށުގައި ޢާންމުކުރުން )ޏ ،އއ(

47

ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޝަން

އެކުލަވާލުން )ޏ ،އއ(
 އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއި ،ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ލިސްޓު

ކޯޑިނޭޝަން/އައި.ޓީ ސެކްޝަން

ވެބްސައިޓުގައި ޢާންމުކުރުން )ފ(
އަންގާރަ

2011

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

 ވޯޓާރސް ރަޖިސްޓަރީ ގެޒެޓް ކުރުން )ޏ ،އއ(
 ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން ރަށުގައި ހިންގާނޭ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް

 04އޮކްޓޯބަރ

ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

 އިންތިޚާބު އިޢުލާނު ކުރުން ،އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ
ފުރުޞަތު ހުޅުވިއްޖެކަން އިޢުލާނުކުރުން )ފ(
 މާލެ އާއި ރަށުގައި ،ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަން ހޯދުން

46
ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

)ޏ ،އއ(
 ވޯޓަރސް ރަޖިސްޓަރީ އެކުލަވާލުން )ފ(

1
ފޯން3329567،3004484،3004490 :

ފެކްސް3323997 :

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

RS
\\storage\Elections coordination and voter education division\By-Elections\AA.himandhoo\calendar

އީމެއިލްinfo@elections.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.elections.gov.mv :

 ވޯޓު ނަގާ މަރުކަޒުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުން
ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުން )ޏ ،އއ(
 ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން ހަމަޖެއްސުން )ފ(

45

ހިޔުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން

 ވޯޓު ނަގާ މަރުކަޒުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުން
ހޯދުމަށް ކުރާ އިޢުލާން ރަށުގައި ޢާންމުކުރުން )ޏ ،އއ(
 05އޮކްޓޯބަރ

ބުދަ

2011

ކޯޑިނޭޝަން/އެޑްމިން ސެކްޝަން

 އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުން )ފ ،ބ(
 ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ
ރަށުގައި ޢާންމުކުރުން )ފ ،ބ(
 ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓުގައި ޢާންމުކުރުން )ފ ،ބ(
 ވޯޓާރސް ރަޖިސްޓަރީ ގެޒެޓް ކުރުން )ފ ،ބ(
 ބައި އިލެކްޝަންގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ އިންތިޒާމް

ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

ހަމަޖެއްސުމަށް އެޑްމިން ސެކްޝަނުގައި އެދުން )ފ ،ބ(
 ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން މެޓީރިއަލް ތައްޔާރުކުރުން)ޏ ،އއ(

ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޝަން

 ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން ރަށުގައި ހިންގާނޭ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް
އެކުލަވާލުން )ފ ،ބ(
ބުރާސްފަތި

 06އޮކްޓޯބަރ
2011

 މާލެ އާއި ރަށުގައި ،ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަން ހޯދުން
)ފ ،ބ(

44

ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

 ވޯޓު ނަގާ މަރުކަޒުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުން
ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުން )ފ ،ބ(

ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން

 ވޯޓު ނަގާ މަރުކަޒުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުން
ހޯދުމަށް ކުރާ އިޢުލާން ރަށުގައި ޢާންމުކުރުން )ފ ،ބ(
 07އޮކްޓޯބަރ

ހުކުރު

43

2011

ހޮނިހިރު

 08އޮކްޓޯބަރ
2011
 09އޮކްޓޯބަރ

އާދީއްތަ

42

2011

 ކެންޑިޑޭޓުންގެ އަތްމަތީ ފޮތް ތައްޔާރުކުރުން
 ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން މެޓީރިއަލް ތައްޔާރުކުރުން )ފ ،ބ(

 10އޮކްޓޯބަރ

ހޯމަ

40

2011

އަންގާރަ

 11އޮކްޓޯބަރ
2011
 12އޮކްޓޯބަރ

ބުދަ

2011

41

ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޝަން

 ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަން އިޢުލާނު ކުރުން
 ގެޒެޓް ކުރެވުނު ރަޖިސްޓަރީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ
މުއްދަތު ހަމަވާ ދުވަސް )ޏ ،އއ(

39

ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

38

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

 ރަޖިސްޓަރީއަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމައި
ބުރާސްފަތި

 13އޮކްޓޯބަރ
2011

އެފަރާތްތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން )މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚުން
ފެށިގެން  5ދުވަސްތެރޭގައި( )ޏ ،އއ(

37

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

 ގެޒެޓް ކުރެވުނު ރަޖިސްޓަރީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ
މުއްދަތު ހަމަވާ ދުވަސް )ފ(

2
ފޯން3329567،3004484،3004490 :

ފެކްސް3323997 :

RS
\\storage\Elections coordination and voter education division\By-Elections\AA.himandhoo\calendar

އީމެއިލްinfo@elections.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.elections.gov.mv :

 14އޮކްޓޯބަރ

ހުކުރު



މުއްދަތު ހަމަވާ ދުވަސް ) ބ(

2011

ހޮނިހިރު

ގެޒެޓް ކުރެވުނު ރަޖިސްޓަރީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ

 15އޮކްޓޯބަރ

36
35

2011
 އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް

ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

)މެންދުރުފަހު ) (3:00ޏ ،އއ(
 ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕުކުރުމަށް ޙަވާލުވެފައިވާ ފަރާތަށް އެކަން
 16އޮކްޓޯބަރ

އާދީއްތަ

2011

ލިޔުމުން އެންގުން
 ވޯޓު ކަރުދާހުގެ ނަމޫނާ ތައްޔާރުކުރުން

ކޯޑިނޭޝަން/އެޑްމިން ސެކްޝަން
34

 ރަޖިސްޓަރީއަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމައި

ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން
ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

އެފަރާތްތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން )މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚުން
ފެށިގެން  5ދުވަސްތެރޭގައި( )ފ ،ބ(
 ބައި -އިލެކްޝަން އޮބްޒާރވް ކުރުމަށާއި ،މޮނިޓަރ ކުރުމަށް
 17އޮކްޓޯބަރ

ހޯމަ

2011

އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން)ޏ ،އއ(
 ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު

ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޝަން
33
ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޝަން

ހުޅުވާލުން )ޏ ،އއ(
 އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާ މެދު ނިންމި
ގޮތް އެންގުން )ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހަޅާ ވަގުތުން ފެށިގެން
 48ގަޑިއިރުގެތެރޭގައި( )ޏ ،އއ(
އަންގާރަ

 18އޮކްޓޯބަރ
2011

 އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
)މެންދުރުފަހު ) (3:00ފ ،ބ(

ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން
32

 ނަތީޖާ ޝީޓާއި ވޯޓު ގުނާ ޕެކް ތައްޔާރުކުރުން
 އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލާ މީހުންރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން ) 10ދުވަސް(
 ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދިއުމުގެ
ބުދަ

 19އޮކްޓޯބަރ
2011

މުއްދަތު ހަމަވާ ދުވަސް )ޏ ،އއ(
 ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށް

31

ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

ގުރުއަތުލުމަށްފަހު ނަންތައް އިޢުލާނު ކުރުން )ޏ ،އއ(
 ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަންގެ މެޓީރިއަލް ރަށަށް ފޮނުވުމަށް
ތައްޔާރުކޮށް ނިންމުން )ޏ ،އއ(
 ބައި -އިލެކްޝަން އޮބްޒާރވް ކުރުމަށާއި ،މޮނިޓަރ ކުރުމަށް

ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޝަން

އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން )ފ ،ބ(
 ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު
ބުރާސްފަތި

 20އޮކްޓޯބަރ
2011

ހުޅުވާލުން )ފ ،ބ(
 ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދިއުމުގެ

30

މުއްދަތު ހަމަވާ ދުވަސް
 ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށް

ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

ގުރުއަތުލުމަށްފަހު ނަންތައް އިޢުލާނު ކުރުން

3
ފޯން3329567،3004484،3004490 :

ފެކްސް3323997 :

RS
\\storage\Elections coordination and voter education division\By-Elections\AA.himandhoo\calendar

އީމެއިލްinfo@elections.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.elections.gov.mv :

 އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާ މެދު ނިންމި
ގޮތް އެންގުން )ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހަޅާ ވަގުތުން ފެށިގެން
 48ގަޑިއިރުގެތެރޭގައި( )ފ ،ބ(
 ވޯޓުކަރުދާސް ޗާޕަށް ދިނުމަށްޓަކައި ފައިނަލްކުރުން
 އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމާ
ގޮތެއްގެ ސަބަބުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާމެދު
ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމުން )ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން
ފެށިގެން  7ދުވަސް(
ކޯޑިނޭޝަން/އެޑްމިން ސެކްޝަން

 ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕަށް ދިނުން
 21އޮކްޓޯބަރ

ހުކުރު

29

2011

ހޮނިހިރު

 22އޮކްޓޯބަރ
2011
 23އޮކްޓޯބަރ

އާދީއްތަ

28

2011

ހޯމަ

 24އޮކްޓޯބަރ
2011

އަންގާރަ

 25އޮކްޓޯބަރ
2011

ބުދަ

 26އޮކްޓޯބަރ
2011

ބުރާސްފަތި

 27އޮކްޓޯބަރ
2011

ހުކުރު

 28އޮކްޓޯބަރ
2011
 29އޮކްޓޯބަރ
2011

 ކެންޑިޑޭޓު ބޯޑު ތައްޔާރުކޮށް ޗާޕުކުރުން

27

ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

 ދަތުރުފަތުރުގެ ހުރިހާ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައި ނިންމުން

26

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

 އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމާ

ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

ގޮތެއްގެ ސަބަބުން އެމައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު
ހަމަވާ ތާރީޚް )އަންގާ ދުވަހުން ފެށިގެން  5ދުވަސް(
 ރަޖިސްޓަރީއަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކާމެދު އިލެކްޝަންސް

25

ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ގޮތަކާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

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

ހޮނިހިރު



ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުން

 އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލާ މީހުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް
ހުޅުވާލި މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް

24
23

ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން
ލީގަލް ސެކްޝަން
ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

22
21
 ޓްރޭނިންގ ޕެކް ތައްޔާރުކޮށް ނިންމައި އިލެކްޝަންސް

އާދީއްތަ

 30އޮކްޓޯބަރ
2011

ހޯމަ

 31އޮކްޓޯބަރ

ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަނާ ޙަވާލުކޮށް ނިންމުން
 ވޯޓު ނަގާ ދުވަހު ވޯޓު ނަގާ މަރުކަޒުތަކުގައި ހިއްޕުމަށް

20

ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޝަން

ބޭނުންވާ ޕޯސްޓަރުތައް އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން
ސެކްޝަނާ ޙަވާލުކުރުން
 ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕުކޮށް ނިންމުން

4
ފޯން3329567،3004484،3004490 :

ފެކްސް3323997 :

19

ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

RS
\\storage\Elections coordination and voter education division\By-Elections\AA.himandhoo\calendar

އީމެއިލްinfo@elections.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.elections.gov.mv :

އަންގާރަ

2011
 1ނޮވެމްބަރ
2011

ބުދަ

 2ނޮވެމްބަރ
2011

ބުރާސްފަތި

 3ނޮވެމްބަރ
2011
 4ނޮވެމްބަރ
2011
 5ނޮވެމްބަރ
2011
 6ނޮވެމްބަރ
2011
 7ނޮވެމްބަރ
2011
 8ނޮވެމްބަރ
2011
 9ނޮވެމްބަރ
2011

ބުރާސްފަތި

 10ނޮވެމްބަރ
2011

ހުކުރު
ހޮނިހިރު

 11ނޮވެމަބަރ
2011
 12ނޮވެމްބަރ
2011
 13ނޮވެމްބަރ
2011

ހޯމަ

 14ނޮވެމްބަރ
2011

އަންގާރަ

 15ނޮވެމްބަރ
2011

 ވޯޓު ކަރުދާސް ޗެކްކުރުން

18
ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޝަން

 އޮބްޒާރވަރުންނާއި ރިޕޯޓަރުންގެ ފާސްދޫކޮށް ނިންމުން
 ވޯޓު ނަގާ މަރުކަޒުތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ލިސްޓުތައް

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

ޕްރިންޓްކޮށް ފޮނުވުމަށް ތައްޔާރުކޮށް އިލެކްޝަންސް
ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަނާ ޙަވާލުކުރުން
 ޥޯޓު ކަރުދާސް ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒަށް ފޮނުވުމަށްޓަކައި
ޕެކްކޮށް ނިންމުން

17

ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

 ރަޖިސްޓަރީއަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކާމެދު އިލެކްޝަންސް
ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ގޮތަކާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާމެދު ހައިކޯޓުން ޙުކުމް
އިއްވުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް )ކޯޓަށް
ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  15ދުވަސް ތެރޭގައި(

ހުކުރު
ހޮނިހިރު
އާދީއްތަ
ހޯމަ
އަންގާރަ
ބުދަ

އާދީއްތަ

ބުދަ

 16ނޮވެމްބަރ
2011

ބުރާސްފަތި

 17ނޮވެމްބަރ
2011

16
15
14
13
12
11
10



މާލޭގެ އޮފިޝަލުންގެ ޓްރޭނިންގ ބޭއްވުން

9

އެޗް .އާރ/ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން
ސެކްޝަން

8
7
6
 އޮބްޒާރވަރުންނާއި ރިޕޯޓަރުންގެ ފާސްދޫކޮށް ނިންމުން
 ރަށުގެ ކޮމްޕްލައިންޓްސް ބިއުރޯތައް ޤާއިމުކުރުން
 ވޯޓު ނަގާ މަރުކަޒުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުންގެ
މަޢުލޫމާތު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ފޮނުވުން
 ވޯޓު ނެގުމަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ އަދި ސެކިއުރިޓީ ސާމާނާ
އެކު މާލެއިން ދާ އޮފިޝަލުން ރަށަށް ފުރުން
 ރަށުގެ އޮފިޝަލުންގެ ޓްރޭނިންގ ބޭއްވުން

ފޯން3329567،3004484،3004490 :

5
ފެކްސް3323997 :

5

ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޝަން
ލީގަލް ސެކްޝަން

4

ހިޔުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން

3

އެޑްމިން/ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

2

އެޗް .އާރ/ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން

RS
\\storage\Elections coordination and voter education division\By-Elections\AA.himandhoo\calendar

އީމެއިލްinfo@elections.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.elections.gov.mv :

ސެކްޝަން
ހުކުރު

 18ނޮވެމްބަރ
2011

ހޮނިހިރު

 19ނޮވެމްބަރ
2011

އާދީއްތަ

 20ނޮވެމްބަރ
2011

 މާލެއިން ދިޔަ އޮފިޝަލުން ވޯޓު ކަރުދާހާ އެކު މާލެ އައުން

ހޯމަ

 21ނޮވެމްބަރ
2011

 ބައި އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާނު ކުރުން

އަންގާރަ

 22ނޮވެމްބަރ
2011

 ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރަން ފެށުން

ބުދަ

 23ނޮވެމަބަރ
2011
 24ނޮވެމްބަރ
2011
 25ނޮވެމްބަރ
2011
 26ނޮވެމްބަރ
2011

ބުރާސްފަތި
ހުކުރު
ހޮނިހިރު

 ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒުތައް ތައްޔާރުކޮށް ނިންމުން
 ބައި އިލެކްޝަން ގެ އިންތިޚާބު )ހެނދުނު  8:00ން
ހަވީރު  4:00އަށް(

1

އެޑްމިން/ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

0

 ވޯޓު ގުނުން )ހަވީރު  4:30ން ފެށިގެން(
އެޑްމިން/ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން
އައި.ޓީ/އެޑްމިން/ކޯޑިނޭޝަން
ސެކްޝަން
ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން/ކޯޑިނޭޝަން
ސެކްޝަން

 29ސެޕްޓެމްބަރ 2011

6
ފޯން3329567،3004484،3004490 :

ފެކްސް3323997 :

RS
\\storage\Elections coordination and voter education division\By-Elections\AA.himandhoo\calendar

އީމެއިލްinfo@elections.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.elections.gov.mv :

ޖަދުވަލު 2

 3ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން އިޢުލާންކުރުމަށާއި ،ވޯޓުފޮށިބަހައްޓާތަންތަން ޢާންމުކުރުމަށް އަދި ރަސްމީ ނަތީޖާ
ޢާންމުކުރުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާންތަކުގެ ލިސްޓު

އިޢުލާން ނަންބަރު

އިޢުލާންކުރި ތާރީޚް

އިޢުލާންގެ ތަފްޞީލު

(A)CA-2011/156

 29ސެޕްޓެމްބަރ 2011
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(A)CA-2011/157
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(A)CA-2011/199
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