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ユΒ⇒ェゲャや リ⇒ヨェゲャや 聴 ユ⇒ジよ
 .1ފެށުން
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މި ރިޕޯޓަކީ ހދ .ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވި ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށްޓަކައި 2012 ،ސެޕްޓެމްބަރ  8ވީ ހޮނިހިރު
ދުވަހު ބޭއްވި ،ހދ .ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ކަންހިނގާދިޔަގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަފްޞީލް
ރިޕޯޓެކެވެ.
 2011ފެބްރުއަރީ  5ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބާއްވާފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ހދ .ނެއްލައިދޫ
ކައުންސިލަށް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވާދަކޮށް ،އިންތިޚާބުވެފައިވާ ހދ .ނެއްލައިދޫ ،ނަލަހިޔާގެ ،މުޙައްމަދު
ރަޝީދު 2012 ،ޖޫން  21ގައި އިސްތިޢުފާ ދީފައިވާކަން ،ހދ .ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އެންގުމާ
ގުޅިގެން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު) 10/2010 :ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު( ގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން،
ހދ .ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް  2012ސެޕްޓެމްބަރ  8ގައި އެ ކައުންސިލްގެ
ބައި-އިލެކްޝަން ބާއްވާގޮތަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމިއެވެ) .ބައި-އިލެކްޝަންގެ ކަލަންޑަރު ޖަދުވަލު  1ގައި(

 .2ބައި-އިލެކްޝަނަށް އިޢުލާން ކުރުން
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  2012ޖުލައި  19ގައި ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު (A)CA-2012/173:އިޢުލާނުން ހދ .ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ
ބައި-އިލެކްޝަން އިޢުލާނުކޮށް މި ބައި-އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު  2012ޖުލައި  22ވީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 9:00
ޑއަޅާފައިވާ
ން ފެށިގެން  2012އޯގަސްޓް  4ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މެންދުރު  12:00ގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލެވުނެވެ .އަދި ކޮމިޝަނުން ކަނ ަ
ތާރީޚު ) 2012ސެޕްޓެމްބަރ  (8ގައި ،ހދ .ނެއްލައިދޫ 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
ބަލައިގަންނާނީ 2012 ،ޖުލައި  22ން  2012ސެޕްޓެމްބަރ  10ގެ ނިޔަލަށް ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންނާއި ،ހދ .ނެއްލައިދޫ
ކައުންސިލުން ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުނެވެ.
ހދ .ނެއްލައިދޫ ކައުނސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަނާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅިފައެއް ނުވެއެވެ.

 .4ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމިގޮތް އެންގުން
މި ބައި-އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ އެޕްލިކޭޝަން ބަލައިގަތުމުގެ މަސައްކަތް  2012ޖުލައި  22އިން ފެށިގެން 2012
އޯގަސްޓް  4އަށް މި ކޮމިޝަނުގައި ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ .މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މި ބައި-އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލާފައިވަނީ 3
2
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ފަރާތަކުންނެވެ .އެއީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރުމަށް ހުށަހެޅި ހދ .ނެއްލައިދޫ ،ހިތައްފިނިވާގެ ،މުޙައްމަދު
ޙަނީފް އާއި ،ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރުމަށް ހުށަހެޅި ހދ .ނެއްލައިދޫ ،ފަޒާ ،އާމިނަތު އިސާދާ

އަދި އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރުމަށް

ހުށަހެޅި ހދ .ނެއްލައިދޫ ،ފި ި
ނފެންމާގެ ،ފާރޫޤް އާދަމް އެވެ.
ހދ .ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްޓަކައި ގުރުއަތުލުން ބޭއްވީ 2012
އޯގަސްޓް  7ވީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހުގެ  1:30ގައެވެ .ގުރުއަތުލުން ބޭއްވުނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައެވެ .ވާދަކުރި
ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްފަހު ކެންޑިޑޭޓުންނާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރިއެވެ.
)ބައި-އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާން ޖަދުވަލު  3ގައިވާ އިޢުލާން ލިސްޓުގައި(

 .5ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ ޙަވާލުކުރުން
ހދ .ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަންގައި ވާދަކުރި ތިން ކެންޑިޑޭޓުންނަށްވެސް ،މި ބައި-އިލެކްޝަންގައި ވޯޓު ދިން މީހުންގެ
) 10%ދިހައެއް އިންސައްތަ( އިން ފެށިގެން މަތީގެ ޢަދަދަކަށް ވޯޓު ލިބިފައިވާތީ އެ ފަރާތްތަކުގެ ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ ޙަވާލު ކުރަމަށްޓަކައި،
 2012ސެޕްޓެމްބަރ  17ވީ ހޯމަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަށް ވައުޗަރ ފޮނުވުނެވެ.

 .6ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ
ހދ .ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވި ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް  2012ސެޕްޓެމްބަރ  8ގައި ބޭއްވި ބައި-އިލެކްޝަނަށް
ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ އެކުލަވާލައި ،ހދ .ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި ގުޅިގެން ރަޖިސްޓަރީ ޞައްޙަ
ކުރުމަށްފަހު 2012 ،ޖުލައި  22ގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވުނެވެ .ރަޖިސްޓަރީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށްދިން
މުއްދަތުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާފައެއް ނުވެއެވެ .މި ބައި-އިލެކްޝަންގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ
ރަޖިސްޓަރީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުންނާއި ،މިކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން އަދި ހދ .ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބެލޭނެ
އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުނެވެ.

 .7ވޯޓުލާތަން ބަދަލުކުރުމަށް ހުޅުވާލުން
މި ބައި-އިލެކްޝަން ގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއް ނުވަތަ ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް އެދޭ މީހުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް 2012
އޯގަސްޓް  12ގައި މި ކޮމިޝަނުން އިޢުލާންކޮށް ،އެކަމަށް  10ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދެވުނެވެ .މި މުއްދަތުގައި މި ބައި-އިލެކްޝަނަށް ވޯޓު
ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ  59ފަރާތަކުން މާލޭގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރިއެވެ.

 .8ޢާންމު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ކެމްޕެއިން
ހދ .ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަނަށް އަމާޒުކޮށް ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާގޮތަށް ރާވައި ،މި
މން
ބައި-އިލެކްޝަނަށް ބޭނުންވާ މެޓީރިއަލް ތައްޔާރު ކުރެވުނެވެ .އޭގެތެރޭގައި ޕޯސްޓަރ ،ފްލަޔަރ ލީފްލެޓް ހިމެނެއެވެ .ޢާން ު
މޝަން
އިލެކްޝަންސް ކޮ ި
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ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރި ތަކެތި ނެއްލައިދޫގެ އެކި ސަރަހައްދުގައި ހިއްޕައި ،ގޭގެއަށާއި މީހުންނަށް ބަހާލެވުނެވެ .އަދި އެރަށުގެ
އަޑުގަދަ ކުރާ ބޭނުންކޮށްގެން ތަފާތު މެސެޖްތައް ދެވުނެއެވެ.

 .9ވޯޓު ނެގުމަށް ތައްޔާރުވުން
 9.1ބައި-އިލެކްޝަންގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ މީހުން
މި ބައި-އިލެކްޝަނަށް ބޭނުންވާ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާނޭ އޮފިޝަލުން ހޯދީ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްގެންނެވެ .މި ފަހަރުގެ މި
ބައި-އިލެކްޝަނާބެހޭ އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކުގައި މި ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނާއެކު ޖުމުލަ  63މީހުން ،ހދ .ނެއްލައިދޫގައާއި ،މާލޭގައި
ޙަރަކާތްތެރިވެފައި ވެއެވެ .ހދ .ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަން  2012ގެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމަށް ރަށު
ކައުންސިލް އިދާރާގެ އޮފިޝަލަކު ޢައްޔަން ކުރެވުނެވެ.

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

މާލޭގައި

ޙަރަކާތްތެރިވި

ފަރާތްތަކަށާއި،

ކޮމިޝަނުން

ނެއްލައިދޫގައި

ޓްރެއިނިންގ

ދިނުމަށް

ވަޑައިގެންނެވި

މުވައްޒަފުންނަށް  2012ސެޕްޓެމްބަރ  3ގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގައި ،ޓްރެއިނިންގ ޕޮރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ .ހދ.
ނެއްލައިދޫއިން ވޯޓުނެގުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވި މީހުންނަށް މަޢުލޫމާތާއި އިރުޝާދުދިނީ ،ކޮމިޝަނުން ވޯޓުނެގުމުގެ މަސައްކަތަށް އެ ރަށަށް
ދިޔަ އޮފިޝަލުންގެ ޓީމުން 2012 ،ސެޕްޓެމްބަރ  6ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.

 9.3ވޯޓިންގ ކޯޑިނޭޓަރުންނާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުން
މި ބައި-އިލެކްޝަންގައި ބެހެއްޓި ދެ ވޯޓުފޮށީގެ މަސައްކަތް ހިނގާނުހިނގާ ގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުން
ކޯޑިނޭޓަރުންގެ ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވިއެވެ .އެގޮތުން ޗެކްކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި-:
̇ ވޯޓުނަގަން ފެށުމުގެ  15މިނިޓް ކުރިން ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކަށް ލިބިފައިހުރި ވޯޓުކަރުދާސްތައް ހަމަތޯ ބަލައި ޗެކްކުރެވުނެވެ.
̇ ވޯޓު ނަގާ ސަރަޙައްދާއި ،ރަށުގައި ދިމާވަމުންދާ މައްސަލަތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި އެކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ
ކަންކަން ކުރަމުން ގެންދެވުނެވެ.

 9.4ވޯޓު ފޮށި
މި ބައި-އިލެކްޝަންގައި ،ހދ .ނެއްލައިދޫގައި ބެހެއްޓި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓީ ހދ .ނެއްލައިދޫ ސްކޫލް ހޯލުގައެވެ .މާލޭގައި ވޯޓުލުމަށް
ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުން ވޯޓުލުމަށް ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓީ އިސްކަންދަރު ސްކޫލް ހޯލުގައެވެ.
)ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒުތައް ހަމަޖައްސައި ،ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި ،ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި ،ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި
ތަން ޢާންމުކުރި އިޢުލާން ޖަދުވަލު  3ގައިވާ އިޢުލާން ލިސްޓުގައި(
4

ހދ .ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރިޕޯޓް |

މޝަން
އިލެކްޝަންސް ކޮ ި

 9.5ވޯޓު ކަރުދާސް
ޓ
ވޯޓުކަރުދާސް ފަރުމާކުރުމަށްފަހު ،ވޯޓުކަރުދާސް ޗާޕުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރީ 2012 ،ވަނަ އަހަރު ބޭއްވޭ ބައި-އިލެކްޝަންތަކުގެ ވޯ ު
ކަރުދާސް ޗާޕުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ދެވަނަފަހަރަށް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރުމުން ކުރިމަތިލާފައިވާ ތިން ފަރާތުގެ ތެރެއިން ،މި ޚިދުމަތް
ދިނުމުގެ ބިޑް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ.
މި ބައި-އިލެކްޝަނަށް ޗާޕުކުރީ ) 800އަށްސަތޭކަ( ވޯޓުކަރުދާހެވެ .ވޯޓުކަރުދާހުގެ ފޮތްތައް ތައްޔާރުކުރީ  25ގަނޑުންނެވެ.
ޗާޕްކުރެވުނު ވޯޓުކަރުދާހުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުރިތޯ ޗެކްކޮށްބެލުނެވެ .އެގޮތުން ކޮންމެ ވޯޓުކަރުދާސްކޮޅެއް ވަކިވަކިން ބަލައި
ޗެކްކުރެވުނެވެ .ވޯޓުކަރުދާސް ޗެކްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރީ އެކަމަށް ވަކިބަޔަކު ޚާއްޞަކޮށްގެންނެވެ .ވޯޓު ކަރުދާސްތައް ޗެކްކުރުމުގެ
މަސައްކަތް ނިމުމާއެކު ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓު ޗެކްކޮށް ކޮންމެ ވޯޓުފޮށްޓަކަށް ފޮނުވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢަދަދަށް
ވޯޓުކަރުދާސް ސެކިއުރިޓީ އުރަތަކުގައި ބަންދުކުރެވުނެވެ .މި ބައި-އިލެކްޝަންގައި ވޯޓުކަރުދާސް ޗާޕު ކުރެވުނު ގޮތުގެ ތަފްޞީލު މި
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 ތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު  2012ސެޕްޓެމްބަރ  4ވީ އަންގާރަ ދުވަހު އެތަކެތި
ބަންދުކުރެވުނެވެ .އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީވޯޓު ކަރުދާހާއި ،ވޯޓުނެގުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ،ކެންޑިޑޭޓު ލިސްޓާއި ،ލިޔެކިޔުމަށް ބޭނުންވާނޭ
ހުރިހާތަކެއްޗާއި ،ވޯޓުގުނުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗެވެ.
ވޯޓުނަގާ ގުނުމަށް ބޭނުންކުރާ އެންމެހައި ތަކެތި ހދ .ނެއްލައިދޫއަށް ފޮނުވީ  2012ސެޕްޓެމްބަރ  5ވީ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ،މާލެއިން
ހދ .ހަނިމާދޫއަށް ދަތުރުކުރި އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ ފްލައިޓުން ،ސީދާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހދ .ނެއްލައިދޫއަށް ދުރުވި
ވޯޓުފޮށީގެ ވެރިޔާގެ ޙަވާލުގައެވެ.

 9.7ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް
މި ބައި-އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުނެގުމާއި ވޯޓުގުނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދިޔަވަގުތުގައި ،ނެއްލައިދޫގައާއި އެ ރަށުގައި ވޯޓުނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ
ސަރަޙައްދުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމް ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސްގެ ފަރާތުން ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުން
އެދި ދެންނެވުނެވެ .މިކަމުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސްގެ އެހީތެރިކަން ވަރަށް ފުރިހަމަޔަށް ލިބުނެވެ .އަދި ވޯޓުނެގުމުގެ މަސައްކަތް
ހިނގަމުންދިޔައިރު ކޮންމެ

ވޯޓުފޮށްޓެއްގައި،

ވޯޓުލާ

ސަރަޙައްދު

ބެލެހެއްޓުމުގެ

ޒިންމާ އުފުލީ،

ވޯޓުފޮށީގެ

ކިއު

ބެލެހެއްޓުމަށް

ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ އޮފިޝަލެވެ.

މޝަން
އިލެކްޝަންސް ކޮ ި
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 .10އޮބްޒަރވަރުންނާއި މޮނިޓަރުން އަދި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން
ގ
ހދ .ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަން  8ސެޕްޓެމްބަރ  ،2012އޮބްޒަރވްކޮށް މޮނިޓަރ ކުރުމަށާއި ،ވޯޓު ނެގުމާއި ވޯޓު ގުނުމު ެ
ކަންތައް ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ބެލުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނަށާއި ،ޝައުޤުވެރިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށާއި ،ރަޖިސްޓަރީ
ކޮށްފައިވާ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ،އަމިއްލަ ގޮތުން އެދޭ ފަރާތްތަކަށާއި ނޫސް މަޖައްލާތަކަށް  2012އޯގަސްޓް  8ން  2012އޯގަސްޓް
 23ށް އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވުނެވެ .ނަމަވެސް ،ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް ދެވިފައިވާ އެންމެ ފަހު ދެ ދުވަހަކީ ރަސްމީ ބަންދު ދެ ދުވަސް ގޮތުގައި
ސަރުކާރުން ހަމަޖެއްސުމާގުޅިގެން ،ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އޯގަސްޓް  26ން  28ށް އިތުރު ކޮށްދެވުނެވެ .މި މުއްދަތުގައި ވޯޓު
ނެގުމާއި ވޯޓު ގުނުމުގެ ކަންތައް ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ބެލުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށް  4ފަރާތަކުން ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންގެ
ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް ،އޮބްޒަރވްކުރުމަށް އެދި  3ފަރާތަކުން އަދި މޮނިޓަރކުރުމަށް އެދި  3ފަރާތަކުން ހުށައެޅިއެވެ .ނަމަވެސް،
ކެންޑިޑޭޓެއްގެ މަންދޫބަކަށްވުމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތަކާއި ،އޮބްޒަރވްކުރުމަށް އެދިފައިވާ ފަރާތެއްގެ ފޯމު ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވާތީ ،ބާޠިލް
ކުރެވުނެވެ .މި ބައި-އިލެކްޝަން މޮނިޓަރކުރުމަށް ހުށަހެޅި އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެފައި ނުވާތީ 3 ،ހުށަހެޅުންވެސް ޖެހުނީ
ބާޠިލް ކުރާށެވެ.

 .11ވޯޓުނެގުމާއި ،ވޯޓުގުނުމާއި ނަތީޖާ އިޢުލާން ކުރުން
 11.1ވޯޓުނެގުމާއި ވޯޓުގުނުން
ހދ .ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވި ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބޭއްވި ބައި-އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުނެގުން ބޭއްވުނީ 2012
ސެޕްޓެމްބަރ  8ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނު  8:00ން ހަވީރު  4:00ށް ހދ .ނެއްލައިދޫގައާއި ،މާލޭގައެވެ.
މި ބައި-އިލެކްޝަންގައި ކޮންމެ ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒެއްގައި ޙަރަކާތްތެރިވީ  6އޮފިޝަލުންނެވެ.
ވޯޓުލާ ނިންމާގަޑި ޖެހުނުއިރު އެއްވެސް ވޯޓުފޮށްޓެއް ދޮށުގައި ވޯޓުލުމަށް ކިއޫގައި މީހަކު ނެތްކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ .އަދި ހަވީރު  4:00ގައި
ދެ ވޯޓުފޮށިވެސް ބަންދު ކުރެވުނެވެ .މި ބައި-އިލެކްޝަންގައި ބެހެއްޓި ދެ ވޯޓުފޮށްޓަށް ވޯޓުލާފައިވަނީ ޖުމްލަ  456މީހުންނެވެ .އެއީ 251
އަންހެނުންނާއި 205 ،ފިރިހެންނުންނެވެ .މި ދާއިރާއަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ޢަދަދަކީ  779އެވެ 30 .މިނިޓް
ހަމަވުމުން ،ކެންޑިޑޭޓުން ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނާއި ،އެ މަރުކަޒަށް ވޯޓުލީ މީހުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން  3މީހުންގެ ހާޒިރުގައި
ވޯޓުގުނަން ފެށުނެވެ.
ވޯޓުގުނުމުގެ މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވީ  3މީހުންނެވެ .އެއީ ވޯޓުގުނާ މަރުކަޒުގެ ވެރިޔާގެ އިތުރުން  2އޮފިޝަލެކެވެ .ވޯޓު ގުނައި
ނިމުމުން ވަގުތީ ނަތީޖާ ހަދައި ،ވަގުތީ ނަތީޖާ އެ މަރުކަޒެއްގައި އިޢުލާންކުރެވުނެވެ .އަދި އިންޓަރނެޓް މެދުވެރިކޮށް ،ވަގުތީ ނަތީޖާ
ފޮނުވުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސޮފްޓްވެއަރއެއްގެ ޒަރިއްޔާއިން ވަގުތީ ނަތީޖާ ފޮނުވުނެވެ .އިންޓަރނެޓުން ހުރިހާ ވޯޓުފޮށްޓެއްގެ ވަގުތީ
ނަތީޖާ ފޮނުވިނަމަވެސް ،ނެއްލައިދޫގައި ބެހެއްޓި ވޯޓުފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ފެކްސްގެ ޒަރިއްޔާއިންވެސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުނެވެ.
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މޝަން
އިލެކްޝަންސް ކޮ ި

 11.2ވަގުތީ ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރުން
ހދ .ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވި ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބޭއްވި ބައި-އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ 2012
ސެޕްޓެމްބަރ  8ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ  6:55ގައި މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް އިޢުލާން ކުރެވުނެވެ.

 11.3ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރުން
މ
ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 11/2008އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( ގެ  61ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،މި ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސް ީ
ނަތީޖާ  2012ސެޕްޓެމްބަރ  11ވީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ  11:45ގައި ވަނީ އިޢުލާންކޮށްފައެވެ .މި ބައި-އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ އަދި ރަސްމީ
ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ ،ކޮމިޝަނުގެ  5މެންބަރުން އެނަތީޖާތައް ބައްލަވައި ވެރިފައި ކުރެއްވުމަށްފަހު ،އެ މެންބަރުން ސޮއި
ކުރެއްވުމުން ،ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފެކެވެ.

ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ
 1އާމިނަތު އިސާދާ

ފަޒާ ،ހދ .ނެއްލައިދޫ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

168

37.41

 2ފާރޫޤް އާދަމް

ފިނިފެންމާގެ ،ހދ .ނެއްލައިދޫ

އަމިއްލަގޮތުން

192

45.73

 3މުޙައްމަދު ޙަނީފް

ހިތައްފިނިވާގެ ،ހދ .ނެއްލައިދޫ

އެމް.ޑީ.ޕީ

73

16.86

#

ލިބުނު ވޯޓު

އިންސައްތަ

ދާއިމީ އެޑްރެސް

ފުރިހަމަނަން

ހައިޘިއްޔަތު

ޞައްޙަ ވޯޓު:

433

ބާޠިލް ވޯޓު:

23

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ޢަދަދު:

779

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

 .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.

މޝަން
އިލެކްޝަންސް ކޮ ި
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ޚަރަދު ތަފްޞީލް
އައިޓަމްކޯޑު

ޚަރަދު

ތަފްޞީލު
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

221
221 001

ރދ ު
ރ ޚަ ަ
ރ ދަތު ު
ޑމަގުން ކު ާ
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަނ ު

3,200.00

221 003

ދ
ރ ު
ރ ޚަ ަ
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަތު ު

5,300.00
ލ8,500.00 :
ޖުމް ަ

222

އޮފީސްހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

222 004

ގއި އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމައިސައިފަދަ ތަކެތި
އޮފީހުގެ ޚިދުމަތު ަ

1,520.00

ލ1,520.00 :
ޖުމް ަ
އޮފީސްހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

223
223 001

ޓެލެފޯން ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް ޚަރަދު

570.00

223 003

ރދު
ރ ޚަ ަ
ށ ކު ާ
ބޯފެނާއި،ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނުމަ ް

260.00

223 005

ލ
ގ ކުއްޔާއި ބިމުގެ ކު ި
ޢިމާރާތު ެ

2,800.00

223 006

ލ
ތަކެތީގެ ކު ި

300.00

223 010

ރދު
ހރު ،އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކް ޚަ ަ
އޝްތި ާ
އިޢްލާންި ،

14,606.80

223 020

މ ފައިދާއަށްޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު
ޢާން ު

9,768.96

223 999

ދ
މތުގެ ޚަރަ ު
ސ ހިންގުމުގެ ޚިދު ަ
އެހެނިހެންއޮފީ ް

14,100.00
ލ42,405.76 :
ޖުމް ަ
ޖުމްލަ ޚަރަދު52,425.76 :

ޚަރަދުގެ ޚުލާޞާ
ވޯޓުލުމުގެ ޢުމުރު ހަމަވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
779

ބޮލަކަށް ޖެހޭވަރު
67.30

މިހާތަނަށް ޖުމްލަ ޚަރަދު
52,425.76

 .13ނިންމުން
މި ބައި-އިލެކްޝަންގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ނުހަނު އަމާންކަމާއި އޮމާންކަމާއެކު ހިންގައި ،ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް ނިމިފައިވާތީ ،އެކަން
އުފަލާއެކު

ފާހަގަކުރަމެވެ.

ވޯޓު

ނެގުމާއި

ގުނުމުގެ

މަސައްކަތްކޮށް

ނިންމާލެވިފައިވަނީ،

މަސައްކަތްތައް

ކުރިއަށް

ގެންދިއުމުގައި

ތެދުވެރިކަމާއެކު މި ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނާއި ،މި ކޮމިޝަންގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުންކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.
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އަދި

މޝަން
އިލެކްޝަންސް ކޮ ި
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ޖަދުވަލު 1

ހދ .ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮ ނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން
) 2012ސެޕްޓެމްބަރ  (8ގެ ކަލަންޑަރު
މީލާދީ ތާރީޚް

ބުރާސްފަތި 7/19/2012

މުއްދަތު

ދުވަސް

ޙަރަކާތުގެ ތަފްސީލް
އިންތިޚާބު އިޢުލާނު ކުރުން

51

ވޯޓަރސް ރަޖިސްޓަރީ އެކުލަވާލުން

ހުކުރު

7/20/2012

50

ހޮނިހިރު

7/21/2012

49

އާދީއްތަ

7/22/2012

ހޯމަ

7/23/2012

47

އަންގާރަ

7/24/2012

46

ބުދަ

7/25/2012

ވިލަރެސްކުރާ ފަރާތް
އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން
ރަޖިސްޓްރޭޝަން

ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން ހަމަޖެއްސުން

ހިޔުމަން ރިސޯސް

އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުން

އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން/އެޑްމިން

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިއްޖެކަން އިޢުލާނުކުރުން

އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން

ވޯޓަރސް ރަޖިސްޓަރީ ގެޒެޓް ކުރުން

48

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ރަށުގައި ޢާންމުކުރުން

ރަޖިސްޓްރޭޝަން

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓުގައި
ޢާންމުކުރުން

ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން

ކެންޑިޑޭޓުންގެ އަތްމަތީ ފޮތް ޕްރިންޓްކުރުން
ބައި އިލެކްޝަންގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ޕްރޮކިއޮމަންޓް

45

ސެކްޝަނުގައި އެދުން
ވޯޓު ނަގާ މަރުކަޒުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުން ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުން
ބުރާސްފަތި 7/26/2012

ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން މެޓީރިއަލް ތައްޔާރުކުރުން

އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން
ހިޔުމަން ރިސޯސް

 44ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން
ލީގަލް

ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުން
ހުކުރު

7/27/2012

43

ހޮނިހިރު

7/28/2012

42

އާދިއްތަ

7/29/2012

ހޯމަ

7/30/2012

އަންގާރަ

7/31/2012

ބުދަ

8/1/2012

38

ބުރާސްފަތި

8/2/2012

37

ހުކުރު

8/3/2012

36

ހޮނިހިރު

8/4/2012

 41ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން

ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަންގެ މެޓީރިއަލް ރަށަށް ފޮނުވުމަށް ތައްޔާރުކޮށް ނިންމުން

40
ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަން އިޢުލާނުކުރުން

39

ގެޒެޓްކުރެވުނު ރަޖިސްޓަރީއަށް ޝަކުވާހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތުހަމަވާ ދުވަސް

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް

ރަޖިސްޓްރޭޝަން

އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން

ރަޖިސްޓަރީއަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކާމެދު ގޮތެއްނިންމައި އެފަރާތްތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން
)މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  5ދުވަސްތެރޭގައި(

އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން

35

ރަޖިސްޓްރޭޝަން

SAS
File:\\storage\Elections coordination and voter education division\BY-ELECTIONS\local council\2012\HDh. Nellaidhoo Council\calendar

2

ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕުކުރުމަށް ޙަވާލުވެފައިވާ ފަރާތަށް އެކަން ލިޔުމުން އެންގުން
ވޯޓު ކަރުދާހުގެ ނަމޫނާ ތައްޔާރުކުރުން

އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން/ޕްރޮކިއޮމަންޓް
 34އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން

އާދިއްތަ

8/5/2012

ހޯމަ

8/6/2012

އަންގާރަ

8/7/2012

ބުދަ

8/8/2012

ބުރާސްފަތި

8/9/2012

ހުކުރު

8/10/2012

29

ހޮނިހިރު

8/11/2012

28

އާދީއްތަ

8/12/2012

ހޯމަ

8/13/2012

އަންގާރަ

8/14/2012

ބުދަ

8/15/2012

ރަޖިސްޓްރޭޝަން

ރަޖިސްޓަރީ ހުށައެޅުނު ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން ،ގެނެވުނު ބަދަލުތައް ގެޒެޓްކުރުން.
އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާ މެދު ނިންމި ގޮތް އެންގުން

އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން

)ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހަޅާ ވަގުތުން ފެށިގެން  48ގަޑިއިރުގެތެރޭގައި(
ބައި-އިލެކްޝަން އޮބްޒާރވް ކުރުމަށާއި ،މޮނިޓަރ ކުރުމަށް އަދި ކެންޑިޑޭޓުންގެ

33
ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން

މަންދޫބުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން
ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކުރުމަށް ގުރުއަތުލުމާއި ނަންތައް އިޢުލާން ކުރުން
ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދިއުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ދުވަސް

އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން
32

އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލާ މީހުންރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން )10

ރަޖިސްޓްރޭޝަން

ދުވަސް(
ރަޖިސްޓަރީއަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކާމެދު ނިންމާ ގޮތަކާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން
އެމައްސަލަ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް) .އަންގާ ތާރީޚުން ފެށިގެން

 31ރަޖިސްޓްރޭޝަން

 5ދުވަސް(

ބުރާސްފަތި 8/16/2012

 30އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން

ނަތީޖާ ޝީޓާއި ވޯޓު ގުނާ ޕެކް ތައްޔާރުކުރުން

ކެންޑިޑޭޓު ލިސްޓް ތައްޔާރުކޮށް ޕްރިންޓްކުރުން

27

ވޯޓުކަރުދާސް ޗާޕަށް ދިނުމަށްޓަކައި ފައިނަލްކުރުން
ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕަށް ދިނުން

އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން
އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން

 26އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން/ޕްރޮކިއޮމަންޓް

ރަޖިސްޓަރީ ހުށައެޅުނު ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން ،ގެނެވުނު ބަދަލުތައް ގެޒެޓް ކުރުމުން،
އެ ބަދަލުތަކަށް ޝަކުވާ ހުށައެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް

 25ރަޖިސްޓްރޭޝަން
24

އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލާ މީހުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުޅުވާލި މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް

 23ރަޖިސްޓްރޭޝަން

ހުކުރު

8/17/2012

22

ހޮނިހިރު

8/18/2012

21

އާދީއްތަ

8/19/2012

ހޯމަ

8/20/2012

19

އަންގާރަ

8/21/2012

18

ބުދަ

8/22/2012

ވޯޓު ނަގާ މަރުކަޒުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް ހޮވުނު އޮފިޝަލުންގެ މަޢުލޫމާތު ވޯޓރ
އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޝަނަށް ފޮނުވުން.

20

ރަޖިސްޓަރީއަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކާމެދު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ގޮތަކާ
މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާމެދު ހައިކޯޓުން ޙުކުމް
އިއްވުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް )ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 15

 17ރަޖިސްޓްރޭޝަން

ދުވަސް ތެރޭގައި(

SAS
File:\\storage\Elections coordination and voter education division\BY-ELECTIONS\local council\2012\HDh. Nellaidhoo Council\calendar

3

ޓްރޭނިންގ ޕެކް އަދި ވޯޓު ނަގާ ދުވަހު ވޯޓު ނަގާ މަރުކަޒުތަކުގައި ހިއްޕުމަށް
ބުރާސްފަތި 8/23/2012

ބޭނުންވާ ޕޯސްޓަރުތައް ތައްޔާރުކޮށް ނިންމައި އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަނާ

 16ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން

ނމުން
ޙަވާލުކޮށް ނި ް
ހުކުރު

8/24/2012

15

ހޮނިހިރު

8/25/2012

14

އާދީއްތަ

8/26/2012

ހޯމަ

8/27/2012

އަންގާރަ

8/28/2012

ބުދަ

8/29/2012

 13ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން

އޮބްޒާރވަރުންނާއި ރިޕޯޓަރުންގެ ފާސްދޫކޮށް ނިންމުން

އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން/ޕްރޮކިއޮމަންޓް

ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕުކޮށް ނިންމުން
ރަށްރަށުގައި އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވާ )މާލޭން ފޮނުވާ( އޮފިޝަލުންނާއި ،މާލޭގެ

12

ވޯޓުފޮށިތަކުގެ އޮފިޝަލުންގެ ޓްރޭނިންގ ބޭއްވުން
ދަތުރުފަތުރުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައި ނިންމުން

ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން

 11ޕްރޮކިއޮމަންޓް

ވޯޓު ނަގާ މަރުކަޒުތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ލިސްޓުތައް

ބުރާސްފަތި 8/30/2012

ޕްރިންޓްކޮށް ފޮނުވުމަށް ތައްޔާރުކޮށް އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަނާ
ޙަވާލުކުރުން

10

ރަޖިސްޓްރޭޝަން

ވޯޓު ކަރުދާސް ޗެކްކުރުން

އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން

ޥޯޓު ކަރުދާސް ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒަށް ފޮނުވުމަށްޓަކައި ޕެކްކޮށް ނިންމުން

އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ފައިނަލް ލިސްޓު އާންމުކޮށް އިއުލާނު ކުރުން

9

ހުކުރު

8/31/2012

8

ހޮނިހިރު

9/1/2012

7

އާދީއްތަ

9/2/2012

6

ހޯމަ

9/3/2012

5

އަންގާރަ

9/4/2012

ބުދަ

9/5/2012

ވޯޓު ނަގާ މަރުކަޒުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުންގެ މަޢުލޫމާތު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް
ފޮނުވުން

4

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

3

ރަށްރަށުގެ ކޮމްޕްލައިންޓްސް ބިއުރޯތައް ޤާއިމުކުރުން

ރަޖިސްޓްރޭޝަން

ހިޔުމަން ރިސޯސް
ޕްރޮކިއޮމަންޓް/އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން
ލީގަލް

ބުރާސްފަތި

9/6/2012

ރަށްރަށުގެ އޮފިޝަލުންގެ ޓްރޭނިންގ ބޭއްވުން

2

ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން

ހުކުރު

9/7/2012

ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒުތައް ތައްޔާރުކޮށް ނިންމުން

1

އެޑްމިން/އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން

ހޮނިހިރު

9/8/2012

ބައި އިލެކްޝަން ގެ އިންތިޚާބު )ހެނދުނު  8:00ން ހަވީރު  4:00އަށް(
ވޯޓު ގުނުން )ހަވީރު  4:30ން ފެށިގެން(

0

ބައި-އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިޢުލާން ކުރުން

އައި.ޓީ/އެޑްމިން/އިލެކްޝަންސް
ކޯޑިނޭޝަން/މީޑިއާ ޔުނިޓް

އާދީއްތަ

9/9/2012

މާލެއިން ދިޔަ އޮފިޝަލުން ވޯޓު ކަރުދާހާ އެކު މާލެ އައުން

1

އެޑްމިން/އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން

ހޯމަ

9/10/2012

ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ ތައްޔާރުކުރުން

2

އައި.ޓީ/އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން

އަންގާރަ

9/11/2012

ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާނު ކުރުން
ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރަން ފެށުން

މީޑިއާ ޔުނިޓް/އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން
3

ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން/އިލެކްޝަންސް
ކޯޑިނޭޝަން

SAS
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