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 الرحمـن الرحـيم اهللا بسـم

  ފެށުން ފެށުން   ..11

أمجـــعني وصحـبه الـه وعـلى، املرســـلني أشــرف علـى والســـالم الصـالةو ، العـاملني رب احلمـدهللا  

ނޑިއަށާއި، އއ. ޏ ،މި ރިޕޯޓަކީ ހިމަންދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ . އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ފުވައްމުލަކު މެދުދާއިރާގެ ގޮ

ނޑިއަށް އަދި ފ ނޑިއަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށްޓަކައި. ގޮ  2011، އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ގޮ

ގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ހިނގާދިޔަ ތައް އިލެކްޝަން-ބައި ދާއިރާގެ  3ހިރު ދުވަހު ބޭއްވި މި ވީ ހޮނި 19ނޮވެމްބަރ 

  .ތަފްޞީލް ރިޕޯޓެކެވެ

 ން ގޮނޑި ހުސްވުން އަކު ތިން ދާއިރާ ގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް  1.1

ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  9ގެ ) ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު( 2010/10: ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑިއަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް،  3ދާއިރާއިން ހުސްވެފައިވާ  3މި  އިލެކްޝަން - ގައި ބައި 19ނޮވެމްބަރ  2011ގޮ

  .ބާއްވާގޮތަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމިއެވެ

 އަތޮޅު ކައުންސިލް ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ . ޏ 1.1.1

ޙަސަން ސަޢީދުގެ މައްޗަށް  އެއްގަމިގެ،. މާދަޑު ،ފުވައްމުލަކު. ކައުންސިލް ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު، ޏއަތޮޅު . ޏ
ކޮށްފައިވާ ޙުކުމާގުޅިގެން، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ   ޤަޟިއްޔާއިން  RIC-3/2010/343: ފުވައްމުލަކު ކޯޓުގެ ނަންބަރު. ޏ

އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓެއްގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠެއް އުނިވެފައިވާކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ޤަބޫލޫކުރެވޭތީ، 
 SC-E/28/2011: ޓުގެ ނަންބަރު އެ މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯ 

ގެ ދަށުން  2010/10: ޙަސަން ސަޢީދަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު އެއްގަމިގެ،. މާދަޑު ،ފުވައްމުލަކު. ޏ"ޤަޟިއްޔާއިން، 
ޙުކުމް " ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރެއްކަމަށް ޤާނޫނީގޮތުން ބެލެވޭނެ ތަނެއް ނެތްކަމަށް. އިންތިޚާބުވެފައިވާ ޏ

  .މާ ގުޅިގެންނެވެކުރު
  

  އަތޮޅު ކައުންސިލް ބިލެތްދޫ ދާއިރާ . ފ 1.1.2

 11ސެޕްޓެމްބަރ  2011 ،ފީއަލި، ޖަވާހިރުމާގެ، އިދުރީސް އަބޫބަކުރު. އަތޮޅު ކައުންސިލް ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު، ފ. ފ
  .ގުމުންނެވެގެ އިދާރާއިން އެކަން މި ކޮމިޝަނަށް އެންގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުން، އެ ކައުންސިލް

  
  ހިމަންދޫ ކައުންސިލް . އއ 1.1.3

ޖަމީލްގެ މައްޗަށް ކުރީގެ ފުލުސްކޯޓުގެ هللا ޢަބްދު ، ސްވީޓްޑްރީމް، ހިމަންދޫ. އއ ،ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރ. އއ
ޤަޟިއްޔާއިން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމާގުޅިގެން، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ   FC/1989/244:ނަންބަރު 

ކެންޑިޑޭޓެއްގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠެއް އުނިވެފައިވާކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ޤަބޫލޫކުރެވޭތީ، އެ މައްސަލަ 
ޤަޟިއްޔާއިން،  SC-E/26/2011: ގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން، ދިވެހިރާއްޖޭ



އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން             |ރިޕޯޓްއިލެކްޝަންގެ - ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި. އަދި އއ، )ބިލެތްދޫ ދާއިރާ(އަތޮޅު ކައުންސިލް . ފ، )ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ(އަތޮޅު ކައުންސިލް . ޏ 2 

 

ހިމަްނދޫ . ގެ ދަށުން އިންތިޚާބުވެފައިވާ އއ 2010/10: ޖަމީލަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރުهللا އަބްދު ،ސްވީޓްޑްރީމް ،ހިމަންދޫ. އއ"
  .މާ ގުޅިގެންނެވެޙުކުމް ކުރު" ރަށު ކައުންސިލްގެ މެނަބަރެއްކަމަށް ޤާނޫނީގޮތުން ބެލެވޭނެ ތަނެއް ނެތްކަމަށް

  ރުން ރުން ކު ކު އިޢުލާން އިޢުލާން   އިލެކްޝަނަށް އިލެކްޝަނަށް --ބައި ބައި   ..22

 2011ން ފެށިގެން  9:00ވީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު  2އޮކްޓޯބަރ  2011އިލެކްޝަންތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު -މި ބައި 
ގައި ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން  29ސެޕްޓެމްބަރ  2011ގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލެވުނުކަން  3:00ވީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހަވީރު  16އޮކްޓޯބރ 
އިލެކްޝަންގެ މަސައްކަތު ތާވަލެއް -ބޭއްވުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މުހިންމު މަސައްކަތްތައް ހިމެނޭގޮތަށް ބައި  ލެކްޝަންއި- ބައި . ކުރެވުނެވެ
   )ގައި 1އިލެކްޝަންގެ ކަލަންޑަރު ޖަދުވަލު -ބައި ( .ވުނެވެއެކުލަވާލެ

  އިންތިޚާބެބެހޭ ޝަކުވާ ބެލުން އިންތިޚާބެބެހޭ ޝަކުވާ ބެލުން   ..33

ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް  އެގޮތުން .އްސުނެވެހަމަޖެ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމް  އިލެކްޝަނާ -ބައި  މި
އަތޮޅު  . ފ ންސިލުންނާއި،ހިމަންދޫ ކައު . ނާއި، އއއަތޮޅު ކައުންސިލުން. ޏ ،ސީދާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންނާއި ބަލައިގަންނާނީ
 ގެ ނިޔަލަށް ކަމަށްވެސް  13ޖޫން  2011ން  14މެއި  2011އަދި ޝަކުވާ ބަލައިގަންނާނީ  . ޖެއްސުނެވެހަމަ ކަމުގައިކައުންސިލުން 
ނޑައެޅުނެވެ   .ނުވެއެވެހުށަހެޅިފައެއްއެއް ހިމަންދޫ އިން އެއްވެސް ޝަކުވާ. އިލެކްޝަންތަކުގެ ތެރެއިން އއ-މި ބައި  .ކަ

  

 އަތޮޅު ކައުންސިލް ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ . ޏ 3.1
ދުވަހު މީހެއްގެ ނަން ފުވައްމުލަކު މެދުދާއިރާގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނިފައިނުވާ ކަމުގެ  އިލެކްޝަނާ ގުޅިގެން ވޯޓުލުން އޮތް -ބައި މި 

 ހެން ދާއިރާއެއްގެ ގެއެއްގައި މިކަން ބެލުމުން އެނގުނީ އޭނާގެ ނަން ފުވައްމުލަކުގެ އެ . ޅުނެވެހެ ޝަކުވާއެއް ހުށަ

އޭނާގެ އެޑްރެހަށް ބަދަލެއް އައިސްފައި ވީނަމަވެސް ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤުލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓު . ވެރަޖިސްޓަރީވެފައިވާކަމެ

ފުވައްމުލަކު . އިސްލާޙުކުރުމަށް ދެވުނު ފުރުޞަތުގައި އެކަން އިސްލާޙުކުރުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ، ޏ

  .މަށް އަންގާ އޭނާއަށް ޖަވާބުދެވިފައި ވެއެވެމެދުދާއިރާއަށް ވޯޓުލުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވެންނެތްކަ 

  

  އަތޮޅު ކައުންސިލް ބިލެތްދޫ ދާއިރާ . ފ 3.2
ދު ހޯދުމުގެގޮތުން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ އީފީއަލީ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުގެ ގޮތުގައި ފުރަތަމަ ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތުން ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާ. ފ

- ލް ޕޮއިންޓެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުމުގެ ކުރިން، އަމިއްލަ ގޮތުން މި ބައިބެލިބެލުމުން، އޭނާ ފޯކަ ލިބި، ކަމުގެ ޝަކުވާ 

ފޯކަލް ޕޮއިންޓް ބަދަލު ފީއަލީ  .އިލެކްޝަންގައި ވާދަކުރާ ގޮތަށް ނިންމާފައިވާ ބޭފުޅަކަށް ތާއިދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާތީ، ފ

އިލެކްޝަން ބާއްވާ - ނަމަވެސް ބައިއެހެން . ކުވާއެއް ލިބިފައިނުވެއެވެއިލެކްޝަން ބޭއްވުމުގެ ކުރިން އިތުރު ޝަ-ބައި . ކުރެވުނެވެ

ޝަކުވާ މިކޮމިޝަނަށް  އަންނަނިވި ތިންނިމުމަށްފަހު، ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އޮންނަ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން 

  އެއީ؛  .ޝަކުވާއަށް ވަނީ ޖަވާބު ދެވިފައެވެ ތިން ހުށަހެޅި އެ 

ޕީގެ ކެންޑިޑޭޓަށް ތާޢީދުކުރާ ފަރާތަކުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓާބެހޭގޮތުްނ .ޑީ.ން ކުރުމުގެ ވަގުތު ހަމަވިފަހުން އެމްކެމްޕެއި  

ގައި ހުށަހަޅާފައިވާ  21ނޮވެމްބަރ  2011ފީއަލީ ރަށު ތެރެއަށް އަޅާފައިވާކަމަށްބުނެ، . ދޮގުވާހަކަތަކެއް ހިމެނޭ ލިޔުންތަކެއް ފ

 .ޝަކުވާ



އިލެކްޝަންގެ ރިޕޯޓް- ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި. އަދި އއ، )ބިލެތްދޫ ދާއިރާ(އަތޮޅު ކައުންސިލް . ފ، )ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ(އަތޮޅު ކައުންސިލް . ޏ 3  |  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން      

 

އަތޮޅު  .ގެ ޚަބަރުގައި ފ 08:00ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ  18ނޮވެމްބަރ  2011ކުރުމުގެ ވަގުތު ހަމަވިފަހުން  ކެމްޕެއިން 

ސީ ވަން އިން ޚަބަރުފަތުރާފައިވާކަމަށް ބުނެ .ބީ.އެން.އިލެކްޝަނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާގޮތަށް އެމް- ކައުންސިލްގެ ބިލެއްދޫ ދާއިރާގެ ބައި

  .ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ

ވަނަ  2011ނޮވެމްބަރ  19ވަނަ ދުވަހުއާއި، އެރޭ އަދި  18ނޮވެމްބަރ  2011ކުރުމުގެ ވަގުތު ހަމަވިފަހުން ކެމްޕެއިން  

ޕީ ކެންޑިޑޭޓަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކުން އެ ކެންޑިޑޭޓަށް .ޑީ.މަގޫދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ބައެއް މެމްބަރުންނާއި، އެމް. ދުވަހު ފ

 .ކެމްޕެއިން ކޮށްފައިވާކަމުގެ ޝަކުވާ

 

ގައި ވާގޮތުން ) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  38ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުގެ  ގުޅިގެން އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ތަކާ މި ޝަކުވާ 

ފައިވާ ޝަކުވާެގ ޅާހޭނެކަމަށް އޮންނައިރު، ހުށަހަ ޝަކުވާ އެއް ހުށަހަޅާނަމަ، އެ ޝަކުވާ އެއްގެ ތަފްޞީލާއި، ހެއްކާއެކު، ހުށަހަޅަންޖެ 

އްސަލަ ބެލެން ނެތްކަމަށް ފައިނުވާތީ، މަ ހަޅާ ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމާއެކު ހުށައި، މައްސަލަ ރައްދުވާފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ޝަކުވާ ތަފްޞީލާ

  .ޖަވާބުދެވިފައި ވެއެވެއަންގައި، 

  އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމިގޮތް އެންގުން އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމިގޮތް އެންގުން   ..44

 2011ން ފެށިގެން  2 އޮކްޓޯބަރ 2011ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ އެޕްލިކޭޝަން ބަލައިގަތުމުގެ މަސައްކަތް  އިލެކްޝަނަށް -ބައި މި 
އަތޮޅު ކައުންސިލް . ޏއިލެކްޝަނަށް -މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މި ބައި . ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެމި ކޮމިޝަނުގައި ށް  16އޮކްޓޯބަރ 

 2އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލި - ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި . ކެންޑިޑޭޓުންނާއި، އއ 3ތިލި ކުރިމަ ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ އިން 
   .އެވެރިހުށަހެޅުން މިކޮމިޝަނުން ޤަބޫލުކު ކެންޑިޑޭޓުންގެ  3ތޮޅު ކައުންސިލް ބިލެތްދޫ ދާއިރާ އަށް ކުރިމަތިލި އަ. ފކެންޑިޑޭޓުންނާއި، 

 ވަނަ ދުވަހު  20އޮކްޓޯބަރ  2011 ބޭއްވީ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްޓަކައި ގުރުއަތުލުން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ށް ކުރިމަތިލި އިލެކްޝަނަ - ބައި
ވާދަކުރި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްފަހު ކެންޑިޑޭޓުންނާބެހޭ  .ވެކޮމިޝަނުގައެ އިލެކްޝަންސްބޭއްވުނީ  ންގުރުއަތުލު  .އެވެ

އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނުތަކުގެ - ބައި (  .ކުރިއެވެމަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން 
  )ނަންބަރާއި ތާރީޚު ޖަދުވަލުގައިވާ އިޢުލާން ލިސްޓުގައި

  ޓް ފައިސާ ޙަވާލުކުރުން ޓް ފައިސާ ޙަވާލުކުރުން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޑިޕޮޒި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޑިޕޮޒި   ..55

އިލެކްޝަންގައި ވޯޓު ދިން މީހުންގެ -ބައި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން، އެ ދާއިރާއެއްގެ   8އިލެކްޝަންގައި ވާދަކުރި -ގެ ބައި ދާއިރާ 3މި 

ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ ޙަވާލު ކުރަމަށްޓަކައި  ކެންޑިޑޭޓުންނަށް 6އިން ފެށިގެން މަތީގެ ޢަދަދަކަށް ވޯޓުލިބުނު ) ދިހައެއް އިންސައްތަ ( %10

  .ވެސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ވައުޗަރ ފޮނުވުނެ އޮފް ފިނޭން މިނިސްޓްރީ ދުވަހު  ވީ އަންގާރަ  29ނޮވެމްބަރ  2011

  ހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީ ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީ   ..66

އަދި ރަށު  އަތޮޅު އެ އަތޮޅުތަކުގެ އެކުލަވާލައި، ރަޖިސްޓަރީ އިލެކްޝަނަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ - ބައި  3މި 

ޝާއިޢު  ގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  5އޮކްޓޯބަރ  2011 ،ޞައްޙަ ކުރުމަށްފަހުރަޖިސްޓަރީ ގުޅިގެން ތަކާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޝަކުވާ ފިޔަވައި،  4 ހުށަހެޅުނުހިމަންދޫގެ ރަޖިސްޓަރީ އަށް . އއރަޖިސްޓަރީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ދިން މުއްދަތުގައި . ވެކުރެވުނެ

އލެކްޝަންގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ -މި ބައި . އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާފައެއް ނުވެއެވެއިތުރު 



އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން             |ރިޕޯޓްއިލެކްޝަންގެ - ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި. އަދި އއ، )ބިލެތްދޫ ދާއިރާ(އަތޮޅު ކައުންސިލް . ފ، )ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ(އަތޮޅު ކައުންސިލް . ޏ 4 

 

އިލެކްޝަންތައް ބޭއްވި އަތޮޅުތަކުގެ އަތޮޅު -އެ ބައި ރަޖިސްޓަރީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުންނާއި، ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން އަދި 

  .ވެއްސުނެ ޗެކްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއިދާރާއިން ދާރާ އާއި ރަށު ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލްގެ އި 

  ވާލުން ޅު ހު  ށް ވޯޓުލާތަން ބަދަލުކުރުމަ  .7

އެދޭ މީހުން ރަޖިސްޓަރީ  ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއް ނުވަތަ ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ގައި  އިލެކްޝަން - ބައިދާއިރާގެ  3މި 

މާލޭގައި ވޯޓުލުމަށް  މި މުއްދަތުގައި.  ވެވުނެ ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދެ 10 އެކަމަށް ، ކޮށްން އިޢުލާންމުކޮށް ޢާކޮމިޝަނުން  ކުރުމަށް

  .އެވެ ރަޖިސްޓަރީ ކުރިގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ތާވަލުގައި އެވަނީ

  ރަޖިސްޓަރީކުރި މީހުންގެ ޢަދަދު   ދާއިރާ             

  243  ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ އަތޮޅު ކައުންސިލް . ޏ
  47  އަތޮޅު ކައުންސިލް ބިލެތްދޫ ދާއިރާ . ފ

  34  ހިމަންދޫ ކައުންސިލް . އއ

  ކުރުމުގެ ކެމްޕެއިން ކުރުމުގެ ކެމްޕެއިން ކަން އިތުރު ކަން އިތުރު ހޭލުންތެރި ހޭލުންތެރި   ޢާންމު ޢާންމު   ..88

- ބައިމި  ،ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާގޮތަށް ރާވައި ށް އަމާޒުކޮށް އިލެކްޝަނަ- ގެ ބައިދާއިރާ 3މި 

ންމުން ޢާ  .ހިމެނެއެވެ ލީފްލެޓް އަދި ފްލަޔަރ ، އޭގެތެރޭގައި ޕޯސްޓަރ. ވެތައްޔާރުކުރެވުނެ ބޭނުންވާ މެޓީރިއަލް އިލެކްޝަނަށް 

އެކި ސަރަޙައްދުގައި ހިއްޕައި ގޭގެއަށާއި ވޯޓުނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށްރަށުގެ  ގެދާއިރާ 3 ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރި ތަކެތި

ރައްޔިތުންނަށް ޑުގަދަ ކުރާ ބޭނުންކޮށްގެން ތަފާތު މެސެޖްތައް ގެ އަކައުންސިލުގެ އިދާރާ ގެރަށު ރަށް އަދި އެ. ވެނެބަހައި ހެދު މީހުންނަށް 

 .އެވެދެވުނެފޯރުކޮށް 

  ތައްޔާރުވުން ތައްޔާރުވުން ވޯޓު ނެގުމަށް ވޯޓު ނެގުމަށް   ..99

  ހޯދުން  ގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ މީހުން އިލެކްޝަން - ބައި  9.1

 މި. ނެވެންށް އިޢުލާންކޮށްގެ ދީ ޢާންމުކޮހޯއޮފިޝަލުން  ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާނޭ  ،ބޭނުންވާ ކްޝަންތަކަށްއިލެ- ބައިމި 

ިމ  ،މީހުން 117 މުލަޖު އެކުންނާކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފު އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކުގައި  އިލެކްޝަންތަކާބެހޭ- ފަހަރުގެ މި ބައި

 މަށްލުލިއްޔަތު އުފުއޫ މަސް ޕޮއިންޓުންގެ  އިލެކްޝަންގެ ފޯކަލް -ބައި  ދާއިރާގެ 3މި  .ވެފައިވެއެވެ މާލޭގައި ޙަރަކާތްތެރި  އިރާގައާއިދާ

  .ޢައްޔަން ކުރެވުނެވެ ބޭފުޅަކު 6 ޖުމްލަ އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކުން

  މަޢުލޫމާތާއި އިރުޝާދު ދިނުން  9.2

ދާއިރާގެ  3މި ވަނަ މާއްދާގައި ވާ ގޮތުގެ މަތީން،  34ގެ ) ނުއިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫ ( 2008/11 :ނަންބަރު ނު ޤާނޫ

 ގެ ވަރަށް އެ މީހުން އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާމާ ންންނަށް އެ މީހުންގެ ޒިއޮފިޝަލުން ތިބި ވޯޓުނެގުމުގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަ 

 ޙަރަކާތްތެރިވި  ރަށްރަށުގައިމަސައްކަތުގައި  ވޯޓުގެ .މަޢުލޫމާތާއި އިރުޝާދު ދީ ތަމްރީނު ކުރެވުނެވެމަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ބެހޭ 

ކޮމިޝަނުން ދިނީ  މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ ސެޝަންތައް އެ ރަށްރަށުގައި ބާއްވައި، ކަންކުރާނޭގޮތުގެ ނަށް މަޢުލޫމާތު އޮފިޝަލުން 



އިލެކްޝަންގެ ރިޕޯޓް- ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި. އަދި އއ، )ބިލެތްދޫ ދާއިރާ(އަތޮޅު ކައުންސިލް . ފ، )ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ(އަތޮޅު ކައުންސިލް . ޏ 5  |  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން      

 

ވޯޓުފޮށީގެ އޮފިޝަލުންނަށް ިމ  2އަދި މާލޭގައި ބެހެއްޓުނު  .ވެއޮފިޝަލުންނެ  ފޮނުވި  އަތޮޅުތަކަށްމަސައްކަތަށް  ވޯޓުނެގުމުގެ

  .ކޮމިޝަނުގައި ތަމްރީނުދެވިފައިވެއެވެ

  ވޯޓިންގ ކޯޑިނޭޓަރުންނާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުން  9.3

މަސައްކަތްތައް ހިނގާނުހިނގާގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި އިލެކްޝަންސް  ވޯޓުފޮށީގެ  8 ބެހެއްޓި އިލެކްޝަންގައި -ބައި އިރާގެ ދާ 3މި 

  -:ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި  ކޯޑިނޭޓަރުން ޗެކްކުރި އެގޮތުން . ވެގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވިއެ ކޯޑިނޭޓަރުންގެންގެ މުވައްޒަފުން ކޮމިޝަ

 ވޯޓުކަރުދާސްތައް ހަމަތޯ ބެލުން؛ ކުރިން ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކަށް ލިބިފައިހުރި މިނިޓް  15ޓުނަގަން ފެށުމުގެ ވޯ 

ކޮންމެ ގަޑިއަކު އެއްފަހަރު ވޯޓުލީ މީހުންގެ ޢަދަދު އަންހެން ފިރިހެން ވަކިން  ފެށީއްސުރެ ނިމެންދެންވޯޓުނަގަން  

 ސާފުކުރުން؛

ންޖެހޭ އެކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަ ،ކޮބައިތޯ ބަލައި ވޯޓު ނަގާ ސަރަޙައްދާއި، ރަށުގައި ދިމާވަމުންދާ މައްސަލަތަކަކީ  

 .ކަންކަން ކުރަމުން ގެންދިޔުން ހިމެނެއެވެ

  ވޯޓު ފޮށި  9.4

 ޢިމާރާތްތަކާއި ރަށްރަށުގެ އިޖްތިމާޢީ ލަތުގެ އު ޓީ ދަހެއްބެ  ވޯޓުފޮށި 6ބެހެއްޓި އަތޮޅު ތެރޭގައި   ގައިއިލެކްޝަން - ބައިދާއިރާގެ  3 މި

ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒުތައް ހަމަޖައްސައި، ބަހައްޓާ ( .މާލޭގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓީ އިސްކަންދަރު ސްކޫލް ހޯލުގައެވެ .ގައެވެ ޒުތަކުމަރުކަ

 3އްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން ޢާންމުކުރި އިޢުލާން ޖަދުވަލު ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަހަ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި،

  )ގައި

  ކަރުދާސް ވޯޓު  9.5

- ވަނަ އަހަރު ބޭއްވޭ ބައި 2011، ވާލުކުރީޙަވޯޓުކަރުދާސް ޗާޕުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  ،ވޯޓުކަރުދާސް ފަރުމާކުރުމަށްފަހު 

ރޒް ޕްރައިވެޓް  އިލެކްޝަންތަކުގެ ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާ

. ވެވޯޓުކަރުދާހުގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައިވާ ތާވަލްގައި އެވަނީއެ  އިލެކްޝަނަށް ޗާޕްކުރި- ބައި ދާއިރާގެ  3 މި .އެވެ ލިމިޓެޑާ

ނޑުންނެވެ 25ވޯޓުކަރުދާހުގެ ފޮތް ތައްޔާރުކުރީ    .ގަ

  ވޯޓު ކަރުދާހުގެ ޢަދަދު  މީހުންގެ ޢަދަދު   ދާއިރާ       

  2450  2436  އަތޮޅު ކައުންސިލް ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ . ޏ

  1900  1896  އަތޮޅު ކައުންސިލް ބިލެތްދޫ ދާއިރާ . ފ

  425  416  ހިމަންދޫ ކައުންސިލް . އއ

ގޮތުން ކޮންމެ ވޯޓުކަރުދާސްކޮޅެއް ވަކިވަކިން އެ. ޗާޕްކުރެވުނު ވޯޓުކަރުދާހުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުރިތޯ ޗެކްކޮށް ބެލުނެވެ

ވޯޓު ކަރުދާސްތައް . ޗެކްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރީ އެކަމަށް ވަކިބަޔަކު ޚާއްޞަކޮށްގެންނެވެވޯޓުކަރުދާސް . ބަލައި ޗެކްކުރެވުނެވެ

މީހުންގެ ލިސްޓު ޗެކްކޮށް ކޮންމެ ވޯޓުފޮށްޓަކަށް ފޮނުވުމަްށ  ފައިވާ ޗެކްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމުމާއެކު ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބި 

ނޑައަޅާފައިވާ ޢަދަދަށް ވޯޓުކަރުދާސް ސެކިއުރި އިލެކްޝަންގައި -ބައި ދާއިރާގެ  3މި  .ޓީ އުރަތަކުގައި ބަންދުކުރެވުނެވެކަ

  .ވުނެވެވޯޓުކަރުދާސް ޗާޕު ކުރެވުނު ގޮތުގެ ތަފްޞީލު މި ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރެ



އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން             |ރިޕޯޓްއިލެކްޝަންގެ - ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި. އަދި އއ، )ބިލެތްދޫ ދާއިރާ(އަތޮޅު ކައުންސިލް . ފ، )ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ(އަތޮޅު ކައުންސިލް . ޏ 6 

 

   ނުވަންޖެހޭ ތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުން ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒުތަކަށް ފޮ  9.6

ވީ  15ނޮވެމްބަރ  2011ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒުތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ލިސްޓު ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު ގައި ތަކުއލެކްޝަން-މި ބައި 

ކެންޑިޑޭޓު ޓުނެގުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި، ވޯވޯޓު ކަރުދާހާއި، އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ . ދުވަހު އެ ތަެކތި ބަންދުކުރެވުނެވެ އަންގާރަ

  . ވޯޓުގުނުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗެވެ ،ބޭނުންވާނޭ ހުރިހާ ތަކެއްޗާއިލިޔެކިއުމަށް  ،ލިސްޓާއި

މި  16،17ނޮވެމްބަރ  2011 ،ފޮނުވީ  ރަށްރަށަށް ވޯޓު ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގުނުމަށް ބޭނުންކުރާ އެންމެހައި ތަކެތި  ވޯޓުނަގައި

ނޑު މަގުންނާއި  ،ދުވަހު ދެ   .ވެކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ ޙަވާލުގައެއިލެކްޝަންސް ސީދާ  ،މަގުން ވައިގެ ކަ

  ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް  9.7

ވޯޓުނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހުރިހާ ވަގުތު  ތް ކުރިއަށްދިޔަގުނުމުގެ މަސައްކަގެ ވޯޓުނެގުމާއި ވޯޓުތަކުއިލެކްޝަން- މި ބައި

ވޯޓުނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ރަށެއްގައި

ވަރަށް ފުރިހަމަޔަށް ސްގެ އެހީތެރިކަން މިކަމުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަ  .ބަލަހައްޓައިދީފައިވެއެވެ ސަރވިސަސްގެ ފަރާތުން 

   .ލިބުނެވެ

ށީގެ އުފުލީ، ވޯޓުފޮ ވެސް ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ، ގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދިޔައިރު ކޮންމެ ވޯޓުފޮށްޓެއްގައިވޯޓުނެގުމު

  .ވެފަރާތެކިއު ބެލެހެއްޓުމަށް ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ 

  ނާއި މޮނިޓަރުން އަދި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން ނާއި މޮނިޓަރުން އަދި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން އޮބްޒަރވަރުން އޮބްޒަރވަރުން   ..1010

ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ބެލުމަށް  އޮބްޒަރވްކޮށް މޮނިޓަރ ކުރުމަށާއި، ވޯޓު ނެގުމާއި ވޯޓު ގުނުމުގެ ކަންތައް އިލެކްޝަން- ތިން ބައި މި 
 އަމިއްލަގޮތުން  ،ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނަށާއި، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށާއި، ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި  ،ޝައުޤުވެރިވާ

 އި، ފޯމު ހުށައެޅި އޮބްޒަރވްކޮށް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ހުޅުވާލި މުއްދަތުގަ. ހުޅުވާލެވުނެވެއެފުރުޞަތު  ޖައްލާތަކަށްއެދޭ ފަރާތްތަކަށާއި ނޫސް މަ
  .ނު ފަރާތްކުގެ ޢަދަދު ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެ ވަނީއެވެފުރުޞަތު ދެވުއަދި 

  ފުރުޞަތު ދެވުނު   ހުށަހެޅި   ދާއިރާ 
  35  35  ދާއިރާ އަތޮޅު ކައުްނސިލް ފުވައްމުލަކު މެދު . ޏ

  7  7  އަތޮޅު ކައުްނސިލް ބިލެތްދޫ ާދއިރާ. ފ

  4  7  ހިމަންދޫ ަކއުންސިލް. އއ

  ކުރުން ކުރުން   އިޢުލާން އިޢުލާން ވޯޓުނެގުމާއި، ވޯޓުގުނުމާއި ނަތީޖާ ވޯޓުނެގުމާއި، ވޯޓުގުނުމާއި ނަތީޖާ       ..1111

  މާއި ވޯޓުގުނުން ވޯޓުނެގު  11.1
ނޑިއަށް މެން 3ދާއިރާއިން ހުސްވެފައިވާ  3މި  ބޭއްވުނީ  ގެ ވޯޓުނެގުންއިލެކްޝަން- ބައި 3 އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބޭއްވި ބަރުން ގޮ

ބިލެތްދޫ، . ހިމަންދޫ، ފ. ފުވައްމުލައް، އއ. ޏށް  4:00ހަވީރު ން  8:00ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނު  19ނޮވެމްބަރ  2011

  .އެވެމާލޭގަ ފީއަލި އަދިމަގޫދޫ، 



އިލެކްޝަންގެ ރިޕޯޓް- ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި. އަދި އއ، )ބިލެތްދޫ ދާއިރާ(އަތޮޅު ކައުންސިލް . ފ، )ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ(އަތޮޅު ކައުންސިލް . ޏ 7  |  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން      

 

ހަމަޖެހިފައި ވީނަމަވެސް، ފުވައްމުލަކު ވާގޮތަށް އޮފިޝަލުން ޙަރަކާތްތެރި 6ގައި ޓުނަގާ މަރުކަޒެއްއިލެކްޝަންގައި ކޮންމެ ވޯ-މި ބައި 

ގެންދެވުނީ  ވޯޓުނެގުން ކުރިއަށްއަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި . ޏމީހުން ވޯޓުލުމަށް ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ  ގެ މިސްކިތްމަގު

  .ނެވެންކޮށްގެދޫ  މޭޒުން ވޯޓު ކަރުދާސް 2ބަޔަކަށް ބައިކޮށް  2އެ މަރުކަޒަށް ވޯޓުލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މީހުން 

ށި ވޯޓުފޮ 4ގައި  4:00ހަވީރު ގައި މީހަކު ނެތުމުން ށްޓެއް ދޮށުގައި ވޯޓުލުމަށް ކިއުވޯޓުލާ ނިންމާގަޑި ޖެހުނުއިރު އެއްވެސް ވޯޓުފޮ 

  . ވެބަންދު ކުރެވުނެ 

 ވޯޓުދިން ޖުމްލަ  ވޯޓުދިން ފިރިހެން  ވޯޓުދިން އަންހެން ޙައްޤު ލިބިފައިވާ  ފޮށީގެ ޢަދަދު  ދާއިރާ 

  1670  790  880  2436  4  އަތޮޅު ކައުްނސިލް ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ . ޏ

  1299  655  644  1896  4  އަތޮޅު ކައުްނސިލް ބިލެތްދޫ ާދއިރާ. ފ

  314  170  144  416  1  ހިމަންދޫ ަކއުންސިލް. އއ

ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން ނެތްނަމަ، އެ ކެންޑިޑޭޓުން ނުވަތަ ، މިނިޓް ހަމަވުމުން 30ބަންދުކުރުމަށްފަހު  ކޮންމެ ވޯޓުފޮށްޓެއްވެސް 

  .ވެވޯޓުގުނަން ފެށުނެ މީހުންގެ ހާޒިރުގައި 3މަރުކަޒަށް ވޯޓުލީ މީހުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން 

ވޯުޓ . އޮފިޝަލެކެވެ  2އެއީ ވޯޓުގުނާ މަރުކަޒުގެ ވެރިޔާގެ އިތުރުން . މީހުންނެވެ 3ވޯޓުގުނުމުގެ މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވީ 

 ރަށްރަށުގައި ބެހެއްޓުނު ވޯޓުފޮށިތަކުން . ރެވުނެވެކު ލާން ގުނައި ނިމުމުން ވަގުތީ ނަތީޖާ ހަދައި، ވަގުތީ ނަތީޖާ އެ މަރުކަޒެއްގައި އިޢު 

ގުތުން ކޮމިޝަނަށް ވޯޓުފޮށީގެ ނަތީޖާ ވަ  2މާލޭގައި ބެހެއްޓުނު  އަދި .ވެނުވުނެކޮމިޝަނަށް ފޮފެކްސްގެ ޒަރިއްޔާއިން  ވަގުތީ ނަތީޖާ

 .ގެނެވުނެވެ

 ވަގުތީ އަދި ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާން ކުރުން  11.2

ފެކްސް މެދުވެރިކޮށް ލިބުނު ނަތީޖާ ޝީޓްތައް ކުރަމުންދިޔައިރު ގެ ނަތީޖާ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އިލެކްޝަން-ބައި  ދާއިރާގެ  3 މި

އިލެކްޝަނުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާގެ އިޢުލާން - ޗެކްކޮށް ބައި ން އެ ނަތީޖާ ޝީޓުގައި ހުރި މަޢުލޫމާތުގޮތުކުރުމުގެ ކަށަވަރު

   .ތައްޔާރުކުރެވުނެވެ

ނޑިއަށާއި، އއ. ޏ ހިމަންދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ . އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ފުވައްމުލަކު މެދުދާއިރާގެ ގޮ

ނޑިއަށް އަދި ފ ނޑިއަށް މެންބަރުން އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ. ގޮ - ބައި އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބޭއްވި  ގޮ

  .ވެކުރެވުނެ އިޢުލާން މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށްވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ  19ނޮވެމްބަރ   2011 ވަގުތީ ނަތީޖާ  އިލެކްޝަންގެ

ެގ ދާއިރާ 3 ގޮތުގެ މަތީން މިވަނަ މާއްދާގައިވާ  61ގެ ) ނުއިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫ( 2008/11 ނަންބަރު ނުއަދި ޤާނޫ

ވަގުތީ  ގެތަކުއިލެކްޝަން- މި ބައި. އެވެ ކޮށްފައިޢުލާންވަނީ ގައި  4:30ހަވީރު ގެ ދުވަހު ވަނަ 21 ނޮވެމްބަރ 2011ރަސްމީ ނަތީޖާ 

އެ  ،މަށްފަހުއްވުއި ވެރިފައި ކުރެވަލައް ނަތީޖާތައް ބަ މެންބަރުން އެ  5ކޮމިޝަނުގެ  ،ކޮށްފައިވަނީއިޢުލާން އަދި ރަސްމީ ނަތީޖާ 

  .ކެވެފެގެ މުވައްޒަމުން، ކޮމިޝަނުއްވުމެންބަރުން ސޮއި ކުރެ

  



އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން             |ރިޕޯޓްއިލެކްޝަންގެ - ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި. އަދި އއ، )ބިލެތްދޫ ދާއިރާ(އަތޮޅު ކައުންސިލް . ފ، )ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ(އަތޮޅު ކައުންސިލް . ޏ 8 

 

  ރަސްމީ ނަތީޖާ އިލެކްޝަންގެ -ބައި ގެ ދާއިރާފުވައްމުލަކު މެދު އަތޮޅު ކައުންސިލް . ޏ 111.2.
  

  ރަސްމީ ނަތީޖާ އިލެކްޝަންގެ -ބައި ގެ ދާއިރާ ބިލެތްދޫ އަތޮޅު ކައުންސިލް . ފ 11.2.2

  

  

  

  

  

  ރަސްމީ ނަތީޖާ އިލެކްޝަންގެ -ބައި ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ . އއ 11.2.3

  

  

  

  

  

  .ކުރެވިފައެވެ ގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ ވަނީ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުއިލެކްޝަން-ބައި ދާއިރާގެ  3 މި 

އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު   # ނަން  ފުރިހަމަ ދާއިމީ އެޑްރެސް  އްޔަތު ޘިހައި

އަމިއްލަގޮތުން  861 52.82  1 މުޙައްމަދުދީދީ هللاޢަބްދު  ފުވައްމުލައް.ހުނުބޮލި، ޏ .މާލެގަން

)ފޮންޓާނާ (މުޙައްމަދު ޢަލީ  ފުވައްމުލައް.ޏ ލިލީގެ،. މިސްކިތްމަގު  ޕީ .އާރް.ޑީ 19 1.17 2 

 3 ދީދީ هللاޢަބްދު  މުޙައްމަދު  ފުވައްމުލައް.ސެންޓްގެ، ޏ .މާލެގަން  ޕީ.ޑީ.އެމް 750 46.01

 
  :ޞައްޙަ ވޯޓު  1630

 
:ބާޠިލް ވޯޓު 40

:ވޯޓުދިނުުމގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ަޢދަދު 2436

އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  # ނަން  ފުރިހަމަ ދާއިމީ އެޑްރެސް  އްޔަތު ޘިހައި
 

ގޮތުން  އަމިއްލަ 68 5.31  1 ޒާހިރު  ޢަލީ  ފީއަލި . ފ ހިރުދުމާގެ،

 2 އިބްރާހީމް ނަޢީމް  ފީއަލި . އަތިރީގެ، ފ ޕީ .ޑީ.އެމް 674 52.62

 3 މުޞްޠަފާ  މުޙައްމަދު ފީއަލި . ފ ދުއްލިސާގެ، ޕާޓީ  ޖުމްހޫރީ 539 42.08

 
  :ޞައްޙަ ވޯޓު  1281

 
:ބާޠިލް ވޯޓު 18

:ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ަޢދަދު 1896

އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  # ނަން  ފުރިހަމަ ދާއިމީ އެޑްރެސް  އްޔަތު ޘިހައި
 

ގޮތުން  އަމިއްލަ  116 37.30  1 ޢާދިލް  އަފްރާޙް ހިމަންދޫ . އއ ނޫމަރާގެ،

 2 އިބްރާހީމް ޝިމާލު  ހިމަންދޫ . އއ ފައިންޝޭޑް، ޕީ.ޑީ .އެމް 195 62.70

 
  :ޞައްޙަ ވޯޓު  311

 
:ބާޠިލް ވޯޓު 3

:ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ަޢދަދު 416



އިލެކްޝަންގެ ރިޕޯޓް- ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި. އަދި އއ، )ބިލެތްދޫ ދާއިރާ(އަތޮޅު ކައުންސިލް . ފ، )ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ(އަތޮޅު ކައުންސިލް . ޏ 9  |  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން      

 

  ފައިސާ އާއި މާލީ ކަންކަން ފައިސާ އާއި މާލީ ކަންކަން   ..1212

ނޑު ގޮތެއްގައި ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދުތަކަކީ ،އިލެކްޝަންގެ މަސައްކަތަށް- ބައި  ތިން މި ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށާއި، އިންތިޚާބުގެ  ،މައިގަ

އިލެކްޝަނާ ގުޅޭގޮތުން ޢާންމު ކުރެވުނު - މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ތަކެއްޗެއް ހޯދުމަށާއި، ޗާޕުކުރަންޖެހުނު ތަކެތި ޗާޕުކުރުމަށާއި، ބައި

ސައި  އިކެއުމާޢުލާންތަކަށާއި، ވޯޓުގެ މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވި އޮފިޝަލުންނަށް ދޭންޖެހޭ އެލަވަންސާއި، އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ އާއި އި

  .ތަކެވެކަންކަމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދުދިނުން ފަދަ 

  އަތޮޅު ކައުންސިލް ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ . ޏ 12.1

  

 

 

 

  މިާހތަަނށް ޖުމްަލ ޚަރަދު    ބޮލަކަްށ ެޖހޭވަރު    ޢުމުރު ހަމަވާ މީުހންގެ ޢަދަދު  ދާއިރާ 

  107,669.96  44.20  2436  އަތޮޅު ކައުްނސިލް ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ . ޏ

  171,562.33  90.49  1896  އަތޮޅު ކައުްނސިލް ބިލެތްދޫ ާދއިރާ. ފ

  89,470.98  215.07  416  ހިމަންދޫ ަކއުންސިލް. އއ

  އައިޓަމްކޯޑު   ތަފްޞީލު   ޚަރަދު 
 221 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު 

 002 221 އެތެރޭގައި އެއްގަމު މަގުން ކުރާ ދަތުުރ ޚަަރދު ރާއްޖޭގެ 1,430.00

:ޖުމްލަ  1,430.00
 222 ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު  އޮފީސް

އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމައި ސައިފަދަ ތަކެތި ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގައި  އޮފީހުގެ 3,120.00 222 004 

:ޖުމްލަ  3,120.00
 223 ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު  އޮފީސް

 001 223 އަދި ޓެލެކްސް ޚަރަުދ ޓެލެފޯން ފެކްސް 435.00
 003 223 ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނުމަްށ ކުާރ ޚަަރދު  ބޯފެނާއި، 161.00

 005 223 ކުއްޔާއި ބިމުގެ ކުލި  ޢިމާރާތުގެ 2,700.00
 010 223 އިޝްތިހާރު، އެންގުްނ އަދި އިޝްތިރާކް ަޚރަދު އިޢްލާން، 44,662.51
 020 223 ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަުދ ޢާންުމ ފައިދާއަށް 28,286.45
 999 223 އޮފީްސ ހިްނގުމުގެ ޚިދުަމތުގެ ޚަރަދު  އެހެނިހެން 27,310.00

:ޖުމްލަ  103,119.96

:ޖުމްލަ ޚަރަދު 107,669.96



އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން             |ރިޕޯޓްއިލެކްޝަންގެ - ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި. އަދި އއ، )ބިލެތްދޫ ދާއިރާ(އަތޮޅު ކައުންސިލް . ފ، )ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ(އަތޮޅު ކައުންސިލް . ޏ 10 

 

  ދާއިރާ  އަތޮޅު ކައުންސިލް ބިލެތްދޫ. ފ 12.2

  

  

  

 

 

 

  

 

 

  ކައުންސިލް  ހިމަންދޫ. އއ 12.3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  އައިޓަމްކޯޑު   ތަފްޞީލު   ޚަރަދު 
 221 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު 

ނޑުމަގުން ކުާރ ދަތުުރ ޚަަރދު   42,830.00  001 221  ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަ
 :ޖުމްލަ   42,830.00

 222 ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު ހިންގުމުގެ  އޮފީސް

ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމައި ސައިފަދަ ތަކެތި  އޮފީހުގެ  1,120.00 222 004 

 :ޖުމްލަ   1,120.00
 223 ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު  އޮފީސް

 001 223 އަދި ޓެލެކްސް ޚަރަުދ ޓެލެފޯން ފެކްސް 1,305.00

 003 223 ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނުމަްށ ކުާރ ޚަަރދު  ބޯފެނާއި، 48.00

 005 223 ކުއްޔާއި ބިމުގެ ކުލި  ޢިމާރާތުގެ 800.00

 010 223 އިޝްތިހާރު، އެންގުްނ އަދި އިޝްތިރާކް ަޚރަދު އިޢްލާން، 60,439.71

 020 223 ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަުދ ޢާންުމ ފައިދާއަށް 43,584.62

 999 223 އޮފީްސ ހިްނގުމުގެ ޚިދުަމތުގެ ޚަރަދު  އެހެނިހެން 22,740.00

:ޖުމްލަ  127,612.33

:ޖުމްލަ ޚަރަދު 171,562.33

  އައިޓަމްކޯޑު   ތަފްޞީލު   ޚަރަދު 
 221 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު 

ނޑުމަގުން ކުާރ ދަތުުރ ޚަަރދު ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި   23,805.00  001 221  ކަ
:ޖުމްލަ  23,805.00

 222 ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު  އޮފީސް

ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމައި ސައިފަދަ ތަކެތި  އޮފީހުގެ 960.00 222 004 

:ޖުމްލަ  960.00
 223 ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ  އޮފީސް

 001 223 އަދި ޓެލެކްސް ޚަރަުދ ޓެލެފޯން ފެކްސް 240.00

 003 223 ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނުމަްށ ކުާރ ޚަަރދު  ބޯފެނާއި، 168.00

 005 223 ކުއްޔާއި ބިމުގެ ކުލި  ޢިމާރާތުގެ 600.00

 010 223 ަޚރަުދއިޝްތިހާރު، އެންގުްނ އަދި އިޝްތިރާކް  އިޢްލާން، 48,131.15

 020 223 ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަުދ ޢާންުމ ފައިދާއަށް 4,906.83

 999 223 އޮފީްސ ހިްނގުމުގެ ޚިދުަމތުގެ ޚަރަދު  އެހެނިހެން 10,900.00

:ޖުމްލަ  64,705.98

:ޖުމްލަ ޚަރަދު  89,470.98
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އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ދިވެހިރާއްޖެ

ކައުންސިލް ބިލެތްދޫ އަތޮޅު. ފކައުންސިލާއި، ހިމަންދޫއަތޮޅު . އއއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ އާއި، . ޏ
-ބައިއިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާމެންބަރުނ4ްގޮނޑިއަށް 4ހުސްވެފައިވާ އަތޮޅު ތުޅާދޫ ކައުންސިލުން. ބދާއިރާ އަދި 

ުކަލަންޑަރގެ ) 19ނޮވެމްބަރ 2011(އިލެކްޝަން

ވިލަރެސްކުރާ ފަރާތްމުއްދަތުޙަރަކާތުގެ ތަފްސީލްމީލާދީ ތާރީޚްދުވަސް

ބުރާސްފަތި
29

ސެޕްޓެމްބަރ 
2011

 ުއެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއި، ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ލިސްޓ
)ޏ، އއ(ވެބްސައިޓުގައި ޢާންމުކުރުން

51

ޓީ ސެކްޝަން.އައި/ކޯޑިނޭޝަން

ުކުރިމަތިލުމުގެއިންތިޚާބަށް، ކުރުންއިޢުލާނުއިންތިޚާބ
)ޏ، އއ(އިޢުލާނުކުރުންހުޅުވިއްޖެކަންފުރުޞަތު

ސެކްޝަންކޯޑިނޭޝަން 

ްރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން)ޏ، އއ(ވޯޓަރސް ރަޖިސްޓަރީ އެކުލަވާލުނ

ހުކުރު

30
ސެޕްޓެމްބަރ 

2011
50

ބަރ އޮކްޓ01ޯހޮނިހިރު
2011

49

އޮކްޓޯބަރ02އާދީއްތަ
2011

ްޏ، އއ(ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން ހަމަޖެއްސުނ(

48

ހިޔުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން

ުސެކްޝަންއެޑްމިން /ކޯޑިނޭޝަން)ޏ، އއ(ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުންއެޕްލިކޭޝަން ފޯމ

 ްބައި އިލެކްޝަންގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ އިންތިޒާމ
)ޏ، އއ(އެދުންއެޑްމިން ސެކްޝަނުގައި ހަމަޖެއްސުމަށް 

ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

ިސްޓަރީ ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖ
)ޏ، އއ(ޢާންމުކުރުންކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓުގައި 

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

އޮކްޓޯބަރ03ހޯމަ
2011

 ީވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރ
ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަނ47ް)ޏ، އއ(ރަށުގައި ޢާންމުކުރުން

ިޏ، އއ(ސްޓަރީ ގެޒެޓް ކުރުންވޯޓާރސް ރަޖ(

އޮކްޓޯބަރ04އަންގާރަ
2011

ިކޭޝަން ރަށުގައި ހިންގާނޭ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް ޔުވޯޓަރ އެޑ
)ޏ، އއ(އެކުލަވާލުން

46

ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޝަން

 ުއެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއި، ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ލިސްޓ
)ފ(ވެބްސައިޓުގައި ޢާންމުކުރުން

ޓީ ސެކްޝަން.އައި/ކޯޑިނޭޝަން

ުކުރިމަތިލުމުގެއިންތިޚާބަށް، ކުރުންއިޢުލާނުއިންތިޚާބ
ސެކްޝަންކޯޑިނޭޝަން )ފ(އިޢުލާނުކުރުންހުޅުވިއްޖެކަންފުރުޞަތު

 ްމާލެ އާއި ރަށުގައި، ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަން ހޯދުނ
)ޏ، އއ(

ްރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން)ފ(ވޯޓަރސް ރަޖިސްޓަރީ އެކުލަވާލުނ

1ަޖުދަވުލ 
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އޮކްޓޯބަރ05ބުދަ
2011

 ްވޯޓު ނަގާ މަރުކަޒުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުނ
)ޏ، އއ(ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުން

 ްހިޔުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނ45ް)ފ(ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން ހަމަޖެއްސުނ
 ްވޯޓު ނަގާ މަރުކަޒުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުނ

)ޏ، އއ(ރަށުގައި ޢާންމުކުރުންއިޢުލާންކުރާ ހޯދުމަށް 

ުއެޑްމިން ސެކްޝަން/ކޯޑިނޭޝަން)ބ، ފ(ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމ

 ީވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރ
)ބ، ފ(ރަށުގައި ޢާންމުކުރުން

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން  ުސްޓަރީ ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤ
)ބ، ފ(ޢާންމުކުރުންކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓުގައި 

ިބ، ފ(ސްޓަރީ ގެޒެޓް ކުރުންވޯޓާރސް ރަޖ(
 ްބައި އިލެކްޝަންގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ އިންތިޒާމ

)ބ، ފ(އެޑްމިން ސެކްޝަނުގައި އެދުންހަމަޖެއްސުމަށް 
ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

އޮކްޓޯބަރ06ބުރާސްފަތި
2011

ިޏ، އއ(ކޭޝަން މެޓީރިއަލް ތައްޔާރުކުރުންޔުވޯޓަރ އެޑ(

ިކޭޝަން ރަށުގައި ހިންގާނޭ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް ޔުވޯޓަރ އެޑ
)ބ، ފ(އެކުލަވާލުން

44

ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޝަން

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

ސެކްޝަންކޯޑިނޭޝަން 

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

ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން
 ްވޯޓު ނަގާ މަރުކަޒުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުނ

)ބ، ފ(ރަށުގައި ޢާންމުކުރުން އިޢުލާންކުރާ ހޯދުމަށް 

އޮކްޓޯބަރ07ހުކުރު
2011

43

އޮކްޓޯބަރ08ހޮނިހިރު
2011

42

އޮކްޓޯބަރ09އާދީއްތަ
2011

ްކެންޑިޑޭޓުންގެ އަތްމަތީ ފޮތް ތައްޔާރުކުރުނ
ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޝަނ41ް

ިބ، ފ(ކޭޝަން މެޓީރިއަލް ތައްޔާރުކުރުންޔުވޯޓަރ އެޑ(

އޮކްޓޯބަރ10ހޯމަ
2011

40

އޮކްޓޯބަރ11އަންގާރަ
2011

ްކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަނ39ްވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަން އިޢުލާނު ކުރުނ

އޮކްޓޯބަރ12ބުދަ
2011

 ެގެޒެޓް ކުރެވުނު ރަޖިސްޓަރީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގ
)ޏ، އއ(މުއްދަތު ހަމަވާ ދުވަސް

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަނ38ް

އޮކްޓޯބަރ13ބުރާސްފަތި
2011

 ިރަޖިސްޓަރީއަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމައ
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚުން (އެފަރާތްތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން 

)ޏ، އއ()ދުވަސްތެރޭގައ5ިފެށިގެން 
 ެގެޒެޓް ކުރެވުނު ރަޖިސްޓަރީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގ

)ފ(މުއްދަތު ހަމަވާ ދުވަސް

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަނ37ް
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އޮކްޓޯބަރ14ހުކުރު
2011

 ެގެޒެޓް ކުރެވުނު ރަޖިސްޓަރީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގ
)ބ(މުއްދަތު ހަމަވާ ދުވަސް 

36

އޮކްޓޯބަރ15ހޮނިހިރު
2011

35

އޮކްޓޯބަރ16އާދީއްތަ
2011

 ްއިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚ
)ޏ، އއ()3:00މެންދުރުފަހު (

34

ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

ެފައިވާ ފަރާތަށް އެކަން ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕުކުރުމަށް ޙަވާލުވ
ލިޔުމުން އެންގުން

އެޑްމިން ސެކްޝަން/ކޯޑިނޭޝަން

ްކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަންވޯޓު ކަރުދާހުގެ ނަމޫނާ ތައްޔާރުކުރުނ

 ިރަޖިސްޓަރީއަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމައ
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚުން (އެފަރާތްތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން 

)ބ، ފ()ދުވަސްތެރޭގައ5ިފެށިގެން 
ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

އޮކްޓޯބަރ 17ހޯމަ
2011

ިއިލެކްޝަން އޮބްޒާރވް ކުރުމަށާއި، މޮނިޓަރ ކުރުމަށް -ބައ
)ޏ، އއ(އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

33

އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޝަންވޯޓަރ 

 ުކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތ
)ޏ، އއ(ހުޅުވާލުންް

ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޝަން

އޮކްޓޯބަރ 18އަންގާރަ
2011

 ިއިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާ މެދު ނިންމ
ވަގުތުން ފެށިގެން ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހަޅާ (ގޮތް އެންގުން 

)ޏ، އއ()ގަޑިއިރުގެތެރޭގައ48ި

32
ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

 ްއިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚ
)ބ، ފ()3:00މެންދުރުފަހު (
ްތައްޔާރުކުރުންނަތީޖާ ޝީޓާއި ވޯޓު ގުނާ ޕެކ
 ީކުރުމުގެ އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލާ މީހުންރަޖިސްޓަރ

)ދުވަސ10ް(ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން 
ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

އޮކްޓޯބަރ 19ބުދަ
2011

 ެކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދިއުމުގ
)ޏ، އއ(މުއްދަތު ހަމަވާ ދުވަސް

ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަނ31ް
 ުކުރުމަށް ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބ

)ޏ، އއ(ގުރުއަތުލުމަށްފަހު ނަންތައް އިޢުލާނު ކުރުން

އޮކްޓޯބަރ  20ބުރާސްފަތި
2011

ިކޭޝަންގެ މެޓީރިއަލް ރަށަށް ފޮނުވުމަށް ޔުވޯޓަރ އެޑ
)ޏ، އއ(ތައްޔާރުކޮށް ނިންމުން

30

ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޝަން ިކުރުމަށް އިލެކްޝަން އޮބްޒާރވް ކުރުމަށާއި، މޮނިޓަރ -ބައ
)ބ، ފ(އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

 ުކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތ
)ބ، ފ(ހުޅުވާލުންް

 ެކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދިއުމުގ
މުއްދަތު ހަމަވާ ދުވަސް

ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން
ްތަރުތީބު ކުރުމަށް ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައ

ގުރުއަތުލުމަށްފަހު ނަންތައް އިޢުލާނު ކުރުން
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 ިއިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާ މެދު ނިންމ
ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހަޅާ ވަގުތުން ފެށިގެން (ގޮތް އެންގުން 

)ބ، ފ()ގަޑިއިރުގެތެރޭގައ48ި
ިފައިނަލްކުރުންވޯޓުކަރުދާސް ޗާޕަށް ދިނުމަށްޓަކައ
 ާއިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމ

ގޮތެއްގެ ސަބަބުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާމެދު 
ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން (ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމުން 

)ދުވަސ7ްފެށިގެން 
ްސެކްޝަންއެޑްމިން/ކޯޑިނޭޝަންވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕަށް ދިނުނ

އޮކްޓޯބަރ 21ހުކުރު
2011

29

އޮކްޓޯބަރ  22ހޮނިހިރު
2011

28

އޮކްޓޯބަރ 23އާދީއްތަ
2011

ްކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަނ27ްކެންޑިޑޭޓު ބޯޑު ތައްޔާރުކޮށް ޗާޕުކުރުނ

އޮކްޓޯބަރ 24ހޯމަ
2011

ްއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަނ26ްދަތުރުފަތުރުގެ ހުރިހާ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައި ނިންމުނ

އޮކްޓޯބަރ25އަންގާރަ
2011

 ާއިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމ
ގޮތެއްގެ ސަބަބުން އެމައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު 

)ދުވަސ5ްއަންގާ ދުވަހުން ފެށިގެން (ހަމަވާ ތާރީޚް 

25

ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

 ްރަޖިސްޓަރީއަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކާމެދު އިލެކްޝަންސ
ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ގޮތަކާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން 

. އެމައްސަލަ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
)ދުވަސ5ްއަންގާ ތާރީޚުން ފެށިގެން (

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

އޮކްޓޯބަރ 26ބުދަ
2011

24
ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

ްލީގަލް ސެކްޝަންޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުނ

އޮކްޓޯބަރ27ބުރާސްފަތި
2011

 ްއެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލާ މީހުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށ
ހުޅުވާލި މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަނ23ް

އޮކްޓޯބަރ 28ހުކުރު
2011

22

އޮކްޓޯބަރ29ހޮނިހިރު
2011

21

އޮކްޓޯބަރ 30އާދީއްތަ
2011

ިލެކްޝަންސް ޓްރޭނިންގ ޕެކް ތައްޔާރުކޮށް ނިންމައި އ
ޙަވާލުކޮށް ނިންމުންކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަނާ

ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޝަނ20ް  ްވޯޓު ނަގާ ދުވަހު ވޯޓު ނަގާ މަރުކަޒުތަކުގައި ހިއްޕުމަށ
ލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން ޕޯސްޓަރުތައް އިބޭނުންވާ

ޙަވާލުކުރުންސެކްޝަނާ
ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަނ19ްވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕުކޮށް ނިންމުންއޮކްޓޯބަރ 31ހޯމަ
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2011

ނޮވެމްބަރ1އަންގާރަ
2011

ް18ވޯޓު ކަރުދާސް ޗެކްކުރުނ

ނޮވެމްބަރ2ބުދަ
2011

ެފާސްދޫކޮށް ނިންމުންއޮބްޒާރވަރުންނާއި ރިޕޯޓަރުންގ

17

ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޝަން
 ްވޯޓު ނަގާ މަރުކަޒުތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ލިސްޓުތައ

ލެކްޝަންސް ޕްރިންޓްކޮށް ފޮނުވުމަށް ތައްޔާރުކޮށް އި
ޙަވާލުކުރުންކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަނާ

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

 ްފޮނުވުމަށްޓަކައި ޥޯޓު ކަރުދާސް ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒަށ
ޕެކްކޮށް ނިންމުން

ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

 ްރަޖިސްޓަރީއަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކާމެދު އިލެކްޝަންސ
ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ގޮތަކާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން 

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

)ދުވަސް ތެރޭގައ15ިހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

ނޮވެމްބަރ 3ބުރާސްފަތި
2011

16

ނޮވެމްބަރ 4ހުކުރު
2011

15

ނޮވެމްބަރ 5ހޮނިހިރު
2011

14

ނޮވެމްބަރ 6އާދީއްތަ
2011

13

ނޮވެމްބަރ 7ހޯމަ
2011

12

ނޮވެމްބަރ 8އަންގާރަ
2011

11

ނޮވެމްބަރ 9ބުދަ
2011

10

ނޮވެމްބަރ 10ބުރާސްފަތި
2011

 ެ9ގ ބޭއްވުންޓްރޭނިންމާލޭގެ އޮފިޝަލުންގ
ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން /އާރ. އެޗް

ސެކްޝަން

ނޮވެމަބަރ11ހުކުރު
2011

8

ނޮވެމްބަރ 12ހޮނިހިރު
2011

7

ނޮވެމްބަރ13އާދީއްތަ
2011

6

ނޮވެމްބަރ14ހޯމަ
2011

ްއޮބްޒާރވަރުންނާއި ރިޕޯޓަރުންގެ ފާސްދޫކޮށް ނިންމުނ
5

ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޝަން

ްލީގަލް ސެކްޝަންރަށުގެ ކޮމްޕްލައިންޓްސް ބިއުރޯތައް ޤާއިމުކުރުނ

ނޮވެމްބަރ 15އަންގާރަ
2011

 ިޙަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުންގެ ވޯޓު ނަގާ މަރުކަޒުތަކުގައ
މަޢުލޫމާތު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ފޮނުވުން

ހިޔުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނ4ް

ނޮވެމްބަރ 16ބުދަ
2011

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

ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން/އެޑްމިނ3ް

ނޮވެމްބަރ 17ބުރާސްފަތި
2011

 ެވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން /އާރ. އެޗ2ްބޭއްވުންޓްރޭނިންގއޮފިޝަލުންގެ ރަށުގ
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ސެކްޝަން

ނޮވެމްބަރ 18ހުކުރު
2011

ްކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން/އެޑްމިނ1ްވޯޓުނަގާ މަރުކަޒުތައް ތައްޔާރުކޮށް ނިންމުނ

ނޮވެމްބަރ 19ހޮނިހިރު
2011

 ެން 8:00ހެނދުނު (އިންތިޚާބު ބައި އިލެކްޝަން ގ
)އަށ4:00ްހަވީރު 

0

 ްން ފެށިގެނ4:30ްހަވީރު (ވޯޓު ގުނުނ(

ނޮވެމްބަރ 20އާދީއްތަ
2011

ްކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން/އެޑްމިންމާލެއިން ދިޔަ އޮފިޝަލުން ވޯޓު ކަރުދާހާ އެކު މާލެ އައުނ

ނޮވެމްބަރ 21ހޯމަ
2011

 ެރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާނު ކުރުންބައި އިލެކްޝަންގ
ކޯޑިނޭޝަން /އެޑްމިން/ޓީ.އައި

ސެކްޝަން

ނޮވެމްބަރ 22އަންގާރަ
2011

ްރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރަން ފެށުނ
ކޯޑިނޭޝަން /ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން

ސެކްޝަން

ނޮވެމަބަރ23ބުދަ
2011

ނޮވެމްބަރ 24ބުރާސްފަތި
2011

ނޮވެމްބަރ25ހުކުރު
2011

ނޮވެމްބަރ26ހޮނިހިރު
2011

2011ސެޕްޓެމްބަރ 29



2ޖަދުވަލު   

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

  އިޢުލާންތަކުގެ ލިސްޓު ޢާންމުކުރުމަށް ކުރެވުނު 

  

  

  އިޢުލާންކުރި ތާރީޚް  އިޢުލާން ނަންބަރު  އިޢުލާންގެ ތަފްޞީލު 

ށް ކުރިމަތިލުމުެގ އިލެކްޝަނަ- ަބއި  ދާއިރާގެފުވައްމުލަކު މެދު އަތޮޅު ކައުްނސިލް . ޏ

  ފުރުޞަތު ުހޅުވާލުން 
(A)CA-2011/156 29  2011ސެޕްޓެމްބަރ 

ްށ ކުިރމަިތލުމުގެ ފުުރޞަުތ އިލެކްޝަނަ-ބައި ކައުްނސިލް ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅު. ފ

  ހުޅުވާލުން 
(A)CA-2011/162 4  2011އޮކްޓޯބަރ  

 2011ސެޕްޓެމްބަރ  CA-2011/157 29(A)  އިލެކްޝަނަށް ުކރިމަތިލުމުެގ ފުުރޞަތު ހުޅުވާލުން -ބައިހިމަންދޫ ަކއުންސިލްގެ . އއ

  2011އޮކްޓޯބަރ  CA-2011/188 30(A)  ަތން ޢާްނމުކުރުމަްށ ކުެރވުނު އިޢުލާންވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަން

 2011ނޮވެމްބަރ  CA-2011/199 21(A)  ނަީތޖާ ރަސްމީ  އިލެކްޝަންގެ- ަބއި  ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުްނސިލް. ޏ

  2011ނޮވެމްބަރ  CA-2011/198 21(A)  ރަސްީމ ނަތީޖާ އިލެކްޝަންގެ -ބައި ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުްނސިލް. ފ

  2011ނޮވެމްބަރ  CA-2011/200 21(A)  އިލެކްޝަންގެ ަރްސމީ ނަތީޖާ -ބައި  ހިމަންދޫ ަކއުންސިލް. އއ

 



 



 






