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 الرحـيم الرحمـن بسـم اهلل 

 ފެށުން  .1
ــالم علـى أشــرف املرســـلني، وعـلى الـه وصحـبه أمجـــعنيوالسـ ة احلمـدهلل رب العـاملني، والصـال  

ނޑިއަށާއި ފޭދޫކައުންސިލް ) އައްޑޫ ސިޓީ ،މި ރިޕޯޓަކީ ނޑިއަށް، ދާއިރާ( ގެ ގޮ މެންބަރުން  ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮ

ިހނގާދިަޔގޮތުގެ އިލެކްޝަން -ބައި ދެ ދާއިރާެގ  ދެ ދުވަހު ބޭއްިވ މި ޮހނިހިރު ވީ  20 ސެޕްޓެމްބަރ 2014، އިންތިޚާބު ކުރުމަށްޓަކައި

 ރިޕޯޓެކެވެ. ލައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަފްޞީލުމައްޗަށް ބަ

 އަކުން ގޮނޑި ހުސްވުން ދާއިރާ  ގެ ދެ ތަކު ކައުންސިލް ލޯކަލް  1.1
 ދެ ( ގައިވާ ގޮތުގެަމތިން، މި ވަނަ މާްއދާގެ )ށ 9)ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިާޚބުގެ ޤާނޫުނ( ގެ  2010/10ޤާނޫނު ނަްނބަރު: 

އިލެކްޝަން ބާއްވާގޮތަްށ -ގައި ބައި 20ސެޕްޓެމްބަރ  2014ގޮނޑިއަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް،  ދެދާއިރާއިން ހުސްވެފައިވާ 

 ކޮމިޝަނުން ނިންމިއެވެ.

 ދާއިރާ( ފޭދޫ ކައުންސިލް ) އައްޑޫ ސިޓީ  1.1.1
)ފޭދޫ ދާއިރާ( ކައުންސިލް އްވި ލޯކަލް ކައުްނސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ އައްޑޫ ސިޓީ ވީ ޮހނިިހރު ދުވަހު ބޭ 18ޖަނަވަރީ  2014

ވީ އަންގާރަ ދުވަހު  8ޖުލައި  2014އަސްވާނު، هللا އަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި، ސ. ފޭދޫ، ލިލީވިލާ، އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ވީ  17ޖުލައި  2014 އެދި، ދިނުަމށްއިބާއްވަ ލެކްޝަންއި-އެ ދާއިރާގެ ބައިދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރުކުަރއްވާފައިވާތީ 

 ވެ.ނެދުމުންންއެ މި ކޮމިޝަންގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިންއައްޑޫ ސިޓީ   ،ބުރާސްފަތި ދުވަހު

  ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލް  1.1.2
ވީ  22ޖޫން  2014 ،ނައިބު ރައީސް، ނ. ވެލިދޫ، ފޭރުމާގެ، އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީފުޅުނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ 

ވީ އަންގާަރ  24 ޖޫން 2014 އެދި، ދިނުަމށްއިއިލެކްޝަނެއް ބާއްވަ-އެ ދާއިރާގެ ބައި ދީަފއިވާތީ، ފާ އުއިސްތި އާދީއްތަ ދުވަހު

 ވެ.ނެދުމުންންއެ މި ކޮމިޝަންގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ނ. ވެލިދޫ  ،ދުވަހު

 އިލެކްޝަނަށް އިޢުލާން ކުރުން -ބައި  .2
 4 އޯގަސްޓް 2014 ،ފުރުޞަތު ކުރިމަތިލުމުގެ އިލެކްޝަނަށް-ބައި ޓީ ކައުންސިލް )ފޭދޫ ދާއިރާ( އަދި ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެއައްޑޫ ސި

 ،ހުޅުވާލެވުުނކަން ނިޔަލަށް ގެ 4:00 ހަވީރު  ދުވަހުގެ  އާދީއްތަވީ  17 އޯގަސްޓް 2014 ފެށިެގން ން 8:00 ހެނދުނު  ދުވަހުގެ ހޯމަވީ 



ގެ ރިޕޯޓް އިލެކްަޝން-ގެ ބައި ކައުންސިލް ނ. ވެލިދޫ ދާއިރާ( އާއި ފޭދޫ ކައުންސިލް ) އައްޑޫ ސިޓީ| 3 ގެ އިދާރާއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން   

 

-ބައި އައްޫޑ ސިޓީ ކައުންސިލް )ފޭދޫ ދާއިާރ( އަދި ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ . ކުރެވުނެވެ އިޢުލާން ޢާންުމކޮށް ގައި 3އޯގަސްޓް  2014

 . އެކުލަވާލެވުނެވެ ތާވަލެއް މަސައްކަތު އިލެކްޝަންގެ-ބައި  ހިމެނޭގޮތަށް މަސައްކަތްތައް މުއްމުހި ކުަރންޖެހޭ ބޭއްވުމަށްޓަކައި އިލެކްޝަން

 (ގައި 1 ޖަދުވަލު ކަލަންޑަރު އިލެކްޝަންގެ-ބައި )

 އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާ ބެލުން  .3
އިލެކްޝަނާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ބަލައިގަތުމުގެ -ބައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް )ފޭދޫ ދާއިރާ( އަދި ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ

ހަމަޖެއްސުނެވެ. އެގޮތުްނ  ގައިކައުންސިލްއި، ނ. ވެލިދޫ އްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ އަވަށު އޮފީހާއަ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންނާއިއިންތިޒާމް 

ބަްނދު ނޫން ކޮންެމ ުދވަހެއްގެ  އާ ަހމައަށް، 15:00ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ  22ސެޕްޓެމްބަރ  2014 ،ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ަބލައިގަންާނނީ

ވާ ބަލައިގަތުމަްށ ހަމަޖައްސާަފއި ވަނީ ވީ ހުކުރު ދުވަހު ަޝކު 19ސެޕްޓެްމބަރ  2014އަށެވެ.  15:00ިއން ހަވީރު  9:00ހެނދުނު 

( ގައި ޝަކުވާ 2014ސެޕްޓެމްބަރ  20އަށެވެ. އަދި ވޯޓުނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަހު ) 5:30އިން ހަވީރު  2:30މެންދުރު ފަހު 

   ޢުލާންކުރުމާ ހަމަޔަށެވެ.ެއ ދުވަހު ވޯޓު ނަގަން ފެށުނީއްުސރެ، ވޯޓުފޮށިތަކުގެ ވަގުތީ ަނތީާޖ އި ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެިހފައިވަނީ

ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅި އެޝަކުވާތައް ބަލާ އެ  ދެގުޅިގެން އިެލކްޝަނާއި -ބައި 2ބޭއްވުނު  ވަނަ ދުވަހު 20ސެޕްޓެމްބަރ  2014

ތަްފޞީްލ ޖަދުވަލު ޝަކުވާތަކަށް ވަނީ ޖަވާބު ދެވިަފއެވެ. އެގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާތަކާއި އެ ޝަކުވާތަކާމެދު ޢަމަލުކޮށްފައިވާގޮތުގެ 

އިލެކްޝަން ކޮމްޕްލެއިންޓްސް -ކައުންިސލްގެ ބައި  އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް )ފޭދޫ ދާއިރާ( އަދި ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެގައިވާ  2

 ރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފައި ވާނެއެވެ.

 ގައި( 2ޖަދުވަލު  ރިޕޯޓުކޮމްޕްލެއިންޓްސް )

 ގައި( 3ޖަދުވަލު  ލޫމާތުކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯގެ މެންބަރުންގެ މަޢު)

 ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމިގޮތް އެންގުން . 4
އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ އެޕްލިކޭޝަން -ބައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް )ފޭދޫ ދާއިރާ( އަދި ނ. ވެލިދޫ ަކއުންސިލްގެ

މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގަިއ ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ.  ށްއަ 17އޯގަސްޓް  2014 ށިގެންން ފެ 4އޯގަސްޓް  2014 ،ބަލައިގަތުމުގެ މަސައްކަތް

 4މި ފަރާތަކުންނެވެ.  4އިލެކްޝަނަށް ކުިރމަތިލާފައިވަނީ -ބައި  އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް )ފޭދޫ ދާއިރާ( އަދި ނ. ެވލިދޫ ކައުްނސިލްގެ

ނޑިއަށް ކުރިމަތިލީ،ދާއިރާގެ  ފޭދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ އައްޑޫ ސިޓީތުގެ ތެރެއިން، ފާރާ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ  ގޮ

ވާދަކުރުމަށް  ޓިކެޓުގައިޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ، ޢަލީ ފަހްމީ އަޙްމަދާއި، އާފަހި ،ދޫސ.ފޭ ،ވާދަކުރުމަށް ހުށަހެޅި ޓިކެޓުގައި

ނޑިއަށް އެވެ.ނާއާމިނަތު އީ، ފެްނފިޔާޒުގެ ،ސ. މަރަދޫ ،ހުށަހެޅި ުކރިމަތިލީ،  ނ. ވެލިދޫ ކަުއންސިލުްނ ހުސްވެފައިވާ ގޮ

މޯްލޑިވްސް އި، އަޙްމަދު ޝަފީޤާهللا ަޢބްދު ވިހަފަރު،ޫދ، ނ. ވެލި، ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރުމަށް ހުަށހެޅިދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ 



ގެ އިދާރާއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ރިޕޯޓް| އިލެކްޝަްނގެ-ބައި  ކައުންސިލްގެ ނ. ވެލިދޫ  އާއި ( ދާއިރާ ފޭދޫ) ކައުންސިލް  އައްޑޫ ސިޓީ   4 

 

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް )ފޭދޫ  އެވެ.ަޢލީ މުޖްަތބާ، ކެތި، ވެލިދޫ. ނ ،ޅިޓިކެޓްގައި ވާދަކުރުމަށް ހުށަހެ ގެޑިވެލޮޕްމަންޓް އެލައެންސް

 ނެގުންގުރުއަތު  ،އިލެކްޝަނަށް ކުިރމަތިލި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތަްއ ތަރުތީބު ކުރުމަްށޓަކައި-ބައި  ދާއިރާ( އަދި ނ. ެވލިދޫ ކައުްނސިލްގެ

ނޑުދުވަހުގެ  އާދީއްތަވީ  17 އޯގަސްޓް 2014 ،ބޭއްވީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައެވެ.  ،ބޭއްވުނީ ނެގުންއެވެ. ގުރުއަތުގަ 20:00 ރޭގަ

 ކެންޑިޭޑޓުންނާެބހޭ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަުނން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރިއެވެ. ،ވާދަކުރި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތަްއ ތަރުތީބު ކުރުމަށްފަހު

 ަގއިވާ އިޢުލާން ލިސްޓުގައި( 5 އިޢުލާންތައް ޖަދުވަލުނު ކުރިމަތިުލމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމަށް ކުރެވު ތަކަށްއިލެކްޝަން-)ބައި 

 ޓް ފައިސާ ޙަވާލުކުރުން ޕޮސި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޑި . 5
ކެންޑިޑޭޓުންކުރެ ކޮންމެ  4އިލެކްޝަންގަިއ ވާދަކުރި -ބައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް )ފޭދޫ ދާއިރާ( އަދި ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ

ްނ މަތީެގ )ދިަހއެއް އިންސައްތަ( އިން ފެށިގެ 10ޯވޓު ދިން ީމހުންގެ % ،އިލެކްޝަންގައި-ގެ ބައި އެ ދާއިާރއެއް ވެސް، ކަށްކެންޑިޑޭޓަ

ދުވަހު  ބުރާސްފަތި ވީ  2 އޮކްޓޯބަރ 2014 ،ޓް ަފއިސާ ޙަވާލު ކުރަމަށްޓަކައިސިޓުންނަށް ޑިޕޮކެންޑިޑޭ ހުރިހާ ފައިވާތީ،ޢަދަދަކަށް ވޯޓުިލބި

 ޜަރީއަށް ވައުޗަރ ފޮނުވުނެވެ.މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެ

 ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ . 6
އިލެކްޝަނަށް ޯވޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ -ބައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް )ފޭދޫ ދާއިރާ( އަދި ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ

ގުޅިގެން ރަޖިސްޓަރީ ޞައްޙަ  އާގެ އިދާރާކައުންސިލް އި ނ. ވެލިދޫށު އޮފީހުގައާގެ ފޭދޫ އަވައައްޑޫ ސިޓީރަޖިސްޓަރީ އެކުލަވާލައި، 

ރީއަށް ޝަކުވާ ރަޖިސްޓަދިެވިހ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވުނެވެ.  ވީ ހޯމަ ދުވަހު 18 އޯގަސްޓް  2014 ،ކުރުމަށްފަހު

 އާއްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީޙަވޯޓު ދިނުމުގެ ކްޝަނަށް އިލެ-ބައި ލްގެކައުންސި ނ. ވެލިދޫ ،މުއްދަތުގައި ވުނުހުށަހެޅުމަށް ދެ

 1ޅުނު ހެއެޑްރެސް ނުބައިކޮށް އޮވެގެން ހުށަ ނީ، ނެމި ޝަކުވާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެވެއެވެ.  ހުށަހަޅާފައި އެއް ޝަކުވާ 2ގުޅޭގޮތުން 

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް )ފޭޫދ  އެވެ.ޝަކުވާ  1ޅި ހެހުށަ ިއުތރުކުރުމަށް ބަދަުލވުމުގެ ސަބަބުްނ ލިސްޓަށް ރަށްވެހިކަން  ،ޝަކުވާއާއި

 ދާއިރާ( ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓަށް މިުމއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވެއެވެ.

ގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންެގ ލެކްޝަންއި-ބައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް )ފޭދޫ ދާއިރާ( އަދި ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ

 އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ އަވަށު އޮފީހުންނާއި ނ. ވެލިދޫނާއި ރަޖިސްޓަރީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުންނާއި، ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން

  .ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ޗެކްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުނެވެ



ގެ ރިޕޯޓް އިލެކްަޝން-ގެ ބައި ކައުންސިލް ނ. ވެލިދޫ ދާއިރާ( އާއި ފޭދޫ ކައުންސިލް ) އައްޑޫ ސިޓީ| 5 ގެ އިދާރާއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން   

 

 ން އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ހުޅުވާލުން ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށްނޫ. 7
އިލެކްޝަންގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ޫނން އެެހން ރަށެއް -ބައި  އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް )ޭފދޫ ދާއިރާ( އަދި ނ. ވެލިދޫ ކަުއންސިލްގެ މ

ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ެފށިގެން،  21އޯގަސްޓް  2014ގެ ފުރުޞަތު، ެއދޭ މީހުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމު ނުވަތަ ތަނެއްގައި ވޯޓުލުަމށް

މި މުއްދަތުގައި ާމލޭގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރިގޮތުގެ  ވީ ޮހނިހިރު ދުވަހުގެ ނިޔަަލށް ހުުޅވާލެވުނެވެ. 30އޯގަސްޓް  2014

 މަޢުލޫމާތު ތާވަލުގައި އެވަނީއެވެ.

ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައި ޢާންުމ  މަށް އެދޭ މީުހން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެެހން ރަށެއް ނުވަތަ ތަނެއްގައި ޯވޓުލު)
 ގައިވާ އިޢުލާން ލިސްޓުގައި( 5އިޢުލާން ޖަދުވަލު ކުރި 

 ރަޖިސްޓަރީކުރި މީހުންގެ ޢަދަދު ދާއިރާ 
 532 ދާއިރާ( ފޭދޫ) ކައުންސިލް އައްޑޫ ސިޓީ

 292 ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލް

 ވޯޓު ނެގުމަށް ތައްޔާރުވުން . 8

 އިލެކްޝަންގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ މީހުން -ބައި  8.1
ވޯޓުޮފށީގެ ެތރެއިން،  10ގައި ބެހެއްޓި  އިލެކްޝަން-ބައި  އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް )ފޭދޫ ދާއިރާ( އަިދ ނ. ެވލިދޫ ކައުންސިލްގެ    

އޮފިޝަުލން ހޯީދ  62 ،ލުންގެ ތެރެއިންއޮފިޝަ 42ަޙރަކާތްތެރިވި  ޯވޓުފޮށީގައިބެހެއްޓި އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫގައާއި ނ. ވެލިދޫގައި 

ނަކީ އިލެކްޝަންސް އޮފިޝަލުން 16ޙަރަކާތްތެރިވި ޓުފޮށީގައި ވޯ 2ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްގެންނެވެ. މާލޭގައި ބެހެއްޓި އެރަށްރަށުގައި 

އިލެކްޝަނާބެހޭ އެކިެއކި -ބައި  ައއްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް )ފޭދޫ ާދއިރާ( އަދި ނ. ވެލިދޫ ކަުއންސިލްގެ ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނެވެ.

މާލޭގައި  ،ނ. ވެލިދޫގައާއި އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫއާއި، ،މީހުން 109 ލަމުވައްޒަފުންނާއެކު ޖުމްމަސައްކަތްތަކުގައި މި ކޮމިޝަނުގެ 

ފޯކަލް ގެ އިލެކްޝަން-ބައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް )ފޭދޫ ދާިއރާ( އަދި ނ. ވެލިދޫ ކައުްނސިލްގެ ވެއެވެ. ޙަރަކާތްތެރިވެފައި

 އޮފިޝަލަކު އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ އަވަށު އޮފީހުންނާއި ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ލިއްޔަތު އުފުލުމަށްޢޫޕޮއިންޓުންގެ މަސް

 ޢައްޔަން ކުރެވުނެވެ.

 ގައި( 6ޖަދުވަލު  މަޢުޫލމާތުވޯޓުފޮށީގެ އޮފިޝަުލންގެ )

 މަޢުލޫމާތާއި އިރުޝާދު ދިނުން  8.2
ވަނަ މާއްދާަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީން، ޯވޓުނެގުުމގެ  34)އިންތިޚާބުތަާކބެހޭ ޢާންމު ާޤނޫނު( ގެ  2008/11 ޤާނޫނު ނަްނބަރު:

ކާ ކަންތައްތައް ބަަލހައްޓަން ިތބި ީމހުންނަްށ، އެ މީހުންގެ ޛިންމާ ައދާކުރުމަށްޓަކައި، ބޭުނންވާވަރަށް، އެ މީހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަ

 މްރީނު ކުރެވުނެވެ.ބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި އިރުޝާދު ދީ، ތަ



ގެ އިދާރާއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ރިޕޯޓް| އިލެކްޝަްނގެ-ބައި  ކައުންސިލްގެ ނ. ވެލިދޫ  އާއި ( ދާއިރާ ފޭދޫ) ކައުންސިލް  އައްޑޫ ސިޓީ   6 

 

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް )ފޭދޫ ދާއިރާ( އަދި ނ. މަސައްކަތުގައި މާލޭގައި ޙަރަކާތްތެރިވި ފަރާތްތަކަށާއި، ކޮމިޝަނުން  ޓުގެ ވޯ

އިލެކްޝަންގައި ވޯޓުނެގުމަށް ހަމަޖެިހފައިވާ ރަށްރަށުގައި ޓްރެއިނިްނގ ދިނުމަށް ވަޑައިގެންނެވި -ބައި  ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ

ވަނަ ދުވަހު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގައި ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް  15ސެޕްޓެމްބަރ  2014 ،ވައްޒަފުންނަށްމު

 ނަށާއި، ކެންޑިޑޭޓުންގެއި ހަރަކާތްތެރިވި އޮބްޒާވަރުންމާލޭގަ އިލެކްޝަންގައި -ދުވަހު މި ބައި ގެންދެވުނެވެ. އަދި ހަމަ އެ

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ލޫމާތު ސެަޝންެވސް ވަނީ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ. ޢުމޮިނޓަރުންަންށ ދޭންޖެހޭ މަ ަނށާއި،މަންދޫބުން

ރަކާތްތެރިވި ހަ އިލެކްޝަންގައި ވޯޓުނެގުނު ރަށްރަށުގައި ވޯޓުނެގުމުގައި -ބައި  )ފޭދޫ ދާއިރާ( އަދި ނ. ެވލިޫދ ކައުންސިލްގެ

 ،މިޝަނުން ވޯޓުނެގުމުގެ މަސައްކަތަށް އެ ރަށްރަށަށް ދިޔަ އޮފިޝަލުންގެ ޓީމުންކޮ ،މީހުންނަށް މަޢުލޫމާތާއި އިރުޝާދު ދިނީ

 ކެންޑިޑޭޓުންގެ، ނަށާއިވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެވެ. އަދި މިރަށްރަށުގައި ހަރަކާތްތެރިވި އޮބްޒާވަރުން 18ސެޕްޓެމްބަރ  2014

 އެރަށްރަށުގައި ހިންގާފައިވެއެވެ. ދޭންޖެހޭ މައުލޫމާތު ސެޝަންެވސްމޮިނޓަރުންނަްށ  ަނށާއި،މަންދޫބުން

 ވޯޓު ފޮށި  8.3
 5ވޯޓުފޮށީގެ ތެރެއިން  10 ެބހެއްޓި ،އިލެކްޝަންގައި-ބައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް )ފޭދޫ ދާއިރާ( އަދި ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ

ޅު ަތޢުލީމީ މަރުކަޒުގައާއި، ނަހުޒާ ޕްރީ ފޭދޫ ސްކޫލްގައެވެ. ނ. ވެލިދޫގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެްއޓީ، ނ. ައތޮއައްޑޫ ސިޓީ ވޯޓުފޮށި ބެހެްއޓީ 

މާލޭގައި  އިލެކްޝަންގައި-ބައި )ފޭދޫ ދާއިރާ( އަދި ނ. ވެލިދޫ ކައުްނސިލްގެ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ސްކޫލްގައާއި ރަންވެލީގައެވެ.

  ގައެވެ.ލުއިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ ހޯ ވޯުޓފޮށި ބެހެްއޓީ މީހުން ވޯޓުލުމަށް ކޮށްފައިވާ ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ

ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުާލ ސަރަހައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ، )ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒުތައް ހަމަޖައްސައި، ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަްނބަރާއި
 ގައިވާ އިޢުލާން ލިސްޓުގައި( 5 ރަށާއި ތަން ޢާންމުކުރި އިޢުލާން ޖަދުވަލު

 ވޯޓު ކަރުދާސް  8.4
 މަށްފަހު،ވޯޓުކަރުދާސް ފަރުމާކުރުއިލެކްޝަންގެ -ބައި ދޫ ދާއިރާ( އަދި ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެއައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް )ފޭ

ޕްރިންޓަރސް  އެމް ސެވަންމި ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބިޑް ކާމިޔާބުކޮށްފަިއވާ  ،ވޯޓުކަރުދާސް ޗާޕުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރީ

ނޑުންނެވެ. 25ވޯޓުކަރުދާހުެގ ފޮތްަތއް ތައްޔާރުކުރީ  ވެ.އިންނެ އިލެކްޝަނަށް ޗާޕްކުރި ވޯޓުކަރުާދހުގެ -ދާއިރާގެ ބައި  2މި  ގަ

  ތަފްޞީލް ތިރީގައިވާ ތާވަލްގައި އެވަނީއެވެ.

 ކަރުދާހުގެ ޢަދަދު  ވޯޓު މީހުންގެ ޢަދަދު  ދާއިރާ 
 3800 3782 ދާއިރާ( ފޭދޫ) އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް

 1825 1803  ކައުންސިލް ނ. ވެލިދޫ 



ގެ ރިޕޯޓް އިލެކްަޝން-ގެ ބައި ކައުންސިލް ނ. ވެލިދޫ ދާއިރާ( އާއި ފޭދޫ ކައުންސިލް ) އައްޑޫ ސިޓީ| 7 ގެ އިދާރާއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން   

 

ވޯޓުކަރުދާހުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުރިތޯ ޗެކްކޮށް ބެލުނެވެ. އެގޮތުން ކޮްނމެ ވޯޓުކަރުދާސްކޮޅެއް ވަކިވަކިން ޗާޕްކުރެވުނު 

ބަލައި ޗެކްކުރެވުނެވެ. ވޯޓު ކަރުދާސްތައް ޗެކްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމުމާއެކު ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިްސޓު 

ނޑައަޅާފައިޗެކްކޮށް ކޮންމެ ވޯޓުފޮ އަްއޑޫ  ވާ ޢަދަދަށް ވޯޓުކަރުދާސް ސެކިއުރިޓީ އުރަތަކުގައި ބަންދުކުރެވުނެވެ.ށްޓަަކށް ޮފނުވުމަށް ކަ

ވޯޓުކަރުދާސް ޗާޕު ކުރެވުނު  ގެ ވޯޓުނެގުމަްށ،އިލެކްޝަން-ބައި ސިޓީ ކައުންސިލް )ފޭދޫ ދާއިރާ( އަދި ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ 

 ން ކުރެވުނެވެ.ގޮތުގެ ތަފްޞީލު ޢާންމުޮކށް އިުޢލާ

 (ގައިވާ އިޢުލާން ލިސްޓުގައި 5 ޢާންމުކުރި އިޢުލާން ަޖދުވަލުއިލެކްޝަނަްށ ޗާޕުކޮށްފައިވާ ވޯޓު ކަރުދާހުގެ ތަފްޞީލް -)މި ދެ ބައި    

 ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް  8.5
ނެގުމާއި ވޯޓުގުނުމުގެ މަސަްއކަތް އިލެކްޝަންގެ ވޯޓު-ބައި  އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް )ފޭދޫ ދާއިރާ( އަދި ނ. ވެލިދޫ ކަުއންސިލްގެ

ވޯޓުނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަޙައްދުގެ ސަލާމަތާއި  މާލޭގައި އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫގައާއި، ނ. ވެލިދޫ އަދި ،ވަގުތުގައި ކުރިއަށްދިޔަ

އްވުން އެދި ދެންނެުވނެވެ. މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސްގެ ފަރާތުން ހަމަޖައްސަވައި ދެ ،ރައްކާތެރިކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ިއންތިޒާމް

 ފައި ވެއެވެ.ރިހަމަޔަށް ލިބިމިކަމުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސްގެ އެހީތެރިކަން ވަރަށް ފު

 އޮބްޒަރވަރުންނާއި މޮނިޓަރުން އަދި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން . 9
ކްޝަން އޮބްޒަރވްކޮށް މޮނިޓަރ ކުރުމަށާއި، ވޯޓު އިލެ-ބައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް )ފޭދޫ ދާއިރާ( އަދި ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ

، ނެގުމާއި ވޯޓު ގުނުމުގެ ކަންތަްއ ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ބެލުމަްށ ޝައުޤުވެރިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންަނށާއި، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށާއި

 ،ތަކަށްޞީލަތްޚަބަރުފަތުރާ ވަރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ  ،އަމިއްލަ ގޮތުން އެދޭ ފަރާތްތަކަށާއި ،ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މަދަނީ

އޮްބޒަރވްކޮށް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ހުޅުވާލި ށް އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވުނެވެ. އަ 8 ސެޕްޓެމްބަރ 2014ން  25 އޯގަސްޓް 2014

 އެ ވަނީއެވެ. ކުގެ ޢަދަދު ތިރީގައިތަފުރުޞަތު ދެުވނު ފަރާތް ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިންމުއްދަތުގައި، ފޯމު ހުށައެޅި 

 ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލް  އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް )ފޭދޫ ދާއިރާ( 
 13 12 އޮބްޒާވަރުން 

 8 12 ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން 
 29 މޮނިޓަރުން 

 ގައި( 7މަޢުލޫމާތު ަޖދުވަލު ގޮތުގައި ޙަރަކާްތތެރިވި ފަރާތްތަކުގެ )އޮބްޒަރވަރުންނާއި، ކެންޑިޑޭޓުްނގެ މަންދޫބުންގެ 



ގެ އިދާރާއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ރިޕޯޓް| އިލެކްޝަްނގެ-ބައި  ކައުންސިލްގެ ނ. ވެލިދޫ  އާއި ( ދާއިރާ ފޭދޫ) ކައުންސިލް  އައްޑޫ ސިޓީ   8 

 

 ވޯޓުނެގުމާއި، ވޯޓުގުނުމާއި ނަތީޖާ އިޢުލާން ކުރުން . 10

 ވޯޓުނެގުމާއި ވޯޓުގުނުން  10.1 
ކުރުމަފް ބޭއްވި  ގޮދޑިއަފް މެދްބަރުދް އިދްތިޚާބު ހުސްވި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް )ފޭދޫ ދާއިރާ( އަދި ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލުން

ސެޕްޓެމްބަރ  4102 ،ބޭއްވުދީ އިލެކްޝަދްގެ ވޯޓުދެގުދް-ބައި އުްނސިލްގެއައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް )ފޭދޫ ދާއިރާ( އަދި ނ. ވެލިދޫ ކަ

 މާލޭގައެވެ.އާއި، ގަދޫނ. ެވލި އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫގައާއި،، ފް 2011ދް ހަވީރު  0011ދުވަހު ހެދދުދު  ވީ ހޮދިހިރު 41

އި ކޮދްމެ ވޯޓުދަގާ މަރުކަޒެއްގައި އިލެކްޝަދްގަ-ބައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް )ފޭދޫ ދާއިރާ( އަދި ނ. ވެލިދޫ ަކއުންސިލްގެ

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް )ފޭދޫ ދާއިރާ( އަދި ނ. ވެލިދޫ އޮފިޝަލުދްދެވެ. ވޯޓުލާ ދިދްމާގަޑި ޖެހުދުއިރު،  8ޙަރަކާތްތެރިވީ 

މަފް ކިއުގައި މީހަކު ވޯޓުފޮފްޓެއް ދޮފުގައި ވޯޓުލު 3ވޯޓުފޮފީގެ ތެރެއިދް  10އިލެކްޝަދްގެ ވޯޓުދެގުމަފް ބެހެއްޓި -ބައި ކައުންސިލްގެ

ގަޑި ޖެހުދުއިރު، ކިޔުގައި ޓުދެގުދް ދިމުމަފް ހަމަޖެހިފައިވާ ގައި އެވޯޓުފޮފިތައް ބަދްދު ކުރެވުދެވެ. ވޯ 2011ދެތުމުދް ހަވީރު 

 ވޯޓުފޮފްޓެއް ބަދްދުކުރީ، ކިޔުގައި ތިބިމީހުދް ވޯޓުލާ ދިމުމުދްދެވެ.  7މީހުދްތިބުމުދް 

 ވޯޓުދިން ުޖމްލަ  ވޯޓުދިން ފިިރހެން  ވޯޓުދިން އަންހެން  ބިަފއިވާ ޙަްއޤު ލި ފޮށީގެ ޢަަދދު  ދާިއރާ 
 1965 946 1019 3782 6 )ފޭދޫ ދާއިރާ(އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 
 1189 566 623 1803 4 ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލް 

ޓުދްގެ މަދްދޫބުދް ދެތްދަމަ، އެ ކެދްޑިޑޭޓުދް ދުވަތަ ކެދްޑިޑޭ، މިދިޓް ހަމަވުމުދް 31ކޮދްމެ ވޯޓުފޮފްޓެއްވެސް ބަދްދުކުރުމަފްފަހު 

 ވޯޓުގުދަދް ފެފުދެވެ. މީހުދްގެ ހާޒިރުގައި 3މަރުކަޒަފް ވޯޓުލީ މީހުދްގެ ތެރެއިދް މަދުވެގެދް 

އޮފިޝަލެކެވެ. ވޯޓު  ދެމީހުދްދެވެ. އެއީ ވޯޓުގުދާ މަރުކަޒުގެ ވެރިޔާގެ އިތުރުދް  3ވޯޓުގުދުމުގެ މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވީ 

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް )ފޭދޫ ދް ވަގުތީ ދަތީޖާ ހަދައި، ވަގުތީ ދަތީޖާ އެ މަރުކަޒެއްގައި އިޢުލާދް ކުރެވުދެވެ. ގުދައި ދިމުމު

 ޒަރިއްޔާއިދް ފޮދުވުދެވެ. ފެކްސްގެ ވަގުތީ ދަތީޖާ  ވޯޓުފޮފީގެ 0އިލެކްޝަދްގައި ބެހެއްޓި -ބައި ދާއިރާ( އަދި ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ

 އްޔާރުކުރުން ރަސްމީ ނަތީޖާ ތަ  10.2
ގެ މަސައްކަތް ހެދުމުތީޖާ އިލެކްޝަންގެ ނަ-ބައި  އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް )ފޭދޫ ދާއިރާ( އަދި ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ

 ފެކްސް މެދުވެރިކޮށް ލިބުނު ނަތީޖާ ޝީޓްތަްއ ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ނަތީޖާ ޝީޓުގައި ހުރި މަޢުލޫމާތުކުރަމުންދިޔައިރު 

 އިލެކްޝަނުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ ތައްޔާރުކުރެވުނެވެ.-އިޗެކްކޮށް ދެ ބަ



ގެ ރިޕޯޓް އިލެކްަޝން-ގެ ބައި ކައުންސިލް ނ. ވެލިދޫ ދާއިރާ( އާއި ފޭދޫ ކައުންސިލް ) އައްޑޫ ސިޓީ| 9 ގެ އިދާރާއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން   

 

 ވަގުތީ އަދި ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރުން  10.3
ނޑިއަށާއި  ދާއިރާގެ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ފޭދޫ ނޑިއަށް މެންބަރުން  ކައުންސިުލން ހުސްވި ނ. ވެލިދޫގޮ  ގޮ

އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ -ބައި  ންސިލް )ފޭދޫ ދާއިރާ( އަދި ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެއައްޑޫ ސިޓީ ކައުކުރުމަށް ބޭއްވި  އިންތިޚާބު

 2008/11އަިދ ޤާނޫނު ނަްނބަރު  އިޢުލާން ކުރެވުނެވެ. މެންދުރު ފަހުދުވަހުގެ އާދީއްތަ  ވީ 21 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 ،ނަތީޖާ

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުްނސިލް )ފޭދޫ ދާއިރާ( އަދި ނ.  ،ތީންވަނަ މާއްދާގައިާވ ގޮުތގެ މަ 61)އިންތިޚާބުތަާކބެހޭ ޢާންުމ ޤާނޫުނ( ގެ 

ގައި  3:00ދުވަހުގެ ހަވީރު  ވީ އަންގާރަ 23 ސެޕްޓެމްބަރ 2014، އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ-ބައި ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ

މެްނބަރުްނ  3ކޮމިޝަނުެގ  ،ކޮށްފައިަވނީ އިލެކްޝަންގެ ވަގުީތ އަދި ަރސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާން -ބައި ދެ ވެ. ިމ ކުރެވުނެ އިޢުލާން

 އެ މެންބަރުްނ ސޮއި ކުރެއްވުމުން، ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފެކެވެ. ،ނަތީޖާތައް ބައްލަވައި ވެރިފަިއ ކުރެއްވުމަށްފަހު އެ

 އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ -ބައި  ގެ ދާއިރާ(  ފޭދޫ ) ކައުންސިލް  އައްޑޫ ސިޓީ  3.110.

 އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ -ގެ ބައި ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލް 301..2 

އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ ވަނީ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި -ބައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް )ފޭދޫ ދާއިރާ( އަދި ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ

 (ގައިވާ އިޢުލާން ލިސްޓުގައި 5 ޖަދުަވލު ތައްޢާންމުކުރި އިޢުލާންއިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ -)މި ދެ ބައި  ޝާއިޢު ކުރެވިފައެވެ.

 # ފުރިހަމަނަން  އެޑްރެސް  ދާއިމީ އްޔަތުޘިހައި ލިބުނު ވޯޓު  އިންސައްތަ

 1   ޢަލީ ފަހްމީ އަޙްމަދު އާފަހި، ސ. ފޭދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ  1068 55.14
 2 އީނާ  އާމިނަތު ފެންފިޔާޒުގެ، ސ. މަރަދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް  869 44.86

 
  ވޯޓު: ޞައްޙަ 1937

 
 ބާޠިލް ވޯޓު: 28

 ޖުމްލަ ވޯޓު: 1965 
 ޢަދަދު: ވޯޓު ދިނުމުގެޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ  3782 

 

 ވޯޓުލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ  51.96

 # ފުރިހަމަނަން  ދާއިމީ އެޑްރެސް  އްޔަތުޘިހައި ލިބުނު ވޯޓު  އިންސައްތަ

 1 ޤުއަޙްމަދު ޝަފީهللا ޢަބްދު ވިހަފަރު، ނ. ވެލިދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ  518 44.46
 2 ތަބާ ޢަލީ މުޖް ކެތި، ނ. ވެލިދޫ  މް.ޑީ.އޭއެ 647 55.54

 
  ވޯޓު: ޞައްޙަ 1165

 
 ބާޠިލް ވޯޓު: 24

 ޖުމްލަ ވޯޓު: 1189 
 ވޯޓު ދިނުމުގެޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ޢަދަދު: 1803 

 

 ވޯޓުލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ  65.95



ގެ އިދާރާއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ރިޕޯޓް| އިލެކްޝަްނގެ-ބައި  ކައުންސިލްގެ ނ. ވެލިދޫ  އާއި ( ދާއިރާ ފޭދޫ) ކައުންސިލް  އައްޑޫ ސިޓީ   10 

 

 ފައިސާ އާއި މާލީ ކަންކަން . 11
ނޑު ގޮތެއްގައި މަސައްކަތަށް  އިލެކްޝަންގެ-ބައި ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެއައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް )ފޭދޫ ދާއިރާ( އަދި  މައިގަ

އި، ޗާޕުކުރަންޖެހުނު ށާބޭނުންވާ ހުރިހާ ަތކެއްޗެއް ހޯދުމަކުރެވިފައިވާ ޚަރަދުތަކަކީ ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށާއި، އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތަށް 

ވޯޓުގެ މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވި ޢާންުމ ކުރެވުނު އިޢުލާންތަކަށާއި،  އިލެކްޝަނާ ގުޅޭގޮތުން-ބައިއި، ށާތަކެތި ޗާޕުކުރުމަ

 ކަންކަމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު ތަކެވެ.ނުންފަދަ އާއި ކެއުމާ ސައި ދިއިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ އެލަަވންސާއި، ޭދންޖެހޭ  އޮފިޝަލުންނަށް

 ދާއިރާ( ފޭދޫ ) އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް  11.1

 

 ޓަމްކޯޑު އައި  ތަފްޞީލު  ޚަރަދު 

 222 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު 

ނޑުމަގުން ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު  011011  001 221 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަ

 002 221 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އެއްގަމު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު  791011

 003 221 އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު  ރާއްޖޭގެ 01.368011

 ޖުމްލަ: 11,258.00
 222 ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު  އޮފީސް  

 004 222 އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމައިސައިފަދަ ތަކެތި 01.679066

 ޖުމްލަ: 26.176,11
 222 ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު  އޮފީސް  

 001 223 އަދި ޓެލެކްސް ޚަރަދު  ޓެލެފޯން ފެކްސް 311011

 003 223 ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ ައގުދިނުމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބޯފެނާއި، 524097

 110 223 ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔާއި ބިމުގެ ކުލި 6.151011

 041 223 ޢާންމު ފައިދާއަށް ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު  09.153009

 999 223 ދުމަތުގެ ޚަރަދުއޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚި އެހެނިހެން 62.318041

 ޖުމްލަ: 88,236.56
 

 ޖުމްލަ ޚަރަދު: 110,174.22

 



ގެ ރިޕޯޓް އިލެކްަޝން-ގެ ބައި ކައުންސިލް ނ. ވެލިދޫ ދާއިރާ( އާއި ފޭދޫ ކައުންސިލް ) އައްޑޫ ސިޓީ| 11 ގެ އިދާރާއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން   

 

 ދޫ ކައުންސިލް ނ. ވެލި  11.2 

 ޚަރަދުގެ ޚުލާޞާ 
 މިހާތަނަށް ޖުމްލަ ޚަރަދު ބޮލަކަށް ޖެހޭވަރު  ޢުމުރު ހަމަވާ މީހުންގެ ޢަދަދު  ދާއިރާ

 110,174.22 29.13 3782 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް )ފޭދޫ ދާއިރާ(

 79,520.04 44.10 1803 ކައުންސިލް ނ. ވެލިދޫ 

 
 

 

 

 

 އައިޓަމްކޯޑު  ތަފްޞީލު  ޚަރަދު 

 222 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު 

ނޑުމަގުން ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު  03.581011  001 221 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަ

  ގައި އެއްގަމު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު ރާއްޖޭގެ އެތެރޭ 71011

 113 221 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު  3.506048

 ޖުމްލަ: 17,166.48
 222 ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު  އޮފީސް  

 004 222 ސައިފަދަ ތަކެތި އި އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމާ 3,128.00

 ޖުމްލަ: 3,128.00
 223 ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު  އޮފީސް  

555011 
 001 223 ޓެލެފޯން ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް ޚަރަދު 

261011 
 003 223 ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ ައގުދިނުމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބޯފެނާއި،

2.811011 
 005 223 ލިކު ބިމުގެ ކުއްޔާއި ޢިމާރާތުގެ

9.051056 
 041 223 ޢާންމު ފައިދާއަށް ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު 

46.461011 
 999 223 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު އެހެނިހެން

 ޖުމްލަ: 59,225.56
 

  ޖުމްލަ ޚަރަދު: 79,520.04



ގެ އިދާރާއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ރިޕޯޓް| އިލެކްޝަްނގެ-ބައި  ކައުންސިލްގެ ނ. ވެލިދޫ  އާއި ( ދާއިރާ ފޭދޫ) ކައުންސިލް  އައްޑޫ ސިޓީ   12 
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ނުހަނު އަމާންކަމާއި  އިލެކްޝަންގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް-ބައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް )ފޭދޫ ދާއިރާ( އަދި ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ

ވޯޓު ނެގުމާއި ގުނުމުގެ މަސައްކަތްކޮްށ  .އެކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ ،ނިމިފައިާވތީ ނަތީާޖ އިޢުލާންކޮށް ،އޮމާންކަމާއެކު ހިންގައި

ހުރިހާ  ކޮމިޝަންގެ މި  ،ތެުދވެރިކަމާއެކު މި ކޮމިޝަންގެ ެމންބަރުންނާއި މަސައްކަްތަތއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ،ނިންމާލެވިފައިވަނީ

ކައުްނސިލްގެ  އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ އަވަށު އޮފީހުންނާއި ނ. ވެލިދޫކޮށްފައިވާ މަސައްަކތުންކަން ާފހަގަ ކުރަމެވެ.  ައދި  މުވައްޒަފުން

ޒުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވި ކޮށްދެއްވި ބުރަ މަސައްކަތާއި، ވޯޓު ނަގާ މަރުކަ މަޖައްސަވާފައިވާ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންމި މަސައްކަތަށް ހަ އިދާރާއިން

 ،ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާއި ،އިތުރުން މީގެ. އޮފިޝަލުންގެ މަސައްކަތްވެސް މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަ ކުރަމެވެ 

ނާިއ، ސިޔާސީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ވެރިންނާއި ފުލުހުންނާއި، ކެންޑިޑޭޓުން، ސަރވިސަސް އާއި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް

މި ކޮމިޝަނަށް ދެއްވާފައިވާ އެއްބާރުލުން      ނޫސްވެރިންނާއި، ރޭޑިއޯ ސްޓޭޝަންތަކާއި ޓެލެވިޜަން ސްޓޭޝަންތަކުން، ޕާޓީތަކުންނާއި

އެ ގޮތެއްގައި އިޖްމާލީ މާއި އެކު އަގު ވަޒަންކުރުއެންމެހައި ފަރާތްަތކުގެ ބުރަ މަސައްކަތުގެ މި މަސައްކަުތގައި އުޅުނު ، ފާހަގަ ކުރަމުން

 މި ރިޕޯޓު ނިންމާަލމެވެ.އެންމެ ފަރާތް ތަކަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުން  
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  ރިޕޯޓް ޗެކްކުރީ: ރިޕޯޓް ލިޔެ ތައްޔާރު ކުރީ:

 އަޙްމަދު އަބޫބަކުރު ، ޖެނެރަލް ރެކްޓަރޑި ރަޙުލާ ސުހައިލް، އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ
 
 

 އިޢުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން އެންޑޯޒްކުރި:ރިޕޯޓު ޝާ 
 

 # ނަން  މަޤާމް ސޮއި ތާރީޚް

 1 މުޙައްމަދު ފާރޫޤް މެންބަރު   

 2 މަނިކު ޢަލީ މުޙައްމަދު މެންބަރު   

 3 އިސްމާޢީލް ޙަބީބް ޢަބްދުއްރަޙީމް މެންބަރު   

 


