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 الرحـيم الرحمـن بسـم اه 

 ފެށުން  .1
والســـام علـى أشــرف امرســـلن، وعـلى الـه وصحـبه أمـــعن ة احمـده رب العـامن، والصـا  

ނޑިއަށް މ. ކޮޅުފުށީ ،މި ރިޕޯޓަކީ ވީ  18 އޮކްޓޯބަރ 2014، އިންތިޚާބު ކުުރމަށްޓަކައިކު މެންބަރަ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮ

 ރިޕޯޓެކެވެ. ލައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަްފޞީލުހިނގާދިޔަގޮތުގެ މައްޗަްށ ބައިެލކްޝަން -ބައި ދުވަހު ބޭއްވި  ހިރުހޮނި

ގެ އޮފް މޯލްޑިވްސް ވީ ހޮިނހިރު ދުވަހު ބާއްވާފައިވާ ލޯކަްލ ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގަިއ ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ 18ޖަނަވަރީ  2014

ާފ އުގައި އިސްތި 8އޯގަސްޓް  2014، ރަޝީދު  އިބްރާހީމްކޮޅުފުށި، އައްސޭރި،  ތިޚާުބވެފައިވާ، މ.ޓިކެޓުގައި ވާދަކޮށް، އިން

 2010/10ޤާނޫނު ނަންބަރު: މ. ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އެންގުމާ ގުޅިގެން،  ދީފައިވާކަން، 

މ. ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން،  9ގެ  )ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންިތޚާބުގެ ޤާނޫނު(

ނޑިއަށް މެންބަރަ  .ވާގޮަތށް ކޮމިޝަނުން ނިންމިއެވެއިލެކްޝަން ބާއް-ގައި ބައި 18 އޮކްޓޯބަރ 2014އިންތިޚާބު ކުރުމަށް،  ކުގޮ

 އިލެކްޝަނަށް އިޢުލާން ކުރުން -ބައި  .2
 ން  8:00 ހެނދުނު ދުވަހުގެ ހޯމަވީ  1 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 ،ފުުރޞަތު ކުރިމަތިލުމުގެ އިލެކްޝަނަށް-ބައި ލްގެ. ކޮޅުފުށީ ކައުންސިމ

 ގައި 31އޯގަސްޓް  2014 ،ހުޅުވާލެވުނުކަން ނިޔަލަށް ގެ 3:00 ހަވީރު ދުވަހުގެ އާދީއްތަވީ  14 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 .ފެށިގެން

 މަސައްކަތްތައް މުއްމުހި ކުރަންޖެހޭ ބޭއްވުމަށްޓަކައި  އިލެކްޝަން-ބައި ށީ ކައުންސިލްގެ. ކޮޅުފުމ. ކުރެވުނެވެ އިޢުލާން  ޢާންމުކޮށް

 . އެކުލަވާލެވުނެވެ ތާވަލެއް މަސައްކަތު އިލެކްޝަންގެ-ބައި  ހިމެނޭގޮތަށް

 (ގައި 1 ަޖދުވަލު  ކަލަންަޑރު އިލެކްޝަންގެ-ބައި )

 ގައި( 4ޖަުދވަލު  އިޢުާލނުމަށް ުކރެުވނު ކުރިމަތިުލމުގެ ފުރުޞަތު ހުުޅވާލު ތަކަށްއިލެކްޝަން-)ބައި 

 އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާ ބެލުން  .3
 ، އިގައާއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންއިލެކްޝަނާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޭޅ ޝަކުވާތައް ބަލައިގަތުމުގެ އިްނތިޒާމް -ބައި . ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެމ

 ހޯމަ ދުވަހުގެ ވާ 20 އޮކްޓޯބަރ 2014 ،ންާނނީކުވާތައް ބަލައިގަހެޭޅ ޝަހަމަޖެއްސުނެވެ. އެގޮތުން ހުށަ ގައިކައުންސިލްމ. ކޮޅުފުށީ 

 19ސެޕްޓެމްަބރ  2014 ައށް ކަމަށާއި، 3:00އިން ހަވީރު  9:00ަބްނދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނުދނު  އާ ހަމައަށް، 3:00 ހަވީރު

އަިދ . އަށް ކަމުގައި ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރެވުެނވެ 5:30 ން ހަވީރުއި 2:30މެންދުރު ަފހު  ިއގަންނާނީހުކުރު ދުވަހު ޝަކުވާ ބަލަ ވާ



ގެ ރިޕޯޓްއިލެކްޝަން -ގެ ބައިކައުންސިލްމ. ކޮޅުފުށީ | 3 ގެ އިދާރާއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން   

 

އެ ދުވަހު ވޯޓު ނަގަން ފެށުނީއްސުރެ، ވޯޓުފޮށިތަކުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ބަލައިގަތީ  ( ގައި ޝަކުވ2014ާބަރ އޮކްޓޯ 18ދުވަހު ) ވޯޓުނެގި

   އިޢުލާންކުރުމާ ހަމަޔަށެވެ.

 ގޮތުން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއްއިލެކްޝަނާ ގުޅޭ-އުންސިލްގެ ބައި. ކޮޅުފުށީ ކަވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި މ 18އޮކްޓޯބަރ  2014

 ހުށަހަޅާފައެއް ނުވެއެވެ.

 ގައި( 2ޖަުދވަލު  ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ިބުއރޯގެ ެމންަބރުްނެގ މަޢުލޫމާތު)

 ގައި( 4)އިންތިާޚބާެބހޭ ޝަކުވާ ބަަލިއގަތުުމގެ އިންތިާޒމް ހަަމޖަްއސައި ކޮށްަފއިވާ އިުޢލާނު ޖަުދވަލު 

 ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމިގޮތް އެންގުން . 4

ން  1 ސެޕްޓެމްބަރ ،ކެންޑިޑޭޓުންގެ އެޕްލިކޭޝަން ބަލައިގަތުމުގެ މަސައްކަތް އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލި-ބައި  . ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެމ

އިލެކްޝަނަށް -ބައި . ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެމއްދަތުގެ ތެރޭގައި މި މުކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ.  ށްއަ 14 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 ފެށިގެން

 މ. ކޮޅުފުށި، ،ވާދަކުރުމަށް ހުށަހެޅި ޓިކެޓުގައި އެއީ، ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތަކުްނނެވެ.  2ކުރިމަތިލާފައިވަނީ 

، މ. ކޮޅުފުށި، ޑްރީމީލައިފް ،ވާދަކުރުމަށް ހުށަހެޅި ޓިކެޓުގައިގެ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ، އިނާޞިރާ  ޙައްމަދުމު، މަންޒިލް

 ،އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލި ެކންޑިޑޭޓުްނގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަްށޓަކައި-ބައި  . ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެމ ވެ.ޝާމިލެ  ޙުސައިން

އިލެްކޝަންސް  ،ބޭއްވުނީ ނެގުންއެވެ. ގުރުއަތުގަ 9:30 ހެނދުނުދުވަހުގެ  ހޯމަ ވީ  15 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 ،ބޭއްވީ ނެގުންގުރުއަތު

ކެންޑިޑޭުޓންނާބެޭހ މަުޢލޫމާުތ  ،ެކންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތަްއ ތަރުތީުބ ކުރުމަށްފަހު އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލި-މި ބައި ކޮމިޝަނުގައެވެ. 

 ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށް އިޢުާލން ކުރިއެވެ.

 ގަިއ( 4 ޖަުދވަލު އިޢުލާން ފަހު ކުރި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންަތއް ތަރުީތބުކުުރަމށް)

 ޓް ފައިސާ ޙަވާލުކުރުން ޕޮސި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޑި . 5
-އެ ދާއިރާއެއްގެ ބައި ވެސް، ކަށްކެންޑިޑޭޓަކެންޑިޑޭޓުންކުރެ ކޮންމެ  2އިލެކްޝަންގައި ވާދަކުރި -ބައި . ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެމ

 މި ދެ ފައިވާީތ،ން މަތީގެ ޢަދަދަކަށް ވޯޓުލިބިއިންސައްތަ( އިން ފެށިގެ)ދިހައެއް  10ވޯޓު ދިން މީހުންގެ % ،އިލެކްޝަންގައި

ުދވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންްސ އެންޑް  ވީ އަންގާރަ 4ބަރ ނޮވެމް 2014 ،ޓް ފައިސާ ޙަވާލު ކުރަމަށްޓަކައިސިޓުންނަށް ޑިޕޮކެންޑިޑޭ

 ޓްރެޜަރީއަށް ވައުޗަރ ފޮނުވުނެވެ.



ގެ އިދާރާއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ގެ ރިޕޯޓް|އިލެކްޝަން -ގެ ބައިކައުންސިލްމ. ކޮޅުފުށީ    4 

 

 ވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައި . 6

 މ. ކޮޅުފުށީ އިލެކްޝަނަށް ވޯޓު ދިނުމުެގ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ އެކުލަވާލައި، -ބައި . ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެމ

ރުގެ ދިެވހި ަސރުކާ ދުވަހު އާދީއްތަވީ  31 އޯގަސްޓް  2014 ،ގުޅިގެން ރަޖިސްޓަރީ ޞައްޙަ ކުރުމަށްފަހު އާގެ އިދާރާކައުންސިލް

އިލެކްޝަނަށް -ކައުންސިލްގެ ބައި ރަޖިސްޓަރީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެުޅމަށް ދެވުނު މުއްަދތުގައި، މ. ޮކޅުފުށީ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވުނެވެ. 

 ވެއެވެ. ނު އެއްޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާފަށް އެއްވެސް ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަ

އި ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިާވ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުންނާއި، ކޮމިޝަނުގެ އިލެކްޝަންގަ-މި ބައި

 ހަމަޖެއްސުނެވެ.  ދާރާއިން ޗެކްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުވެބްސައިޓުންނާއި މ. ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އި

 ގައި( 4އިޢުލާން ަޖުދވަލު ޢާންމު ކުރި  އެަކން ވާލައިހުޅު ގެޒެޓުކުެރވުނު ަރޖިސްޓަީރއަށް ޝަުކާވ ހުށަހެޅުުމގެ ފުރުަޞތު )

 ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށްނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ހުޅުވާލުން . 7
 ސެޕްޓެމްބަރ 2014ގެ ފުރުޞަތު، އެދޭ މީހުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމު ވޯޓުުލމަށް މާލޭގައިއިލެކްޝަންގައި -ބައި   . ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެމ

ދުނު ނބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެ ،ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ވީ ހޮނިހިރު 27ސެޕްޓެމްބަރ  2014ސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން، ވީ ބުރާ 18

އަށް  4:30އިން ހަވީރު  2:30ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު މެންދުރުފަހު  27ބަރ މްސެޕްޓެ 2014އަށް، އަދި  3:00 ހަވީރުއިން  8:30

 މީހުންނެވެ. 219އި މާލޭގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވަނީ ހުޅުވާލެވުނެވެ. މި މުއްދަތުގަ

 29ސެޕްޓެމްބަރ  2014މަޢުލޫމާތު ިހމެނޭ ލިސްޓު، ގޮތުގެ ވޯޓުލުމަށް ރަޖިްސޓަރީކޮށްފައިވާއިލެކްޝަނަށް -މ. ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ ބައި

 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު 30ސެޕްޓެމްބަރ  2014ގެ ފުރުޞަތު، ވީ ހޯމަ ދުވަހު ޢާންމު ކުރެވުނެވެ. އަދި މިލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމު

 ވޯޓުފޮށި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  ނުވެއެވެ.  އްއެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާފައެމި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ލިސްޓަށް  ހުޅުވާލެވުނެވެ.

 ވީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ. 1 އޮކްޓޯބަރ 2014ޢާންމުކޮށްފައިވަީނ،  އެނގޭގޮތަށް، ވޯޓު ިދނުމުގެ ހަްއޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ފައިަނލް ލިސްޓު

 4އިޢުލާން ަޖދުވަލު ފުރުަޞތު ހުޅުވާލައި ޢާންމު ކުރި  ރަށްވެިހވެފަިއވާ ރަށް ނޫން އެހެން ަރށެއް ނުވަތަ ތަނެްއަގއި ވޯޓުލުމަށް އެޭދ މީހުން ރަޖިސްޓަރީ ކުުރމަށް)
 ގައި(

 ފައިނަލް ލިސްޓުގައި ސޮއިކުރުން  ހުންގެ ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީ . 8

ލިސްޓުގައި ކެންޑިޑޭޓުްނ ނުވަތަ ވޯޓު ދިނުމުެގ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ަފއިނަލް  އިލެކްޝަންގައި-ގެ ބައިކައުންސިލް މ. ކޮޅުފުށީ

ނޑައަޅާ ން  8:30ހުގެ ހެނދުުނ ތި ދުވަވީ ބުރާސްފަ 2 އޮކްޓޯބަރ2014   ،ތުޞަފަރާތަކުން ސޮއިކުރުމުގެ ފުރު ކެންޑިޑޭޓުން ކަ

  ވެއެވެ. ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފަރާތުންވެސް ލިސްޓުގައި ސޮއިކޮށްފައި 2 ތެރޭގައި އަށް ހުޅުވާލެވުނެވެ. މި މުއްދަތުގެ  2:00މެންދުރުފަހު 

 



ގެ ރިޕޯޓްއިލެކްޝަން -ގެ ބައިކައުންސިލްމ. ކޮޅުފުށީ | 5 ގެ އިދާރާއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން   

 

 ވޯޓު ނެގުމަށް ތައްޔާރުވުން . 9

 އިލެކްޝަންގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ މީހުން -ބައި  9.1
 ވޯުޓފޮށީގައިބެހެއްޓި ކޮޅުފުށީގައި . މވޯޓުފޮށީގެ ތެރެއިްނ،  2ގައި ބެހެްއޓި އިލެކްޝަން-ބައި ގެ. ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލް މ    

 ކޮށްގެންނެވެ. މާލޭގައި ބެެހއްޓި  ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންރަށުގައި އެއޮފިޝަލުން ހޯދީ  6 ،އޮފިޝަލުންގެ ތެރެއިން 8ޙަރަކާތްތެރިވި 

      . ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެމ ކީ އިލެކްޝަްނސް ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނެވެ.ނައޮފިޝަލުން 8ޙަރަކާތްތެރިވި ޓުފޮށީގައި ވޯ

މާލޭގައި  މ. ކޮޅުފުށީގައާއި މީހުން 40 ލަމުވައްޒަފުންނާއެކު ޖުމްއިލެކްޝަނާބެހޭ އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކުގައި މި ކޮމިޝަނުގެ -ބައި

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިންމ. ކޮޅުފުށީ  ލިއްޔަތު އުފުލުމަށްޢޫގެ މަސްޕޮއިންޓު ފޯކަލް އިލެކްޝަންގެ -ބައިމި  ވެއެވެ. ޙަރަކާތްތެރިވެފައި

 ޢައްޔަން ކުރެވުނެވެ. އޮފިޝަލަކު

 މަޢުލޫމާތާއި އިރުޝާދު ދިނުން  9.2
ވަނަ މާއްދާަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީން، ޯވޓުނެގުުމގެ  34)އިންތިޚާބުތަާކބެހޭ ޢާންމު ާޤނޫނު( ގެ  2008/11 ޤާނޫނު ނަްނބަރު:

ންމާ އަދާކުރުމަށްޓަކައި، ބޭނުންވާވަަރށް، އެ މީހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ޒިތިބި ީމހުންނަްށ، އެ މީހުންގެ  އްތައް ބަލަހައްަޓންކަންތަ

 ބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި އިރުޝާދު ދީ، ތަމްރީނު ކުރެވުނެވެ.

ވި ފޮނު  ކޮމިޝަނުން ގައި ޓްރެއިނިންގ ދިނުމަށްމ. ކޮޅފުށީ ރާތްތަކަށާއި،މަސައްކަތުގައި މާލޭގައި ޙަރަކާތްތެރިވި ފަ ޓުގެވޯ

ދުވަހު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގައި ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ވީ ހޯމަ  13 އޮކްޓޯބަރ 2014 ،މުވައްޒަފުންނަށް

 ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަށާއި،އި ހަރަކާތްތެރިވި ޮއބްޒާވަރުންމާލޭގަ އިލެކްޝަންގަިއ -ދުވަހު މި ބައި  ގެންދެވުނެވެ. އަދި ހަމަ އެ 

 ވޯޓުނެގުމުގައި. ކޮޅުފުށީގައި ވެ. މގެންދެވުނެވެސް ކުރިޔަށް އްސެޝަނެދިނުމުގެ ލޫމާތު ޢުމަމޮނިޓަރުްނނަްށ  ަނށާއި،މަންދޫބުން

ރަށަށް ދިޔަ އޮފިޝަލުންގެ ޓުނެގުމުގެ މަސައްަކތަށް އެކޮިމޝަނުން ވޯ ،ރަކާތްތެރިވި މީހުންަނށް މަޢުޫލމާތާއި އިރުޝާދު ދިނީހަ

 ކެންޑިޑޭޓުންގެ ، ނަށާއިގައި ހަރަކާތްތެރިވި އޮބްޒާވަރުންކޮޅުފުށީތި ދުވަހު އެވެ. ވީ ބުރާސްފަ 16 އޮކްޓޯބަރ 2014، މުންޓީ

 ވެ.ހިންގުނެށުގައި ސެޝަންެވސް އެރަ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެމޮިނޓަރުންނަްށ  ަނށާއި،މަންދޫބުން

 



ގެ އިދާރާއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ގެ ރިޕޯޓް|އިލެކްޝަން -ގެ ބައިކައުންސިލްމ. ކޮޅުފުށީ    6 

 

 ވޯޓު ފޮށި  9.3
މ. ކޮޅުފުށީގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓީ މ. އަތޮޅު ޯވޓުފޮށީގެ ތެރެއިން  2 ބެހެއްޓި ގައިއިލެކްޝަން-ބައި  . ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެމ

 ޯވޓުފޮށި ބެެހއްޓީ މީހުން ވޯޓުލުަމށް ކޮށްފައިވާ ވޯުޓލުމަށް ރަޖިސްޓަރީމާލޭގަިއ  އިލެކްޝަންގައި-ބައި މި މަދަރުސާގެ ހޯލުގައެވެ. 

  ގައެވެ.ގެ ހޯލުފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސް

 ގައި( 3 ޖަުދވަލުފޮށިތަކުގެ މަޢުލޫާމތު )ވޯޓު

 ގައި( 4ުދވަލު )ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މަޢުލޫާމތު އާްނމުކުުރމަްށޓަކައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނު ޖަ

 ވޯޓު ކަރުދާސް  9.4

 ،ވާލުކުރީ ވޯޓުކަރުދާސް ޗާޕުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޙަ މަށްފަހު،ވޯޓުކަރުދާސް ފަުރމާކުރުއިލެކްޝަންގެ -ބައި  . ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެމ

 25ވޯޓުކަރުދާހުގެ ފޮތްތައް ތައްޔާރުކުރީ  ވެ.އަށެޕްރިންޓަރސް  އެމް ސެވަންމި ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބިޑް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ 

ނޑުންނެވެ.   އިލެކްޝަނަށް ޗާޕްކުރި ވޯޓުކަރުދާހުގެ ތަފްޞީލް ިތރީގައިވާ ތާވަލްގައި އެވަނީއެވެ.-ބައި . ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެމ ގަ

 ކަރުދާހުގެ ޢަދަދު  ވޯޓު މީހުންގެ ޢަދަދު  ރާ ދާއި

 975 964 މ. ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލް

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

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

ނޑައަޅާފައިވާ ޢަދަދަށް ވޯޓުކަރުދާސް ސެކިއުރިޓީ އުރަތަކުގައި ބަންދުކުރެވުނެވެ. . މ ޗެކްކޮށް ކޮންމެ ވޯޓުފޮށްޓަކަށް ފޮނުވުމަށް ކަ

ޗާޕު ކުރެވުނު ގޮތުގެ ތަފްޞީލު ޢާންމުކޮށް އިުޢލާން  ވޯޓުަކރުދާސް ގެ ވޯޓުނެގުމަްށ،އިލެކްޝަން-ބައި ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ

 ކުރެވުނެވެ.

 (ގައި 4 ޢާްނމުކުރި އިޢުލާން ަޖުދވަލުއިލެކްޝަނަށް ޗާޕުޮކށްފައިވާ ވޯޓު ކަރުދާުހގެ ތަފްޞީލް -)މި ދެ ބައި    

 ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް  9.5

 އަދި މ. ކޮޅުފުށި ވަގުތުގައި ގުނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދިޔައިލެކްޝަންގެ ވޯޓުނެގުމާއި ޯވޓު-ބައި  . ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެމ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  ،ވޯޓުނެގުމަށް ހަމަޖެހިަފއިވާ ސަރަޙައްދުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމް މާލޭގައި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސްގެ އެހީތެރިކަން  ސަރވިސަސްގެ ފަރާތުން ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުން އެދި ދެންނެވުނެވެ. މިކަމުގައި

 ފައި ވެއެވެ.ރިހަމަޔަށް ލިބިވަރަށް ފު



ގެ ރިޕޯޓްއިލެކްޝަން -ގެ ބައިކައުންސިލްމ. ކޮޅުފުށީ | 7 ގެ އިދާރާއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން   

 

 އޮބްޒަރވަރުންނާއި މޮނިޓަރުން އަދި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން . 10

ހިނގާ ނުހިނާގ  އިލެކްޝަން އޮބްޒަރވްކޮށް މޮނިޓަރ ކުރުމަށާއި، ވޯޓު ނެގުމާއި ވޯޓު ގުނުމުގެ ކަންތައް-ބައިކައުންސިލްގެ . ކޮޅުފުށީ މ

 ،ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ގޮތް ބެލުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންަނށާއި، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށާއި، ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މަދަނީ

 2014ން  21 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 ،ތަކަށްޞީލަތްޚަބަރުފަތުރާ ވަރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ  ،އަމިއްލަ ގޮތުން އެދޭ ފަރާތްތަކަށާއި

ދެވުނު މުއްދަތުގައި އި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫުބން ހަމަޖެއްސުމަށް އޮބްޒާވަރުްނނަށާ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވުނެވެ. ށް އެއަ 8އޮކްޓޯބަރ 

 އިތުރުކުރެވުނެވެ. ވީ އާދީއްތަ ދުވަހާ ހަމައަށް 12އޮކްޓޯބަރ  2014އެ މުއްދަތު،  ،އެއްވެސް ފަރާތަކުން ފޯމު ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ

ުކގެ ޢަދަދު ތަފުރުޞަތު ދެވުނު ފަރާތް ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިންމޮނިޓަރ ކުރުމަށް ހުޅުވާލި މުއްދަތުގައި، ފޯމު ހުށައެޅި  ރުމަށާއިޒަރވްކުއޮބް

 ތިރީގައި އެ ވަނީއެވެ.

 4 އޮބްޒާވަރުން 
 4 ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން 

 6 މޮނިޓަރުން 

 ގައި( 6މަޢުލޫމާތު ޖަުދވަލު ގޮތުަގއި ަޙރަކާތްެތރިވި ފަާރތްތަކުގެ  )އޮބްަޒރަވރުންާނއި، ކެްނޑިޑޭޓުންގެ ަމންދޫުބންގެ

 ވޯޓުނެގުމާއި، ވޯޓުގުނުމާއި ނަތީޖާ އިޢުލާން ކުރުން . 11

 ވޯޓުނެގުމާއި ވޯޓުގުނުން  11.1 
 4102 ކބޭއްވުދީ ދްއިލެކްޝަދްގެ ވޯޓުދެގު-ކުރުމަފް ބޭއްވި ބައި އިދްތިޚާބު ކުގޮދޑިއަފް މެދްބަރަ ހުސްވި . ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލުންމ

 މާޭލގައެވެ. މ. ކޮޅުފުފީގައާއިކ ފް 2:11ދް ހަވީރު  8:11ދުވަހު ހެދދުދު  ވީ ހޮދިހިރު 8 އޮކްޓޯބަރ

އިރުކ މި    އޮފިޝަލުދްދެވެ. ވޯޓުލާ ދިދްމާގަޑި ޖެހުދު 8އިލެކްޝަދްގައި ކޮދްމެ ވޯޓުދަގާ މަރުކަޒެއްގައި ޙަރަކާތްތެރިވީ -ބައި މި

ފޮފިތައް ވޯޓުވޯޓުލާ ދިދްމާގަޑި ޖެހުދުއިރުކ ކިޔުގައި މީހުދްތިބުމުދް  ކސްވޯޓުފޮފީގައިވެ  4ދެގުމަފް ބެހެއްޓި އިލެކްޝަދްގެ ވޯޓު-ބައި

 ކިޔުގައި ތިބިމީހުދް ވޯޓުލާ ދިމުމުދްދެވެ. ބަދްދުކުރީ

އިލެކްޝަދްގައި -އެވެ. މި ބައި 962މީހުދްެ ޢަދަދަކީ  ލިބިފައިވާ ޙައްޤު ދިދުމުގެ ވޯޓުއިލެކްޝަދްގައި -މ. ކޮޅުފުފީ ކައުދްސިލްގެ ބައި

  ފިރިހެދުދްދެވެ. 777އަދްހެދުދްދާއިކ  757މީހުދްދެވެ. އެއީކ  692ވޯޓުލާފައިވަދީ 

 ހާޒިރުގައިދްދޫބުދްދާއި އޮބްޒާވަރުދްގެ ކެދްޑިޑޭޓުދްގެ މަ، މިދިޓް ހަމަވުމުދް 71ކޮދްމެ ވޯޓުފޮފްޓެއްވެސް ބަދްދުކުރުމަފްފަހު 

 ވޯޓުގުދަދް ފެފުދެވެ.



ގެ އިދާރާއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ގެ ރިޕޯޓް|އިލެކްޝަން -ގެ ބައިކައުންސިލްމ. ކޮޅުފުށީ    8 

 

އޮފިޝަލެކެވެ. ވޯޓު  ދެމީހުދްދެވެ. އެއީ ވޯޓުގުދާ މަރުކަޒުގެ ވެރިޔާގެ އިތުރުދް  7މުގެ މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވީ ވޯޓުގުދު

 ކޮޅުފުފީގައި އިލެކްޝަދްގައި-ބައި މި ގުދައި ދިމުމުދް ވަގުތީ ދަތީޖާ ހަދައިކ ވަގުތީ ދަތީޖާ އެ މަރުކަޒެއްގައި އިޢުލާދް ކުރެވުދެވެ. 

 ޒަރިއްޔާއިދް ފޮދުވުދެވެ. ފެކްސްގެ ވަގުތީ ދަތީޖާ  ފީގެބެހެއްޓި ވޯޓުފޮ

 ރަސްމީ ނަތީޖާ ތައްޔާރުކުރުން  11.2

ފެކްސް މެދުވެރިކޮށް ލިބުނު ަނތީޖާ ެގ މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔައިރު ހެދުމުތީޖާ އިލެކްޝަންގެ ނަ -ބައި މ. ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ 

 ރަސްމީ ނަތީޖާ ތައްޔާރުކުރެވުނެވެ.ޗެކްކޮށް  ޓުގައި ހުރި މަޢުލޫމާތުޝީޓްތައް ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ނަތީޖާ ޝީ

 ވަގުތީ އަދި ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރުން  11.3
ނޑިއަށް މެންބަރަކު ކައުންސިލުން ހުސްވި މ. ކޮޅުފުށީ  2014 ،އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ-ކުރުމަށް ބޭއްވި ބައި އިންތިޚާބު ގޮ

 2008/11އަދި ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ކުރެވުނެވެ.މި ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިުޓގައި އާންމު ހުދުވަ  ބުދަ ވީ 22 އޮކްޓޯބަރ

އިލެކްޝަންގެ -ބައި  މ. ކޮޅުފުީށ ކައުންސިލްގެ ،ަވނަ މާއްދާގައިާވ ގޮތުގެ މަތީން  61)އިންތިޚާބުތަާކބެހޭ ާޢންމު ޤާޫނނު( ގެ 

ވީ އަންގާރަ ދުވަހަށް ވީނަމަވެސް، ދިމާވި  21ސެޕްޓެމްބަރ  2014އިޢުލާނުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚަކީ،  ރަސްމީ ނަތީޖާ

ދުވަހުގެ ހަވީުރ  ވީ ބުދަ 22ސެޕްޓެމްބަރ  2014އިލެކްޝާންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުާލނުކޮށްފަިއ ވަނީ، -ސަބަބަކާހުރެ، ބައި 

 މެންބަރުން އެ  3ޝަނުގެ ކޮމި ،ކޮށްފައިވަނީ އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ އަދި ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާން-މި ބައި  ވެ.ގައެ 3:00

 އެ މެންބަރުން ސޮއި ކުރެއްވުމުން، ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފެކެވެ. ،ނަތީޖާތައް ބައްލަވައި ވެރިފައި ުކރެއްވުމަށްފަހު

 ރަސްމީ ނަތީޖާ  މ. ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ  3.111.

 އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ ވަނީ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވިފައެވެ.-ބައި މ. ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ

 (ގައި 4 ޖަުދވަލު ަތއްޢާންމުކުރި އިޢުލާންއިލެކްޝަންގެ ރަްސމީ ަނތީޖާ -)މި ދެ ބައި  

 # ފުރިހަމަނަން  ދާއިމީ އެޑްރެސް  އްޔަތުޘިހައި ލިބުނު ވޯޓު  އިންސައްތަ

 1 ޝާމިލް   ޙުސައިން ކޮޅުފުށި. ޑްރީމީލައިފް، މ އެމް.ޑީ.ޕީ  355 51.60

 2 ނާޞިރު   މުޙައްމަދު ކޮޅުފުށި. މ މަންޒިލް، ޕީ.ޕީ.އެމް  333 48.40

 
  ވޯޓު: ޞައްޙަ 688

 
 ބާޠިލް ވޯޓު: 6

 ޖުމްލަ ވޯޓު: 694 

 ވޯޓު ދިނުމުގެޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ޢަދަދު: 964 

 

 ންސައްތަ ވޯޓުލީ މީހުންގެ އި  71.99



ގެ ރިޕޯޓްއިލެކްޝަން -ގެ ބައިކައުންސިލްމ. ކޮޅުފުށީ | 9 ގެ އިދާރާއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން   

 

 ފައިސާ އާއި މާލީ ކަންކަން . 12

ނޑު ގޮތެއްގައި ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދުތަކަކީ ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށާއި، މަސައްކަތަށް  އިލެކްޝަންގެ-ބައި ކައުންސިލްގެ މ. ކޮޅުފުށީ މައިގަ

އިލެކްޝަނާ ގުޅޭގޮތުން -ބައިއި، ށާއި، ޗާޕުކުރަންޖެހުނު ތަކެތި ޗާޕުކުރުމަށާބޭނުްނވާ ހުރިހާ ތަކެއްޗެއް ހޯދުމައިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތަށް 

އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ އެލަވަންސާއި، ޭދންޖެޭހ  އޮފިޝަލުންނަށްވޯޓުގެ މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވި ކަށާިއ، ޢާންމު ކުރެވުނު އިޢުލާންތަ

 ކަންކަމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު ތަކެވެ.ނުންފަދަ އާއި ކެއުމާ ސައި ދި

 ޚަރަދުގެ ޚުލާޞާ 

 މިހާތަނަށް ޖުމްލަ ޚަރަދު ބޮލަކަށް ޖެހޭވަރު  ޢުމުރު ހަމަވާ މީހުންގެ ޢަދަދު  ދާއިރާ

 57,237.65 59.38 964 ކައުންސިލް  މ. ކޮޅުފުށީ

 
 

 އައިޓަމްކޯޑު  ތަފްޞީލު  ޚަރަދު 

 222 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު 

ނޑުމަގުން ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގަ 6,000.00  001 221 އި ކަ

 002 221 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އެއްގަމު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު  60.00

 003 221 އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު  ރާއްޖޭގެ 18,504.00

 ޖުމްލަ: 24,564.00

 222 ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު  އޮފީސް 

 004 222 އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމައިސައިފަދަ ތަކެތި 1,860.00

 ޖުމްލަ: 1,860.00

 222 ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު  އޮފީސް 

 001 223 ޓެލެފޯން ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް ޚަރަދު  405.00

 003 223 ގުދިނުމަށް ކުރާ ޚަރަދުފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަ  ބޯފެނާއި، 120.00

 115 223 ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔާއި ބިމުގެ ކުލި 1,400.00

 041 223 ޢާންމު ފައިދާއަށް ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު  4,888.65

 999 223 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު އެހެނިހެން 24,000.00

 ޖުމްލަ: 30,813.65

 ޖުމްލަ ޚަރަދު: 57,237.65
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 ޖަދުވަލު 1 

 ފަރާތް  ވިލަރެސްކުރާ

ދަތު
މުއް

 

 ދުވަސް  ތާރީޚް  މީލާދީ ތަފްސީލް  ޙަރަކާތުގެ

 އިލެކްޝަންސް ޯކޑިނޭޝަން 

48 

 އިންތިޚާބު އިޢުލާނު ކުރުން

 އާދީއްތަ  8/31/2014
 ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން ހަމަޖެއްސުން ހިޔުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން

 ރަޖިސްޓަރީ ެއކުލަާވލުންވޯޓަރސް  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

 ވޯޓަރސް ރަޖިސްޓަރީ ެގޒެޓް ކުރުން ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

 އިލެކްޝަންސް ޯކޑިނޭޝަން 
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 ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން އިންތިޚާބަށް

 ހޯމަ  9/1/2014

 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން
ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ 

 ޢާންމުކުުރން ރަށުގައިރަޖިސްޓަރީ 

 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ 
ވެބްސައިުޓަގއި  ރަޖިސްޓަރީ ކޮމިޝަންގެ 

 ޢާންމުކުރުން

 އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުން  އިލެކްޝަންސް ޯކޑިނޭޝަން 

 އަންގާރަ  9/2/2014 ބަހައްޓާނެ ތަންތަން ހޯދުން ވޯޓުފޮށި 46 އިލެކްޝަންސް ޯކޑިނޭޝަން 

 ބުދަ 9/3/2014 ކެންޑިޑޭޓުްނގެ އަތްމަތީ ފޮތް ޕްރިންޓްކުރުން 45 ވޯޓަރ ެއޑިޔުޭކޝަން

 ބުރާސްފަތި 9/4/2014 ެއޑިުޔކޭޝަން މެޓީރިއަްލ ތައްޔާރުކުރުން  ވޯޓަރ 44 ެއޑިުޔކޭޝަން  ވޯޓަރ

 
43 

 
 ހުކުރު 9/5/2014

 
42 

 
 ހޮނިހިރު  9/6/2014

 41 ހިޔުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން
 ވޯޓު ަނގާ މަރުކަޒުަތކުަގއި ޙަރަކާތްތެިރވާ 

 އޮފިޝަލުން ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުން
 އާދީއްތަ  9/7/2014

 ހިޔުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން

40 

މ. ކޮޅުފުއްޓަށް ދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މީހުންގެ 
 ކޯޑިނޭޝަން ސެްކަޝނަށް ފޮނުވުން ނަންތައް

 ހޯމަ  9/8/2014
އިލެކްޝަންސް ޯކޑިނޭޝަން 

 ސެކްޝަން 

ބައި އިލެްކޝަންގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ އިންތިޒާްމ 
ޕްރޮކިއޮމަންޓް ސެކްޝަނުގަިއ  ހަމަޖެއްސުމަށް

 އެދުން

ރަޖިސްޓްރޭޝަން 
 ސެކްޝަން 

39 
ގެޒެްޓކުރެވުނު ރަޖިސްޓަީރއަްށ ޝަކުވާހުށަހެޅުމުެގ 

 ދުވަސް  މުއްދަތުހަމަވާ
 އަންގާރަ  9/9/2014

 
38 

 
 ބުދަ 9/10/2014



 37 ވޯޓަރ ެއޑިޔުޭކޝަން
ވޯޓަރ އެޑިުޔކޭޝަްނގެ މެޓީރިއަލް ރަށަށް 

 ނިންުމން ފޮނުވުމަށް ތައްޔާރުކޮށް
 ބުރާސްފަތި 9/11/2014

 
36 

 
 ހުކުރު 9/12/2014

 ސެކްޝަން  ރަޖިސްޓްރޭޝަން

35 

ހުށަހަޅާ ަޝކުވާތަކާމެދު ގޮތެްއ  ރަޖިސްޓަރީއަށް
މުއްދަތު ) އެފަރާތްތަކަށް ޖަާވބު ދިނުންނިންމައި 

 ހޮނިހިރު  9/13/2014 ދުވަސްތެރޭަގއި( 5ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ސެކްޝަން  ރަޖިސްޓްރޭޝަން
ރަޖިސްޓަރީ ހުށައެޅުނު ޝަކުވާތަކާ ގުިޅގެން، 

 ގެޒެްޓކުުރން. ގެނެވުނު ބަދަލުތައް

އިލެކްޝަންސް 
 ކޯޑިނޭޝަން/ޕްރޮިކއޮމަންޓް

34 

ކަރުދާސް ޗާޕުކުރުމަށް ޙަވާލުވެަފއިވާ ފަރާތަްށ  ވޯޓު
 އެކަން ލިޔުމުން އެްނގުން

 އާދީއްތަ  9/14/2014
 ކުރިމަތިލުމުގެ މުްއދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް އިންތިޚާބަށް ޯކޑިނޭޝަން  އިލެކްޝަންސް

 ކަރުދާހުގެ ނަމޫނާ ތަްއޔާުރކުރުން ވޯޓު އިލެކްޝަންސް ޯކޑިނޭޝަން 

 ޯކޑިނޭޝަން އިލެކްޝަންސް 
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 ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަން ިއޢުލާންކުރުން

 ހޯމަ  9/15/2014
 އިލެކްޝަންސް ޯކޑިނޭޝަން 

ވޯޓުފޮށިތަުކގެ މަޢުލޫމާތު އީ.އެމް.އެްސއަްށ 
 އެންޓަރކުރުން 

 32 އިލެކްޝަންސް ޯކޑިނޭޝަން 

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާ 
އެްނގުން )ުކރިމަތިލުމަށް ހުށަހަޅާ  މެދު ނިންމި ގޮތް
 ަގޑިއިުރގެތެރޭަގއި( 48ވަގުތުން ފެށިގެން 

 އަންގާރަ  9/16/2014

 ޯކޑިނޭޝަން  އިލެކްޝަންސް

31 

ކެންޑިޑޭޓުްނެގ ނަން އަނބުރާ  ކުރިމަތިލީ
 ގެންދިއުމުގެ ުމއްދަތު ހަމަވާ ދުވަސް 

 ބުދަ 9/17/2014
 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

ނިންމާ   ހުށަހަޅާ ަޝކުވާތަކާމެދު ރަޖިސްޓަރީއަށް
މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން އެމައްސަަލ  ގޮތަކާ

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

 އިލެކްޝަންސް ޯކޑިނޭޝަން 

ނަންތަްއ ތަރުތީބުކުރުމަށް  ކެންޑިޑޭޓުްނގެ
ތާރީޚާއި ަގޑި އިޢުލާްނ ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނާއި 

 ކުރުން

 30 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން
ތަނެއްަގއި ވޯޓުލާ މީހުން ރަޖިސްޓަރީ  އެހެން

 ދުވަސް( 10ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން )
 ތިބުރާސްފަ 9/18/2014

 
29 

 
 ހުކުރު 9/19/2014

 28 އިލެކްޝަންސް ޯކޑިނޭޝަން 
 ކެންޑިޑޭޓުްނގެ ނަންތަްއ ތަރުތީބުކުރުމަށް 

 އިޢުާލން ކުރުން ގުރުއަތުލުމާއި ނަންތައް 
 ހޮނިހިރު  9/20/2014



 އިލެކްޝަންސް ޯކޑިނޭޝަން 

27 

މަޢުލޫމާތު އި.އެމް.އެސް އަްށ  ކެންޑިޑޭޓުްނގެ
 އެންޓަރކުރުން 

 އާދީއްތަ  9/21/2014

 ލިސްޓް ަތއްޔާުރކޮްށ ޕްރިންޓްކުރުން ކެންޑިޑޭޓު އިލެކްޝަންސް ޯކޑިނޭޝަން 

 ޕްލޭނިންގ އެންޑް
 ސްޓެޓިސްޓިކްސް 

އިލެކްޝަން އޮބްޒާރވް ކުރުމަށާއި، މޮނިޓަރ -ބައި
ކެންިޑޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންގެ ގޮތުަގިއ  ކުރުމަށް އަދި

އެފުރުޞަތު  ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް
 ހުޅުވާލުން

 ވޯޓުކަރުދާސް ޗާޕަށް ދިނުމަށްޓަކައި ފައިނަލްކުރުން  އިލެކްޝަންސް ޯކޑިނޭޝަން 

 ޕްރޮކިއޮމަންޓް 
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 ކަރުދާސް ޗާޕަށް ދިނުން ވޯޓު

 ހޯމަ  9/22/2014
 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

ހުށައެޅުނު ަޝކުވާތަާކ ގުިޅގެން،  ރަޖިސްޓަރީ
 ގެނެވުނު ބަދަލުތައް ގެެޒޓް ކުރުމުން، އެ

ބަދަލުތަކަށް ޝަކުވާ ހުށައެުޅމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ 
 ތާރީޚް

 
25 

 
 އަންގާރަ  9/23/2014

 ބުދަ 9/24/2014 ޝީޓް ތައްޔާރުކުރުން  ނަތީޖާ 24 އައި.ޓީ 

 
23 

 
 ބުރާސްފަރި 9/25/2014

 
22 

 
 ހުކުރު 9/26/2014

 21 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން
އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލާ މީހުން ރަޖިސްޓަރީ 

 މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް ކުރުމަށް ހުޅުވާލި
 ހޮނިހިރު  9/27/2014

 
20 

 
 އާދީއްތަ  9/28/2014

 
19 

 
 ހޯމަ  9/29/2014

 
18 

 
 އަންގާރަ  9/30/2014

 ހިޔުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން
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 މަރުަކޒުތަުކަގއި ޙަރަކާތްތެރިވާ  ނަގާ ވޯޓު
ިޑޔުކޭޝަްނ އެ އޮފިޝަލުންގެ މަޢުލޫމާތު ވޯޓރ

 ސެކްޝަނަށް ފޮނުވުން 

 ބުދަ 10/1/2014

 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

 ޝަކުވާތަކާމެދުރަޖިސްޓަރީއަށް ހުށަހަޅާ 
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ގޮތަކާ މެދު 

ހުށަހަޅާފައިާވ  ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން، ހައިކޯޓަށް
މައްސަލައާމެދު ހައިކޯޓުްނ ޙުކުމް ިއއްވުމަްށ 

މުއްދަތު ހަމަާވ ާތރީޚް )ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ  ދެވިފަިއވާ
 ދުވަްސ ތެރޭގައި( 15ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ބުރާސްފަރި 10/2/2014 ކަރުދާސް ޗާޕުކޮށް ނިންމުން ވޯޓު 16 ޕްރޮކިއޮމަންޓް 



 
15 

 
 ހުކުރު 10/3/2014

 
14 

 
 ހޮނިހިރު  10/4/2014

 
13 

 
 އާދީއްތަ  10/5/2014

 ޕްލޭނިންގ އެންޑް
 ސްޓެޓިސްޓިކްސް 

12 

 އިލެކްޝަން އޮބްޒާރވް ކުރުމަށާއި، މޮނިޓަރ-ބައި
ގޮތުގަިއ ކުރުމަށް އަދި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންގެ 

ހުށަެއުޅމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ  ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް އެދި
 ތާރީޚް

 ހޯމަ  10/6/2014

 11 ޕްރޮކިއޮމަންޓް 
ދަތުރުފަތުރުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސަިއ 

 ނިންމުން 
 އަންގާރަ  10/7/2014

 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން
10 

 ަނގާ މަރުކަޒުަތކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ލިސްޓުތައް  ވޯޓު
ތައްޔާރުކޮށް އިލެކްޝަންްސ  ޕްރިންޓްކޮށް ފޮނުވުމަށް
 ަޙވާުލކުރުން  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަނާ

 ބުދަ 10/8/2014

 ކަރުދާސް ޗެްކކުރުން ވޯޓު އިލެކްޝަންސް ޯކޑިނޭޝަން 

 އިލެކްޝަންސް ޯކޑިނޭޝަން 

9 

ޥޯޓު ކަރުދާސް ޯވޓުނަގާ މަރުަކޒަށް ފޮނުވުމަށްޓަަކިއ 
 ނިންމުން ޕެކްކޮށް

 ބުރާސްފަރި 10/9/2014
 ޕްލޭނިންގ އެންޑް
 ސްޓެޓިސްޓިކްސް 

 އިލެކްޝަން އޮބްޒާރވް ކުރުމަށާއި، މޮނިޓަރ-ބައި
ކުރުމަށް އަދި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންގެ ގޮތުގަިއ 

 ާފސްދޫކޮށް ނިންމުންފަރާތްތަކުގެ  ޙަރަކާތްތެރިވާ

 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން
ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ފައިނަލް ދިނުމުގެ ޙައްޤު  ވޯޓު

 ުކރުން ލިސްޓު އާންމުކޮށް ިއއުލާނު

 
8 

 
 ހުކުރު 10/10/2014

 
7 

 
 ހޮނިހިރު  10/11/2014

ވޯޓަރ ެއޑިޔުޭކޝަން 
 ސެކްޝަން 

6 

މަރުކަޒަށް ބޭނުންވާ   ޓްރޭނިންގ ޕެކް އަދި ވޯޓުަނގާ
ތަްއޔާރުކޮށް ނިްނމައި އިލެކްޝަންްސ  ޕޯސްޓަރުތައް
 ސެކްޝަނާ ަޙވާުލކޮށް ނިންމުން ކޯޑިނޭޝަން 

 އާދީއްތަ  10/12/2014

ވޯޓަރ ެއޑިޔުޭކޝަން 
 ސެކްޝަން 

5 

އިްސކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވާ )މާލޭން  ރަށްރަށުގައި
 ފޮނުވާ( އޮފިޝަލުންނާއި، މާލޭގެ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ 

 އޮފިޝަލުންގެ ޓްރޭނިންގ ޭބްއވުން 

 ހޯމަ  10/13/2014

  



ވޯޓަރ ެއޑިޔުޭކޝަން 
 ސެކްޝަން 

4 

އިްސކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވާ )މާލޭން  ރަށްރަށުގައި
 ފޮނުވާ( އޮފިޝަލުންނާއި، މާލޭގެ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ 

 އޮފިޝަލުންގެ ޓްރޭނިންގ ޭބްއވުން 

އިލެކްޝަންސް ޯކޑިނޭޝަން  އަންގާރަ  10/14/2014
 ސެކްޝަން 

ވޯޓުކަރުދާްސ ޗާޕުކުެރވުުނގޮތުެގ ތަފްޞީލް 
 އިޢުލާން ކުރުން

 ސެކްޝަންހިޔުމަން ރިސޯސް 
ވޯޓު ަނގާ މަރުކަޒުަތކުަގއި ޙަރަކާތްތެިރާވ 

 މަޢުލޫމާތު ކެންިޑޑޭޓުންނަށް ފޮނުވުން އޮފިޝަލުންގެ

އިލެކްޝަންސް 
 ކޯޑިނޭޝަން/ޕްރޮިކއޮމަންޓް

3 

ވޯޓު ނެގުމަށް ބޭނުންވާ އިާދރީ އަދި ސެިކއުރިޓީ 
މާލެއިން ދާ އޮފިޝަލުން ރަށަށް  ސާމާނާ އެކު

 ފުރުން

އިލެކްޝަންސް ޯކޑިނޭޝަން  ބުދަ 10/15/2014
 ސެކްޝަން 

ވޯޓު ކަރުދާސް ފޮނުވާަފިއވާގޮުތގެ ތަފްޞީލް 
 އެންޓަރކުރުން  އީ.އެމް.އެސްއަށް

 ލީގަލް ސެކްޝަން 
ރަށްރަށުގެ ކޮމްޕްލައިންްޓސް ބިއުރޯތައް 

 ޤާއިމުކުރުން

ވޯޓަރ ެއޑިޔުޭކޝަން 
 ސެކްޝަން 

 ބުރާސްފަރި 10/16/2014 އޮފިޝަލުންގެ ޓްޭރނިންގ ބޭއްވުން  ރަށްރަށުގެ 2

އެޑްމިން/އިެލކްޝަންސް 
 ކޯޑިނޭޝަން 

 ހުކުރު 10/17/2014 މަރުަކޒުަތއް ތައްޔާުރޮކށް ނިންމުން  ވޯޓުނަގާ 1

 

0 

 8:00އިލެކްޝަން ގެ ވޯޓުނެުގން )ހެނދުނު -ބައި
 އަށް( 4:00ން ހަވީރު 

 ހޮނިހިރު  10/18/2014
 

 ން ފެށިގެން( 4:30ވޯޓު ގުނުން )ހަވީރު 

އައި.ޓީ/އެޑްމިން/އިލެކްޝަންްސ 
 ޔުނިޓް  ކޯޑިނޭޝަން/މީޑިއާ 

 އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަީތޖާ އިޢުލާން ކުރުން-ބައި

އެޑްމިން/އިެލކްޝަންސް 
 ކޯޑިނޭޝަން 

1 
ދިޔަ އޮފިޝަލުން ވޯުޓ ކަރުދާހާ އެކު މާލެ  މާލެއިން
 އައުން 

 އާދީއްތަ  10/19/2014

އައި.ޓީ/އިލެކްޝަންސް 
 ކޯޑިނޭޝަން 

 ހޯމަ  10/20/2014 ރަސްމީ ނަީތޖާ ތައްޔާރުކުރުން  އިލެކްޝަންގެ-ބައި 2

މީޑިއާ ޔުނިޓް/އިލެކްޝަންސް 
 3 ކޯޑިނޭޝަން 

 ރަސްމީ ނަީތޖާ އިޢުލާނު ކުރުން އިލެކްޝަންގެ-ބައި
 އަންގާރަ  10/21/2014

 ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރަން ފެށުން އިލެކްޝަންސް ޯކޑިނޭޝަން 

 



 ޖަދުވަލު 2 

 

 3ޖަދުވަލު 

 ވޯޓުފޮށީގެ ނަން ނަންބަރު #
ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ 

 ރަށް
 ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަން

1 K02.06.1 ހޯލުގައި  މަދަރުސާގެ އަތޮޅު. މ މ. ކޮޅުފުށި 1-ކޮޅުފުށި. މ 

2 K02.0.1 އިސައިންސަސްގެ ހޯލުގަ ހެލްތް އޮފް ފެކަލްޓީ މާލެ 1-މާލެ ކޮޅުފުށި،. މ 

 

 4ޖަދުވަލު 

 ނަންބަރު  ތާރީޚް ތަފްޞީލް  #

2014އޯގަސްޓް  31 އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުުރޞަތު ހުޅުވާލުން  1  (A)CA-2014/385 

2 
ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ 

 ން ފުރުޞަތު ހުޅުވާލު
2014ސެޕްޓެމްބަރ  1  (A)EA-2014/387 

3 
އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލާ ޝަރުޠު ހަމަވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ -ބައި

 ނަންތައް ތަރުީތބުކުރުން 
2014ސެޕްޓެމްބަރ  14  (A)CA-2014/399 

2014 ސެޕްޓެމްބަރ 15 ންމުުކރުންކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ޢާ 4  (A)CA-2014/401 

2014ސެޕްޓެމްބަރ  15 ންމުކުރުން ހަްއޓާ ތަންަތނުގެ މަުޢލޫމާތު ޢާވޯޓުފޮށި ބަ 5  (A)CA-2014/402 

6 
ހުރެގެން ވޯުޓލުމަށް  ރަށެއްގައިރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން ެއހެން 

 ހުޅުވާލުން  ބޭނުންވާ ފަރާްތތައް ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ ފުރުޞަތު
2014ސެޕްޓެމްބަރ  17  (A)EA-2014/406 

7 
ވޯޓު ނެގުމާިއ، ވޯޓު ގުނުމުގެ ަކންތައްތައް ިހނގާގޮތް  އިލެކްޝަންގެ-ބައި

ޝައުޤުވެރިވާ ކެްނޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންަނށް ުފރުޞަތު  ބެލުމަށް
 ހުޅުވާލުން

2014ސެޕްޓެމްބަރ  18  (A)EC-2014/409 

 # މެންބަރުގެ ނަން  ހައިޘިއްޔަތު މަޤާމް

ންސް ކޮމިޝަންސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ، އިލެކްޝަ ސަޢީދުهللا ޢަބްދު ބިއުރޯގެ ވެރިޔާ   1 

ންސް ކޮމިޝަންއިލެކްޝަ، އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ  2 މަރިޔަމް ނަޒްރީނާ  ބިއުރޯގެ މެންބަރ 

ންސް ކޮމިޝަންމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ، އިލެކްޝަސީނިއަރ އެޑް މެންބަރބިއުރޯގެ    3 ފާޠިމަތު ޒުހުދާ  

http://www.elections.gov.mv/pdf/iulaan86a2.pdf
http://www.elections.gov.mv/pdf/iulaan86a2.pdf
http://www.elections.gov.mv/pdf/406m.kolhufushi%20re-registration%20iulaan7904.pdf
http://www.elections.gov.mv/pdf/406m.kolhufushi%20re-registration%20iulaan7904.pdf
http://www.elections.gov.mv/pdf/candidate%20representatives%20iulaan%20with%20application%20%20igraar36a7.pdf
http://www.elections.gov.mv/pdf/candidate%20representatives%20iulaan%20with%20application%20%20igraar36a7.pdf
http://www.elections.gov.mv/pdf/candidate%20representatives%20iulaan%20with%20application%20%20igraar36a7.pdf
http://www.elections.gov.mv/pdf/candidate%20representatives%20iulaan%20with%20application%20%20igraar36a7.pdf


 ނަންބަރު  ތާރީޚް ތަފްޞީލް  #

8 
އިލެކްޝަންގެ ވޯޓު ނެގުމާއި، ވޯޓު ގުނުމުގެ ކަންތައްތައް -ބައި

 މޮނިޓަރކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން 
2014ސެޕްޓެމްބަރ  18  (A)EC-2014/410 

9 

ކަްނތައްތައް  އިލެކްޝަންގެ ވޯޓު ނެގުމާއި، ވޯޓު ގުނުމުގެ-ބައި 
 ހުޅުވާލުން  މޮނިޓަރކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު

އިލެކްޝަންގެ ވޯޓު ނެގުމާއި، ވޯޓު ގުނުމުގެ ކަްނތައްތައް -ބައި 
 އޮބްޒާވްކުރުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން 

2014ސެޕްޓެމްބަރ  18  (A)EC-2014/411 

10 
ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެންތަނަކަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފްިއވާގޮތުގެ 

 މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިސްޓު އާންުމކުރުން
2014ސެޕްޓެމްބަރ  29  (A)EA-2014/416 

2014އޮކްޓޯބަރ  1 ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ ީމހުންގެ ފައިނަލް ލިސްޓު އާންމުުކރުން 11  (A)EA-2014/417 

12 
 ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބައި އިލެކްޝަްނގެ ވޯޓު  2014އޮކްޓޯބަރ 

 ނެގުމާއި، ވޯޓު ގުނުމުގެ ަކންތައްތައް އޮބްޒާވްކުރުމަށް ުފރުޞަތު
 އްދަތު އިތުރުކުރުން ހުޅުވާލެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކުިރމަތިލުމުގެ މު

2014އޮކްޓޯބަރ  8  (A)EC-2014/422 

13 
އިލެކްޝަންގެ ވޯޓު ެނގުމާއި، ވޯޓު ގުނުމުގެ ކަންތައްތައް  ބައި

ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނަްށ ބެލުަމށް ޝައުޤުވެރިވާ  ހިނގާގޮތް
 ހުޅުވާލެވިފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން ފުރުޞަތު

2014އޮކްޓޯބަރ  8  (A)EC-2014/423 

13 ކެންޕޭނުކުރުން މަނާ ވަގުތުތައް  14 2014އޮކްޓޯބަރ    (A)DB-2014/426 

2014އޮކްޓޯބަރ  14 ންމުކުރުން ޕުކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާވޯޓުކަރުދާސް ޗާ 15  (A)CA-2014/428 

16 
ބަލައިަގތުމުގެ  އިލެކްޝަނާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް-ބައި

 ހަމަޖައްސެއްސުންއިންތިޒާމް 
2014އޮކްޓޯބަރ  14  (A)DB-2014/429 

2014އޮކްޓޯބަރ  16 ފަސްކުރުން އިޢުލާނުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚް ރަސްމީ ނަތީޖާ  17  (A)CA-2014/430 

2014އޮކްޓޯބަރ  22 ފަސްކުރުން ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާން ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑި 18  (A)CA-2014/431 

2014އޮކްޓޯބަރ  22 ރަސްމީ ނަތީޖާ 19  (A)CA-2014/432 

 

 

 

 

 

http://www.elections.gov.mv/pdf/monitor%20iulaan%20with%20application%20form%20%20igraar7ddf.pdf
http://www.elections.gov.mv/pdf/monitor%20iulaan%20with%20application%20form%20%20igraar7ddf.pdf
http://www.elections.gov.mv/pdf/monitor%20iulaan%20with%20application%20form%20%20igraar7ddf.pdf
http://www.elections.gov.mv/pdf/monitor%20iulaan%20with%20application%20form%20%20igraar7ddf.pdf
http://www.elections.gov.mv/pdf/observer%20iuaan%20with%20application%20form%20and%20igraar76f3.pdf
http://www.elections.gov.mv/pdf/observer%20iuaan%20with%20application%20form%20and%20igraar76f3.pdf
http://www.elections.gov.mv/pdf/observer%20extended%20iulaan7265.pdf
http://www.elections.gov.mv/pdf/observer%20extended%20iulaan7265.pdf
http://www.elections.gov.mv/pdf/observer%20extended%20iulaan7265.pdf
http://www.elections.gov.mv/pdf/candidate%20representatives%20%20extended%20iulaan16bd.pdf
http://www.elections.gov.mv/pdf/candidate%20representatives%20%20extended%20iulaan16bd.pdf
http://www.elections.gov.mv/pdf/candidate%20representatives%20%20extended%20iulaan16bd.pdf
http://www.elections.gov.mv/pdf/iulaan%20no.4261453c.pdf
http://www.elections.gov.mv/pdf/iulaan%20no.4261453c.pdf
http://www.elections.gov.mv/pdf/iulaan%20no.429%20media3959.pdf
http://www.elections.gov.mv/pdf/iulaan%20no.429%20media3959.pdf
http://www.elections.gov.mv/pdf/iulaan430%20m.kolhufushi%20councilge%20rasmee%20natheeja%20faskurun78af.pdf
http://www.elections.gov.mv/pdf/431b493.pdf
http://www.elections.gov.mv/pdf/431b493.pdf


 5ޖަދުވަލު 

 # ހައިޘިއްޔަތު ނަން  އެޑްރެސް 
ވޯޓުފޮށީގެ 

 ނަން 

 1 ވެރިޔާ  ރުޝްދީ އަޒްހަތު އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ، ކަނީރުވިލާ

.މ
ުފުށި

ކޮޅ
-1

 

 2 އެހީތެރިޔާ  ވެރިޔާގެ އާއިޝަތު ޝައްފާފް  ހ.ފިލިމާގެ 

 3 ޗެކްކުރާމީހާ ނަންބަރު ކިއު މުޙައްމަދު އަދީބު ފުލޫނިޔާގެ / މ.ކޮޅުފުށި

 4 ކުރާމީހާ  ޗެކު ލިސްޓް ނިޝާނާ  އަސްރަފީގެ /މ.ކޮޅުފުށި 

 5 މީހާ  ފާހަގަޖަހާ އިނގިލީގައި މަރިޔަމް ސުހާނާ  ބްލޫގްރާސް / މ.ކޮޅުފުށި 

 6 މީހާ  ބަަލހައްޓާ ވޯޓުފޮށި އާމިނަތު ރަޝީދާ ޑޯރެންސީވިލާ / މ.ކޮޅުފުށި 

 7 މީހާ ތަރުތީބުކުރާ ކިޔު ޙަދީޖާ ނަސީމް  ޖަވާހިރުވާދީ/ މ.ކޮޅުފުށި

 8 މީހާ  ބަލަހައްޓާ ސަރަހައްދު ނިޒާމާ ޙާލިދު މ.ކޮޅުފުށިއަތިރީގެ / 

 

 1 ވެރިޔާ   އާމިނަތު ޝަމްރާ އާފަތިސް / ތ. ކިނބިދޫ

.މ
ުށި،
ޅުފ

ކޮ
 

1-މާލެ 
 

 2 އެހީތެރިޔާ  ވެރިޔާގެ މުޢާޒް  އަޙްމަދު ހ.މިސްޓީނައިޓް 

 3 ޗެކްކުރާމީހާ ނަންބަރު ކިއު އައިޝަތު ޔުމްނާ ރަޝީދު މ.ރިސްތާ

 4 ކުރާމީހާ  ޗެކު ލިސްޓް ނާހިދު  هللاޢަބްދު ށ.މަރޮށިޝީނާ / 

 5 މީހާ  ފާހަގަޖަހާ އިނގިލީގައި  ފާޠިމަތު ނަތާޝާ އަނބުގަސްދޮށުގެ/ ލ. އިސްދޫ

 6 މީހާ  ބަަލހައްޓާ ވޯޓުފޮށި އައިމިނަތު ރަޝީދާ ހ.މޫންލައިޓްވެލީ 

 7 މީހާ ތަރުތީބުކުރާ ކިޔު ރަމްޒިއްޔާ އަޙްމަދު  ގ.އަސޭނާ

 8 މީހާ  ބަލަހައްޓާ ސަރަހައްދު އަޙްމަދު ޝަރީފް ބ.ކުޑަރިކިލު/ ވީނަސް

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6ޖަދުވަލު   

 ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން 

 # ނަން  އެޑްރެސް  ފަރާތް  ތަމްސީލުކުރާ

 1 މޫސާ ފިރާޤް ރަންއައްސޭރި، މ. ކޮޅުފުށި ނާސިރު  މުޙައްމަދު

 2 ފާޠިމަތު ނާހިދާ  ޒަހީރާމަންޒިލް، މ. ކޮޅުފުށި ނާސިރު  މުޙައްމަދު

 3 މާހިރުهللا ޢަބްދު ބަހާރީވިލާ، މ. ކޮޅުފުށި  ޝާމިލް ޙުސެއިން

 4 ޢަލީ އިކްރާމް ރަންދުނި، މ. ކޮޅުފުށި  ޝާމިލް ޙުސެއިން

 އޮބްޒާވަރުން 

 # ނަން  އެޑްރެސް  ފަރާތް  ތަމްސީލުކުރާ

 1 ޢަބްދުލްޢަލީމް  ލިލީމާގެ، މ. ކޮޅުފުށި  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 2 ވާފިރު  މުޙައްމަދު މ. ކޮޅުފުށިރަންދޯދި،  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 3 އިބްރާހިމް ޙަސަން ރިހިވިލާގެ، މ. ކޮޅުފުށި އެމް.ޑީ.ޕީ 

 4 ސަފުރާޒް  ޙަސަން ރޯޒްމީޑް، މ. ކޮޅުފުށި  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 މޮނިޓަރުން 

 # ނަން  އެޑްރެސް  ފަރާތް  ތަމްސީލުކުރާ

 1 ޢަބްދުލްމާޖިދު  މ. ކޮޅުފުށި  ބަހާރީވިލާ، 13 ޗެނަލް

 2 ޒަރީރު  އާދަމް ވ. ރަކީދޫ ހިޔަލީގެ، ޓީވީ ރާއްޖެ

 3 އަކުރަމް  އަޙުމަދު މ. ކޮޅުފުށި  ތިބުރޯޒުގެ، ޓީވީ ރާއްޖެ

 4 އަބޫބަކުރު ޙާމިދު މ. ކޮޅުފުށި ގުޑްލަކް، އޮންލައިން ނިއުސް ދުވަސް

 5 ޝަހުނީމް މުޙައްމަދު ގދ. ގައްދޫ ރުވާމުގެ، ވަގުތު

 6 ޢަބްދުލްޢަލީމް  ގ.އުފުރިޔާ 13 ޗެނަލް
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