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 ފެށުން  .1
 

لمين ر الحمـدهلل،  الرحـيم الرحمـن هللا بسـم ـى والســـال  والصـال، العـ ين أشــرف ع ى، المرســـ  الـه وعـ
ه  ،أجمـــعين وصحـ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވާލަންޖެޭހ  11)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  5/2019މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ، ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި 13ޖުލައި  2019، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުނިްސލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ އިްނތިާޚބު ކުރުމަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުެގ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ކަންހިނގާދިޔަޮގތުގެ މައްަޗށް ބަލައި ތައްޔާރުކޮށްފައިާވ 

 ތަފްޞީލު ރިޕޯޓެކެވެ.

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުެގ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތް ރާވައި  ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ، މިރިޕޯޓު

 ހިންގާފައިވާ ގޮތުގެ މައްަޗށް އަިލއަޅުވާލުމާއެކު، އިންިތޚާބުގެ ކަްނކަން ހިނގާދިޔަޮގތް ަބޔާންކުރުަމށެވެ.

 

 2019ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު  .2
 

 2019/5ާޤނޫނު ނަްނބަރު ވީ ހޮނިހިުރ ދުވަހު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާިޢއު ކުރެވުނު،  27ޖޫން  2019
އަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި ަމސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ( ޤާނޫނު )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ 

، ދޫކުރުމާއި، ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ރެގިއުލޭޓްކޮށް ފިޔަަވުޅ އަޅައި ެބލެހެއްޓުމަށާއި

ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޚިުދމަތުެގ ޤާބިލްކަން އިތުރު ކުރުމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ަތޢުލީމު ދިނުމުގެ ފެންވަރު 

މަތިކުރުމަށާއި، މިަބޔާްނ ކުރެވުނު އެންމެހައި ކަންކަން ޮކށް، އެކަންކަްނ ބެލެހެއްޓުމަްށޓަކައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާބ 

މިނިވަން އަިދ މުްސތަޤިއްލު ުމއައްސަސާއެއް އުފައްދައި، އެމުައއްސަސާެގ މަސައްކަްތތަްއ  ކައުންސިލުގެ ނަމުގައި ދައުލަތުގެ 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން ބާ ކައުންސިްލ ހިންގާނީ، މިޤާނޫނުގައިާވ  6ހިންާގނެ ގޮތް ބަޔާން ކުރުމުގެ ޤާނޫނެވެ. މިޤާނޫނުގެ 

 ޒެކެޓިވް ކޮިމޓީއިން އެކުލަވާލާ ދާއިމީ ސަބް ޮކމިޓީތަކުގެ މައްޗަށެވެ. ގޮތުގެމަތިން އެކުލަވާލާ އެްގޒެކެިޓވް ކޮމިޓީއާއި، އެއެގް

)އެކާވީސް( ދުވަހުެގ  21އެޤާނޫނަށް ޢަމަލު ކުރަން ފަާށާތ ، ގޮތުން ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ވާ 11ވި ޤާނޫނުގެ މިދެންނެ

ރަީއސާއި، ނައިުބ  ތަމަ އިންިތޚާބު ކުރަންޖެހޭކޮމިޓީއަްށ އެންމެ ފުރަދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކަުއންސިލުގެ އެްގޒެކެޓިވް  ތެރޭގައި

އިންތިާޚބު އިލެކްޝަްނސް ކޮމިޝަނުން ަކނަޑއަާޅ އިންތިާޚބު ކުރުމަށް ބާްއވާންޖެހޭ ޤާނޫނީ ަވކީލުން  6އިތުރު ރައީސާއި، 

  އުޞޫލަކުން، ބާއްވަން ޖެހެއެވެ.
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  އެކުލަވާލުން 
ގަިއ  27ޖޫން  2019ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ާޤނޫނު( ދިެވހިސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުަގއި ިދވެހިރާއްޖޭގެ ) 2019/5ޤާނޫނު ަނންބަރު 

އަްށ ވަނަ މާއްދާގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ 11އެ ޤާނޫނުގެ  ،ޝާއިޢު ކުރުމާ ގުޅިގެން

ކުރުމަށް ބާއްވާ ފުރަތަމަ އިންތިާޚުބ  ޤާނޫީނ ވަކީލުން އިންތިާޚބު  6އިންތިާޚބު ކުރެވޭ ރައީސާއި، ަނއިބުރައީސާއި އިތުރު 

މި އިންތިާޚބުެގ ، މި ކޮމިޝަނުން ކަމަށް ބަާޔންޮކށްފައިވާތީ ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލަކުންބާއްވާނީ 

ބަާޔންކޮށް، "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުްނސިލުގެ ފުރަތަމަ އެގްޒެެކޓިވް ކޮމިޓީގެ އިންތިާޚބުގެ އުޞޫުލ" ެގ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

ބަލާފައިވާީނ  ސަކަށްނަމުގައި އުޞޫލެއް ވަީނ ަތއްޔާރުކޮށްފައެވެ. މި އުޞޫލު އެކުލަވާލުމުގެ މައިަގނުޑ އަސާ

 މަލު ކުރާ އުޞޫލުތަކެވެ. އިންތިާޚބުަތކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނާިއ އިންތިޚާުބތަކުގައި ޢަ

ޖޫްނ  2019ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ ފުރަތަމަ އެގްޒެކެޓިްވ ކޮމިޓީގެ އިންތިާޚބުގެ އުޞޫލު އެކުލަާވލައި ގެޒެޓްކުުރމަށް 

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައާިއ  ވަނަ ދުވަހު އެ އުޞޫލު 01ޖުލައި  2019ވަނަ ދުވަހު ރައީސް އޮފީހަށް ޮފނުވައި،  30

 އެވެ.އިވެޝާއިޢުކޮށްފަ ލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ެވްބސައިޓުގައިއި

އިޞްލާޙުތަކެއް ެގންނަްނ ައށް " ލުވް ކޮމިޓީެގ އިންތިާޚބުގެ އުޞޫ"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުްނސިލުެގ ފުރަތަމަ އެގްޒެެކޓި

ނަ މާއްދާއަށް އިޞްލާްޙ ވަ 22ވަނަ މާއްދާ އަށާއި  17ފެންނަކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފާހަަގވުމާ ގުޅިގެން، އެ އުޞޫލުގެ 

ރައީްސ  ވަނަ ދުވަހު 03ުޖލައި  2019ގެނައުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމެުވމާ ގުޅިގެން، އެ އިޞްލާުޙތައް ގެޒެޓްކުރުމަށް 

މި އިްޞލާޙްވަނީ ދިވެިހސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުގައާއި އިލެކްަޝންސް ޮކމިޝަނުެގ ވެބްސައިޓުގަިއ ، އޮފީހަށް ފޮނުވައި

 ޝާއިޢުކޮށްފައެވެ.
 އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން 2.2  
 

އާ ުގޅިގެން ުހށަަހޅާ ޝަކުާވ  2019ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުެގ ފުރަތަމަ އެގްޒެެކޓިވް ކޮމިޓީގެ އިންތިާޚބު 

ވަނަ މާއްދާގައި  23ބުގެ އުޞޫުލގެ ބެލުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ ފުރަަތމަ އެގްޒެކެިޓވް ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާ 

ބަލައި ފިޔަވަުޅ  ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ިއންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާ ބެލުމުގެ ނިޒާމު ޤާއިމްކޮށް، ހުށަެހޅޭ ޝަކުވާތައް

ަވުހ ވީ ހޯމަ ދު 1ޖުލައި  2019 ،މެންބަުރން ިހމެނޭގޮތަށް އިލެކްަޝންްސ ކޮމްޕްލެއިންޓްްސ ބިއުރޯެއއް 3އެޅުމަށްޓަކައި، 

އިޢުލާނުން ޢާންމުޮކށް އެންުގނެވެ. އަދި މި އިންތިޚާާބ DA-2019/191(A)  ރުއެކުލަވާލައި، މިކަން ކޮމިޝަންެގ ނަންބަ

 ގުޅިގެން ހުަށހެުޅނު ޝަކުވާތައް ބަލައިގަތީ އިލެކްޝަްނސް ކޮމިަޝންގެ މައި އޮފީހުންނެވެ.
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އިން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ކޮްނެމ  1ޖުލައި  2019ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން ޝަކުވާ ބަލައިގަނެފައިވަނީ، 

 5:00އިން ހަވީރު  2:00އަށް އަދި ހުކުރު ދުވަހު މެންދުރުފަހު  03:00އިން މެންދުރުފަހު  9:00ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 

 އާ ހަމައަށެވެ.  5:00އިން ހަވީރު  9:00އަށް އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 

ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެިޓވް ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބާ ުގޅިގެން ަޝކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ުހޅުވާލި މުއްދަތުގަިއ، ކޮމްޕްލެއިންްޓްސ 

 މައްސަލައެވެ.  4ބިއުރޯއަށް ހުށަެހޅިފައިވަނީ ޖުމްަލ 

އަށް ކުރިމަތިލުމަށް   2019ޓީގެ އިންތިޚާބު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމި 2.3  

 ހުޅުވާލުމާއި އިންތިޚާބުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުން 
ވަނަ ާމއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަިތްނ  11ެގ  (ޤާނޫނު )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ަފންނުގެ  2019/5ޤާނޫނު ަނންބަރު 

ވާ ހޮނިހިރު ދުަވްސ  13ޖުލަިއ  2019ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ިއންިތޚާބު ބާއްވާނެ ތާީރޚަކީ 

ނޑައަޅަިއ، އިންތިޚާބަްށ ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު،  ޯހަމ  ވީ 01ޖުލައި  2019ކަމުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިަޝނުން ކަ

އާ ހަމަޔަްށ ުހޅުވާލަިއ  05:00ީވ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު  05ޖުލަިއ  2019ން ފެށިގެން  09:00ދުވަހުގެ ެހނދުނު 

 ވީ ހޯމަ ދުވަހު ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންުކރެވުނެވެ. 01ޖުލައި  2019އެކަން، 

މަށް އެދޭ ފަރާްތތަކަށް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުެގ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ އިންިތާޚބަށް ކުރިމަތިލު

ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުމުގެ އިންިތޒާމު އިންތިޚާބާ ެބހޭ މަރުކަޒު )ބައު ޖަމާލުއްދީން( ގައި ހަމަޖެްއސުނެވެ. އަދި ކޮމިޝަނުން 

ނޑައަޅާފައިވާ ތާރީުޚތަކުގަިއ ކުރަންޖެހޭ މުހިންމު މަސައްކަތްތައް ހިމެނޭގޮަތށް އިންިތާޚބުގެ މަސަ އްކަތު ތާަވލެއް ކަ

 އެކުލަވާލެވުނެވެ.

 

  އިންތިޚާބާ ބެހޭ ޝަކުވާ ބެލުން 2.4   
 ހުށަެހޅުުނ ޝަކުވާތަކުގެ ޚުލާސާ  ގުޅިެގން ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށްބާ ކައުންސިލުގެ އެްގޒެކެޓިވް ޮކމިޓީގެ އިންތިާޚބާ 

 1ޝަކުވާ 
 ޝަކުވާގެ ބާވަތް 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ ފުރަތަމަ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ އިންތިާޚބުގެ އުޞޫލާ ގުޅިެގން 
 ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ތާރީޚު /ފަރާތް 

 )އާގަރާ/ ގއ.ވިލިނގިލި( ޢަބްދުއްސަާލމް ލުޠުފީ، 2019ޖުލައި  03
 ޝަކުވާގެ ޚުލާސާ 

ގައި  1ކަލަންޑަރު ަޖުދވަލު އިންިތޚާުބގެ   
ގައި 2ަޖުދވަުލ އިންިތޚާބަށް ކުިރމަތިލުމަށް ުހުޅވާލައި، ކޮށްފައިވާ އިޢުލާންގެ ތަފްޞީލު   
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 2019/5ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުެގ ފުރަތަމަ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު ބާއްވާނެގޮތް ާޤނޫނު ނަްނބަރު 
 ،ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންޮކށްފައި އޮތްއިރު 11ވަނަ މާއްާދ އާއި  6)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ަފންނުެގ ޤާނޫނު( ގެ 

އަިދ  ، އިލެކްޝަންސް ކޮިމޝަނުން އެުކލަވާލާފައިވާ އުޞޫލެއްގެ ދަށުން އެ ަޙއްޤު ހަނިކުރެވޭނެ ހަިއސިްއޔަތެއް ެނތްކަމާ
އިސްވެ ބުނެުވނު ޤާނޫނުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ހަމަތަކުގެމަތިްނ މިނިވަންކަމާއެކު ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަްށ 

 އިވާ ަޝކުވާއެއް.އިލްތިމާސްކޮށް ުހށަަހޅާފަ
 ނިންމި ގޮތް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  11)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2019/5ޤާނޫނު ނަންަބރު  ،މިމައްސަލައިގައި
އިލެކްޝަންސް  ،ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ ފުރަތަމަ އެގްޒެކެޓިްވ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު ބޭއްުވަމށްޓަކައި

ނަޑއެޅި "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ ފުރަތަމަ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ އިނިްތޚާބުގެ އުޞޫުލ" ޤާނޫުނ ، ކޮމިޝަނުން ކަ
ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް  11ވަނަ މާއްދާ އާއި  6)ދިވެހިރާްއޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަްނނުގެ ޤާޫނނު( ގެ  2019/5ނަންބަރު 

 ވެހި ަސރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކޮށްަފއިވާ ކަމަށްދި ،އިޞްލާޙުކުރުމަށްފަހު
 2ޝަކުވާ 

 ޝަކުވާގެ ބާވަތް 
 ކެންިޑޑެްނސީއާ ގުޅިގެން

 ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ތާރީޚު /ފަރާތް 
 ފާޠިމަތު ިސއުނީ )ޒުނޯިރޔާ/ ހދ. ވައިކަރަދޫ(، 2019ޖުލައި  07

 ޝަކުވާގެ ޚުލާސާ 
އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީެގ އިންތިާޚބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ޭބނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ކުށުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުނިްސލުެގ ފުރަތަމަ 

އަށް ކޯޓުތަކުން 17:00އިްނ  14:00)ުހކުރު( ދުވަހު  2019ޖުލައި  5ރެކޯޑު ސާފުކުރުމުގެ ިއންިތާޒމު 
ތު ސިުއނީއަށް ލިބުނު ޓެކްސްޓް އިލެްކޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ އެސްއެމްއެސް ޕޯޓަލުން ފާޠިމަ ،ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްބުނެ

އިލެކްޝަްންސ ކޮމިޝަނުގެ މެސެޖަްށ ބަޯރާސވެގެން ފާޠިމަތު ސިއުނީ ިއންތިާޚބަށް ުކރިމަތިލުމަށް އެދޭ  ،މެސެޖާ ގުޅިެގން
 ކުށުގެ ރެކޯޑު ާސފުކުރުމަށް ޙަާވލާދެުވނު މެސެޖުގައި ބުނެފައިާވ ގަީޑގައި ކުށުގެ ރެކޯުޑ ސާފު  ،ފޯމު ހުށަެހޅުމަްށޓަކައި

އެ ކޯޓުން ކުށުގެ  ،ސުޕްރީމް ކޯޓު ބަންދުކޮށްފައި ހުރުމުގެ ސަަބބުން ،ކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދިޔައިރު
ިދވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންިސލުގެ ުފރަތަމަ އެގްޒެކެޓިވް ކޮިމޓީގެ އިންތިާޚބަށް ކުރިމަތިލުމަށް  ،ރެކޯޑު ސާފުކުރެވިފައިނުާވތީ

 ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބެުލމަށްފަހު ،މިޝަނަްށ ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ގެއްލިފައިވާތީއެދި އިލެކްޝަންސް ކޮ
ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އެފަދަ ރެކޯޑެއް ނޯންާނނެތީ  ،ފާޠިމަތު ސިުއނީގެ ކުށުގެ ރެކޯޑެއް ަދށުކޯޓުތަކާއި ހައިކޯޓުގައި ނެތްއިރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ  ،ކޭޝަން ފޯމު އިލެކްޝަންސް ކޮމިަޝނުން ަބަލއިގަނެމިކަންކަމަްށ ރިޢާޔަތްކޮށް ފާޠިަމުތ ސިއުނީގެ އެޕްލި
ކައުންސިލުގެ އެްގޒެކެޓިވް ކޮމިީޓގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުެގ ފުރުޞަތު ލިބޭނެ ގޮތް ހައްަދވައި ދެއްވުން އެދި އަދި 

ރިހަމަކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެކަން ފު ،ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކުށުގެ ރެކޯޑާނުލައި ފޯމު ބަލައިގަނެވެންނެްތނަމަ
 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެްނބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ފަިހކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއެއް.

 ނިންމި ގޮތް 
ށް ކުރިމަތިލުމަްށ އެދި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބާ ކައުްނސިލުގެ ުފރަތަމަ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީެގ އިންިތޚާބަ  ،މިމައްސަލައިގައި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުެގ  ،ހުށަހެޅުަމށް މިކޮމިޝަނުން ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި އެކަމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާފައިނުާވތީ 
 ފުރަތަމަ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ިއންތިާޚބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އިތުރު ފުރުޞަތެއް ފާޠިމަތު ސިއުނީއަްށ ދެވެން ނެތްކަމަށް 

 3ޝަކުވާ 
 ޝަކުވާގެ ބާވަތް 



ލެކްޝަންސް ޮކމިޝަން އި ގެ ރިޕޯޓު 2019އިންިތޚާބު ިދވެހިާރއްޭޖގެ ބާ ަކއުންސިުލގެ އެްގޒެކެޓިވް ކޮމިީޓގެ              |   8  

 ވޯޓަރސް ލިްސޓުގައި ނަން ެނުތން  
 ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ތާރީޚު /ފަރާތް 

 ޔާމީން ާނޞިރު )މޫންލައިްޓހައުސް/ ސ.މަރަދޫ(، 2019ޖުލައި  13
 ޝަކުވާގެ ޚުލާސާ 

އައްޑޫ ސިޓީގެ ވޯޓަރްސ  ،ވޯޓުލުމަށްޓަކައިދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ ފުރަތަމަ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ އިންތިާޚބުގައި 
 ޔާމީން ނާޞިރު ގެ ނަން ހިމެނިފައިނުވާކަަމށް ުބނެ ހުށަހަާޅފައިވާ ޝަކުވާއެއް. ،ލިސްޓުގައި މޫންލަިއޓްހައުސް/ ސ.މަރަދޫ 

 ނިންމި ގޮތް 
ބުގައި މާލެ ފިޔަވަިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ ފުރަތަަމ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ އިްނތިޚާ ،މިމައްސަލައިގައި

( އިޢުލާނުގައިވާ 2019ޖުލައި  01) EA-2019/193(02އެހެންތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަްށޓަކަިއ ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ނަންބަރު )
މަރަދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ  ،މުއްދަތުގައި ޔާމީން ނާޞިރު އައްޑޫ ސިޓީައށް ަރޖިސްޓަރީ ވުމަށް ފޯމު ހުށަަހޅާފައިވާކަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުެގ ފުރަތަމަ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ އިންތިާޚބުގައި ވޯޓު ލުމުގެ  ،ބަޔާނުގައި ކަށަވަރުކޮށްދީފައިާވތީ
 ފުރުޞަތު ާޔމީން ނާޞިރަށް ދިުނމަށް

 4ޝަކުވާ 
 ޝަކުވާގެ ބާވަތް 

 ކިޔު ބަންދުކުރުމުގެ ަސބަުބން ޯވޓު ނުލެވުން 
 ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ތާރީޚު /ފަރާތް 

 އަބްދުލް މާނިޢު ޙުސަިއން )އަްނބަރީގެ/ ހއ. އިހަވަންދޫ(، 2019ޖުލައި  14
 ޝަކުވާގެ ޚުލާސާ 

ގއ. ކޮލަމާފުށި/  ،ފައްސިޔަ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ ފުރަތަމަ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ އިންތިާޚބުގައި ވޯޓުލުމަްށޓަކައި
ހާއިރު ވޯޓުލުމަށްޓަކަިއ ބައު ޖަމާލުއްދީންގެ ގޭޓުން  16:58ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ  2019ޖުލަިއ  13،  އަސްފާ ޒާހިރު 

ވޯޓު ޮފށިހުރި ިހސާބަށް ޮގސް ވޯޓުާލން މަސަްއކަތްކުރިއިރު  ކިޔު ބަންދުކޮށް އަދި ވޯޓުލުމުގެ ފުރުޞަތު  ،ވަނުމަށްފަހު
 ހުށަަހޅާފައިވާ ަޝކުވާއެއް. ،ދީފައި ނުވާތީ

 ގޮތް  ނިންމި 
ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ދީފައިވާ ބަާޔނުގައި ކިުޔ  ،ގއ. ކޮލަމާފުށި/ އަސްފާ ޒާހިރު  ،ފައްިސޔަ ،މި މައްސަލައިގައި

ބަންދުުކރި ވަގުތު ކިޔުއަށް އަރާ ނެތްކަން އަްސފާ ޒާހިރުގެ ސާުފބަހުން އެނގޭތީ އަދި ިކޔު ަބންުދކުރިއިރު ކިޔުގައި އަސްފާ 
 ށް ގެްނދާނެތަނެއް ނެތްކަަމށް ޒާހިރު ެނތްކަން ކިޔު ބަްނދުކުރި އޮފިޝަލުގެ ބަހުން އެނޭގތީ މި މައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިއަ

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ގޮތުގައި ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހެޅުމާއި ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމިގޮތް 2.5  

 އެންގުން 
 

ފަާރތަކުން އެޕްލިކޭޝަން ޯފުމ  23ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުނިްސލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ިއންތިާޚބަްށ ކުރިމަތިލުމަށް ޖުމްލަ 

ވަނަ މާއްދާގައި  10)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫުނ( ގެ  2019/5ޤާނޫނު ނަންބަރު އަދި ހުށަހެޅިއެވެ. 

  ކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ޝަރުތު ަހމަނުވާ އެކަކުގެ ހުށަހެޅުން ބާޠިްލ ކޮށްފައިވެއެވެ. ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތަށް މެންބަރު



ލެކްޝަންސް ޮކމިޝަން އި ގެ ރިޕޯޓު 2019އިންިތޚާބު ިދވެހިާރއްޭޖގެ ބާ ަކއުންސިުލގެ އެްގޒެކެޓިވް ކޮމިީޓގެ              |   9  

އިންތިޚާބުގެ އުޞޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ކެންިޑޑޭޓުންެގ ފުރަތަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ 

ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާމެދު ކޮމިަޝނުްނ  ގަޑި އިރުތެރޭގައި 5 ގޮތުގައި ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަެހިޅ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށްވެސް

  ނިންމިގޮތް އަންގާފައިވެއެވެ.
އަށް ކެންޑިޑޭޓުންގެ ގޮތުގައި ކުރިމަތިލީ މީހުންގެ  2019ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 
 އަދަދުތައް 

 2 ރައީސް ކަމަށް
 2 ނައިބު ރައީސް ަކމަށް

 19 މެންބަރު ކަމަށް 
 

 ހުށަހެުޅން ބާިޠލު ކުރި އަދަދު 
 )މެންބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލީ ފަާރތެއް(

1  
 

 22 ދަދު ޢަ ޖުމްލަ ވާދަ ކުރި ކެންޑިޑޭޓުންގެ 
 

 ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުން 2.6   
 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ އިންތިާޚބަށް ކުރިމަތިލީ މީހުންގެ ނަންަތއް ތަރުތީބު ކުރުމަށްޓަކައި 

ގައި އިންތިޚާާބ ބެހޭ މަރުކަޒު )ަބުއ  16:00ވީ ހޮނިިހރު ދުވަހުގެ  6ޖުލައި  2019ބާއްވާ ގުރުއަތު ނެގުމުގެ ޙަފުލާ 

ގެންދެުވނެވެ. ކެންޑިޭޑޓުންަނށް ުގރުއަތު ލުމަށް ަވޑައިގެންނެވެްނ ނެތް ނަމަ އެކެްނިޑޑޭޓުންެގ ޖަމާލުއްދީން( ގަިއ ކުރިޔަށް 

ގުރުއަތު ނެގުމަށް ފުރުޞަުތ ދެވުނެވެ. ކެންޑިޑޭޓެއް ނުަވަތ ކެންޑިޭޑޓެއްގެ ބަދަލުގަިއ ަވޑައިގެްނ ފަރާތުން މަންދޫބެއް 

ނަގާފައިވަނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ަފރާތުންނެވެ. ގުރުއަތު ނަގައި މަންދޫބެއް ފޮނުއްވާފައި ނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ގުރުއަތު 

ފައިވާ ނަންބަރުތައް ވަގުތުން އެތަނުގައި އިޢުލާންކޮށް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިްޓގައި ލައްވާކެންޑޭިޑޓުންނަށް ިލބި  ،ނިމުމުން

 މިއިޢުލާން ޝާޢިއު ކުރެވުނެވެ.
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 ތެރެއިން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ގުރުއަތު ނެގުމުގެ 
 

  
 ކެންޑިޑޭޓުންގެ ގުރުއަތު ނެގުމުގެ ތެރެއިން 
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           ކެންޑިޑޭޓުންގެ ގުރުއަތު ނެގުމަށްފަހު ބޭއްވި ޕްރެސް ބްރީފިންގގެ ތެރެއިން 

 ގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ވޯޓުދިނުމު 2.7  
 

ވާ ގޮތުން ދިެވހިރާއްޖޭގެ ާބ ގައިވަނަ މާއްދާ 11ާޤނޫނު( ގެ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ  2019/5ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

)ހައެއް( މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި  6ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިީޓގެ ރައީސް، ނައިބު ރައީސް އަދި 

ޯވުޓ ކަާމއި، މިއިންތިޚާބުގައި ރު ވޯޓަކުންޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ެމދުގައި ނަގާ ސިއް ކަން ކުރުމުގެ ހުއްަދ ލިބިފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލު

 ލެވޭނީ، އެާޤނޫނަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފަށާއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިާވ ޤާނޫނީ ވަކީލުންކަމާިއ،

ންގެ ިލސްޓް މިއިންތިާޚބަށް އިލެކްޝަްނސް ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލަންޖެހޭ ވޯުޓލުމުގެ ހައްޤު ލިބިަފއިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލު

ފޯރުކޮށްދޭންާވޭނ އެމައުލޫމާތު އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި، ވަކީލުންގެ ދަފްތަރު ބަލަހަްއޓަމުންދާ ފަރާުތން އިލެކްޝަްނސް ކޮމިޝަނަށް 

 ކަމަށް ބަޔާންޮކށްފައިވެއެވެ.

ގެ ވޯޓުިދނުމުގެ  2019 މަތީގައިވާ ކަންކަމަށް ަބލައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންިސލުެގ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ އިންިތާޚބު

ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީުހންގެ ރަިޖސްޓަރީ އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ިލބުނު މަޢުލޫމާތުގެ މަްއޗަްށ 

 ދައި ބިނާކޮށެވެ. އެގޮތުން ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ދެއްވާފައިވާ ވަކީލުންގެ ލިސްޓެއް ދިވެހިާރއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހޯ
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ލިސްޓު ތައްޔާރުކޮށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިުޢކޮށް އިލެކްޝަންސް ކޮިމޝަުނގެ ވެބްސައިޓުގައި ޢާންުމ މި

 ކުރެވުނެވެ.

މި ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުަށހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައި ޝަކުވާ ބަަލއިގަތުމުގެ އިންތިޒާމު، މީހުްނ ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށަކުްނ 

އުންސިލް އިދާރާގައާއި އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ އަވަށްތަކުގެ އޮފީސްތަކުގަޔާއި މާލޭގައި ނަަމ އެރަށެއްގެ ކަ

އިންވެްސ ޝަކުވާ  އިންތިާޚބާ ބެހޭ މަރުަކޒު )ަބއު ޖަމާލުއްދީން( ގައި ހަމަެޖއްސުނެވެ. އަދި އީމެއިލް ގެ ޒަރީއާ

 އިންިތޒާމު ހަމަޖެްއސުނެވެ. ބަލައިގަތުމުގެ
 

 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ދެވުނު މުއްދަތުތައް ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް ވޯޓު
 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ދެވުނު މުއްދަތު ރަޖިސްޓަރީއަށް  ކުރެވުނު ތާރީޚު  އިޢު ޝާ ރަޖިސްޓަރީ 

 2019ޖުލައި  04އިން  2019ޖުލައި  02 2019ޖުލައި  02

 ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާތައް ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު 

ޅުނު ޝަކުވާގެ ހެ ހުށަ  ޝަކުވާގެ ތަފްޞީލު 
 ޢަދަދު 

 3 ރަޖިސްޓަރީގައި ނަން ނެތިެގން ރަޖިސްޓަރީއަށް ނަން ިއތުރު ކުރުމަށް

 7 އެޑްރެސް ބަަދލުކުރުމަށް 

 1 ނިޔާވެފައިވާތީވެ ރަޖިސްޓަރީއިން އުނިކުރުމަށް

 1 ނަން ބަދަލުކުރުމަށް ފުރިހަމަ 

 12 ޖުމްލަ ޝަކުވާގެ 

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ިލބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްަޓްށ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުެގ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ އިްނތިާޚބުގައި 

ޢަދަދަކީ ޖުމްލަ ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ިލބިފައިާވ މީހުންގެ  މިއިންތިާޚބުގައިދެންނެވިފައިާވ ބަދަުލަތއް ގެނެވުނެވެ.  މަތީގައި   ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީކުރުން  މާލެ ފިޔަވައި އެހެން  2.8  މީހުންނެވެ. 1488
 

ވޯޓުލުަމްށ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގައި މާލެ ފިޔަވައި އެހެްނ ތަނެއްގައި 

ރަޖިސްޓަރީވާން އެދޭ ފަރާތްތަކަްށ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވުނެވެ. މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައިވާ ތަންތަނުގައި ފޯމު ދޫކުރުމާއި 

 ހުށަހަޅާަފއި ވެއެވެ. މުފޯ 29ވޯޓުލުމަށްަޓކައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް  ބަލައިގަތުމުގެ އިންިތޒާމު ހަމަޖެްއސުނެވެ.

 ްތިޚާބާ ބެހޭ ަމރުކަޒު )ބައު ޖަމާލުއްދީްނ(މާލެ ސިޓީގައި ިއނ 
  ްރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލް އިދާާރތަކުނ 
  ާއައްޑޫ ސިޓީ ކައުްނސިލް އިދާރ 
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  ްފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ އަވަށްތަކުގެ އޮފީސްތަުކނ 
 ްއީމެއިލް މެދުވެރިކޮށ 

މިޓީގެ އިންތިާޚބުަގއި ތިރީގައިވާ ރަށްތަކަށް ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮ

ނޑައެޅިފައިވާ ޢަދަދަށް ުވރެއް މަދުވުމުން، މި ރަށްތަކުގައި ވޯޓު ފޮށި ނުބެހެއްޓުމަްށ ށްޢަދަދު ވޯޓު ފޮ ޓެއް ބެހެއްޓުަމށް ކަ

ން، މާލެ ފިޔަވައި އެހެން ތަނަކަށް ވޯޓުލާން ބޭނުންވާނަަމ، ނިންމާފައި ވެއެވެ. އަދި މި ރަށްތަކަށް ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ މީހު

ރީވުމަށް ކަށަވަރުވެފައިވާ އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫައްށ އަލުން ރަޖިސްޓަ ބަހައްޓާކަންވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓުމަށް އިޢުލާނު ކުރެވި ފޮށި 

 ފުރުޞަތެއް ދެވުނެވެ. 
ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ދެވުނު މުއްދަތުގައި  ރީރަޖިސްޓަރީވުމަށް ފޯމު މާލެ ފިޔަވައި އެހެންތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި 

 ހުށަހަޅާފައިވާ ތަންތަނާއި އަދަދުތައް 
 10 އައްޑޫ ސިޓީ ިހތަދޫ 

 4 ހއ. އިހަވަންދޫ 
 1 ނ. މަނަދޫ

 1 ގއ. ކޮލަމާފުށި
 1 އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ

 1 ލ. ފޮނަދޫ
 1 ރ. އުނގޫފާރު 

 2 އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ 
 1 ުހޅުދޫ އައްޑޫ ސިޓީ 

 1 ލ. ގަން 
 1 ގދ. ތިނަދޫ

 2 ޏ. ފުވައްމުލައް
 3 ސްރީލަންކާ/ ކޮލަންބޯ 

 

 އް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ދެވުނު މުއްދަތުތަ 

 ތަފްޞީލު  މުއްދަތު 

އިން  2019ޖުލައި  02
 2019ޖުލައި  04

 ދެވުނު މުއްދަތު ވޯޓުލުމަށްަޓކައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް 

 2019ޖުލައި  06
ނޑައަޅާފައިވާ ަޢދަދަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި ުނވާތީވެ، އެ ވޯޓު ފޮށިަތކަށް ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިާވ  ކަ

   މީހުން އެހެން ތަނަކަށް ރަޖިސްަޓރީކުރުމަށް ދެވުނު  މުއްދަތު
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 ވޯޓު ފޮށި 2.9  
 

މާއްދާގައިވާ ގޮތުން ބާ ވަނަ  8ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުެގ ފުރަތަމަ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ އުޞޫލުގެ 

ކައުންސިލުގެ އެްގޒެކެޓިވް ކޮިމޓީގެ އިންތިާޚބުގައި ވޯޓުޮފށި ބަހައްޓާނީ މާލެ ސިޓީއާއި، ާމލެ ސިޓީ ިފޔަވައި އެހެްނ 

ވަކީލުން  5ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްަޓރީ ކުރުމަށް ދެވޭ ފުރުޞަތުގައި އެއަތޮޅެއް ނުވަތަ ިސޓީއެއްަގއި މަދުވެގެން 

ރަޖިސްޓަރީ ވާ ކޮންމެ ރަށެއްގައެވެ. އެގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ ފުަރތަމަ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީެގ  ވޯޓުލުމަށް

 ވޯޓު ފޮށްޓެވެ. 3އިންތިާޚބުގައި ބަހައްޓާފައިަވނީ ޖުމްލަ 
 

 ވޯޓުފޮށިތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ ފުރަތަމަ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގައި ބެހެއްޓި 
 ވޯޓު ފޮށީގެ ނަމާއި ނަންބަރު  ވޯޓު ފޮށީގެ އަދަދު  ތަން 

 2 މާލެ ސިޓީ 
 001، 1-މާލެ ސިޓީ 
 002، 2-މާލެ ސިޓީ 

 ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ފައިނަލް ލިސްޓު ޢާންމުކުރުން  2.10    003، 1-އައްޑޫ ސިޓީ  1 އައްޑޫ ސިޓީ 
 

ވީ ހޮނިހިުރ ދުވަހު ބޭއްިވ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުްނސިލުގެ އެްގޒެކެޓިވް ޮކމިޓީގެ އިންިތޚާބުގެ ޯވުޓ  2019ޖުލައި  13
ގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް ގައި އަދި  2019ޖުލައި  09ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ފައިނަލް ރަޖިސްޓަރީ ދިނުމުގެ ޙައްޤު 

 ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސަިއޓުގައި ޢާްނމު ކުރެވުނެވެ.

ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓުން ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ކެންޑިޑޭޓުން 2.11  

ނޑައަޅާ    އިކުރުން ފަރާތްތަކުން ސޮ  ކަ
ގެ ވޯޓުދިނުމުގެ ަޙއްޤު ލިބިފައިާވ މީހުންގެ  2019ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުނިްސލުެގ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ިއންތިާޚބު 

ަވނަ  2019ޖުލައި  10ލިސްޓުތަކުގަިއ ކެްނޑިޭޑޓުން ުނަވތަ ކެްނޑިޑޭޓުން ަކނޑައާަޅ ފަާރތްތަކުން ސޮއިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު 

 ގައި  2ަޖުދވަލު  ެއއިޢުލާންކޮށްަފއިވާ ާތރީޚުަތއްގުޭޅގޮތުން ކޮށްފަިއވާ އިޢުލާންތަުކގެ ނަްނަބރާއި  ވޯޓުފޮށިތަކާ ހެއްޓިއިންިތޚާުބގައި ބެ



ލެކްޝަންސް ޮކމިޝަން އި ގެ ރިޕޯޓު 2019އިންިތޚާބު ިދވެހިާރއްޭޖގެ ބާ ަކއުންސިުލގެ އެްގޒެކެޓިވް ކޮމިީޓގެ              |   15  

ނޑު  04:00ދުވަހުގެ ހަވީރު  ކެންޑިޑޭޓުްނ ފިޔަވައި އެހެން ހުރިާހ  04އަށް ހުޅުާވެލވުނެވެ. އަދި  08:00އިން ރޭގަ

 ކެންިޑޑޭޓުން ފައިަނލް ލިސްޓުގަިއ ސޮއިކޮށްފައި ވެއެވެ.

 

 

 

 ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިެގންވާ ީމހުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ކެްނޑިޭޑުޓންގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރުުމގެ ތެރެއިން

 

 ރަޖިސްޓަރީގައި ކެްނޑިޭޑުޓންގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރުުމގެ ތެރެއިންވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިެގންވާ ީމހުންގެ 
 

 2ަޖދުވަލު  ގުޭޅގޮތުން ކޮށްަފއިވާ ިއޢުލާންތަކުގެ ނަްނބަާރއި ެއއިޢުލާންކޮށްަފއިވާ ާތރީޚުަތއް ވޯޓުދިުނމުގެ ަހްއޤު ލިބިފަިއވާ މީުހންެގ ރަޖިސްަޓރީއާ

 ގައި 
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 ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިެގންވާ ީމހުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ކެްނޑިޭޑުޓންގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރުުމގެ ތެރެއިން

 
 ބު ވޯޓުލުމުގެ ޙައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ތަފާސް ހިސާ 

 ވޯޓު ފޮށީގެ ނަން  ވޯޓު ފޮށީގެ ނަންބަރު  މީހުންގެ އަދަދު ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްގު ލިބިފައިވާ 

 1 -މާލެ ސިޓީ  001 791
 2 -މާލެ ސިޓީ  002 684
 ޖުމްލަ 1487 1 -އައްޑޫ ސިޓީ  003 12

 އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން 2.12  
 

އަކީ ކޮާބ ކަމާއި، މިއިންިތޚާބަށް ވަުމންާދ  2019 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުނިްސލުެގ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ިއންިތޚާބު

 ތައްޔާރީތަކާ ގުޅޭޮގތުން މަުޢލޫމާުތ ދިނުމަށް ޓީވީ ެޗނެލްތައް މެދުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާތު ެދވުެނވެ.
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  ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޝަރީފު ސަންގު ޓީވީ އަށް މަުޢލޫމާތު ދެއްވަނީ 
 އަްޙމަދު އަކްރަމް ރާއްޖެ ޓީވީ އަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަނީ ރުކޮމިޝަނުގެ މެންބަ

 

 އަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަނީ  ޕީ.އެސް.އެމްކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން 
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ފިޝަލުން ހަމަޖެއްސުމާއި އޮފިޝަލުންނަށް އޮ  ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ 2.13.1   ވޯޓު ނެގުމަށް ތައްޔާރުވުން 2.13   އަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްަވނީ  ވީޓީވީ ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން 

 ތަމްރީން ދިނުން 
 

)ތިނެްއ( ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓުަމްށ  3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުެގ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ އިންިތޚާބުގައި ވޯޓުލުމަްށ 

 މުވަްއޒަުފންތެރިާވނީ ކޮމިޝަނުގެ )ިތނެްއ( ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ޮއިފޝަލުންގެ ގޮތުގަިއ ހަރަކާތް 3ކޮމިޝަނުން ިނންމުމާއެކު 

އޮފިޝަލުން ކަމާއި،  5އެވެ. މިގޮތުން، މާލޭގެ ކޮންމެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވާނީ މެވިކޮމިޝަނުން ނިން ކަމުގައި

 އޮފިޝަުލން ކަމުގައި ކަނޑަެއޅުނެވެ. 3އައްޑޫ ސިޓީ ގެ ވޯުޓލާ މަރުކަޒުަގއި ހަރަކާތްތެރިވާނީ 
ބާ ކައުންސިލުގެ ފުރަތަމަ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ އިންތިާޚބުގައި ވޯޓުލާ ަމރުކަޒުަތކުގައި ތިބި އޮފިޝަލުންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 އަދަދު
 ޖުމްލަ 1-އައްޑޫ ސިޓީ  2-މާލެ ސިޓީ  1-މާލެ ސިޓީ 
5 5 3 13 

 

ވީ ބުދަ ދުވަހު  10ޖުލައި  2019މިއިންތިާޚބުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުންގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮުތން މަޢުލޫާމތު ދިނުމަށް 

 ގަޑިއިރުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުނެވެ. 3
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އައްޑޫ ސިޓީގައި ބަހައްޓާ ވޯޓު  ،އައްޑޫ ސިޓީގައި ކަމުން ަޔވައި ވޯޓު ފޮށްޓެއް ބަހައްޓަނީމިއިންތިާޚބުގައި މާލެ ސިޓީ ފި

)އެކެއް( ފޯކަލް ޕޮއިންޓަކު ޢައްޔަން  1 ރާއިންއައްޑޫ ިސޓީ ކައުްނސިލް އިދާ ފޮށީގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެްއސުމަށް

 ކުރެވުނެވެ.
 ވޯޓު ކަރުދާސް 2.13.2  
 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިުލގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ އިންތިާޚބުގައި ވޯޓުނެގުމަށް ޭބނުންކުރި ވޯޓުކަރުދާްސ 

ފަރުމާކުރުމަށްފަހު، ވޯޓުކަރުާދްސ ޗާޕު ކުރުމުގެ ަމސައްކަތް ަހވާލުކުރީ، ނޮވެލްީޓ ޕްރިންޓަރސް އެްނޑް ޕަބްިލޝަރްސ 

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށެވެ. 

 )ަހތަރުހާސް ފަސްަސތޭކަ ހައެއް( ޯވޓު ކަރުދާހެވެ.  4,506އި ބޭނުންކުރުމަްށަޓކައި ޗާޕުކޮށްފައިވަނީ މި އިންތިޚާބުގަ

ޗެކްކުރެވުނެވެ.  ،ޗާޕުކުރެވުނު ވޯޓު ކަރުދާހުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުރިތޯ ކޮންމެ ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅެއް ވަކިވަކިން ބަލައި

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ީމހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ޗެކްކޮށް ޮކންެމ  ،ވޯޓު ކަރުދާސްތައް ޗެކްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމުމާއެކު

ުނ ޓަަކށް ފޮނުވުމަށް ަކނޑައަޅާފައިވާ ޢަދަދަށް ެސކިއުރިޓީ އުރަތަކުގައި ވޯޓު ކަރުދާސް ބަްނދުކުރެވުނެވެ. ޗާޕު ކުރެވުށްވޯޓު ފޮ

މުވައްޒަފުން ޭބނުންކޮށްގެްނނެވެ.  03ވޯޓު ކަރުދާސްތައް ޗެކްކޮށް ބަންދުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަިޔށް ގެންގޮސްފައިވަނީ 

 ގަޑިއިރު ހޭދަިވއެވެ.  6ކަތަށް މިމަސައް

 ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒުތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުން 2.13.3    
 

އެހެން އިންތިޚާުބ ތަކުގައި ބޭުނންކުރާ ލިޔެކިުޔންތައް އަސްލަަކްށ ބަލައިގެން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުްނސިލުގެ އެްގޒެކެޓިްވ 

ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާ ަމރުކަޒުތަކުގައި ބޭނުންކުރާނެ ޚާްއޞަ ލިޔެކިޔުްނތައް ފަރުމާކޮށް ޕްރިންޓް ކުރުމަށްފަހު ކޮންމެ 

 ޒަކަށް ފޮނުވުަމށް ަތއްޔާރު ކުރެވުނެވެ. ވޯޓުލާ މަރުކަ

އޮިފޝަލުން ތަކެްއޗާއެކު އަްއޑޫ  3މިއިންތިާޚބުގައި އައްޫޑ ސިޓީގަިއ ބެހެއްުޓނު ވޯުޓ ފޮށީގެ ެއންެމހާ ކަންކަމާ ހަވާލުިވ 

ަމށްފަުހ ވީ ހުކުރު ދުވަހުެއވެ. އަދި ވޯޓުލުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ނިންމާލު 12ޖުލައި  2019ސިޓީއަށް ފުރާފައިވަނީ 

)ދޭއް( ވޯޓުލާ މަރުކަޒަްށ  2ވީ އާދީއްތަ ދުވަހުއެވެ. މާލޭގެ  14ޖުލައި  2019އޮފިޝަލުން އެނބުރި މާލެ އަިއސްފައިވަނީ 

 ަގއި  2ޖަދުވަލު  ހިމެނޭޮގތަށް ކޮށްފަިއވާ އިޢުލާްނެގ ނަންބަާރއި ެއއިޢުލާންކޮށްފަިއވާ ތާީރޚު  ށް ޗާޕުކުރި ވޯޓުކަުރދާހުގެ ތަްފޞީލުއިންިތޚާބަ
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ވީ ހޮނިހިރު  13ޖުލައި  2019ބޭނުންވާ ތަކެތި ވޯޓުލާ މަރުކަުޒގެ ވެރިންނަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަީނ ވޯޓުލުން އޮތް ދުވަހު، 

 ގައެވެ. 7:00ދުވަހު ހެނދުނު 
 

 ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒަށް ޮފނުވަންޖެހޭ ތަކެތި ތައްޔާރު ކުރުމުގެ ތެރެއިން 

  ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް 2.13.4  
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ އިްނތިާޚބަްށ ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕުކޮްށ، ވޯުޓކަރުދާސް ބަންދުކޮްށ، އެ 

އަނެއްަތަނށް ނަގުލު ޮކށްފައިވަނީ ުފލުހުންގެ ސަލާމަތާިއ ރައްކާތެރިކަމާ އެކުގައެވެ. އަދި ވޯޓުކަރުދާސް ކަރުދާސް އެއްތަުނން 

ވަަނ ފަންގިފިާލެގ  4ޗެކްކުރުމާއި ބަންދުކުރުމުގެ މަަސއްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް ބިްލޑިންގ ގެ 

ރާތުން ދެއްވިއެވެ. މީގެއިތުރުން، ވޯޓުލުން ފެށިގެްނ ވޯޓުގެ އެންމެާހ ކަންަކްނ ސެކިއުރިޓީ މޯްލޑިވްްސ ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަ

 ނިމެންދެން ވޯޓުލާ މަރުކަުޒތަކުަގއި ފުލުހުންގެ ސެކިޔުރިޓީ ލިބިފައިވާކަންވެސް ފާހަގަ ކުރަމެވެ.
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 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރިވސްާއއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން

 

  އޮބްޒާވަރުންނާއި މޮނިޓަރުން އަދި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން  2.14  ސަރިވސްާއއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިންމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 
ބޭނުންާވ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުެގ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީގެ އިންިތޚާބު އޮްބޒާވްކުރުމަށާއި ޮމނިޓަރކުރުމަށް އެދި 

އިްނ  09:00ވީ ބުދަ ދުވަުހގެ ހެނދުނު  03 ޖުލައި 2019ލިސްޓު ހުށަހެޅުމުެގ ފުރުޞަތު ހުޅުާވލީ، ޖުލައި  ފަރާތްތަކުގެ

އެއްގޮަތްށ  އެހެން އިްނތިޚާުބތަކެކޭ. އާ ހަމަޔަށެވެ 02:00 ެމންދުރުފަހު ވީ ބުދަ ދުވަހުގެ 10ޖުލައި  2019 ،ފެށިގެން

ތު ހުޅުވާލީ ހަމަ އެކަިނ ޞަދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުެގ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީގެ އިންިތޚާބު މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ފުރު

ުހޅުވާީލ  ޞަތުއޮްބޒާވްުކރުމަށް ފުރު މި އިންތިޚާބުރަޖިސްޓަރީކޮްށފައިވާ ނޫސް މަަޖއްލާތަކާއި ޚަބަރު ފަުތރާ އިދާރާތަކަށެވެ. 
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާބ ށެވެ. ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާަތކަ ކަށާއި،އި ރަޖިސްޓަރީކޮްށފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަދިވެހިރާއްޖޭގަ

ކައުންސިލުގެ އެްގޒެކެޓިްވ ކޮެމޓީގެ އިންިތޚާުބ އޮބްޒާވް ކުުރމަށާއި ޮމނިޓަރ ކުރުމަށް ބޭުނންވާ ފަރާތްތަުކން ިލސްުޓ 

 އިންތިާޚބު އޮބްޒާވް ކުރުމަށް އެއްެވސް ޖަމްޢިއްޔާއަކުްނ އަދި ސަރުކާރުގެ ،ވިއިރުތު ުހޅުވާލި ުމއްދަތު ހަމަޞަހުށަހަަޅން ފުރު

ުނވާތީ ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވަނީ ހަމައެކަނި އިންތިޚާބު މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ލިސްޓު ހުށަެހިޅ މުއައްސަސާއަކުން ހުށަަހޅާފައި

 ތަކަށް ހުއްދަ ދީފައިވެއެވެ.ފަރާ 68ޖުމްލަ  ށްމިއިންތިާޚބު ޮމނިޓަރ ކުރުމަ މޮނިޓަރުންނަށެވެ.
 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީގެ އިންތިޚާބު މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް 
 7 ޕަބްލިކް ސަރވިސް ީމޑިއާ  1
 11 ސަންގުޓީވީ 2
 4 ސަން އޮންލައިން  3
 11 ވީ މީޑިއާ 4
 6 އަވަސް  5
 29 ޓީވީ  ރާއްޖެ 6

 68 ޖުމްލަ މޮނިޓަރުންގެ އަދަދު 
 

މިއިންތިާޚބުގައި ކެންޑިޭޑޓުންގެ ގޮތުގައި ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ކެންިޑޑޭޓުންގެ މަންޫދބުންގެ ގޮުތގައި މީހުން ހަމަޖައްސަން 

ހުށަހަޅަން ހުުޅވާިލ އެމީހުންގެ ިލސްުޓ ހުށަހެޅުމަށް އެފުރުޞަތު ުހޅުާވލީ ކެންޑިޭޑޓުްނނަށް ވުމަށް އެދި ފޯމު ، މަބޭނުންވާނަ

 މަންދޫބެއްގެ ނަން ހުަށހަޅުްއވާފައިވެއެވެ. 32ކެންޑޭިޑޓުންގެ ފަރާުތން ޖުމްލަ  22މުއްދަތުގައެވެ. މިމުއްދަތުގައި 

 

 ކެންިޑޑޭޓުްނނާއި ކެންޑިޭޑުޓންގެ މަންދޫބުންަނށް ފާސް ަހވާލު ކުރުމުގެ ތެރެއިން
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ އިޢުލާން ކުރުން  ،ވޯޓު ގުނުމާއި ،ވޯޓު ނެގުމާއި  2.15
  ވޯޓުނެގުމާއި ވޯޓުގުނުން 2.15.1  

)ހައެއް( މެންބަުރްނ  6ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ އިންިތޚާބަްށ ރައީސް، ނައިބު ރައީސް އަދި 

ން ހަވީރު  09:00ގެ ހެނދުނުގެ ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު 13 ޖުލައި 2019އިންތިާޚބު ކުރުމަށްޓަކައި ވޯޓުނެގުން ބޭއްވުނީ، 

  އަށެވެ. 05:00

ނަންބަރު ވޯޓުފޮށި ބަހައްާޓފައިވަނީ އިންިތޚާބާ ބެހޭ މަރުކަޒު )ބަުއ  2-ނަންބަރު ވޯޓުފޮްށޓާއި މާލެ ސިޓީ  1-މާލެ ސިޓީ 

ްއާޓފައިވަނީ އައްުޑ ސިީޓ ހިަތޫދ ނަންބަުރ ވޯޓުފޮިށ ބަހަ 1-ޖަމާލުއްދީން( ގެ ޓްރެއިނިންގ ހޯލުގައެވެ. އަދި އައްޑޫ ިސޓީ 

 ގައެވެ. 24ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލުގެ ކްލާސް ނަންބަރު 

 އައްޑޫމީހުންނެވެ.  955ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުން ތިބި އިރު، ވޯޓުލާފައިވަނީ ޖުމްލަ  1488މިއިންތިާޚބުގައި 

ގައި ނިމި ވަގުތުން ވޯުޓ ފޮށި ބަންދުޮކށްފައިވެއެވެ.  05:00ސިޓީގައި ެބހެއްޓި ވޯޓުޮފށީގެ ޯވޓުލުން ވޯޓުީލ ދުވަހުގެ ހަވީރު 

އާ ހަމައަށް ކިޔޫގައި ވޯޓުލުމަށް ިތިބ  5:00)ދޭއް( ޯވުޓފޮށި ބަންދު ކޮްށފައިވަނީ، އެދުަވހުގެ ހަވީރު  2މާލޭގައި ބެހެއްޓި 

މިނިޓް ފަހުން ޮކންމެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއްގަިއ ވޯޓު  30ލާ ނިމުުމްނނެވެ. ވޯުޓފޮށި ބަންުދ ކުރުމަށްަފހު ހުރިހާ އެންމެން ޯވޓު

 ފަށާފައިވެއެވެ.ގުނަން 

ގަޑިއާއި، ވޯޓު ފޮިށތަްއ  ޯވޓު ލާން ފެށި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުެގ ފުރަތަމަ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގައި
 ނަތީޖާ އިުޢލާން ކުރި ގަޑިތައް ބަންދުކޮށް، ުގނައި، 

ވޯޓުފޮށި ބަްނދު  ވޯޓުލާން ފެށިަގޑި  ތާރީޚު  ތަން 
 ކުރި ގަޑި

ވޯޓު ގުނަން ފެށި 
 ގަޑި 

ނަތީޖާ އިޢުލާން 
 ކުރި ގަޑި

، 13ޖުލައި  2019 1-މާލެ ސިޓީ 
 ހޮނިހިރު 

9:030 17:05 17:35 22:40 
 23:45 17:35 17:05 09:08 2-މާލެ ސިޓީ 

  18:00 17:30 17:00 09:55 1-އައްޑޫ ސިޓީ 
ވޯޓު ގުނައި ނިމުމުން ވަގުތީ ނަތީޖާ ހަދައި، ވަގުތީ ނަތީޖާ އެ މަރުކަޒެއްގައި އިޢުލާން ކުރުމަށްފަހު މަރުކަޒުގައި 

 ެވރިފައި ކުރިއެވެ.އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ޮފނުވުމުން،  ފެންނާނޭެހން ޢާންމު ކުރިއެވެ. އަދި ވަގުތީ ަނތީޖާތައް 
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 ސިޓީ  މާލެ –ވޯޓުލުމުގެ ތެރެއިން 

 
 ސިޓީ  މާލެ –ވޯޓުލުމުގެ ތެރެއިން 
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  މާލެ ސިޓީ  –ވޯޓުލުމުގެ ތެރެއިން 
 މާލެ ސިޓީ  –ވޯޓުލުމުގެ ތެރެއިން 
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 މާލެ ސިޓީ – ވޯޓު ގުނުމުގެ ތެރެއިން
 

  މާލެ ސިޓީ –ވޯޓު ގުނުމުގެ ތެރެއިން 
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  އިޢުލާންކުރުން ވަގުތީ ނަތީޖާ ކޮމިޝަނުން 2.15.2 
ވީ ހޮނިހިުރ ދުވަހު ބޭއްވި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންިސލުގެ އެގްޒެެކޓިވް ޮކމިޓީގެ އިންިތޚާބުގެ ވަުގީތ  13ޖުލައި  2019

  މީޑިއާ މެދުވެިރކޮށެވެ. ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު  13ޖުލައި  2019 ،ނަތީޖާ ކޮމިޝަނުން އިޢުާލން ކޮްށފައިވަނީ
      އިޢުލާން ކުރުމުގެ ތެރެއިންކޮމިޝަނުްނ ވަގުތީ ނަތީޖާ 

 ސެކިއުރިޓީ އުރަ އަލުން ކެނޑުން 2.15.3  
 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުެގ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ޮކމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަްށ 

ގެ ވޯޓު ކަރުދާސް ބަންދުކޮްށފައިާވ  1-ސިޓީ  އަދި އައްޑޫ، 2-މާލެ ިސޓީ ، 1-ހުށަހެުޅނު މައްސަލައަކާ ުގޅިގެްނ މާލެ ސިޓީ 

ނޑުމަށްފަހު ުގނާފައިަވީނ  ނޑަން ެޖހުނެވެ. ވޯޓު ކަރުދާސް ބަންދުކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކެ ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކަ

 02އިން ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ތެރެ 18ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުެގ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެްނބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ 

 )ދޭއް( ކެންިޑޑޭޓަަކށް ލިބިފައިވާ ވޯޓުތަކެވެ.

ވޯޓު ކަރުދާސް ބަންދުކޮށްފައިވާ ެސކިއުރިޓީ އުރަ ކަނޑާ ސަަބާބއި، ވޯޓު ކަރުދާސްތައް ގުނަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނާއި ގަޑި 

ރުވުަމށް ހުރިހާ ކެންޑިޭޑޓުންަންށ މިއިންތިާޚބުގައި ވާދަކުރި ހުރިހާ ކެންޑިޭޑޓުންަނށް އަންގައި، އެގަޑިއަށް ުގނާ ތަނަށް ހާޒި

 ދަޢުވަތު އެރުވުނެވެ.

ނޑައި ވޯޓުތައް ުގނާފައިވަނީ  ވީ އާދީއްތަ  14ޖުލައި  2019ވޯޓު ކަރުދާސްތައް ބަްނދުކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކަ

)ބައު ޖަމާލުއްީދން( ެގ  ގައެވެ. މާލޭގައި މިމަސައްކަތް ކުިރޔަށް ގެންޮގްސފައިވަނީ އިންިތޚާބާ ބެހޭ މަރުަކޒު  13:30ދުވަހުގެ 

 ގެންގޮސްފައިވަީނ، އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާަގއެވެ. ސިޓީގައި މިމަސައްކަތް ކުިރޔަށްޓްރެއިނިންގ ހޯލުގައެވެ. އައްޑޫ 
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 އައްޑޫ ސިޓީ  –ކެނޑުމުގެ ތެރެއިން  3ސެކިއުރިޓީ އުރަ 

 

 މާލެ ސިޓީ  –ކެނޑުމުގެ ތެރެއިން  3ސެކިއުރިޓީ އުރަ 
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 މާލެ ސިޓީ  –ކެނޑުމުގެ ތެރެއިން  3ސެކިއުރިޓީ އުރަ 
 ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާން ކުރުން  2.15.4 
 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮިމޓީގެ އިންިތޚާބުަގއި ރައީސް ކަމަށާއި، ނައިުބ ަރއީސް ކަމަށާއި، މެންަބުރ 

ހޮވުނު ފަރާތްތައް އެނގޭނެހެން މިއިންތިާޚބުގެ ރަސްީމ  އެމަޤާމުތަކަށްކާއި ކަމަށް ވާދަކުރި ކެންޑިޑޭޓުްނނަްށ ލިބިފައިވާ ވޯޓުތަ

ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު ވަނީ އިޢުލާން ކުރެވިފައެވެ.  14ޖުލައި  2019ނަތީޖާ ތަްއޔާރުކޮށް، ކޮމިޝަުންނ އެންޯޑޒްކުރުމަށްފަުހ، 

އާއި ދިވެހި ސަރުކާރުެގ ރަސްމީ ނަތީާޖ ޢާންމު ކުރުމަްށ ކޮށްފައިވާ  އިޢުާލން އިލެްކޝަންސް ކޮމިަޝނުގެ ެވބްސަިއޓުގަ

 ގައި  3މެްނަބރުްނގެ މަޢުލޫާމތު ޖަުދވަލު އިންިތޚާުބވެފަިއވާ         ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރެވުެނވެ. 



ލެކްޝަންސް ޮކމިޝަން އި ގެ ރިޕޯޓު 2019އިންިތޚާބު ިދވެހިާރއްޭޖގެ ބާ ަކއުންސިުލގެ އެްގޒެކެޓިވް ކޮމިީޓގެ              |   30  

  ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާން ކުރުމުގެ ތެރެއިން 
  
        

  ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާން ކުރުމަށްފަހު މީޑިއާއަށް އިންޓަވިއު ދިނުމުގެ ތެރެއިން 
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 އާއި މާލީކަންކަން  ފައިސާ  2.16
  

 ޚަރަދު ރިޕޯޓް  ޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ އް ދިވެހިރާ 
 9,060.00 ޖުމްލަ:  7,995.00 މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދުއެތެރޭގައި ވައިގެ  ރާއްޖޭގެ 003 221 1,065.00 އެތެރޭގައި އެއްގަމު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު ރާއްޖޭގެ 002 221 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  221
 13,855.00 ޖުމްލަ:  13,855.00 ސައިފަދަ ތަކެތި  އޮފީހުގެ ޚިދުަމތުގައި އުޅޭވަގުތުަގއި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމައި 004 222 އަގު  އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ  222
    216,347.59 ޖުމްލަ:  15,100.00 އޮީފސް ހިންގުމުގެ ިޚދުމަތުގެ ޚަރަދު  އެހެނިހެން 999 223 198,847.59 ޗާޕުކުރާ ތަކެީތގެ ޚަރަދު ޢާންމު ފައިދާއަށް 020 223 2,400.00 ކުއްޔާއި ބިމުގެ ކުލި  ޢިމާރާތުގެ 005 223 ޚަރަދު  ޚިދުމަތުގެ އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ  223

            239,262.59 ޖުމްލަ ޚަރަދު:  
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ަ ޖުމްލ

Total

ELIGIBLE VOTERS ް ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްގު ލިބިފައިވާ މީހުނ

Male 792 ް ފިރިހެނ

Female 695 ް އަންހެނ

Total 1478 ަ ޖުމްލ

VOTERS ް ވޯޓު ދިން މީހުނ

Male 512 ް ފިރިހެނ

Female 443 ް އަންހެނ

Total 955 ަ ޖުމްލ

VALID VOTES ު ސައްޙަ ވޯޓ

Votes 7170 ު ވޯޓ

Percentage 94% ަ އިންސައްތ

INVALID VOTES ު ބާތިލް ވޯޓ

Votes 185 ު ވޯޓ

Percentage 2% ަ އިންސައްތ

NOT VOTED ު ބާތިލް ވޯޓ

Votes 285 ު ވޯޓ

Percentage 4% ަ އިންސައްތ

ELIGIBLE VOTERS ް ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްގު ލިބިފައިވާ މީހުނ

No. of Eligible Voters 1478 ު ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދ

No. Of Voters 955 ު ވޯޓުދިން މީހުންގެ އަދަދ

Voter turnout 64.61% ަ ވޯޓުދިން މީހުންގެ އިންސައްތ

ް ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުނ

ELIGIBLE VOTERS SUMMARY

                       ވޯޓުދިން މީހުންގެ ތަފާސް ހިސާބު  2.17
1487 
 ނުދޭ ވޯޓު  1487
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1487 

955 02004006008001000120014001600
 ވޯޓު ދިން މީހުން ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުން

 ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުން

 ވޯޓުދިން އަދި ނުދޭ މީހުންގެ އިންސައްތަ 35% 65%

 ސައްޙަ ، ބާތިލް އަދި ނުދޭ ވޯޓު %4 %2 %94 ވޯޓު ނުދޭ އިންސައްތަ ވޯޓުދިން އިންސައްތަ

 ނުދޭ ވޯޓު ބާތިލް ވޯޓު ސައްޙަ ވޯޓު
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 ނިންމުން   .3
 

އިންިތޚާބުގެ ޯވުޓ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުްނސިލުގެ އެްގޒެކެޓިވް ޮކމިޓީގެވީ ހޮނިހިުރ ދުވަހު ބޭއްިވ  13ޖުލައި  2019

ަނތީޖާ އިޢުލާންކޮށް ިނމިފައިވާތީ އެކަން އުފަލާއެކު އިންތިޚާބުގެ ނެގުމުގެ މަސައްކަތްކޮށް ނުހަނު އަމާންކަމާއި އޮމާންކަމާއެކު 

  .ފާހަގަ ކުރަމެވެ
 ،ނިންމާލެުވނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިުލގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ އިންތިާޚބުގެ މަސައްކަތްތައް ކާިމޔާބުކަމާއެކު

އިލެކްޝަްނސް ކޮމިޝަނުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަުފންނާއި އަދި އިންތިާޚބުެގ  ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ެމންބަރުންނާއި

ިމ  ،މަސައްކަތުންނެވެ. އެހެންކަމުންބުރަ  އަދި މިންނެތް ފަރާތްތަކުގެމަސައްކަތުގައި އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވި 

މަސައްކަތުގައި ުއޅުުނ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަްށ އިލެކްޝަްނސް ކޮމިޝަންެގ ހުރިހާ މެްނބަރުންގެ ފަރާތުްނ ޝުކުުރ  މުހިންމު

ފޫހިކަމެއް ވަރުބަިލ ދަންނަވަމެވެ. މި ޝުކުރު މި ަމސައްކަތުގައި ުއޅުނު އެންެމންަނށް އިޖްމާލީ ގޮތެއްގައި ިމ ރައްުދކުރަނީ 

މާލެ ސިޓީ މިންނެތް މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރަމުންނެވެ. އަދި މި ޝުކުރުގައި  ބުރަ އަދި ކުރިއެންމެން ކަމެއެއްނެތި

މި އިްނތިޚާަބށް ހަމަޖައްސަާވފައިާވ  ގެ އިދާރާއިންަކއުންސިލް ފިޔަވައި މި އިންިތޚާބުގައި ޯވުޓފޮށި ބެހެއުްޓނު ައއްޑޫ ސިޓީ

ތިޚާބުގެ ސަލާމަތާއި ރަްއކާތެރިކަން ބެލެހެއްޓި މޯްލޑިްވްސ އިން  ވައްޒަފުްނނާއި،އެ އިދާރާގެ އެންމެހާ މު ،ފޯކަލްޕޮއިންޓާއި

އެކި ގޮތްގޮތުން މި އިންތިޚާބުގެ މަަސއްކަތްތަކަށް އެހީވެދެއްވި  ،މީޑިއާގެ އެންމެހައި ފަރާތްތަކާއި ،ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި

 .ނިންމާލަމެވެ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ ވެރިްނނާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތައްވެސް ޝާމިލްކުރަމުން މި ރިޕޯޓު
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 1-ޖަދުވަލު 

 ކަލަންޑަރު  މަސައްކަތު  ގެ  2019 އިންތިޚާބު  ކޮމިޓީގެ  އެގްޒެކެޓިވް  ކައުންސިލުގެ  ބާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
 ދުވަސް  ތާރީޚް  މީލާދީ ތަފްޞީލު  ހަރަކާތުގެ ފަރާތް  ވިލަރެސްކުރާ
އިލެކްޝަންސް 

 ހޮނިހިރު  // ލު އެކުލަވާލުން ސޫއިންތިާޚބަށް ޚާްއސަ އު ޔުިނޓް ކޯޑިނޭޝަން/ލީަގލް 
 ހޯމަ // ކުރުން  އިންތިާޚބަށް ޚާްއސަ އުސޫލު ތައްޔާރުކޮށް ގެެޒޓް މީޑިއާ ޔުިނޓް/ލީގަލް ުޔނިޓް 

އެކުލަވާލައި ޝަކުވާ  އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންްޓސް ބިއުރޯ ލީގަލް ޔުިނޓް 
 ހޯމަ // ހަމަޖެްއސުން ބެލޭނެ އިންިތޒާމް 

އިލެކްޝަންސް ޯކޑިނޭޝަން 
ފުރުޞަތު  އިންތިާޚބަށް އިޢުލާނު ކުުރމާއި ކުރިމަތިލުމުގެ ޔުނިޓް 

 ހޯމަ // ހުޅުވާލުން 
 ހޯމަ // ވޯޓަރސް ރަޖިސްަޓރީ އެކުލަވާލުން ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން 
 ކޮމިޝަނުގެ ވެްބސައިޓްގައިވޯޓަރސް ރަޖިސްަޓރީ  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން 

ޝާޢިއުކޮށް ސަރުކާރުގެ ގެެޒޓް ކުރުން، ޝަކުވާއަށް 
 އަންގާރަ 2/7/2019 ދުަވސް( 3ފުރުޞަތު ހުުޅވާލުން )

އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލާ ީމހުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން 
 އަންގާރަ 2/7/2019 ދުަވސް( 3ހުޅުާވލުން ) ފުރުޞަތު

 ބުރާސްފަތި  4/7/2019 ތާރީޚު  ވޯޓަރސް ރަޖިސްަޓރީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެުޅމުގެ ފަހު ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން 
އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލާ ީމހުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ފަހު  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން 

 ބުރާސްފަތި  4/7/2019 ތާރީޚު 
އިލެކްޝަންސް ޯކޑިނޭޝަން 

 ހުކުރު 5/7/2019 ޕޮއިންޓުން ހަމަޖެއްސުން ފޯކަލް  ޔުނިޓް 
އިލެކްޝަންސް ޯކޑިނޭޝަން 

 ހުކުރު 5/7/2019 ތާރީޚް  އިންތިާޚބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްަދތު ހަމަވާ ޔުނިޓް 
އިލެކްޝަންސް ޯކޑިނޭޝަން 

ކެންިޑޑޭޓުންގެ ަނންތައް ތަރުީތުބކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  ޔުނިޓް 
 ހުކުރު // ުކރުން ތާރީޚާއި ަގޑި އިޢުލާން ތަނާއި

އިލެކްޝަންސް ޯކޑިނޭޝަން 
 ހުކުރު 5/7/2019 ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާނެ ތަްނތަން ހޯުދން  ޔުނިޓް 

އިލެކްޝަންސް ޯކޑިނޭޝަން 
ގުރުއަތުލުމާއި  ކެންިޑޑޭޓުންގެ ަނންތައް ތަރުީތުބކުރުމަށް ޔުނިޓް 

 ހޮނިހިރު  // ނަންތަްއ އިޢުލާން ކުރުން
ނޑައަޅާފައިވާ ަޢދަދަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި ސެކްޝަން ރަޖިސްޓްރޭޝަން  ނުވާތީެވ، އެވޯޓު  ކަ

 ފޮށިތަކަށް ަރޖިސްޓަރީކުރި މީހުްނ އެހެންތަނަކަށް
 ހޮނިހިރު  6/7/2019  ދުވަސް( 1ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ުހޅުވާލުން )

އޮފިޝަލުން  ވޯޓު ނަގާ މަރުކަޒުތަކުގައި ޙަރަާކތްތެރިވާ ހިޔުމަން ރިސޯްސ ސެކްޝަން 
 އާދިއްތަ 7/7/2019 ހަމަޖެއްސުން 
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 ދުވަސް  ތާރީޚް  މީލާދީ ތަފްޞީލު  ހަރަކާތުގެ ފަރާތް  ވިލަރެސްކުރާ
 އާދިއްތަ 7/7/2019 ނަތީޖާ ޝީޓު ތައްޔާރުކުުރން  އައި.ޓީ 

އިލެކްޝަންސް ޯކޑިނޭޝަން 
 މާލެއިން ބޭރުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުޮފށީގެ އޮފިޝަލުންގެ ދަތުރުގެ ޔުނިޓް 

 އާދިއްތަ 7/7/2019 އިންތިޒާްމތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ިރކުއެސްޓް ފޮނުވުން 
އިލެކްޝަންސް 

 އާދިއްތަ 7/7/2019 ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕަށް ދިުނން  ކޯޑިނޭޝަން/ޕްރޮކިއޮމަންޓް 
އިލެކްޝަންސް ޯކޑިނޭޝަން 

ވޯޓު ކަރުދާހުގެ ނަމޫނާ ތައްޔާރުޮކށް ކޮމިޝަނުން ފައިނަލް  ޔުނިޓް 
 ހޯމަ 8/7/2019 ކުރުން

އިލެކްޝަންސް ޯކޑިނޭޝަން 
 ހަމަެޖއްސުމަށް ޕްރޮކިއޮމަންޓްދަތުރު ފަތުރުގެ އިންިތޒާމު  ޔުނިޓް 

 އަންގާރަ 9/7/2019 ސެކްޝަނުގައި އެދުން 
 އަންގާރަ 9/7/2019 ފައިނަލް ވޯޓަރސް ރަިޖސްޓަރީ އާންމުކޮށް އިއުލާނު ކުރުން ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން 
ނަގާ މަރުކަޒުތަަކށް ފޮނުވަްނޖެހޭ ވޯޓަރސް ރަޖިސްޓަރީ  ވޯޓު  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން 

ތަްއޔާރުޮކށް އިލެކްޝަންސް  ޕްރިންޓްކޮށް ފޮނުވުމަށް
 ބުދަ  10/7/2019  ކޯޑިނޭޝަން ޔުިނޓާ ޙަާވލުކުރުން

ވޯޓަރސް ރަޖިސްަޓރީގައި ކެންިޑޑޭޓުންގެ ފަރާތުން ސޮއި  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން 
 ބުދަ  10/7/2019  ކުރުން

އިލެކްޝަންސް 
 ބުދަ  10/7/2019 ޗާޕުޮކށް ނިންމުން ވޯޓު ކަރުދާސް  ކޯޑިނޭޝަން/ޕްރޮކިއޮމަންޓް 

އިލެކްޝަންސް ޯކޑިނޭޝަން 
 ބުދަ  10/7/2019 ވޯޓު ކަރުދާސް ޗެކްކުރުން  ޔުނިޓް 

ވޯޓަރ އެންޑް ސިވިކް 
ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ އޮފިޝަުލންގެ ޓްރެއިނިންގ ކުރިޔަށް  އެޑިއުކޭޝަން ސެކްަޝން 

 ބުދަ  10/7/2019 ގެންދިޔުން 
އިލެކްޝަންސް ޯކޑިނޭޝަން 

 ޥޯޓު ކަރުދާސް ވޯޓުނަގާ މަރުކަަޒށް ޮފނުވުމަށްޓަކައި ޕެކްކޮށް ޔުނިޓް 
 ބުރާސްފަތި  11/7/2019 ނިންމުން 

އިލެކްޝަންސް ޯކޑިނޭޝަން 
 ވޯޓުކަރުދާހާއި ވޯޓުލުމަށް ޭބނުންުކރާ ސާމާނާއެކު އޮފިޝަލުން ޔުނިޓް 

 ހުކުރު 12/7/2019 ފުރުން
އިލެކްޝަންސް ޯކޑިނޭޝަން 

 ޔުނިޓް 
 ހުކުރު 12/7/2019 ކުރުން  އިޢުލާން ތަފްޞީލު ކަރުދާހުގެ ވޯޓު ޗާޕުކުރި

އައި.ޓީ/އެޑްމިން/އިލެކްޝަންސް 
 ހޮނިހިރު  13/7/2019 އަށް( 05:00ން ހަވީރު  09:00ވޯޓުނެގުން )ެހނދުނު  ކޯޑިނޭޝަން/ީމޑިއާ ުޔނިޓް

އައި.ޓީ/އެޑްމިން/އިލެކްޝަންސް 
 ހޮނިހިރު  13/7/2019 ން ފެށިގެން( 5:30 ވޯޓު ގުނުން )ަހވީރު ކޯޑިނޭޝަން/ީމޑިއާ ުޔނިޓް

އައި.ޓީ/އެޑްމިން/އިލެކްޝަންސް 
 ހޮނިހިރު  13/7/2019 ވަގުތީ ނަތީޖާ އިޢުލާން ކުރުން  ކޯޑިނޭޝަން/ީމޑިއާ ުޔނިޓް

މީޑިއާ ޔުިނޓް/އިެލކްޝަންސް 
 އާދިއްތަ 14/7/2019 ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާނު ކުރުން  ކޯޑިނޭޝަން 
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     2 -ޖަދުވަލު 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާންތައް 

 ތާރީޚު  ނަންބަރު  އިޢުލާނުގެ ތަފްޞީލު 

 2019ޖުލައި  CA-2019/190 01(A) އިންތިާޚބަށް އިޢުލާން ކުރުން 
 2019ޖުލައި  DA 01(A)-2019/191 ޤާިއމުކުރުން ނިޒާމު ހުށަހެޅުމުގެ ޝަކުވާ

 2019ޖުލައި  CB-2019/194 03(A) އޮބްޒާވަރުން ހޯދުަމށް 
 2019ޖުލައި  CB-2019/195 03(A) މޮނިޓަރުން ހޯދުމަށް 

 2019ޖުލައި  CA 05(A)-2019/198 ބަހައްޓާ ވޯޓުޮފށިތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 
 2019ޖުލައި  CA 05(A)-2019/197 ކެންިޑޑޭޓުންގެ ގުރުއަތު ނެުގން އޮްނނަ ތާރީޚާއި، ަތނާއި، ަގޑި އެންގުން 

 2019ޖުލައި  CA 06(A)-2019/199 ކެންިޑޑޭޓުންގެ ަނން ތަރުީތބު ކުރުމަށްފަހު އެކަން ޢާންމު ކުރުން 
ނަޑއެޅުމާ ވޯޓު ބާިޠލް ވޯޓާއި ޞައްޙަ  2019ޖުލައި  DA 08(A)-2019/205 ުގޅޭ  ކަ

 2019ޖުލައި  DA 11(A)-2019/207 ކެމްޕެއިން ކުރުން މަނާ ވަގުތުތައް
ޢާންމުކުރުމާއި ިލސްޓަށް އްޤު ިލބިފައިވާ ީމހުންގެ ލިސްޓު ޙަ ދިނުމުގެވޯޓު

 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުަޞތު ހުޅުވާލުން 
(A) EA-2019/192 02 ި2019 ޖުލައ 

 
ރަޖިްސޓަރީވުމަްށ  ވޯޓުލުމަށްޓަކައި މާލެ ފިޔަވައި އެހެން ތަނެއްގައި

 ހުށަހަޅާ ފޯމު ބަަލއިގަތުން
 

(A) EA-2019/193 02 ި2019 ޖުލައ 
 
 

ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރިނަމަވެސް ވޯޓު ފޮށި ެބހެއްޓުމަށް 
ނޑައެޅިފައިވާ އަދަަދށް މީހުން ހަަމނުވެގެން ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލުވާ  ކަ

 މީހުން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން 
 

(A) EA-2019/196 05 ި2019 ޖުލައ 
 

 2019ޖުލައި  EA-2019/202 09 (A) ޢާންމު ކުރުން ިލސްޓުމީހުންގެ ފައިނަލް  ފައިވާވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްގު ިލބި
 2019ޖުލައި  CA-2019/208 12(A) އިންތިާޚބަށް ޗާޕުކޮށްފައިވާ ޯވޓު ކަރުދާހުގެ ތަފްޞީލު 

 2019ޖުލައި  CA-2019/209 14(A) އިންތިާޚބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ 
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     3 -ޖަދުވަލު 

 ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ 

  CA-2019/209(A):ނަންބަރު
ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ  13ޖުލައި  2019 އިޢުލާން 

 ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ.

 ކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާރައީސް 
:ބާޠިލް ވޯޓު  11 ޞައްޙަ ވޯޓު: 944 2 މާލެ  ، މީނާޒް ހ.ޙަމީދު،  މައުމޫން 543 1 މީދޫ  .ސ ،ޙުސްނުއްސުޢޫދު، ހަސަންކާރިގެ 401 ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް  ވޯޓު  ލިބުނު  :ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު 1487 ޖުމްލަ ވޯޓު: 955  އަދަދު: މީހުންގެ ވޯޓުލީ 955  އިންސައްތަ: މީހުންގެ ވޯޓުލީ 64.18%   

 

 ނައިބު ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ
:ބާޠިލް ވޯޓު  24 ޞައްޙަ ވޯޓު: 931 2 ޑޯންޝައިން، މާލެ. މުޢިއްޒު، މއ هللاޢަބްދު 792 1 ވެލިދޫ  .ނ ،ޙަލީމް، އެލްޕާޝޯ މުޙައްމަދު 139 ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް  ވޯޓު  ލިބުނު   ޖުމްލަ ވޯޓު: 955 
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:ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު 1487 އަދަދު: މީހުންގެ ވޯޓުލީ 955  އިންސައްތަ: މީހުންގެ ވޯޓުލީ 64.18%   
 

 މެންބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ
 17 މާލެ  ،ކޮކާހަނދުވަރުގެ މ. ،ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު 445 16 މާފަރު  އީޓުޖެހިގެ، ނ. ،ޢަބްދުއްސަލާމް ޢާރިފް 192 15 އިހަވަންދޫ  .ހއ ،ޢަންބަރީގެ  ،ޢަބްދުލްމާނިޢު ޙުސައިން 342 14 މީދޫ  ޝަބްނަމްވިލާ، ސ.، ޝަބާބް ރަޝީދު 233 13 3361 ނަންބަރު ރސ .ދަފްތަރު، މުޙައްމަދު ވަޙީދު ނަޖީބު 26 11 ސިތާރާވާދީ، މ. މުލައް ،މުޙައްމަދު ފައިޞަލް 631 10 ފީއަލި ރޭވަވިލާ، ފ.، މުޙައްމަދު ފަރީދު 226 9 މ. ހަޒާރުމާގެ، މާލެ ، މުޙައްމަދު ޝަފާޒު ވަޖީހް 188 8 ކުޅުދުއްފުށި  .ދހ ފިނިފެންޖަންބުގެ، ،ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް 331 7 ގ. މަލްވިނަ، މާލެ ،ޒުބައިރު އަޙްމަދުމަނިކު 17 6  މ. ބަޑިކުޅިމާގެ، މާލެ، އަނަސް ޢަބްދުއްސައްތާރު 361 5 ވިލިނގިލި  .ގއ ،ބީޗުހައުސް ،ޢަލީ ޝާހް 162 4 ގައްދޫ  ކަނީރުވިލާ، ގދ.، ޒިމްނާ ޢަބްދުލްމުޙްސިން 215 3  ހުޅުދޫ ދެތަޑިމާގެ، ސ.، ޞަފާ ޝަރީފް 320 2 މއ. ޑޯންޝައިން، މާލެ، އަޙްމަދު މުޢިއްޒު 627 1 މާލެ ، ގުރުސް ހ.، އަނާރާ ނަޢީމް 343 ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް  ވޯޓު  ލިބުނު 
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:ބާޠިލް ވޯޓު  150 ނުދޭ ވޯޓު: 285 ޞައްޙަ ވޯޓު: 5295 19 ކެތި، މާލެ ހ. ،އާމިނަތު އަރީޖް ޙުސައިން 280 18 މާލެ އަރީކާ،  މ.، މުޙައްމަދު އަޞީލް ޙަސަން 356 :ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު 1487 ޖުމްލަ ވޯޓު: 5730  އަދަދު: މީހުންގެ ވޯޓުލީ 955  އިންސައްތަ: މީހުންގެ ވޯޓުލީ 64.18%   
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ  ދުވަހަށް އަހަރު  3 އޮތް ކުރިއަށް  ނަތީޖާތަކުގައިވާގޮތުން އިންތިޚާބުގެ  މި ،ވީމާ

 .މިދަންނަވަނީއެވެ މީހުން ވެފައިވާ  އިންތިޚާބު މަތީން ހަމަތަކުގެ ޤާނޫނީ އެގެޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މަޤާމްތަކަށް

 ރައީސް ކަމަށް،

މާލެ   ،މީނާޒް. ހ ،ޙަމީދު މައުމޫން 1  
 ނައިބު ރައީސް ކަމަށް،

މާލެ ،ޑޯންޝައިން. މއ ،މުޢިއްޒު هللاޢަބްދު 2  
 ،މެންބަރުކަމަށް

 މ. މުލައް މުޙައްމަދު ފައިޞަލް، ސިތާރާވާދީ، 1
 އަޙްމަދު މުޢިއްޒު، މއ. ޑޯންޝައިން، މާލެ 2
 ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، މ. ކޮކާހަނދުވަރުގެ، މާލެ  3
  މ. ބަޑިކުޅިމާގެ، މާލެ އަނަސް ޢަބްދުއްސައްތާރު،  4
 މުޙައްމަދު އަޞީލް ޙަސަން، މ. އަރީކާ، މާލެ  5
 އަނާރާ ނަޢީމް، ހ. ގުރުސް، މާލެ  6

 

 މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.  

 1440ޛުލްޤަޢިދާ  11
 2019ޖުލައި  14
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