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لمينުرުهުالحمد ىުوالساުوالصاު،الع ءުأشرفުع ي ينުاأن ينު،والمرس ުمحمدުن

ى هުآلهުوع  أجمعينުوصح
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ުކޮމިޝަނުގެުރައީސްގެުބަސްު .1
ު

ުގަދަ ުކުރައްވާ ުތަކުރާރު ުުއަހަރުތައް ުކީރިތިވަންތަ ުކުރައްވައިުهللا ުތަރުީތބު ުކަންކަން ުދުވަހުެގ ުއަހަރު ުކުރަމެވެ. ުޙަމްދު އަްށ

ގެުވާގިފުޅާއެކުުއިލެކްޝަންސްުهللاުވަނަުއަހަރަކ2016ުުީދަސްކޮށްދެއްވިުމުޙައްމަދުުނަބިއްޔާުއަށްުޞަލަވާތްުކިޔަވަމެވެ.ުފައިބެު

ު-ކަންތައްތަކެއްުޙާޞިލުކުރިުއަހަރެކެވެ.ުމިގޮތުން:ތަކާުއެކުުގިނަުކަންތައްތަކެއްުރާވައި،ުތަފާތުުގޮންޖެހުންުކޮމިޝަނުންު

 ުިދިވެހިރާއްޖޭގެުޑިމޮކްރަސީުހަރުދަނާުކޮށްުދުނިޔޭގެުފެންވަރުގައިުފައިހަމަކުރުމަށްުފަށާުމަސައްކަތުގެުތެރެއިންުދިވެހިރާއްޖޭގައ

ު ުޑިމޮކްރަސީ ުފުރަތަމަ ުއެރައްޔިުބޮޑުުހަފްތާބޭއްވުނު ުހޯރަފުށީގައި ުއެހީތެރިކަމާއެކުތިލަދުންމަތީ ުފުރިހަމަ ބޭއްވުނެވެ.ުުތުންގެ

ުގެުއެުއަދި ުވެބް ުއޭ ުހިންގުންތެރިޔާ ުހީވާގި ުޖަމާޢަތުގެ ުއިލެކްޝަންތަކުގެ ުދުނިޔޭގެ ުޖެނެރަލްުުރަސްމިއްޔާތުގައި ސެކްރެޓަރީ

ު ުޔޮންގްމިސްޓަރ ުުހައިުުކިމް ުއިންތިޚާބީ ުދެމެދު ުއާ ުވެބް ުއޭ ުއާއި ުމިކޮމިޝަން ުކުރެވުނެވެ. މަސައްކަތުގައިުޝަރަފުވެރި

ު)އެމް. ުރަސްމީކޮށް ުއިންތިޚާބީުުޔޫު.އޯުއެހީތެރިވުމަށް ުއެހީއާއެކު ުދީލަތި ުސައުތުކޮރެއާގެ ުމިގޮތުން ުވެވުނެވެ. ުއެއްބަސް އަށް(

ުކުރުމުގެުމަސައްކަތްުފެށުނެވެ.ުވޯޓިންގުތަޢާރަފް-މަސައްކަތްުހަރުދަނާކޮށްުތަރައްޤީުކުރުމުގެުގޮތުންުރާއްޖެއަށްުއީ

 ު ުއޮފް ުސައުތްފޯރަމް ުއޮފް ުބޮޑީސް ުމެނޭޖްމަންޓް ުވަރަށްުުއިލެކްޝަންސް ުބައްދަލުވުން ުހަތްވަނަ ުގެ ު)ފެމްބޯސާ( އޭޝިޔާ

ުބޭއްުވނެވެ. ުގައި ުރިސޯރޓް ުއައިލެންޑް ނޑޮސް ުބަ ުއިލެކްޝަންުކާމިޔާބުކަމާއެކު ުކްެރޑިބަލް ުފޯރ ުު"ސް"ޓެކްނޮލޮޖީ

ުމެ ުމައްޗަށް ުކުރިުންމައުޟޫޢުގެ ުމަޝްވަރާކޮށް ުޤައުމުތަކުން ުއަހަރުބަރ ުއޮތް ުއެއަށްުުއަށް ުރާވައި، ުަމސައްކަތް ދުވަހުެގ

ުމިދައުރު ުފެމްބޯާސގެ ުދިވެހިރާއްޖެއިން ުމިބައްދަުލުވމުގައި ުވެވުނެވެ. ުއަދިއެއްބަސް ުޙަވާލުވިއެވެ. ުރިޔާސަތާ ބައްދަލުވުމަށްުުގެ

ުއެ ުއެހީތެިރކަމާއެކު ުރައްޔިތުންގެ ުމުލަކަތޮޅު ުމެހްމާނުްނނަށް ުޙަރަކާތްތަކެއްުުއަތޮޅުގައިުވަޑައިގެންނެވި ުކުލަގަދަ ވަރަށް

ުހިންގުނެވެ.

 ުުބަަދލ ުބައެއް ުގެންނަންޖެހޭ ުޤާނޫނަށް ުގޮތުން ުވުމުގެ ުތައްޔާރު ުއިންތިޚާބަށް ުކައުންސިލް ުބަންޑާރަުލޯކަލް ުގުޅޭގޮތުން ތަކާ

ު ުއަދިނައިބާއި ުކުރެވުނެވެ. ުގޮތުންުުމަޝްވަރާ ުކުރުމުގެ ުހަރުދަނާ ުތައްޔާރުކުރުން ުއޮފިޝަލުން ުބޭނުންާވ އިންތިޚާބަށް

ުމާސްޓަރުްޓރެއިނަރު ުތައްޔާރުކޮށް ުމޮޑިުއލްތައް ުބޭނުންވާ ުޓްރެއިނިންގއަށް ުހިންގުމުގަިއުން ުކޮމިޝަން ުކުރެވުނެވެ. ތައްޔާރު

ުކަ ުދިާމވާ ުމަސައްކަތުގައި ުއިންތިޚާބުގެ ުކަންކަމާއި،ުޚާއްޞަކޮށް ުގޮތުންުދިމާވާ ުކުރުމުގެ ުހަލުއި ުމަސައްކަތް ުޙައްލުކޮށް ންކަން

ުހަމަޖައްސަވައިު ުޖަމާލުއްދީން ުބައު ުސަރުކާރުން ުމަސައްކަތަށް ުއިންތިޚާބުގެ ުކުރެވުނެވެ. ުމަޝްވަރާ ުއިދާރާތަކާ ކަމާގުޅުންހުރި

 ގެންުކޯޓުުޙުކުމަކާުގުޅިުއަދިުދެއްވުމުންުޓްރެއިނިންގުހޯލަކާެއކުުއިންތިޚާބުގެުމަސައްކަތަށްުއެތަންުތައްޔާރުުކުރެވުނެވެ.
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ބުުފަސްކުރެވުނެވެ.ުމީގެުއިތުރުންވެސްުއިންތިޚާބާގުޅޭުމަޢުލޫމާތުުހޯދައިުތަރައްޤީުކުރުމުގެުގޮތުންުލޯކަލްުކައުންސިލްުއިންތިޚާ

ު ުމަޢުޫލމާތު ުަބލައި ުކަންކަން ުއިްނތިޚާބުގެ ުޤައުމުތަކުގެ ުބައްރުގެ ުއެމެރިކާ ުއިތުރުން ުބައްރުގެ ުކޮމިޝަންުއޭޝިޔާ ލިބިގަތުަމށް

ުމެންބަރުންުހިމެނޭުގޮަތށްުޓީމުތަްއުފޮނުވުނެވެ.

 ުެުސ ުއަހަރެކެވެ.ުމިގޮތުން ުގެނެވުނު ުބަދަލުތަކެއް ުބޮޑެތި ުހިންގުމަށް ުއޮފީސް ުއަހަރަކީ ުފިޔަވައިުުކްރެޓަރީނިމިގެންދިޔަ ޖެނެރަލް

ުޑިރެކް ުއުވާލައި ުމަޤާމުތައް ުމަތީގެ ުފެށިގެން ުޓަރުން ުޑިރެކްޓަރުން ުގެނެވުނެވެ.ުތިތިން ުބަދަލު ުއޮނިަގނޑަށް ުމަޤާމުގެ ބޭގޮތަށް

ުކޮމިޝަނަރސްުބިއުރޯުއަށްުވެރިއަކުުހަމަޖެއްސުނެވެ.ުއަދި

 ްުމިނިވަނ ުތެރެއިން ުޙަރަކާތްތަކުގެ ުޙަރަކާތުގައިުުއިޖުތިމާޢީ ުގަސްއިންދުމުގެ ުހުޅުމާލޭ ުހިންގި ުއިން ުއާރޯ ުތަކުގެ މުއައްސަސާ

ުޕާޓީތަ ުިސޔާސީ ުއަދި، ުވެވުނެވެ. ުކުރެވުނެވެ.ުބައިވެރި ުމަސައްކަތް ުކުރުވުމަްށ ުޒިންމާދާރު ުބަލައި ުމަސައްކަތް ކުގެ

ުއިތުރުންު ުމީގެ ުހޯދުނެވެ. ުކާމިޔާބެއް ުއެދެވޭ ުވަކާލާތުކޮށް ުމައްސަލަތަކުގައި ުހުށަހެޅުނު ުކޯޓަްށ ުމައްޗަށް މިކޮމިޝަންގެ

 އަށްުޖަމާކުރުމުގެުމަސައްކަތްުކުރެވުނެވެ.ުުމިކޮމިޝަނަށްުއެކިފަރާތްތަކުންުިލބެންޖެހޭުފައިސާުހޯދައިުދައުލަުތގެުރެވެނިއުު

ުމުވައްޒަފުންެގު ުހުރިހާ ުޢާންމުކޮށް ުމުވައްޒަފުންނާއި ުއިސް ުމެންބަރުްނާނއި، ުކޮމިޝަނުގެ ުކާމިޔާބީތަކަކީ ުއަހަރުގެ ުދިޔަ ނިމިގެން

ުއެީހތެރި ުއިދާރާތަކުގެ ުއެހެނިހެްނ ުދައުލަތުެގ ުޚާއްޞަކޮށް ުއަދި ުނަތީޖާެއވެ. ުމަސައްކަތުގެ ުެއުމިންނަތް ުމޭވާއެވެ. ުފޮނި ކަމުގެ

ުއަޅަމެންގެުމަސައްކަތުގައިުބަރަކާތްުލައްވާށިއެވެ!ުهللاުއެންމެހައިުފަރާތްތަކަށްުއިޚްލާްޞތެރިކަމާއެކުުޝުކުރުވެރިވަމެވެ.ު
ު
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ު

ތަޢާރަފްު 
ުަނންބަރު ުޤާނޫނު ުކޮމިޝަނ2008/8ުްު:މިއީ ު)އިލެކްޝަންސް ުގެ ުޤާނޫނު( ުަމތީނ28ުުްެގ ުގޮތުގެ ުބުނެފައިވާ ުމާއްާދގައި ވަނަ

ުއެކުލަވާލާފައިވާވޭ ުމައްޗަށް ުޙަރަކާތްތަކުގެ ުހިންގާފައިވާ ުކޮމިޝަނުން ުއިލެކްޝަްނސް ުއަހަރު ުއަހަރުގ2016ުުެު،ތުވެދިޔަ ވަނަ

ުއަހަރީުރިޕޯޓެވެ.

ުއަލި ުރިޕޯޓުގައި ުކޮމިޝަނު މި ުއަިދުުއަޅުވާލާފައިވާނީ ުމަސައްކަތްތަކަށާއި، ުކޮށްފަިއވާ ުގުޅިގެން ުޒިންމާތަކާ ނުޑ ުމައިގަ ގެ

ުުށެވެ.ރަކާތްތަކަޙަމުިހްނމުުފައިވާުހިންގާކޮމިޝަނުންުގެުމަސައްކަތަށްުއައިސްފައިވާުބަދަލުތަކާއިުކޮމިޝަނުުއިދާރީގޮތުން

ުުކޮމިޝަންުުއިލެކްޝަންސްު .3

  

ުއަމިއްލަު ުލިބިފައިވާ، ުބާރު ުލިބިގަތުމުގެ ުދަޢުވާ ުދަޢުވާކުރުމާއި ުނަމުގައި ުއަމިއްލަ ުކޮމިޝަނަކީ، ުއިލެކްޝަންސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ު ުމިނިވަން ުއޮންނަ ުސިއްކައެއް ުވަކި ުލިބިފައިވާ، ުޙައިސިއްޔަތު ުކުރުމުގެ ުމުޢާމަލާތު ުޝަޚްޞެކެވެުނަމުގައި  .ޤާނޫނީ

ުރައްޔިތުންެގު ުސީދާ ުބިނާކޮްށ، ުމައްޗަށް ުއަސާސްތަކުގެ ުީދމިޤްރާތީ ުއިްނތިޚާބުތައް ުބާއްވާ ުރާްއޖޭގައި ުކޮމިޝަނަކީ އިލެކްޝަންސް

ުހިންގައިު ުއިންތިޚާބުތަކެއް ުކުރުވަނިވި ުއިތުބާރު ުއަދި ުބޮޑު ުހާމަކަން ުއިންސާފުވެރި، ުމިނިވަްނ، ުއޮންނަ، ބައިވެރިވުން

ުބެލެހެއްޓު 2008ުުމަްށޓަކައި ުޝަޚްޞެކެވެ. ުޤާނޫނީ ުމިނިވަން ުޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ުއަހަރު 2008ުުވަަނ ުދުވަުހ7ުުއޯގަސްޓް ވަނަ

ުކޮމިޝަންު ުއިލެކްޝަންސް ުމުސްތަޤިއްލު ުފުރަތަމަ ުދިވެހިރާއްޖޭގެ ުއުފެދުނު ުދަށުން ުގެ ުޤާޫނނުއަސާސީ ުއައު ުފެށުނު ުކުރަން ޢަމަލު

ުއޮފް ުކޮމިޝަނަރ ުއިރު، ުކުރެވުނު ުއުފައްދަވާފައިވާުުޤާއިމް ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ުނަމުގައި ުއޮފީހުގެ ުގެ އިލެކްޝަންސް

ުއިލެކްޝަންސްު ުެގންގޮސްފައިވެއެވެ. ުބަލަހައްޓަމުން ުމަސައްކަތް ުއިންތިޚާބުތަކުގެ ުއަކުން ުމުއަްއސަސާ ުވަކި އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ

ުވެށި ުޑިމޮކްރެޓިކް ުއަންނަ ުކުރެވެމުން ުޤާއިމް ުރާއްޖޭގައި ުދައުރެއްުުކޮމިޝަނަކީ، ނޑު ުމައިގަ ުބައްަޓންކުރުމުގައި ދުޅަހެޔޮގޮތުގައި

ުއެކެވެ ުމުއައްސަސާ ުގެންދާ ުު.އަދާކުރަމުން ުއެކުލެވިގެންވަނީ ުކޮމިޝަން ުއިންތިާޤލ5ުުީއިލެކްޝަންސް ުމައްޗަށެވެ. މެްނބަރުންގެ

23ުނޮވެމްބަރ2009ުުނ6ުުްމްބަރުުސެޕްޓ2008ުެމަރުޙަލާގެުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނަށްުމެންބަރުންުޢައްޔަނުުކުރައްވާފައިވަނީު

ު ުފަހުން ުއޭގެ ުހަމަޔަށެވެ. 2009ުުއާ ުކޮމިޝަނ24ުުްނޮވެމްބަރ ުއިލެކްޝަންސް ުާދއިމީ ުފުރަތަމަ ުދިވެހިރާއްޖޭގެ ުުދވަހު ވަނަ

ުތާރީޚުގައިު.އުފެދުނެވެު ުފުރަތަު،ރާއްޖޭގެ ުގޮތެއްގައި ުހާމަަކްނބޮޑު ުއެއްކިބާވެ ުނުފޫޒުން ުއެކިފަރާތްތަުކގެ ުފަހަަރށްުމިނިވަންކަމާއެކު މަ

ު ުވާދަކުރި ުކެންޑިޑޭޓުން ުގިަނ ުކެންޑިޑޭޓުންނަށްވުރެ ުއިންތިޚާބާއ2008ުިއެއް ުރިޔާސީ ުރައްޔިތުންެގ2009ުުު،ގެ ުއަހަރުގެ ވަނަ

ުއިންތިޚާބާއި ުބޮޑ2011ުުުު،މަޖިލީހުގެ ުއެންމެ ުވާދަކުރި ުކެންޑިޑޭޓުން ުގިނަ ުއެންމެ ުބޭއްވުނު ުރާއްޖޭގައި ުއަހަރު ވަނަ

ު ުރައްޔިތުންނާއިލޯއިންތިޚާބުކަމަށްވާ ުދިވެހި ުއިންތިޚާބަކީ ުކައުންސިލްތަކުގެ ުބަލައިގަންަނުު،ކަލް ުޖަމްޢިއްޔާތަކުން ުއަޤްވާމީ ބައިނަލް

ު ުއިންތިޚާބުތަކެވެ. ުބާއްވާފައިވާ ުކޮމިޝަނުން ުއިލެކްޝަންސް ުމުސްތަޤިއްލުުފެންވަރަކަށް ުމިނިވަން ުޤާއިމްކުރެވުނު އަލަށް

ނޑުު މަޤްޞަދަކީުކޮމިޝަނުގެުމަސްއޫލިއްޔަތުތައްުހަރުދަނާކަމާުއެކުުއަދާކުރެވޭނެުވަސީލަތްތައްުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުގެުމަިއގަ

ު.ޤާބިލްުމުއައްސަސާއެއްގެުގޮތުގައިުކޮމިޝަންުބިނާުކރުމެވެު،ތަރައްޤީކޮށް
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   ު
 ު

ުފަދައިން،ުބަޔާންކޮށްފައިވާުގައިުޤާނޫނުއަސާސީުއާުދިވެހިރާްއޖޭގެުފެށުނުުކުރަންުޢަމަލުުވަހުދުުވަނ7ުަުއޯގަސްޓ2008ުް

ނޑުުކޮމިޝަނުގެުއިލެކްޝަންސް ު:މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީުމައިގަ

 ު،ިއެކަންތައްތައްުއިންތިޚާބުތަކާއި،ުރައްޔިތުންގެުޚިޔާލުުހޯދުމުގެުޢާންމުުވޯޓުުނެގުމަށްުކުރަންޖެހޭުކަންތައްތައްުކުރުމާއ

ހިންގުމާއި،ުެބލެހެއްޓުމާއި،ުއެަކންތައްތަކަށްުމަގުަފހިކުރުމާއިުއަދިުއިންތިޚާބުތަކާއިުރައްޔިތުންގެުާޢންމުުޚިޔާލުުހޯދުމުގެު

ުތަާޅފޮޅުމެއް ުބިރުދެއްކުމެއް، ުބިުރވެރިކަމެއް، ުއިންސާފުވެރިކަމާއެކު، ުހިނަގނީ ުކަންތަްއތައް ނުރަނގަޅުު، ވޯޓުތަކުގެ

ުއަ ުއަދާކުރެވޭުނުފޫޒެއް، ުުފރިހަމައަށް ުޙައްޤު ުޯވޓުލުމުގެ ުރައްޔިތުންނަށް ުކަމާއެކު ުމިނިވަްނ ުނެތި ުކޮރަޕްޝަނެއް ދި

 ގޮތަށްކަންުކަށަވަރުކުރުންު

 ުުމީހުންެގ ުލިބިފައިވާ ުޙައްޤު ުދިނުމުގެ ުވޯޓު ުވޯޓުތަކުގައި، ުޢާންމު ުހޯދުމުގެ ުޚިޔާލު ުރައްޔިތުންގެ އިންތިޚާބުތަކާއި،

އި،ުއެުރަޖިސްޓަރީއަށްުގެންނަންޖެޭހުއުނިއިތުރުުގެނައުމާއިުެބލެހެއްުޓމާއި،ުއިންތިޚާބުތަކާއިުރަޖިސްޓަރީުތައްޔާރުކުރުމާ

ުއިންތިޒާމްތައްު ުއެންެމހައި ުހަމަޖައްސަންޖެހޭ ުޮގތުން ުބެހޭ ުނެގުމާ ުވޯޓު ުޢާންމު ުހޯދުމުގެ ުޚިޔާލު ރައްޔިތުންގެ

ުހަމަޖެއްސުން

 ިުއ ުތެރޭގައި ުުމއްދަތުގެ ުބަޔާންކޮށްފައިވާ ުވޯޓުތަްއުޤާނޫނުގައި ުޢާންމު ުހޯދުމުގެ ުޚިޔާލު ުރައްޔިތުންގެ ންތިޚާބުތަާކއި

ުނެގުމާއި،ުއެުވޯޓުތަކުގެުނަތީޖާުޤާނޫނުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާުމުއްަދތުގެުތެރޭގައިުއިޢުލާންކުރުންު

 ު ުއެކުލަވާލައި، ުރަޖިސްޓަރީތައް ުމީހުންގެ ުލިބިފައިވާ ުޙައްޤު ުދިނުމުގެ ުވޯޓު ުތިބި ުދާއިރާތަކުގައި ޤާނޫނުގަިއުއިންތިޚާބީ

ުމަތިންު ުގޮތުގެ ުޤާނޫނުގައިވާ ުގެނެސް، ުއިތުރު ުއުނި ުގެންނަންޖެހޭ ުރަޖިސްޓަރީތަކަށް ުއެ ުމުއްދަތަށް ނޑައަޅާފައިވާ ކަ

ުސަރުކާރުގެުގެޒެޓްގައިުޝާއިޢުކުރަމުންުގެންދިއުންު

 ާުދާއިރ ުއިންތިޚާބީ ުގުޅިގެން، ުއިންތިޚާަބކާ ުކޮންމެ ުމަތިން ުއުސޫލުތަކެއްގެ ނޑައަޅާ ުކަ ުނަންތަކާއި،ުޤާނޫނުގައި ތަކުގެ

ުގެނެވޭު ުގެންދިއުމާއި،ުމިކަންކަމަށް ުކުރަމުން ުގެނެސް،ުމުރާޖަޢާ ުބަދަލު ނޑައަޅައި،ުވަކިކޮށް،ުއެކަންކަމަށް ުކަ އިންތައް

ުބަދަލުތައްުސަރުކާރުގެުގެޒެޓްގައިުޝާއިޢުކުރަމުންުގެންދިއުންު

 ޮުކ ުގުޅޭގޮތުން ުޕާޓީތަކާ ުސިޔާސީ ުކުރުމާއި، ުރަޖިސްޓަރީ ުޕާޓީތައް ުޤާނޫނުްނުސިޔާސީ ުކަމަށް ުކުރަންޖެޭހ މިޝަނުން

ނޑައަޅާފައިވާުކަންކަންުކުރުން ުކަ

 ުުރައްޔިތުްނ ުަމޢުލޫާމތުދީ، ުގޮތުން ުގުޅޭ ުމަްޤޞަދާ ުއިްނތިޚާބުގެ ުހިނގާނެގޮތާއި، ުކަންތަްއތައް އިންތިޚާބުގެ

ުހޭލުންތެރިކުރުވުންު

 ަުބަލަަހއްޓަންޖެހޭނެކ ުހިންގައި ުކޮމިޝަނުން ުާޤނޫނުްނ ުއާސާސިންނާއި ުއިންތިޚާބުތަކާިއުޤާނޫނު ނޑައަޅާފައިވާ ުކަ މަްށ

ނޑައެޅުން ުރައްޔިތުންގެުޚިޔާލުުހޯދުމުގެުޢާންމުުވޯޓުތަކާބެހޭުއުސޫލުތައްުކަ

 ުްުކޮމިޝަނުގެުމުވައްޒަފުންނާއި،ުޮކމިޝަނުންުމަސައްކަތްުޙަވާލުކުރާުފަރާތްތައްުތަމްރީންކުރުނ

 ްުދިނުމާއި،ުއެކަމާުގުޅޭުކަންކަންުރާވައިުހިންގުން؛އިންތިޚާބުގައިުބޭނުންކުރާުތަކެއްާޗއިުވަސީލަތްތައްުފޯރުކޮށ

 ުްުއޮބްޒާވަރުނ ުދިވެހިރާއްޖޭގެ ުއަދި ުބައިނަލްއަޤްވާމީ ުޙަރަކާތްތެރިވާ ުބެލުމަށް ުގޮތް ުނުހިނާގ ުހިނގާ އިންތިޚާބުތައް

 އެކްރެޑިޓްުކޮށްުއެފުރުޞަތުުދިނުން
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ު

 ުެނޑައެޅުން،ުއަދިުޔާލުުހޯދުމުގެުޢާންމުުޚިުއިންތިޚާބުތަކާއި،ުރައްޔިތުންގ ވޯޓުތަކުގަިއުވޯޓުުފޮށިުަބހައްޓާނެުތަންތަންުކަ

ުގެންދިއުމުގަިއު ުކުރިއަށް ުބަހަްއޓައި،ުވޯޓުލުމުެގުމަސައްކަތް ުޮފށި ުތަންތަނުގަިއުވޯޓު ނޑައަޅާ ުކަ ުކޮމިޝަުނން މިގޮތުން

ުއެތަނަކާ ުނުވަތަ ުވެރިފަރާތުން ުއެތަނެއްގެ ުބާރުލުން، ުއެއް ުއެހީތެރިކަމާއި ުއެދޭ ުފަރާތުންުުކޮމިޝަނުން ޙަވާލުވެފައިވާ

އެކަށީގެންވާުމުއްދަތެްއގެުނޯޓިސްުއެފަރާތަކަށްުދިނުމަށްފަހު،ުކޮމިޝަނުގެުމަސްއޫލިއްޔަތުުއަދާކުރުމަށްޓަކައިު، ނުދޭނަމަ

ުކޮމިޝަނުންުކުރަންޖެހޭުއެންމެަހއިުކަންކަންުކުރުން

 ިުވޯޓުތަކުަގއ ުޢާންމު ުހޯދުމުގެ ުިޚޔާލު ުރައްޔިތުންގެ ުތެރެއިންުުއިންތިޚާބުތަކާއި، ުމީހުންގެ ުލިބިފައިާވ ުޙައްޤު ވޯޓުލުމުގެ

ުދިވެހިރާއްޖެއިންުބޭރުގައިުދިރިއުޅޭުމީހުންނަށްުވޯޓުލެޭވނެުއިންތިާޒމެއްުހަމަޖެއްސުން

 ުުކަންކަްނ ުވޯޓުގެ ުޢާްނމު ުހޯދުމުގެ ުޚިޔާލު ުރައްޔިތުންގެ ުނުަވތަ ުއިންތިޚާބެއް ުކޮންމެ ުބަލަހައްާޓ ުހިންގައި ކޮމިޝަނުން

ނޑައަޅާފައިވާުގޮތުގެުމަތިން،ުއެުއިންތިޚާބެއްގެުނުވަތަުރައްޔިތުންގެުޚިޔާލުުހޯދުމުގެުޢާންމުުނިމުމުން،ުޤާނޫނު ގައިުކަ

ުވޯޓުގެުރިޕޯޓުުޢާންމުކޮށްުޝާއިުޢކުރުން

 ުްޤާނޫނުއަސާސީުއާއިުއިންތިޚާބާެބހޭުޤާނޫނުތަކުގައިުކޮމިޝަުނންުކުރަންޖެހޭކަމަށްުބަޔާންކުރާުއެްނމެހައިުމަސައްކަތްތައ

ުކުރުން

 ު

ުރުއިންތިޚާބުތަކުގެުއެންމެހައިުކަންަތއްތައްުމިނިވަންކަމާއި،ުމުސްތަިޤއްލުކަމާއި،ުޒިންމާދާރުކަމާއެކުުހިންގައި،ުރައްޔިތުންގެުއިތުބާ
ުހޯދައިުއަދިުމަޤުބޫލުކަންުލިބިެގްނވާުމުއައްސަސާއަކަށްުހެދުން

 

 ައިުފޯރުކޮށްދިނުމުގެުގޮތުންުއިންތިޚާބީުއެންމެހައިުޚިދުމަތްތަްއުފެންވަރުުރަނގަޅުުގޮތެއްގ 

 ިުބުތައްުރާވައިުހިންގުންޚާމިނިވަންކަމާއި،ުމުސްތަޤިއްލުކަާމއެކުުއިންތ

 ްުޒަމާނީުވަސީލަތްތަކުގެުއެހީގައިުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަންގެުމަސައްކަތްތައްުހަރުދަނާކޮށްުތަރައްޤީުކރުނ

 ިުގުޅުންުހރިުހުރިހާުފަރާތްތަކުގެުބައިވެރިވުންުއިތުރުކުރުންބީުކަންކަމާުޚާއާންމުުހޭލުންތެރިކަންުކުރިއަރުވައި،ުއިންތ

 ްުގިނަުޕާޓީުއެކުލެވޭުސިޔާސީުނިޒާމްު)މަލްޓިުޕާޓީުޑިމޮކްރަސީ(ުރާއްޖޭގައިުއަށަގަންނުވައިުހަރުދަނާުކުރުމުގެުގޮތުނ

 ުްުސިޔާސީުޕާޓީތައްުހިނގާުނުހިނގާުގޮތްުބެލެހެއްޓުނ

 ާނޑުުހަރުދަނ ުކުރުންސިޔާސީުޕާޓީތަކުގެުޤާނޫނީުއޮިނގަ

 ުްސިޔާސީުޕާޓީތަކުގެުބައިވެރިވުމާއި،ުދައުރުުފުޅާކުރުމަށްުހިތްވަރުދިނުނ 

 
 

 ުްހަމަހަމަކަނ 

 ުްުމިނިވަންކަނ

 ުްނަޒާޙަތްތެރިކަނ 

 ްުުޖަވާބުދާރީވުނ

 ުީޓްރާންސްޕޭރަންސ 
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ުުހިންގުންުުކޮމިޝަންގެުއިދާރީު .4
ު ުޤާނޫނުގެ ުކޮމިޝަނުގެ ުހަދާފައިވ26ުުާއިލެކްޝަންސް ުކޮމިޝަނުން ުމަތިން ުގޮތުގެ ުބަޔާންކޮށްފައިވާ ުގައި ު)ހ( ުމާއްދާގެ ވަނަ

ު ުކޮމިޝަނުެގުޤަވާޢިދާ ުއެވެ. ުޖެނެރަލް ުސެކްރެަޓރީ ުކޮމިަޝނުގެ ުހިންގަނީ ުގޮތުން ުއިދާީރ ުކޮމިޝަން ުމަިތން ުޮގތުގެ އެއްގޮތްވާ

ުުފރުއްވާ ުމަޤާމް ުޖެނެރަލް ުސެކްރެޓަރީ 9ުުފައިވަނީ 2015ުުފެބްރުއަރީ ުކުރެވުނުުގައި ުޢައްޔަން ުމަޤާމަށް ުޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ

  އަލްފާޟިލްުއަޙްމަދުުޢަލީުއެވެ.

ު

 

 

 

 

 

ުުުުސެކްރެޓަރީުޖެނެރަލްުކޮމިޝަނުގެު                            
ުޢަލީުުުުުުއަޙްމަދުު ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު

ު
 

މުވައްޒަފުންުއެކިއެކ11ުުިމުވައްޒަފުންނެވެ.ުމިއަހަރުުތެޭރގައ47ުުިވަނަުއަހަރުުފެުށނުއިރުުކޮމިޝަންގެުވަޒީފާގައިުިތބ2016ުުީ

ު ުވަކިވެފައިވާއިރު، ުވަީޒފާއިން ުކޮމިޝަނުގެ 08ުުސަބަބުތަކާހުރެ ުދެވުނެވެ. ުވަޒީފާ ުކޮމިޝަނުގެ ުއަހަރ2016ުުުފަރާތަކަށް ވަނަ

ުވަ ުކޮމިޝަނުގެ ުނިމުނުއިރު ުތިބީ ުއަލަށ2016ުްމުވައްޒަފުންނެވެ.44ުުޒީފާަގއި ުކޮމިޝަނުަގއި ުއަހަރު ުއުފެުވަނަ 01ުއްދިފައިވަނީ

ުމަޤާމެވެ.ު
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ސީނިއަރ އައި. ޓީ އޮފިސަރ 
()  

 ސީނިއަރ އޮފިސަރ

 

(އޮފިސަރ )  

 

 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 

 

 

 
 ކޮމިޝަނަރސް ބިޔުރޯ

 

 ސެކްރެޓަރީުޖެނެރަލްު

 ކޮމިޝަނުގެުނާއިބުުރައީސް

 އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ޔުނިޓް

 

ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް 
ޑިވިޜަންްއޮޕަރޭޝަންސް   

ޑިވިޜަންްް ފައިނޭންސް ޕްލޭނިންގ އެންޑް  
އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން އެންޑް ސިވިކް 

 އެޑިޔުކޭޝަން ޑިވިޜަން
ރެޖިސްޓްރޭޝަން އެންޑް އައި.ސީ.ޓީ 

 ޑިވިޜަން

ހިއުމަންރިސޯސްުއެންޑްު

ޕްރޮފެޝަނަލްުޑިވެލޮޕްމަންޓްު

 ސެކްޝަންު

ޕްރޮކިޔުމަންޓްު

ްސެކްޝަން  

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންު

ްސެކްޝަން  

 ފައިނޭންސްުސެކްޝަން ޕްލޭނިންގުސެކްޝަންު
އިލެކްޝަންސްު

 ކޯޑިނޭޝަންުސެކްޝަން

ވޯޓަރުއެންޑްުސިވިކްު

ކޭޝަންުސެކްޝަންއުއެޑި  

ރެޖިސްޓްރޭޝަން 
 ސެކްޝަން

އިންފޮރމޭޝަންު

ކޮމިޔުނިކޭޝަންު

 ޓެކްނޮލޮޖީުސެކްޝަން

 ޑިރެކްޓަރ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރސިސްޓަމް   

 

 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 

 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 

 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 

 ސީނިއަރ އޮފިސަރ

 

(އޮފިސަރ )  

 

 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 

 ސީނިއަރ އޮފިސަރ

 

 އޮފިސަރ

 

 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 

 ސީނިއަރ އޮފިސަރ

 

(އޮފިސަރ )  

 

 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 

 ސީނިއަރ އޮފިސަރ

 

(އޮފިސަރ )  

 

 ޑިރެކްޓަރ

 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 

( ސީނިއަރ އޮފިސަރ )
()  

(އޮފިސަރ )  

 

 މެއިންޓަނަން އޮފިސަރ

 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 

 ސީނިއަރ އޮފިސަރ

 

(އޮފިސަރ )  

 

 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 

 ސީނިއަރ އޮފިސަރ

 

 ރިސެޕްޝަނިސްޓް

 

 ފޮރިންގުރިލޭޝަންުޔުނިޓްު
 

 މީޑިައރުަސރިވސްުޔުނިޓްު
 

ްބިުއރޯުސެކްރެޭޓރިއަޓް  

 

 މީޑިއަރ އޮފިސަރ

 

 އޮފިސަރ

 

 ޑިރެކްޓަރ

 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 

 އޮފިސަރ

 

(މަސައްކަތު ) ޕިއޯން  

 ކޮމިޝަނުގެުރައީސް

 ކޮމިޝަނުގެުމެންބަރުންު

ލީގަލް އެފެއާރޒް އެންޑް ޕޮލިޓިކަލް ޕާޓީސް 
 ރެގިޔުލޭޝަންސް ސެކްޝަން

 ލީގަލް ޑިރެކްޓަރ

(ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ )  

 އޮފިސަރ ލީގަލް އޮފިސަރ 

(އޮފިސަރ )  

 

 ސްޕަވައިޒަރ

 
 ޑްރައިވަރ
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ުއަދާކުރަންޖެހޭު ުމެންަބރުން ުހިންގުމުގަިއ ުމަސަްއކަތްތައް ުކޮމިޝަނުގެ ުކުރާނީ ުބިއުރޯއިން ކޮމިޝަނަރސް

ުއެހީތެ ުއިދާރީ ުބޭނުންވާ ުއަދާކުރުމަށް ުހަމަޖަމަސްއޫލިއްޔަތުތައް ުއިންތިޒާމް ުލިބޭނެ ުކޮމިޝަނާރިކަން ުހުރިުުއްސައި ގުޅުން

ޚަބަރުތައްުމީޑިއާުމެދުވެރިކޮށްުެފތުރުމާއި،ުސިޔާސީުޕާޓީތައްުރެގިއުލޭޓްުކުރުމުގެުގޮތުންުކުރަންެޖހޭުމަސައްކަތްތަކާއި،ު

ކޮމިޝަނަރސްުުކޮމިޝަނާުގުޅޭުޤާނޫނީުމަސައްަކތްތައްުކުރުމާއި،ުކޮމިޝަނުެގުޮފރިންުރިލޭޝަނާެބހޭުމަސައްކަތްަތކެވެ.

ުު-ޔުނިްޓުހިމެނޭުގޮތަށެވެ.ުއެއީ:3ުނީުރޯުއެކުލެވިގެންވައުބި

 ުްުމީޑިއާުސަރވިސްުޔުނިޓ
 ްފޮރިންގުރިލޭޝަންސްުޔުނިޓ 

 ުްުލީގަލްުސަރވިސްުޔުނިޓ

 ު

ުވަސީ ުމާއްީދ ުއިންސާނީ، ުބޭނުންާވ ުހިންގުަމްށ ުއިދާރީ ުކޮމިޝަނުގެ ުއިލެކްޝަންސް ުޑިވިޜަނަކީ ުއަދިުމި ލަތްތަކާއި

ވާއިދާުއެއްގޮތަށްުހޯދައިިދނުާމއި،ުއަދިުބޭުނންވާުއެހީތެރިކަންުހުރިހާުޑިވިޜަންތަކާއިުޤަބޭނުންވާުޚިދުމަތްތައްުޤާނޫނުއާިއު

ުޑިވިޜަނެވެ. ުކުރާ ުމަސައްކަތް ުގޮތުން ުޢަމަލީ ުފޯރުކޮށްދިނުމަްށ ުުސެކްޝަންތަކަށް ުއެކުލެވިގެންވަނީ ުޑިވިޜަން 3ުމި

ުު-:ގޮތަށެވެ.ުެއއީުސެކްޝަނެއްުހިމެނޭ

 ުްުޕްރޮފެޝަނަލްުޑިވެލޮޕްމަންޓްުސެކްޝަންުހިއުމަންުރިސޯސްުއެންޑ
 ްުސެކްޝަންުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނ
 ްުސެކްޝަންުޕްރޮކިއުމަންޓ

 ު

ު ުއިންސާފުވެރި ުިމނިވަން ުމަތީން، ުގޮތުގެ ުޤާނޫނުގައިވާ ުކުރާނީ ުޑިވިޜަނުން ުބޭއްވުމަްށޓަކައިުމި ުއިންތިޚާބުތައް

ުގުޅިގެންު ުއިންތިޚާބުތަކާ ުކަންކަމާއި، ުއެންމެހައި ުބެލެހެއްޓުމުގެ ުހިންގައި ުރާވައި ުމަސައްކަތްތައް އިންތިޚާބުތަކުގެ

ުކަންކަމެވެ. ުއެންމެހައި ުކުރަންޖެހޭ ުހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ުުރައްޔިތުން ުއެކުލެވިގެންވަނީ ުޑިވިޜަން ސެކްޝަނެއ3ުުްމި

ުު-ގޮތަށެވެ.ުއެއީ:ުހިމެނޭ

 ްުސެކްޝަންުކޯޑިނޭޝަންުއިލެކްޝަނ
 ުސެކްޝަންުއެޑިއުކޭޝަންުސިވިކްުއެންޑްުވޯޓަރ

 ު

ނާުކުރުމަްށޓަކައި،ުދުރުުމުސްތަޤްބަލުެގުމިުޑިވިޜަނުންުކުރާނީުކޮމިޝަުނންުކުރާުމަސައްކަތްތަކާއިުދޭުޚިދުމަތްތައްުހަރުދަ

ުކުރުމާއި،ު ުވަޒަން ުބަަލއި ުމިންވަރު ުކުރެވޭ ުކަންތައްތައް ނޑައަޅާފައިވާ ުކަ ުކުރަން ުކޮމިޝަނުްނ ުރާވައި ރޭވުންތައް

ުއެންމެހައިު ުބަޖެޓާބެހޭ ުކޮމިޝަނުެގ ުބެލެހެއްޓުމާއި، ުއެއްކޮށް ުހިސާބު ުތަފާސް ުގުޅޭ ުދާއިރާތަކާ ުއެކި ުއެކި ކޮމިޝަނުގެ

ުގޮުތްނުކަން ުފައިސާގެ ުހޯުދމަށް ުވަޞީަލތްތައް ުބޭުނންވާ ުހިންގުަމށް ުމަސައްކަތްތައް ުކޮމިޝަނުގެ ުެބލެހެއްޓުމާއި، ތައްތައް

މިުޑިވިޜަންުުޑިވިޜަންުނުވަތަުސެކްޝަންތަކަްށުފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭުއެހީތެރިކަންުޯފރުކޮށްދިނުމާުގުޅޭުއެންމެހައިުކަންކަމެވެ.

ު-ހިމެނޭުގޮތަށެވެ.ުއެއީ:ސެކްޝަނެއ2ުުްއެކުލެވިގެންވަނީު
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 ުސެކްޝަންުޕްލޭނިންގ
 ްުސެކްޝަންުފައިނޭންސ

 ު

ުސިޔާސީު ުބެލެހެއްޓުމާއި، ުއެކުލަވާލުމާއި، ުރަޖިސްޓަރީ ުމީހުންގެ ުޙައްޤުލިބިފައިވާ ުދިނުމުގެ ުވޯޓު ުކުރާނީ ުޑިވިޜަނުން މި

ު ުބެލެހެއްޓުމާއި، ުރަިޖސްޓަރީ ުމެންބަރުންގެ ުގުޅޭުޕާޓީތަކުގެ ުޓެކްނޮލޮޖީއާ ުއިންފޮމޭަޝން ުބޭުނންވާ ކޮިމޝަނަށް

ުމަސައްކަތްތަކެވެ. ުއެންމެހަިއ ުދިނުމުެގ ުޤާއިމްކޮށް ުއެއްގޮތަްށ ުޒަމާނާ ުުމަސައްކަތްތައް ުއެކުލެވިގެންވަނީ ުޑިވިޜަްނ 2ުމި

ު-ސެކްޝަނެއްުހިމެނޭުގޮތަށެވެ.ުެއއީ:

 ުްުރަޖިސްޓްރޭޝަންުސެކްޝަނ
 ްުނޮލޮޖީުސެކްޝަންުއިންފޮރމޭޝަންުކޮމިޔުނިކޭޝަްނުޓެކ

 

ުކޮމިޝަންގެުވަޒީފާއަށްުއަލަށްުގުޅިވަޑައިގެންފައިވާުމުވައްޒަފުންުއަހަރުގެުވަނ2016ުަ

ުކްލެސިފިކޭޝަންު ޚްުދެއްވިުތާރީުވަޒީފާ  ނަން އެޑްރެސްުދާއިމީ މަޤާމް

 ޚަީދޖާުރަޝާު މ.ުމުސްތަާފއާާބދު/މާލެު ލީގަލްުއޮިފސަރުސީނިައރ 4އެމް.އެސްު 2016އޭޕްރީލ11ުުް

 މަރްަޔމްުސުހައިލާު ޝާޒުނީ،ުށ.ުފޭދޫު އޮފިަސރުފައިނޭްނސް 3ޖީ.އެސްު 2016މެއ02ުުި

 ޖުެމއިޝާުޢަްބުދސައްާތރުުއާިއޝަތުު ހުސްުނގެ،ުމ.ުމުަލއްު އޮފިަސރުފައިނޭްނސް 3ޖީ.އެސްު 2016މެއ02ުުި

 ޙަްއވާުފިޒާު ރަސްަތރި،ުސ.ުހިަތދޫު ރިސެޕްަޝނިސްޓްު 3ޖީ.އެސްު 2016މެއ03ުުި

 ޙަސަންުޒަަކރިއްޔާު މުސްަތރީެގ،ުމ.ުމުލައްު ޑިރެކްޓަރުއެިސސްޓެންޓް 3އެމް.އެސްު 2016މެއ19ުުި

 ފާތިމަތުުޝަބާުބާިގރުު ބާނީ،ުގއ.ުވިލިނގިލީ އޮފިަސރ 3ޖީ.އެސްު 2016މެއ16ުުި

 هللاރިފްޢަތުުޢަބްދުު ކަރަންކާެގ،ުމ.ުޭވވަށްު އޮފިަސރުލީގަލް 3އެމް.އެސްު 2016ޖުލައ18ުުި

 ޙުަސއިންުފަިއސަލްު ސާްޒވީން/ުމ.ުމުަލއްު އެިސސްޓެންޓްުޑިރެކްޓަރ 3އެމް.ުެއސްު 2016ނޮވެމްަބރ8ުުު

 މަރްަޔމްުސަްމޙާު އެަވރލާސްޓް،ުސ.ުހިަތދޫު އޮފިަސރ 3ޖީ.އެސްު 2016ނޮވެމްަބރ29ުުު

ު

 ވާުމުވައްޒަފުންވަކިކުރެވިފައިުހުރެުސަބަބުތަކާުއެކިުއެކިކޮމިޝަންގެުވަޒީފާއިންުުއަހަރުގެުވަނ2016ުަ

ުވަކިކުރެއްވިުތާރީޚްުުވަޒީފާ  ނަން އެޑްރެސްުދާއިމީ މަޤާމް ކްލެސިފިކޭޝަންު

 ޒީނިޔާުުމަރްަޔމް މ.ުހަވާީއ،ުމާލެު ޑިރެކްޓަރ 1ުއީ.އެކްސް 2016ޖަނަވަރ03ުުީ

 އާިއޝަތުުޝާޒްލީު ރ.ުމާުކރަތުުުއޯޝަްނވިލާ، ރިސެޕްަޝނިސްޓްު 3ޖީެއސްު 2016ުޖަނަވަރ10ުީ

 ފުާޢދުުهللاުޢަބްދު ހއ.ިފއްލަދޫު، ފީރޯުޒގެ އެިސސްޓެންޓްުޑިރެކްޓަރ 3އެމް.އެސް.ު 2016މެއ22ުުި

ނޑިެގާއގެ،ުމާލެުުހ. ޑިރެކްޓަރުއެިސސްޓެންޓް 3އެމް.އެސްު 2016ުއޮކްޓޯބަރ16ު  ރަހުލާުސުަޙއިލްު ބައިކަ

 އަްޙމަދުުއަޫބބަކުރުު 3365ނަްނބަރުުުދަފްތަރު ޖެެނރަލްުުޑިރެކްޓަރ 5އީ.އެކްސް.ު 2016ުއޮކްޓޯބަރ25ު

 ަޔމީންުުهللاޢަބްދު މާލެުުމ.ުމޮއިާޝ، ައއިޓީުއޮފިަސރުސީނިައރ 1އެމް.އެސްު 2016ުނޮވެމްަބރ10ުު

 ަރޝީދުުުޒަޢުފަރާން ދަކަދާާމގެ،ުމާލެުުހ. އޮިފސަރުއެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް 3ޖީެއސްު 2016ުނޮވެމްަބރ10ުު

 ަނތާޝާުުއާމިނަތު ބ.ޭއދަފުށިުު،މަޒާ ސީނިައރުިރސެޕްޝަިނސްޓްު 1އެމް.ުެއސްު 2016ނޮވެމްަބރ21ުު
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 ނާފިޢުުުޙަސަން ހިޔާކޯނި،ުމާލެުހ. އޮފިަސރުޕްރޮކިުއމަންޓް 3ޖީ.އެސްު 2016ޑިސެމްބަރ01ުު

2016ުުޖޫނ17ުުުުް 3ުއީ.ުއެކްސްު ުޑެޕިއުޓީުޑިރެކްޓަރުެޖނެރަލްު ުއިރުަވއިުހ.ު ުމުަޙއްަމދުުޢާޞިފްު

2016ުުއޮކްޓޯބަރ25ު 6ުއީ.ުއެކްސްު ުޑިރެކްޓަރުޖެެނރަލްު 1896ުދަފްތަރުުނަްނބަރުު ުޝުޢައިބުުޫޔސުފްު

ުމުވައްޒަފުންގެުމަޤާމްތަކަށްުއައިސްފައިވާުބަދަލުކޮމިޝަންގެުުއަހަރުގެުވަނ2016ުަ

ުބަދަލުކުރެއްވިުވަޒީފާ
 ޚްުތާރީ

ުކްލެސިފިކޭޝަންު  ނަން އެޑްރެސްުދާއިމީ މަޤާމް

 ޢަލީުނަޝާޠު ހާލި،ުއއ.ުފެިރދޫު ޑިރެކްޓަރ 1އީ.އެކްސްު 2016އޯގަސްޓ22ުުް

 ޢާއިޝަތުުަޝއްފާފްު ހ.ުފިލިމާގެު އެިސސްޓެންޓްުޑިރެކްޓަރ 3އެމް.ުެއސްު 2016ނޮވެމްަބރ7ުުު

 އިްބރާހީމްުއާިމރުު އަތަަގސްޮދށުގެު/ުބ.ުތޅާދޫު ސިސްޓަމްުއެޑްިމނިސްޓްރޭަޓރ 3އެމް.ުެއސްު 2016ނޮވެމްަބރ7ުުު

 ސީނާުރަީޝދުު ޖޫލިއަޓްެގ،ުގއ.ުވިލިނގިލިު އެިސސްޓެންޓްުޑިރެކްޓަރ 3އެމް.ުެއސްު 2016ނޮވެމްަބރ14ުުު

 ޙަސަންުޒަަކރިއްޔާު މުސްަތރީެގ،ުމ.ުމުލައްު ޑިރެކްޓަރ 1އީ.ުއެކްސްު 2016ނޮވެމްަބރ14ުުު

 ޝަހުލާުއިްސމާއީލްު ފިނިއުިނމާެގ،ުޅ.ުހިންަނވަރުު އެިސސްޓެންޓްުޑިރެކްޓަރ 3އެމް.ުެއސްު 2016ނޮވެމްަބރ20ުުު

 ފަރުހާނާުައބޫބަުކރުު ރަނަުއާރގެު/ުބ.ހިތާދޫު ސީނިައރުއޮިފސަރ 1އެމް.ުެއސްު 2016ނޮވެމްަބރ27ުުު

 ޢާއިޝަތުުޔުޝްފާުޝާކިރުު ވ.ުމުސްަތރީާއާބދު،ުމާލެު އެިސސްޓެންޓްުޑިރެކްޓަރ 3އެމް.ުެއސްު 2016ނޮވެމްަބރ27ުުު

 ނިޡާމްުުނަޒްމާ ސ.ުފޭދޫުުއަތަާމގެ، އެިސސްޓެންޓްުޑިރެކްޓަރ 3އެމް.ުެއސްު 2016ޑިސެމްބަރ26ުު

ު

 

 ހިންގިފަރާތްު ބައިވެރިންު
 މުއްދަތުު

 ބާވަތްު ނަންު
 އިންު އަށްު

ކޮމިޝަުނގެު

ހުރިހާު

 މުަވއްޒަފުންު

ުޓްރެިއނިްނގު ުަސރިވސް ސިވިލް

ުުގޅިެގްނުޓިުޓްއިންސް އުޓާއި

 އިލެކްޝަންސްުޮކމިޝަނުންު

 ޓްރޭނިންގ ދިވެހިުޯކސްު 2016މެއ7ުުި 2016މެއ7ުުި

4ުުކޮމިޝަުނގެ

 މުަވއްޒަފުންު

ު ުޓްރެިއނިްނގުސިވިލް ަސރިވސް

ުުގޅިެގްނުޓިުޓްއިންސް އުޓާއި

 އިލެކްޝަންސްުޮކމިޝަނުންު

2016އޭޕްރިލ3ުުް 2016އޭޕްރިލ7ުުް  
އެްޑވާންސްުކޮމިުޔނިކޭޝަންު

 ސްކިލް
 ޓްރޭނިންގ

3ުުކޮމިޝަުނގެ

 މުަވއްޒަފުންު

ުޓްރެިއނިްނގު ުަސރިވސް ސިވިލް

ުުގޅިެގްނުޓިުޓްއިންސް އުޓާއި

 އިލެކްޝަންސްުޮކމިޝަނުންު

 ޓްރޭނިންގ ޕްރެޒެންޓޭޝަންުސްކިލް 2016އޭޕްރިލ3ުުް 2016އޭޕްރިލ7ުުް

ުކޮމިޝަުނގެ

 އްުމުަވއްޒަފެު

ުޓްރެިއނިްނގު ުަސރިވސް ސިވިލް

ުުގޅިެގްނުޓިުޓްއިންސް އުޓާއި

 އިލެކްޝަންސްުޮކމިޝަނުންު

 2016އޭޕްރިލ3ުުް 2016އޭޕްރިލ7ުުް
ރިޕޯޓްުރައިޓިްނގު

 )އިނިގރޭސި(
 ޓްރޭނިންގ
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5ުުކޮމިޝަުނގެ

 މުަވއްޒަފުންު

ުޓްރެިއނިްނގު ުަސރިވސް ސިވިލް

ުުގޅިެގްނުޓިުޓްއިންސް އުޓާއި

 އިލެކްޝަންސްުޮކމިޝަނުންު

 2016އޭޕްރިލ3ުުް 2016އޭޕްރިލ7ުުް
ވަޒީާފގެުމަސްޢޫިލއްޔަތުު

 ދެެނގަތުންު
 ޓްރޭނިންގ

2ުުކޮމިޝަުނގެ

 މުަވއްޒަފުންު

ުޓްރެިއނިްނގު ުަސރިވސް ސިވިލް

ުުގޅިެގްނުޓިުޓްއިންސް އުޓާއި

 އިލެކްޝަންސްުޮކމިޝަނުންު

 ޓްރޭނިންގ ފައިނޭންޝަލްުެމނޭްޖމަންޓްު 2016އޭޕްރިލ10ުުް 2016އޭޕްރިލ14ުުް

3ުުކޮމިޝަުނގެ

 މުަވއްޒަފުންު

ުޓްރެިއނިްނގު ުަސރިވސް ސިވިލް

ުުގޅިެގްނުޓިުޓްއިންސް އުޓާއި

 އިލެކްޝަންސްުޮކމިޝަނުންު

 ޓްރޭނިންގ ސްޕަަވއިަޒރީުސްކިލްސްު 2016އޭޕްރިލ17ުުް 2016އޭޕްރިލ21ުުް

4ުުކޮމިޝަުނގެ

 މުަވއްޒަފުންު

ުޓްރެިއނިްނގު ުަސރިވސް ސިވިލް

ުުގޅިެގްނުޓިުޓްއިންސް އުޓާއި

 އިލެކްޝަންސްުޮކމިޝަނުންު

 2016އޭޕްރިލ24ުުް 2016އޭޕްރިލ28ުުް
ވޯރކްުޕްލޭސްުެއތިކްސްު

 ފޮރުސްޕަަވއިަޒރސްު
 ޓްރޭނިންގ

ުކޮމިޝަުނގެ

 އްުމުަވއްޒަފެު

ުޓްރެިއނިްނގު ުަސރިވސް ސިވިލް

ުުގޅިެގްނުޓިުޓްއިންސް އުޓާއި

 އިލެކްޝަންސްުޮކމިޝަނުންު

 ޓްރޭނިންގ ވުމެންުއެމްަޕވަރމެންޓްު 2016ުމެއ01ުުި 2016ުމެއ05ުުި

2ުުކޮމިޝަުނގެ

 މުަވއްޒަފުންު

ުޓްރެިއނިްނގު ުަސރިވސް ސިވިލް

ުުގޅިެގްނުޓިުޓްއިންސް އުޓާއި

 އިލެކްޝަންސްުޮކމިޝަނުންު

 ޓްރޭނިންގ އިންޑަކްަޝންު 2016ުމެއ08ުުި 2016ުމެއ12ުުި

4ުުކޮމިޝަުނގެ

 މުަވއްޒަފުންު

ުޓްރެިއނިްނގު ުަސރިވސް ސިވިލް

ުުގޅިެގްނުޓިުޓްއިންސް އުޓާއި

 އިލެކްޝަންސްުޮކމިޝަނުންު

 2016ުމެއ08ުުި 2016ުމެއ12ުުި
ޕްރޮޖެކްޓްުމެޭނޖްމެންޓްު

 ސްކިލްސްު
 ޓްރޭނިންގ

2ުުކޮމިޝަުނގެ

 މުަވއްޒަފުންު

ުޓްރެިއނިްނގު ުަސރިވސް ސިވިލް

ުޓިުޓްއިންސް ުގޅިެގްނުއުޓާއި

 އިލެކްޝަންސްުޮކމިޝަނުންު

 2016ުމެއ15ުުި 2016ުމެއ19ުުި

ސްކިްލސްުއެސެްނޝިއަލްު
ފޮރުހިއުަމންުރިޯސސްު

 އޮފިަސރ

 ޓްރޭނިންގ

2ުުކޮމިޝަުނގެ

 މުަވއްޒަފުންު

ުޓްރެިއނިްނގު ުަސރިވސް ސިވިލް

ުުގޅިެގްނުޓިުޓްއިންސް އުޓާއި

 އިލެކްޝަންސްުޮކމިޝަނުންު

 ޓްރޭނިންގ 2-ުއޮފީސްުިދވެހި 2016ުމެއ15ުުި 2016ުމެއ19ުުި

2ުުކޮމިޝަުނގެ

 މުަވއްޒަފުންު

ުޓްރެިއނިްނގު ުަސރިވސް ސިވިލް

ުުގޅިެގްނުޓިުޓްއިންސް އުޓާއި

 އިލެކްޝަންސްުޮކމިޝަނުންު

 2016ުމެއ15ުުި 2016ުމެއ19ުުި
ސޯލްވިްނގުު-ޕްރޮބްލަމްު

 އެންޑްުިޑސިޝަންުމޭިކންގ
 ޓްރޭނިންގ

2ުުކޮމިޝަުނގެ

 މުަވއްޒަފުންު

ުަސރިވސް ޓްރެިއނިްނގުުސިވިލް

ުުގޅިެގްނުޓިުޓްއިންސް އުޓާއި

 އިލެކްޝަންސްުޮކމިޝަނުންު

 2016ުމެއ29ުުި 2016ުޖޫނ2ުުުް
ވަޒީާފގެުމަސްޢޫިލއްޔަތުު

 ދެެނގަތުންު
 ޓްރޭނިންގ

2ުުކޮމިޝަުނގެ

 މުަވއްޒަފުންު

ުޓްރެިއނިްނގު ުަސރިވސް ސިވިލް

ުުގޅިެގްނުޓިުޓްއިންސް އުޓާއި

 އިލެކްޝަންސްުޮކމިޝަނުންު

 2016ުމެއ29ުުި 2016ުޖޫނ2ުުުް
ސްޓޮކްުރެކޯޑްުއެންޑްުޑާޓާު

 މެނޭްޖމެންޓްު
 ޓްރޭނިންގ
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ުކޮމިޝަުނގެ

 އްުމުަވއްޒަފެު

ުޓްރެިއނިްނގު ުަސރިވސް ސިވިލް

ުުގޅިެގްނުޓިުޓްއިންސް އުޓާއި

 އިލެކްޝަންސްުޮކމިޝަނުންު

 2016ުމެއ29ުުި 2016ުޖޫނ2ުުުް
ލީޑަރޝިޕްުސްކިލްސްުޮފރު

 އެކްޒެކިއުިޓވްސްު
 ޓްރޭނިންގ

 

ުބްރިޖްުޓްރެއިނިންގުއޮންުވޯޓަރުއެޑިއުކޭޝަންުވިތްުސްޕެޝަލްުއެމްފަސިސްުއޮންުފެސިލިޓޭޝަންުސްކިލްސްު

ު(ކާސްރީލަންުކޮލަމްބޯ،ު،2016ޖުލައ27ުުިު-2016ުޖުލައ20ުުި)

ުއަދިު ުސްރީލަންކާ ުއޮފް ުކޮމިޝަން ުއިލެކްޝަން މިއީ

އިންޓަނޭޝަަނލްުފައުންޑޭޝަންުފޯުއިލެކްޓޯރަލްުސިސްޓަމްސްު

ުހިންގުނުު ުކޮލަމްބޯގައި ުގުޅިގެން )އައި.އެފް.އީ.އެސް(

ުކޮމިޝަނުެގު ުގައި ުޓްެރއިނިންގ ުމި ުއެކެވެ. ޓްރެއިނިންގ

ު ުބައިވެރިވެވަޑައިގެްނނެވީ އެޑިމިނިސްޓްރޭޓިވްުފަރާތުން

ުއޮފިސަރުުއޮފިސަރ ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ުއަދި ުނިޒާމް ނަޒްމާ

ުފާތިމަތުުނަތާޝާުއެވެ.

ުުޝެއަރުޕޮއިންޓްުޓްރެއިނިންގ

ު(ކޮލަމްބޯ،ުސްރީލަންކާ،2016ުއޮކްޓޯބަރ6ުުު–2016ުސެޕްޓެމްބަރ30ުު)
 

ސްރީލަންކާގެުކޮލަމްބޯގައިުބޭއްވުނުުޓްރެއިނިންގުއެކެވެ.ުކޮމިޝަނުންުހޯދުނުުޝެއަރުޕޮއިންޓަށްުއަހުލުވެރިުކުރުމުގެުގޮތުންުމިއީު

ު ުބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ ުފަރާތުން ުކޮމިޝަންގެ ުގައި ުޓްރެއިނިންގ ުއަދިުުއެނަލިސްޓްުޓަރއުކޮމްޕިުސީނިއަރމި ުނަޝާތު ޢަލީ

ުއިބްރާހީމްުއާމިރުުއެވެ.ުއޮފިސަރުުސީނިއަރުއައި.ޓީ
ު

 

ުގްލޯބަލްުއެގްޒިބިޓްުއޮންުބެސްޓްުޕްރެކްޓިސެސްުއޮފްުވޯޓަރުއެޑިއުކޭޝަންުއެންޑްުޔޫޒްުއޮފްުޓެކްނޮލޮޖީު

ުު(ނިއުދިއްލީ،ުއިންޑިއ2016ުާޖެނުއަރ17ުުީު–2016ުޖެނުއަރ12ުުީ)

ުއެގްޒިބިޓްގަިއު ުގްލޯބަލް ުބޭއްވުނު ުދިއްލީގައި ުނިއު އިންޑިއާގެ

ުކޮމިޝަނުގެު ުބައިވެިރވެވަޑައިގެންނެވީ ުފަރާތުން ކޮމިޝަނުގެ

ުމުު ުއަމްޖަދު ުރައީސް ުމެންބަރުުޞްޠަނާއިބު ުކޮމިޝަން ުފާ،

ުރަހުލާު ުޑިރެކްޓަރ ުއެސިސްޓެންޓް ުއަދި ުއަކްރަމް އަޙްމަދު

ުސުހައިލްުއެވެ.
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ުރކްުކޮމަންވެލްތްުއިލެކްޓޯރަލްުނެޓްވާުބައިއެނިއަލްުކޮންފަރެންސްުއޮފްުދ2016ުުަ

ު(ުޕޯޓްުއޮފްުސްޕެއިން،ުޓްރިނިޑަޑްުއެންޑްުޓޯބޭގޯ،2016ުޖޫނ24ުުްު–2016ުޖޫނ22ުުް)ު

ު ުމިއީ ުސެކްރެޓޭރިއެޓް ުއެންްޑުކޮމަންވެލްތް ުއިލެކްޝަންސް އަދި

ބައުންޑަރީސްުކޮމިޝަންުއޮފްުްޓރިނިޑަޑްުއެންޑްުޓޮބޭގޯުގުޅިގެންު

"ޑިފައިނިންގްުކޮމަންވެލްތްުޕްރިންސިޕަލްސްުފޯުގުޑްުއިލެކްޓޯރަލްު

ޕްރެކްޓިސް"ުތީމްގެުދަށުންުޓްރިނިޑަޑްުއެންޑްުޓޮބޭގޯ،ުސްޕެއިންު

ުކޮންފަރެ ުމި ުއެކެވެ. ުކޮްނފަރެންސް ުބޭއްވުނު ންސްަގއިުގައި

ުއަޙްމަދުު ުރައީސް ުކޮމިޝަނުގެ ުތަމްސީލްކުރެއްވީ ކޮމިޝަން

ުސުލައިމާންުއެވެ.

ު

ުރީޖަނަލްުވަރކްޝޮޕްުއޮންުއިލެކްޓޯރަލްުޑިސްޕިއުޓްުރިސޮލިއުޝަންުއެންޑްުއިލެކްޓޯރަލްުޖަސްޓިސްު

ުުކަތްމަންޑޫ،ުނޭޕާލް(ު،2016ުޖުލައ23ުުިު–2016ުޖުލައ20ުުި)

ުއިންު ުނޭޕާލް ުއޮފް ުކޮމިޝަން އިލެކްޝަން

ުއޮންު ުވަރކްޝޮޕް ު"ރީޖަނަްލ އިންތިޒާމްކޮށްގެން

ުއެންޑްު ުރިސޮލިއުޝަން ުޑިސްޕިއުޓް އިލެކްޓޯރަލް

ު ުބޭއްވުުނުއިލެކްޓޯރަލް ުނަމުގައި ޖަސްޓިސް"ގެ

ުބައިވެރިވެވާ ުފަރާތުން ުކޮމިޝަންގެ ުރކްޝޮޕްގައި

ުމު ުއަމްޖަދު ުރައީސް ުނާއިބު ުއަދިުޞްޠަވަޑައިގެންނެވީ ފާ

ުސީނިއަރުލީގަލްުއޮފިސަރުޚަދީޖާުރަޝާުއެވެ.

ުއޭޝިއާުއިލެކްޓޯރަލްުސްޓޭކްުހޯލްޑަރުފޯރަމ2016ުުް

ު(ުބާލީ،ުއިންޮޑނޭޝިއާ،2016ުއޯގަސްޓ26ުުްު–2016ުއޯގަސްޓ22ުުް)

ު ުފްރީ ުފޯރ ުނެޓްވޯރކް ުއޭޝިއާ ުކޮމިޝަނާއި ުއިލެކްޝަންސް ުޖެނަރަލް ުއިންޑޮނޭޝިއާގެ ުއޮފް ުރިޕަބްލިކް އިލެކްޝަންސްުމިއީ

ުޖަމާއަތްު ުއިލެކްޝަން ުއޭޝިއާގެ ުގުޅިގެްނ ުއާއި ުޑިމޮކްރަ)އެންފްރެލް( ުބައިނަލްއަޤްވާމީ ުކުރާުތަާކއި ުމަސައްކަތް ުކުރިއެރުވުމަށް ސީ

ުޖަމާ ުކުރިޔަށްުއްތްތަޢަޖަމިއްޔާ ުބާލީގައި ުއިންޑޮނޭޝިއާގެ ުބައިވެރިވެގެން ުފޯރަމެކެވެ. ުފަރާތުންުދިޔަ ުކޮމިޝަނުގެ ުފޯރަމްގައި މި

ުމުޙައްމަދުުޝަކީލްުއެވެ.ުބައިވެރިވެުވަޑައިގެންނެވީުކޮމިޝަންުމެންބަރު

ު

ު
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ުޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީުސްޕެޝަލްުކެޕޭސިޓީުބިލްޑިންގުޕްރޮގްރާމްުު–ސެކަންޑްުއީ.ސީ.އައިު

ު(ުނިއުދިއްލީ،ުއިންޑިއާ،2016ުސެޕްޓެމްބަރ29ުުު–2016ުސެޕްޓެމްބަރ20ުު)

މިއީު"އިލެކްޝަންުމެނޭޖްމަންޓް:ުދަުރޯލްުއޮފްުޓެކްނޮލޮޖީ"ުގެު

ުއޮފިޝަލުންނަްށު ުއިލެކްޝަން ުއޭޝިއާގެ ނަމުގައި

ުމިު ުޕްރޮގްރާމްއެކެވެ. ުދިޔަ ުކުރިއަށް އަމާޒުކޮށްގެން

ުބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެީވު ުފަރާތުން ުކޮމިޝަނުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި

ުއޮފިސަރުސީނިއަރ ުޝައްފާުއެކައުންޓްސް ުއަދިުޢާއިޝަތު ފް

ުޝަހުލާުއިސްމާޢީލްުއެވެ.ުއެޑްމިންުއޮފިސަރުސީނިއަރ

އިންޓަރނޭޝަނަލްުކޮންފަރެންސްުއޮންު'ވޯޓަރުއެޑިއުކޭޝަންުފޯުއިންކްލޫސިވް،ުއިންފޯރމްޑްުުއެންޑްުއެތިކަލްު

 ޕްރިޕަރޭޝަންު)19ުއޮކްޓޯބަރ2016ުު–21ުުއޮކްޓޯބަރ2016ު،ުނިއުދިއްލީ،ުއިންޑިއާ(ު

ު ުކޮމިޝަން ުއިންތިޒާމްކޮށްގެންުއިލެކްޝަން ުއިން ުއިންޑިއާ އޮފް

އިންޑިއާގެުނިއުުދިއްލީގައިުބޭއްވުނުު'ވޯޓަރުއެޑިއުކޭޝަންުފޯު

ުޕްރިޕަރޭޝަން'ުު ުއެތިކަލް ުއެންޑް ުއިންފޯރމްޑް އިންކްލޫސިވް،

ުބައިވެރިވެު ުފަރާތުން ުކޮމިޝަނުެގ ުކޮންފަރެންސްގައި

ުމު ުއަމްޖަދު ުރައީސް ުނާއިުބ ުއަިދުޞްޠަވަޑައިގެންނެވީ ފާ

ުނަޒްމާުނިޒާމްުއެވެ.ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރ

ު

ުއިލެކްޝަންސްުއައި.ސީ.ޓީުކެޕޭސިޓީުބިލްޑިންގުޕްރޮގްރާމްު

ުު(ރިޕަބްލިކްުއޮފްުކޮރެއާ،2016ުއޮކްޓޯބަރ28ުުު–2016ުއޮކްޓޯބަރ24ުު)

ުކޮރެއާގައިު-އޭ ުއިންތިޒާމްކޮށްގެން ުއިން ުސެކްރެޓޭރިއޭޓް ވެބް

ު ުކެޕޭސިޓީ ުއައި.ސީ.ޓީ ުޕްރޮގްރާމްގައިުބޭއްވުނު ބިލްޑިންގ

ުބައިވެރިވެ ުފަރާތުން ުމެންބަރުުކޮމިޝަނުގެ ވަޑައިގެންނެވީ

ު ުއަދި ުޝަކީލް ސަންުޙަޑިރެކްޓަރުުއެސިސްޓެންޓްމުޙައްމަދު

ުޒަކަރިއްޔާުއެވެ.

ު

ު
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ުކެޕޭސިޓީުބިލްޑިންގްުފޯުއިލެކްޝަންުމެނޭޖްމަންޓްު

ު(ުނިއުދިއްލީ،ުއިންޑިއާ،2016ުޑިސެމްބަރ15ުުު–2016ުޑިސެމްބަރ5ުު)

ު ުއެންޑްުމިއީ ުޑޮމޮކްރެސީ ުއޮފް ުއިންސްޓްޓިއުޓް އިންޑިއާ

ުއިންު ު)ައއި.އައި.އައި.ޑީ.އީ.އެމް( ުމެނޭޖްމަންޓް އިލެކްޝަން

ުއަދިު ުސީނިއަރ ުަޤއުމުތަކުގެ ުސާރކް އިންތިޒާމްކޮށްގެން

ުގު ުއިންތިޚާބާ ުައމާޒުކޮށް ުއޮފިަޝލުންަނށް ޅުންހުިރުމެދުފަންތީގެ

ުޑިވެދާއިރާ ުކެޕޭސިޓީ "ު ުއަމާޒުކޮށްގެން ލޮޕްމަންޓްުތަކަށް

ޕްރޮގްރާމް"ގެުުނަމުގައިުކުރިއަށްުގެންގޮސްފައިވާުޓްރެއިނިންގު

ުފަރާތުންުުކެވެ.ޕްރޮގްރާމްއެ ުކޮމިޝަނުގެ ުޕްރޮގްރާމްގައި މި

ުސްުއޮފިސަރުމަރިޔަމްުސުހައިލާުއެވެ.ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީުފޮރިންުރިލޭޝަންސްުއޮފިސަރުޙައްވާުފިޒާުއަދިުުފައިނޭން

 

ުުޑޮމީނިކަންުރިޕަބްލިކްގެުޖެނެރަލްުއިލެކްޝަންސްުއޮބްޒާވްުކުރުންު

ު(ުޑޮމީނިކަންުރިޕަބްލިކްު،2016މެއ16ުުިު–2016ުމެއ11ުުި)

ުއިލެކްޝަންސްގެ،ުުމިއީ ުޖެނެރަލް ުރިޕަބްލިކްގެ ޑޮމީނިކަން

ުެގު ުއޭވެބް ުމިޝަންއަށް ުއޮބްސަރވޭޝަން އިލެކްޝަން

ުމެނޭޖްމަްނޓްު ުިއލެކްޓޯރަލް ުހިމެނޭ ުގޮތުގަިއ މެންބަރުންގެ

ުހަރަކާތްތެރިވުމުެގު ުޮގތުގައި ުއޮބްޒާވަރުންގެ ުތަކަށް ބޮޑީސް

ުސެ ުރިޕަބްލިކްގެ ުޑޮމީނިކަން ުދެއްވާ ލްުންޓްރަފުރުޞަތު

ުބޯޑުން ުދައުވަތެކެވެ.ުުއިލެކްޓޯރަލް ދެއްވި

ުބައިވެރިވެ ުފަރާތުން ުކޮމިޝަނުެގ ުމިއޮބްޒަވޭޝަންގައި

ުވަޑައިގެންނެވީުކޮމިޝަންުމެންަބރުއަޙްމަދުުއަކްރަމްުއަދިުސީނިއަރުއައި.ޓީުއޮފިސަރުއާމިނަތުުއަޒީފާުއެވެ.

ުޖޯޖިޔާގެުޕާލިމަންޓަރީުއިލެކްޝަންުއޮބްޒަރވޭޝަންު

 (ޖޯޖިޔާ،2016ުއޮކްޓޯބަރ9ުުު–2016ުއޮކްޓޯބަރ6ުު)

ުކޮމިޝަްނ2016ުުއޮކްޓޯބަރ8ުު ުއިލެކްޝަން ުސެްނޓްރަލް ުކުރުމަށް ުއޮބްޒާވް ުއިންތިޚާބު ުރިޔާސީ ުޖޯޖިޔާގެ ުބޭއްވުނު ުދުަވހު ވަނަ

އޮފްުޖޯޖިޔާއިންުފޮނުއްވިުދައުވަާތއިުގުޅިގެންުއޮބްޒަރވަރުންގެުގޮުތގައިުކޮމިޝަނުންުބައިވެރިވެވަޑަިއގެންނެވީުކޮމިޝަންުެމންބަރު

ުވެ.ުއަޙްމަދުުއަކްރަމްުއެ
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ުލެކްޝަންުވިޒިޓަރުޕްރޮގްރާމްުއިު

ު(ުޔާރިޕަބްލިކްުއޮފްުކޮރެ،2016ުއޭޕްރީލ14ުުްު–2016ުއޭޕްރީލ8ުުް)

ުކޮރެ ުއޮފް ުރިޕަބްލިކް ުއޭުޔާމިއީ ު-އަދި ުގުޅިގެން ވަަނ20ުުވެބް

ުއޭު ުތެރެއިން ުއިލެްކޝަންސްގެ ުއެސެމްބްީލ ވެބްގެު-ނޭޝަނަލް

ު ުމެންބަރ ުބޮޑީސް)އީ. ުމެނޭޖްމެންޓް ުބީ(އިލެކްޝަންސް ުއެމް.

ު ުކޮމިޝަނުގެުތަކަށް ުޕްރޮގްރާމްގައި ުމި ުޕްރޮގްރާމެކެވެ. ހިންގުނު

ުއަމްޖަދުު ުރައީސް ުނާއިބު ުބައިވެރިވެވަޑައިގެންެނވީ ފަރާތުން

ުޠަމުޞް ުއަބޫބަކުރު، ުއަޙްމަދު ުޖެނެރަލް ުޑިރެކްޓަރ ުސީނިއަރފާ،

ުުއެނަލިސްޓްުކޮމްޕިޔުޓަރ ުނަޝާތު، އައި.ޓީުުސީނިއަރއަލީ

ުއާމިރުުއެވެ.ުއިބްރާހީމްއޮފިސަރު

ު
ު

ުޕްރޮގްރާމްުުއިލެކްޝަންުވިޒިޓަރ

ު(ބޮސްނިއާ،2016ުއޮކްޓޯބަރ5ުުު–2016ުސެޕްޓެމްބަރ20ުު)

ު ުބޮސްނިއާގ2016ުުެއޮކްޓޯބަރ2ުުމިއީ ުބޭއްވުނު ުދުވަހު ވަނަ

ުއޭ ުކުރުމަށް ުއޮބްޒާވް ުއިލެކްޝަންސް ުއިްނު-ލޯކަލް ވެބް

އޮކްޯޓބަރ5ުުސެޕްޓެމްބަރުއިންުފެށިގެނ20ުުްއިންތިޒާމްކޮށްު

ުޕްުއަށ2016ުް ުމި ުޕްރޮގްރާމެކެވެ. ރޮގްރާމްގައިުބޭއްވުނު

ުރައީސްު ުނާއިބު ުބައިވެރިެވވަޑައިގެންނެވީ ުފަރާތުން ކޮމިޝަނުގެ

ުމު ުސެކްެރޓަޞްޠައަމްޖަދު ުއަދި ުޢަލީުފާ ުއަޙްމަދު ުޖެނެރަލް ރީ

ުއެވެ.
ު

 

ު

ު

ު

ު

ު

ު
ު

ު

މރ.ުއަކިލޭޝްުމިޝްރާުުކޮމިޝަނަރުއިންޑިއަންުހައި

 އާއިއެކުުބޭއްވުނުުބައްދަލުވުންު
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ު

ު

ު

ު

ު

ު

ު

ު

ު

ު

ު
ު

ތަކާބެހޭުބައިުޕާޓީުުސީުސިޔާު 

 

ުޕާޓީގެު ުސިޔާސީ ުއެގޮތުން ުކުރެުވނެވެ. ުމަސައްކަތް ުބެލެހެއްޓުމުގެ ުދަފްތަރު ުއަހަރުވެސް ުމި ުއެއްފަަދއިން ުއަހަރުތަކެކޭވެސް އެހެން

ު 16ުުޤާނޫނުގެ ުމާއްދާގެ ުފުރިހަމަކުރެވި،ުގ1،2،3،4،5ުަވަނަ ުކަްނކަން ުބުނެފައިވާ ުމަޢުލޫމާުތުއި ުހޯަދންޖެހޭ ުޕާޓީތަކުން ސިޔާސީ

ުހޯދުމަށްުލިޔުމުންުއެދި،ުދަފްތަުރުވަނީުއަޕްޑޭޓްުކުރެވިފައެވެ.

ުު-އާުހަމައަށްުސިޔާސީުޕާޓިތަކުގެުމެންބަރުންގެުޢަދަދު:2016ުޑިސެމްބަރ31ުު

ޢަދަދުުުމެންބަރުންގެ  ސިޔާސީުޕާޓީ 

29407ު  މޯލްޑިިވއަންުިޑމޮކްރެޓިކްުޕާޓީ

 ދިވެިހަރއްޔިތުްނގެުޕާޓީ 3806

ުއަދާލަތުުޕާޓީު 7418

 ޖުމްޫހރީުޕާޓީ 10587

 ޕްރޮްގރެިސވްުޕާޓީުއޮފްުމޯލްިޑވްސްު 40032

 މޯލްޑިްވސްުޑިވެލޮްޕމެންޓްުއެލަޔަްނސްު 10639

ު

 

ުއެު ުއެންގުމުން، ުޕާޓީތަކުން ުބަދަުލަތއް ުއަންނަ ުލިސްޓަށް ުމެންބަުރންގެ ުކައުންސިލް ުމެންބަރުންނާއި ުއިސް ުޕާޓީތަކުގެ ސިޔާސީ

ކޮޕީއެއްުުޕްރޮގްރެސިވްުޕާޓީުއޮފްުމޯލްޑިވްސްގެުރަޖިސްޓަރީގެުކޮޕީުގެއްލިގެންއެއްގެުަދފްތަަރށްުގެނެވުނެވެ.ުއަިދުބަދަލުތައްުއެުޕާޓީ

ުޙަވާލުކުރެވުނެވެ.ުޕާޓީއާުއެުރަޖިސްަޓރީއެއްުތައްޔާރުކޮށްުނަށްުލިޔުމުންުހުށަހަޅާފައިވާތީ،ުކޮމިޝަުުހޯދުމަށްުއެދި

ު

ު

ު

ތައްޔާރުުުއަށ2017ުްުިއންތިާޚބުތަކުގެުލޯކަލްުކައުންސިލް

 އެންުާއއިއެކުުޭބްއުވނުުބަްއދަލުވުންުު.ވުުމގެުގޮުތންުޔޫ

ތައްޔާރުުުއަށ2017ުްުިއންތިާޚބުތަކުގެުލޯކަލްުކައުންސިލް

 ވުންުޔޫުާއއިއެކުުޭބްއވުނުުބަްއދަލުއީ.ވުުމގެުގޮުތންު
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ު

 

ުވެ ުރަޖިސްޓަރީ ުއެމީހަކު ުފަރާަތކީ ުެޖހޭ ުހުށަހަޅަން ުއެދި ުއެކަަމްށ ުފަރާތްތަކުން ުބޭނުންވާ ުވަކިވާން ުޕާޓީތަކުން ފައިވާުސިޔާސީ

ުުނުދީގެންު ުއުނިކޮށް ުނަން ުއެމީހެއްގެ ުރަޖިސްޓަރީން ުޕާޓީގެ ުއެދުމުންވެސް ުވަކިވުމަށް ުވީނަމަވެސް،ުޕާޓީން ުކަމުގައި ސިޔާސީުޕާޓީ

ުޕާޓީގެު ުަނން ުއެމީހެއްގެ ުދީފައިނުާވނަމަ، ުޖަާވބެއް ުފަހު، ުސާފުކުުރމަށް ުޕާޓީއިން ުމަޢުލޫމާތު ުބެޭހ ުފަރާތްތަކާ ޝަކުވާހުށަހަޅާ

ުސިޔާސީުުރަޖިސްޓަރީން ުހުރެ ުސަބަބަކާ ުޒަރޫރީ ުއަދި ުގެންދެވުނެވެ. ުއަންގަމުން ުއެކަން ުއެފަރާތްތަކަށް ުޕާޓީއަކަށާއި ުއެ އުނިކޮށް

ުރަޖިސްޓްރީްނު ުއެޕާޓީއެއްގެ ުނަން ުއެފަރާތެއްގެ ުފުރުސަތެއްގައި ުއަވަސް ުއެންމެ ުވީ ުފަރާތްތައް ުހުށަހަޅާ ުއެދި ުވަކިވުމަށް ޕާޓީއިން

ުގެންދެވުނެވެ ުކަމުގެުު.އުނިކުރަމުންވެސް ުނިޔާވެފައިވާ ުމީހަކު ުހިމެނިފަިއވާ ުރަޖިސްޓަރީގައި ުމެންބަުރންގެ ުޕާޓީތަކުގެ ސިޔާސީ

ުކުރުމަށްފަހު ުކަށަވަރު ުއެކަްނ ުލިބިއްޖެނަމަ ުރަޖިސްޓަރީްނު، މައުލޫމާތު ުމެންބަރުންގެ ުޕާޓީގެ ުސިޔާސީ ު ުނަން ުމީހެއްގެ އެ

ުއުނިކުރަމުންުގެންދެވުނެވެ.

ުޕާޓީތަކު ުސިޔާސީ ުއަހަރުވެސް ުކަށަވަރުކުރުމުގެުމި ުނިޝާްނ ުއިނގިލީގެ ުޖަހާފައިވާ ުފޯމުތަކުގައި ުެމންބަރިޝޕް ުހުށަހަޅާފައިވާ ން

ުކުރެވުނެވެ. ުހުށަހަޅައިގެން ުއަށް ުސަރވިސް ުޕޮލިސް ުމޯލްޑިވްސް ުއިތުރުކުރުމަްށުުމަސައްކަތް ުމެންބަރުން ުޕާޓީތަކުން ސިޔާސީ

ުޕްރޮސެސްކޮށް ުފޯމްތައް ުމެްނބަރޝިޕް ުގެންދިޔަ ުމިއަހަރުެގުުހުށަހަޅަމުން ުސަބަބާއެކު ުޢަދަދު ުޞައްޙަނުވި ުޢަދަދާއި ޞައްޙަވި

ުކުރަމުންވެސްު ުރައްދު ުއެޕާޓީތަކަށް ުފޯމުތައް ުނުވި ުޞައްޙަ ުއަދި ުވެއެވެ. ުގެންދެވިފައި ުއަންގަމުން ުއެޕާޓީތަކަށް ތެރޭގައިވެސް

ުރާކުރުމުގެުބައްަދލުވުންތައްުބޭއްވުނެވެ.ގެންދެވިފައިވެއެވެ.ުއަދިުމީގެުއިތުރުންުމެންބަރޝިޕްުފޯމްތަކާއިުެބހޭގޮތުންުމަޝްވަ

ު ުނަންބަރު ުޤާނޫނު ުޕާޓީގެ ުއެޤާނޫނުގަިއ4/2013ުުސިޔާސީ ުގުޅިގެން، ުފެށުމާއި ުޢަމަލުކުރަން ުއިސްލާޙަށް ުދެވަނަ އަށް

ުފޯ ުމެންބަރޝިޕް ުެތރެއިން ުމެންބަރުންގެ ުރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ުދަފްތަރުގައި ުޕާޓީތަކުގެ ުމަތިން މުގައިުުބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ

ު ު)ފިންގަރްޕރިންޓް( ުނިޝާން ުފަރާތްުއިނގިލީގެ ުދަފްތަރުން،ހިމެނިފައިނުވާ ުޕާޓީގެ ުސިޔާސީ 11ުުުަތއް އިުގ2016ުުައޮކްޓޯބަރ

ުއުނިކުރެވުނެވެ.ު

ު ުނަްނބަރު 2013/4ުުޤާނޫނު ުޤާނޫނު(ުގެ ުޕާޓީގެ 35ުުު)ސިޔާސީ ުގޮތުގެމަތިން ު)ރ(ުގައިވާ ުމާއްދާގެ ުއަހަރ2016ުުުވަނަ ވަނަ

2016ުޔަތްކޮށްފައިވާނީުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުންުޢާބަޖެޓުންުސިޔާސީުޕާޓީތަކަށްުފައިސާުދޫކުރުމަށްޓަކައިުކޮމިޝަނުންުރިދަޢުލަތުގެު

ުވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުުފާސްކުރިުދުވަހާުހަމައަށްުސިޔާސީުޕާޓީތަކުގައިުރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާުމެންބަރުންގެުޢަދަދަށެވެ.ު

 

2015ުު ުރިޕޯޓް ުއަހަރީ ުއަދި ުއޯޑިްޓ ުއަހަރުގެ 2016ުުވަނަ ުއަހަރު ުދަްފަތރުުވަނަ ުކޮމިޝަނުގައި ުއިލެްކޝަންސް މިވަުގތު

ު ުހުށަހަޅާފައެވެ.6ުކުރެވިފައިވާ ުވަނީ ުވެސް ުޕާޓީއަކުން ުއަދިުސިޔާސީ ުރިޕޯޓް ު އޯޑިޓް ުރިޕޯޓް ުމުއްދަތުގައިުއަހަރީ ުހުށަހަޅަންޖެހޭ

ހުަށހަޅަންޖެހޭުމުއްދަތުގައިުއޯޑިޓްުއަދިުއަހަރީުރިޕޯޓްުހުށަހަޅާފައިުނުާވުނެވެ.ުއެގޮތުްނ،ުާޕޓީއަކުނ2ުްނުވަނީުުރިޕޯޓުުހުށަހަޅާފައި

ުއެވެ.ުދިވެހިުރައްޔިތުންގެުޕާޓީުއަދިުޢަދާލަތުުޕާޓީުޕާޓީތަކަކީު
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ވަނަުމާއްދާއިންުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނަށްުލިިބފައިވާުބާރުގ48ުުެު)ސިޔާސީުޕާޓީގެުޤާނޫނު(ުގ2013/4ުެޤާނޫނުުނަްނބަރުު

ުޖޫރިމަނާުކުރެވިފައިވެއެވެ.ުުތަކާހުެރުސިޔާސީުޕާޓީތައްުވަނީސަަބބުދަށުންުއަންނަނިވިު

 ޖޫރިަމނާުކުެރވުނުުޕާޓީ އަަދދުު ސަަބބުު

 ދިވެިހަރއްޔިތުްނގެުޑިމޮކްރަޓިކްުޕާޓީު 50,000 ނުވާތީުުހަޅާަފއިދުވަސްުތެރޭުހުށ90ުުަވަނަުއަހަުރގެުއޮޑިޓްުރިޕޯޓ2015ުުް

 ދިވެިހަރއްޔިތުްނގެުޕާޓީ 50,000 ނުވާތީުުހަޅާަފއިދުވަސްުތެރޭުހުށ90ުުަވަނަުއަހަުރގެުއޮޑިޓްުރިޕޯޓ2015ުުް

 

ުބައެ ުސަބަބުން ުނެތުމުގެ ުހުޅުވާފައި ުއޮފީސް ުޕާޓީގެ ުއެއްފަދައިން ުޖެހޭުކުރީއަހަރުތަކެކޭވެސް ުރައްދުކުރަން ުޕާޓީތަކަށް ުސިޔާސީ އް

ުކުރެވިފައިނުވާތީ ުރައްދު ުހިއްސާކޮށްފައިނުވާީތ،ުހުރިހާުުލިޔެކިޔުން ުމިކޮމިަޝނާ ުބަދަލުތައް ުައއިސްފައިވާ ުލިސްަޓށް ުކޮންޓެކްޓް އާއި

ުޕާޓީއަކަށްުވެސްުމިކަންުލިޔުމުންުއެންގުމަށްުވާނީުސިޓީއިންުއެދިފައެވެ.

 

ުސިޔ2016ުުާ ުއައު ުއަދި ުނުވެއެވެ. ުއުވާލެވިފައެއް ުޕާޓީއެއް ުސިޔާސީ ުއެއްވެސް ުއަހަރު ުރަޖިސްޓަރީުވަނަ ުއެއްވެސް ުޕާޓީ ސީ

ުކޮށްފައެއްުނުވެއެވެ.

 

ުނުވެއެވެ.ުދަށްުބަދަލުގެނެވިފައިޢިއަސާސީުޤަވާވަނަުއަހަރުުއެއްވެސްުޕާޓީއެއްގ2016ުުެ

 

ުކޮމިޝަން ުޕާޓީތަކާއި ުކުރުމަށް ުބަދަހި ުއިތުރަށް ުގުޅުން ުއޮންނަ ުދެމެދު ުކޮމިޝަނާއި ުޕާޓީތަކާއި ުމަޝްވަރާުުސިޔާސީ ގުޅިގެން

ުސިޔާސީު ުއެކިއެކި ުބާއްވާ ުޕާޓީތަުކން ުދަތިތަކާއި ުދިމާވާ ުޕާީޓތަކަށް ުބައްދަލުވުންތަކުގައި ުިމ ުބޭއްވުނެވެ. ބައްދަލުވުންތައް

ުގުޅޭގޮތުން ުޮގތުންުޙަރަކާތްތަކާއި ުބެހޭ ުމައްސަލަތަކާއި ުއެިކއެކި ުޖެހުމުގަިއުދިމާވާ ުއިނގިލީެގުނިޝާން ުފޯމުގައި ުެމމްބަރޝިޕް ނާއި

ުމަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ.ު

 

 ސިޔާސީުޕާޓީު ފައިާސގެުޢަަދދުު ތާރީޚްު

16.11.2016 703340064.25ު  މޯލްޑިިވއަންުިޑމޮކްރެޓިކްުޕާޓީ

 ޖުމްޫހރީުޕާޓީ 2,947,946.67 16.11.2016

 މޯލްިޑވްސްުޕްރޮްގރެިސވްުޕާޓީުއޮފްު 10,095,557.10 16.11.2016

 މޯލްޑިްވސްުޑިވެލޮްޕމެންޓްުއެލަޔަްނސްު 2,839,299.98 16.11.2016
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ުނިމުނުުގޮތްުުދަޢުވާގެުޚުލާސާު

ު ުަމޤާުމަގިއުމިއީ ުގެ ުޑިރެކްޓަރ ުކޮިމޝަްނގެ އިލެކްަޝންސް

ުޝާދިާޔު ުއައިިމނަތު ުމ.ޕިްސތާެގ، ުއަދާުކރަުމންދިޔަ ވަޒީފާ

ނަޑައޅައިު ުކަ ުޚިލާފަށް ުޤާޫނނާ ުވަކިކޮށްފަިއވަނީ  ވަޒީާފއިން

ު ުތަފާދިނުމަާށއި ުއަންެހނަކަށްީވީތ ުއޭާނއަކީ ކޮށްފައިވާތީުތު

ު ުޮގތުަގއި ުެޑމޭަޖސްގެ ުރުފިާޔ5ުުއެެގޒެމްޕްލަރީ )ފަހެއް(ުމިލިއަން

ުނަަގއިދިުނމަށްުެއދިުހުށަަހޅާފަިއވާުަމްއސަލައެެކވެ.

ު ުަމއްސަާލގައި 27ުުމި ުްޓރަިއބިުއނަލްއިްނ2016ުުއޮކްޓޯަބރ ވަޒީފާއާބެހޭ

ުޮއންނަްނޖެޭހު ުވަކިކުުރމުަގއި ުަވޒީފާއިން ުާޝދިޔާ ުާއމިނަތު ނިންމާަފއިަވނީ

ުަޢދުލު ުމައުޟޫޢީ ުވަޒީާފުޤާިއމުކޮށްަފއިވާަކމަެވރިކަން ުގޮތަށް ުެއދިފަިއވާ ށާިއ،

އިޢާދަކޮްށދިނުަމށްުއަުމރެއްުެނރޭނެުޤާޫނނީުހަމަެއއްުއޮތަކަމަށްުނުފެްނނަުކަމަްށު

ުވަޒީފާިއްނު ުަނމަެވސް ނަޑއަަޅއި، ުކަ ުިއއްތިފާުގން ުމެްނަބރުންގެ ުބެލި މަްއސަލަ

ުުފރިަހމައަށްު ުއެންމެ ުޢަދުލުެވރިކަން ުއިުޖާރޢީ ުޤާިއމުކުރަްނޖެހޭ ުވަކިކުުރމުަގއި

ު ުގޮުތގައި ުބަދަުލގެ ުުނބެލެވޭީތ، ުރުފިޔ26,505ުުާޤާިއމުކޮށްދީަފިއވާކަމަށް

ުދިުނމަްށު ުއަްށ ުޝާދިާޔ ުއާމިނަުތ ުަފސްރުިފޔާ( ުފަްސސަތޭކަ )ސައްީބސްާހސް

ުއިލެކްޝަންސްުޮކމިޝަްނގެުަމއްޗަށްުޢަމުރުކޮށްަފއެވެ.
ު

ު
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ުދަފްތަުރގަ ުޕާޓީތަކުގެ ުއިނސިޔާސީ ުމެންަބރުންނަކީ ުތިބޭ ގިީލގެުއި

ފަިއވާުސަްއޙަުމެންަބރުންުކަމަށްުދެކޭީތުކުެރވިރުުޝާންުކަށަވަނި

ުޑީ.އެމް ުޑީ. ުއަދި ުަމރުޙަާލުު.އާރުު.ޕީ ުމި ުދަފުތަުރގައި ުގެ ޕީ

ުފޯމުު ުއަލުން ުފުރިހަމަކޮށް ުމިަކން ުެމންަބރުން ުިތބި ުކަޑައްތުނުކޮށް

ު ުދެުވނު ުއަްނގައި ުނޯިޓސްއަީކ6ުުހުށަހެުޅމަށް ުދުަވހުގެ މަސް

ު ުައސާީސގެ ުޚިލާފަށ59ުުްޤާނޫނު ުއާ ު)ހ( ުމާްއދާގެ ވަނަ

ުިމު ުކޮމިޝަްނގެ ުއިލެކްަޝންސް ުފިޔަަވެޅއްކަމުން އަޅާަފއިވާ

ުއެިދު ުަކނޑަައަޅއިދިުނމަށް ުސިޓީެއއްކަމަށް ުބާތިލް ސިޓީއަކީ

ުކުރެވިަފއިވާުދަުއވާުއެެކވެ.

06ުު ުކޮމިޝަނ2015ުުުޖުލައި ުއިލެކްަޝންސް ުޖަހައި ުތާީރޚް ުދުވަހުގެ ުންުވަނަ

ުނަންަބރު ުޤާނޫނު ުލިޭބޮގތަށް ުަތއުކީދު ުސިޓީއާ 2016/19ުު:ފޮނުވާފަިއވާ

ު ުަނންަބރު 2013/4ުު}ޤާނޫނު ުއަށް ުާޤނޫނު( ުޕާޓީގެ ވަަނ2ުު)ސިޔާސީ

ުސި ުބާޠިލް ުސިޓީ ުމި ުއަިއްސފައިވާީތ، ުޤާޫނނު{ ުގެަނއުުމގެ ޓީތަކެްއުއިސްާލޙު

ުަޝރުުކަމަށް ނަޑއަާޅނެ ުަކނަޑއަަޅިއުކަ ުނެތްކަމަށް ުހަަމއެއް ުާޤނޫނީ ުައދި ޢީ

ުގައިުވަނީުުޙކުމްކޮށްފަެއވެ.2016ުސެޕްޓެމްބަރ29ުު

ު

ު
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%ު ުއެޕްަރއިސަލުން ުމާކްްސ75ުުޕަރފޯރމަންސް ުމަތިން އިން

ު ުބުނެ ުކަމަށް ުނުވާތީ ުޢާލިބިފައި ުދްއސައްާތުރުބްޢަސިމް

ުސެކްރެޓަީރު ުކޮމިޝަުނގެ ުއިލެކްޝަްނސް ުދިޔަ އަދާުކރަމުން

ުމަާޤމުންު ުވަކިކޮށްފަިއވާތީ،2014ުުއޯަގސްޓ4ުުްޖެނެރަްލގެ ގައި

ުިދވެހިާރްއޖޭެގު ުެއނިްނމުމަކީ، ުކޮިމޝަނުގެ އިލެކްޝަންސް

ު ުައސާީސގެ ުޤާޫނނު އަދ43،37،20،17،16ުުިޖުމްޫހރިއްާޔގެ

ުބ. ުހުރި ުމަޤާުމަގއި ުޖެނެރަލްކަުމގެ ުސެކެްޓީރ ުކޮިމޝަންގެ ުއިލެކްޝަންސް

ުހަތިހާު ުެދމެުދުުރާއިަސއްތާުއްމްުަޢބްދުުޢާސިުއޭދަފުށި އިލެކްޝަްނސްުކޮިމޝަނާއި

ު ުއެްއަބސްުވމުގެ ުވަޒީާފގެ 5،11،12ުުވެފަިއވާ ުގޮުތެގުވަނަ ނަންބަރުަގއިވާ

ުރިޢާ ުމައްޗަށް ުއެޕްަރއިޒަްލިއން ުފަެހއްުު%65.66ޔަތްކޮށް )ފަސްޮދޅަްސ

ަކުމގެުޕޮއިންޓްުަހއެއްުހަެއއް(ުމާްކސްުލިުބުމންުކޮމިޝަްނގެުސެކެޓްރީުޖެނެރަލް

ުަޢބްދުު ުާއޞިމް ުއްުމަާޤމުން ުކޮމިަޝންގެ ުވަކިކުުރމަށް ވަަނ229ުުސައްާތރު
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69ުު ުމާްއދާ ުވަނަ ުޤާނޫުނގެ ުއާެބހޭ ުވަޒީފާ ުާމްއާދ4ުުާއއި ވަނަ

ު ުގަާވިއދުގެ ުކޮމިަޝނުގެ ުއިލެކްަޝންސް 15،14ުުއާއި 27ުއަދި

ުޤާނޫީނު ުައދި ުުދސްތޫރީ ުބަޔާްނވެަފއިވާ ުމާްއާދގައި ވަނަ

ު ނަޑެއޅިެގން ުކަ ުޚިއުޞޫލުތަކާ ުނިންމާފަިއވާ އިުރުޣަުލާފަްށ

ު ުއަދި ނަޑއަަޅއިުޣަދުސްޫތރީ ުކަ ުިނންމުެމއްކަން ުޤާނޫނީ ުިއރު

ުދިނުމަށްުއެދިުސިވިލްުކޯޓަށްުހުށަހެޅިަފއިވާުަމްއސަލައެެކވެ.

ުވަކި ުނިންމާ ުޖަލްސާިއން ުޖުްމހޫިރއްޔާެގުރަްސމީ ުރާްއޖޭގެ ުދިެވހި ުކުރުމަކީ ކުރި

ު ުައސާީސގެ 43،37،20،17،16ުުޤާނޫނު ުާއއ69ުިއަދި ުމާއްދާ ، ވަނަ

ުއުމ   ުުދްސތޫރީ ުަބޔާންކޮށްފަިއވާ ުނަްނބަރުލުޞޫާމއްދާތަުކގައި ުޤާނޫނު ު:ތަކާއި

2008/2ުު ުާޤނޫނު(ގެ ުއިލެކްޝަްންސ4ުު)ވަޒީފާއާިއބެހޭ ުާއއި ުމާްއދާ ވަނަ

ުކޮމި ުޝަުނގެ 15،14ުުގަާވއިުދގެ ުބަާޔންވެަފިއާވ27ުުއަިދ ުާމއްާދަގއި ވަނަ

ުނިންމާަފިއވާު ުޚިލާފަށް ނޑައެިޅގެން ުކަ ުއުޞޫލުތަާކ ުޤާޫނނީ ުއަދި ދުސްޫތރީ

ުަޝީރއަތަްށު ުިނންމުެމއްކަން ުޤާނޫނީ ުޣަިއރު ުައދި ުުދސްޫތރީ ޣައިރު

ުެއއްަބްސވު ުަވޒީފާގެ ުގޮތަށް ުެއިދފައިވާ ުފަރާތުން މުްނުސާބިތުުނވާީތ،ުދަުއވާކުރި

ުަމގާުމެގު ުޖެެނރަލްގެ ުސެކްރެޓަރީ ުކޮމިޝަްނގެ ުދުަވސްތަކަށް ުއޮތް ބާކީ

ުއާިޞމްުޘިުޙައި ުަދއުވާުކރި ުގޮުތގައި ުއިނާަޔުތގެ ުމުާސަރއާއި އްޔަތުން

ުާއޞިްމުުަސއްތާރުއްޢަބްދުު ުކޮމިޝަނުން ުިއލެކްޝަންސް ުފައިސާ ުބނާ

ުއަްނގާނެތަނެު ުފަރާތުން ުަޝރީއަުތގެ ުދިުނމަށް ުނެތްަކމަްށުޢަބްދުްޢސައްާތރުައށް އް

ނޑަައަޅއިު ުުގައިުވަނީުޙުުކމްުކޮށްފަެއވެ.2016ުޖުލައ26ުުިކަ

ު

 

ުނިމުނުުގޮތްުުދަޢުވާގެުޚުލާސާު

ުއެިޑއުކޭޝަ ުއޮފް ުމިިނސްޓްރީ ުަތއިލެންްޑުމީއީ، ުމެުދވެރިކޮށް ްނ

ުނެޝަ ުިޑވޮލޮޕްމެންްޓުިއންނަލް ުއޮފް ސްޓިޓިއުޓް

ުޕީ. ުުހުޅވައިލި ުޕްޮރްގރާމަކަްށުުއެޗް.ުއެޑްިމނިސްޓްޭރޝަނުން ޑީ

ު ުމާލެހިޔާ ުޒާިހރު/ ު)މުޙަްއމަދު ުފަރާތް ުކުރާ (1803ު-1ދަުއވާ

ކުރިމަތިލަިއ،ުއެުޕްޮރގްާރމަށްުމުަޙއްަމުދުޒާހިރުުޮހުވމާުުގިޅގެން،ު

އަހަުރގެުުމްއދަތަށް،4ުުމިުއިްނސްޓިޓިއުްޓގައިުކިެޔވުމަްށުހޭަދާވު

ުއަ ުޒާިހރު ުުމޙަްއމަދު ުކޮިމޝަްނގައި ދާުކިރުއިލެކްޝަންސް

ުދިުނމަށާިއ،ު ުއެހީެއއް ުފައިާސގެ ުެއްއވަުރގެ ުުމސާަރއާއި މަާޤމުގެ

ު ުާޤބިލުަގއި ުކޮމިޝަނަްށ5ުުއެކަުމގެ ުމުއްދަަތށް އަހަުރެގ

ު ުޝަރުތުކޮްށ، 2014ުުޚިުދމަތްކުުރމަށް ވަނ04ުުައޯގަސްޓް

ުމުަޙއްމަު ުދެެމުދުދުވަހު ުކޮމިޝަނާ ުއިލެކްަޝންސް ުޒާހިާރއި ދު

ު ުެއއްަބްސވުން 2014ުުވެފަިއވާ ުުދވަހުްނ20ުުއޮކްޓޫބަރ ވަނަ

ުކޮިމޝަނުްނު ުއިެލކްޝަންސް ުކަަމށް ުބާޠިްލވެފަިއވާ ފެށިގެން

ު ުިނންުމމަކީ ުއެ ުެއުނިންަމވާފަިއވާތީ، ުނިންުމމެއްަކމަށާިއ، ބާޠިްލ

ނޑައަުޅްއވަ ުކަ ުނުވާަކމަްށ ުބާޠިލު ުެއުއެްއބަްސވުން އި،

ުއިލެކްޝަންްސު ުމަތިން ުގޮުތެގ ުބަޔާންކޮށްަފއިވާ އެްއބަްސވުުމަގއި

ުއަދާުކރަުމންު ުފުރިހަމަށް ުޒިްނމާަތްއ ުއަދާުކރަްނޖެހޭ ކޮމިޝަނުން

ުލިބެްނޖެޭހު ުދަުށން ުެއްއބަްސވުުމގެ ުދެންެނވި ުމި ދިުއމަށާިއ،ުައދި

ޖެހޭުފަިއާދުެކނޑިަފއިވާުދުަވސްތަކަށްުލިބެންުުފައިސާުލިުބންުމެދު

ުޚަލާސްކުުރމަށް،ުުއަކީ ުދައްކާ ުޒާހިުރއަްށ ުމުަޙއްަމދު އެއްަހރާ

މުޙައްަމދުުޒާިހުރުއާއިުއިލެކްޝަްނސްުކޮމިޝަނާުެދެމދ1803ުުު-1ގ.މާލެހިޔާު

2014ުު ުވެފައިވ04ުާއޯގަސްޓް ުދުވަހު ުުވަނަ ބަރުއޮކްޓ2014ުޯެއއްަބްސވުން

ުއިލެކްަޝންްސ20ުު ުައންަގއި ުޒާހިރަށް ުމުަޙއްަމުދ ުބާޠިލްކުރުކަން ގައި

ުނަންަބރު: ުފޮނުވާފަިއވާ ުޒާިހަރށް ުުމޙަްއމަދު -38ކޮމިޝަނުން

AC/MIS/2015/613ު(29ުު ުބާޠިލ2015ުުއޮކްޓޯބަރ ުސިޓީއަކީ )

ުމަތިްނު ުގޮުތގެ ުބަާޔންކޮށްފަިއވާ ުެއއްަބްސވުުމގައި ނަޑއަަޅއި، ުކަ ސިޓީއެއްަކމަށް

ުއިލްިތޒާމާތުަތްއު ުެއންމެަހއި ުލާޒިމުވާ ުއަދާުކރުްނ ުޮކމިޝަުނން އިލެކްޝަންސް

ުގެްނދިުއމަށާ ުައދާކުަރމުން ުފުރިހަަމއަށް ުމަިތން ުގޮުތގެ ިއ،ުއެްއބަްސވުުމަގއިވާ

ުުދވަސްތަކަްށު ނޑިފަިއވާ ުމެދުކެ ުފަިއާސުލިބުން ުލިެބންޖެހޭ ުެއއްަބްސވުމުން އަދި

ު ުަފިއސާ 2016ުުލިބެންޖެހޭ 27ުުއެޕްރީލް )ހަތެއް(07ުުވަނަުދވަހުްނުފެށިެގން

ުާދއްާކު ުޒާިހރަށް ުމުަޙއްަމދު ުެއއްފަަހރާ ުއެކީ ުެތރޭަގއި ދުވަުހގެ

ުކުމްުކޮށްަފއެވެ.ގައިުަވނީުޙ2016ުުއެޕްރީލ27ުުްޚަލާސްކުުރމަްށވަނީު
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ުކޮްށދެްއުވމަށްު ުއަމުރު ުމަްއަޗށް ު ުޮކމިޝަްނގެ އިލެކްޝަންސް

ުއެދި،ުހުަށހެޅިަފއިވާުމަްއސަލަުއަކެވެ.

 

ުނިމުނުުގޮތްުުދަޢުވާގެުޚުލާސާު

28ުުމިއީ،ު ުަރއްޔިތުްނެގ2015ުުނޮވެްމބަރު ުިދވެހި ުދުވަހު ވަނަ

ުިއންތިާޒމްކޮ ުިއން ުޕާޓީ ުޕާޓީިއްނުޑިމޮކްރެޓިކް ުޢަދާލަތު ށް،

ުާޤނޫުނުުވިބަިއވެރިު ުޙަރަކާތްތަކަީކ، ުހިްނގާަފއިާވ މުޒާަހރާަގއި

ު 2013/4ުުނަންަބރު ުގެ ުޤާނޫނު( ުޕާޓީގެ ވަނ7ުުަ)ސިޔާސީ

ުމިިނވަންކަުމެގު ުއުޅުުމގެ ުެއއްެވ ުޞުލްަހވެރިަކމާއެކު ުއާއި މާްއދާ

ުޚިލާފުުޢަމަލުތަެކއްކަންުފާަހގަުކުރެިވގެން،ުޢަދާލަތުުޕާީޓު ޤާނޫނާ

ުރުފިޔ75,000ުާ ުފަސްހާްސ ުއިންު)ހަތްދިހަ )

ުޕާޓީު ުޢަދާލަތު ުބުނެ ުކަމަށް ުޚިލާފަށް ުާޤނޫނާ ޖޫރިަމނާކޮށްފަިއވަނީ

ުއިންުިސވިލްުކޯޓަށްުހުށަހެޅިުަމއްސަަލެއކެވެ.

ުމިުމަްއސަލައަކީުިމހާރުުކުިރއަށްދާުމަްއސަލައެެކވެ.

 

ުނިމުނުުގޮތްުުދަޢުވާގެުޚުލާސާު

މިއީ،ުަޢދާލަތުުޕާޓީުާއއިުމޯލްިޑވްސްުޑިމޮކްރެޓިކްުޕާޓީުުގޅިެގްނު

24ުު ުުކިރ2015ުުމާރިޗު ުމާލެތެޭރގައި ުރޭ ުދުވަހުެގ ވަނަ

ުނަންަބުރު ުޤާނޫނު ުޙަރަކާތްތަަކކީ، ުހިންގާަފިއވާ މުޒާަހރާަގއި

2013/4ުު ުގެ ުޤާނޫނު( ުޕާޓީގެ ުމ7ުާ)ސިޔާސީ ުއާިއުވަނަ ްއދާ

ޞުލްހަެވރިކަާމއެކުުއެްއވެުއުޅުުމގެުމިިނވަންކަުމގެުޤާނޫނާުޚިލާުފު

ު ުޕާޓީ ުޢަދާލަތު ުކުެރިވގެން، ުފާހަގަ 33,000ުޢަމަލުތަކެއްކަން

ުޤާޫނނާު ުޫޖިރމަނާކޮށްފަިއވަނީ ުިއން ުރުފިޔާ( )ތެއްތިީރސްހާސް

ޚިލާފަށްުކަމަށްުބުނެުަޢދާލަތުުޕާޓީުއިްނުސިވިލްުކޯޓަށްުހުށަެހިޅު

ުމަްއސަލައެެކވެ.

ުމިުމަްއސަލައަކީުިމހާރުުކުިރއަށްދާުމަްއސަލައެެކވެ.

ު

 

ުނިމުނުުގޮތްުުދަޢުވާގެުޚުލާސާު

ު 01ުުމިއީ، 2015ުުެމއި ުރޭ ުދުވަުހގެ ުޕާޓީިއްނުއަވަނަ ދާލަތު

ުބަިއވެިރިވު ުޕާޓީ ުޑިޮމކްރެޓިކް ުރައްޔިުތންގެ ުިދވެހި އިްސވެހުެރ،

ުނަންަބުރު ުޤާނޫނު ުޙަރަކާތްތަަކކީ، ުހިންގާަފިއވާ މުޒާަހރާަގއި

2013/4ުު ުގެ ުޤާނޫނު( ުޕާޓީގެ ުއާިއ7ުު)ސިޔާސީ ުމާްއދާ ވަނަ

ޞުލްހަެވރިކަާމއެކުުއެްއވެުއުޅުުމގެުމިިނވަންކަުމގެުޤާނޫނާުޚިލާުފު

ުޢަމަލު ުޕާޓީ ުޢަދާލަތު ުކުެރިވގެން، ުފާހަގަ 69,000ުތަކެއްކަން

ުހާިޟރު ުޝަރީޢަަތށް ުވަގުަތށް ުފަރާުތްނ ުުކރާ ުދަޢުވާ ުަމއްސަާލގައި ުވެަފއިމި

ުނުވާތީ،ުމިުމަްއސަލަުވަނީުަޝރީޢަތުްނުބާޠިލްކޮށްލާފައެވެ.
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ުޖޫިރމަނާކޮށްަފއިަވނީު ުިއން ުރުފިޔާ( ުުނވަާހސް )ފަސްދޮަޅސް

ު ުބުނެ ުކަމަށް ުޚިލާފަށް ުކޯޓަށްުއަުޤާނޫނާ ުޕާޓީުއިންުިސވިލް ދާލަތު

ުހުށަހެޅިުަމއްސަަލއެކެވެ.

 

ުނިމުނުުގޮތްުުދަޢުވާގެުޚުލާސާު

ވަނަުދުަވހުުބޭްއުވމަށްުަހމަޖެހިަފިއ2017ުުޖަނަަވރ14ުުީމިއީ،ު

ު ުލޯކަލް ުތާރީްޚުއޮތް ުއިންތިާޚުބގެ ކައުންސިލްތަުކެގ

ުހުށަެހޅިު ުޕާޓީއިްނ ުްޕޮރގްެރިސވް ުއެދި ފަސްކޮށްެދއްުވމަށް

ުމަްއސަލައެެކވެ.

2016ުުޑިސެމްަބރ01ުު ުގުިޅގެން ުިމުަމްއސަލައާ 14ުުގައި 2017ުެޖނުައރީ

ު ނަޑައޅާފަިއވާ ުކަ ުއިލެކްޝަްންސުކޮމިޝަނުން ުބޭްއުވމަށް ުތާރީުޚަގއި 2017ުމި

ު ުއަަހރުގެ ުއިންތިޚާުބ،ުވަނަ ުކައުންސިލުތަކުެގ 14ުުލޯކަލް މ2017ުުިޖެނުއަރީ

ު ުފެިށގެން ުތާީރެޚއްަގއި،2ުުތާރީޚުން ުލިބޭނެ ުމުްއދަތު ުމަްސުދވަުހގެ )ދޭއް(

ުބޭްއުވމަްށ2017ުު ުއިންިތާޚބު ުކައުންސިލްތަުކގެ ުލޯކަލް ުއަހަުރގެ ވަނަ

ުއިލެކްޝަންސްުޮކމިޝަނަށްުވަނީުއަްނަގއިުޙުކުމްކޮށްަފެއވެ.

 

ުނިމުނުުގޮތްުުގެުޚުލާސާުދަޢުވާ

ު ުބަޔާންކޮށްފަިއވާ ުާޤނޫުނގަިއ ުޕާޓީގެ ުސިޔާސީ 3ުމިއީ،

ުޕާޓީތަކަްށު ުސިޔާސީ ުބަެޖޓުން ުދަޢުލަތުގެ ުެތރޭަގއި މަްސދުވަުހގެ

ުނުވާީތު ުދޫކޮށްފައި ުފައިާސ ުހަމަޖެހިަފިއވާ ދޫކުުރމަށް

ުރައްިޔތުްނގެު ުދިވެހި ުދެކޮަޅްށ ުކޮިމޝަނާ އިލްކެޝަންސް

ުއިންުހުށަަހޅާފަިއވާުަމއްސަަލއެކެވެ.ޑިމޮކްރެޓިކްުޕާޓީު

ުަޝރީޢަަތށްު ުވަގުތަށް ުފަރާތުން ުކުާރ ުދަޢުވާ ުމަްއސަލާަގއި މި

ުހާޟިުރވެފަިއނުވާީތ،ުމިުަމއްސަލަުަވީނުޝަރީޢަތުންުބާޠިލްކޮށްލާފަެއވެ.

 

ުގޮތްުނިމުނުުުދަޢުވާގެުޚުލާސާު

އާއިުއިލެކްޝަްނސްުުނ.ުވެލިދޫ/ުމަްނޒިލް،ުުމަޙއްަމދުުަޙަސންފުޅު

ވެަފއިވާުއެްއބަްސވުާމުއެްއގޮތަށްުއިލެކްަޝންްސުުެދމެދުކޮމިޝަނާު

ުދައްކާަފއިނުވާު ުފަިއސާ ުހޯދުމަށްުކޮމިޝަނުން ުފައިސާ ުއެ ީތ،

ުހުށަހަޅާަފއިވާުަމްއސަލައެެކވެ.

ު ުއެްއބަްސވުމާ ުދެެމދުވެަފިއވާ ުކޮމިޝަނުްނުދެފަރާުތގެ ުއިލެކްޝަްނސް އެްއގޮތަށް

ުދައްކާަފއިުނވާކަމަ ުފައިސާ ުއެެހންކަމުން އަިދު،0103ު،0104ު،0106ުާށއި،

0109ުު ުުޖމްލަކަުމގަިއވާ ުއަގުގެ ުޚިުދމަުތެގ ރ.15،540ުއިންވޮިއސްތަކުަގިއވާ

16ުު 2016ުުފެބްރުއަރީ ުފެށިގެން ުދުވަުހން ުތެރޭަގިއ15ުުވަނަ ދުވަުހގެ

ުލި ުދަުއވާކުރާަފރާތަށް ުައންަގއި 16ުުބިިދނުމަށް ވަނަދުވަުހ2016ުުފެބްރުއަރީ

ުޙުކުމްކުަރްއވާފަިއވާތީ،ުމިުމަްއސަލަުިއސްތިޢުނާފަށްުަވނީުހުށަހެޅިަފެއވެ.ު
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ުނިމުނުުގޮތްުުދަޢުވާގެުޚުލާސާު

ު ުނަްނބަރ ުޓްަރއިިބއުނަްލގެ VTR/2015ު/31ވަޒީާފއާބެހޭ

ު،ު ުަޚއިރާތު ުހުޅުމާލެ/ ުއެިދ ުއިސްިތއުނާފްުކރުމަށް މަްއސަލަ

ުހުށަހެޅުްނުهللاުޢަބްދު ުހައިކޯޓަްށ ުަފރާތުން އޮކްޓޯަބރ4ުުސަީޢދުގެ

ުހުށަހަޅާފައިވާުަމއްސަލ2015ުަ

2015ުނޮވެންަބރ16ުުމިުމަްއސަލަިއގެުއިސްިތއުނާްފގެުފުރަަތމަުއަޑުެއހުމަށްު

ުކު ުަތއާވަުލ ުކޯޓުގައި ުަހއި ުުދވަހަށް ުވަީނުވަނަ ުއެހުން ުައޑު ުެއދުވަުހގެ ރެވި

ުކެންސަލްުކުރެވިަފެއވެ.ުމިުމަްއސަލައަީކުމިހާރުުކުިރއަށްދާުަމްއސަލައެެކވެ.

ު

ުދަޢުވާތައްުުކޮށްފައިވާުުކޯޓުތަކުގައިުުޝަރުޢީުުކޮމިޝަނުންު .7

 

ުނިމުނުުގޮތްުުދަޢުވާގެުޚުލާސާު

ު ުއިލެކްަޝންްސ1803ުު-1ގ.މާލެހިޔާ ުއާއި ުޒާހިރު މުޙައްަމދު

ު ުދެެމދު 2014ުުކޮމިޝަނާ ުވެަފިއވ04ުުާއޯގަސްޓް ުުދވަހު ވަނަ

ު 2014ުުއެްއބަްސވުން ުބާޠިލްކުރުކަނ20ުުްއޮކްޓޫބަރ ގައި

ުކޮމިަޝނުންު ުއިެލކްޝަންސް ުއަްނގައި ުޒާހިަރށް މުަޙއްަމދު

ު ުނަންަބރު: ުފޮުނވާަފއިާވ ުޒާިހރަށް -38މުަޙއްަމދު

AC/MIS/2015/613ު(29ުު ުސިޓީއަކ2015ުީއޮކްޓޯބަރ )

ުއެްއބަްސުވމުަގއިު ނަޑައޅައި، ުކަ ުސިޓީއެއްަކމަށް ބާޠިލު

ުކޮމިަޝނުންު ުިއލެކްޝަންސް ުމަތިން ުގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

އަދާުކރުންުލާޒިމުވާުއެްނމެަހއިުއިލްތިާޒމާތުތައްުެއއްަބސްުވުމގަިއވާު

ުައދާކުރަު ުފުރިހަަމއަށް ުަމތިން ުައދިުގޮތުގެ ުގެންިދއުމަާށއި، ުމން

ުމެދުެކނޑިފަިއވާު ުލިބުން ުފަިއާސ ުލިބެްނޖެހޭ އެްއބަްސވުުމން

ު ުަފއިާސ ުލިެބންޖެހޭ 2016ުުދުަވސްތަކަށް 27ުއެޕްރީލް

ު ުފެށިގެން ުއެކ07ުުީވަަނދުވަުހން ުތެޭރަގއި ުދުވަުހގެ )ހަތެއް(

އެްޕރީލ27ުުްއެއްފަަހރާުުމޙަްއަމދުުޒާހިަރށްުާދއްކާުަޚލާސްކުރުމަށްު

ުމ2016ުުި ުަވނީ ުމިކޮމިޝަުނން ުކޮށްފަިއވާީތ، ުޙުކުމް ގައި

ުމަްއސަލަުއިސްތިުޢނާފަށްުހުށަހަޅާަފެއވެ.

ުމިުމަްއސަލައަކީުިމހާރުުކުިރއަށްދާުމަްއސަލައެެކވެ.

 

ުނިމުނުުގޮތްުުދަޢުވާގެުޚުލާސާު

14ުއިންުު Cv-C/2016/2515ު:ނަްނބަރުުުމިއީުސިވިލްުކޯުޓގެ

ު ުލޯކަލ2017ުުްޖަނަަވރީ ުއިޢުލާންކުރި ުބޭްއުވމަްށ ގައި

ު ުއިްނތިާޚބު ުުމއްދަެތއ2ުުްކައުންސިލްތަުކގެ ުމަސްުދވަުހގެ )ދޭއް(

ުކޮމިޝަނުންުވަނީުިއސްތިޢުނާފްުއަނބުރާުެގނެސްަފއެވެ.މިު
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، ލިބޭނެުތާީރޚަކަށްުފަސްުކރުމަށްުސިވިްލުކޯޓުންުޙުކުމްކޮށްފަިއވާތީު

 އެުޙުކުމްުއިސްތިޢުނާފުުުކރުމަށްުހުށަެހޅުނުުަމއްސަަލއެކެވެ.

 ު

ުނިމުނުުގޮތްުުދަޢުވާގެުޚުލާސާު

ުކޯޓުގެުމިއީ ޙުކުމާުު Cv-C/2016/2515:ނަންަބރުުިސވިލް
ުަޙއްލެްއު ުަޝރުޢީ ުކަންަތއްތަކަށް ުުގޅުންުހރި ުއިންިތޚާާބ ގުިޅގެން
ުގޮުތގެު ުކަންކުރާނޭ ުބޭްއުވމުަގއި ުއިންިތޚާބު ހޯއްަދަވއިެދއްަވއި،
ުއެިދު ނޑައަުޅްއވަިއދެްއވުން ުކަ ުއިުޖރާއަުތތައް އުޞޫލުތަކާއި

 ހުށަހެޅިުަމއްސަަލއެކެވެ.

ުަވނީުމިުަމްއސަލަުބަލައިުނގަނެަފއެވެ.ދިވެިހާރއްޭޖގެުހައިކޯޓުންު

ުހުށަހެޅުންުުއިޞްލާޙުުުބިލްތަކަށްުުގަވާއިދުތަކާއިުުޤާނޫނާއިުުއެކިއެކިު .8

 ުުހުށަހެޅުންުއިސްލާޙުުއަށް(ުޤާނޫނުުޕާޓީގެުސިޔާސީ)2013/4ުުނަްނބަރުުޤާނޫނ

ު ުނަްނބަރު ުާޤނޫނު ުއޮފީުހން ުޖެނެރަލްގެ 2013/4ުުއެޓަރނީ ުއަށް ުޤާނޫނު( ުޕާޓީގެ ުކޮމިޝަނަްށު)ިސޔާސީ ުހުށަހެޅުމަށް ިއސްލާޙު

އޮގަސްޓ23ުުްދީފައިވާުފުރުޞަތުގައިުއެޤާޫނަނށްުއިސްލާޙުުހުށަހަޅައިުއެޓަރީނުޖެނެރަލްގެުއޮފީހަްށުވަނީުޮފުނވިފައެވެ.ުއެގޮތުންު

ުދުވަހުުމިުޤާނޫނަށ2016ުުް ުއަންގާރަ ުއަދ2ުުިވީ ުއިސްލާހް ުޤާނޫނ2016ުަޑިސެމްބަރ06ުުވަނަ ުމި ުދުވަހު ުވީުއަންގާރަ 3ުށް

ުގެނެވިުގެޒެޓްގައިުވަނީުޝާއިޢުުކުރެވިފައެވެ.ުޙްވަނަުއިސްލާ

 ީުފެށުންުކުރަންުއިސްލާޙްުގަވާއިދުުޕާޓީގެުސިޔާސ

ުސިޔާސީުޕާޓީގެުގަވާއިދުުމުރާޖާކޮށްުގެންނަންުފެްނނަުބަދަުލތަކާެމދުުމަޝްވަރާކުރަންުވަނީުފަށާފަެއވެ.

 ްުގެނައުންުއިސްލާޙުުވާއިދަށްޤަުކޮމިޝަންގެުއިލެކްޝަންސ

ުއެގަވާއިދަްށު ުފާހަގަކޮށް، ުމާްއދާތައް ުފެންނަ ުމިކޮމިޝަނަށް ުއިސްލާޙުކުރަންޖެހޭކަމަށް ުގަވާއިދުގައި ުކޮމިޝަންގެ އިލެކްޝަންސް

ުއެު ުއެއްގޮތަށް ުކޮމެންޓާ ުއެ ުފޮނުވުމުން، ުކުރުމަށްފަހު ުކޮމެންޓު ުއޮފީހުން ުޖެނެރަލްގެ ުއެޓަރނީ ުއިސްލާޙުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ

ުދަލުުގެނެސް،ުއެޓަރނީުޖެނެރަލްގެުލަފާފުޅަކަށްުއެދިުވަނީުފޮނުވިފައެވެ.ގަވާއިދަށްުބަ

 ުުގެނައުންުއިސްލާޙުުއަށް(ޤާނޫނުުއިންތިޚާުބގެުކައުންސިލްތަކުގެުޯލކަލް)2010/10ުުނަްނބަރުުޤާނޫނ

އިސްލާޙުކުރަންޖެހޭކަމަށްުމިކޮމިޝަނަްށުފެްނނަު)ޯލކަލްުކައުންސިލްތަކުގެުއިްނތިޚާުބގެުޤާނޫނު(ުގައ2010/10ުުިޤާނޫނުުަނންބަރުު

އޮގަސްޓ24ުުްމާއްދާތައްުފާހަގަކޮށް،ުއެޤާނޫަންށުގެންނަންޖެހޭުއިސްލާޙުތައްުއެޓަރނީުޖެނެރަލްގެުއޮފީހަށްުފޮނުުވނެވެ.ުއެގޮތުން،ު

ވަނ3ުުަމިުޤާނޫނަށްުުވީުއަންގާރަުދުވަހ2016ުުނޮވެމްބަރ29ުުއަދިުުޙްވަނަުއިސްލ2ުުާވީުބުދަުދުވަހުުމިުޤާނޫނަށ2016ުުް

 ގެނެވިުވަނީުގެޒެޓްގައިުޝާއިޢުުކުރެވިފައެވެ.ޙްުއިސްލާ
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 ްުގެނައުންުއިސްލާޙުުގަވާއިދަށްުއިންތިޚާބުގެުކައުންސިލްތަކުގެުލޯކަލ

އިންތިޚާބުތަކުެގުވަނަުއަހަރުުބާއްވަންުަހމަޖެހިފައިވާުލޯކަލްުކައުންސިލްަތކުގެުއިންތިޚާބާުގުޅިގެންުލޯކަލްުކައުންސިލްތަކުގ2017ުުެ

ުބަދަލުކޮށް،ު ުއެއްގޮތަްށ ުލަފާފުޅާ ުއެޓަރީނުޖެނެރަލްގެ ުފެންަނުބަދަުލތައް ުގެްނނަން ުމުރާޖާކުރުމަށްފަހު ސެޕްޓެމްބަރ22ުުގަވާއިދު

ުގައިުވަނީުގެޒެޓްުކުރެވިފައެވެ.2016ު

ކަންތައްތައްުުކުރެވުނުުުގޮތުންުުއިދާރީުުގޮތުންުުކުރުމުގެުުހަރުދަނާުުގުންުހިންުުކޮމިޝަނުގެު 

 ު

ފަހަރުުބޭއްވުމަށްުއިލެްކޝަންސްުކޮމިޝަންގެުޤާނޫނާިއ1ުުޖަލްސާއެއްުމަހަކުުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަންގެުމެްނބަރުންގެުރަސްމީު

ުވަނީު ުޖަލްސާތައް ުގިނައިން ުއަދަދަށްވުރެ ުމި ުގޮތެއްގައި ުއާންމު ުހިނދު، ުލާޒިމްކޮށްފައިވާ ުގަވާއިދުން ުކޮމިޝަންގެ އިލެކްޝަންސް

ު ުމިގޮތުން 2016ުުބާއްވާފައެވެ. ުކޮމިޝަންގެ ުއަހަރު ުޖަލްސ54ުާވަނަ ުނިންަމންޖެޭހުުރަސްމީ ުކޮމިޝަނުން ބޭއްވިފައިވެއެވެ.

ުބައިވެރިވެ ުޖަލްސާތަކުގައި ުރަސްމީ ުކޮިމޝަންގެ ުނިންމާފައިަވނީ، ުނުވަަތުުކަންކަން ުއަޣުލަބިއްޔަުތން ުމެްނބަރުންގެ ވަޑައިގެންނެވި

ުއިއްތިފާޤުންކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.

 ު

ވަނ2017ުުަވަނަުއަހަރުުބޭއްވިފައިވެއެވެ.ުމިުޖަލްސާގައ2016ުުިޖަލްސ16ުުާގެުުއިންތިޚާބާުގުޅިގެންުބާއްވާުޚާއްޞަުޖަލްސާ

ުސެކްރެޓަީރު ުމެންބަުރންނާ ުކޮމިަޝނުގެ ުކަންތަްއތަކުގައި، ުނިންމަވަްނުޖެހޭ ުގުޅިގެން ުކައުންސިލްތަކުެގުއިންތިޚާބާ ުލޯކަލް އަހަރުގެ

ުމަޝްވަރާކުރެއްވު ުވެރިންނާ ުސެކްޝަންތަކުގެ ުގުޅޭ ުމަސައްކަތަކާ ުއެ ުއަދި ުކުރިއަްށުޖެނެރަލް ުކަންތައްތައް ުއިންތިޚާބުގެ ުފަހު މަށް

ުގެންދަވާނެުގޮތްުނިންމަާވފައިވެއެވެ.

 

ނުރަސްމީުބައްދަލުވުނ64ުުްރަސްމީުޖަލްސާތަކުގެުއިތުރުން،ުކޮމިޝަންގެުމުހިންމުުކަންކަމާުބެހޭގޮތުންުމަޝްވަރާުކުރުމަށްޓަކައިު

ުބޭއްވިފައިވެއެވެ.

 

ުމަސައްކަތްތަްއު ުހުރި ުރޭވިފައި ުކުރުމަށް ުހަފްތާގައި ުއޮތް ުކުރިއަށް ުމަސައްކަތްތަކާއި ުކުރެވުނު ުހަްފތާގައި ހިނގަމުންދާ

ުއެ ުމެންބަުރންނަށް ުކުރުމަށާއި ުޙިއްޞާ ުމެދުގައި ުދުވަސްަވރުުުސެކްޝަންތަކުގެ ުއެރުވުަމށްޓަކައި،ުއިްނތިޚާބުގެ މަޢުލޫމާތުުސާފުކޮށް

ުފިޔަވައިުއާންމުކޮށްުކޮންމެުހަފްތާއެއްގެުހޯމަުދުވަހުުސީނިއަރުސްޓާފުންނާއެކުުބައްދަލުވުންުބޭްއވިފައިވެއެވެ.ުމިުބައްދަލުވުމުގައި

ުޖެނެރަ ުސެކްރެަޓރީ ުމެންބަރުންނާއި ުކޮމިޝަން ުސީނިއަރުމުވައްޒަފުންނާއި،ުބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ ުކޮމިޝަނުގެ ުއިތުރުން ލްގެ

ުވާލުވެވަޑައިގެންުތިއްބެވިުވެރިންނެވެ.ޙަސެކްޝަންުވަގުތީުގޮތުންުހިންަގވަންު
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ުލޯ ުއިންިތޚާބު ުކައުންސިލްތަކުގެ 2017ުުކަލް ުއެކުލަވާލެވިފައިވާއާއި ުފޯހާއިުުގުޅިގެން ުހަފްތާއެއްގެުުޓާސްކް ުކޮންމެ އާންމުކޮށް

އިންތިޚާުބުުކަލްުކައުންސިލްތަކުގެއަންގާރަުދުވަހުުކޮމިޝަނުގެުމެންބަރުންުއަދިުސެކްރެޓަރީުޖެނެރަލްުބައްދަލުކުރައްވައެވެ.ުމިއީުލޯ

ުގުޅިގެންުބާއްވަވާުމަޝްވަރާުބައްދަލުވުމެކެވެ.ުއާއ2017ުި

 

ުމެންބަރުން،ުކޮމިޝަން ުކޮމިޝަން ުތެރޭގައި ުބައްދަުލުކުރައްވާފައިވެއެވެ.ުމިުބައްދަލުުމިއަހަރު ުފަހަރުމަތިން ުއެކި ުމުވައްޒަުފންނާ ގެ

ުކުރެއްވުންތަކުގައިުއޮފީހުގެުމަސައްކަތާުގުޅޭގޮތުންުމުވައްޒަފުންނާުމަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ.

 ު

ުުލޯކަލް ުއިންިތޚާބު ުުއާއ2017ުިކައުންސިލްތަކުގެ ުކޮމިޓީގެ ުއެކުލަވާލެވި، ުކޮމިޓީއެއް ުލަފާދޭ ުޤައުމީ ބައްދަލުވުްނ9ުުގުޅިގެން

ުކޮމިޝަންގެު ުއިތުރުން ުމެންބަރުންގެ ުކޮމިޝަން ުވަނީ ުއެކުލެވިގެން ުކޮމިޓީ ުމި ުދިޔައެވެ. ުކުރިއަށް ުކޮމިޝަންގައި އިލެކްޝަންސް

ތަމްސީލްުކުރައްވާުޭބފުޅުންުހިމެނޭުޮގތަށެވެ.ުކޮމިޓީެގުސެކްރެޓަރީުޖެނެރަލް،ުސިޔާސީުޕާޓީތައްުއަދިުއެހެނިެހންުމުޢަްއޞަސާތައްު

ުޖެހޭު ުކުރައްވަން ުމަޝްވަރާ ުޙިއްޞާކުރެވި، ުމެންބަރުންނާ ުމަޢުލޫމާތު ުކަންކަމުގެ ުއެކި ުގުޅޭ ުއިންތިޚާާބ ުތަކުގައި ބައްދަލުވުން

ުވާފައިވެއެވެ.ކަންކަމުގައިުޚިޔާލުުފާޅުުކުރުމާއިުލަފާުއެރުވުމުގެުފުރުޞަތުުކޮމިޓީގެުމެންބަރުންަނށްުއަރު

ު.ުތެރެއިން...ުލަފާދޭުކޮމިޓީގެުބައްދަލުުވންތަކުގެޤައުމީު
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ު

 ޑިމޮކްަރސީުހަފްތާު

 ވުންުބަްއދަލުޭބްއވުނުުާއއިއެކުުުދިވެިހބަުހގެުއެކަެޑމީ

 ޑިމޮކްަރސީުހަފްތާު

އެކުުބޭއްވުނުުފޯންުހޯރަފުށީުއެމްޕީުއަދިުކައުންސިލްުއާއި

 ކޮންފަރެންސްު

 ޑިމޮކްަރސީުހަފްތާު

 ވުންުބައްދަލުުބޭްއވުުނުއެކުުއިުއެޓަރނީުެޖނެރަލްުއޮފީހާު

 ޑިމޮކްަރސީުހަފްތާު

ބޭްއވުނުުުއާއިއެކުުމިނިސްްޓރީުއޮފްުޔޫތްުއެންޑްުސްޕޯޓްސްު
 ވުންުބަްއދަލު

 ޑިމޮކްަރސީުހަފްތާު

 ުވންުބަްއދަލުޭބއްުވނުުއެކުުޕްރޮސެިކއުޓަރުޖެެނރަލްުއޮފީާހއި

 ޑިމޮކްަރސީުހަފްތާު

 ވުންުަބއްދަލުުބޭްއވުނުުމޯލްޑިްވސްުޕޮލިސްުަސރިވސްުާއއިއެުކު
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 ޑިމޮކްަރސީުހަފްތާު

 ވުންުަބއްދަލުުބޭްއވުނުުމިނިސްްޓރީުއޮފްުއެިޑއުކޭޝަންުއާިއއެުކު

 ޑިމޮކްަރސީުހަފްތާު

 ވުންުބަްއދަލުުޭބއްުވނުުޓާސްކްުފޯސްުއާިއއެކުު

 ޑިމޮކްަރސީުހަފްތާު

 ވުންުަބްއދަލުބޭްއވުނުުމޯލްޑިްވސްުޕޯރޓްސްުލިމިޓެޑްުއާިއއެކުު

 ޑިމޮކްަރސީުހަފްތާު

ބޭްއވުނުުއާިއއެުކުމޯލްޑިްވސްުއިންލެްނޑްުެރވެނިއުު

 ވުންުބަްއދަލު

 ޑިމޮކްަރސީުހަފްތާު

 ވުންުަބްއދަލުބޭްއވުނުުއާިއއެކުުުހިއުަމންުރައިްޓސްުކޮމިޝަން

 ޑިމޮކްަރސީުހަފްތާު

ބޭްއވުނުުާއިއއެކުުއެންޓިުކޮރޮޕްޝަންުކޮިމޝަންު

 ބަްއދަލުވުންު
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 ޑިމޮކްަރސީުހަފްތާު

 ަބްއދަލުވުންުއެކުުބޭްއވުނުުމޯލްޑިްވސްުރެޑްުކްެރސެންޓްުާއއި

 ޑިމޮކްަރސީުހަފްތާު

 ަބއްދަުލވުންުބޭްއވުނުުއެކުުދިާރގާ

 ޑިމޮކްަރސީުހަފްތާު

އިހަަވންދޫުދާިއރާގެުމެންަބރުައދިުބާަރށުުދާއިާރގެުެއމްޕީު

 ބަްއދަލުުވންުޭބއްވުނުުއާިއއެކުު

 ޑިމޮކްަރސީުހަފްތާު

 ބަްއދަލުުވންުޭބއްުވނުުރީގެުވަީޒރާއެކުުއިސްލާމިކްުމިނިސްޓްު

 ޑިމޮކްަރސީުހަފްތާު

 ބަްއަދލުވުންުާނިއއެކުުބޭްއވުނުުޙަްއޖުުކޯޕަރޭޝަ

 ޑިމޮކްަރސީުހަފްތާު

 ވުންުަބއްދަލުުޭބްއވުނުުނެޝަނަލްުބަިށބޯޅަުެއޯސސިއޭަޝންުާއއިއެކުު
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 ޑިމޮކްަރސީުހަފްތާު

 ބަްއދަލުވުންުޭބއްވުނުުުިއއެކުއެފްުއާ.ޑީ.އެން.އެމް

 ޑިމޮކްަރސީުހަފްތާު

ުިއއެކުއަޮތޅުުކައުްނސިލާ.ެވބްގެުސެްކރެޓަރީުެޖނެރަލްުހއ-އޭު

 ަބްއދަލުވުންުބޭްއވުނުު

 ފެންބޯސާު

ގެންުމޯލްޑިްވސްުޮޕލިސްުސެކިުއރިޓީާއއިުގުޅިު
 ަބްއދަލުވުންުބޭްއވުނުުއާއެކުުސަރވިސްު

 ފެންބޯސާު

ުއެކުއާއިޑީެއފްު.ެއން.ސެކިުއރިޓީުއާއިުގުިޅގެންުެއމް
 ަބްއދަލުވުންުބޭްއވުނުު

 ފެންބޯސާު

ުއެކުޕެނީުާއއިމްާއސަްނދަުކޮއިުުގިޅގެންުއިޑާުފަސްޓްުއެ
 ަބްއދަލުވުންުބޭްއވުނުު

 ފެންބޯސާު

ޕީުސަރވިސް،ުއެރައިވަލްުއަދިުޑިޕަރޗަރުއާއިުގުޅިގެންު.އައި.ވީ
 ބައްދަލުވުންުބޭއްވުނުުުއެކުޕެނީއާއިމްުމޯލްޑިވްސްުއެއަރޕޯޓްުކޮ
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ު

 2017ލޯކަލްުކައުންސިލްތަކުގެުިއންތިާޚބުު

 ވުންުަބްއދަލުޭބްއވުނުުސިޔާސީުޕާޓީުތަކާއިުއެކުު

 2017ލޯކަލްުކައުންސިލްތަކުގެުިއންތިާޚބުު

 ޭބއްުވނުުބަްއދަލުުވންުކުުސްާއއެމޯލްޑިްވސްުޕޮލިސްުަސރވިު

 2017ލޯކަލްުކައުންސިލްތަކުގެުިއންތިާޚބުު

 ޭބއްުވނުުބަްއދަލުުވންުއެކުުމިނިސްަޓރުއޮފްުހޯމްުއެެފާއރޒާު

 2017ލޯކަލްުކައުންސިލްތަކުގެުިއންތިާޚބުު

އެކުުޑިޕާޓްމަންޓްުއޮފްުނޭޝަނަލްުަރޖިސްްޓރޭޝަްނއާ

 ަބްއދަލުވުންުބޭްއވުނުު

 2017ލޯކަލްުކައުންސިލްތަކުގެުިއންތިާޚބުު

 ބޭްއވުނުުަބްއދަލުވުންުެއމްުާއއިއެކުު.ސީ.ާއރް.އެޗް

 2017ުލޯކަލްުކައުންސިލްތަކުގެުިއންތިާޚބުު

ެއންގެުެއހީާއއިުބެހޭުގޮތުންު.އިންިތޚާބުުތަުކގައިުޔޫ
 އެންާއއިުއެކުުޭބްއވުނުުަބއްދަުލވުންު.ޔޫ
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 2017ލޯކަލްުކައުންސިލްތަކުގެުިއންތިާޚބުު

މޯލްޑިްވސްުްބރޯޑްުކާސްޓިްނގުކޮމިަޝންުއާިއއެކުު

 ބޭްއވުނުުަބްއދަލުވުންު

 2017ލޯކަލްުކައުންސިލްތަކުގެުިއންތިާޚބުު

 ބޭްއވުނުުބަްއދަލުުވންއެލްުާއިއއެކުު.ޕީ.އެމް

 2017ލޯކަލްުކައުންސިލްތަކުގެުިއންތިާޚބުު

 ބަްއދަލުުވންުބޭއްުވނުުއާއިއެކުުުޕްރޮސެކިއުޓަރުޖެނެރަލް

 2017ލޯކަލްުކައުންސިލްތަކުގެުިއންތިާޚބުު

 ބޭްއވުނުުބަްއދަލުުވންުާއިއއެކުުއޭު.ޖީ.އެލް

 2017ލޯކަލްުކައުންސިލްތަކުގެުިއންތިާޚބުު

ު ލޫާމތުުދިނުމަށްުޢުސިވިލްުާސރިވސްުކޮމިަޝނަށްުމަ

 ބޭްއވުނުުަބްއދަލުވުންު

 2017ލޯކަލްުކައުންސިލްތަކުގެުިއންތިާޚބުު

ޫލމާތުުދިުނމަށްުޢުލޯކަލްުގަވަރމަންޓްުއޮޯތރިޓީއަށްުމަ

 ަބްއދަލުވުންުބޭްއވުނުު
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ު

ުޚަރަދުތައްުުބޮޑެތިުުކޮށްފައިވާުުބަޖެޓުންުުކޮމިޝަނުގެުުބަޔާނާއިުުމާލީުުއަހަރުގެުުވަނ2016ުުަ .10

 ު

ނުވާނެއެވެ.ުނަަމވެސް،ުއޮޑިޓްުކުރުމަށްފަހުުުރިޕޯޓުގައިުހިމަނާފައިުއަހަރުގެުމާލީބަޔާންުއޮޑިޓްުކޮށްފައިުނުވާތީ،ުވަނ2016ުަ

ުޢާންމުުކުރެވޭނެއެވެ.ުު

 

ުފާހަގަުކުރުމަށްުދައުލަތުގެުބަޖެޓުންުަޚރަދުވ2016ުިހަފްތާުޑިމޮކްރަސީު 10.2.1

 5590227ުއިޖްތިމާޢީުތަރައްޤީގެުއެކިއެކިުޕްރޮގްރާމްތަްއުހިންގުމުގެުޚަރަދ223014ުު

 5590227 ފަންސާސްުނުވަހާސްުދުއިސައްތަުހަތާވީސްުރުފިޔާ(ުލައްކަފަސް)ުޖުމްލަ

 
 

 

ވަނަުބައްަދލުވުންުބޭއްވުމަށ7ުުްގެު)ފެމްބޯސާ(ުއޮފްުސައުތްުއޭޝިއާުފޯރަމްުއޮފްުއިލެކްޝަންުމެނޭޖްމަންޓްުބޮޑިސް 10.2.2

ުދައުލަތުގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުވިު

 2,760,210ުޖަލްސާުއަދިުސެމިނަރުފަދަކަންތައްތަަކށްުުކރާޚަރަދ223012ުުު

 2,760,210 ރުފިޔާ(ުދިހަުހާސްުދުއިސައްތަުހަތްސަތޭކަުފަސްދޮޅަސްލިއަންުދެމި)ުޖުމްލަ

 

ުޚަރަުދވިުވަނަުއަހަރުގެުދައުލަތުގެުބަޖެޓުނ2016ުުްއަށ2017ުުްލޯކަލްުކައުންސިލްތަކުގެުއިންތިޚާބުު 10.2.3

ު

  

 ޚަރަދުުރިކަރަންޓް

 

 210 ހިނގާުޚަރަދުުމުވައްޒަފުންނަށް 2,755,344

 213 ފައިސާުމުސްކުޅިކުރައްވާުމުވައްޒަފުންނަށާއިުއަދިުވަކިުޚިދުމަތަކަށްުނޫންގޮތުންުދޭުޕެންޝަނާއި، 90,129

 221 ކުރުމުގެުޚަރަދުުދަތުރުފަތުރު 1,052

 222 ހިންގުމުގެުބޭނުމަށްުހޯދާުތަކެތީގެުއަގުުއޮފީސް 1,941,075

 223 ހިންގުމަށްުބޭނުންވާުޚިދުމަތުގެުޚަރަދުުއޮފީސް 6,419,009

 226 ކުރުމާއިުބެލެހެއްޓުމުގެުޚަރަދުުމަރާމާތު 1,027,835

 ޖުމްލަ 12,234,443
 

 

 އައިޓަމްތައް ޢަދަދު

 ރިކަރަންޓްުޚަރަދު 12,234,443 

 ޚަރަދުުކެޕިޓަލް 6,025,311

 މުޅިޖުމްލަު  18,259,754
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 ކެޕިޓަލްުޚަރަދު

 

އޮފީސްުހިންގުމަށްުބޭނުންވާުހަރުމުދާުހޯދުމަށްުކުރާުޚަރަދުު 6,025,311 423 

 ޖުމްލަ 6,025,311
 

  

 ުމުވައްޒަފުންނަށްުހިނގިުޚަރަދ210ުުުުު

 

މުސާރައާއިުއުޖޫރަު 2,325,344 211 

މުވައްޒަފުންނަށްުދޭުއެލަވަންސްު 430,000 212 

 ޖުމްލަ 2,755,344
 

  

 ުމުސާރައާއިުއުޖޫރ211ުުުަ

 

މުވައްޒަފުންގެުމުސާރަު 1,918,917 211001 

އިތުރުގަޑީގެުމަސައްކަތަށްދޭުފައިސާު 406,427 211002 

 ޖުމްލަ 2,325,344
 

  

 މުވައްޒަފުންނަށްުދޭުއަލަވަންސ212ުުުުުް

 

ރަމަޟާންުމަހުގެުމުނާސަބަތުގައިުދޭުއެލަވަންސްު 15,000 212005 

ސަރވިސްުއެލަވަންސްު 415,000 212027 

 ޖުމްލަ 430,000

 

213ުުުުު

 ޚިދުމަތަކަށްުނޫންުގޮތުންުދޭުފައިސާުޕެންޝަނާއި،ުމުސްކުޅިކުރައްވާުމުވައްޒަފުންނަށާއިުއަދިުުވަކި

ޕެންޝަންގެުފައިސާު 90,129 213001 

 ޖުމްލަ 90,129
 

ދަތުރުުފަތުރުުކުރުމުގެުޚަރަދ221ުުުުުުު  
 

ނޑުުމަގުންުކުރާުދަތުރުުޚަރަދު 252  221001 ރާއްޖޭގެުއެތެރޭގައިުކަ

 221002 ރާއްޖޭގެުއެތެރޭގައިުއެއްގަމުުމަގުންުކުރާުދަތުރުުޚަރަދު 800

 ޖުމްލަ 1,052

  

އޮފީސްުހިންގުމުގެުބޭނުމަށްުހޯދާުތަކެތީގެުއަގ222ުުުުުު
 

 222001 ލިޔެކިޔުމާއިުބެހޭުގޮތުންުހޯދާތަކެތި 1,183,200

 222002 އިންފޮމޭޝަންުޓެކްނޮލޮޖީުއާއިބެހޭުގޮތުންުހޯދާުތަކެތި 6,307

 222004 ތަކެތިުއޮފީހުގެުޚިދުމަތުގައިުއުޅޭވަގުތުގައިުއޮފީހުގައިުދެވޭުކެއުމާއިުސައިފަދަ 68,542

 222005 އިލެކްޓްރިކާުބެހޭގޮތުންުހޯދާތަކެތި 14,310

 222008 ކުނިކަހާުފޮޅާސާފުކުރުމަށްުހޯދާުތަކެތި 550

 222010 އޮފީސްުޒީނަތްތެރިުކުރުމަށްުހޯދާތަކެތި 24,931

 222999 އެހެނިހެންުގޮތްގޮތުންުހޯދާުތަކެތި 643,235

  ޖުމްލަ 1,941,075

 



 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ުުގެުމެންބަރުންނާއިުމުވައްޒަފުންުއާުގުޅިގެންުރައްޔިތުންުހޭލުންތެރިުކުރުމަށްޓަކައިުކޮމިޝަނ2017ުުލޯކަލްުކައުންސިލްުއިންތިޚާބ

ުވަރަށްގިނަުޓީ.ވީުއަދިުރޭޑިއޯުޕްރޮގްރާމްތަކުގައިުބައިވެރިވެުމަޢުލޫމާތުުދީފައިވެއެވެ.

ު

ު

ު

ު

 

  
ުުުުުއޮފީސްުހިންގުމަށްުބޭނުންވާުޚިދުމަތުގެުޚަރަދ223ުު

 

 223001 ޓެލެފޯން،ުފެކްސްުއަދިުޓެލެކްސް 198,390

 223002 އިލެކްޓްރިކްުފީގެުޚަރަދު 68,953

 223003 ބޯފެނާއިުފާޚާނާގެުޚިދުމަތުގެުއަގުދިނުމަށްުކުރާޚަރަދު 28,139

 223004 ލީޒްލައިނާއިުއިންޓަނެޓްގެުޚަރަދު 223,300

 223006 ތަކެތީގެުކުލި 4,240

 223011 އުފުލުމުގެުޚަރަދު 355,859

 223016 ފައިސާުކޮންސަލްޓެންސީުޚިދުމަތާއި،ުތަރުޖަމާކުރުންފަދަުޚިދުމަތުގެުއަގަށްދޭ 8,999

 223020 ޢާންމުފައިދާއަށްުޗާޕުކުރާުތަކެތީގެުޚަރަދު 56,229

 223999 އޮފީސްުހިންގުމުގެުޚިދުމަތުގެުއެހެނިހެންުޚަރަދު 5,474,900

  ޖުމްލަ 6,419,009

  

މަރާމާތުުކުރުމާއިުބެލެހެއްޓުމުގެުޚަރަދ226ުުުުުު
 

 226002 މަރާމާތުކުރުންުމީހުންުދިރިއުޅުންުނޫންުބޭނުންތަކަށްުބިނާކުރާުޢިމާރާތް 990,780

 226007 ވިއުގަުމަރާމާތުކުރުންުކަރަންޓް 22,660

 226010 އިކްވިޕްމަންޓްސްުމަރާމާތުކުރުންުމެޝިނަރީއާއި 14,395

  ޖުމްލަ 1,027,835

 

އޮފީސްުހިންގުމަށްުބޭނުންވާުހަރުމުދާުހޯދުމަށްުކުރާުޚަރަދ423ުުުުުު
 

 423001 ފަރުނީޗަރާއިުފިޓިންގްސް 968,167

 423002 މެޝިނަރީއާއިުއިކްވިޕްމަންޓްސްުޕްލާންޓް، 730,684

 423006 ތަކެތިުމުވާޞަލާތުގެ 137,819

 423007 ސޮފްޓްވެޔަރުކޮމްޕިއުޓަރ 536,631

 423008 އާއިުގުޅޭގޮތުންުހޯދާުހާޑްވެޔަރުއައި.ޓީ. 3,652,010

  ޖުމްލަ 6,025,311
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ުތެރެއިން......މަށްުކަށްުމަޢުލޫމާތުުދިނުއާއިުގުޅޭގޮތުންުމީޑިއާުތ2017ުައިންތިޚާބުުކަލްުކައުންސިލްުލޯ

ު

ު

ު

ު

ު

ު

ު

ު

ު

 

 

މަސައްކަތްތައްުުއެހެނިހެންުުމުހިންމުުުކޮށްފައިވާުުކޮމިޝަނުންު 

 ު
ު

ުޚިޔާލުގެު ުބާރާއި ުރައްޔިތުންގެ ުއަކީ ޑިމޮކްރަސީ

ުރައްޔިތުންު ުނިންމައި ުމައްސަލަތައް ުޤައުމުގެ ތެރެއިން

ުޮގތަ ުމަުގުުށްބޭނުންވާ ުގެންދިއުމުގެ ުކުރިައށް ަކންކަން

ުއެއްގައިު ުޑިމޮކްރަސީ ުއެހެންކަމުން ުދިނުމެވެ. ހުޅުވާލަ

 ރައްޔިތުމީހާގެުހިއްސާުވަރަށްބޮޑެވެ.ު

ުއިސްނަގަީނު ުކޮމިޝަނުން އިލެކްޝަންސް

ުޑީމޮކްރަސީގެު ުމިއޮތް ުތެރޭގައި ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ުރައް ުތިލަޮކށްދީ ުރައްޔިތުްނނަށް ުމަޢޫލޫމާުތ ުފަށާުފުރިހަމަ ުނަމުގައި ުވީކުގެ ުޑިމޮކްރަސީ ުކުރުވުމަށްޓަކަިއ ުޭހލުންތެރި ޔިތުން

ައށްުހއ.ުހޯރަފުށީގައެވެ.ުއަދިުިމ21ުުިއނ14ުުްނީުފެބްރުވަރީުބޭއްވުުުޕްރޮގްރާމްުގޮތުންުމިއެުތެރިކަމުގެުޕްރޮގްރާމްތަކެކެވެ.ހޭލުން

ު ުކޮމިޝަންގެ ުމެމްބަރުންނާއި ުކޮމިޝަންގެ ުއިލެކްޝަންސް ުމިނިވަންުޕްރޮގަރާމްގައި ުއެކިއެކި ުއިތުރަށް މުވައްޒަފުންގެ

ުވެ.ުއެއިތުރުންުމީޑިއާގައިުޙަރަކާތްތެރިވާުފަރާތްތައްުބައިވެރިވިުގެމުއައްސަސާތަކާއި،ުމިނިސްޓްރީތަކާއި،ުސިޔާސީުޕާޓީތަކު
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ު ުޤާނޫނުގެ ުކޮމިޝަންގެ ުހޭލުންތެރިކުރ21ުުއިލެކްޝަންސް ުމެދު ުއާއި ުޑިމޮކްރަސީ ުރައްޔިތުން ުމާއްދާގައި ުބާރުއަޅާުވަނަ ވުމަށް

ނޑުުމަޤްސަދަކީ؛ުހަފުތާޑިމޮކްރަސީުމިުހިނދު،ު ުޭބއްވުމުގެުމައިގަ

 ުުރައްޔިތުންގެުމެދުގައިުޑިމޮކްރަސީއާއިުއިންތިހާބާއިުބެހޭގޮތުންުހޭުލންތެރިކުރުވައިުއަދިުރައްޔިތުންާނއިުހަމައަށްުމިުމައުލޫމާތ

ުހިއްސާކޮށްުރައްޔިތުންނާއިުއެންމެުގާތުންުމަސައްކަތްކުރެވޭނެފަދަުމާޙައުލެއްުއުފެއްދުން.ު

 ެުދ ުތެރޭގައި ުރައްޔަތުންގެ ުބުނުމުން ުޑިމޮކްރެޓިކްުޑިމޮކްރަސީއޭ ުރަނގަޅު ުދުރުކޮށް ުޙިޔާލުތަކާ ުގޮއްތަކާއި ުނުރަނގަޅު ކެވޭ

ުހަރުފަތުންު ުޅަފަތުގެ ުޑިމޮކްރަސީގެ ުހާމަކޮށްދީ، ުޙިއްސާ ުރައްޔަތުންގެ ުޤާއިމުކުރުމުގައި ުެވއްޓެއް ުއެފަދަ ުފައިދާއާއި، ވެއްޓެއްގެ

 .އަރައިގަތުމަށްުމަސައްކަތްކުރުން

 ު ުހާނުވައި ުރައްޔަތުން ުމަސައްކަތްތަކެއްުވަމަންފާކުރަޑިމޮކްރަސީއަށް ުދެެމހެއްޓެނިވި ުޤާއިމުކުރުމަށް ުވެއްޓެއް ުޑީމޮކްރެިޓކް ނިވި

 ކުރެވޭނެފަދަުޕްލެޓްފޯމެއްުޤާއިމުކުރުން.ު

 ުިޑިމޮކްރެޓިވްުވެށީގައިުމަސައްކަތްކުރާުއެންމެހާުމުޢައްސަސާތަކާއި،ުސިޔާސީުޕާޓީތަކާއި،ުރައްޔަތުންގެުމެދުވައިުއެކުވެރިކަމާއ

 ންތަކަމާއެކުުޤައުމީުރޫޙެއްގައިުމަސައްކަތްުކުރެވޭނެފަދަުމާޙައުލެއްުޤާއިމުކޮށްުއެކަންުދެމެހެއްޓުން.ުއެއްބައިވަ

ުހއ.ހޯރަފުށީގައިު ުކާމިޔާބުކަމާއެކު ުޙަފްތާ ޑިމޮކްރަސީ

ުދެއްިވު ުއެކަމަށް ުަކއުންސިލުން ުހޯރަފުީށ ުދިޔައީ ބޭއްވިގެން

ުދާއިރާ ުހޯރަފުށީ ުއަދި ުސަބަބުންނެވެ. ގެުއަޙައްމިޔަތުގެ

ުމިު ުހޯރަފުށީގައި ުއިސްމާޢިލް ުމުޙައްމަދު ުމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ޙަރަކާތްުބޭއްވުމަށްުވެދެއްވިުއެހީތެރިކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.ުމީެގު

ުރަށްރަށުެގު ުއެއަތޮޅުގެ ުކައުންސިލާއި، ުހއ.އަތޮޅު އިތުރުން

ުބައިވެރިވެ ުމިޙަރަކާތުގައި ުކައުންސިލްތަކުން ދެއްިވު،

ުއަސްލެވެ.ުޙަރަކާތްުއެއްބާރުލުމަކީ ުމުޢައްސަސާތަކުންުުފުރިހަމަވުމުގެ ުދައުލަތުގެ ުކޮމިޝަްނތަކުންާނއި ުމިނިވަން ުއިތުރުން މީގެ

ުުދެއްވިުބައިވެރިވުމާއި،ުސަރުކާރުގެުކުންފުނިތަކުންުވެދެއްވިުދީލަތިުއެހީފުޅުތައްުފާހަގަކޮށްުއެފަރާތްަތކަށްުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ.ު

 ު

ުއޮފްުފޯ ުބޮޑީސް ުމެނޭޖްމަންޓް ުއިލެކްޝަން ުއޮފް ރަމް

ު ުއޭޝިއާގެ 7ުސައުތް ުބައްދަލުވުން ު ވަަނ2016ުވަނަ

ުމަހުގެު ުއޯގަސްޓް ުބަނޑޮސ4ުުް-2ުުއަހަރުގެ އަށް

ުބައްދަލުވުމުގަިއު ުމި ުބޭއްވުނެވެ. ު ުރިސޯޓުގައި އައިލެންޑް

ުމެމްބަރުު ުއޭޝިޔާގެ ުސައުތް ުއިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ުކަމަށްވާ ުބަންގްލަދޭްޝ،ުޤާއަފްުޤައުމްތައް ނިސްތާން،

ުއިންޑި ުއަދިުބޫޓާން، ުޕާކިސްތާން ުނޭޕާލް، އާ،

ންކާއިންުބައިވެރިވިއެވެ.ުބައްދަލުމުމުގެުޝަރަފްވެިރުސްރީލަ
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ުވަޑައިގަންނަވައި،ު ުބައިވެރިވެ ުބިސާްމ ުއައިޝަތު ުއަލްއުސްތާޛާ ުޖެނެރަލް ުޕްރޮސެކިއުޓަރ ުދިވެހިރާްއޖޭގެ ުގޮތުގައި މެހެމާނެއްގެ

ުބެހޭބައްދަލު ުކަމާއި ުމުހިންމު ުގެ ުވޯޓިންގް ުއީ ުކޮށްދެްއވައި ުއިފްތިތާޙް ުދެއްކެވިއެވެވުން ުވާހަކަފުޅު ުގޮތުން ުއިތުރުންު. މީގެ

ުތައްޔާރުކުރެވުނު ުޙާއްސަކޮށްގެން ުުބައްދަލުވުމަށް ުކޮްށދެއްވީވެސް ުއިފްތިތާހު ުޕޯޓަލް ުއަލްއުސްތާޛާުވެބް ުމެޙްމާނާ ަޝރަފުވެރި

ުކިމިޝަންގެު ުއިލެކްޝަންސް ުރާއްޖޭގެ ުދިވެހި ުސެކްރެޓޭރިއަޓަށް ުފެމްބޯސާގެ ުވަނީ ުޕޯޓަލް ުވެބް ުމި ުއަދި ުބިސާމްއެވެ. އައިޝަތު

ޗެއާމަންގެުމިުބައްދަލުވުމުގައިުފެމްބޯސާގެުޗެއާޕަރސަން،ުސްރީލަންކާގެުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުގެުފަރާތުންުހަދިޔާުކޮށްފައެވެ.ު

 ވެސްުތަޤުރީރުުކުރެއްވިއެވެ.ުުސްގެުއިލްކްޝަންސްުކޮމިޝަނުގެުރައީއިތުރުންުދިވެހިރާއްޖޭ

ު ުފެމްބޯސާގެ ުޢަލީއެވެ. ުއަޙުމަުދ ުއަލްފާޞިލް ުޖެނެރަލް ުސެކްރެޓަރީ ުކޮމިޝަނުގެ ުމި ުފެސިލިޭޓޓްކޮށްދެްއވީ ވަަނ6ުުމިބައްދަލުވުން

 ބައްދަލުވުމުގެުތީމަކަށްުހަަމޖެހިފައިވާނި،ު"ޓެކްނޮލޮޖީުފޯރުކްރެޑިބްލްުއިލެކްޝަން"ުއެވެ.ބައްދަލުވުމުގައިުނިންމާފައިވާގޮަތްށުމިު

ުސްރިލަންކާގެު ުެސޝަނުގައި ުފުރަތަމަ ުބައްދަލުވުމުގެ މި

ފަރާތުންުބައިވެރިވިުފަރާތްކަމުގަިއވާުމިސްޓަރުމަހިންދަު

ުފަރާތްތަކަކަށްު ުއެންމެހާ ުބައްދަލުވުމުގެ ދެޝަޕްރިޔާ،

ުކިޔާ ުފެމްބޯސާއިންުމަރުހަބާ ުއަދި ފައިވެއެވެ.

ުމެދުގައިު ުޤައުމުތަކުގެ ުއަވަށްޓެރި ނޑުމެންގެ އަލުގަ

ުކަންު ުކުރެވިފައިވާ ުޤާއިމް ުކަންތަކެއް ުއެއްހަމަ ވަރަށް

ުމިު ުދިވެހިރާއްޖެއިން ުއަދި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ބައްދަލުވުންުއިންތިޒާމްކޮްށފައިވާުފުރިހަމަކަމުގެުމައްޗަށްު

ުއަދާކުރެއްވިއެވެ.ވަރަށްުބޮޑަށްުޝުކުރުު
ު

 ު

ު ުއަހަރެއްގެ ުކޮންމެ ުމަހުގެ ުދުވަހަީކ14ުުއޭޕްރީލް ވަނަ

ނޑައެޅުއްވުމާއިުދުވަހުގެުގޮދިވެހިބަހުގެު ތުގައިުސަރުކާރުންުކަ

ު ުއެ ުފާހަގަުގުޅިގެން، ުފެންވަރުގައި ުޤައުމީ ދުވަސް

ުއެކަޑަކު ުދިވެހިބަހުެގ ުރުމަށްޓަކައި ޚާއްސަުމީއިން

ު ުއެގޮތުން ުހިންގިއެވެ. ުހުރިހާުޙަރަކާތްތަކެއް ކޮމިޝަނުގެ

ުހު ުއައުުމުވައްޒަފުންނަށް ު'އޮފީސްތަކުގެ ލަފުޒުުުޅުވާލައިގެްނ

ުމު ުމިނަމުގައި ުބާރާތް' ުަބސް ުޮއފީސް ުބޭއްވުނެވެ.މުބާރާތެއް

ު ުއިނާމު ުފައިސާގެ ުިލޔުމާއި ުހަނދާނީ ުމުވައްޒަފުންނަށް ުއަިއ ުވަނައަށް ުވަނަ ުމިމުބާރާތުން ުޙަވާލުކުރެވުނީ ކޮމިޝަނުގައިުއެދުވަހު

ލްާފޟިލްުއާދަމްުނަސީރުުޢަދްނާނެެވ.ުއަުޝަރަފުވެރިުމެހެމާނަކަށްުވަޑައިގަތީބޭއްވުނުުޚާއްޞަުއެސެމްބްލީގަެއވެ.ުމިުއެސެމްބްލީގެު

ު ުުމިއަދި ުއެކަޑައެސެމްބްލީގައި ުދިވެިހބަހުގެ ުމުވައްޒަފުންނާިއ ުޚިތާބު ުަޢލީގެ ުއަޝްރަފް ުއަލްފާޟިލް ުރައީސް، ޙިއްސާުމީގެ

ުު.ކުރެވުނެވެ

ު
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ުކޮމ2020ުިު–2016ު ުއަހަރަށް ޝަނުގެުވަނަ

ުއޮ ުތަރައްޤީގެ ުއެކުލަވާލުމުގެުހިންގުމުގެ ނިަގނޑު

ނޑުު ުއޮނިގަ ުމިފަހަރުގެ ުކުރެވިފައެވެ. މަސައްކަތްވަނީ

ނޑުު ުމައިގަ ުއިންތިޚާބާއިބެހޭ ުވަނީ ުކުރެވިފައި ތައްޔާރު

ުޤާނޫީނ8ުު ުއެއީ ުޚާއްސަކޮށްގެނެވެ. ދާއިރާއަކަށް

ު ނޑު، ުނުވަަތުއިންސްޓްއޮނިގަ ޓިުއޝަނަލް

މަސައްކަތްތައްުު،އޮނިގަނޑާއިުދާރީއިުއްސަސާގެޢަމު

ުވަު، ނގާގޮތްހި ުފަްނނީުޞީއިންސާނީ ލަތްތަކާއި

ުރއިންފޮުޤީ،ތަރައް ުޓެކްނޮލޮޖީ ުކޮމިޔުނިކޭޝަން ުއެންޑް ުު،(ޓީ.ސީ.އައި)މޭޝަން ުކަމާބެހޭ ުޢާންުމުއެންމެހައި ފަރާތްތަކާއި

ޓްުއިވެލުއޭުކުރުމާއިުމޮނިޓަރުއަދިުދެުޖިންސުގެުބައިވެރިވުންު،ސިޔާސީުޕާޓީތައްުު،ރައްޔިތުންނާއިުގުޅުންުބާއްވައިުބަދަހިުކުރުން

ު ުމިއެވެ. ުއެުއެހީތެރިކަމާއިުޕީގެ.ޑީ.އެން.ޔޫުގެންގޮސްފައިވަނީުުކުރިޔަށްުމަސައްކަތްުުމިކުރުން، ުމިމަސައްކަތަށްުއެކުގައެވެ. ގޮތުން

ުއިންުވަނީުބޭރުގެުކޮންސަލްޓަންޓެއްުކޮމިޝަަނށްުަހމަޖައްސައިުދެއްވާފައެވެ.ުުުޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ

ނޑުއޮުތަރައްޤީގެުުހިންގުމާއިުކޮމިޝަނުގެ މާރިޗްުވީުހޯމަުދުވަހުުއިސްލާމީުމަރުކަޒުގެުޖަލްސ28ުުާކުރެވިފައިވަނީުުޙުއިފްތިތާުނިގަ

ުމާލަމުގައެވެ.ުކޮމިޝަނުގެ ުމެހްމާންުުތަރައްޤީގެުހިންގުމާއިުކުރާ ުޝަރަފްވެރި ުޙަފްލާގެ ުކޮށްދެއްވީ ުއިފްތިތާހް ުފޮތް ނޑުގެ އޮނނިގަ

ުރައީސްުުނޯޑާ ޝޯކޯ މިސް ،ރިޕްރެޒެންޓެޓިވް ރެސިޑެންޓް ޑިވްސްގެމޯލް ޕީު.ޑީ.އެން.ޔޫ ުކޮމިޝަނުގެ ުއިލެކްޝަންސް އަދި

ުމިހަފްލާގައިުދައުލަތުގެުއިދާރާތަކާއިުމިނިވަންުމުއައްސަސާގެުވެރިންުބައިވެރިވެުވަޑައިގަތެވެ.ުފާޟިލްުއަޙްމަދުުސުލައިމާނެވެ.އަލް

 

ު(2016ުޖޫނ4ުުްއާރޯު) 11.5.1

ުމިނިވަންު ުތެރެއިން ުޙަރަކާތްތަކުގެ އިޖުތިމާޢީ

ުހުޅުމާލޭު ުހިންގި ުއިން ުއާރޯ ުތަކުގެ މުއައްސަސާ

ު ުޙަރަކާތުގައި ުހުރިާހުގަސްއިންދުމުގެ ކޮމިޝަނުގެ

ުއަދިު ުޖެނެރަލް ުސެކްރެޓަީރ މެންބަރުންނާއި

ުުވިއެވެ.ުބައިވެރިމުވައްޒަފުންުކޮމިޝަނުގެު
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ުކުޑަކުދިންގެުހަވީރު 11.5.2

4:00ުވަނަުދުވަހުުހަވީރ12ުުުއޯގަސްޓ2016ުުްކޮށްގެންުުމޯލްޑިވްސްުއިންލެންޑްުރެވެނިއުުއޮތޯރިޓީު)މީރާ(ުއިންުުއިންތިާޒމް

ު ުހަދައ6:00ުުިއިން ުސްޓޯލްއެއް ުކޮމިޝަނުގެ ުއިލެކްޝަންސް ުހަވީރުގައި ުކުޑަކުދިންގެ ުބޭއްވި ުޕާކުގައި ުސެންޓްރަލް ުހުޅުމާލޭ އަށް

ުހޭލުންތެރިކުރުމުގެުޙަރަކާތްތައްުހިންގުނެވެ.ުުންމުޢާންއިުކުޑަކުދިންގެުކުޅިވަރުތަކާ

ު

ު

ު

ު

ު

ު

 

 2013ުަުކޮުރިޕޯޓްުހިސާބުުތަފާސްުުއިންތިޚާބުގެުރިޔާސީުުބޭއްވުނުުއަހަރުުވަނ ުވެބްސައިޓުުތައްޔާރުކޮށް މިޝަނުގެ

(www.elections.gov.mv)ު.ެގައިުވަނީުޝާއިޢުުކުރެވިފައެވ 

 2014ުަކޮމިޝަނުގެުުށްތައްޔާރުކޮުރިޕޯޓްުުހިސާބުުތަފާސްުއިންތިޚާބުގެުމަޖިލީހުގެުރައްޔިތުންގެުބޭއްވުނުުއަހަރުުވަނ

 ގައިުވަނީުޝާއިޢުުކުރެވިފައެވެ.ު(www.elections.gov.mv)ވެބްސައިޓުު

 

ުމު ުމިނިވަން ުއޮފީސްތަކުންނާއި، ުއިންތިޚާުބތަކާބެހޭުޖަމިއްޔާތަކު، އްސަސާތަކުންނާއިޢަސަރުކާރުގެ ުފަރާތްތަކުން ުއަމިއްލަ ުއަދި ން

ުވެ.ތަފާސްުހިސާބެއްުހޯދުމަށްުއެދުމުންުއެފަރާތްތަކުންުއެދިފައިވާުތަާފސްުހިސާބުތައްުނެގުމަށްފަހުުވަީނުފޮނުވިފައެ
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 ު

ތްުކޮމިޝަނުގެުލިޔެކިޔުންުއާކައިވްކޮށްުބެލެހެްއޓުމުގެުމަސައްކަތްުކުުރމަށްޓަކައިުޑިޖިޓަލްުލަިއބްރަރީުއެއްުޤާއިމްުކުރުމުގެުމަސައްކަ

ުމިމަސަ ުފަށާފައެވެ.ުމިގޮތުން ުފަރާތާއިުމަޝްވަރާކޮށްުއާކައިމިއަހަރުވަނީ ނޑައެޅިފައިވާ ުކަ ވްުސޮފްޓްވެއާރުޑިވެލޮޕްުއްކަތްުކުރުމަށް

ުކުރެވިފައެވެ.ު

 ުު

2016ުު ުވާރކްޕްލޭން ުއަހަރީ ުކޮމިޝަނުގެ ުއަހަރުގެ 2017ުރިވިއުކުރުމަށްފަހު،ުވަނަ ުއަހަރުގެ ުވަނަ ުކުރުމުގެުވާރކްޕްލޭން ތައްޔާރު

ު ުސަމަރީ ުތެރެއިން ުމިގޮތުްނުމަސައްކަތްތަކުގެ ުގެންގޮސްފައެވެ. ުކުރިއަށް ުވަނީ ުމަސައްކަތްވެސް ުތައްޔާރުކުރުމުގެ ރިޕޯޓެއް

އެއްކުރުމުގެުގޮތުންުތައްޔާރުކުރެވޭުުތައްޔާރުކުރުމަށްުބޭނުންވާުމައުލޫާމތުތައްމިސަމަރީއަކީުކޮމިޝަނުގެުސްޓެރެޓީޖިކްުޕްލޭންުރިވިއު

ުވާރކްުޕްލޭންުތައްޔާރުުކުރުމުގެުމަސައްކަތްުކޮމިޝަނުންވަނީުކޮށްފައެވެ.ުުވަނަުއަހަރުގެުކޮމިޝަނުގެުއަހަރ2017ުީކަރުދާހެކެވެ.ު

 

.ުވެހިންގުނެުޓްތައްކްޓީުއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުހަރުދަނާކުރުމުގެުގޮތުންުތަފާތުުެއކިއެކިުޕްރޮޖެ.ސީ.އަހަރުުއޮފީހުގެުއައިުވަނަ 2016

ުހިންއެ ުކާމިޔާބުކަމާއެކު ުވާޗުއަލްުގޮތުން ުވާޗުއަލައިޒޭޝަން، ުސާވަރ ުސިސްޓަމް، ުފޯން ުއައި.ޕީ ުތެރޭގައި ުޕްރޮޖެޓްތަކުގެ ގުނު

އަދިުސޮފްޓްވެއަރުޑިވެލޮޕިންގެުމުހިންމުުޑެސްކްޓޮޕްުއިންޕްރާސްޓްރަކްޗަރުއަދިުއެކްސްޖޭންޗްުސާވަރުސެޓަޕްކުރުންުހިމެނެއެވެ.ު

ުމަސައްކަތްތަކެއްުވަނީުކޮށްފައެވެ.

ުުވިއުގަ.ޓީުއައި.ސީުކޮމިޝަންގ11.10.1ުެ

ު ުކޮމިޝަންގެ ުއިލެކްޝަންސް ުޭބނުންކުރައަިއ.ސީ.ޓީ ުގޮތުން ުހަލުވިކުރުމުގެ ުސްވިވިއުގަ ުނެޓްވޯކް ުުހރިހާ ުއައި ުޗްމުން 1ުތަކެއް

ުމު ުކުރާ ުއެތެރޭަގއި ުކޮމިޝަންެގ ުސަބަބުން ުމީގެ ުބަދަލުކުރެވުނެވެ. ުސްވިޗްތަކަށް ުޕީއޯއީ ުގެ ުސްޕީޑްުތްމަލާޢާގިގަބައިޓް ތަކުގެ

ު ުމުވައްޒަފުންނާއި ުއަވަސްވެ ުޢާންމުންނަށް ުސަަބބުްނުޚިދެވޭ ުބަދަލުގެ ުމިގެނެވުނު ުގެނެުވނެެވ. ުބަދަލު ުހެޔޮ ުެފންވަރަށް ދުމަތްތަކުގެ

ުޑިވައިު ުސަޕޯޓުކުރާ ުޕީއޯއީ ުތެރެއިން ުޑިވައިސްތަކުގެ ުއެކިެއކި ުބޭނުންކުރާ ުނުސްތަކޮމިޝަންގައި ުޕޮއިންޓަކާ ުކަރަންޓު ުއިތުރު ާލުކަށް

ުހަރުދަނާެވު ުއިތުރަށް ުކޮންޓްރޯލް ުއަދި ުމޮނީޓަރިން ުވިއުގައިގެ ުކޮމިޝަްނގެ ުއަދި ުޤާއިމްވެފައެވެ. ުވަނީ ުނިޒާމު މަސައްކަތްކުރުމުގެ

ުސެކިއުރިޓީގޮތުންުއިތުރުުފުރިހަމަކަމެއްުވަނީުލިބިފައެވެ.

ުފޯންސިސްޓަމްުުޕީ.އައ11.10.2ުި

، ސިސްޓަމްުއެނަލޮގްުފޯންުއިުބޭނުންކުރަމުްނުދިޔައޮފީހުގަުހެދުަމްށޓަކައިށްުފެތޭުނިޒާމަކަށްުފޯންުސިސްޓަމްުޒަމާނަކޮމިޝަންގެު

ުފޯން ުމިކަމަށްޓަކަބަދަލުކުުކަށްސިސްޓަމަުއައިޕީ ުހޯދައިުރެވުނުވެ. ުއަލަށް ުފޯނުތައް ުއައިޕީ ުއަދި ުސޮފްޓްވެއާރ ުތްރީ.ސީ.އެކްސް އި

ުުބޭނުންކުރަންުފެުށނެވެ.ވަނަުއަހަރ2016ުުުކޮމިޝަންގެުހުރިހާުމުވަޒަފުންނަްށުޑިޕްލޮއިކޮށްު

ުވާޗުއަލައިޒޭޝަނ11.10.3ުް

ު ުކޮމިޝަންގެ ުހަލުވިކުރުމާއި ުކުރަމުންދާުުރަދުުޚަމަސައްކަތްތައް ުރާވައިގެން ުވިސްނައި ުމުސްތަގުބަލަކަށް ުދުރު ކުޑަކުރުމަށް،

އެކިއެކިުސާވިސްތަކަށްުުކޮިމޝަންގައިުރެވުނެވެ.އިމްކުޤާަވނަުއަހަރ2016ުުުވާޗުއަލައިޒޭޝަންުުސާަވރމަސައްކަތްތަކުގެުތެރެއިންު

ު.ދޭންުވަނީުފެށިފައެއެވެމަތްދުޚިުބަދަލުޮކށްުށްވާޗުއަލައިޒޭޝަންުޕްލެޓްފޯމަުބޭނުންކުރާުސާވަރތައްުމިދެންނެިވުސާވަރ
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ުއިންޕްރާސްޓްރަކްޗަރުޑެސްކްޓޮޕްުވާޗުއަލ11.10.4ުް

ުުޓީ.ސީ.އައިވަނައަހަރ2016ުުު ުބޮޑު ުެއންމެ ުހިންގުނު ުގޮންޖެހުންތަްއުބޮޑުުސެކްޝަނުން ުޑެސްކްޓޮޕްުުއަކީޕްރޮޖެޓްއަދި "ވާޗުއަލް

ު ުއިންޕްރާސްޓްރަކްޗަރ" ުގާއިމުކުރުމެވެ. ުޑެސްކްޓޮޕް ުއަނެއްކައްޗާުވާޗުއަލް ުއެކަތި ުއަދި ުބޮޑެތި ުވަރަށް ުފަހަތުގައި ުއޭގެ ތަކަކީ

ުޚިދުމަތެކެވެ.ުގުޅިލާމެހިފައިވާުފަދަުސެޓަޕްތަކެއްުގާއިމުކުރެވިގެންުދެވޭު

ުސިސްޓަމްުމެނޭޖްމަންޓްުއެކްސެސްުޔޫޒަރުއިލެކްޝަންސ11.10.5ުް

އަށ2012ުުްއިނ2008ުުްސާވަރުު،އަހަރުގައިުުވަނ2016ުަގާއިމްކުރުމުގެުމަސަކަތްތަކުގެުތެރެއިންުއިންޕްރާސްޓްރަކްޗަރުުޒަމާނީ

ބޭނުންކުރަމުންދާުހުރިހާުުކޮމިޝަންގައި.ުމިގޮތުންުއާުޑޮމައިންުއަށްުވެޑޮމައިންުއަޕްގްރޭޑްުކުރުމުގެުމަސައްކަތްުކުރިއަށްގެންދެވުނެ

ބޭނުންކުރާުޔޫސަރުނޭމިްނުޑައިރެކްޓަރީގައިުުިމބަަދލާގުޅިގެންުއެކްޓިވްުވެ.ކޮމްޕިއުޓަރުސިސްޓަމްތަކާއިުސާވަރތައްުބަދަލުކުރެވުނެ

ު ުބަދަލުކޮށް ުއަކޮންވެންޝަން ުމުޅިން ުއު ުޔޫޒަނޭމް ުފޯމެޓަކަށް ުކުރިއަށްވުރެ ުއަދި ުފެށުނެވެ. ުމައުލޫމާތުުބޭނުންކުރަން އިތުރު

ުމަސައްކަތުެގު ުލޮގްއިންއަކުން ުއެްއ ުކުރުމުގައި ުޭބނުން ުއެޕްލިކޭޝަންތައް ުކުރާ ުބޭނުްނ ުވިއުގާގައި ުކޮމިޝަންގެ ރައްކާކުރެވި

ުމާހައުލަށްުއެކްސެސްުކުރުމުގެުފަސޭހަކަންުލިބިގެންދިޔައެވެ.ު

ުސާވަރުއީމެއިލ11.10.6ުް

މުޢާމަލާތްތައް،ުއީމެއިލްުއަލަށްުޤާއިމްކޮށްުމީގެކުރިންުއެހެންުފަރާތަކަށްުބަރޯސާވެފައިުއޮތްުމައިކްރޯސޮޕްޓްުއެކްސްޗޭންޖްުސާވަރު

ުކުރާު ުވެސް ުބޭރަށް ުއަދި ުެއެތރެއަށް ުއޮފީހުގެ ުސަބަބުން ުަސރވަރގެ ުިނންމުނެވެ.ުމި ުގޮތަށް ުބަލަަހއްޓާ ުސެކްޝަނުން އައި.ސީ.ޓީ

ުފުރިހަމަކަމެްއުކޮމިޝަންގެުމުވާޞަލާތީުވިއުަގއަށްުގެނެވިގެންުދިޔައެވެ.ުމުޢާމަލާތްތައްުހަލުވިެވ،ުސެކިއުރިޓީގެުގޮތުންުއިތުރު

ުސްޓޯރޭޖ11.10.7ުް

ު ުސާވަރއަކީ ުސްޓޯރޭޖް ުބޭނުންކުރަމުންދާ ުސްޓޯރޭޖ2008ުުްމިހާރު ުސޭން ުއިންސްޓޯލްކުރެވިފައިވާ ުމިކޮމިޝަންގައި ވަނައަހަރު

ު ުއައުޓްޑޭވެފައިވާ ުދުވަސްވެފައިވާ ުގިނަ ުދުވަހަްށުސާވަރުއެކެވެ.ުމިސާވަރއަކީ ުދުވަހުން ުމައްސަލަތައް ުދިމާވާ ސާވާރުއަކަށްވުމުން

ުއައުޓްޑޭޓެޑްު ުވެފައެވެ. ުދައްޗަކަށް ުބޮޑު ުއޮތީ ުމައްސަލަ ުހާޑްފެއިލްވުމުގެ ުސްޓޯރޭޖްގެ ުއެގޮތުން ުއިތުރުވަމުންނެވެ. ދަޔައީ

ުމައްސަ ުއުނދަގޫ ުއެހާމެ ުހަރަދުބޮޑު ުހޯދުންވަނީ ުޕާޓްސް ުސްޕެއަރ ުއޭގެ ުވެފައެވެ.ޕްރޮޑަކްޓަކަށްވުމުން ުހައްލުުުލައަކަށް މިކަމަށް

ނުންކުރަމުންދާުސްޓޯރޭޖްުައަހރުުވަނީުއައުުސޭންުސްޓޯރޭޖެއްުހޯދާުގާއިމުކުރެވިފައެވެ.ުއަދިުިމހާރުުބޭުވަނ2016ުަހޯދުމަށްޓަކައިު

ު ުސާވަރ ުއަލަށް ުޑޮކިއުމަންޓްސްތައް ުހުރި ުުއިމުޤާގައި ުވެސް ުމަސައްކަތް ުބަދަލުކުރުމުގެ ުސާވަރއަށް ުއަހަރ2016ުުުކުރި ވަނަ

ުފަށައިގަނެފައިުވެއެވެ.ު

ު އިންޓްރޫޝަންުޑިޓެކްޝަންުޕްރިވެންޝަނ11.10.8ުުް

ުއެ ުދެނެގަނެ ުހަމަލާތައް ުއަންނަ ުވިއުގައަށް ުކޮމިޝަންގެ ުސަލާމަތްވުމަށްއިލެކްޝަންސް ުހަމަލާތަކުން ުއަޕްޑޭޓެޓްުު،ފަދަ ފަހުގެ

ު ުމިފަޔާރވޯލްޤާފަޔަރވޯލްއެއް ުގާއިމުކުރެވުނު ުއަލަށް ުމޮނީޓަޮކށް،ުުއިމްކުރެވުނެވެ. ުވިއުގަ ުކޮމިޝަންގެ ުބޮޑަށް ުކުރިއަށްވުރެ އަކީ

ުފީޗަރ ުިއތުރު ުއެތައް ުބެލެހެއްޓުަމށް ުވިއުގަ ުލިބިފައިާވ ުއެކެވެ.ސްތަކެއް ުހުއްދަެނތިުުފަޔަރވޯލް ުއަދި ުމެލްވެއަރ މީގެސަބަުބން
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ުއެ ުދެނެގަނެ ުކުރިން ުކުރުމުގެ ުއެކަން ުފަރާތައް ުމަސަކަތްކުރާ ުގުޅެން ުވިއުގައާ ުފިޔަވަޅުުކޮމިޝަންގެ ުރައްކާތެރިކަމުގެ ކަންކަމަށް

ުކަންަކްނު ުފަދަ ުޝައްކުކުރެވޭ ުނުަވތަ ުނޫްނ ުހުއްދަ ުބޭރުން ުއެތެރެއިްނނާއި ުކޮމިޝަންގެ ުއަދި ުދާނެއެވެ. ުއެޅިގެން ފިޔަވަޅުތައް

ުހިނގާނަމަުއެކަންކަންުދެނެަގނެުރައްކާތެރިކަމުގެުފިޔަވަޅުތައްުއެޅިގެންުދާނެއެވެ.

ުސާވަރަުރޫމްުމޮނީޓަރިނ11.10.9ުް

ު ުމޮނީަޓރކުރުމުގެ ުސާވަރރޫމް ުނިޒާމެއްު، ގޮތުންކޮމިޝަންގެ ުކުރެވޭނެ ުމޮނީޓަރ ުީމުހން ުހަދާ ުނުކުމެ ުވަދެ ުރޫމަށް ސާރވަރ

ކެޑުންުއަދިުފެންުބޮޑުވެއްޖެުނަމަުުކަރަންޓު، އިތުރުކުރެވުނުވެ.ުއަދިުމީގެުއިތުންުސާރވަރުރޫމްގެުފިނިހޫނުމިނާއިުވައިގެުތެތްކަން

ުގާއިމްކުެރވުނުވެ.ު ުނިޒާމެއް ުަކންކަންދެނެގަނެވޭނެ ުއީމެއިލްުުމޮނީޓަރުކުރަމުންދާ ުނަމަ ުބޭރުވެއްޖެ ުމިންަގނޑުން ހަމަޖައްސާފައިވާ

ުއެސް ު.އެމް.އަދި ުއައިސީޓީ ުއިން ުއެލާއެސް ުމުވައްޒަފުންނަށް ުލިބޭނެގޮުސެކްޝަންގެ ުމެުދވެރިކޮށް ުމިނިޒާމް ުވަީނުރްޓ ތްވެސް

ުހެދިފައެވެ.

ުބެލެހެއްޓުންުުއަދިުތައްޔާރުކުރުންުސޮފްޓްވެއަރު 11.10.10

ުރަޖިސްޓްރޭޝަންުސޮފްޓްވެއަރ

ުގޮތުން ުފުރިހަމަކުރުމުގެ ުއަހަރުތަކަށްވުރެ ުއެހެން ުކަންކަން ުބެލެހެއްޓުުމގެ ުރަޖިސްޓަރީ ުމީހުންގެ ުލިބިގެންވާ ުޙައްގު ު،ވޯޓުލުމުގެ

ުލިޔެ ުސޮފްޓްވެއަރ ުރަޖިސްޓްރޭޝަން ުއައު ުފުރިހަމަ ުަފންްކޝަންތައް ުއަދި ުފަސޭހަ ުމީހުންނަށް ުބޭނުންކުރާ ުބޮޑަށް ު،ކުރިއަށްވުރެ

ު ުރަޖިސްޓްރޭޝަންގ2016ުުެޓެސްޓުކޮށް ުކުރިން ުސަބަބުން ުސޮފްޓްވެއަރގެ ުމި ުފެށުނެވެ. ުބޭނުންކުރަން ުއަހަރު ވަނަ

ުވަ ުދިޔަ ުބޭނުންކުރަމުްނ ުބޭނުންކުރަންުމަސަކަތްތަކުގައި ުސޮފްޓްވެއަރތައް ުކުދި ުނުވަތަ ުޓޫލްސްތައް ުރަޖިސްޓްރޭޝަން ކިވަކި

ުހުއްޓާލައިުއިންޓަގްރޭޓެޑްުނިޒާެމއްގެގޮތުގައިުރަޖިސްޓަރޭޝަންގެުުމަސައްކަތްތައްުކުރިއަށްުގެންދެވުނެވެ.

ުސިސްޓަމްުުރިކްއެސްޓްުމެނޭޖްމަންޓްު

ު ުއައި ުކުރަމުން ުކަރުދާހުން ުރިކްއެސްުމަސައްކަތްތައް،ކޮމިޝަންގައި ުގޮތުން ުއިތުރަށްުޓްމަދުކުރުމުގެ ުސިސްޓަމް ުމޭނޭޖްމެންޓް

ު ުމަސަކަތް 2016ުުފުޅާކުރުމުގެ ުއެގޮތުްނ ުއަހަރުކުރެވުނުވެ. ުބުކިންވަނަ ުރޫމް ުުގމީޓިންގ ުޓެސްޓުކޮށްުުއިތުުރކޮށް އެފަންކްޝަން

ުއި ުމީގެ ުފެށުނެވެ. ުބޭނުންކުރަްނ ުކޮމިޝަނުގައި ުކެުއމާއިމުޅި ުއެދުމުުތުރުން ުސަޔަށް ުފީޗަރވެސް މެނޭޖްމަންޓްުުރިކްއެސްޓްގެ

ުފެށުނެވެ.ސިސްޓަ ުޓެސްޓުކުރަން ުއިތުރުކޮށް ުގުޅިުމަށް ުސެކްޝަންތަކާ ުކަމާގުޅޭ ުކަންކަްނުއަދި ުފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ުއިތުރަށް ގެން

ުދެނެގަނެުއެުބައިުއިތުރަށްުފުރިަހމަކުރުމުގެުމަސައްކަތްކުރެވުނެވެ.

 ސިސްޓަމްުުމެނޭޖްމަންޓްުުރިސިޕްޓްު

ުފަުސެކްޝަނުންުބަޖެޓް ުދިޔަ ުތައްޔާރުކުރަމުން ުިލޔެގެން ުއަތުން ުފެތޭގޮތަށް ުޒަމާނަށް ުރަސީދުތައް ުފަސޭހަުއިސާގެ ބެެލހެއްޓުމަށް

ުސަބަބުންު ުމީގެ ުފެށުނެވެ. ުބޭނުންކުރަން ުގައިމްކޮށް ުއެއް ުސޮފްޓްވެއަރ ުމެނޭޖްމެންޓް ުރިސިޕްޓް ުގޮތުްނ ުބަދަލުކުރުމުގެ ނިޒާމަކަށް

ުބެލެހެއްޓުމާރަސީދުތަުފައިސާގެ ުބަލަގަތުމަށްުއް ުފައިސާ ުތަނަކުން ުކޮންމެ ުކޮމިޝަންގެ ުއަދި ުދިޔައެއެވެ. ުފަސޭހަވެގެން ުހޯދުމަށް އި

ުދެވުނެވެ.ުުކޮމިޝަންގެުކޮމްޕިޓަރުވިއުގައިގެުތެރޭގައިުއެކަންކުރެވޭުއިންތިޒާމްުބަޖެޓްުސެކްޝަނަށްުހަމަޖައްސައި، ބޭނުންުވިޔަސް
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ުއެޕްލިކޭޝަންުުފޯމްުުއޮންލައިންު

ުކުރުމަށް ުބޭނުންކޮށްެގން ުުޓެކްޮނލޮޖީގެ ުޒަމާނީކޮށް ުމަސައްކަތްތައް ުއިންތިޚާބީ ުސޮފްޓްވެއަރުއަކީ ުއެޕްލިކޭޝަސް ުފޯމް ުއޮންލައިން

ުއެކިު ުއިންތިޚާބުގެ ުމިސިސްޓަމަކީ ުބޮޅެކެވެ. ުއިތުރުކުރެވުނު ުޙާސިލްކުރުމަށް ުވިޝަން ުެގންގުޅުއްވާ ުކޮމިޝަނުން އިލެކްޝަންސް

ށްުކުރިމަތިލާުފަރާްތތަކުެގުކަރުދާސްުފޯމުުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަންގެުއިދާރާއަށްުހުަށހެޅުމުގެުބަދަލުގައިުޑިޖިޓަްލުފޯމެއްުކަންކަމަ

ުމިު ުއެކެވެ. ުސޮފްޓްވެއަރ ުފަރުމާކުރެވިފައިވާ ުގާއިމުކުރުމަށް ުނިޒާމެއް ުގެންދެވޭ ުކުރިޔައް ުމަސައްކަތްތައް ހުށަހަޅައިގެން

ުއެންޓްރީުމަސައްކަތާއިުުކަރުދާސްުފޯމުތައްުފައިލްކޮށްުބެލެހެްއޓުމުގައިުކުރާުމަސައްކަތަތްުލުއިވެުސޮފްޓްވެއަރގެުސަބަބުންުޑޭ ޓާ

ުރިސެޕްޝަންތަކަށްު ުއިދާރާގެ ުކޮމިޝަްނގެ ުސަބަބުން ުމީގެ ުދާނެއެވެ.ުއަދި ުފަސޭހަވެގެން ުސެކްޝަންތަކަށް ުމެނޭޖްކުރުމަށް ފޯމްތައް

ުފަސޭހަވެގެންދިޔައެވެ.ުލުއިވެުޢާންމުންނަށްުޚިދުމަތްުިދނުމަށްުވެސް

ުސާވަރުޑޮކިއުމަންޓްު

ުސޭވްކުރުމާއިު ުޑޮކިއުމެންޓް ުބޭނުންކުުރމަށް ުތަކުން ުސޮފްޓްވެއަރ ުއެކިއެކި ުބޭނުންކުރާ ުއިދާރާގައި ުކޮމިޝަންގެ އިލެކްޝަސްންސް

ުޑިވެލޮޕްކޮ ުއެއް ުސާވަރ ުޑޮކިއުމަންޓް ުހާއްސަ ުވަކި ުސޮފްޓްވެއަރުުށްމެނޭޖްކުރުމަށް ުވަކިވަކި ުސަބަބުން ުމީގެ ހޮސްޓްކުރެވުނުވެ.

ުޑޮކިއުމެންޓްު ުއަކަށްވެސް ުސޮފްޓްވެއަރ ުކޮންމެ ުބޭނުންކޮށްގެ ުސާވަރ ުމި ުނުހިމަނައި ުމެނޭޖްމެންޓް ުޑޮކިއުމަންޓް ތަކުގައި

ކިއުމަންޓްުކިުއެއްުސިސްޓަމަކުންުޑޮވަުމެނޭޖްކުރެވޭނެއެވެ.ުއަދިުސޮފްޓްވެއަރުޑިވެލޮޕްކުރުމުގައިުހޭދަވާުވަގުތުުކުރުުކުރެވޭނެއެވެ.

ުމެނޭޖްކުރަންުފެށުމުންުބެކްއަޕްުނެގުމާއިުސެކިއުރިޓީުބެލެހެއްޓުުމގައިވެސްުއިތުރުުފަސޭހަތަކެއްުލިބިގެންުދިޔައެވެ.

ުސިސްޓަމްުުމެނޭޖްމަންޓްުުޔައުމިއްޔާު

ު ުސިސްޓަމް ުމެނޭޖްމެންޓް ުޔައުމިއްޔާ ުދިޔަ ުޓެސްޓުކުރަމުން ުނަމުގައި ުގެ ުއިދާރާގ2016ުުެ"ފަތާލި" ުކޮމިޝަންގެ ުއަހަރު ވަނަ

ުމު ުއިތުރު ުސޮފްޓްވެއަރގެ ުދޫޮކށްލެވުނެވެ.ުމި ުބޭނުންކުރުމަށް ުބަޔެއްުުމޮޑިއުލެއްގެވައްޒަފުން ުރިޕޯޓިން ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ގޮތުގައި

ުއޮ ުމުޅި ުޔައުމިއިތުރުކޮށް ުބަލައްފީހުގެ ުޑިޖިޓަލްކޮށް ުނިޒާމްޔާ ުުއިމްކުރެވުނެވެ.ޤާުހައްާޓނެ ުސަބަބުންުމި ސޮފްޓްވެއަރގެ

ުސެކްޝަންތަކުންނާއިުވަކިވަކިުމުވައްޒަފުންުކުރާމަސަކަތްތައްުމޮނީޓަކުރުމާއިުބެލުމަށްުއިތުރަށްުަފސޭހަވެގެންުދިޔައެވެ.

 

ުމަޢުލޫމާތު ުގުޅޭގޮތުން ުމަޤުސަދާ ުއިންތިޚާބުގެ ުހިނގާޭނގޮތާއި، ުކަންކަން ުހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެުު،ދީުއިންތިޚާބުގެ ރައްޔިތުން

ުހި ުޕްރޮގްރާމްތައް ުއެޑިއުކޭޝަން ުސިވިކް ުންމަޤްސަދުގައި 2015ުުގުމަށްޓަކައި ުތައްޔާރުކުރެވުނު ުއަހަރު މޮޑިއުލްއަށ4ުުްވަނަ

ކޭޝަންުބައިވެރިންނަށްުސިވިކްުއެޑިޔ1023ުުއަތޮޅުގައިުޖުމްލ7ުުަވަނަުއަހަރުުރާއްޖޭގ2016ުުެތަމްރީނުކުރެވުނުުޓްރެއިނަރުން،ު

ުޕްރޮގްރާމްުހިންގާފައިވެއެވެ.ުމިުޕްރޮގްރާމްގެުމަޤްޞަދަކީ؛

 ު.ްއިންތިޚާބުގެުކަންކަންުހިނާގނޭޮގތާއި،ުއިންތިޚާބުގެުމަޤުސަދާުގުޅޭގޮތުންުމަޢުލޫމާތުދީުރައްޔިތުންުޭހލުންތެރިކުރުވުނ 
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 ިުމ ުކޮބައިކަމާއި ުނިޒާމަކީ ުުދިމުޤްރާތީ ުދައުރާއި ުފަރާތްތަކުގެ ުހިމެނޭ ުރައްޔިތުންނަށްުނިޒާމުގައި ުގުޅޭގޮތުން އެފަރާތްތަކާއި

 ކޮންމެހެންުއެނގެންޖެހޭުމައުލޫާމތުތައްުފޯރުކޮށްުދިނުން.

 ުުމިކަންކަމަްށ ުހޭލުންތެރިކޮށް ުރައްޔިތުން ުގުޅޭގޮތުން ުބައިވެރިވުމާއި ުކަންކަމުގައި ުވުމާއި، ުޖަވާބުދާރީ ުނެގުމާއި ޒިންމާ

 ޝައުޤުވެރިުކުރުވުން.

 ްޓޭކްހޯލްޑަރުންނަށްުއެބަޔެއްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއިުޒިންމާތައްުއަންގައިދިނުންުއިންތިޚާބާއިުގުޅުންހިރުުސ 

ު

ުސިވިކްުއެޑިޔުކޭޝަންުޕްރޮގްރާމްގައިުބައިވެރިވެފައިވާުގޮތްުދައްކުވައިދޭުޕައިުޗާޓްު

ު

ު

ު

ު

ު

ު

ު

ު

ު

ު

ު

ު

ު

ު

ު

ު
 

ުުގެންދިޔުންުކުރިއަށްުރަށްރަށުގައިުޕްރޮގްރާމްުުއެޑިއުކޭޝަންުސިވިކ11.11.1ް

 ހިްނގުނުުާތރީޚްުުޕްރޮްގރާމް ހިްނގިުބޭުފޅުންުުޕްރޮްގރާމްު
ބަިއވެިރންު

 ޢަދަދުުުގެ

ހިްނގުނުުުޕްރޮްގރާމް
 ތަން

 އަތޮޅުު

 ޝުޢައިބްުޫޔސުފް،ުޑިރެކްަޓރުޖެެނރަލް

 2016ޖެނުއަރ22-26ުުީު
 ބިލެތްދޫު 37

 މުަޙއްަމދުުއާޞިްފ،ުޑެޕިއުޓީުޑިރެކްަޓރުޖެނެރަލްު ފ

 ނިލަންދޫު 25 އޮިފސަރފަޒްލާުއަުޙމަދުުަޝމީމް،ުމީޑިައރު

 އަުޙމަދުުއަޫބބަކުރު،ުިޑރެކްޓަރުެޖނެރަލްު
 2016ޖެނުއަރ22-26ުުީު

 ތުލުސްދޫު 31
 ކ

 ކާށިދޫު 37 ޑިރެްކޓަރުއެިސސްޓެންޓްުދ،ުއާފުުهللاުޢަބްދު

R.Meedhoo, 55 

R.Maduvvari, 53 

Gn.Fuvammulah, 

65 

F.Biledhoo, 37 

F.Nilandhoo, 25 

K.Thulusdhoo, 

31 

K.Kaashidhoo, 

37 
K.Guraidhoo, 

26 

Ha.Ihavandhoo, 

22 

Ha.Dhidhoo, 28 

Hdh.Neykurendh

oo, 36 

Hdh.Hanimaadh

oo, 16 
Hdh.Makunudho

o, 43 

Addu City 

Feydhoo, 75 

Addu City 

Hithadhoo, 10 

Addu City 

HulhudhooMeed

hoo, 49 

Ga.Vilingil

i, 71 

Ga.Gemanafushi

, 85 

Ga.Dhaandhoo, 

77 

Ga.Maamendho

o, 60 

L.Isdhoo, 33 

L.Gan, 31 

L.Maavah, 40 
L.Fonadhoo, 18 
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 ގުަރއިދޫު 26 އެޑްިމންުޮއފިސަރުސީިނއަރފާތިމަތުުޒުހުާދ،ު

 އަުޙމަދުުއަޫބބަކުރު،ުިޑރެކްޓަރުެޖނެރަލްު

 އިހަަވންދޫު 22 2016ފެބްރުއަރ17ުުީ

 ހއ

 ފަޒްލާުއަުޙމަދުުަޝމީމް،ުމީޑިައރުއޮިފސަރ

 ިރސެޕްަޝނިސްޓްުމާހާުއަފީފް،ު

 ޢިލްމާުފައުޒީ،ުއެޑްިމންުއޮފިަސރ
 ދިްއދޫު 28 2016ފެބްރުއަރ16ުުީ

 ނަޒްމާުނިާޒމް،ުެއޑްމިންުއޮފިަސރ

 އަުޙމަދުުސުަލއިާމން،ުކޮމިަޝނުގެުރަީއސްު

 2016ފެބްރުއަރ21-28ުުީ

 ހަނިމާދޫު 16

 މަކުނުދޫު 43 ަބރުުންމެުކޮމިޝަްނގެުއަުޙމަދުުއަކްރަްމ،ު ހދ

 ނޭކުރަްނދޫު 36 ޑިރެްކޓަރުއެިސސްޓެންޓްރަޙްލާުުސޙައިްލ،ު

 އަްމޖަދުުުމސްޠަފާ،ުކޮިމޝަނުގެުާނިއްބުރައީސްު

 2016މާރިޗ9-12ުުް

 ހިތަދޫު 10

އައްޑޫު
 ސިޓީ

 ޑިރެްކޓަރުެއސިސްޓެންޓްުުއަުޙމަދުުމުާޢޒު،

 ފަޒްލާުއަުޙމަދުުަޝމީމް،ުމީޑިައރުއޮިފސަރ

 ންަބރުުމެުކޮމިަޝނުގެުމުަޙއްަމދުުޝަކީލް،ު

75 
މަަރދޫު/ުމަަރދޫފޭދޫު/ު

 ުފޭދޫ
 އެޑްިމންުޮއފިސަރުސީިނއަރފާތިމަތުުޒުހުާދ،ު

 ޝުޢައިބްުޫޔސުފް،ުޑިރެކްަޓރުޖެެނރަލް

 ސެްކރެޓަރީުޖެެނރަލްުއަުޙމަދުުޢަލީ،ު

 އެޑްިމްނުއޮފިސަރުސީިނއަރޝަހުލާުއިްސމާޢީލް،ު ހުޅުދޫު/ުީމދޫު 49

 ސީނާުރަީޝދު،ުެއޑްމިންުއޮފިަސރ

 އަްމޖަދުުުމސްޠަފާ،ުކޮިމޝަނުގެުާނިއްބުރައީސްު

އޭޕްރީލ2ުުްު-މާރިޗ31ުުް
2016 

 ވިލިނގިލިު 71

 ގއ

 އެޑްިމންުޮއފިސަރުސީިނއަރފާތިމަތުުޒުހުާދ،ު
 ދާންދޫު 77

 އޮފިސަރުންޓްސްއެކައުުސީނިއަރއަިއޝަތުުޝައްފާުފ،ު

 އަުޙމަދުުއަޫބބަކުރު،ުިޑރެކްޓަރުެޖނެރަލްު
 ގެމަނަުފށިު 85

 މުަޙއްަމދުުއާޞިްފ،ުޑެޕިއުޓީުޑިރެކްަޓރުޖެނެރަލްު

 މާމެްނދޫު 60 އަިއޝަތުުޔުމްނާ،ުސްޓެޓިސްޓިކްސްުޮއފިސަރ

 ކޮިމޝަނުގެުާނިއްބުރައީސްުއަްމޖަދުުުމސްޠަފާ،ު

 2016އޭޕްރީލ20-24ުުް

 އިްސދޫު 31

 ލ

 ިޑރެކްޓަރުެއސިސްޓެންޓްުއަުޙމަދުުމުާޢޒު،

 ގަންު 31 ެއޑްމިްނުއޮފިސަރުސީނިައރއަިއމިނަތުުަޝމްރާ،ު

 ކޮމިޝަުނގެުެމންަބުރުއަުޙމަދުުއަކްރަްމ،ު
 މާވަށްު 40

 ނަޒްމާުނިާޒމް،ުެއޑްމިންުއޮފިަސރ

 ފޮނަދޫު 18 ނަތާޝާ،ުއެޑްިމންުއޮފިަސރުފާތިމަތު
ު

ު

ުު....ޕްރޮގްރާމްގެުތެރެއިންުއެޑިއުކޭޝަންުސިވިކްުގެންދެވުނުުމާލޭގެުސްކޫލްތަކުގައިުކުރިއަށް

8ުތެރޭގައިުމާލޭގެުުވީކްވަނަުއަހަރުގެުޑިމޮކްރަސ2016ުުީ

ު ުގްރޭޑްތަކުގެ ުސާނަވީ ދަރިވަރުންނަްށ206ުުސްކޫލެއްގެ

ު ުމޮޑިއުލް ުޕްރޮގްރާމްގެ ުއެޑިޔުކޭޝަން 1ުސިވިކް

 ހިންގުނެވެ.ު
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ުިތޚާބުުކުރަންުޖެހޭުއަދަދުތައްުއިޢުލާނުުކުރުންސިޓީ،ުއަތޮޅު،ުއަދިުރަށުުކައުންސިލްުތަކަށްުމެންބަރުންުއިނ11.12.1ުުް

2017ުު ުއިންތިޚާބަށް ުކައުންސިލްތަކުގެ ުލޯކަލް ުހަމަޖެހިފައިވާ ުބޭއްވުމަށް ުއަދ2016ުުިއޮކްޓޯބަރ22ުުގައި ުއަތޮޅު، ުސިޓީ، ގައި

653ުކައުންސިލަކުނ200ުުްުރަށުުކައުންސިލްުތަކަށްުމެންބަރުންުއިންތިޚާބުުކުރަންުޖެހޭުއަދަދުތައްުއިޢުލާނުުކުރެވުނެވެ.ުޖުމްލަ

ު ުުކރެވުނެވެ. ުއިޢުާލނު ުކުރުމަށް ުއިންތިޚާބު ުކައުންސިލަރުން ނޑިއަކަށް ުނަންބަރުގޮ ުއިދާރީު 2010/7ުޤާނޫނު )ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ުލާމަރުކަޒީ ުޤާނޫނުުދާއިރާތައް ުހިންގުމުގެ ުޤާނޫނަު 6އަށްުު(އުޞޫލުން ުގެނައުމުގެ ުއިޞްލާޙު ުވަނަ ުރިޢާޔަތްކޮށް، ދިވެހިރާއްޖޭެގުށް

ުއ05ުުެ ުކުރެވޭނީ ުއިންތިޚާބު ުއަތޮޅުތަކުން ުއެކު،ުއެ ުދާއިރާވުމާއި ުއިންތިޚާބީ ު)އއ،ުވ،ުމ،ުފ،ުދ(ުދެ )ފަހެއް(ުއަތޮޅެއްގައި

ު ުއިންތިޚާބުކުރެވޭ ުއަތޮޅުން ުކައުންސިލަކަށް،ުމުޅި ުއަތޮޅު ުދާއިރާއެއްގެ ުނަންބަރ3ުުުއިދާރީ މެންބަރުންނެވެ.ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

8/2016ުު ުރިޢާޔަތްކޮށް، ުއަށް ނޑައެޅުން" ުކަ ުސިޓީއެއްކަމުގައި ުފުވައްމުލަކަކީ ު"ޏ. ުބާއްވަްނ2017ުުޤަރާރު ުއަހަރު ވަނަ

ު ުހިމެނޭ ުސިޓީގައި ުފުވައްމުަލކު ުއިންތިޚާބުގައި، ުކައުންސިަލތަކުގެ ުލޯކަލް ުޖުމްލ03ުަހަމަޖެހިފައިވާ ުދާއިރާއަށް ުއިންތިޚާބީ )ތިނެއް(

ު)އެކެއް(ުކައުންސިލަރުންުއިންތިޚާބުކުރެވޭނެއެވެ.01ުުކަށް)ތިނެއް(،ު)ކޮންމެުދާއިރާއ03ަ

ުއިންތިޚާބަށްުކުރިމަތިލުމަށްުއިުޢލާނުުކުރުނ11.12.2ުް

ވާުހޮނިހިރުުދުވަހުުބޭއްވުމަށްުހަމަޖެހިފައިވާުލޯކަލްުކައުންސިލްތަކުގެުއިންތިޚާބަށްުކުރިމަތިލުމުގެުފުރުސަތ2017ުުުޖަނަވަރ14ުުީ

ު)ަނންބަރު:ު ުއިޢުލާނު CA-2016/146ު26ުު(A))ހުޅުވާލުމުގެ ުކުރެވުނެވެ.2016ުުއޮކްޓޯބަރު ުގެޒެޓު ުއިޢުލާުނުއާންމުކޮށް ގައި

 އެވެ.15:00ުުވީުބުރާސްފަިތުދުވަހުގ2016ުުެނޮވެމްބަރ15ުުުގެުމަތިންުކުރިމަތިލުމުގެުސުންގަޑިއަކީުމިުއިޢުލާނުގައިވާުގޮތު

 

 

ު

 ތަފްސީލްުއިންިތާޚބުކުެރވޭުމެްނަބރުންގެުއަަދދުތަުކގެުުކައުންސިލްތަާކއި

 ކައުންސިލްުސިޓ03ުީ

 ސިޓީުކައުންސިލްު
 ކަުއންސިލަރުންުުސިޓ23ުީއިންިތޚާބުުކުަރންޖެހެނީު

 ސިޓީުފުވަްއމުލަކު އައްޑޫުސިޓީ ސިޓީުމާލެ

13 07 03 

 ކައުންސިލްުުއަތޮޅ18ުު
 ކަުއންސިލްުުއަތޮޅު

 ކައުންިސލަރުނ67ުުުްއިންިތޚާބުުކުަރންޖެހެނީު

 ކައުންސިލްުރަށ179ުު
 ރަށުުކައުްނސިލް

 ކައުންިސލަރުނ563ުުްއިންިތޚާބުުކުަރންޖެހެނީު

 ކައުންސިލ200ުް
 ޖުމްލަު

 ކައުންިސލަރުނ653ުުްއިންިތޚާބުުކުަރންޖެހެނީު
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ޕާޓީުތަކުންުފޯުމުހުަށހެޅުމުގެުމުއްދަތުުއިތުރުކުރުމަްށުދެންނެވުނުުސުންގަޑިއާުހަމައަްށުލިބިފައިވާުފޯމުެގުޢަދަދުުމަދުުވމާއިުއަދިު

ު ުގުޅިގެން 14ުުއެދުމާއި ުއިންތިޚާބަށ2017ުުްޖަނަވަރީ ުކައުންސިލްތަކުގެ ުލޯކަލް ުހަމަޖެހިފައިވާ ުބޭއްވުމަށް ުދުވަހު ުހޮނިހިރު ވާ

ަގއިުއިޢުލާނުުއާންމުކޮށްުގެޒެުޓ2016ުުނޮވެންބަރCA-ު7ުުު(A)) )ަނންބަރުުުކުރިމަތިލުމުގެުމުއްދަތުުއިތުރުކުރުމަށްުއިޢުލާނު

ުކުރެވުނުވެ.

ު

ު

ު

ު

ު

ު

ު

ުއެކުލަވާލުންުުރަޖިސްޓަރީުމީހުންގެުލިބިފައިވާުުހައްޤުުދިނުމުގެުވޯޓ11.12.3ުު

މަންޓްުއޮފްުއެކުލަވާލެވިފައިވަނީުޑިޕާޓްުރަޖިސްޓަރީއްޤުުލިބިފައިވާުމީހުންގެުޙަލޯކަލްުކައުންސިލްތަކުގެުއިންތިޚާބުގެުވޯޓުުދިނުމުގެު

ު ުމަނޭޝަނަލް ުލިބުނު ުޢުރަޖިސްޓްރޭޝަނުން ުމި ުއަދި ުިބނާކޮށެވެ. ުމައްޗަށް 09ުުުރަޖިސްޓަރީުލޫމާތުގެ ގައ2016ުުިއޮކްޓޯބަރ

ުންމުޢާ ުޝާއިޢު ުގެޒެޓުގައި ުސަރުކާރުގެ ުދިވެހި ުކޮށް ުމި ުއެގޮތުން ކޮމިޝަންގެުުއިލެކްޝަންސްުރަޖިސްޓަރީކުރެވުނެވެ.

ުރާއިންުބެލޭެނުއިންތިޒާމްުހަޖެއްސުނެވެ.ވެބްސައިޓުގައްޔާއިުހުރިހާުރަށެއްގެުކައުންސިލްުއިދާ

ުކުުރންުގެޒެޓްުބަދަލުތައްުގެނެވުނުުރަޖިސްޓަރީއަށްުކުރެވުނުުގެޒެޓ11.12.4ުް

ު ުއިންތިޚާބު ުކައުންސިލްތަކުގެ 2017ުުލޯކަލް ުމީހުންގެ ުލިބިފައިވާ ުޙައްޤު ުދިނުމުގެ ުވޯޓު ުހުށަހެޅުމުގެުުރަޖިސްޓަރީއަށްއަށް ޝަކުވާ

ުތެރެއިންުޞަފުރު ުހުށަހަޅާފައިވާުޝަކުވާގެ ުގުޅިގެން ުހުޅުވާލުމާއި ުތު ުގެނެވުނެވެ.840ުުރަޖިސްޓަރީއަށް ުބަދަލު 9ުމިބަދަލުތަކާއެކު

ު ުޝާއިޢުކޮށ2017ުުްއޮކްޓޯބަރ ުގެޒެޓުގައި ުސަރުކާރުގެ ުދިވެހި ުރަޖިސްޓަރީ ުމީުހންގެ ުލިބިފައިވާ ުޙައްޤު ުވޯޓުިދނުމުގެ ގައި

ުވެބްސައިޓުކޮމިޝަނު ުކަުއާގަގެ ުއި ުއިދާރާތަކުގައި ުޢާއުންސިލް ުއަންމުުކރެވުނެވެ. ުގުޅިގެންުުރަޖިސްޓަރީއަށްދި ުބަަދލުތަކާއި ގެނެވުނު

ުގެުނިޔަލަށްުފުރުޞަތުުދެވުނެވެ.2016ުނޮވެމްބަރ3ުުއިނ2016ުުްއޮކްޓޯަބރ9ުުޝަކުވާުހުށަހެޅުމަށްު

ުގެުނިޔަލަށްުލިބިފަިއވާުފޯމުތަުކގެުތަފްސީލ2016ުުުނޮވެންބަރ15ުުު

43ުުއަިމއްލަގޮުތންުކުރިމަތިުލމަށްު

34ުުދިވެިހަރއްޔިތުްނގެުޑިމޮކްރެޓިކްުޕާޓީންުކުރިމަތިލުމަށްު

01ުުރިޖެކްޓެޑްުފޯމުތަުކގެުޢަަދދުު

78ުުޖުމްލަުފޯމުގެުޢަދަދުު

ުގެުނިޔަލަށްުލިބިފައިވާުފޯުމތަކުގެުތަފްސީލ2016ުުުމްަބރޑިސ1ުެ

340ުުއަިމއްލަގޮުތންުކުރިމަތިުލމަށްު

424ުުދިވެިހަރއްޔިތުްނގެުޑިމޮކްރެޓިކްުޕާޓީންުކުރިމަތިލުމަށްު

93ުުޖުމްޫހރީުޕާޓީންުކުރިމަތިލުަމށްު

45ުުއަދާލަތުުޕާޓީންުކުރިަމތިލުމަށްު

43ުުމޯލްޑިްވސްުޑިމޮްކރެޓިކްުއެލަޔަންްސއިްނުކުރިމަތިލުމަށްު

70ުުރިޖެކްޓެޑްުފޯމުތަުކގެުޢަަދދުު

02ުުނަންުއަނބުރާުގެންދިުޔމަށްު

945ުުޖުމްލަުފޯމުގެުޢަދަދުު
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ުހުޅުވާލުންުުރަށްވެހިވެފައިވާުރަށްނޫންުއެހެްނުތަނެއްގައިުވޯޓުލުމަށްުރަޖިސްަޓރުކުރުމަށ11.12.5ުް

 ުުެއ ުފަރާތްތަކަށް ުއެދޭ ުރަޖިސްޓަރީުވމަށް ުވޯޓުލުމަށްޓަކައި ުތަނެއްގަިއ ުނުަވތަ ުރަށެއް، ުެއހެން ުނޫން ުރަށް ރަށްވެހިވެފައިވާ

ު 2016ުުފުރުޞަތު، ުހޯމ7ުަނޮވެމްބަރ ުުވީ ުފެށިގެން 2016ުުދުވަހުން ހަމައަށްުުދުވަހާުުހޯމަުވ21ުީނޮވެމްބަރ

2016ުރަޖިސްޓަރީވުމުގެުފުރުޞަތުު-ޓްރިވެންޑްރަމްުއަދިުކޮލޮމްބޯގައިުދިރިއުޅޭުދިވެހިުރައްޔިތުންނަށްުރީއަދިުހުޅުވާލެވުނެވެ.ު

ުވުނެވެ.ުދުވަހުގެުނިޔަލަށްުހުޅުވާލެުހޯމަުވ21ުީނޮވެމްބަރ2016ުުދުވަހުްނުފެށިގެންުުވީުހޯމ14ުަނޮވެމްބަރު

 ަގަިއުވުމަްށުހުޅުމާލެުއަދިުވިލިމާލޭުރަޖިސްޓަރީޯވޓުލުމަށްޓަކައިުުށްވެހިވެފައިވާުރަށްުޫނންުއެެހންުރަށެއް،ުނުވަތަުަތނެއްގައިރ

ުސްޓޭޝަނެއް 16ުުު،މޯބައިލް ުުވ2016ުީޮނވެމްބަރ ުފެށިެގން ުދުަވހުން 21ުުބުދަ ުދުވަހުެގުުވ2016ުީނޮވެމްބަރ ހޯމަ

 ޤާއިމުުކުރެވުނެވެ.ުުނިޔަލަށް

 ު،ުމޯލްޑިވްސްުކަރެކްޝަނަލްުސާރވިސަސްގެުބެލުމުގެުދަށުގައިވާުޖަލުތަކުގެުތެރެއިންުމާލޭުޖަލު،ުމާފުށިުޖަލު،ުހުޅުމާލެުޖަލ

ު ުއެމީހަކު ުތެރެއިން ުޤައިީދްނގެ ުތިބޭ ުޖަލުގައި ުރަެށއްތިލަފުށި ުއެެހން ުނޫން ުރަށް ުތަނެއްރަށްވެހިެވފައިވާ ުވޯޓުލުމަށްު/ ގައި

2016ުނޮވެމްބަރ18ުުއިނ2016ުުްނޮވެމްބަރ15ުުުފަރާތްތަކަށްުއެުފުރުޞަތުުދިނުމަްށަޓކައިުރަޖިސްޓަރުކުރަންުބޭނުންވާ

ުރަޖިސްޓަރުކުރުމުގެުމަސައްކަތްުކުރިއަށްުގެންދެވުނެވެ.ުު-ގެުނިޔަލަށްުކޮމިޝަނުގެުޓީމެއްުޖަލުތަކަށްުވަޑައިގެން،ުރީު

ުސިވި ުފަރާތުން ުގެ ު)ޕީ.ޕީ.އެމް( ުމޯލްޑިވްސް ުއޮފް ުޕާޓީ ުސިވިލްުޕްރޮގްރެސިވް ުގުޅިގެން ުަމއްސަލައަކާއި ުހުށައަޅާފައިވާ ުކޯޓަށް ލް

ުަތނެއްަގއިު ުއެެހން ުރަށްނޫން ުރަށްވެހިވެަފއިވާ ުގުޅިގެން، ުއަމުރާއި ުވަގުތީ ުނެރުުނ ުމައްޗަށް ުކޮމިަޝންގެ ުއިލެކްޝަންސް ކޯޓުން

ނިންމިއެވެ.ުއެޮގތުްނުކޮމިޝަނުންުއިުގ2016ުަނޮވެމްބަރ20ުުވޯޓުލުމަށްުރަޖިސްޓަރީުކުރުމަށްުދީފައިވާުމުއްދަތުުއިތުރުކުރުމަށްު

ނޑުމެއްުނެތިުރީ ުުވުނެވެ.ކުރިއަށްުގެންދެސައްކަތްުރަޖިސްޓަރީުކުރުމުގެުމަ-މެދުކެ

ުނަންބަރުު ުކޯޓުގެ ު Cv-C/2016/2515 ސިވިލް 01ުުޤަޟިއްޔާއިން 2016ުުޑިސެމްބަރ ުކުރި ުޙުގައި ުގުޅިގެން 03ުކުމާ

ު ުއިސްތ2016ުިޑިސެމްބަރ ުމައްސަލަ ުކޮމިޝަނުން ުުހށަހަޅައި،ގައި ުޯކޓަށް ުސިވިލް ުކުރުމަށްޓަކައި ުލޯކަްލުުއުާނފު އަދި

2017ުުއިންތިޚާބުުކައުންސިލްތަކުގެ ުރަށެއްގައި ުއެހެން ުނޫން ުރަށް ުރަށްވެހިވެފައިވާ ުބޭނުންާވު/ތަނެއްއެމީހަކު ުވޯޓުލުމަށް ގައި

ުރަޖިސްޓަރީ ުމުއްދަތުފަރާތްތައް ުދެވިފައިވާ 14ުުުކުރުމަށް ުދ2016ުުޑިެސމްބަރ ުބުދަ ުވީ ުހަވީރު 4:00ުުވަުހގެ ނިޔަަލށްުގެ

ރަޖިސްޓަރުށްވެހިވެފައިވާުރަށްުޫނންުއެހެންުރަށެއް،ުނުވަތަުތަނެްއގައިުވޯޓުލުމަށްޓަކައިުހުޅުވާލެވުނެވެ.ުމިުމުއްދަތުގެުެތރޭގައިުރަ

ުފަރާތަކުންުފޯމްުހުށަހަޅައިފައިުވެއެވެ.30643ުުވުމަށްުއެދިު

ުގައިުބެހެއްޓޭުވޯޓުުޮފށިތައްުއިޢުލާނުކުރުނ2017ުްލޯކަލްުކައުންސިލްތަކުގެުއިންިތޚާބ11.12.6ުުު
 

 ބެހެއްޓޭުަސރަަހއްދުުުވޯޓުުފޮށި ވޯޓުުފޮށީގެުައދަދުު

 މާލެުސިޓީ 54

 ސިޓީުފުވަްއމުލަކު 10

 ސިޓީުއައްޑޫ 31

 ިދރިުއޅޭުއަޮތޅުތަުކގެުރަްއޔިތުންނަށްުުމާލެސިޓީަގއި 77

 ހއުައތޮޅުު 22

 ހދުއަޮތޅުު 24
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 ށުއަތޮޅުު 17

 ނުއަތޮޅުު 18

 ރުއަތޮޅުު 23

 ބުއަޮތޅުު 17

 ޅުއަޮތޅުު 13

 ކުއަތޮޅުު 11

 އއުައތޮޅުު 9

 އދުައތޮޅުު 13

 ވުއަޮތޅުު 5

 މުއަތޮޅުު 9

 ފުއަތޮޅުު 6

 ދުއަޮތޅުު 8

 ތުއަތޮޅުު 17

 ލުއަތޮޅުު 17

 ގއުއަޮތޅުު 13

 ގދުއަތޮޅުު 19

 ރިސޯޓުު 23

 ސިނާއީުސަރަަހއްދުު 4

 އްުތަޖަލު 4

 ބޭރުުުރާްއޖެއިން 6

ުއަދަދުުުޖުމްލަު 470

ު

އާުގުޅިގެންުރައްޔިތުންުހޭލުންތެރިުކުރުމުގެުގޮތުންުުކރެވުނ2017ުުުއިންިތޚާބުުުތަކުގެލޯކަލްުކައުންސިލ11.12.7ުް

ުމަސައްކަތްތައް

 ުާުޝަކުވ ުރަޖިސްޓަރީއަށް ުީމހުންގެ ުލިިބފައިވާ ުޙައްޤު ވޯޓުލުމުގެ

ުރައްޔިތުންު ުއެކަމަށް ުގުޅިގެން ުހުޅުވާލުމާ ުފުރުޞަތު ހުށަހެޅުމަށް

ު ުގޮތުން ުކުރުމުގެ ުދުވަހ17ުުުއޮކްޓޯބަރ2016ުުހޭލުންތެރި ވަނަ

އަށްުރަސްފަންުބީޗްގައިުޑެސްކެއ18:00ުުްއިނ16:00ުުްހަވީރުު

ބަހައްޓައިގެންުލީފްެލޓާއިުފްލަޔަރސްުބެހުމުގެުޙާރަކާތެއްުކުރިއަށްު

 ގެންދެވުނެވެ.

 ްުުފރުޞަތުުހުޅުވާލުމާުގުޅިގެންުުލޯކަލްުކައުންސިލްުއިންތިޚާބުގަިއުރަށްވެހިވެފައިވާުރަށްނޫންުއެެހނ ރަށެއްގައިުވޯޓުުދިނުމަށް

ުރީު ުއޮފީސްތަކަށް ުހުރިުދައުލަތުގެ ުމާލޭގައި ުހޭލުންތެރިުކުރުމަށްޓަކައި ުރައްޔަތުން ުއެކަމާގުޅޭު-އެކަމަށް ުފޯމާއި ރަޖިސްޓްރޭޝަން

 ބެހުެނވެ.ުލުއިފޮތްމަޢުލޫމާތުުހިމެނޭު

 ެުުފރުޞަތުުހުޅުވާލުމާުގުޅިގެންުލޯކަލްުކައުންސިލްުއިންތިޚާބުގަިއުރަށްވެހިވ ފައިވާުރަށްނޫންުއެެހންުރަށެއްގައިުވޯޓުުދިނުމަށް

ު ުކުރުމަށްޓަކައި ުހޭލުންތެރި ުރައްޔަތުން ުމްނޮވ2016ުެއެކަމަށް ުގޮސ16ުުްބަރު ުތަކަށް ުޞަރަޙައްދު ުއެކި ުމާލޭގެ ުދުވަހު ވަނަ

 ހޭލުންތެރިކުރުމަށްުޕިކަޕްުބުރެއްުބޭއްވުނެވެ.ލީފްލެޓާއިުފްލަޔަރސްުބަހައިުއަޑުގަދަކުރާުބޭނުންކޮށްގެންުއާންުމންު



 

56 

 

 ުްުުފރުޞަތުުހުޅުވާލުމާުގުޅިގެނ ލޯކަލްުކައުންސިލްުއިންތިޚާބުގަިއުރަށްވެހިވެފައިވާުރަށްނޫންުއެެހންުރަށެއްގައިުވޯޓުުދިނުމަށް

ލްުބީޗާއިުރަސްފަންނުުދެުދުވަހުުއާރޓިފިޝ18ުައަދ17ުުިނޮވެންބަރ2016ުުުއެކަމަށްުރައްޔަތުންުހޭލުންތެރިުކުރުމަށްޓަކައިު

ުރަޖިސްޓްރީުކުރުމާއިުއާއްމުުހޭލުންތެރިުކުރުމުގެުޙަރަކާތެއްުހިންގުނެވެ.-ބީޗްގައިުރި

 ގޮންޖެހުންތައްު .12

ުކާމިޔާބ2016ުުު ުކުރެވުނު ުމަސައްކަތްތަކެއް ުގިނަ ުކުރުމަށް ުޙާސިލް ނޑިތައް ނޑުދަ ުލަ ުކޮމިޝަނުގެ ުއިލެކްޝަންސް ުއަހަރަކީ ވަނަ

ުނަމަވެސް ުކުރަމެވެ.ުު،އަހަރަކަށްވީ ުފާހަގަ ުކަން ުއެކުގައި ުޮގންޖެހުންތަާކ ުގިނަ ުވަރަށް ުކުރެވުނީ ުޙާސިލް ނޑިތައް ުަލނޑުދަ އެ

ުތަފްސީލްވެސްު ުގޮތުގެ ުފެންނަ ުޙައްލުކުރަްނ ުދަތިތައް ުއެ ުހަމައެހެންމެ، ުއަދި ުކުރަމެވެ. ުފާހަގަ ުަދތިތައް ުއަންނަނިވި އެގޮތުން

ުހިމަނާފައިވާނެއެވެ.ުު

ުޙައްލުކުރަންުއެދޭގޮތްުުދިމާވިުދަތިތައްު#

1ު

ުއޮފީސްު ުނެތުމާއި، ުޢިމާރާތެއް ުއޮފީސް އެކަށީގެންވާ

ުޢިމާރާތުގެުޖާގައިގެުދަތިކަން.

ު ުޢިމާރާތަށް ުއޮފީސް ުމައްޗަށް ުއަހަރެއްގެ 3ުމިހާރު

ުމިލިޔަނަށްވުރެުގިނަުރުފިޔާުޚަރަދުކުރަންޖެހުންު

ުޢިމާރާތެއްު ުބަދަލުގައި ުބިމުގެ ުކުރީގެ ުކޮމިޝަނުގެ އިލެކްޝަންސް

ުކުރާނެުއެކަށީގެންވާުބިމެއްުލިބުންު

2ު

ު ުއިންތިޚާބަކަށް ުވުރ1.5ުުެކޮންމެ ުއަށް ުރުފިޔާ މިލިޔަން

ުޢިމާރާތެއްގައިު ުވަގުތީ ުޚަރަދުކޮށްގެން ުރުފިޔާ ގިނަ

ުއިންތިޚާބީުމަސައްކަތްުކުރަންޖެހުންު

ުއަހަރަކުު ުކޮންމެ ުލިބުމާއި، ުޢިމާރާތެއް ުއޮފީސް ުދާއިމީ އެކަށީގެންވާ

ުހިނގާުމިންވަރުުކުޑަވުންުުރިކަރެންޓްުޚަރަދަށްު

ުތަމްރީނ3ުުް ުއެކަށީގެންވާ ުމަދުވުމާއި، މުވައްޒަފުން

ުމުވައްޒަފުންނަށްުނުލިބުންު

ުތަމްރީންު ުތަޢުލީމާއި ުމިންވަރަށް ުއެކަށީގެން ުމަސައްކަތަށް ކޮމިޝަނުގެ

ުދީުމަސައްކަތުގެުފެންވަރުުރަނގަޅުވުން

4ު

ުކޮމިޝަނުންު ުކުރުމުގައި، ުރެގިއުލޭޓް ުޕާޓީތައް ުސިޔާސީ

ުޕާޓީތަކާމެދުު ުސިޔާސީ ުބައެއް ުނަމަވެސް، ުނުވި ބޭނުން

ުކަންތައްތައްު ުކަހަލަ ުބައެްއ ުއަޅަންޖެހުމާއި، ފިޔަވަޅު

ުތަކުރާރުވުންު

ުލެވެލްު ުޕްރޮފެޝަނަލް ުބޮޑަށް ުވުރެ ުމިހާރަށް ުއެކު ުޕާޓީތަކާ ސިޔާސީ

އެއްގައިުމަސައްކަތްތައްުރޭވި،ުސިލްސިލާުބައްދަލުވުންތައްުބޭއްވުމާއި،ު

ުނި ުބައިވެރިވުންުކަންކަން ުއާއި ުމަޝްވަރާ ުޕާޓީތަކުގެ ންމުމުގައި

ުއިތުރުކުރުންު

ުކުރިއަށްުރޭވިފައިވާުމައިގަނޑުުކަންތައްތައްުު .13

ު ުއެއްޮގތަށް ުޕްލޭނާ( ު)ސްޓްރެޓީޖިކް ުޕްލޭާނ ުދުރުރާސްތާ ނޑ2017ުުުކޮމިޝަންގެ ުމައިގަ ުޭބނުންވާ ުާހޞިލްކުރަން ުއަހަރު ަވނަ

ުފާސްކޮށްފައެވެ.ުއޭގެުތެރޭގައިުހިމެނޭުމުހިންމުުކަންތައްތައްުފާހަގަުކޮށްލަމެވެ.ކަންކަމުގެުޗާޓުވަނީުކުރަހައިު

 ުުބައިުއިލެކްޝަްނތައްުބޭއްވުން.އަދ2017ުުިލޯކަލްުކައުންސިލްތަކުގެުއިންތިޚާބ 

 ުުނޑާުއެއްގޮތަށްުމުވައްޒަފުންުހަމަކޮށް،ުމުވައްޒަފުންނަށްުބޭުނންވާުތަްމރީނ ުދިނުން.ކޮމިޝަންގެުއިދާރީުއޮނިގަ
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 ުްއެގޮތުން؛ުކުރިއަށްުގެންދިއުން.ޢާންމުުހޭލުންތެރިކަންުއިތުރުުުކރުމުގެުމަސައްކަތްތައ 

 ުްޤައުމީުވޯޓުލާުމީހުންގެުދުވަސްުފާހަގަކުރުނ 

 ްޑިމޮކްރަސީުހަފްތާުބޭއްވުނ 

 .ްސިވިކްުއެޑިއުކޭޝަންުޕްރޮގުރާމްތައްުހިންގުނ 

 ުްމޮޑިއުލްތައްުހިންގުން.ސުކޫލްތަކުގެުދަރިވަރުންނަށްުސިވިކްުއެޑިއުކޭޝަނ 

 ުްހަރުދަނާުކުރުމުގެުމަސައްކަތްތައްުކުރިޔަށްުގެންދިޔުން.ުމީގެުނިޒާމުުުއިންތިޚާބީޓެކްނޮލޮޖީުއަށްުއަންނަުބަދަލުތަާކުގުޅޭގޮތުނ

 ތެރޭގައި؛

 ުަހެދުންުުދިރާސާއިތުރުުނިޒާމަކީުކޮބަިއތޯުދެނެގަތުމަށްުއިލެކްޓްރޯނިކްުވޯޓިންގުރާއްޖެއަށްުއެންމެުއެކަށޭނ 

 ުުކުރުން.ުމިގޮތުން:ޕައިލެޓްުުބައެއްުމެޝިންތައްުކުރެވިފައިވާުއީުވޯޓިންގުގެުދިރާސާތަކުގެުއަލީގައި،ުމިހާރ-ު 

 ުްުބޭުނނ ުެމޝިންތައް ުއެފަދަ ުއިންތިޚާބުތަކުގައި ުތަކުގެ ުސުކޫލް ުއަދި ުޖަމާޢަތްތައް ުޖަމްޢިއްޔާ ުޕާޓީތަކާއި، ސިޔާސީ

 ކުރުމުގެުފުރުސަތުުދިނުން

 ީޕްރޮގްރާމްތައްުހިންގުންުކުރުވުމަށްުުހޭލުންތެރިތުންުނިޒާމަށްުރައްޔިވޯޓިންގެު-އ 

 ާުއޭޝިއ ުސައުތު ުއޮފް ުބޮޑީސް ުމެނޭޖްމަންޓް ުއިލެކްޝަންސް ުއޮފް ުޗެއަރމަން)ފެމްބޯސާުފޯރަމް ުއެު(ުގެ ުހައިސިއްޔަތުން، ގެ

ުއެ ުގުޅުންބަދަހިކޮށް ުޤައުމުތަކާއެކު ުހިމެނޭ ުުޖަމާޢަތުގައި ނޑ2017ުަޖަމާޢަތުގެ ުކަ ުއަށް ނޑިތައެޅިފައިވާ ުދަ ނޑު އްުލަ

 ން.ބެލެހެއްޓުުުވިލަރެސްކޮށްުޙާސިލްކުރުމަށްުކުރަންޖެހޭުމަސައްކަތްތައް
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2016ުު ުއަހަރަކީ ުފަރާތްތަކެއްގެުވަނަ ުވަރަށްގިނަ ުވެގެންދިޔައީ ުއަހަރަކަށް ުކާމިޔާބު ުކުރުމުގައި ުމަސައްކަތްތައް ކޮމިޝަނުގެ

ު ުއެހެންަކމުން، ުިލބިގެންނެވެ. ުކޮިމޝަނަށް ުއެއްބާރުލުން ުކޮމިޝަނަްށ2016ުުއެހީތެރިކަމާއި ުމަސައްކަތްތަކުގައި ުއަހަރުގެ ަވނަ

ުތެރިކަމާއެކުުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ.ުއެހީތެރިވެދެއްވިުހުރިހާުފަރާތްތަަކށްުއިޚްލާސް

ުޓްރެމިނިސްޓްމިުޝުކުރުގައި،ު ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް ުޚާއްސަކޮށް،ުއަތޮޅުުރީ ުވަކިން ުއިދާރާއަކަށް ުހުރިހާ ުއާއި،ުދައުލަތުގެ ޜަރީ

ުޖަމާޢަތްތަކަށާއި،ު ުޖަމްޢިއްޔާ ުކައުންސިލްތަކާއި،ުސްކޫލްތަކަށާއި،ުބޭރުގެ ުވަނ2016ުަކައުންސިލްތަކާއި،ުރަށު ޑިމޮކްރަސީުއަހަރުގެ

ުކޮށްދެއްވިުކުންފުނިތަކަށާއި،ުކުލަބްުޖަމްޢިއްޔާތަކަށްުވަރަށްުޚާއްސަުޝުކުރެއްުދަންނަވަމެވެ.ުުސްޕޮންސަރުގެުއިވެންޓްތައްހަފްތާ

ުމުވައްޒަުފން ުވަގުތީ ުމުވައްޒަފުންނާއި، ުދާއިމީ ުކޮމިޝަނުގެ ުގެންދިޔުމުގައި ުާކމިޔާބުކަމާއެކު ުމަސައްކަތްތައް ގެުކޮމިޝަނުގެ

ުއިޚްލާސްތެރިުމަސައްކަތަށްުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ.

ު ުމަޝްވަރާ ުޚިޔާލާއި ުގޮތްގޮތުން ުއެކި ުމަސައްކަތްތަކުގައި ުކޮމިޝަންގެ ުއިތުރުންވެސް ުމީގެ ުއިޖުމާލީުދެއްވި، ުފަރާތްތަކަށް ހުރިހާ

މިުނިންމާލަނީުކުރިއަށްުއޮތްުުވަނަުއަހަރުގެުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަންގެުއަހަރީުރިޕޯޓ2016ުުގޮތެއްގައިުޝުކުރުުދަންނަވަމުންު

ުވެ.ުދަންނަަވމުންނެއަހަރަކީުކާމިޔާބުުއަހަރެއްގެުގޮތުގައިުލެއްވުންުއެދިުދުޢާު

1438ުޖުމާދަލްއޫލ30ުުުުާ
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