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 ـيمالرحالرحمـن بسـم اهلل 

 ފެށުން  .1

والســـالم علـى أشــرف املرســـلني، وعـلى الـه وصحـبه أمجـــعني ة احلمـدهلل رب العـاملني، والصـال  

ނޑިއަށް މެްނބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށްޓަކައި މާފަރު ކައުްނސިލުން ހުސްވިމި ރިޕޯޓަކީ ނ.  ވީ ހޮިނހިރު ދުވަހު  28 އޭޕްރީލް 2112 ،ގޮ
ގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަފްޞީްލ ދިޔަކަންހިނގާ ގ2112ެ އޭޕްރީލް 28އިލެކްޝަން -ކައުންސިލްގެ ބައިނ. މާފަރު ، ބޭއްވި

 ރިޕޯޓެކެވެ.

 ށްކައުންސިލަމާފަރު  .ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބާއްވާފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ނ 5ފެބްރުއަރީ  2111
 ލްޣަނީ އެ ޕާޓީގެ އަސާސީ ަޤވާއިދުގެ ނ، މާފަރު، ވާީދ، އަންވަރު ަޢބްދު އިންތިޚާބުެވފައިވާ ޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ޓިކެޓްގައި ދިވެހިރައް

އިވާކަން، ވަކިކޮށްފަ ގައި ޕާޓީގެ މެންބަރުކަމުން 11މާޗް  2112، ސަބަބުން ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( އާއި ޚިލާފުވެފައި ވުމުގެ 11.5
)ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުެގ  2111/11ޤާނޫނު ނަްނބަރު: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އެންގުމާ ގުޅިގެން،  އެ ތާރީޚުގައި ހަމަ

ނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާުބ ކުރުމަށް  9ޤާނޫނު( ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ނ. މާަފރު ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮ
 އިލެކްޝަން ބާއްވާގޮތަށް ކޮމިޝަނުން ިނންމިއެވެ. -ގައި އެ ކައުންސިލްގެ ބައި 28އޭޕްރީލް  2112

 ގައި( 1 އިލެކްޝަންގެ ކަލަންޑަރު ޖަދުވަލު-)ބައި 

 އިލެކްޝަނަށް އިޢުލާން ކުރުން -ބައި . 2
-ނ. މާފަރު ކައުންސިލްގެ ބައި އިޢުލާނުން CA-2012/61(A)ގައި ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު: 13މާޗް  2112އިވާ ގޮތުގެމަތިން ޤާނޫނުގަ

ން ފެށިެގްނ  9:11ވީ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު  14 މާޗް 2112ލުމުގެ ުފރުޞަތު އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތި-އިލެކްޝަން އިޢުލާނުކޮށް މި ބައި
ނޑައަޅާފައި ގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލެވުނެވެ. 3:11ވީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހަވީރު  27މާޗް  2112  2112ވާ ތާރީޚު )އަދި ކޮމިޝަނުން ކަ

-ބައި  ،ކުރަންޖެހޭ ުމހިންމު މަސައްކަތްތައް ހިމެނޭޮގަތށް ،ބޭއްވުމަށްޓަކައި އިލެކްޝަން-ނ. މާފަރު ކައުންސިލްގެ ބައި  ،ގައި( 28އޭޕްރީލް 
 އިލެކްޝަންގެ މަސައްކަތު ތާވަެލއް އެކުލަވާލެވުނެވެ. 

 އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާ ބެލުން . 3

ތުްނ ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ބަލަިއގަތުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުނެވެ. އެގޮތުން ހުަށހެޅޭ ޝަކުވާތަްއ އިލެކްޝަނާ ގުޅޭގޮ-މި ބައި
ނ. މާފަރު ކައުންސިލުން  ،ގެ ނިޔަލަށް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންނާއި 31 އޭޕްރީލް 2112ން  25އޭޕްރީލް  2112 ،ބަލައިގަންާނނީ

 ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުނެވެ.

ޝަކުވާެއއް ހުށަހެޅި އެޝަކުވާތައް ބަލާ އެ ޝަކުވާތަކަށް ވަނީ ޖަވާބު ެދވިފައެވެ.  2އިލެކްޝަނާ ގުޅިގެން -ލްގެ ބައި ނ. މާފަރު ކައުނސި
-ގައިވާ ނ. މާފަރު ކައުންސިލްގެ ބައި 2 ޖަދުވަލު އެގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާަތކާއި އެޝަކުވާތަކާމެދު ޢަމަލުކޮްށފައިވާގޮތުގެ ތަފްޞީލް

 ޕްލެއިންޓްސް ރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފައި ވާނެއެވެ.އިލެކްޝަން ކޮމް



ގެ ރިޕޯޓް އިލެްކޝަން-ބައި ކަުއންސިްލގެ  ނ. މާފަރު| 3  އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަން  

 

 ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމިގޮތް އެންގުން . 4
މާޗް  2112އިން ފެށިގެން  14 މާޗް 2112ކުރިމަތިާލ ކެންޑިޑޭޓުންގެ އެޕްލިކޭޝަން ބަލައިގަތުމުގެ މަސައްކަތް  އިލެކްޝަނަށް-ބައިމި 
ފަރާަތކުންނެވެ.  2އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލާފައިވަނީ -ތެރޭގައި މި ބައި މި މުއްދަުތގެރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ. ކުމި ކޮމިޝަނުގައި އަށް  27

އާއި  ޢަބްދުްލަޣނީ މުޙައްމަދު ،ގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރުމަށް ހުށަހެޅި ނ. މާފަރު، ހީނާމާގެދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީއެއީ 
 އެވެ.ޢަބްދުލްޣަނީ އަންވަރު ،ވާދީ ގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރުމަށް ހުށަހެޅި ނ. މާފަރު،ޑިވްސްޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލް

 މާޗް 2112 ބޭއްވީ ެކންޑިޑޭޓުންގެ ނަްނތައް ތަރުީތބު ކުރުަމށްޓަކައި ގުރުއަތުލުންއިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލި -ކައުންސިލްގެ ބައި ނ. މާފަރު 
ވާދަކުރި  ވެ.ން ބޭއްވުނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައެގުރުއަތުލު ގައެވެ. 1:31ގެ ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުެގ މެންދުރު ފަހު 29

 ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުީތުބ ކުރުމަށްފަހު ކެންޑިޑޭޓުންނާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނުން ާޢންމުކޮްށ އިޢުލާން ކުރިއެވެ. 

 (ގައިވާ އިޢުލާން ލިސްޓުގައި 3 ނު އިޢުލާން ޖަދުވަލުކުރިމަތިލުމުެގ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމަށް ކުރެވު ށްއިލެކްޝަނަ-)ބައި 

 ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ ޙަވާލުކުރުން . 5

 11އިލެކްޝަންގައި ވޯޓު ދިން މީހުްނގެ %-މި ބައި ،ދެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށްވެސްގައި ވާދަކުރި އިލެކްޝަން-ނ. މާފަރު ކައުންސިލްގެ ބައި
 2112 ،ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ ޙަވާލު ކުރަމަށްޓަކައި އެ ފަރާތްތަކުގެ ތީޢަދަދަކަށް ވޯޓު ލިިބފައިވާމަތީގެ  )ދިހައެއް އިންސައްތަ( އިން ފެިށގެން

 ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަށް ވައުޗަރ ފޮނުވުނެވެ. އާދީއްތަ ވީ  6މެއި 

 ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ . 6

ނޑިއަށް ދެވަނަ   އުންސިލުން މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ހުސްވިމާފަރު ކަނ.  ބޭއްވި  ގައި 28އޭޕްރީލް  2112 މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށްގޮ
އެކުލަވާލައި، ނ. މާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި ގުޅިގެްނ ރަޖިސްޓަރީ އިލެކްޝަނަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ -ބައި

ސްޓަރީއަށް ޝަކުާވ . ރަޖިިދވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވުނެވެ ގައި 14 މާޗް 2112  ،އްޙަ ކުރުމަށްފަހުރަޖިސްޓަރީ ޞަ
އިލެކްޝަންގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު -މި ބައި ނުވެއެވެ. ހުށަހަޅާފައެއް ދިން މުއްދަތުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅުމަށް

 ނ. މާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  ރަޖިސްޓަރީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުންނާއި، މިކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން އަދި ލިބިފައިވާ މީހުންގެ
  ހަމަޖެއްސުނެެވ. ބެލޭނެ އިންތިޒާމް

 ވޯޓުލާތަން ބަދަލުކުރުމަށް ހުޅުވާލުން . 7

 2112 ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް އެދޭ މީހުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް  އިލެކްޝަން ގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއް ނުވަތަ-މި ބައި
 ޯވޓު އިލެކްޝަނަށް -މި ބައި  ހުގެ މުއްދަތު ދެުވނެވެ. މި މުއްދަތުގައިދުވަ 11 އެކަމަށް ،ންކޮށްގައި މި ކޮމިޝަުނން އިޢުލާ 3އޭޕްރީލް 
 ރީ ކުރިއެވެ.ފަރާތަކުން މާލޭގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަ 126 ލިބިފައިވާ ޙައްޤު ދިނުމުގެ

 



|ގެ ރިޕޯޓް އިލެކްަޝން-ކައުްނސިލްގެ ބައި  ނ. މާފަރު އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަން   4 

 

 ޢާންމު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ކެމްޕެއިން . 8

-މި ބައި ،ކުރިއަށް ގެންދާގޮތަށް ރާވައިޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް  އިލެކްޝަނަށް އަމާޒުކޮށް-ނ. މާފަރު ކައުންސިލްގެ ބައި
ޢާންމުން ޭހލުންތެިރކުރުމަށް  .ފްލަޔަރ ލީފްލެޓް ހިމެނެއެވެ، ތެރޭގައި ޕޯސްޓަރއޭގެއިލެކްޝަނަށް ޭބނުންވާ މެޓީރިައލް ތައްޔާރު ކުރެވުނެވެ. 

ބަާހލެވުނެވެ. ައދި އެރަށުގެ އަޑުގަދަ ކުރާ ބޭނުްނކޮށްގެން ގޭގެއަށާއި މީހުންނަށް  ،އްދުގައި ހިއްޕައިތައްޔާރުކުރި ތަކެތި މާފަރުގެ އެކި ސަރަހަ
 ތަފާތު މެސެޖްތައް  ދެވުނެއެވެ.

 މަށް ތައްޔާރުވުން ވޯޓު ނެގު . 9

 އިލެކްޝަންގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ މީހުން -ބައި  9.1
މި ފަަހރުގެ މި  ޢާންމުޮކށް އިޢުލާންކޮށްެގންނެވެ. ކްޝަނަށް ބޭުނންވާ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާނޭ އޮފިޝަލުން ޯހދީއިލެ-ބައިމި 
މާލޭގައި  ،ނ. މާފަރާއި ،ންމީހު 63 ޖުމުލަ  ނުގެ މުވައްޒަފުންނާއެކުއިލެކްޝަނާބެހޭ އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކުގައި މި ކޮމިޝަ -ބައި

ރަށު  ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމަށްގެ  2112 އިލެކްޝަން-ކައުންސިލްގެ ބައި  ނ. މާފަރު ވެއެވެ. ޙަރަކާތްތެރިވެފައި
 ޢައްޔަން ކުރެވުނެވެ. އިދާރާގެ  އޮފިޝަލަކު ކައުންސިލް

 އި އިރުޝާދު ދިނުން މަޢުލޫމާތާ  9.2
ވާ ޮގތުގެ މަތީްނ، ވޯޓުނެގުމުެގ ކަްނތައްތަްއ ވަނަ މާއްދާގައި 34( ގެ ނު)ިއންތިޚާބުތަކާެބހޭ ޢާންމު ޤާނޫ 2118/11ަނންބަރު:ނު ޤާނޫ

މަޢުޫލމާތާިއ ބެހޭ  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ގެ ބަލަހައްޓަން ތިބި މީުހންނަށް ެއ މީހުންގެ ޛިންމާ އަދާކުރުމަށްަޓކައި ބޭނުންވާވަރަށް އެ މީހުން
 އިރުޝާދު ދީ ތަމްރީނު ކުރެވުނެވެ.

 މުވައްޒަފުންނަށްމަސައްކަތުގައި މާލޭގައި ޙަރަކާތްތެރިވި ފަރާތްތަކަށާއި، ކޮިމޝަނުން މާފަރުގައި ޓްރެއިނިންގ ދިނުމަށް ވަޑައިގެންނެވި ވޯޓުގެ
 ން ވޯޓުނެގުމުގައިމެއް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. ނ. މާފަރުރާޓްރެއިނިންގ ޕޮރޮގް ،ގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގައި 23އޭޕްރީލް  2112

 ،ކޮމިޝަނުން ވޯޓުނެގުމުގެ މަސައްކަތަްށ އެ ރަށަށް ދިޔަ އޮފިޝަލުންެގ ޓީމުން ،ދިނީތާއި އިރުޝާދުމީހުންނަށް މަޢުޫލމާ ޙަރަކާތްތެރިވި
 ދުވަހުއެވެ. ބުރާސްފަތިވީ  26އޭޕްރީލް  2112

 ޙަވާލުކުރުން  އްކަތް މަސަ ކޯޑިނޭޓަރުންނާ  ވޯޓިންގ 9.3
ގޮތް ބެލުަމށްޓަކައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުްނ  ގައި ބެހެއްިޓ ދެ ވޯޓުފޮށީގެ މަސައްކަތް ހިނގާނުހިނގާއިލެކްޝަން-މި ބައި

 -ކޯޑިނޭޓަރުންގެ ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވިއެވެ.  އެގޮތުން ޗެކްކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި:
 ުމިިނޓް ކުރިން ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކަށް ލިިބފައިހުރި ވޯޓުކަރުދާސްތައް ހަމަތޯ ބަލައި ޗެކްކުރެވުނެވެ. 15ގެ ނަގަން ފެށުމުވޯޓ 
  ވޯޓު ނަގާ ސަރަޙައްދާއި، ރަށުގައި ދިމާވަމުންދާ މައްސަލަތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި އެކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެޭހ

 ކަންކަން ކުރަމުން ގެންދެވުނެވެ.
 



ގެ ރިޕޯޓް އިލެްކޝަން-ބައި ކަުއންސިްލގެ  ނ. މާފަރު| 5  އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަން  

 

 ވޯޓު ފޮށި  9.4
ބެހެއްޓި ވޯޓުފޮށި ބެެހއްޓީ ނ. މާފަރު ސްކޫލް ހޯލުގައެވެ. މާލޭގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ  ނ. މާފަރުގައި  ،ގައިއިލެކްޝަން-މިބައި

  ގައެވެ.މީނިއްޔާ ސްކޫލްގެ އޯކިޑް މާލަމުކޮށްފައިވާ މީހުން ވޯޓުލުމަށް ޯވުޓފޮށި ބެހެއްޓީ އަ

ްއސައި، ބަހައްޓާ ވޯުޓފޮށީގެ ަނންަބރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުާލ ސަރަހައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ަބަހއްޓާ ރަށާިއ )ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒުތައް ހަމަޖަ
 (ގައިވާ އިޢުލާން ލިސްޓުގައި 3 ތަން ޢާންމުކުރި އިޢުލާން ޖަދުވަލު 

 ވޯޓު ކަރުދާސް  9.5
އިލެކްޝަންަތކުގެ ވޯުޓ -ވަނަ އަހަރު ބޭއްވޭ ބައި  2112 ،ތް ޙަވާލުކުރީވޯޓުކަރުދާސް ޗާޕުކުރުމުގެ މަސައްކަ މަށްފަހު،ވޯޓުކަރުދާސް ފަރުމާކުރު

ށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ދެވަނަފަހަރަށް ޢާންމުކޮްށ އިޢުލާން ކުރުމުން ކުރިމަތިލާފައިވާ ތިން ފަރާތުގެ ތެރެއިން، މި ޚިދުމަތް ކަރުދާސް ޗާޕުކޮ
ރޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަރސް ދިނުމުގެ ބިޑް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ  ޑާއެވެ.އެންޑް ޕަބްލިޝާ

ނޑުންނެވެ. 25ތައްޔާރުކުރީ ފޮތް ވޯޓުކަރުދާހުގެ  ވޯޓުކަރުދާހެވެ.ސް( ސާ)ހަތްސަތޭކަ ފަން 751އިލެކްޝަނަށް ޗާޕުކުރީ -ބައި މި  ގަ

 އިމެ ވޯޓުކަރުދާސްކޮޅެއް ވަކިވަކިން ބަލަގޮތުން ކޮން އެގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުރިތޯ ޗެކްކޮށްބެލުނެވެ. ހުޗާޕްކުރެވުނު ވޯޓުކަރުދާ
ގެ ޗެކްކުރެވުނެވެ. ވޯޓުކަރުދާސް ޗެކްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރީ އެކަމަށް ވަކިބަޔަކު ޚާއްޞަކޮށްެގންނެވެ. ވޯުޓ ކަރުދާސްތައް ޗެކްކުރުމު

ނޑައަޅާފައިވާ ޢަދަދަށް ިލސްޓު ޗެކްކޮށް ކޮންމެ ވޯޓު ވޯޓުދިނުުމގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ މަސައްކަތް ނިމުމާއެކު  ފޮްށަޓކަށް ފޮނުވުމަށް ކަ
އިލެކްޝަންގައި ވޯޓުކަރުދާސް ޗާޕު ކުރެވުނު ގޮތުގެ ތަފްޞީލު ިމ -މި ބައި .ވޯޓުކަރުދާސް ސެކިއުރިޓީ އުރަތަކުގައި ބަންދުކުރެވުނެވެ

  ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށްއިުޢލާން ކުރިއެވެ.

 (ގައިވާ އިޢުލާން ލިސްޓުގައި 3 ޖަދުވަލު ާޢންުމކުރި އިޢުލާންތަފްޞީލް)ވޯޓު ކަރުދާހުގެ 

 ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުން  ތަކެތި  ފޮނުވަންޖެހޭ  މަރުކަޒުތަކަށް  ވޯޓުނަގާ  9.6
ދުވަހު އެތަކެތި އަންގާރަ ވީ  24އޭޕރީލް  2112ޓުނަގާ ވޯޓުގުނާ މަރުކަޒުތަކަްށ ފޮނުވަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ލިސްުޓ ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު ވޯ

ބޭނުންާވޭނ  މަށްޔުލިޔެކި ،ލިސްޓާއި ކެންޑިޑޭޓުއޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީވޯޓު ކަރުދާހާއި، ވޯޓުނެުގމަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި، ބަންދުކުރެވުނެވެ. 
 ވޯޓުގުނުމަށް ޭބނުންވާ ތަކެއްޗެވެ.  ،ހުރިހާތަކެއްޗާއި

މެންދުރުަފހު، ނ. އަތޮޅުެގ ދުވަހުގެ  ބުދަ ވީ 25އޭޕްރީލް  2112ޮފނުވީ  ނ. ާމފަރަށްތަކެތި އި ޓުނަގާ ގުނުމަށް ބޭުނންކުރާ އެންމެހަވޯ
ނޑަށް ޖައްސާ ބޯޓެއްގައި، އްކަމުގައިވާ އިރުފުށްޓަށް ދަތުރުކުރި ރިސޯޓެ ލެކްޝަންސް ސީދާ އިޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއަރވޭސްގެ ކަ

 ވެ.ޙަވާލުގައެ މިޝަނުން ނ. މާފަރަށް ދުރުިވ ވޯޓުފޮށީގެ ވެރިޔާގެކޮ



|ގެ ރިޕޯޓް އިލެކްަޝން-ކައުްނސިލްގެ ބައި  ނ. މާފަރު އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަން   6 

 

 ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް  9.7
އެ ރަށުގައި ވޯޓުނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ  މާފަރާއި  ،އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުނެުގމާއި ވޯޓުގުނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދިޔަވަގުތުގައި-ބައިމި 

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސްގެ ފަރާތުން ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުން  ،ސަރަޙައްދުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ އިންތިާޒމް
ވޯޓުނެގުމުގެ ަމސައްކަްތ . އަދި ވަރަށް ފުރިހަމަޔަށް ލިބުނެވެތެރިކަން ސްގެ އެހީސަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިމިކަމުގައި އެދި ދެންނެވުނެވެ. 

 ވޯޓުފޮށީގެ ކިއު ބެލެހެއްޓުަމށް ، މުގެ ޒިންމާ އުފުލީޓުވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު ބެލެހެއް ،އްގައިހިނގަމުންދިޔައިރު ކޮންމެ ވޯޓުފޮށްޓެ
 އޮފިޝަލެވެ.އްޔަންކޮށްފައިވާ ޢަ

 އޮބްޒަރވަރުންނާއި މޮނިޓަރުން އަދި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން . 11
ވޯޓު ނެގުމާއި ވޯޓު ގުނުމުގެ އި، މޮނިޓަރ ުކރުމަށާ ކޮށްއޮބްޒަރވް ،2112އޭޕްރީލް  28 އިލެކްޝަން-ނ. މާފަރު ކައުންސިލްގެ ބައި

ރަޖިސްޓަރީ ޝައުޤުެވރިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށާއި،  އި،ވާ ކެންޑިޑޭުޓންގެ މަންދޫބުްނނަށާވެރިހިނގާ ނުިހނގާ ގޮތް ބެލުމަށް ޝައުޤު ކަންތައް
 ށް  11 އޭޕްރީލް  2112ން  29 މާޗް 2112 ށާއި ނޫސް މަޖައްލާތަކަށްގޮތުން އެދޭ ފަރާތްަތކަ އަމިއްލަ ،ދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއިމަކޮށްފައިވާ 

ރިކަްނ ނުހިނގާ ގޮތް ބެލުމަށް ޝައުުޤވެހިނގާ  ވޯޓު ނެގުމާއި ވޯޓު ގުނުމުގެ ކަންތައް މި ފުރުޞަތުގައިހުޅުވާލެވުނެވެ.  ތުޞައެފުރު
ފަރާތަުކން ހުށައެިޅއެވެ. މި  4ކުރުމަށް އެދި ޮއބްޒަރވްއަދި ެކންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫުބންގެ ގޮތުގައި ޙަަރކާތްތެރިވުމަށް ފަރާތަކުން  4ފާޅުކޮށް 

އިލެކްޝަން މޮނިޓަރކުރުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޝައުޤުވެރިވާކަން ާހމަކޮށްފަިއ -މި ބައި  .ނެވެފުރުޞަތު ދެވުއެ  ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށްވެސް
 ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

 ކުރުން  އިޢުލާން  ނަތީޖާ  ވޯޓުގުނުމާއި ، ވޯޓުނެގުމާއި. 11

 ވޯޓުނެގުމާއި ވޯޓުގުނުން  11.1

ނޑިއަށްދެވަނަ  ހުސްވިމިއަހަރު ނ. މާފަރު ކައުންސިލުން  ބޭއްވުީނ  ވޯޓުނެުގންއިލެކްޝަންގެ -މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބޭއްިވ ބައި ގޮ
 .އެވެމާލޭގަ ،ށް ނ. މާފަރާއި 4:11ން ހަީވރު  8:11ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނު  28އޭޕްރީލް  2112

 އޮފިޝަލުންނެވެ. 6ގައި ޙަރަކާތްތެރިވީ ނަގާ މަރުކަޒެއްކޮންމެ ވޯޓުއިލެކްޝަންގައި -މި ބައި

ގައި  4:11ހަވީރު . އަދި ލުމަށް ކިއޫގައި މީހަކު ނެތްކަްނ ފާހަގަ ކުރަމެވެޓުލާ ނިންމާގަޑި ޖެހުނުއިރު އެއްވެސް ވޯޓުފޮށްޓެއް ދޮށުގައި ވޯޓުވޯ
 342ެއއީ މީުހންނެވެ.  614އިލެކްޝަންގައި ެބހެއްޓި ދެ ވޯުޓފޮށްަޓށް ވޯޓުާލފައިވަނީ ޖުމްލަ -މި ބައި ދެ  ވޯޓުފޮށިވެސް ބަންދު ކުރެުވނެވެ. 

މިނިޓް  31އެވެ.  727ފިރިެހްނނުންނެވެ. ިމ ދާއިރާއަށް ވޯުޓ ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިާވ މީުހންގެ ޢަދަދަކީ  272އަންހެނުންނާިއ، 
 ޒިރުގައިމީހުންގެ ހާ 3ކެންޑިޑޭޓުން ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުްނނާއި، އެ މަރުކަޒަށް ވޯޓުލީ މީހުންގެ ެތރެއިން މަދުވެގެން ، ވުމުންހަމަ

 ވޯޓުގުނަން ފެުށނެވެ.

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

ޓް މެދުވެރިކޮށް، ވަގުތީ ނަތީޖާ އިންޓަރނެ ނިމުމުން ވަގުީތ ނަތީާޖ ހަދައި، ވަގުތީ ަނތީޖާ އެ މަރުކަޒެއްަގއި އިޢުލާންކުރެވުނެވެ. އަދި 
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ގުތީ ފޮނުވުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސޮފްޓްވެއަރއެއްގެ ޒަރިއްޔާއިން ވަގުތީ ނަތީޖާ ފޮނުވުނެވެ. އިންޓަރނެޓުން ހުރިހާ ވޯޓުފޮށްޓެއްގެ ވަ

 ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުނެވެ. ވެސް ފެކްސްގެ ޒަރިއްޔާއިންނަތީޖާ ފޮނުވިނަމަވެސް، މާފަރުގައި ބެހެއްޓި ވޯޓުފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ 

 އިޢުލާންކުރުން  ނަތީޖާ  ވަގުތީ  11.2
އިލެކްޝަންެގ ވަގުތީ -ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބޭއްވި ބައި މި އަހަރުގެތެރޭގައި ހުސްވި ދެވަނަކައުންސިލުން ނ. މާފަރު 

 ޢުލާން ކުރެވުނެވެ.އި ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް 28އޭޕްރީލް  2112ނަތީޖާ 

 އިޢުލާންކުރުން  ނަތީޖާ  ރަސްމީ  11.3

އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ -މި ބައި ،ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން 61)އިންތިޚާބުތަކާެބހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( ގެ  2118/11ޤާނޫނު ނަްނބަރު 
އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ އަދި ރަސްީމ ނަތީާޖ -މި ބައި އެވެ. ކޮށްފައިޢުލާންގައި ަވނީ  15:31ދުވަހުގެ ހޯމަ ީވ  31 އޭޕްރީލް 2112ނަތީޖާ 

އެ މެންބަރުްނ ސޮއި ކުރެއްވުމުން،  ،މެންބަރުްނ އެނަތީޖާތައް ަބއްލަވައި ވެރިފައި ކުރެއްވުމަށްަފހު 5ކޮމިަޝނުެގ  ،އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ
 ފެކެވެ.ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަ

 އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ -ބައި 

 

 

 

 

 އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ ވަނީ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވިފައެވެ. -ބައިމި 

 (ގައިވާ އިޢުލާްނ ލިސްޓުގައި 3 ޢާންމުކުރި އިޢުލާން ޖަދުވަލު)ރަސްމީ ނަތީޖާ 

 ފައިސާ އާއި މާލީ ކަންކަން . 12
ނޑު ގޮތެއްމަސައްކަތަށް  އިލެކްޝަންގެ-މި ބައި ގައި ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދުތަކަކީ ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށާއި، އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތަށް މައިގަ

އިލެކްޝަނާ ގުޅޭގޮތުން ާޢންުމ ކުރެވުނު -ބައި އި، ށާއި، ޗާޕުކުރަންޖެހުނު ތަކެތި ޗާޕުކުރުމަށާބޭނުންވާ ހުރިހާ ތަކެއްޗެއް ހޯދުމަ
އާއި ކެއުމާ ސައި އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ އެލަވަންސާއި، ދޭންެޖހޭ  އޮފިޝަުލންނަށްވި ވޯޓުގެ މަސަްއކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިއިޢުލާންތަކަށާއި، 

 ކަންކަމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު ތަކެވެ.ނުންފަދަ ދި

 

# ފުރިހަމަނަން  ދާއިމީ އެޑްރެސް  އްޔަތުޘިހައި ޓު ލިބުނު ވޯ އިންސައްތަ
 

 1 މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްޣަނީ  ހީނާމާގެ، ނ. މާފަރު  އެމް.ޑީ.ޕީ  283 46.71
 2 އަންވަރު ޢަބްދުލްޣަނީ  ވާދީ، ނ. މާފަރު ޕީ.ޕީ.އެމް  323 53.31

 
   ޞައްޙަ ވޯޓު: 616

 
 ބާޠިލް ވޯޓު: 8
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 ޚަރަދު ތަފްޞީލް 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ޚަރަދުގެ ޚުލާޞާ 
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އެކަން  ،ވާތީނިމިފައި ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް ،އިލެކްޝަންގެ އެންމެހަިއ މަސައްކަތްތައް ނުހަނު އަމާންކަމާއި އޮމާންކަމާއެކު ހިންގައި-މި ބައި

މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައިތެދުވެރިކަމާއެކު  ،ވޯޓު ނެގުމާއި ގުނުމުގެ މަސައްކަތްކޮށް ނިންމާލެވިފައިވަނީ .އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ
 ނ. މާފަރުވެ.  އަދި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުންކަން ފާހަގަ ކުރަމެ މުވައްޒަފުންކޮމިޝަންގެހުރިހާ  މި،މި ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނާއި

ކޮށްދެއްިވ ބުރަ ަމސައްކަތާއި، ވޯޓު ނަާގ މަރުކަޒުތަކުގައި  މަޖައްސަވާފައިވާ ފޯކަލް ޮޕއިންޓުންކައުންސިލުން މި މަސައްކަތަްށ ހަ
ޝަްލ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑި ،މީގެއިތުރުން. ޙަރަކާތްތެރިވި އޮފިޝަލުންގެ މަސައްކަތްވެސް މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަ ކުރަމެވެ

ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒުތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭަޝން ސަރވިސަސްއާއި 

 އައިޓަމްކޯޑު  ތަފްޞީލު  ޚަރަދު 

 222 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު 

 001 221 ރު ޚަރަދު ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަނޑުމަގުން ކުރާ ދަތު 00.05755

 003 221 މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު އެއްގަމު ރާއްޖޭގެއެތެރޭގައި  55.55

 003 221 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު  33.78.36

 ޖުމްލަ: 63.847,9
 222 އޮފީސްހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު  

 004 222 އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމައިސައިފަދަ ތަކެތި  އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި 55..34

 ޖުމްލަ: ..9430
 ,22 އޮފީސްހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު  

 001 223 ޓެލެފޯން ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް ޚަރަދު  485.55

 003 223 ބޯފެނާއި،ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނުމަށް ކުރާ ޚަރަދު  00.755

 010 223 އިޢްލާން،އިޝްތިހާރު، އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކް ޚަރަދު  ,77,..756

 020 223 ޢާންމު ފައިދާއަށްޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު  000057,5

 999 223 އެހެނިހެންއޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު  19,400.00

 ޖުމްލަ: 99,941.36
 

 ޖުމްލަ ޚަރަދު: 22333,47.2

 

 މިހާތަނަށް ޖުމްލަ ޚަރަދު  ބޮލަކަށް ޖެހޭވަރު  ޢުމުރު ހަމަވާ މީހުންގެ ޢަދަދު ޓުލުމުގެ ވޯ 

727 151.36 7753538.72 
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ނާއި، ނޫސްވެރިން، ނާއިންޕާޓީތަކުކެންޑިޑޭޓުންނާިއ، ސިޔާސީ ޯމލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ވެރިންނާއި ފުލުހުންނާިއ، ބަލަހައްޓަވައިދެއްވި 
މި މަސައްކަތުގައި އުޅުނު ، ރޭޑިއޯ ސްޓޭޝަންތަކާއި ޓެލެވިޜަން ސްޓޭޝަންތަކުން މި ކޮމިޝަނަށް ދެއްވާފައިވާ އެއްބާރުލުން ފާހަގަ ކުރަމުން

އިޖްާމީލ  ންމެންނަށް މި ޝުކުރު މި ަމސައްކަތުގައި އުޅުނު އެޝުުކރުދަންނަވަމެވެ. ނަމުގައިއިލެކްޝަްނސް ކޮމިޝަންގެ ރިހާ ފަރާތްތަކަްށ ހު
 .ލަމެވެން ކުރަމުން މި ރިޕޯޓު ނިންމާއެ އެންމެންގެ ބުރަ އަދި މިންނެތް މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަ މުންގޮތެއްގައި ރައްދުކުރަ
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