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 الرحـيم الرحمـن بسـم ه 

 ފެށުން  .1
ه  ى الـه وصحـ ين، وعـ ـى أشــرف المرســـ لمين، والصـا  والســـا ع الحمـده ر العـ

عينأجمـــ  

ނޑިއަށާއި ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ރ. އަނގޮޅިތީމު ،މި ރިޕޯޓަކީ ނޑިއަށް މެންބަރުން  ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލުން، ގޮ ހުސްވެފައިވާ ގޮ

އިލެކްޝަން ހިނގާދިޔަގޮތުގެ މައްޗަްށ ބަލަިއ -ވީ ހޮިނހިރު ދުވަހު ބޭއްވި މި ދެ ދާއިރާގެ ބައި  23 މެއި 2015، އިންތިޚާބު ކުރުމަށްޓަކައި

 ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓެކެވެ.

 ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ދެ ދާއިރާއަކުން ގޮނޑި ހުސްވުން  1.1

       ަވނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮުތގެމަތިން، 9)ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ިއންތިޚާބުގެ ޤާޫނނު( ގެ  2010/10ޤާނޫނު ަނންބަރު: 

ނޑިއަށާއި ކައުންސިލުން ހުސްވެފަ ރ. އަނގޮޅިތީމު ނޑިއަށް މެންބަރުން އިންތިޚާުބ  ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލުންއިވާ ގޮ ހުސްވެފައިވާ ގޮ

 އިލެކްޝަން ބާއްވާގޮތަށް ޮކމިޝަނުން ނިންމިއެވެ.-ގައި ބައި 23މެއި  2015ކުރުމަށް، 

 ކައުންސިލް  ރ. އަނގޮޅިތީމު  1.1.1

ކައުންސިލަށް  ރ. އަނގޮޅިތީމު ،އިންތިޚާބުގައި ލް ކައުންސިލްތަކުގެވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ލޯކަ 18ޖަނަވަރީ  2014

އިން ފެށިގެން އިސްތިއުާފ  8މާރިޗު  2015މުޚްާތރު މުޙައްމަދު، އަލްފާޟިލް  ރ. އަނގޮޅިތީމު، އެއްގަމުގެ، ،އިންތިޚާބުވި

ލޯކަލް  ވަހުދު އަންގާރަވީ  31މާރިޗު  2015އިލެކްޝަނެއް ބާއްވައިދިނުަމްށ އެދި، -އެ ދާއިރާގެ ަބއިދެއްވާފައިވާތީ، 

 . މި ކޮމިޝަންގައި އެދުމުންންނެވެ ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއިން

  ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލް  1.1.2

 ،އިްނތިޚާބުވި ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލަށް ،ވީ ޮހނިިހރު ދުވަހު ބޭއްވި ލޯަކލް ކައުްނސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި 18ޖަނަވަރީ  2014

ދުވަހު އިސްތިއުފާ ދީފައިވާީތ،  ަވނަ 11ފެބްރުވަރީ  2014 ޝާފީ އަޙްމަދު،هللا ގދ ވާދޫ، ކަޝްމީރުވިާލ، އަލްާފޟިލް ޙަސަދު

ލޯކަލް ގަވަރމަންްޓ   ،ދުވަހުބުރާސްފަތި ވީ  26މާރިޗު  2015އިލެކްޝަނެްއ ބާއްވައިދިނުމަށް އެދި، -އެ ދާއިރާގެ ބައި

 އިން މި ކޮމިޝަންގައި އެދުމުންންނެވެ.އޮތޯރިޓީ

 



ގެ ރިޕޯޓް އިލެކްޝަން-ބައި ރ. އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލާއި ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލްގެ  3 ގެ އިދާރާއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން   

 

 ކުރުން  އިލެކްޝަނަށް އިޢުލާން -ބައި  .2
 ހޯމަ ވާ  6އެޕްރީލް  2015 ،އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު-ބައި ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލާއި  ރ. އަނގޮޅިތީމު

 2015 ،ނިޔަލަށް ހުޅުވާލެވުނުކަން 3:00ދުވަހުގެ ހަވީރު  އާދީއްތަވާ  19އެޕްރީލް  2015 ،ން ފެށިގެންއި 8:00ދުވަހުގެ ހެނދުނު 

 އިލެކްޝަން -ބައިގދ. ވާދޫ ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލާއި  ރ. އަނގޮޅިތީމުއި ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރެވުނެވެ. ގަ 5އެޕްރީލް 

 އިލެކްޝަންގެ މަސައްކަތު ތާވަލެއް އެކުލަވާލެވުނެވެ. -ބައި މު މަސައްކަތްތައް ހިމެނޭގޮތަށްއް ބޭއްވުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މުހި

 ގައި( 1ދުވަުލ އިލެކްޝަންގެ ކަލަންަޑރު ޖަ -)ބައި 

 ގައި( 5ޖަުދވަލު  އިޢުާލނުއިލެކްޝަންތަކަށް ކުރިމަތިުލމުގެ ފުރުޞަތު ހުުޅވާލުމަށް ުކރެުވނު -)ބައި 

 އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާ ބެލުން  .3
ންތިޒާމް ގުޅޭގޮތުން ުހށަހެޭޅ ޝަކުވާތައް ބަލައިަގތުމުގެ އި  އިލެކްޝަނާ-ބައި  ގެރ. އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލާއި ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލް

ހަމަޖެއްސުނެވެ. އެގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ކައުންސިލްގައި  ރ. އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލާއި ގދ. ވާދޫ ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގައާއި

ހަމައަށް، ބަންދު ޫނން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ  15:00ވީ ހޯމަ ދުވަހުގެ  2015މެއި  25ން ފެށިގެން އި 2015މެއި  20 ބަލައިގަނެވުީނ،

ވީ ހުކުރު ދުވަހު ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ، ހަވީރު  20މާރިޗު  2015އަށެވެ.  3:00އިން ހަވީރު  9:00ނު ހެނދު

ނޑު  6:00 އަށެވެ. އަދި ވޯުޓނެގި ދުވަހު ޝަކުވާ ބަލައިގަީތ އެ ދުވަުހ ޯވޓު ނަގަްނ ފެށުނީއްސުރެ، ޯވޓުޮފށިތަކުގެ  8:00އިން ރޭގަ

 ންކުރުމާ ހަަމޔަށެވެ.  ވަގުތީ ނަތީޖާ އިޢުލާ

އިލެކްަޝނާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް -ދުވަހު ބޭއްވި ރ. އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލްގެ ބައި ހޮނިހިރު ވީ  2015މެއި  23

ބު އިލެކްޝަނާއި ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާ ބަލައި، ޝަކުވާއަށް ވަނީ ޖަވާ-ބައި  ގެހުށަހަޅާފައެއް ނުވެއެވެ. ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލް

ގައިވާ ރ. އަނގޮޅިތީމު  2ދެވިފައެވެ. އެގޮތުން، ުހށަހެޅިފަިއވާ ޝަކުވާއާއި އެ ޝަކުވާއާއި މެދު ޢަމަލުކޮށްފައިވާގޮތުގެ ަތްފޞީލް ޖަދުވަލު 

 އިލެކްޝަން ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފައި ވާނެއެވެ.-ބައިގެ ކައުންސިލާއި ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލް

 ގައި( 2ަޖދުވަލު  ޕޯޓުކޮމްޕްލެއިންޓްސް ރި) 

 ގައި( 3)ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ިބުއރޯގެ ެމންަބރުްނެގ މަޢުލޫމާތު ޖަުދވަލު 

 ގައި( 5)އިންތިާޚބާެބހޭ ޝަކުވާ ބަަލިއގަތުުމގެ އިންތިާޒމް ހަަމޖަްއސައި ކޮށްަފއިވާ އިުޢލާނު ޖަުދވަލު 

 ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމިގޮތް އެންގުން . 4

އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަިތލާ ެކންޑިޑޭޓުންގެ އެޕްލިކޭޝަން ބަަލއިގަތުމުގެ -ަބއިގދ. ވާދޫ ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލާިއ  ނގޮޅިތީމުރ. އަ

 ރ. އަނގޮޅިތީމުކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ. މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  އަށް 19އެޕްރީލް  2015އިން  6އެޕްރީލް  2015 ،މަސައްކަތް



ގެ އިދާރާއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ގެ ރިޕޯޓް|ކްޝަންއިލެ-ބައި  ރ. އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލާއި ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލްގެ   4 

 

ފައިވަނީ ރ. އަނގޮޅިތީމު، ޝަބްނަމީގެ، ޢާއިޝަތު އިނާޝާއާއި، ރ. އަނގޮޅިތީމު، ފައިންބީޗް، މުޙައްމަދު ލަށް ކުރިމަތިލާކައުންސި

އިލެކްޝަންގައި ވާދަކުރުމަށް ހުށަހަޅާަފއިވަނީ -ފަރާތުންވެސް މި ބައި  3މި ޢަލީއާއި، ރ. އަނގޮޅިތީމު، މުަރކަ، މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްއެވެ.

 . އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުންނެވެ

އެީއ، އަމިއްލަޮގތުން ވާދަކުރުމަށް ުހށަހެޅި، ގދ. ވާދޫ، ފަރާތަކުންނެވެ.  2އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިާލފައިވަނީ -ބައި ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލްގެ 

ރުޝްދީއާއި، ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރުމަށް ހުށަހެޅި، ގދ. ވާދޫ، ހެޕީ، ނަުއޝާުދ هللا ލޫނާ، ޢަްބދު

އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު -ބައިޙީދުއެވެ. ރ. އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލާއި ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލް ވަ

ބޭއްވުނީ ނެގުން ގުރުއަތުއެވެ. ގ11:00ަބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރު  ވީ 22އެޕްރީލް  2015 ،ބޭއްވީނެގުން ކުރުމަށްޓަކައި ގުރުއަތު

ެކންޑިޑޭޓުންނާބެހޭ މަޢުލޫާމތު ކޮމިޝަނުން  ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައެވެ. ވާދަކުރި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްފަހު

 ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރިއެވެ.

 ަގއި( 5 ަޖދުވަލު އިޢުލާން )ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންަތއް ތަރުީތބުކުުރމަށް ފަހު ކުރި 

 ޓް ފައިސާ ޙަވާލުކުރުން ޕޮސި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޑި . 5
 ކަށް ވެސް،ކެންޑިޑޭޓަކެންޑިޑޭޓުންކުރެ ކޮންމެ  5އިލެކްޝަންގައި ވާދަކުރި -ބައި ގެ ރ. އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލާއި ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލް

 ަފއިވާތީ،)ދިހައެއް އިންސައްތަ( އިން ފެށިގެން މަތީގެ ޢަދަދަކަށް ވޯޓުލިބި 10އިލެކްޝަްނގައި ވޯޓު ދިން މީހުންގެ %-އެ ދާއިރާއެއްގެ ބައި 

ދުވަހު މިނިސްްޓރީ އޮފް  އާދިއްތަވީ  7ޖޫން  2015 ،ޙަވާލު ކުރަމަށްޓަކައި އަނބުރާ ޓް ފައިސާސިކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޑިޕޮހުރިހާ 

 ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ވައުޗަރ ފޮނުވުނެވެ.

 ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ  . ވޯޓުދިނުމުގެ 6

އިލެކްޝަނަށް ޯވޓު ދިނުމުެގ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީުހންގެ ރަޖިސްޓަރީ -ރ. އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލާއި ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލްގެ ަބއި

ރޓްމަންޓް އޮފް ޭނޝަނަްލ އަހަރު ފުރޭ މީހުންގެ ަމޢުލޫމާތު ޑިޕާ 18ވަނަ ދުވަހާއި ހަމަައށް،  23ެމއި  2015 ،އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި

ވީ އަންގާރަ ދުވަހު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގަިއ  7އޭޕްރީލް  2015ރަޖިސްޓަރޭޝަނުން ހޯދައި ލިސްޓު އެކުލަވާލެވުނެވެ. މި ލިސްޓު، 

 ،ގެ ވެބްސައިޓުންނާއި އިލެކްޝަންގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ކޮމިޝަނު-ޝާއިޢު ކުރެވުނެވެ. އަދި މި ބައި

 ރ. އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލުންނާއި ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ޗެކްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުނެވެ. 

 2015 ،ވީ އަންގާރަ ދުވަހުްނ ފެށިގެން  7އޭޕްރީލް  2015ޝަކުވާ ހުަށހެޅުމުގެ ުފރުޞަތު، ރަޖިސްަޓރީއަށް އަދި ގެޒެޓް ކުރެވުނު 

އަށް  3:00ން މެންދުރުފަހު  8:30ބަންދުޫނން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު  ،ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ގެ ނިޔަލަށް 16އޭޕްރީލް 



ގެ ރިޕޯޓް އިލެކްޝަން-ބައި ރ. އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލާއި ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލްގެ  5 ގެ އިދާރާއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން   

 

އިލެކްޝަނަްށ ވޯޓު -ހުޅުވާލެވުނެވެ. ރަޖިސްޓަރީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ދެވުނު ުމއްދަތުގައި، ރ. އަނގޮޅިތީުމ ކައުންސިލްގެ ބައި 

ފަރާތެކެވެ.  1ބަދަލެވެ. އެއީ ނިޔާވެގެން ލިސްޓުން އުނިކުރެވުނު  1ހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް ގެނެވިފައިވަނީ ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީ

އަދި ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލްގެ ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިާވ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަން 

 ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.  

ތަކަށް ޝަކުވާ ވޯޓު ިދނުމުެގ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ ީމހުންގެ ިލސްޓަށް ގެނެވުުނ ބަދަލު  އިލެކްޝަންގެ-ތީމު ކައުންސިލްގެ ބައިރ. އަނގޮޅި

ގެ ނިޔަލަށް، ބަންދުޫނން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ  30އޭޕްރީލް  2015އިން  21އޭޕްރީލް  2015ތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ، ޞަހުށަހެޅުމުގެ ފުރު

މުއްދަތުގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓަށް ގެނެުވނު ބަަދލުތަކަްށ މި އަށެވެ. އަދި  3:00ރު ން ހަވީ 8:30ހެނދުނު 

 ހުށަހަޅާފައި ނުވެއެވެ. އެއްޝަކުވާއެއްވެސް 

 ގައި( 5)ގެޒެޓުކުރެުވނު ރަިޖސްޓަީރއަށް ޝަުކވާ ހުށަހެުޅުމގެ ފުރުޞަތު ުހޅުވާަލއި ެއކަން ޢާންމު ކުރި އިޢުލާން ަޖުދވަލު  

 . ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށްނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ހުޅުވާލުން 7

އިލެކްޝަންގައި މާލޭގައި ވޯޓުލުމަށް އެދޭ މީހުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ -ރ. އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލާއި ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި 

ވީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ބަންދުނޫްނ ކޮންމެ  5އި މެ 2015 ،ވީ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން 26އޭޕްރީލް  2015ފުރުޞަތު، 

 434އަށް ހުޅުވާލެުވނެވެ. މި މުއްދަތުގައި މާލޭގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވަީނ  3:00ިއްނ ހަވީރު  8:30ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 

 މީހުންނެވެ.

ށް ވޯުޓލުމަށް ރަިޖސްޓަރީކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަޢުލޫމާުތ ހިމެނޭ އިލެކްޝަނަ-ރ. އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލާއި ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި

ގެ  11މެއި  2015ވީ ހޯމަ ދުވަހު ޢާންމު ކުރެވުނެވެ. އަދި މި ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަެހޅުމުގެ ފުރުޞަތު،  11މެއި  2015ލިސްޓު، 

އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާފައެއް ނުވެއެވެ.  އަށް ހުޅުވާލެވުނެވެ. މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ލިސްޓަށް 3:00ން ހަވީރު އި 9:00ހެނދުނު 

ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ވޯޓުފޮށި އެނގޭގޮތަށް، ވޯުޓ ދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ފައިނަލް ލިސްޓު ޢާންމުކޮށް  

 ވީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ. 13މެއި  2015  ،އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ 

 ޢަދަދު ރަޖިސްޓަރީކުރި މީހުންގެ ދާއިރާ 

 75 ރ. އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލް
 359 ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލް

 

 5ންމު ކުރި އިޢުލާން ަޖދުވަލު )ރަށްވެިހވެފަިއވާ ރަށް ނޫން އެހެން ަރށެއް ނުވަތަ ތަނެްއަގއި ވޯޓުލުމަށް އެޭދ މީހުން ރަޖިސްޓަރީ ކުުރމަށް ފުރުަޞތު ހުޅުވާލައި ޢާ
 ގައި(

 



ގެ އިދާރާއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ގެ ރިޕޯޓް|ކްޝަންއިލެ-ބައި  ރ. އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލާއި ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލްގެ   6 

 

 ފައިނަލް ލިސްޓުގައި ސޮއިކުރުން  ފައިވާ މީހުންގެ . ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބި 8
އިލެކްޝަންގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ފައިނަލް -ރ. އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލާއި ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި

ނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ސޮއިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ވީ ބުދަ ދުވަހުެގ  13މެއި  2015  ،ލިސްޓުގައި ކެންޑިޑޭޓުން ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓުން ކަ

 6އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލާަފއިވާ -އަށް ހުޅުވާލެވުނެވެ. މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މި ެދ ބައި  2:00ްނ މެންދުރުަފހު  9:00ހެނދުނު 

 ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފަރާތުންވެސް ލިސްޓުގައި ސޮއިކޮށްފައި ވެއެވެ. 

 ވޯޓު ނެގުމަށް ތައްޔާރުވުން . 9

 ޝަންގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ މީހުން އިލެކް -ބައި  9.1
           ވޯޓުޮފށީގެ ތެރެއިން،  3ކްޝަންގަިއ ބެހެއްިޓ އިލެ-ބައި ރ. އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލާއި ގދ. ވާދޫ ކަުއންސިލްގެ     

 އޮފިޝަލުން ޯހދީ 6އޮފިޝަލުންގެ ތެރެއިން،  8ބެހެއްޓި ވޯޓުފޮށީގައި ޙަރަކާތްތެރިވި ގދ. ވާދޫގައި ރ. އަނގޮޅިތީމުގައާއި، 

އޮފިޝަލުންނަކީ އިލެކްޝަންސް  8ވޯޓުފޮށީގައި ޙަރަކާތްތެރިވި  ކޮށްގެންނެވެ. މާލޭގައި ބެހެއްޓިގައި ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ރަށުއެރަށް

އިލެކްޝަނާބެހޭ އެކިެއކި -ބައި. ރ. އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލާއި ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލްގެ ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނެވެ

މާލޭގައި ރ. އަނގޮޅިތީމާއި، ގދ. ވާދޫއާއި،  މީހުން، 79މަސައްކަތްތަކުގައި މި ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނާއެކު ޖުމްލަ 

ގެ ރ. އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލްއިލެކްޝަންގެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އުފުލުަމށް -މި ބައިވެއެވެ.  ޙަރަކާތްތެރިވެފައި

 އޮފިޝަލަކު ޢައްޔަން ކުރެވުނެވެ. ންކައުންސިލު ގދ. ވާދޫއިދާރާއިން އޮފިޝަލަކާއި، 

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

ބި ީމހުންނަްށ، އެ މީހުންގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށްޓަކައި، ބޭނުންވާވަަރށް، އެ މީހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ކަންތައްތައް ބަލަހައްަޓން ތި

 ބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި އިރުޝާދު ދީ، ތަމްރީނު ކުރެވުނެވެ.

އިނިންގ ދިނުަމށް މަސައްކަތުގައި މާލޭގައި ހަރަކާތްތެރިވި ފަރާތްތަަކށާއި، ރ. އަނގޮޅިތީމާއި، ގދ. ވާދޫގައި ޓްރެ ގެ ނެގުމުވޯޓު

ވީ އަންގާރަ ދުވަުހ  17މާރިޗު  2015ވީ ހޯމަ ދުވަހާއި،  16މާރިޗު  2015ކޮމިޝަނުން ފޮނުިވ މުވައްޒަފުންނަށް، 

ވީ އަންގާރަ ދުވަހު މި  17މާރިޗު  2015އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގައި ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. އަދި، 

މާލޭގައި ހަރަކާތްތެރިވި އޮބްޒާވަރުންނަށާިއ، ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންޫދބުންަނށާއި، މޮނިޓަރުްނނަށް މަުޢލޫމާުތ   އިލެކްޝަންގައި-ބައި

ހަރަކާތްތެރިވި މީހުންނަްށ  ދިނުމުގެ ސެޝަނެއްވެސް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ. ރ. އަނގޮޅިތީމާއި، ގދ. ވާދޫގައި ވޯޓުނެުގމުގައި

މާރިޗު  2015، ނުން ވޯުޓނެގުމުގެ މަސައްކަތަށް އެރަށްރަށަްށ ދިޔަ އޮފިޝަުލންގެ ޓީމުތަކުންޮކމިޝަ ،މަޢުލޫމާތާއި އިރުޝާދު ދިނީ



ގެ ރިޕޯޓް އިލެކްޝަން-ބައި ރ. އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލާއި ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލްގެ  7 ގެ އިދާރާއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން   

 

ނޑު ރ. އަނގޮޅިތީމާއި، ގދ. ވާދޫގައި  19މާރިޗު  2015ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ. އަދި،  19 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭގަ

ންނަށާިއ، މޮނިޓަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ިދނުމުގެ ސެޝަންވެސް އެރަށުގައި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބު، ހަރަކާތްތެރިވި އޮބްޒާވަރުންނަށާއި

 ހިންގުނެވެ.

 ވޯޓު ފޮށި  9.3
ވޯޓު ފޮށްޓެވެ. މި  3 ފައިަވީނ ޖުމްލައިލެކްޝަންގައި ބެހެއްޓި-ބައި ރ. އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލާއި ގދ. ވާދު ކައުންސިލް 

 ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މަޢުލޫާމތު ތިރީގަިއ އެވަނީއެވެ. 

 ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓި ތަން  ފޮށި ބެހެއްޓި ރަށް  ވޯޓު

 ހޯލް  އަނގޮޅިތީމު ސްކޫލް 1-ރ.އަނގޮޅިތީމު 

 / ޖަމާލުއްދީން މަދަރުސާ  ގދ.ވާދޫ 0-ގދ.ވާދޫ 

 ސެންޓަރ ފޯ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަންގެ ހޯލް  0-ގދ. ވާދޫ، މާލެ 

 ގައި( 4 ަޖދުވަލު)ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މަޢުލޫމާތު   
 ގައި( 5ުދވަލު ގެ މަޢުލޫމާތު ާއންމުކުުރމަށްޓަކައި ކޮށްފަިއވާ އިޢުލާނު ޖަ )ވޯޓުފޮށިތަކު  

 ވޯޓު ކަރުދާސް  9.4

ވޯޓުކަރުދާސް  އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުކަރުދާްސ ފަރުމާކުރުމަށްފަހު،-ަބއި ރ. އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލާއި ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލް

ގެ ބިޑް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ އެމް ސެވަން ޕްރިންޓަރސް އަށެވެ. ވޯޓުކަރުދާހުގެ މި ޚިދުމަތް ދިނުމު ،ޗާޕުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރީ

އިލެކްޝަނަށް ޗާޕްކުރި -ބައި ގެރ. އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލާއި ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލްގަނޑުންނެވެ.  25ފޮތްތައް ތައްޔާރުކުރީ 

 ވޯޓުކަރުދާހުގެ ތަފްޞީލް ތިރީގަިއވާ ތާވަލްގައި އެވަނީއެވެ. 

 ވޯޓު ކަރުދާހުގެ ޢަދަދު  މީހުންގެ ޢަދަދު  ދާއިރާ 

 350 337 ރ. އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލް 
 1050 1025 ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލް 

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

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

ނޑައަޅާފައިވާ ޢަދަދަށް ވޯޓުކަރުދާސް ސެކިއުރިޓީ އުރަތަކުގައި ބަންދުކުރެވުނެވެ  .   ޗެކްކޮށް ކޮންމެ ވޯޓުފޮށްޓަކަްށ ފޮނުވުމަށް ކަ

އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުނެގުަމށް، ޯވޓުކަރުދާސް ޗާޕު ކުރެވުނު ގޮތުގެ -ބައި ގެ ދޫ ކައުންސިލްރ. އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލާއި ގދ. ވާ

 ތަފްޞީލު ޢާންމުކޮށް އިުޢލާން ުކރެވުނެވެ.

 ގައި( 5 އިލެކްޝަނަށް ޗާޕުޮކށްފައިވާ ވޯޓު ކަރުދާުހގެ ތަފްޞީލް ޢާްނމުކުރި އިޢުލާން ަޖުދވަލު-)މި ދެ ބައި    



ގެ އިދާރާއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ގެ ރިޕޯޓް|ކްޝަންއިލެ-ބައި  ރ. އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލާއި ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލްގެ   8 

 

 ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް  9.5

އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުނެގުމާއި ވޯޓުގުނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދިޔަ -ބައި ރ. އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލާއި ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލްގެ

އަދި މާލޭގައި ވޯޓުނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަޙައްދުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން  ރ. އަނގޮޅިތީމު، ގދ. ވާދޫވަގުތުގައި 

މޯްލޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސްގެ ފަރާތުން ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުން އެދި ދެންނެވުނެވެ. މިކަމުގައި  ،ޒާމްބެލެހެއްޓުމުގެ އިންތި

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސްގެ އެހީތެރިކަން ވަރަށް ފުރިހަމަޔަށް ލިބިފައި ވެއެވެ.

 އޮބްޒަރވަރުންނާއި މޮނިޓަރުން އަދި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން . 10

އިލެކްޝަން އޮބްޒަރވްކޮށް މޮނިޓަރ ކުރުމަށާއި، ވޯޓު ނެގުމާއި ވޯޓު -ބައި މު ކައުންސިލާއި ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލްގެރ. އަނގޮޅިތީ

ގުނުމުގެ ކަންތައް ހިނގާ ނުިހނގާ ގޮތް ބެލުަމށް ޝައުޤުވެިރވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުްނނަާށއި، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށާއި، ރަޖިސްޓަރީ 

 2015 އަމިއްލަ ގޮތުން އެދޭ ފަާރތްތަކަށާއި، ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފަިއވާ ޚަބަރުފަތުރާ ވަޞީލަތްތަކަްށ، ،ޔާތަާކއިކޮށްފައިވާ މަދަނީ ޖަމްޢިއް

އަށް އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވުނެވެ. އޮބްޒަރވްކުރުމަށާއި މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ހުޅުވާލި މުއްދަތުގައި،  11މެއި  2015އިން  26އެޕްރީލް 

 ރެިއން ފުރުޞަތު ދެވުނު ފަރާތްތަކުެގ ޢަދަދު ތިރީގައި އެ ވަނީއެވެ.ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެ

 ކައުންސިލް  ރ. އަނގޮޅިތީމު  10.1
 1 އޮބްޒާވަރުން 

 2 ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން 

 ކުން ހުށަހަޅާފައިނުވެއެވެ. ކުރިމަތިލުަމށް އެއްވެސް ފަރާތަކައުންސިލަށް މޮނިޓަރުންގެ ގޮތުގައި އަނގޮޅިތީމު  ރ.

 ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލް  10.2
 4 އޮބްޒާވަރުން 

 3 ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން 
 6 މޮނިޓަރުން 

 ގައި( 7މަޢުލޫމާތު ޖަުދވަލު ގޮތުަގއި ަޙރަކާތްެތރިވި ފަާރތްތަކުގެ ކެްނޑިޑޭޓުންގެ ަމންދޫުބންގެ ، )އޮބްަޒރަވރުންާނއި



ގެ ރިޕޯޓް އިލެކްޝަން-ބައި ރ. އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލާއި ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލްގެ  9 ގެ އިދާރާއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން   

 

 ވޯޓުނެގުމާއި، ވޯޓުގުނުމާއި ނަތީޖާ އިޢުލާން ކުރުން . 11

 ވޯޓުނެގުމާއި ވޯޓުގުނުން  11.1 
ނޑިއަށާއިކައުންސިލު ރ. އަނގޮޅިތީމު ނޑިއަށް މެންބަރުން ފައިވާސްވެހު  ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލުން ން ހުސްވެފައިވާ ގޮ  އިންތިޚާބު ގޮ

 4:00ން ހަވީރު އި 8:00ދުވަހު ހެނދުނު  ވީ ހޮނިހިރު 23ޖޫން  2015 ،ބޭއްވުނީ އިލެކްޝަްނގެ ވޯޓުނެގުން-ކުރުމަށް ބޭއްވި ބައި

 މާލޭގައެވެ. އަދި ރ. އަގޮޅިތީމާއި، ގދ. ވާދޫ، ށްއަ

އިރު، ިމ    އޮފިޝަލުންނެވެ. ވޯޓުލާ ނިންމާގަޑި ެޖހުނު 8ކަޒެއްގައި ޙަރަކާތްތެރިވީ އިލެކްޝަންގައި ކޮްނމެ ވޯޓުނަގާ މަރު-ބައި ދެ  މި

ގަޑި ޖެހުނުއިރު، ކިޔުގައި އެއްވެސް  ނަގާ ނިންމާ މަރުކަޒުގައި ވޯޓު ގައިވެސްވޯޓުޮފށީ 3އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުނެގުަމށް ބެހެއްޓި -ބައިދެ 

 ބަްނދު ކުރެވުނެވެ.  ތަށްމީހަކު ނެތުމުން ވޯޓުޮފށި

 ވޯޓުލީ ފިރިހެން  ން ލީ އަންހެވޯޓު ލީ މީހުން ވޯޓު ލުމުގެ ޙައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދުވޯޓު ދާއިރާ

 122 152 274 337 ރ. އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލް

 323 330 653 1025 ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލް

ުރގައި ހާޟިންދޫުބންނާއި އޮބްޒާވަރުންގެ ގެ މަކެންޑިޑޭޓުން، މިނިޓް ހަމަވުމުން 30ކޮންމެ ވޯޓުފޮށްޓެއްވެސް ބަންުދކުރުމަށްފަހު 

 ވޯޓުގުނަން ފެުށނެވެ.

އޮފިޝަލެކެވެ. ވޯޓު ގުނައި  ދެމީހުންނެވެ. އެއީ ވޯޓުގުނާ މަރުކަޒުގެ ވެރިޔާގެ އިތުރުން  3ވޯޓުގުނުމުގެ މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވީ 

ރ.  އިލެކްޝަންގައި-ބައި މިކަޒެއްގައި އިޢުލާން ކުރެވުނެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ އެ މަރު ތައްާޔރުކުރުމަށް،ނިމުމުން ވަގުތީ ނަތީޖާ 

 ޒަރިއްޔާއިން ފޮނުވުނެވެ. ފެކްސްގެ ވަުގތީ ނަީތޖާ  ގެތަކުެބހެއްޓި ވޯޓުފޮށިއަނގޮޅިތީމާއި، ގދ. ވާދޫގައި 

 ރަސްމީ ނަތީޖާ ތައްޔާރުކުރުން  11.2

އިރު  ދިޔަ މަސައްކަތް ކުރަމުން ތައްޔާރުކުރުމުގެންގެ ނަތީޖާ އިލެކްޝަ-ބައި  ރ. އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލާއި ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލްގެ

ރަސްމީ ޗެކްކޮށް  ފެކްސް މެދުވެރިކޮށް ލިބުނު ަނތީޖާ ޝީޓްތައް ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ނަތީޖާ ޝީޓުގަިއ ހުރި މަޢުލޫމާތު

 ނަތީޖާ ތައްޔާރުކުރެވުނެވެ.

 ވަގުތީ އަދި ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރުން  11.3
ނޑިއަށާއިކައުންސިލު މުރ. އަނގޮޅިތީ ނޑިއަ ހުސްވި ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލުން ން ހުސްވެފައިވާ ގޮ  އިންތިޚާބު  ންމެންބަރުށް ގޮ

މި ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓުގައި  ދުވަހު  ހޮނިހިރު ވީ 23މެއި  2015 ،އިލެކްޝަްނގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ-ކުރުމަށް ބޭއްވި ބައި



ގެ އިދާރާއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ގެ ރިޕޯޓް|ކްޝަންއިލެ-ބައި  ރ. އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލާއި ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލްގެ   10 

 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ  61)އިންތިޚާުބތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫުނ( ގެ  2008/11:އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު ކުރެވުނެވެ.އާންމު

ވަނީ، ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާނުކޮށްފައިއިލެކްޝަންގެ -ބައި ރ. އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލާއި ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލްގެ ،ންމަތި

 ގެ ވަގުީތ އަދި ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުާލންއިލެކްޝަން-މި ބައި ގައެެވ.  14:30ދުވަހުގެ ހަވީރު  އަންގާރަ ވީ  24މާރިޗު  2015

އެ މެންބަރުން ސޮއި ކުރެއްވުމުން،  ،ނަތީޖާތައް ބައްލަވަިއ ވެރިފައި ކުރެއްވުމަށްފަހު މެންބަރުން އެ 4ކޮމިޝަނުގެ  ،ކޮށްފައިވަނީ

 ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފެކެވެ.

 ރަސްމީ ނަތީޖާ  ކައުންސިލްގެ  ރ. އަނގޮޅިތީމު  3.111.

 # ނަން  ފުރިހަމަ  އެޑްރެސް  ދާއިމީ  ޙައިޘިއްޔަތު  ޓު ލިބުނުވޯ އިންސައްތަ 

 1 ޢާއިޝަތު އިނާޝާ  ރ. އަނގޮޅިތީމު ޝަބްނަމީގެ،  އަމިއްލަގޮތުން  92 34.33

 2 މުޙައްމަދު ޢަލީ  ރ. އަނގޮޅިތީމު ފައިންބީޗް،  އަމިއްލަގޮތުން  75 27.99

 3 މް މުޙައްމަދު އިބްރާހީ މުރަކަ، ރ. އަނގޮޅިތީމު  އަމިއްލަގޮތުން  101 37.69

 ވޯޓު: ޞައްޙަ 268  

 ބާޠިލް ވޯޓު: 6  

 ޖުމްލަ ވޯޓު: 274  

 ވޯޓު ދިނުމުގެޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ޢަދަދު: 337 

 ވޯޓުލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ  81.31 
 

 ރަސްމީ ނަތީޖާ ގެ ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލް 2.11.3

 # ނަން  މަ ފުރިހަ  އެޑްރެސް  ދާއިމީ  ޙައިޘިއްޔަތު  ލިބުނުވޯޓު  އިންސައްތަ 

 1 ރުޝްދީ هللا ޢަބްދު ލޫނާ، ގދ. ވާދޫ  އަމިއްލަގޮތުން  309 48.43

 2 ނައުޝާދު ވަޙީދު  ހެޕީ، ގދ. ވާދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 329 51.57

 ވޯޓު: ޞައްޙަ 638  

 ބާޠިލް ވޯޓު: 15  

 ޖުމްލަ ވޯޓު: 653  

 ވޯޓު ދިނުމުގެޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ޢަދަދު: 1025 

 ންގެ އިންސައްތަ ވޯޓުލީ މީހު  63.71 



ގެ ރިޕޯޓް އިލެކްޝަން-ބައި ރ. އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލާއި ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލްގެ  11 ގެ އިދާރާއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން   

 

އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ ވަނީ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު -ބައި ރ. އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލާއި ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލް

 ކުރެވިފައެވެ.

 ަގއި( 5އިލެކްޝަންގެ ަރސްމީ ނަީތާޖ ޢާންމުކުރި އިޢުލާންަތއް ަޖދުވަލު -ބައި  )މި 

 

 ފައިސާ އާއި މާލީ ކަންކަން . 12

ނޑު ގޮތެއްގައި ކުރެވިފައިވާ -ބައި ގެއަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލާއި ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލް ރ. އިލެކްޝަންގެ މަސައްކަތަށް މައިގަ

 ޚަރަދުތަކަކީ ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށާއި، އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ތަކެއްޗެއް ހޯދުމަށާއި، ޗާޕުކުރަންޖެހުނު ތަކެތި 

އިލެކްޝަާނ ގުޅޭގޮތުން ޢާންމު ކުރެވުނު އިޢުލާންތަކަށާިއ، ވޯޓުގެ މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވި އޮފިޝަލުންނަށް -ބައިޗާޕުކުރުމަށާއި، 

 ފަދަ ކަންކަމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު ތަކެވެ. ދޭންޖެހޭ އެލަވަންސާއި، އިތުރުަގޑީގެ ފައިސާ އާއި ކެއުމާ ސައި ދިނުން

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ގެ އިދާރާއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ގެ ރިޕޯޓް|ކްޝަންއިލެ-ބައި  ރ. އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލާއި ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލްގެ   12 

 

 ކައުންސިލް  ގދ. ވާދޫ  12.1
 

 ޚަރަދުގެ ޚުލާޞާ 

 މިހާތަނަށް ޖުމްލަ ޚަރަދު ބޮލަކަށް ޖެހޭވަރު  ޢުމުރު ހަމަވާ މީހުންގެ ޢަދަދު  ދާއިރާ

 16.402,95 57.76 1025 ކައުންސިލް  ގދ. ވާދޫ

 
 
 
 
 
 
 
 

 އައިޓަމްކޯޑު  ތަފްޞީލު  ޚަރަދު 

 221 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު 

ނޑުމަގުން ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު  04.171.11  001 221 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަ

 002 221 އެތެރޭގައި އެއްގަމު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު  ރާއްޖޭގެ 081.11

 003 221 ތުރު ޚަރަދު އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަ ރާއްޖޭގެ 8.711.91

44.610,60 
 ޖުމްލަ:

 222 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 

 004 222 ސައިފަދަ ތަކެތި  އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމައި 4.704.11

2..52,00 
 ޖުމްލަ:

 223 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 

 001 223 ޓެލެފޯން ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް ޚަރަދު  611.11

 003 223 ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ ައގުދިނުމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބޯފެނާއި، 85.11

 005 223 ކުއްޔާއި ބިމުގެ ކުލި ޢިމާރާތުގެ 2.811.11

 006 223 ކުލި  ތަކެތީގެ -

 020 223 ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު  ޢާންމު ފައިދާއަށް 5.264.71

 999 223 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު އެހެނިހެން 22.791.11

35.136,.0 
 ޖުމްލަ:

 ޖުމްލަ ޚަރަދު: 16.402,95



ގެ ރިޕޯޓް އިލެކްޝަން-ބައި ރ. އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލާއި ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލްގެ  13 ގެ އިދާރާއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން   

 

 ރ. އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލް  12.2
 

 ޚަރަދުގެ ޚުލާޞާ 

 މިހާތަނަށް ޖުމްލަ ޚަރަދު ބޮލަކަށް ޖެހޭވަރު  ޢުމުރު ހަމަވާ މީހުންގެ ޢަދަދު  ދާއިރާ

 97,62..25 123.94 337 ނގޮޅިތީމު ކައުންސިލް ރ. އަ

 
 
 
 
 
 
 
 

 އައިޓަމްކޯޑު  ތަފްޞީލު  ޚަރަދު 

 221 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު 

ނޑުމަގުން ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު  9.141.11  001 221 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަ

 002 221 އެތެރޭގައި އެއްގަމު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު  ރާއްޖޭގެ 201.11

 003 221 އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު  ޖޭގެރާއް 2.711.15

55.610,01 
 ޖުމްލަ:

 222 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 

 004 222 ސައިފަދަ ތަކެތި  އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމައި 3.719.11

3..06,00 
 ޖުމްލަ:

 223 ގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު އޮފީސް ހިން 

 001 223 ޓެލެފޯން ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް ޚަރަދު  611.11

 003 223 ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ ައގުދިނުމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބޯފެނާއި، 85.11

 005 223 ކުއްޔާއި ބިމުގެ ކުލި ޢިމާރާތުގެ 0.411.11

 006 223 ކުލި  ތަކެތީގެ -

 020 223 ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު  ދާއަށްޢާންމު ފައި 0.754.89

 999 223 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު އެހެނިހެން 22.271.11

49.506,76 
 ޖުމްލަ:

 ޖުމްލަ ޚަރަދު: 97,62..25
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 ޖަދުވަލު 1 

 ފަރާތް  ވިލަރެސްކުރާ

ދަތު
މުއް

 

 ދުވަސް  ތާރީޚް  މީލާދީ ތަފްޞީލް  ޙަރަކާތުގެ

އިލެކްޝަންސް ޯކޑިނޭޝަން 
 ސެކްޝަން 

48 

 އިންތިޚާބު އިޢުލާނު ކުރުން

 އާދީއްތަ  4/5/2015
 ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން ހަމަޖެއްސުން ހިޔުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން

 ހިޔުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން
 ވޯޓުފޮށި ކައިރީ މަަސއްކަތްކުާރ އޮފިޝަލުން ހޯދުމަށް

 އިޢުލާނުކުރުން

 ވޯޓަރސް ރަޖިސްޓަރީ ެއކުލަާވލުން ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

އިލެކްޝަންސް ޯކޑިނޭޝަން 
 ސެކްޝަން 

47 

 އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

އިލެކްޝަންސް ޯކޑިނޭޝަން  ހޯމަ  4/6/2015
 ސެކްޝަން 

 އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުން 

 ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ބަލަިއގަންަނން ފެށުން  ބަޖެޓް ސެކްޝަން

 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

46 

 ވޯޓަރސް ރަޖިސްޓަރީ ެގޒެޓް ކުރުން

 އަންގާރަ  4/7/2015

 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން
މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފަިއާވ 

 ޢާންމުކުރުން  ރަށުގައި

 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން
ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފަިއާވ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ 

 ވެބްސައިުޓަގއި ޢާންމުކުރުން ކޮމިޝަންގެ

އިލެކްޝަންސް ޯކޑިނޭޝަން 
 ސެކްޝަން 

 ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާނެ ތަންތަން ހޯދުން 

ވޯޓަރ ެއޑިޔުޭކޝަން 
 ސެކްޝަން 

 ބުދަ 4/8/2015 ކެންޑިޑޭޓުްނގެ އަތްމަތީ ފޮތް ޕްރިންޓްކުރުން 45

ވޯޓަރ ެއޑިޔުޭކޝަން 
 ސެކްޝަން 

44 

 ެއޑިުޔކޭޝަން މެޓީރިއަްލ ތައްޔާރުކުރުން  ވޯޓަރ

 ބުރާސްފަތި 4/9/2015
އިލެކްޝަންސް ޯކޑިނޭޝަން 

 ސެކްޝަން 

އިލެްކޝަންގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ އިންތިޒާމް  ބައި
 ސެކްޝަނުަގއި އެދުން  ހަމަޖެއްސުމަށް ޕްރޮކިއޮމަންޓް

 ހުކުރު 4/10/2015   43  

 ހޮނިހިރު  4/11/2015   42  

 
 އާދީއްތަ  4/12/2015   41

 ހޯމަ  4/13/2015   40  



 އަންގާރަ  4/14/2015   39  

  38 
 

 ބުދަ 4/15/2015

ވޯޓަރ ެއޑިޔުޭކޝަން 
 ސެކްޝަން 

37 

މެޓީިރއަލް ރަށަށް ފޮނުވުމަށް ވޯޓަރ ެއޑިޔުޭކޝަންގެ 
 ނިންމުން  ތައްޔާރުކޮށް

 ބުރާސްފަތި 4/16/2015
ރަޖިސްޓްރޭޝަން 

 ސެކްޝަން 

ގެޒެްޓކުރެވުނު ރަޖިސްޓަީރއަްށ ޝަކުވާހުށަހެޅުމުގެ 
 ދުވަސް  މުއްދަތުހަމަވާ

 ހުކުރު 4/17/2015   36  

  35 
 

 ހޮނިހިރު  4/18/2015

އިލެކްޝަންސް 
 ކޯޑިނޭޝަން/ޕްރޮިކއޮމަންޓް

34 

ކަރުދާސް ޗާޕުކުރުމަށް ަޙވާލުވެަފއިވާ ފަރާތަށް  ވޯޓު
 އެކަން ލިޔުމުން އެްނގުން

 އާދީއްތަ  4/19/2015

އިލެކްޝަންސް ޯކޑިނޭޝަން 
 ސެކްޝަން 

  އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް

 ބަލަިއގަންަނ އެންމެ ފަހު ތާރީޚް ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ  ބަޖެޓް ސެކްޝަން

އިލެކްޝަންސް ޯކޑިނޭޝަން 
 ސެކްޝަން 

 ކަރުދާހުގެ ނަމޫނާ ތަްއޔާުރކުރުން ވޯޓު

އިލެކްޝަންސް ޯކޑިނޭޝަން 
 ސެކްޝަން 

33 

 ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަން ިއޢުލާންކުރުން

 ހޯމަ  4/20/2015

އިލެކްޝަންސް ޯކޑިނޭޝަން 
 ސެކްޝަން 

މަޢުލޫމާތު އީ.ެއމް.އެސްއަށް ވޯޓުފޮށިތަުކގެ 
 އެންޓަރކުރުން 

ރަޖިސްޓްރޭޝަން 
 ސެކްޝަން 

ހުށަހަޅާ ޝަުކވާތަކާމެދު ގޮެތއް  ރަޖިސްޓަރީއަށް
މުއްދަތު ) ނިންމައި އެފަރާތްތަކަށް ޖަވާުބ ދިނުން

 ދުވަސްތެރޭަގއި( 5ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ރަޖިސްޓްރޭޝަން 
 ސެކްޝަން 

ހުށައެޅުނު ަޝކުވާތަކާ ގުިޅގެން، ރަޖިސްޓަރީއަށް 
 ބަދަލުތައް ގެޒެްޓކުުރން. ގެނެވުނު

އިލެކްޝަންސް ޯކޑިނޭޝަން 
 ސެކްޝަން 

32 

ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާ މެދު  އިންތިޚާބަށް
ހުށަހަޅާ  ނިންމި ގޮތް އެންގުން )ކުރިަމތިލުމަށް

  ަގޑިއިުރގެތެރޭަގއި( 48ވަގުތުން ފެށިގެން 

 އަންގާރަ  4/21/2015

  



އިލެކްޝަންސް ޯކޑިނޭޝަން 
 ސެކްޝަން 

31 

ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުްނގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދިއުމުގެ 
 ހަމަވާ ދުވަސް  މުއްދަތު

 ބުދަ 4/22/2015

އިލެކްޝަންސް ޯކޑިނޭޝަން 
 ސެކްޝަން 

ކެންޑިޑޭޓުްނގެ ނަންތައް ތަރުީތބުކުރުމަށް 
 އިޢުލާން ކުރުންތާރީޚާއި ގަޑި  ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނާއި

 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

ނިންމާ   ރަޖިސްޓަރީއަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކާމެދު
އެމައްސަލަ ހައިޯކޓަށް  ގޮތަކާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން

 ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް. )އަންގާ ތާރީޚުން
 ދުވަސް( 5ފެށިގެން 

އިލެކްޝަންސް ޯކޑިނޭޝަން 
 ސެކްޝަން 

30 

ކެންޑިޑޭޓުްނގެ ނަންތައް ތަރުީތބުކުރުމަށް 
 އިޢުާލން ކުރުން ގުރުއަތުލުމާއި ނަންތައް 

 ބުރާސްފަތި 4/23/2015

 ހިޔުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން

ވޯޓުނަގާ މަރުަކޒުތަުކގައި ހަަރކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުްނގެ 
އިލެކްޝަންސް ކޯިޑނޭޝަން ސެކްޝަނަށް  މަޢުލޫމާތު
 އެންގުން 

 ހުކުރު 4/24/2015   29  

  28 
 

 ހޮނިހިރު  4/25/2015

 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

27 

ތަނެއްަގއި ޯވޓުލާ މީހުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ  އެހެން
 ދުވަސް( 10ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން )

 އާދީއްތަ  4/26/2015

އިލެކްޝަންސް ޯކޑިނޭޝަން 
 ސެކްޝަން 

މަޢުލޫމާތު އި.ެއމް.އެސް އަށް  ކެންޑިޑޭޓުްނގެ
 އެންޓަރކުރުން 

އިލެކްޝަންސް ޯކޑިނޭޝަން 
 ސެކްޝަން 

 ކެންޑިޑޭޓު ލިސްޓް ަތއްޔާރުކޮްށ ޕްރިންޓްކުރުން

ޕްލޭނިންގ، ސްޓެޓިސްިޓކްސް 
 ެސކްޝަން  އެންޑް ާއކަިއވްސް

އޮްބޒާރވް ުކރުމަށާއި، މޮނިޓަރ  އިލެކްޝަން-ބައި
ގޮތުަގއި  ކުރުމަށް އަދި ކެންޑިޑޭޓުްނގެ މަންދޫބުންގެ

ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުޞަތު 
  ހުޅުވާލުން

އިލެކްޝަންސް ޯކޑިނޭޝަން 
 ސެކްޝަން 

 ޗާޕަށް ދިނުމަށްޓަކައި ފައިނަލްކުރުން  ވޯޓުކަރުދާސް

އިލެކްޝަންސް 
 ކޯޑިނޭޝަން/ޕްރޮިކއޮމަންޓް

 ހޯމަ  4/27/2015 ކަރުދާސް ޗާޕަށް ދިނުން ވޯޓު 26

 އަންގާރަ  4/28/2015   25  

  



 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން
24 

ރަޖިސްޓަރީއަށް ހުށައެޅުނު ަޝކުވާތަކާ ގުިޅގެން، 
ބަދަލުތައް ގެޒެޓް ކުުރމުން، އެ ބަދަލުތަކަށް  ގެނެވުނު

 ހަމަވާ ތާރީޚް ޝަކުވާ ހުށަެއޅުމުގެ މުއްދަތު
 ބުދަ 4/29/2015

 ޝީޓް ތައްޔާރުކުރުން  ނަތީޖާ އައި.ޓީ 

  23 
 

 ބުރާސްފަތި 4/30/2015

 ހުކުރު 5/1/2015   22  

 ހޮނިހިރު  5/2/2015   21  

 އާދީއްތަ  5/3/2015   20  

 ހޯމަ  5/4/2015   19  

 18 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން
އެހެން ތަނެއްަގއި ވޯޓުލާ މީުހން ރަޖިސްޓަރީ 

 މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް ކުރުމަށް ހުޅުވާލި
 އަންގާރަ  5/5/2015

 ސެކްޝަންހިޔުމަން ރިސޯސް 

17 

ވޯޓު ނަގާ މަރުަކޒުތަުކގައި ަޙރަކާތްތެރިވުމަށް 
އޮފިޝަލުންގެ މަޢުލޫމާތު ވޯޓރ ެއޑިޔުކޭޝަން  ހޮވުނު

 ސެކްޝަނަށް ފޮނުވުން.

 ބުދަ 5/6/2015

 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

ރަޖިސްޓަރީއަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކާމެދު 
ިނންމާ ގޮތަކާ މެދު  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން

 ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން، ހައިކޯޓަްށ ހުށަހަޅާފައިވާ
މައްސަލައާމެދު ހައިކޯޓުން ޙުުކމް އިއްވުމަށް 

ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ) ދެވިފަިއވާ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
 ދުވަްސ ތެރޭގައި( 15ތާރީޚުން ފެށިގެން 

އިލެކްޝަންސް 
 ކޯޑިނޭޝަން/ޕްރޮިކއޮމަންޓް

 ބުރާސްފަތި 5/7/2015 ކަރުދާސް ޗާޕުކޮށް ނިންމުން ވޯޓު 16

 ހުކުރު 5/8/2015   15  

  14 
 

 ހޮނިހިރު  5/9/2015

 އާދީއްތަ  5/10/2015   13  

 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

12 

މަޢުލޫމާތު  ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީވެފަިއވާ ވޯޓުފޮށީގެ
ހިމެނޭ ލިސްޓު ޢާންމުކޮށް، ޝަކުވާ ހުށަެއޅުމަށް 

 ހޯމަ  5/11/2015 ފުރުޞަތު ދިނުން.

ޕްލޭނިންގ، ސްޓެޓިސްިޓކްސް 
 ެސކްޝަން  އެންޑް ާއކަިއވްސް

ކުރުމަށް  އިލެކްޝަން އޮބްޒާރވް ކުރުމަށާއި، މޮނިޓަރ-ބައި
އަދި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންެގ ގޮތުގައި 

 ޚްށައެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީހު ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް އެދި



 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

11 

 މަރުަކޒުތަކަށް ފޮނުަވންޖެހޭ ލިސްޓުތައްވޯޓުނަގާ 
 ޕްރިންޓްކޮށް ޗެކް ކުރުން.

 އަންގާރަ  5/12/2015
އިލެކްޝަންސް 

 ކޯޑިނޭޝަން/ޕްރޮިކއޮމަންޓް

އިންތިޒާމުތައް ަހމަޖައްސައި  ދަތުރުފަތުރުގެ
 ނިންމުން 

 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

10 

ލިސްޓުތަކުގައި  ވޯޓުނަގާ މަރުަކޒުތަކަށް ފޮނުަވންޖެހޭ
 ކެންޑިޑޭޓުން ޮސއިކުރުން.

 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން ބުދަ 5/13/2015
ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފަިއާވ މީހުންގެ ފައިނަލް 

 އާންމުކޮށް ިއއުލާނު ުކރުން ލިސްޓު

އިލެކްޝަންސް ޯކޑިނޭޝަން 
 ސެކްޝަން 

 ކަރުދާސް ޗެްކކުރުން ވޯޓު

އިލެކްޝަންސް ޯކޑިނޭޝަން 
 ސެކްޝަން 

9 

ޥޯޓު ކަރުދާސް ވޯޓުނަގާ މަރުަކޒަށް 
 ނިންމުން ފޮނުވުމަށްޓަކައި ޕެްކކޮށް

 ބުރާސްފަތި 5/14/2015

ޕްލޭނިންގ، ސްޓެޓިސްިޓކްސް 
 ެސކްޝަން  އެންޑް ާއކަިއވްސް

ރިޕޯޓަރުންެގ ފާސްދޫކޮށް  އޮބްޒާރވަރުންނާއި
 ނިންމުން 

 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

ފޮުނވަންޖެހޭ ލިސްޓުތައް  މަރުަކޒުތަކަށްވޯޓު ނަގާ  
 ޕްރިންޓްކޮށް ފޮނުވުމަށް ތައްާޔރުކޮށް އިލެކްޝަންސް

  ަޙވާުލކުރުން  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަނާ

 ހުކުރު 5/15/2015   8  

 ހޮނިހިރު  5/16/2015   7  

ވޯޓަރ ެއޑިޔުޭކޝަން 
 ސެކްޝަން 

6 

 މަރުކަޒަށް ބޭނުންވާ  ޓްރޭނިންގ ޕެކް އަދި ވޯޓުނަގާ
ތަްއޔާރުކޮށް ނިްނމައި އިލެކްޝަންސް  ޕޯސްޓަރުތައް

 ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަނާ ަޙވާުލކޮށް ނިންމުން 

 އާދީއްތަ  5/17/2015

ވޯޓަރ ެއޑިޔުޭކޝަން 
 ސެކްޝަން 

5 

އިސްކޮށް ޙަަރކާތްތެރިވާ )މާލޭން  ރަށްރަށުގައި
 ފޮނުވާ( އޮފިޝަލުންނާއި، މާޭލގެ ވޯޓުފޮށިތަުކގެ

 ޭބްއވުން އޮފިޝަލުންގެ ޓްރޭނިންގ 

 ހޯމަ  5/18/2015

ވޯޓަރ ެއޑިޔުޭކޝަން 
 ސެކްޝަން 

4 

އިސްކޮށް ޙަަރކާތްތެރިވާ )މާލޭން  ރަށްރަށުގައި
 ފޮނުވާ( އޮފިޝަލުންނާއި، މާޭލގެ ވޯޓުފޮށިތަުކގެ

 އޮފިޝަލުންގެ ޓްރޭނިންގ ޭބްއވުން 

އިލެކްޝަންސް ޯކޑިނޭޝަން  އަންގާރަ  5/19/2015
 ސެކްޝަން 

ޗާޕުކުެރވުނުގޮުތެގ ތަފްޞީލް ވޯޓުކަރުދާސް 
 އިޢުލާން ކުރުން

 ހިޔުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން
ވޯޓު ނަގާ މަރުަކޒުތަުކގައި ަޙރަކާތްތެރިވާ 

  މަޢުލޫމާތު ކެންިޑޑޭޓުންނަށް ފޮނުވުން އޮފިޝަލުންގެ



ވޯޓަރ ެއޑިޔުޭކޝަން 
 ސެކްޝަން 

3 

މާލޭގައި ޙަރަކާތްތެިރވާ އޮްބާޒރވަރުން، 
ކެންޑިޑޭޓުްނގެ މަންދޫބުންގެ ޓްރޭނިންގ  މޮނިޓަރުން،

 ބޭއްވުން 

 ބުދަ 5/20/2015
އިލެކްޝަންސް 

 ކޯޑިނޭޝަން/ޕްރޮިކއޮމަންޓް

ނެގުމަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ އަދި ސެކިއުިރޓީ  ވޯޓު
 ރަށަށް ފުރުން  ސާމާނާ އެކު މާލެއިން ދާ އޮިފޝަލުން

އިލެކްޝަންސް ޯކޑިނޭޝަން 
 ސެކްޝަން 

ފޮނުވާަފއިާވގޮުތގެ ތަފްޞީލް ކަރުދާސް  ވޯޓު
 އީ.އެމް.އެސްއަށް އެންޓަރކުުރން

 ރަށްރަށުގެ ކޮމްޕްލައިންޓްސް ިބއުރޯތައް ޤާއިުމކުރުން ލީގަލް ސެކްޝަން 

ވޯޓަރ ެއޑިޔުޭކޝަން 
 ސެކްޝަން 

 ބުރާސްފަތި 5/21/2015 ރަށްރަށުގެ އޮފިޝަލުންގެ ޓްޭރނިންގ ބޭއްވުން  2

އެޑްމިން/އިެލކްޝަންސް 
 ކޯޑިނޭޝަން 

 ހުކުރު 5/22/2015 މަރުަކޒުަތއް ތައްޔާުރޮކށް ނިންމުން  ވޯޓުނަގާ 1

  

0 

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

 ން ފެށިގެން( 4:30ވޯޓު ގުނުން )ހަވީރު    ހޮނިހިރު  5/23/2015

އައި.ޓީ/އެޑްމިން/އިލެކްޝަންްސ 
 ޔުނިޓް  ކޯޑިނޭޝަން/މީޑިއާ 

 އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަީތޖާ އިޢުލާން ކުރުން-ބައި

އެޑްމިން/އިެލކްޝަންސް 
 ކޯޑިނޭޝަން 

1 
ދިޔަ އޮފިޝަލުން ވޯުޓ ކަރުދާހާ އެކު މާލެ  މާލެއިން

 އައުން 
 އާދީއްތަ  5/24/2015

އައި.ޓީ/އިލެކްޝަންސް 
 ކޯޑިނޭޝަން 

 ހޯމަ  5/25/2015 ރަސްމީ ނަީތޖާ ތައްޔާރުކުރުން  އިލެކްޝަންގެ-ބައި 2

މީޑިއާ ޔުނިޓް/އިލެކްޝަންސް 
 3 ކޯޑިނޭޝަން 

 ރަސްމީ ނަީތޖާ އިޢުލާނު ކުރުން އިލެކްޝަންގެ-ބައި
 އަންގާރަ  5/26/2015

 ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރަން ފެށުން އިލެކްޝަންސް ޯކޑިނޭޝަން 

 

 

 

 

 







 ޖަދުވަލު 3 

 # މެންބަރުގެ ނަން  ހައިޘިއްޔަތު  މަޤާމް 

ންސް ކޮމިޝަންއިލެކްޝަ، ޖެނެރަލް ޑިރެކްޓަރ  1 އަޙްމަދު އަބޫބަކުރު ބިއުރޯގެ ވެރިޔާ 

ންސް ކޮމިޝަންއިލެކްޝަ، ޑިރެކްޓަރ  2 ޝުއައިބު ޔޫސުފް ބިއުރޯގެ މެންބަރ 

ންސް ކޮމިޝަންމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ، އިލެކްޝައެޑް  3 ލުބާނަތު އިސްމާއިލް  ބިއުރޯގެ މެންބަރ 

 

 4ޖަދުވަލު 

 ނަންވޯޓުފޮށީގެ  ނަންބަރު #
ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ 

 ރަށް
 ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަން

1 E01.04.1 .1-އަނގޮޅިތީމު  ރ އަނގޮޅިތީމު  ރ.   ހޯލް  އަނގޮޅިތީމު ސްކޫލް 

2 Q04.07.1  ޫވާދޫ  ގދ. 1-ގދ.ވާދ 
 ގދ.ވާދޫ 

 ޖަމާލުއްދީން މަދަރުސާ 

3 Q04.0.1  ެމާލެ 1-ގދ. ވާދޫ، މާލ 
ސެންޓަރ ފޯ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަންގެ 

 ހޯލް 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5ޖަދުވަލު 

 ނަންބަރު  ތާރީޚް ތަފްޞީލް  #

2015އެޕްރީލް  5 ފުރުޞަތު ުހޅުވާލުން އިލެކްޝަނަށް-ބައި 1  (A)CA-2015/74 

2 
-ރ. އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލާިއ ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލްެގ ބައި 
 އިލެކްޝަންގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ޝަކުވާ 

 ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން 

2015އޭޕްރީލް  7  (A)EA-2015/77 

2015އެޕްރީލް  20 ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުީތުބކުރުން 3  (A)CA-2015/84 

4 
-ކައުންސިލާިއ ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލްެގ ބައި  ރ. އަނގޮޅިތީމު

 އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުފޮށީގެ ަތފްސީލް
2015އެޕްރީލް  20  (A)CA-2015/85 

5 
-ބައި ރ. އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލާިއ ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލްެގ 

އިލެކްޝަންގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ިލސްޓަށް 
 ގެނެވުނު ބަދަުލތަކަށް ޝަކުވާ ުހށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން 

2015އޭޕްރީލް  21  (A)EA-2015/91 

6 
-ރ. އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލާއި ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލް ބައި

 ެކންޑިޑޭޓުންގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުުކރުންއިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ 
2015އެޕްރީލް  22  (A)CA-2015/92 

7 

-ރ. އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލާިއ ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލްެގ ބައި 
ރަށް ނޫން އެހެން ަރށެއްގައި އިލެކްޝަނަށް އެމީހަކު ރަށްވެިހވެފައިވާ 

 ހުރެގެން ވޯޓުލުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ ފުރުޞަތު
 ހުޅުވާލުން  

2015އޭޕްރީލް  23  (A)EA-2015/99 

8 
އަނގޮޅިތީމު ބައި އިލެކްޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓް މަންދޫބުން . ރ

 ހަމަޖެއްސުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

2015އޭޕްރީލް  23  (A)DA-2015/93 

9 
އަނގޮޅިތީމު ބައި އިލެކްޝަންގެ މޮނިޓަރުން ހަމަޖެްއސުމުގެ . ރ

 ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން
2015އޭޕްރީލް  23  (A)DA-2015/94 

10 
އަނގޮޅިތީމު ބަިއ އިލެްކޝަންގެ އޮބްޒާވަރުން ހަމަޖެްއސުމުގެ . ރ

 ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން
2015އޭޕްރީލް  23  (A)DA-2015/95 

11 
ނޑިޑޭޓް މަންދޫބުން ގދ.ވާދޫ  ކައުންސިލް ބައި އިލެކްޝަންގެ ކެ

 ހަމަޖެއްސުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން
2015އޭޕްރީލް  23  (A)DA-2015/96 

12 
ގދ.ވާދޫ ކައުންސިލް ބައި އިލެކްޝަންގެ މޮނިޓަރުން ހަމަޖެއްސުމުގެ 

 ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން
2015އޭޕްރީލް  23  (A)DA-2015/97 

13 
ބައި އިެލކްޝަންގެ އޮބްޒާވަރުން ހަމަޖެްއސުމުގެ  ގދ.ވާދޫ ކައުންސިލް
 ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

2015އޭޕްރީލް  23  (A)DA-2015/98 

14 
-ރ. އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލާިއ ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލްެގ ބައި 

ވޯޓު ލުމަށް ަރޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފޮށީގެ ަމޢުލޫމާތު އިލެކްޝަނަށް 
  ހިމެނޭ ލިސްޓަށް ޝަކުވާހުަށހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން 

2015މެއި  11  (A)EA-2015/108 

http://www.elections.gov.mv/pdf/iulaan11%20ha.%20muraidhoo%20council%20and%20dh.atoll%20council%20meedhoo%20dhaairaa%20by-election%20furusathu%20hulhuvaalund953.pdf
http://www.elections.gov.mv/pdf/iulaan-14-shakuva%20husaelhun23f4.pdf
http://www.elections.gov.mv/pdf/iulaan-14-shakuva%20husaelhun23f4.pdf
http://www.elections.gov.mv/pdf/iulaan-14-shakuva%20husaelhun23f4.pdf
http://www.elections.gov.mv/pdf/iulaan-14-shakuva%20husaelhun23f4.pdf
http://www.elections.gov.mv/pdf/iulaan%2027-voteoshi%20bahattaa%20than%20than2a32.pdf
http://www.elections.gov.mv/pdf/iulaan%2027-voteoshi%20bahattaa%20than%20than2a32.pdf
http://www.elections.gov.mv/pdf/iulaan-14-shakuva%20husaelhun23f4.pdf
http://www.elections.gov.mv/pdf/iulaan-14-shakuva%20husaelhun23f4.pdf
http://www.elections.gov.mv/pdf/iulaan-14-shakuva%20husaelhun23f4.pdf
http://www.elections.gov.mv/pdf/iulaan-14-shakuva%20husaelhun23f4.pdf
http://www.elections.gov.mv/pdf/iulaan-14-shakuva%20husaelhun23f4.pdf
http://www.elections.gov.mv/pdf/iulaan-14-shakuva%20husaelhun23f4.pdf
http://www.elections.gov.mv/pdf/iulaan-14-shakuva%20husaelhun23f4.pdf
http://www.elections.gov.mv/pdf/iulaan-14-shakuva%20husaelhun23f4.pdf
http://www.elections.gov.mv/pdf/iulaan-14-shakuva%20husaelhun23f4.pdf
http://www.elections.gov.mv/pdf/iulaan-14-shakuva%20husaelhun23f4.pdf
http://www.elections.gov.mv/pdf/iulaan-14-shakuva%20husaelhun23f4.pdf
http://www.elections.gov.mv/pdf/iulaan-14-shakuva%20husaelhun23f4.pdf


 ނަންބަރު  ތާރީޚް ތަފްޞީލް  #

15 
-ރ. އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލާިއ ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލްެގ ބައި 

 ފައިނަލް ލިސްޓު އާންމުކުރުން  އިލެކްޝަންގެ
2015މެއި  13  (A)EA-2015/110 

2015މެއި  17 ޗާޕުކުރެވުނުގޮތުގެ ތަފްޞީލް ވޯޓުކަރުދާސް  16  (A)CA-2015/111 

17 
-ވާދޫގެ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބުގެ ބައި އަދި ގދ. އަގޮޅިތީމު ރ.

އިލެކްޝަންގެ ކެމްޕެއިން މަނާ ވަގުތު ކެމްޕެއިން ނުކުރުމަށް 
 އިލްތިމާޒްކުރުން

2015މެއި  19  (A)BB-2015/113 

18 
ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ  2015މެއި  23

އިލެކްޝަންގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ -ކައުންސިލްތަކުގެ ބައި
 ލުން މީހުންގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ުފރުޞަތު ހުޅުވާ

2015މެއި  19  (A)BB-2015/114 

2015މެއި  26 އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ -ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލް ބައި 19  (A)CA-2015/117 

2015މެއި  26 އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ -ރ. އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލް ބައި 20  (A)CA-2015/118 

 

 

 6ޖަދުވަލު 

ވޯޓުފޮށީގެ  # ހައިޘިއްޔަތު  ނަން  އެޑްރެސް 
 ނަން 

 1 ވެރިޔާ  ޝަހުލާ ރުޝްދީ  ގއ.ދެއްވަދޫ، ނަސްރީނުގެ 

މު 
ޅުތީ

ނގޮ
 އަ

ރ.
-1

 

 2 އެހީތެރިޔާ  ވެރިޔާގެ ފަރުހާނާ އަބޫބަކުރު  ބ.ހިތާދޫ/ ރަނައުރާގެ 

 3 ޗެކްކުރާމީހާ ނަންބަރު ކިއު ޝަކީލާ އަޙްމަދު  ނަސީމީހިޔާ ރ. އަނގޮޅިތީމު 

 4 ކުރާމީހާ  ޗެކު ލިސްޓް ފަޔާޒު ޢަލީ  ހިލިހިލާގެ ރ. އަނގޮޅިތީމު 

 5 މީހާ  ފާހަގަޖަހާ އިނގިލީގައި މަރްޔަމް ޝަހީނާ  ހުދުވިލާ ރ. އަނގޮޅިތީމު 

 6 މީހާ  ބަަލހައްޓާ ވޯޓުފޮށި މުއުމިނާ ސުޖާޢު އަދަ ރ. އަނގޮޅިތީމު 

 7 މީހާ ތަރުތީބުކުރާ ކިޔު މުޙައްމަދު ޝަފީޤް  ސޯސަންގެ ރ. އަނގޮޅިތީމު 

 8 މީހާ  ބަލަހައްޓާ ސަރަހައްދު ޙަސަންފުޅު هللا ޢަބްދު އަނގޮޅިތީމު އަނީސާމަންޒިލް ރ. 
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ނޑިގެއާގެ   1 ވެރިޔާ  ރަހުލާ ސުހައިލް  ހ.ބައިކަ

ދޫ 
 ވާ

ދ.
ގ

-1
 

 2 އެހީތެރިޔާ  ވެރިޔާގެ އައިޝަތު ޔުމްނާ ރަޝީދު  މއ.ރިސްތާ

 3 ޗެކްކުރާމީހާ  ނަންބަރު  ކިއު އަލީ ވަހީދު  ސަންޝައިން / ގދ.ވާދޫ 

 4 ކުރާމީހާ  ޗެކު ލިސްޓް މުހައްމަދު އަލީ މުނީރު  ގދ.ވާދޫ ހަވިއްތަ / 

 5 މީހާ  ފާހަގަޖަހާ އިނގިލީގައި ނާޖީ ސައީދު  މީރުބަހުރުގެ / ގދ.ވާދޫ 

 6 މީހާ  ބަލަހައްޓާ ވޯޓުފޮށި ޖަމްޝީދު އަލީ މުނީރު  މަދަރުސާގެ / ގދ.ވާދޫ 

 7 މީހާ  ތަރުތީބުކުރާ ކިޔު އާއިޝަތު އާޤިސާ  މިސްކިތްދޮށުގެ / ގދ.ވާދޫ 

 8 މީހާ  ބަލަހައްޓާ ސަރަހައްދު އައިޝަތު ނަދާ މުޙައްމަދު  ވީނަސްވިލާ / ގދ.ވާދޫ 
 

 1 ވެރިޔާ  ނަޒްރީނާ  މަރިޔަމް ގދ.ގައްދޫ/ ކޯޒީގްރައުންޑް 
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 2 އެހީތެރިޔާ  ވެރިޔާގެ ރަމްޒިއްޔާ އަޙްމަދު ގ.އަސޭނާ 

 3 ޗެކްކުރާމީހާ ނަންބަރު ކިއު ޝަހުލާ އިސްމާޢިލް  ޅ.ހިންނަވަރު/ ފިނިއުނިމާގެ 

 4 ކުރާމީހާ  ޗެކު ލިސްޓް ފާޠިމަތު ޒުހުދާ  މއ. އުދަގިރި 

 5 މީހާ  ފާހަގަޖަހާ އިނގިލީގައި މުމްތާޒް މަޢާނާ ސ.މަރަދޫ ގްރީންވާދީ 

 6 މީހާ  ބަަލހައްޓާ ވޯޓުފޮށި ފަޒްލާ އަޙްމަދު ޝަހީމް  ގ.ޖިންޖަރވިލާ 

 7 މީހާ ތަރުތީބުކުރާ ކިޔު އާމިނަތު ނަތާޝާ   ބ.އޭދަފުށި މަޒާ / 

 8 މީހާ  ބަލަހައްޓާ ސަރަހައްދު އަޙްމަދު ޝަރީފް  ބ.ކުޑަރިކިލު/ ވީނަސް 

 

 

 
 
 
 
 
 

7ޖަދުވަލު   

 ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން 

 # ނަން  އެޑްރެސް  ފަރާތް  ތަމްސީލުކުރާ

 1 އަޙްމަދު ޝިޔާޒު  ކަށިމާގެ، ގދ. ވާދޫ ނައުޝާދު ވަޙީދު

 2 އިބްރާހީމް ދީދީ ގދ. ވާދޫކަށިމާގެ،  ނައުޝާދު ވަޙީދު

 3 މުއާވިޔަތު ސައީދު މުޙައްމަދު  ކެނެރީވިލާ ރުޝްދީ هللا ޢަބްދު

 4 އަޙްމަދު ޝާހިދު ގުލްފާމުގެ، ރ. އަނގޮޅެތީމް  މުޙައްމަދު އިބްރާޙީމް 

 5 މުޙައްމަދު ޝާހީން އަލިތަރި، ރ. އަނގޮޅެތީމް އާއިޝަތު އިނާސާ



 

 އޮބްޒާވަރުން 

 # ނަން  އެޑްރެސް  ފަރާތް  ތަމްސީލުކުރާ

 1 ޢަބަދުލްކަރީމް މުޙައްމަދު ޖޭމްގެ، ގދ. ވާދޫ އަމިއްލަ

 2 އިބްރާހީމް  ނަޖްމާ 6539ދަފްތަރު ނަންބަރު  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 3 އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ކަންމަތީގެ، ގދ. ވާދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 4 ޝިޔާމް  ޝާޔާ ގ. ރަވި އަމިއްލަ

 5 ޢަބްދުލް މުޙްސިން  ނަދީފް ތީމްގްރީޏްލައިޓް، ރ. އަނގޮޅި އަމިއްލަ

 މޮނިޓަރުން 

 # ނަން  އެޑްރެސް  ފަރާތް  ތަމްސީލުކުރާ

 1 ވަޖުދީ އިބްރާހީމް ގދ. ވާދޫ ދޫރެސް، 13 ޗެނަލް

 2 ޢަލީމް  هللاޢަބްދު އުފުރިޔާ  ގ. 13 ޗެނަލް

 3 ޖައުފަރު ހަނާ ގދ. ރަތަފަންދޫ  ހުވަދުމާގެ، ދުވަސް

 4 ޖަމްޝަތު ވަހީދު މުޙައްމަދު ގދ. ވާދޫ  ނަޝޭމަން، ދުވަސް

 5 ދީދީ އަޙަމްދު ގދ. ވާދޫ  ބިއްލޫރިޖެހިގެ، ވަގުތު

 6 ހަސަން  ނިޝާނާ 1423ނަންބަރު  ދަފްތަރު ވަގުތު
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