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 32 ތަފްޞީލްުފަިއާސގެުޚަަރދުވިުބަޖެޓުންުދައުލަުތގެުއަހަރުގެުވަނ2017ުަުގުިޅގެންުއާއ2017ުިުއިްނތިާޚބުުކައުންސިލްތަކުގެުލޯކަލް 9.3

 35 ދިނުންުުމަޢުލޫމާތުުމީޑިާއއަށް 9.4

 35 ކޮމިޝަނުންުކޮށްފައިވާުމުހިންމުުއެހެނިހެންުމަސައްކަތްތައްު .10

 35 2017ުިސމްޕޯިޒއަމްުއިންޓަރނަލްު 10.1

 36ު 2017ުރަންުޑިމޮކްރަސީު 10.2

 37 ޢާންމުކުރުންުުރިޕޯޓްުހިާސބުުތަފާސްުއިންތިާޚބުތަުކގެު 10.3

 37 ފޯރުކޮްށިދނުންުުމަޢުލޫމާތުުހިސާުބގެުތަފާސްު 10.4

 37 ަމސައްކަްތތައްުުއާކަިއވްގެު 10.5

 37 އެުކލަވާލުންުުޕްލޭންުވާރކްުއަހަރީުކޮމިޝަނުގެު 10.6
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 37 ަހރުަދނާކުރުންުުދާއިރާުއައި.ސީ.ޓީުކޮމިޝަންގެު 10.7

 38 ޕްޮރްގރާމްުުއެިޑއުކޭޝަންުސިވިކްު 10.8

 38 2017ުއިންިތޚާބުުކައުންސިލްތަކުގެުލޯކަލްު 10.9

 39 .................................................................................................  ރަށްރަުށގެުަރޖިސްަޓރީކުެރވިަފއިވާުއާާބދީުހޯދުނ10.9.1ުުް

ނޑައަަޅއިުއަަދދުުއިންިތޚާބުުކރަންެޖހޭުމެްނބަރުންުކައުންސިލްތަކަށްުލޯކަލ10.9.2ުުް  39 ............................................... ުކރުންުުޢާންމުުކަ

 39 ...................................................................................... (2017މެއ6ުުިއިންތިޚާުބގެުފުރަަތމަުބުުރގެުވޯޓުނެުގންު)10.9.3ު

 40 ...................................................................................  2017މެއ20ުުިު–ުުބުރގެުޯވޓުނެގުންުއިންިތޚާުބގެުެދވަނ10.9.4ުަ

 40 ............................................................................... އޮބްޒާަވރުން،ުމޮނިޓަރުްނ،ުކެންޑިޑޭޓުުމަްނދޫބުްނގެުފާްސދޫކުުރނ10.9.5ުުް

 40 .............................................................................................. ަރިޖސްޓަރީުުމީހުންގެުލިިބގެްނވާުުޙަްއޤުުވޯޓުދިނުުމގ10.9.6ުެ

 41 ...............................................................................ވޯޓުުދިނުމުގެުޙަްއޤުުލިބިފަިއވާުމީހުްނގެުލިސްޓުަގއިުޮސއިކުުރނ10.9.7ުުް

 41ު ިއލެކްޝަން-ބައިުުކައުންސިްލގެުކަމަދޫުބ.10.10ު

 42 ........... އާުގުިޅގެންުަރއްޔިތުންުހޭލުންތެރިުކުުރމުގެުގޮތުންުކުެރވުނުުަމސައްކަތްަތއ2017ުުްލޯކަލްުކައުންސިލްތަކުގެުއިްނތިޚާބ10.10.1ުުު

 44ު ގޮންޖެހުންތައްު .11

 45 ކުރިއަށްުރޭވިފައިވާުމައިގަނޑުުކަންތައްތައްު .12

 45ު ނިންމުންު .13
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لمينުرުهުالحمد ىުوالساުوالصاު،الع ءުأشرفުع ي ينުاأن ينު،والمرس ىުمحمدުن هުآلهުوع ުوصح

 أجمعين

`ު

ުބަސްުުފެށުމުގެު .1
ު

ު ުަނންބަރު: ުޤާނޫނު 2008/8ުުމިއީ ު)އިލެކްޝަންސް ުގެ ުޤާނޫނު( ުަމތީނ28ުުްކޮމިޝަންެގ ުގޮތުގެ ުބުނެފައިވާ ުމާއްާދގައި ވަނަ

ުއެކުލަވާލާފައިވާ ުމައްޗަށް ުޙަރަކާތްތަކުގެ ުހިންގާފައިވާ ުކޮމިޝަނުން ުއިލެކްޝަްނސް ުއަހަރު ުއަހަރުގ2017ުުެު،ވޭތުވެދިޔަ ވަނަ

ުއަހަރީުރިޕޯޓެވެ.

ުއަލި ުރިޕޯޓުގައި ު މި ނޑު ުމައިގަ ުކޮމިޝަނުގެ ުއަދިުުއަޅުވާލާފައިވާނީ ުމަސައްކަތްތަކަށާއި، ުކޮށްފަިއވާ ުގުޅިގެން ޒިންމާތަކާ
ުބަދަުލތަކާއި ުއައިސްފައިވާ ުމަސަްއކަތަށް ުކޮމިޝަނުގެ ުޙަރަކާތްތަކަށެވެ.ު،އިދާރީގޮތުން ުމުިހންމު ުިހންގާފައިވާ މިގޮތުްނުުކޮމިޝަނުން

ުމ2017ުު ުއެންމެ ުގެންދެވިފައިވާ ުކުރިއަށް ުއަހަރު ުހިވަނަ ުޙަްނމު ުކުރަންޖެހޭުވ3ުަރަކާތްތަކަކީ ުއިންތިޚާބު ުދައުރަށް ނަ
ު ުކުރުުކައުންސިލަރުން ުއިންތިޚާބު ުިއންތިޚާބު ުކައުންސިލް ުލޯކަލް ުބާއްވަންެޖހ2017ުުޭމަށްޓަކައި ުގުޅިގެން ުއިންތިޚާބާ ުއެ ބޭއްވުމާއި

ުއިލެކްޝަންތައްުބޭއްވުމެވެ.ުު-ބައި
ު ުހަމައެހެންމެ،ުއަދި ުފުރިހަމ2017ުުަނިމިގެންދިޔަ ުއިތުރަށް ުމަސައްކަތްތައް ުގުޅިގެން ުއިންތިޚާބާ ުކައުންސިލް ުލޯކަލް ުއަހަރުގެ ވަނަ

ު ުކޮމިޝަނުގެ ުކުރުމަށްޓަކައި ުމަހާސިންތާުއްއުސޫލުތަޤަވާޢިދުތަކާއި، ުބޭއްވުނު ުކުރުމަށް ުއަހަރުގ2017ުުެ، އާއިުމުރާޖަޢާ ވަނަ
ުދުވަ ުގޮތުޑިމޮކްރަސީ ުކުރުމުގެ ުފާހަގަ ުއާއިސް ުރަން" ު"ޑިމޮކްރަސީ ުބޭއްވުނު ުހުޅުވާލެވުނުުު،ޔުނިވަރސިޓީު،ން ކޮލެޖްތަކަށް

ުޕްރެޒެންޓޭޝަންުމުބާރާތްުފާހަގަުކރެވެއެވެ.ު
ު

ކޮމިޝަނުގެުމުވައްޒަފުންގެުމަސައްކަތުގެުފެންވަރުުރަނގަޅުުކުރުމުގެުގޮތުންުކޮމިޝަނުންުބައިވެރިވެފައިވާުދުނިޔޭގެުއިލެކްޝަންސްު
ު"އޭ ުޤައުމުތަކުގެުު،އާއިުވެބް"ޖަމުޢިއްޔާ ު)ފެމްބޯސާ(ުގެ ުއޭޝިޔާ ުސައުތް ުއޮފް ުބޮޑީސް ުމެނޭޖްމަންޓް ުއިލެކްޝަންސް ުއޮފް ފޯރަމް

2017ުޕްރޮގްރާމުތަކުގައިުުގވިލަރެސްުކުރުމާއި،ުމަސައްކަތްތައްުހަރުދަނާުކުރުމަށްުބޭއްވުނުުފޯރަމްތަކާއިުޓްރެއިިނންުއްއިންތިޚާބުތަ
ުވަނަުއަހަރުުގިނަުމުވައްޒަފުންތަެކއްުބައިވެރިުކުރެވިުއިތުރުުތަޖްރިބާތަކެއްުހޯދިފައިވާކަންުފާހަގަކުަރމެވެ.

ު
ނީުކޮމިޝަނުގެުެމންބަރުްނާނއިުއިދާރީުމުވައްޒަފުންުކުރެއްވިުލެވިފައިުމިވަވަނަުއަހަރުުިނންމ2017ުާކާމިޔާބުުއަހަރެއްގެުގޮތުގައިު

ުދައި ުއަދި ުމަސައްކަތުންނެވެ. ުއެހީތެރިކަމުންނެވެ.ުއުޚްލާސްތެރި ުދީލަތި ުއެއްބާރުލެއްވުމާއި ުދެއްވި ުމުއައްސަސާތަކުން ުއެކި ލަތުގެ
ުފަރާތްތަކުގެުއަގުުވަޒަންކޮށްުހައްޤުުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ.ުުހައިއެންމެމިުމިފުރުޞަތުގައިު

ނޑުުއެދެނީ،ު هللاުތްތައްުހަރުދަނާުކުރުމަށްުކުރެވޭުއެންެމހައިުމަސައްކަތްތަކުގައިުމާތްުއިލެކްޝަްނސްުކޮމިޝަނުގެުމަސައްކައަޅުގަ
ުއާމީން!ު!ލެއްވުމެވެބަރަކާތްު

ު
1439ުުޖުމާދަލްއާޚިރ02ުާ

 2018ުުުުުފެބްރުއަރ18ުުީުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު

ުު

ުުއަމްޖަދުުމުޞްޠަފާުުުުުުު
ުރައީސްުނާއިބުުގެކޮމިޝަނުުުުުު
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ުއުފެއްދެވުންުުކޮމިޝަންުުއިލެކްޝަންސްު .2

ުު ކޮމިޝަންގެުތަޢާރަފްު  2.1

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

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

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

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

ު 2008ުުބެލެހެއްޓުމަްށޓަކައި ުޝަޚްޞެކެވެ. ުޤާނޫނީ ުމިނިވަން ުޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ުއަހަރު 2008ުުވަަނ ުދުވަުހ7ުުއޯގަސްޓް ވަނަ

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

ުކޮމިު ުއިރު، ުކުރެވުނު ުއުފައްދަވާފައިވާުޤާއިމް ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ުނަމުގައި ުއޮފީހުގެ ުގެ ުއިލެކްޝަންސް ުއޮފް ޝަނަރ

ުއިލެކްޝަންސްު ުެގންގޮސްފައިވެއެވެ. ުބަލަހައްޓަމުން ުމަސައްކަތް ުއިންތިޚާބުތަކުގެ ުއަކުން ުމުއަްއސަސާ ުވަކި އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ

ުޑިމޮކްރެ ުއަންނަ ުކުރެވެމުން ުޤާއިމް ުރާއްޖޭގައި ުދައުރެއްުކޮމިޝަނަކީ، ނޑު ުމައިގަ ުބައްަޓންކުރުމުގައި ުދުޅަހެޔޮގޮތުގައި ުވެށި ޓިކް

ުއެކެވެ ުމުއައްސަސާ ުގެންދާ ުު.އަދާކުރަމުން ުއެކުލެވިގެންވަނީ ުކޮމިޝަން ުއިންތިާޤލ5ުުީއިލެކްޝަންސް ުމައްޗަށެވެ. މެްނބަރުންގެ

23ުނޮވެމްބަރ2009ުުނ6ުުްސެޕްޓެމްބަރ2008ުުުމަރުޙަލާގެުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނަށްުމެންބަރުންުޢައްޔަނުުކުރައްވާފައިވަނީު

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

ުތާރީޚުގައިު.އުފެދުނެވެު ުގޮތެއްގަު،ރާއްޖޭގެ ުހާމަަކްނބޮޑު ުއެއްކިބާވެ ުނުފޫޒުން ުއެކިފަރާތްތަުކގެ ުފަހަަރށްުމިނިވަންކަމާއެކު ުފުރަތަމަ އި

ވަނ2014ުުައަދ2009ުުި، ގެުރިޔާސީުއިންތިޚާބާއ2013ުިއަދ2008ުުިއެއްުކެންޑިޑޭޓުންނަށްވުރެުގިނަުކެންޑިޑޭޓުންުވާދަކުރިު

ުއިންތިޚާބާއި ުމަޖިލީހުގެ ުރައްޔިތުންގެ ުގިނ2017ުުަައިދ 2011،2014ުު،އަހަރުގެ ުއެންމެ ުބޭއްވުނު ުރާއްޖޭގައި ުއަހަރު ވަނަ

ުުކެންޑިޑޭޓުން ުއިންތިޚާބުކަމަށްވާ ުބޮޑު ުއެންމެ ުއިންތިޚާވާދަކުރި ުކައުންސިލްތަކުގެ ުރައްޔިތުންނާއިބަލޯކަލް ުދިވެހި ބައިނަްލުު،ކީ

ު ުއިންތިޚާބުތަކެވެ. ުބާއްާވފައިވާ ުކޮމިޝަނުން ުއިލެްކޝަންސް ުފެންވަރަކަށް ުބަަލއިގަންނަ ުޖަމްޢިއްޔާތަކުން އަލަްށުއަޤްވާމީ

ު ުމިނިވަން ުމަސްއޫލިއްޔަތުތައްުޤާއިމްކުރެވުނު ުކޮމިޝަނުގެ ުމަޤްޞަދަކީ ނޑު ުމައިގަ ުކޮމިަޝނުގެ ުއިލެކްޝަންސް މުސްަތޤިއްލު

ު.ޤާބިލްުމުއައްސަސާއެއްގެުގޮތުގައިުކޮމިޝަންުބިނާކުރުމެވެުު،ހަރުދަނާކަމާުއެކުުއަދާކުރެވޭނެުވަސީލަތްތައްުތަރައްޤީކޮށް
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ުުކޮމިޝަންގެުމެންބަރުން   2.2
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ުުލިއްޔަތުއޫމަސްު 2.3

ުފަދައިން،ުބަޔާންކޮށްފައިވާުގައިުޤާނޫނުއަސާސީުއާުދިވެހިރާްއޖޭގެުފެށުނުުކުރަންުޢަމަލުުދުވަހުުވަނ7ުަުއޯގަސްޓ2008ުް

ނޑުުކޮމިޝަނުގެުއިލެކްޝަންސް ު:މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީުމައިގަ

 ުްއިންތިޚާބުތަކާއި،ުރައްޔިތުންގެުޚިޔާލުުހޯދުމުގެުޢާންމުުވޯޓުުނެގުމަށްުކުރަންޖެހޭުކަންތައްތައްުކުރުމާއި،ުއެކަންތައްތައ

މާއިުއަދިުއިންތިޚާބުތަކާއިުރައްޔިތުންގެުާޢންމުުޚިޔާލުުހޯދުމުގެުހިންގުމާއި،ުެބލެހެއްޓުމާއި،ުއެަކންތައްތަކަށްުމަގުަފހިކުރު

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

ުޙައްޤު ުޯވޓުލުމުގެ ުރައްޔިތުންނަށް ުކަމާއެކު ުމިނިވަްނ ުނެތި ުކޮރަޕްޝަނެއް ުއަދި ުއަދާކުރެވޭުުނުފޫޒެއް، ުފރިހަމައަށް

 ގޮތަށްކަންުކަށަވަރުކުރުންު

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

އިންތިޚާބުތަކާއިު،ުރަޖިސްޓަރީުތައްޔާރުކުރުމާއި،ުއެުރަޖިސްޓަރީއަށްުގެންނަންޖެޭހުއުނިއިތުރުުގެނައުމާއިުެބލެހެއްުޓމާއި

ުއިންތިޒާމްތައްު ުއެންެމހައި ުހަމަޖައްސަންޖެހޭ ުޮގތުން ުބެހޭ ުނެގުމާ ުވޯޓު ުޢާންމު ުހޯދުމުގެ ުޚިޔާލު ރައްޔިތުންގެ

ުހަމަޖެއްސުން

 ުުވޯޓުތަްއ ުޢާންމު ުހޯދުމުގެ ުޚިޔާލު ުރައްޔިތުންގެ ުއިންތިޚާބުތަާކއި ުތެރޭގައި ުުމއްދަތުގެ ުބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުގައި

ުއެުވޯޓުތަކުގެުނަތީޖާުޤާނޫނުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާުމުއްަދތުގެުތެރޭގައިުއިޢުލާންކުރުންުނެގުމާއި،ު

 ުުޤާނޫނުގަިއ ުއެކުލަވާލައި، ުރަޖިސްޓަރީތައް ުމީހުންގެ ުލިބިފައިވާ ުޙައްޤު ުދިނުމުގެ ުވޯޓު ުތިބި ުދާއިރާތަކުގައި އިންތިޚާބީ

ު ުގެންނަންޖެހޭ ުރަޖިސްޓަރީތަކަށް ުއެ ުމުއްދަތަށް ނޑައަޅާފައިވާ ުމަތިންުކަ ުގޮތުގެ ުޤާނޫނުގައިވާ ުގެނެސް، ުއިތުރު އުނި

ުސަރުކާރުގެުގެޒެޓްގައިުޝާއިޢުކުރަމުންުގެންދިއުންު

 ު،ިުނަންތަކާއ ުދާއިރާތަކުގެ ުއިންތިޚާބީ ުގުޅިގެން، ުއިންތިޚާަބކާ ުކޮންމެ ުމަތިން ުއުސޫލުތަކެއްގެ ނޑައަޅާ ުކަ ޤާނޫނުގައި

ު ުބަދަލު ނޑައަޅައި،ުވަކިކޮށް،ުއެކަންކަމަށް ުކަ ުގެނެވޭުއިންތައް ުގެންދިއުމާއި،ުމިކަންކަމަށް ުކުރަމުން ގެނެސް،ުމުރާޖަޢާ

ުބަދަލުތައްުސަރުކާރުގެުގެޒެޓްގައިުޝާއިޢުކުރަމުންުގެންދިއުންު

 ުުޤާނޫނުްނ ުކަމަށް ުކުރަންޖެޭހ ުކޮމިޝަނުން ުގުޅޭގޮތުން ުޕާޓީތަކާ ުސިޔާސީ ުކުރުމާއި، ުރަޖިސްޓަރީ ުޕާޓީތައް ސިޔާސީ

ނޑައަޅާފައިވާުކަންކަންުކުރުން ުކަ

 ްުރައްޔިތުްނުއިނ ުަމޢުލޫާމތުދީ، ުގޮތުން ުގުޅޭ ުމަްޤޞަދާ ުއިްނތިޚާބުގެ ުހިނގާނެގޮތާއި، ުކަންތަްއތައް ތިޚާބުގެ

ުހޭލުންތެރިކުރުވުންު

 ުުއިންތިޚާބުތަކާިއ ނޑައަޅާފައިވާ ުކަ ުބަލަަހއްޓަންޖެހޭނެކަމަްށ ުހިންގައި ުކޮމިޝަނުން ުާޤނޫނުްނ ުއާސާސިންނާއި ޤާނޫނު

ނޑައެޅުންރައްޔިތުންގެުޚިޔާލުުހޯދުމުގެުޢާން ުމުުވޯޓުތަކާބެހޭުއުސޫލުތައްުކަ

 ުްުކޮމިޝަނުގެުމުވައްޒަފުންނާއި،ުޮކމިޝަނުންުމަސައްކަތްުޙަވާލުކުރާުފަރާތްތައްުތަމްރީންކުރުނ

 ުއިންތިޚާބުގައިުބޭނުންކުރާުތަކެއްާޗއިުވަސީލަތްތައްުފޯރުކޮށްދިނުމާއި،ުއެކަމާުގުޅޭުކަންކަންުރާވައިުހިންގުން؛

 ު ުހިނގާ ުއޮބްޒާވަރުންުއިންތިޚާބުތައް ުދިވެހިރާއްޖޭގެ ުއަދި ުބައިނަލްއަޤްވާމީ ުޙަރަކާތްތެރިވާ ުބެލުމަށް ުގޮތް ނުހިނާގ

 އެކްރެޑިޓްުކޮށްުއެފުރުޞަތުުދިނުން
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 ުެނޑައެޅުން،ުއަދިުޚިުއިންތިޚާބުތަކާއި،ުރައްޔިތުންގ ޔާލުުހޯދުމުގެުޢާންމުުވޯޓުތަކުގަިއުވޯޓުުފޮށިުަބހައްޓާނެުތަންތަންުކަ

ު ުކޮމިޝަުނން ުގެންދިއުމުގަިއުމިގޮތުން ުކުރިއަށް ުބަހަްއޓައި،ުވޯޓުލުމުެގުމަސައްކަތް ުޮފށި ުތަންތަނުގަިއުވޯޓު ނޑައަޅާ ކަ

ުފަރާތުންު ުޙަވާލުވެފައިވާ ުއެތަނަކާ ުނުވަތަ ުވެރިފަރާތުން ުއެތަނެއްގެ ުބާރުލުން، ުއެއް ުއެހީތެރިކަމާއި ުއެދޭ ކޮމިޝަނުން

ދިނުމަށްފަހު،ުކޮމިޝަނުގެުމަސްއޫލިއްޔަތުުއަދާކުރުމަށްޓަކައިުުއެކަށީގެންވާުމުއްދަތެްއގެުނޯޓިސްުއެފަރާތަކަށް، ނުދޭނަމަ

ުކޮމިޝަނުންުކުރަންޖެހޭުއެންމެަހއިުކަންކަންުކުރުން

 ުްުތެރެއިނ ުމީހުންގެ ުލިބިފައިާވ ުޙައްޤު ުވޯޓުލުމުގެ ުވޯޓުތަކުަގއި ުޢާންމު ުހޯދުމުގެ ުިޚޔާލު ުރައްޔިތުންގެ އިންތިޚާބުތަކާއި،

ުމީހުންނަށްުވޯޓުލެޭވނެުއިންތިާޒމެއްުހަމަޖެއްސުންުދިވެހިރާއްޖެއިންުބޭރުގައިުދިރިއުޅޭ

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

ނޑައަޅާފައިވާުގޮތުގެުމަތިން،ުއެުއިންތިޚާބެއްގެުނުވަތަުރައްޔިތުންގެުޚިޔާލު ހޯދުމުގެުޢާންމުުުނިމުމުން،ުޤާނޫނުގައިުކަ

ުވޯޓުގެުރިޕޯޓުުޢާންމުކޮށްުޝާއިުޢކުރުން

 ުްޤާނޫނުއަސާސީުއާއިުއިންތިޚާބާެބހޭުޤާނޫނުތަކުގައިުކޮމިޝަުނންުކުރަންޖެހޭކަމަށްުބަޔާންކުރާުއެްނމެހައިުމަސައްކަތްތައ

 ކުރުން

ު

ު(ުވިޝަން)ުތަޞައްވުރުު 2.4

މުސްތަިޤއްލުކަމާއި،ުޒިންމާދާރުކަމާއެކުުހިންގައި،ުރައްޔިތުންގެުއިތުބާރުުއިންތިޚާބުތަކުގެުއެންމެހައިުކަންަތއްތައްުމިނިވަންކަމާއި،ު
ުހޯދައިުއަދިުމަޤުބޫލުކަންުލިބިެގްނވާުމުއައްސަސާއަކަށްުހެދުން

ު

ު(ުމިޝަން)ުއަމާޒު 2.5

 ުްއިންތިޚާބީުއެންމެހައިުޚިދުމަތްތަްއުފެންވަރުުރަނގަޅުުގޮތެއްގައިުފޯރުކޮށްދިނުމުގެުގޮތުނ 

 ިުބުތައްުރާވައިުހިންގުންޚާމިނިވަންކަމާއި،ުމުސްތަޤިއްލުކަާމއެކުުއިންތ

 ުީުވަސީލަތްތަކުގެުއެހީގައިުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަންގެުމަސައްކަތްތައްުހަރުދަނާކޮށްުތަރައްޤީުކރުންޒަމާނ

 ިުބީުކަންކަމާުގުޅުންުހރިުހުރިހާުފަރާތްތަކުގެުބައިވެރިވުންުއިތުރުކުރުންޚާއާންމުުހޭލުންތެރިކަންުކުރިއަރުވައި،ުއިންތ

 ްުރަސީ(ުރާއްޖޭގައިުއަށަގަންނުވައިުހަރުދަނާުކުރުމުގެުގޮތުންގިނަުޕާޓީުއެކުލެވޭުސިޔާސީުނިޒާމްު)މަލްޓިުޕާޓީުޑިމޮކ

 ުްުސިޔާސީުޕާޓީތައްުހިނގާުނުހިނގާުގޮތްުބެލެހެއްޓުނ

 ްނޑުުހަރުދަނާކުރުނ ުސިޔާސީުޕާޓީތަކުގެުޤާނޫނީުއޮިނގަ

 ުްސިޔާސީުޕާޓީތަކުގެުބައިވެރިވުމާއި،ުދައުރުުފުޅާކުރުމަށްުހިތްވަރުދިނުނ 

 
ުުުއޞޫލުތައްމަސައްކަތުަގއިުދަމަހައްޓާުު 2.6

 ުްހަމަހަމަކަނ 

 ުްުމިނިވަންކަނ

 ުްނަޒާޙަތްތެރިކަނ 

 ްުުޖަވާބުދާރީވުނ

 ުީޓްރާންސްޕޭރަންސ 
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ުުހިންގުންުުކޮމިޝަންގެުއިދާރީު .3
ު ުާޤނޫނުގެ ުކޮމިޝަނުގެ 26ުުއިލެކްޝަންސް ުހަދާފައިވާުވަނަ ުކޮމިޝަނުން ުމަތިން ުގޮތުެގ ުބަޔާންކޮށްފައިވާ ުގައި ު)ހ( މާއްދާގެ

  ސެކްރެޓަރީުޖެނެރަލްުއެވެ.ހިންގުމުގެުއިސްުވެރިޔަކީުކޮމިޝަނުގެުކޮމިޝަންުއިދާރީުު،ޤަވާޢިދާުއެއްގޮތްވާުގޮތުގެުމަތިންު

ު
ުކޮމިޝަނުގެުމުަވއްޒަފުންުު 3.1

 2017ު ުކޮމިޝަނުގައި ުފެށުނުއިރު ުއަހަރު ުވަނަ ުތިބީ 44ުުވަޒީފާގައި ުތެރޭގައި ުއަހަރު ުމި މުވައްޒަފުްނ18ުުމުވައްޒަފުންނެވެ.

ު ުވަކިވެފައިވާއިރު، ުކޮމިޝަނުން ުސަބަބުތަކާހުރެ 26ުުއެކިއެކި ުދެވުނެވެ. ުވަޒީފާ ުކޮމިޝަނުން ުއަހަރ2017ުުުފަރާތަކަށް ވަނަ

ު ުތިބީ ުވަޒީފާގައި ުކޮމިޝަނުގެ ުއަހ2017ުަމުވައްޒަފުންނެވެ.57ުުނިމުނުއިރު ުވަނަ ުކޮމިޝަނުގައި ުއުފައްދާފައެއްުރު ުމަޤާމެއް އައު

ުނުވެއެވެ.ު
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ނޑު އިދާރީ ކޮމިޝަނުގެ 3.2   އޮިނގަ
 

(ސީނިއަރ އޮފިސަރ)  

 

 އޮފިސަރ

 

 ކޮމިޝަނަރސް ބިޔުރޯ

 

 އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ޔުނިޓް

 

ޕްރޮކިޔުމަންޓް  ފައިނޭންސް ސެކްޝަން

ްސެކްޝަން  

 ސިސްޓަމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

 

 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 

(އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ )  

 

 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 

 ސީނިއަރ އޮފިސަރ

 

 އޮފިސަރ

 

 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 

(ސީނިއަރ އޮފިސަރ )  

 

 އޮފިސަރ

 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 

 އޮފިސަރ

 

 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 

 ސީނިއަރ އޮފިސަރ

 

 އޮފިސަރ

 

(އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ )  

 

(ސީނިއަރ އޮފިސަރ  )  

 

( އެޑްމިން އޮފިސަރ )

 ޕްރޮކިއުމަންޓްް އޮފިސަރ

 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 ސ. އެޑްމިިނސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 

 އޮފިސަރ

 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 

އެކްއުންޓްސް އޮފިސަރސީނިއަރ   

 

ރިސެޕްޝަނިސްޓް

 ފޮރިންގ ރިލޭޝަން ޔުނިޓް 
 

ސަރވިސް ޔުނިޓް  މީޑިއާ  

 

އޮފިސަރ މީޑިއާ  އޮފިސަރ 

ްބިުއރޯ ސެކްރެޭޓރިއަޓް  

 

 ޑިރެކްޓަރ
އިލެކްޝަންސް 

 އޮފިސަރ

(މަސައްކަތު ) ޕިއޯން  

ނާއިބު ރައީސްކޮމިޝަނުގެ   

 ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް

މެްނބަރުން ކޮމިޝަުނގެ   

ލީގަލް އެފެއާރޒް އެންޑް ޕޮލިޓިކަލް ޕާޓީސް 
 ރެގިޔުލޭޝަންސް ސެކްޝަން

 ޑިރެކްޓަރ

(ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ )  

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

(ފައިނޭންސް އޮފިސަރ )  

 

އެސިސްޓެންޓްސް ސްޕަވައިޒަރ 
  

 ޑްރައިވަރ

ސްޓެޓިސްޓިކްސްް   އޮފިސަރ
ސްސްޓެޓިސްޓީކްސް

 ޑިރެކްޓަރ
އިލެކްޝަންސް 

 ޑިރެކްޓަރ
އިލެކްޝަންސް 

ރިސެޕްޝަނިސްޓް

 މެއިންޓަނަންސް އޮފިސަރ

އެޑްމިން އޮފިސަރ  

(3އައި.ޓީ އޮފިސަރ ) ސ.  

 

 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 

 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް 

އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް 
 ފައިނޭންސް ޑިވިޜަންް

އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން އެންޑް 
 ޕްލޭނިންގ ޑިވިޜަންްް

ހިއުމަން ރިސޯސް، ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން 
 އެންޑް އެވެއަރނެސްްް ޑިވިޜަން

އައި.ސީ.ޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން އެންޑް 
 ޑިވިޜަން

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

ްސެކްޝަން  

އިލެކްޝަންސް  ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން 

ކޯޑިނޭޝަން 

 ސެކްޝަން 

ހިއުމަންރިސޯސް އެންޑް 

ލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮފެޝަނަ

 ސެކްޝަން 

ވޯޓަރ އެންޑް ސިވިކް 

ކޭޝަން ސެކްޝަންއުއެޑި  

 

ޖިސްޓްރޭޝަން ރަ
 ސެކްޝަން

އިންފޮރމޭޝަން 

ކޮމިޔުނިކޭޝަން 

 ޓެކްނޮލޮޖީ ސެކްޝަން
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ުބިއުރޯުކޮމިޝަނަރސް 3.2.1

ު ުމެންަބރުން ުހިންގުމުގަިއ ުމަސަްއކަތްތައް ުކޮމިޝަނުގެ ުކުރާނީ ުބިއުރޯއިން އަދާކުރަންޖެހޭުކޮމިޝަނަރސް

ުހުރިު ުގުޅުން ުކޮމިޝަނާ ުހަމަޖައްސައި ުއިންތިޒާމް ުލިބޭނެ ުއެހީތެރިކަން ުއިދާރީ ުބޭނުންވާ ުއަދާކުރުމަށް މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ޚަބަރުތައްުމީޑިއާުމެދުވެރިކޮށްުފެތުރުމާއި،ުކޮމިޝަނުގެުފޮރިްނުރިލޭޝަނާބެހޭުމަސައްކަްތތަކެވެ.ުޮކމިޝަނަރސްުބިއުރޯު

ުު-އެއީ: ޔުނިޓްުހިމެޭނުގޮތަށެވެ.3ުއެކުލެވިގެންވަނީު

 ުްބިއުރޯުސެކްރެޓޭރިއަޓ 

 ުްުމީޑިއާުސަރވިސްުޔުނިޓ

 ްފޮރިންގުރިލޭޝަންސްުޔުނިޓ 

ުވޯޓަރުއެޑިޔުކޭޝަންުއެންޑްުއެވެއަރނަސްުޑިވިޜަންުު،ހިއުމަންުރިސޯސްު 3.2.2

ުވަސީލަތްތައްު ުއިްނސާނީ، ުބޭނުންވާ ުހިންގުމަށް ުއިދާރީ ުކޮމިޝަންގެ ުއިލެކްޝަންސް ުކުރާނީ ުޑިވިޜަނުން މި

ުރައްޔިތުންުު ުގުޅިގެން ުއިންތިޚާބުތަކާ ުމަސައްކަތްތަކާއި، ުއެންމެހާ ުމުވައްޒަފުންނާބެހޭ ފޯރުކޮށްދިނުމާއި

ުއެ ުވޯަޓރ ުހިއުމަންރިސޯސް، ުމަސައްކަްތތަކެވެ. ުޑިވިޜަންުހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ުއެވެއަރނަސް ުއެންޑް ޑިޔުކޭޝަން

ުު-ސެކްޝަންުހިމެނޭުގޮތަށެވެ.ުއެއީ:2ުއެކުލެވިގެންވަނީު

 ުްުޕްރޮފެޝަނަލްުޑިވެލޮޕްމަންޓްުސެކްޝަންުހިއުމަންުރިސޯސްުއެންޑ

 ުްވޯޓަރުއެންޑްުސިވިކްުއެޑިޔުކޭޝަންުސެކްޝަނ 

ުއޮފީސްުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންުއެންޑްުފައިނޭންސްުޑިވިޜަން 3.2.3

ުޑިވި ުމި ުކުރާނީ ުޭބނުންވާުޜަނުން ުއަދި ުވަސީަލްތތަކާއި ުމާއްދީ ުބޭުނންވާ ުިހްނގުމަށް ުއިދާރީ ުކޮމިޝަންގެ އިލެކްަޝންސް

ުޑިވިޜަނަށާއިު ުހުރިހާ ުއެހީތެރިކަން، ުބޭނުންވާ ުއަދި ުހޯދައިދިނުމާއި ުއެއްގޮތަށް ުޤަވާޢިދާއި ުޤާނޫނުއާއި ޚިދުމަތްތައް

ު ުކޮމިޝަނުގެ ުފޯރުކޮށްދިނުާމއި ުކޮމިޝަނުގެުސެކްޝަންތަކަށް ުބެެލހެއްޓުމާއި ުކަންތައްތައް ުއެންމެހާ ުބެޭހ ބަޖެޓާ

މަސައްކަތްތައްުހިންގުމަށްުބޭނުްނވާުވަސީލަތްތައްުހޯދުމަށްުފައިސާގެުގޮތުންުޑިވިޜަން/ސެކްޝަންަތކަށްުފޯރުކޮށްދޭންޖެޭހު

ުއެ ުފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. ުޑިވިޜަންހީތެރިކަން ުފައިނޭންސް ުއެންޑް ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ުުއޮފީސް 3ުއެކުލެވިގެންވަނީ

ުު-އެީއ:ުހިމެނޭުގޮތަށެވެ.ުސެކްޝަން

 ްއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންުސެކްޝަނ 

 ިުމަންޓްުސެކްޝަންުޔުޕްރޮކ

 ްފައިނޭންސްުސެކްޝަނ 
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ުުޑިވިޜަންުއެންޑްުޕްލޭނިންގއިލެކްޝަންސްުކޯޑިނޭޝަންު 3.2.4

ު ުމަތީން، ުޮގތުގެ ުާޤނޫނުތަކުގައިވާ ުބެހޭ ުއިންތިޚާބުތަކާ ުކުރާނީ ުޑިވިޜަނުން ުއިންތިޚާބުތައްުމި ުއިންސާފުވެރި މިނިަވން

ކޮމިޝަނުންުކުރާުމަސައްކަތްތަކާއިުދޭު ބޭއްވުމަށްޓަކައިުއިންތިޚާބުތަކުގެުމަސައްކަތްތައްުރާވައިުހިންގައިުބެލެހެއްޓުމާއި،

ު ުކުރަން ުކޮމިޝަނުން ުރާވައި ުރޭވުންތައް ުމުސްތަޤްބަލުގެ ުދުރު ުކުރުމަށްޓަކައި، ުހަރުދަނާ ނޑައަޅާފައިވާުޚިދުމަތްތައް ކަ

ުހިސާުބު ުތަފާސް ުގުޅޭ ުދާއިރާތަކާ ުއެކި ުއެކި ުކޮިމޝަނުގެ ުއަދި ުކުރުން ުވަޒަން ުަބލައި ުމިންވަރު ުކުރެވޭ ކަންތައްތައް

ުގުު ުމިކަމާ ުބެލެހެއްޓުމާއި ުއެއްކޮށް ުމަސައްކަތްތަކެވެ. ުކުރުމާބެހޭ ުޢާންމު ުދިރާސާތައްކޮށް ުކޯޑިނޭޝަންުޅޭ އިލެކްޝަންސް

ުު-އެއީ:ުހިެމނޭުގޮތަށެވެ.ުސެކްޝަނ2ުްއެކުލެވިގެންވަނީުުންއެންޑްުޕްލޭނިންގުޑިވިޜަ

 ްުސެކްޝަންުކޯޑިނޭޝަންުއިލެކްޝަނ

 ުުސެކްޝަންޕްލޭނިންގ

ުުއެންޑްުއައި.ސީ.ޓީުޑިވިޜަންުރަޖިސްޓްރޭޝަން 3.2.5

ު ުބެލެހެއްޓުމާއި، ުއެކުލަވާލުމާއި، ުރަޖިސްޓަރީ ުމީހުންެގ ުޙައްޤުލިބިފައިވާ ުދިނުމުގެ ުވޯޓު ުކުރާނީ ުޑިވިޜަނުން ސިޔާސީުމި

ުގުޅޭު ުޓެކްނޮލޮޖީއާ ުއިންފޮމޭަޝން ުބޭނުންވާ ުކޮމިޝަނަށް ުބެލެހެއްޓުމާއި، ުރަޖިސްޓަރީ ުމެންބަރުންގެ ޕާޓީތަކުގެ

ުމަސައްކަތްތަކެވެ. ުއެންމެހައި ުދިނުމުގެ ުޤާއިމްކޮށް ުއެއްގޮތަށް ުޒަމާނާ ުުމަސައްކަތްތައް ުއެކުލެވިގެންވަނީ ުޑިވިޜަން 2ުމި

ު-ެއއީ:ުސެކްޝަނެއްުހިމެނޭުގޮތަށެވެ.

 ުްުރަޖިސްޓްރޭޝަންުސެކްޝަނ

 ުްއިންފޮރމޭޝަންުކޮމިޔުނިކޭޝަްނުޓެކްނޮލޮޖީުސެކްޝަނ 

ުލީގަލްުއެފެއާޒްުއެންޑްުޕޮލިޓިކަލްުޕާޓީސްުރެގިއުލޭޝަންުސެކްޝަންުު 3.2.6

ުގުޅޭުުމި ުކޮމިޝަނާ ުމަސައްކަތްތަކާއި، ުކުރަންޖެހޭ ުގޮތުން ުކުރުމުގެ ުރެގިއުލޭޓް ުޕާޓީތައް ުސިޔާސީ ުކުރާނީ ސެކްޝަނުން

 މަސައްކަތްތަކެވެ.ޤާނޫނީު

ުއިންޓަރނަލްުއޮޑިޓްުޔުނިޓްުު 3.2.7

ުފެންވަރުު ުމިންވަރާއި ުކުރެވޭ ުމަސައްކަތްތައް ނޑައެޅިފައިވާ ުކަ ުކުރުމަށް ުއެކިއެކިުސެކްޝަންތަކުން ުއިދާރާގެ ކޮމިޝަނުގެ

ުޗެކް ުބަލައި ުއެއްގޮތަށްޯތ ުގަވާއިދާ ުޤާނޫނާއި ުއެކަމާގުޅޭ ުކުރެވެމުންދަނީ ުަކންކަްނ ުއިްނތިޚާބާބެހޭ ކުރުމާއިުބަލައި،

ުއެއްގޮތަްށތޯު ުުއޞޫލުތަކާ ުއޮންނަ ުކުރަން ުއެކަން ުކުރެވެނީ ުޕްރޮކިޔު ުތަކެތި ުިޚދުމަތާއި ުހޯދޭ ުއިދާރާއަށް ކޮމިޝަނުގެ

ުބެލުމެވެ.

ު
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ުުބަދަލުުއައިުުމަޤާމްތަކަށްުކޮމިޝަނުގެު 3.3

ުކޮމިޝަންގެުވަޒީފާއަށްުއަލަށްުގުޅިވަޑައިގެންފައިވާުމުވައްޒަފުންުއަހަރުގެުވަނ2017ުަ

ުކްލެސިފިކޭޝަންު ޚްުދެއްވިުތާރީުވަޒީފާ  ނަން އެޑްރެސްުދާއިމީ މަޤާމް

 ފާތިމަތުުއަުޒރާު ގ.ފްލާަވރްސވީޓް،ުމާލެު ރިސެޕްަޝނިސްޓްު 3ޖީ.އެސްު 2017ޖަނަވަރ09ުުީ

 ސީނިައރުއޮިފސަރ 1އެމް.އެސްު 2017ުޖަނަވަރ09ުީ
ނޑުފެންަނގެ،ު ކަ

 ގއ.ނިލަންދޫު
 ޝަހްނީޒާުަޝރީފްު

 ޢަބްުދއްަރޙްާމންުޞަލާޙްުަރޝީދުު ރޯޒް،ުކ.ހުރާު ޑިރެކްޓަރ 1އީ.އެކްސްު 2017ޖަނަވަރ22ުުީ

 އަުޙމަދުުޝާިހދުު އިުރދޭާމގެ،ުލ.ުކަލައިދޫު މެއިންޓަަނންސްުއޮިފސަރ 4އެސް.އެސްު 2017ޖަނަވަރ30ުުީ

 ޝާފިޢާުމުަޙއްަމދުު ޝާޔާ،ުމ.މުަލއްު އޮފިަސރ 3ޖީ.އެސްު 2017ޖަނަވަރ30ުުީ

 އާިއޝަތުުސުަޒއިނާުޫމސާު ޕިންކްުފްލާވަރ،ުއއ.ފެިރދޫު އޮފިަސރ 3ޖީ.އެސްު 2017ފެބްރުއަރ02ުުީ

 1އެމް.އެސްު 2017ފެބްރުއަރ19ުުީ
ސީނިައރުއެަކއުންޓްސްު

 އޮފިަސރ
 ފާތިމަތުުސަހުލާު ގ.ުސުލްޠާންުމަްނޒިލް

 އަްޙމަދުުޝިާފޒްު ހ.ުރަންުގމާެގ،ުމާލެު ޕްރޮކިުއމަންޓްުއޮފިަސރ 3ޖީ.އެސްު 2017މާރިޗ01ުުު

 އަހުަމދުުނޫޙްު ފަންރިޔާ،ުގއ.ުގެމަނަުފށިު ރިސެޕްަޝނިސްޓްު 3ޖީ.އެސްު 2017މާރިޗ01ުުު

 އަްޙމަދުުަނޝީދުު ގުލްޝަން،ުގއ.ާމމެންދޫު އޮފިަސރ 3ޖީ.އެސްު 2017ޖޫނ01ުުް

 މިްޤދާދުުهللاުޢަބްދު ފިލިގަްސދޮށުެގ،ުނ.މަަނދޫު އޮފިަސރ 3ޖީ.އެސްު 2017ޖޫނ01ުުް

 މަރިަޔމްުނާޢިމާު ބ.ދަަރވަްނދޫުއިަރމާެގ،ުު ސީނިައރުއޮިފސަރ 1އެމް.އެސްު 2017ޖޫނ11ުުް

 ޢަލީުވިސާމްު ސޫަރޖު،ުހދ.ުކުިރނބިު އޮފިަސރުމީޑިއާ 3ޖީ.އެސްު 2017ޖޫނ11ުުް

 އަްޙމަދުުއާިސމްު އަްއސޭިރ،ުދ.ަބނިޑދޫު ފައިނޭްނސްުއޮފިަސރ 3ޖީ.އެސްު 2017އޯގަސްޓ6ުުް

 ުހސައިންުއަްޙމަދުު މެރިްނވިލާ،ުރ.ރަްސގެތީމުު ޑްރަިއަވރ 4އެސް.އެސްު 2017އޯގަސްޓ5ުުް

 ޔަޢީޝްުއަްމޖަދުު ފުންދުނި،ުއއ.ުފެިރދޫު އޮފިަސރ 3ޖީ.އެސްު 2017ސެޕްޓެމްބަރ17ުު

 ދަހާުިއބްރާިހމްު ކަށިމާެގ،ުގދ.ުވާދޫު އޮފިަސރ 3ޖީ.އެސްު 2017ސެޕްޓެމްބަރ17ުު

 މަރިަޔމްުޝިޔާޒާު އަނުބަގސްދޮުށގެ،ުނ.ުަމނަދޫު ރިސެޕްަޝނިސްޓްު 3ޖީ.އެސްު 2017ސެޕްޓެމްބަރ17ުު

 ޢަލީުޙުސައިންު ފިނިރޯިޅ،ުދ.ަބނިޑދޫު އޮފިަސރ 3ޖީ.އެސްު 2017އޮކްޓޫބަރ23ުުު

2017ުއޮކްޓޫބަރ25ުުު ުދޮްނވެލި،ުމ.ިދްއގަރުު އޮފިަސރ 3ޖީ.އެސްު ުހަސަންުފާިއގްުޫމސާު

 ހާބިލްުހަސަންު މ.ރާުޅވެލި،ުކ.މާލެު ސީނިައރުައއިޓީުއޮފިަސރ 1އެމް.އެސްު 2017އޮކްޓޯބަރ01ުުު

 އޮފިަސރ 3ޖީ.އެސްު 2017ނޮވެންބަރ23ުުު
ހުޅުމާލެ،ުފްލެޓްނަްނބަރުު

07-2-6 
 ޢާއިޝަތުުފިާރޝާު
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 ވާުމުވައްޒަފުންވަކިކުރެވިފައިުހުރެުސަބަބުތަކާުއެކިުއެކިކޮމިޝަންގެުވަޒީފާއިންުުއަހަރުގެުވަނ2017ުަ

ވަކިކުރެއްވިުުވަޒީފާ
ުތާރީޚްު

 ނަން އެޑްރެސްުދާއިމީ މަޤާމް ކްލެސިފިކޭޝަންު

 ހުސްުނގެ،ުމ.ުމުަލއްު ފައިނޭްނސްުއޮފިަސރ 3ޖީ.އެސްު 2017ޖަނަވަރ17ުުީ
އާިއޝަތުުޖުަމއިޝާު

 ޢަބްުދސައްާތރުު

 ފާތިމަތުުޢަޒްރާު ގ.ުފްލާވަރސްވީްޓ،ުކ.މާލެ ރިސެޕްަޝނިސްޓްު 3ޖީ.އެސްު 2017ޖަނަވަރ25ުުީ

 އިްސމާޢީލްުރަީޝދުު މ.ުޖަންތަރިު ޑްރަިއަވރ 4އެސް.އެސްު 2017ޖަނަވަރ25ުުީ

 3ޖީ.އެސްު 2017ފެބްރުއަރ13ުުީ
އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވްު

 އޮފިަސރ
 ފާތިމަތުުނަތާޝާު އަނުބަގސްދޮުށގެ،ުލ.ިއސްދޫު

 3ޖީ.އެސްު 2017ޖަނަވަރ31ުުީ
ފޮރިންުރިލޭޝަްނސްު

 އޮފިަސރ
 ޙަްއވާުފިޒާު ރަސްަތރި،ުސ.ުހިަތދޫު

 4އެމް.އެސްު 2017ޖަނަވަރ25ުުީ
ސީނިައރުލީގަލްު

 އޮފިަސރ
 ިއސްމާޢީލްުލުބާނަތުު ބަހާީރވިލާ،ުގދ.ުތިނަދޫު

 އާިއޝަތުުސުަޒއިނާުޫމސާު ޕިންކްފްލާވަރ،ުއއ.ުފެިރދޫު އޮފިަސރ 3ޖީ.އެސްު 2017ޖޫނ22ުުް

 ޢަލީުވިސާމްު ސޫަރޖު،ުހދ.ުކުިރނބިު އޮފިަސރުމީޑިއާ 3ޖީ.އެސްު 2017ސެޕްޓެންބަރ07ުުު

 ފަޟްލާުއަްޙމަދުުޝަީހމްު ގ.ުޖިންަޖުރވިލާ މީޑިއާުއޮފަސރ 3ޖީ.އެސްު 2017ސެޕްޓެންބަރ27ުުު

 މިްޤދާދުުهللاުޢަބްދު ފިލިގަްސދޮށުެގ،ުނ.މަަނދޫު އޮފިަސރ 3ޖީ.އެސްު 2017އޯގަސްޓ24ުުް

 މަރިަޔމްުސަމްހާު އެަވރލާސްޓް،ުސ.ިހތަދޫު އޮފިަސރ 3ޖީ.އެސްު 2017އޮކްޓޫބަރ16ުުު

 2އެމް.އެސްު 2017ނޮވެންބަރ07ުުު

ސީނިައރު

އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވްު

 އޮފިަސރ

 އާމިނަތުުރަީޝދާު ހ.ުމޫންލައިޓްވެލީު

 4ޖީ.އެސްު 2017ނޮވެންބަރ30ުުު
އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވްު

 އޮފިަސރ
 ޢާއިޝަތުުިއސްމާޢީލްު މ.ުކަނަމަނަލޮޖްު

 1އެމް.އެސްު 2017ޑިސެންބަރ12ުުު
ސީނިައރުައއިޓީު

 އޮފިަސރ
 ހާބިލްުޙަަސންު މ.ުރާުޅވެލި،ުމާލެު

ުބަދަލުކޮމިޝަންގެުމުވައްޒަފުންގެުމަޤާމްތަކަށްުއައިސްފައިވާުުއަހަރުގެުވަނ2017ުަ

ުބަދަލުކުރެއްވިުވަޒީފާ
 ޚްުތާރީ

ުކްލެސިފިކޭޝަންު  ނަން އެޑްރެސްުދާއިމީ މަޤާމް

 ސީނިައރުއޮިފސަރ 1އެމް.އެސްު 2017ޖަނަވަރ09ުުީ
ޗަނބޭލީެގ،ު

 ގދ.ަފރެްސމާތޮޑާު
 މާޙާުއަފީފްު

 އާމިނަތުުއަޒީފާު ހުސްނުހީާނގެ،ުސ.ހުުޅދޫު އެިސސްޓެންޓްުޑިރެކްޓަރ 3އެމް.އެސްު 2017ޖަނަވަރ25ުުީ

 4އެމް.އެސްު 2017ޖޫނ01ުުް
ސީނިައރުލީގަލްު

 އޮފިަސރ
 هللاރިފްޢަތުުއަްބދު ކަރަންކާެގ،ުމ.ޭވވަށްު

 ޚަީދޖާުރަޝާު މ.މުސްތަާފާއބާދު،ުކ.މާލެު ޑިރެކްޓަރ 1އީ.އެކްސްު 2017ސެޕްޓެމްބަރ17ުު

 އަހުަމދުުޝިފާޒްު ހ.ުރަންުގމާެގ،ުމާލެު ސީނިައރުއޮިފސަރ 1އެމް.އެސްު 2017ޑިސެންބަރ24ުުު
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ުުޕްރޮގްރާމްތައްުތަމްރީނުުހިންގުނުުުބޭރުަގއިުރާއްޖެއިން  3.4

ުުއޮންުވޯޓަރުއެންޑްުކައުންޓިންގުކެޕޭސިޓީުބިލްޑިންގުޕްރޮގްރާމްު

ު(ސައުތުކޮރެއާު،އިންޗިއޯންގު،2017އޭޕްރީލ14ުުްު–2017ުއޭޕްރީލ4ުުް)

ުއްވުނުބޭުކޮރެއާގައިއުތުުސަުކޮށްގެންުއިންތިޒާމްުއިންުވެބް-އޭުމިއީު

ުއޮންުޕްރޮގްރާމްމިުުބިލްޑިންގުކެޭޕސިޓީުމެނޭޖްމެންޓްުއިލެކްޝަން"

ުކައުންޓިންގުއެންޑްުވޯޓިންގ ުުޕްރޮގްރާމެކެވެ." ގައިުޕްރޮގްރާމުުމި

ުފަ ުކޮމިޝަނުގެ ުބައިެވރިވެވަޑައިގެންނެވީ އެސިސްޓެންޓްުރާތުން

ުއިސްމާއިލްު ުޝަހުލާ ުުޑިރެކްޓަރ ުއޮފިސަރުއަދި ުލީގަލް ސީނިއަރ

ުއެވެ.ުهللاބްދުޢަތުުޢަރިފް

ުުކެޕޭސިޓީުބިލްޑިންގުފޯުވޯޓަރުއެޑިއުކޭޝަންު

ު(އިންޑިއާ، ނިއުދިއްލީ، 2017ޖޫނ23ުުްު–2017ުޖޫނ19ުުް)
 

ު ުބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީުމި ުފަރާތުން ުކޮމިޝަންގެ ޓްރެއިނިންގުގައި

ުޝާފިޔާުުސީނިއަރ ުއޮފިސަރ ުއަދި ުޝަރީފް ުޝަހުނީޒާ އޮފިސަރ

ުއެވެ.މުޙައްމަދުު

ު

ު
ު

ުުވާރކްޝޮޕްަތއްުޖަލްސާު،ސެމިނަރުބައިވެިރވިުބޭރުންުާރއްޖޭންުރާއްޖެއާއިު 3.5

ުނޭޝަނަލްުވޯޓަރސްުޑޭު

ުު(ނިއުދިއްލީ،ުއިންޑިއ2017ުާޖެނުއަރ26ުުީު–2017ުޖެނުއަރ24ުުީ)

ުއަދިުުޑޭުވޯޓާރސްުނެޝަަނލްުޑިއާގެުނިއުުދިއްލީގައިުބޭއްވުނުއިންމިއީު

ރސްުވޯޓާުފިއުޗަރުއެންޑްުޔަންގްުއެމްޕަވަރިންގުފޯުސްޓްރެޓެޖީ

ުކޮިމޝަނުގެު ުފަރާތުން ުކޮމިޝަނުގެ ުޕްރޮގްރާމުގައި ުމި ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

ުބާޤިރުުޝަބާުފާތިމަތުުއޮފިސަރުއަދިުސުލައިމާންުއަޙްމަދުުުރައީސް

ުުބައިވެރިވެުވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
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ު

ުުުރީޖަނަލްުހެޑްުއިލެކްޝަންސ2017ުުްއިލެކްޝަންުވިސިޓްުޕްރޮގްރާމްުފޯު

ު(ުޖަކާޓާ، އިންޑޮނޭޝިއާ،2017ުފެބްރުއަރ16ުުީު–2017ުފެބްރުއަރ13ުުީ)ު

ު ުވެރިރަމިއީ ު"އިލެކްޝަންުއިންޑޮނޭޝީއާގެ ުބޭއްވުނު ުޖަކާޓާގައި ށް

ު ުފޯ ުޕްރޮގްރާމް ުއިލެކްޝަންސް"2017ުުވިސިޓް ުހެޑް ރީޖަނަލް

ުކޮމިޝަނުގެުޕްރޮގްރާމެ ުފަރާތުން ުކޮމިޝަނުގެ ުޕްރޮގްރާމުގައި ުމި ކެވެ.

ުރައީ ުމުސްނާއިބު ުއަމްޖަދު ުއަުފާޠަސް ުއަކްރަމްުމަދުޙްމެންބަރ

ުބައިވެރިވެުވަޑައިގެންނެވިއެވެ.ު

ު

ު

 

ުވަނަުބައްދަލުވުނ7ުުްއިންތިޚާބުތަކުގެުހިންގުންުހަރުދަނާުކުރުމަށްުބޭއްވުނުު

ުު(ުބޯޖޯމީ، ޖޯޖިއާ، 2017ފެބްރުއަރ28ުުީު–2017ުފެބްރުއަރ27ުުީ)ު

މަދުުޙްއަރައީސްުުކޮމިޝަނުގެުކޮމިޝަންެގުފަރާތުންުުމިުބައްދަލުވުމުގައި

ުއިޝަތުުޔުޝްފާުޝާކިރުޢާއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓަރުއަދިުުސުލައިމާން

ުބައިވެރިވެުވަޑައިގެންނެވިއެވެ.ު

ު

ު

ުވަނަުޖެނެރަލްުއެސެމްބްލ3ުުީއޭވެބްގެު

، ރޮމޭނިއާ، 2017ސެޕްޓެމްބަރ3ުުު–7201ުުއޮގަސްޓ31ުް)

ު(ުޓްބިއުކަރެސް

ު ުުއެސެމްބްލީގައިމި ުފަރާތުން ުކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކޮމިޝަނުގެ

ުޢީއިސްމާ ުޙަލް ުުމްޙީބްދުއްރަޢަބީބު ުއަދި މާންުޙްބްދުއްރަޢަޑިރެކްޓަރ

ުުބައިވެރިވެުވަޑައިގެންނެވިއެވެ.ުުރަޝީދުުޙްސަލާ

ު

ު

ު
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ުއިލެކްޝަންުމެނޭޖްމަންޓްުބޮޑީސްުސައުތްުއޭޝިއަންުވަނ8ުުަ

ު(ުކާބުލް، އަފްޣާނިސްތާން،2017ުސެޕްޓެމްބަރ23ުުު–2017ުުސެޕްޓެމްބަރ22ު)

ު ުފަރާތުން ުކޮމިޝަނުެގ ުއެސެމްބްލީގައި ުރައީމި ުއަމްނާިއބު ޖަދުުސް

ުއޮފިސަރުފާސީނިއަރުއެޑްމިނިސްޓް، ފާޞްޠަމު ުޠިރޭޓިވް ުޒުހުދާ އަދިުމަތު

ުބައިވެރިވެުވަޑައިގެންނެވިއެވެ.ުުޙާއޮފިސަރުމަރްޔަމްުސަމް

ު

ުުކުުރންުއޮްބޒާވްުއިންތިޚާބުތައްުބޭްއވުނުުުބޭރުަގއިުރާއްޖެއިންު 3.6

ުވިސިޓަރުޕްރޮގްރާމްުުއިލެކްޝަންު

ުއިކުއެޑޯ،ުކިއުޓޯ(ުު،2017ުފެބްރުއަރ22ުުީު–2017ުފެބްރުއަރ16ުުީ)ު

ުއޭ ުމިއީ ުބޭއްވުނުުުޖެނެރަލްުކުއިޓޯގައިުވެރިރަށްުއެކުއަޑޯރގެުއިންތިޒާުމކޮށްގެންުއިންުވެބް. ުކުރުމަށް ުއޮބްޒާރވް އިލެކްޝަްނ

ޙުސެއިންުުޑިރެކްޓަރުއެސިސްޓެންޓްުއަދިުޝަކީލުުމުހައްމަދުުމެމްަބރުުކޮމިޝަންުފަރާތުންުދަތުރެކެވެ.ުމިުދަތުރުގައިުކޮމިޝަންގެ

ުފައިސަލްުބައިވެރިވެުވަޑައިގެންނެވިއެވެ.ު

ުވަނަުރިޔާސީުއިންތިޚާބުުއޮބްޒާރވްކުރުނ19ުުް

ު(ުުސޯލް، ސައުތުކޮރެއާ، 2017ުމެއ10ުިު–2017ުުމެއ4ުި)ު

ު ުދަތުރުގައި ުޢީއިސްމާުެމންބަރުުުކޮމިޝަންުފަރާތުންުކޮމިޝަންގެމި ޙަބީުބުލް

ު ުއަދި ުއަޢަބްދުއްރަޙީމް ުޑިރެކްޓަރ ުމުޙްއެސިސްޓެންޓް ބައިވެރިވެުުޒްޢާމަދު

ުވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

 

ުުތުރުކީގެުއިންތިޚާބީުނިޒާމްުއޮބްޒާވްުކުރުންުު

ުއަންކާރާ(ުުތުރުކީ،2017ުސެޕްޓެމްބަރ22ުުު–2017ުސެޕްޓެމްބަރ16ުު)

ުމިުުއިލެކްޝަންސްުުތރުކީގެުކުރެއްވުމަށްޓަކައިުއޮބްޒާވްުނިޒާމްުުއިންތިޚާބީުތުރުކީގެުމިއީ ުޕްރޮގްރާމެކެވެ. ުބޭއްވުނު ކޮމިޝަނުން

ުކޮމިޝަނުގެ ުފަރާތުން ުކޮމިޝަނުގެ ުބައިވެރިވެުުޝަކީލްުއްމަދުޙަމުުމެމްބަރުއަދިުސުލައިމާންުމަދުޙްުއަުރައީސްުޕްރޮގްރާމްގައި

ުުވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ު
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ުޖޯޖިއާުނިސިޕަލްުއިލެކްޝަންުއޮފްުމުު

ު(ުުޓިްބލީސް، ޖޯޖިއާ، 2017ުއޮކްޓޯބަރ21ުު–2017ުުއޮކްޓޯބަރ19ު)ު

މުޙައްމަދުުޝަކީލްުއަދިުުމެންބަރުުކޮމިޝަންުފަރާތުންުކޮމިޝަންގެމިުދަތުރުގައިު

 ޙަސަންުޒަކަރިއްޔާުބައިވެރިވެުވަޑައިގެންނެވިއެވެ.ޑިރެކްޓަރު

ުއިންތިޚާބީުނިޒާމްުއޮބްޒާވްުކުރުންުުުތައިލެންޑުގެު

 (ތައިލެންޑް،ުބެންކޮކް، 2017ނޮވެމްބަރ17ުުު–2017ުނޮވެމްބަރ13ުު)

ު ުއޮބްޒާވްުުނިޒާމްުއިންތިާޚބީުތައިލެންޑްމިއީ

ކުރެވުނުުުބެންކޮކަށްުެވރިރަށްުތައިލެންގެުކުރެއްވުމަށްޓަކައި

ުދަތުރުގައިުޓުއަރުސްޓަޑީ ުމި ުކޮމިޝަންގެުުދަތުރެކެވެ.

ުސުލައިމާން،ުމަދުޙްއަުރައީސްުކޮމިޝަންގެުފަރާތުން

ުއިސްމާއިލްުުމެމްބަރުފާ،މުސްޠަުުއަމްޖަދުުރައީސްުނައިބު

ުމެމްބަރުއަކްރަމް،ުމަދުޙްއަުމެމްބަރުމް،ޙީބްދުއްރަޢަުބުބީޙަ

ުއޮފިސަރުއައިޓީުސީނިއަރުއަދިުފައިސަލްުސައިންޙުުޑިރެކްޓަރުއެސިސްޓެންޓްުރަޝާ،ުޚަދީޖާުޑިރެކްޓަރުޝަކީލް،ުއްމަދުޙަމު

ުބައިވެރިވެުވަޑައިގެންނެވިއެވެ.ުުއުނައިސްުهللاއަބްދު

ު

ު

ުންޑްުޕްރްވިންޝިއަލްުއެސެމްބްލީުހައުސްުއޮފްުރެޕްރެޒެޏްޓޭޓިވްސްުއެު

ު(ުުކަތަމަންޑޫ، ނޭޕާލް، 2017ުޑިސެމްބަރ9ުު–2017ުުޑިސެމްބަރ5ު)ު

ު ުދަތުރުގައި ުއަޙްމަދުުުފަރާތުންުކޮމިޝަންގެމި ުރައީސް ކޮމިޝަނުެގ

ުސަހުލާު ުފާޠިމަތު ުއޮފިސަރ ުއެކައުންޓްސް ުސީނިއަރ ުއަދި ސުލައިމާނު

ުބައިވެރިވެުވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ު

 

ު
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ުބައްދަލުވުންތައްުުޭބއްވުނުުުފަރާތްތަކާއެކުުބޭރުގެ 3.7

ުއާއިުގުޅިގެންުބޭއްވުނުުބައްދަލުވުނ2017ުުްލޯކަލްުކައުންސިލްތަކުގެުއިންތިޚާބުު

ު(2017ުުުފެބްރުއަރ15ުީ)ު

ު ުބައްދަލުވުމަކީ ުޕްރޮގްރާމުުމި ުޑިވެލޮޕްމެންޓް ުނޭޝަންސް ޔުނައިޓެޑް

ުިމުު)ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ( ުބައްދަލުވުމެެކވެ. ުމަޝްވަރާ ުބޭއްވުނު އާއެކު

ު ުއިތުރުން ުކޮމިޝަނުގެ ުކޯޑިނޭޓަރުސުކުނޮޑާގެުޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީބައްދަލުވުމުގައި

 ގްރާމްުއެނަލިސްޓްުސަމްހާުނާސިރުުބައިވެރިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.ުޕްރޮ

 

އާއިުގުޅިގެންުބޭއްވުނ2017ުުުލޯކަލްުކައުންސިލްތަކުގެުއިންތިޚާބުު

ުވުންުބައްދަލުު

ު(2017ުުމާރޗ1ުުް)

ު ުބައްދަލުވުމަކީ ުމި ުބޭއްވުނު ުއާއިއެކު ުއެމްބެސެޑަރ މަޝްވަރާުޗައިނާގެ

ު ުއިތުރުން ުކޮމިޝަނުގެ ުބައްދަލުުވމުގައި ުމި ޗައިނާއިންުބައްދަލުވުމެކެވެ.

ުފުކަންގ ުވަން ުސަފީރު ނޑައަޅުއްވާފައިވާ ުކަ ވެުބައިވެރިުރާއްޖެ

 ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.ު

ުުުުބައިުތަކާބެހޭުޕާޓީުުސީުސިޔާު .4

ުުދަފްތަރުުޕާޓީތަުކގެުސިޔާސީު 4.1

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

ު 16ުުޤާނޫނުގެ ުމާއްދާގެ ުފުރިހަމަކުރެވި،1،2،3،4،5ުުވަނަ ުކަްނކަން ުބުނެފައިވާ ުގައި ުޕާޓީތަކުން ުމަޢުލޫމާުތުސިޔާސީ ހޯަދންޖެހޭ

ުހޯދުމަށްުލިޔުމުންުއެދި،ުދަފްތަުރުވަނީުއަޕްޑޭޓްުކުރެވިފައެވެ.

ުު-އާުހަމައަށްުސިޔާސީުޕާޓިތަކުގެުމެންބަރުންގެުޢަދަދު:7201ުޑިސެމްބަރ31ުު

 ސިޔާސީުޕާޓީ މެންބަރުންގެުޢަދަދުު

29759ު  މޯލްޑިިވއަންުިޑމޮކްރެޓިކްުޕާޓީ

 ދިވެިހަރއްޔިތުްނގެުޕާޓީ 3569

ުއަދާލަތުުޕާޓީު 7134

 ޖުމްޫހރީުޕާޓީ 10225

 ޕްރޮްގރެިސވްުޕާޓީުއޮފްުމޯލްިޑވްސްު 45865

 މޯލްޑިްވސްުޑިވެލޮްޕމެންޓްުއެލަޔަްނސްު 10537
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ުުބަދަލުުައއިުދަފްތަރަށްުޕާޓީގެުސިޔާސީ 4.2

ސިޔާސީުޕާޓީތަކުގެުއިސްުމެންބަރުންނާއިުކައުންސިލްުމެންބަރުްނގެުލިސްޓަށްުއަންނަުބަަދލުތައްުޕާޓީއިންުއެންގުމުން،ުވާނީުބަދަުލު

ުގެނެސްފައެވެ.ު

ު

ުުރަޖިސްޓަރީުމެންބަރުންގެުޕާޓީތަުކގެުސިޔާސީު 4.3

ު ުވޭތުވެދިޔަ ުއެހެން ުއެއްފަދައިން ުވަކިކުރުމުގެުުވަނ2017ުައަހަރުތަކެކޭ ުވެއްދުމާއި ުމެމްބަރުން ުޕާޓީތަކަށް ުސިޔާސީ އަަހރުވެސް

މަސައްކަތްުކުރެވި،ުސިޔާސީުޕާޓީތަކުގެުމެމްބަރުންގެުރަޖިސްޓަރީއަށްުއަންނަުބަދަލުތައްުވަނީުެބެލހެއްޓިފައެވެ.ުމިގޮތުންުސިޔާސީު

ުނިޝާ ުއިނިގލީގެ ުޖަހާފައިވާ ުފޯމުތަކުގައި ުމެމްބަރޝިްޕ ުހުށަހަޅާ ުޕޮލިސްުޕާޓީތަކުން ުމޯލްޑިވްސް ުމަސައްކަތް ުކަށަވަރުކުރުމުގެ ން

ުސައް ުތެރެއިން ުފޯމުތަކުގެ ުއައި ުކުރެވިގެން ުވެރިފައި ުނިާޝން ުއިނގިލީގެ ުކުރެވުނެވެ. ުހުށަހަޅައިގެން ުފޯމާއިުޙަސަރވިސްއަށް ވި

ުކުރެވި ުޙިއްސާ ުޕާީޓަތކާއި ުޢަދަދު ުފޯުމތަކުގެ ުބަ، ބާޠިލުވި ުބާޠިލުިވުސަބަބު ުޯފމުތައް ުކުރެވިފައިުބާޠިލުވި ުރައްދު ުޕާޓީތަކަށް ޔާންޮކށް

 ވާނެއެވެ.ު

ުމެން ުދަފްތަރުން ުއެޕާޓީގެ ުޕާޓީއަކުން ުުއނިކުރުމަްށުއެދުމުން،ސިޔާސީ ުރަޖިސްޓަރީވެފައިވާުުބަރަކު ުފަރާތަކުްނ،ުއެފަރާތެއް އަމިއްލަ

ކުންުސީދާުސިޔާސީުޕާޓީއިންުވަކިކުރުމަށްުއެދިުފޯމުުހުށަހެޅުމުންުއެފަރާތްތަްއުވަނީުޕާޓީއިންުވަކިކޮށްދެވިފައެެވ.ުއަމިއްލަުފަރާތްތަ

ުކޮމިޝަނަށް ުވަކިުއިލެކްޝަންސް ުއެދުމުން ުވަކިވުމަށް ުޕާޓީއިން ުސިޔާސީ ުޕާޓީގައިުުހށަހަޅައިގެން ުސީޔާސީ ކުރެވިފައިވާނީ

ުނުދީގެ ުވަކިކޮށް ުއެދުމުން ުވަކިކޮށްދިނުމަށް ުހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، ުނޭނން ުރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާނަމަ ުޕާޓީއެއްގައި ުސިޔާސީ އަދިުގި

ުވަކި ުޕާޓީއަކުން ުސިޔާސީ ުޙާލަތްތަކުގައި ުނޫން ުމި ުވާނަމައެވެ. ުކަމުގައި ުސަބަބެއް ުޒަރޫރީ ުސަބަބަކީ ުއެދޭ ުއެދިުވަކިވާން ވުމަށް

ުރަޖިސްޓަހުށަ ުހަމަޖެހިފައިަވނީ ުއިތުރުންވެހަޅަން ުމީގެ ުޕާޓީއަކަށެވެ. ުސިޔާސީ ުޕާޓީއެއްގައިުރީކުރެވިފައިވާ ުސިޔާސީ ސް

ުރީވެފައިުނުވާކަމުގެުލިޔުންުހޯދުމަށްުއެދިުހުށަހެޅިުފަރާްތތަކަށްުއެލިޔުންުދޫކުރުމުގެުމަސައްކަތްވެސްުކުރެވުނެވެ.ރަޖިސްޓަ

ުޤަ ުއަސާސީ ުޕާޓީގެ ނޑުތަކާއި ުމިންގަ ުސުލޫކީ ުޕާޓީއިންުޚިވާއިދާއި ުއެދި ުވަކިކޮށްދިނުމަށް ުޕާޓީއިން ުމެންބަރުން ުސަބަބުން ލާފުވުމުގެ

ުހުށަހެޅުމުންުއެުފަރާތްތައްުވަނީުޕާޓީގެުރަޖިސްޓަރީއިންުއުނިކުރެވިފައެވެ.ުމިގޮތުންުއުނިކުރެވޭުމެންބަރަކީުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެު

ުމެންބަރެއް ުމެުއިއްޒަތްތެރި ުއެ ުއިދާރާއަށްުންކަމުގައިވާނަމަ، ުމަޖިލީހުގެ ުރައްޔިތުންގެ ުއެޕާޓީއަށާއި ުވަކިކުރެވުނުކަން ުޕާޓީން ބަރެއް

ުވާނީުއެންގިފައެވެ.ު

ު

ު
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ުުރިޕޯޓްުއަހަރީުއަދިުރިޕޯޓްުއޮޑިޓްުހުށަހަޅާުޕާޓީތަކުންުސިޔާސީު 4.4
ު

ރިޕޯޓުުލިބުނުުުއޮޑިޓް
 ތާރީޚްު

ރިޕޯޓުުުއޮޑިޓް
 ބެންޖެހޭުާތރީޚްުލި

ިރޕޯޓުުލިބުނުުުއަހަރީ
 ތާރީޚްު

ިރޕޯޓުުުއަހަރީ
 ާތރީޚްުލިބެންޖެހޭު

 # ނަންުުޕާޓީގެ

 1 އެމް.ޑީ.ޕީު 2017މާރޗ01ުުް 2017މެއ10ުުި 2017މެއ09ުުި 2017މެއ08ުުި

 2 ޑީ.އާރު.ޕީު 2017މާރޗ01ުުް 2017މާރޗ01ުުް 2017މެއ09ުުި 2017އޭޕްރިލ27ުުް

 3 ޢަދާލަތުުޕާޓީ 2017މާރޗ01ުުް 2017މެއ08ުުި 2017މެއ09ުުި 2017މެއ08ުުި

 4 ޖުމްޫހރީުޕާޓީ 2017މާރޗ01ުުް 2017ފެބްރުއަރ02ުުީ 2017މެއ09ުުި 2017މާރޗ15ުުު

 5 ޕީ.ޕީ.އެމްު 2017މާރޗ01ުުް 2017މާރޗ01ުުް 2017މެއ09ުުި 2017މެއ08ުުި

 6 އެމް.ޑީ.އޭު 2017މާރޗ01ުުް 2017ފެބްރުއަރ08ުުީ 2017މެއ09ުުި 2017ފެބްރުއަރ08ުުީ

ުުކުރުންުޖޫރިމަނާުޕާޓީތައްުސިޔާސީު 4.5

ވަނަުމާއްދާއިންުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނަށްުލިިބފައިވާުބާރުގ48ުުެ)ސިޔާސީުޕާޓީގެުޤާނޫނު(ުގ2013/4ުުެޤާނޫނުުނަްނބަރުު

ުޖޫރިމަނާުކުރެވިފައިވެއެވެ.ުުތަކާހުެރުސިޔާސީުޕާޓީތައްުވަނީސަަބބުދަށުންުއަންނަނިވިު

 ޕާޓީުޖޫރިަމނާުކުެރވުނު އަަދދުު ސަަބބުު

ު ުޤާނޫުނގެ ުޕާޓީގެ ު)7ުސިޔާސީ ު)ހ(ގެ ުމާއްާދގެ 2ުވަނަ ުއާއި ުމާްއދާެގ44ުު( ވަނަ

ުއާއި ުިޚލާފަށްުު،)ޅ( ުޤާނޫނާ ުމިނިަވންކަުމގެ ުއުޅުުމގެ ުއެްއެވ ސުްލޙަެވރިކަާމއެކު

ު ުއެކައުންުޓަގއި ުުޓވިޓަރ ުަރސްމީ 2017ުުއެޕާޓީގެ 15ުުއޮގަސްޓު 16:30ުދުވަުހގެ

 ފުލުސްުއޮފީސްުކުިރމައްަޗށްުއެްއުވމަށްުގޮވާލާަފއިަވތީު

 ދިވެިހަރއްޔިތުްނގެުޑިމޮކްރަޓިކްުޕާޓީު 60,000

ުކުރުންުމުޢާމަލާތްުޕާޓީތަކާުސިޔާސީު 4.6

ުޖެހޭު ުރައްދުކުރަން ުޕާޓީތަކަށް ުސިޔާސީ ުބައެއް ުސަބަބުން ުނެތުމުގެ ުހުޅުވާފައި ުއޮފީސް ުޕާޓީގެ ުއެއްފަދައިން ކުރީއަހަރުތަކެކޭވެސް

ުކުރެވިފައިނުވާތީ ުރައްދު ުހިއްސާކޮށްފައިނުވާީތ،ުހުރިހާުުލިޔެކިޔުން ުމިކޮމިަޝނާ ުބަދަލުތައް ުައއިސްފައިވާ ުލިސްަޓށް ުކޮންޓެކްޓް އާއި

ުޕާޓީއަކަށްުވެސްުމިކަންުލިޔުމުންުއެންގުމަށްުވާނީުސިޓީއިންުއެދިފައެވެ.

ުުކުރުންުއިޢާދަުއުވާލުމާއިުޕާޓީތައްުސިޔާސީު 4.7

ުއުވާލެވިފައ2017ުެ ުޕާޓީއެއް ުއެއްވެސްުސިޔާސީ ުއަހަރު ުނުވެއެވެވަނަ ުއެއްއް ުޕާޓީ ުއައުުސިޔާސީ ުކޮށްފައެއްުު.ުއަދި ރަޖިސްޓަރީ

ުނުވެއެވެ.
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ުހިމެނުންުދަފްތަރުަގއިުޤަވާއިދުުއަސާސީުުޕާޓީތަުކގެުސިޔާސީު 4.8

ުޕީ.ޕީ.އެމްގ2017ުުެ ުއަދި ުފޮނުއްވާފައެވެ. ުމިކޮމިޝަނަށް ުވަނީ ުގެނައުމަށްފަހު ުބަދަލު ުދުސްތޫރައަށް ުޕާޓީގެ ުއަދާލަތު ުއަހަރު ވަނަ

ުގަވާއިދުގެުދަށުންުހަދާފައިވާުހިންގާުގަވާއިދުތައްވެސްުވަނީުމިކޮމިޝަނުގައިުދަފްތަރުުކުރެވިފައެވެ.އަސާސީު

ުުބައްދަލުވުންތައްުބޭްއވިުޕާޓީތަާކއެކުުސިޔާސީު 4.9

ތަކާއެކުުވެސްުބައްދަލުވުްނތަކެއްުބޭއްވުނެވެ.ުސިޔާސީުޕާޓީތައްުހިންގުމާުގުޅޭގޮތުންުމަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައިުވަިކވަކިުސިޔާސީުޕާޓީ

އަދިުުޖުމްހޫރީުޕާޓީގެުލޯގޯުަބދަލުކުރުމާުގުޅޭގޮތުންުއެޕާޓީއާއެުކުދެފަހަރެއްގެުމަތިްނުބައްދަލުުވްނތަކެއްުވަނީުބާއްވާފައެވެ.އެގޮތުންު

ުއެކު ުޕާޓީތަކާ ުސިޔާސީ ުމަޝްވަރާކުރުމަށް ުގުޅިގެން ުއިންތިޚާބާ ުކައުންސިލްތަކުގެ ުވާީނުުވެސްުލޯކަލް ުބައްދަލުވުންތަކެއް މަޝްވަރާ

ުުބާއްވާފައެވެ.

ުުތަފްޞީލްުގޮތުގެުޫދކުރެވިފަިއވާުފައިސާުޕާޓީތަކަށްުސިޔާސީ 4.10
 ސިޔާސީުޕާޓީު ފައިާސގެުޢަަދދުު ތާރީޚްު

25.05.2017 7,493,544.89ު  މޯލްޑިިވއަންުިޑމޮކްރެޓިކްުޕާޓީ

 ޖުމްޫހރީުޕާޓީ 2,714,527.06 25.05.2017

 ޕްރޮްގރެިސވްުޕާޓީުއޮފްުމޯލްިޑވްސްު 10,085,519.94 25.05.2017

 މޯލްޑިްވސްުޑިވެލޮްޕމެންޓްުއެލަޔަްނސްު 2,713,761.11 25.05.2017

ުދަޢުވާތައްުުކޮށްފައިވާުުކޯޓުތަކުގައިުުޝަރުޢީުުމައްޗަށްުުކޮމިޝަނުގެު .5

ުހަލީމަތުުއަހްމީމާ()VTR/2017ު/39ު:ނަންބަރުުޤަޟިއްޔާުޓްަރއިބިއުނަލްގެުުބެހޭުވަޒީފާއާު 5.1

ުނިމުނުުގޮތްުުދަޢުވާގެުޚުލާސާު

ުއިލެކްޝަްނސްުކޮމިަޝންެގު ުއަދާުކރަުމންދިަޔުަވގުީތުމިއީ ވަޒީފާ

ު ުއަުހމީލާ ުޙަލީމަތު ުޚިލާފަްށުލ.އިސްޫދ/އޯކިުޑމާެގ، ޤާނޫނާ

ުވަކިކޮށްަފިއވާ ނޑަައޅަިއދިނުުކަންވަޒީާފއިން ުއެފަރާުތެގުކަ ަމށާއި

ުެއދިުހުށަަހޅާފަިއވާުަމްއސަލައެެކވެ.ުވަޒީފާުހޯުދމަށް

ު

ުވަޒީާފއިްނު ުހުށަހެޅިަފރާތް ުމައްސަލަ ުޚިލާފަށް ުޤާޫނނާ ވަޒީާފއާބެހޭ

ުރުޖޫޢަކޮްށު ުއަނބުރާ ުއަލުން ުވަޒީާފއަށް ުައދާކުަރމުްނދިޔަ ުއޭނާ ވަކިކޮށްފަިއވާތީ

ުުމއްދަެތްއު ުވަކި ުފަރާތަކީ ުހުށަހެޅި ުަމއްަސލަ ުއެދިަފިއވީނަަމވެްސ، ދިނުމަށް

ނޑައެު ުވަޒީފާައްށުކަ ުކޮމިޝަްނގެ ުދަުށން ުެއއްަބސްުވމެްއގެ ުވަޒީާފގެ ޅިަފއިވާ

ުަމއްސަަލު ުޓްަރއިިބއުނަުލގައި ުަވީޒފާއާބެހޭ ުުމަވއްޒަފަކަްށވާތީާއއި، ނަގާަފއިވާ

ުޭއނާު ުފާއިތުވެަފިއވާތީ، ުުމއްަދތު ުެއއްަބްސުވމުގެ ުވަޒީާފގެ ހިނަގމުންަދނިކޮށް

ު ުެއަވޒީފާ ުއަނބުރާ ުއަލުން ުނެތްކަމަާށއި،ުއެދިަފއިާވގޮތަށް ުަތނެްއ ުރޖޫޢަކުރާނެ

ު ުާޤނޫުނގެ ުަވޒީފާާއބެހޭ ުގޮުތަގިއ29ުުނަމަެވސް ުބަދަުލގެ ުދަުށން ުާމއްާދގެ ވަނަ

ުރުިފޔ33،9999.93ުުާ ުނުަވދިހަުނވަ ުނުވަަސތޭކަ )ތިރީސްތިންހާްސ

ުަކނޑަައަޅއި، ުަނަގއިިދނުމަށް ުއިލެކްޝަްންސު ނުަވދިހަތިންލާރި( ދިނުމަށް

ުރުކޮށްަފެއވެ.ކޮމިޝަްނގެުމަްއޗަށްުޢަމު
ު

ު
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ުއަދާލަތުުޕާޓީ(ު)CV-C/2017ު/1367ު:ނަންބަރުުޤަޟިްއޔާުކޯްޓގެުސިވިލް 5.2

ުނިމުނުުގޮތްުުދަޢުވާގެުޚުލާސާު

28ުުމިއީ،ު ުަރއްޔިތުްނެގ2015ުުނޮވެްމބަރު ުިދވެހި ުދުވަހު ވަނަ

ު ުިއން ުޕާޓީ ުޕާޓީިއްނުޑިމޮކްރެޓިކް ުޢަދާލަތު ިއންތިާޒމްކޮށް،

ުޤާޫނނުުުވިބަިއވެރިު ުޙަރަކާތްތަކަކީ ުިހންގާަފިއާވ ުމޒާހަާރގައި

ު 2013/4ުުނަންަބރު ުގެ ުޤާނޫނު( ުޕާޓީގެ ވަނ7ުުަ)ސިޔާސީ

ުމިިނވަންކަުމެގު ުއުޅުުމގެ ުެއއްެވ ުޞުލްަހވެރިަކމާއެކު ުއާއި މާްއދާ

ުޚިލާފުުޢަމަލުތަެކއްކަންުފާަހގަުކުރެިވގެން،ުޢަ ދާލަތުުޕާީޓުޤާނޫނާ

ުއިްނ75،000ުު ުރުފިޔާ( ުފަސްާހސް )ހަތްދިހަ

ުޕާޓީު ުޢަދާލަތު ުބުނެ ުކަމަށް ުޚިލާފަށް ުާޤނޫނާ ޖޫރިަމނާކޮށްފަިއވަނީ

ުއިންުިސވިލްުކޯޓަށްުހުށަހެޅިުަމއްސަަލެއކެވެ.

ު

ުމިުމަްއސަލައަކީުިމހާރުުކުިރއަށްދާުމަްއސަލައެެކވެ.

ު

 އަދާލަތުުޕާޓީ()CV-C/2016ު/1298ު:ނަންބަރުުޤަޟިްއޔާުކޯުޓގެުސިވިލްު 5.3

ުނިމުނުުގޮތްުުދަޢުވާގެުޚުލާސާު

ޢަދާލަތުުޕާޓީުއާއިުމޯލްިޑވިައންުޑިމޮކްރެޓިކްުޕާޓީުގުިޅގެްނު، މިއީު

24ުު ުުކިރ2015ުުމާރިޗު ުމާލެތެޭރގައި ުރޭ ުދުވަހުެގ ވަނަ

ުނަންަބުރު ުޤާނޫނު ުޙަރަކާތްތަަކކީ، ުހިންގާަފިއވާ މުޒާަހރާަގއި

2013/4ުު ުޕާޓީގެ ު)ސިޔާސީ ުގެ ުއާިއ7ުުޤާނޫނު( ުމާްއދާ ވަނަ

ޞުލްހަެވރިކަާމއެކުުއެްއވެުއުޅުުމގެުމިިނވަންކަުމގެުޤާނޫނާުޚިލާުފު

ު ުޕާޓީ ުޢަދާލަތު ުކުރެިވގެން، ުފާަހގަ 33،000ުޢަމަލުތަކެއްކަން

ުޤާޫނނާު ުޫޖިރމަނާކޮށްފަިއވަނީ ުިއން ުރުފިޔާ( )ތެއްތިީރސްހާސް

ޓަށްުހުށަެހިޅުޚިލާފަށްުކަމަށްުބުނެުަޢދާލަތުުޕާޓީުއިްނުސިވިލްުކޯ

ުމަްއސަލައެެކވެ.

ުމިުމަްއސަލައަކީުިމހާރުުކުިރއަށްދާުމަްއސަލައެެކވެ.

 ދާލަތުުޕާޓީ()އCV-C/2016ުަ/1369ުނަންބަރު:ުޤަޟިްއޔާުކޯުޓގެުސިވިލްު 5.4

ުނިމުނުުގޮތްުުދަޢުވާގެުޚުލާސާު

ު ުސިޔާީސ2016ުުމިއީ ުަބޖެޓުން ުަދއުަލތުގެ ުއަހަުރގެ ވަނަ

ުޕާޓީއަްށު ުޢަދާލަތު ުފައިސާ ނޑަައޅާފަިއވާ ުކަ ުދިނުމަށް ޕާޓީތަކަށް

ު ުބުނެ ުޚިލާފަށްަކމަށް ުަގވާިއދާ ުޤާނޫނާ ުޕާޓީުދީފައިުނވަނީ ަޢދާލަތު

ުއިންުިސވިލްުކޯޓަށްުހުށަހެޅިުަމއްސަަލެއކެވެ.

ުއެެކވެ.މިުމަްއސަލައަކީުިމހާރުުކުިރއަށްދާުމަްއސަލަ

ު
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 ދާލަތުުޕާޓީ()އCV-C/2016ުަ/2295ުނަންބަރު:ުޤަޟިްއޔާުކޯުޓގެުސިވިލްު 5.5

ުނިމުނުުގޮތްުުދަޢުވާގެުޚުލާސާު

ު 01ުުމިއީ، ުޕާޓީއިްނ2015ުުެމއި ުަޢދާލަތު ުރޭ ުުދވަުހގެ ވަނަ

ުބަިއވެިރިވު ުޕާޓީ ުޑިޮމކްރެޓިކް ުރައްޔިުތންގެ ުިދވެހި އިްސވެހުެރ،

ު ުހިންގާަފިއވާ ުނަންަބުރުމުޒާަހރާަގއި ުޤާނޫނު ޙަރަކާތްތަަކކީ،

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

ޞުލްހަެވރިކަާމއެކުުއެްއވެުއުޅުުމގެުމިިނވަންކަުމގެުޤާނޫނާުޚިލާުފު

ު ުޕާޓީ ުޢަދާލަތު ުކުރެިވގެން، ުފާަހގަ 69،000ުޢަމަލުތަކެއްކަން

ުޖޫިރމަނާކޮށްަފއިވަު ުިއން ުރުފިޔާ( ުުނވަާހސް ނީު)ފަސްދޮަޅސް

ުކޯޓަށްު ުޕާޓީުއިންުިސވިލް ުަޢދާލަތު ުބުނެ ުކަމަށް ުޚިލާފަށް ޤާނޫނާ

ުހުށަހެޅިުަމއްސަަލއެކެވެ.

ުމިުމަްއސަލައަކީުިމހާރުުކުިރއަށްދާުމަްއސަލައެެކވެ.

 ()އަލްޙާންުފަހުމCV-C/2017ުީ/332ުނަންބަރު:ުޤަޟިްއޔާުކޯުޓގެުސިވިލްު 5.6

ުނިމުނުުގޮތްުުދަޢުވާގެުޚުލާސާު

ު ުއިލެްކޝަންސް ުސިޔާީސުމިއީ، ުބަލަހައްޓާ ކޮިމޝަނުްނ

ުޕާޓީގެު ުޑިމޮްކރެޓިކް ުަރއްޔިުތންގެ ުިދވެހި ުދަފްތަުރގައި ޕާޓީތަކުގެ

ުމ.ފިނިވާގެ/ު ުބާޠިލްކޮށް ުއެކަްނ ުޮއވެ ުގޮުތގައި މެންަބރެްއގެ

ުފަރާތް(ުެގު ުުކރާ ުފަހުްނުދައުވާ ު)މީގެ ުފަުހމީ ކ.މާލެ،ުއަލްޙާން

ުޚިލާފަށ2016ުުްނޮވެްމބަރ28ުުނަންު ުަގާވއިދާ ަދއުލަތުްނުގައި

ުއަުލންު ުނަން ުަފރާތުގެ ުުކރާ ުދަުއވާ އުނިކޮށްފަިއވާތީ

ުދަފްަތރަްށު ުޕާޓީތަކުގެ ުސިޔާީސ ުކޮމިަޝނުގެ އިލެކްޝަންްސ

ުގޮުތަގިއު ުމެންަބެރއްގެ ުޕާޓީގެ ުޑިމޮްކރެޓިކް ުަރއްޔިތުްނގެ ދިވެހި

ުަމއްޗަްށު ުކޮމިަޝންެގ ުއިލެކްޝަްނސް ުއެދި ުކޮްށދިުނމަށް އިޔާދަ

ުިސވިލްުކޯޓަށްުހުށަހެޅިުަމއްސަަލއެކެވެ.ުއަުމރުކޮށްދިުނމަށްުެއދި

ު

ުިމު ުހާޟިުރވެފަިއނުާވތީ، ުޝަރީޢަތަށް ުފަރާތުްނ ުކުރާ ުދަުޢވާ ުމަްއސަލާަގއި މި

ުަފއެވެ.ލަުވަނީުަޝރީޢަތުންުބާޠިލްކޮށްމަްއސަ

ު

 ުޑެއިޖްުޕްރަިއވެޓްުލިމިޓެޑް()CV-C/2017ު/2168ުނަންބަރު:ުޤަޟިްއޔާުކޯުޓގެުސިވިލްު 5.7

ުނިމުނުުގޮތްުުދަޢުވާގެުޚުލާސާު

ު ުކައުންސިލްތަުކގ2017ުުެމިއީ، ުލޯކަލް ުޭބއްުވުނ ުއަހަރު ވަނަ

ުއިލެކްޝަްނސްު ުހެދުމަށް ުވީިޑއޯ ުޓްރެިއނިްނގ އިންިތޚާުބގެ

ުެވވުުނު ުދެެމދު ުލިމިޓެޑާއި ުޕްަރިއވެޓް ުޑެއިޖް ކޮމިޝަާނއި

ުހުށަހަޅާަފއިުނވާތީ،ު ުވީިޑޯއތައް ުތާީރޚަށް އެްއބަްސވުުމަގއިވާ

ު ުކޮިމޝަނުްނުއެްއބަްސވުން ުއިލެްކޝަންސް ބާޠިލްކޮށްލުމަށް

ުހުށަހަޅާފަިއާވު ުބުނެ ުޚިލާފަށްކަމަްށ ުޤާނޫނާ ނިންމާަފއިަވނީ

ުމަްއސަލައެެކވެ.

ުެވވިަފއިާވު ުދެެމދު ުލިމިޓެޑާ ުޕްރަިއވެޓް ުެޑިއޖް ުކޮމިަޝނާއި އިލެކްޝަންްސ

ުކަމުަގިއވާތީ،ުަމއް ުއެްއަބސްުވމާެއްއގޮތަށް ުބާޠިލްކޮށްަފއިަވނީ ަސލަުއެްއބަްސވުން

ުނެތްކަުމގަިއު ުތަެނއް ުނަގާދޭްނޖެހޭނެ ުަބަދލު ުހުށަަހޅާަފއިވާ ުފަރާތުން ހުށަހެޅި

ނަޑއަުޅްއވާުދެްއާވފައެވެ. ުސިވިލްކޯޓުންުަވނީުކަ

ު
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 )އެމް.ޑީ.ޕީުއަދިުޑީ.އާރް.ޕީ(HC-A/125ު/2017ުނަންބަރު:ުަޤޟިއްޔާުކޯޓުގެދިވެހިރާއްޖޭގެުހައިުު 5.8

ުނިމުނުުގޮތްުުދަޢުވާގެުޚުލާސާު

ު ުކޯޓުގެމިއީ، ުުިސވިލް CV-C/2015ުު/2188ނަންބަރ

ުެއމް.ޑީ.ޕީުއަދިުޑީ.އާރު.ީޕގެުމަްއސަލަުއިސްިތއުނާފްކުުރމަށްުއެދިު

ުހުށަަހޅާފަިއވާުަމްއސަލައެެކވެ.ފަރާތުންުހައިކޯޓަށްު

ުމިުމަްއސަލައަކީުިމހާރުުކުިރއަށްދާުމަްއސަލައެެކވެ.

ު(ލެކ.ހުޅުމާޚައިރާުތ،ު، ސަޢީދުهللاުޢަބްދު)HC-A/328ު/2015ު:ނަންބަރުުަޤޟިއްޔާުހަިއކޯޓްގެުދިވެހިރާއްޖޭގެ 5.9

ުނިމުނުުގޮތްުުދަޢުވާގެުޚުލާސާު

ު ުަނންބަރުމިއީ، ުޓްަރއިިބއުނަްލގެ VTR/2015ު/31ުަވޒީފާާއބެހޭ

هللاުމަްއސަލަުއިސްިތއުނާފްކުުރމަށްުެއދިުހުޅުމާލެ/ުަޚއިރާުތ،ުޢަބްދު

ު ުހުށަހެޅުން ުަހއިކޯޓަށް ުފަރާތުން ުއޮކްޓޯބަރ4ުުސަޢީުދގެ

ުުއެކެވެ.ހުށަހަޅާފައިވާުަމއްސަލ2015ުަ

ުނަްނބަރު ުޓްަރއިިބއުނަްލގެ ުމައްސަލVTR/2015ުަ/31ުވަޒީާފއާބެހޭ

ު ުހުށަަހޅާފަިއވާ ުުކރުމަށް ުިބނާކޮްށުއިސްތިޢުނާފް ުަމއްޗަށް ނުކުތާތަކުގެ

އެނިްނމުމަށްުބަދަުލގެންނަްނޖެހޭުަފދަުޝަރުޢީުައދިުާޤނޫނީުަސބަެބއްުފެންަންނު

ުނެތްކަމަށްުިދވެިހރާްއޖޭގެުަހއިކޯޓުންުަވނީުނިންަމވާފަެއވެ.

ު(ު ޕީު.ޑީ.އެމް)HC-A-SH/01ު/2017ނަންބަރު:ުޤަިޟއްޔާުހަިއކޯްޓގެުދިވެހިރާއްޖޭގެ 5.10

ުނިމުނުުގޮތްުުދަޢުވާގެުޚުލާސާު

ު ުނަންަބރު ުކޮިމޝަުނެގ ުއިލެކްޝަްނސް -CA(A)މިއީ،

ުކައުންސިލްތަކުގ2016/146ުުެ ުލޯކަލް ުދަށުން އިޢުލާނުގެ

ުޮކމިޝަްނއންު ުއިލެްކޝަންސް ުުކރިމަތިަލއި، އިންިތޚާބަށް

ުއަލުންު ުކެންޑިޑޭޓުން ުަޤބޫލުކޮށްފަިއާވ ކެންޑިޑަސީ

ުނިްނމުމަކީު ުނިންމާފަިއވާ ުމިޮކމިޝަުންނ ުކަމަށް ކުރިމަތިލާްނޖެހޭނެ

ުނިންެމވުންު ުއެ ުބުނެ ުނިްނެމވުެމއްކަމަްށ ުޚިލާފު ުޤާނޫނާ

ުަހއިކޯޓަށްު ުދިެވހިާރއްޭޖގެ ުއެމް.ޑީ.ީޕއިްނ ުއެދި ބާޠިލްކޮށްެދއްުވމަށް

ުހުށަހަޅާަފއިވާުއިންިތޚާބާުުގޅުންުހރިުަމްއސަލައެެކވެ.

ުޙާޟިރުވެަފއިުނވާތީ،ުިމު ުކޯޓަށް ުފަރާތުން ުހުށަހެޅި ުމައްސަާލގަިއ،ުމަްއސަލަ މި

ުިނންަމވާފަެއވެ.މަްއސަލަުބާޠިލްކުރުމަށްުދިެވހިާރއްޭޖގެުހައިކޯޓުންުވަނީު

ު

ު(ުއާމިނަތުުޝާދިޔާ/ުުމ.ޕިސްތާގެ)HC-A/70ު/2017ނަންބަރު:ުޤަިޟއްޔާުހަިއކޯްޓގެުދިވެހިރާއްޖޭގެ 5.11

ުނިމުނުުގޮތްުުދަޢުވާގެުޚުލާސާު

މައްސަލVTR/2016ުުުަ/53ުމިއީ،ުަވޒީފާާއބެހޭުޓްރަިއބިުއނަލްގެ

ު ުެއދި ުޝާދިާޔގެއިސްިތއުނާފްުކރުމަށް ުާއމިނަތު ުމ.ޕިްސާތގެ/

ުހުށަަހޅާފަިއވާުަމްއސަލައެެކވެ.ފަރާތުންުހައިކޯޓަށްު

ުމިުމަްއސަލައަކީުިމހާރުުކުިރއަށްދާުމަްއސަލައެެކވެ.
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ުޢާސިމްުހަތިހާ،/އޭދަފުށި.ބ)HC-A/459ު/2016ނަންބަރު:ުޤަިޟއްޔާުހަިއކޯްޓގެުދިވެހިރާއްޖޭގެ 5.12

ުު(ޢަބްދުލްސައްތާރު

ުނިމުނުުގޮތްުުދަޢުވާގެުޚުލާސާު

ުކޯޓުގެ މައްސަލCV-C/2015ުުަ/2302ުނަްނބަރުުމިއީ،ުސިވިލް

ު ުއެދި ުާއސިމްު/އޭދަފުށި.ބއިސްިތއުނާފްުކރުމަށް ުހަތިހާ

ުުޢަބްދުލްަސއްާތރު ުަހއިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފަިއވާުފަރާތުން

ުމަްއސަލައެެކވެ.

ުމިުމަްއސަލައަކީުިމހާރުުކުިރއަށްދާުމަްއސަލައެެކވެ.

ަހުއސް،ުމުޙައްމަދުުވަހީދުުމއ.ައއިވަރީ)SC-C/19ު/2017ނަންބަރު:ުޤަޟިއްޔާުކޯްޓގެސުޕްރީމްުދިވެހިރާއްޖޭގެ 5.13

ު(ުއިބްރާހީމް

ުނިމުނުުގޮތްުުދަޢުވާގެުޚުލާސާު

ު ުނަންަބރު: ުކޯޓުެގ ުސުޕްީރމް ުިދވެހިާރއްޭޖގެ -SC/2017މިއީ،

C/17ުުެޤަޟިއްާޔގެުޙުުކމަށްުރިޢާޔަތްޮކށް،ުރައްޔިުތންގެުަމޖިލީުހގ

ުއަްލއުސްާތުޛު ުމއ.ައއިަވރީަހއުސް ުެމންަބރު ުާދއިާރގެ ތުލުސްދޫ

ުެގއްލިްއޖެކަމަްށު ނޑި ުގޮ ުއިްބރާިހމްގެ ުަވހީދު މުަޙއްަމދު

ުނިްނމުންު ުނިންމާަފއިވާ ުކޮިމޝަނުން އިލެކްޝަންސް

ުވަ ުމުަޙއްަމދު ުއެދި ުއިްބރާހީްމުބާޠިލްކޮށްެދއްުވމަށް ީހދު

ުދިވެިހާރއްޭޖގެުސުޕްީރމްުކޯޓަށްުހުށަހަުޅއްވާަފިއވާުމަްއސަލައެެކވެ.

SC-C/17ު/2017މިަމއްސަާލގަިއ،ުިދވެިހރާްއޖޭގެުސުްޕރީްމުކޯޓުގެުނަްނބަރު:ު

ު ުޤާނޫުނުައސާީސގެ ުިދވެިހރާްއޭޖެގުޖުމްޫހރިއްާޔގެ ުޙުކުަމށްފަހު 74ުޤަިޟއްޔާގެ

ނޑަައޅަްނޖެހޭުތަނެއްުނެތްކަމަްށު ވަނަުމާްއާދގެުދަށުންުބަލައިުއިުތރުުޮގތެއްުކަ

ުދިވެިހާރއްޭޖގެުސުޕްީރމްުކޯޓުންަވނީުނިންމަވާަފެއވެ.

ު

ގއ.ވިލިނގިލި/ައޅިވިލާގެު،ުސައުދުު)SC-C/20ު/2017ނަންބަރު:ުޤަޟިއްޔާުކޯްޓގެސުޕްރީމްުދިވެހިރާއްޖޭގެ 5.14

ު(ޙުސައިން

ުނިމުނުުގޮތްުުދަޢުވާގެުޚުލާސާު

ު ުނަންަބރު: ުކޯޓުެގ ުސުޕްީރމް ުިދވެހިާރއްޭޖގެ -SC/2017މިއީ،

C/17ުުެޤަޟިއްާޔގެުޙުުކމަށްުރިޢާޔަތްޮކށް،ުރައްޔިުތންގެުަމޖިލީުހގ

ުއަިޅވިާލގެު /ު ުގއ.ވިލިނގިލި ުމެްނބަރު ުާދއިާރގެ ގއ.ވިލިނގިލި

ުއިލެކްޝަްނސްު ުގެއްިލއްޖެކަަމށް ނޑި ުގޮ ުހުސަިއންގެ ސަުއދު

ުެއދިު ުބާޠިލްކޮށްދެްއުވމަށް ުނިންުމްނ ުިނންމާަފއިވާ ކޮމިޝަނުން

ުިދވެހިާރއްޖޭު ުހުަސއިން ުކޯޓަށްުސަުއދު ުސުޕްީރމް ެގ

ުހުށަހަުޅއްވާަފިއވާުމަްއސަލައެެކވެ.

SC-C/17ު/2017މިަމއްސަާލގަިއ،ުިދވެިހރާްއޖޭގެުސުްޕރީްމުކޯޓުގެުނަްނބަރު:ު

ު ުޤާނޫުނުައސާީސގެ ުިދވެިހރާްއޭޖެގުޖުމްޫހރިއްާޔގެ ުޙުކުަމށްފަހު 74ުޤަިޟއްޔާގެ

ނޑަައޅަްނޖެހޭުތަނެއްުނެތްކަމަްށު ވަނަުމާްއާދގެުދަށުންުބަލައިުއިުތރުުޮގތެއްުކަ

ުދިވެިހާރއްޭޖގެުސުޕްީރމްުކޯޓުންަވނީުނިންމަވާަފެއވެ.
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ހއ.ދިއްދޫ/ފުނަމާގެ،ުޢަބްދުލްުލަތީފްު)SC-C/21ު/2017ނަންބަރު:ުޤަޟިއްޔާުކޯްޓގެސުޕްރީމްުދިވެހިރާއްޖޭގެ 5.15

ު(ުއްމަދުޙަމު

ުނިމުނުުގޮތްުުދަޢުވާގެުޚުލާސާު

ު ުނަންަބރު: ުކޯޓުެގ ުސުޕްީރމް ުިދވެހިާރއްޭޖގެ -SC/2017މިއީ،

C/17ުުެޤަޟިއްާޔގެުޙުުކމަށްުރިޢާޔަތްޮކށް،ުރައްޔިުތންގެުަމޖިލީުހގ

ުލަތީފްު ުަޢބްދުލް ،ު ުހއ.ދިްއދޫ/ުފނަމާގެ ުމެްނބަރު ުާދއިާރގެ ދިްއދޫ

ުކޮިމޝަނުްނު ުިއލެކްޝަންސް ުގެއްިލއްޖެަކމަށް ުޮގނޑި މުަޙއްަމދުގެ

ުލަތީފްު ުޢަްބދުލް ުެއދި ުބާޠިލްކޮްށދެްއުވމަށް ުނިންުމން ނިންމާަފއިވާ

ު ުހުށަހަުޅއްވާަފއިާވުމުަޙއްަމދު ުކޯޓަށް ުސުްޕރީްމ ިދވެިހރާްއޭޖގެ

ުމަްއސަލައެެކވެ.

SC-C/17ު/2017މިަމއްސަާލގަިއ،ުިދވެިހރާްއޖޭގެުސުްޕރީްމުކޯޓުގެުނަްނބަރު:ު

ު ުޤާނޫުނުައސާީސގެ ުިދވެިހރާްއޭޖެގުޖުމްޫހރިއްާޔގެ ުޙުކުަމށްފަހު 74ުޤަިޟއްޔާގެ

ނޑަ ައޅަްނޖެހޭުތަނެއްުނެތްކަމަްށުވަނަުމާްއާދގެުދަށުންުބަލައިުއިުތރުުޮގތެއްުކަ

ުދިވެިހާރއްޭޖގެުސުޕްީރމްުކޯޓުންަވނީުނިންމަވާަފެއވެ.

ު

ގއ.ަގއްދޫ/ރޯސްާމގެ،ުމުޙައްމަދުު)SC-C/21ު/2017ނަންބަރު:ުޤަޟިއްޔާުކޯްޓގެސުޕްރީމްުދިވެހިރާއްޖޭގެ 5.16

ުު(މަދުުމަނިކުޙްއަމީތުުއަ

ުނިމުނުުގޮތްުުދަޢުވާގެުޚުލާސާު

ު ުނަންަބރު: ުކޯޓުެގ ުސުޕްީރމް ުިދވެހިާރއްޭޖގެ -SC/2017މިއީ،

C/17ުުެޤަޟިއްާޔގެުޙުުކމަށްުރިޢާޔަތްޮކށް،ުރައްޔިުތންގެުަމޖިލީުހގ

ުުމަޙއްަމދުު ުގއ.ަގއްދޫ/ރޯްސާމގެ، ުެމންަބރު ުާދއިާރގެ މަޑުްއަވރި

ުއިލެކްޝަްނސްު ުެގްއލިއްޖެކަމަށް ުޮގނޑި ުމަނިކުގެ ުއަްޙމަދު އަމީތު

ުެއދިު ުބާޠިލްކޮށްދެްއުވމަށް ުނިންުމްނ ުިނންމާަފއިވާ ކޮމިޝަނުން

ުައމީތު ުކޯޓަށްުުމުަޙއްަމދު ުިދެވހިރާްއޖޭެގުސުްޕރީމް އަްޙމަުދުމަނިކު

ުހުށަހަުޅއްވާަފިއވާުމަްއސަލައެެކވެ.

SC-C/17ު/2017މިަމއްސަާލގަިއ،ުިދވެިހރާްއޖޭގެުސުްޕރީްމުކޯޓުގެުނަްނބަރު:ު

ު ުޤާނޫުނުައސާީސގެ ުިދވެިހރާްއޭޖެގުޖުމްޫހރިއްާޔގެ ުޙުކުަމށްފަހު 74ުޤަިޟއްޔާގެ

ނޑަައޅަްނޖެހޭުތަނެއްުނެތްކަމަްށު ވަނަުމާްއާދގެުދަށުންުބަލައިުއިުތރުުޮގތެއްުކަ

ުދިވެިހާރއްޭޖގެުސުޕްީރމްުކޯޓުންަވނީުނިންމަވާަފެއވެ.

ު

ު

ުދަޢުވާތައްުުކޮށްފައިވާުުކޯޓުތަކުގައިުުޝަރުޢީުުކޮމިޝަނުންު .6

ު(1803-1ުމާލެހިޔާު،ޒާހިރުުމުޙައްމަދު)HC-A/382ު/2016:ނަންބަރުުަޤޟިއްޔާުހަިއކޯޓުގެުދިވެހިރާއްޖޭގެ 6.1

ުނިމުނުުގޮތްުުދަޢުވާގެުޚުލާސާު

ުކޯޓުގެ ުިސވިލް މައްސަަލCv-C/2016ުު/53ު:ނަންބަރުުުމިއީ،

ު ުއެދި ުކޮމިޝަްނގެއިސްިތއުނާފްުކރުމަށް ފަރާުތންުުއިލެކްޝަްނސް

ުހުށަހަޅާަފިއވާުމަްއސަލައެެކވެ.ހައިކޯޓަށްު

ުމަްއސަލާ ުމި ުކޯޓުގެ ުިސވިލް ޤަޟިއްާޔCv-C/2016ުު/53ުނަންބަރުަގއި

ުޚިލާފަށްު ުހަމަތަާކއި ުޤާނޫނީ ުއަދި ުަޝރުޢީ ުޙުކުމަކީ ުކުރަްއވާފަިއވާ ބައްަލވާ

ުނުފެންނާީތ،ުުކުރަްއވާފަިއވާ ުއޮތްަކމަށް ުހަމަެއއް ުބެެލޭވނެ ޙުުކމެއްަކމަށް

ުއެަޤޟިއްާޔގެުޙުުކމަށްުތާޢީދުކޮށްުމިުަޤޟިއްާޔވަނީުނިްނމަވާަފެއވެ.
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ކ.ުގޅި/ސިޔާނާުމަންޒިލް،ުއަޙްމަދުު)SC-L/54ު/2017ުނަންބަރު:ުޤަޟިއްޔާުކޯުޓގެުސުޕްރީމްުދިވެހިރާއްޖޭގެ  6.2

ުު(ޝަބީން

ުގޮތްުނިމުނުުުދަޢުވާގެުޚުލާސާު

ުކުރިަމތިލާފަިއވާު ުިއންތިާޚބަށް ުކައުްނސިލްތަުކގެ ުލޯކަލް މިއީ،

ުކެންޑިަޑސީު ުޝަބީްނގެ ުައޙްަމދު ުމަްނޒިލް، ުސިޔާނާ /ު ކ.ގުޅި

ުއެަފރާުތގެު ުޤަބޫލުޮކށްފައިަވނިކޮށް، ުޮކމިޝަނުން އިލެކްޝަންސް

ުބާޠިލްކޮށްެދއްުވމަށާިއު ުއެެކންޑިަޑސީ ުއުިނވެފަިއވާތީ، ޝަރުެތއް

ުހިެމނޭ ުކަުއންސިލްުުއެފަރާތް ުރަށު ުކ.ގުޅީ ުޭބްއވުނު ގޮތަށް

ުއިލެކްޝަްނސްު ުއެދި ުދިުނމަށް ނޑަައޅައި ުކަ ުގޮތެއް އިންިތޚާާބމެދު

ުހުށަހަޅާފަިއވާު ުކޯޓަށް ުސުްޕީރމް ުދިވެިހާރއްޭޖގެ ކޮމިޝަނުން

ުމަްއސަލައެެކވެ.

ުސިޔާނާު /ު ުކ.ުގޅި ުކުރިމަތިލާފައިވާ ުއިންތިާޚބަްށ ުކައުންސިލްތަކުގެ ލޯކަލް

ުއަ ުފަާރތެއްަކމަްށުމަންޒިލް، ުފުރިަހމަުނވާ ުޝަރުޠު ުަޝބީންއަކީ ްޙަމދު

ުކަުއންސިލްތަުކެގު ުލޯކަލް ުހުަށހަޅާފަިއވަނީ ުަމއްސަލަ ުމި ހުށަހެޅިަނމަެވސް،

ުަމއްޗަްށު ުކެންޑިަޑސީގެ ުއެ ުާއއި ުކަަމށްވާތީ ުނިުމނުފަހުން ުާބއްަވއި އިންިތޚާބު

ުަމއް ުމި ުކާމިާޔުބކޮށްފައިުނވާތީ، ުއިންިތާޚބު ުޝަބީްނ ުއިތުރަްށުއަްޙމަދު ސަލަ

ުިމމަްއސަަލު ުނެތަތީ، ުތަެނއް ުަކނޑަައޅާނެ ުގޮތެއް ުއެާއމެދު ބަލައި،

ުބަލައިުނގަުތމަށްުިދވެހިާރއްޭޖގެުސުްޕރީްމުކޯޓުންުވަނީުނިންަމވާފަެއވެ.

ު

ު(ުމަރުޢުލަންދޫ/ރިލެކްސް،ުފަރީދާުުނ.)SC-E/05ު/2017ނަންބަރު:ުޤަޟިއްޔާުކޯުޓގެުސުޕްރީމްުދިވެހިރާއްޖޭގެ  6.3

ުނިމުނުުގޮތްުުޚުލާސާުދަޢުވާގެު

ުކުރިަމތިލާފަިއވާު ުިއންތިާޚބަށް ުކައުްނސިލްތަުކގެ ުލޯކަލް މިއީ،

ުއިލެކްޝަްނސްު ުކެންޑިޑަސީ ުޢުަމރުގެ ުފަރީދާ ނ.ލަންދޫ/ރިލެްކސް،

ުޝަރުެތއްު ުއެފަރާތުގެ ުަޤބޫލުކޮށްފަިއވަނިކޮްށ، ކޮމިޝަނުން

ުެއދިު ުާބޠިލްކޮށްދެްއވުމަށް ުއެެކންޑިަޑސީ އުިނވެފަިއވާތީ،

ުކޯޓަށްު ުސުޕްީރމް ުިދވެިހާރއްޭޖގެ ުކޮިމޝަނުން އިލެކްޝަންސް

ުހުށަހަޅާަފއިވާުަމްއސަލައެެކވެ.

ު ުއިްނތިާޚުބ ުކައުންސިލްތަުކގެ ުަޙްއޤ2017ުުުލޯކަލް ުބަިއެވރިުވމުގެ ގައި

މަރަށްުިލބިގެްނނުާވތީ،ުއެފަރާތަށްުއިންިތޚާުބަގިއުޢުުނ.ލަންދޫ/ރިލެްކސް،ުަފރީދާު

ުއިލެކްޝަ ުބާިޠލްުވާދަުކރެޭވނެކަމަށް ުިނންުމމަކީ ްނސްުކޮިމޝަނުންުނިްނމާފަިއވާ

ުިމު ުވަނީ ުކޯޓުން ުސުޕްީރމް ުިދވެިހރާްއޖޭގެ ނަޑއަަޅއި ުކަ ނިންުމމެއްަކމަށް

ުޤަިޟއްޔާުނިންަމވާަފއެވެ.

ު

/ކޯީޒވިލާ،ުއިމްރާންުގއ.ވިލިނގިލި)SC-E/04ު/2017ނަންބަރު:ުޤަޟިއްޔާުކޯުޓގެުސުޕްރީމްުދިވެހިރާއްޖޭގެ  6.4

ު(ުއަންވަރު

ުނިމުނުުގޮތްުުދަޢުވާގެުޚުލާސާު

ުކުރިަމތިލާފަިއވާު ުިއންތިާޚބަށް ުކައުްނސިލްތަުކގެ ުލޯކަލް މިއީ،

ުކެންިޑޑަީސު ުއަްނވަުރގެ ުިޢމްރާްނ ގއ.ވިލިނގިލި/ކޯީޒވިލާ،

ުއެަފރާުތގެު ުޤަބޫލުޮކށްފައިަވނިކޮށް، ުޮކމިޝަނުން އިލެކްޝަންސް

ުއުިނވެަފއިވާީތ،ުއެެކންޑިަޑީސު ުެއދިުޝަރުެތއް ބާޠިލްކޮށްެދއްުވމަށް

ުކޯޓަށްު ުސުޕްީރމް ުިދވެިހާރއްޭޖގެ ުކޮިމޝަނުން އިލެކްޝަންސް

ުހުށަހަޅާަފއިވާުަމްއސަލައެެކވެ.

ު ުއިްނތިާޚުބ ުކައުންސިލްތަުކގެ ުަޙްއޤ2017ުުުލޯކަލް ުބަިއެވރިުވމުގެ ގައި

ު ުއެފަރާތަްށުޢިގއ.ވިލިނގިލި/ކޯީޒވިލާ، ުލިބިގެްނނުވާީތ، ުައންވަަރށް މްާރން

ުނިްނމާފަިއާވުއިންިތޚާ ުޮކމިޝަނުްނ ުއިެލކްޝަންސް ުާވދަކުެރވޭނެަކމަށް ުބގަިއ

ުސުްޕރީްމު ުިދވެިހރާްއޖޭެގ ނޑަައަޅއި ުކަ ުިނންުމމެއްަކމަށް ުބާޠިލް ނިންުމމަކީ

ުކޯޓުންުވަނީުމިުޤަިޟއްޔާުނިްނމަވާަފެއވެ.

ު
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ތ.ވިލުފުށި/އޯޝަްނރީޑް،ުޙުސައިންު)SC-E/09ު/2017ނަންބަރު:ުޤަޟިއްޔާުކޯުޓގެުސުޕްރީމްުދިވެހިރާއްޖޭގެ  6.5

ުު(ޖަބީން

ުނިމުނުުގޮތްުުދަޢުވާގެުޚުލާސާު

ުކުރިަމތިލާފަިއވާު ުިއންތިާޚބަށް ުކައުްނސިލްތަުކގެ ުލޯކަލް މިއީ،

ުެކންޑިަޑސީު ުޖަީބންގެ ުޙުަސިއން ުޯއޝަްނރީޑް، /ު ތ.ވިލުފުށި

ުއެަފރާުތގެު ުޤަބޫލުޮކށްފައިަވނިކޮށް، ުޮކމިޝަނުން އިލެކްޝަންސް

ު ުެއދިުޝަރުެތއް އުިނވެަފއިވާީތ،ުއެެކންޑިަޑީސުބާޠިލްކޮށްެދއްުވމަށް

ުކޯޓަށްު ުސުޕްީރމް ުިދވެިހާރއްޭޖގެ ުކޮިމޝަނުން އިލެކްޝަންސް

ުހުށަހަޅާަފއިވާުަމްއސަލައެެކވެ.

ުކެންޑިޑޭެޓއްެގު ުއިންިތޚާުބަގއި ުކައުްނިސލްތަކުގެ ުލޯކަލް ުމަްއސަލާަގއި، މި

ުުހސައިން ުަޙއްޤު ުަބއިެވިރވުުމގެ ުލިިބގެންުނވާކަަމްށުުހައިޡިއްޔަުތން ޖަީބންނަށް

ނޑިާޔރުންުވަނީުިނންަމވާފަެއވެ. ުދިވެިހާރއްޭޖގެުސުޕްީރމްުކޯޓުގެުފަ

ު

ުހުށަހެޅުންުުއިޞްލާޙުުުބިލްތަކަށްުުގަވާއިދުތަކާއިުުޤާނޫނާއިުުއެކިއެކިު .7

 2017ުަުފެންނަުގެންނަންުކޮމިޝަނުންުުގަވާއިދުތަކަށްުޤާނޫުނތަކާއިުބަޔާންކޮށްފައިވާުތިރީގައިުތެރޭގައިުއަހަރުގެުވަނ

ުުހށަހެޅިފައިުުވަނީުބަދަލުތައް

 ު(ޤާނޫނުުޕާޓީގެުސިޔާސީ)2013/4ުުނަްނބަރުުޤާނޫނ 

 ުގެުގަވާއިދުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނ 

 ުުދިވެހިރާއްޖޭގެުއިދާރީުދާއިރާތައްުލާމަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤާޫނނު(2010/7ުޤާނޫނުުނަްނބަރ( 

 ުުއިންތިޚާބުތަކާެބހޭުޢާންމުުޤާނޫުނ(2008/11ުޤާނޫނުުނަްނބަރ( 

 ުުޯލކަލްުކައުންސިލްތަކުގެުއިންތިޚާުބގެުޤާނޫނު(2010/10ުޤާނޫނުުނަްނބަރ( 

 ުލޯކަލްުކައުންސިލްތަކުގެުއިންތިޚާބުގެުގަވާއިދ 

 ުުއިންތިޚާބުތަކާބެހޭުާޢންމުުގަވާއިދ 

ުުކަންތައްތައްުުކުރެވުނުުުގޮތުންުުއިދާރީުުގޮތުންުުކުރުމުގެުުހަރުދަނާުުހިންގުންުުކޮމިޝަނުގެު .8

ުޖަލްސާތައްުުރަސްމީުކޮމިޝަނުގެު 8.1

ފަހަރުުބޭއްވުމަށްުއިލެްކޝަންސްުކޮމިޝަންގެުޤާނޫނާިއ1ުުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަންގެުމެްނބަރުންގެުރަސްމީުޖަލްސާއެއްުމަހަކުު

ުގިނަ ުއަދަދަށްވުރެ ުމި ުގޮތެއްގައި ުއާންމު ުހިނދު، ުލާޒިމްކޮށްފައިވާ ުގަވާއިދުން ުކޮމިޝަންގެ ުވަނީުއިލެކްޝަންސް ުޖަލްސާތައް އިން

ު ުމިގޮތުން 2017ުުބާއްވާފައެވެ. ުކޮމިޝަންގެ ުއަހަރު ުނިންަމންޖެޭހ29ުުވަނަ ުކޮމިޝަނުން ުބޭއްވިފައިވެއެވެ. ުޖަލްސާ ރަސްމީ
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ުނުވަަތު ުއަޣުލަބިއްޔަުތން ުމެްނބަރުންގެ ުވަޑައިގެންނެވި ުބައިވެރިވެ ުޖަލްސާތަކުގައި ުރަސްމީ ުކޮިމޝަންގެ ުނިންމާފައިަވނީ، ކަންކަން

ުއިއްތިފާޤުންކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.

ުޖަލްސާތައްުުޚާއްޞަުބާްއވާުގުިޅގެންުއިންތިޚާބާު 8.2

ވަނ2017ުުަވަނަުއަހަރުުބޭއްވިފައިވެއެވެ.ުމިުޖަލްސާގައ2017ުުިޖަލްސ58ުުާއިންތިޚާބާުގުޅިގެންުބާއްވާުޚާއްޞަުޖަލްސާުގެު

ުނިންމަަވންޖެ ުގުޅިގެން ުއިންތިޚާބާ ުކައުންސިލްތަކުގެ ުލޯކަލް ުސެކްރެޓަީރުއަހަރުގެ ުމެންބަރުންނާ ުކޮމިަޝނުގެ ުކަންތައްތަކުގައި، ހޭ

ުވެރިންނާ ުސެކްޝަންތަކުގެ ުގުޅޭ ުމަސައްކަތަކާ ުއެ ުއަދި ުކުރިއަށްުުއިޖެނެރަލް ުކަންތައްތައް ުއިންތިޚާބުގެ ުފަހު މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް

ުގެންދަވާނެުގޮތްުނިންމަާވފައިވެއެވެ.

ުބައްދަލުވުންތައްުުނުރަސްމީުމެންބަރުންގެުކޮމިޝަން 8.3

ނުރަސްމީުބައްދަލުވުނ64ުުްރަސްމީުޖަލްސާތަކުގެުއިތުރުން،ުކޮމިޝަންގެުމުހިންމުުކަންކަމާުބެހޭގޮތުންުމަޝްވަރާުކުރުމަށްޓަކައިު

ު.ބޭއްވިފައިވެއެވެ

ުަބއްދަލުވުންތައްުުޭބއްވިުސްޓާފުންނާއެކުުސީނިއަރު 8.4

ުމަސައްކަތްތަްއު ުހުރި ުރޭވިފައި ުކުރުމަށް ުހަފްތާގައި ުއޮތް ުކުރިއަށް ުމަސައްކަތްތަކާއި ުކުރެވުނު ުހަްފތާގައި ހިނގަމުންދާ

އެރުވުމަށްޓަކައި،ުސީނިއަރުސްޓާފުންނާއެކުުސެކްޝަންތަކުގެުމެދުގައިުޙިއްޞާުކުރުމަށާއިުމެންބަރުންނަށްުއެުމަޢުލޫމާތުުސާފުކޮށްު

ުބައިވެރިވެ ުބައްދަލުވުމުގައި ުބޭއްވިފައިވެއެވެ.ުމި ުޖެނެރަލްގެުުބައްދަލުވުން ުސެކްރެޓަރީ ުމެންބަުރންނާއި ުކޮމިޝަން ވަޑައިގަންނަވަނީ

ު ުއަދިއިތުރުން ުމުވައްޒަފުންނާއި ުސީނިއަރ ުހެޑުންނާއި ުހިންގަވަުސެކްޝަން ުގޮތުން ުވަގުތީ ުޙަވާލުވެވަޑައިގެންުސެކްޝަން ން

ުތިއްބެވިުވެރިންނެވެ.

ުބައްދަލުުކރެއްވުންުުާއއިުފޯސްުޓާސްކް 8.5

އިޢުލާނުުކުރެވުމާއެކުުއިންިތޚަބުގެުކަންކަންުވިލަރެސްކޮށްުވީހާވެސްުއަމާންުއޮމާންކަމާއިއެކުުުއިންތިޚާބަށްލްުކައުންސިލްތަކުގެުލޯކަ

އެކުލަވާލެވުނެވެ.ުކޮމިޝަނުގެުމެމްބަރުންގެުއިތުުރްނުޓާސްކްފޯހެއްުގެންދިއުމަށްޓަކައިުއިންިތޚާބުގެުކަންކަންުވިލަރެސްކުރާުުކުރިއަށް

ތައްުކޮންެމުޝަންތަކުގެުވެރިންުހިމެނޭުގޮތަށްުއެކުލަވާލެނުުމިޓާސްކްފޯހުުގެުބައްދަލުވުންންނާއިުސެކްހުރިހާުޑިވިޝަންތަކުގެުވެރި

ު ުބޭއްވުނެވެ. ުމަސައްކަތްތައްުުބަްއދަލުވުންތަކުގެހަފްތާއަކުވެސް ުެސކްޝަންތަކުގެ ުގުޅިގެން ުއިންތިޚާބާ ުޭބުނމަކީ، ނޑު މައިގަ

ުްނނާުހިއްޞާުކުރެއްވުމެވެ.ުކުރިއަށްދާުގޮތުގެުތަފްޞީލުުކޮިމޝަންުމެންބަރު
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ުންރުުކުުބައްދަލުުމުވައްޒަފުންނާު 8.6

ުބައްދަުލުކުރައްވާފައިވެއެވެ.ުމިުބައްދަލުު ުފަހަރުމަތިން ުއެކި ުމުވައްޒަުފންނާ ުމެންބަރުން،ުކޮމިޝަންގެ ުކޮމިޝަން ުތެރޭގައި މިއަހަރު

ުމަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ.ކުރެއްވުންތަކުގައިުއޮފީހުގެުމަސައްކަތާުގުޅޭގޮތުންުމުވައްޒަފުންނާު

ުބައްަދލުވުންތައްުުކޮމިޓީގެުލަފާދޭުޤައުމީު 8.7

ު ުއިންިތޚާބު ުކައުންސިލްތަކުގެ 2017ުުލޯކަލް ުކޮމިޓީގެ ުއެކުލަވާލެވި، ުކޮމިޓީއެއް ުލަފާދޭ ުޤައުމީ ުގުޅިގެން އްދަލުވުްނުބ4ުައާއި

ުކޮމިޝަނު ުވަނީއިލެކްޝަންސް ުއެކުލެވިގެން ުކޮމިޓީ ުމި ުދިޔައެވެ. ުކުރިއަށް ުކޮމިޝަންގެުުގައި ުއިތުރުން ުމެންބަރުންގެ ކޮމިޝަން

ުޕާޓީތަކާއިސެކް ުސިޔާސީ ުޖެނެރަލް، ުގޮތަށެވެ.ުުރެޓަރީ ުހިމެނޭ ުބޭފުޅުން ުކުރައްވާ ުތަމްސީލް ުމުޢައްޞަސާތައް ުއެހެނިހެން އަދި

މަޝްވަރާުކުރައްވަންުޖެހޭު، ކޮމިޓީގެުބައްދަލުވުންުތަކުގައިުއިންތިޚާބާުގުޅޭުއެކިުކަންކަމުގެުމަޢުލޫމާތުުމެންބަުރންނާުޙިއްޞާުކރެވި

ުކަންކަމުގައިުޚިޔާލުުފާޅުުކުރުމާއިުލަފާުއެރުވުމުގެުފުރުޞަތުުކޮމިޓީގެުމެންބަރުންަނށްުއަރުވާފައިވެއެވެ.

ުބައްދަލުވުންތައްުުމުހިންމުުބޭްއެވވިުފަރާތްތަކާއެކުުެއކިުބައިވެރިވެުމެންބަރުންު 8.8

ު ުއިންތިޚާބު ުކައުންސިލްތަކުގެ 2017ުުލޯކަލް ުއާއި ުކަންކަމާއި ުއެކިއެކި ުއަދި ުގުޅިގެން ުޕާޓީތަކާއި އެހެނިހެންުސިޔާސީ

ު ުމުޢައްޞަސާތަކާއި ުޖަމްޢިޔާތަކާއި ުކްލަބް ުކައުންސިލްތަކާއި ުއަދި ުމަޝްވަރާބައެއް ުފަރާތްތަކާއިއެކު ބައްދަލުވުންތަކެއްުުބޭރުގެ

ުއިންތިޚާބާުބޭއްވުނެވެ. ުމަޢުލޫމާުބައްދަލުުވންތަކުގައި ުކަންކަމުގެ ުއެކި ުމަޢުލޫމާތުގުޅޭ ުމަސައްކަތްތަކުގެ ުކޮމިޝަނުގެ ޙިއްޞާުުތާއި

ުުކުރެވުނުވެ.ު
ު

ުޚަރަދުތައްުުބޮޑެތިުުކޮށްފައިވާުުބަޖެޓުންުުކޮމިޝަނުގެުުބަޔާނާއިުުމާލީުުއަހަރުގެުުވަނ2017ުުަ .9

ުބަޔާންުމާލީުއަހަރުގެުވަނ2017ުަުކޮމިޝަުނގެުއިލެކްޝަންސްު 9.1

ނުވާނެއެވެ.ުނަަމވެސް،ުއޮޑިޓްުކުރުމަށްފަހުުުރިޕޯޓުގައިުހިމަނާފައިުވަނަުއަހަރުގެުމާލީބަޔާންުއޮޑިޓްުކޮށްފައިުނުވާތީ،2017ު

ުޢާންމުުކުރެވޭނެއެވެ.ުު

ުވަނަުއަހަރުުކޮމިޝަނުގެުބަޖެޓުންުކޮށްފައިވާުޮބޑެތިުޚަރަދުތައ2017ުުް 9.2

2017ުު ނޑައެޅުއްވި ުކަ ުމިކޮމިޝަނަށް ުއަހަރު ުބަޖެޓުންރ94,073,568.00ުުވަނަ ުކޮށްފައިވަނީުުފިޔާގެ ުޚަރަދެއް ުބޮޑު އެންމެ

ވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުންުލޯކަްލ2017ުުގެުޚަރަދުތައްުހަމަޖެްއސުމަށްޓަކައެވެ.ުމިގޮތުނ2017ުުްލޯކަލްުކައުންސިލްތަކުގެުއިްނތިޚާބުު

ުތިރީގައި ުތަފްޞީލް ުޚަރަދުގެ ުިހނގާފައިވާ ުއިންތިޚާބަށް ުުކައުންސިލްތަކުގެ ުރަން ުޑިމޮކްރަސީ ުއިތުރުން ުމީގެ 2017ުއެވަނީއެވެ.

ު ުބޭއްވުމަށް 100,300.00ުުކ.ހުރާގައި ުއަދި ުޚަރަދުކޮށްފައިވެއެވެ. ުސިމްޕޯޒިއަމްބަޖެޓްކޮށްގެން ޑޮހުގައިުނބަުއިންޓަރނަލް

 އެެވ.ބަޖެޓްކޮށްގެންުޚަރަދުކޮށްފައިވ370,134.00ުެުޓަކައިބޭއްވުމަށް
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ުދައުލަުތެގުބަޖެޓުންުޚަރަދުވިވަނަުއަހަުރގ2017ުުެާއއިުގުިޅގެނ2017ުުްއިންިތޚާބުުލޯކަލްުކައުންސިލްތަުކގެު 9.3

ުފައިސާގެުތަފްޞީލްު

 ގެުޚަރަދުުރިޕޯޓ2017ުުްލޯކަލްުކައުންސިލްތަކުގެުއިންތިޚާބުު

 އައިޓަްމތައްު ޚަަރދުު
 

 ރިކަރަންޓްުަޚރަދުު 29,039,071
 

 ުޚަރަދުުކެޕިޓަލް 1,767,093
 

 މުޅިުޖމްލަުު 30,806,165
 

 
 ރިކަރަންޓްުަޚރަދުު

 

 210 ހިނގާުޚަރަދުުމުވައްޒަފުންނަށް 6,392,090

 213 ފައިސާުމުސްކުޅިކުރައްވާުމުވައްޒަފުންނަށާއިުއަދިުވަކިުޚިދުމަތަކަށްުނޫންުގޮތުންުދޭުޕެންޝަނާއި، 193,540

 221 ކުރުމުގެުޚަރަދުުުދަތުރުަފތުރު 2,087,398

 222 ބޭނުމަށްުހޯދާުތަކެތީގެުއަގުުހިންގުމުގެުއޮފީސް 2,689,347

 223 ހިންގުމަށްުބޭނުންވާުޚިދުމަތުގެުޚަރަދުުއޮފީސް 17,365,303

 226 ކުރުމާއިުބެލެހެއްޓުމުގެުޚަރަދުުމަރާމާތު 311,393

 ޖުމްލަު 29,039,071

 

ު
  ކެޕިޓަލްުޚަރަދުު

 423 ބޭނުންވާުހަރުމުދާުހޯދުމަށްުކުރާުޚަރަދުުުއޮފީސްުހިންގުމަށް 1,767,093

 ޖުމްލަ 1,767,093
 

 
 210 މުވައްޒަފުންނަށްުހިނގާުޚަރަދު

 211 މުސާރައާއިުއުޖޫރަ 5,477,357

 212 ދޭުއެލަވަންސްުުމުވައްޒަފުންނަށް 914,733

  ޖުމްލަ  6,392,090

 
 211 މުސާރައާއިުއުޖޫރަ

 211001 މުސާރަުުމުވައްޒަފުންގެ 4,601,809

 211002 ފައިސާުުމަސައްކަތަށްދޭުއިތުރުގަޑީގެ 875,548

 ޖުމްލަ 5,477,357
 

 
 212 މުވައްޒަފުންނަށްުދޭުއެލަވަންސްު

 212005 މަހުގެުމުނާސަބަތުގައިުދޭުއެލަވަންސްުރަމަޟާން 15,000

 212027 އެލަވަންސްުސަރވިސް 899,733

 ޖުމްލަ 914,733
 

 
 213 ނޫންުގޮތުންުދޭުފައިސާމުވައްޒަފުންނަށާއިުއަދިުވަކިުޚިދުމަތަކަށްުުޕެންޝަނާއި،ުމުސްކުޅިކުރައްވާ

 213001 ޕެންޝަންގެުފައިސާު 193,540

 ޖުމްލަ 193,540
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 221 ދަތުރުަފތުރުުކުރުމުގެުޚަރަދުު

ނޑުުމަގުންުކުރާުދަތުރުުޙަރަދުުރާއްޖޭގެ 1,174,950  221001 އެތެރޭގައިުކަ

 221002 އެތެރޭގައިުއެއްގަމުުމަގުންުކުރާުދަތުރުުޙަރަދުުުރާއްޖޭގެ 362,700

 221003 އެތެރޭގައިުވައިގެުމަގުންުކުރާުދަތުރުުޙަރަދުުރާއްޖޭގެ 423,320

 221004 ބޭރަށްކުރާުދަތުރުުަޚރަދުުރާއްޖޭން 126,429

 ޖުމްލަ 2,087,398
 

 
 222 އަގުުއޮފީސްުހިންގުމުގެުބޭނުމަށްުހޯދާުތަކެތީގެ

 222001 ގޮތުންުހޯދާތަކެތިުލިޔެކިޔުމާއިުބެހޭ 334,776

 222002 ޓެކްނޮލޮޖީުއާއިބެހޭުގޮތުންުހޯދާުތަކެތިުުއިންފޮމޭޝަން 6,518

 222003 ގޮތުގައިުބޭނުންކުރެވޭުތަކެއްޗާއިުިއންޖީނުުތެޔޮފަދަުތަކެތިުުފިއުލްގެ 6,365

 222004 ޚިދުމަތުގައިުއުޅޭވަގުތުގައިުއޮފީހުގައިުދެވޭުކެއުމާއިުސައިފަދަުތަކެތިުުއޮފީހުގެ 2,232,124

 222005 ބެހޭގޮތުންުހޯދާތަކެތިުުއިލެކްޓްރިކާ 24,733

 222008 ފޮޅާސާފުކުރުަމށްުހޯދާުތަކެތިުުކުނިކަހާ 1,670

 222010 ޒީނަތްތެރިުކުރުމަށްުހޯދާތަެކތިުުއޮފީސް -

 222999 ގޮތްގޮތުންުހޯދާުތަކެތިުއެހެނިހެންު 83,161

 ޖުމްލަ 2,689,347
 

 ު  

 223 ޚަރަދުުއޮފީސްުހިންގުމަށްުބޭނުންވާުޚިދުމަތުގެ 

 223001 އަދިުޓެލެކްސްުުޓެލެފޯން،ުފެކްސް 30,813

 223002 ފީގެުޚަރަދުުުއިލެކްޓްރިކް 252,127

 223003 ފާޚާނާގެުޚިދުމަތުގެުއަގުދިނުމަށްުކުރާޚަރަދުުުބޯފެނާއި 185,105

 223004 އިންޓަނެޓްގެުޚަރަދުުުލީޒްލައިނާއި 50,659

 223005 ކުއްޔާއިުބިމުގެުކުލިުުޢިމާރާތުގެ 689,038

 223006 ުކލިުުތަކެތީގެ 25,950

 223007 ތަންތާނގެުސެކިއުރިޓީުބެލެހެއްުޓމުގެުޚަރަދުުޢިމާރާތާއި -

 223008 ޢިމާރާތްުފޮޅާސާުފކުރުމުގެުޚިދުމަތަްށުދޭުފައިސާުއާއިުކުނީފީުއޮފީސް 11,723

 223010 އިޝްތިހާރު،ުއެންގުންުއަދިުއިޝްތިރާކްުޚަރަދުުުއިޢްލާން، 159,000

 223011 ޚަރަދުުއުފުލުމުގެ 73,165

 223012 އަދިުސެމިނަރުފަދަކަންތައްތަަކށްުުކރާޚަރަދުުުޖަލްސާ 229,472

 223016 ޚިދުމަތާއި،ުތަރުޖަމާކުރުންަފދަުޚިދުމަތުގެުއަގަށްދޭުފައިސާުުކޮންސަލްޓެންސީ -

 223020 ޗާޕުކުރާުތަެކތީގެުޚަރަދުުުޢާންމުފައިދާއަށް 4,429,505

 223025 ޚިދުމަތުގެުއަގުުއަދާުކުރުންުއިންޝުއަރެންސް 3,300

 223999 ހިންގުމުގެުޚިދުމަތުގެުއެހެނިހެންުޚަރަދުުއޮފީސް 11,225,446

 ޖުމްލަ 17,365,303
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 226 މަރާމާތުުކުރުމާއިުބެލެހެއްޓުމުގެުޚަރަދު

 226002 ނޫންުބޭނުންތަކަށްުބިނާކުރާުޢިމާރާތްުމަރާމާތުުކރުންުމީހުންުދިރިއުޅުންު 66,123

 226007 މަރާމާތުކުރުންުުކަރަންޓްުވިއުގަ 245,270

 226010 އިކްވިޕްމަންޓްސްުމަރާމާތުކުރުންުމެޝިނަރީއާއި -

 ޖުމްލަ 311,393
 

 
 423 ހޯދުމަށްުކުރާުޚަރަދުުުއޮފީސްުހިންގުމަށްުބޭނުންވާުހަރުމުދާ

 423001 ފިޓިންގްސްުުފަރުނީޗަރާއި 109,932

 423002 އިކްވިޕްމަންޓްސްުމެޝިނަރީއާއިުުޕްލާންޓް، 35,418

 423006 ތަެކތިުުމުވާޞަލާތުގެ -

 423007 ސޮފްޓްވެޔަރުކޮމްޕިއުޓަރ -

 423008 ގުޅޭގޮތުންުހޯދާުހާޑްވެޔަރުއައި.ޓީ.ުއާއިު 1,603,936

 423999 އިކްވިޕްމަންޓްުުއެހެނިހެންު 17,808

 ޖުމްލަ 1,767,093
 

 

ު  
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ުދިނުންުމަޢުލޫމާތުުމީޑިއާއަށް 9.4

އާުގުޅިގެންުރައްޔިތުންުހޭލުންތެރިުކުރުމަށްޓަކައިުކޮމިޝަނުގެުމެންބަރުންނާއިުމުވައްޒަފުނ2017ުުްއިންތިޚާބުުުލޯކަލްުކައުންސިލް

ުވަރަށްގިނަުޓީ.ވީުއަދިުރޭޑިއޯުޕްރޮގްރާމްތަކުގައިުބައިވެރިވެުމަޢުލޫމާތުުދީފައިވެއެވެ.
 

ު

ު

ު

ު

ު

ު

ު

ު

ު

ު

ު

ުުމަސައްކަތްތައްުުއެހެނިހެންުުމުހިންމުުުކޮށްފައިވާުުކޮމިޝަނުންު .10

2017ުުުއިންޓަރނަލްުސިމްޕޯޒިއަމްު 10.1

ު ުއިންތިޚާުބ ުކަުއންސިލްތަކުގެ ުލޯކަލް ުދިޔަ ެގ2017ުނިމިގެން

ު ުގޮތުން ުބެހޭ ުގޮތާއި ުދިޔަ ުކުރިޔަށް ސީނިއަރުމަސައްކަތްތައް

ުމަޝްވަރާތަުމެނޭޖްމަންޓާއި ުލެވެލްގެ ކޮށް،ުއްޕޮލިސީ

ުމަސައްކަތްއި ުކުރެވުނުުުންތިޚާބުތަކުގެ ުކަމާއެކު ކާމިޔާބު

ުހަރުދަނާު ުނިޒާމް ުއިންތިޚާބީ ުއިތުރަށް ުފާހަގަކޮށް ކަންކަން

ުމިނިޒާމަށްު ުބަހުސްކޮށް ުކަންކަމާމެދު ުކުރެވޭނެ ކުރުމަށް

ނޑައަޅައި ުކަ ުބަދަުލތައް ުފެންނަ ުހާސިލްު، ގެންނަން އެކަންކަން

3ުކުރާނޭުގޮތުގެުއެކްޝަންުޕްލޭނެއްުތައްޔާރުުކުރުމުގެުގޮތުންު
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ުދު ުކުރިއަށް ުމުއްދަތަށް ުބައްދަލުވުމެކެވެ.ވަހުގެ ުބޭއްވުނީުގޮސްފައިވާ ުބައްދަލުވުން 20ުުައިދ ، 19، 18ުމި ު،2017ުޖުލައި 3ުމި

ނޑޮސްުއައިލެންޑްުރިސޯޓުގައެވެ. ުުދުވަހުުބަ

ުބައްދަލުވުމުގެ ުްޤސަދަކީުމަުމި

ާރވައިުުކޮމިޝަނުންުއިލެކްޝަންސް

އިންތިޒާމުކުރާުއެންމެހާުއިންތިޚާބުތަްއު

ުކޮމިޝަނުގެު ުގެންދިއުމުގައި ކުރިއަށް

ުތެރެއިން،ު އެތެރޭގެުއިދާރީުހިންގުމުގެ

މިހާރުުކުރިއަށްުގެންދާުގޮތުގައިުހުރިު

ުއުނިކަްނކަންު ުކަންކަމާއި ރަނގަޅު

ުއިންިތޚާބުގެު ުއޮތް ުމިހާރު ވަޒަންކޮށް،

ުގެްނަނންޖެހޭު ނޑަށް ުއޮނިގަ ޤާނޫނީ

ުމަޝްވަރާކޮށް ުބަދަުލތަކަށް ުފެންނަ ުރިޢާއެކަން، ކަމަށް ުކުރަހައިުޔަކަމަށް ުމަގުޗާޓެއް ުރޭވުމުގެ ުކުރިއަށް ުއިންތިޚާބުތައް ުމި ތްކޮށް

ނޑައެޅުމެވެ. ުއެކަމަށްުގޮތްތައްުކަ

ުު

 2017ުޑިމޮކްރަސީުރަންު 10.2

ުފާހަގަޑިު ުހަފްތާ ުމޮކްރަސީ ުގޮތުން ުކުރުމުގެ ުރަްނ ުކުރިއަށ2017ްު–"ޑިމޮކްރަސީ ުދުވުމެއް ުހުރާގައި ުކ. ުނަމުގަިއ ުގެ "ު

ުދުވުމުމިުގެންދެވުނެވެ. ޮކމިޝަނުގެުގައި

ު ުއިތުރުްނ މިނިވަންުމުވައްޒަފުންގެ

ުބޭފުޅުންނާއި،މު ހުރާގެުކ.ުއައްސަސާތަކުގެ

ުދަރިވަރުންނާއި،މުވައްޒަފުންުއަދިުސްކޫލުު

ުއެންމެާހު ުކައުންސިލާއި، ކ.ހުރާ

ުމުވައްޒަފުންނާއި،ު މުވައްސަސާތަކުގެ

ުރިޒޯޓުތަކުގެު ުއެއްފަޅެއްގައިވާ ކ.ހުރާއާއި

ުކ.ހުރާގެު ލޮބުވެިތުުމުވައްޒަފުންނާއި،

ުރައްޔިތުންުބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

ު
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ުކުރުންުޢާންމުުރިޕޯޓްުހިާސބުުތަފާސްުއިންތިޚާބުތަކުގެ 10.3

ުރިޕޯޓްުބޭއްވުނުުއަހަރުުވަނ2017ުަ ުއިންތިޚާބު ުކައުންސިލްތަކުގެ ުވެބްސައިޓުުުލޯކަލް ުކޮމިޝަނުގެ ތައްޔާރުކޮށް

(www.elections.gov.mv)ު ުކުރެވިފައެވެ.ުމި ުވަނީުޝާއިޢު ުމުއައްސަސާތަކާއިގައި ުމިނިވަން ުބައެއްުުރިޕޯޓް ުއެހެނިހެން އަދި

 މުއައްސަސާތަކަށްުވާނީުފޮނުވިފައެވެ.ު

ުފޯރުކޮށްދިނުންުމަޢުލޫމާތުުހިސާބުގެުތަފާސް 10.4

ުމު ުމިނިވަން ުއޮފީސްތަކުންނާއި، ު، އްސަސާތަކުންނާއިޢަސަރުކާރުގެ ުއަދި ުއިންތިޚާުބތަކާބެހޭުޖަމިއްޔާތަކުން ުފަރާތްތަކުން އަމިއްލަ

ުވެ.ތަފާސްުހިސާބެއްުހޯދުމަށްުއެދުމުންުއެފަރާތްތަކުންުއެދިފައިވާުތަާފސްުހިސާބުތައްުނެގުމަށްފަހުުވަީނުފޮނުވިފައެ

ުއާަކއިްވގެުމަސަްއކަތްތައްު 10.5

 ކައިވްުޕޮލިސީއެއްުތައްޔާރުކުރުމުގެުމަސައްކަތްުކުރެވުނެވެ.ުއިވްކޮށްުބެލެހެއްޓުަމށްޓަކައިުއާކޮމިޝަނުގެުލިޔެކިޔުންުއާކަ

ުއެކުލަވާލުންުުޕްޭލންުކްވާރުއަހަރީުކޮމިޝަނުގެ 10.6

2017ުު ުވާރކްޕްލޭން ުއަހަރީ ުކޮމިޝަނުގެ ުއަހަރުގެ ުވަނަ 2018ުުރިވިއުކުރުމަށްފަހު، ުކޮމިޝަނުގެ ުއަހަރުގެ ުވާރކްުވަނަ އަހަރީ

ުުކޮްށފައެވެ.ފާސްޕްލޭންުކޮމިޝަނުންވަނީު
ު

ުުހަރުދަނާކުރުންުާދއިރާުުޓީ.ސީ.ައއިުކޮމިޝަންގެ 10.7

ުއިންޓްުޝެއަރޕޮުމައިކްރޯސޮޕްޓްު

ުމައިކްރޯސޮ ުފްއޮފީހުގައި ުިއންޓްރާނެރޕޮޝެއަޓް ުބޭނުންކޮށްެގން ުއޮފީުހގެޤާުޓެއްއިންޓް ުމެދުގައިުުއިމްކޮްށ ސެކްޝަންތަކުގެ

މަންޓްުބެލުމުގެުއިންތިޒާމާއިުހެލްޕްޑެސްކްުފޯމާއިުއަދިުުސްޓޮކްގައިުހުންނަުތަކެއްޗަށްުއެދޭުފޯމުުޔުކޮށްުޑޮކިުރއަޝެޑޮކިއުމަންޓްު

ުގީކުރަންުފެށުނެވެ.އިތުރަށްުތަރައްުޓުކޮށްޓެސްރެވޭނެުސެޓްއަޕްުތައްޔާރުކުރުމާއިުއިންޓްުމެދުވެރިކޮށްުބޭުނންކުރޕޮޝެއަ

ުސޯފޮސްުއެންޓިަވއިރަސްު

ު ުބޭނުންކުރާ ުސާރވައޮފީހުގައި ުމީގެުރސިސްޓަްމތަކާއި ުޑިޕްލޮއިކުރެވުނެވެ. ުއެންޓިވައިރަސް ުސޯފޮސް ުރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ތައް

ު ުޒަރިުކޮމިޝަނުސަބަބުން ުއެކިއެކި ުވިއުގަ ުމުއާސަލާތީ ުމުޅި ުހަމަލާތަކުންުއްގެ ުނުރައްކާތެރި ުފަދަ ުވައިރަސް ުއަންނަ ޔާތަކުން

ުދާނެއެވެ.ސަލާމަތްކުރެވި،ުރައްކާތެރިކަންުއިތުރުވެގެންު

ުޑިޕްލޮއިކުރުނ10ުުްވިންޑޯސްު

ު.އެން.ސީ.އައި ުވިންޑޯސް ުމެދުވެރިކޮށް ުއަިއ10ުުޓީ ުބޭނުންކުރަމުން ުމުވައްޒަފުން ުހޯދައި، ުލައިސަންސް ޕްރޮފެޝަނަލްގެ

ު ުވިންޑޯސް 7ުުސިސްޓަމްތައް ުވިންޑޯސް ުއިތުރަށ10ުުްން ުސެކިއުރިޓީ ުސިސްޓަމްތަކުގެ ުސަބަބުްނ ުމީގެ އަޕްގްރޭޑްކުރެވުނުވެ.

ުއްޒަފުންގެުމަސައްކަތްތައްުހަލުވިވެ،ުއިތުރުުފަޭސހަތަކެއްުލިބުނެވެ.ވަރުގަދަވެ،ުމުވަ

ު
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ުއަޕްގްޭރޑްުކރުންސާވަރުކެޕޭސިޓީު

ުދޭންުފެށުނުވެ.ޚިދުމަތްރުސްޓޯރޯޖްކެޕޭސިޓީުއަދިުވީޑީއައިުކެޕޭސިޓީުއިތުރުކުރުމުގެުގޮތުންުދެުހާފްބެލޭޑްުކޮންފިގާޮކށްުސާވަ

ުުމެނޭޖްމަންޓްުކޭސް

ުފަުކޭސް ުބިޑްކާމިޔާބުކުރި ުތައްޔާރުކޮށް، ުރިކުއަރމެންޓް ުއަދި ުކޮންސެޕްޓް ުސޮފްޓްވެރ ުކޭސްުމެނޭޖްމެންޓް ުމެދުވެރިކޮށް ރާތް

ުތައްޔާރުކުރެވުނެވެ.ުންޓްުސޮފްޓްވެއަރުޑިވެލޮޕްކޮށް،ުކޮންފިގަރކޮށްުމެނޭޖްމަ

ު

ުޕްޮރގްާރމްުއެިޑއުކޭޝަންުސިވިކް 10.8

ކޮމިަޝންގެުދާިއމީުއަދިުވަގުތީުމުވައްޒަފުްނނަށްުމުުރައްޔިތުްނުހޭުލންތެރިކުރުމަށް،ުޢާންުގެުމަސައްކަތްތަކާއިުުގޅޭގޮތުންނުކޮމިޝަ

ު ުމިގޮތުން ުކުރިއަށްގެންދެވިފައިވެއެވެ. ުމިއަހަރުތެރޭގައި ުޕްރޮގްރާމްތައް ުއެޑިޔުކޭޝަން ުސިވިކް 2017ުުއަމާޒުކޮށްގެން 03ުޖެނުއަރީ

ު 05ުުއިން ުއަށް ުއިންތިޚާބީ ުކޮމިޝަންގެ ުޓްރޭނިންއިލެކްޝަންސް ުމަރުކަޒުގެ ުކޮމިޝަންގެ ުހޯލްގައި ުމުވައ53ުްގ 03ުޒަފުން

ުމޮޑިއުލްުވަނީުކުރިއަށްުގެންދެވިފައެވެ.04ުުގްރޫޕަކަށްުބަހާލައިގެންުދެދަންފަިޅއަށްުހިންގުނުުމިޕްރޮގްރާމްގައިުސިވިކްގެު

ުއާންމުު، ނ ުދިރިއުޅޭ ުއަތޮޅުގައި ުމ ުއަދި ުވ ޅ،

ުމުއައްސަސާ ުދައުލަތުގެ ުމަސައްކަތްުރައްޔިތުންނާއި، ތަކުގައި

ުއަމާޒުކޮށްގެންު ުޖަމާއަތްތަކަށް ުޖަމިއްޔާ ުމުވައްޒަފުންނާއި، ކުރާ

ުޕްރޮގްރާމެއް ުއެޑިއުކޭޝަން 2017ުުު،ސިވިކް 30ުއޮކްޓޯބަރ

ު ުނޮވެމްބަރ 7ުުއިން ުމިުއަށް ުގެންދެވިފައެވެ. ުކުރިއަށް ވަީނ

ު 14ުުޕްރޮގްރާމްގައި ުވަނ477ުުީރަށަކުން ބައިވެރިން

 ބައިވެރިވެފައެވެ.ު

ު

2017ުުއިންިތޚާބުުުތަުކގެލޯކަލްުކައުންސިލް 10.9

ު ުބޭއްވި ުކުރުމަްށޓަކައި ުއިންތިޚާބު ުމެންބަރުން ުަމތިްނ ުގޮތުގެ ުޤާނޫނުގައިވާ ުއިންތިޚާބުގެ ުކައުންސިލްތަކުގެ ުލޯކަްލ3ުުލޯކަލް ވަނަ

ު ުއިންތިޚާބު 2017ުުކައުންސިލްތަކުގެ ުއިޢުާލންކ14ުުޖަނަވަރީ ުބޭއްވުމަށް ުހޮނިހިުރ ުވީ ުސިރި ުނަންބަރު:ުނަމަެވސް ވިލްކޯޓުގެ

2515/Cv-C/2016ު(1ުު 2016ުިޑސެމްބަރ ުތާރީޚް ުބާއްވާ ުއިްނތިޚާބު ުކައުންސިލްތަކުގެ ުލޯކަލް ުޙުކުމުން، ޖަނަވަރ14ުުީ(

2017ުު ުމަދުވެގެން ުފެށިގެން ުމ2ުައިން ުކޮމިޝަނުގެ ުއިލެކްޝަންސް ުފަސްކުރުމަށް ުލިބޭގޮތައް އްޗަްށުމަސްދުވަސް

ު ުވޯޓުލ2017ުުާުޕްރީލްއ8ުޭއަމުރުކޮށްފައިވާތީ، ުމީގެއިތުރުން ުއަދި ުހަމަޖެއްުސނެވެ. ުބާއްވާގޮތަށް ުއިންތިޚާބު ުދުވަހު ުހޮނިހިރު ވާ

ުލިބެންނެތުމުން ުއެތާީރޚުގައި ުތަންތަން ުގިނަ ުހަމަޖައްސާފައިވާ ުގޮތުގައި ުޭޭއ2017ު، މަރުކަޒުތަކުގެ ުބޭއްވުމަށ08ުުްޕްރީލް ގައި

ުއިންތިޚާބު ުކަުއންސިލްތަކުގެ ުލޯކަލް ުއޭު،2017ުހަމަޖެހިފައިވާ ުކުރެވުނެވެ.15ުުޕްރީލް ުއިުޢލާން ުބާއްވާގޮތަށް ުދުވަހު ުޮހނިހިރު ވާ
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ުހެލްްތު ުދިއުމާއިއެކު، ުފެތުރެމުން ުދިވެހިރާއްޖޭގައި ުހަުލވިކަމާއެކު ުރޯގާ ުއިންފުލުއެންޒާ ުދުވަސްވަރުގައި ުއެ އެހެންނަމަވެސް

ުއޭ ުބާއްވާޖެޕްރޮޓެކްޝަން ުއިންތިޚާުބ ުލަފާގެމަތިްނ ުގެ ު)އެޗް.ޕީ.އޭ( ުުންސީ 6ުުތާރީޚް ުއެތާރީޚުގައ2017ުުިމެއި ުފަސްކޮށް އަށް

 އިންތިޚާބުުބޭއްވުނެވެ.

 ހޯދުންުުއާބާދީުރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާުރަށްރަށުގެު 10.9.1

ު ުނަްނބަރު 2010/10ުުޤާނޫނު ުގެ ުޤާނޫުނ( ުއިންތިޚާބުގެ ުކައުންސިލްތަކުގެ ުރަުށ7ުު)ލޯކަލް ުމަތިން ުގޮތުގެ ުމާއްދާގައިވާ ވަނަ

ު ުއާބާދީގެުކައުންސިލްތަކަށް ުރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ ުރަށްރަށުގަިއ ުަކނޑއެޅުމަށްޓަކައި، ުޢަދަުދ ުމެްނބަރުންގެ ުކުރަންޖެހޭ އިންތިޚާުބ

ުތާރީޚަކީ ނޑައެޅި ުކަ ުކޮމިޝަނުން ުއިލެކްޝަންސް ުހޯދުމަށް 2016ުުު،ޢަދަދު 30ުުޖޫން ުއެވެ. ުކައުންސިލްތައްުއެގޮތުން އަތޮޅު

ުރަޖިސްޓަރީކުރެ ުރަށްރަށުގައި ުމެދުވެރިކޮށް ުމަސައްކަތް ުހޯދުމުގެ ުކައުންސިލްތަކުން ުރަށު ުޢަދަދު ުއާބާދީގެ އޭޕްރީލ19ުުްވިފައިވާ

ުގައިުފެށުނެވެ.2016ުު

ނޑައަުއަދަދުުއިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭުމެންަބރުންުކައުންސިލްތަކަށްުލޯކަލްު 10.9.2 ުކުރުންުުޢާންމުުޅައިކަ

(ުހ)ވަނަުމާއްދާގ3ުުެގެު(ުލާމަރުކަޒީުއުސޫލުންުހިންގުމުގެުޤާނޫނުދިވެހިރާއްޖޭގެުއިދާރީުދާއިރާތައްު)2010/7ުނަންބަރުުުޤާނޫނު

ސިީޓު، އަތޮޅުުކައުންސިލަކަށާއި، ގައިވާުގޮތުގެމަީތންުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާުއުފައްދަވާފައިވާުކޮންމެުރަށުުކައުންސިލަކަށާއި(ުށ)އާއިު

ު ުނަންބަުރ ުޤާނޫނު ުއިން)2010/10ުކައުންސިލަކަށް ުކައުންިސލްތަކުގެ ުާޤނޫނުލޯކަލް ުތިޚާބުގެ ުިއންތިޚާބުު( ުމަތިން ުގޮތުގެ ގައިވާ

ނޑަ ުކަ ުދާއިރާތައް ުޢަދަދާިއ ުމެންބަރުންެގ ުކުރަންޖެހެއެވެ.ކުރަންޖެހޭ ުއިޢުލާން ުުއަޅައި ުކައުންސިލްތަކަށާއިއެގޮުތން ައތޮޅުު، ަރށު

ުވުނެވެއަޅައިުއެކަންުއިޢުލާންުކުރެނޑަސިޓީުކައުންސިލްތަކަށްުމެންބަރުންުއިްނތިޚާުބުކުރަންޖެހޭުޢަދަދުުކަ، ކައުންސިލްތަކަށާއި

ު(2017ުމެއ6ުުިއިންތިޚާބުގެުފުރަތަމަުބުރުގެުވޯުޓނެގުންު) 10.9.3

ުފުރަތަމަބުރުގެު ުއިންތިޚާބުގެ ުކައުންސިލްތަކުގެ ލޯކަލް

ުު،ވޯޓުނެގުމަށްޓަކައި ވޯޓުފޮށ422ުުިޖުމްަލ

ުވޯޓުނެގުމަށްޓަކައިު ުއިންތިޚާބުެގ ުމި ބެހެއްޓުނެވެ.

ުއެވެ.431,913ުޗާޕުކުރެވުނުުވޯޓުކަރުދާހުގެުއަދަދަކީު

ުއިންތިޚާބުގައިު ުކައުންސިލްތަކުގެ ލޯކަލް

ު ުކުރިމަތިލި ުއަމިއްލަގޮތުްނ 363ުވާދަކޮށްފައިވަނީ

ު ުކުރިމަތިލ5ުުިކެންޑިޑޭޓުންނާއި، ުޕާޓީއަކުން ސިޔާސީ

1133ުު ުމުޅިުޖމްލަ 1496ުުކެންޑިޑޭޓުންނާއި، ުާވދަކުރި ުކައުންސިލްތަކަށް ުސިޓީ ުއެއީ، ކެންޑިޑޭޓުންނާއި،59ުުކެންޑިޑޭޓުންނެވެ.

ުކެންޑިޑޭޓުންނެވެ.1281ުކެންޑިޑޭޓުންނާއި،ުރަށުުކައުންސިލްތަކަށްުވާދަކުރ156ުުިއަތޮޅުުކައުންސިލްތަކަށްުވާދަކުރިު

ުވަގު ުފުރަތަމަބުރުގެ ުއިންތިޚާބުގެ ުއިޢުލާނުކުރީ، ުނަތީޖާ 2017ުުތީ 25ުމެއި ުއިންތިޚާބުގ23ުުެ، 24، ުމި ުދުވަހުއެވެ. ުތިން މި

ވީުހޯމަުދުވަހުުޢާއްމުކޮށްުއިޢުލާނުކޮށް،ުދިވެިހުސަރުކާރުގެުގެޒެޓުގައިުޝާއިޢ15ުުުމެއ2017ުުިު،ފުރަތަމަބުރުގެުރަސްމީުނަތީޖާ

ުކުރެވުނެވެ.
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 2017މެއ20ުުިު–ުބުރުގެުވޯޓުެނގުންުއިންތިޚާބުގެުދެވަނަ 10.9.4

ދާއިރާއަކުންުމެންބަރުންުއިްނތިޚާބުކުރުމަށްޓަަކއިުބޭއްވިުލޯކަްލުކައުންސިލްތަުކގ269ުުެއަތޮޅުުއަދިުރަށުުކައުްނސިލްތަކަށްު، ސިޓީ

ު 2017ުުއިންތިޚާބު 2ުުގައި ުވަނީ ުބުރެއް ުއިތުރު ުއިންތިޚާބުެގ ުކައުންސިލަކަށް 2017ުުަރށު ުދުވަުހ20ުުމެއި ުހޮނިހިރު ވީ

 ބާއްވާފައެވެ.ު

ު ުޖުމްލަ ުޯވޓުނެުގމަށްޓަކައި ުބުރުގެ ުދެވަނަ ުއިްނިތޚާބުގެ ުކައުންސިލްތަކުގެ ުއިްނތިޚާބުގ3ުުެލޯކަލް ުމި ުބެހެއްޓުނެވެ. ޯވޓުފޮިށ

ު ުއަދަދަކީ ުޗާޕުކުރެވުނުުވޯޓުކަރުދާހުގެ ުވަގުތީު އެވެ.2246ުވޯޓުނެގުމަށްޓަކައި ުބުރުގެ ުދެވަނަ ުއިންތިޚާބުގެ ުކައުންސިލްތަކުގެ ލޯކަލް

ުއިޢުލާ ުނަތީޖާ 2017ުުނުކުރީ، ުކައުންސިލްގ20ުުެމެއި ުމަޑިފުށީ ުތ. ުކައުންސިލާއި ުކޮމަންޑޫ ުއަތޮޅު ުށ. ުއެދުވަހު، ުހަމަ ގައެވެ.

ުނަތީޖާ ުރަސްމީ ުއިންތިޚާބުެގ ުމި ުއިޢުާލންކުެރވުނެވެ. ުނަތީޖާވެސް 2017ުު، ވަގުތީ ުޢާއްމުކޮށ21ުުްމެއި ުދުވަުހ ުއާދީއްތަ ވީ

ުއިޢުލާނުކުރެވުނެވެ.

ުމޮނިޓަރުްނ،ުކެންޑިޑޭޓުުމަންދޫބުންގެުފާސްދޫކުރުންުއޮބްޒާވަރުން،ު 10.9.5

2ުއިންތިޚާބުގައިުޙަރަކާތްތެރިވާނެުއޮބްޒަރވަރުން،ުމޮނިޓަރުންުއަދިުކެންޑިޑޭޓުންގެުމަންދޫބުްނނަށްުވުމަށްުުކައުންސިލްތަކުގެުލޯކަލް

465ުުގޮތުގައިުމޮނިޓަރުންގެުއަދ489ުިުތުގައިގޮުއޮބްޒާވަރުންގެުހަމަވިއިރުުުމުއްދަތުުފަހަރެއްގެުމަތިންުކޮމިޝަނުންުހުޅުވާލިއެވެ.

ު ުގޮތުގައި ުދިންުުކޮމިޝަނަށްުފޯމުުއެޕްލިކޭޝަނ260ުްމަންދޫބުންގެ ުދަޢުވަތު ުކޮމިޝަނުން ުކުރުމަށް ުއޮވްޒާވް ލިުބނެވެ.ުއިންތިޚާބު

ފަރާތެއްުއިންތިޚާބުުއޮބްޒާވްުކުރުމުގެުޝައުގުވެރިކަންުފާޅުކޮށްުފޯމުުހުށަހެޅިއެވެ.ުމީގެުއިތުރުނ6ުުްފަރާތުގެުތެރެއިނ15ުުްބޭރުގެު

ުބޭރުގެުފަރާތަކުންުފޯމުުހުަށއަޅާފައެއްުނުވެއެވެ.ުުއަމިއްލަގޮތުންުއިންތިޚާބުުއޮބްޒާްވުނުވަތަުމޮނިޓަރުކުރުމަށްުއެއްވެސް

ުރަޖިސްޓަރީުީމހުންގެުލިބިގެންވާުޙައްޤުުވޯޓުދިނުމުގެ 10.9.6

ގެުޯވޓުނަގާުތާރީްޚ2017ުުލޯކަލްުކައުންސިލްތަކުގެުއިްނތިޚާބުު

ުފަސްކުރެވިފައިވާތީ ުމަިތން ުފަހަރެއްގެ ުތާރީޚަްށު ތިން ވޯޓުނަގާ

ުމަިތނ18ުުް ުފަހަރެއްގެ ުތިން ުިލސްޓު ުމީހުންގެ ުފުރޭ އަހަރު

ުކޮންމެު ުމިއިން ުޝާއިޢުކޮށް، ުގެޒެޓުގައި ުސަރުކާރުގެ ދިވެހި

ުފުރުސަތުު ުހުށަހެޅުމުގެ ުޝަުކވާ ުއެލިސްޓަށް ފަހަރަކު

ު ުހުޅުވާލެވުނެވެ. ުއެހެންުއަދި ުރަށްނޫން ރަށްވެހިވެފައިވާ

ުރަޖި ުވޯޓުލުމަށް ުތަނެއްގައި ުފުރުޞަތު ުކުރުމުގެ 2ުސްޓަރީ

ުނެވެ.ުފަހަރެއްގެުމަތިންުހުޅުވާލެވު

ުކައު ުރަށު ުރަށެއްގެ ުހުރިހާ ުދިރިއުޅޭ ުމީހުން ުރާއްޖޭގެ ުމަސައްކަތް ުބަލައިގަތުމުގެ ުދޫކުރުމާއި ުފޯމު ުމުއްދަތުތަކުގައި ންސިލްުމި

މާލެުސިޓީގައިުއިންތިޚާބީުމަރުކަޒުު)ބަުއުުދުވެރިކޮށްތަކުގެުއޮފީސްތައްުމެއައްޑޫުސިޓީުއަދިުފުވައްމުލަކުުސިޓީގެުއަވަށް، އިދާރާތައް

ުރީު ުރައްޔިތުންނަށް ުދިވެހި ުދިރިއުޅޭ ުކޮލޮމްބޯގައި ުއަދި ުޓްރިވެންޑްރަމް ުއިތުރުން ުގެންދެވުނެވެ.ުމީގެ ުކުރިޔަށް -ޖަމާލުއްދީން(ުއިން
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ުޓްރިވެރަ ުއިންތިޒާމް ުކޮޖިސްޓަރީވުމުގެ ުމެދުވެރިކޮށާއި ުއޮފީސް ުކޮންސިއުލޭޓް ުއެމްބަސީުންޑްރަމްގެ ުދިވެހިރާއްޖޭގެ ުހުންނަ ލޮމްބޯގައި

ުޯމބައިްލުމެދުވެރި ުވިލިނގިލީގައި ުއަދި ުހުޅުމާލެ ުރަޖިސްޓަރީވުމަށް ުވޯޓުލުަމށްޓަަކއި ުހަމައެހެންމެ ުއަދި ުހަމަޖެއްސުނެވެ. ކޮށް

ޯވޓުުދިނުމުެގު، މުއްދަތަށްުފަހުުގެރަޖިސްޓްރޭޝަން-ސްޓޭޝަންތައްުޤާއިމްކުރެވިުފޯުމުބަލައިގަތުމުގެުއިްނތިޒާމްުހަމަެޖއްސުނެވެ.ުރީ

ުލިސްޓު ުހިެމނޭ ުމައުލޫމާތު ުޮފީށގެ ުކޮށްފައިވާ ުރަޖިސްޓަރީ ުވޯޓުުލމަށް ުމީުހން ުލިބިފައިވާ ުޝަކުާވުުޙައްޤު ުލިސްަޓށް ުއެ ާއންމުކޮށް

ުހުށަހެޅުމުގެުފުރުސަތުުހުޅުވާލެވުނެވެ.

ގެުދެވަނަުބުރުގައިުރަށްވެހިވެފައިވާުރަށްުނޫންުއެހެންުރަށެއްގައިުހުރެގެންުވޯޓުލުމަްށ2017ުުލޯކަލްުކައުންސިލްތަކުގެުއިންތިޚާބުު

ު ުފުރުޞަތު ުއެ ުފަރާތްތަކަށް ުބޭނުންވާ 16ުރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް

ވޯޓުުދިނުމުގެުޙައްޤުުއަދިުގެުނިޔަލަށްުދެވުނެވެ.2017ުުމޭު

ުވޯ ުމީުހން ުފޮށީެގުލިބިފައިވާ ުކޮށްފައިވާ ުަރޖިސްޓަރީ ޓުލުަމށް

ުޝަކުާވު ުއެލިސްޓަށް ުއާންމުކޮށް ުލިސްޓެއް ުހިމެނޭ މައުލޫމާތު

ު ުފުރުޞަތު 17ުުހުށަހެޅުމުގެ ުނިޔަލަށ2017ުުްމޭ ގެ

 ދެވުނެވެ.

ުުުމީހުންގެުލިސްޓުގައިުސޮއިކުރުންުވޯޓުުދިނުމުގެުޙައްޤުުލިބިފައިވާ 10.9.7

ު ުމީހުންގެ ުިލބިފައިާވ ުޙައްޤު ލިސްުޓތަކުގައިުވޯޓުދިނުމުގެ

ުފަރާތްތަކުން ނޑައަޅާ ުކަ ުކެންޑިޑޭުޓން ުނުވަތަ ުކެންޑިޑޭޓުން

ުފުރުޞަތު 16ުުުސޮއިކުރުމުގެ 2017ުުއެޕްރީލް 18ުއިން

ު 2017ުުއެޕްރީލް ުނިޔަލަށް ުުހުޅުވާލެވުނެވެ.ގެ ލޯކަލްުއަދި

ުއިންތިޚާބު 2017ުުުކައުންސިލްތަކުގެ ުބުރުގައިުގެ ދެވަނަ

ުމީ ުލިބިފައިާވ ުޙައްޤު ުލިސްޓުތަކުގަިއުވޯޓުދިނުމުގެ ހުންގެ

ުފަރާތްތަކުން ނޑައަޅާ ުކަ ުކެންޑިޑޭުޓން ުނުވަތަ ުކެންޑިޑޭޓުން

ުފުރުސަތު 17ުުުސޮއިކުރުމުގެ ުނިޔަލަށ2017ުުްމޭ ގެ

ުނެވެ.ުހުޅުވާލެވު

 އިލެކްޝަންު-ބ.ުކަމަދޫުކައުންސިލްގެުަބއިު 10.10

2014ުު 18ުުޖަނަވަރީ ުއިންތިޚާބުގެ ުކައުްނސިލްތަކުގެ ުލޯކަލް ުބޭއްވި ުދުވަހު ުހޮނިިހރު ުބވީ ުއިންތިޚާބުވި،ުުކަަމދޫ. ކައުންސިލަށް

ުދެއްވާުު،ރަޝީދުهللاުޢަބްދުުމއ.ުއެލާމް،ުމާލެ، ުއިސްތިއުފާ ުމެންބަރުކަމުން 2017ުުުކައުންސިލް ލޯކަލްުުދުވަހުުުހޯމަވ5ުުީޖޫން

12ުުޖޫނ2017ުްއިލެކްޝަނެއްުބާއްވައިިދނުމަށްުއެދި،ު-އެުދާއިރާގެުބައިުބ.ުކަމަދޫުކައުންސިލްުއިދާރާއަށްުސިޓީުފޮނުވާފައިވާތީ
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ނޑިއަށްުުބ.ުކަމަދޫލޯކަލްުގަވަރމަންޓްުއޮތޯރިޓީއިންުމިުކޮމިޝަްނގައިުއެދުމުން،ުު،ވީުހޯމަުދުވަހު ކައުްނސިލުންުހުސްވެފައިވާުގޮ

،ުއިލެކްޝަންުބާއްވާގޮތަށްުކޮމިޝަނުންުިނންމައި-ގައިުއެުކައުންސިލްގެުބައ19ުިުއޮގަސްޓ2017ުްއިންތިޚާބުކުރުމަށް،ުުމެންބަރަކު

ުވީުއާދީއްތަުދުވަހުުއެކަންުއާންމުކޮށްުއިޢުލާންުކރިއެވެ.2ުޖުލައ2017ުުި

ުބައި ު-މި ުމީހުންަނށް، ުއެދޭ ުކުރިމަތިުލމަށް 2017ުުއިލެކްޝަނަށް ުއާދީއްތ2ުަޖުލައި ުުވީ ުހެނދުނު ުެފށިގެނ8:00ުްދުވަހުގެ ު،ން

17ުުުޖުލައ2017ުި ުފަހުގެ ުމެންދުރު ުދުވަހުގެ ުހޯމަ 3:00ުުވީ ުކުރިމަތިލާފައިވަނީ ުފުރުޞަތުގައި ުހުޅުވާލި ުހަމަޔަށް، 2ުއާ

ުފަރާތުގެުހުށަހެޅުންުމިުކޮމިޝަނުންުވަނީުޤަބޫލުކޮށްފައެވެ.2ުފަރާތަކުންނެވެ.ުމިު

ުބައިުބ.ކަމަދޫ ުއިލެކް-ކައުންސިލްގެ ުޖުމްލަ ުވޯޓުނެގުމަްށޓަކައި ުބައ2ުިޝަންގެ ުމި ުބެހެއްޓުނެވެ. އިލެކްޝަންެގުު-ވޯޓުފޮށި

ުއެވެ.341ުވޯޓުނެގުމަށްޓަކައިުޗާޕުކުރެވުނުުވޯޓުކަރުދާހުގެުއަދަދަކީު

ުވީުހޮނިހިރުުދުވަހުއެވެ.19ުުއޮގަސްޓ2017ުްއިލެކްޝަންގެުވަގުތީުނަތީޖާުއިޢުާލްނކުރީ،ު-ކައުންސިލްގެުބައިުބ.ކަމަދޫ

ުދުވަހުއެވެ.ުއާދިއްތަވ20ުުީުއޮގަސްޓ2017ުްއިލެކްޝަންގެުރަސްމީުނަތީޖާުއިޢުލާންކުރީ،ު-ކައުންސިލްގެުބައިުބ.ކަމަދޫ

އާުގުޅިގެންުރައްޔިތުންުހޭލުންތެރިުކުރުމުގެުގޮތުންުުކރެވުނ2017ުުުއިންިތޚާބުުުތަކުގެލޯކަލްުކައުންސިލ10.10.1ުް

ުމަސައްކަތްތައް

 ު ުކައުންސިލްތަކުގެ ުލޯކަލް ުގޮތުނ2017ުްއިންތިޚާބު ުހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ުޢާންމުން ުއަށް ުލިބިފައިވާުނާއި ުޙައްޤު ުދިނުމުގެ ވޯޓު

ުޢާ ުހުށަހެޅުން ުޝަކުވާ ުއަށް ުރަޖިސްޓަރީ ުގުޅިގެންނާއިމީހުންގެ ުހުުޅވާލުމާއި ުހުޅުވާލުމާ-ރީުންމުކޮށް ުއިރަޖިސްޓްރޭޝަންއަށް

ުބީޗްުގުޅިގެން ުރަސްފަންނު ުބިޗުގައިު، ުއަރޓިފިޝަލް

ުުވެންޓްތަކެއްއި ުބޭއްުވނެވެ. ުކުރުމަށްު-ރީއަދި ރަޖިސްޓަރީ

ުރީު ުއެޞަރަޙައްދުގައި ުފަރާތްތަކަށް ރަޖިސްޓަރީު-ބޭނުންވާ

ުފަރާތުންު ުކޮމިޝަނުގެ ުވަނީ ުއިންތިޒާމްތައް ކުރުމުގެ

ުމިއިވެންޓު ުހަމަމިއާއެކު ގައިުތަކުހަމަޖައްސައިދީފައެވެ.

ުވަނީުުކުޑަކުދިންގެ ުކުޅިވަރުތައްވެސް ުގިނަ ތަފާތު

 ކުރިއަށްގެންދެވިފައެވެ.

 ު ުހިމެނޭ ުމަޢުލޫމާތުތައް ުއާންމު ުރިުފްލަޔަރސްުއިންތިޚާބާގުޅޭ ުދައުލަތުގެު-ތައްޔާރުކޮށް، ުހުރި ުމާލޭގައި ުފޯމް ރަޖިސްޓްރޭޝަން

ުމުވައްޒަފުއެކި ުމުއައްސަސާތަކުގެ ުެބހުމަށާއިއެކި ުބެހެއްޓުމަށްު،ންނަށް ުބޯޑުގައި ުނޯޓިސް ުުމއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިަޝނުގެު، އެ

ުމުވައްޒަފުންުއެުމުއައްސަސާތަކަށްުގޮސްުއެތަކެތިުޙަވާލުކުރުމުގެުޙަރަކާތެއްވަނީުކުރިއަށްުގެންދެވިފައެވެ.ު
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 ުުޭބނ ުމަޑުކުރުމަށްފަހު،ުއަޑުގަދަކުރާ ުގޮސް ުޕިކަޕްގައި ުގިނައިްނުއެއްވާުޞަރަޙައްދުތަކަށް ުއިންތިޚާާބުގުޅުންުމީހުން ްނކޮށްގެން

ުރީ ުފޯރުކޮށްދީ، ުމެސެޖްތައް ު-ހުރި ުމަޢުލޫމޫތަތަކާއި ުގުޅޭ ުހިމެނޭގޮަތށްުުއެހެނިހެންރަޖިސްޓްރޭޝަނާ ުމަޢުލޫމާތު އާއްުމ

 ފްލަޔަރއެއްުތައްޔާރުކޮށްުވަނީުބަހައިފައެވެ.

 ުުއޮފިޝަލުްނ ުަހރަކާތްތެރިވާ ުމަރުކަޒުތަކުގައި ުނަގާ ވޯޓު

ުތަމްރީުނުބޭުތަމްރީނުކުރުމަށް ުޓްރޭނަރުން ުނންާވ

ުކޮމިޝަނު ުކުރުމަށްޓަކައި ުޕައިލޮްޓ42ުުގެ މުވައްޒަފުންނަށް

ުކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ. ުޕްރޮގްރާމް ިމުުޓްރެއިނިންގ

ުދުވަހަށްުކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ.03ުުޕްރޮގްރާމްު

 ަ2017ުކޮލެޖުތަކުގެުދަރިވަރުންނަށްުއަމާޒުކޮށްގެންުރުމުގެުގޮތުންުރާއްޖޭގައިުހިންގާުޔުނިަވރސިޓީ/ުކުޑިމޮކްރަސީުހަފްތާުފާހަގ

އަށްުޕްރެޒެންޓޭޝަންުމުބާރާތެއްުވަނީުކުރިއަށްުގެންދެވިފައެވެ.ުމިގޮތުންުމިމުބާރާތުނ14ުުްންުއޮކްޓޯބަރ28ުުސެޕްޓެމްބަރު

އަށްުއަންނަުވަނ03ުަރުފިޔާުއަދ15000ުުި/-ވަނަުއަންނަުޓީމަކަށ02ުުް، ރުފިޔ25000ުާ/-ވަނައަށްުއަންނަުޓީމަކަށ01ުުް

 ރުފިޔާުވަނީުހުށަހެޅިފައެވެ.10000ުު/-ޓީމަކަށްު

 ިުގެުނަމުގައ2017ުިު–ވަނަުދުވަހުު"ޑިމޮކްރަސީުރަނ15ުުްސެޕްޓެމްބަރ2017ުުމިހަފްތާުފާހަގަކުރުމަށްުމޮކްރަސީުޑ"  

ުކުރިއަށް ުދުވުމެއް ުހުރާގައި ުކ.

ުމި ުމިނިވަްނުދުވުމުގެންދެވުނެވެ. ގައި

ު ުކ.ުމުއައްސަސާތަކުގެ ބޭފުޅުންނާއި،

ުދަރިވަރުންނާއި، ުސްކޫލު ުހުރާގެ

ުމުވައްޒަފުންނާއި ، މުވައްސަސާތަކުގެ

ުއެއްފަޅެއްގައިވާުކ ުއާއި .ހުރާ

ުމުވައްޒަފުްނނާއި ުރިސޯޓުތަކުގެ

 ރައްޔިތުންުބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.
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 ގޮންޖެހުންތައްު .11

ނޑުުކީވަނަުއަހަރ2017ުަ ނޑިތައްުޙާސިލްުއިލެކްަޝންސްުކޮމިޝަނުގެުލަ ހަރެއްުއަގިނަުމަސައްކަތްތަކެއްުކުރެވުނުުުގައިކުރުމުދަ

ުކުރެު،ނަމަވެސް ުޙާސިލް ނޑިތައް ނޑުދަ ުލަ ުގޮންޖެހުންތަކާއެ ުގިަނ ުވަރަށް ުވުނީ ުދަތިތަކާއި ުއަންަނނިިވުއެެއކުގަިއ ުއެގޮތުން ވެ.

ުތަފްސީ ުގޮތުެގ ުފެންނަ ުޙައްލުކުރަން ުދަިތތަްއ ުއެ ުހަމައެހެންމެ، ުައދި ުކުރަމެވެ. ުފާހަގަ ުދަތިތައް ުރިޕޯޓުގައިުލްވެސް މި

ުހިމަނާފައިވާނެއެވެ.ުު

ުޙައްލުކުރަންުއެދޭގޮތްުުދިމާވިުދަތިތައްު#

1ު

ުއޮފީސްު ުނެތުމާއި، ުޢިމާރާތެއް ުއޮފީސް އެކަށީގެންވާ

ުޢިމާރާތުގެުޖާގައިގެުދަތިކަން.

3ުކުލީގެުގޮތުގައިުއަހަރެއްގެުމައްޗަށްުއޮފީސްުޢިމާރާތަށްުު

ުޚަރަދުކުރަންޖެހުންުމިލިޔަނަށްވުރެުގިނަުރުފިޔާު

ުބިމުގައިު ުދޫކުރެވިފައިވާ ުކުރިން ުމީގެ ުކޮމިޝަނަށް އިލެކްޝަންސް

ުޢިމާރާތްު ުބަދަލުގައި ުބިމުގެ ުއެ ުކުރެވުމުން ުޤާއިމް ުޢިމާރާތެއް ުއެހެން

ުކުރާނެުއެކަށީގެންވާުބިމެއްުލިބުންު

2ު

ު ުއިންތިޚާބަކަށް ުވުރ1.5ުުެކޮންމެ ުއަށް ުރުފިޔާ މިލިޔަން

ު ުރުފިޔާ ުޢިމާރާތެއްގައިުގިނަ ުވަގުތީ ޚަރަދުކޮށްގެން

ުއިންތިޚާބީުމަސައްކަތްުކުރަންޖެހުންު

ުއަހަރަކުު ުކޮންމެ ުލިބުމާއި، ުޢިމާރާތެއް ުއޮފީސް ުދާއިމީ އެކަށީގެންވާ

ުރިކަރެންޓްުޚަރަދަށްުހިނގާުމިންވަރުުކުޑަވުންު

ުދެވިފައިވ3ުުާ ުތަމްރީން ުގުޅޭ ުމަސައްކަތްތަކާއި ކޮމިޝަނުގެ

ުމަދުވުންުދާއިމީުމުވައްޒަފުންު

ުއެކަށީގެންވާ ުގުޅޭ ުދީުުއިލެކްޝަންތަކާއި ުތަމްރީން ތަޢުލީމާއި

ުމަސައްކަތުގެުފެންވަރުުރަނގަޅުވުންު

4ު

ުކޮމިޝަނުންު ުކުރުމުގައި، ުރެގިއުލޭޓް ުޕާޓީތައް ސިޔާސީ

ުޕާޓީތަކާމެދުު ުސިޔާސީ ުބައެއް ުނަމަވެސް، ުނުވި ބޭނުން

ުކަންތައްތައްު ުކަހަލަ ުބައެްއ ުއަޅަންޖެހުމާއި، ފިޔަވަޅު

ުތަކުރާރުވުންު

ުބައިވެރިވުންު ުއާއި ުމަޝްވަރާ ުޕާޓީތަކުގެ ުނިންމުމުގައި ކަންކަން

ު ު ުބޭއްވުމާއި، ުބައްދަލުވުންތައް ުސިލްސިލާ ސިޔާސީުއިތުރުކުރުކޮށް

ުމިު ުއެކު ުކުރުމުންުުޕާޓީތަކާ ުބަދަހި ުގުޅުން ުބޮޑަށް ުވުރެ ހާރަށް

ުއުސޫލުތައްުތަންފީޒުުކުރުމުގައިުފަސޭހަވުންު
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ވަނަުއަހަުރގެުއަަހރީުރިޕޯޓ2017ުުް   

ުމައިގަނޑުުކަންތައްތައްުކުރިއަށްުރޭވިފައިވާު .12

ު ުއެއްޮގތަށް ުޕްލޭނާ( ު)ސްޓްރެޓީޖިކް ުޕްލޭާނ ުދުރުރާސްތާ ނޑ2018ުުުކޮމިޝަންގެ ުމައިގަ ުޭބނުންވާ ުާހޞިލްކުރަން ުއަހަރު ަވނަ

ުކަންކަމުގެުޗާޓުވަނީުކުރަހައިުފާސްކޮށްފައެވެ.ުއޭގެުތެރޭގައިުހިމެނޭުމުހިންމުުކަންތައްތައްުފާހަގަުކޮށްލަމެވެ.

 2018ުުައަހަރުގެުކޮމިޝަނުގެުއެކްޝަންުޕްލޭނާއިުއެއްގޮތަށްުސެކްޝަންތަކުގެުމަސައއްކަތްތައްުކުރިއަށްުގެންދިޔުން.ވަނ 

 ުުވާންޖެހޭުތައްޔާީރތައްވުން.ުބޭއްވުމަށްޓަކައިއަށ2018ުުްރިޔާސީުއިންތިޚާބ 

 ުެބައިުއިލެޝަްނަތއްުބޭއްވުންއިންތިޚާބުތަކުގ 

 ުްނޑާުއެއްގޮތަށ ުމުވައްޒަފުންުހަމަކޮށް،ުމުވައްޒަފުންނަށްުބޭުނންވާުތަްމރީނުުދިނުން.ކޮމިޝަންގެުއިދާރީުއޮނިގަ

 ޢާންމުުހޭލުންތެރިކަންުއިތުރުުުކރުމުގެުމަސައްކަތްތައްުކުރިއަށްުގެންދިއުން.ުއެގޮތުން؛ 

 ުްޤައުމީުވޯޓުލާުމީހުންގެުދުވަސްުފާހަގަކުރުނ 

 ްޑިމޮކްރަސީުހަފްތާުބޭއްވުނ 

 ުްހިންގުން.ސިވިކްުއެޑިއުކޭޝަންުޕްރޮގުރާމްތައ 

 .ްސުކޫލްތަކުގެުދަރިވަރުންނަށްުސިވިކްުއެޑިއުކޭޝަންުމޮޑިއުލްތައްުހިންގުނ 

 ެުންދެވުން.ޓެކްނޮލޮޖީުއަށްުއަންނަުބަދަލުތަާކުގުޅޭގޮތުންުއިންތިޚާބީުނިޒާމުުަހރުދަނާުކުރުމުގެުމަސައްކަތްތައްުކުރިޔަށްުގ

 ކުރުވުމަށްުޕްރޮގްރާމްތައްުހިންގުންވޯޓިންގެުނިޒާމަށްުރައްޔިތުންުހޭލުންތެރިު-އީުމިގޮތުން،ު
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ނޑިތައްުޙާޞިލުުކުރުމުގައިުކާމިޔާބުުއަހަރަކެވެ.ުކީވެސްުކޮމިޝަވަނަުއަހަރ2017ުަ ނޑުދަ އެންމެުުުވަނަުއަހަރ2017ުުނުގެުލަ

ުލޯކަލްު ުކަމުގައިވާ ުއިންތިޚާބު ުބޮޑު ުއެންމެ ުބޭއްވޭ ުރާއްޖޭގައި ުގެންދެވިފައިވަނީ ުކުރިއަށް ުގޮތުގައި ުމަސައްކަތެއްގެ ކާމިޔާބު

ު ުއިންތިޚާބުގެ 3ުުކައުންސިލް ުބޭއްވުމެވެ. ުއިންތިޚާބު ުދައުރުގެ ުވަނަ ުއޮވާދަވެރި ުބޭރުގެ ުރާއްޖެއާއި ުޕާޓީތަކާއި ބްޒާވަރުންުސިޔާސީ

ުނަތީޖާއިންތިޚާބު ުުގެ ުއިތުރުން ުބަލައިގަނެފައިވެއެވެ.މީގެ ުމަސައްކަތްތައް ުކޮއްފައިވާ ުރޭވުނ2017ުުުކޮމިޝަނުްނ ުއަހަރަށް ވަނަ

ވަރަށްގިނަުފަރާތްތަކެއްގެުއެހީތެރިކަމާއިުއެއްާބރުލުންުކޮމިޝަނަށްުިލބިގެންނެވެ.ުުއެންމެހާުމަސައްކަތްތައްުކާމިޔާބުުކުރެވިގެންދިޔައީ

ު ުއިޚްލާސްތެރިކަމާއެކ2017ުުުއެހެންކަމުން، ުަފރާތްތަކަށް ުހުރިހާ ުއެހީތެރިވެދެއްވި ުކޮމިޝަނަށް ުމަސައްކަތްތަކުގައި ުއަަހރުގެ ވަނަ

ުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ.ު

ުހުރިހާ ުދައުލަތުގެ ުޝުކުރުގައި، ުއާއިުމި ުސަރވިސް ުޕޮލިސް ުމޯލްޑިވްސް ުޚާއްސަކޮށް ުވަކިން ުއޮފްުުއިދާރާއަކަށް މިނިސްޓްރީ

ުޓްރެ ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުކޮންޓްރެކްޓީނގުކޮމްޕެނީއާއި، ުއެންޑް ުޓްރާންސްޕޯރޓް ުއާއި،މޯލްޑިވްސް ުކައުންސިލްތަކާއި،ުުޜަރީ އަތޮޅު

ުޖަާމޢަތްތަކަށާއި ުޖަމްޢިއްޔާ ުބޭރުގެ ުސްކޫލްތަކަށާއި، ުކައުންސިލްތަކާއި، ުޝުކުރެއްުު،ރަށު ުޚާއްސަ ުވަރަށް ުޖަމްޢިއްޔާަތކަށް ކުަލބް

ުދަންނަވަމެވެ.ު
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