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 .ުފެށުމުގެުބަސ2ުް

 أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا والمرسلين، األنبياء أشرف على والسالم والصالة العالمين، رب هلل الحمد

ުު 8/1338ުުުުމިއީުޤާނޫނުުނަންބަރު: ވަނަުމާއްދާގައިުބުނެފައިވާުގޮތުގެުމަތީނ18ުުުް)އިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުގެުޤާނޫނު(ުގެ
އެކުލަވާލާފައިވާ މައްޗަށްު ޙަރަކާތްތަކުގެު ހިންގާފައިވާު ކޮމިޝަނުންު އިލެކްޝަންސްު އަހަރުު 1ުު،ވޭތުވެދިޔަު 3 2 އަހަރުގ8ުުުެ ވަނަު

 އަހަރީުރިޕޯޓެވެ.

ނޑުުޒިންމާތަކާުގުޅިގެންުކޮށްފައިވާުމަސައްކަތްތަކަށާއިުު،މިުރިޕޯޓުގައިުއަލިއަޅުވާލާފައިވާނީ އިދާރީުގޮތުންު، ކޮމިޝަނުގެުމައިގަ
ވަނ1328ުުުަުު،ކޮމިޝަނުންުހިންގާފައިވާުމުހިންމުުޙަރަކާތްތަކަށެވެ.ުމިގޮތުންުު،ކޮމިޝަނުގެުމަސައްކަތަށްުއައިސްފައިވާުބަދަލުތަކާއި

ުއަހަރުުކުރިއަށްުގެންދެވިފައިވާުއެންމެުމުހިންމުުޙަރަކާތަކީުދިވެހިރާއްޖޭގެުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާުއިންތިޚާބުުކުރުމަށްޓަކައިުބޭއްވި
 ރިޔާސީުއިންތިޚާބުގެުމަސައްކަތެވެ.

 
ދުނިޔޭގެު ބައިވެރިވެފައިވާު ކޮމިޝަނުންު ގޮތުންު ކުރުމުގެު ގަޅުު ރަނ ފެންވަރުު މަސައްކަތުގެު މުވައްޒަފުންގެު ކޮމިޝަނުގެު

ފޯރަމްުއޮފްުއިލެކްޝަންސްުމެނޭޖްމަންޓްުބޮޑީސްުއޮފްުސައުތްުއޭޝިޔާު)ފެމްބޯސާ(ުގެުު،އިލެކްޝަންސްުޖަމްޢިއްޔާު"އޭވެބް"ުއާއި
ފޯރަމްތަކާއި ބޭއްވިު ކުރުމަށްު ހަރުދަނާު މަސައްކަތްތައްު ކުރުމާއިު ވިލަރެސްު އިންތިޚާބުތައްު ޓްރެއިނިންގުުު،ޤައުމުތަކުގެު

ވަނަުއަހަރުުކޮމިޝަނުގެުމެންބަރުންނާއިުގިނަުމުވައްޒަފުންތަކެއްުބައިވެރިުކުރެވިުއިތުރުުތަޖްރިބާތަކެއ1328ުުުްޕްރޮގްރާމުތަކުގައިުު
 ހޯދިފައިވާކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.

 
ުު ގޮތުގައި އަހަރެއްގެު 1ކާމިޔާބުު 3 2 މެންބަރުންނާއ8ުުި ކޮމިޝަނުގެު މިވަނީު ނިންމާލެވިފައިު އަހަރުު މުވައްޒަފުންުުު،ވަނަު އިދާރީު

އެއްބާރުލެއްވުމާއި ދެއްވިު މުއައްސަސާތަކުންު އެކިު ދައުލަތުގެު އަދިު މަސައްކަތުންނެވެ. އިޚްލާސްތެރިު ދީލަތިުުު،ކުރެއްވިު
 އެހީތެރިކަމުންނެވެ.ުމިފުރުޞަތުގައިުމިުއެންމެހައިުފަރާތްތަކުގެުއަގުުވަޒަންކޮށްުޙައްޤުުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ.ު

 
ނޑުުއެދެނީ ުު، އަޅުގަ ުهللا އިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުގެުމަސައްކަތްތައްުހަރުދަނާުކުރުމަށްުކުރެވޭުއެންމެހައިުމަސައްކަތްތަކުގައިުމާތް

 ބަރަކާތްުލެއްވުމެވެ!ުއާމީން!
 

 2443ރަބީޢުލްއާޚިރ12ުުާ
 1329ުުފެބްރުއަރ18ުުުުީުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު
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 .ުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަންުއުފެއްދެވުނ1ުް
 ުކޮމިޝަނުގެުތަޢާރަފ1.2ުުް
ު 

އަމިއްލަު، އަމިއްލަުނަމުގައިުދަޢުވާކުރުމާއިުދަޢުވާުލިބިގަތުމުގެުބާރުުލިބިފައިވާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނަކީ

ލިބިފައިވާ ޙައިސިއްޔަތުު ކުރުމުގެު މުޢާމަލާތުު ޝަޚްޞެކެވެުު،ނަމުގައިު ޤާނޫނީު މިނިވަންު އޮންނަު ސިއްކައެއްު ު.ވަކިު

ސީދާުރައްޔިތުންގެު، އިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނަކީުރާއްޖޭގައިުބާއްވާުއިންތިޚާބުތައްުދިމިޤްރާތީުއަސާސްތަކުގެުމައްޗަށްުބިނާކޮށް

ހާމަކަންުބޮޑުުއަދިުއިތުބާރުުކުރުވަނިވިުއިންތިޚާބުތަކެއްުހިންގައިު، އިންސާފުވެރި، ބައިވެރިވުންުއޮންނަުމިނިވަން

ވަނަުދުވަހ7ުުުުއޯގަސްޓ1338ުުުުްވަނަުއަހަރުުޤާއިމްކުރެވިފައިވާުމިނިވަންުޤާނޫނީުޝަޚްޞެކެވެ.1338ުުުުބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައިުު

އިލެކްޝަންސްު މުސްތަޤިއްލުު ފުރަތަމަު ދިވެހިރާއްޖޭގެު އުފެދުނުު ދަށުންު ގެު ޤާނޫނުއަސާސީު އައުު ފެށުނުު ކުރަންު ޢަމަލުު

ކޮމިޝަނަރުއޮފްުއިލެކްޝަންސްުގެުއޮފީހުގެުނަމުގައިުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާުއުފައްދަވާފައިވާު،ކޮމިޝަންުޤާއިމްުކުރެވުނުުއިރު

އިލެކްޝަންސްު ު އަކުންުއިންތިޚާބުތަކުގެުމަސައްކަތްުބަލަހައްޓަމުންުގެންގޮސްފައިވެއެވެ. މުއައްސަސާު އިންތިޚާބުތަކާބެހޭުވަކިު

ނޑުުދައުރެއްު، ކޮމިޝަނަކީ ރާއްޖޭގައިުޤާއިމްުކުރެވެމުންުއަންނަުޑިމޮކްރެޓިކްުވެށިުދުޅަހެޔޮގޮތުގައިުބައްޓަންކުރުމުގައިުމައިގަ

ުުުު.އަދާކުރަމުންުގެންދާުމުއައްސަސާުއެކެވެ މެންބަރުންގެުމައްޗަށެވެ.ުއިންތިޤާލ5ުުުީއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަންުއެކުލެވިގެންވަނީ

ނޮވެމްބަރ1339ުުުނ6ުުުުްސެޕްޓެންބަރ1338ުުުުުމަރުޙަލާގެުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނަށްުމެންބަރުންުޢައްޔަނުުކުރައްވާފައިވަނީުު

12ުުުު ފަހުން އޭގެު ު 1339ުުުުއާުހަމަޔަށެވެ. އިލެކްޝަންސ14ުުުްނޮވެމްބަރ ދާއިމީު ފުރަތަމަު ދުވަހުުދިވެހިރާއްޖޭގެު ވަނަު

އުފެދުނެވެ ތާރީޚުގައިުު.ކޮމިޝަންު ގޮތެއްގައިުުު،ރާއްޖޭގެު ހާމަކަންބޮޑުު އެއްކިބާވެު ނުފޫޒުންު އެކިފަރާތްތަކުގެު މިނިވަންކަމާއެކުު

ުު 1338ުުުުފުރަތަމަުފަހަރަށްުއެއްުކެންޑިޑޭޓުންނަށްވުރެުގިނަުކެންޑިޑޭޓުންުވާދަކުރި ، ގެުރިޔާސީުއިންތިޚާބާއ1322ުުިއަދި

1339ުުުު 1324ުުުު، 1322ުު،ވަނަުއަހަރުގެުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެުއިންތިޚާބާއ1324ުުިއަދި ވަނަުއަހަރ1327ުުުުއަދި

އިންތިޚާބަކީު އިންތިޚާބުކަމަށްވާުލޯކަލްުކައުންސިލްތަކުގެު ކެންޑިޑޭޓުންުވާދަކުރިުއެންމެުބޮޑުު ރާއްޖޭގައިުބޭއްވިުއެންމެުގިނަު

ބައިނަލްުއަޤްވާމީުޖަމްޢިއްޔާތަކުންުބަލައިގަންނަުފެންވަރަކަށްުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުންުބާއްވާފައިވާުުު،ދިވެހިުރައްޔިތުންނާއި

މަޤްޞަދަކީު ޑުު ނ މައިގަ ކޮމިޝަނުގެު އިލެކްޝަންސްު މުސްތަޤިއްލުު މިނިވަންު ޤާއިމްކުރެވުނުު އަލަށްު ު އިންތިޚާބުތަކެވެ.

ޤާބިލްުމުއައްސަސާއެއްގެުގޮތުގައިުުު،ކޮމިޝަނުގެުމަސްއޫލިއްޔަތުތައްުހަރުދަނާކަމާުއެކުުއަދާކުރެވޭނެުވަސީލަތްތައްުތަރައްޤީކޮށް

 .ކޮމިޝަންުބިނާކުރުމެވެ
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 ުކޮމިޝަނުގެުމެންބަރުނ1.1ުުް
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 ކޮމިޝަނުގެުމެންބަރުު

 އިސްމާޢީލްުޙަބީބުުޢަބްދުއްރަޙީމްު

 ކޮމިޝަނުގެުމެންބަރުު

 ޢަލީުނަޝާތުު

 ކޮމިޝަނުގެުމެންބަރުު

 އަޙްމަދުުއަކްރަމްު

 ކޮމިޝަނުގެުނައިބްުރައީސްު

 އަމްޖަދުުމުޞްޠަފާު

 ކޮމިޝަނުގެުރައީސްު

 އަޙްމަދުުޝަރީފުު
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 ކޮމިޝަނުގެުމެންބަރުންނަށްުއައިސްފައިވާުބަދަލ1.1.2ުުު

 ވަނަުއަހަރުުނިމުނުުއިރުުކޮމިޝަނުގެުމެންބަރުންނަށްުއައިސްފައިވާުބަދަލުތައްުތިރީގައިުއެވަނީއެވެ.1328ު

 ގައިުކޮމިޝަނުގެުމެންބަރުކަމުންުއިސްތިޢުފާުދެއްވުން.22ުޖަނަވަރ1328ުުީކޮމިޝަނުގެުރައީސްުއަލްފާޟިލްުއަޙްމަދުުސުލައިމާންު .1

2. 1 3 2 8ުުުު 3މާރިޗު އައްޔަނ6ުުުު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާު މެންބަރުކަމަށްު ކޮމިޝަނުގެު އިލެކްޝަންސްު ޝަރީފުު އަޙްމަދުު އަލްފާޟިލްު ގައިު

 ކުރެއްވުން.

 ގައިުބޭއްވިުކޮމިޝަނުގެުބައްދަލުވުމުންުއަލްފާޟިލްުުއަޙްމަދުުޝަރީފުުކޮމިޝަނުގެުރައީސްުކަމަށްުހޮވިވަޑައިގަތުން.36ުމާރިޗ1328ުުު .3

 ގައިުކޮމިޝަނުގެުމެންބަރުުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުޝަކީލްުމަޤާމުންުއިސްތިޢުފާުދެއްވުން.39ުމެއ1328ުުި .4

 ގައިުއަލްފާޟިލްުޢަލީުނަޝާތުުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުގެުމެންބަރުކަމަށްުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާުއައްޔަނުުކުރެއްވުން.15ުޖުލައ1328ުުި .5

 މަސްއޫލިއްޔަތ1.2ުުު

 ހ.ުކޮމިޝަނުގެުމެންބަުރނަށްުއައިސްފައިވާުބަދަލ1.2ުުުު

އިލެކްޝަންސް ، ވަނަ ދުވަހު ޢަމަލު ކުރަން ފެށުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާ ޤާނޫނުއަސާސީ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން   7  އޯގަސްޓް   8002

 :ކޮމިޝަނުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ

 ިއެކަންތައްތައްުހިންގުމާއި، ރައްޔިތުންގެުޚިޔާލުުހޯދުމުގެުޢާންމުުވޯޓުުނެގުމަށްުކުރަންޖެހޭުކަންތައްތައްުކުރުމާއި، އިންތިޚާބުތަކާއ،ު

އެކަންތައްތަކަށްުމަގުފަހިކުރުމާއިުއަދިުއިންތިޚާބުތަކާއިުރައްޔިތުންގެުޢާންމުުޚިޔާލުުހޯދުމުގެުވޯޓުތަކުގެުކަންތައްތައްު، ބެލެހެއްޓުމާއި

އަދިުކޮރަޕްޝަނެއްުނެތިުމިނިވަންު، ނުރަނގަޅުުނުފޫޒެއް، ތަޅާފޮޅުމެއް، ބިރުދެއްކުމެއް، ބިރުވެރިކަމެއް، ހިނގަނީުއިންސާފުވެރިކަމާއެކު

 ކަމާއެކުުރައްޔިތުންނަށްުވޯޓުލުމުގެުޙައްޤުުފުރިހަމައަށްުއަދާކުރެވޭުގޮތަށްކަންުކަށަވަރުކުރުން.

 ިވޯޓުުދިނުމުގެުޙައްޤުުލިބިފައިވާުމީހުންގެުރަޖިސްޓަރީު، ރައްޔިތުންގެުޚިޔާލުުހޯދުމުގެުޢާންމުުވޯޓުތަކުގައި، އިންތިޚާބުތަކާއ

އިންތިޚާބުތަކާއިުރައްޔިތުންގެުޚިޔާލުުހޯދުމުގެު، އެުރަޖިސްޓަރީއަށްުގެންނަންޖެހޭުއުނިއިތުރުުގެނައުމާއިުބެލެހެއްޓުމާއި، ތައްޔާރުކުރުމާއި

 ޢާންމުުވޯޓުުނެގުމާުބެހޭުގޮތުންުހަމަޖައްސަންޖެހޭުއެންމެހައިުއިންތިޒާމްތައްުހަމަޖެއްސުން.

 ިއެުވޯޓުތަކުގެު، ޤާނޫނުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާުމުއްދަތުގެުތެރޭގައިުއިންތިޚާބުތަކާއިުރައްޔިތުންގެުޚިޔާލުުހޯދުމުގެުޢާންމުުވޯޓުތައްުނެގުމާއ

 ނަތީޖާުޤާނޫނުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާުމުއްދަތުގެުތެރޭގައިުއިޢުލާންކުރުން.

 ިނޑައަޅާފައިވާު، އިންތިޚާބީުދާއިރާތަކުގައިުތިބިުވޯޓުުދިނުމުގެުޙައްޤުުލިބިފައިވާުމީހުންގެުރަޖިސްޓަރީތައްުއެކުލަވާލައ ޤާނޫނުގައިުކަ

ގެނެސް އިތުރުު އުނިު ގެންނަންޖެހޭު ރަޖިސްޓަރީތަކަށްު އެު ގެޒެޓްގައިުުު،މުއްދަތަށްު ސަރުކާރުގެު މަތިންު ގޮތުގެު ޤާނޫނުގައިވާު

 ޝާއިޢުކުރަމުންުގެންދިއުން.

 ްނޑައަޅާުއުސޫލުތަކެއްގެުމަތިންުކޮންމެުއިންތިޚާބަކާުގުޅިގެނ އިންތައްު، އިންތިޚާބީުދާއިރާތަކުގެުނަންތަކާއި، ޤާނޫނުގައިުކަ

ނޑައަޅައި މިކަންކަމަށްުގެނެވޭުބަދަލުތައްުސަރުކާރުގެު، މުރާޖަޢާުކުރަމުންުގެންދިއުމާއި، އެކަންކަމަށްުބަދަލުުގެނެސް، ވަކިކޮށް، ކަ

 ގެޒެޓްގައިުޝާއިޢުކުރަމުންުގެންދިއުން.
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 ިކުރުމާއ ރަޖިސްޓަރީު ޕާޓީތައްު ޤާނޫނުންު،ސިޔާސީު ކަމަށްު ކުރަންޖެހޭު ކޮމިޝަނުންު ގުޅޭގޮތުންު ޕާޓީތަކާު ސިޔާސީު

ނޑައަޅާފައިވާުކަންކަންުކުރުން.  ކަ

 ިރައްޔިތުންުހޭލުންތެރިކުރުވުން، އިންތިޚާބުގެުމަޤްޞަދާުގުޅޭގޮތުންުމަޢުލޫމާތުދީ، އިންތިޚާބުގެުކަންތައްތައްުހިނގާނެގޮތާއ 

 ުިއިންތިޚާބުތަކާއ ޑައަޅާފައިވާު ނ ކަ ބަލަހައްޓަންޖެހޭނެކަމަށްު ހިންގައިު ކޮމިޝަނުންު ޤާނޫނުންު އާސާސިންނާއިު ޤާނޫނުު

ނޑައެޅުން.  ރައްޔިތުންގެުޚިޔާލުުހޯދުމުގެުޢާންމުުވޯޓުތަކާބެހޭުއުސޫލުތައްުކަ

 ިކޮމިޝަނުންުމަސައްކަތްުޙަވާލުކުރާުފަރާތްތައްުތަމްރީންކުރުން.، ކޮމިޝަނުގެުމުވައްޒަފުންނާއ 

 ިއެކަމާުގުޅޭުކަންކަންުރާވައިުހިންގުން.، އިންތިޚާބުގައިުބޭނުންކުރާުތަކެއްޗާއިުވަސީލަތްތައްުފޯރުކޮށްދިނުމާއ 

 ުްއިންތިޚާބުތައްުހިނގާުނުހިނގާުގޮތްުބެލުމަށްުޙަރަކާތްތެރިވާުބައިނަލްއަޤްވާމީުއަދިުދިވެހިރާއްޖޭގެުއޮބްޒާވަރުންުއެކްރެޑިޓ

 ކޮށްުއެފުރުޞަތުުދިނުން.

 ިނޑައެޅުން، އިންތިޚާބުތަކާއ އަދިު، ރައްޔިތުންގެުޚިޔާލުުހޯދުމުގެުޢާންމުުވޯޓުތަކުގައިުވޯޓުުފޮށިުބަހައްޓާނެުތަންތަންުކަ

ނޑައަޅާުތަންތަނުގައިުވޯޓުުފޮށިުބަހައްޓައި ވޯޓުލުމުގެުމަސައްކަތްުކުރިއަށްުގެންދިއުމުގައިު، މިގޮތުންުކޮމިޝަނުންުކަ

، އެތަނެއްގެުވެރިފަރާތުންުނުވަތަުއެތަނަކާުޙަވާލުވެފައިވާުފަރާތުންުނުދޭނަމަ، ކޮމިޝަނުންުއެދޭުއެހީތެރިކަމާއިުއެއްުބާރުލުން

ކޮމިޝަނުގެުމަސްއޫލިއްޔަތުުއަދާކުރުމަށްޓަކައިުކޮމިޝަނުންު، އެކަށީގެންވާުމުއްދަތެއްގެުނޯޓިސްުއެފަރާތަކަށްުދިނުމަށްފަހު

 ކުރަންޖެހޭުއެންމެހައިުކަންކަންުކުރުން.

 ިރައްޔިތުންގެުޚިޔާލުުހޯދުމުގެުޢާންމުުވޯޓުތަކުގައިުވޯޓުލުމުގެުޙައްޤުުލިބިފައިވާުމީހުންގެުތެރެއިންު، އިންތިޚާބުތަކާއ

 .ދިވެހިރާއްޖެއިންުބޭރުގައިުދިރިއުޅޭުމީހުންނަށްުވޯޓުލެވޭނެުއިންތިޒާމެއްުހަމަޖެއްސުން

 ުްކަންކަނ ވޯޓުގެު ޢާންމުު ހޯދުމުގެު ޚިޔާލުު ރައްޔިތުންގެު ނުވަތަު އިންތިޚާބެއްު ކޮންމެު ބަލަހައްޓާު ހިންގައިު ކޮމިޝަނުންު

ނޑައަޅާފައިވާުގޮތުގެުމަތިން، ނިމުމުން އެުއިންތިޚާބެއްގެުނުވަތަުރައްޔިތުންގެުޚިޔާލުުހޯދުމުގެުޢާންމުުވޯޓުގެު، ޤާނޫނުގައިުކަ

 ރިޕޯޓުުޢާންމުކޮށްުޝާއިޢުކުރުން.

 ުްމަސައްކަތްތައ އެންމެހައިު ބަޔާންކުރާު ކުރަންޖެހޭކަމަށްު ކޮމިޝަނުންު ޤާނޫނުތަކުގައިު އިންތިޚާބާބެހޭު އާއިު ޤާނޫނުއަސާސީު

 ކުރުން.

 ތަޞައްވުރުު)ވިޝަން(1.4ު
 

ރައްޔިތުންގެުއިތުބާރުު، ޒިންމާދާރުކަމާއެކުުހިންގައި، މުސްތަޤިއްލުކަމާއި، އިންތިޚާބުތަކުގެުއެންމެހައިުކަންތައްތައްުމިނިވަންކަމާއި
 ހޯދައިުއަދިުމަޤުބޫލުކަންުލިބިގެންވާުމުއައްސަސާއަކަށްުހެދުން.ު

 އަމާޒުު)މިޝަން(1.5ު
 

 ؛އިންތިޚާބީުއެންމެހައިުޚިދުމަތްތައްުފެންވަރުުރަނގަޅުުގޮތެއްގައިުފޯރުކޮށްދިނުމުގެުގޮތުން

 ިމުސްތަޤިއްލުކަމާއެކުުއިންތިޚާބުތައްުރާވައިުހިންގުން.، މިނިވަންކަމާއ 

 .ްޒަމާނީުވަސީލަތްތަކުގެުއެހީގައިުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުގެުމަސައްކަތްތައްުހަރުދަނާކޮށްުތަރައްޤީކުރުނ 

 ިއިންތިޚާބީުކަންކަމާުގުޅުންހުރިުހުރިހާުފަރާތްތަކުގެުބައިވެރިވުންުއިތުރުކުރުން.، އާންމުުހޭލުންތެރިކަންުކުރިއަރުވައ 
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 ؛ގިނަުޕާޓީުއެކުލެވޭުސިޔާސީުނިޒާމްު)މަލްޓިުޕާޓީުޑިމޮކްރަސީ(ުރާއްޖޭގައިުއަށަގަންނުވައިުހަރުދަނާުކުރުމުގެުގޮތުން

 ްސިޔާސީުޕާޓީތައްުހިނގާުނުހިނގާުގޮތްުބެލެހެއްޓުނ 

 ްނޑުުހަރުދަނާކުރުނ  ސިޔާސީުޕާޓީތަކުގެުޤާނޫނީުއޮނިގަ

 ިދައުރުުފުޅާކުރުމަށްުހިތްވަރުދިނުން، ސިޔާސީުޕާޓީތަކުގެުބައިވެރިވުމާއ 

 

 މަސައްކަުތގައިުދަމަހަްއޓާުއުޞޫލުތައ1.6ުުްު
 

 ުްޓްރާންސްޕޭރަންސީ، ޖަވާބުދާރީވުން، ނަޒާޙަތްތެރިކަން،   މިނިވަންކަން، ހަމަހަމަކަނ ު 

 

 .ުކޮމިޝަނުގެުއިދާރީުހިންގުނ2ުް
 

ުު ވަނަުމާއްދާގެު)ހ(ުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާުގޮތުގެުމަތިންުކޮމިޝަނުންުހަދާފައިވ16ުުުާއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުގެުޤާނޫނުގެ
 ކޮމިޝަނުގެުއިދާރީުމަސައްކަތުގެުއިސްވެރިޔަކީުކޮމިޝަނުގެުސެކްރެޓަރީުޖެނެރަލްުއެވެ.ު،ޤަވާޢިދާުއެއްގޮތްވާުގޮތުގެުމަތިން

 

 ކޮމިޝަނުގެުމުވައްޒަފުނ2.2ުުް 

1328ުުުު 52ުުުުވަނަުއަހަރުުފެށުނުއިރުުކޮމިޝަނުގެުވަޒީފާގައިުތިބީ މުވައްޒަފުނ21ުުުްމުވައްޒަފުންނެވެ.ުމިުއަހަރުުތެރޭގައި
ވަނ1328ުުުަފަރާތަކަށްުކޮމިޝަނުންުވަޒީފާުދެވުނެވެ.21ުުުު، އެކިއެކިުސަބަބުތަކާހުރެުކޮމިޝަނުގެުވަޒީފާއިންުވަކިވެފައިވާއިރު

ުު 52ުުުުއަހަރުުނިމުނުއިރުުކޮމިޝަނުގެުވަޒީފާގައިުތިބީ ވަނަުއަހަރުުކޮމިޝަނުގެއިުއައުުމަޤާމެއ1328ުުުްމުވައްޒަފުންނެވެ.
 އުފައްދާފައެއްުނުވެއެވެ.ު

 

 -ވަނަުއަހަރުުކޮމިޝަނުގެއިުވަޒީފާުއަދާކޮށްފައިވާުދާއިމީުމުވައްޒަފުން:1328ު

 

 

 # ނަންު މަގާމްު ރޭންކްު

 1 ޢަބްދުއްރަޙްމާންުޞަލާޙްުރަޝީދު ޑިރެކްޓަރ  2އީ.އެކްސްު

 2 ޙަސަންުޒަކަރިއްޔާު ޑިރެކްޓަރ  2އީ.އެކްސްު

 3 ޚަދީޖާުރަޝާު ލީގަލްުކައުންސެލް  2އީ.އެކްސްު

 4  هللاރިފްޢަތުުޢަބްދު އެސިސްޓަންޓްުލީގަލްުކައުންސެލްު 4އެމް.އެސްު
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 5 ޝަހުލާުރުޝްދީު އިންޓަރނަލްުއޮޑިޓަރ 2އެމް.އެސްު

 6 ސީނާުރަޝީދު އެނަލިސްޓް 2އެމް.އެސްު

 7 އާޢިޝަތުުޔުޝްފާުޝާކިރު ރަޖިސްޓްރަރ 2އެމް.އެސްު

 8 މަޢާނާުމުމްތާޒް ފައިނޭންސްުމެނޭޖަރ 2އެމް.އެސްު

 9 އާމިނަތުުއަޒީފާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ 2އެމް.އެސްު

 11 މަރިޔަމްުނަޒްރީނާު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ 2އެމް.އެސްު

 11 އަޙްމަދުުމުއާޒްު އެނަލިސްޓް 2އެމް.އެސްު

 12 އާމިނަތުުނަޝްމީުފަޟީލްު ހިއުމަންުރިސޯސްުޑިވެލޮޕްމަންޓްުމެނޭޖަރ 2އެމް.އެސްު

 13 އާޢިޝަތުުޝައްފާފްު ޕްރޮކިއުމަންޓްުމެނޭޖަރ 2އެމް.އެސްު

 14 ޝަހުލާުއިސްމާޢީލް ކޯޑިނޭޓަރ 2އެމް.އެސްު

 11  هللا  ނާދިޔާ ޢަބްދު ހެޑްުއޮފްުކޮމިޝަނަރސްުބިއުރޯ 2އެމް.އެސްު

 16 ފާޠިމަތުުޒުހުދާު ސީނިއަރުއެޑިއުކޭޝަންުއޮފިސަރ 2އެމް.އެސްު

 17 ފަރުހާނާުއަބޫބަކުރުު ސީނިއަރުރަޖިސްޓްރޭޝަންުއޮފިސަރ 2އެމް.އެސްު

 18 އާމިނަތުުސަމްރާ ސީނިއަރުޕްރޮކިއުމަންޓްުއޮފިސަރ 2އެމް.އެސްު

 19 އުނައިސްުهللا ޢަބްދު އޮފިސަރ ޑޭޓާުޕްރޮސެސިންގ  ސީނިއަރ 2އެމް.އެސްު

 21 މުސްޢަދުުސަޢީދު އޮފިސަރ  ޓެކްނިކަލް  ސީނިއަރ 2އެމް.އެސްު

 21 މާހާުއަފީފް ސީނިއަރުލޮޖިސްޓިކްުއޮފިސަރ 2އެމް.އެސްު

 22 ޝަހުނީޒާުޝަރީފްު ސީނިއަރުއެޑިއުކޭޝަންުއޮފިސަރ 2އެމް.އެސްު

 23 ފާޠިމަތުުސަހުލާު ސީނިއަރުފައިނޭންސްުއޮފިސަރ 2އެމް.އެސްު

 24 އަޙްމަދުުޝިފާޒްު ސީނިއަރުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރ 2އެމް.އެސްު

 21 ޔޫޝަޢުުނަސީމް ސީނިއަރުމީޑިއާުއޮފިސަރ 2އެމް.އެސްު

ސީނިއަރުހިއުމަންުރިސޯސްުޑިވެލޮޕްމަންޓްު 2އެމް.އެސްު
 އޮފިސަރ

 26 ވިޝާހުުސައީދު

 27 އާޢިޝަތުުޔުމްނާުރަޝީދު ސްޓެޓިސްޓިކްސްުއޮފިސަރ 4ޖީ.އެސްު

 28 ރަމްޒިއްޔާުއަޙްމަދުު ލީގަލްުއެސިސްޓެންޓް 4ޖީ.އެސްު

 29 ޔޫސީުއިނާޔާު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރ 2ޖީ.އެސްު
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 31 މަރިޔަމްުސުހައިލާު ފައިނޭންސްުއޮފިސަރ 2ޖީ.އެސްު

 31 އަޙްމަދުުއާސިމްު ފައިނޭންސްުއޮފިސަރ 2ޖީ.އެސްު

 32 ފާތިމަތުުޝަބާުބާގިރު ފޮރިންުރިލޭޝަންސްުއޮފިސަރ 2ޖީ.އެސްު

 33 ޝާފިޔާުމުޙައްމަދުު އެޑިއުކޭޝަންުއޮފިސަރ 2ޖީ.އެސްު

 34 އަޙްމަދުުނޫހު ޕްރޮކިއުމަންޓްުއޮފިސަރ  2ޖީ.އެސްު

 31 އަޙްމަދުުނަޝީދު ޕްރޮކިއުމަންޓްުއޮފިސަރ  2ޖީ.އެސްު

 36 ދަހާުއިބްރާހީމްު ބިއުރޯުއޮފިސަރ 2ޖީ.އެސްު

 37 ޔަޢީޝްުއަމްޖަދު ރަޖިސްޓްރޭޝަންުއޮފިސަރ 2ޖީ.އެސްު

 38 މަރިޔަމްުޝިޔާޒާު ޕަބްލިކްުރިލޭޝަންުއޮފިސަރ 2ޖީ.އެސްު

 39 ޙަސަންުފާއިގުުމޫސާު ލޮޖިސްޓިކްުއޮފިސަރ 2ޖީ.އެސްު

 41 ޢާއިޝަތުުފިރާޝާު ހިއުމަންުރިސޯސްުޑިވެލޮޕްމަންޓްުއޮފިސަރ 2ޖީ.އެސްު

 41 ޝުޒްރާުމުޙައްމަދުު ފޮރިންުރިލޭޝަންސްުއޮފިސަރ 2ޖީ.އެސްު

 42 ނަޒީހާުޙުސައިން ހިއުމަންުރިސޯސްުޑިވެލޮޕްމަންޓްުއޮފިސަރ 2ޖީ.އެސްު

 43 މަހުދިއްޔާުރުޝްދީ ހިއުމަންުރިސޯސްުޑިވެލޮޕްމަންޓްުއޮފިސަރ 2ޖީ.އެސްު

 44 ފާތިމަތުުރަޝީދާު ޕްލޭނިންގުއޮފިސަރ 2ޖީ.އެސްު

 41 ޢަހްމަދުުޝާހިދުު މެއިންޓަނަންސްުއޮފިސަރ 4އެސް.އެސްު

 46 އަޙްމަދުުޝަރީފް އެސިސްޓަންޓްުސުޕަވައިޒަރ 4އެސް.އެސްު

 47 އަޙްމަދުުހުސައިންު ޑްރައިވަރ 4އެސް.އެސްު

 48 މުޙައްމަދުުނިސާހްު ޕިއޯން 2އެސް.އެސްު

 49 ހަފީޒާުއިބްރާޙިމް މަސައްކަތު 2އެސް.އެސްު

 11 ޢާއިޝަތުުނަޛީރާު މަސައްކަތު 2އެސް.އެސްު

 11 އާސިމާުއިބްރާހިމްުމަނިކު މަސައްކަތު 2އެސް.އެސްު
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 ކޮމިޝަނަރސްުބިއުރ2.1.2ުޯ

އަދާކުރަންޖެހޭު މެންބަރުންު ހިންގުމުގައިު މަސައްކަތްތައްު ކޮމިޝަނުގެު މަސްއޫލިއްޔަތަކީު ޑުު ނ މައިގަ ބިއުރޯގެު ސްު ކޮމިޝަނަރ
ހަމަޖައްސައި އިންތިޒާމްު ލިބޭނެު އެހީތެރިކަންު އިދާރީު ބޭނުންވާު އަދާކުރުމަށްު ހުރިުުު،މަސްއޫލިއްޔަތުތައްު ގުޅުންު ކޮމިޝަނާު

ފެތުރުމާއި މެދުވެރިކޮށްު މީޑިއާު ބިއުރޯުުު،ޚަބަރުތައްު ސްު ކޮމިޝަނަރ ު ކުރުމެވެ. ކަންކަންު ރިލޭޝަނާބެހޭު ފޮރިންު ކޮމިޝަނުގެު
 ު-ޔުނިޓްުހިމެނޭުގޮތަށެވެ.ުއެއީ:2ުއެކުލެވިގެންވަނީު

 

 ުްބިއުރޯުސެކްރެޓޭރިއަޓ 

 ުްމީޑިއާުސަރވިސްުޔުނިޓ 

 ްފޮރިންުރިލޭޝަންުޔުނިޓ 

  ފައިނޭންސްުއެންޑްުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންުޑިވިޜަންުު،ހިއުމަންުރިސޯސ2.1.1ުްު

ނޑުުމަސްއޫލިއްޔަތަކީުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުގެުއިދާރީުހިންގުމަށްުބޭނުންވާުއިންސާނީުވަސީލަތްތައްު މިުޑިވިޜަނުގެުމައިގަ
ބަޖެޓްގެު، އިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުގެުއިދާރީުމަސައްކަތްތަކާއި، ފޯރުކޮށްދިނުމާއިުމުވައްޒަފުންނާބެހޭުއެންމެހައިުމަސައްކަތްތަކާއި

ރިސޯސް ހިއުމަންު ު ކުރުމެވެ. ުުުު،މަސައްކަތްތައްު އެކުލެވިގެންވަނީ ޑިވިޜަންު އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންު އެންޑްު 2ުފައިނޭންސްު
 -ސެކްޝަންުހިމެނޭުގޮތަށެވެ.ުއެއީ:

ު 
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 ލީގަލްުއެފެއާޒްުއެންޑްުޕޮލިޓިކަލްުޕާޓީުރެގިއުލޭޝަންުޑިވިޜަނ2.1.2ުް

ނޑުުމަސްއޫލިއްޔަތަކީުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުގެުޤާނޫނީުމަސައްކަތްތަކާއި އިދާރީުހިންގުމަށްުބޭނުންވާު، މިުޑިވިޜަންގެުމައިގަ
ޤާނޫނާއި ޚިދުމަތްތައްު ބޭނުންވާު އަދިު ވަސީލަތްތަކާއިު ހޯދައިދިނުމާއިުު،މާއްދީު އެއްގޮތަށްު ހިންގާުުު،ގަވާއިދާު ރާއްޖޭގައިު އަދިު

ސިޔާސީުޕާޓީތައްުރެގިއުލޭޓްކުރުމުގެުމަސައްކަތްތައްުކުރުމެވެ.ުލީގަލްުއެފެއާޒްުއެންޑްުޕޮލިޓިކަލްުޕާޓީުރެގިއުލޭޝަންުޑިވިޜަންު
 ު-ސެކްޝަންުހިމެނޭުގޮތަށެވެ.ުއެއީ:2ުއެކުލެވިގެންވަނީު

 ްލީގަލްުއެފެއާޒްުސެކްޝަނ 

 ްޕްރޮކިޔުމަންޓްުސެކްޝަނ 

 ްޕޮލިޓިކަލްުޕާޓީުރެގިއުލޭޝަންުސެކްޝަނ 

 ުްހިއުމަންުރިސޯސްުއެންޑްުޕްރޮފެޝަނަލްުޑިވެލޮޕްމަންޓްުސެކްޝަނ 

 ްއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންުސެކްޝަނ 

 ްފައިނޭންސްުސެކްޝަނ 
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 އިލެކްޝަންސްުކޯޑިނޭޝަންުއެންޑްުޕްލޭނިންގުޑިވިޜަނ2.1.4ުުް

މަތީން ގޮތުގެު ޤާނޫނުތަކުގައިވާު ބެހޭު އިންތިޚާބުތަކާު މަސްއޫލިއްޔަތަކީު ޑުު ނ މައިގަ ޑިވިޜަންގެު އިންސާފުވެރިުުު،މިު މިނިވަންު

ބެލެހެއްޓުމާއި ހިންގައިު ރާވައިު މަސައްކަތްތައްު އިންތިޚާބުތަކުގެު ބޭއްވުމަށްޓަކައިު ކުރާު،އިންތިޚާބުތައްު ކޮމިޝަނުންު

ކުރުމަށްޓަކައި ހަރުދަނާު ޚިދުމަތްތައްު ދޭު ކުރަންުުު،މަސައްކަތްތަކާއިު ކޮމިޝަނުންު ރާވައިު ރޭވުންތައްު މުސްތަޤްބަލުގެު ދުރުު

ނޑައަޅާފައިވާުކަންތައްތައްުކުރެވޭުމިންވަރުުބަލައިުވަޒަންުކުރުމާއި ކޮމިޝަނުގެުއެކިުއެކިުދާއިރާތަކާުގުޅޭުތަފާސްުހިސާބުުުު،ކަ

ބެލެހެއްޓުމާއިުމިކަމާުގުޅޭުދިރާސާތައްކޮށްުޢާންމުުކުރުމާބެހޭުމަސައްކަތްތައްުކުރުމެވެ.ުހަމަމިއާއެކުުއިންތިޚާބުތަކަށްުުު،އެއްކޮށް

ހޭލުންތެރިކުރުމާއި ގެންދާނީުުު،މީހުންު ކުރިއަށްު މަސައްކަތްވެސްު ކުރުމުގެު ތަމްރީންު އޮފިޝަލުންު މަރުކަޒުތަކަށްު ވޯޓުލާު

ުު ސެކްޝަންުހިމެނޭުގޮތަށެވެ.2ުުުމިޑިވިޜަނުންނެވެ.ުއިލެކްޝަންސްުކޯޑިނޭޝަންުއެންޑްުޕްލޭނިންގުޑިވިޜަންުއެކުލެވިގެންވަނީ

 ު-އެއީ:

 ްއިލެކްޝަންުކޯޑިނޭޝަންުސެކްޝަނ 

 ސްޓެޓިސްޓިކްސްުއެންޑްުއާކައިވްސްުސެކްޝަން، ޕްލޭނިންގ 

 ްސިވިކްުއެންޑްުވޯޓަރުއެޑިއުކޭޝަންުސެކްޝަނ 
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 ރަޖިސްޓްރޭޝަންުއެންޑްުއައި.ސީ.ޓީުޑިވިޜަން:2.1.5ުު

ނޑުުމަސްއޫލިއްޔަތަކީުވޯޓުުދިނުމުގެުޙައްޤުލިބިފައިވާުމީހުންގެުރަޖިސްޓަރީުއެކުލަވާލުމާއި ، ބެލެހެއްޓުމާއި، މިުޑިވިޜަނުގެުމައިގަ

ބެލެހެއްޓުމާއި ރަޖިސްޓަރީު މެންބަރުންގެު ޕާޓީތަކުގެު ގުޅޭުުު،ސިޔާސީު ޓެކްނޮލޮޖީއާު އިންފޮމޭޝަންު ބޭނުންވާު ކޮމިޝަނަށްު

ުު އެކުލެވިގެންވަނީ ޑިވިޜަންު މިު ު މަސައްކަތްތަކެވެ. އެންމެހައިު ދިނުމުގެު ޤާއިމްކޮށްު އެއްގޮތަށްު ޒަމާނާު 1ުމަސައްކަތްތައްު

 -ސެކްޝަނެއްުހިމެނޭުގޮތަށެވެ.ުއެއީ:

 ުްރަޖިސްޓްރޭޝަންުސެކްޝަނ 

 އިންޓަރނަލްުއޮޑިޓްުޔުނިޓ2.1.6ުުް

ނޑައެޅިފައިވާުމަސައްކަތްތައްުކުރެވޭުމިންވަރާއިުފެންވަރުުބަލައި ، ކޮމިޝަނުގެުއިދާރާގެުއެކިއެކިުސެކްޝަންތަކުންުކުރުމަށްުކަ

އިދާރާއަށްު ކޮމިޝަނުގެު ޗެކްކުރުމާއިު ބަލައިު އެއްގޮތަށްތޯު ގަވާއިދާު ޤާނޫނާއިު އެކަމާގުޅޭު ކުރެވެމުންދަނީު ކަންކަންު އިންތިޚާބާބެހޭު

 ހޯދޭުޚިދުމަތާއިުތަކެތިުޚިދުމަތްުހޯދެނީުއެކަންުކުރަންުއޮންނަުއުޞޫލުތަކާުއެއްގޮތަށްތޯުބެލުމެވެ.
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 3 ޖީ.އެސް 1328މެއިު 02
ޕަބްލިކްުރިލޭޝަންު

 އޮފިަސރ
 ޝުޒްރާުުމަޙއްަމދުު ވަިޑގެ/ުޏ.ުފުަވއްމުލައްު

 2އެމް.އެސްު 1328 ޑިސެމްަބރ 0 
ސީނިައރުހިުއމަންުިރސޯސްު

 ޑިވެލޮޕްަމންޓްުއޮފިަސރ
 ވިޝާހުުސަީޢދުު މީުރބަހުުރގެ/ުގދ.ުާވދޫު

 3 ޖީ.އެސް 1328 ޑިސެމްަބރ 0
ހިއުަމންުރިޯސސްު

 ޑިވެލޮޕްަމންޓްުއޮފިަސރ
 ނަޒީހާުުޙސައިންު ށ.ުފުނަދޫު، އުަދރެސްު

 3 ޖީ.އެސް 1328 ޑިސެމްަބރ 0
ހިއުަމންުރިޯސސްު

 ޑިވެލޮޕްަމންޓްުއޮފިަސރ
 މަހުިދއްޔާުރުްޝދީު ފިނިރޯިޅާވގެ/ުކ.ުކާށިދޫު

 ފާޠިމަތުުރަީޝދާު އިްސދޫެގ/ުލ.ުދަނިބދޫު ޕްލޭނިންގުއޮިފސަރ 3 ޖީ.އެސް 1328 ޑިސެމްަބރ 0

 ޙުަސއިންުައޛްހާންު ގ.ުލަކީރުު/ުކ.މާލެ ސީނިައރުައއިޓީުއޮފިަސރ 2އެމް.އެސްު 1328 ޑިސެމްަބރ 03

 ނަން ދާއިމީުއެޑްރެސް މަޤާމް ކްލެސިފިކޭޝަންު ވަޒީފާުދެއްވިުތާރީޚްު

 ބިުއރޯުއޮފިަސރ 3 ޖީ.އެސް 1328މާރިޗުު 7
 ކެޔޮގަްސދޮށުެގ/

 ސ.ުމަަރދޫުފޭދޫު
 އަްޒވާުރިޒާު

 هللاނާދިޔާުޢަްބދު ސ.ހިތަދޫު/އާްސމާުނވިލާ އެިސސްޓެންޓްުޑިރެކްޓަރ 2ެއސްު އެމް. 1328އޭޕްރީލްު  9

 ޔޫޝަޢުުނަސީމްު ޒެފިރު/ރ.އުނގޫފާރުު ސީނިައރުމީިޑއާުއޮިފސަރ 2އެމް.ެއސްު  1328އޭްޕރީލްު 00 

 3ެއސްު އެމް. 1328މެއިު 6
ހިއުަމންުރިޯސސްު

 ޑިވެލޮޕްެމންޓްުމެނޭަޖރ
 އާމިނަތުުަނޝްމީުފަޟީލްު ކ.ުމާލެު، މ.ުޒޭަވރު

 3 ޖީ.އެސް 1328މެއިު 6
ހިއުަމންުރިޯސސްު

 ޑިވެލޮޕްަމންޓްުއޮފިަސރ
 މަރިަޔމްުއަްނޖުމްުއަްފޒަލް ސަުބދެލިގެ/ސ.ުފޭދޫު

 2އެމް.އެސްު 1328ޖޫންު 08 
ސީނިައރުހިުއމަންުިރސޯސްު

 ޑިވެލޮޕްަމންޓްުއޮފިަސރ
 ޔޫސުފްުރިސްާފންު ފައިންބީްޗ/ލ.ުފޮނަދޫު

 ވަނަުއަހަރުގެުކޮމިޝަނުގެުވަޒީފާއަށްުއަލަށްުގުޅިވަޑައިގެންފައިވާުމުވައްޒަފުން:1328ު

 ކޮމިޝަނުގެުމަޤާމްތަކަށްުައއިުބަދަލ2.2ުުު
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  ވަކިކުރެވިފައިވާުމުވައްޒަފުން ހުރެ ސަބަބުަތކާ އެކި ވަނަުއަހަރުގެުކޮމިޝަނުގެުވަޒީފާއިންުއެކ1328ުި

ވަޒީފާއިންުވަކިކުރެއްވިު
 ސަބަބު

ވަޒީފާުވަކިކުރެއްވިު
 ތާރީޚްު

ކްލެސިފިކޭޝަު
 ން

 # ނަން ދާއިމީުއެޑްރެސް މަޤާމް

ވަޒީފާއިންު

ވަކިވެވަޑައިގަތުމަށްު

 އެދިވަޑައިގަތުމުންު

ޖަނަވަރ11ުުީ

1328 

  

 2އެމް.ުއެސްު

  

ސިސްޓަމްު

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

  

އަތަގަސްދޮށުގެު/ު

 ބ.ތުޅާދޫު
 2 އިބްރާހިމްުއާމިރު

ވަޒީފާއިންު

ވަކިވެވަޑައިގަތުމަށްު

 އެދިވަޑައިގަތުމުންު

ފެބްރުއަރ20ުުީ

1328 
 2އެމް.ުއެސްު

އެސިސްޓެންޓްު

 ޑިރެކްޓަރ
 ސާޒްވީން/ުމ.މުލައް

ޙުސައިންު

 ފައިޞަލްު
1 

ވަޒީފާއިންު

ވަކިވެވަޑައިގަތުމަށްު

 އެދިވަޑައިގަތުމުންު

ފެބްރުވަރ02ުުީ

1328 
  

ސެކްރެޓަރީު

 ޖެނެރަލްު

ނޮވެމްބަރުގެ/ުސ.ު

 ހިތަދޫު
 2 އަޙްމަދުުޢަލީު

ޤާނޫނުުނަންބަރު:ު

)ވަޒީފާއާއ1/1338ުުި

12ުބެހޭުޤާނޫނު(ުގެު

ވަނަުމާއްދާގެު)ށ(ުގެު

(ުއަށްުރިޢާޔަތްކޮށ2ުް)

ވަޒީފާއިންުވަކިކުރުމަށްު

ކޮމިޝަނުންުނިންމުމާު

 ގުޅިގެން.

މާރިޗ06ުުު

1328 
 3 ޖީ.އެސް

ޕްލޭނިންގު

 އޮފިސަރ
 4 ޢަލީުޙުސައިންު ފިނިރޯޅި/ުދ.ބަނޑިދޫު

ވަޒީފާއިންު

ވަކިވެވަޑައިގަތުމަށްު

 އެދިވަޑައިގަތުމުންު

އޭޕްރީލ32ުުް

1328 
 0 އެމް.އެސް

ސީނިއަރުހިއުމަންު

ރިސޯސްު

ޑިވެލޮޕްމަންޓްު

 އޮފިސަރ

 މ.ފްލައިޓްވިޔުު
ުهللاރީސަންުއަބްދު

 ޝަފީގްު
5 

ވަޒީފާއިންު

ވަކިވެވަޑައިގަތުމަށްު

 އެދިވަޑައިގަތުމުންު

ޖުލައ21ުުިު

1328 
 2އެމް.އެސްު

ސީނިއަރުހިއުމަންު

ރިސޯސްު

ޑިވެލޮޕްމަންޓްު

 އޮފިސަރ

 6 މަރިޔަމްުނާޢިމާު އިރަމާގެ/ބ.ދަރަވަންދޫު

ވަޒީފާއިންު

ވަކިވެވަޑައިގަތުމަށްު

 އެދިވަޑައިގަތުމުންު

 2އެމް.އެސްު 1328ޖުލައ00ުުި
ޓްރޭނިންގު

 ކޯޑިނޭޓަރ
 7 ނަޒްމާުނިޘާމްު އަތަމާގެ/ސ.ފޭދޫު
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ވަޒީފާއިންުވަކިކުރެއްވިު
 ސަބަބު

ވަޒީފާުވަކިކުރެއްވިު
 ތާރީޚްު

 # ނަން ދާއިމީުއެޑްރެސް މަޤާމް ކްލެސިފިކޭޝަންު

ވަޒީފާއިންު

ވަކިވެވަޑައިގަތުމަށްު

 އެދިވަޑައިގަތުމުންު

 

ޖުލައ02ުުިު

1328 
 8 ޢަލީުނަޝާޠުު ހާލި/އއ.ފެރިދޫު ޑިރެކްޓަރ 2އީ.އެކްސްު

ވަޒީފާއިންު

ވަކިވެވަޑައިގަތުމަށްު

 އެދިވަޑައިގަތުމުންު

އޯގަސްޓ03ުުް

1328 
 3 ޖީ.އެސް

ހިއުމަންުރިސޯސްު

ޑިވެލޮޕްމަންޓްު

 އޮފިސަރ

 ސ.ފޭދޫު، ސަބުދެލިގެ
މަރްޔަމްުއަންޖުމްު

 އަފުޒަލުު
9 

ޕްރޮބޭޝަންުމުއްދަތުގެު

މަސައްކަތަށްު

ބެލުމަށްފަހުުދާއިމީު

ނުކުރުމަށްު

 ކޮމިޝަނުންުނިންމުން.

ސެޕްޓެންބަރ29ުުު

1328 
 2އެމް.އެސްު

ސީނިއަރުހިއުމަންު

ރިސޯސްު

ޑިވެލޮޕްމަންޓްު

 އޮފިސަރ

ފައިންބީޗްު/ު

 ލ.ފޮނަދޫު
 23 ޔޫސުފްުރިސްފާންު

ވަޒީފާއިންު

ވަކިވެވަޑައިގަތުމަށްު

 އެދިވަޑައިގަތުމުންު

އޮކްޓޯބަރ20ުު

1328 
 ބިއުރޯުއޮފިސަރ 3 ޖީ.އެސް

ކެއުގަސްދޮށުގެު/ު

 ސ.މަރަދޫފޭދޫު
 22 އަޒުވާުރިޟާު

ވަޒީފާއިންު

ވަކިވެވަޑައިގަތުމަށްު

 އެދިވަޑައިގަތުމުންު

އޮކްޓޯބަރ20ުު

1328 
 3 ޖީ.އެސް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްު

 އޮފިސަރ

ރޑެންު/ު މ.ކޮރަލްގާ

 ކ.މާލެު
 21 ޢިލްމާުފައުޒީު
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  ކޮމިޝަނުގެުމުވައްޒަފުންގެުމަޤާމްތަކަށްުއައިސްފައިވާުބަދަލުވަނަުއަހަރުގ1328ުުެ

މިހާރުުމަޤާމްުއޮތްު
 ސެކްޝަންު

ކުރިންުމަޤާމްުއޮތްު
 ސެކްޝަންު

ވަޒީފާުދެއްވިު
 ތާރީޚްު

 # ނަން މަޤާމް ކްލެސިފިކޭޝަންު

 ކޮމިޝަނަރސްުބިއުރޯު

  
މާރިޗ37ުުު  

1328 

 1 އަޒްވާުރިޒާު ބިއުރޯުއޮފިސަރ 2ޖީ.އެސްު

ސިވިކްު ކޮމިޝަނަރސްުބިއުރޯު
 އެޑިއުކޭޝަންު

އޭޕްރިލ39ުުް
1328 

ހެޑްުއޮފްު 2އެމް.އެސްު
 ކޮމިޝަނަރަސްުބިއުރޯު

 2 هللاނާދިޔާުއަބްދު

އޭޕްރިލ22ުުް ޓީ.އައި.ސީ ކޮމިޝަނަރސްުބިއުރޯު
1328 

ސީނިއަރުމީޑިއާު 2އެމް.އެސްު
 އޮފިސަރ

 3 ޔޫޝައުުނަސީމްު

ރޒްު ހިއުމަންުރިސޯސްުު ހިއުމަންުރިސޯސްު 2އެމް.އެސްު 1328މެއ36ުުި ލީގަލްުއެފެއަ
ޑިވެލޮޕްމަންޓްު

 މެނޭޖަރ

އާމިނަތުުނަޝްމީު
 ފަޞީލްު

4 

ހިއުމަންުރިސޯސްު 2ޖީ.އެސްު 1328މެއ36ުުި ހިއުމަންުރިސޯސްު ހިއުމަންުރިސޯސްު
ޑިވެލޮޕްމަންޓްު

 އޮފިސަރ

މަރިޔަމްުއަންޖުމްު
 އަފްޒަލްު

5 

ސީނިއަރުހިއުމަންު 2އެމް.އެސްު 1328ޖޫނ21ުުް ހިއުމަންުރިސޯސްު ހިއުމަންުރިސޯސްު
ރިސޯސްު

ޑިވެލޮޕްމަންޓްު
 އޮފިސަރ

 6 ޔޫސުފްުރިސްފާންު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަު އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންު
 ން

2018މެއ20ުުި 3ޖީ.އެސްު  ޕަބްލިކްުރިލޭޝަންު 
 އޮފިސަރ

 7 ޝުޒްރާުމުހައްމަދުު

ޑިސެމްބަރ31ުު ހިއުމަންުރިސޯސްު ހިއުމަންުރިސޯސްު
1328 

ސީނިއަރުހިއުމަންު 2އެމް.އެސްު
ރިސޯސްު

ޑިވެލޮޕްމަންޓްު
 އޮފިސަރ

 8 ވިޝާހުުސައީދުު
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މިހާރުުމަޤާމްުއޮތްު
 ސެކްޝަންު

ކުރިންުމަޤާމްުއޮތްު
 ސެކްޝަންު

ވަޒީފާުދެއްވިު
 ތާރީޚްު

 # ނަން މަޤާމް ކްލެސިފިކޭޝަންު

ހިއުމަންުރިސޯސްު
ު 

ހިއުމަންުރިސޯސްު
ު 

ޑިސެމްބަރ31ުު
1328 

ހިއުމަންުރިސޯސްު 2ޖީ.އެސްު
ޑިވެލޮޕްމަންޓްު

 އޮފިސަރ

 9 ނަޒީހާުހުސައިންު

ހިއުމަންުރިސޯސްު
ު 

ކޮމިޝަނަރސްު
 ބިއުރޯ

ޑިސެމްބަރ31ުު
1328 

ހިއުމަންުރިސޯސްު 2ޖީ.އެސްު
ޑިވެލޮޕްމަންޓްު

 އޮފިސަރ

މަހުދިއްޔާު
 ރުޝްދީު

10 

ޑިސެމްބަރ31ުު ޕްލޭނިންގ ޕްލޭނިންގ
1328 

 11 ފާތިމަތުުރަޝީދާު ޕްލޭނިންގުއޮފިސަރ 2ޖީ.އެސްު

ހިއުމަންުރިސޯސްު އައި.ސީ.ޓީ
ު 

ޑިސެންބަރ12ުު
1328 

ސީނިއަރުއައިޓީު 2އެމް.އެސްު
 އޮފިސަރ

ހުސެއިންު
 އަޛްހާން

12 
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 ުރާއްޖެއިންުބޭރުގައިުހިންގުނުުތަމްރީނުުޕްރޮގްރާމްތައ2.4ުް

 ޕްރޮގްރާމްު ގައުމު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިުމުވައްޒަފުންު މުއްދަތު

 29ނ8ުުްޖަނަވަރީު

 ުްއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓަރުޙުސެއިންުފައިސަލ 

 ުهللاސީނިއަރުލީގަލްުއޮފިސަރުރިފްއަތުުޢަބްދ 

 އިންޑިއާ

ޓްރިޕަލްުއައި.ޑީ.އީ.އެމްގެު
"ކެޕޭސިޓީުބިލްޑިންގ"ުއިންު
އިލެކްޝަންސްުމެނޭޖްމަންޓްު

 ޕްރޮގްރާމްު

 19ނ15ުުްޖުލައިު

 ުުކޮމިޝަނުގެުނައިބްުރައީސްުއަމްޖަދ
 މުޞްޠަފާު

 ުުކޮމިޝަނުގެުމެންބަރުުއިސްމާޢިލްުޙަބީބ
 ޢަބްދުއްރަޙީމްު

 އިންޑޮނޭޝިއާު
އިލެކްޓޯރަލްުސްޓަޑީސްު

 ޕްރޮގްރާމްު

 7ނ2ުުްޖުލައިު

 ްކޮމިޝަނުގެުރައީސްުއަޙްމަދުުޝަރީފ 

 ުުކޮމިޝަނުގެުމެންބަރުުއިސްމާޢިލްުޙަބީބ
 ޢަބްދުއްރަޙީމްު

 ްކޮމިޝަނުގެުމެންބަރުުއަޙްމަދުުއަކްރަމ 

 ުުޑިރެކްޓަރުޢަލީުނަޝާޠ 

 ޗައިނާ
އިލެކްޝަންުސްޓަޑީު

 ޕްރޮގްރާމްު

 ޖަލްސާުވާރކްޝޮޕްތައްުު،ރާއްޖެއާއިުރާއްޖޭންުބޭރުންުބައިވެރިވިުސެމިނަރ2.5ު

 ޕްރޮގްރާމްު ގައުމު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިުމުވައްޒަފުންު މުއްދަތު

ވަނަު"އިލެކްޓޯރަލ26ުުް ޕޯޗުގަލްު ނައިބުުރައީސްުުއަމްޖަދުުމުޞްޠަފާު  23ނ18ުުްމެއިު

18ުނ17ުުްއޮގަސްޓ1328ުުް

 ގެުނިޔަލަށްު

 ުްއެކްޓިންގުސެކްރެޓަރީުޖެނެރަލ

 ޢަބްދުއްރަޙްމާންުޞަލާޙްުރަޝީދުު

 ުްއެނަލިސްޓްުޢަހްމަދުުމުއާޒ 

ވަނަު"އިލެކްޓޯރަލ4ުުް ސްރީލަންކާު

 ސްޓޭކްހޯލްޑަރސް"ުފޯރަމް



  23 

 

 ރާއްޖެއިންުބޭރުގެުއިންތިޚާބުތައްުއޮބްޒާވްުކުރުނ2.6ުުް

 ޕްރޮގްރާމްު ގައުމު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިުމުވައްޒަފުންު މުއްދަތު

 ނައިބުުރައީސްުުއަމްޖަދުުމުޞްޠަފާު  2ންުއޮގަސްޓ19ުުްޖުލައިު

 ުުކޮމިޝަނުގެުމެންބަރުުއިސްމާޢިލްުޙަބީބ

 ޢަބްދުއްރަޙީމްު

 ްމެންބަރުުއަޙްމަދުުއަކްރަމ 

ވަނަު"ނޭޝަނަލ6ުުް ކެމްބޯޑިއާ

 އެސެމްބްލީުއޮފްުކެމްބޯޑިއާ"

އެކްޓިންގުސެކްރެޓަރީުޖެނެރަލްު  23ނ8ުުްއޮކްޓޯބަރު

 ޢަބްދުއްރަޙްމާންުޞަލާޙްުރަޝީދުު

  

ފޯރަމްުއޮންުއިންޑިޕެންޑެންސްު ފިލިޕީންސްު

އިލެކްޝަންސްުމެނޭޖްމަންޓްު

ބޮޑީސްުއެންޑްުއިލެކްޝަންސްު

 ސެކިއުރިޓީު

 ޕްރޮގްރާމްު ގައުމު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިުމުވައްޒަފުންު މުއްދަތު

ކޮމިޝަނުގެުމެންބަރުުއިސްމާޢިލްުޙަބީބުު  21ނ6ުުްފެބުރުވަރީު

 ޢަބްދުއްރަޙީމްު

 ުްއެނަލިސްޓްުއަޙްމަދުުމުއާޒ 

ލޯކަލްުއޮތޯރިޓީސްު ސްރީލަންކާު

އިލްކެޝަންސްުއިންު

 1328ސްރީލަންކާު

 ކޮމިޝަނުގެުރައީސްުއަޙްމަދުުޝަރީފް  23ނ6ުުްމެއިު

 ްކޮމިޝަންުމެންބަރުުއަޙްމަދުުއަކްރަމ 

ވަނަުޢާންމ24ުުުމެލޭޝިއާގެު މެލޭޝިއާު

 އިންތިޚާބު

 ނައިބުުރައީސްުއަމްޖަދުުމުޞްޠަފާު  18ނ16ުުްއޮކްޓޯބަރު

 ުުކޮމިޝަނުގެުމެންބަރުުއިސްމާޢިލްުޙަބީބ

 ޢަބްދުއްރަޙީމްު

ޖޯޖިއާގެުރިޔާސީުއިންތިޚާބުު ޖޯޖިއާު

1328 

 ނައިބުުރައީސްުުއަމްޖަދުުމުޞްޠަފާު  22ނ18ުުްޑިސެމްބަރު

 ުްއެކްޓިންގުސެކްރެޓަރީުޖެނެރަލ

 ޢަބްދުއްރަޙްމާންުޞަލާޙްުރަޝީދުު

 ގައުމީުމަޖިލިސްުއިންތިޚާބުު ބަންގްލަދޭޝްު
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 ބޭރުގެުފަރާތްތަކާއެކުުބޭއްިވުބައްދަލުވުންތައ2.7ުުް

 އިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުގެުމެްނބަރުންނާއިުބޭރުުގައުމުތަކުގެުވަްފދުތަކާުއެކުުބޭއްވިުބައްދަލުވުންަތއް

ހިއުމަންު ފޯު ު ހައިކޮމިޝަނަރ ދަު އޮފްު އޮފީސްު "
ރައިޓްސް"ުގެުޗީފްުއޮފްުދަުބްރާންޗުުއިންުރޫލްުއޮފްު

ޑިސްކްރިމިނޭޝަންގެުމިސް.ު-އީކުއާލިޓީުއެންޑްުނަން، ލޯ
 މޯނާުރޭޝްވާމިއާުބައްދަލުކުރެއްވުން.

ު ދިވެހިރާއްޖެއަށްު” އިންު ޔޫނިއަން" ޔޫރަޕިއަންު
އިލެކްޝަންސްު އެމްބެސެޑަރ ޑައަޅާފައިވާު ނ ކަ

 .ކޮމިޝަނުގެުމެންބަރުންނާުބައްދަލުކުރެއްވުން

)20.31.1328( 

ދިރާސާކުރުމަށްު މަސްރަހުު ސިޔާސީު ދިވެހިރާއްޖޭގެު
ޕާލިމެންޓަރީުޔޫނިއަންގެުމިޝަންުއިލެކްޝަންސްު-އިންޓަުރ

 ކޮމިޝަނާުބައްދަލުކުރެއްވުން.ުު

)20.33.1328( 

)18.31.1328( 
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އެކުު އާއިު ު ނޭޝަންސް" ޔުނައިޓެޑްު އޮފްު މިޝަންު "
 އިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނާއިުބައްދަލުކުރެއްވުން.ު

ރައީސްއާއި ކޮމިޝަނުގެު އިލެކްޝަންސްު ، މެލޭޝިއާގެު

ރައީސްު ކޮމިޝަނުގެު އިލެކްޝަންސްު ދިވެހިރާއްޖޭގެު
 ބައްދަލުކުރެއްވުން.ު

ުު ގެުމަސައްކަތްތަކާުގުޅިގެނ1328ުުުްރިޔާސީުއިންތިޚާބު
އަދިު ކުރަމުންދާު ކޮމިޝަނުންު އިލެކްޝަންސްު މިހާރުު
އެންގެު ޔޫ. ގުޅޭގޮތުންު މަސައްކަތްތަކާު ހުރިު ކުރިއަށްު
 ވަފުދާއިުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުންުބައްދަލުކުރެއްވުން.ުު

(27.3.2018) 

(7.5.2018) 

(9.8.2018) 
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ުު ދިވެހިރާއްޖޭގެުއެވަގުތުގެުމަސްރަޙާއިުކޮމިޝަނަށްު، ގެުރަސްމީުނަތީޖާުއިޢުލާންކުރުމާުގުޅިގެނ1328ުުްރިޔާސީުއިންތިޚާބު
 މިހާރުުކުރިމަތިވަމުންދާުތުހުމަތުތަކާުބެހޭގޮތުންުޔޫރަޕިއަންުޔޫނިއަންގެުވަފުދާއެކުުބޭއްވިުމަޝްވަރާކުރެއްވުން.ު

(38.23.1328) 

ގޮތްޕެއްު ޖަމިއްޔާގެު އެު ދިވެހިރާއްޖޭގައިު ގެު ު ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްސް" ޑިމޮކްރަސީު ފޯު ފައުންޑޭޝަންު ު މިނިސްޓަރ ވެސްޓްު ދަު "
 ދިވެހިރާއްޖޭގައިުގާއިމުކުރުމާުގުޅޭގޮތުންުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނާުބައްދަލުކުރެއްވުން.ު

(12.22.1328) 

ގޮންޖެހުންތައްު ހުރިު ގުޅިގެންު އިންތިޚާބުތަކާު އަދިު އެހީތެރިކަމަކާު ވެދެވެންހުރިު ފަރާތުންު ގެު ު ނޭޝަންސް" ޔުނައިޓެޑްު "
 އޮޅުފިލުވުމަށްޓަކައިުޔޫ.އެންުއާއެކުުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނާުބައްދަލުކުރެއްވުން.ު

(32.21.1328) 
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ުު އާުގުޅިގެންނާއިުކުރިއަށްުއޮތްުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެުއިންތިޚާބަށްުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުނ1328ުުުްރިޔާސީުއިންތިޚާބު
ކޮމިޝަނާު އިލެކްޝަންސްު ޖެނެރަލްު އެސިސްޓެންޓްުސެކްރެޓަރީު އެންގެު ޔޫ. މަޝްވަރާކުރުމަށްު މެދުު މަސައްކަތްތަކާު ކުރަމުންދާު

 ބައްދަލުކުރެއްވުން.ުު

(21.21.1328) 

 .ުސިޔާސީުޕާޓީތަކާބެހޭުބައ4ުި

 ސިޔާސީުޕާޓީތަކުގެުދަފްތަރ4.2ުު

ކުރެވުނެވެ.ު މަސައްކަތްު ބެލެހެއްޓުމުގެު ދަފްތަރުު ޕާޓީތަކުގެު ސިޔާސީު އަހަރުވެސްު މިު އެއްފަދައިންު އަހަރުތަކެކޭވެސްު އެހެންު
ުު ޕާޓީގެުޤާނޫނުގެ 26ުުުުއެގޮތުންުސިޔާސީު މާއްދާގެ ފުރިހަމަކުރެވ2،1،2،4،5ުުިވަނަު ބުނެފައިވާުކަންކަންު ސިޔާސީުުު،ގައިު

 ދަފްތަރުުވަނީުއަޕްޑޭޓްުކުރެވިފައެވެ.، ޕާޓީތަކުންުހޯދަންޖެހޭުމަޢުލޫމާތުުހޯދުމަށްުލިޔުމުންުއެދި

 ު-އާުހަމައަށްުސިޔާސީުޕާޓިތަކުގެުމެންބަރުްނގެުޢަދަދު:1328ުޑިސެމްބަރު 22

 މެމްބަރުންގެުޢަދަދުު ސިޔާސީުޕާޓީ

 19652 މޯލްޑިވިއަންުޑިމޮކްރެޓިކްުޕާޓީު

 2221 ދިވެހިުރައްޔިތުންގެުޕާޓީު

 23527 ޖުމްހޫރީުޕާޓީު

 6721 ޢަދާލަތުުޕާޓީު

 23661 މޯލްޑިވްސްުޑިވޮލޮޕްމެންޓްުއެލައެންސް

 48222 ޕްރޮގްރެސިވްުޕާޓީުއޮފްުމޯލްޑިވްސް

 ސިޔާސީުޕާޓީތަކުގެުދަފްތަރަށްުއައިުބަދަލ4.1ުުު

ޕާޓީތަކުންު ސިޔާސީު ބަދަލުތައްު އަންނަު ލިސްޓަށްު މެންބަރުންގެު ކައުންސިލްު މެންބަރުންނާއިު އިސްު ޕާޓީތަކުގެު ސިޔާސީު
 އެބަދަލުތައްުވާނީުދަފްތަރުގައިުހިމަނާފައެވެ.، އެންގުމުން
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 ުސިޔާސީުޕާޓީތަކުގެުމެންބަރުންގެުރަޖިސްޓަރ4.2ުީ

، ވޭތުވެދިޔަުއަހަރުތަކެކޭުއެއްފަދައިންުމިުއަހަރުވެސްުސިޔާސީުޕާޓީތަކަށްުމެމްބަރުންުވެއްދުމާއިުވަކިކުރުމުގެުމަސައްކަތްުކުރެވި

ޕާޓީތަކުންު ސިޔާސީު މިގޮތުންު ު ބެލެހެއްޓިފައެވެ. ވަނީު ބަދަލުތައްު އަންނަު ރަޖިސްޓަރީއަށްު މެމްބަރުންގެު ޕާޓީތަކުގެު ސިޔާސީު
ޕޮލިސްު މޯލްޑިވްސްު މަސައްކަތްު ކަށަވަރުކުރުމުގެު ނިޝާންު ގިލީގެު އިނ ޖަހާފައިވާު ފޯމުތަކުގައިު ޝިޕްު މެމްބަރ ހުށަހަޅާު
ސަރވިސްއަށްުހުށަހަޅައިގެންުކުރެވުނެވެ.ުއިނގިލީގެުނިޝާންުވެރިފައިުކުރެވިގެންުއައިުފޯމުތަކުގެުތެރެއިންުސައްޙަވިުފޯމާއިު

ބާޠިލުވިުފޯމުތައްުބާޠިލުވިުސަބަބުުބަޔާންކޮށްުޕާޓީތަކަށްުރައްދުުކުރެވިފައިު، ބާޠިލުވިުފޯމުތަކުގެުޢަދަދުުޕާޓީތަކާުޙިއްސާުކުރެވި
 ވާނެއެވެ.ު

ފަރާތަކުން އަމިއްލަު އެދުމުންނާއިު އުނިކުރުމަށްު މެންބަރުކުު ދަފްތަރުންު އެޕާޓީގެު ޕާޓީއަކުންު އެފަރާތެއްުުު،ސިޔާސީު
ވަކިކޮށްދެވިފައެވެ.ު ޕާޓީއިންު ވަނީު އެފަރާތްތައްު ހުށަހެޅުމުންު ފޯމުު އެދިު ވަކިކުރުމަށްު ޕާޓީއިންު ސިޔާސީު ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާު
އެދުމުންު ވަކިވުމަށްު ޕާޓީއިންު ސިޔާސީު ހުށަހަޅައިގެންު ކޮމިޝަނަށްު އިލެކްޝަންސްު ސީދާު ފަރާތްތަކުންު އަމިއްލަު

ހުށަހަޅާފައިވާނަމަުނުވަތަ ވަކިކޮށްުނުދީގެންު އެދުމުންު ވަކިކޮށްދިނުމަށްު ޕާޓީގައިު ނޭނގިުސިޔާސީު  ވަކިކުރެވިފައިވާނީުސީޔާސީު
ނޫންު މިު ު ވާނަމައެވެ. ކަމުގައިު ސަބަބެއްު ޒަރޫރީު ު ސަބަބަކީު އެދޭު ވަކިވާންު ނުވަތަު ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާނަމަު ޕާޓީއެއްގައިު
ޕާޓީއަކަށެވެ.ު ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާުސިޔާސީު ހަމަޖެހިފައިވަނީު ހުށަހަޅަންު އެދިު ވަކިވުމަށްު ޕާޓީއަކުންު ޙާލަތްތަކުގައިުސިޔާސީު
އެލިޔުންު ފަރާތްތަކަށްު ހުށަހެޅިު އެދިު ހޯދުމަށްު ލިޔުންު ނުވާކަމުގެު ރަޖިސްޓަރީވެފައިު ޕާޓީއެއްގައިު ސިޔާސީު އިތުރުންވެސްު މީގެު

 ދޫކުރުމުގެުމަސައްކަތްވެސްުކުރެވުނެވެ.

ނޑުތަކާއިުޚިލާފުވުމުގެުސަބަބުންުމެންބަރުންުޕާޓީއިންުވަކިކޮށްދިނުމަށްުއެދިުޕާޓީއިންު ޕާޓީގެުއަސާސީުޤަވާއިދާއިުސުލޫކީުމިންގަ
ރައްޔިތުންގެު މެންބަރުކީު އުނިކުރެވޭު މިގޮތުންު ު އުނިކުރެވިފައެވެ. ރަޖިސްޓަރީއިންު ޕާޓީގެު ވަނީު ފަރާތްތައްު އެު ހުށަހެޅުމުންު

އެުމެންބަރުއްުޕާޓީންުވަކިކުރެވުނުކަންުއެޕާޓީއަށާއިުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެު، މަޖިލީހުގެުއިއްޒަތްތެރިުމެންބަރުއްުކަމުގައިވާނަމަ
 އިދާރާއަށްުވާނީުއެންގިފައެވެ
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 ސިޔާސީުޕާޓީތަކުންުހުށަހަޅާުއޮޑިޓްުރިޕޯޓުުއަދިުއަހަރީުރިޕޯޓ4.4ުުު

ރިޕޯޓުުލިބުނުު އޮޑިޓް
 ތާރީޚުު

ރިޕޯޓުު އޮޑިޓް
 ލިބެންޖެހޭުތާރީޚުު

ރިޕޯޓުުލިބުނުު އަހަރީ
 ތާރީޚުު

ރިޕޯޓުު އަހަރީ
 ލިބެންޖެހޭުތާރީޚުު

 # ނަންު ޕާޓީގެ

 1328މާރިޗ00ުުު 1328މާރިޗ00ުުު 1328މެއ08ުުި 1328އޭޕްރީލ15ުުް
ދިވެހިރައްޔިތުންގެު
 ޑިމޮކްރެޓިކްުޕާޓީު

1 

 2 ދިވެހިރައްޔިތުންގެުޕާޓީު 1328މާރިޗ00ުުު 1328އޭޕްރީލ29ުުް 1328މެއ08ުުި 1328ނޮވެންބަރ24ުުު

 1328މެއ08ުުި 1328މެއ00ުުި
ފެބްރުވަރ80ުުީ

1328 
 3 ޢަދާލަތުުޕާޓީު 1328މާރިޗ00ުުު

 4 ޖުމްހޫރީުޕާޓީު 1328މާރިޗ00ުުު 1328މާރިޗ00ުުު 1328މެއ08ުުި 1328މާރިޗ19ުުު

 1328މާރިޗ00ުުު 1328މާރިޗ32ުުު 1328މެއ08ުުި 1328މާރިޗ38ުުު
ޕްރޮގްރެސިވްުޕާޓީުއޮފްު

 މޯލްޑިވްސްު
5 

 1328މެއ08ުުި 1328ފެބްރުވަރ34ުުީ
ފެބްރުވަރ04ުުީ

1328 
 1328މާރިޗ00ުުު

މޯލްޑިވްސްުޑެވެލޮޕްމަންޓްު
 އެލައެންސް

6 

 ސިޔާސީުޕާޓީތައްުޖޫރިމަނާުކުރުނ4.5ުުް

ވަނަުމާއްދާއިންުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނަށްުލިބިފައިވާުބާރުގ48ުުުެ)ސިޔާސީުޕާޓީގެުޤާނޫނު(ުގ4/1322ުުުުެޤާނޫނުުނަންބަރުުު
 ދަށުންުއަންނަނިވިުސަބަބުތަކާހުރެުއަންނަނިވިުސިޔާސީުޕާޓީތައްުވަނީުޖޫރިމަނާުކުރެވިފައެވެ.ު

ޖޫރިމަނާގެު ސަބަބު  ޖޫރިމަނާުކުރެވުނުުޕާޓީު

ވަނ44ުުަ(ުއާއ1ުިވަނަުމާއްދާގެު)ހ(ގެު)7ުސިޔާސީުޕާޓީގެުޤާނޫނުގެު

ސުލްޙަވެރިކަމާއެކުުއެއްވެުއުޅުމުގެުމިނިވަންކަމުގެުޤާނޫނާުު،މާއްދާގެު)ޅ(ުއާއި

25ުއޮގަސްޓ1327ުުުޚިލާފަށްުއެޕާޓީގެުރަސްމީުޓުވިޓަރުއެކައުންޓުގައިު

 ފުލުސްުއޮފީސްުކުރިމައްޗަށްުއެއްވުމަށްުގޮވާލާފައިވަތ26:23ުުީދުވަހުގެު

ު60,000ު

 ރުފިޔާު
 ދިވެހިރައްޔިތުންގެުޑިމޮކްރަޓިކްުޕާޓީު

ވަނ45ުުަ(ުއާއ1ުިވަނަުމާއްދާގެު)ހ(ގެު)7ުސިޔާސީުޕާޓީގެުޤާނޫނުގެު

ހ.ުހުރަފަުކުރިމަތީގައިުކޮންމެުރެޔަކުުއެއްވެުރިޔާސީު، މާއްދާގެު)ޅ(ުއާއި

އިންތިޚާބާއިުބެހޭގޮތުންުރައްޔިތުންގެުހިތްތަކުގައިުޝައްކުުއުފެދޭގޮތަށްުއަދިު

 ޤައުމުގެުމަސްލަހަތުުގެއްލޭގޮތަށްުބައެއްފަރާތްތަކުންުވާހަކަދައްކަމުންުގެންދާތީު

75,333 

  
 ޕްރޮގްރެސިވްުޕާޓީުއޮފްުމޯލްޑިވްސް
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 ުސިޔާސީުޕާޓީތައްުއުވާލުމާއިުއިޢާދަުކުރުނ4.7ުް

1328ުުުު ފަރާތަކަށްުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުންވަނީުހުއްދަުދީފައެވެ.ުނަމަވެސ6ުުުްވަނަުއަހަރުުސިޔާސީުޕާޓީުއުފެއްދުމަށް
ރޑްވޭުޑިމޮކްރެޓްސްއެވެ.1328ުުުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުގެުދަފްތަރުގައިުު ވަނަުއަހަރުުރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވަނީުމޯލްޑިވްސްުތާ

1328ުޑިސެމްބަރ17ުުުުހ.ުސިލްވަރީންގެުމަސްއޫލުވެރިކަމުގެުދަށުންުު، މިޕާޓީުރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވަނީުއިސްމާޢީލްުއާސިފް
 ގައެވެ.ުއަދިުތިރީގައިުއެވަނީުސިޔާސީުޕާޓީުއުފެއްދުމުގެުހުއްދަުދީފައިވާުފަރާތްތަކުގެުމައުލޫމާތެވެ.

 ހުއްދަުދެވުނުުތާރީޙްު ހުއްދަުދެވުނުުޕާޓީގެުނަންު ހުއްދަުދެވުނުުފަރާތްު

 1328ނޮވެމްބަރ19ުު މޯލްޑިވްސްުތާރޑްވޭުޑިމޮކްރެޓްސްު އިސްމާޢީލްުޢާސިފްު
 1328ނޮވެމްބަރ16ުު މޯލްޑިވްސްުލޭބަރުއެންޑްުސޯޝަލްުޑިމޮކްރެޓިކްުޕާޓީު ޙަސީންުުهللاޢަބްދު

 1328ޑިސެމްބަރ36ުު ޤައުމީުވިންދުު މުޙައްމަދުުރަމީޒުުޢަލީު
 1328ޑިސެމްބަރ15ުު ޕީޕަލްސްުއެކްޝަންުޕާޓީު ޝުޢައިބުުޢަލީުރަޝީދުު

 1328ޑިސެމްބަރ17ުު ރެޑިކަލްުޕާޓީުއޮފްުމޯލްޑިވްސްު އަޙްމަދުުބަދީޢުު
 1328ޑިސެމްބަރ17ުު ޕީޕަލްސްުނޭޝަނަލްުކޮންގްރެސްު هللاއަބްދުއްރަޙީމްުއަބްދު

 ހުއްދަުނުދެވުނުުސަބަބުު ފޯމްުހުށަހެޅިުތާރީޚްު ހުއްދައަށްުއެދުނުުނަންު ހުއްދައަށްުއެދުނުުފަރާތްު

 1328އޭޕްރިލ32ުުް ގްރޭޓްުގްރީންުކަނެކްޝަންު އަޙްމަދުުބަދީޢުު
ފޯމާއިއެކުުކުށުގެުރެކޯޑްުހުށަހަޅާފައިު

 ނުވާތީު

 ގްރޭޓްުގްރީންުކަނެކްޝަންު އަޙްމަދުުބަދީޢުު
ޑިސެމްބަރ27ުު

1328 
ހުއްދައަށްުއެދިފައިވާުނަމަކީުކޮމިޝަނަށްު

 ޤަބޫލުުކުރެވޭުނަމަކަށްުނުވާތީު

 މޯލްޑިވިއަންސްުއެކްޝަންުޕާޓީު ޝުޢައިބުުޢަލީުރަޝީދުު
ޑިސެމްބަރ27ުު

1328 
ހުއްދައަށްުއެދިފައިވާުނަމަކީުކޮމިޝަނަށްު

 ޤަބޫލުުކުރެވޭުނަމަކަށްުނުވާތީު

ވަނަުއަހަރުުތިރީގައިވާުސިޔާސީުޕާޓީތައްުއުފެއްދުމުގެުހުއްދައަށްުއެދިުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނަށްުހުށަހަޅުއްވާފައ1328ުުުި
 . ވީނަމަވެސްުއެކިއެކިުސަބަބުތަކާުހެދިުސިޔާސީުޕާޓީުއުފެއްދުމުގެުުހުއްދަުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުންުދީފައެއްުނުވެއެވެ

 ވަނަުއަހަރުުއެއްވެސްުސިޔާސީުޕާޓީއެއްުއުވާލެވިފައެއްުނުވެއެވެ.1328ު

  ސިޔާސީުޕާޓީތަކާުމުޢާމަލާތްުކުރުނ4.6ުް

ކުރީުއަހަރުތަކެކޭވެސްުއެއްފަދައިންުޕާޓީގެުއޮފީސްުހުޅުވާފައިުނެތުމުގެުސަބަބުންުބައެއްުސިޔާސީުޕާޓީތަކަށްުރައްދުކުރަންުޖެހޭު

ހުރިހާު، ލިޔެކިޔުންުރައްދުުކުރެވިފައިނުވާތީުއާއިުކޮންޓެކްޓްުލިސްޓަށްުއައިސްފައިވާުބަދަލުތައްުމިކޮމިޝަނާުހިއްސާކޮށްފައިނުވާތީ

 ޕާޓީއަކަށްުވެސްުމިކަންުލިޔުމުންުއެންގުމަށްުވާނީުސިޓީއިންުއެދިފައެވެ.
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 ސިޔާސީުޕާޓީތަކަށްުފައިސާުދޫކުރެވިފައިވާުގޮތުގެުތަފްޞީލ4.23ުުް

 .ުރިޔާސީުއިންތިޚާބާުގުޅިގެންުމަޝްވަރާކުރުމަށްުސިޔާސީުޕާޓީތަކާއެކުުމަޝްވަރާުބައްދަލުވުންތަކެއްުވަނީުބާއްވާފައެވެ.2

.ުސިޔާސީުޕާޓީތައްުހިންގުމާުގުޅޭގޮތުންުމަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައިުވަކިުވަކިުސިޔާސީުޕާޓީތަކާއެކުުވެސްުބައްދަލުވުންތައްުވަނ1ުީ
 ުބާއްވާފައެވެ.

 ސިޔާސީުޕާޓީތަކާއެކުުބޭއްވިުބައްދަލުވުންތައ4.9ުުް

ވަނަުއަހަރުުއަދާލަތުުޕާޓީގެުދުސްތޫރައަށްުއައިސްފައިވާުބަދަލުތަކާއިުޕްރޮގްރެސިވްުޕާޓީުއޮފްުމޯލްޑިވްސްގެުއަސާސ1328ުުުީ
ގަވާއިދުގެުދަށުންުހަދާފައިވާުހިންގާުގަވާއިދުތަކަށްުއައިސްފައިވާުބަދަލުތައްވެސްުވަނީުމިކޮމިޝަނުގައިުދަފްތަރުުކުރެވިފައެވެ.ު

 މީގެުއިތުރުންުޖުމްހޫރީުޕާޓީގެުލޯގޯުއަށާއިުއެޕާޓީގެުއަސާސީުގަވާއިދަށްުގެނައިުބަދަލުތައްވެސްުވަނީުދަފްތަރުުކުރެވިފައެވެ.

 ސިޔާސީުޕާޓީތަކުގެުއަސާސީުގަވާއިދުުދަފްތަރުގައިުހިމެނުނ4.8ުުް

 ޖުމްލަު)ރުފިޔާ(
  ޕާޓީތަކަށްުލިބުނުުޢަދަދު 

 ދެވަނަުބުރު()

  ޕާޓީތަކަށްުލިބުނުުޢަދަދުު  

 ފުރަތަމަުބުރު()

 ޢަދަދުު މެމްބަރުންގެ

 (1327ޑިސެންބަރ31ުު)
 # ނަން

             
7,486,732.52 

             
5,634,243.57 

             
 1 ިޑމޮކްރެޓިކްުޕާޓީ މޯލްޑިިވއަން 29759 1,852,488.95

             
2,572,392.89 

             
1,935,889.66 

                
 2 ޖުމްޫހރީުޕާޓީ 10225 636,503.23

           
11,538,660.13 

             
8,683,577.44 

             
2,855,082.69 45865 

ޕްރޮްގރެިސވްުޕާޓީުއޮފްު
 މޯލްޑިްވސްު

3 

             
2,650,885.46 

             
1,994,960.33 

                
655,925.13 10537 

މޯލްޑިްވސްުޑިވެލޮްޕމަންޓްު
 އެލަޔަންސްު

4 

           
24,248,671.00 

           
18,248,671.00 

             
6,000,000.00 96386   
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  .ުކޮމިޝަނުގެުމައްޗަށްުޝަރުޢީުކޯޓުތަކުގައިުކޮށްފައިވާުދަޢުވާތައ5ުް

 )މއ.އައިވަރީުހައުސްު/ުމުޙައްމަދުުވަހީދުުއިބްރާހީމް(SC-C/19ު/1327ގަޟިއްޔާުނަންބަރު:ު

 ނިމުނުުގޮތްު ދަޢުވާގެުޚުލާސާު

ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެުތުލުސްދޫުދާއިރާގެުމެންބަރުުމއ.ު، މިއީ

މުޙައްމަދުުވަޙީދުުއިބްރާހީމްުރައްޔިތުންގެު، އައިވަރީުހައުސް

ނޑިުހުސްވެފައިވާުކަމަށާއިު މަޖިލީހަށްުއިންތިޚާބުވިުދާއިރާގެުގޮ

އިލެކްޝަންުބޭއްވުމަށްުހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްު-އަދިުއެދާއިރާގެުބައި

ބާޠިލްު ނިންމުމަކީު ނިންމާފައިވާު ކޮމިޝަނުންު އިލެކްޝަންސްު

އަދިުއެފަރާތުންުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެު، ނިންމުމެއްުކަމަށާއި

އެދިު ު ޑައަޅައިދިނުމަށްު ނ ކަ މެންބަރުކަމަށްު ދާއިރާގެު ތުލުސްދޫު

ދުސްތޫރީު ހުށަހަޅާފައިވާު ކޯޓަށްު ސުޕްރީމްު އެފަރާތުންު

 މައްސަލައެކެވެ.

އައިވަރީު ު . އ މ މެންބަރުު ދާއިރާގެު ތުލުސްދޫު މަޖިލީހުގެު ރައްޔިތުންގެު

މުޙައްމަދުުވަޙީދުުއިބްރާހީމްުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށްުއިންތިޚާބުވިު، ހައުސް

ނޑިުހުސްވެފައިވާުކަމަށާއިުއަދިުއެދާއިރާގެުބައި އިލެކްޝަންު-ދާއިރާގެުގޮ

ބޭއްވުމަށްުހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުންުނިންމާފައިވާު

ނޑައަޅައި މއ.ުއައިވަރީު، ނިންމުމަކީުބާޠިލްުނިންމުމެއްުކަމަށްުކަ

މުޙައްމަދުުވަޙީދުުއިބްރާހީމްުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގައިު، ހައުސް

ޑިު ނ ގޮ މެންބަރުކަމުގެު ދާއިރާގެު ތުލުސްދޫު އައިު ތަމްޘީލުކުރަމުންު

ރައްޔިތުންގެު މިހާރުވެސްު ފަރާތަކީު ހުށަހެޅިު މައްސަލަު ހުސްނުވާކަމަށާއިު

ނޑައަޅައި ޙުކުމްު، މަޖިލީހުގެުތުލުސްދޫުދާއިރާގެުމެންބަރުުކަމަށްުކަ

 ކޮށްފައެވެ.

 އަލިވާގެ/ުސަޢުދުުޙުސައިން(، )ގއ.ވިލިނގިލSC-C/20ު/1327ގަޟިއްޔާުނަންބަރު:ު

 ނިމުނުުގޮތްު ދަޢުވާގެުޚުލާސާު

ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެުވިލިނގިލިުދާއިރާގެުމެންބަރުު، މިއީ

ސަޢުދުުޙުސައިންުރައްޔިތުންގެު، އަލިވިލާގެުު،ގއ.ުވިލިނގިލި

ނޑިުހުސްވެފައިވާުކަމަށާއިު މަޖިލީހަށްުއިންތިޚާބުވިުދާއިރާގެުގޮ

އިލެކްޝަންުބޭއްވުމަށްުހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްު-އަދިުއެދާއިރާގެުބައި

ބާޠިލްު ނިންމުމަކީު ނިންމާފައިވާު ކޮމިޝަނުންު އިލެކްޝަންސްު

އަދިުއެފަރާތަކީުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެު، ނިންމުމެއްުކަމަށާއި

އެދިު ޑައަޅައިދިނުމަށްު ނ ކަ މެންބަރުކަމަށްު ދާއިރާގެު ގިލިު ވިލިނ

ދުސްތޫރީު ހުށަހަޅާފައިވާު ކޯޓަށްު ސުޕްރީމްު އެފަރާތުންު

 މައްސަލައެކެވެ.

، ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެުވިލިނގިލިުދާއިރާގެުމެންބަރުުގއ.ުވިލިނގިލި

ސަޢުދުުޙުސައިންުުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށްުއިންތިޚާބުވިު، އަލިވިލާގެ

ނޑިުހުސްވެފައިވާުކަމަށާއިުއަދިުއެދާއިރާގެުބައި އިލެކްޝަންު-ދާއިރާގެުގޮ

ބޭއްވުމަށްުހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުންުނިންމާފައިވާު

ނޑައަޅައި ، ގއ.ުވިލިނގިލި، ނިންމުމަކީުބާޠިލްުނިންމުމެއްުކަމަށްުކަ

ސަޢުދުުޙުސައިންުުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގައިުތަމްޘީލުކުރަމުންު، އަލިވިލާގެ

ހުސްނުވާކަމަށާއިު ޑިު ނ ގޮ މެންބަރުކަމުގެު ދާއިރާގެު ގިލިު ވިލިނ އައިު

މަޖިލީހުގެު ރައްޔިތުންގެު މިހާރުވެސްު ފަރާތަކީު ހުށަހެޅިު މައްސަލަު

ނޑައަޅައި  ޙުކުމްުކޮށްފައެވެ.، ވިލިނގިލިުދާއިރާގެުމެންބަރުުކަމަށްުކަ
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 ޢަބްދުއްލަޠީފްުމުޙައްމަދު(، ފުނަމާގެ، )ހއ.ދިއްދSC-C/21ުޫ/1327ގަޟިއްޔާުނަންބަރު:ު

 ނިމުނުުގޮތްު ދަޢުވާގެުޚުލާސާު

ދާއިރާގެުމެންބަރުު، މިއީ ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެުދިއްދޫު

ޢަބްދުއްލަޠީފްުމުޙައްމަދުުރައްޔިތުންގެު، ފުނަމާގެުު،ހއ.ދިއްދޫ

ކަމަށާއިު ހުސްވެފައިވާު ޑިު ނ ގޮ ދާއިރާގެު އިންތިޚާބުވިު މަޖިލީހަށްު

ބައި އެދާއިރާގެު ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްު-އަދިު ބޭއްވުމަށްު އިލެކްޝަންު

ބާޠިލްު ނިންމުމަކީު ނިންމާފައިވާު ކޮމިޝަނުންު އިލެކްޝަންސްު

އަދިުއެފަރާތަކީުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެު، ނިންމުމެއްުކަމަށާއި

އެދިު ު ޑައަޅައިދިނުމަށްު ނ ކަ މެންބަރުކަމަށްު ު ދާއިރާގެު ދިއްދޫު

ދުސްތޫރީު ހުށަހަޅާފައިވާު ކޯޓަށްު ސުޕްރީމްު އެފަރާތުންު

 މައްސަލައެކެވެ.

ދިއްދޫ . އ ހ މެންބަރުު ދާއިރާގެު ދިއްދޫު މަޖިލީހުގެު ، ރައްޔިތުންގެު

މަޖިލީހަށްު، ފުނަމާގެ ރައްޔިތުންގެު މުޙައްމަދުު ޢަބްދުއްލަޠީފްު

ނޑިުހުސްވެފައިވާުކަމަށާއިުއަދިުއެދާއިރާގެު އިންތިޚާބުވިުދާއިރާގެުގޮ

އިލެކްޝަންސްު-ބައި ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްު ބޭއްވުމަށްު އިލެކްޝަންު

ކަމަށްު ނިންމުމެއްު ބާޠިލްު ނިންމުމަކީު ނިންމާފައިވާު ކޮމިޝަނުންު

ނޑައަޅައި ޢަބްދުއްލަޠީފްުމުޙައްމަދުު، ފުނަމާގެ، ހއ.ދިއްދޫ، ކަ

ދާއިރާގެު ދިއްދޫު އައިު ތަމްޘީލުކުރަމުންު މަޖިލީހުގައިު ރައްޔިތުންގެު

ފަރާތަކީު ހުށަހެޅިު މައްސަލަު ހުސްނުވާކަމަށާއިު ޑިު ނ ގޮ މެންބަރުކަމުގެު

ކަމަށްުުުދިއްދޫުުމިހާރުވެސްުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެ ދާއިރާގެުމެންބަރުު

ނޑައަޅައި  ޙުކުމްުކޮށްފައެވެ.، ކަ

 މުޙައްމަދުުޢަމީތުުއަޙްމަދުމަނިކު(، ރޯސްމާގެ، )ގދ.ގައްދSC-C/22ުޫ/1327ގަޟިއްޔާުނަންބަރު:ު

 ދަޢުވާގެުޚުލާސާު ދަޢުވާގެުޚުލާސާު

ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެުމަޑުއްވަރީުދާއިރާގެުމެންބަރުު، މިއީ

މުޙައްމަދުުޢަމީތުު، ރޯސްމާގެުު،ދާއިރާގެުމެންބަރުުގދ.ގައްދޫ

ދާއިރާގެު އިންތިޚާބުވިު މަޖިލީހަށްު ރައްޔިތުންގެު އަޙްމަދުމަނިކުު

ނޑިުހުސްވެފައިވާުކަމަށާއިުއަދިުއެދާއިރާގެުބައި އިލެކްޝަންު-ގޮ

ކޮމިޝަނުންު އިލެކްޝަންސްު ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްު ބޭއްވުމަށްު

އަދިު، ނިންމާފައިވާުނިންމުމަކީުބާޠިލްުނިންމުމެއްުކަމަށާއި

ދާއިރާގެު މަޑުއްވަރީު މަޖިލީހުގެު ރައްޔިތުންގެު އެފަރާތަކީު

ނޑައަޅައިދިނުމަށްުއެދިުއެފަރާތުންުސުޕްރީމްު ކަ މެންބަރުކަމަށްު

 ކޯޓަށްުހުށަހަޅާފައިވާުދުސްތޫރީުމައްސަލައެކެވެ.

ގައްދޫ . ދ ގ މެންބަރުު ދާއިރާގެު މަޑުއްވަރީު މަޖިލީހުގެު ، ރައްޔިތުންގެު

މުޙައްމަދުުޢަމީތުުއަޙްމަދުމަނިކުުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށްު، ރޯސްމާގެ

ނޑިުހުސްވެފައިވާުކަމަށާއިުއަދިުއެދާއިރާގެުބައި އިންތިޚާބުވިުދާއިރާގެުގޮ

އިލެކްޝަންުބޭއްވުމަށްުހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުންު-

ޑައަޅައި ނ ކަ ކަމަށްު ނިންމުމެއްު ބާޠިލްު ނިންމުމަކީު ، ނިންމާފައިވާު

މުޙައްމަދުުޢަމީތުުއަޙްމަދުމަނިކުުރައްޔިތުންގެު، ރޯސްމާގެ، ގދ.ގައްދޫ

މެންބަރުކަމުގެު ދާއިރާގެު މަޑުއްވަރީު އައިު ތަމްޘީލުކުރަމުންު މަޖިލީހުގައިު

މިހާރުވެސްު ފަރާތަކީު ހުށަހެޅިު ު ހުސްނުވާކަމަށާއިުުމައްސަލަު ނޑިުު ގޮ

މަޖިލީހުގެ ުރައްޔިތުންގެު ކަމަށްުު މެންބަރުު ދާއިރާގެު މަޑުއްވަރީު

ނޑައަޅައި  ޙުކުމްުކޮށްފައެވެ.، ކަ
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 (އަޙްމަދުުުهللاޢަބްދުުު،ދެވިނަގެ، )ގދ.ތިނަދSC-C/13ުޫ/1328ގަޟިއްޔާުނަންބަރު:ު

 ނިމުނުުގޮތްު ދަޢުވާގެުޚުލާސާު

ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެުތިނަދޫުދެކުނުުދާއިރާގެު، މިއީ

އަޙްމަދުުރައްޔިތުންގެުުهللاޢަބްދު، ދެވިނަގެ، މެންބަރުުގދ.ތިނަދޫ

ނޑިުހުސްވެފައިވާުކަމަށާއިު މަޖިލީހަށްުއިންތިޚާބުވިުދާއިރާގެުގޮ

ބައި އެދާއިރާގެު ބޭއްވުމަށްު-އަދިު އިލެކްޝަންު

ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުންުނިންމާފައިވާު

އަދިުއެފަރާތަކީު، ނިންމުމަކީުބާޠިލްުނިންމުމެއްުކަމަށާއި

ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެުތިނަދޫުދެކުނުުދާއިރާގެުމެންބަރުކަމަށްު

ކޯޓަށްު ސުޕްރީމްު އެފަރާތުންު އެދިު ޑައަޅައިދިނުމަށްު ނ ކަ

 ހުށަހަޅާފައިވާުދުސްތޫރީުމައްސަލައެކެވެ.

ތިނަދޫ . މެންބަރުުގދ ދާއިރާގެު ދެކުނުު ތިނަދޫު މަޖިލީހުގެު ، ރައްޔިތުންގެު

އަޙްމަދުުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށްުއިންތިޚާބުވިުދާއިރާގެުުުهللا ޢަބްދު، ދެވިނަގެ

ނޑިުހުސްވެފައިވާުކަމަށާއިުއަދިުއެދާއިރާގެުބައި އިލެކްޝަންުބޭއްވުމަށްު-ގޮ

ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުންުނިންމާފައިވާުނިންމުމަކީު

ނޑައަޅައި ުهللاޢަބްދު، ދެވިނަގެ، ގދ.ތިނަދޫ، ބާޠިލްުނިންމުމެއްުކަމަށްުކަ

އަޙްމަދުުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގައިުތަމްޘީލުކުރަމުންުއައިުތިނަދޫުދެކުނުގެު

ފަރާތަކީު ހުށަހެޅިު މައްސަލަު ހުސްނުވާކަމަށާއިު ޑިު ނ ގޮ މެންބަރުކަމުގެު

މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެު މެންބަރުުުުމިހާރުވެސްު ދާއިރާގެު ދެކުނުު ތިނަދޫު

ނޑައަޅައި  ޙުކުމްުކޮށްފައެވެ.، ކަމަށްުކަ

 ސިނާން(ުهللاޢަބްދުުު،މއ.ބެރިއަންފަރުު،)މާލSC-C/14ުުެ/1328ގަޟިއްޔާުނަންބަރު:ު

 ނިމުނުުގޮތްު ދަޢުވާގެުޚުލާސާު

ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެުމަންޗަންގޮޅީުދެކުނުުދާއިރާގެު، މިއީ

ސިނާންުުުهللا ޢަބްދު، މއ.ބެރިއަންފަރު، މެންބަރުުމާލެ

ޑިު ނ ގޮ ދާއިރާގެު އިންތިޚާބުވިު މަޖިލީހަށްު ރައްޔިތުންގެު

ބައި އެދާއިރާގެު އަދިު ކަމަށާއިު އިލެކްޝަންު-ހުސްވެފައިވާު

ކޮމިޝަނުންު އިލެކްޝަންސްު ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްު ބޭއްވުމަށްު

އަދިު، ނިންމާފައިވާުނިންމުމަކީުބާޠިލްުނިންމުމެއްުކަމަށާއި

ދެކުނުު މަންޗަންގޮޅީު މަޖިލީހުގެު ރައްޔިތުންގެު އެފަރާތަކީު

ނޑައަޅައިދިނުމަށްުއެދިުއެފަރާތުންު ދާއިރާގެުމެންބަރުކަމަށްުކަ

 ސުޕްރީމްުކޯޓަށްުހުށަހަޅާފައިވާުދުސްތޫރީުމައްސަލައެކެވެ.

މާލެ މެންބަރުު ދާއިރާގެު ދެކުނުު މަންޗަންގޮޅީު މަޖިލީހުގެު ، ރައްޔިތުންގެު

ސިނާންުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށްުއިންތިޚާބުވިުުުهللا ޢަބްދު، މއ.ބެރިއަންފަރު

ނޑިުހުސްވެފައިވާުކަމަށާއިުއަދިުއެދާއިރާގެުބައި އިލެކްޝަންު-ދާއިރާގެުގޮ

ނިންމާފައިވާު ކޮމިޝަނުންު އިލެކްޝަންސްު ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްު ބޭއްވުމަށްު

ނޑައަޅައި ، މއ.ބެރިއަންފަރު، ނިންމުމަކީުބާޠިލްުނިންމުމެއްުކަމަށްުކަ

އައިުهللا ޢަބްދު ތަމްޘީލުކުރަމުންު މަޖިލީހުގައިު ރައްޔިތުންގެު ސިނާންު

ހުސްނުވާކަމަށާއިު ޑިު ނ ގޮ މެންބަރުކަމުގެު ދާއިރާގެު ދެކުނުު މަންޗަންގޮޅީު

މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެު މިހާރުވެސްު ފަރާތަކީު ހުށަހެޅިު ުމައްސަލަު

ނޑައަޅައި ޙުކުމްު، މަންޗަންގޮޅީުދެކުނުުދާއިރާގެުމެންބަރުުކަމަށްުކަ

 ކޮށްފައެވެ.
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 އިލްހާމްުއަޙްމަދު(، އޯކިޑްމާގެ، )ގއ.ގެމަނަފުށSC-C/15ުި/1328ގަޟިއްޔާުނަންބަރު:ު

 ނިމުނުުގޮތްު ދަޢުވާގެުޚުލާސާު

ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެުދަނގެތިުދާއިރާގެުމެންބަރުު، މިއީ

ރައްޔިތުންގެުުުއިލްހާމްުއަޙްމަދު، އޯކިޑްމާގެ، ގއ.ގެމަނަފުށި

ނޑިުުހުސްވެފައިވާު މަޖިލީހަށްުއިންތިޚާބުވިުުދާއިރާގެުުގޮ

ބައި އެދާއިރާގެު އަދިު ބޭއްވުމަށްު-ކަމަށާއިު އިލެކްޝަންު

ކޮމިޝަނުންު އިލެކްޝަންސްު ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްު

އަދިު، ނިންމާފައިވާުނިންމުމަކީުބާޠިލްުނިންމުމެއްުކަމަށާއި

އެފަރާތަކީުރައްޔިތުންގެުުުމަޖިލީހުގެުދަނގެތިުުދާއިރާގެު

އެފަރާތުންު ު އެދިު ނޑައަޅައިދިނުމަށްުު ކަ މެންބަރުކަމަށްުު

 ސުޕްރީމްުކޯޓަށްުހުށަހަޅާފައިވާުދުސްތޫރީުމައްސަލައެކެވެ.

ގެމަނަފުށި . އ ގ މެންބަރުު ދާއިރާގެު ގެތިު ދަނ މަޖިލީހުގެު ، ރައްޔިތުންގެު

އިލްހާމްުއަޙްމަދުުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށްުއިންތިޚާބުވިުދާއިރާގެު، އޯކިޑްމާގެ

ނޑިުުހުސްވެފައިވާުކަމަށާއިުއަދިުއެދާއިރާގެުބައި އިލެކްޝަންުބޭއްވުމަށްު-ގޮ

ނިންމުމަކީު ނިންމާފައިވާު ކޮމިޝަނުންު އިލެކްޝަންސްު ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްު

ނޑައަޅައި އިލްހާމްު، އޯކިޑްމާގެ، ގއ.ގެމަނަފުށި، ބާޠިލްުނިންމުމެއްުކަމަށްުކަ

އަޙްމަދުުުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގައިުތަމްޘީލުކުރަމުންުއައިުދަނގެތިުދާއިރާގެު

ނޑިުުހުސްނުވާކަމަށާއިުުމައްސަލަުުުުހުށަހެޅިުުފަރާތަކީު މެންބަރުކަމުގެުގޮ

މިހާރުވެސްުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެުދަނގެތިުުދާއިރާގެުުމެންބަރުުުކަމަށްު

ނޑައަޅައި  ޙުކުމްުކޮށްފައެވެ.، ކަ

 (ޙިލްމީުުهللاސައުދުު، ފަތިސް، )ގދ.ތިނަދSC-C/16ުޫ/1328ގަޟިއްޔާުނަންބަރު:ު

 ނިމުނުުގޮތްު ދަޢުވާގެުޚުލާސާު

ދާއިރާގެު އުތުރުު ތިނަދޫު މަޖިލީހުގެު ރައްޔިތުންގެު މިއީު

ޙިލްމީުުުهللا ސައުދު، ފަތިސް، މެންބަރުުގދ.ތިނަދޫ

ނޑިު ރައްޔިތުންގެުުމަޖިލީހަށްުުއިންތިޚާބުވިުުދާއިރާގެުުގޮ

ބައި އެދާއިރާގެު އަދިު ކަމަށާއިު އިލެކްޝަންު-ހުސްވެފައިވާު

ބޭއްވުމަށްުހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުންު

އަދިު، ނިންމާފައިވާުނިންމުމަކީުބާޠިލްުނިންމުމެއްުކަމަށާއި

އެފަރާތަކީުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެުތިނަދޫުއުތުރުުދާއިރާގެު

ނޑައަޅައިދިނުމަށްުުުއެދިުުއެފަރާތުންު މެންބަރުކަމަށްުުކަ

 ސުޕްރީމްުކޯޓަށްުހުށަހަޅާފައިވާުދުސްތޫރީުމައްސަލައެކެވެ.

ތިނަދޫ . ދ ގ މެންބަރުު ދާއިރާގެު އުތުރުު ތިނަދޫު މަޖިލީހުގެު ، ރައްޔިތުންގެު

ޙިލްމީުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށްުއިންތިޚާބުވިުދާއިރާގެުުުهللا ސައުދު، ފަތިސް

ނޑިުހުސްވެފައިވާުކަމަށާއިުުއަދިުއެދާއިރާގެުުބައި އިލެކްޝަންުބޭއްވުމަށްު-ގޮ

ނިންމުމަކީު ނިންމާފައިވާު ކޮމިޝަނުންު އިލެކްޝަންސްު ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްު

ނޑައަޅައި ޙިލްމީުުهللاސައުދު، ފަތިސް، ގދ.ތިނަދޫ، ބާޠިލްުނިންމުމެއްުކަމަށްުކަ

ދާއިރާގެު އުތުރުު ތިނަދޫު އައިު ތަމްޘީލުކުރަމުންު މަޖިލީހުގައިު ރައްޔިތުންގެު

ނޑިުުުހުސްނުވާކަމަށާުުއިުމައްސަލަުހުށަހެޅިުުފަރާތަކީު މެންބަރުކަމުގެުގޮ

ތިނަދޫުއުތުރުުދާއިރާގެުމެންބަރުުކަމަށްުުުމިހާރުވެސްުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެ

ނޑައަޅައި  ޙުކުމްުކޮށްފައެވެ.، ކަ



  36 

 

 މުޙައްމަދުުމުޞްޠަފާ(، މ.ސީވޯލް، )މާލSC-C/17ުެ/1328ގަޟިއްޔާުނަންބަރު:ު

 ނިމުނުުގޮތްު ދަޢުވާގެުޚުލާސާު

ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެުތިމަރަފުށިުދާއިރާގެުމެންބަރުު، މިއީ

މުޙައްމަދުުމުޞްޠަފާުރައްޔިތުންގެު، މ.ސީވޯލް، މާލެ

ހުސްވެފައިވާު ޑިު ނ ގޮ ދާއިރާގެު އިންތިޚާބުވިު މަޖިލީހަށްު

ބައި އެދާއިރާގެު އަދިު ބޭއްވުމަށްު-ކަމަށާއިު އިލެކްޝަންު

ކޮމިޝަނުންު އިލެކްޝަންސްު ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްު

އަދިު، ނިންމާފައިވާުނިންމުމަކީުބާޠިލްުނިންމުމެއްުކަމަށާއި

ދާއިރާގެު ތިމަރަފުށިު މަޖިލީހުގެު ރައްޔިތުންގެު އެފަރާތަކީު

އެފަރާތުންު އެދިު ޑައަޅައިދިނުމަށްު ނ ކަ މެންބަރުކަމަށްު

 ސުޕްރީމްުކޯޓަށްުހުށަހަޅާފައިވާުދުސްތޫރީުމައްސަލައެކެވެ.

މުޙައްމަދުު، ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެުތިމަރަފުށިުދާއިރާގެުމެންބަރުުމ.ސީވޯލް

ނޑިުހުސްވެފައިވާު މުޞްޠަފާުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށްުއިންތިޚާބުވިުދާއިރާގެުގޮ

ބައި އެދާއިރާގެު އަދިު ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްު-ކަމަށާއިު ބޭއްވުމަށްު އިލެކްޝަންު

ނިންމުމެއްު ބާޠިލްު ނިންމުމަކީު ނިންމާފައިވާު ކޮމިޝަނުންު އިލެކްޝަންސްު

ނޑައަޅައި މުޙައްމަދުުމުޞްޠަފާުރައްޔިތުންގެު، މ.ސީވޯލް، ކަމަށްުކަ

ނޑިު މަޖިލީހުގައިުތަމްޘީލުކުރަމުންުއައިުތިމަރަފުށިުދާއިރާގެުމެންބަރުކަމުގެުގޮ

ރައްޔިތުންގެު މިހާރުވެސްު ފަރާތަކީު ހުށަހެޅިު މައްސަލަު ހުސްނުވާކަމަށާއިު

ނޑައަޅައިުުމަޖިލީހުގެ ޙުކުމްު، ތިމަރަފުށިުދާއިރާގެުމެންބަރުުކަމަށްުކަ

 ކޮށްފައެވެ.

ނޑިމަދު، ދޫރެސްު، )ޏ.ފުވައްމުލައSC-C/18ުް/1328ގަޟިއްޔާުނަންބަރު:ު  ޢަލީުޝާހް(، ދަ

 ނިމުނުުގޮތްު ދަޢުވާގެުޚުލާސާު

ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެުފުވައްމުލަކުުއުތުރުުދާއިރާގެު، މިއީ

ނޑިމަދު، ދޫރެސް، މެންބަރުުޏ.ފުވައްމުލައް ޢަލީުޝާހްު، ދަ

ޑިު ނ ގޮ ދާއިރާގެު އިންތިޚާބުވިު މަޖިލީހަށްު ރައްޔިތުންގެު

ބައި އެދާއިރާގެު އަދިު ކަމަށާއިު އިލެކްޝަންު-ހުސްވެފައިވާު

ބޭއްވުމަށްުހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުންު

އަދިު، ނިންމާފައިވާުނިންމުމަކީުބާޠިލްުނިންމުމެއްުކަމަށާއި

އުތުރުު ފުވައްމުލަކުު މަޖިލީހުގެު ރައްޔިތުންގެު އެފަރާތަކީު

އެދިު ޑައަޅައިދިނުމަށްު ނ ކަ މެންބަރުކަމަށްު ދާއިރާގެު

ދުސްތޫރީު ހުށަހަޅާފައިވާު ކޯޓަށްު ސުޕްރީމްު އެފަރާތުންު

 މައްސަލައެކެވެ.

، ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެުފުވައްމުލަކުުއުތުރުުދާއިރާގެުމެންބަރުުޏ.ފުވައްމުލައް

ނޑިމަދު، ދޫރެސް ޢަލީުޝާހްުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށްުއިންތިޚާބުވިު، ދަ

ބައި އެދާއިރާގެު އަދިު ކަމަށާއިު ހުސްވެފައިވާު ޑިު ނ ގޮ އިލެކްޝަންު-ދާއިރާގެު

ނިންމާފައިވާު ކޮމިޝަނުންު އިލެކްޝަންސްު ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްު ބޭއްވުމަށްު

ނޑައަޅައި ، ދޫރެސް، ޏ.ފުވައްމުލައް، ނިންމުމަކީުބާޠިލްުނިންމުމެއްުކަމަށްުކަ

ނޑިމަދު ޢަލީުޝާހްުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގައިުތަމްޘީލުކުރަމުންުއައިު، ދަ

ހުސްނުވާކަމަށާއިު ޑިު ނ ގޮ މެންބަރުކަމުގެު ދާއިރާގެު އުތުރުު ފުވައްމުލަކުު

ފުވައްމުލަކުުުުމައްސަލަުހުށަހެޅިުފަރާތަކީުމިހާރުވެސްުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެ

ނޑައަޅައި  ޙުކުމްުކޮށްފައެވެ.، އުތުރުުދާއިރާގެުމެންބަރުުކަމަށްުކަ

 މުޙައްމަދުުމުޞްޠަފާ(، މ.ސީވޯލް، )މާލSC-C/17ުެ/1328ގަޟިއްޔާުނަންބަރު:ު

 ނިމުނުުގޮތްު ދަޢުވާގެުޚުލާސާު

ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެުތިމަރަފުށިުދާއިރާގެުމެންބަރުު، މިއީ

މުޙައްމަދުުމުޞްޠަފާުރައްޔިތުންގެު، މ.ސީވޯލް، މާލެ

ނޑިުހުސްވެފައިވާު ދާއިރާގެުގޮ މަޖިލީހަށްުުއިންތިޚާބުވިުު

ބައި އެދާއިރާގެު އަދިު ބޭއްވުމަށްު-ކަމަށާއިު އިލެކްޝަންު

ކޮމިޝަނުންު އިލެކްޝަންސްު ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްު

އަދިު، ނިންމާފައިވާުނިންމުމަކީުބާޠިލްުނިންމުމެއްުކަމަށާއި

ދާއިރާގެު ތިމަރަފުށިު މަޖިލީހުގެު ރައްޔިތުންގެު އެފަރާތަކީު

އެފަރާތުންު ު އެދިު ު ޑައަޅައިދިނުމަށްު ނ ކަ މެންބަރުކަމަށްު

 ސުޕްރީމްުކޯޓަށްުހުށަހަޅާފައިވާުދުސްތޫރީުމައްސަލައެކެވެ.

މުޙައްމަދުު، ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެުތިމަރަފުށިުދާއިރާގެުމެންބަރުުމ.ސީވޯލް

ނޑިުހުސްވެފައިވާު މުޞްޠަފާުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށްުއިންތިޚާބުވިުދާއިރާގެުގޮ

ބައި އެދާއިރާގެު އަދިު ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްު-ކަމަށާއިު ބޭއްވުމަށްު އިލެކްޝަންު

ނިންމުމެއްު ބާޠިލްު ނިންމުމަކީު ނިންމާފައިވާު ކޮމިޝަނުންު އިލެކްޝަންސްު

ނޑައަޅައި މުޙައްމަދުުމުޞްޠަފާުރައްޔިތުންގެު، މ.ސީވޯލް، ކަމަށްުކަ

ނޑިު މަޖިލީހުގައިުތަމްޘީލުކުރަމުންުއައިުތިމަރަފުށިުދާއިރާގެުމެންބަރުކަމުގެުގޮ

ރައްޔިތުންގެު މިހާރުވެސްު ފަރާތަކީު ހުށަހެޅިު މައްސަލަު ހުސްނުވާކަމަށާއިު

ނޑައަޅައިުުމަޖިލީހުގެ ޙުކުމްު، ތިމަރަފުށިުދާއިރާގެުމެންބަރުުކަމަށްުކަ

 ކޮށްފައެވެ.

ނޑިމަދު، ދޫރެސްު، )ޏ.ފުވައްމުލައSC-C/18ުް/1328ގަޟިއްޔާުނަންބަރު:ު  ޢަލީުޝާހް(، ދަ

 ނިމުނުުގޮތްު ދަޢުވާގެުޚުލާސާު

ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެުފުވައްމުލަކުުއުތުރުުދާއިރާގެު، މިއީ

ނޑިމަދު، ދޫރެސް، މެންބަރުުޏ.ފުވައްމުލައް ޢަލީުޝާހްު، ދަ

ނޑިު ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށްުުއިންތިޚާބުވިުުދާއިރާގެުުގޮ

ބައި އެދާއިރާގެު އަދިު ކަމަށާއިު އިލެކްޝަންު-ހުސްވެފައިވާު

ބޭއްވުމަށްުހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުންު

އަދިު، ނިންމާފައިވާުނިންމުމަކީުބާޠިލްުނިންމުމެއްުކަމަށާއި

އުތުރުު ފުވައްމުލަކުު މަޖިލީހުގެު ރައްޔިތުންގެު އެފަރާތަކީު

އެދިު ު ޑައަޅައިދިނުމަށްު ނ ކަ މެންބަރުކަމަށްު ު ދާއިރާގެު

ދުސްތޫރީު ހުށަހަޅާފައިވާު ކޯޓަށްު ސުޕްރީމްު އެފަރާތުންު

 މައްސަލައެކެވެ.

، ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެުފުވައްމުލަކުުއުތުރުުދާއިރާގެުމެންބަރުުޏ.ފުވައްމުލައް

ނޑިމަދު، ދޫރެސް ޢަލީުޝާހްުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށްުއިންތިޚާބުވިު، ދަ

ނޑިުހުސްވެފައިވާުކަމަށާއިުުއަދިުުއެދާއިރާގެުބައި އިލެކްޝަންު-ދާއިރާގެުުގޮ

ނިންމާފައިވާު ކޮމިޝަނުންު އިލެކްޝަންސްު ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްު ބޭއްވުމަށްު

ނޑައަޅައި ، ދޫރެސް، ޏ.ފުވައްމުލައް، ނިންމުމަކީުބާޠިލްުނިންމުމެއްުކަމަށްުކަ

ނޑިމަދު ޢަލީުޝާހްުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގައިުތަމްޘީލުކުރަމުންުއައިު، ދަ

ހުސްނުވާކަމަށާއިު ު ޑިު ނ ގޮ މެންބަރުކަމުގެު ު ދާއިރާގެު ު އުތުރުު ފުވައްމުލަކުު

ފުވައްމުލަކުުުުމައްސަލަުހުށަހެޅިުފަރާތަކީުމިހާރުވެސްުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެ

ނޑައަޅައި  ޙުކުމްުކޮށްފައެވެ.، އުތުރުުދާއިރާގެުމެންބަރުުކަމަށްުކަ
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 (هللاމުޙައްމަދުުޢަބްދުު، އުސްހަކުރުގެ، )ހއ.އިހަވަންދSC-C/34ުޫ/1328ގަޟިއްޔާުނަންބަރު:ު

 ނިމުނުުގޮތްު ދަޢުވާގެުޚުލާސާު

ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެުއިހަވަންދޫުދާއިރާގެުމެންބަރުު، މިއީ

ުهللاމުޙައްމަދުުޢަބްދު، އުސްހަކުރުގެ، ހއ.އިހަވަންދޫ

ޑިު ނ ގޮ ދާއިރާގެު އިންތިޚާބުވިު މަޖިލީހަށްު ރައްޔިތުންގެު

ބައި އެދާއިރާގެު އަދިު ކަމަށާއިު އިލެކްޝަންު-ހުސްވެފައިވާު

ބޭއްވުމަށްުހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުންު

އަދިުު، ނިންމާފައިވާުނިންމުމަކީުބާޠިލްުނިންމުމެއްުކަމަށާއި

ދާއިރާގެު އިހަވަންދޫު މަޖިލީހުގެު ރައްޔިތުންގެު އެފަރާތަކީު

އެފަރާތުންު އެދިު ޑައަޅައިދިނުމަށްު ނ ކަ މެންބަރުކަމަށްު

 ސުޕްރީމްުކޯޓަށްުހުށަހަޅާފައިވާުދުސްތޫރީުމައްސަލައެކެވެ.

އިހަވަންދޫ . އ ހ މެންބަރުު ދާއިރާގެު އިހަވަންދޫު މަޖިލީހުގެު ، ރައްޔިތުންގެު

ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށްުއިންތިޚާބުވިުުުهللا މުޙައްމަދުުޢަބްދު، އުސްހަކުރުގެ

ބައި އެދާއިރާގެު އަދިު ކަމަށާއިު ހުސްވެފައިވާު ޑިު ނ ގޮ އިލެކްޝަންު-ދާއިރާގެު

ނިންމާފައިވާު ކޮމިޝަނުންު އިލެކްޝަންސްު ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްު ބޭއްވުމަށްު

ނޑައަޅައި އިހަވަންދޫ، ނިންމުމަކީުބާޠިލްުނިންމުމެއްުކަމަށްުކަ ، ހއ.

ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގައިުތަމްޘީލުކުރަމުންުުުهللا މުޙައްމަދުުޢަބްދު، އުސްހަކުރުގެ

ނޑިުހުސްނުވާކަމަށާއިުމައްސަލަު އައިުއިހަވަންދޫުދާއިރާގެުމެންބަރުކަމުގެުގޮ

މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެު މިހާރުވެސްު ފަރާތަކީު ދާއިރާގެުުުހުށަހެޅިު އިހަވަންދޫު

ނޑައަޅައި  ޙުކުމްުކޮށްފައެވެ.، މެންބަރުުކަމަށްުކަ

 ޙުސައިންުޝަހުދީ(، ސާހިލް، )ހދ.ހަނިމާދSC-C/35ުޫ/1328ގަޟިއްޔާުނަންބަރު:ު

 ނިމުނުުގޮތްު ދަޢުވާގެުޚުލާސާު

ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެުހަނިމާދޫުދާއިރާގެުމެންބަރުު، މިއީ

ޙުސައިންުޝަހުދީުރައްޔިތުންގެު، ސާހިލް، ހދ.ހަނިމާދޫ

ހުސްވެފައިވާު ޑިު ނ ގޮ ދާއިރާގެު އިންތިޚާބުވިު މަޖިލީހަށްު

ބައި އެދާއިރާގެު އަދިު ބޭއްވުމަށްު-ކަމަށާއިު އިލެކްޝަންު

ކޮމިޝަނުންު އިލެކްޝަންސްު ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްު

އަދިު، ނިންމާފައިވާުނިންމުމަކީުބާޠިލްުނިންމުމެއްުކަމަށާއި

ދާއިރާގެު ތުލުސްދޫު މަޖިލީހުގެު ރައްޔިތުންގެު އެފަރާތަކީު

އެފަރާތުންު އެދިު ޑައަޅައިދިނުމަށްު ނ ކަ މެންބަރުކަމަށްު

 ސުޕްރީމްުކޯޓަށްުހުށަހަޅާފައިވާުދުސްތޫރީުމައްސަލައެކެވެ.

، ސާހިލް، ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެުހަނިމާދޫުދާއިރާގެުމެންބަރުުހދ.ހަނިމާދޫ

ޑިު ނ ގޮ ދާއިރާގެު އިންތިޚާބުވިު މަޖިލީހަށްު ރައްޔިތުންގެު ޝަހުދީު ޙުސައިންު

ބައި އެދާއިރާގެު އަދިު ކަމަށާއިު ބޭއްވުމަށްު-ހުސްވެފައިވާު އިލެކްޝަންު

ނިންމުމަކީު ނިންމާފައިވާު ކޮމިޝަނުންު އިލެކްޝަންސްު ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްު

ނޑައަޅައި ޙުސައިންު، ސާހިލް، ހދ.ހަނިމާދޫ، ބާޠިލްުނިންމުމެއްުކަމަށްުކަ

ދާއިރާގެުު ހަނިމާދޫު އައިު ތަމްޘީލުކުރަމުންު މަޖިލީހުގައިު ރައްޔިތުންގެު ޝަހުދީު

ފަރާތަކީު ހުށަހެޅިު މައްސަލަު ހުސްނުވާކަމަށާއިު ޑިު ނ ގޮ މެންބަރުކަމުގެު

މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެު ކަމަށްުުުމިހާރުވެސްު މެންބަރުު ދާއިރާގެު ހަނިމާދޫު

ނޑައަޅައި  ޙުކުމްުކޮށްފައެވެ.، ކަ

 ( هللاމުޙައްމަދުުޢަބްދުު، އުސްހަކުރުގެ، )ހއ.އިހަވަންދSC-C/34ުޫ/1328ގަޟިއްޔާުނަންބަރު:ު

 ނިމުނުުގޮތްު ދަޢުވާގެުޚުލާސާު

ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެުއިހަވަންދޫުދާއިރާގެުމެންބަރުު، މިއީ

ު هللا މުޙައްމަދުުޢަބްދު، އުސްހަކުރުގެ، ހއ.އިހަވަންދޫ

ނޑިު ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށްުުއިންތިޚާބުވިުުދާއިރާގެުުގޮ

ބައި އެދާއިރާގެު އަދިު ކަމަށާއިު އިލެކްޝަންު-ހުސްވެފައިވާު

ބޭއްވުމަށްުހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުންު

އަދިުު، ނިންމާފައިވާުނިންމުމަކީުބާޠިލްުނިންމުމެއްުކަމަށާއި

ދާއިރާގެު އިހަވަންދޫު މަޖިލީހުގެު ރައްޔިތުންގެު އެފަރާތަކީު

ނޑައަޅައިދިނުމަށްުއެދިުުުއެފަރާތުންު މެންބަރުކަމަށްުުުުކަ

 ސުޕްރީމްުކޯޓަށްުހުށަހަޅާފައިވާުދުސްތޫރީުމައްސަލައެކެވެ.

އިހަވަންދޫ . އ ހ މެންބަރުު ދާއިރާގެު އިހަވަންދޫު މަޖިލީހުގެު ، ރައްޔިތުންގެު

ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށްުއިންތިޚާބުވިުުު هللا މުޙައްމަދުުޢަބްދު، އުސްހަކުރުގެ

ނޑިުުހުސްވެފައިވާުކަމަށާއިުުއަދިުއެދާއިރާގެުބައި އިލެކްޝަންު-ދާއިރާގެުުގޮ

ނިންމާފައިވާު ކޮމިޝަނުންު އިލެކްޝަންސްު ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްު ބޭއްވުމަށްު

ނޑައަޅައި ، ހއ.އިހަވަންދޫ، ނިންމުމަކީުބާޠިލްުުނިންމުމެއްުުކަމަށްުުކަ

ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގައިުތަމްޘީލުކުރަމުންުު هللاމުޙައްމަދުުޢަބްދު، އުސްހަކުރުގެ

ނޑިުހުސްނުވާކަމަށާއިުމައްސަލަު އައިުއިހަވަންދޫުދާއިރާގެުމެންބަރުކަމުގެުުގޮ

މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެު މިހާރުވެސްު ފަރާތަކީު ދާއިރާގެުުުހުށަހެޅިު އިހަވަންދޫު

ނޑައަޅައި  ޙުކުމްުކޮށްފައެވެ.، މެންބަރުުކަމަށްުކަ

 ޙުސައިންުޝަހުދީ(، ސާހިލް، )ހދ.ހަނިމާދSC-C/35ުޫ/1328ގަޟިއްޔާުނަންބަރު:ު

 ނިމުނުުގޮތްު ދަޢުވާގެުޚުލާސާު

ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެުހަނިމާދޫުދާއިރާގެުމެންބަރުު، މިއީ

ޙުސައިންުޝަހުދީުރައްޔިތުންގެު، ސާހިލް، ހދ.ހަނިމާދޫ

ނޑިުުހުސްވެފައިވާު މަޖިލީހަށްުުއިންތިޚާބުވިުުދާއިރާގެުގޮ

ބައި އެދާއިރާގެު އަދިު ބޭއްވުމަށްު-ކަމަށާއިު އިލެކްޝަންު

ކޮމިޝަނުންު އިލެކްޝަންސްު ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްު

އަދިު، ނިންމާފައިވާުނިންމުމަކީުބާޠިލްުނިންމުމެއްުކަމަށާއި

ދާއިރާގެު ތުލުސްދޫު މަޖިލީހުގެު ރައްޔިތުންގެު އެފަރާތަކީު

ނޑައަޅައިދިނުމަށްުއެދިުުއެފަރާތުންު މެންބަރުކަމަށްުުުުކަ

 ސުޕްރީމްުކޯޓަށްުހުށަހަޅާފައިވާުދުސްތޫރީުމައްސަލައެކެވެ.

، ސާހިލް، ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެުހަނިމާދޫުދާއިރާގެުމެންބަރުުހދ.ހަނިމާދޫ

ނޑިު ޙުސައިންުޝަހުދީުރައްޔިތުންގެުުމަޖިލީހަށްުުއިންތިޚާބުވިުުދާއިރާގެުގޮ

ބައި އެދާއިރާގެު އަދިު ކަމަށާއިު ބޭއްވުމަށްު-ހުސްވެފައިވާު އިލެކްޝަންު

ނިންމުމަކީު ނިންމާފައިވާު ކޮމިޝަނުންު އިލެކްޝަންސްު ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްު

ނޑައަޅައި ޙުސައިންު، ސާހިލް، ހދ.ހަނިމާދޫ، ބާޠިލްުނިންމުމެއްުކަމަށްުކަ

ދާއިރާގެުު ހަނިމާދޫު އައިު ތަމްޘީލުކުރަމުންު މަޖިލީހުގައިު ރައްޔިތުންގެު ޝަހުދީު

ނޑިުހުސްނުވާކަމަށާއިުުމައްސަލަުުުހުށަހެޅިުުުުފަރާތަކީު މެންބަރުކަމުގެުގޮ

މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެު ކަމަށްުުުމިހާރުވެސްު މެންބަރުު ދާއިރާގެު ހަނިމާދޫު

ނޑައަޅައި  ޙުކުމްުކޮށްފައެވެ.، ކަ
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 ޔާމީންުޢަބްދުލްޤައްޔޫމް(ުهللا)ޢަބްދSC-C/44ުު/1328ގަޟިއްޔާުނަންބަރު:ު

 ނިމުނުުގޮތްު ދަޢުވާގެުޚުލާސާު

ވަނަުއަހަރުުބޭއްވިުރިޔާސީުއިންތިޚާބަކީުޞައްޙ1328ުުުަ

އެުއިންތިޚާބުގެުނަތީޖާު، އިންތިޚާބެއްުނޫންުކަމަށާއި

ނޑައަޅާފައިވާު ބާޠިލުކޮށްުދިވެހިރާއްޖޭގެުސުޕްރީމްުކޯޓުންުކަ

ގައިޑްުލައިނާުއެއްގޮތްވާުގޮތުގެމަތިންުއަލުންުއިންތިޚާބެއްު

މައްޗަށްު ކޮމިޝަނުގެު އިލެކްޝަންސްު ބޭއްވިު

މާލެ.ު، އަމުރުކޮށްދިނުމަށްުއެދިުމއ.ުކާމިނީހުޅަނގުގެ

އިލެކްޝަންސްުުުهللا ޢަބްދު ޤައްޔޫމްު ޢަބްދުލްު ޔާމީންު

ދިވެހިރާއްޖޭގެު ލިބޭގޮތަށްު ދަޢުވާު މައްޗަށްު ކޮމިޝަނުގެު

 ސުޕްރީމްުކޯޓަށްުހުށަހަޅާފައިވާުދުސްތޫރީުމައްސަލައެކެވެ.

1 3 2 އިންތިޚާބުގ8ުުުެ ރިޔާސީު ބޭއްވިު މަހުު ސެޕްޓެންބަރުު އަހަރުު ވަނަު

ޑައަޅަންޖެހޭު ނ ކަ ކަމަށްު އިންތިޚާބެއްު ބާޠިލުު ގެއްލިފައިވާު ޝަރުޢިއްޔަތުު

ނޑައަޅައިުއެުއިންތިޚާބުުއަލުންުބޭއްވުމަށްު ދުސްތޫރީުއަސާސެއްުނެތްކަމަށްުކަ

އަސާސެއްު ދުސްތޫރީު ކުރާނޭު އަމުރުު މައްޗަށްު ކޮމިޝަނުގެު އިލެކްޝަންސްު

ނޑައަޅައިުޙުކުމްުކޮށްފައިވެއެވެ.  ނެތްކަމަށްުކަ

  

 ދިވެހިރާއްޖޭގެުހައިކޯޓު

 ޢާޞިމްުޢަބްދުއްސައްތާރު(، )ބ.އޭދަފުށިު/ުހަތިހHC-A/459ުާ/1326ޤަޟިއްޔާުނަންބަރު:ު

 ނިމުނުުގޮތްު ދަޢުވާގެުޚުލާސާު

ުު CV/1232މިއީުސިވިލްުކޯޓުގެުނަންބަރު -C/2014  

ޤާނޫނީު އަދިު ޝަރުޢީު ގޮތްު ނިންމާފައިވާު ޟިއްޔާު ޤ

އިސްތިއުނާފުު ޤަޟިއްޔާު އެު ނުވާކަމަށްބުނެު ހަމަތަކާއެއްގޮތްު

ކޮށްދިނުންުއެދިުހަތިހާ/ބ.އޭދަފުށިުޢާޞިމްުޢަބްދުއްސައްތާރުގެު

ހުށަހަޅާފައިވާު ހައިކޯޓަށްު ދިވެހިރާއްޖޭގެު ފަރާތުންު

 މައްސަލައެކެވެ.

ގެންނަންު ބަދަލުު ނިންމުމަށްު ނިންމެވިު ކޯޓުންު މައްސަލައިގައިުސިވިލްު މިު

އިއްތިފާޤުންު ފަންޑިޔާރުންގެު ބެއްލެވިު ޤަޟިއްޔާު މިު ޖެހޭނެކަމަށްު

ކޮމިޝަނުގެއިު އިލެކްޝަންސްު ސައްތާރުު ޢަބްދުއްު ޢާޞިމްު ޑައަޅައިު ނ ކަ

ވަޒީފާގެު ވަކިކޮށްފައިވަނީު މަޤާމުންު ޖެނެރަލްގެު ސެކްރެޓަރީު އަދާކުރިު

ޚިލާފަށްކަމަށްު ގަވައިދާު ކޮމިޝަނުގެު އިލެކްޝަންސްު އެއްބަސްވުމާު

ސާބިތުވާތީުޢާޞިމްުޢަބްދުއްުސައްތާރާއިުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނާުދެމެވެު

ޖެނެރަލްގެު ސެކްރެޓަރީު މުއްދަތަށްު ބާކީު އެއްބަސްވުމުގެު ވަޒީފާގެު އޮތްު

އާޞިމްު އަކީު ގޮތުގައިު އިނާޔަތުގެު މުސާރައާއިު ޙައިޡިއްޔަތުންު މަޤާމުގެު

ޑައަޅައިު ނ ކަ ފައިސާއެއްކަމުގައިު ލިބިދޭންޖެހޭު ސައްތާރުއަށްު ޢަބްދުއްު

ުު ފެށިގެން ދުވަހުންު ކުރިު ޙުކުމްު ތެރޭގައ2ުުުިމިފައިސާު ދުވަހުގެު މަސްު

މައްޗަށްު ކޮމިޝަނުގެު އިލެކްޝަންސްު ދެއްކުމަށްު ކޯޓަށްު ސިވިލްު

 އަންގާފައިވެއެވެ.
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 ވަނަުއަހަރުގެުކޮންގްރެސް(1328ު)ޕޮރޮގްރެސިވްުޕާޓީއޮފްުމޯލްޑިވްސްުގެުު HC-S-A/01/1328ޤަޟިއްޔާުނަންބަރު:

 ނިމުނުުގޮތްު ދަޢުވާގެުޚުލާސާު

ގޮތުންު ޚާއްސަު އިންު މޯލްޑިވްސްު އޮފްު ޕާޓީު ޕްރޮގްރެސިވްު

އެު، ބޭއްވިުޖަލްސާގައިުފާސްކޮށްފައިވާުއަސާސީުގަވައިދާއި

ގެު މޯލްޑިވްސްު އޮފްު ޕާޓީު ޕްރޮގްރެސިވްު ޖަލްސާގައިު

މަޤާމުތަކަށްުމީހުންުއިންތިޚާބުުކޮށްފައިުއޮތްުއޮތުންުއެންޑޯޒްު

ކޮމިޝަނުގެު އިލެކްޝަންސްު ބުނެު ނެތްކަމަށްު ކުރެވެންު

ސިޓީއިންުޕީ.ޕީ.އެމްު  DB/PPM/2018/86-28ނަންބަރުުު

އެުނިންމުންުބާޠިލުކޮށްުޕީ.ޕީ.އެމްުުގެު، އަށްުއަންގާފައިވާތީ

ޚާއްސަުގޮތުންުބޭއްވިުޖަލްސާގައިުމަޤާމުތަކަށްުއިންތިޚާބުކުރިު

ހިމެނުމަށްު ދަފްތަރުގައިު ޕާޓީގެު ސިޔާސީު ފަރާތްތައްު

ކޮށްދެއްވުންު އަމުރުު މައްޗަށްު ކޮމިޝަނުގެު އިލެކްޝަންސްު

 އެދިުހުށަހަޅާފައިވާުމައްސަލައެއް.

ުު ނަންބަރު ކޮމިޝަނުގެު 2އިލެކްޝަންސްު 8 -DB /PPM/ 2 0 18 / 8 6 

ސިޓީއިންުޕްރޮގްރެސިވްުޕާޓީުއޮފްުމޯލްޑިވްސްުއަށްުއަންގާފައިވާުއެންގުމަކީު

ފެށިގެންު ވަގުތުންު ކުރިު ޙުކުމްު ޑައަޅައިު ނ ކަ ކަމަށްު އެންގުމެއްު ބާޠިލުު

ހިމެނުމަށްު ދަފްތަރުގައިު ޕާޓީގެު ސިޔާސީު ތެރޭގައިު ގަޑިއިރުު ސައުވީސްު

 އިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުގެުމައްޗަށްުއަމުރުކޮށްުޙުކުމްުކޮށްފައިވެއެވެ.

 ސިވިލްުކޯޓު

 )ޢަދާލަތުުޕާޓީ(CV-C/1369ު/1327ގަޟިއްޔާުނަންބަރު:ު

 ނިމުނުުގޮތްު ދަޢުވާގެުޚުލާސާު

ުު ބަޖެޓުން 1ދައުލަތުގެު 3 2 ސިޔާސ6ުުުީ އަހަރުު ވަނަު

ޕާޓީއަށްު އަދާލަތުު ފައިސާއިންު އެހީގެު ދޭު ޕާޓީތަކަށްު

ނުލިބޭނެކަމަށްުއަންގާފައިވާުއެންގުންުބާޠިލްކޮށްދިނުމަށްު

 އެދިުއަދާލަތުުޕާޓީންުހުށަހަޅަފައިވާުމައްސަލައެއް.

ގައިުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުގެުފަރާތުންުޢަދާލަތ1326ުުުއޮކްޓޯބަރ26ުުު

ުު 28ޕާޓީއަށްުފޮނުވާފައިވާުނަންބަރު -BB/AP/2016/22   ުްސިޓީނ

ވަނަުއަހަރުުދައުލަތުގެުބަޖެޓުންުސިޔާސީުޕާޓީތަކަށްުދޭުއެޙިގ1326ުުުެ

އެންގުމަކީު އަންގާފައިވާު ކަމަށްު ނުލިބޭނެު ޕާޓީއަށްު ޢަދާލަތުު ފައިސާއިންު

ނޫންކަމަށްު އެންގުމެއްު އަންގާފައިވާު ޚިލާފަށްު ގަވައިދުތަކާު ޤާނޫނާއިު

ނޑައަޅައިުޙުކުމްުކޮށްފައިވެއެވެ.  ކަ

 ވަނަުއަހަރުގެުކޮންގްރެސް(1328ު)ޕޮރޮގްރެސިވްުޕާޓީއޮފްުމޯލްޑިވްސްުގެުު HC-S-A/01/1328ޤަޟިއްޔާުނަންބަރު:

 ނިމުނުުގޮތްު ދަޢުވާގެުޚުލާސާު

ގޮތުންު ޚާއްސަު އިންު މޯލްޑިވްސްު އޮފްު ޕާޓީު ޕްރޮގްރެސިވްު

އެު، ބޭއްވިުޖަލްސާގައިުފާސްކޮށްފައިވާުއަސާސީުގަވައިދާއި

ގެު މޯލްޑިވްސްު އޮފްު ޕާޓީު ޕްރޮގްރެސިވްު ޖަލްސާގައިު

މަޤާމުތަކަށްުމީހުންުއިންތިޚާބުުކޮށްފައިުއޮތްުއޮތުންުއެންޑޯޒްު

ކޮމިޝަންގެު އިލެކްޝަންސްު ބުނެު ނެތްކަމަށްު ކުރެވެންު

ސިޓީއިންުޕީ.ޕީ.އެމްު  DB/PPM/2018/86-28ނަންބަރުުު

އެުނިންމުންުބާޠިލުކޮށްުޕީ.ޕީ.އެމްުުގެު، އަށްުއަންގާފައިވާތީ

ޚާއްސަުގޮތުންުބޭއްވިުޖަލްސާގައިުމަޤާމުތަކަށްުއިންތިޚާބުކުރިު

ހިމެނުމަށްު ދަފްތަރުގައިު ޕާޓީގެު ސިޔާސީު ފަރާތްތައްު

ކޮށްދެއްވުންު އަމުރުު މައްޗަށްު ކޮމިޝަނުގެު އިލެކްޝަންސްު

 އެދިުހުށަހަޅާފައިވާުމައްސަލައެއް.

ުު ނަންބަރު ކޮމިޝަންގެު 2އިލެކްޝަންސްު 8 -DB /PPM/ 2 0 18 / 8 6 

ސިޓީއިންުޕްރޮގްރެސިވްުޕާޓީުއޮފްުމޯލްޑިވްސްުއަށްުއަންގާފައިވާުއެންގުމަކީު

ފެށިގެންު ވަގުތުންު ކުރިު ޙުކުމްު ޑައަޅައިު ނ ކަ ކަމަށްު އެންގުމެއްު ބާޠިލުު

ހިމެނުމަށްު ދަފްތަރުގައިު ޕާޓީގެު ސިޔާސީު ތެރޭގައިު ގަޑިއިރުު ސައުވީސްު

 އިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުގެުމައްޗަށްުއަމުރުކޮށްުޙުކުމްުކޮށްފައިވެއެވެ.

 ސިވިލްުކޯޓު

 )ޢަދާލަތުުޕާޓީ(CV-C/1369ު/1327ގަޟިއްޔާުނަންބަރު:ު

 ނިމުނުުގޮތްު ދަޢުވާގެުޚުލާސާު

ުު ބަޖެޓުން 1ދައުލަތުގެު 3 2 ސިޔާސ6ުުުީ އަހަރުު ވަނަު

ޕާޓީއަށްު އަދާލަތުު ފައިސާއިންު އެހީގެު ދޭު ޕާޓީތަކަށްު

ނުލިބޭނެކަމަށްުއަންގާފައިވާުއެންގުންުބާޠިލްކޮށްދިނުމަށްު

 އެދިުއަދާލަތުުޕާޓީންުހުށަހަޅަފައިވާުމައްސަލައެއް.

ގައިުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަންގެުފަރާތުންުޢަދާލަތ1326ުުުއޮކްޓޯބަރ26ުުު

ުު 28ޕާޓީއަށްުފޮނުވާފައިވާުނަންބަރު -BB/AP/2016/22   ުްސިޓީނ

ވަނަުއަހަރުުދައުލަތުގެުބަޖެޓުންުސިޔާސީުޕާޓީތަކަށްުދޭުއެޙިގ1326ުުުެ

އެންގުމަކީު އަންގާފައިވާު ކަމަށްު ނުލިބޭނެު ޕާޓީއަށްު ޢަދާލަތުު ފައިސާއިންު

ނޫންކަމަށްު އެންގުމެއްު އަންގާފައިވާު ޚިލާފަށްު ޤަވާޢިދުތަކާު ޤާނޫނާއިު

ނޑައަޅައިުޙުކުމްުކޮށްފައިވެއެވެ.  ކަ



  40 

 

 .ުކޮމިޝަނުންުޝަރުޢީުކޯޓުތަކުގައިުކޮށްފައިވާުދަޢުވާތައ6ުް

 ދިވެހިރާއްޖޭގެުހައިކޯޓުު

 ޢާޞިމްުޢަބްދުއްސައްތާރު(، )ބ.އޭދަފުށިު/ުހަތިހHC-A/459ުާ/1326ޤަޟިއްޔާުނަންބަރު:ު

 ނިމުނުުގޮތްު ދަޢުވާގެުޚުލާސާު

މިުމައްސަލައިގައިުސިވިލްުކޯޓުންުނިންމެވިުނިންމުމަށްުބަދަލުުގެންނަންު

އިއްތިފާޤުންު ޑިޔާރުންގެު ނ ފަ ބެއްލެވިު ޤަޟިއްޔާު މިު ޖެހޭނެކަމަށްު

ކޮމިޝަނުގެއިު އިލެކްޝަންސްު ސައްތާރުު ޢަބްދުއްު ޢާޞިމްު ޑައަޅައިު ނ ކަ

ވަޒީފާގެު ވަކިކޮށްފައިވަނީު މަޤާމުންު ޖެނެރަލްގެު ސެކްރެޓަރީު އަދާކުރިު

ޚިލާފަށްކަމަށްު ގަވައިދާު ކޮމިޝަނުގެު އިލެކްޝަންސްު އެއްބަސްވުމާު

ސާބިތުވާތީުޢާޞިމްުޢަބްދުއްސައްތާރާއިުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނާުދެމެދުު

ޖެނެރަލްގެު ސެކްރެޓަރީު މުއްދަތަށްު ބާކީު އެއްބަސްވުމުގެު ވަޒީފާގެު އޮތްު

އާޞިމްު އަކީު ގޮތުގައިު އިނާޔަތުގެު މުސާރައާއިު ޙައިޡިއްޔަތުންު މަޤާމުގެު

ޑައަޅައިު ނ ކަ ފައިސާއެއްކަމުގައިު ލިބިދޭންޖެހޭު ސައްތާރުއަށްު ޢަބްދުއްު

ުު ފެށިގެން ދުވަހުންު ކުރިު ޙުކުމްު ތެރޭގައ2ުުުިމިފައިސާު ދުވަހުގެު މަސްު

މައްޗަށްު ކޮމިޝަނުގެު އިލެކްޝަންސްު ދެއްކުމަށްު ކޯޓަށްު ސިވިލްު

 އަންގާފައިވެއެވެ.

ކޯޓަށްު ސުޕްރީމްު ކުރުމަށްޓަކައިު އިސްތިޢުނާފުު މައްސަލަު މިު

 މިހާރުވަނީުހުށަހެޅިފައެވެ.

 )ޕްރޮގްރެސިވްުޕާޓީުއޮފްުމޯލްޑިވްސް(ު HC-S-A/01/1328ޤަޟިއްޔާުނަންބަރު:

 ނިމުނުުގޮތްު ދަޢުވާގެުޚުލާސާު

ުު 28އިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުގެުނަންބަރު -DB/PPM/2018 / 86 

އަންގާފައިވާު އަށްު މޯލްޑިވްސްު އޮފްު ޕާޓީު ޕްރޮގްރެސިވްު ސިޓީއިންު

ވަގުތުންު ކުރިު ޙުކުމްު ނޑައަޅައިު ކަ ކަމަށްު އެންގުމެއްު ބާޠިލުު އެންގުމަކީު

ދަފްތަރުގައިު ޕާޓީގެު ސިޔާސީު ތެރޭގައިު ގަޑިއިރުު ސައުވީސްު ފެށިގެންު

ޙުކުމްު އަމުރުކޮށްު މައްޗަށްު ކޮމިޝަނުގެު އިލެކްޝަންސްު ހިމެނުމަށްު

 ކޮށްފައިވެއެވެ.

މިުމައްސަލަުއިސްތިޢުނާފުުކުރުމަށާއިުވަގުތީުއަމުރަކަށްު 

 އެދިުމިހާރުވަނީުދިވެހިރާއްޖޭގެުހައިކޯޓަށްުހުށަހެޅިފައެވެ.ުު

 )ޕްރޮގްރެސިވްުޕާޓީުއޮފްުމޯލްޑިވްސް(ު HC-S-A/01/1328ޤަޟިއްޔާުނަންބަރު:

 ނިމުނުުގޮތްު ދަޢުވާގެުޚުލާސާު

ުު 28އިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަންގެުނަންބަރު -DB/PPM/2018 / 86 

އަންގާފައިވާު އަށްު މޯލްޑިވްސްު އޮފްު ޕާޓީު ޕްރޮގްރެސިވްު ސިޓީއިންު

ވަގުތުންު ކުރިު ޙުކުމްު ނޑައަޅައިު ކަ ކަމަށްު އެންގުމެއްު ބާޠިލުު އެންގުމަކީު

ދަފްތަރުގައިު ޕާޓީގެު ސިޔާސީު ތެރޭގައިު ގަޑިއިރުު ސައުވީސްު ފެށިގެންު

ޙުކުމްު އަމުރުކޮށްު މައްޗަށްު ކޮމިޝަނުގެު އިލެކްޝަންސްު ހިމެނުމަށްު

 ކޮށްފައިވެއެވެ.

މިުމައްސަލަުއިސްތިޢުނާފުުކުރުމަށާއިުވަގުތީުއަމުރަކަށްު 

 އެދިުމިހާރުވަނީުދިވެހިރާއްޖޭގެުހައިކޯޓަށްުހުށަހެޅިފައެވެ.ުު
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 .ުއެކިއެކިުޤާނޫނާއިުޤަވާއިދުތަކާއިުބިލްތަކަށްުއިޞްލާހުުހުށަހެޅުނ7ުް

ވަނަުއަހަރުގެުތެރޭގައިުތިރީގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާުޤާނޫނުތަކާއިުގަވާއިދުތަކަށްުކޮމިޝަނުންުގެންނަންުފެންނަުބަދަލުތައްު  8102
 .ވަނީުހުށަހަޅާފައެވެ

 )ރިޔާސީުއިންތިޚާބުގެުޤާނޫނު(ުދިވެހިުއަދިުއިނގިރޭސިުތަރުޖަމާ.21/1338ުޤާނޫނުުނަންބަރުު .1

 )ރިޔާސީުއިންތިޚާބުގެުގަވާއިދު(ުދިވެހިުއަދިުއިނގިރޭސިުތަރުޖަމާ.R-71ު/1328ގަވާއިދުުނަންބަރު: .2

 )އިންތިޚާބުތަކާބެހޭުޢާންމުުޤާނޫނު(.22/1338ުޤާނޫނުުނަންބަރުު .3

 ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެުއިންތިޚާބުގެުޤާނޫނު. .4

 ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެުއިންތިޚާބުގެުގަވާއިދު. .5

 އިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުގެުގަވާއިދު. .6

 )ލޯކަލްުކައުންސިލްތަކުގެުއިންތިޚާބުގެުޤާނޫނު(.23/1323ުޤާނޫނުުނަންބަރުު .7

 އިންތިޚާބުތަކާުގުޅިގެންުހުށަހެޅޭުމައްސަލަތައްުބެލުމުގައިުޢަމަލުކުރާނޭުއިޖްރާއާތުތައްުބަޔާންކުރާުގަވާއިދު. .8

 .ުކޮމިޝަނުގެުހިންގުންުހަރުދަނާުކުރުމަށްޓަކައިުއިދާރީުގޮތުންުކުރެވުނުުކަންތައްތައ8ުް

 ުކޮމިޝަނުގެުރަސްމީުޖަލްސާތައ8.2ުް

ުު ފަހަރުުބޭއްވުމަށްުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުގެުޤާނޫނާއ2ުިއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުގެުމެންބަރުންގެުރަސްމީުޖަލްސާއެއްުމަހަކު
ޢާންމުުގޮތެއްގައިުމިުއަދަދަށްވުރެުގިނައިންުޖަލްސާތައްުވަނީު، އިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުގެުގަވާއިދުންުލާޒިމްކޮށްފައިވާުހިނދު

ުު ުމިގޮތުން 1328ުުުުބާއްވާފައެވެ. ުކޮމިޝަނުންުނިންމަންޖެހ87ުުުޭވަނަުއަހަރުުކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީުޖަލްސާުބޭއްވިފައިވެއެވެ.
ކޮމިޝަނުގެުރަސްމީުޖަލްސާތަކުގައިުބައިވެރިވެުވަޑައިގެންނެވިުމެންބަރުންގެުއަޣުލަބިއްޔަތުންުނުވަތަު، ކަންކަންުނިންމާފައިވަނީ

 އިއްތިފާޤުންކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.
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 ުއިންތިޚާބާުގުޅިގެންުބާއްވާުޚާއްޞަުޖަލްސ8.1ުުާ

ުު ވަނަުއަހަރުުބޭއްވިުރިޔާސީުއިންތިޚާބާުގުޅިގެންުވަނީުބާއްވާފައެވެ.1328ުުުއިންތިޚާބާުގުޅިގެންުބާއްވާުޚާއްޞަުޖަލްސާތައް
ވަނަުއަހަރުގެުރިޔާސީުއިންތިޚާބާުގުޅިގެނ1328ުުުްޖަލްސާއެއްުވަނީުކުރިއަށްުގެންދެވިފައެވެ.ުމިުޖަލްސާތަކުގައ23ުުުުިމިގޮތުންުު

ކޮމިޝަނުގެުމެންބަރުންނާއިުސެކްރެޓަރީުޖެނެރަލްުއަދިުއެުމަސައްކަތަކާުގުޅޭުސެކްޝަންތަކުގެު، ނިންމަވަންޖެހޭުކަންތައްތަކުގައި
 ވެރިންނާުމަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްުފަހުުއިންތިޚާބުގެުކަންތައްތައްުކުރިއަށްުގެންދަވާނެުގޮތްުވަނީުނިންމަވާފައެވެ.

 ުކޮމިޝަންުމެންބަރުންގެުުނރަސްމީުބައްދަލުވުންތައ8.2ުް

ނުރަސްމީުބައްދަލުވުންުުުކޮމިޝަނުގެުމުހިންމުުކަންކަމާުބެހޭގޮތުންުމަޝްވަރާުކުރުމަށްޓަކައި، ރަސްމީުޖަލްސާތަކުގެުއިތުރުން
 ބޭއްވިފައިވެއެވެ.

 ުސީނިއަރުސްޓާފުންނާއެކުުބޭއްވިުބައްދަލުވުްނތައ8.4ުް

ނިމިދިޔަުހަފްތާގައިުކުރެވުނުުމަސައްކަތްތަކާއިުކުރިއަށްުއޮތްުހަފްތާގައިުކުރުމަށްުރޭވިފައިުހުރިުމަސައްކަތްތައްުސެކްޝަންތަކުގެު
އެރުވުމަށްޓަކައި ސާފުކޮށްު މަޢުލޫމާތުު އެު މެންބަރުންނަށްު ކުރުމަށާއިު ޙިއްޞާު ުުުު،މެދުގައިު ސްޓާފުންނާއެކު ު 1ސީނިއަރ 7ު

ބައްދަލުވުމެއްުވަނީުބޭއްވިފައިވެއެވެ.ުމިުބައްދަލުވުމުގައިުބައިވެރިވެުވަޑައިގަންނަވަނީުކޮމިޝަނުގެުމެންބަރުންނާއިުސެކްރެޓަރީު
ހިންގުމާު ގޮތުންު ވަގުތީު ސެކްޝަންު އަދިު މުވައްޒަފުންނާއިު ު ސީނިއަރ ވެރިންނާއިު ސެކްޝަންތަކުގެު އިތުރުންު ޖެނެރަލްގެު

 ޙަވާލުވެވަޑައިގެންުތިއްބެވިުވެރިންނެވެ.

  
ޑިރެކްޓަރު)އެކްޓިންގުސެކްރެޓަރީު

 ޖެނެރަލް(

  
 ޢަބްދުއްރަޙްމާންުޞަލާޙްުރަޝީދު

 
  

  
ރޒްު ލީގަލްުކައުންސެލް/ުލީގަލްުއެފެއަ

 ސެކްޝަން

  
 ޚަދީޖާުރަޝާު

 

  ޙަސަންުޒަކަރިއްޔާު ޑިރެކްޓަރ/ުކޯޑިނޭޝަންުސެކްޝަން
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ސީނިއަރުޑޭޓާުޕްރޮސެސިންގު
 އޮފިސަރ/ުއައި.ސީ.ޓީުސެކްޝަން

  
  

އުނެއިސްުهللاއަބްދު  

 

   
 އެނަލިސްޓް/ުޕްލޭނިންގުސެކްޝަން

   
 އަޙްމަދުުމުއާޒްު

 

  

  
  

ޕްރޮކިއުމެންޓްުމެނޭޖަރ/ުޕްރޮކިއުމެންޓްު
 ސެކްޝަން

   
 ޢާއިޝަތުުޝައްފާފްު

 

  

   
ރަޖިސްޓްރަރ/ުޕޮލިޓިކަލްުޕާޓީު

 ރެގިއުލޭޝަންުސެކްޝަން
   ޢާއިޝަތުުޔުޝްފާުޝާކިރު

 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ/ު
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންުސެކްޝަން

 އާމިނަތުުއަޒީފާ
 

  

ހިއުމަންުރިސޯސްުއެންޑްުޕްރޮފެޝަނަލްު
ޑިވެލޮޕްމެންޓްުމެނޭޖަރ/ުހިއުމަންުރިސޯސްު

އެންޑްުޕްރޮފެޝަނަލްުޑިވްލޮޕްމެންޓްު
 ސެކްޝަންު

 އާމިނަތުުނަޝްމީުފަޒީލްު
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ސީނިއަރުއެޑިއުކޭޝަންުއޮފިސަރ/ު
 ސިވިކްުއެޑިއުކޭޝަންުސެކްޝަންު

  
 ފާތިމަތުުޒުހުދާު

 

  

  
ސީނިއަރުޓެކްނިކަލްުއޮފިސަރ/ު

 ރަޖިސްޓްރޭޝަންުސެކްޝަން
 މުސްޢަދުުސައީދުު

 

  

  
އިންޓަރނަލްުއޮޑިޓަރ/ުއިންޓަރނަލްު

 އޮޑިޓްުޔުނިޓް
 ޝަހުލާުރުޝްދީު

 

  

  
ފައިނޭންސްުމެނޭޖަރ/ުފައިނޭްނސްު

 ސެކްޝަން

 މަޢާނާުމުމްތާޒް
 

  

   
 ކޯޑިނޭޓަރ/ުކޯޑިނޭޝަންުސެކްޝަން

   
 ޝަހުލާުއިސްމާޢިލް

 

  

  
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ/ު

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންުސެކްޝަން
 މަރިޔަމްުނަޒްރީނާު
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ހެޑްުއޮފްުކޮމިޝަނަރސްުބިއުރޯު/ު

  ކޮމިޝަނަރސްުބިއުރޯ

هللاނާދިޔާުޢަބްދު   
 

  

 ޓާކްސްފޯސްއާުބައްދަލުކުރެއްވުނ8.5ުް

ކުރުމާއެކު ގެންދިއުމަށްޓަކައިުުު،ރިޔާސީުއިންތިޚާބަށްުއިޢުލާނުު ކުރިއަށްު އަމާންުއޮމާންކަމާއެކުު އިންތިޚާބުގެުކަންކަންުވީހާވެސްު
ުކޮމިޝަނުގެުމެންބަރުންގެުއިތުރުންުހުރިހާުޑިވިޜަންތަކުގެު އިންތިޚާބުގެުކަންކަންުވިލަރެސްކުރާުޓާސްކްފޯހެއްުއެކުލަވާލެވުނެވެ.
ވެރިންނާއިުސެކްޝަންތަކުގެުވެރިންުހިމެނޭުގޮތަށްުއެކުލަވާލެނުުމިޓާސްކްފޯހުގެުބައްދަލުވުންތައްުކޮންމެުހަފްތާއަކުވެސްުބޭއްވިވެ.ު

ނޑުުބޭނުމަކީ އިންތިޚާބާުގުޅިގެންުސެކްޝަންތަކުގެުމަސައްކަތްތައްުކުރިއަށްދާުގޮތުގެުތަފްޞީލުު، ބައްދަލުވުންތަކުގެުމައިގަ
 ކޮމިޝަންުމެންބަރުންނާުހިއްޞާުކުރުމެވެ.ު

 މުވައްޒަފުންނާުބައްދަލުކުުރނ8.6ުް

ކޮމިޝަނުގެުމުވައްޒަފުންނާުއެކިުފަހަރުމަތިންުބައްދަލުުކުރައްވާފައިވެއެވެ.ުމިު، މިއަހަރުުތެރޭގައިުކޮމިޝަންުމެންބަރުން
 ބައްދަލުވުންތަކުގައިުކޮމިޝަނުގެުމަސައްކަތްތަކާުގުޅޭގޮތުންުމުވައްޒަފުންނާުމަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ.

 ޤައުމީުލަފާދޭުކޮމިޓީގެުބަްއދަލުވުންތައ8.7ުުް

ުު ުު، އާުގުޅިގެންުޤައުމީުލަފާދޭުކޮމިޓީއެއްުއެކުލަވާލެވ1328ުުިރިޔާސީުއިންތިޚާބު ބައްދަލުވުންުއިލެކްޝަންސ9ުުުްކޮމިޓީގެ
ކޮމިޝަނުގެއިުކުރިއަށްުގެންދެވުނެވެ.ުމިުކޮމިޓީުއެކުލެވިގެންުވަނީުކޮމިޝަންުމެންބަރުންގެުއިތުރުންުކޮމިޝަނުގެުސެކްރެޓަރީު

ސިޔާސީުޕާޓީތަކާއިުއަދިުއެހެނިހެންުމުއައްސަސާތައްުތަމްސީލްުކުރައްވާުބޭފުޅުންުހިމެނޭުގޮތަށެވެ.ުކޮމިޓީގެު، ޖެނެރަލް
މަޝްވަރާުކުރައްވަންުޖެހޭު، ބައްދަލުވުންުތަކުގައިުއިންތިޚާބާުގުޅޭުއެކިުކަންކަމުގެުމަޢުލޫމާތުުމެންބަރުންނާުޙިއްޞާކުރެވި

ކަންކަމުގައިުޚިޔާލުުފާޅުުކުރުމާއިުލަފާުއެރުވުމުގެުފުރުޞަތުުކޮމިޓީގެުމެންބަރުންނަށްުއަރުވާފައިވެއެވެ.ުއިންތިޚާބާުބެހޭުޤައުމީު
 -ލަފާދޭުކޮމިޓީގެުމެމްބަރުން:
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 އިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުގެުރައީސް
  

  
އަޙްމަދުުޝަރީފްު   

 

  
  

 އިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުގެުނައިބްުރައީސް
  

  
އަމްޖަދުުމުޞްޠަފާ   

 

  

  
ކޮމިޝަންުމެންބަރުު   

  
އިސްމާޢީލްުޙަބީބުުޢަބްދުއްރަޙީމް   

 

   
 ކޮމިޝަންުމެންބަރުު

   
 އަޙްމަދުުއަކްރަމްު

 

  
 ކޮމިޝަންުމެންބަރުު

   
 ޢަލީުނަޝާތުު

 

  ޢަބްދުއްރަޙްމާންުޞަލާޙްުރަޝީދު ޑިރެކްޓަރު)އެކްޓިންގުސެކްރެޓަރީުޖެނެރަލް(

ޙުމައިދުުهللاއަބްދު ރަޖިސްޓްރަރ/ުޢަދާލަތުުޕާޓީ   
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ޕާޓީގެުމެންބަރު/ުޕްރޮގްރެސިވްުޕާޓީުއޮފްު
 މޯލްޑިވްސް

  
  

  ޢަދުލީުޢިސްމާޢިލް

 
   

ނައިބްުރައީސް/ުމޯލްޑިވްސްުމީޑިއާު
 ކައުންސިލް

  
   

   އަޙްމަދުުޢަބީރުުއިސްމާއިލްު
 

  
 

ޑެޕިއުޓީުލީޑަރ/ުޖުމްހޫރީުޕާޓީު   

  
 

  ޑރ.ުހުސައިންުރަޝީދުުޙަސަން

  
  

ކޮމިޝަންުމެންބަރު/ސިވިލްުސާރވިސްު
 ކޮމިޝަން

  
  

  އިބްރާހިމްުޝަޙީޤް

   
 

ޑެޕިއުޓީުލީޑަރ/ުމޯލްޑިވްސްުޑިވްލޮޕްމަންޓްު
 އެލައެންސް

  
  

  ޢާޢިޝަތުުރަފިއްޔާ

  
އެސިސްޓެންޓްުޕްރޮސެކިއުޓަރުޖެނެރަލް/ު

 ޕްރޮސެކިއުޓަރުޖެނެރަލްގެުއޮފީސް

  
  

  ޙުސައިންުނާޝިދު

ސީނިއަރުސްޓޭޓްުއެޓަރނީ/ުއެޓަރނީު
 ޖެނެރަލްގެުއޮފީސް

  ޢަލީުޝުހައިލްުމުޙައްމަދު
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ކޮރަޕްޝަންު-ކޮމިޝަންުމެންބަރު/ުއެންޓިު
 ކޮމިޝަން

  
   

  ސޮފްވަތުުމުޙައްމަދުު

  
  

ޗީފްުއެގްޒެކެޓިވްުއޮފިސަރ/ުލޯކަލްު
 ގަވަރމެންޓްުއޮތޯރިޓީު

  
   

  މުޙައްމަދުުޝަފީޤްުމަޙްމޫދްު

  
  

ނައިބްުރައީސް/ހިއުމަންުރައިޓްސްުކޮމިޝަންު
 އޮފްުދަުމޯލްޑިވްސްު

  
  

  މުޙައްމަދުުޒާހިދުު

  
  

 ޑެޕިއުޓީުލީޑަރ/ުދިވެހިުރައްޔިތުންގެުޕާޓީ

  
  

  މުޙައްމަދުުފިޝާވިންުސަލީމް

  
ސްޓޭޓްުމިނިސްޓަރުފޯރުފިނޭްނސްުއެންޑްު
ޓްރެޜަރީ/ުޑިޕާރޓްމެންޓްުއޮފްުނޭޝަނަލްު

 ރަޖިސްޓްރޭޝަން

  
  
މުޙައްމަދުުއަޝްމަލީު    

  
އެސިސްޓަންޓްުކޮމިޝަނަރ/ުމޯލްޑިވްސްު

 ޕޮލިސްުސާރވިސްު

  
މުޙައްމަދުުޖަމްޝީދުު   

 

  
ނައިބްުރައީސް/މޯލްޑިވްސްުބްރޯޑްކާސްޓިންގު

 ކޮމިޝަން

  
އިސްމާޢީލްުސޮފްވާން   

 



  49 

 

  
ޑެޕިއުޓީުޗެއަރޕަރސަން/ުދިވެހިު 

 ރައްޔިތުންގެުޑިމޮކްރެޓިކްުޕާޓީު

   
ޢަލީުނިޔާޒް   

 

 25.35.1328 

 35.36.1328 



  50 

 

 15.37.1328 

 މެންބަރުންުބައިވެރިވެުއެކިުފަރާތްތަކާއެކުުބޭއްވެވިުމުހިންމުުބައްދަލުވުންތައ8.8ުުް

ުު އާއިުކޮމިޝަނުގެުމަސައްކަތްތަކާުގުޅިގެންުސިޔާސީުޕާޓީތަކާއިުއެހެނިހެންުމުއައްސަސާތަކާއިުކްލަބ1328ުުުްރިޔާސީުއިންތިޚާބު
ބައްދަލުވުންތަކުގައިު ު ބޭއްވިވެ. ބައްދަލުވުންތަކެއްު މަޝްވަރާު ފަރާތްތަކާއެކުު ބޭރުގެު ު އަދިު ކައުންސިލްތަކާއިު ޖަމްޢިޔާތަކާއިު

 އިންތިޚާބާުގުޅޭުއެކިުކަންކަމުގެުމަޢުލޫމާތާއިުކޮމިޝަނުގެުމަސައްކަތްތަކުގެުމަޢުލޫމާތުުޙިއްޞާުކުރެވުނެވެ.ު

 ތާރީޙްު ބައިވެރިވިުފަރާތްު ތަފްސީލްު ފޮޓޯު

  
 

ވަނަުއަހަރުގ1328ުުެ
ރިޔާސީުއިންތިޚާބާއިު
ގުޅޭގޮތުންުމަޝްވަރާު

 ކުރުންު

ސަރުކާރުގެު
މުއައްސަސާތަކުގެު
އިސްވެރިންނާއިު

ކޮމިޝަނުގެު
 މެންބަރުންނާއިުވެރިންު

25ު
ފެބްރުއަރީު

1328 
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ސިޔާސީުޕާޓީުރެގިއުލޭޓްު
ކުރުމާުގުޅޭގޮތުންުމަޝްވަރާު
ކުރުމަށްުއެމް.ޑީ.އޭުއާުއެކުު

 ބޭއްވިުބައްދަލުވުންު

  
އެމް.ޑީ.އޭުގެު
ބޭފުޅުންނާއިު

ކޮމިޝަނުގެުމެންބަރުންު
 އަދިުވެރިންު

22 
އޭޕްރިލްު
1328 

 

ސިޔާސީުޕާޓީުރެގިއުލޭޓްު
ކުރުމާުގުޅޭގޮތުންުމަޝްވަރާު
ކުރުމަށްުޑީ.އާރު.ޕީުއާއެކުު

 ބޭއްވިުބައްދަލުވުންު

ޑީ.އާރު.ޕީުގެު
ބެފުޅުންނާއިު

ކޮމިޝަނުގެުމެންބަރުންު
 އަދިުވެރިންު

21ު
އޭޕްރިލްު
1328 

 

ސިޔާސީުޕާޓީުރެގިއުލޭޓްު
ކުރުމާުގުޅޭގޮތުންުމަޝްވަރާު

ކުރުމަށްުޕީ.ޕީ.އެމްއާއެކުު
 ބޭއްވިުބައްދަލުވުންު

ޕީ.ޕީ.އެމްުގެު
ބޭފުޅުންނާއިު

ކޮމިޝަނުގެުމެންބަރުންު
 އަދިުވެރިންު

21ު
އޭޕްރިލްު
1328 
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ވަނަުއަހަރުގ1328ުުެ
ރިޔާސީުއިންތިޚާބާއިު

ގުޅޭގޮތުންުއަތޮޅުުތެރޭު
ހިންގާުހޭލުންތެރިުކުރުމުގެު
ޕްރޮގްރާމްުއާުގުޅޭގޮތުންު

މުއައްސަސާތަކާުއެކީު
 ބޭއްވިުބައްދަލުވުންު

ޕޮލިސްުސާރވިސްގެު
މުވައްޒަފުންނާއިު

ކައުންސިލްުތަކުގެު
ވެރިންުއަދިު
ކޮމިޝަނުގެު

 މެންބަރުންނާއިުވެރިންު

27ު
އޭޕްރިލްު
1328 

 

ވޯޓަރސްުރަޖިސްޓަރީުު
އެކުލަވާލުމާުގުޅޭގޮތުންު

ޑީ.އެން.އާރުުއަދިު
އެން.ސީ.އައި.ޓީުއާއެކުު

ބޭއްވިުމަޝްވަރާގެު
 ބައްދަލުވުންު

ޑީ.އެން.އާރުު
ބޭފުޅުންނާއިު

އެން.ސީ.އައި.ޓީުގެު
ބޭފުޅުންުއަދިު
ކޮމިޝަނުގެު

 މެންބަރުންނާއިުވެރިންު

11ު
އޭޕްރިލްު
1328 

 

  
ހުޅުމާލެުގައިުދިރިއުޅޭު
ރައްޔިތުންނަށްުރިޔާސީު

ގައ1328ުުިއިންތިޚާބުު
ފަސޭހަުކަމާއެކުުވޯޓުލުމުގެު
އިންތިޒާމްުހަމަޖެއްސުމަށްު
އެޗް.ޑީ.ސީއާއެކުުބޭއްވިު

 ބައްދަލުވުންު

އެޗް.ޑީ.ސީުގެުބޭފުޅުންު
އަދިުކޮމިޝަނުގެު
މެންބަރުންނާއިު

 ސެކްރެޓަރީުޖެނެރަލްު

މެއ25ުުި
1328 
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އިންތިޚާބުތަކުގައިުޚާއްސަު
އެހީުބޭނުންވާުމީހުންގެު

ބައިވެރިވުންުއިތުރުކުރުމާު
ގުޅޭގޮތުންުމަޝްވަރާު
ކުރުމަށްުމޯލްޑިވްސްު
އެސޯސިއޭޝަންުއޮފްު
ފިޒިކަލްުޑިސްއޭބަލްސްު
 އާއެކުުބޭއްވިުބައްދަލުވުންު

މޯލްޑިވްސްު
އެސޯސިއޭޝަންުއޮފްު

ފިޒިކަލްު
ޑިސްއޭބަލްސްގެު
ބޭފުޅުންުއަދިު
ކޮމިޝަނުގެު

 މެންބަރުންނާއިުވެރިންު

މެއ12ުުި
1328 

 

އިލެކްޝަންު-ޕްރީ
އެސެސްމެންޓްގެުހޯދުންތައްު

ހިއްސާުކުރުމަށްޓަކައިު
ޓްރާންސްޕޭރެންސީުު
މޯލްޑިވްސްުއިންު

އިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނާު
 އެކުުބޭއްވިުބައްދަލުވުންު

ޓްރާންސްޕޭރެންސީު
މޯލްޑިވްސްުގެު
ބޭފުޅުންނާއިު
ކޮމިޝަނުގެު

 މެންބަރުންނާއިުވެރިންު

މެއ14ުުި
1328 

 

1328ުރިޔާސީުއިންތިޚާބުު
ގެުމައުލޫމާތުތައްުއާންމުު
ރައްޔިތުންނަށްުފޯރުކޮށްު

ދިނުމަށްުދައުލަތުގެުމީޑިއާު
އާުގުޅިގެންުކުރިއަށްު

ގެންދެވިދާނެުކަންތައްތަކާު
ގުޅޭގޮތުންުއިލެކްޝަންސްު

ކޮމިޝަނުގެުފަރާތުންު
ޕީ.އެސް.އެމްުއާުއެކުު

ބޭއްވިުމަޝްވަރާު
 ބައްދަލުވުންު

ޕީ.އެސް.އެމްުގެު
އިސްވެރިންނާއިު

 ކޮމިޝަނުގެުމެންބަރުންު

މެއ23ުުި
1328 



  54 

 

 ތާރީޚްު ބައިވެރިވިުފަރާތްު ތަފްސީލްު ފޮޓޯު

 

ރިޔާސީުއިންތިޚާބުގެު
ސެކިއުރިޓީުބެލެހެއްޓުމާު
ގުޅޭގޮތުންުމަޝްވަރާު

ކުރުމަށްުމޯލްޑިވްސްުޕޮލިސްު
ސާރވިސްުއާއެކުުބޭއްވިު

 ބައްދަލުވުންު

މޯލްޑިވްސްުޕޮލިސްު
ސާރވިސްގެު

މުވައްޒަފުންނާކޮމިޝަު
 ނުގެުމެންބަރުންު

ޖޫނ23ުުް
1328 

 

އެމް.ޑީ.ޕީުއިންުވޯޓަރސްު
ރަޖިސްޓަރީުއާުގުޅޭު

ޝަކުވާުޙިއްސާުކުރުމަށްު
އިލެކްޝަންސްު

ކޮމިޝަނާއެކުުބޭއްވިު
 ބައްދަލުވުންު

އެމް.ޑީ.ޕީުގެު
އިސްވެރިންނާކޮމިޝަނުު
ގެުމެންބަރުންނާއިު

 ވެރިންު

ޖޫނ28ުުް
1328 

 

ސިޔާސީުހަރަކާތްތައްު
ހިންގުމާއިުގުޅޭގޮތުންު
މަޝްވަރާުކުރުމަށްު

އެމް.ޑީ.ޕީުއިންު
އިލެކްޝަންސްު

ކޮމިޝަނާއެކުުބޭއްވިު
 ބައްދަލުވުންު

އެމް.ޑީ.ޕީުގެުު
އިސްވެރިންނާކޮމިޝަނުު

 ގެުމެންބަރުންު

ޖޫނ16ުުް
1328 
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ސިޔާސީުޕާޓީުތަކަށްު 
ސިޔާސީުހަރަކާތްތައްު

ހަމަހަމަުގޮތުގައިުކުރިއަށްު
ގެންދިއުމުގެުފުރުސަތުު

ދިނުމާުގުޅޭގޮތުންުމަޝްވަރާު
ކުރުމަށްުމޯލްޑިވްސްު

ޕޮލިސްއާއެކުުއިލެކްޝަންސްު
ކޮމިޝަންުބޭއްވިު

 ބައްދަލުވުންު

މޯލްޑިވްސްުޕޮލިސްު
ސާރވިސްުގެު
ބޭފުޅުންނާއިު

ކޮމިޝަނުގެުމެންބަރުންު
އަދިުސެކްރެޓަރީު

 ޖެނެރަލްު

ޖޫނ16ުުް
1328 

 

  
  

1328ުރިޔާސީުއިންތިޚާބުު
ކުރިއަށްުދާުގޮތްުއޮބްޒާވްު

ކުރުމާުގުޅޭގޮތުންު
އެޗް.އާރު.ސި.އެމްއާއެކުު

އިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުންު
ބޭއްވިުމަޝްވަރާު

 ބައްދަލުވުންު

އެޗް.އާރު.ސީ.އެމްުގެު
ބޭފުޅުންނާއިު

 ކޮމިޝަނުގެުމެންބަރުންު

ޖޫނ17ުުް
1328 

1328ުރިޔާސީުއިންތިޚާބުު 
އޮބްޒާރވްުކުރެއްވުމަށްު
ވަޑައިގަންނަވާުބޭރުގެު

އޮބްޒާވަރުންނާއިު
މޮނިޓަރުންގެުކަންކަމާު
ގުޅިގެންުމަޝްވަރާު

ކުރުމަށްޓަކައިުމޯލްޑިވްސްު
އިމިގްރޭޝަންުއަދިުފޮރިންު
މިނިސްޓްރީގެުބޭފުޅުންނާއެކުު

 ބޭއްވިުބައްދަލުވުންު

މޯލްޑިވްސްު
އިމިގްރޭޝަންގެު

އިސްވެރިންނާއިުފޮރިންު
މިނިސްޓްރީގެު

އިސްވެރިންުއަދިު
 ކޮމިޝަނުގެުމެންބަރުންު

ޖުލައ4ުުި
1328 
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 ތާރީޚްު ބައިވެރިވިުފަރާތްު ތަފްސީލްު ފޮޓޯު

 

2018ުރިޔާސީުއިންތިޚާބުު
ގެުއިންތިޒާމުތަކާުގުޅޭގޮތުންު

މަޝްވަރާުކުރުމަށްޓަކައިު
ޕީ.އެސް.އެމްުއާއެކުު

އިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުންު
  ބޭއްވިުބައްދަލުވުން

ޕީ.އެސް.އެމް.ުގެު
އިސްވެރިންނާއިު

 ކޮމިޝަނުގެުމެންބަރުންު

16ު
ޖުލައިު
2018 

 

  
  

2018ުރިޔާސީުއިންތިޚާބުު
ގެުފޮރިންުއޮބްޒާވަރުންގެު
ކަންތައްތަކާުބެހޭގޮތުންު
މަޝްވަރާުކުރުމަށްޓަކައިު

އިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުންު
ފޮރިންުމިނިސްޓްރީުއާއެކުު

 ބޭއްވިުބައްދަލުވުންު

ފޮރިންުމިނިސްޓްރީގެު
އިސްވެރިންނާއިު

 ކޮމިޝަނުގެުވެރިންު

16ު
ޖުލައިު
2018 

 
2018ުރިޔާސީުއިންތިޚާބުު
ގައިުރިސޯޓުތަކުގައިު

ބަހައްޓާުވޯޓުުފޮށިތަކުގެު
އަދަދާއިުޖިސްމާނީގޮތުންު
ވޯޓުުކަރުދާހުގައިުފާހަގަު

ޖެހުމަށްުނުކުޅެދުންތެރިކަންު
ހުރިުފަރާތްތަކުގެުވޯޓުލުމުގެު

ޙައްޤާުކަށަވަރުުކުރުމާު
ގުޅޭގޮތުންުމަޝްވަރާކުރުމަށްު

ޖޭ.ޕީުއަދިު، އެމް.ޑީ.ޕީ
އަދާލަތުުޕާޓީންު

އިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނާު
 ބައްދަލުުކުރެއްވުންު

ޖޭ.ޕީުއަދިު، އެމް.ޑީޕީ
ޢަދާލަތުުޕާޓީގެު
އިސްވެރިންނާއިު

 ކޮމިޝަނުގެުމެންބަރުންު

18ު
ޖުލައިު
2018 
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 ތާރީޚްު ބައިވެރިވިުފަރާތްު ތަފްސީލްު ފޮޓޯު

  
 

  
  
  
  
  
  
  

ގުޅިގެންު އިންތިޚާބާު
ބްރޯޑްކާސްޓިންގު

ތައްޔާރުކުރާު ކޮމިޝަނުންު
ގުޅޭގޮތުންު އުސޫލާު
ކުރުމަށްޓަކައިު މަޝްވަރާު
އާު ސީއެމްު އާރު. އެޗް.
އާއެކުު ބްރޯޑްކަމްު
އިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުންު
 ބޭއްވިުމަޝްވަރާުބައްދަލުން

އެޗް.އާރު.ސީ.އެމްު
އިސްވެރިންނާު
ބްރޯޑްކޮމްގެު

އިސްވެރިންުއަދިު
 ކޮމިޝަނުގެުމެންބަރުންު

24ު
ޖުލައިު
2018 

  
  

  

ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެު 
އ2019ުުާއިންތިޚާބުު

ގުޅިގެންުއައްޑޫުސިޓީގެު
ދާއިރާުބައިކުރުމާުގުޅޭގޮތުންު

އައްޑޫުސިޓީު
ކައުންސިލްއާއެކުުބޭއްވިު

 ބައްދަލުވުންު

އައްޑޫުސިޓީުު
ކައުންސިލަރުންނާއިު

 ކޮމިޝަނުގެުމެންބަރުންު

01ު
ނޮވެމްބަރު

2018 
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 ވަނަުއަހަރުގެުމާލީުބަޔާނާއިުކޮމިޝަނުގެުބަޖެޓުންުކޮށްފައިވާުބޮޑެތިުޚަރަދުތައް:9ު.1328ު

 ވަނަުއަހަރުގެުމާލީުބަޔާނ1328ުްއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުގ9.2ުުެ

އޮޑިޓްުކުރުމަށްފަހުު، މިުރިޕޯޓުގައިުހިމަނާފައިުނުވާނެއެވެ.ުނަމަވެސް، ވަނަުއަހަރުގެުމާލީުބަޔާންުއޮޑިޓްކޮށްފައިުނުވާތ1328ުުީ
 ޢާންމުުކުރެވޭނެއެވެ.ު

 ވަނަުއަހަރުުކޮމިޝަނުގެުބަޖެޓުންުޮކށްފައިވާުބޮެޑތިުޚަރަދުތައ9.1ު1328ުް

ނޑުގޮތެއްގައިުޚަރަދުކޮށްފައިވަނީުރިޔާސީުއިންތިޚާބ1328ުުުު ނޑައެޅުއްވިުބަޖެޓުންުމައިގަ 1328ުވަނަުއަހަރުުމިުކޮމިޝަނަށްުކަ
ވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުންުރިޔާސީުއިންތިޚާބަށްުހިނގާފައިވާުޚަރަދުގެުތަފްޞީލ1328ުުުުގެުޚަރަދުތައްުހަމަޖެއްސުމަށެވެ.ުމިގޮތުންުު

 ތިރީގައިުމިވަނީއެވެ.ު

 

 ކޯޑުު ބަޖެޓްު އައިޓަމްތައްު ޚަރަދު

       683,983,94    ރިކަރަންޓްުޚަރަދުު 

       0436613961    ޚަރަދުު ކެޕިޓަލްު 

        

568,958656 
  މުޅިޖުމްލަު 

   

  ރިކަރަންޓްުޚަރަދުު 

         

 210 ހިނގާުޚަރަދުު މުވައްޒަފުންނަށް 839943868

            

 213 ފައިސާު މުސްކުޅިކުރައްވާުމުވައްޒަފުންނަށާއިުއަދިުވަކިުޚިދުމަތަކަށްުނޫންގޮތުންުދޭު ،ޕެންޝަނާއި 0803948

         

 221 ކުރުމުގެުޚަރަދު ދަތުރުފަތުރު 6349936,8

       0039963416  222 ހިންގުމުގެުބޭނުމަށްުހޯދާުތަކެތީގެުއަގުު އޮފީސް 

       9,30903196  223 ހިންގުމަށްުބޭނުންވާުޚިދުމަތުގެުޚަރަދު އޮފީސް 

                

      -  224 ދިނުމުގެުބޭނުމަށްުހޯދާުތަކެތީގެުއަގުު ޚިދުމަތް 

                

      -  225 ކުރުމަށްުކުރެވޭުޚަރަދުު ތަމްރީނު 

            

 226 ކުރުމާއިުބެލެހެއްޓުމުގެުޚަރަދުު މަރާމާތު 9993,69

        

  ޖުމްލަު 58,95,,658



  59 

 

  ކެޕިޓަލްުޚަރަދުު 

       0436613961  423 ބޭނުންވާުހަރުމުދާުހޯދުމަށްުކުރާުޚަރަދު އޮފީސްުހިންގުމަށްު 

        

  ޖުމްލަު 0586618961

   

 210 މުވައްޒަފުންނަށްުހިނގާުޚަރަދުު 

         

 211 މުސާރައާއިުއުޖޫރަ ,63198348

         

 212 ދޭުއެލަވަންސްު މުވައްޒަފުންނަށް 939963999

          

  ޖުމްލަު 586,58565

   

 211 މުސާރައާއިުއުޖޫރަު 

         

 211001 މުސާރަު މުވައްޒަފުންގެު 391,3616,

         

 211002 މަސައްކަތަށްދޭުފައިސާު އިތުރުގަޑީގެު 39993894,

          

  ޖުމްލަު ,68165855

   

 212 މުވައްޒަފުންނަށްުދޭުއެލަވަންސްު 

              

 212005 މަހުގެުމުނާސަބަތުގައިުދޭުއެލަވަންސްު ރަމަޟާން 963111

         

 212027 އެލަވަންސްު ސަރވިސް 936613999

          

  ޖުމްލަު 986968966

   

 
 213 މުވައްޒަފުންނަށާއިުއަދިުވަކިުޚިދުމަތަކަށްުނޫންުގޮތުންުދޭުފައިސާު މުސްކުޅިކުރައްވާު، ޕެންޝަނާއި

            

 213001 ޕެންޝަންގެުފައިސާު 0803948

             

  ޖުމްލަު 0508655

   

 221 ދަތުރުފަތުރުުކުރުމުގެުޚަރަދުު 

         

 221001 އެތެރޭގައިުކަނޑުުމަގުންުކުރާުދަތުރުުޙަރަދު ރާއްޖޭގެ ,03,99366

            

 221002 އެތެރޭގައިުއެއްގަމުުމަގުންުކުރާުދަތުރުުޙަރަދު ރާއްޖޭގެ 4,03911

            

 221003 އެތެރޭގައިުވައިގެުމަގުންުކުރާުދަތުރުުޙަރަދު ރާއްޖޭގެ 9943161

         

 221004 ބޭރަށްކުރާުދަތުރުުޚަރަދުު ރާއްޖޭން 039183696

          

  ޖުމްލަު 6859986,5



  60 

 

 222 އަގުު އޮފީސްުހިންގުމުގެުބޭނުމަށްުހޯދާުތަކެތީގެު 

         

 222001 ގޮތުންުހޯދާުތަކެތިު ލިޔެކިޔުމާުބެހޭ 934983999

              

 222002 ޓެކްނޮލޮޖީުއާުބެހޭުގޮތުންުހޯދާުތަކެތި އިންފޮމޭޝަން 9,3960

              

 222003 ގޮތުގައިުބޭނުންކުރެވޭުތަކެއްޗާއިުއިންޖީނުުތެޔޮފަދަުތަކެތިު ފިއުލްގެު 613499

         

 222004 ޚިދުމަތުގައިުއުޅޭވަގުތުގައިުއޮފީހުގައިުދެވޭުކެއުމާއިުސައިފަދަުތަކެތިު އޮފީހުގެ 6396,3696

            

 222005 ބެހޭގޮތުންުހޯދާތަކެތިު އިލެކްޓްރިކާ 09,3044

              

 222008 ފޮޅާސާފުކުރުމަށްުހޯދާުތަކެތިު ކުނިކަހާ 003066

              

 222009 ތަކެތިުހޯދުމަށްު ހިފާގެންގުޅޭ 993840

              

 222011 މޭޒުފޮތިުއަދިުދިދަފަދަުފޮތީގެުބާވަތްތައްުހޯދުމަށް ،ދޮރުފޮތި 003669

         

 222999 ގޮތްގޮތުންުހޯދާުތަކެތިު އެހެނިހެން 63,993406

        

  ޖުމްލަު 0086668516

   

 223 ޚަރަދުު އޮފީސްުހިންގުމަށްުބޭނުންވާުޚިދުމަތުގެު 

            

 223001 އަދިުޓެލެކްސްު ފެކްސް، ޓެލެފޯން 60630,8

            

 223002 ފީގެުޚަރަދުު އިލެކްޓްރިކް 083914,

            

 223003 ފާޚާނާގެުޚިދުމަތުގެުއަގުދިނުމަށްުކުރާުޚަރަދު ބޯފެނާއި 0963898

         

 223004 އިންޓަރނެޓްގެުޚަރަދުު ލީޒްލައިނާއި 031893,96

         

 223005 ކުއްޔާއިުބިމުގެުކުލިު ޢިމާރާތުގެ 939083006

              

 223006 ކުލިު ތަކެތީގެ 663496

              

 223008 ޢިމާރާތްުފޮޅާސާފުކުރުމުގެުޚިދުމަތަށްުދޭުފައިސާުއާއިުކުނީުފީު އޮފީސް 63691,

            

 223010 އެންގުންުއަދިުއިޝްތިރާކުުޚަރަދު، އިޝްތިހާރުު ،އިޢުލާން 6903119

            

 223011 ޚަރަދުު އުފުލުމުގެު 603188,

                

 223014 ތަރައްޤީގެުއެކިއެކިުޕްރޮގްރާމުތައްުހިންގުމުގެުޚަރަދުު އިޖުތިމާޢީ 43696

            

 223016 ތަރުޖަމާކުރުންފަދަުޚިދުމަތުގެުއަގަށްދޭުފައިސާު، ޚިދުމަތާއި ކޮންސަލްޓެންސީު 0943446

                

 223019 ސަރުކާރަށްުދައްކަންޖެހޭުއަހަރީުފީތައް އެކިކަންކަމަށް 63,66

         

 223020 ޗާޕުކުރާުތަކެތީގެުޚަރަދު ޢާންމުުފައިދާއަށް 634,93,19

              

 223025 ޚިދުމަތުގެުއަގުުއަދާކުރުން އިންޝުއަރެންސް 93949,

       0939483614  223999 ހިންގުމުގެުޚިދުމަތުގެުއެހެނިހެންުޚަރަދު އޮފީސް 

        

  ޖުމްލަު 9,806081,6



  61 

 

 226 މަރާމާތުުކުރުމާއިުބެލެހެއްޓުމުގެުޚަރަދުު 

                

      -  226001 ގޮތަށްުބިނާކުރާުޢިމާރާތްުމަރާމާތުކުރުން މީހުންުދިރިއުޅޭ 

            

 226002 ނޫންުބޭނުންތަކަށްުބިނާކުރާުޢިމާރާތްުމަރާމާތުކުރުން މީހުންުދިރިއުޅުން 9993996

              

 226010 އިކްވިޕްމަންޓްސްުމަރާމާތުކުރުން މެޝިނަރީއާއި 93606,

              

 226016 ދުއްވާތަކެތިުމަރާމާތުކުރުންު އެއްގަމުގައި 963616

             

  ޖުމްލަު ,9,98,6

   

 423 ހޯދުމަށްުކުރާުޚަރަދުު އޮފީސްުހިންގުމަށްުބޭނުންވާުހަރުމުދާު 

            

 423001 ފިޓިންގްސްު ފަރުނީޗަރާއި 6431,8,

         

 423002 މެޝިނަރީއާއިުއިކްވިޕްމަންޓްސްު ،ޕްލާންޓް 031663096

            

 423006 ތަކެތިު މުވާޞަލާތުގެ 3969,,0

         

 423007 ސޮފްޓްވެޔަރ ކޮމްޕިއުޓަރ 936993199

         

 423008 ގުޅޭގޮތުންުހޯދާުހާޑްވެޔަރ އައި.ޓީ.ުއާއި 43,493,96

                

 423999 އިކްވިޕްމަންޓް އެހެނިހެން 93991

        

 ޖުމްލަު 0586618961
 

 މީޑިއާއަށްުމަޢުލޫމާތުުދިނުނ9.2ުުް

ޓީ.ވީު، އާުގުޅިގެންުރައްޔިތުންުހޭލުންތެރިުކުރުމަށްޓަކައިުކޮމިޝަނުގެުމެންބަރުންނާއިުމުވައްޒަފުނ1328ުުްރިޔާސީުއިންތިޚާބުުު
 އަދިުރޭޑިއޯުޕްރޮގްރާމްތަކުގައިުބައިވެރިވެުމަޢުލޫމާތުުދީފައިވެއެވެ.

 ފޮޓޯު ތާރީޚްު ބައިވެރިންު ތަފްސީލްު #

2 
ރިޔާސީުިއންތިާޚބުުާބއްވާުާތރީޚްު

 އިޢުލާންުކުރުންު

، ކޮމިޝަުނގެުމެްމބަުރން

ސިާޔސީުޕާޓީތަކުގެު، މުަވއްޒަފުންު
 އިްސވެިރންު

  1328ޖޫނ37ުުް

2 

ރިޔާސީުިއންތިާޚުބގެު
މޮނިޓަރުްނނާުުގޅޭގޮުތންު

މަޝްަވރާުކުުރމަށްުމީިޑއާތަކާއެކުު
 ބޭްއވިުަބއްދަުލވުންު

ކޮމިޝަުނގެުރަީއސް:ުައްޙމަދުު
ޮކމިޝަުނގެުަނއިބްު، ޝަރީފު

، ރަީއސް:ުައމްަޖދުުމުސްތަފާު

ކޮމިޝަުނގެުމެްމބަރ:ުއަްޙަމދުު
ީލގަލްުކައުންސެލް:ު، އަކްަރމް

 ޚަީދޖާުރަޝާު

  1328ޖޫނ23ުުް



  62 

 

 ފޮޓޯު ތާރީޚްު ބައިވެރިންު ތަފްސީލްު #

2 
ރިޔާސީުިއންތިާޚބާުުގޅޭޮގތުންު

 ބޭްއވިުނޫްސެވރިންގެުބަްއދަލުުވންު

ކޮމިޝަުނގެުރަީއސް:ުައްޙމަދުު
ޮކމިޝަުނގެުެމމްަބރު:ު، ޝަރީފު

 އަްޙމަދުުއަކްރަމްު

  1328ޖޫނ17ުުް

4 
ރިޔާސީުިއންތިާޚބާުުގޅުންުހރިު
ތާރީޚްަތއްުއިޢުލާނުުކުުރމަށްު

 ބޭްއވިުނޫްސެވރިންގެުބަްއދަލުުވންު

ކޮމިޝަުނގެުރަީއސް:ުައްޙމަދުު
ޮކމިޝަުނގެުަނއިބްު، ޝަރީފު

، ރަީއސް:ުައމްަޖދުުމުޞްޠަފާު

 ކޮމިޝަުނގެުމެްމބަރ:

، އިްސމާޢީލްުޙަީބބުުޢަްބދުްއރަީޙމް

ކޮމިޝަުނގެުމެްމބަރ:ުއަްޙަމދުު
 އަކްަރމްު

  1328ޖުލައ21ުުި

5 
ރިޔާސީުިއންތިާޚބާުުގޅޭު

މައުލޫާމތުުހިއްސާުކރުަމށްުބޭްއވިު
 ނޫސްެވރިްނގެުަބއްދަުލވުންު

ކޮމިޝަުނގެުރަީއސް:ުައްޙމަދުު
 ޮކމިޝަުނގެުެމމްަބރު:، ޝަރީފު

 އިްސމާޢީލްުޙަީބބުުޢަްބދުްއރަީޙމްު

  1328ޖުލައ11ުުި

6 
ރިޔާސީުިއންތިާޚުބގެު
ކެންޑިޑޭޓުންގެުަނންު

 ތަރުތީބުުކރުންު

ކޮމިޝަުނގެުރަީއސް:ުައްޙމަދުު
ޮކމިޝަުނގެުަނއިބްު، ޝަރީފު

، ރަީއސް:ުައމްަޖދުުމުޞްޠަފާު

 ކޮމިޝަުނގެުމެްމބަުރ:

، އިްސމާޢީލްުޙަީބބުުޢަްބދުްއރަހީމްު

ކޮމިޝަުނގެުމެްމބަރ:ުއަްޙަމދުު
ކޮިމޝަުނގެުމެްމބަރ:ު ، އަކްަރމް

 އަލީުނަޝާތުު

  1328އޯގަސްޓ28ުުު

7 

ގެުރ1328ުީރިޔާސީުިއންތިާޚބުު
ރަޖިސްްޓރޭޝަންުައދިުފޮށިތަކާު-

ގުޅޭުަމއުލޫމާތުުިހއްސާުކރުމަށްު
 ބޭްއވިުނޫްސެވރިންގެުބަްއދަލުުވންު

ކޮމިޝަުނގެުރަީއސް:ުައްޙމަދުު
ކޮިމޝަުނގެުނަިއބްުު،ޝަރީފު

، ރަީއސް:ުައމްަޖދުުމުޞްޠަފާު

 ކޮމިޝަުނގެުމެްމބަުރ:

، އިްސމާޢީލްުޙަީބބުުޢަްބދުްއރަީޙމް

ކޮމިޝަުނގެުމެްމބަރ:ުއަްޙަމދުު
ކޮިމޝަުނގެުމެްމބަރ:ު ، އަކްަރމް

 އަލީުނަޝާތުު

  1328އޯގަސްޓ16ުުު



  63 

 

 ފޮޓޯު ތާރީޚްު ބައިވެރިންު ތަފްސީލްު #

8 
ރިޔާސީުިއންތިާޚބާުުގޅޭޮގތުންު

 ބޭްއވިުނޫްސެވރިންގެުބަްއދަލުުވންު

ކޮމިޝަުނގެުރަީއސް:ުައްޙމަދުު
ކޮިމޝަުނގެުނަިއބްުު،ޝަރީފު

، ރަީއސް:ުައމްަޖދުުމުޞްޠަފާު

އިްސމާޢީލްު ކޮމިޝަުނގެުމެްމބަރ:
ޮކމިޝަުނގެު، ޙަީބބުުޢަްބދުްއރަީޙމް

 ، މެްމބަރ:ުައްޙމަދުުއަްކރަމްު

ކޮމިޝަުނގެުމެްމބަރ:ުއަލީު
 ނަޝާތުު

ސެޕްޓެންބަރ38ުުު
1328 

 

9 

ގައ1328ުުިރިޔާސީުިއންތިާޚބުު
ވޯޓުލާުމަރުކަޒުތަުކަގއިު

ހަރަކާތްތެިރވާުމޮނިަޓރުންނަށްު
 ބާްއވާުޓްރެިއނިްނގ

ކޮމިޝަުނގެުމެްމބަުރންުައދިު
 މުަވއްޒަފުންު

ސެޕްޓެންބަރ26ުުު
1328 

 

1

0 

ރިޔާސީުިއންތިާޚބާުުގޅޭޮގތުންު
ބޭްއވިުުނޫްސވެރިްނގެުާޚްއސަު

 ބަްއދަލުވުންު

ކޮމިޝަުނގެުރަީއސް:ުައްޙމަދުު
ކޮިމޝަުނގެުނަިއބްުު،ޝަރީފު

، ރަީއސް:ުައމްަޖދުުމުޞްޠަފާު

އިްސމާޢީލްު ކޮމިޝަުނގެުމެްމބަރ:
ޮކމިޝަުނގެު، ޙަީބބުުޢަްބދުްއރަީޙމް

 މެްމބަރ:ުައްޙމަދުުއަްކރަމްު

ސެޕްޓެންބަރ11ުުު
1328 

 

11 
ގ1328ުުެރިޔާސީުިއންތިާޚބުު

 ވަގުތީުަނތީޖާުއިޢުލާންުުކރުންު

ކޮމިޝަުނގެުރަީއސް:ުައްޙމަދުު
ކޮިމޝަުނގެުނަިއބްުު،ޝަރީފު

، ރަީއސް:ުައމްަޖދުުމުޞްޠަފާު

އިްސމާޢީލްު ކޮމިޝަުނގެުމެްމބަރ:
ޮކމިޝަުނގެު، ޙަީބބުުޢަްބދުްއރަީޙމް

 ، މެްމބަރ:ުައްޙމަދުުއަްކރަމްު

ކޮމިޝަުނގެުމެްމބަރ:ުއަލީު
 ނަޝާތުު

  
ސެޕްޓެންބަރ12ުުު

1328 
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 ފޮޓޯު ތާރީޚްު ބައިވެރިންު ތަފްސީލްު #

12 
ގ1328ުުެރިޔާސީުިއންތިާޚބުު

 ރަްސމީުނަތީޖާުއިޢުލާނުުުކރުންު

ކޮމިޝަުނގެުރަީއސް:ުައްޙމަދުު
ކޮިމޝަުނގެުނަިއބްުު،ޝަރީފު

، ރަީއސް:ުައމްަޖދުުމުޞްޠަފާު

އިްސމާޢީލްު ކޮމިޝަުނގެުމެްމބަރ:
ޮކމިޝަުނގެު، ޙަީބބުުޢަްބދުްއރަީޙމް

، މެްމބަރ:ުައްޙމަދުުއަްކރަމްު

އެކްޓިންގުސެްކރެޓަރީުެޖނެރަލްު
 ޢަބްުދއްަރޙްާމންުޞަލާޙްުަރޝީދުު

ސެޕްޓެންބަރ18ުުު
1328 

 

11 

އިލެކްޝަންސްުޮކމިޝަުނގެު
ފަރާތުންުޭބއްވިުޫންސވެރިްނގެު

 ބަްއދަލުވުންު

ކޮމިޝަުނގެުރަީއސް:ުައްޙމަދުު
ކޮިމޝަުނގެުނަިއބްުު،ޝަރީފު

، ރަީއސް:ުައމްަޖދުުމުޞްޠަފާު

އިްސމާޢީލްު ކޮމިޝަުނގެުމެްމބަރ:
ޮކމިޝަުނގެު، ޙަީބބުުޢަްބދުްއރަީޙމް

 ، މެްމބަރ:ުައްޙމަދުުއަްކރަމްު

ކޮމިޝަުނގެުމެްމބަރ:ުއަލީު
 ނަޝާތުު

  1328އޮކްޓޯބަރ12ުު

1

4 

ވަނަުއަހަރުުަރއްޔިތުްނގ1329ުުެ
މަޖިލީުހގެުއިންިތޚާުބގެުާދިއރާތައްު
ނޑަެއޅުމާުގުޭޅގޮތުންުބޭްއވިު ކަ

 ނޫސްެވރިްނގެުަބއްދަުލވުންު

ކޮމިޝަުނގެުރަީއސް:ުައްޙމަދުު
ކޮިމޝަުނގެުނަިއބްުު،ޝަރީފު

، ރަީއސް:ުައމްަޖދުުމުޞްޠަފާު

ކޮމިޝަުނގެުމެްމބަރ:ުއަްޙަމދުު
ކޮިމޝަުނގެުމެްމބަރ:ު ، އަކްަރމް

ީލގަލްުކައުްނސެލްު، އަލީުނަޝާތު
 ޚަީދޖާުރަޝާު

  1328ނޮވެމްަބރ36ުު
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 .ުކޮމިޝަނުންުކޮށްފައިވާުމުހިންމުުއެހެނިހެންުމަސައްކަތްތައ23ުް

 އިންތިޚާބުތަކުގެުތަފާސްުހިސާބުުރިޕޯޓުުޢާންމުކުރުނ23.2ުް

ގައިުބޭއްވިުރިޔާސީުއިންތިޚާބުގެުރިޕޯޓުުތައްޔާރުކޮށްުކޮމިޝަނުގެުވެްބސައިޓ12ުުުސެޕްޓެންބަރ1328ުުު
)www.elections.gov.mv)ުުްގައިުވަނީުޝާއިޢުުކޮއްފައެވެ.ުމިުރިޕޯޓުުމިނިވަންުމުއައްސަސާތަކާުގުޅުންހުރިުއިދާރާތަކަށ

 ވަނީުފޮނުވިފައެވެ.

 ތަފާސްުހިސާބުގެުމަޢުލޫމާތުުފޯރުކޮށްދިނުނ23.1ުުް

އޮފީސްތަކުންނާއި މުއައްސަސާތަކުންނާއިުު،ސަރުކާރުގެު ފަރާތްތަކުންު، މިނިވަންު އަމިއްލަު އަދިު ޖަމާޢަތްތަކުންު ޖަމްޢިއްޔާު
އެދުމުން ހޯދުމަށްު ހިސާބުު ތަފާސްު ވަނީުުު،އިންތިޚާބުތަކުގެު ނެގުމަށްފަހުު ހިސާބުތައްު ތަފާސްު އެދިފައިވާު އެފަރާތްތަކުންު

 ފޮނުވިފައެވެ.
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 އާކައިވްގެުމަސައްކަތްތައ23.2ުުް

 އާކައިވްުޕޮލިސީއެއްުތައްޔާރުކުރުމުގެުމަސައްކަތްުކުރެވުނެވެ.ުު،ކޮމިޝަނުގެުލިޔެކިޔުންުއާކައިވްކޮށްުބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

 ކޮމިޝަނުގެުއަހަރީުވާރކްޕްލޭންުއެކުލަވާލުނ23.4ުުް

ރިވިއުުރިޕޯޓުުކޮމިޝަނަރސްުބިޔުރޯއަށްުވަނީު، ވަނަުއަހަރުގެުކޮމިޝަނުގެުއަހަރީުވާރކްޕްލޭންުރިވިއުުކުރުމަށްފަހ1328ުުު
 ވަނަުއަހަރުގެުވާރކްޕްލޭންުތައްޔާރުކޮށްުކޮމިޝަނަށްުވަނީުހުށަހަޅާފައެވެ.1329ުުހުށަހަޅާފައެވެ.ުއަދިު

 ސްޓްރެޓެޖިކްުޕްލޭންގެުމަސައްކަތްތައްުއިވެލުއޭޓްުކުރުނ23.5ުުް

ނޑިތައްުޙާޞިލްވިުމިންވަރުުބެލުމަށްޓަކައިުކޮމިޝަނުގެުހުރިހާުސެކްޝަންތަކާުބައްދަލުކޮށް ނޑުދަ ، ސްޓްރެޓެޖިކްުޕްލޭންގެުލަ

ނޑައަޅާފައިވާުމަސައްކަތްތައްުގޮސްފައިވާުހިސާބުުބަލައ1328ުުިކޮންމެުސެކްޝަނަކުންވެސްުު ވަނ1328ުުުަ، ވަނަުއަހަރަށްުކަ
ޑައަޅާ ނ ކަ ކުރުމަށްު ުުުު،އަހަރުު މަސައްކަތް ހުރިު ނުކުރެވިު 1ނަމަވެސްު 3 2 ރިޕޯޓެއ9ުުުް އިތުރުކޮށްު އަހަރަށްު ވަނަު

 ތައްޔާރުކުރެވުނެވެ.

 .ުކޮމިޝަނުގެުއައި.ސީ.ޓީުދާއިރާުހަރުދަނާކުރުނ22ުް
 ޑޭޓާުސެންޓަރ22.2ުު

އައި.ސީ.ޓީ.ުނިޒާމުުއިތުރަށްުޒަމާނީކުރުމުގެުގޮތުންުރޭވުނުުއެންމެުމުހިންމުުއެއްުކަމަކީުސްމޯލްުމޮޑިއުލަރުޑޭޓާުުުކޮމިޝަނުގެ
ޙައްލެއްު އެކަށޭނެު މައްސަލައަށްު ޓައިމްގެު ބެކްއަޕްު ދިމާވެފައިވާު މީގެކުރިންު ސަބަބުންު މިކަމުގެު ު ގާއިމުކުރުމެވެ. ސެންޓަރެއްު
ނޑުމުންުދިމާވާުމައްސަލަތަކަށްުޙައްލުުލިބުނެވެ.ުއަދިުމިު ލިބިގެންުދިޔައެވެ.ުުއެކިއެކިުވަގުތުތަކުގައިުކުއްލިއަކަށްުކަރަންޓުުކެ

 ބޭނުންވާުޙާލަތްތަކުގައިުކެޕޭސީޓީުއިތުރުކުރެވޭނެއެވެ.ު،ސެންޓަރަކީުމޮޑިއުލަރުސެޓަޕަކަށްުވާތީ

 

ހުރިހާުސަރވަރތަކެއްުއައުުސެންޓަރަށްު، މިމަސައްކަތްުކުރުމަށްުކުރިންުބޭނުންކުރަމުންދިޔަުވަކިވަކިުސަރވަރުރެކްތައްުނަގައި
ޑޭޓާުސެންޓަރުމޮނިޓަރކުރުމަށާއިުމެއިންޓެއިންުކުރުމަށްުކުރަންޖެހޭުމަސައްކަތްތައްު، ބަދުކުރެވުނެވެ.ުއަދިުމީގެުސަބަބުން

 ފަސޭހަވެގެންުދިޔައެވެ.، ލުއިވެ
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 ޓެބްލެޓ22.1ުުް
ުމީގެު، ތިޚާބުތަކުގައިުބޭނުންކުރަމުންއައިުނެޓްބުކްތަކުގެުބަދަލުގައިއިން ޒަމާނަށްުފެތޭގޮތަށްުޓެބްލެޓްުބޭނުންކުރަންުފެށުނެވެ.

ފޮނުވުމުގެުކުރިންުކުރަންޖެހޭުސެޓަޕަށްުހޭދަވާުވަގުތުުވަރަށްުބޮޑުތަންުކުޑަކުރެވުނުވެ.ު  މިތަކެތިުވޯޓުލާުމަރުކަޒަށް، ސަބަބުން
 އަދިުހިފާުގެންގުޅުމާއިުރައްކާކުރުމުގައިުވަރަށްުބޮޑުތަންުފަސޭހަވެގެންުދިޔައެވެ.

އެކަންކަންު، އެހެންނަމަވެސްުވޯޓުލާުމަރުކަޒުގައިުސޮފްޓްވެއަރުބޭނުންުކުރުމުގައިުދަތިތަކެއްުދިމާވިކަމުގެުރިޕޯޓުތައްުލިބިފައިވާތީ
 ދިރާސާކޮށްުކުރިއަށްހުރިުއިންތިޚާބުތަކުގައިުއެކަންކަންުތަކުރާރުވިޔަުނުދިނުމަށްުމަސައްކަތްތައްުވަނީުރޭވިފައެވެ.

 ވަރޗުއަލައިޒޭޝަނ22.2ުުް

ރާވައިގެންުކުރަމުންދާުމަސައްކަތްތަކުގެުުު،ދުރުުމުސްތަޤުބަލަކަށްުވިސްނައި، މަސައްކަތްތައްުހަލުވިކުރުމާއިުޚަރަދުކުޑަކުރުމަށް
ވާޗުއަލައިޒޭޝަންގެުއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުއަށްުގެންނަންުޖެހޭު، ތެރެއިންުމިއަހަރުވެސްުއިތުރުުސަރވާތައްުވާޗުއަލައިޒްކޮށް

 އެބަދަލުތައްުގެނެވުނެވެ.، ބަދަލުތައްުދެނެގަނެ

 ވަރޗުއަލްުޑެސްކްޓޮޕްުއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ22.4ު

މައްސަލަތައ1328ުުުް ދިމާވެފައިވާު ކުރިންު އަދިު ު ގެންދެވުނުވެ. ބޭނުންކުރަމުންު ޑެސްކްޓޮޕްތައްު ޗުއަލްު ވަރ އަހަރުވެސްު ވަނަު
 ކުރިއަށްވުރެުރަނގަޅުުޚިދުމަތެއްުފޯރުކޮށްދެވުނެވެ.ު،ޙައްލުކޮށްުސެޓަޕަށްުގިނަުބަދަލުތަކެއްުގެނެސް

 

ހާޑްވެއަުރ އިތުރުު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްު ޑެސްކްޓޮޕްތައްު ޗުއަލްު 1ުު،ވާރ 3 2 ގްރެފިކްސްއާއެކ8ުުުު އެގޮތުންު ު ހޯދުނެވެ. އަހަރުު ވަނަު
ުު އީއެމްސީ ޑެލްު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްު މުވައްޒަފުންނަށްު ޑެސްކްޓޮޕްތައްު ޗުއަލްު Rވާރ 4 2 ރެމ0ުުުް ބޭނުންވާު އެއަށްު ޤާއިމުކުރެވިު

 ޚިދުމަތްުދިނުމަށްުވާންޖެހޭުތައްޔާރީތައްުވެވުނެވެ.ު،ހޯދުނެވެ.ުއަދިުމިކަމަށްުބޭނުންވާުސެޓަޕްުހަދައި

 ނެޓްވަރކްުސެކިއުރިޓ22.5ުީ

ފަންނީު، އިންތިޚާބުތަކާުދިމާކޮށްުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުގެުނެޓްވަރކަށްުއެތެރެއިންނާއިުބޭރުންުޙަމަލާތައްުއަންނަމުންދާތީ
ުއަދިުއިތުރުުމޮނިޓަރިންގުޓޫލްސްތައ1328ުުުްުު،ބޭފުޅުންގެުލަފާގެމަތިންުއިތުރުުފަޔަރވޯލެއް ވަނަުއަހަރުުޤާއިމުކުރެވުނެވެ.

 ރިޔާސީުއިންތިޚާބުގެުތެރޭގައިުބޭނުންކުރެވުނުވެ.ު، ޤާއިމުކުރެވި
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ުު ވަނަުއަހަރުވެސްުކުރިއަށްުގެންދިއުމަށްުވަނީުތާވަލުކުރެވިފައެވެ.ުއަދ1329ުުުިއަދިުމިުޕްރޮޖެކްޓުގެުދަށުންުބައެއްުސެޓަޕްތައް
  މިކަމަށްުބޭނުންވާުއިކުއިޕްމެންޓްުމިހާރުުވަނީުކޮމިޝަނުންުހޯދާފައެވެ.

 ސޮފްޓްވެއަރުޑިވެލޮޕްމަންޓްުއެންޑްުމެއިންޓެނަންސ22.6ުުް

ނޑުުގޮތެއްގައިުސޮފްޓްވެއަރގެުދާއިރާގައިުކުރެވިފައިވަނީުމެއިންޓެނަންސްގެުމަސައްކަތެވެ.ުއެގޮތުނ1328ުުުް ވަނަުއަހަރުުމައިގަ
ބަލައި މައްސަލަތައްު ޓެކްނިކަލްު ދިމާވާު ތަކުގައިު ސޮފްޓްވެއަރ ހޯދައިުުު،ބޭނުންކުރަމުންދާު މުވައްޒަފުންނަށްު ޙައްލުު އެކަމުގެު

 ދެވުނެވެ.

 

ލިބިފައިވާު އަށްު ސޮފްޓްވެއަރ އަދިު ު ބޭނުންކުރެވުނެވެ. ތައްޔާރުކޮށްު ތައްު ސޮފްޓްވެއަރ ބޭނުންވާު ކުރުމަށްު ތަޢާރަފްު ޓެބްލެޓްު
 އިޞްލާހުކުރުމުގެުމަސައްކަތްތައްުވަނީުރޭވިފައެވެ.، ފީޑްބެކްތަކަށްުބަލައިުއިތުރަށްުރަނގަޅުކުރަންޖެހޭުކަންކަންުދެނެގަނެ

 

ނުވަތަު، އިންޓަގްރޭޓެޑްުސޮލިއުޝަނެއްުހޯދުމަށް، މީގެއިތުރުންުކޮމިޝަނުގައިުބޭނުންކުރަމުންުދަނީުވަކިވަކިުޓޫލްސްތަކެއްކަމުން
މިހާރުުހުރިުސޮފްޓްވެއަރތައްުއިންޓަގްރޭޓްުކުރެވޭނެުގޮތެއްުހޯދުމަށްވެސްުމަސައްކަތްުކުރެވުނެވެ.ުއެގޮތުންުކަމާގުޅޭުދިރާސާތައްު

 ވަނީުހެދިފައެވެ.

 1328.ުރިޔާސީުއިންތިޚާބ21ުު

ުު 1328ުުުުރިޔާސީުއިންތިޚާބު 1328ުުުުގެުވޯޓުުނެގުންުކުރިއަށްުގެންދެވިފައިވަނީ ވީުއާދީއްތަުދުވަހުގ12ުުުެސެޕްޓެންބަރު
ުު 8ހެނދުނު : 33ުުުު ނޑު 29އިންުރޭގަ :33ު

ުު ޖުމްލަ ު އިންތިޚާބުގައިު މިު ު 2އަށެވެ. 1 9ު
މުވައްޒަފުންނާއި ު ފޯސް( ޓާސްކްު ( ، ވަގުތީު

2 9 9ުުުު ޕޮއިންޓުންނާއި ފޯކަލްު 7ރަށުު 3ުު
އަތޮޅުުއިލެކްޝަންސްު، ޓްރެއިނަރުންނާއި

ުު ބިއުރޯގައި 5ކޮމްޕްލެއިންޓްސްު ފަރާތެއ8ުުުް
ހަމަމިއާއެކުު ު ކޮށްފައެވެ. މަސައްކަތްު ވަނީު

ުު އާއެކު މިޝަންު ު އޮބްޒާވަރ 2ފޮރިންު 8ު
ޙަރަކާތްތެރިު އޮފިސަރުންު ލިއޭޒަންު

އިންތިޚާބުުބޭއްވިުދުވަހުު، ވެފައިވާއިރު
ކޯޑިނޭޓްު މަސައްކަތްތައްު އިންތިޚާބާބެހޭު

 ފަރާތެއްުވަނީުޙަރަކާތްތެރިވެފައެވެ.53ުުކުރުމަށްޓަކައިުކޯޑިނޭޓަރުންގެުގޮތުގައިު
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ފަރާތެއްވަނ213ުުީއޮފިޝަލުންުުއަދިުރިޒާވްުއޮފިޝަލުންގެުގޮތުގައ3871ުުިމިުއިންތިޚާބުގައިުވޯޓުލާުމަރުކަޒުތަކުގައިު

 ޙަރަކާތްތެރިވެފައެވެ.ު

 ރަށްވެހިވެފައިވާުރަށްނޫންުއެހެންުތަނެއްގައިުނުވަތަުރަށެއްަގއިުވޯޓުލުމަށްޓަކައިުރަޖިސްޓަރީވުމަށްުފުރުޞަތުުހުޅުވާލުނ21.2ުުް
ރަށްވެހިވެފައިވާުތަންުނޫންުއެހެންުތަނެއްގައިު، ވީުއާދީއްތަުދުވަހުުބޭއްވިުރިޔާސީުއިންތިޚާބުގައ12ުުިސެޕްޓެންބަރ1328ުުުުު

ދުވަހުގެުމުއްދަތެއްުދެވުނެވެ.ުމިުމުއްދަތުގ15ުުުެރަޖިސްޓަރީވުމަށްުު-ރަޖިސްޓަރީުވާންުއެދޭުފަރާތްތަކުންުރީ-ރީ، ވޯޓުުލުމަށްޓަކައި
 ތެރޭގައިުތިރީގައިވާުތަންތަނުގައިުފޯމުުދޫކުރުމާއިުބަލައިގަތުމުގެުއިންތިޒާމުުހަމަޖެއްސުނެވެ.

 )ްއިންތިޚާބީުމަރުކަޒުު)ބައުުޖަމާލުއްދީންުސްކޫލ 

 ހުޅުމާލެުފަހިވެނިުކޮމިއުނިޓީުސެންޓަރ 

 ްވިލިމާލެުފެރީުޓަރމިނަލ 

 ްރާއްޖޭގެުމީހުންުދިރިއުޅޭުހުރިހާުރަށެއްގެުރަށުުކައުންސިލްުއިދާރާތަކުނ 

 ާއައްޑޫުސިޓީުކައުންސިލްުއިދާރ 

 ްފުވައްމުލަކުުސިޓީގެުއަވަށްތަކުގެުއޮފީސްތަކުނ 

 ްއިންޑިޔާ/ުނިއުދިއްލީގައިުހުންނަުދިވެހިރާއްޖޭގެުއެމްބަސީނ 

 ުްއިންޑިޔާ/ުޓްރިވެންޑްރަމްގެުކޮންސިއުލޭޓްުއޮފީހުނ 

 ްސްރީލަންކާ/ުކޮލޮމްބޯގައިުހުންނަުދިވެހިރާއްޖޭގެުއެމްބަސީނ 

 ްސިންގަޕޫރުު/ުސިންގަޕޫރުގައިުހުންނަުދިވެހިރާއްޖޭގެުއެމްބަސީނ 
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 ްމެލޭޝިއާ/ުކުއާލަލަމްޕޫރުގައިުހުންނަުދިވެހިރާއްޖޭގެުއެމްބަސީނ 

 ްއިނގިރޭސިވިލާތް/ުލަންޑަންގައިުހުންނަުދިވެހިރާއްޖޭގެުއެމްބަސީނ 

އިތުރުން ތަންތަނުގެު ބަޔާންކޮށްފައިވާު ފޮނުވައިގެންުު،މަތީގައިު މުވައްޒަފުންު ކޮމިޝަނުގެު އިންލެންޑްު  އިލެކްޝަންސްު މޯލްޑިވްސްު

އޮތޯރިޓީ ރީުު،ރެވެނިޔުު ވޯޓުލުމަށްު ސެންޓަރުތަކުގައިު ޑިޓެންޝަންު ޖަލުތަކުގައާއިު އަދިު ސާވިސަސްު ޕޮލިސްު -މޯލްޑިވްސްު

 ރަޖިސްޓަރީުކުރުމުގެުމަސައްކަތްުކުރެވުނެވެ.ު

ވޯޓުފޮށިު ރިސޯޓުތަކުގައިު ބައެއްު އަދިު ތަނެއްގައިު ދެު ކުރާު މަސައްކަތްު ސިނާޢީު ބޭރުގައާއިު ރާއްޖެއިންު އިންތިޚާބުގައިު ރިޔާސީު

ރީ ޢަދަދަށްު ޑައަޅާފައިވާު ނ ކަ ކޮމިޝަނުންު ވީނަމަވެސްު އިޢުލާނުކޮށްފައިު ނުވާތީ-ބަހައްޓާނެކަމަށްު ، ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިު

ނިންމައި ނުބެހެއްޓުމަށްު ފޮށިު ވޯޓުު ތަނަކަށްުުު،އެތަންތަނުގައިު އެހެންު އަލުންު މީހުންު ވެފައިވާު ރަޖިސްޓަރީު ފޮށިތަކަށްު އެވޯޓުު

 ރަޖިސްޓަރީވުމަށްުފުރުޞަތުުދެވުނެވެ.ު-ވޯޓުލުމަށްުރީ

ުު-ވޯޓުލުމަށްުރީ އެު، ފޯމުގައިވާުމަޢުލޫމާތުގެުޞައްޙަކަންުކަށަވަރުނުވާތ5616ުުީރަޖިސްޓަރީުކުރެވުނުުފަރާތްތަކުގެުތެރެއިން

ބާޠިލްކުރެވި ސިޔާސީުުު،ފޯމުތައްު ޝާއިޢުކޮށްު ޢާންމުކޮށްު ވެބްސައިޓުގައިު ކޮމިޝަނުގެު ލިސްޓެއްު ފަރާތްތަކުގެު ބާޠިލުވިު ފޯމުު

 ރަޖިސްޓަރީުކުރުމަށްުފުރުޞަތުުހުޅުވާލެވުނެވެ.-އަދިުމިފަރާތްތަކަށްުއަލުންުުރީޕާޓީތަކާުޙިއްސާކުރެވުނެވެ.ު

 އޮބްޒާވަރުންނާއިުމޮނިޓަުރންުއަދިުކެންޑިޑޭޓުންގެުމަންދޫުބނ21.1ުް

މޮނިޓަރުންުއަދިުކެންޑިޑޭޓުންގެުމަންދޫބުންނަށްުކުރިމަތިލުމަށްުއެދޭު، މިުއިންތިޚާބުގައިުހަރަކާތްތެރިވާނެުއޮބްޒަރވަރުން

ުު، ފަރާތްތަކުން 1328ުުުުއެކަމަށްުއެދިުހުށަހެޅުމަށްުހުޅުވާލެވުނެވެ.ުމޮނިޓަރަކަށްުވުމަށްުއެދިުކުރިމަތިލުމަށް އިނ24ުުުްޖޫން

އިނ12ުުުްޖުލައ1328ުުުުިއާުހަމަޔަށްުހުޅުވާލިއެވެ.ުއޮބްޒަރވަރަކަށްުވުމަށްުއެދިުކުރިމަތިލުމަށ25ުުުުްއޯގަސްޓ1328ުުުުްފެށިގެންުު

ުު 1328ުުުުފެށިގެން 25ުުުުއޯގަސްޓް އަދ1645ުުުިއާުހަމަޔަށްުހުޅުވާލިއެވެ.ުމިގޮތުންުމުއްދަތުުހަމަވިއިރުުއޮބްޒާވަރުންގެުގޮތުގައި

 އެޕްލިކޭޝަންުފޯމުުކޮމިޝަނަށްުލިބުނެވެ.1757ުމޮނިޓަރުންގެުގޮތުގައިު

އަށްުއެޕްލިކޭޝަނ14ުުުްއޯގަސްޓ1328ުުުުުއިންުފެށިގެނ28ުުުުްއޯގަސްޓ1328ުުުުުއަދިުކެންޑިޑޭޓުންގެުމަންދޫބުންނަށްވެސްުވަނީުު

ުު ުމިމުއްދަތުުހަމަވިއިރު ކެންޑިޑޭޓުންގެުމަންދޫބުންގެުއެޕްލިކޭޝަންުފޯމްުކޮމިޝަނަށ946ުުުްހުށަހެޅުމުގެުފުރުސަތުުދެވިފައެވެ.

ުު ފަރާތެއ21ުުުްލިބިފައިވެއެވެ.ުއިންތިޚާބުުއޮބްޒަރވްުކުރުމަށްުކޮމިޝަނުންުދަޢުވަތުުދިންުބައިނަލްއަޤްވާމީުފަރާތްތަކުގެުތެރެއިން

ފާޅުކޮށް ޝައުގުވެރިކަންު ކުރުމުގެު ވްު އޮބްޒަރ ފަރާތަކުންުުުު،އިންތިޚާބުު ބައިނަލްއަޤްވާމީު މީގެއިތުރުންު ު ހުށަހެޅިއެވެ. ފޯމުު

 އަމިއްލަގޮތުންުއިންތިޚާބުުއޮބްޒާވްުއަދިުމޮނިޓަރުކުރުމަށްވެސްުވަޑައިގަތެވެ.
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 އިންތިޚާބުގެުއައި.ސީ.ޓީުޓެކްނިކަލްުސަޕޯޓ21.2ުް

1328ުުުު އައިސީޓީުސެކްޝަނާުޙަވާލުުކުރެވުނުުހުރިހާުމަސައްކަތެއްުތާވަލާު، ވަނަުއަހަރުުބޭއްވިުރިޔާސީުއިންތިޚާބުގައި

ސަޕޯޓްު ޓެކްނިކަލްު މުވައްޒަފުންނަށްު ދުވަސްވަރުގައިު އިންތިޚާބުގެު އެގޮތުންު ު ނިންމާލެވުނެވެ. ގެންގޮސްު ކުރިއަށްު އެއްގޮތަށްު

ވޯޓުލާުމަރުކަޒަށްުފޮނުވަންޖެހޭު، ނަތީޖާުމަރުކަޒާއިުނަތީޖާުތައްޔާރުކުރުމާބެހޭުއެންމެހައިުމަސައްކަތްތައްުކުރުމާއި، ދިނުން

 ސެޓްކުރުމުގެުމަސައްކަތްުއައި.ސީ.ޓީުސެކްޝަނުންުކުރިއެވެ.ު،ޓެބްލެޓްތައްުޓެސްޓުކުރުމާއި

ކޯލްސެންޓަރުޤާއިމުކޮށްު، މީގެުއިތުރުންުއިންތިޚާބުގެުކޯޑިނޭޝަންުސެންޓަރުއަށްުބޭނުންވާުސޮފްޓްވެއަރުސެޓްއަޕްުހަދައިދީ

 ދެވުނެވެ.

އެކިއެކިުސެކްޝަންތަކުގެުމަސައްކަތްތަކާުގުޅޭގޮތުންުފަންނީުލަފާުއަދިުއެހީތެރިކަންުވާނީުފޯރުކޮށްދީފައެވެ.ު، މީގެުއިތުރުންވެސް

އިތުރުން ދިނުމުގެު ލަފާު ހިންގުމުގައިު ރާވައިު މަސައްކަތްތައްު ބައެއްު އަދިު ގްރެފިކްސްު ހަރަކާތްތެރިުުު،އެގޮތުންު އަމަލީގޮތުންު

 ވެފައެވެ.

 ރައްޔިތުންުހޭލުންތެރިކުރުމުގެުޕްރޮގްރާމްތައ21.4ުުް

ުު 8ޤާނޫނުުނަންބަރު: / 1338ުުުު ގެ ު އިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުގެުޤާނޫނު( މަތީނ12ުުުް) ގައިވާުގޮތުގެު ު ހ( މާއްދާގެު) ވަނަު

އިންތިޚާބަށްުއަމާޒުކޮށްުޢާންމުންުހޭލުންތެރިކުރުމުގެުމަސައްކަތްތަކެއްުކުރިއަށްު، އިންތިޚާބުގެުކަންތައްތައްުހިނގާނޭުގޮތާއި

ސޯޝަލްު، ރޭޑިއޯުމެދުވެރިކޮށްުމަޢުލޫމާތުުދިނުމާއި، ގެންދެވުނެވެ.ުުއެގޮތުންުކުރިއަށްުގެންދެވުނުުމަސައްކަތްތަކުގެުތެރޭގައިުޓީވީ

ފްލަޔަރސްުއަދިުލީފްލެޓްު، ޕިކަޕްުބުރުޖެހުމާއި، މީޑިއާުއެކައުންޓްތަކުގައިުޕޯސްޓަރާއިުމެސެޖްތައްުއަޕްލޯޑްކޮށްުރޯލްއައުޓްުކުރުމާއި

 ބެހުންުފަދަުކަންކަންުކުރިއަށްުގެންދެވުނެވެ.ު

 ޕީ.އެސް.އެމްުމިވަގުތުުކުއިޒ21.4.2ުް

PSMުުުު TVMުުުުގެ ވަނަުއަހަރުގެުރަމަޟާންމަހުުކުރިއަށްުގެންދިޔަު"މިވަގުތު"ުޕްރޮގްރާމްގައިުއިންތިޚާބާުގުޅ2429ުުުޭއިން

 .ސުވާލްތައްުހިމެނޭުކުއިޒެއްވަނީުކުރިއަށްުގެންގޮސްފައެވެ
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މިކުއިޒްގައިުރަމަޟާންުމަހުގެުކޮންމެުދުވަހަކަށްުޚާއްޞަކުރެވިގެންުއިންތިޚާބާުގުޅޭުސުވާލެއްވަނީުގެނެސްދެވިފައެވެ.ުއަދިުކޮންމެު

މުޅިުކުއިޒްގެުއެންމެގިނަުރަނގަޅުު، ދުވަހެއްގެުރަނގަޅުުޖަވާބުުދިމާކުރައްވާުފަރާތްތަކުގެުމެދުގައިުގުރުއަތުންުހޮވޭުފަރާތަށާއި

މެކްސްކޮމްު ދެއްވާފައިވަނީު ކޮށްު ސްޕޮންސަރ އިނާމުު ފަރާތުގެު ހޮވުނުު ގުރުއަތުންު ތެރެއިންު ފަރާތްތަކުގެު ދެއްވާފައިވާު ޖަވާބުު

ުއާއިުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަންުގުޅިގެންުކުރިއަށްުގެންދެވުނުު އެމް. އެސް. ުމިއީުއިންތިޚާބަށްުޕީ. ޓެކްނޮލިޖީސްގެުފަރާތުންނެވެ.

 .ކުއިޒެކެވެ

 އެވެއަރނެސްުލީފްލެޓްުބެހުން:21.4.1ު

ލީފްލެޓެއްުތައްޔާރުކޮށްުރާއްޖޭގެުމީހުންުދިރިއުޅޭު، އިންތިޚާބާުގުޅޭގޮތުންުތިރީގައިވާުކަންކަމަށްުރައްޔިތުންުހޭލުންތެރިކުރުމަށްޓަކައި

ހުރިހާުގޭބީސީުއަކަށްުސްޓޭޓްުއިލެކްޓްރިކްުކޮމްޕެނީުލިމިޓެޑްުއަދިުފެނަކަުކޯޕަރޭޝަންުމެދުވެރިކޮށްުޖުލައިުއަދިުއޮގަސްޓްުމަހުގެު

 ބިލުތަކާއެކުުމިުލީފްލެޓްތައްުވަނީުފޯރުކޮށްދެވިފައެވެ.

 

 އިންތިޚާބުގެުތެރޭގައިުކުރުންުމަނާުކަންތައްތައް .1

 އިންތިޚާބުގެުތެރޭގައިުކުށުގެުގޮތުގައިުބެލެވޭުކަންތައްތައް .2

 ވޯޓުކަރުދާހުގައިުއަމިއްލައަށްުފާހަގަުޖެހުމަށްުޖިސްމާނީުގޮތުންުނުކުޅެދިގެންވާުމީހުން .3

 ވޯޓުލާުމަރުކަޒަށްުވެއްދުންުމަނާުތަކެތި .4

 އިންތިޚާބީުޝަކުވާގެުނިޒާމު .5

 ރަށްވެހިވެފައިވާުރަށްނޫންުއެހެންުތަނެއްގައިުރީރަޖިސްޓަރކުރުން .6

 

ސަރުކާރުގެުއިދާރާތަކާއިުއަމިއްލަުކުންފުނިތަކުގެުނޯޓިސްުބޯޑާއިު، މީގެއިތުރުންުމިުލީފްލެޓްތައްުދައުލަތުގެުމުއައްސަސާތަކާއި
އިންތިޚާބާު ވަނީު ލީފްލެޓްތައްު މިު ހަމަމިއާއެކުު ު ބެހެއްޓިފައިވާނެއެވެ. މިނަލްތަކުގައިވެސްު ޓާރ ފެރީު އިތުރުންު ކައުންޓަރުތަކުގެު

 އެވެއަރނެސްުދަތުރުތަކުގައިވެސްުބޭނުންކުރެވިފައެވެ.، ގުޅިގެންުކުރިއަށްުގެންދެވުނުުއެކިއެކިުރޯޑްުއިވެންޓުތަކުގައާއި
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 އެވެއާނެސްުއޯޑިއޯ/ވީޑިއޯުސްޕޮޓްުދެއްކުން:21.4.2ު

ުު އޯޑިއޯުއަދ22ުުުިއިންތިޚާބަށްުރައްޔިތުންުހޭލުންތެރިކުރުމަށްުޕަބްލިކްުސަރވިސްުމީޑިއާުއާުގުޅިގެންުތިރީގައިވާުމައުޟޫތަކަށް

އިންތިޚާބުުނިމެންދެންުުޕަބްލިކްުސަރވިސްުމީޑިއާގެުޓީވީއެމްުއާއިުދިވެހިރާއްޖޭގެުއަޑުުއަދިުުު، ވީޑިއޯުސްޕޮޓްވަނީުތައްޔާރުކޮށް

ވީޓީވީު، އިންުއަގަކާުނުލައިުދައްކާފައެވެ.ުއަދިުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުންުފައިސާުދައްކައިގެންުސަންގުުޓީވީއާއ22ުުިޗެނަލްުު

 އަދިުވީއެމް.އެމްއިންވެސްުވަނީުމިުއޯޑިއޯުއަދިުވީޑިއޯުސްޕޮޓްތައްުދައްކާފައެވެ.ު

 

 ވޯޓުލުމަށްުބޭނުންވާުކާކުކަންުއަންގައިދޭުރަސްމީުލިޔުން .1

 ވަނަުމާއްދާ(74ުއިންތިޚާބީުކުށްތައްު)އިންތިޚާބުތަކާުބެހޭުޢާންމުުޤާނޫނުގެު .2

 ވަނަުމާއްދާ(44ުއިންތިޚާބުތަކުގެުތެރޭގައިުކުރުންުމަނާުކަންތައްތައްު)އިންތިޚާބުތަކާުބެހޭުޢާންމުުޤާނޫނުގެު .3

 ކެމްޕޭންުނުކުރައްވާ!ު-ކެމްޕޭންުކުރައްވާ!ުއެންޓި .4

 އިންތިޚާބުގެުޝަކުވާުނިޒާމްުހަމަޖެހިފައިވާުގޮތް .5

 ވޯޓުުދިނުމަށްުހުރަސްުއެޅުންުނުވަތަުދަތިކުރުން .6

 ޤާނޫނީުގޮތުންުހުއްދަުވޯޓުުކަރުދާސްުނޫންުއެހެންުއެއްވެސްުއެއްޗެއްުވޯޓުުފޮށްޓަށްލުން .7

 ވޯޓުލުމުގެުޙައްޤުުއަދާކުރައްވާ!ުއެންމެުވޯޓަކުންވެސްުނަތީޖާުބަދަލުކުރެވިދާނެ! .8

 ވޯޓުކަރުދާހުގައިުފާޖަގަުޖެހުމަށްުއެހެންުމީހެއްގެުއެހީތެރިކަންުހޯދުން .9

 ވޯޓުނަގާުމަރުކަޒަށްުވެއްދުންުމަނާުތަކެތި .10

 އަށްުއެސް.އެމް.އެސްުކުރުނ2424ުްވޯޓުލާުމަރުކަޒުުކަށަވަރުކުރުމަށްު .11

 ވޯޓުލާމަރުކަޒުގައިުއޮބްޒާވަރުން/މޮނިޓަރުން/ކެންޑިޑޭޓުންގެުމަންދޫބުންގެުދައުރު .12

 ރަށްވެހިވެފައިވާުރަށްނޫންުއެހެންުރަށެއްގައިުވޯޓުދިނުމަށްުރީރަޖިސްޓަރުކުރުން .13

 
މޯލްޑިވްސްުޓްރާންސްޕޯޓްުއެންޑްު، މީގެއިތުރުންުމިުވީޑިއޯުސްޕޮޓްތައްުވަނީުޑިޕާޓްމެންޓްުއޮފްުނޭޝަނަލްުރެޖިސްޓްރޭޝަންއާއި

ސްޓޭޓްުއިލެކްޓްރިކްުކޮމްޕެނީު، ކޮންޓެރެކްޓިންގުކޮމްޕެނީގެުހުޅުމާލެުއަދިުވިލިމާލޭުފެރީުޓަރމިނަލްގައިުހުންނަުޓީވީތަކުންނާއި
 ލިމިޓެޑްގެުމާުޓީވީުއިންުވެސްުއިންތިޚާބުގެުމުއްދަތުގައިުދައްކާފައެވެ.

 އެވެއަރނެސްުރޯޑްުއިވެންޓްސ21.4.4ުް

ވޯޓުދިނުމުގެުޙައްޤުުލިބިގެންވާުމީހުންގެުރަޖިސްޓްރީއަށްުޝަކުވާުހުށަހެޅުމުގެުމުއްދަތުގަޔާއިުރަށްވެހިވެފައިވާުރަށްނޫންުއެހެންު

ތަނެއްއްގައިުރީރަޖިސްޓަރީުކުރުމަށްުހުޅުވާލެވުނުުމުއްދަތުގައިުުމާލޭގެުއެކިުސަރަޙައްދުތަކުގައިުއެކިުދުވަސްތަކުގައިުވަނީުރޯޑްު

 އިވެންޓްތަކެއްުކުރިއަށްުގެންދެވިފައެވެ.ުމިގޮތުންުކުރިއަށްުގެންދެވުނުުޙަރަކާތްތައްުތިރީގައިުއެވަނީއެވެ.
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 1328ުުުު ވަނަުދުވަހުުމާލޭގައިުހުންނަުވިލިމާލެުފެރ28ުުުީޖޫން

ޓާރމިނަލްުއަދިުހުޅުމާލޭގައިުހުންނަުހުޅުމާލެުފެރީުޓަރމިނަލްގައިު

މީހުންގެު ލިބިގެންވާު ޙައްޤުު ވޯޓުދިނުމުގެު ބަހައްޓައިގެންު ޑެސްކްު

ބަލައިގަތުމާއި ޝަކުވާު ު،ރަޖިސްޓަރީއަށްު އާންމުންުު

 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެުޙަރަކާތެއްުކުރިއަށްުގެންދިޔުން.

 1328ުުުު ވަނަުދުވަހުުމާލޭގެުމީހުންުގިނައިންުއެއްވ29ުުުެޖުލައި

، ކުޑަކުދިންގެުބަގީޗާ، އުޅޭުޞަރަޙައްދުތައްުކަމުގައިވާުރަސްފަންނު

ވިލިމާލެުފެރީު، ހުޅުމާލެުފެރީުޓަރމިނަލް، އާރޓިފިޝަލްުބީޗް

ސޯޝަލްުސެންޓަރުުއަދިުއެމް.ޕީއެލްގެުނޯތުުހާބަރު، ޓަރމިނަލް

އަޑުގަދަކުރާު، ސަރަޙައްދުގައިުޕިކަޕްގައިުގޮސްުމަޑުކުރުމަށްފަހު

-ރީ، ބޭނުންކޮށްގެންުއިންތިޚާބާުގުޅުންުހުރިުމެސެޖްތައްުފޯރުކޮށްދީ

ފޯރުކޮށްދީ މަޢުލޫމާތުު ބެހޭު ގުޅޭުުުު،ރަޖިސްޓްރޭޝަނާު އިންތިޚާބާު

 މަޢުލޫމާތުުހިމެނޭުުލީފްލެޓްުބެހުން.

 1328ުުުު 12ުުުުޖުލައި 26:33ުވަނަުދުވަހުުރަސްރަނިުބަގީޗާގައި

އަށްުރަށްވެހިވެފައިވާުރަށްުނޫންުއެހެންުތަނެއްގައ11:33ުުުިއިންުު

ރީ އަމާޒުކޮށްގެންު ފަރާތްތަކަށްު ބޭނުންވާު ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްު -ރީު

މަޢުލޫމާތުު ގުޅޭު އިންތިޚާބާު ފުރުމާއިު ފޯމުު ރަޖިސްޓްރޭޝަންު

 ޙިއްސާކުރުމަށްުޕަބްލިކްުއެވެއަރނަސްުއިވެންޓެއްުހިންގުން.

 1328ުުުު 22ުުުުޖުލައި އިންުހަވީރ23:33ުުވަނަުދުވަހުުހެނދުނު

3 4 : 3 ނޫނ3ުުުް ރަށްު ރަށްވެހިވެފައިވާު ތިރީގައިު ވެލާނާގެު އަށްު

ބޭނުންވާު ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްު ރީު ވޯޓުލުމަށްު ތަނެއްގައިު އެހެންު

ރީ އަމާޒުކޮށްގެންު ފުރުމާއިު-ފަރާތްތަކަށްު ފޯމުު ރަޖިސްޓްރޭޝަންު

ޕަބްލިކްު ޙިއްސާކުރުމަށްު މަޢުލޫމާތުު ގުޅޭު އިންތިޚާބާއިު

 އެވެއަރނަސްުއިވެންޓެއްުހިންގުން.



  75 

 

 ުްވޯޓުދިނުމަށ ތަނެއްގައިު އެހެންު ރަށްނޫންު ރަށްވެހިވެފައިވާު

އިންތިޚާބުގެުވޯޓުފޮށިތަކާު، ރީރަޖިސްޓަރުކުރުމާުގުޅޭުމައުލޫމާތާއި

މައުލޫމާތާއި ބައެއްު ނިޒާމްު، ބެހޭު ޝަކުވާގެު އިންތިޚާބުގެު

A3ުފްލަޔަރއެއ1ުުްހަމަޖެހިފައިވާުގޮތުގެުމަޢުލޫމާތުތައްުހިމަނައިު

ރަޖިސްޓްރޭޝަންުފޯމާއެކުުދައުލަތުގެު-ރި، ސައިޒްގައިުތައްޔާރުކޮށް

ކުންފުނިތަކަށްުއަދިު، މިނިވަންުމުއައްސަސާތަކާއި، މިނިސްޓްރީތަކާއި

ބެހުމަށާއި މުވައްޒަފުންނަށްު ކޮލެޖްތަކުގެު ސިޓީު ނޯޓިސްުުު،ޔުނިވަރ

ދެދުވަހުުވަނ14ުުުީއަދ12ުުުުިޖުލައ1328ުުުުިބޯޑުގައިުބެހެއްޓުމަށްުު

  ޙަރަކާތެއްުކުރިއަށްުގެންދެވިފައި.

 1328ުުުުްއަށ11:33ުުުްއިނ26:33ުުުުްވަނަުދުވަހ32ުުުުުއޯގަސްޓ

ނޯތްުހާބަރުޞަރަޙައްދުގައިުރަށްވެހިވެފައިވާުރަށްުނޫންުއެހެންު

ބޭނުންވާު ކުރުމަށްު ު ރަޖިސްޓަރ ރީު ވޯޓުލުމަށްު ތަނެއްގައިު

ރީ އަމާޒުކޮށްގެންު ފުރުމާއިު-ފަރާތްތަކަށްު ފޯމުު ރަޖިސްޓްރޭޝަންު

އިންތިޚާބާުގުޅޭުމަޢުލޫމާތުުޙިއްސާކުރުމަށްުޕަބްލިކްުއެވެއަރނަސްު

 އިވެންޓެއްުހިންގުން.

 އެވެއަރނެސްުދަތުރުތަކާއިުޓްރެއިނިންގތައްުއަދިުމަޢުލޫާމތ21.4.5ުު
 ދިނުމުގެުސެޝަންތައް:ު

 ުު އިންތިޚާބު 1ރިޔާސީު 3 2 ހޭލުންތެރިކުރުމަށ8ުުުް އާންމުންު އަށްު

ކޮމިޝަނުގެުފަރާތުންުރާއްޖޭގެުބައެއްުއަތޮޅުތަކަށްވަނީުދަތުރުތަކެއްު

ގދުއަދިުއައްޑޫު، ުލ، ުތ، ުދުު،އުދ، ކޮށްފައެވެ.ުމިގޮތުންުއުއ

ސިޓީގެުއާބާދީުއެންމެުބޮޑުުރަށްތަކުގައިުދިރިއުޅޭުރައްޔިތުންނަށްު

އަމާޒުކޮށްގެންުރިޔާސީުއިންތިޚާބާުބެހޭުމައުލޫމާތުުފޯރުކޮށްދިނުމުގެު

ގޮތަށްުު ހިމެނޭު މެންބަރުންު ކޮމިޝަނުގެު ު ސެޝަންތަކެއްވަނީު

 އެރަށްތަކުގައިުކުރިއަށްުގެންދެވިފައެވެ.ު
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މަޢުލޫމާތުު ތަކާއިު ޓްރެއިނިންގ ތަފާތުު ގެންދެވުނުު ކުރިއަށްު ގުޅޭގޮތުންު މަސައްކަތާު އިންތިޚާބުގެު އެވަނީު ތިރީގައިު މީގެއިތުރުންު

 ފޯރުކޮށްދިނުމުގެުސެޝަންތަކުގެުތަފްޞީލެވެ.

 ބައިވެރިންގެުޢަދަދުު މުއްދަތުު އަމާޒުުކުރެވުނުުފަރާތްތައްު

މޯލްޑިވްސްުޕޮލިސްުސަރވިސްގެުބޭފުޅުންނަށްުކުރިއަށްުގެންދެވުނުުމަޢުލޫމާތުު

 ދިނުމުގެުސެޝަންު
 63 1328މެއ22ުުި

 72 1328އޯގަސްޓ27ުުްު–22ު ޓްރޭނަރުންގެުތަމްރީންުޕްރޮގްރާމްު

 ވޯޓުލާުމަރުކަޒުގެުއޮފިޝަލުންގެުތަމްރީންުޕްރޮގްރާމްު
ސެޕްޓެންބަރ13ުުުު–32ު

1328 
2872 

 29 1328ސެޕްޓެންބަރ22ުުު ލިއޭޒަންުއޮފިސަރުންނަށްުމަޢުލޫމާތުުދިނުމަށްުބޭއްވިުސެޝަންު

 މޮނިޓަރުންނަށްުމަޢުލޫމާތުުދިނުމަށްުބޭއްވިުސެޝަންު
ސެޕްޓެންބަރ27ުުުު–26ު

1328 
262 

 އޮބްޒާވަރުން/ުކެންޑިޑޭޓުންގެުމަންދޫބުންނަށްުމަޢުލޫމާތުުދިނުމަށްުބޭއްވިުސެޝަންު
ސެޕްޓެންބަރ29ުުުު–28ު

1328 
221 

ރޑިނޭޓަރުންގެުޓްރޭނިންގ  66 1328ސެޕްޓެންބަރުު ކޯ
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 .ުގޮންޖެހުންތައ22ުް

1 3 2 ކުރެވުނ8ުުުު މަސައްކަތްތަކެއްު ގިނަު ކުރުމުގައިު ޙާސިލްު ޑިތައްު ނ ޑުދަ ނ ލަ ކޮމިޝަނުގެު އިލެކްޝަންސްު އަހަރަކީު ވަނަު

ނަމަވެސް އެގޮތުންުުު،އަހަރެއްު ު އެކުގައެވެ. ދަތިތަކާު ގޮންޖެހުންތަކާއިު ގިނަު ވަރަށްު ކުރެވުނީު ޙާސިލްު ޑިތައްު ނ ޑުދަ ނ ލަ އެު

އެުދަތިތައްުޙައްލުުކުރަންުފެންނަުގޮތުގެުތަފްސީލްވެސްުމިުރިޕޯޓުގައިު، އަންނަނިވިުދަތިތައްުފާހަގަުކުރަމެވެ.ުއަދިުހަމައެހެންމެ

 ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.ުު

 ޙައްލުކުރަންުއެދޭގޮތްު ދިމާވިުދަތިތައްު #

2 

އޮފީސްު، އެކަށީގެންވާުއޮފީސްުޢިމާރާތެއްުނެތުމާއި

 ޢިމާރާތުގެުޖާގައިގެުދަތިކަން.

އަހަރެއްގެުމައްޗަށްުއޮފީސްުޢިމާރާތަށްުކުލީގެުގޮތުގައިުު

 މިލިޔަނަށްވުރެުގިނަުރުފިޔާުޚަރަދުކުރަންޖެހުނ2ުުް

އިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނަށްުމީގެުކުރިންުދޫކުރެވިފައިވާުބިމުގައިު

އެހެންުޢިމާރާތެއްުޤާއިމްުކުރެވުމުންުއެުބިމުގެުބަދަލުގައިުޢިމާރާތްު

 ކުރާނެުއެކަށީގެންވާުބިމެއްުލިބުންު

1 

މިލިޔަންުރުފިޔާުއަށްުވުރ2.5ުުެކޮންމެުއިންތިޚާބަކަށްު

ގިނަުރުފިޔާުޚަރަދުކޮށްގެންުވަގުތީުޢިމާރާތެއްގައިު

 އިންތިޚާބީުމަސައްކަތްުކުރަންޖެހުންު

ކޮންމެުއަހަރަކުު، އެކަށީގެންވާުދާއިމީުއޮފީސްުޢިމާރާތެއްުލިބުމާއި

 ރިކަރެންޓްުޚަރަދަށްުހިނގާުމިންވަރުުކުޑަުކުރުންު

ކޮމިޝަނުގެުމަސައްކަތްތަކާުގުޅޭުތަމްރީންުދެވިފައިވާު 2

 ދާއިމީުމުވައްޒަފުންުމަދުވުންު

، އިލެކްޝަންތަކާއިުގުޅޭުއެކަށީގެންވާުތަޢުލީމާއިުތަމްރީންުދީު

 މަސައްކަތުގެުފެންވަރުުރަނގަޅުުކުރުވުންު

4 

ސިޔާސީުޕާޓީތައްު، ކޮމިޝަނުންުބޭނުންުނުވިުނަމަވެސްު

ރެގިއުލޭޓްުކުރުމުގައިުބައެއްުސިޔާސީުޕާޓީތަކާމެދުު

ބައެއްުކަހަލަުކަންތައްތައްު، ފިޔަވަޅުުއަޅަންޖެހުމާއި

 ތަކުރާރުވުންު

ކަންކަންުނިންމުމުގައިުޕާޓީތަކުގެުމަޝްވަރާުއާއިުބައިވެރިވުންު

ސިޔާސީު،  އިތުރުކުރުކޮށްުސިލްސިލާުބައްދަލުވުންތައްުބޭއްވުމާއި

 ޕާޓީތަކާުއެކުުމިހާރަށްުވުރެުބޮޑަށްުގުޅުންުބަދަހިުކުރުންު

5 
ކޮމިޝަނުގެއިުގިނަުދުވަހުުއުޅެުތަޖުރިބާުލިބިފައިވާުދާއިމީު

 މުވައްޒަފުންުކޮމިޝަނުގެުވަޒީފާއިންުވަކިވުންު

މުވައްޒަފުންނަށްުދެވޭުމުސާރައާއިުއިނާޔަތްތައްުމިހާރަށްވުރެުރަނގަޅުު

 މަސައްކަތުގެުމާހައުލުުރަނގަޅުުކުރުންުު،ކުރުމާއި
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 .ުކުރިއަށްުރޭވިފައިވާުމައިގަނޑުުކަންތައްތައ24ުް

ުު ނޑ1329ުުުުކޮމިޝަނުގެުދުރުރާސްތާުޕްލޭނާު)ސްޓްރެޓީޖިކްުޕްލޭން(ުއެއްގޮތަށް ވަނަުއަހަރުުހާޞިލްކުރަންުބޭނުންވާުމައިގަ

 .ކަންކަމުގެުޗާޓުވަނީުކުރަހައިުފާސްކޮށްފައެވެ.ުއޭގެުތެރޭގައިުހިމެނޭުމުހިންމުުކަންތައްތައްުފާހަގަުކުރަމެވެ

 

 1329ު.ްވަނަުއަހަރުގެުކޮމިޝަނުގެުއެކްޝަންުޕްލޭނާުއެއްގޮތަށްުސެކްޝަންތަކުގެުމަސައްކަތްތައްުކުރިއަށްުގެންދިޔުނ 

 ުުބޭއްވުމަށްޓަކައިުވާންޖެހޭުތައްޔާރީތައްވުން.1329ުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެުއިންތިޚާބ 

 .ިއިންތިޚާބުތަކުގެުބައިުއިލެކްޝަންތައްުބޭއްވ 

 ިނޑާުއެއްގޮތަށްުމުވައްޒަފުންުހޯދައ  މުވައްޒަފުންނަށްުބޭނުންވާުތަމްރީނުުދިނުން.، އެ، ކޮމިޝަނުގެުއިދާރީުއޮނިގަ

 ް؛ޢާންމުުހޭލުންތެރިކަންުއިތުރުުކުރުމުގެުމަސައްކަތްތައްުކުރިއަށްުގެންދިއުން.ުއެގޮތުނ 

 .ްޤައުމީުވޯޓުލާުމީހުންގެުދުވަސްުފާހަގަކުރުނ 

 .ިޑިމޮކްރަސީުހަފްތާުބޭއްވ 

 .ްސިވިކްުއެޑިއުކޭޝަންުޕްރޮގްރާމްތައްުހިންގުނ 

 .ްސުކޫލްތަކުގެުދަރިވަރުންނަށްުސިވިކްުއެޑިއުކޭޝަންުމޮޑިއުލްތައްުހިންގުނ 

 ްޓެކްނޮލޮޖީުއަށްުއަންނަުބަދަލުތަކާުގުޅޭގޮތުންުއިންތިޚާބީުނިޒާމުުހަރުދަނާުކުރުމުގެުމަސައްކަތްތައްުކުރިޔަށްުގެންދިޔުނ.ު

 ވޯޓިންގެުނިޒާމަށްުރައްޔިތުންުހޭލުންތެރިުކުރުވުމަށްުޕްރޮގްރާމްތައްުހިންގުން.-އީ، މިގޮތުން

 .ްއިންތިޚާބާުބެހޭުޤާނޫނުތަކާއިުގަވާއިދުތަކަށްުގެންނަންުފެންނަުއިސްލާޙްތައްުކަމާުބެހޭުމުއައްސަސާތަކަށްުހުށަހެޅުނ 

 .ްއިންތިޚާބުގެުއެކިުޕްރޮސެސްތަކަށްުބޭނުންވާުއުޞޫލުތައްުރިވައިސްކުރުނ 

 ިބައިނަލްއަޤުވާމީުއިލެކްޓޯރަލްުސިމްޕޯޒިއަމެއްުރާއްޖޭގައިުބޭއްވ 
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 .ުނިންމުނ25ުް

ނޑިތައްުޙާޞިލުުކުރުމުގައިުކާމިޔާބުުއަހަރަކެވެ.1328ުުުު ނޑުދަ ވަނަުއަހަރުުއެންމ1328ުުުެވަނަުއަހަރަކީވެސްުކޮމިޝަނުގެުލަ

ރިޔާސީު ކަމުގައިވާު އިންތިޚާބުު ބޮޑުު އެންމެު ބޭއްވޭު ރާއްޖޭގައިު ގެންދެވިފައިވަނީު ކުރިއަށްު ގޮތުގައިު މަސައްކަތެއްގެު ކާމިޔާބުު

އިންތިޚާބުުބޭއްވުމެވެ.ުވާދަވެރިުސިޔާސީުޕާޓީތަކާއިުރާއްޖެުއާއިުރާއްޖެއިންުބޭރުގެުއޮބްޒާވަރުންުވަނީުއިންތިޚާބުގެުނަތީޖާުުއާއިު

ުު އިތުރުން މީގެު ު ބަލައިގަނެފައިވެއެވެ. މަސައްކަތްތައްު ކޮށްފައިވާު 1ކޮމިޝަނުންު 3 2 އެންމެހައ8ުުުި ރޭވުނުު އަހަރަށްު ވަނަު

ލިބިގެންނެވެ.ު ކޮމިޝަނަށްު އެއްބާރުލުންު އެހީތެރިކަމާއިު ފަރާތްތަކެއްގެު ވަރަށްގިނަު ދިޔައީު ކުރެވިގެންު ކާމިޔާބުު މަސައްކަތްތައްު

ވަނަުއަހަރުގެުމަސައްކަތްތަކުގައިުކޮމިޝަނަށްުއެހީތެރިވެުދެއްވިުހުރިހާުފަރާތްތަކަށްުއިޚްލާސްތެރިކަމާއެކ1328ުުުު، އެހެންކަމުން

 ޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ.ު

އިދާރާތަކަށް، މިުޝުކުރުގައި ހުރިހާު އޮފްުުު،ދައުލަތުގެު މިނިސްޓްރީު އާއިު ޕޮލިސްުސަރވިސްު ޚާއްސަކޮށްުމޯލްޑިވްސްު ވަކިންު

، އަތޮޅުުކައުންސިލްތަކާއި،  މޯލްޑިވްސްުޓްރާންސްޕޯރޓްުއެންޑްުކޮންޓްރެކްޓިންގުކޮމްޕެނީއާއި،ފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީުއާއި

ކުލަބްުޖަމްޢިއްޔާތަކަށްުވަރަށްުޚާއްސަުޝުކުރެއްު، ބޭރުގެުޖަމްޢިއްޔާުޖަމާޢަތްތަކަށާއި، ސްކޫލްތަކަށާއި، ރަށުުކައުންސިލްތަކާއި

 ދަންނަވަމެވެ.ުު

ކޮމިޝަނުގެު ކޮއްދެއްވާފައިވާު މަސައްކަތްު ފަސްޖެހުމެއްނެތިު ދުވާލުު ރެއާއިު ކުރުމުގައިު ހާޞިލުު ޑިތައްު ނ ޑުދަ ނ ލަ ކޮމިޝަނުގެު

 ވަގުތީުމުވައްޒަފުންގެުއިޚްލާސްތެރިުމަސައްކަތްތަކަށްުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ.، ދާއިމީުމުވައްޒަފުންނާއި

ުهللاވަނަުއަހަރުގެުއަހަރީުރިޕޯޓުުމިުނިންމާލަނީުކުރިއަށްުއޮތްުއަހަރަކީުކާމިޔާބުުއަހަރެއްގެުގޮތުގައިުލެއްވުންުއެދިުމާތ1328ުުް

ހުރިހާުފަރާތްތަކަށްު، ގެުޙަޟުރަތުންުވާގިުއެދޭުޙާލުުކޮމިޝަނުގެުމަސައްކަތްތަކުގައިުއެކިުގޮތްގޮތުންުޚިޔާލާއިުމަޝްވަރާުދެއްވި

 އިޖުމާލީުގޮތެއްގައިުޝުކުރުުދަންނަވަމުންނެވެ.ުު

 2443ރަބީޢުލްއާޚިރ12ުުުާ

 1329ުފެބްރުއަރ18ުުުުީ
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