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ސް
ު.2ފެށުމުގެުބަ ު
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
މިއީު ޤާނޫނުު ނަންބަރު (ު 8/1338 ު :އިލެކްޝަންސްު ކޮމިޝަނުގެު ޤާނޫނު)ު ގެ ު ު 18ވަނަު މާއްދާގައިު ބުނެފައިވާު ގޮތުގެު މަތީންު
ވޭތުވެދިޔަު އަހަރުު އިލެކްޝަންސްު ކޮމިޝަނުންު ހިންގާފައިވާު ޙަރަކާތްތަކުގެު މައްޗަށްު އެކުލަވާލާފައިވާުު1 3 2 8 ުު،ވަނަު އަހަރުގެު
އަހަރީުރިޕޯޓެވެ.
މިު ރިޕޯޓުގައިު އަލިއަޅުވާލާފައިވާނީުު،ކޮމިޝަނުގެު މައިގަނ ޑުު ޒިންމާތަކާު ގުޅިގެންު ކޮށްފައިވާު މަސައްކަތްތަކަށާއި ،އިދާރީު ގޮތުންު
ކޮމިޝަނުގެުމަސައްކަތަށްުއައިސްފައިވާުބަދަލުތަކާއިު،ކޮމިޝަނުންުހިންގާފައިވާުމުހިންމުުޙަރަކާތްތަކަށެވެު.މިގޮތުންު1328ު،ވަނަު
އަހަރުު ކުރިއަށްު ގެންދެވިފައިވާު އެންމެު މުހިންމުު ޙަރަކާތަކީު ދިވެހިރާއްޖޭގެު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާު އިންތިޚާބުު ކުރުމަށްޓަކައިު ބޭއްވިު
ރިޔާސީުއިންތިޚާބުގެުމަސައްކަތެވެ.
ކޮމިޝަނުގެު މުވައްޒަފުންގެު މަސައްކަތުގެު ފެންވަރުު ރަނ ގަޅުު ކުރުމުގެު ގޮތުންު ކޮމިޝަނުންު ބައިވެރިވެފައިވާު ދުނިޔޭގެު
އިލެކްޝަންސްުޖަމްޢިއްޔާު"އޭވެބް"ުއާއިު،ފޯރަމްުއޮފްުއިލެކްޝަންސްުމެނޭޖްމަންޓްުބޮޑީސްުއޮފްުސައުތްުއޭޝިޔާު(ފެމްބޯސާ)ުގެު
ޤައުމުތަކުގެު އިންތިޚާބުތައްު ވިލަރެސްު ކުރުމާއިު މަސައްކަތްތައްު ހަރުދަނާު ކުރުމަށްު ބޭއްވިު ފޯރަމްތަކާއިުު،ޓްރެއިނިންގު
ޕްރޮގްރާމުތަކުގައިުު1328ވަނަުއަހަރުު ކޮމިޝަނުގެުމެންބަރުންނާއިުގިނަުމުވައްޒަފުންތަކެއްުބައިވެރިުކުރެވިުއިތުރުުތަޖްރިބާތަކެއްު
ހޯދިފައިވާކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.
ކާމިޔާބުު އަހަރެއްގެު ގޮތުގައިުު ުު1 3 2 8ވަނަު އަހަރުު ނިންމާލެވިފައިު މިވަނީު ކޮމިޝަނުގެު މެންބަރުންނާއިުު،އިދާރީު މުވައްޒަފުންު
ކުރެއްވިު އިޚްލާސްތެރިު މަސައްކަތުންނެވެ .އަދިު ދައުލަތުގެު އެކިު މުއައްސަސާތަކުންު ދެއްވިު އެއްބާރުލެއްވުމާއިުު،ދީލަތިު
އެހީތެރިކަމުންނެވެު.މިފުރުޞަތުގައިުމިުއެންމެހައިުފަރާތްތަކުގެުއަގުުވަޒަންކޮށްުޙައްޤުުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެު.
އަޅުގަނ ޑުު އެދެނީ ،އިލެކްޝަންސްު ކޮމިޝަނުގެު މަސައްކަތްތައްު ހަރުދަނާު ކުރުމަށްު ކުރެވޭު އެންމެހައިު މަސައްކަތްތަކުގައިު މާތް ުﷲ ު
ބަރަކާތްުލެއްވުމެވެ!ުއާމީން!
ު12ރަބީޢުލްއާޚިރާު2443
ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު18ފެބްރުއަރީުުުު1329
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ން
ު.1އިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަންުއުފެއްދެވު ު
ުު1.2ކޮމިޝަނުގެުތަޢާރަފްު
ު
ދިވެހިރާއްޖޭގެުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނަކީ ،އަމިއްލަުނަމުގައިުދަޢުވާކުރުމާއިުދަޢުވާުލިބިގަތުމުގެުބާރުުލިބިފައިވާ ،އަމިއްލަު
ނަމުގައިު މުޢާމަލާތުު ކުރުމުގެު ޙައިސިއްޔަތުު ލިބިފައިވާުު،ވަކިު ސިއްކައެއްު އޮންނަު މިނިވަންު ޤާނޫނީު ޝަޚްޞެކެވެު.
އިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނަކީުރާއްޖޭގައިުބާއްވާުއިންތިޚާބުތައްުދިމިޤްރާތީުއަސާސްތަކުގެުމައްޗަށްުބިނާކޮށް ،ސީދާުރައްޔިތުންގެު
ބައިވެރިވުންު އޮންނަު މިނިވަން،

އިންސާފުވެރި،

ހާމަކަންު ބޮޑުު އަދިު އިތުބާރުު ކުރުވަނިވިު އިންތިޚާބުތަކެއްު ހިންގައިު

ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައިުު1338ވަނަުއަހަރުުޤާއިމްކުރެވިފައިވާުމިނިވަންުޤާނޫނީުޝަޚްޞެކެވެު1338ު .އޯގަސްޓްުު7ވަނަުދުވަހުު
ޢަމަލުު ކުރަންު ފެށުނުު އައުު ޤާނޫނުއަސާސީު ގެު ދަށުންު އުފެދުނުު ދިވެހިރާއްޖޭގެު ފުރަތަމަު މުސްތަޤިއްލުު އިލެކްޝަންސްު
ކޮމިޝަންުޤާއިމްުކުރެވުނުުއިރު،ކޮމިޝަނަރުއޮފްުއިލެކްޝަންސްުގެުއޮފީހުގެުނަމުގައިުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާުއުފައްދަވާފައިވާު
އިންތިޚާބުތަކާބެހޭު ވަކިު މުއައްސަސާު އަކުންު އިންތިޚާބުތަކުގެު މަސައްކަތްު ބަލަހައްޓަމުންު ގެންގޮސްފައިވެއެވެ ު .އިލެކްޝަންސްު
ކޮމިޝަނަކީ ،ރާއްޖޭގައިުޤާއިމްުކުރެވެމުންުއަންނަު ޑިމޮކްރެޓިކްުވެށިުދުޅަހެޔޮގޮތުގައިުބައްޓަންކުރުމުގައިުމައިގަނޑުުދައުރެއްު
އަދާކުރަމުންު ގެންދާު މުއައްސަސާު އެކެވެ ު .އިލެކްޝަންސްު ކޮމިޝަންު އެކުލެވިގެންވަނީ ު ު 5މެންބަރުންގެު މައްޗަށެވެ ު.އިންތިޤާލީު
މަރުޙަލާގެުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނަށްުމެންބަރުންުޢައްޔަނުުކުރައްވާފައިވަނީުު1338ސެޕްޓެންބަރުުު6ންުު1339ނޮވެމްބަރު
ުު1 2އާު ހަމަޔަށެވެ ު .އޭގެު ފަހުންުު ުު1 3 3 9ނޮވެމްބަރ ުު ުު1 4ވަނަު ދުވަހުު ދިވެހިރާއްޖޭގެު ފުރަތަމަު ދާއިމީު އިލެކްޝަންސްު
ކޮމިޝަންު އުފެދުނެވެ ުު.ރާއްޖޭގެު ތާރީޚުގައިުު،މިނިވަންކަމާއެކުު އެކިފަރާތްތަކުގެު ނުފޫޒުންު އެއްކިބާވެު ހާމަކަންބޮޑުު ގޮތެއްގައިު
ފުރަތަމަު ފަހަރަށްު އެއްު ކެންޑިޑޭޓުންނަށްވުރެު ގިނަު ކެންޑިޑޭޓުންު ވާދަކުރިުު ު 1338އަދި ު ު 1322ގެު ރިޔާސީު އިންތިޚާބާއި،
ު 1339އަދި ު ު 1324ވަނަު އަހަރުގެު ރައްޔިތުންގެު މަޖިލީހުގެު އިންތިޚާބާއި،1322 ު ،

ު 1324އަދި ު ު 1327ވަނަު އަހަރުު

ރާއްޖޭގައިު ބޭއްވިު އެންމެު ގިނަު ކެންޑިޑޭޓުންު ވާދަކުރިު އެންމެު ބޮޑުު އިންތިޚާބުކަމަށްވާު ލޯކަލްު ކައުންސިލްތަކުގެު އިންތިޚާބަކީު
ދިވެހިުރައްޔިތުންނާއިު ،ބައިނަލްު އަޤްވާމީުޖަމްޢިއްޔާތަކުންުބަލައިގަންނަުފެންވަރަކަށްުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުންުބާއްވާފައިވާު
އިންތިޚާބުތަކެވެ ު .އަލަށްު ޤާއިމްކުރެވުނުު މިނިވަންު މުސްތަޤިއްލުު އިލެކްޝަންސްު ކޮމިޝަނުގެު މައިގަނ ޑުު މަޤްޞަދަކީު
ކޮމިޝަނުގެުމަސްއޫލިއްޔަތުތައްުހަރުދަނާކަމާު އެކުު އަދާކުރެވޭނެު ވަސީލަތްތައްުތަރައްޤީކޮށްު ،ޤާބިލްު މުއައްސަސާއެއްގެު ގޮތުގައިު
ކޮމިޝަންުބިނާކުރުމެވެ.
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ުު1.1ކޮމިޝަނުގެުމެންބަރުންު
ު

ސް
ކޮމިޝަނުގެުރައީ ު
ފު
އަޙްމަދުުޝަރީ ު

ު
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ސް
ކޮމިޝަނުގެުނައިބްުރައީ ު

ރު
ކޮމިޝަނުގެުމެންބަ ު

ފާ
އަމްޖަދުުމުޞްޠަ ު

މް
އިސްމާޢީލްުޙަބީބުުޢަބްދުއްރަޙީ ު

ރު
ކޮމިޝަނުގެުމެންބަ ު

ރު
ކޮމިޝަނުގެުމެންބަ ު

ތު
ޢަލީުނަޝާ ު

މް
އަޙްމަދުުއަކްރަ ު

ލު
ު1.1.2ކޮމިޝަނުގެުމެންބަރުންނަށްުއައިސްފައިވާުބަދަ ު
ު1328ވަނަުއަހަރުުނިމުނުުއިރުުކޮމިޝަނުގެުމެންބަރުންނަށްުއައިސްފައިވާުބަދަލުތައްުތިރީގައިުއެވަނީއެވެ.
 .1ކޮމިޝަނުގެުރައީސްުއަލްފާޟިލްުއަޙްމަދުުސުލައިމާންުު1328ޖަނަވަރީުު22ގައިުކޮމިޝަނުގެުމެންބަރުކަމުންުއިސްތިޢުފާުދެއްވުން.
ުު1 3 2 8 .2މާރިޗުުު ުު3 6ގައިު އަލްފާޟިލްު އަޙްމަދުު ޝަރީފުު އިލެކްޝަންސްު ކޮމިޝަނުގެު މެންބަރުކަމަށްު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާު އައްޔަނުު
ކުރެއްވުން.
ު1328 .3މާރިޗުުު36ގައިުބޭއްވިުކޮމިޝަނުގެުބައްދަލުވުމުންުއަލްފާޟިލްުުއަޙްމަދުުޝަރީފުުކޮމިޝަނުގެުރައީސްުކަމަށްުހޮވިވަޑައިގަތުން.
ު1328 .4މެއިުު39ގައިުކޮމިޝަނުގެުމެންބަރުުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުޝަކީލްުމަޤާމުންުއިސްތިޢުފާުދެއްވުން.
ު1328 .5ޖުލައިުު15ގައިުއަލްފާޟިލްުޢަލީުނަޝާތުުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުގެުމެންބަރުކަމަށްުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާުއައްޔަނުުކުރެއްވުން.
ތު
ު1.2މަސްއޫލިއްޔަ ު
ރނަށްުއައިސްފައިވާުބަދަ ުު
ލ
ުު1.2ހު.ކޮމިޝަނުގެުމެންބަ ު
 8002އޯގަސްޓް  7ވަނަ ދުވަހު ޢަމަލު ކުރަން ފެށުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާ ޤާނޫނުއަސާސީ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ،އިލެކްޝަންސް
ކޮމިޝަނުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ:


އެކަންތައްތައްުހިންގުމާއިު،

އިންތިޚާބުތަކާއި،

ރައްޔިތުންގެު ޚިޔާލުުހޯދުމުގެުޢާންމުުވޯޓުުނެގުމަށްު ކުރަންޖެހޭު ކަންތައްތައްު ކުރުމާއި،

ބެލެހެއްޓުމާއި،

އެކަންތައްތަކަށްު މަގުފަހިކުރުމާއިު އަދިު އިންތިޚާބުތަކާއިު ރައްޔިތުންގެު ޢާންމުު ޚިޔާލުު ހޯދުމުގެު ވޯޓުތަކުގެު ކަންތައްތައްު

ހިނގަނީުއިންސާފުވެރިކަމާއެކު ،ބިރުވެރިކަމެއް ،ބިރުދެއްކުމެއް ،ތަޅާފޮޅުމެއް ،ނުރަނގަޅުުނުފޫޒެއް ،އަދިުކޮރަޕްޝަނެއްުނެތިުމިނިވަންު
ކަމާއެކުުރައްޔިތުންނަށްުވޯޓުލުމުގެުޙައްޤުުފުރިހަމައަށްުއަދާކުރެވޭުގޮތަށްކަންުކަށަވަރުކުރުން.


އިންތިޚާބުތަކާއި،

ރައްޔިތުންގެު ޚިޔާލުު ހޯދުމުގެު ޢާންމުު ވޯޓުތަކުގައި،

ވޯޓުު ދިނުމުގެު ޙައްޤުު ލިބިފައިވާު މީހުންގެު ރަޖިސްޓަރީު

ތައްޔާރުކުރުމާއި ،އެުރަޖިސްޓަރީއަށްުގެންނަންޖެހޭުއުނިއިތުރުުގެނައުމާއިުބެލެހެއްޓުމާއި ،އިންތިޚާބުތަކާއިުރައްޔިތުންގެުޚިޔާލުުހޯދުމުގެު
ޢާންމުުވޯޓުުނެގުމާުބެހޭުގޮތުންުހަމަޖައްސަންޖެހޭުއެންމެހައިުއިންތިޒާމްތައްުހަމަޖެއްސުން.


ޤާނޫނުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާުމުއްދަތުގެުތެރޭގައިުއިންތިޚާބުތަކާއިުރައްޔިތުންގެުޚިޔާލުުހޯދުމުގެުޢާންމުުވޯޓުތައްުނެގުމާއި ،އެުވޯޓުތަކުގެު
ނަތީޖާުޤާނޫނުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާުމުއްދަތުގެުތެރޭގައިުއިޢުލާންކުރުން.



އިންތިޚާބީު ދާއިރާތަކުގައިު ތިބިު ވޯޓުު ދިނުމުގެު ޙައްޤުު ލިބިފައިވާު މީހުންގެު ރަޖިސްޓަރީތައްު އެކުލަވާލައި،

ޤާނޫނުގައިު ކަނ ޑައަޅާފައިވާު

މުއްދަތަށްު އެު ރަޖިސްޓަރީތަކަށްު ގެންނަންޖެހޭު އުނިު އިތުރުު ގެނެސްުު،ޤާނޫނުގައިވާު ގޮތުގެު މަތިންު ސަރުކާރުގެު ގެޒެޓްގައިު
ޝާއިޢުކުރަމުންުގެންދިއުން.


ޤާނޫނުގައިު ކަނ ޑައަޅާު އުސޫލުތަކެއްގެު މަތިންު ކޮންމެު އިންތިޚާބަކާު ގުޅިގެން،

އިންތިޚާބީު ދާއިރާތަކުގެު ނަންތަކާއި،

އިންތައްު

ކަނޑައަޅައި ،ވަކިކޮށް ،އެކަންކަމަށްުބަދަލުުގެނެސް ،މުރާޖަޢާުކުރަމުންުގެންދިއުމާއި ،މިކަންކަމަށްުގެނެވޭުބަދަލުތައްުސަރުކާރުގެު
ގެޒެޓްގައިުޝާއިޢުކުރަމުންުގެންދިއުން.
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ސިޔާސީު ޕާޓީތައްު ރަޖިސްޓަރީު ކުރުމާއި،ސިޔާސީު ޕާޓީތަކާު ގުޅޭގޮތުންު ކޮމިޝަނުންު ކުރަންޖެހޭު ކަމަށްު ޤާނޫނުންު
ކަނޑައަޅާފައިވާުކަންކަންުކުރުން.



އިންތިޚާބުގެުކަންތައްތައްުހިނގާނެގޮތާއި ،އިންތިޚާބުގެުމަޤްޞަދާުގުޅޭގޮތުންުމަޢުލޫމާތުދީ ،ރައްޔިތުންުހޭލުންތެރިކުރުވުން



ޤާނޫނުު އާސާސިންނާއިު ޤާނޫނުންު ކޮމިޝަނުންު ހިންގައިު ބަލަހައްޓަންޖެހޭނެކަމަށްު ކަނ ޑައަޅާފައިވާު އިންތިޚާބުތަކާއިު
ރައްޔިތުންގެުޚިޔާލުުހޯދުމުގެުޢާންމުުވޯޓުތަކާބެހޭުއުސޫލުތައްުކަނޑައެޅުން.



ކޮމިޝަނުގެުމުވައްޒަފުންނާއި ،ކޮމިޝަނުންުމަސައްކަތްުޙަވާލުކުރާުފަރާތްތައްުތަމްރީންކުރުން.



އިންތިޚާބުގައިުބޭނުންކުރާުތަކެއްޗާއިުވަސީލަތްތައްުފޯރުކޮށްދިނުމާއި ،އެކަމާުގުޅޭުކަންކަންުރާވައިުހިންގުން.



އިންތިޚާބުތައްު ހިނ ގާު ނުހިނ ގާު ގޮތްު ބެލުމަށްު ޙަރަކާތްތެރިވާު ބައިނަލްއަޤްވާމީު އަދިު ދިވެހިރާއްޖޭގެު އޮބްޒާވަރުންު އެކްރެޑިޓްު
ކޮށްުއެފުރުޞަތުުދިނުން.



އިންތިޚާބުތަކާއި،

ރައްޔިތުންގެު ޚިޔާލުު ހޯދުމުގެު ޢާންމުު ވޯޓުތަކުގައިު ވޯޓުު ފޮށިު ބަހައްޓާނެު ތަންތަންު ކަނ ޑައެޅުން،

މިގޮތުންު ކޮމިޝަނުންު ކަނ ޑައަޅާު ތަންތަނުގައިު ވޯޓުު ފޮށިު ބަހައްޓައި،

އަދިު

ވޯޓުލުމުގެު މަސައްކަތްު ކުރިއަށްު ގެންދިއުމުގައިު

ކޮމިޝަނުންުއެދޭުއެހީތެރިކަމާއިުއެއްުބާރުލުން ،އެތަނެއްގެުވެރިފަރާތުންުނުވަތަުއެތަނަކާުޙަވާލުވެފައިވާުފަރާތުންުނުދޭނަމަ،
އެކަށީގެންވާު މުއްދަތެއްގެު ނޯޓިސްު އެފަރާތަކަށްު ދިނުމަށްފަހު،

ކޮމިޝަނުގެު މަސްއޫލިއްޔަތުު އަދާކުރުމަށްޓަކައިު ކޮމިޝަނުންު

ކުރަންޖެހޭުއެންމެހައިުކަންކަންުކުރުން.


އިންތިޚާބުތަކާއި،

ރައްޔިތުންގެު ޚިޔާލުު ހޯދުމުގެު ޢާންމުު ވޯޓުތަކުގައިު ވޯޓުލުމުގެު ޙައްޤުު ލިބިފައިވާު މީހުންގެު ތެރެއިންު

ދިވެހިރާއްޖެއިންުބޭރުގައިުދިރިއުޅޭުމީހުންނަށްުވޯޓުލެވޭނެުއިންތިޒާމެއްުހަމަޖެއްސުން.


ކޮމިޝަނުންު ހިންގައިު ބަލަހައްޓާު ކޮންމެު އިންތިޚާބެއްު ނުވަތަު ރައްޔިތުންގެު ޚިޔާލުު ހޯދުމުގެު ޢާންމުު ވޯޓުގެު ކަންކަންު
ނިމުމުން ،ޤާނޫނުގައިު ކަނ ޑައަޅާފައިވާުގޮތުގެުމަތިން ،އެުއިންތިޚާބެއްގެުނުވަތަުރައްޔިތުންގެުޚިޔާލުުހޯދުމުގެުޢާންމުުވޯޓުގެު
ރިޕޯޓުުޢާންމުކޮށްުޝާއިޢުކުރުން.



ޤާނޫނުއަސާސީު އާއިު އިންތިޚާބާބެހޭު ޤާނޫނުތަކުގައިު ކޮމިޝަނުންު ކުރަންޖެހޭކަމަށްު ބަޔާންކުރާު އެންމެހައިު މަސައްކަތްތައްު
ކުރުން.

ު1.4ތަޞައްވުރުު(ވިޝަން)
އިންތިޚާބުތަކުގެު އެންމެހައިު ކަންތައްތައްު މިނިވަންކަމާއި ،މުސްތަޤިއްލުކަމާއި ،ޒިންމާދާރުކަމާއެކުު ހިންގައި ،ރައްޔިތުންގެުއިތުބާރުު
ހޯދައިުއަދިުމަޤުބޫލުކަންުލިބިގެންވާުމުއައްސަސާއަކަށްުހެދުންު.

ު1.5އަމާޒުު(މިޝަން)
އިންތިޚާބީުއެންމެހައިުޚިދުމަތްތައްުފެންވަރުުރަނގަޅުުގޮތެއްގައިުފޯރުކޮށްދިނުމުގެުގޮތުން؛
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މިނިވަންކަމާއި ،މުސްތަޤިއްލުކަމާއެކުުއިންތިޚާބުތައްުރާވައިުހިންގުން.



ޒަމާނީުވަސީލަތްތަކުގެުއެހީގައިުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުގެުމަސައްކަތްތައްުހަރުދަނާކޮށްުތަރައްޤީކުރުން.



އާންމުުހޭލުންތެރިކަންުކުރިއަރުވައި ،އިންތިޚާބީުކަންކަމާުގުޅުންހުރިުހުރިހާުފަރާތްތަކުގެުބައިވެރިވުންުއިތުރުކުރުން.

ގިނަުޕާޓީުއެކުލެވޭުސިޔާސީުނިޒާމްު(މަލްޓިުޕާޓީުޑިމޮކްރަސީ)ުރާއްޖޭގައިުއަށަގަންނުވައިުހަރުދަނާުކުރުމުގެުގޮތުން؛


ސިޔާސީުޕާޓީތައްުހިނގާުނުހިނގާުގޮތްުބެލެހެއްޓުން



ސިޔާސީުޕާޓީތަކުގެުޤާނޫނީުއޮނިގަނޑުުހަރުދަނާކުރުން



ސިޔާސީުޕާޓީތަކުގެުބައިވެރިވުމާއި ،ދައުރުުފުޅާކުރުމަށްުހިތްވަރުދިނުން

އ
އޓާުއުޞޫލުތަ ްު
ތގައިުދަމަހަ ް
ުު1.6މަސައްކަ ު


ހަމަހަމަކަންު ،މިނިވަންކަން  ،ނަޒާޙަތްތެރިކަން ،ޖަވާބުދާރީވުން ،ޓްރާންސްޕޭރަންސީ ު

ން
ު.2ކޮމިޝަނުގެުއިދާރީުހިންގު ު
އިލެކްޝަންސްު ކޮމިޝަނުގެު ޤާނޫނުގެ ު ު 16ވަނަު މާއްދާގެު(ހ)ު ގައިު ބަޔާންކޮށްފައިވާު ގޮތުގެު މަތިންު ކޮމިޝަނުންު ހަދާފައިވާު
ޤަވާޢިދާުއެއްގޮތްވާުގޮތުގެުމަތިންު،ކޮމިޝަނުގެުއިދާރީުމަސައްކަތުގެުއިސްވެރިޔަކީުކޮމިޝަނުގެުސެކްރެޓަރީުޖެނެރަލްުއެވެ.

ު2.2ކޮމިޝަނުގެުމުވައްޒަފުންު
ު 1328ވަނަު އަހަރުު ފެށުނުއިރުު ކޮމިޝަނުގެު ވަޒީފާގައިު ތިބީ ު ު 52މުވައްޒަފުންނެވެ ު.މިު އަހަރުު ތެރޭގައި ު ު 21މުވައްޒަފުންު
އެކިއެކިުސަބަބުތަކާހުރެުކޮމިޝަނުގެުވަޒީފާއިންުވަކިވެފައިވާއިރުު21 ،ފަރާތަކަށްުކޮމިޝަނުންުވަޒީފާުދެވުނެވެު1328ު .ވަނަު
އަހަރުު ނިމުނުއިރުު ކޮމިޝަނުގެު ވަޒީފާގައިު ތިބީ ު ު 52މުވައްޒަފުންނެވެު 1328 ު .ވަނަު އަހަރުު ކޮމިޝަނުގެއިު އައުު މަޤާމެއްު
އުފައްދާފައެއްުނުވެއެވެު.
ު1328ވަނަުއަހަރުުކޮމިޝަނުގެއިުވަޒީފާުއަދާކޮށްފައިވާުދާއިމީުމުވައްޒަފުން-:
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#

ން
ނަ ު

މް
މަގާ ު

ކް
ރޭން ު

1

ޢަބްދުއްރަޙްމާންުޞަލާޙްުރަޝީދު

ޑިރެކްޓަރ

އީ.އެކްސްު2

2

ޔާ
ޙަސަންުޒަކަރިއް ު

ޑިރެކްޓަރ

އީ.އެކްސްު2

3

ޝާ
ޚަދީޖާުރަ ު

ލީގަލްުކައުންސެލް

އީ.އެކްސްު2

4

ރިފްޢަތުުޢަބްދުﷲ

ުއެސިސްޓަންޓްުލީގަލްުކައުންސެލް

އެމް.އެސްު4

5

ޝަހުލާުރުޝް ީު
ދ

އިންޓަރނަލްުއޮޑިޓަރ

އެމް.އެސްު2

6

ސީނާުރަޝީދު

އެނަލިސްޓް

އެމް.އެސްު2

7

އާޢިޝަތުުޔުޝްފާުޝާކިރު

ރަޖިސްޓްރަރ

އެމް.އެސްު2

8

މަޢާނާުމުމްތާޒް

ފައިނޭންސްުމެނޭޖަރ

އެމް.އެސްު2

9

އާމިނަތުުއަޒީފާ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

އެމް.އެސްު2

11

ނާ
މަރިޔަމްުނަޒްރީ ު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

އެމް.އެސްު2

11

ޒް
އަޙްމަދުުމުއާ ު

އެނަލިސްޓް

އެމް.އެސްު2

12

އާމިނަތުުނަޝްމީުފަޟީ ްު
ލ

ހިއުމަންުރިސޯސްުޑިވެލޮޕްމަންޓްުމެނޭޖަރ

އެމް.އެސްު2

13

އާޢިޝަތުުޝައްފާ ްު
ފ

ޕްރޮކިއުމަންޓްުމެނޭޖަރ

އެމް.އެސްު2

14

ޝަހުލާުއިސްމާޢީލް

ކޯޑިނޭޓަރ

އެމް.އެސްު2

11

ނާދިޔާ ޢަބްދުﷲ

ހެޑްުއޮފްުކޮމިޝަނަރސްުބިއުރޯ

އެމް.އެސްު2

16

ފާޠިމަތުުޒުހު ާު
ދ

ސީނިއަރުއެޑިއުކޭޝަންުއޮފިސަރ

އެމް.އެސްު2

17

ފަރުހާނާުއަބޫބަކު ުު
ރ

ސީނިއަރުރަޖިސްޓްރޭޝަންުއޮފިސަރ

އެމް.އެސްު2

18

އާމިނަތުުސަމްރާ

ސީނިއަރުޕްރޮކިއުމަންޓްުއޮފިސަރ

އެމް.އެސްު2

19

ޢަބްދުﷲ ުއުނައިސް

ސީނިއަރ ޑޭޓާުޕްރޮސެސިންގ އޮފިސަރ

އެމް.އެސްު2

21

މުސްޢަދުުސަޢީދު

ސީނިއަރ ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ

އެމް.އެސްު2

21

މާހާުއަފީފް

ސީނިއަރުލޮޖިސްޓިކްުއޮފިސަރ

އެމް.އެސްު2

22

ޝަހުނީޒާުޝަރީ ްު
ފ

ސީނިއަރުއެޑިއުކޭޝަންުއޮފިސަރ

އެމް.އެސްު2

23

ފާޠިމަތުުސަހު ާު
ލ

ސީނިއަރުފައިނޭންސްުއޮފިސަރ

އެމް.އެސްު2

24

ޒް
އަޙްމަދުުޝިފާ ު

ސީނިއަރުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރ

އެމް.އެސްު2

21

ޔޫޝަޢުުނަސީމް

ސީނިއަރުމީޑިއާުއޮފިސަރ

އެމް.އެސްު2

26

ވިޝާހުުސައީދު

ސީނިއަރުހިއުމަންުރިސޯސްުޑިވެލޮޕްމަންޓްު އެމް.އެސްު2
އޮފިސަރ

27

އާޢިޝަތުުޔުމްނާުރަޝީދު

ސްޓެޓިސްޓިކްސްުއޮފިސަރ

ޖީ.އެސްު4

28

ދު
ރަމްޒިއްޔާުއަޙްމަ ު

ލީގަލްުއެސިސްޓެންޓް

ޖީ.އެސްު4

29

ޔާ
ޔޫސީުއިނާ ު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރ

ޖީ.އެސްު2

10

11

31

ލާ
މަރިޔަމްުސުހައި ު

ފައިނޭންސްުއޮފިސަރ

ޖީ.އެސްު2

31

މް
އަޙްމަދުުއާސި ު

ފައިނޭންސްުއޮފިސަރ

ޖީ.އެސްު2

32

ފާތިމަތުުޝަބާުބާގިރު

ފޮރިންުރިލޭޝަންސްުއޮފިސަރ

ޖީ.އެސްު2

33

ދު
ޝާފިޔާުމުޙައްމަ ު

އެޑިއުކޭޝަންުއޮފިސަރ

ޖީ.އެސްު2

34

އަޙްމަދުުނޫހު

ޕްރޮކިއުމަންޓްުއޮފިސަރ

ޖީ.އެސްު2

31

އަޙްމަދުުނަޝީދު

ޕްރޮކިއުމަންޓްުއޮފިސަރ

ޖީ.އެސްު2

36

ދަހާުއިބްރާހީ ްު
މ

ބިއުރޯުއޮފިސަރ

ޖީ.އެސްު2

37

ޔަޢީޝްުއަމްޖަދު

ރަޖިސްޓްރޭޝަންުއޮފިސަރ

ޖީ.އެސްު2

38

ޒާ
މަރިޔަމްުޝިޔާ ު

ޕަބްލިކްުރިލޭޝަންުއޮފިސަރ

ޖީ.އެސްު2

39

ސާ
ޙަސަންުފާއިގުުމޫ ު

ލޮޖިސްޓިކްުއޮފިސަރ

ޖީ.އެސްު2

41

ޢާއިޝަތުުފިރާ ާު
ޝ

ހިއުމަންުރިސޯސްުޑިވެލޮޕްމަންޓްުއޮފިސަރ

ޖީ.އެސްު2

41

ދު
ޝުޒްރާުމުޙައްމަ ު

ފޮރިންުރިލޭޝަންސްުއޮފިސަރ

ޖީ.އެސްު2

42

ނަޒީހާުޙުސައިން

ހިއުމަންުރިސޯސްުޑިވެލޮޕްމަންޓްުއޮފިސަރ

ޖީ.އެސްު2

43

މަހުދިއްޔާުރުޝްދީ

ހިއުމަންުރިސޯސްުޑިވެލޮޕްމަންޓްުއޮފިސަރ

ޖީ.އެސްު2

44

ފާތިމަތުުރަޝީ ާު
ދ

ޕްލޭނިންގުއޮފިސަރ

ޖީ.އެސްު2

41

ޢަހްމަދުުޝާހި ުު
ދ

މެއިންޓަނަންސްުއޮފިސަރ

އެސް.އެސްު4

46

އަޙްމަދުުޝަރީފް

އެސިސްޓަންޓްުސުޕަވައިޒަރ

އެސް.އެސްު4

47

ން
އަޙްމަދުުހުސައި ު

ޑްރައިވަރ

އެސް.އެސްު4

48

ހް
މުޙައްމަދުުނިސާ ު

ޕިއޯން

އެސް.އެސްު2

49

ހަފީޒާުއިބްރާޙިމް

މަސައްކަތު

އެސް.އެސްު2

11

ޢާއިޝަތުުނަޛީ ާު
ރ

މަސައްކަތު

އެސް.އެސްު2

11

އާސިމާުއިބްރާހިމްުމަނިކު

މަސައްކަތު

އެސް.އެސްު2

ު2.1ކޮމިޝަނުގެުއިދާރީުއޮނިގަނޑުު

12

ު2.1.2ކޮމިޝަނަރސްުބިއުރޯ
ކޮމިޝަނަރ ސްު ބިއުރޯގެު މައިގަނ ޑުު މަސްއޫލިއްޔަތަކީު ކޮމިޝަނުގެު މަސައްކަތްތައްު ހިންގުމުގައިު މެންބަރުންު އަދާކުރަންޖެހޭު
މަސްއޫލިއްޔަތުތައްު އަދާކުރުމަށްު ބޭނުންވާު އިދާރީު އެހީތެރިކަންު ލިބޭނެު އިންތިޒާމްު ހަމަޖައްސައިުު،ކޮމިޝަނާު ގުޅުންު ހުރިު
ޚަބަރުތައްު މީޑިއާު މެދުވެރިކޮށްު ފެތުރުމާއިުު،ކޮމިޝަނުގެު ފޮރިންު ރިލޭޝަނާބެހޭު ކަންކަންު ކުރުމެވެ ު .ކޮމިޝަނަރ ސްު ބިއުރޯު
އެކުލެވިގެންވަނީުު2ޔުނިޓްުހިމެނޭުގޮތަށެވެު.އެއީު-:


ބިއުރޯުސެކްރެޓޭރިއަޓްު



މީޑިއާުސަރވިސްުޔުނިޓްު



ފޮރިންުރިލޭޝަންުޔުނިޓް

ުު2.1.1ހިއުމަންުރިސޯސްު،ފައިނޭންސްުއެންޑްުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންުޑިވިޜަންު
މިު ޑިވިޜަނުގެު މައިގަނ ޑުު މަސްއޫލިއްޔަތަކީު އިލެކްޝަންސްު ކޮމިޝަނުގެު އިދާރީު ހިންގުމަށްު ބޭނުންވާު އިންސާނީު ވަސީލަތްތައްު
ފޯރުކޮށްދިނުމާއިު މުވައްޒަފުންނާބެހޭު އެންމެހައިު މަސައްކަތްތަކާއި ،އިލެކްޝަންސްު ކޮމިޝަނުގެުއިދާރީުމަސައްކަތްތަކާއި ،ބަޖެޓްގެު
މަސައްކަތްތައްު ކުރުމެވެ ު .ހިއުމަންު ރިސޯސްުު،ފައިނޭންސްު އެންޑްު އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންު ޑިވިޜަންު އެކުލެވިގެންވަނީުުު2
ސެކްޝަންުހިމެނޭުގޮތަށެވެު.އެއީ-:
ު
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ހިއުމަންުރިސޯސްުއެންޑްުޕްރޮފެޝަނަލްުޑިވެލޮޕްމަންޓްުސެކްޝަންު



އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންުސެކްޝަން



ފައިނޭންސްުސެކްޝަން

ު2.1.2ލީގަލްުއެފެއާޒްުއެންޑްުޕޮލިޓިކަލްުޕާޓީުރެގިއުލޭޝަންުޑިވިޜަން
މިުޑިވިޜަންގެުމައިގަނޑުުމަސްއޫލިއްޔަތަކީުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުގެުޤާނޫނީުމަސައްކަތްތަކާއި ،އިދާރީުހިންގުމަށްުބޭނުންވާު
މާއްދީު ވަސީލަތްތަކާއިު އަދިު ބޭނުންވާު ޚިދުމަތްތައްު ޤާނޫނާއިުު،ގަވާއިދާު އެއްގޮތަށްު ހޯދައިދިނުމާއިުު،އަދިު ރާއްޖޭގައިު ހިންގާު
ސިޔާސީު ޕާޓީތައްު ރެގިއުލޭޓްކުރުމުގެު މަސައްކަތްތައްު ކުރުމެވެ ު.ލީގަލްު އެފެއާޒްު އެންޑްު ޕޮލިޓިކަލްު ޕާޓީު ރެގިއުލޭޝަންު ޑިވިޜަންު
އެކުލެވިގެންވަނީުު2ސެކްޝަންުހިމެނޭުގޮތަށެވެު.އެއީު-:


ލީގަލްުއެފެއާޒްުސެކްޝަން



ޕްރޮކިޔުމަންޓްުސެކްޝަން



ޕޮލިޓިކަލްުޕާޓީުރެގިއުލޭޝަންުސެކްޝަން

14

ު2.1.4އިލެކްޝަންސްުކޯޑިނޭޝަންުއެންޑްުޕްލޭނިންގުޑިވިޜަންު
މިު ޑިވިޜަންގެު މައިގަނ ޑުު މަސްއޫލިއްޔަތަކީު އިންތިޚާބުތަކާު ބެހޭު ޤާނޫނުތަކުގައިވާު ގޮތުގެު މަތީންުު،މިނިވަންު އިންސާފުވެރިު
އިންތިޚާބުތައްު ބޭއްވުމަށްޓަކައިު އިންތިޚާބުތަކުގެު މަސައްކަތްތައްު ރާވައިު ހިންގައިު ބެލެހެއްޓުމާއި،ކޮމިޝަނުންު ކުރާު
މަސައްކަތްތަކާއިު ދޭު ޚިދުމަތްތައްު ހަރުދަނާު ކުރުމަށްޓަކައިުު،ދުރުު މުސްތަޤްބަލުގެު ރޭވުންތައްު ރާވައިު ކޮމިޝަނުންު ކުރަންު
ކަނ ޑައަޅާފައިވާު ކަންތައްތައްު ކުރެވޭު މިންވަރުު ބަލައިު ވަޒަންު ކުރުމާއިު ،ކޮމިޝަނުގެު އެކިު އެކިު ދާއިރާތަކާު ގުޅޭު ތަފާސްު ހިސާބުު
އެއްކޮށްު ،ބެލެހެއްޓުމާއިު މިކަމާު ގުޅޭު ދިރާސާތައްކޮށްު ޢާންމުު ކުރުމާބެހޭު މަސައްކަތްތައްު ކުރުމެވެ ު .ހަމަމިއާއެކުު އިންތިޚާބުތަކަށްު
މީހުންު ހޭލުންތެރިކުރުމާއިުު،ވޯޓުލާު މަރުކަޒުތަކަށްު އޮފިޝަލުންު ތަމްރީންު ކުރުމުގެު މަސައްކަތްވެސްު ކުރިއަށްު ގެންދާނީު
މިޑިވިޜަނުންނެވެ ު.އިލެކްޝަންސްު ކޯޑިނޭޝަންު އެންޑްު ޕްލޭނިންގު ޑިވިޜަންު އެކުލެވިގެންވަނީ ު ު 2ސެކްޝަންު ހިމެނޭު ގޮތަށެވެު.
އެއީު-:


އިލެކްޝަންުކޯޑިނޭޝަންުސެކްޝަން



ޕްލޭނިންގ ،ސްޓެޓިސްޓިކްސްުއެންޑްުއާކައިވްސްުސެކްޝަން



ސިވިކްުއެންޑްުވޯޓަރުއެޑިއުކޭޝަންުސެކްޝަން
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ު2.1.5ރަޖިސްޓްރޭޝަންުއެންޑްުއައި.ސީ.ޓީުޑިވިޜަންު:
މިުޑިވިޜަނުގެުމައިގަނޑުުމަސްއޫލިއްޔަތަކީުވޯޓުުދިނުމުގެުޙައްޤުލިބިފައިވާުމީހުންގެުރަޖިސްޓަރީުއެކުލަވާލުމާއި ،ބެލެހެއްޓުމާއި،
ސިޔާސީު ޕާޓީތަކުގެު މެންބަރުންގެު ރަޖިސްޓަރީު ބެލެހެއްޓުމާއިުު،ކޮމިޝަނަށްު ބޭނުންވާު އިންފޮމޭޝަންު ޓެކްނޮލޮޖީއާު ގުޅޭު
މަސައްކަތްތައްު ޒަމާނާު އެއްގޮތަށްު ޤާއިމްކޮށްު ދިނުމުގެު އެންމެހައިު މަސައްކަތްތަކެވެ ު .މިު ޑިވިޜަންު އެކުލެވިގެންވަނީުުު1
ސެކްޝަނެއްުހިމެނޭުގޮތަށެވެު.އެއީ-:


ރަޖިސްޓްރޭޝަންުސެކްޝަންު

ު2.1.6އިންޓަރނަލްުއޮޑިޓްުޔުނިޓްު
ކޮމިޝަނުގެު އިދާރާގެު އެކިއެކިު ސެކްޝަންތަކުންު ކުރުމަށްު ކަނ ޑައެޅިފައިވާު މަސައްކަތްތައްު ކުރެވޭު މިންވަރާއިު ފެންވަރުު ބަލައި،
އިންތިޚާބާބެހޭު ކަންކަންު ކުރެވެމުންދަނީު އެކަމާގުޅޭު ޤާނޫނާއިު ގަވާއިދާު އެއްގޮތަށްތޯު ބަލައިު ޗެކްކުރުމާއިު ކޮމިޝަނުގެު އިދާރާއަށްު
ހޯދޭުޚިދުމަތާއިުތަކެތިުޚިދުމަތްުހޯދެނީުއެކަންުކުރަންުއޮންނަުއުޞޫލުތަކާުއެއްގޮތަށްތޯުބެލުމެވެ.

16

އއިުބަދަ ުު
ލ
ު2.2ކޮމިޝަނުގެުމަޤާމްތަކަށްު ަ
ު1328ވަނަުއަހަރުގެުކޮމިޝަނުގެުވަޒީފާއަށްުއަލަށްުގުޅިވަޑައިގެންފައިވާުމުވައްޒަފުން:
މަޤާމް

ން
ކްލެސިފިކޭޝަ ު

ޚް
ވަޒީފާުދެއްވިުތާރީ ު

ނަން

އރޯުއޮފިސަރ
ބި ު

ޖީ.އެސް 3

 7މާރިޗުު1328

ނާދިޔާުޢަ ްބދުﷲ

ދ
ނވިލާ/ސ.ހިތަ ޫު
ސމާ ު
އާ ް

ސސްޓެންޓްުޑިރެކްޓަރ
އެ ި

އސްު2
އެމްެ .

 9އޭޕްރީލްު1328

މ
ޔޫޝަޢުުނަސީ ްު

ރ
ޒެފިރު/ރ.އުނގޫފާ ުު

ފސަރ
ޑއާުއޮ ި
ސީނިއަރުމީ ި

އސްު2
އެމްެ .

ލ
ނޝްމީުފަޟީ ްު
އާމިނަތުު ަ

ލ
ވރު ،ކު.މާ ެު
މު.ޒޭ ަ

ފޒަލް
ނޖުމްުއަ ް
ޔމްުއަ ް
މަރި ަ

ދ
ބދެލިގެ/ސު.ފޭ ޫު
ސަ ު

ނ
ފ ްު
ޔޫސުފްުރިސް ާ

ދ
ފައިންބީޗް/ލު.ފޮނަ ޫު

ދ
މ ުު
ޙއް ަ
މ ަ
ޝުޒްރާު ު

އ
ވއްމުލަ ްު
ޑގެު/ޏު.ފު ަ
ވަ ި

ދ
ޢ ުު
ވިޝާހުުސަ ީ

ދ
ވ ޫު
ރގެު/ގދާ ު.
ރބަހު ު
މީ ު

ނ
ޙސައި ްު
ނަޒީހާު ު

ދ
ސ ،ށު.ފުނަ ޫު
ދރެ ްު
އު ަ

ދ
ޝ ީު
ދއްޔާުރު ް
މަހު ި

ދ
ވގެު/ކު.ކާށި ޫު
ޅ ާ
ފިނިރޯ ި

ޒ
ޒވާުރި ާު
އަ ް

ދާއިމީުއެޑްރެސް
ސދޮށުގެ/
ކެޔޮގަ ް
ދ
ރދޫުފޭ ޫު
ސު.މަ ަ

ސސްު
މންުރި ޯ
ހިއު ަ
މންޓްުމެނޭޖަރ
ޑިވެލޮޕް ެ
ސސްު
މންުރި ޯ
ހިއު ަ
މންޓްުއޮފިސަރ
ޑިވެލޮޕް ަ
ރސޯސްު
އމަންު ި
ސީނިއަރުހި ު
މންޓްުއޮފިސަރ
ޑިވެލޮޕް ަ
ޕަބްލިކްުރިލޭޝަންު
އޮފިސަރ
ރސޯސްު
އމަންު ި
ސީނިއަރުހި ު
މންޓްުއޮފިސަރ
ޑިވެލޮޕް ަ
ސސްު
މންުރި ޯ
ހިއު ަ

ޕރީލްު1328
 00އޭ ް

އސްު3
އެމްެ .

 6މެއިު1328

ޖީ.އެސް 3

 6މެއިު1328

އެމް.އެސްު2

ޖީ.އެސް 3
އެމް.އެސްު2

 08ޖޫންު1328

 02މެއިު1328
 0ޑިސެމްބަރ 1328

ޖީ.އެސް 3

 0ޑިސެމްބަރ 1328

ޖީ.އެސް 3

 0ޑިސެމްބަރ 1328

ދ
ޝ ާު
ފާޠިމަތުުރަ ީ

ދ
ބ ޫު
ސދޫގެު/ލު.ދަނ ި
އި ް

ފސަރ
ޕްލޭނިންގުއޮ ި

ޖީ.އެސް 3

 0ޑިސެމްބަރ 1328

ނ
އޛްހާ ްު
ސއިންު ަ
ޙު ަ

ގު.ލަކީރުުު/ކ.މާލެ

އއިޓީުއޮފިސަރ
ސީނިއަރު ަ

އެމް.އެސްު2

 03ޑިސެމްބަރ 1328
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މންޓްުއޮފިސަރ
ޑިވެލޮޕް ަ
ސސްު
މންުރި ޯ
ހިއު ަ
މންޓްުއޮފިސަރ
ޑިވެލޮޕް ަ

ތކާ ހުރެ ވަކިކުރެވިފައިވާުމުވައްޒަފުން
ު1328ވަނަުއަހަރުގެުކޮމިޝަނުގެުވަޒީފާއިންުއެކި އެކި ސަބަބު ަ
#

ނަން

2

އިބްރާހިމްުއާމިރު

1

ޙުސައިންު
ލް
ފައިޞަ ު

2

ލީ
އަޙްމަދުުޢަ ު

4

ން
ޢަލީުޙުސައި ު

ދާއިމީުއެޑްރެސް
އަތަގަސްދޮށުގެުު/
ދޫ
ބ.ތުޅާ ު

ސާޒްވީންު/މ.މުލައް

މަޤާމް
ސިސްޓަމްު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

ޝަ
ކްލެސިފިކޭ ު
ން
އެމްު.އެސްު2

ވަޒީފާުވަކިކުރެއްވިު ވަޒީފާއިންުވަކިކުރެއްވިު
ޚް
ތާރީ ު

ސަބަބު

ު11ޖަނަވަރީު

ވަޒީފާއިންު

1328

ވަކިވެވަޑައިގަތުމަށްު
ން
އެދިވަޑައިގަތުމު ު

އެސިސްޓެންޓްު
ޑިރެކްޓަރ

އެމްު.އެސްު2

ު20ފެބްރުއަރީު
1328

ނޮވެމްބަރުގެު/ސު.

ސެކްރެޓަރީު

ު02ފެބްރުވަރީު

ދޫ
ހިތަ ު

ލް
ޖެނެރަ ު

1328

ވަޒީފާއިންު
ވަކިވެވަޑައިގަތުމަށްު
ން
އެދިވަޑައިގަތުމު ު
ވަޒީފާއިންު
ވަކިވެވަޑައިގަތުމަށްު
ން
އެދިވަޑައިގަތުމު ު
ޤާނޫނުުނަންބަރުު:
(ު1/1338ވަޒީފާއާއިު
ބެހޭުޤާނޫނު)ުގެުު12

ދޫ
ފިނިރޯޅިު/ދ.ބަނޑި ު

ޕްލޭނިންގު
އޮފިސަރ

ޖީ.އެސް 3

ު06މާރިޗުު

ވަނަުމާއްދާގެު(ށ)ުގެު

1328

(ު)2އަށްުރިޢާޔަތްކޮށްު
ވަޒީފާއިންުވަކިކުރުމަށްު
ކޮމިޝަނުންުނިންމުމާު
ގުޅިގެން.

ސީނިއަރުހިއުމަންު
5

ރީސަންުއަބްދުﷲު
ގް
ޝަފީ ު

ޔު
މ.ފްލައިޓްވި ު

ރިސޯސްު
ޑިވެލޮޕްމަންޓްު

އެމް.އެސް 0

ު32އޭޕްރީލްު
1328

އޮފިސަރ
ސީނިއަރުހިއުމަންު
6

މާ
މަރިޔަމްުނާޢި ު

ދޫ
އިރަމާގެ/ބ.ދަރަވަން ު

7

މް
ނަޒްމާުނިޘާ ު

ދޫ
އަތަމާގެ/ސ.ފޭ ު

ރިސޯސްު
ޑިވެލޮޕްމަންޓްު

އެމް.އެސްު2

ުު21ޖުލައިު
1328

އޮފިސަރ

18

ޓްރޭނިންގު
ކޯޑިނޭޓަރ

ވަޒީފާއިންު
ވަކިވެވަޑައިގަތުމަށްު
ން
އެދިވަޑައިގަތުމު ު
ވަޒީފާއިންު
ވަކިވެވަޑައިގަތުމަށްު
ން
އެދިވަޑައިގަތުމު ު
ވަޒީފާއިންު

އެމް.އެސްު2

ު00ޖުލައިު1328

ވަކިވެވަޑައިގަތުމަށްު
ން
އެދިވަޑައިގަތުމު ު

#

ނަން

ދާއިމީުއެޑްރެސް

މަޤާމް

ން
ކްލެސިފިކޭޝަ ު

8

ޠު
ޢަލީުނަޝާ ު

ދޫ
ހާލި/އއ.ފެރި ު

ޑިރެކްޓަރ

އީ.އެކްސްު2

ވަޒީފާުވަކިކުރެއްވިު ވަޒީފާއިންުވަކިކުރެއްވިު
ޚް
ތާރީ ު

ސަބަބު
ވަޒީފާއިންު

9

މަރްޔަމްުއަންޖުމްު
ލު
އަފުޒަ ު

ހިއުމަންުރިސޯސްު
ދޫ
ސަބުދެލިގެ ،ސ.ފޭ ު

ޑިވެލޮޕްމަންޓްު

ޖީ.އެސް 3

އޮފިސަރ

ުު02ޖުލައިު

ވަކިވެވަޑައިގަތުމަށްު

1328

ން
އެދިވަޑައިގަތުމު ު

ު03އޯގަސްޓްު
1328

23

ން
ޔޫސުފްުރިސްފާ ު

22

ޟާ
އަޒުވާުރި ު

21

ޒީ
ޢިލްމާުފައު ު

ފައިންބީޗްުު/
ދޫ
ލ.ފޮނަ ު

ޑިވެލޮޕްމަންޓްު

އެމް.އެސްު2

ު29ސެޕްޓެންބަރުު
1328

އޮފިސަރ

19

ކެއުގަސްދޮށުގެުު/
ދޫ
ސ.މަރަދޫފޭ ު

ބިއުރޯުއޮފިސަރ

މ.ކޮރަލްގާރޑެންުު/

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްު

ލެ
ކ.މާ ު

އޮފިސަރ

ވަކިވެވަޑައިގަތުމަށްު
ން
އެދިވަޑައިގަތުމު ު
ޕްރޮބޭޝަންުމުއްދަތުގެު

ސީނިއަރުހިއުމަންު
ރިސޯސްު

ވަޒީފާއިންު

މަސައްކަތަށްު
ބެލުމަށްފަހުުދާއިމީު
ނުކުރުމަށްު
ކޮމިޝަނުންުނިންމުން.

ޖީ.އެސް 3

ޖީ.އެސް 3

ު20އޮކްޓޯބަރު
1328

ު20އޮކްޓޯބަރު
1328

ވަޒީފާއިންު
ވަކިވެވަޑައިގަތުމަށްު
ން
އެދިވަޑައިގަތުމު ު
ވަޒީފާއިންު
ވަކިވެވަޑައިގަތުމަށްު
ން
އެދިވަޑައިގަތުމު ު

ު1328ވަނަުއަހަރުގެުކޮމިޝަނުގެުމުވައްޒަފުންގެުމަޤާމްތަކަށްުއައިސްފައިވާުބަދަލު

#

ނަން

މަޤާމް

ން
ކްލެސިފިކޭޝަ ު

1

ޒާ
އަޒްވާުރި ު

ބިއުރޯުއޮފިސަރ

ޖީ.އެސްު2

2

ނާދިޔާުއަބްދުﷲ

ހެޑްުއޮފްު

އެމް.އެސްު2

3

މް
ޔޫޝައުުނަސީ ު

4

އާމިނަތުުނަޝްމީު

ހިއުމަންުރިސޯސްު

ލް
ފަޞީ ު

ޑިވެލޮޕްމަންޓްު

ވަޒީފާުދެއްވިު

ކުރިންުމަޤާމްުއޮތްު މިހާރުުމަޤާމްުއޮތްު

ޚް
ތާރީ ު

ން
ސެކްޝަ ު

ު37މާރިޗުު

ން
ސެކްޝަ ު
ރޯ
ކޮމިޝަނަރސްުބިއު ު

1328

ރޯ
ކޮމިޝަނަރަސްުބިއު ު

ސީނިއަރުމީޑިއާު

އެމް.އެސްު2

އޮފިސަރ

ު39އޭޕްރިލްު

ސިވިކްު

1328

ން
އެޑިއުކޭޝަ ު

ު22އޭޕްރިލްު

އައި.ސީ.ޓީ

ރޯ
ކޮމިޝަނަރސްުބިއު ު

ރޯ
ކޮމިޝަނަރސްުބިއު ު

1328
އެމް.އެސްު2

ު36މެއިު1328

ޒް
ލީގަލްުއެފެއަރ ު

ހިއުމަންުރިސޯސްުު

މެނޭޖަރ
5

މަރިޔަމްުއަންޖުމްު

ހިއުމަންުރިސޯސްު

ލް
އަފްޒަ ު

ޑިވެލޮޕްމަންޓްު

ޖީ.އެސްު2

ު36މެއިު1328

ހިއުމަންުރިސޯސްު

ހިއުމަންުރިސޯސްު

އޮފިސަރ
6

ން
ޔޫސުފްުރިސްފާ ު

7

ދު
ޝުޒްރާުމުހައްމަ ު

8

ދު
ވިޝާހުުސައީ ު

ސީނިއަރުހިއުމަންު

އެމް.އެސްު2

ު21ޖޫންު1328

ހިއުމަންުރިސޯސްު

ހިއުމަންުރިސޯސްު

ރިސޯސްު
ޑިވެލޮޕްމަންޓްު
އޮފިސަރ
ޕަބްލިކްުރިލޭޝަންު

ޖީ.އެސްު3

ު20މެއިު2018

އޮފިސަރ

ސީނިއަރުހިއުމަންު
ރިސޯސްު
ޑިވެލޮޕްމަންޓްު
އޮފިސަރ

20

ޝަ
އެޑްމިނިސްޓްރޭ ު

ން
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަ ު

ން

އެމް.އެސްު2

ު31ޑިސެމްބަރު
1328

ހިއުމަންުރިސޯސްު

ހިއުމަންުރިސޯސްު

#

ނަން

މަޤާމް

ން
ކްލެސިފިކޭޝަ ު

9

ން
ނަޒީހާުހުސައި ު

ހިއުމަންުރިސޯސްު

ޖީ.އެސްު2

10

މަހުދިއްޔާު

ހިއުމަންުރިސޯސްު

ދީ
ރުޝް ު

ޑިވެލޮޕްމަންޓްު

ޑިވެލޮޕްމަންޓްު

ވަޒީފާުދެއްވިު

ކުރިންުމަޤާމްުއޮތްު މިހާރުުމަޤާމްުއޮތްު

ޚް
ތާރީ ު

ން
ސެކްޝަ ު

ން
ސެކްޝަ ު

ު31ޑިސެމްބަރު

ހިއުމަންުރިސޯސްު

ހިއުމަންުރިސޯސްު

1328

ު

ު

ު31ޑިސެމްބަރު

ކޮމިޝަނަރސްު

ހިއުމަންުރިސޯސްު

1328

ބިއުރޯ

ު

ޕްލޭނިންގ

ޕްލޭނިންގ

އޮފިސަރ
ޖީ.އެސްު2

އޮފިސަރ
11

ދާ
ފާތިމަތުުރަޝީ ު

ޕްލޭނިންގުއޮފިސަރ

ޖީ.އެސްު2

12

ހުސެއިންު

ސީނިއަރުއައިޓީު

އެމް.އެސްު2

އަޛްހާން

އޮފިސަރ

ު31ޑިސެމްބަރު
1328

21

ު12ޑިސެންބަރު

ހިއުމަންުރިސޯސްު

1328

ު

އައި.ސީ.ޓީ

ު2.4ރާއްޖެއިންުބޭރުގައިުހިންގުނުުތަމްރީނުުޕްރޮގްރާމްތައްު
މް
ޕްރޮގްރާ ު

ގައުމު

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

އިންޑިއާ

މް
ޕްރޮގްރާ ު

އިލެކްޓޯރަލްުސްޓަޑީސްު
މް
ޕްރޮގްރާ ު

އާ
އިންޑޮނޭޝި ު

ން
ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިުމުވައްޒަފު ު



ލް
އެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓަރުޙުސެއިންުފައިސަ ު



ސީނިއަރުލީގަލްުއޮފިސަރުރިފްއަތުުޢަބްދުﷲ



ކޮމިޝަނުގެުނައިބްުރައީސްުއަމްޖަދުު
ފާ
މުޞްޠަ ު



ކޮމިޝަނުގެުމެންބަރުުއިސްމާޢިލްުޙަބީބުު

މުއްދަތު

ޖަނަވަރީުު8ންު29

ޖުލައިުު15ންު19

މް
ޢަބްދުއްރަޙީ ު

އިލެކްޝަންުސްޓަޑީު
މް
ޕްރޮގްރާ ު



ކޮމިޝަނުގެުރައީސްުއަޙްމަދުުޝަރީފް



ކޮމިޝަނުގެުމެންބަރުުއިސްމާޢިލްުޙަބީބުު
މް
ޢަބްދުއްރަޙީ ު

ޗައިނާ


ކޮމިޝަނުގެުމެންބަރުުއަޙްމަދުުއަކްރަމް



ޠު
ޑިރެކްޓަރުޢަލީުނަޝާ ު

ޖުލައިުު2ންު7

ު2.5ރާއްޖެއާއިުރާއްޖޭންުބޭރުންުބައިވެރިވިުސެމިނަރު،ޖަލްސާުވާރކްޝޮޕްތައްު

މް
ޕްރޮގްރާ ު

ގައުމު

ން
ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިުމުވައްޒަފު ު

މުއްދަތު

ު26ވަނަު"އިލެކްޓޯރަލްު

ލް
ޕޯޗުގަ ު



ފާ
ނައިބުުރައީސްުުއަމްޖަދުުމުޞްޠަ ު

މެއިުު18ންު23

ު4ވަނަު"އިލެކްޓޯރަލްު

ކާ
ސްރީލަން ު



އެކްޓިންގުސެކްރެޓަރީުޖެނެރަލްު

ު1328އޮގަސްޓްުު17ންުު18

ސްޓޭކްހޯލްޑަރސް"ުފޯރަމް

ދު
ޢަބްދުއްރަޙްމާންުޞަލާޙްުރަޝީ ު


22

ޒް
އެނަލިސްޓްުޢަހްމަދުުމުއާ ު

ށް
ގެުނިޔަލަ ު

މް
ޕްރޮގްރާ ު

ގައުމު

ު6ވަނަު"ނޭޝަނަލްު

ކެމްބޯޑިއާ

އެސެމްބްލީުއޮފްުކެމްބޯޑިއާ"

ން
ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިުމުވައްޒަފު ު


ފާ
ނައިބުުރައީސްުުއަމްޖަދުުމުޞްޠަ ު



ކޮމިޝަނުގެުމެންބަރުުއިސްމާޢިލްުޙަބީބުު

މުއްދަތު
ޖުލައިުު19ންުއޮގަސްޓްު2

މް
ޢަބްދުއްރަޙީ ު

ސް
ފޯރަމްުއޮންުއިންޑިޕެންޑެންސްު ފިލިޕީން ު



މެންބަރުުއަޙްމަދުުއަކްރަމް



އެކްޓިންގުސެކްރެޓަރީުޖެނެރަލްު

އޮކްޓޯބަރުު8ންު23

ދު
ޢަބްދުއްރަޙްމާންުޞަލާޙްުރަޝީ ު

އިލެކްޝަންސްުމެނޭޖްމަންޓްު
ބޮޑީސްުއެންޑްުއިލެކްޝަންސްު
ޓީ
ސެކިއުރި ު

ު2.6ރާއްޖެއިންުބޭރުގެުއިންތިޚާބުތައްުއޮބްޒާވްުކުރުންު
މް
ޕްރޮގްރާ ު

ގައުމު

ލޯކަލްުއޮތޯރިޓީސްު

ކާ
ސްރީލަން ު

ން
ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިުމުވައްޒަފު ު


އިލްކެޝަންސްުއިންު

އާ
މެލޭޝި ު

އިންތިޚާބު
ޖޯޖިއާގެުރިޔާސީުއިންތިޚާބުު

ފެބުރުވަރީުު6ންު21

މް
ޢަބްދުއްރަޙީ ު

ސްރީލަންކާު1328
މެލޭޝިއާގެުު24ވަނަުޢާންމުު

ކޮމިޝަނުގެުމެންބަރުުއިސްމާޢިލްުޙަބީބުު

މުއްދަތު

އު
ޖޯޖި ާ

1328



ޒް
އެނަލިސްޓްުއަޙްމަދުުމުއާ ު



ކޮމިޝަނުގެުރައީސްުއަޙްމަދުުޝަރީފް



ކޮމިޝަންުމެންބަރުުއަޙްމަދުުއަކްރަމް



ފާ
ނައިބުުރައީސްުއަމްޖަދުުމުޞްޠަ ު



ކޮމިޝަނުގެުމެންބަރުުއިސްމާޢިލްުޙަބީބުު

މެއިުު6ންު23

އޮކްޓޯބަރުު16ންު18

މް
ޢަބްދުއްރަޙީ ު
ބު
ގައުމީުމަޖިލިސްުއިންތިޚާ ު

ޝް
ބަންގްލަދޭ ު



ފާ
ނައިބުުރައީސްުުއަމްޖަދުުމުޞްޠަ ު



އެކްޓިންގުސެކްރެޓަރީުޖެނެރަލްު
ދު
ޢަބްދުއްރަޙްމާންުޞަލާޙްުރަޝީ ު

23

ޑިސެމްބަރުު18ންު22

ު2.7ބޭރުގެުފަރާތްތަކާއެކުުބޭއްވިުބައްދަލުވުންތައްު
ތއް
ފދުތަކާުއެކުުބޭއްވިުބައްދަލުވުން ަ
ނބަރުންނާއިުބޭރުުގައުމުތަކުގެުވަ ް
އިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުގެުމެ ް

" އޮފީސްު އޮފްު ދަު ހައިކޮމިޝަނަރ ު ފޯު ހިއުމަންު
ރައިޓްސް"ު ގެު ޗީފްު އޮފްު ދަު ބްރާންޗުު އިންު ރޫލްު އޮފްު
ލޯ ،އީކުއާލިޓީުއެންޑްުނަން-ޑިސްކްރިމިނޭޝަންގެުމިސްު.
މޯނާުރޭޝްވާމިއާުބައްދަލުކުރެއްވުން.
()18.31.1328

” ުޔޫރަޕިއަންު
ކަނ

ޔޫނިއަން"

ޑައަޅާފައިވާު

އިންު

ދިވެހިރާއްޖެއަށްު

އެމްބެސެޑަރ

އިލެކްޝަންސްު

ކޮމިޝަނުގެުމެންބަރުންނާުބައްދަލުކުރެއްވުން.
()20.31.1328

ދިވެހިރާއްޖޭގެު ސިޔާސީު މަސްރަހުު ދިރާސާކުރުމަށްު
އިންޓަރު-ޕާލިމެންޓަރީު ޔޫނިއަންގެު މިޝަންު އިލެކްޝަންސްު
ކޮމިޝަނާުބައްދަލުކުރެއްވުންު.
()20.33.1328
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" މިޝަންު އޮފްު ޔުނައިޓެޑްު ނޭޝަންސް" ު އާއިު އެކުު
އިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނާއިުބައްދަލުކުރެއްވުންު.

)(27.3.2018

މެލޭޝިއާގެު އިލެކްޝަންސްު ކޮމިޝަނުގެު ރައީސްއާއި،
ދިވެހިރާއްޖޭގެު

އިލެކްޝަންސްު

ކޮމިޝަނުގެު

ރައީސްު

ބައްދަލުކުރެއްވުންު.
)(7.5.2018

ރިޔާސީު އިންތިޚާބުުު ުު1 3 2 8ގެު މަސައްކަތްތަކާު ގުޅިގެންު
މިހާރުު އިލެކްޝަންސްު ކޮމިޝަނުންު ކުރަމުންދާު އަދިު
ކުރިއަށްު ހުރިު މަސައްކަތްތަކާު ގުޅޭގޮތުންު ޔޫ .އެންގެު
ވަފުދާއިުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުންުބައްދަލުކުރެއްވުންު.
)(9.8.2018
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ރިޔާސީު އިންތިޚާބު ު ު 1328ގެު ރަސްމީު ނަތީޖާު އިޢުލާންކުރުމާު ގުޅިގެން،

ދިވެހިރާއްޖޭގެު އެވަގުތުގެު މަސްރަޙާއިު ކޮމިޝަނަށްު

މިހާރުުކުރިމަތިވަމުންދާުތުހުމަތުތަކާުބެހޭގޮތުންުޔޫރަޕިއަންުޔޫނިއަންގެުވަފުދާއެކުުބޭއްވިުމަޝްވަރާކުރެއްވުންު.

()38.23.1328

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

()12.22.1328

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

()32.21.1328
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ރިޔާސީު އިންތިޚާބު ު ު 1328އާު ގުޅިގެންނާއިު ކުރިއަށްު އޮތްު ރައްޔިތުންގެު މަޖިލީހުގެު އިންތިޚާބަށްު އިލެކްޝަންސްު ކޮމިޝަނުންު
ކުރަމުންދާު މަސައްކަތްތަކާު މެދުު މަޝްވަރާކުރުމަށްު ޔޫ .އެންގެު އެސިސްޓެންޓްު ސެކްރެޓަރީު ޖެނެރަލްު އިލެކްޝަންސްު ކޮމިޝަނާު
ބައްދަލުކުރެއްވުންުު.

()21.21.1328

އި
ު.4ސިޔާސީުޕާޓީތަކާބެހޭުބަ ު
ު4.2ސިޔާސީުޕާޓީތަކުގެުދަފްތަރު
އެހެންު އަހަރުތަކެކޭވެސްު އެއްފަދައިންު މިު އަހަރުވެސްު ސިޔާސީު ޕާޓީތަކުގެު ދަފްތަރުު ބެލެހެއްޓުމުގެު މަސައްކަތްު ކުރެވުނެވެު.
އެގޮތުންު ސިޔާސީު ޕާޓީގެު ޤާނޫނުގެުު ުު2 6ވަނަު މާއްދާގެުު ުު5 ،4 ،2 ،1 ،2ގައިު ބުނެފައިވާު ކަންކަންު ފުރިހަމަކުރެވިުު،ސިޔާސީު
ޕާޓީތަކުންުހޯދަންޖެހޭުމަޢުލޫމާތުުހޯދުމަށްުލިޔުމުންުއެދި ،ދަފްތަރުުވަނީުއަޕްޑޭޓްުކުރެވިފައެވެ.
ނގެުޢަދަދުު-:
 22ޑިސެމްބަރުު1328އާުހަމައަށްުސިޔާސީުޕާޓިތަކުގެުމެންބަރު ް
ސިޔާސީުޕާޓީ

ދު
މެމްބަރުންގެުޢަދަ ު

ޓީ
މޯލްޑިވިއަންުޑިމޮކްރެޓިކްުޕާ ު

19652

ޓީ
ދިވެހިުރައްޔިތުންގެުޕާ ު

2221

ޓީ
ޖުމްހޫރީުޕާ ު

23527

ޓީ
ޢަދާލަތުުޕާ ު

6721

މޯލްޑިވްސްުޑިވޮލޮޕްމެންޓްުއެލައެންސް

23661

ޕްރޮގްރެސިވްުޕާޓީުއޮފްުމޯލްޑިވްސް

48222

ު4.1ސިޔާސީުޕާޓީތަކުގެުދަފްތަރަށްުއައިުބަދަ ުު
ލ
ސިޔާސީު ޕާޓީތަކުގެު އިސްު މެންބަރުންނާއިު ކައުންސިލްު މެންބަރުންގެު ލިސްޓަށްު އަންނަު ބަދަލުތައްު ސިޔާސީު ޕާޓީތަކުންު
އެންގުމުން ،އެބަދަލުތައްުވާނީުދަފްތަރުގައިުހިމަނާފައެވެ.
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ު4.2ސިޔާސީުޕާޓީތަކުގެުމެންބަރުންގެުރަޖިސްޓަރީު
ވޭތުވެދިޔަު އަހަރުތަކެކޭު އެއްފަދައިންު މިު އަހަރުވެސްު ސިޔާސީު ޕާޓީތަކަށްު މެމްބަރުންު ވެއްދުމާއިު ވަކިކުރުމުގެު މަސައްކަތްު ކުރެވި،
ސިޔާސީު ޕާޓީތަކުގެު މެމްބަރުންގެު ރަޖިސްޓަރީއަށްު އަންނަު ބަދަލުތައްު ވަނީު ބެލެހެއްޓިފައެވެ ު .މިގޮތުންު ސިޔާސީު ޕާޓީތަކުންު
ހުށަހަޅާު މެމްބަރ ޝިޕްު ފޯމުތަކުގައިު ޖަހާފައިވާު އިނ ގިލީގެު ނިޝާންު ކަށަވަރުކުރުމުގެު މަސައްކަތްު މޯލްޑިވްސްު ޕޮލިސްު
ސަރ ވިސްއަށްު ހުށަހަޅައިގެންު ކުރެވުނެވެ ު.އިނ ގިލީގެު ނިޝާންު ވެރިފައިު ކުރެވިގެންު އައިު ފޯމުތަކުގެު ތެރެއިންު ސައްޙަވިު ފޯމާއިު
ބާޠިލުވިުފޯމުތަކުގެު ޢަދަދުު ޕާޓީތަކާު ޙިއްސާު ކުރެވި ،ބާޠިލުވިުފޯމުތައްު ބާޠިލުވިު ސަބަބުު ބަޔާންކޮށްު ޕާޓީތަކަށްު ރައްދުު ކުރެވިފައިު
ވާނެއެވެު.
ސިޔާސީު ޕާޓީއަކުންު އެޕާޓީގެު ދަފްތަރުންު މެންބަރުކުު އުނިކުރުމަށްު އެދުމުންނާއިު އަމިއްލަު ފަރާތަކުންު ު،އެފަރާތެއްު
ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާު ސިޔާސީު ޕާޓީއިންު ވަކިކުރުމަށްު އެދިު ފޯމުު ހުށަހެޅުމުންު އެފަރާތްތައްު ވަނީު ޕާޓީއިންު ވަކިކޮށްދެވިފައެވެު.
އަމިއްލަު ފަރާތްތަކުންު ސީދާު އިލެކްޝަންސްު ކޮމިޝަނަށްު ހުށަހަޅައިގެންު ސިޔާސީު ޕާޓީއިންު ވަކިވުމަށްު އެދުމުންު
ވަކިކުރެވިފައިވާނީު ސީޔާސީު ޕާޓީގައިު ވަކިކޮށްދިނުމަށްު އެދުމުންު ވަކިކޮށްު ނުދީގެންު ހުށަހަޅާފައިވާނަމަު ނުވަތަ ނޭނ ގިު ސިޔާސީު
ޕާޓީއެއްގައިު ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާނަމަު ނުވަތަު ވަކިވާންު އެދޭު ސަބަބަކީު ު ޒަރޫރީު ސަބަބެއްު ކަމުގައިު ވާނަމައެވެ ު .މިު ނޫންު
ޙާލަތްތަކުގައިު ސިޔާސީު ޕާޓީއަކުންު ވަކިވުމަށްު އެދިު ހުށަހަޅަންު ހަމަޖެހިފައިވަނީު ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާު ސިޔާސީު ޕާޓީއަކަށެވެު.
މީގެު އިތުރުންވެސްު ސިޔާސީު ޕާޓީއެއްގައިު ރަޖިސްޓަރީވެފައިު ނުވާކަމުގެު ލިޔުންު ހޯދުމަށްު އެދިު ހުށަހެޅިު ފަރާތްތަކަށްު އެލިޔުންު
ދޫކުރުމުގެުމަސައްކަތްވެސްުކުރެވުނެވެ.
ޕާޓީގެު އަސާސީު ޤަވާއިދާއިު ސުލޫކީު މިންގަނ ޑުތަކާއިު ޚިލާފުވުމުގެު ސަބަބުންު މެންބަރުންު ޕާޓީއިންު ވަކިކޮށްދިނުމަށްު އެދިު ޕާޓީއިންު
ހުށަހެޅުމުންު އެު ފަރާތްތައްު ވަނީު ޕާޓީގެު ރަޖިސްޓަރީއިންު އުނިކުރެވިފައެވެ ު .މިގޮތުންު އުނިކުރެވޭު މެންބަރުކީު ރައްޔިތުންގެު
މަޖިލީހުގެު އިއްޒަތްތެރިުމެންބަރުއްު ކަމުގައިވާނަމަ،
އިދާރާއަށްުވާނީުއެންގިފައެވެ
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އެުމެންބަރުއްު ޕާޓީންު ވަކިކުރެވުނުކަންު އެޕާޓީއަށާއިު ރައްޔިތުންގެު މަޖިލީހުގެު

ު4.4ސިޔާސީުޕާޓީތަކުންުހުށަހަޅާުއޮޑިޓްުރިޕޯޓުުއަދިުއަހަރީުރިޕޯޓުު
އަހަރީ ރިޕޯޓުު

އަހަރީ ރިޕޯޓުުލިބުނުު

އޮޑިޓް ރިޕޯޓުު

އޮޑިޓް ރިޕޯޓުުލިބުނުު

ޚު
ލިބެންޖެހޭުތާރީ ު

ޚު
ތާރީ ު

ޚު
ލިބެންޖެހޭުތާރީ ު

ޚު
ތާރީ ު

ު00މާރިޗުު1328

ު00މާރިޗުު1328

ު08މެއިު1328

ު15އޭޕްރީލްު1328

2

ޓީ
ދިވެހިރައްޔިތުންގެުޕާ ު

ު00މާރިޗުު1328

ު29އޭޕްރީލްު1328

ު08މެއިު1328

ު24ނޮވެންބަރުު1328

3

ޓީ
ޢަދާލަތުުޕާ ު

ު00މާރިޗުު1328

ު08މެއިު1328

ު00މެއިު1328

4

ޓީ
ޖުމްހޫރީުޕާ ު

ު00މާރިޗުު1328

ު00މާރިޗުު1328

ު08މެއިު1328

ު19މާރިޗުު1328

ު00މާރިޗުު1328

ު32މާރިޗުު1328

ު08މެއިު1328

ު38މާރިޗުު1328

ު08މެއިު1328

ު34ފެބްރުވަރީު1328

#

1

5
6

ން
ޕާޓީގެ ނަ ު
ދިވެހިރައްޔިތުންގެު
ޓީ
ޑިމޮކްރެޓިކްުޕާ ު

ޕްރޮގްރެސިވްުޕާޓީުއޮފްު
ސް
މޯލްޑިވް ު
މޯލްޑިވްސްުޑެވެލޮޕްމަންޓްު
އެލައެންސް

ު00މާރިޗުު1328

ު80ފެބްރުވަރީު
1328

ު04ފެބްރުވަރީު
1328

ު4.5ސިޔާސީުޕާޓީތައްުޖޫރިމަނާުކުރުންު
ޤާނޫނުުނަންބަރު ު  (ު 4/1322ސިޔާސީު ޕާޓީގެު ޤާނޫނު)ު ގެ ު ު 48ވަނަުމާއްދާއިންުއިލެކްޝަންސްު ކޮމިޝަނަށްުލިބިފައިވާު ބާރުގެު
ދަށުންުއަންނަނިވިުސަބަބުތަކާހުރެުއަންނަނިވިުސިޔާސީުޕާޓީތައްުވަނީުޖޫރިމަނާުކުރެވިފައެވެު.
ޓީ
ޖޫރިމަނާުކުރެވުނުުޕާ ު

ޖޫރިމަނާގެު

ސަބަބު
ސިޔާސީުޕާޓީގެުޤާނޫނުގެުު7ވަނަުމާއްދާގެު(ހ)ގެު(ު)1އާއިުު44ވަނަު

ޓީ
ދިވެހިރައްޔިތުންގެުޑިމޮކްރަޓިކްުޕާ ު

ުު60,000

މާއްދާގެު(ޅ)ުއާއިު،ސުލްޙަވެރިކަމާއެކުުއެއްވެުއުޅުމުގެުމިނިވަންކަމުގެުޤާނޫނާު

ޔާ
ރުފި ު

ޚިލާފަށްުއެޕާޓީގެުރަސްމީުޓުވިޓަރުއެކައުންޓުގައިުު1327އޮގަސްޓުުު25
ތީ
ދުވަހުގެުު26:23ފުލުސްުއޮފީސްުކުރިމައްޗަށްުއެއްވުމަށްުގޮވާލާފައިވަ ު
ސިޔާސީުޕާޓީގެުޤާނޫނުގެުު7ވަނަުމާއްދާގެު(ހ)ގެު(ު)1އާއިުު45ވަނަު

ޕްރޮގްރެސިވްުޕާޓީުއޮފްުމޯލްޑިވްސް

75,333

މާއްދާގެު(ޅ)ުއާއި ،ހު.ހުރަފަުކުރިމަތީގައިުކޮންމެުރެޔަކުުއެއްވެުރިޔާސީު
އިންތިޚާބާއިުބެހޭގޮތުންުރައްޔިތުންގެުހިތްތަކުގައިުޝައްކުުއުފެދޭގޮތަށްުއަދިު
ތީ
ޤައުމުގެުމަސްލަހަތުުގެއްލޭގޮތަށްުބައެއްފަރާތްތަކުންުވާހަކަދައްކަމުންުގެންދާ ު
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ު4.6ސިޔާސީުޕާޓީތަކާުމުޢާމަލާތްުކުރުން
ކުރީުއަހަރުތަކެކޭވެސްުއެއްފަދައިންުޕާޓީގެުއޮފީސްުހުޅުވާފައިުނެތުމުގެުސަބަބުންުބައެއްުސިޔާސީުޕާޓީތަކަށްުރައްދުކުރަންުޖެހޭު
ލިޔެކިޔުންުރައްދުުކުރެވިފައިނުވާތީުއާއިުކޮންޓެކްޓްުލިސްޓަށްުއައިސްފައިވާުބަދަލުތައްުމިކޮމިޝަނާުހިއްސާކޮށްފައިނުވާތީ ،ހުރިހާު
ޕާޓީއަކަށްުވެސްުމިކަންުލިޔުމުންުއެންގުމަށްުވާނީުސިޓީއިންުއެދިފައެވެ.

ު4.7ސިޔާސީުޕާޓީތައްުއުވާލުމާއިުއިޢާދަުކުރުންު
ުު132 8ވަނަު އަހަރުު ސިޔާސީު ޕާޓީު އުފެއްދުމަށް ު ުު6ފަރާތަކަށްު އިލެކްޝަންސްު ކޮމިޝަނުންވަނީު ހުއްދަު ދީފައެވެ ު .ނަމަވެސްު
އިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުގެުދަފްތަރުގައިުު1328ވަނަުއަހަރުުރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވަނީުމޯލްޑިވްސްުތާރޑްވޭުޑިމޮކްރެޓްސްއެވެު.
މިޕާޓީު ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވަނީު އިސްމާޢީލްު އާސިފް،

ހ ު.ސިލްވަރީންގެު މަސްއޫލުވެރިކަމުގެުދަށުންު ު 17ޑިސެމްބަރ ުު1328

ގައެވެު.އަދިުތިރީގައިުއެވަނީުސިޔާސީުޕާޓީުއުފެއްދުމުގެުހުއްދަުދީފައިވާުފަރާތްތަކުގެުމައުލޫމާތެވެ.
ތް
ހުއްދަުދެވުނުުފަރާ ު

ން
ހުއްދަުދެވުނުުޕާޓީގެުނަ ު

ޙް
ހުއްދަުދެވުނުުތާރީ ު

ފް
އިސްމާޢީލްުޢާސި ު

ސް
މޯލްޑިވްސްުތާރޑްވޭުޑިމޮކްރެޓް ު

ު19ނޮވެމްބަރު1328

ން
ޢަބްދުﷲުޙަސީ ު

ޓީ
މޯލްޑިވްސްުލޭބަރުއެންޑްުސޯޝަލްުޑިމޮކްރެޓިކްުޕާ ު

ު16ނޮވެމްބަރު1328

ލީ
މުޙައްމަދުުރަމީޒުުޢަ ު

ދު
ޤައުމީުވިން ު

ު36ޑިސެމްބަރު1328

ދު
ޝުޢައިބުުޢަލީުރަޝީ ު

ޓީ
ޕީޕަލްސްުއެކްޝަންުޕާ ު

ު15ޑިސެމްބަރު1328

ޢު
އަޙްމަދުުބަދީ ު

ސް
ރެޑިކަލްުޕާޓީުއޮފްުމޯލްޑިވް ު

ު17ޑިސެމްބަރު1328

އަބްދުއްރަޙީމްުއަބްދުﷲ

ސް
ޕީޕަލްސްުނޭޝަނަލްުކޮންގްރެ ު

ު17ޑިސެމްބަރު1328

ު 13 28ވަނަު އަހަރުު ތިރީގައިވާު ސިޔާސީު ޕާޓީތައްު އުފެއްދުމުގެު ހުއްދައަށްު އެދިު އިލެކްޝަންސްު ކޮމިޝަނަށްު ހުށަހަޅުއްވާފައިު
ވީނަމަވެސްުއެކިއެކިުސަބަބުތަކާުހެދިުސިޔާސީުޕާޓީުއުފެއްދުމުގެުުހުއްދަުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުންުދީފައެއްުނުވެއެވެ.
ތް
ހުއްދައަށްުއެދުނުުފަރާ ު

ން
ހުއްދައަށްުއެދުނުުނަ ު

ޚް
ފޯމްުހުށަހެޅިުތާރީ ު

ޢު
އަޙްމަދުުބަދީ ު

ން
ގްރޭޓްުގްރީންުކަނެކްޝަ ު

ު32އޭޕްރިލްު1328

ޢު
އަޙްމަދުުބަދީ ު

ން
ގްރޭޓްުގްރީންުކަނެކްޝަ ު

ދު
ޝުޢައިބުުޢަލީުރަޝީ ު

ޓީ
މޯލްޑިވިއަންސްުއެކްޝަންުޕާ ު

ފޯމާއިއެކުުކުށުގެުރެކޯޑްުހުށަހަޅާފައިު
ތީ
ނުވާ ު

ު27ޑިސެމްބަރު

ހުއްދައަށްުއެދިފައިވާުނަމަކީުކޮމިޝަނަށްު

1328

ތީ
ޤަބޫލުުކުރެވޭުނަމަކަށްުނުވާ ު

ު27ޑިސެމްބަރު

ހުއްދައަށްުއެދިފައިވާުނަމަކީުކޮމިޝަނަށްު

1328

ތީ
ޤަބޫލުުކުރެވޭުނަމަކަށްުނުވާ ު

ު1328ވަނަުއަހަރުުއެއްވެސްުސިޔާސީުޕާޓީއެއްުއުވާލެވިފައެއްުނުވެއެވެ.

30

ބު
ހުއްދަުނުދެވުނުުސަބަ ު

ު4.8ސިޔާސީުޕާޓީތަކުގެުއަސާސީުގަވާއިދުުދަފްތަރުގައިުހިމެނު ްު
ނ
ު 1328ވަނަު އަހަރުު އަދާލަތުު ޕާޓީގެު ދުސްތޫރައަށްު އައިސްފައިވާު ބަދަލުތަކާއިު ޕްރޮގްރެސިވްު ޕާޓީު އޮފްު މޯލްޑިވްސްގެު އަސާސީު
ގަވާއިދުގެު ދަށުންު ހަދާފައިވާު ހިންގާު ގަވާއިދުތަކަށްު އައިސްފައިވާު ބަދަލުތައްވެސްު ވަނީު މިކޮމިޝަނުގައިު ދަފްތަރުު ކުރެވިފައެވެު.
މީގެުއިތުރުންުޖުމްހޫރީުޕާޓީގެުލޯގޯުއަށާއިުއެޕާޓީގެުއަސާސީުގަވާއިދަށްުގެނައިުބަދަލުތައްވެސްުވަނީުދަފްތަރުުކުރެވިފައެވެ.

ު4.9ސިޔާސީުޕާޓީތަކާއެކުުބޭއްވިުބައްދަލުވުންތައްު
ު.2ރިޔާސީުއިންތިޚާބާުގުޅިގެންުމަޝްވަރާކުރުމަށްުސިޔާސީުޕާޓީތަކާއެކުުމަޝްވަރާުބައްދަލުވުންތަކެއްުވަނީުބާއްވާފައެވެ.
 ު. 1ސިޔާސީު ޕާޓީތައްު ހިންގުމާު ގުޅޭގޮތުންު މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައިު ވަކިު ވަކިު ސިޔާސީު ޕާޓީތަކާއެކުު ވެސްު ބައްދަލުވުންތައްު ވަނީު
ބާއްވާފައެވެު.

ު4.23ސިޔާސީުޕާޓީތަކަށްުފައިސާުދޫކުރެވިފައިވާުގޮތުގެުތަފްޞީލްު

ދު
މެމްބަރުންގެ ޢަދަ ު

#

ނަން

1

ޑމޮކްރެޓިކްުޕާޓީ
ވއަން ި
މޯލްޑި ި

29759

2

ހރީުޕާޓީ
ޖުމް ޫ

10225

3
4

(ު31ޑިސެންބަރު)1327

ސވްުޕާޓީުއޮފްު
ގރެ ި
ޕްރޮ ް

45865

ޕމަންޓްު
ވސްުޑިވެލޮ ް
މޯލްޑި ް

10537

ސ
ވ ްު
މޯލްޑި ް
ސ
އެލަޔަން ްު

96386

31

ދު
ޕާޓީތަކަށްުލިބުނުުޢަދަ ު

ޕާޓީތަކަށްުލިބުނުުޢަދަދު

ޖުމްލަު(ރުފިޔާ)

(ފުރަތަމަުބުރު)

(ދެވަނަުބުރު)

1,852,488.95

5,634,243.57

7,486,732.52

636,503.23

1,935,889.66

2,572,392.89

2,855,082.69

8,683,577.44

11,538,660.13

655,925.13

1,994,960.33

2,650,885.46

6,000,000.00

18,248,671.00

24,248,671.00

އް
ު.5ކޮމިޝަނުގެުމައްޗަށްުޝަރުޢީުކޯޓުތަކުގައިުކޮށްފައިވާުދަޢުވާތަ ު
ގަޟިއްޔާުނަންބަރު(ު1327/SC-C/19ު:މއ.އައިވަރީުހައުސްުު/މުޙައްމަދުުވަހީދުުއިބްރާހީމް)
ތް
ނިމުނުުގޮ ު

ސާ
ދަޢުވާގެުޚުލާ ު

މިއީ ،ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެުތުލުސްދޫުދާއިރާގެުމެންބަރުުމއ ު.ރައްޔިތުންގެު މަޖިލީހުގެު ތުލުސްދޫު ދާއިރާގެު މެންބަރުު މ އ  ު .އައިވަރީު
އައިވަރީު ހައުސް،

މުޙައްމަދުު ވަޙީދުު އިބްރާހީމްު ރައްޔިތުންގެު ހައުސް ،މުޙައްމަދުުވަޙީދުުއިބްރާހީމްުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށްުއިންތިޚާބުވިު

މަޖިލީހަށްު އިންތިޚާބުވިު ދާއިރާގެު ގޮނ ޑިު ހުސްވެފައިވާު ކަމަށާއިު ދާއިރާގެު ގޮނ ޑިު ހުސްވެފައިވާު ކަމަށާއިު އަދިު އެދާއިރާގެު ބައި-އިލެކްޝަންު
އަދިު އެދާއިރާގެު ބައި-އިލެކްޝަންު ބޭއްވުމަށްު ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްު ބޭއްވުމަށްު ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްު އިލެކްޝަންސްު ކޮމިޝަނުންު ނިންމާފައިވާު
އިލެކްޝަންސްު ކޮމިޝަނުންު ނިންމާފައިވާު ނިންމުމަކީު ބާޠިލްު ނިންމުމަކީު ބާޠިލްު ނިންމުމެއްު ކަމަށްު ކަނ ޑައަޅައި،
ނިންމުމެއްު ކަމަށާއި،

އަދިު އެފަރާތުންު ރައްޔިތުންގެު މަޖިލީހުގެު ހައުސް،

މއ ު.އައިވަރީު

މުޙައްމަދުު ވަޙީދުު އިބްރާހީމްު ރައްޔިތުންގެު މަޖިލީހުގައިު

ތުލުސްދޫު ދާއިރާގެު މެންބަރުކަމަށްު ކަނ ޑައަޅައިދިނުމަށްު ު އެދިު ތަމްޘީލުކުރަމުންު އައިު ތުލުސްދޫު ދާއިރާގެު މެންބަރުކަމުގެު ގޮނ ޑިު
އެފަރާތުންު ސުޕްރީމްު ކޯޓަށްު ހުށަހަޅާފައިވާު ދުސްތޫރީު ހުސްނުވާކަމަށާއިު މައްސަލަު ހުށަހެޅިު ފަރާތަކީު މިހާރުވެސްު ރައްޔިތުންގެު
މަޖިލީހުގެު ތުލުސްދޫު ދާއިރާގެު މެންބަރުު ކަމަށްު ކަނ ޑައަޅައި،

މައްސަލައެކެވެ.

ޙުކުމްު

ކޮށްފައެވެ.

ގަޟިއްޔާުނަންބަރު(ު1327/SC-C/20ު:ގއ.ވިލިނގިލ ،އަލިވާގެު/ސަޢުދުުޙުސައިން)
ސާ
ދަޢުވާގެުޚުލާ ު
މިއީ،

ތް
ނިމުނުުގޮ ު

ރައްޔިތުންގެު މަޖިލީހުގެު ވިލިނ ގިލިު ދާއިރާގެު މެންބަރުު ރައްޔިތުންގެު މަޖިލީހުގެު ވިލިނ ގިލިު ދާއިރާގެު މެންބަރުުގއ ު.ވިލިނ ގިލި،

ގއ ު.ވިލިނ ގިލިު ،އަލިވިލާގެ،

ސަޢުދުުޙުސައިންު ރައްޔިތުންގެު އަލިވިލާގެ،

ސަޢުދުު ޙުސައިންުު ރައްޔިތުންގެު މަޖިލީހަށްު އިންތިޚާބުވިު

މަޖިލީހަށްު އިންތިޚާބުވިު ދާއިރާގެު ގޮނ ޑިު ހުސްވެފައިވާު ކަމަށާއިު ދާއިރާގެު ގޮނ ޑިު ހުސްވެފައިވާު ކަމަށާއިު އަދިު އެދާއިރާގެު ބައި-އިލެކްޝަންު
އަދިު އެދާއިރާގެު ބައި-އިލެކްޝަންު ބޭއްވުމަށްު ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްު ބޭއްވުމަށްު ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްު އިލެކްޝަންސްު ކޮމިޝަނުންު ނިންމާފައިވާު
އިލެކްޝަންސްު ކޮމިޝަނުންު ނިންމާފައިވާު ނިންމުމަކީު ބާޠިލްު ނިންމުމަކީު ބާޠިލްު ނިންމުމެއްު ކަމަށްު ކަނ ޑައަޅައި،
ނިންމުމެއްު ކަމަށާއި،

ގއ ު.ވިލިނ ގިލި،

އަދިު އެފަރާތަކީު ރައްޔިތުންގެު މަޖިލީހުގެު އަލިވިލާގެ ،ސަޢުދުުޙުސައިންުުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގައިުތަމްޘީލުކުރަމުންު

ވިލިނ ގިލިު ދާއިރާގެު މެންބަރުކަމަށްު ކަނ ޑައަޅައިދިނުމަށްު އެދިު އައިު ވިލިނ ގިލިު ދާއިރާގެު މެންބަރުކަމުގެު ގޮނ ޑިު ހުސްނުވާކަމަށާއިު
އެފަރާތުންު ސުޕްރީމްު ކޯޓަށްު ހުށަހަޅާފައިވާު ދުސްތޫރީު މައްސަލަު ހުށަހެޅިު ފަރާތަކީު މިހާރުވެސްު ރައްޔިތުންގެު މަޖިލީހުގެު
މައްސަލައެކެވެ.
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ވިލިނގިލިުދާއިރާގެުމެންބަރުުކަމަށްުކަނޑައަޅައި ،ޙުކުމްުކޮށްފައެވެ.

ގަޟިއްޔާުނަންބަރު(ު1327/SC-C/21ު:ހއ.ދިއްދޫ ،ފުނަމާގެ ،ޢަބްދުއްލަޠީފްުމުޙައްމަދު)
ސާ
ދަޢުވާގެުޚުލާ ު
މިއީ،

ތް
ނިމުނުުގޮ ު

ރައްޔިތުންގެު މަޖިލީހުގެު ދިއްދޫު ދާއިރާގެު މެންބަރުު ރައްޔިތުންގެު މަޖިލީހުގެު ދިއްދޫު ދާއިރާގެު މެންބަރުު ހ އ  .ދިއްދޫ،
ޢަބްދުއްލަޠީފްު މުޙައްމަދުު ރައްޔިތުންގެު ފުނަމާގެ،

ހއ .ދިއްދޫު ،ފުނަމާގެ،

ޢަބްދުއްލަޠީފްު މުޙައްމަދުު ރައްޔިތުންގެު މަޖިލީހަށްު

މަޖިލީހަށްު އިންތިޚާބުވިު ދާއިރާގެު ގޮނ ޑިު ހުސްވެފައިވާު ކަމަށާއިު އިންތިޚާބުވިު ދާއިރާގެު ގޮނ ޑިު ހުސްވެފައިވާު ކަމަށާއިު އަދިު އެދާއިރާގެު
އަދިު އެދާއިރާގެު ބައި-އިލެކްޝަންު ބޭއްވުމަށްު ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްު ބައި-އިލެކްޝަންު ބޭއްވުމަށްު ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްު އިލެކްޝަންސްު
އިލެކްޝަންސްު ކޮމިޝަނުންު ނިންމާފައިވާު ނިންމުމަކީު ބާޠިލްު ކޮމިޝަނުންު ނިންމާފައިވާު ނިންމުމަކީު ބާޠިލްު ނިންމުމެއްު ކަމަށްު
އަދިު އެފަރާތަކީު ރައްޔިތުންގެު މަޖިލީހުގެު ކަނ ޑައަޅައި،

ނިންމުމެއްު ކަމަށާއި،

ހއ .ދިއްދޫ،

ފުނަމާގެ،

ޢަބްދުއްލަޠީފްު މުޙައްމަދުު

ދިއްދޫު ދާއިރާގެު ު މެންބަރުކަމަށްު ކަނ ޑައަޅައިދިނުމަށްު ު އެދިު ރައްޔިތުންގެު މަޖިލީހުގައިު ތަމްޘީލުކުރަމުންު އައިު ދިއްދޫު ދާއިރާގެު
އެފަރާތުންު

ސުޕްރީމްު

ކޯޓަށްު

ހުށަހަޅާފައިވާު

މައްސަލައެކެވެ.

ދުސްތޫރީު މެންބަރުކަމުގެު ގޮނ ޑިު ހުސްނުވާކަމަށާއިު މައްސަލަު ހުށަހެޅިު ފަރާތަކީު
މިހާރުވެސްު ރައްޔިތުންގެު މަޖިލީހުގެުުދިއްދޫުުދާއިރާގެު މެންބަރުު ކަމަށްު
ކަނޑައަޅައި ،ޙުކުމްުކޮށްފައެވެ.

ގަޟިއްޔާުނަންބަރު(ު1327/SC-C/22ު:ގދ.ގައްދޫ ،ރޯސްމާގެ ،މުޙައްމަދުުޢަމީތުުއަޙްމަދުމަނިކު)
ސާ
ދަޢުވާގެުޚުލާ ު
މިއީ،

ސާ
ދަޢުވާގެުޚުލާ ު

ރައްޔިތުންގެު މަޖިލީހުގެު މަޑުއްވަރީު ދާއިރާގެު މެންބަރުު ރައްޔިތުންގެު މަޖިލީހުގެު މަޑުއްވަރީު ދާއިރާގެު މެންބަރުު ގ ދ  .ގައްދޫ،

ދާއިރާގެުމެންބަރުުގދ .ގައްދޫު ،ރޯސްމާގެ،

މުޙައްމަދުު ޢަމީތުު ރޯސްމާގެ،

މުޙައްމަދުު ޢަމީތުު އަޙްމަދުމަނިކުު ރައްޔިތުންގެު މަޖިލީހަށްު

އަޙްމަދުމަނިކުު ރައްޔިތުންގެު މަޖިލީހަށްު އިންތިޚާބުވިު ދާއިރާގެު އިންތިޚާބުވިުދާއިރާގެުގޮނޑިުހުސްވެފައިވާުކަމަށާއިުއަދިުއެދާއިރާގެުބައި
ގޮނޑިުހުސްވެފައިވާުކަމަށާއިުއަދިުއެދާއިރާގެުބައި-އިލެކްޝަންު -އިލެކްޝަންު ބޭއްވުމަށްު ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްު އިލެކްޝަންސްު ކޮމިޝަނުންު
ބޭއްވުމަށްު ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްު އިލެކްޝަންސްު ކޮމިޝަނުންު ނިންމާފައިވާު ނިންމުމަކީު ބާޠިލްު ނިންމުމެއްު ކަމަށްު ކަނ ޑައަޅައި،
ނިންމާފައިވާު ނިންމުމަކީު ބާޠިލްު ނިންމުމެއްު ކަމަށާއި،

އަދިު ގދ .ގައްދޫ،

ރޯސްމާގެ،

މުޙައްމަދުު ޢަމީތުުއަޙްމަދުމަނިކުު ރައްޔިތުންގެު

އެފަރާތަކީު ރައްޔިތުންގެު މަޖިލީހުގެު މަޑުއްވަރީު ދާއިރާގެު މަޖިލީހުގައިު ތަމްޘީލުކުރަމުންު އައިު މަޑުއްވަރީު ދާއިރާގެު މެންބަރުކަމުގެު
މެންބަރުކަމަށްު ކަނ ޑައަޅައިދިނުމަށްު އެދިު އެފަރާތުންު ސުޕްރީމްު ގޮނ ޑިު ު ހުސްނުވާކަމަށާއިު ު މައްސަލަު ު ހުށަހެޅިު ފަރާތަކީު މިހާރުވެސްު
ކޯޓަށްުހުށަހަޅާފައިވާުދުސްތޫރީުމައްސަލައެކެވެ.

ރައްޔިތުންގެު މަޖިލީހުގެު ުމަޑުއްވަރީު ދާއިރާގެު މެންބަރުު ކަމަށްު
ކަނޑައަޅައި ،ޙުކުމްުކޮށްފައެވެ.
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ދު)
ދުﷲުއަޙްމަ ު
ގަޟިއްޔާުނަންބަރު(ު1328/SC-C/13ު:ގދ.ތިނަދޫ ،ދެވިނަގެު،ޢަބް ު
ސާ
ދަޢުވާގެުޚުލާ ު
މިއީ،

ތް
ނިމުނުުގޮ ު

ރައްޔިތުންގެު މަޖިލީހުގެު ތިނަދޫު ދެކުނުު ދާއިރާގެު ރައްޔިތުންގެު މަޖިލީހުގެު ތިނަދޫު ދެކުނުު ދާއިރާގެު މެންބަރުު ގ ދ  .ތިނަދޫ،

މެންބަރުުގދ.ތިނަދޫ ،ދެވިނަގެ ،ޢަބްދުﷲުއަޙްމަދުުރައްޔިތުންގެު ދެވިނަގެ ،ޢަބްދުﷲ ުއަޙްމަދުުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށްުއިންތިޚާބުވިުދާއިރާގެު
މަޖިލީހަށްުއިންތިޚާބުވިުދާއިރާގެުގޮނޑިުހުސްވެފައިވާުކަމަށާއިު ގޮނޑިުހުސްވެފައިވާުކަމަށާއިުއަދިުއެދާއިރާގެުބައި-އިލެކްޝަންުބޭއްވުމަށްު
އަދިު

އެދާއިރާގެު

ބައި-އިލެކްޝަންު

ބޭއްވުމަށްު ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްު އިލެކްޝަންސްު ކޮމިޝަނުންު ނިންމާފައިވާު ނިންމުމަކީު

ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްު އިލެކްޝަންސްު ކޮމިޝަނުންު ނިންމާފައިވާު ބާޠިލްުނިންމުމެއްުކަމަށްުކަނޑައަޅައި ،ގދ.ތިނަދޫ ،ދެވިނަގެ ،ޢަބްދުﷲު
ނިންމުމަކީު ބާޠިލްު ނިންމުމެއްު ކަމަށާއި،

އަދިު އެފަރާތަކީު އަޙްމަދުު ރައްޔިތުންގެު މަޖިލީހުގައިު ތަމްޘީލުކުރަމުންު އައިު ތިނަދޫު ދެކުނުގެު

ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެުތިނަދޫުދެކުނުުދާއިރާގެުމެންބަރުކަމަށްު މެންބަރުކަމުގެު ގޮނ ޑިު ހުސްނުވާކަމަށާއިު މައްސަލަު ހުށަހެޅިު ފަރާތަކީު
ކަނ ޑައަޅައިދިނުމަށްު އެދިު އެފަރާތުންު ސުޕްރީމްު ކޯޓަށްު މިހާރުވެސްު ރައްޔިތުންގެު މަޖިލީހުގެުުތިނަދޫު ދެކުނުު ދާއިރާގެު މެންބަރުު
ކަމަށްުކަނޑައަޅައި ،ޙުކުމްުކޮށްފައެވެ.

ހުށަހަޅާފައިވާުދުސްތޫރީުމައްސަލައެކެވެ.

ދުﷲުސިނާން)
ލެ ު،މއ.ބެރިއަންފަރުު،ޢަބް ު
ގަޟިއްޔާުނަންބަރު(ު1328/SC-C/14ު:މާ ު
ސާ
ދަޢުވާގެުޚުލާ ު
މިއީ،

ތް
ނިމުނުުގޮ ު

ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެުމަންޗަންގޮޅީު ދެކުނުު ދާއިރާގެު ރައްޔިތުންގެު މަޖިލީހުގެު މަންޗަންގޮޅީު ދެކުނުު ދާއިރާގެު މެންބަރުު މާލެ،

މެންބަރުު މާލެ،

މއ .ބެރިއަންފަރު،

ޢަބްދުﷲ ުސިނާންު މއ .ބެރިއަންފަރު ،ޢަބްދުﷲ ުސިނާންު ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށްުއިންތިޚާބުވިު

ރައްޔިތުންގެު މަޖިލީހަށްު އިންތިޚާބުވިު ދާއިރާގެު ގޮނ ޑިު ދާއިރާގެު ގޮނ ޑިު ހުސްވެފައިވާު ކަމަށާއިު އަދިު އެދާއިރާގެު ބައި-އިލެކްޝަންު
ހުސްވެފައިވާު ކަމަށާއިު އަދިު އެދާއިރާގެު ބައި-އިލެކްޝަންު ބޭއްވުމަށްު ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްު އިލެކްޝަންސްު ކޮމިޝަނުންު ނިންމާފައިވާު
ބޭއްވުމަށްު ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްު އިލެކްޝަންސްު ކޮމިޝަނުންު ނިންމުމަކީު ބާޠިލްު ނިންމުމެއްު ކަމަށްު ކަނ ޑައަޅައި،
ނިންމާފައިވާު ނިންމުމަކީު ބާޠިލްު ނިންމުމެއްު ކަމަށާއި،

މއ .ބެރިއަންފަރު،

އަދިު ޢަބްދުﷲ ސިނާންު ރައްޔިތުންގެު މަޖިލީހުގައިު ތަމްޘީލުކުރަމުންު އައިު

އެފަރާތަކީު ރައްޔިތުންގެު މަޖިލީހުގެު މަންޗަންގޮޅީު ދެކުނުު މަންޗަންގޮޅީު ދެކުނުު ދާއިރާގެު މެންބަރުކަމުގެު ގޮނ ޑިު ހުސްނުވާކަމަށާއިު
ދާއިރާގެު މެންބަރުކަމަށްު ކަނ ޑައަޅައިދިނުމަށްު އެދިު އެފަރާތުންު މައްސަލަު ހުށަހެޅިު ފަރާތަކީު މިހާރުވެސްު ރައްޔިތުންގެު މަޖިލީހުގެު
ސުޕްރީމްުކޯޓަށްުހުށަހަޅާފައިވާުދުސްތޫރީުމައްސަލައެކެވެ.

މަންޗަންގޮޅީު ދެކުނުު ދާއިރާގެު މެންބަރުު ކަމަށްު ކަނ ޑައަޅައި،
ކޮށްފައެވެ.
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ޙުކުމްު

ގަޟިއްޔާުނަންބަރު(ު1328/SC-C/15ު:ގއ.ގެމަނަފުށި ،އޯކިޑްމާގެ ،އިލްހާމްުއަޙްމަދު)
ތް
ނިމުނުުގޮ ު

ސާ
ދަޢުވާގެުޚުލާ ު

މިއީ ،ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެުދަނ ގެތިުދާއިރާގެުމެންބަރުު ރައްޔިތުންގެު މަޖިލީހުގެު ދަނ ގެތިު ދާއިރާގެު މެންބަރުު ގ އ  .ގެމަނަފުށި،
ގއ .ގެމަނަފުށި ،އޯކިޑްމާގެ ،އިލްހާމްުއަޙްމަދު ުރައްޔިތުންގެު އޯކިޑްމާގެ،

އިލްހާމްުއަޙްމަދުު ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށްު އިންތިޚާބުވިު ދާއިރާގެު

މަޖިލީހަށްު އިންތިޚާބުވިުު ދާއިރާގެުު ގޮނ ޑިުު ހުސްވެފައިވާު ގޮނ ޑިުު ހުސްވެފައިވާު ކަމަށާއިު އަދިު އެދާއިރާގެު ބައި-އިލެކްޝަންު ބޭއްވުމަށްު
ކަމަށާއިު އަދިު އެދާއިރާގެު ބައި-އިލެކްޝަންު ބޭއްވުމަށްު ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްު އިލެކްޝަންސްު ކޮމިޝަނުންު ނިންމާފައިވާު ނިންމުމަކީު
އިލެކްޝަންސްު

ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްު

ކޮމިޝަނުންު ބާޠިލްުނިންމުމެއްުކަމަށްުކަނޑައަޅައި ،ގއ.ގެމަނަފުށި ،އޯކިޑްމާގެ ،އިލްހާމްު

ނިންމާފައިވާުނިންމުމަކީުބާޠިލްުނިންމުމެއްުކަމަށާއި ،އަދިު އަޙްމަދުުު ރައްޔިތުންގެު މަޖިލީހުގައިު ތަމްޘީލުކުރަމުންު އައިު ދަނ ގެތިު ދާއިރާގެު
އެފަރާތަކީު ރައްޔިތުންގެުުު މަޖިލީހުގެު ދަނ ގެތިުު ދާއިރާގެު މެންބަރުކަމުގެުގޮނޑިުު ހުސްނުވާކަމަށާއިުުމައްސަލަުުުުހުށަހެޅިުު ފަރާތަކީު
މެންބަރުކަމަށްު ު ކަނ ޑައަޅައިދިނުމަށްު ު އެދިު ު އެފަރާތުންު މިހާރުވެސްު ރައްޔިތުންގެު މަޖިލީހުގެު ދަނ ގެތިުު ދާއިރާގެުު މެންބަރުުު ކަމަށްު
ސުޕްރީމްުކޯޓަށްުހުށަހަޅާފައިވާުދުސްތޫރީުމައްސަލައެކެވެ.

ކަނޑައަޅައި ،ޙުކުމްުކޮށްފައެވެ.

މީ)
ދުﷲުޙިލް ު
ގަޟިއްޔާުނަންބަރު(ު1328/SC-C/16ު:ގދ.ތިނަދޫ ،ފަތިސް ،ސައު ު
ތް
ނިމުނުުގޮ ު

ސާ
ދަޢުވާގެުޚުލާ ު

މިއީު ރައްޔިތުންގެު މަޖިލީހުގެު ތިނަދޫު އުތުރުު ދާއިރާގެު ރައްޔިތުންގެު މަޖިލީހުގެު ތިނަދޫު އުތުރުު ދާއިރާގެު މެންބަރުު ގ ދ  .ތިނަދޫ،
މެންބަރުުގދ .ތިނަދޫ،

ފަތިސް،

ސައުދުﷲ ުޙިލްމީު ފަތިސް،

ސައުދުﷲ ުޙިލްމީު ރައްޔިތުންގެު މަޖިލީހަށްު އިންތިޚާބުވިު ދާއިރާގެު

ރައްޔިތުންގެުުމަޖިލީހަށްުުއިންތިޚާބުވިުުދާއިރާގެުުގޮނޑިު ގޮނޑިު ހުސްވެފައިވާުކަމަށާއިުުއަދިުއެދާއިރާގެުުބައި-އިލެކްޝަންުބޭއްވުމަށްު
ހުސްވެފައިވާު ކަމަށާއިު އަދިު އެދާއިރާގެު ބައި-އިލެކްޝަންު ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްު އިލެކްޝަންސްު ކޮމިޝަނުންު ނިންމާފައިވާު ނިންމުމަކީު
ބޭއްވުމަށްު ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްު އިލެކްޝަންސްު ކޮމިޝަނުންު ބާޠިލްުނިންމުމެއްުކަމަށްުކަނޑައަޅައި ،ގދ.ތިނަދޫ ،ފަތިސް ،ސައުދުﷲުޙިލްމީު
ނިންމާފައިވާުނިންމުމަކީުބާޠިލްުނިންމުމެއްުކަމަށާއި ،އަދިު ރައްޔިތުންގެު މަޖިލީހުގައިު ތަމްޘީލުކުރަމުންު އައިު ތިނަދޫު އުތުރުު ދާއިރާގެު
އެފަރާތަކީު ރައްޔިތުންގެު މަޖިލީހުގެު ތިނަދޫު އުތުރުު ދާއިރާގެު މެންބަރުކަމުގެު ގޮނ ޑިުުު ހުސްނުވާކަމަށާުު އިު މައްސަލަު ހުށަހެޅިުު ފަރާތަކީު
މެންބަރުކަމަށްުު ކަނ ޑައަޅައިދިނުމަށްުުު އެދިުު އެފަރާތުންު މިހާރުވެސްު ރައްޔިތުންގެު މަޖިލީހުގެ ުތިނަދޫު އުތުރުު ދާއިރާގެު މެންބަރުު ކަމަށްު
ސުޕްރީމްުކޯޓަށްުހުށަހަޅާފައިވާުދުސްތޫރީުމައްސަލައެކެވެ.
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ކަނޑައަޅައި ،ޙުކުމްުކޮށްފައެވެ.

ގަޟިއްޔާުނަންބަރު(ު1328/SC-C/17ު:މާލެ ،މ.ސީވޯލް ،މުޙައްމަދުުމުޞްޠަފާ)
ތް
ނިމުނުުގޮ ު

ސާ
ދަޢުވާގެުޚުލާ ު

މިއީ ،ރައްޔިތުންގެު މަޖިލީހުގެު ތިމަރަފުށިު ދާއިރާގެު މެންބަރުު ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެު ތިމަރަފުށިު ދާއިރާގެުމެންބަރުުމ.ސީވޯލް،
މާލެ،

މ .ސީވޯލް،

މުޙައްމަދުު

މުޙައްމަދުު މުޞްޠަފާު ރައްޔިތުންގެު މުޞްޠަފާު ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށްުއިންތިޚާބުވިު ދާއިރާގެު ގޮނ ޑިު ހުސްވެފައިވާު

މަޖިލީހަށްު ުއިއިންންތިތިޚާޚާބުބުވވިުިުދާުއިދާރާއިގރާެުގެުގގޮނޮނޑޑިުިު ހުސްވެފައިވާު ކަމަށާއިު އަދިު އެދާއިރާގެު ބައި-އިލެކްޝަންު ބޭއްވުމަށްު ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްު
ކަމަށާއިު އަދިު އެދާއިރާގެު ބައި-އިލެކްޝަންު ބޭއްވުމަށްު އިލެކްޝަންސްު ކޮމިޝަނުންު ނިންމާފައިވާު ނިންމުމަކީު ބާޠިލްު ނިންމުމެއްު
ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްު

އިލެކްޝަންސްު

ކޮމިޝަނުންު ކަމަށްު ކަނ ޑައަޅައި،

މ .ސީވޯލް،

މުޙައްމަދުު މުޞްޠަފާު ރައްޔިތުންގެު

ނިންމާފައިވާުނިންމުމަކީުބާޠިލްުނިންމުމެއްުކަމަށާއި ،އަދިު މަޖިލީހުގައިު ތަމްޘީލުކުރަމުންު އައިު ތިމަރަފުށިު ދާއިރާގެު މެންބަރުކަމުގެު ގޮނ ޑިު
އެފަރާތަކީު ރައްޔިތުންގެު މަޖިލީހުގެު ތިމަރަފުށިު ދާއިރާގެު ހުސްނުވާކަމަށާއިު މައްސަލަު ހުށަހެޅިު ފަރާތަކީު މިހާރުވެސްު ރައްޔިތުންގެު
ނުށމަްުށްުު އެއެދދިުިުު އެފަރާތުންު މަޖިލީހުގެުުތިމަރަފުށިު ދާއިރާގެު މެންބަރުު ކަމަށްު ކަނ ޑައަޅައި،
ދިމަ
މެންބަރުކަމަށްު ކކަނަނޑައަޑަޅައައިޅަދިއިނު
ސުޕްރީމްުކޯޓަށްުހުށަހަޅާފައިވާުދުސްތޫރީުމައްސަލައެކެވެ.

ޙުކުމްު

ކޮށްފައެވެ.

ސް ،ދަނޑިމަދު ،ޢަލީުޝާހް)
ގަޟިއްޔާުނަންބަރު(ު1328/SC-C/18ު:ޏ.ފުވައްމުލައް ،ދޫރެ ު
ތް
ނިމުނުުގޮ ު

ސާ
ދަޢުވާގެުޚުލާ ު

މިއީ ،ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެުފުވައްމުލަކުުއުތުރުުދާއިރާގެު ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެުފުވައްމުލަކުުއުތުރުުދާއިރާގެުމެންބަރުުޏ.ފުވައްމުލައް،
މެންބަރުުޏ.ފުވައްމުލައް ،ދޫރެސް ،ދަނޑިމަދު ،ޢަލީުޝާހްު ދޫރެސް،

ދަނ ޑިމަދު،

ޢަލީު ޝާހްު ރައްޔިތުންގެު މަޖިލީހަށްު އިންތިޚާބުވިު

ިުުއެއެދާދާއިއިރާރާގގެުެުބައި-އިލެކްޝަންު
ިުު އަދިު
ސްވެވެފަފައިއިވވާުާުކަކަމަމަށާށާއއިު
ރާގގެުެުުގގޮނޮނ ޑިު ދާއިރާގެުެުުގގޮނޮނޑިުހުހުސް
ިުުދާދާއިއިރާ
ންތިތިޚާޚާބުބުވވިު
ްުު އިއިން
ރައްޔިތުންގެު މަމަޖިޖިލީލީހަހަށށްު
ހުސްވެފައިވާު ކަމަށާއިު އަދިު އެދާއިރާގެު ބައި-އިލެކްޝަންު ބޭއްވުމަށްު ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްު އިލެކްޝަންސްު ކޮމިޝަނުންު ނިންމާފައިވާު
ބޭއްވުމަށްު ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްު އިލެކްޝަންސްު ކޮމިޝަނުންު ނިންމުމަކީުބާޠިލްުނިންމުމެއްުކަމަށްުކަނޑައަޅައި ،ޏ.ފުވައްމުލައް ،ދޫރެސް،
ނިންމާފައިވާުނިންމުމަކީުބާޠިލްުނިންމުމެއްުކަމަށާއި ،އަދިު ދަނ ޑިމަދު،

ޢަލީު ޝާހްު ރައްޔިތުންގެު މަޖިލީހުގައިު ތަމްޘީލުކުރަމުންު އައިު

އެފަރާތަކީު ރައްޔިތުންގެު މަޖިލީހުގެު ފުވައްމުލަކުު އުތުރުު ފުވައްމުލަކުު އުއުތުތުރރުުުުު ދާއިރާގެު ުމެމެންންބަބަރުރުކަކަމުމުގގެުެު ގޮނ ޑޑިުިުު ހުސްނުވާކަމަށާއިު
ދާއިރާގެު ުމެމެންންބަބަރުރުކަކަމަމަށށްުްު ކަނ ޑަޑައައަޅަޅައިއިދިދިނުނުމަމަށށްުްުު އެދިު މައްސަލަު ހުށަހެޅިު ފަރާތަކީު މިހާރުވެސްު ރައްޔިތުންގެު މަޖިލީހުގެުުފުވައްމުލަކުު
އެފަރާތުންު ސުޕްރީމްު ކޯޓަށްު ހުށަހަޅާފައިވާު ދުސްތޫރީު އުތުރުުދާއިރާގެުމެންބަރުުކަމަށްުކަނޑައަޅައި ،ޙުކުމްުކޮށްފައެވެ.
މައްސަލައެކެވެ.
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ދުﷲ))
ގަޟިއްޔާުނަންބަރު(ު1328/SC-C/34ު:ހއ.އިހަވަންދޫ ،އުސްހަކުރުގެ ،މުޙައްމަދުުޢަބް ު
ތް
ނިމުނުުގޮ ު

ސާ
ދަޢުވާގެުޚުލާ ު

މިއީ ،ރައްޔިތުންގެު މަޖިލީހުގެުއިހަވަންދޫު ދާއިރާގެުމެންބަރުު ރައްޔިތުންގެު މަޖިލީހުގެު އިހަވަންދޫު ދާއިރާގެު މެންބަރުު ހ އ  .އިހަވަންދޫ،
ހއ .އިހަވަންދޫ،

ސްހަހަކުކުރުރުގެގެ،،
އުއުސް

ﷲު އުސްހަކުރުގެ،
މުމުޙަޙައްއްމަމަދދުުުުޢަޢަބްބްދުދުﷲ

ﷲ ުރައްޔިތުންގެު މަޖިލީހަށްު އިންތިޚާބުވިު
މުމުޙަޙައްއްމަމަދދުުުުޢަޢަބްބްދުދުﷲ

ިުުދާދާއިރާގެުެުުގގޮނޮނ ޑިު ދާއިރާގެުެުުގގޮނޮނޑިުިުުހުހުސް
ންތިތިޚާޚާބުބުވވިު
ރައްޔިތުންގެު މަމަޖިޖިލީލީހަހަށށްު
ސްވެވެފަފައިއިވވާުާުކަކަމަމަށާށާއއިުިުުއައަދދިުިުއެއެދާދާއިއިރާރާގގެުެުބައި-އިލެކްޝަންު
ްުު އިއިން
ހުސްވެފައިވާު ކަމަށާއިު އަދިު އެދާއިރާގެު ބައި-އިލެކްޝަންު ބޭއްވުމަށްު ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްު އިލެކްޝަންސްު ކޮމިޝަނުންު ނިންމާފައިވާު
ަނޅަޑައިއަ،ޅައި،
ކއަ
ްުުޑަ
ްުުމަކަށމަްުށކަނ
ްުުނިނިންންމުމުމެމެއއްު ކަ
ބޭއްވުމަށްު ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްު އިލެކްޝަންސްު ކޮމިޝަނުންު ނިންމުމަކީު ބާޠިލްު

ހއ .އިހަވަންދޫ،
ހއ.

ނިންމާފައިވާުނިންމުމަކީުބާޠިލްުނިންމުމެއްުކަމަށާއި ،އަދިުު އުސްހަކުރުގެ ،މުޙައްމަދުު ޢަބްދުﷲ ުުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގައިުތަމްޘީލުކުރަމުންު
ޮނޑޑިުިު ހުސްނުވާކަމަށާއިު މައްސަލަު
ެުުގގޮނ
އެފަރާތަކީު ރައްޔިތުންގެު މަޖިލީހުގެު އިހަވަންދޫު ދާއިރާގެު އައިު އިހަވަންދޫުދާދާއިއިރާރާގގެުެުމެމެންންބަބަރުރުކަކަމުމުގގެު
ިުުުއެފަރާތުންު ހުށަހެޅިު ފަރާތަކީު މިހާރުވެސްު ރައްޔިތުންގެު މަޖިލީހުގެުުއިހަވަންދޫު ދާއިރާގެު
ްުުުުަނކަނޑަޑައައަޅަޅައިއިދިދިނުނުމަމަށށްުްުއެއެދދިު
މެންބަރުކަމަށްު ކ
ސުޕްރީމްުކޯޓަށްުހުށަހަޅާފައިވާުދުސްތޫރީުމައްސަލައެކެވެ.

މެންބަރުުކަމަށްުކަނޑައަޅައި ،ޙުކުމްުކޮށްފައެވެ.

ގަޟިއްޔާުނަންބަރު(ު1328/SC-C/35ު:ހދ.ހަނިމާދޫ ،ސާހިލް ،ޙުސައިންުޝަހުދީ)
ތް
ނިމުނުުގޮ ު

ސާ
ދަޢުވާގެުޚުލާ ު

މިއީ ،ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެު ހަނިމާދޫުދާއިރާގެުމެންބަރުު ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެު ހަނިމާދޫުދާއިރާގެުމެންބަރުުހދ.ހަނިމާދޫ ،ސާހިލް،
ޮނ ޑިު
ންތިތިޚާޚާބުބުވވިުިުުދާދާއިއިރާރާގގެުެުގގޮނ
ްުުއިއިން
ެުުމަމަޖިޖިލީލީހަހަށށްު
ޝަހުހުދދީުީުރަރައްއްޔިޔިތުތުންންގގެު
ހދ .ހަނިމާދޫ ،ސާހިލް ،ޙުސައިންުޝަހުދީު ރައްޔިތުންގެު ޙުސައިންުޝަ
މަޖިލީހަށްުްުުއިއިންންތިތިޚާޚާބުބުވވިުިުުދާދާއިއިރާރާގގެުެު ގޮނ ޑޑިު
ިުު ހުސްވެފައިވާު ހުސްވެފައިވާު ކަމަށާއިު އަދިު އެދާއިރާގެު ބައި-އިލެކްޝަންު ބޭއްވުމަށްު
ކަމަށާއިު އަދިު އެދާއިރާގެު ބައި-އިލެކްޝަންު ބޭއްވުމަށްު ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްު އިލެކްޝަންސްު ކޮމިޝަނުންު ނިންމާފައިވާު ނިންމުމަކީު
ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްު

އިލެކްޝަންސްު

ކޮމިޝަނުންު ބާޠިލްުނިންމުމެއްުކަމަށްުކަނޑައަޅައި ،ހދ.ހަނިމާދޫ ،ސާހިލް ،ޙުސައިންު

ނިންމާފައިވާުނިންމުމަކީުބާޠިލްުނިންމުމެއްުކަމަށާއި ،އަދިު ޝަހުދީު ރައްޔިތުންގެު މަޖިލީހުގައިު ތަމްޘީލުކުރަމުންު އައިު ހަނިމާދޫު ދާއިރާގެުު
ިުުުުފަރާތަކީު
ހުށަ ުހެށަޅހެޅިު
ލަު
ަުުު
މަިުއްސމަލއްސަ
ިުުއ
ސްކަނުމަވާށާކައމަށާ
ނުވާ
ހުިުސް ހ
ޮނޮނޑިުޑ
އެފަރާތަކީު ރައްޔިތުންގެު މަޖިލީހުގެު ތުލުސްދޫު ދާއިރާގެު މެންބަރުކަމުގެުގގ
ށްު އެދިުިުު އެފަރާތުންު މިހާރުވެސްު ރައްޔިތުންގެު މަޖިލީހުގެުުހަނިމާދޫު ދާއިރާގެު މެންބަރުު ކަމަށްު
ށްު
މަމަ
ނުނު
ދިދި
އިއ
ޅަޅަ
އައ
ްުުުުަނކަނޑަޑ
މެންބަރުކަމަށްު ކ
ސުޕްރީމްުކޯޓަށްުހުށަހަޅާފައިވާުދުސްތޫރީުމައްސަލައެކެވެ.
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ކަނޑައަޅައި ،ޙުކުމްުކޮށްފައެވެ.

ގަޟިއްޔާުނަންބަރު(ު1328/SC-C/44ު:ޢަބްދުﷲުޔާމީންުޢަބްދުލްޤައްޔޫމް)
ތް
ނިމުނުުގޮ ު

ސާ
ދަޢުވާގެުޚުލާ ު

ު 1328ވަނަު އަހަރުު ބޭއްވިު ރިޔާސީު އިންތިޚާބަކީު ޞައްޙަު ުު1 3 2 8ވަނަު އަހަރުު ސެޕްޓެންބަރުު މަހުު ބޭއްވިު ރިޔާސީު އިންތިޚާބުގެު
އިންތިޚާބެއްު ނޫންު ކަމަށާއި،

އެު އިންތިޚާބުގެު ނަތީޖާު ޝަރުޢިއްޔަތުު ގެއްލިފައިވާު ބާޠިލުު އިންތިޚާބެއްު ކަމަށްު ކަނ ޑައަޅަންޖެހޭު

ބާޠިލުކޮށްުދިވެހިރާއްޖޭގެުސުޕްރީމްުކޯޓުންުކަނޑައަޅާފައިވާު ދުސްތޫރީުއަސާސެއްު ނެތްކަމަށްު ކަނ ޑައަޅައިު އެުއިންތިޚާބުު އަލުންު ބޭއްވުމަށްު
ގައިޑްު ލައިނާު އެއްގޮތްވާު ގޮތުގެމަތިންު އަލުންު އިންތިޚާބެއްު އިލެކްޝަންސްު ކޮމިޝަނުގެު މައްޗަށްު އަމުރުު ކުރާނޭު ދުސްތޫރީު އަސާސެއްު
ބޭއްވިު

އިލެކްޝަންސްު

ކޮމިޝަނުގެު

އަމުރުކޮށްދިނުމަށްު އެދިުމއ ު.ކާމިނީހުޅަނ ގުގެ،

މައްޗަށްު ނެތްކަމަށްުކަނޑައަޅައިުޙުކުމްުކޮށްފައިވެއެވެ.
މާލެު.

ޢަބްދުﷲ ުުޔާމީންު ޢަބްދުލްު ޤައްޔޫމްު އިލެކްޝަންސްު
ކޮމިޝަނުގެު މައްޗަށްު ދަޢުވާު ލިބޭގޮތަށްު ދިވެހިރާއްޖޭގެު
ސުޕްރީމްުކޯޓަށްުހުށަހަޅާފައިވާުދުސްތޫރީުމައްސަލައެކެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެުހައިކޯޓު
ޤަޟިއްޔާުނަންބަރު(ު1326/HC-A/459ު:ބ.އޭދަފުށިުު/ހަތިހާ ،ޢާޞިމްުޢަބްދުއްސައްތާރު)
ސާ
ދަޢުވާގެުޚުލާ ު

ތް
ނިމުނުުގޮ ު

މިއީު ސިވިލްު ކޯޓުގެު ނަންބަރުުު 1 2 3 2 / C V -C / 2 0 1 4

މިު މައްސަލައިގައިު ސިވިލްު ކޯޓުންު ނިންމެވިު ނިންމުމަށްު ބަދަލުު ގެންނަންު

ޤ ޟިއްޔާު ނިންމާފައިވާު ގޮތްު ޝަރުޢީު އަދިު ޤާނޫނީު ޖެހޭނެކަމަށްު މިު ޤަޟިއްޔާު ބެއްލެވިު ފަންޑިޔާރުންގެު އިއްތިފާޤުންު
ހަމަތަކާއެއްގޮތްު ނުވާކަމަށްބުނެު އެު ޤަޟިއްޔާު އިސްތިއުނާފުު ކަނ ޑައަޅައިު ޢާޞިމްު ޢަބްދުއްު ސައްތާރުު އިލެކްޝަންސްު ކޮމިޝަނުގެއިު
ކޮށްދިނުންުއެދިުހަތިހާ/ބ.އޭދަފުށިުޢާޞިމްުޢަބްދުއްސައްތާރުގެު އަދާކުރިު ސެކްރެޓަރީު ޖެނެރަލްގެު މަޤާމުންު ވަކިކޮށްފައިވަނީު ވަޒީފާގެު
ފަރާތުންު

ދިވެހިރާއްޖޭގެު

މައްސަލައެކެވެ.

ހައިކޯޓަށްު

ހުށަހަޅާފައިވާު އެއްބަސްވުމާު އިލެކްޝަންސްު ކޮމިޝަނުގެު ގަވައިދާު ޚިލާފަށްކަމަށްު
ސާބިތުވާތީު ޢާޞިމްު ޢަބްދުއްު ސައްތާރާއިު އިލެކްޝަންސްު ކޮމިޝަނާު ދެމެވެު
އޮތްު ވަޒީފާގެު އެއްބަސްވުމުގެު ބާކީު މުއްދަތަށްު ސެކްރެޓަރީު ޖެނެރަލްގެު
މަޤާމުގެު ޙައިޡިއްޔަތުންު މުސާރައާއިު އިނާޔަތުގެު ގޮތުގައިު އަކީު އާޞިމްު
ޢަބްދުއްު ސައްތާރުއަށްު ލިބިދޭންޖެހޭު ފައިސާއެއްކަމުގައިު ކަނ ޑައަޅައިު
މިފައިސާު ޙުކުމްު ކުރިު ދުވަހުންު ފެށިގެންުު ުު2މަސްު ދުވަހުގެު ތެރޭގައިު
ސިވިލްު ކޯޓަށްު ދެއްކުމަށްު އިލެކްޝަންސްު ކޮމިޝަނުގެު މައްޗަށްު
އަންގާފައިވެއެވެ.
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ޤަޟިއްޔާުނަންބަރު(ު1328/HC-S-A/01 :ޕޮރޮގްރެސިވްުޕާޓީއޮފްުމޯލްޑިވްސްުގެުު1328ވަނަުއަހަރުގެުކޮންގްރެސް)
ތް
ނިމުނުުގޮ ު

ސާ
ދަޢުވާގެުޚުލާ ު

ންގެު ނަންބަރުުު2 8 -D B / P P M / 2 0 1 8 / 8 6
ޕްރޮގްރެސިވްު ޕާޓީު އޮފްު މޯލްޑިވްސްު އިންު ޚާއްސަު ގޮތުންު އިލެކްޝަންސްު ކޮމިޝަ ު
ބޭއްވިުޖަލްސާގައިު ފާސްކޮށްފައިވާު އަސާސީު ގަވައިދާއި،

އެު ސިޓީއިންުޕްރޮގްރެސިވްުޕާޓީުއޮފްުމޯލްޑިވްސްުއަށްުއަންގާފައިވާުއެންގުމަކީު

ޖަލްސާގައިު ޕްރޮގްރެސިވްު ޕާޓީު އޮފްު މޯލްޑިވްސްު ގެު ބާޠިލުު އެންގުމެއްު ކަމަށްު ކަނ ޑައަޅައިު ޙުކުމްު ކުރިު ވަގުތުންު ފެށިގެންު
މަޤާމުތަކަށްުމީހުންުއިންތިޚާބުުކޮށްފައިުއޮތްުއޮތުންުއެންޑޯޒްު ސައުވީސްު ގަޑިއިރުު ތެރޭގައިު ސިޔާސީު ޕާޓީގެު ދަފްތަރުގައިު ހިމެނުމަށްު
ކުރެވެންު ނެތްކަމަށްު ބުނެު އިލެކްޝަންސްު ކޮމިޝަ ު
ންގެު އިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުގެުމައްޗަށްުއަމުރުކޮށްުޙުކުމްުކޮށްފައިވެއެވެ.
ނަންބަރުު  28-DB/PPM/2018/86ސިޓީއިންުޕީ.ޕީ.އެމްު
އަށްުއަންގާފައިވާތީ ،އެުނިންމުންުބާޠިލުކޮށްުޕީ.ޕީ.އެމްުުގެު
ޚާއްސަުގޮތުންުބޭއްވިުޖަލްސާގައިުމަޤާމުތަކަށްުއިންތިޚާބުކުރިު
ފަރާތްތައްު ސިޔާސީު ޕާޓީގެު ދަފްތަރުގައިު ހިމެނުމަށްު
އިލެކްޝަންސްު ކޮމިޝަނުގެު މައްޗަށްު އަމުރުު ކޮށްދެއްވުންު
އެދިުހުށަހަޅާފައިވާުމައްސަލައެއް.
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އް
ު.6ކޮމިޝަނުންުޝަރުޢީުކޯޓުތަކުގައިުކޮށްފައިވާުދަޢުވާތަ ު
ދިވެހިރާއްޖޭގެުހައިކޯޓުު
ޤަޟިއްޔާުނަންބަރު(ު1326/HC-A/459ު:ބ.އޭދަފުށިުު/ހަތިހާ ،ޢާޞިމްުޢަބްދުއްސައްތާރު)
ތް
ނިމުނުުގޮ ު

ސާ
ދަޢުވާގެުޚުލާ ު

މިު މައްސަލައިގައިު ސިވިލްު ކޯޓުންު ނިންމެވިު ނިންމުމަށްު ބަދަލުު ގެންނަންު މިު މައްސަލަު އިސްތިޢުނާފުު ކުރުމަށްޓަކައިު ސުޕްރީމްު ކޯޓަށްު
ޖެހޭނެކަމަށްު މިު ޤަޟިއްޔާު ބެއްލެވިު ފަނ ޑިޔާރުންގެު އިއްތިފާޤުންު މިހާރުވަނީުހުށަހެޅިފައެވެ.
ކަނ ޑައަޅައިު ޢާޞިމްު ޢަބްދުއްު ސައްތާރުު އިލެކްޝަންސްު ކޮމިޝަނުގެއިު
އަދާކުރިު ސެކްރެޓަރީު ޖެނެރަލްގެު މަޤާމުންު ވަކިކޮށްފައިވަނީު ވަޒީފާގެު
އެއްބަސްވުމާު އިލެކްޝަންސްު ކޮމިޝަނުގެު ގަވައިދާު ޚިލާފަށްކަމަށްު
ސާބިތުވާތީު ޢާޞިމްު ޢަބްދުއްސައްތާރާއިު އިލެކްޝަންސްު ކޮމިޝަނާު ދެމެދުު
އޮތްު ވަޒީފާގެު އެއްބަސްވުމުގެު ބާކީު މުއްދަތަށްު ސެކްރެޓަރީު ޖެނެރަލްގެު
މަޤާމުގެު ޙައިޡިއްޔަތުންު މުސާރައާއިު އިނާޔަތުގެު ގޮތުގައިު އަކީު އާޞިމްު
ޢަބްދުއްު ސައްތާރުއަށްު ލިބިދޭންޖެހޭު ފައިސާއެއްކަމުގައިު ކަނ ޑައަޅައިު
މިފައިސާު ޙުކުމްު ކުރިު ދުވަހުންު ފެށިގެންުު ުު2މަސްު ދުވަހުގެު ތެރޭގައިު
ސިވިލްު ކޯޓަށްު ދެއްކުމަށްު އިލެކްޝަންސްު ކޮމިޝަނުގެު މައްޗަށްު
އަންގާފައިވެއެވެ.

ޤަޟިއްޔާުނަންބަރު(ު1328/HC-S-A/01 :ޕްރޮގްރެސިވްުޕާޓީުއޮފްުމޯލްޑިވްސް)
ސާ
ދަޢުވާގެުޚުލާ ު
ންގެު ނަންބަރުުު2 8 -D B / P P M / 2 0 1 8 / 8 6
އިލެކްޝަންސްު ކޮމިޝަ ު

ތް
ނިމުނުުގޮ ު

މިުމައްސަލަުއިސްތިޢުނާފުުކުރުމަށާއިުވަގުތީުއަމުރަކަށްު

ސިޓީއިންު ޕްރޮގްރެސިވްު ޕާޓީު އޮފްު މޯލްޑިވްސްު އަށްު އަންގާފައިވާު އެދިުމިހާރުވަނީުދިވެހިރާއްޖޭގެުހައިކޯޓަށްުހުށަހެޅިފައެވެު.
އެންގުމަކީު ބާޠިލުު އެންގުމެއްު ކަމަށްު ކަނ ޑައަޅައިު ޙުކުމްު ކުރިު ވަގުތުންު
ފެށިގެންު ސައުވީސްު ގަޑިއިރުު ތެރޭގައިު ސިޔާސީު ޕާޓީގެު ދަފްތަރުގައިު
ހިމެނުމަށްު އިލެކްޝަންސްު ކޮމިޝަނުގެު މައްޗަށްު އަމުރުކޮށްު ޙުކުމްު
ކޮށްފައިވެއެވެ.
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ން
ު.7އެކިއެކިުޤާނޫނާއިުޤަވާއިދުތަކާއިުބިލްތަކަށްުއިޞްލާހުުހުށަހެޅު ު
 8102ވަނަުއަހަރުގެުތެރޭގައިުތިރީގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާުޤާނޫނުތަކާއިުގަވާއިދުތަކަށްުކޮމިޝަނުންުގެންނަންުފެންނަުބަދަލުތައްު
ވަނީުހުށަހަޅާފައެވެ.
 .1ޤާނޫނުުނަންބަރުު(ު21/1338ރިޔާސީުއިންތިޚާބުގެުޤާނޫނު)ުދިވެހިުއަދިުއިނގިރޭސިުތަރުޖަމާ.
 .2ގަވާއިދުުނަންބަރު(ު1328/R-71:ރިޔާސީުއިންތިޚާބުގެުގަވާއިދު)ުދިވެހިުއަދިުއިނގިރޭސިުތަރުޖަމާ.
 .3ޤާނޫނުުނަންބަރުު(ު22/1338އިންތިޚާބުތަކާބެހޭުޢާންމުުޤާނޫނު).
 .4ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެުއިންތިޚާބުގެުޤާނޫނު.
 .5ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެުއިންތިޚާބުގެުގަވާއިދު.
 .6އިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުގެުގަވާއިދު.
 .7ޤާނޫނުުނަންބަރުު(ު23/1323ލޯކަލްުކައުންސިލްތަކުގެުއިންތިޚާބުގެުޤާނޫނު).
 .8އިންތިޚާބުތަކާުގުޅިގެންުހުށަހެޅޭުމައްސަލަތައްުބެލުމުގައިުޢަމަލުކުރާނޭުއިޖްރާއާތުތައްުބަޔާންކުރާުގަވާއިދު.

އް
ު.8ކޮމިޝަނުގެުހިންގުންުހަރުދަނާުކުރުމަށްޓަކައިުއިދާރީުގޮތުންުކުރެވުނުުކަންތައްތަ ު
ު8.2ކޮމިޝަނުގެުރަސްމީުޖަލްސާތައްު
އިލެކްޝަންސްު ކޮމިޝަނުގެު މެންބަރުންގެު ރަސްމީު ޖަލްސާއެއްު މަހަކު ު 2ފަހަރުު ބޭއްވުމަށްު އިލެކްޝަންސްު ކޮމިޝަނުގެު ޤާނޫނާއިު
އިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުގެުގަވާއިދުންުލާޒިމްކޮށްފައިވާުހިނދު ،ޢާންމުުގޮތެއްގައިުމިުއަދަދަށްވުރެުގިނައިންުޖަލްސާތައްުވަނީު
ބާއްވާފައެވެ ު .މިގޮތުންުު ުު1 3 2 8ވަނަު އަހަރުު ކޮމިޝަނުގެުު ުު8 7ރަސްމީު ޖަލްސާު ބޭއްވިފައިވެއެވެ ު .ކޮމިޝަނުންު ނިންމަންޖެހޭު
ކަންކަންުނިންމާފައިވަނީ،

ކޮމިޝަނުގެު ރަސްމީުޖަލްސާތަކުގައިުބައިވެރިވެުވަޑައިގެންނެވިުމެންބަރުންގެު އަޣުލަބިއްޔަތުންުނުވަތަު

އިއްތިފާޤުންކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.
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ު8.1އިންތިޚާބާުގުޅިގެންުބާއްވާުޚާއްޞަުޖަލްސާުު
އިންތިޚާބާު ގުޅިގެންު ބާއްވާު ޚާއްޞަު ޖަލްސާތައް ު ު 1328ވަނަު އަހަރުު ބޭއްވިު ރިޔާސީު އިންތިޚާބާު ގުޅިގެންު ވަނީު ބާއްވާފައެވެު.
މިގޮތުންު ު 23ޖަލްސާއެއްުވަނީު ކުރިއަށްުގެންދެވިފައެވެ ު.މިުޖަލްސާތަކުގައި ު ު 1328ވަނަުއަހަރުގެު ރިޔާސީު އިންތިޚާބާު ގުޅިގެންު
ނިންމަވަންޖެހޭުކަންތައްތަކުގައި ،ކޮމިޝަނުގެުމެންބަރުންނާއިުސެކްރެޓަރީުޖެނެރަލްުއަދިުއެުމަސައްކަތަކާުގުޅޭުސެކްޝަންތަކުގެު
ވެރިންނާުމަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްުފަހުުއިންތިޚާބުގެުކަންތައްތައްުކުރިއަށްުގެންދަވާނެުގޮތްުވަނީުނިންމަވާފައެވެ.

ނރަސްމީުބައްދަލުވުންތައްު
ު8.2ކޮމިޝަންުމެންބަރުންގެު ު
ރަސްމީު ޖަލްސާތަކުގެު އިތުރުން،

ކޮމިޝަނުގެު މުހިންމުު ކަންކަމާު ބެހޭގޮތުންު މަޝްވަރާު ކުރުމަށްޓަކައި ުނުރަސްމީު ބައްދަލުވުންު

ބޭއްވިފައިވެއެވެ.

ނތައްު
ު8.4ސީނިއަރުސްޓާފުންނާއެކުުބޭއްވިުބައްދަލުވު ް
ނިމިދިޔަުހަފްތާގައިުކުރެވުނުުމަސައްކަތްތަކާއިުކުރިއަށްުއޮތްުހަފްތާގައިުކުރުމަށްުރޭވިފައިުހުރިުމަސައްކަތްތައްުސެކްޝަންތަކުގެު
މެދުގައިު ޙިއްޞާު ކުރުމަށާއިު މެންބަރުންނަށްު އެު މަޢުލޫމާތުު ސާފުކޮށްު އެރުވުމަށްޓަކައިުު،ސީނިއަރ ު ސްޓާފުންނާއެކުުުު1 7
ބައްދަލުވުމެއްު ވަނީު ބޭއްވިފައިވެއެވެ ު.މިު ބައްދަލުވުމުގައިު ބައިވެރިވެު ވަޑައިގަންނަވަނީު ކޮމިޝަނުގެު މެންބަރުންނާއިު ސެކްރެޓަރީު
ޖެނެރަލްގެު އިތުރުންު ސެކްޝަންތަކުގެު ވެރިންނާއިު ސީނިއަރ ު މުވައްޒަފުންނާއިު އަދިު ސެކްޝަންު ވަގުތީު ގޮތުންު ހިންގުމާު
ޙަވާލުވެވަޑައިގެންުތިއްބެވިުވެރިންނެވެ.

ޢަބްދުއްރަޙްމާންުޞަލާޙްުރަޝީދު

ޝާ
ޚަދީޖާުރަ ު

ޔާ
ޙަސަންުޒަކަރިއް ު
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ޑިރެކްޓަރު(އެކްޓިންގުސެކްރެޓަރީު
ޖެނެރަލް)

ލީގަލްުކައުންސެލްު/ލީގަލްުއެފެއަރޒްު
ސެކްޝަން

ޑިރެކްޓަރު/ކޯޑިނޭޝަންުސެކްޝަން

އަބްދުﷲުއުނެއިސް

ސީނިއަރުޑޭޓާުޕްރޮސެސިންގު
އޮފިސަރު/އައި.ސީ.ޓީުސެކްޝަން

ޒް
އަޙްމަދުުމުއާ ު

އެނަލިސްޓްު/ޕްލޭނިންގުސެކްޝަން

ޢާއިޝަތުުޝައްފާ ްު
ފ

ޕްރޮކިއުމެންޓްުމެނޭޖަރު/ޕްރޮކިއުމެންޓްު
ސެކްޝަން

ޢާއިޝަތުުޔުޝްފާުޝާކިރު

ރަޖިސްޓްރަރު/ޕޮލިޓިކަލްުޕާޓީު
ރެގިއުލޭޝަންުސެކްޝަން

އާމިނަތުުއަޒީފާ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރު/
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންުސެކްޝަން

ހިއުމަންުރިސޯސްުއެންޑްުޕްރޮފެޝަނަލްު

އާމިނަތުުނަޝްމީުފަޒީ ްު
ލ

ޑިވެލޮޕްމެންޓްުމެނޭޖަރު/ހިއުމަންުރިސޯސްު
އެންޑްުޕްރޮފެޝަނަލްުޑިވްލޮޕްމެންޓްު
ން
ސެކްޝަ ު
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ފާތިމަތުުޒުހު ާު
ދ

ދު
މުސްޢަދުުސައީ ު

ސީނިއަރުއެޑިއުކޭޝަންުއޮފިސަރު/
ން
ސިވިކްުއެޑިއުކޭޝަންުސެކްޝަ ު

ސީނިއަރުޓެކްނިކަލްުއޮފިސަރު/
ރަޖިސްޓްރޭޝަންުސެކްޝަން

ޝަހުލާުރުޝް ީު
ދ

އިންޓަރނަލްުއޮޑިޓަރު/އިންޓަރނަލްު
އޮޑިޓްުޔުނިޓް

މަޢާނާުމުމްތާޒް

ނސްު
ފައިނޭންސްުމެނޭޖަރު/ފައިނޭ ް
ސެކްޝަން

ޝަހުލާުއިސްމާޢިލް

ކޯޑިނޭޓަރު/ކޯޑިނޭޝަންުސެކްޝަން

ނާ
މަރިޔަމްުނަޒްރީ ު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރު/
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންުސެކްޝަން
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ނާދިޔާުޢަބްދުﷲ

ހެޑްުއޮފްުކޮމިޝަނަރސްުބިއުރޯުު/
ކޮމިޝަނަރސްުބިއުރޯ

ު8.5ޓާކްސްފޯސްއާުބައްދަލުކުރެއްވުން
ރިޔާސީު އިންތިޚާބަށްު އިޢުލާނުު ކުރުމާއެކުުު،އިންތިޚާބުގެު ކަންކަންު ވީހާވެސްު އަމާންު އޮމާންކަމާއެކުު ކުރިއަށްު ގެންދިއުމަށްޓަކައިު
އިންތިޚާބުގެު ކަންކަންު ވިލަރެސްކުރާު ޓާސްކްފޯހެއްު އެކުލަވާލެވުނެވެ ު .ކޮމިޝަނުގެު މެންބަރުންގެު އިތުރުންު ހުރިހާު ޑިވިޜަންތަކުގެު
ވެރިންނާއިުސެކްޝަންތަކުގެުވެރިންުހިމެނޭުގޮތަށްުއެކުލަވާލެނުުމިޓާސްކްފޯހުގެުބައްދަލުވުންތައްުކޮންމެުހަފްތާއަކުވެސްުބޭއްވިވެު.
ބައްދަލުވުންތަކުގެު މައިގަނ ޑުު ބޭނުމަކީ،

އިންތިޚާބާު ގުޅިގެންު ސެކްޝަންތަކުގެު މަސައްކަތްތައްު ކުރިއަށްދާު ގޮތުގެު ތަފްޞީލުު

ކޮމިޝަންުމެންބަރުންނާުހިއްޞާުކުރުމެވެު.

ރން
ު8.6މުވައްޒަފުންނާުބައްދަލުކު ު
މިއަހަރުު ތެރޭގައިު ކޮމިޝަންު މެންބަރުން،

ކޮމިޝަނުގެު މުވައްޒަފުންނާު އެކިު ފަހަރުމަތިންު ބައްދަލުު ކުރައްވާފައިވެއެވެ ު.މިު

ބައްދަލުވުންތަކުގައިުކޮމިޝަނުގެުމަސައްކަތްތަކާުގުޅޭގޮތުންުމުވައްޒަފުންނާުމަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ.

އދަލުވުންތަ ްު
އ
ު8.7ޤައުމީުލަފާދޭުކޮމިޓީގެުބަ ް
ރިޔާސީު އިންތިޚާބު ު ު 1328އާު ގުޅިގެންު ޤައުމީު ލަފާދޭު ކޮމިޓީއެއްު އެކުލަވާލެވި،

ކޮމިޓީގެ ު ު 9ބައްދަލުވުންު އިލެކްޝަންސްު

ކޮމިޝަނުގެއިު ކުރިއަށްު ގެންދެވުނެވެ ު.މިު ކޮމިޓީު އެކުލެވިގެންު ވަނީު ކޮމިޝަންު މެންބަރުންގެު އިތުރުންު ކޮމިޝަނުގެު ސެކްރެޓަރީު
ޖެނެރަލް،

ސިޔާސީު ޕާޓީތަކާއިު އަދިު އެހެނިހެންު މުއައްސަސާތައްު ތަމްސީލްު ކުރައްވާު ބޭފުޅުންު ހިމެނޭު ގޮތަށެވެ ު.ކޮމިޓީގެު

ބައްދަލުވުންު ތަކުގައިު އިންތިޚާބާު ގުޅޭު އެކިު ކަންކަމުގެު މަޢުލޫމާތުު މެންބަރުންނާު ޙިއްޞާކުރެވި،

މަޝްވަރާު ކުރައްވަންު ޖެހޭު

ކަންކަމުގައިު ޚިޔާލުު ފާޅުު ކުރުމާއިު ލަފާު އެރުވުމުގެު ފުރުޞަތުު ކޮމިޓީގެު މެންބަރުންނަށްު އަރުވާފައިވެއެވެ ު.އިންތިޚާބާު ބެހޭު ޤައުމީު
ލަފާދޭުކޮމިޓީގެުމެމްބަރުން-:
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ފް
އަޙްމަދުުޝަރީ ު

އިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުގެުރައީސް

އަމްޖަދުުމުޞްޠަފާ

އިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުގެުނައިބްުރައީސް

އިސްމާޢީލްުޙަބީބުުޢަބްދުއްރަޙީމް

46

ކޮމިޝަންުމެންބަ ުު
ރ

މް
އަޙްމަދުުއަކްރަ ު

ކޮމިޝަންުމެންބަ ުު
ރ

ޢަލީުނަޝާ ުު
ތ

ކޮމިޝަންުމެންބަ ުު
ރ

ޢަބްދުއްރަޙްމާންުޞަލާޙްުރަޝީދު

ޑިރެކްޓަރު(އެކްޓިންގުސެކްރެޓަރީުޖެނެރަލް)

އަބްދުﷲުޙުމައިދު

ރަޖިސްޓްރަރު/ޢަދާލަތުުޕާޓީ

ޢަދުލީުޢިސްމާޢިލް

ޕާޓީގެުމެންބަރުު/ޕްރޮގްރެސިވްުޕާޓީުއޮފްު
މޯލްޑިވްސް

ލް
އަޙްމަދުުޢަބީރުުއިސްމާއި ު

ޑރު.ހުސައިންުރަޝީދުުޙަސަން

އިބްރާހިމްުޝަޙީޤް

ނައިބްުރައީސްު/މޯލްޑިވްސްުމީޑިއާު
ކައުންސިލް

ޓީ
ޑެޕިއުޓީުލީޑަރު/ޖުމްހޫރީުޕާ ު

ކޮމިޝަންުމެންބަރު/ސިވިލްުސާރވިސްު
ކޮމިޝަން

ޢާޢިޝަތުުރަފިއްޔާ

ޑެޕިއުޓީުލީޑަރު/މޯލްޑިވްސްުޑިވްލޮޕްމަންޓްު
އެލައެންސް

އެސިސްޓެންޓްުޕްރޮސެކިއުޓަރުޖެނެރަލްު/
ޙުސައިންުނާޝިދު

ޢަލީުޝުހައިލްުމުޙައްމަދު
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ޕްރޮސެކިއުޓަރުޖެނެރަލްގެުއޮފީސް

ސީނިއަރުސްޓޭޓްުއެޓަރނީު/އެޓަރނީު
ޖެނެރަލްގެުއޮފީސް

ދު
ސޮފްވަތުުމުޙައްމަ ު

ޓ-ކޮރަޕްޝަންު
ކޮމިޝަންުމެންބަރުު/އެން ިު
ކޮމިޝަން

ދް
މުޙައްމަދުުޝަފީޤްުމަޙްމޫ ު

ޗީފްުއެގްޒެކެޓިވްުއޮފިސަރު/ލޯކަލްު
ގަވަރމެންޓްުއޮތޯރި ީު
ޓ

ދު
މުޙައްމަދުުޒާހި ު

ނައިބްުރައީސް/ހިއުމަންުރައިޓްސްުކޮމިޝަންު
ސް
އޮފްުދަުމޯލްޑިވް ު

މުޙައްމަދުުފިޝާވިންުސަލީމް

ޑެޕިއުޓީުލީޑަރު/ދިވެހިުރައްޔިތުންގެުޕާޓީ

ނސްުއެންޑްު
ސްޓޭޓްުމިނިސްޓަރުފޯރުފިނޭ ް
ލީ
މުޙައްމަދުުއަޝްމަ ު

ޓްރެޜަރީު/ޑިޕާރޓްމެންޓްުއޮފްުނޭޝަނަލްު
ރަޖިސްޓްރޭޝަން

ދު
މުޙައްމަދުުޖަމްޝީ ު

އެސިސްޓަންޓްުކޮމިޝަނަރު/މޯލްޑިވްސްު
ސް
ޕޮލިސްުސާރވި ު

އިސްމާޢީލްުސޮފްވާން

ނައިބްުރައީސް/މޯލްޑިވްސްުބްރޯޑްކާސްޓިންގު
ކޮމިޝަން
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ޢަލީުނިޔާޒް

25.35.1328

35.36.1328

49

ޑެޕިއުޓީުޗެއަރޕަރސަންު/ދިވެހިު
ޓީ
ރައްޔިތުންގެުޑިމޮކްރެޓިކްުޕާ ު

15.37.1328

ު8.8މެންބަރުންުބައިވެރިވެުއެކިުފަރާތްތަކާއެކުުބޭއްވެވިުމުހިންމުުބައްދަލުވުންތަ ްު
އ
ރިޔާސީު އިންތިޚާބު ު ު 1328އާއިު ކޮމިޝަނުގެު މަސައްކަތްތަކާު ގުޅިގެންު ސިޔާސީު ޕާޓީތަކާއިު އެހެނިހެންު މުއައްސަސާތަކާއިު ކްލަބްު
ޖަމްޢިޔާތަކާއިު ކައުންސިލްތަކާއިު އަދިު ު ބޭރުގެު ފަރާތްތަކާއެކުު މަޝްވަރާު ބައްދަލުވުންތަކެއްު ބޭއްވިވެ ު .ބައްދަލުވުންތަކުގައިު
އިންތިޚާބާުގުޅޭުއެކިުކަންކަމުގެުމަޢުލޫމާތާއިުކޮމިޝަނުގެުމަސައްކަތްތަކުގެުމަޢުލޫމާތުުޙިއްޞާުކުރެވުނެވެު.

ޙް
ތާރީ ު

ތް
ބައިވެރިވިުފަރާ ު

ސަރުކާރުގެު
ު25

މުއައްސަސާތަކުގެު

ފެބްރުއަރީު އިސްވެރިންނާއިު
1328

ކޮމިޝަނުގެު
ން
މެންބަރުންނާއިުވެރި ު
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ލް
ތަފްސީ ު

ު1328ވަނަުއަހަރުގެު
ރިޔާސީުއިންތިޚާބާއިު
ގުޅޭގޮތުންުމަޝްވަރާު
ން
ކުރު ު

ޓޯ
ފޮ ު

ޚް
ތާރީ ު

ތް
ބައިވެރިވިުފަރާ ު

22

އެމް.ޑީ.އޭުގެު

އޭޕްރިލްު

ބޭފުޅުންނާއިު

1328

ކޮމިޝަނުގެުމެންބަރުންު
ން
އަދިުވެރި ު

ު21
އޭޕްރިލްު
1328

ު21
އޭޕްރިލްު
1328
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ލް
ތަފްސީ ު

ސިޔާސީުޕާޓީުރެގިއުލޭޓްު
ކުރުމާުގުޅޭގޮތުންުމަޝްވަރާު
ކުރުމަށްުއެމް.ޑީ.އޭުއާުއެކުު
ން
ބޭއްވިުބައްދަލުވު ު

ޑީ.އާރު.ޕީުގެު

ސިޔާސީުޕާޓީުރެގިއުލޭޓްު

ބެފުޅުންނާއިު

ކުރުމާުގުޅޭގޮތުންުމަޝްވަރާު

ކޮމިޝަނުގެުމެންބަރުންު ކުރުމަށްުޑީ.އާރު.ޕީުއާއެކުު
ން
އަދިުވެރި ު

ން
ބޭއްވިުބައްދަލުވު ު

ޕީ.ޕީ.އެމްުގެު

ސިޔާސީުޕާޓީުރެގިއުލޭޓްު

ބޭފުޅުންނާއިު

ކުރުމާުގުޅޭގޮތުންުމަޝްވަރާު

ކޮމިޝަނުގެުމެންބަރުންު ކުރުމަށްުޕީ.ޕީ.އެމްއާއެކުު
ން
އަދިުވެރި ު

ން
ބޭއްވިުބައްދަލުވު ު

ޓޯ
ފޮ ު

ޚް
ތާރީ ު

ތް
ބައިވެރިވިުފަރާ ު

ޕޮލިސްުސާރވިސްގެު
ު27
އޭޕްރިލްު
1328

މުވައްޒަފުންނާއިު
ކައުންސިލްުތަކުގެު
ވެރިންުއަދިު
ކޮމިޝަނުގެު
ން
މެންބަރުންނާއިުވެރި ު

ު11
އޭޕްރިލްު
1328

ލް
ތަފްސީ ު

ު1328ވަނަުއަހަރުގެު
ރިޔާސީުއިންތިޚާބާއިު
ގުޅޭގޮތުންުއަތޮޅުުތެރޭު
ހިންގާުހޭލުންތެރިުކުރުމުގެު
ޕްރޮގްރާމްުއާުގުޅޭގޮތުންު
މުއައްސަސާތަކާުއެކީު
ން
ބޭއްވިުބައްދަލުވު ު

ޑީ.އެން.އާރުު

ވޯޓަރސްުރަޖިސްޓަރީުު

ބޭފުޅުންނާއިު

އެކުލަވާލުމާުގުޅޭގޮތުންު

އެން.ސީ.އައި.ޓީުގެު

ޑީ.އެން.އާރުުއަދިު

ބޭފުޅުންުއަދިު

އެން.ސީ.އައި.ޓީުއާއެކުު

ކޮމިޝަނުގެު

ބޭއްވިުމަޝްވަރާގެު

ން
މެންބަރުންނާއިުވެރި ު

ން
ބައްދަލުވު ު

ހުޅުމާލެުގައިުދިރިއުޅޭު
އެޗް.ޑީ.ސީުގެުބޭފުޅުންު
ު25މެއިު

އަދިުކޮމިޝަނުގެު

1328

މެންބަރުންނާއިު
ލް
ސެކްރެޓަރީުޖެނެރަ ު

ރައްޔިތުންނަށްުރިޔާސީު
އިންތިޚާބުުު1328ގައިު
ފަސޭހަުކަމާއެކުުވޯޓުލުމުގެު
އިންތިޒާމްުހަމަޖެއްސުމަށްު
އެޗް.ޑީ.ސީއާއެކުުބޭއްވިު
ން
ބައްދަލުވު ު
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ޓޯ
ފޮ ު

ޚް
ތާރީ ު

ތް
ބައިވެރިވިުފަރާ ު

މޯލްޑިވްސްު
އެސޯސިއޭޝަންުއޮފްު
ު12މެއިު
1328

ފިޒިކަލްު
ޑިސްއޭބަލްސްގެު
ބޭފުޅުންުއަދިު
ކޮމިޝަނުގެު
ން
މެންބަރުންނާއިުވެރި ު

ލް
ތަފްސީ ު

އިންތިޚާބުތަކުގައިުޚާއްސަު
އެހީުބޭނުންވާުމީހުންގެު
ބައިވެރިވުންުއިތުރުކުރުމާު
ގުޅޭގޮތުންުމަޝްވަރާު
ކުރުމަށްުމޯލްޑިވްސްު
އެސޯސިއޭޝަންުއޮފްު
ފިޒިކަލްުޑިސްއޭބަލްސްު
ން
އާއެކުުބޭއްވިުބައްދަލުވު ު

ޕްރީ-އިލެކްޝަންު
ު14މެއިު
1328

ޓްރާންސްޕޭރެންސީު

އެސެސްމެންޓްގެުހޯދުންތައްު

މޯލްޑިވްސްުގެު

ހިއްސާުކުރުމަށްޓަކައިު

ބޭފުޅުންނާއިު

ޓްރާންސްޕޭރެންސީުު

ކޮމިޝަނުގެު

މޯލްޑިވްސްުއިންު

ން
މެންބަރުންނާއިުވެރި ު

އިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނާު
ން
އެކުުބޭއްވިުބައްދަލުވު ު

ރިޔާސީުއިންތިޚާބުުު1328
ގެުމައުލޫމާތުތައްުއާންމުު
ރައްޔިތުންނަށްުފޯރުކޮށްު
ދިނުމަށްުދައުލަތުގެުމީޑިއާު
ު23މެއިު
1328

ޕީ.އެސް.އެމްުގެު

އާުގުޅިގެންުކުރިއަށްު

އިސްވެރިންނާއިު

ގެންދެވިދާނެުކަންތައްތަކާު

ން
ކޮމިޝަނުގެުމެންބަރު ު

ގުޅޭގޮތުންުއިލެކްޝަންސްު
ކޮމިޝަނުގެުފަރާތުންު
ޕީ.އެސް.އެމްުއާުއެކުު
ބޭއްވިުމަޝްވަރާު
ން
ބައްދަލުވު ު
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ޓޯ
ފޮ ު

ޚް
ތާރީ ު

ތް
ބައިވެރިވިުފަރާ ު

ލް
ތަފްސީ ު

ރިޔާސީުއިންތިޚާބުގެު
މޯލްޑިވްސްުޕޮލިސްު

ސެކިއުރިޓީުބެލެހެއްޓުމާު

ު23ޖޫންު

ސާރވިސްގެު

ގުޅޭގޮތުންުމަޝްވަރާު

1328

ޝަ
މުވައްޒަފުންނާކޮމި ު

ކުރުމަށްުމޯލްޑިވްސްުޕޮލިސްު

ން
ނުގެުމެންބަރު ު

ސާރވިސްުއާއެކުުބޭއްވިު
ން
ބައްދަލުވު ު

އެމް.ޑީ.ޕީުއިންުވޯޓަރސްު
އެމް.ޑީ.ޕީުގެު

ރަޖިސްޓަރީުއާުގުޅޭު

ު28ޖޫންު

ނު
އިސްވެރިންނާކޮމިޝަ ު

ޝަކުވާުޙިއްސާުކުރުމަށްު

1328

ގެުމެންބަރުންނާއިު

އިލެކްޝަންސްު

ން
ވެރި ު

ކޮމިޝަނާއެކުުބޭއްވިު
ން
ބައްދަލުވު ު

ސިޔާސީުހަރަކާތްތައްު
ހިންގުމާއިުގުޅޭގޮތުންު
ު16ޖޫންު
1328

އެމް.ޑީ.ޕީުގެުު

މަޝްވަރާުކުރުމަށްު

ނު
އިސްވެރިންނާކޮމިޝަ ު

އެމް.ޑީ.ޕީުއިންު

ން
ގެުމެންބަރު ު

އިލެކްޝަންސްު
ކޮމިޝަނާއެކުުބޭއްވިު
ން
ބައްދަލުވު ު
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ޓޯ
ފޮ ު

ޚް
ތާރީ ު

ތް
ބައިވެރިވިުފަރާ ު

ު16ޖޫންު މޯލްޑިވްސްުޕޮލިސްު
1328

ލް
ތަފްސީ ު
ސިޔާސީުޕާޓީުތަކަށްު

ސާރވިސްުގެު

ސިޔާސީުހަރަކާތްތައްު

ބޭފުޅުންނާއިު

ހަމަހަމަުގޮތުގައިުކުރިއަށްު

ކޮމިޝަނުގެުމެންބަރުންު ގެންދިއުމުގެުފުރުސަތުު
އަދިުސެކްރެޓަރީު

ދިނުމާުގުޅޭގޮތުންުމަޝްވަރާު

ލް
ޖެނެރަ ު

ކުރުމަށްުމޯލްޑިވްސްު
ޕޮލިސްއާއެކުުއިލެކްޝަންސްު
ކޮމިޝަންުބޭއްވިު
ން
ބައްދަލުވު ު

ު17ޖޫންު އެޗް.އާރު.ސީ.އެމްުގެު
1328

ރިޔާސީުއިންތިޚާބުުު1328

ބޭފުޅުންނާއިު

ކުރިއަށްުދާުގޮތްުއޮބްޒާވްު

ން
ކޮމިޝަނުގެުމެންބަރު ު

ކުރުމާުގުޅޭގޮތުންު
އެޗް.އާރު.ސި.އެމްއާއެކުު
އިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުންު
ބޭއްވިުމަޝްވަރާު
ން
ބައްދަލުވު ު

ު4ޖުލައިު މޯލްޑިވްސްު
1328

އިމިގްރޭޝަންގެު

ރިޔާސީުއިންތިޚާބުުު1328
އޮބްޒާރވްުކުރެއްވުމަށްު

އިސްވެރިންނާއިުފޮރިންު ވަޑައިގަންނަވާުބޭރުގެު
މިނިސްޓްރީގެު

އޮބްޒާވަރުންނާއިު

އިސްވެރިންުއަދިު

މޮނިޓަރުންގެުކަންކަމާު

ން
ކޮމިޝަނުގެުމެންބަރު ު

ގުޅިގެންުމަޝްވަރާު
ކުރުމަށްޓަކައިުމޯލްޑިވްސްު
އިމިގްރޭޝަންުއަދިުފޮރިންު
މިނިސްޓްރީގެުބޭފުޅުންނާއެކުު
ން
ބޭއްވިުބައްދަލުވު ު
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ޓޯ
ފޮ ު

ޚް
ތާރީ ު

ތް
ބައިވެރިވިުފަރާ ު

ލް
ތަފްސީ ު

ރިޔާސީުއިންތިޚާބުުު2018
ގެުއިންތިޒާމުތަކާުގުޅޭގޮތުންު

ު16

ޕީ.އެސް.އެމްު.ގެު

ޖުލައިު

އިސްވެރިންނާއިު

2018

ން
ކޮމިޝަނުގެުމެންބަރު ު

ު16

ފޮރިންުމިނިސްޓްރީގެު

ކަންތައްތަކާުބެހޭގޮތުންު

ޖުލައިު

އިސްވެރިންނާއިު

މަޝްވަރާުކުރުމަށްޓަކައިު

2018

ން
ކޮމިޝަނުގެުވެރި ު

އިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުންު

މަޝްވަރާުކުރުމަށްޓަކައިު
ޕީ.އެސް.އެމްުއާއެކުު
އިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުންު
ބޭއްވިުބައްދަލުވުން

ރިޔާސީުއިންތިޚާބުުު2018
ގެުފޮރިންުއޮބްޒާވަރުންގެު

ފޮރިންުމިނިސްޓްރީުއާއެކުު
ން
ބޭއްވިުބައްދަލުވު ު

ރިޔާސީުއިންތިޚާބުުު2018
ގައިުރިސޯޓުތަކުގައިު
ބަހައްޓާުވޯޓުުފޮށިތަކުގެު
އަދަދާއިުޖިސްމާނީގޮތުންު
ު18
ޖުލައިު
2018

އެމް.ޑީޕީ ،ޖޭ.ޕީުއަދިު
ޢަދާލަތުުޕާޓީގެު
އިސްވެރިންނާއިު
ން
ކޮމިޝަނުގެުމެންބަރު ު

ވޯޓުުކަރުދާހުގައިުފާހަގަު
ޖެހުމަށްުނުކުޅެދުންތެރިކަންު
ހުރިުފަރާތްތަކުގެުވޯޓުލުމުގެު
ޙައްޤާުކަށަވަރުުކުރުމާު
ގުޅޭގޮތުންުމަޝްވަރާކުރުމަށްު
އެމް.ޑީ.ޕީ ،ޖޭ.ޕީުއަދިު
އަދާލަތުުޕާޓީންު
އިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނާު
ބައްދަލުުކުރެއްވުންު
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ޓޯ
ފޮ ު

ޚް
ތާރީ ު

ތް
ބައިވެރިވިުފަރާ ު

ޓޯ
ފޮ ު

ލް
ތަފްސީ ު

ު24

އެޗް.އާރު.ސީ.އެމްު

އިންތިޚާބާު

ޖުލައިު

އިސްވެރިންނާު

ބްރޯޑްކާސްޓިންގު

2018

ބްރޯޑްކޮމްގެު

ކޮމިޝަނުންު ތައްޔާރުކުރާު

އިސްވެރިންުއަދިު

އުސޫލާު

ން
ކޮމިޝަނުގެުމެންބަރު ު

މަޝްވަރާު

ގުޅިގެންު

ގުޅޭގޮތުންު
ކުރުމަށްޓަކައިު

އެޗް .އާރު .ސީއެމްު އާު
ބްރޯޑްކަމްު

އާއެކުު

އިލެކްޝަންސްު ކޮމިޝަނުންު
ބޭއްވިުމަޝްވަރާުބައްދަލުން

ު01

އައްޑޫުސިޓީުު

ނޮވެމްބަރު ކައުންސިލަރުންނާއިު
2018

ން
ކޮމިޝަނުގެުމެންބަރު ު

ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެު
އިންތިޚާބުުު2019އާު
ގުޅިގެންުއައްޑޫުސިޓީގެު
ދާއިރާުބައިކުރުމާުގުޅޭގޮތުންު
އައްޑޫުސިޓީު
ކައުންސިލްއާއެކުުބޭއްވިު
ބައްދަލުވުންު
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ު1328ު.9ވަނަުއަހަރުގެުމާލީުބަޔާނާއިުކޮމިޝަނުގެުބަޖެޓުންުކޮށްފައިވާުބޮޑެތިުޚަރަދުތައް:
ު9.2އިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުގެުު1328ވަނަުއަހަރުގެުމާލީުބަޔާން
ު1328ވަނަުއަހަރުގެުމާލީުބަޔާންުއޮޑިޓްކޮށްފައިުނުވާތީ ،މިުރިޕޯޓުގައިުހިމަނާފައިުނުވާނެއެވެު.ނަމަވެސް ،އޮޑިޓްުކުރުމަށްފަހުު
ޢާންމުުކުރެވޭނެއެވެު.

ޑތިުޚަރަދުތައް
ކށްފައިވާުބޮ ެ
ު1328ު9.1ވަނަުއަހަރުުކޮމިޝަނުގެުބަޖެޓުންު ޮ
ު1328ވަނަުއަހަރުުމިުކޮމިޝަނަށްުކަނޑައެޅުއްވިުބަޖެޓުންުމައިގަނޑުގޮތެއްގައިުޚަރަދުކޮށްފައިވަނީުރިޔާސީުއިންތިޚާބުުު1328
ގެުޚަރަދުތައްުހަމަޖެއްސުމަށެވެު.މިގޮތުންުު1328ވަނަުއަހަރުގެުބަޖެޓުންުރިޔާސީުއިންތިޚާބަށްުހިނގާފައިވާުޚަރަދުގެުތަފްޞީލުު
ތިރީގައިުމިވަނީއެވެު.

ޑު
ޓް ކޯ ު
ބަޖެ ު

ޚަރަދު

އް
އައިޓަމްތަ ު
ދު
ރިކަރަންޓްުޚަރަ ު

683,983,94

ދު
ލް ޚަރަ ު
ކެޕިޓަ ު

0436613961
ލަ
މުޅިޖުމް ު

568,958656

ދު
ރިކަރަންޓްުޚަރަ ު
210

ދު
މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާުޚަރަ ު

213

ސާ
ދޭ ފައި ު
ޕެންޝަނާއި ،މުސްކުޅިކުރައްވާުމުވައްޒަފުންނަށާއިުއަދިުވަކިުޚިދުމަތަކަށްުނޫންގޮތުންު ު

221

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެުޚަރަދު

222

ގު
އޮފީސް ހިންގުމުގެުބޭނުމަށްުހޯދާުތަކެތީގެުއަ ު

0039963416

223

އޮފީސް ހިންގުމަށްުބޭނުންވާުޚިދުމަތުގެުޚަރަދު

9,30903196

224

ގު
ޚިދުމަތް ދިނުމުގެުބޭނުމަށްުހޯދާުތަކެތީގެުއަ ު

-

225

ދު
ތަމްރީނު ކުރުމަށްުކުރެވޭުޚަރަ ު

-

226

ދު
މަރާމާތު ކުރުމާއިުބެލެހެއްޓުމުގެުޚަރަ ު

839943868
0803948
6349936,8

9993,69
ލަ
ޖުމް ު

58

658,,58,95

ދު
ކެޕިޓަލްުޚަރަ ު
0436613961

423

ށް ބޭނުންވާުހަރުމުދާުހޯދުމަށްުކުރާުޚަރަދު
އޮފީސްުހިންގުމަ ު

210

ދު
މުވައްޒަފުންނަށްުހިނގާުޚަރަ ު

211

މުސާރައާއިުއުޖޫރަ

63198348,

212

ސް
މުވައްޒަފުންނަށް ދޭުއެލަވަން ު

939963999

211

ރަ
މުސާރައާއިުއުޖޫ ު

ލަ
ޖުމް ު

ލަ
ޖުމް ު

586,58565

211001

ރަ
ގެ މުސާ ު
މުވައްޒަފުން ު

,391,3616

211002

ސާ
ގެ މަސައްކަތަށްދޭުފައި ު
އިތުރުގަޑީ ު

,39993894
ލަ
ޖުމް ު

212
212005

ސް
ރަމަޟާން މަހުގެުމުނާސަބަތުގައިުދޭުއެލަވަން ު

212027

ސް
ސަރވިސް އެލަވަން ު

213
213001

963111
936613999
986968966

ސާ
ވާ މުވައްޒަފުންނަށާއިުއަދިުވަކިުޚިދުމަތަކަށްުނޫންުގޮތުންުދޭުފައި ު
ޕެންޝަނާއި ،މުސްކުޅިކުރައް ު
ސާ
ޕެންޝަންގެުފައި ު

0803948
ލަ
ޖުމް ު

221

68165855,

ސް
މުވައްޒަފުންނަށްުދޭުއެލަވަން ު

ލަ
ޖުމް ު

0508655

ދު
ދަތުރުފަތުރުުކުރުމުގެުޚަރަ ު

221001

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައިުކަނޑުުމަގުންުކުރާުދަތުރުުޙަރަދު

221002

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައިުއެއްގަމުުމަގުންުކުރާުދަތުރުުޙަރަދު

4,03911

221003

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައިުވައިގެުމަގުންުކުރާުދަތުރުުޙަރަދު

9943161

221004

ދު
ރާއްޖޭން ބޭރަށްކުރާުދަތުރުުޚަރަ ު

03,99366,

039183696
ލަ
ޖުމް ު

59

0586618961

6859986,5

222

ގު
ގެ އަ ު
އޮފީސްުހިންގުމުގެުބޭނުމަށްުހޯދާުތަކެތީ ު

222001

ތި
ލިޔެކިޔުމާުބެހޭ ގޮތުންުހޯދާުތަކެ ު

222002

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީުއާުބެހޭުގޮތުންުހޯދާުތަކެތި

9,3960

222003

ތި
ގެ ގޮތުގައިުބޭނުންކުރެވޭުތަކެއްޗާއިުއިންޖީނުުތެޔޮފަދަުތަކެ ު
ފިއުލް ު

613499

222004

ތި
އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައިުއުޅޭވަގުތުގައިުއޮފީހުގައިުދެވޭުކެއުމާއިުސައިފަދަުތަކެ ު

222005

ތި
އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުންުހޯދާތަކެ ު

222008

ތި
ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށްުހޯދާުތަކެ ު

003066

222009

ށް
ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތިުހޯދުމަ ު

993840

222011

ދޮރުފޮތި ،މޭޒުފޮތިުއަދިުދިދަފަދަުފޮތީގެުބާވަތްތައްުހޯދުމަށް

003669

222999

ތި
އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުންުހޯދާުތަކެ ު

934983999

6396,3696
09,3044

63,993406
ލަ
ޖުމް ު

223

ދު
ގެ ޚަރަ ު
އޮފީސްުހިންގުމަށްުބޭނުންވާުޚިދުމަތު ު

223001

ސް
ޓެލެފޯން ،ފެކްސް އަދިުޓެލެކް ު

60630,8

223002

ދު
އިލެކްޓްރިކް ފީގެުޚަރަ ު

,083914

223003

ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެުޚިދުމަތުގެުއަގުދިނުމަށްުކުރާުޚަރަދު

0963898

223004

ދު
ލީޒްލައިނާއި އިންޓަރނެޓްގެުޚަރަ ު

031893,96

223005

ލި
ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔާއިުބިމުގެުކު ު

939083006

223006

ލި
ތަކެތީގެ ކު ު

663496

223008

ފީ
އޮފީސް ޢިމާރާތްުފޮޅާސާފުކުރުމުގެުޚިދުމަތަށްުދޭުފައިސާުއާއިުކުނީު ު

,63691

223010

ރު ،އެންގުންުއަދިުއިޝްތިރާކުުޚަރަދު
އިޢުލާން ،އިޝްތިހާ ު

6903119

223011

ދު
ގެ ޚަރަ ު
އުފުލުމު ު

,603188

223014

ދު
އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީގެުއެކިއެކިުޕްރޮގްރާމުތައްުހިންގުމުގެުޚަރަ ު

223016

ސާ
ސީ ޚިދުމަތާއި ،ތަރުޖަމާކުރުންފަދަުޚިދުމަތުގެުއަގަށްދޭުފައި ު
ކޮންސަލްޓެން ު

223019

އެކިކަންކަމަށް ސަރުކާރަށްުދައްކަންޖެހޭުއަހަރީުފީތައް

223020

ޢާންމުުފައިދާއަށް ޗާޕުކުރާުތަކެތީގެުޚަރަދު

223025

އިންޝުއަރެންސް ޚިދުމަތުގެުއަގުުއަދާކުރުން

223999

އޮފީސް ހިންގުމުގެުޚިދުމަތުގެުއެހެނިހެންުޚަރަދު

43696
0943446
63,66
634,93,19
,93949
0939483614
ލަ
ޖުމް ު

60

0086668516

9,806081,6

226

ދު
މަރާމާތުުކުރުމާއިުބެލެހެއްޓުމުގެުޚަރަ ު

226001

މީހުންުދިރިއުޅޭ ގޮތަށްުބިނާކުރާުޢިމާރާތްުމަރާމާތުކުރުން

226002

މީހުންުދިރިއުޅުން ނޫންުބޭނުންތަކަށްުބިނާކުރާުޢިމާރާތްުމަރާމާތުކުރުން

226010

މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސްުމަރާމާތުކުރުން

,93606

226016

ން
އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތިުމަރާމާތުކުރު ު

963616

9993996

ލަ
ޖުމް ު

423

9,98,6,

ދު
ދާ ހޯދުމަށްުކުރާުޚަރަ ު
އޮފީސްުހިންގުމަށްުބޭނުންވާުހަރުމު ު

423001

ސް
ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގް ު

423002

ސް
ޕްލާންޓް ،މެޝިނަރީއާއިުއިކްވިޕްމަންޓް ު

423006

ތި
މުވާޞަލާތުގެ ތަކެ ު

423007

ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެޔަރ

936993199

423008

އައި.ޓީު.އާއި ގުޅޭގޮތުންުހޯދާުހާޑްވެޔަރ

43,493,96

423999

އެހެނިހެން އިކްވިޕްމަންޓް

,6431,8
031663096
0,,3969

93991
ލަ
ޖުމް ު

0586618961

ު9.2މީޑިއާއަށްުމަޢުލޫމާތުުދިނު ްު
ނ
ރިޔާސީުއިންތިޚާބުުު 1328އާުގުޅިގެންުރައްޔިތުންުހޭލުންތެރިުކުރުމަށްޓަކައިުކޮމިޝަނުގެުމެންބަރުންނާއިުމުވައްޒަފުން ،ޓީ .ވީު
އަދިުރޭޑިއޯުޕްރޮގްރާމްތަކުގައިުބައިވެރިވެުމަޢުލޫމާތުުދީފައިވެއެވެ.
#

2

ލް
ތަފްސީ ު

ތރީޚްު
ބއްވާު ާ
ޚބުު ާ
އންތި ާ
ރިޔާސީު ި
ނ
އިޢުލާންުކުރު ްު

ން
ބައިވެރި ު

ޚް
ތާރީު

ރން،
މބަ ު
ނގެުމެ ް
ކޮމިޝަ ު
ޔސީުޕާޓީތަކުގެު
ނ ،ސި ާ
ވއްޒަފު ްު
މު ަ

ު37ޖޫންު1328

ނ
ރ ްު
ސވެ ި
އި ް
ޙމަދުު
އ ް
އސްަ ު:
ނގެުރަ ީ
ކޮމިޝަ ު

2

ބގެު
ޚ ު
އންތި ާ
ރިޔާސީު ި

ނއިބްު
ނގެު ަ
ކމިޝަ ު
ޝަރީފުޮ ،

ތންު
ގޅޭގޮ ު
ނނާު ު
މޮނިޓަރު ް

ފ،
ޖދުުމުސްތަ ާު
އމް ަ
އސްަ ު:
ރަ ީ

މދުު
ޙ ަ
މބަރު:އަ ް
ނގެުމެ ް
ޑއާތަކާއެކުު ކޮމިޝަ ު
ރމަށްުމީ ި
ވރާުކު ު
މަޝް ަ
ނ
ލވު ްު
ބއްދަ ު
އވިު ަ
ބޭ ް

ލގަލްުކައުންސެލްު:
ރމްީ ،
އަކް ަ
ޝ
ދޖާުރަ ާު
ޚަ ީ
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ު23ޖޫންު1328

ޓޯ
ފޮ ު

#

2

ލް
ތަފްސީ ު

ގތުންު
ގޅޭ ޮ
ޚބާު ު
އންތި ާ
ރިޔާސީު ި
ނ
ވ ްު
އދަލު ު
ވރިންގެުބަ ް
ސ ެ
އވިުނޫ ް
ބޭ ް

ން
ބައިވެރި ު

ޚް
ތާރީު

ޙމަދުު
އ ް
އސްަ ު:
ނގެުރަ ީ
ކޮމިޝަ ު
ބރުު:
މމް ަ
ނގެު ެ
ކމިޝަ ު
ޝަރީފުޮ ،

ު17ޖޫންު1328

މ
ޙމަދުުއަކްރަ ްު
އަ ް

ޙމަދުު
އ ް
އސްަ ު:
ނގެުރަ ީ
ކޮމިޝަ ު
ނއިބްު
ނގެު ަ
ކމިޝަ ު
ޝަރީފުޮ ،
4

ހރިު
ގޅުން ު
ޚބާު ު
އންތި ާ
ރިޔާސީު ި

ފ،
ޖދުުމުޞްޠަ ާު
އމް ަ
އސްަ ު:
ރަ ީ

ރމަށްު
ތއްުއިޢުލާނުުކު ު
ތާރީޚް ަ

މބަރ:
ނގެުމެ ް
ކޮމިޝަ ު

ނ
ވ ްު
އދަލު ު
ވރިންގެުބަ ް
ސ ެ
އވިުނޫ ް
ބޭ ް

ޙމް،
އރަ ީ
ބދު ް
ބބުުޢަ ް
ސމާޢީލްުޙަ ީ
އި ް

ު21ޖުލައިު1328

މދުު
ޙ ަ
މބަރު:އަ ް
ނގެުމެ ް
ކޮމިޝަ ު
މ
ރ ްު
އަކް ަ

5

ގޅޭު
ޚބާު ު
އންތި ާ
ރިޔާސީު ި

ޙމަދުު
އ ް
އސްަ ު:
ނގެުރަ ީ
ކޮމިޝަ ު

އވިު
މށްުބޭ ް
ކރު ަ
މތުުހިއްސާ ު
މައުލޫ ާ

ބރު:
މމް ަ
ނގެު ެ
ކމިޝަ ު
ޝަރީފުޮ ،

ނ
ލވު ްު
ބއްދަ ު
ނގެު ަ
ވރި ް
ނޫސް ެ

މ
ޙ ްު
އރަ ީ
ބދު ް
ބބުުޢަ ް
ސމާޢީލްުޙަ ީ
އި ް

ު11ޖުލައިު1328

ޙމަދުު
އ ް
އސްަ ު:
ނގެުރަ ީ
ކޮމިޝަ ު
ނއިބްު
ނގެު ަ
ކމިޝަ ު
ޝަރީފުޮ ،
ބގެު
ޚ ު
އންތި ާ
ރިޔާސީު ި
6

ނންު
ކެންޑިޑޭޓުންގެު ަ
ނ
ކރު ްު
ތަރުތީބު ު

ފ،
ޖދުުމުޞްޠަ ާު
އމް ަ
އސްަ ު:
ރަ ީ
މބަރު:
ނގެުމެ ް
ކޮމިޝަ ު
އރަހީ ްު
ބދު ް
ބބުުޢަ ް
ސމާޢީލްުޙަ ީ
އި ް
މ،

ު28އޯގަސްޓުު1328

މދުު
ޙ ަ
މބަރު:އަ ް
ނގެުމެ ް
ކޮމިޝަ ު
މބަރު:
ނގެުމެ ް
މޝަ ު
ރމް ،ކޮ ި
އަކް ަ
ތ
އަލީުނަޝާ ުު
ޙމަދުު
އ ް
އސްަ ު:
ނގެުރަ ީ
ކޮމިޝަ ު
އބްު
ނގެުނަ ި
މޝަ ު
ޝަރީފުު،ކޮ ި

7

ޚބުުު1328ގެުރީ
އންތި ާ
ރިޔާސީު ި

ފ،
ޖދުުމުޞްޠަ ާު
އމް ަ
އސްަ ު:
ރަ ީ

އދިުފޮށިތަކާު
ޓރޭޝަންު ަ
-ރަޖިސް ް

މބަރު:
ނގެުމެ ް
ކޮމިޝަ ު

ކރުމަށްު
ހއްސާ ު
މއުލޫމާތުު ި
ގުޅޭު ަ

ޙމް،
އރަ ީ
ބދު ް
ބބުުޢަ ް
ސމާޢީލްުޙަ ީ
އި ް

ނ
ވ ްު
އދަލު ު
ވރިންގެުބަ ް
ސ ެ
އވިުނޫ ް
ބޭ ް

މދުު
ޙ ަ
މބަރު:އަ ް
ނގެުމެ ް
ކޮމިޝަ ު
މބަރު:
ނގެުމެ ް
މޝަ ު
ރމް ،ކޮ ި
އަކް ަ
ތ
އަލީުނަޝާ ުު
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ު16އޯގަސްޓުު1328

ޓޯ
ފޮ ު

ލް
ތަފްސީ ު

#

ޚް
ތާރީު

ން
ބައިވެރި ު
ޙމަދުު
އ ް
އސްަ ު:
ނގެުރަ ީ
ކޮމިޝަ ު
އބްު
ނގެުނަ ި
މޝަ ު
ޝަރީފުު،ކޮ ި
ފ،
ޖދުުމުޞްޠަ ާު
އމް ަ
އސްަ ު:
ރަ ީ

8

ގތުންު
ގޅޭ ޮ
ޚބާު ު
އންތި ާ
ރިޔާސީު ި

ސމާޢީލްު ު38ސެޕްޓެންބަރުު
މބަރ :އި ް
ނގެުމެ ް
ކޮމިޝަ ު

ނ
ވ ްު
އދަލު ު
ވރިންގެުބަ ް
ސ ެ
އވިުނޫ ް
ބޭ ް

ނގެު 1328
ކމިޝަ ު
ޙމްޮ ،
އރަ ީ
ބދު ް
ބބުުޢަ ް
ޙަ ީ
މ،
ކރަ ްު
ޙމަދުުއަ ް
އ ް
މބަރަ ު:
މެ ް
މބަރު:އަލީު
ނގެުމެ ް
ކޮމިޝަ ު
ތ
ނަޝާ ުު

ޚބުުު1328ގައިު
އންތި ާ
ރިޔާސީު ި
9

ގއިު
ކ ަ
ވޯޓުލާުމަރުކަޒުތަ ު

އދިު
ރންު ަ
މބަ ު
ނގެުމެ ް
ކޮމިޝަ ު

ު26ސެޕްޓެންބަރުު

ޓރުންނަށްު
ރވާުމޮނި ަ
ހަރަކާތްތެ ި

ނ
ވއްޒަފު ްު
މު ަ

1328

އނިންގ
އވާުޓްރެ ި
ބާ ް

ޙމަދުު
އ ް
އސްަ ު:
ނގެުރަ ީ
ކޮމިޝަ ު
1
0

ގތުންު
ގޅޭ ޮ
ޚބާު ު
އންތި ާ
ރިޔާސީު ި
އސަު
ޚ ް
ނގެު ާ
ސވެރި ް
އވިުުނޫ ް
ބޭ ް
ނ
އދަލުވު ްު
ބަ ް

އބްު
ނގެުނަ ި
މޝަ ު
ޝަރީފުު،ކޮ ި
ފ،
ޖދުުމުޞްޠަ ާު
އމް ަ
އސްަ ު:
ރަ ީ

ު11ސެޕްޓެންބަރުު

ސމާޢީލްު 1328
މބަރ :އި ް
ނގެުމެ ް
ކޮމިޝަ ު
ނގެު
ކމިޝަ ު
ޙމްޮ ،
އރަ ީ
ބދު ް
ބބުުޢަ ް
ޙަ ީ
މ
ކރަ ްު
ޙމަދުުއަ ް
އ ް
މބަރަ ު:
މެ ް
ޙމަދުު
އ ް
އސްަ ު:
ނގެުރަ ީ
ކޮމިޝަ ު
އބްު
ނގެުނަ ި
މޝަ ު
ޝަރީފުު،ކޮ ި
ފ،
ޖދުުމުޞްޠަ ާު
އމް ަ
އސްަ ު:
ރަ ީ

11

ޚބުުު1328ގެު
އންތި ާ
ރިޔާސީު ި

ސމާޢީލްު
މބަރ :އި ް
ނގެުމެ ް
ކޮމިޝަ ު

ނ
ކރު ްު
ނތީޖާުއިޢުލާންު ު
ވަގުތީު ަ

ނގެު
ކމިޝަ ު
ޙމްޮ ،
އރަ ީ
ބދު ް
ބބުުޢަ ް
ޙަ ީ
މ،
ކރަ ްު
ޙމަދުުއަ ް
އ ް
މބަރަ ު:
މެ ް
މބަރު:އަލީު
ނގެުމެ ް
ކޮމިޝަ ު
ތ
ނަޝާ ުު

63

ު12ސެޕްޓެންބަރުު
1328

ޓޯ
ފޮ ު

ލް
ތަފްސީ ު

#

ޚް
ތާރީު

ން
ބައިވެރި ު
ޙމަދުު
އ ް
އސްަ ު:
ނގެުރަ ީ
ކޮމިޝަ ު
އބްު
ނގެުނަ ި
މޝަ ު
ޝަރީފުު،ކޮ ި
ފ،
ޖދުުމުޞްޠަ ާު
އމް ަ
އސްަ ު:
ރަ ީ

12

ޚބުުު1328ގެު
އންތި ާ
ރިޔާސީު ި

ސމާޢީލްު ު18ސެޕްޓެންބަރުު
މބަރ :އި ް
ނގެުމެ ް
ކޮމިޝަ ު

ނ
ކރު ްު
ސމީުނަތީޖާުއިޢުލާނުު ު
ރަ ް

ނގެު 1328
ކމިޝަ ު
ޙމްޮ ،
އރަ ީ
ބދު ް
ބބުުޢަ ް
ޙަ ީ
މ،
ކރަ ްު
ޙމަދުުއަ ް
އ ް
މބަރަ ު:
މެ ް
ޖނެރަލްު
ކރެޓަރީު ެ
އެކްޓިންގުސެ ް
ދ
ރޝީ ުު
މންުޞަލާޙްު ަ
ރޙް ާ
ދއް ަ
ޢަބް ު
ޙމަދުު
އ ް
އސްަ ު:
ނގެުރަ ީ
ކޮމިޝަ ު
އބްު
ނގެުނަ ި
މޝަ ު
ޝަރީފުު،ކޮ ި

11

ނގެު
ކމިޝަ ު
އިލެކްޝަންސްު ޮ
ނގެު
ސވެރި ް
ނ ް
ބއްވިު ޫ
ފަރާތުންު ޭ
ނ
އދަލުވު ްު
ބަ ް

ފ،
ޖދުުމުޞްޠަ ާު
އމް ަ
އސްަ ު:
ރަ ީ
ސމާޢީލްު
މބަރ :އި ް
ނގެުމެ ް
ކޮމިޝަ ު
ނގެު
ކމިޝަ ު
ޙމްޮ ،
އރަ ީ
ބދު ް
ބބުުޢަ ް
ޙަ ީ

ު12އޮކްޓޯބަރު1328

މ،
ކރަ ްު
ޙމަދުުއަ ް
އ ް
މބަރަ ު:
މެ ް
މބަރު:އަލީު
ނގެުމެ ް
ކޮމިޝަ ު
ތ
ނަޝާ ުު
ޙމަދުު
އ ް
އސްަ ު:
ނގެުރަ ީ
ކޮމިޝަ ު

1
4

ނގެު
ރއްޔިތު ް
ު1329ވަނަުއަހަރުު ަ
އރާތައްު
ދ ި
ބގެު ާ
ތޚާ ު
ހގެުއިން ި
މަޖިލީ ު
އވިު
ޅގޮތުންުބޭ ް
އޅުމާުގު ޭ
ކަނޑަ ެ
ނ
ލވު ްު
ބއްދަ ު
ނގެު ަ
ވރި ް
ނޫސް ެ

އބްު
ނގެުނަ ި
މޝަ ު
ޝަރީފުު،ކޮ ި
ފ،
ޖދުުމުޞްޠަ ާު
އމް ަ
އސްަ ު:
ރަ ީ
މދުު
ޙ ަ
މބަރު:އަ ް
ނގެުމެ ް
ކޮމިޝަ ު
މބަރު:
ނގެުމެ ް
މޝަ ު
ރމް ،ކޮ ި
އަކް ަ
ނސެލްު
ލގަލްުކައު ް
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ޝ
ދޖާުރަ ާު
ޚަ ީ
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ޓޯ
ފޮ ު

އް
ު.23ކޮމިޝަނުންުކޮށްފައިވާުމުހިންމުުއެހެނިހެންުމަސައްކަތްތަ ު
ު23.2އިންތިޚާބުތަކުގެުތަފާސްުހިސާބުުރިޕޯޓުުޢާންމުކުރުން
ބސައިޓުު
ު1328ސެޕްޓެންބަރުުު12ގައިުބޭއްވިުރިޔާސީުއިންތިޚާބުގެުރިޕޯޓުުތައްޔާރުކޮށްުކޮމިޝަނުގެުވެ ް
)ު)www.elections.gov.mvގައިުވަނީުޝާއިޢުުކޮއްފައެވެު.މިުރިޕޯޓުުމިނިވަންުމުއައްސަސާތަކާުގުޅުންހުރިުއިދާރާތަކަށްު
ވަނީުފޮނުވިފައެވެ.
ު23.1ތަފާސްުހިސާބުގެުމަޢުލޫމާތުުފޯރުކޮށްދިނު ްު
ނ
ސަރުކާރުގެު އޮފީސްތަކުންނާއިުު،މިނިވަންު މުއައްސަސާތަކުންނާއި،

ޖަމްޢިއްޔާު ޖަމާޢަތްތަކުންު އަދިު އަމިއްލަު ފަރާތްތަކުންު

އިންތިޚާބުތަކުގެު ތަފާސްު ހިސާބުު ހޯދުމަށްު އެދުމުންުު،އެފަރާތްތަކުންު އެދިފައިވާު ތަފާސްު ހިސާބުތައްު ނެގުމަށްފަހުު ވަނީު
ފޮނުވިފައެވެ.
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އް
ު23.2އާކައިވްގެުމަސައްކަތްތަ ު
ކޮމިޝަނުގެުލިޔެކިޔުންުއާކައިވްކޮށްުބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައިު،އާކައިވްުޕޮލިސީއެއްުތައްޔާރުކުރުމުގެުމަސައްކަތްުކުރެވުނެވެު.
ު23.4ކޮމިޝަނުގެުއަހަރީުވާރކްޕްލޭންުއެކުލަވާލު ްު
ނ
ު 1328ވަނަު އަހަރުގެު ކޮމިޝަނުގެު އަހަރީު ވާރ ކްޕްލޭންު ރިވިއުު ކުރުމަށްފަހު،

ރިވިއުު ރިޕޯޓުު ކޮމިޝަނަރ ސްު ބިޔުރޯއަށްު ވަނީު

ހުށަހަޅާފައެވެު.އަދިުު1329ވަނަުއަހަރުގެުވާރކްޕްލޭންުތައްޔާރުކޮށްުކޮމިޝަނަށްުވަނީުހުށަހަޅާފައެވެު.

ު23.5ސްޓްރެޓެޖިކްުޕްލޭންގެުމަސައްކަތްތައްުއިވެލުއޭޓްުކުރުންު
ސްޓްރެޓެޖިކްު ޕްލޭންގެު ލަނ ޑުދަނ ޑިތައްު ޙާޞިލްވިު މިންވަރުު ބެލުމަށްޓަކައިު ކޮމިޝަނުގެު ހުރިހާު ސެކްޝަންތަކާު ބައްދަލުކޮށް،
ކޮންމެުސެކްޝަނަކުންވެސްު ު1328ވަނަުއަހަރަށްު ކަނޑައަޅާފައިވާުމަސައްކަތްތައްުގޮސްފައިވާުހިސާބުުބަލައިު 1328 ،ވަނަު
އަހަރުު ކުރުމަށްު ކަނ ޑައަޅާުު،ނަމަވެސްު ނުކުރެވިު ހުރިު މަސައްކަތްުު ުު1 3 2 9ވަނަު އަހަރަށްު އިތުރުކޮށްު ރިޕޯޓެއްު
ތައްޔާރުކުރެވުނެވެ.

ން
ު.22ކޮމިޝަނުގެުއައި.ސީ.ޓީުދާއިރާުހަރުދަނާކުރު ު
ު22.2ޑޭޓާުސެންޓަރު
ކޮމިޝަނުގެ ުއައި .ސީ .ޓީ ު.ނިޒާމުު އިތުރަށްު ޒަމާނީކުރުމުގެު ގޮތުންު ރޭވުނުު އެންމެު މުހިންމުު އެއްު ކަމަކީު ސްމޯލްު މޮޑިއުލަރު ޑޭޓާު
ސެންޓަރެއްު ގާއިމުކުރުމެވެ ު .މިކަމުގެު ސަބަބުންު މީގެކުރިންު ދިމާވެފައިވާު ބެކްއަޕްު ޓައިމްގެު މައްސަލައަށްު އެކަށޭނެު ޙައްލެއްު
ލިބިގެންު ދިޔައެވެ ުު.އެކިއެކިު ވަގުތުތަކުގައިު ކުއްލިއަކަށްު ކަރަންޓުު ކެނ ޑުމުންު ދިމާވާު މައްސަލަތަކަށްު ޙައްލުު ލިބުނެވެ ު.އަދިު މިު
ސެންޓަރަކީުމޮޑިއުލަރުސެޓަޕަކަށްުވާތީު،ބޭނުންވާުޙާލަތްތަކުގައިުކެޕޭސީޓީުއިތުރުކުރެވޭނެއެވެ.

މިމަސައްކަތްުކުރުމަށްުކުރިންުބޭނުންކުރަމުންދިޔަުވަކިވަކިުސަރވަރުރެކްތައްުނަގައި ،ހުރިހާުސަރވަރތަކެއްުއައުުސެންޓަރަށްު
ބަދުކުރެވުނެވެ ު.އަދިު މީގެު ސަބަބުން،
ލުއިވެ ،ފަސޭހަވެގެންުދިޔައެވެ.
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ޑޭޓާު ސެންޓަރު މޮނިޓަރ ކުރުމަށާއިު މެއިންޓެއިންު ކުރުމަށްު ކުރަންޖެހޭު މަސައްކަތްތައްު

ު22.1ޓެބްލެ ްު
ޓ
އިންތިޚާބުތަކުގައިު ބޭނުންކުރަމުންއައިު ނެޓްބުކްތަކުގެު ބަދަލުގައި،
ސަބަބުން،

ޒަމާނަށްު ފެތޭގޮތަށްު ޓެބްލެޓްު ބޭނުންކުރަންު ފެށުނެވެ ު .މީގެު

މިތަކެތިު ވޯޓުލާު މަރުކަޒަށް ފޮނުވުމުގެު ކުރިންު ކުރަންޖެހޭު ސެޓަޕަށްު ހޭދަވާު ވަގުތުު ވަރަށްު ބޮޑުތަންު ކުޑަކުރެވުނުވެު.

އަދިުހިފާުގެންގުޅުމާއިުރައްކާކުރުމުގައިުވަރަށްުބޮޑުތަންުފަސޭހަވެގެންުދިޔައެވެ.
އެހެންނަމަވެސްުވޯޓުލާުމަރުކަޒުގައިުސޮފްޓްވެއަރުބޭނުންުކުރުމުގައިުދަތިތަކެއްުދިމާވިކަމުގެުރިޕޯޓުތައްުލިބިފައިވާތީ ،އެކަންކަންު
ދިރާސާކޮށްުކުރިއަށްހުރިުއިންތިޚާބުތަކުގައިުއެކަންކަންުތަކުރާރުވިޔަުނުދިނުމަށްުމަސައްކަތްތައްުވަނީުރޭވިފައެވެ.

ު22.2ވަރޗުއަލައިޒޭޝަންު
މަސައްކަތްތައްު ހަލުވިކުރުމާއިު ޚަރަދުކުޑަކުރުމަށް،

ދުރުު މުސްތަޤުބަލަކަށްު ވިސްނައިު ،ރާވައިގެންު ކުރަމުންދާު މަސައްކަތްތަކުގެު

ތެރެއިންު މިއަހަރުވެސްު އިތުރުު ސަރ ވާތައްު ވާޗުއަލައިޒްކޮށް،

ވާޗުއަލައިޒޭޝަންގެު އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރު އަށްު ގެންނަންު ޖެހޭު

ބަދަލުތައްުދެނެގަނެ ،އެބަދަލުތައްުގެނެވުނެވެ.

ު22.4ވަރޗުއަލްުޑެސްކްޓޮޕްުއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ުު1 3 2 8ވަނަު އަހަރުވެސްު ވަރ ޗުއަލްު ޑެސްކްޓޮޕްތައްު ބޭނުންކުރަމުންު ގެންދެވުނުވެ ު .އަދިު ކުރިންު ދިމާވެފައިވާު މައްސަލަތައްު
ޙައްލުކޮށްުސެޓަޕަށްުގިނަުބަދަލުތަކެއްުގެނެސްު،ކުރިއަށްވުރެުރަނގަޅުުޚިދުމަތެއްުފޯރުކޮށްދެވުނެވެ.
ވާރ ޗުއަލްު ޑެސްކްޓޮޕްތައްު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްު އިތުރުު ހާޑްވެއަރުުު1 3 2 8 ުު،ވަނަު އަހަރުު ހޯދުނެވެ ު .އެގޮތުންު ގްރެފިކްސްއާއެކުު
ވާރ ޗުއަލްު ޑެސްކްޓޮޕްތައްު މުވައްޒަފުންނަށްު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްު ޑެލްު އީއެމްސީުު ުުR 4 2 0ޤާއިމުކުރެވިު އެއަށްު ބޭނުންވާު ރެމްު
ހޯދުނެވެު.އަދިުމިކަމަށްުބޭނުންވާުސެޓަޕްުހަދައިު،ޚިދުމަތްުދިނުމަށްުވާންޖެހޭުތައްޔާރީތައްުވެވުނެވެ.

ު22.5ނެޓްވަރކްުސެކިއުރިޓީ
އިންތިޚާބުތަކާު ދިމާކޮށްު އިލެކްޝަންސްު ކޮމިޝަނުގެު ނެޓްވަރ ކަށްު އެތެރެއިންނާއިު ބޭރުންު ޙަމަލާތައްު އަންނަމުންދާތީ،

ފަންނީު

ބޭފުޅުންގެު ލަފާގެމަތިންު އިތުރުު ފަޔަރ ވޯލެއްުު1 3 2 8 ުު،ވަނަު އަހަރުު ޤާއިމުކުރެވުނެވެ ު .އަދިު އިތުރުު މޮނިޓަރިންގ ު ޓޫލްސްތައްު
ޤާއިމުކުރެވި ،ރިޔާސީުއިންތިޚާބުގެުތެރޭގައިުބޭނުންކުރެވުނުވެު.

67

އަދިު މިު ޕްރޮޖެކްޓުގެު ދަށުންު ބައެއްު ސެޓަޕްތައް ު ު 1329ވަނަު އަހަރުވެސްު ކުރިއަށްު ގެންދިއުމަށްު ވަނީު ތާވަލުކުރެވިފައެވެ ު.އަދިު
މިކަމަށްުބޭނުންވާުއިކުއިޕްމެންޓްުމިހާރުުވަނީުކޮމިޝަނުންުހޯދާފައެވެ.

ު22.6ސޮފްޓްވެއަރުޑިވެލޮޕްމަންޓްުއެންޑްުމެއިންޓެނަންސްު
ު1328ވަނަުއަހަރުުމައިގަނޑުުގޮތެއްގައިުސޮފްޓްވެއަރގެުދާއިރާގައިުކުރެވިފައިވަނީުމެއިންޓެނަންސްގެުމަސައްކަތެވެު.އެގޮތުންު
ބޭނުންކުރަމުންދާު ސޮފްޓްވެއަރ ތަކުގައިު ދިމާވާު ޓެކްނިކަލްު މައްސަލަތައްު ބަލައިުު،އެކަމުގެު ޙައްލުު މުވައްޒަފުންނަށްު ހޯދައިު
ދެވުނެވެ.

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

މީގެއިތުރުންުކޮމިޝަނުގައިުބޭނުންކުރަމުންުދަނީުވަކިވަކިުޓޫލްސްތަކެއްކަމުން ،އިންޓަގްރޭޓެޑްުސޮލިއުޝަނެއްުހޯދުމަށް ،ނުވަތަު
މިހާރުުހުރިުސޮފްޓްވެއަރތައްުއިންޓަގްރޭޓްުކުރެވޭނެުގޮތެއްުހޯދުމަށްވެސްުމަސައްކަތްުކުރެވުނެވެު.އެގޮތުންުކަމާގުޅޭުދިރާސާތައްު
ވަނީުހެދިފައެވެ.

ު.21ރިޔާސީުއިންތިޚާބުު1328
ރިޔާސީު އިންތިޚާބު ު ު 1328ގެު ވޯޓުު ނެގުންު ކުރިއަށްު ގެންދެވިފައިވަނީ ު ު 1328ސެޕްޓެންބަރު ު ު 12ވީު އާދީއްތަު ދުވަހުގެު
ހެނ ދުނުުު ުު8 : 3 3އިންު ރޭގަނ ޑުުުު2 9 : 3 3
އަށެވެ ު .މިު އިންތިޚާބުގައިު ު ޖުމްލަުުު2 1 9
ވަގުތީު ( ޓާސްކްު ފޯސް) ު މުވައްޒަފުންނާއި،
ުު2 9 9ރަށުު ފޯކަލްު ޕޮއިންޓުންނާއިުުުު7 3
ޓްރެއިނަރުންނާއި،

އަތޮޅުު އިލެކްޝަންސްު

ކޮމްޕްލެއިންޓްސްު ބިއުރޯގައިުު ުު5 8ފަރާތެއްު
ވަނީު މަސައްކަތްު ކޮށްފައެވެ ު .ހަމަމިއާއެކުު
ފޮރިންު އޮބްޒާވަރ ު މިޝަންު އާއެކުުުު2 8
ލިއޭޒަންު
ވެފައިވާއިރު،
އިންތިޚާބާބެހޭު

އޮފިސަރުންު

ޙަރަކާތްތެރިު

އިންތިޚާބުު ބޭއްވިު ދުވަހުު
މަސައްކަތްތައްު

ކޯޑިނޭޓްު

ކުރުމަށްޓަކައިުކޯޑިނޭޓަރުންގެުގޮތުގައިުު53ފަރާތެއްުވަނީުޙަރަކާތްތެރިވެފައެވެު.
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މިުއިންތިޚާބުގައިުވޯޓުލާުމަރުކަޒުތަކުގައިުު3871އޮފިޝަލުންުުއަދިުރިޒާވްުއޮފިޝަލުންގެުގޮތުގައިުު213ފަރާތެއްވަނީު
ޙަރަކާތްތެރިވެފައެވެު.

ގއިުވޯޓުލުމަށްޓަކައިުރަޖިސްޓަރީވުމަށްުފުރުޞަތުުހުޅުވާލުންު
ު21.2ރަށްވެހިވެފައިވާުރަށްނޫންުއެހެންުތަނެއްގައިުނުވަތަުރަށެއް ަ
ު 1328ސެޕްޓެންބަރު ުު 12ވީު އާދީއްތަުދުވަހުު ބޭއްވިު ރިޔާސީު އިންތިޚާބުގައި،

ރަށްވެހިވެފައިވާުތަންު ނޫންު އެހެންު ތަނެއްގައިު

ވޯޓުުލުމަށްޓަކައި ،ރީ-ރަޖިސްޓަރީުވާންުއެދޭުފަރާތްތަކުންުރީ-ރަޖިސްޓަރީވުމަށްުު15ދުވަހުގެުމުއްދަތެއްުދެވުނެވެު.މިުމުއްދަތުގެު
ތެރޭގައިުތިރީގައިވާުތަންތަނުގައިުފޯމުުދޫކުރުމާއިުބަލައިގަތުމުގެުއިންތިޒާމުުހަމަޖެއްސުނެވެ.


އިންތިޚާބީުމަރުކަޒުު(ބައުުޖަމާލުއްދީންުސްކޫލް)



ހުޅުމާލެުފަހިވެނިުކޮމިއުނިޓީުސެންޓަރ



ވިލިމާލެުފެރީުޓަރމިނަލް



ރާއްޖޭގެުމީހުންުދިރިއުޅޭުހުރިހާުރަށެއްގެުރަށުުކައުންސިލްުއިދާރާތަކުން



އައްޑޫުސިޓީުކައުންސިލްުއިދާރާ



ފުވައްމުލަކުުސިޓީގެުއަވަށްތަކުގެުއޮފީސްތަކުން



އިންޑިޔާު/ނިއުދިއްލީގައިުހުންނަުދިވެހިރާއްޖޭގެުއެމްބަސީން



އިންޑިޔާު/ޓްރިވެންޑްރަމްގެުކޮންސިއުލޭޓްުއޮފީހުންު



ސްރީލަންކާު/ކޮލޮމްބޯގައިުހުންނަުދިވެހިރާއްޖޭގެުއެމްބަސީން



ސިންގަޕޫރުުު/ސިންގަޕޫރުގައިުހުންނަުދިވެހިރާއްޖޭގެުއެމްބަސީން
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މެލޭޝިއާު/ކުއާލަލަމްޕޫރުގައިުހުންނަުދިވެހިރާއްޖޭގެުއެމްބަސީން



އިނގިރޭސިވިލާތްު/ލަންޑަންގައިުހުންނަުދިވެހިރާއްޖޭގެުއެމްބަސީން

މަތީގައިު ބަޔާންކޮށްފައިވާު ތަންތަނުގެު އިތުރުންުު،އިލެކްޝަންސްު ކޮމިޝަނުގެު މުވައްޒަފުންު ފޮނުވައިގެން މޯލްޑިވްސްު އިންލެންޑްު
ރެވެނިޔުު އޮތޯރިޓީުު،މޯލްޑިވްސްު ޕޮލިސްު ސާވިސަސްު އަދިު ޖަލުތަކުގައާއިު ޑިޓެންޝަންު ސެންޓަރުތަކުގައިު ވޯޓުލުމަށްު ރީ-
ރަޖިސްޓަރީުކުރުމުގެުމަސައްކަތްުކުރެވުނެވެު.
ރިޔާސީު އިންތިޚާބުގައިު ރާއްޖެއިންު ބޭރުގައާއިު ސިނާޢީު މަސައްކަތްު ކުރާު ދެު ތަނެއްގައިު އަދިު ބައެއްު ރިސޯޓުތަކުގައިު ވޯޓުފޮށިު
ބަހައްޓާނެކަމަށްު އިޢުލާނުކޮށްފައިު ވީނަމަވެސްު ކޮމިޝަނުންު ކަނ ޑައަޅާފައިވާު ޢަދަދަށްު ރީ-ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިު ނުވާތީ،
އެތަންތަނުގައިު ވޯޓުު ފޮށިު ނުބެހެއްޓުމަށްު ނިންމައިުު،އެވޯޓުު ފޮށިތަކަށްު ރަޖިސްޓަރީު ވެފައިވާު މީހުންު އަލުންު އެހެންު ތަނަކަށްު
ވޯޓުލުމަށްުރީ-ރަޖިސްޓަރީވުމަށްުފުރުޞަތުުދެވުނެވެު.
ވޯޓުލުމަށްު ރީ-ރަޖިސްޓަރީު ކުރެވުނުު ފަރާތްތަކުގެު ތެރެއިން ު ު 5616ފޯމުގައިވާު މަޢުލޫމާތުގެު ޞައްޙަކަންު ކަށަވަރުނުވާތީ،

އެު

ފޯމުތައްު ބާޠިލްކުރެވިުު،ފޯމުު ބާޠިލުވިު ފަރާތްތަކުގެު ލިސްޓެއްު ކޮމިޝަނުގެު ވެބްސައިޓުގައިު ޢާންމުކޮށްު ޝާއިޢުކޮށްު ސިޔާސީު
ޕާޓީތަކާުޙިއްސާކުރެވުނެވެު.އަދިުމިފަރާތްތަކަށްުއަލުންުުރީ-ރަޖިސްޓަރީުކުރުމަށްުފުރުޞަތުުހުޅުވާލެވުނެވެ.

ބން
ރންުއަދިުކެންޑިޑޭޓުންގެުމަންދޫ ު
ު21.1އޮބްޒާވަރުންނާއިުމޮނިޓަ ު
މިު އިންތިޚާބުގައިު ހަރަކާތްތެރިވާނެު އޮބްޒަރ ވަރުން،
ފަރާތްތަކުން،

މޮނިޓަރުންު އަދިު ކެންޑިޑޭޓުންގެު މަންދޫބުންނަށްު ކުރިމަތިލުމަށްު އެދޭު

އެކަމަށްު އެދިު ހުށަހެޅުމަށްު ހުޅުވާލެވުނެވެ ު.މޮނިޓަރަކަށްު ވުމަށްު އެދިު ކުރިމަތިލުމަށް ު ު 1328ޖޫން ު ު 24އިންު

ފެށިގެންުު1328އޯގަސްޓްުު25އާުހަމަޔަށްުހުޅުވާލިއެވެު.އޮބްޒަރވަރަކަށްުވުމަށްުއެދިުކުރިމަތިލުމަށްުު1328ޖުލައިުު12އިންު
ފެށިގެން ު ު 1328އޯގަސްޓް ު ު 25އާު ހަމަޔަށްު ހުޅުވާލިއެވެ ު.މިގޮތުންު މުއްދަތުު ހަމަވިއިރުު އޮބްޒާވަރުންގެު ގޮތުގައި ު ު 1645އަދިު
މޮނިޓަރުންގެުގޮތުގައިުު1757އެޕްލިކޭޝަންުފޯމުުކޮމިޝަނަށްުލިބުނެވެ.
އަދިުކެންޑިޑޭޓުންގެުމަންދޫބުންނަށްވެސްުވަނީ ުު 1328އޯގަސްޓު ު ު28އިންުފެށިގެންު ު 1328އޯގަސްޓުުު 14އަށްުއެޕްލިކޭޝަންު
ހުށަހެޅުމުގެު ފުރުސަތުު ދެވިފައެވެ ު .މިމުއްދަތުު ހަމަވިއިރުުު ުު9 4 6ކެންޑިޑޭޓުންގެު މަންދޫބުންގެު އެޕްލިކޭޝަންު ފޯމްު ކޮމިޝަނަށްު
ލިބިފައިވެއެވެ ު.އިންތިޚާބުު އޮބްޒަރ ވްު ކުރުމަށްު ކޮމިޝަނުންު ދަޢުވަތުު ދިންު ބައިނަލްއަޤްވާމީު ފަރާތްތަކުގެު ތެރެއިން ު ު 21ފަރާތެއްު
އިންތިޚާބުު އޮބްޒަރ ވްު ކުރުމުގެު ޝައުގުވެރިކަންު ފާޅުކޮށްުު،ފޯމުު ހުށަހެޅިއެވެ ު .މީގެއިތުރުންު ބައިނަލްއަޤްވާމީު ފަރާތަކުންުު
އަމިއްލަގޮތުންުއިންތިޚާބުުއޮބްޒާވްުއަދިުމޮނިޓަރުކުރުމަށްވެސްުވަޑައިގަތެވެ.
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ު21.2އިންތިޚާބުގެުއައި.ސީ.ޓީުޓެކްނިކަލްުސަޕޯޓް
ު 1328ވަނަު އަހަރުު ބޭއްވިު ރިޔާސީު އިންތިޚާބުގައި ު،

އައިސީޓީު ސެކްޝަނާު ޙަވާލުު ކުރެވުނުު ހުރިހާު މަސައްކަތެއްު ތާވަލާު

އެއްގޮތަށްު ކުރިއަށްު ގެންގޮސްު ނިންމާލެވުނެވެ ު .އެގޮތުންު އިންތިޚާބުގެު ދުވަސްވަރުގައިު މުވައްޒަފުންނަށްު ޓެކްނިކަލްު ސަޕޯޓްު
ދިނުން،

ނަތީޖާު މަރުކަޒާއިު ނަތީޖާު ތައްޔާރުކުރުމާބެހޭު އެންމެހައިު މަސައްކަތްތައްު ކުރުމާއި،

ވޯޓުލާު މަރުކަޒަށްު ފޮނުވަންޖެހޭު

ޓެބްލެޓްތައްުޓެސްޓުކުރުމާއިު،ސެޓްކުރުމުގެުމަސައްކަތްުއައި.ސީ.ޓީުސެކްޝަނުންުކުރިއެވެ.
މީގެުއިތުރުންު އިންތިޚާބުގެު ކޯޑިނޭޝަންު ސެންޓަރު އަށްުބޭނުންވާު ސޮފްޓްވެއަރު ސެޓްއަޕްުހަދައިދީ،

ކޯލްސެންޓަރު ޤާއިމުކޮށްު

ދެވުނެވެ.
މީގެުއިތުރުންވެސް ،އެކިއެކިުސެކްޝަންތަކުގެުމަސައްކަތްތަކާުގުޅޭގޮތުންުފަންނީުލަފާުއަދިުއެހީތެރިކަންުވާނީުފޯރުކޮށްދީފައެވެު.
އެގޮތުންު ގްރެފިކްސްު އަދިު ބައެއްު މަސައްކަތްތައްު ރާވައިު ހިންގުމުގައިު ލަފާު ދިނުމުގެު އިތުރުންުު،އަމަލީގޮތުންު ހަރަކާތްތެރިު
ވެފައެވެ.
އް
ު21.4ރައްޔިތުންުހޭލުންތެރިކުރުމުގެުޕްރޮގްރާމްތަ ު
ޤާނޫނުު ނަންބަރު (ުު8 / 1 3 3 8 ުު :އިލެކްޝަންސްު ކޮމިޝަނުގެު ޤާނޫނު) ު ގެުު ުު1 2ވަނަު މާއްދާގެު ( ހ ) ު ގައިވާު ގޮތުގެު މަތީންު
އިންތިޚާބުގެު ކަންތައްތައްު ހިނ ގާނޭު ގޮތާއި،

އިންތިޚާބަށްު އަމާޒުކޮށްު ޢާންމުންު ހޭލުންތެރިކުރުމުގެު މަސައްކަތްތަކެއްު ކުރިއަށްު

ގެންދެވުނެވެުު.އެގޮތުންުކުރިއަށްުގެންދެވުނުުމަސައްކަތްތަކުގެުތެރޭގައިުޓީވީ ،ރޭޑިއޯުމެދުވެރިކޮށްުމަޢުލޫމާތުުދިނުމާއި ،ސޯޝަލްު
މީޑިއާުއެކައުންޓްތަކުގައިުޕޯސްޓަރާއިުމެސެޖްތައްުއަޕްލޯޑްކޮށްުރޯލްއައުޓްުކުރުމާއި ،ޕިކަޕްުބުރުޖެހުމާއި ،ފްލަޔަރސްުއަދިުލީފްލެޓްު
ބެހުންުފަދަުކަންކަންުކުރިއަށްުގެންދެވުނެވެު.

ު21.4.2ޕީ.އެސް.އެމްުމިވަގުތުުކުއިޒް
ު PSMގެ ު ު TVMއިން ު ު 2429ވަނަު އަހަރުގެު ރަމަޟާންމަހުު ކުރިއަށްު ގެންދިޔަު" މިވަގުތު"ު ޕްރޮގްރާމްގައިު އިންތިޚާބާު ގުޅޭު
ސުވާލްތައްުހިމެނޭުކުއިޒެއްވަނީުކުރިއަށްުގެންގޮސްފައެވެ.
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މިކުއިޒްގައިުރަމަޟާންުމަހުގެުކޮންމެުދުވަހަކަށްުޚާއްޞަކުރެވިގެންުއިންތިޚާބާުގުޅޭުސުވާލެއްވަނީުގެނެސްދެވިފައެވެު.އަދިުކޮންމެު
ދުވަހެއްގެު ރަނ ގަޅުު ޖަވާބުު ދިމާކުރައްވާު ފަރާތްތަކުގެު މެދުގައިު ގުރުއަތުންު ހޮވޭު ފަރާތަށާއި،

މުޅިު ކުއިޒްގެު އެންމެގިނަު ރަނ ގަޅުު

ޖަވާބުު ދެއްވާފައިވާު ފަރާތްތަކުގެު ތެރެއިންު ގުރުއަތުންު ހޮވުނުު ފަރާތުގެު އިނާމުު ސްޕޮންސަރ ކޮށްު ދެއްވާފައިވަނީު މެކްސްކޮމްު
ޓެކްނޮލިޖީސްގެު ފަރާތުންނެވެ ު .މިއީު އިންތިޚާބަށްު ޕީ .އެސް .އެމް ު .އާއިު އިލެކްޝަންސްު ކޮމިޝަންު ގުޅިގެންު ކުރިއަށްު ގެންދެވުނުު
ކުއިޒެކެވެ.

ު21.4.1އެވެއަރނެސްުލީފްލެޓްުބެހުން:
އިންތިޚާބާުގުޅޭގޮތުންުތިރީގައިވާުކަންކަމަށްުރައްޔިތުންުހޭލުންތެރިކުރުމަށްޓަކައި ،ލީފްލެޓެއްުތައްޔާރުކޮށްުރާއްޖޭގެުމީހުންުދިރިއުޅޭު
ހުރިހާުގޭބީސީުއަކަށްުސްޓޭޓްުއިލެކްޓްރިކްުކޮމްޕެނީުލިމިޓެޑްުއަދިުފެނަކަުކޯޕަރޭޝަންުމެދުވެރިކޮށްުޖުލައިުއަދިުއޮގަސްޓްުމަހުގެު
ބިލުތަކާއެކުުމިުލީފްލެޓްތައްުވަނީުފޯރުކޮށްދެވިފައެވެ.
 .1އިންތިޚާބުގެުތެރޭގައިުކުރުންުމަނާުކަންތައްތައް
 .2އިންތިޚާބުގެުތެރޭގައިުކުށުގެުގޮތުގައިުބެލެވޭުކަންތައްތައް
 .3ވޯޓުކަރުދާހުގައިުއަމިއްލައަށްުފާހަގަުޖެހުމަށްުޖިސްމާނީުގޮތުންުނުކުޅެދިގެންވާުމީހުން
 .4ވޯޓުލާުމަރުކަޒަށްުވެއްދުންުމަނާުތަކެތި
 .5އިންތިޚާބީުޝަކުވާގެުނިޒާމު
 .6ރަށްވެހިވެފައިވާުރަށްނޫންުއެހެންުތަނެއްގައިުރީރަޖިސްޓަރކުރުން
މީގެއިތުރުންު މިު ލީފްލެޓްތައްު ދައުލަތުގެު މުއައްސަސާތަކާއި،

ސަރުކާރުގެު އިދާރާތަކާއިު އަމިއްލަު ކުންފުނިތަކުގެު ނޯޓިސްު ބޯޑާއިު

ކައުންޓަރުތަކުގެު އިތުރުންު ފެރީު ޓާރ މިނަލްތަކުގައިވެސްު ބެހެއްޓިފައިވާނެއެވެ ު .ހަމަމިއާއެކުު މިު ލީފްލެޓްތައްު ވަނީު އިންތިޚާބާު
ގުޅިގެންުކުރިއަށްުގެންދެވުނުުއެކިއެކިުރޯޑްުއިވެންޓުތަކުގައާއި ،އެވެއަރނެސްުދަތުރުތަކުގައިވެސްުބޭނުންކުރެވިފައެވެ.
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ު21.4.2އެވެއާނެސްުއޯޑިއޯ/ވީޑިއޯުސްޕޮޓްުދެއްކުން:
އިންތިޚާބަށްު ރައްޔިތުންު ހޭލުންތެރިކުރުމަށްު ޕަބްލިކްު ސަރ ވިސްު މީޑިއާު އާު ގުޅިގެންު ތިރީގައިވާު މައުޟޫތަކަށް ު ު 22އޯޑިއޯު އަދިު
ވީޑިއޯުސްޕޮޓްވަނީުތައްޔާރުކޮށްު ،އިންތިޚާބުުނިމެންދެންުުޕަބްލިކްު ސަރވިސްުމީޑިއާގެުޓީވީއެމްު އާއިުދިވެހިރާއްޖޭގެުއަޑުު އަދިު
ޗެނަލް ުު 22އިންު އަގަކާުނުލައިު ދައްކާފައެވެ ު.އަދިުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުންުފައިސާު ދައްކައިގެންު ސަންގުުޓީވީއާއި ،ވީޓީވީު
އަދިުވީއެމް.އެމްއިންވެސްުވަނީުމިުއޯޑިއޯުއަދިުވީޑިއޯުސްޕޮޓްތައްުދައްކާފައެވެު.
 .1ވޯޓުލުމަށްުބޭނުންވާުކާކުކަންުއަންގައިދޭުރަސްމީުލިޔުން
 .2އިންތިޚާބީުކުށްތައްު(އިންތިޚާބުތަކާުބެހޭުޢާންމުުޤާނޫނުގެުު74ވަނަުމާއްދާ)
 .3އިންތިޚާބުތަކުގެުތެރޭގައިުކުރުންުމަނާުކަންތައްތައްު(އިންތިޚާބުތަކާުބެހޭުޢާންމުުޤާނޫނުގެުު44ވަނަުމާއްދާ)
 .4ކެމްޕޭންުކުރައްވާ!ުއެންޓިު-ކެމްޕޭންުނުކުރައްވާ!
 .5އިންތިޚާބުގެުޝަކުވާުނިޒާމްުހަމަޖެހިފައިވާުގޮތް
 .6ވޯޓުުދިނުމަށްުހުރަސްުއެޅުންުނުވަތަުދަތިކުރުން
 .7ޤާނޫނީުގޮތުންުހުއްދަުވޯޓުުކަރުދާސްުނޫންުއެހެންުއެއްވެސްުއެއްޗެއްުވޯޓުުފޮށްޓަށްލުން
 .8ވޯޓުލުމުގެުޙައްޤުުއަދާކުރައްވާ!ުއެންމެުވޯޓަކުންވެސްުނަތީޖާުބަދަލުކުރެވިދާނެ!
 .9ވޯޓުކަރުދާހުގައިުފާޖަގަުޖެހުމަށްުއެހެންުމީހެއްގެުއެހީތެރިކަންުހޯދުން
 .10ވޯޓުނަގާުމަރުކަޒަށްުވެއްދުންުމަނާުތަކެތި
 .11ވޯޓުލާުމަރުކަޒުުކަށަވަރުކުރުމަށްުު2424އަށްުއެސް.އެމް.އެސްުކުރުން
 .12ވޯޓުލާމަރުކަޒުގައިުއޮބްޒާވަރުން/މޮނިޓަރުން/ކެންޑިޑޭޓުންގެުމަންދޫބުންގެުދައުރު
 .13ރަށްވެހިވެފައިވާުރަށްނޫންުއެހެންުރަށެއްގައިުވޯޓުދިނުމަށްުރީރަޖިސްޓަރުކުރުން
މީގެއިތުރުންުމިުވީޑިއޯުސްޕޮޓްތައްުވަނީުޑިޕާޓްމެންޓްުއޮފްުނޭޝަނަލްުރެޖިސްޓްރޭޝަންއާއި ،މޯލްޑިވްސްުޓްރާންސްޕޯޓްުއެންޑްު
ކޮންޓެރެކްޓިންގު ކޮމްޕެނީގެުހުޅުމާލެު އަދިުވިލިމާލޭުފެރީުޓަރމިނަލްގައިުހުންނަުޓީވީތަކުންނާއި،

ސްޓޭޓްުއިލެކްޓްރިކްު ކޮމްޕެނީު

ލިމިޓެޑްގެުމާުޓީވީުއިންުވެސްުއިންތިޚާބުގެުމުއްދަތުގައިުދައްކާފައެވެ.
ު21.4.4އެވެއަރނެސްުރޯޑްުއިވެންޓްސް
ވޯޓުދިނުމުގެު ޙައްޤުު ލިބިގެންވާު މީހުންގެު ރަޖިސްޓްރީއަށްު ޝަކުވާު ހުށަހެޅުމުގެު މުއްދަތުގަޔާއިު ރަށްވެހިވެފައިވާު ރަށްނޫންު އެހެންު
ތަނެއްއްގައިު ރީރަޖިސްޓަރީު ކުރުމަށްު ހުޅުވާލެވުނުު މުއްދަތުގައިުު މާލޭގެު އެކިު ސަރަޙައްދުތަކުގައިު އެކިު ދުވަސްތަކުގައިު ވަނީު ރޯޑްު
އިވެންޓްތަކެއްުކުރިއަށްުގެންދެވިފައެވެު.މިގޮތުންުކުރިއަށްުގެންދެވުނުުޙަރަކާތްތައްުތިރީގައިުއެވަނީއެވެ.
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ުު1 3 2 8ޖޫންުު ުު2 8ވަނަު ދުވަހުު މާލޭގައިު ހުންނަު ވިލިމާލެު ފެރީު
ޓާރ މިނަލްު އަދިު ހުޅުމާލޭގައިު ހުންނަު ހުޅުމާލެު ފެރީު ޓަރ މިނަލްގައިު
ޑެސްކްު ބަހައްޓައިގެންު ވޯޓުދިނުމުގެު ޙައްޤުު ލިބިގެންވާު މީހުންގެު
ޝަކުވާު

ރަޖިސްޓަރީއަށްު

ުއާންމުންު

ބަލައިގަތުމާއިު،

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެުޙަރަކާތެއްުކުރިއަށްުގެންދިޔުން.



ު 1328ޖުލައި ު ު 29ވަނަު ދުވަހުު މާލޭގެު މީހުންު ގިނައިންު އެއްވެު
އުޅޭުޞަރަޙައްދުތައްުކަމުގައިވާުރަސްފަންނު ،ކުޑަކުދިންގެުބަގީޗާ،
އާރ ޓިފިޝަލްު ބީޗް،
ޓަރ މިނަލް،

ހުޅުމާލެު ފެރީު ޓަރ މިނަލް،

ވިލިމާލެު ފެރީު

ސޯޝަލްު ސެންޓަރުު އަދިު އެމް .ޕީއެލްގެު ނޯތުު ހާބަރު

ސަރަޙައްދުގައިު ޕިކަޕްގައިު ގޮސްު މަޑުކުރުމަށްފަހު،

އަޑުގަދަކުރާު

ބޭނުންކޮށްގެންުއިންތިޚާބާުގުޅުންުހުރިުމެސެޖްތައްުފޯރުކޮށްދީ ،ރީ-
ރަޖިސްޓްރޭޝަނާު ބެހޭު މަޢުލޫމާތުު ފޯރުކޮށްދީުު،އިންތިޚާބާު ގުޅޭުު
މަޢުލޫމާތުުހިމެނޭުުލީފްލެޓްުބެހުން.



ު 1328ޖުލައި ު ު 12ވަނަު ދުވަހުު ރަސްރަނިު ބަގީޗާގައި ުު26:33
އިން ު ު 11:33އަށްު ރަށްވެހިވެފައިވާު ރަށްު ނޫންު އެހެންު ތަނެއްގައިު
ރީު ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްު ބޭނުންވާު ފަރާތްތަކަށްު އަމާޒުކޮށްގެންު ރީ-
ރަޖިސްޓްރޭޝަންު ފޯމުު ފުރުމާއިު އިންތިޚާބާު ގުޅޭު މަޢުލޫމާތުު
ޙިއްސާކުރުމަށްުޕަބްލިކްުއެވެއަރނަސްުއިވެންޓެއްުހިންގުން.



ު 1328ޖުލައި ު ު 22ވަނަު ދުވަހުު ހެނ ދުނު ު 23:33އިންު ހަވީރުު
ުު3 4 : 3 3އަށްު ވެލާނާގެު ތިރީގައިު ރަށްވެހިވެފައިވާު ރަށްު ނޫންު
އެހެންު ތަނެއްގައިު ވޯޓުލުމަށްު ރީު ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްު ބޭނުންވާު
ފަރާތްތަކަށްު އަމާޒުކޮށްގެންު ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަންު ފޯމުު ފުރުމާއިު
އިންތިޚާބާއިު

ގުޅޭު

މަޢުލޫމާތުު

އެވެއަރނަސްުއިވެންޓެއްުހިންގުން.
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ޙިއްސާކުރުމަށްު

ޕަބްލިކްު



ރަށްވެހިވެފައިވާު ރަށްނޫންު އެހެންު ތަނެއްގައިު ވޯޓުދިނުމަށްު
ރީރަޖިސްޓަރު ކުރުމާު ގުޅޭު މައުލޫމާތާއި ،އިންތިޚާބުގެު ވޯޓުފޮށިތަކާު
ބެހޭު ބައެއްު މައުލޫމާތާއި،

އިންތިޚާބުގެު ޝަކުވާގެު ނިޒާމްު

ހަމަޖެހިފައިވާުގޮތުގެުމަޢުލޫމާތުތައްުހިމަނައިުު1ފްލަޔަރއެއްުުA3
ސައިޒްގައިުތައްޔާރުކޮށް ،ރި-ރަޖިސްޓްރޭޝަންުފޯމާއެކުު ދައުލަތުގެު
މިނިސްޓްރީތަކާއި ،މިނިވަންުމުއައްސަސާތަކާއި ،ކުންފުނިތަކަށްުއަދިު
ޔުނިވަރ ސިޓީު ކޮލެޖްތަކުގެު މުވައްޒަފުންނަށްު ބެހުމަށާއިުު،ނޯޓިސްު
ބޯޑުގައިުބެހެއްޓުމަށްުު 1328ޖުލައިުު12އަދި ު ު14ދެދުވަހުުވަނީު
ޙަރަކާތެއްުކުރިއަށްުގެންދެވިފައި.


ު 1328އޯގަސްޓް ުު 32ވަނަުދުވަހުު ު 26:33އިންު ު 11:33އަށްު
ނޯތްު ހާބަރ ު ޞަރަޙައްދުގައިު ރަށްވެހިވެފައިވާު ރަށްު ނޫންު އެހެންު
ތަނެއްގައިު ވޯޓުލުމަށްު ރީު ރަޖިސްޓަރ ު ކުރުމަށްު ބޭނުންވާު
ފަރާތްތަކަށްު އަމާޒުކޮށްގެންު ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަންު ފޯމުު ފުރުމާއިު
އިންތިޚާބާު ގުޅޭު މަޢުލޫމާތުު ޙިއްސާކުރުމަށްު ޕަބްލިކްު އެވެއަރ ނަސްު
އިވެންޓެއްުހިންގުން.

މތު
ު21.4.5އެވެއަރނެސްުދަތުރުތަކާއިުޓްރެއިނިންގތައްުއަދިުމަޢުލޫ ާ
ުދިނުމުގެުސެޝަންތައް:


ރިޔާސީު އިންތިޚާބުުު ުު1 3 2 8އަށްު އާންމުންު ހޭލުންތެރިކުރުމަށްު
ކޮމިޝަނުގެުފަރާތުންުރާއްޖޭގެުބައެއްުއަތޮޅުތަކަށްވަނީުދަތުރުތަކެއްު
ކޮށްފައެވެު.މިގޮތުންުއ އު ،އދުު ،ދު ،ތު ،ލު ،ގދު އަދިު އައްޑޫު
ސިޓީގެު އާބާދީު އެންމެު ބޮޑުު ރަށްތަކުގައިު ދިރިއުޅޭު ރައްޔިތުންނަށްު
އަމާޒުކޮށްގެންު ރިޔާސީު އިންތިޚާބާު ބެހޭު މައުލޫމާތުު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެު
ސެޝަންތަކެއްވަނީު ު ކޮމިޝަނުގެު މެންބަރުންު ހިމެނޭު ގޮތަށްުު
އެރަށްތަކުގައިުކުރިއަށްުގެންދެވިފައެވެު.
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މީގެއިތުރުންު ތިރީގައިު އެވަނީު އިންތިޚާބުގެު މަސައްކަތާު ގުޅޭގޮތުންު ކުރިއަށްު ގެންދެވުނުު ތަފާތުު ޓްރެއިނިންގ ތަކާއިު މަޢުލޫމާތުު
ފޯރުކޮށްދިނުމުގެުސެޝަންތަކުގެުތަފްޞީލެވެ.
އް
އަމާޒުުކުރެވުނުުފަރާތްތަ ު
މޯލްޑިވްސްުޕޮލިސްުސަރވިސްގެުބޭފުޅުންނަށްުކުރިއަށްުގެންދެވުނުުމަޢުލޫމާތުު
ން
ދިނުމުގެުސެޝަ ު
މް
ޓްރޭނަރުންގެުތަމްރީންުޕްރޮގްރާ ު

މް
ވޯޓުލާުމަރުކަޒުގެުއޮފިޝަލުންގެުތަމްރީންުޕްރޮގްރާ ު

ން
ލިއޭޒަންުއޮފިސަރުންނަށްުމަޢުލޫމާތުުދިނުމަށްުބޭއްވިުސެޝަ ު

ން
މޮނިޓަރުންނަށްުމަޢުލޫމާތުުދިނުމަށްުބޭއްވިުސެޝަ ު

ން
އޮބްޒާވަރުންު/ކެންޑިޑޭޓުންގެުމަންދޫބުންނަށްުމަޢުލޫމާތުުދިނުމަށްުބޭއްވިުސެޝަ ު

ކޯރޑިނޭޓަރުންގެުޓްރޭނިންގ

76

ދު
ބައިވެރިންގެުޢަދަ ު

ތު
މުއްދަ ު
ު22މެއިު1328

63

ު27ު–ު22އޯގަސްޓްު1328

72

ު13ު–ު32ސެޕްޓެންބަރުު
1328
ު22ސެޕްޓެންބަރުު1328
ު27ު–ު26ސެޕްޓެންބަރުު
1328
ު29ު–ު28ސެޕްޓެންބަރުު
1328
ސެޕްޓެންބަރުު1328

2872

29

262

221
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އް
ު.22ގޮންޖެހުންތަ ު
ުު1 3 2 8ވަނަު އަހަރަކީު އިލެކްޝަންސްު ކޮމިޝަނުގެު ލަނ ޑުދަނ ޑިތައްު ޙާސިލްު ކުރުމުގައިު ގިނަު މަސައްކަތްތަކެއްު ކުރެވުނުު
އަހަރެއްު ނަމަވެސްުު،އެު ލަނ ޑުދަނ ޑިތައްު ޙާސިލްު ކުރެވުނީު ވަރަށްު ގިނަު ގޮންޖެހުންތަކާއިު ދަތިތަކާު އެކުގައެވެ ު .އެގޮތުންު
އަންނަނިވިުދަތިތައްުފާހަގަުކުރަމެވެު.އަދިުހަމައެހެންމެ ،އެުދަތިތައްުޙައްލުުކުރަންުފެންނަުގޮތުގެުތަފްސީލްވެސްުމިު ރިޕޯޓުގައިު
ހިމަނާފައިވާނެއެވެު.
#

އް
ދިމާވިުދަތިތަ ު
އެކަށީގެންވާުއޮފީސްުޢިމާރާތެއްުނެތުމާއި ،އޮފީސްު

2

ޢިމާރާތުގެުޖާގައިގެުދަތިކަން.
ުއަހަރެއްގެުމައްޗަށްުއޮފީސްުޢިމާރާތަށްުކުލީގެުގޮތުގައިު
ން
ު2މިލިޔަނަށްވުރެުގިނަުރުފިޔާުޚަރަދުކުރަންޖެހު ު
ކޮންމެުއިންތިޚާބަކަށްުު2.5މިލިޔަންުރުފިޔާުއަށްުވުރެު

1

ގިނަުރުފިޔާުޚަރަދުކޮށްގެންުވަގުތީުޢިމާރާތެއްގައިު
ން
އިންތިޚާބީުމަސައްކަތްުކުރަންޖެހު ު

2

ކޮމިޝަނުގެުމަސައްކަތްތަކާުގުޅޭުތަމްރީންުދެވިފައިވާު
ން
ދާއިމީުމުވައްޒަފުންުމަދުވު ު
ުކޮމިޝަނުންުބޭނުންުނުވިުނަމަވެސް ،ސިޔާސީުޕާޓީތައްު

4

ރެގިއުލޭޓްުކުރުމުގައިުބައެއްުސިޔާސީުޕާޓީތަކާމެދުު
ފިޔަވަޅުުއަޅަންޖެހުމާއި ،ބައެއްުކަހަލަުކަންތައްތައްު
ން
ތަކުރާރުވު ު

5

77

ތް
ޙައްލުކުރަންުއެދޭގޮ ު
އިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނަށްުމީގެުކުރިންުދޫކުރެވިފައިވާުބިމުގައިު
އެހެންުޢިމާރާތެއްުޤާއިމްުކުރެވުމުންުއެުބިމުގެުބަދަލުގައިުޢިމާރާތްު
ން
ކުރާނެުއެކަށީގެންވާުބިމެއްުލިބު ު

އެކަށީގެންވާުދާއިމީުއޮފީސްުޢިމާރާތެއްުލިބުމާއި ،ކޮންމެުއަހަރަކުު
ން
ރިކަރެންޓްުޚަރަދަށްުހިނގާުމިންވަރުުކުޑަުކުރު ު

އިލެކްޝަންތަކާއިުގުޅޭުއެކަށީގެންވާުތަޢުލީމާއިުތަމްރީންުދީު،
ން
މަސައްކަތުގެުފެންވަރުުރަނގަޅުުކުރުވު ު

ކަންކަންުނިންމުމުގައިުޕާޓީތަކުގެުމަޝްވަރާުއާއިުބައިވެރިވުންު
އިތުރުކުރުކޮށްުސިލްސިލާުބައްދަލުވުންތައްުބޭއްވުމާއި ،ސިޔާސީު
ން
ޕާޓީތަކާުއެކުުމިހާރަށްުވުރެުބޮޑަށްުގުޅުންުބަދަހިުކުރު ު

ކޮމިޝަނުގެއިުގިނަުދުވަހުުއުޅެުތަޖުރިބާުލިބިފައިވާުދާއިމީު މުވައްޒަފުންނަށްުދެވޭުމުސާރައާއިުއިނާޔަތްތައްުމިހާރަށްވުރެުރަނގަޅުު
ން
މުވައްޒަފުންުކޮމިޝަނުގެުވަޒީފާއިންުވަކިވު ު

ން
ކުރުމާއިު،މަސައްކަތުގެުމާހައުލުުރަނގަޅުުކުރު ު

އް
ު.24ކުރިއަށްުރޭވިފައިވާުމައިގަނޑުުކަންތައްތަ ު
ކޮމިޝަނުގެު ދުރުރާސްތާު ޕްލޭނާު( ސްޓްރެޓީޖިކްު ޕްލޭން) ު އެއްގޮތަށް ު ު 1329ވަނަު އަހަރުު ހާޞިލްކުރަންު ބޭނުންވާު މައިގަނ ޑުު
ކަންކަމުގެުޗާޓުވަނީުކުރަހައިުފާސްކޮށްފައެވެު.އޭގެުތެރޭގައިުހިމެނޭުމުހިންމުުކަންތައްތައްުފާހަގަުކުރަމެވެ.


ު1329ވަނަުއަހަރުގެުކޮމިޝަނުގެުއެކްޝަންުޕްލޭނާުއެއްގޮތަށްުސެކްޝަންތަކުގެުމަސައްކަތްތައްުކުރިއަށްުގެންދިޔުން.
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އިންތިޚާބުތަކުގެުބައިުއިލެކްޝަންތައްުބޭއްވި.



ކޮމިޝަނުގެުއިދާރީުއޮނިގަނޑާުއެއްގޮތަށްުމުވައްޒަފުންުހޯދައި ،އެ ،މުވައްޒަފުންނަށްުބޭނުންވާުތަމްރީނުުދިނުން.



ޢާންމުުހޭލުންތެރިކަންުއިތުރުުކުރުމުގެުމަސައްކަތްތައްުކުރިއަށްުގެންދިއުންު.އެގޮތުން؛

 ޤައުމީުވޯޓުލާުމީހުންގެުދުވަސްުފާހަގަކުރުން.
 ޑިމޮކްރަސީުހަފްތާުބޭއްވި.
 ސިވިކްުއެޑިއުކޭޝަންުޕްރޮގްރާމްތައްުހިންގުން.
 ސުކޫލްތަކުގެުދަރިވަރުންނަށްުސިވިކްުއެޑިއުކޭޝަންުމޮޑިއުލްތައްުހިންގުން.
 ޓެކްނޮލޮޖީު އަށްު އަންނަު ބަދަލުތަކާު ގުޅޭގޮތުންު އިންތިޚާބީު ނިޒާމުު ހަރުދަނާު ކުރުމުގެު މަސައްކަތްތައްު ކުރިޔަށްު ގެންދިޔުންު.
މިގޮތުން ،އީ-ވޯޓިންގެުނިޒާމަށްުރައްޔިތުންުހޭލުންތެރިުކުރުވުމަށްުޕްރޮގްރާމްތައްުހިންގުން.
 އިންތިޚާބާުބެހޭުޤާނޫނުތަކާއިުގަވާއިދުތަކަށްުގެންނަންުފެންނަުއިސްލާޙްތައްުކަމާުބެހޭުމުއައްސަސާތަކަށްުހުށަހެޅުން.
 އިންތިޚާބުގެުއެކިުޕްރޮސެސްތަކަށްުބޭނުންވާުއުޞޫލުތައްުރިވައިސްކުރުން.
 ބައިނަލްއަޤުވާމީުއިލެކްޓޯރަލްުސިމްޕޯޒިއަމެއްުރާއްޖޭގައިުބޭއްވި
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ން
ު.25ނިންމު ު
ު 1328ވަނަުއަހަރަކީވެސްު ކޮމިޝަނުގެުލަނ ޑުދަނ ޑިތައްު ޙާޞިލުު ކުރުމުގައިު ކާމިޔާބުު އަހަރަކެވެު 1328 ު .ވަނަުއަހަރުު އެންމެު
ކާމިޔާބުު މަސައްކަތެއްގެު ގޮތުގައިު ކުރިއަށްު ގެންދެވިފައިވަނީު ރާއްޖޭގައިު ބޭއްވޭު އެންމެު ބޮޑުު އިންތިޚާބުު ކަމުގައިވާު ރިޔާސީު
އިންތިޚާބުުބޭއްވުމެވެު.ވާދަވެރިުސިޔާސީުޕާޓީތަކާއިުރާއްޖެުއާއިުރާއްޖެއިންުބޭރުގެުއޮބްޒާވަރުންުވަނީުއިންތިޚާބުގެުނަތީޖާުުއާއިު
ކޮމިޝަނުންު ކޮށްފައިވާު މަސައްކަތްތައްު ބަލައިގަނެފައިވެއެވެ ު .މީގެު އިތުރުންުު ުު1 3 2 8ވަނަު އަހަރަށްު ރޭވުނުު އެންމެހައިު
މަސައްކަތްތައްު ކާމިޔާބުު ކުރެވިގެންު ދިޔައީު ވަރަށްގިނަު ފަރާތްތަކެއްގެު އެހީތެރިކަމާއިު އެއްބާރުލުންު ކޮމިޝަނަށްު ލިބިގެންނެވެު.
އެހެންކަމުންު 1328 ،ވަނަު އަހަރުގެު މަސައްކަތްތަކުގައިު ކޮމިޝަނަށްު އެހީތެރިވެު ދެއްވިު ހުރިހާު ފަރާތްތަކަށްު އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކުު
ޝުކުރުުދަންނަވަމެވެު.
މިު ޝުކުރުގައި ،ދައުލަތުގެު ހުރިހާު އިދާރާތަކަށްުު،ވަކިންު ޚާއްސަކޮށްު މޯލްޑިވްސްު ޕޮލިސްު ސަރ ވިސްު އާއިު މިނިސްޓްރީު އޮފްު
ފިނޭންސްު އެންޑްު ޓްރެޜަރީު އާއި،މޯލްޑިވްސްު ޓްރާންސްޕޯރ ޓްު އެންޑްު ކޮންޓްރެކްޓިންގު ކޮމްޕެނީއާއި،

އަތޮޅުު ކައުންސިލްތަކާއި،

ރަށުު ކައުންސިލްތަކާއި ،ސްކޫލްތަކަށާއި ،ބޭރުގެު ޖަމްޢިއްޔާު ޖަމާޢަތްތަކަށާއި ،ކުލަބްު ޖަމްޢިއްޔާތަކަށްު ވަރަށްު ޚާއްސަު ޝުކުރެއްު
ދަންނަވަމެވެު.
ކޮމިޝަނުގެު ލަނ ޑުދަނ ޑިތައްު ހާޞިލުު ކުރުމުގައިު ރެއާއިު ދުވާލުު ފަސްޖެހުމެއްނެތިު މަސައްކަތްު ކޮއްދެއްވާފައިވާު ކޮމިޝަނުގެު
ދާއިމީުމުވައްޒަފުންނާއި ،ވަގުތީުމުވައްޒަފުންގެުއިޚްލާސްތެރިުމަސައްކަތްތަކަށްުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ.
ު 1328ވަނަު އަހަރުގެުއަހަރީު ރިޕޯޓުު މިު ނިންމާލަނީު ކުރިއަށްު އޮތްު އަހަރަކީު ކާމިޔާބުުއަހަރެއްގެު ގޮތުގައިުލެއްވުންު އެދިު މާތްﷲު
ގެު ޙަޟުރަތުންު ވާގިު އެދޭު ޙާލުު ކޮމިޝަނުގެުމަސައްކަތްތަކުގައިު އެކިު ގޮތްގޮތުންު ޚިޔާލާއިު މަޝްވަރާު ދެއްވި ،ހުރިހާު ފަރާތްތަކަށްު
އިޖުމާލީުގޮތެއްގައިުޝުކުރުުދަންނަވަމުންނެވެު.
ު12ރަބީޢުލްއާޚިރާުު2443
ު18ފެބްރުއަރީުުުު1329
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