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 ފެށުން  .1

 

 وصحـبه الـه وعـلى، المرســـلين أشــرف علـى والســـالم  والصـالة، العـالمين رب الحمـدهلل،  الرحـيم الرحمـن هللا بسـم
 ،أجمـــعين

ވަނަ  59)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު:  ،މިއީ

ން އެމީހުން އިންތިޚާބުކުރާ ދަށުން، އެކުލަވާލަންޖެހޭ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށް ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއި މާއްދާގެ )ޅ( ގެ

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށް ކައުންސިލަރުންެގ  ، ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ޭބއްވި 12ޫޖން  2021، މަށްމެންބަރުން ހޮވު

ކަންހިނގާދިޔަގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލައި  ގެ 2021ތެރެއިން އެމީހުން އިންތިޚާބުކުާރ މެންބަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު 

 ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓެކެވެ.

 މިރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ހިނގާދިޔަގޮތް ބަޔާންކުރުމަށެވެ.

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުމާއި އިންތިޚާބުގެ އަމަލީ  ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ  .2

 އްކަތް ފެށުން މަސަ
ްށ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޯބޑަށް ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން އެމީހުން އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަުރން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބަ

މެއި  2021ން ފެށިެގން،  09:00ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުެގ  20މެއި  2021 ފުރުސަތު، ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފަރާްތތަކަށް އެ

 ގައި ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރެވުނެވެ.  19މެއި  2021އާ ހަމަޔަށް ހުޅުވާލެވުނުކަން،  13:00ވީ ހޯމަ ދުވަހުގެ  24

. އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަްށ އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ބަލައިގަތުުމގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުނެވެ

ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާަފއިވާ ތާރީޚުތަކުގައި ކުރަންޖެހޭ މުހިންމު މަސައްކަތްތައް ހިެމނޭގޮތަށް އިްނތިޚާބުގެ ތާވަލެްއ  އަދި

 ލަވާލެވުނެވެ.  އެކު

 

 އިންތިޚާބާ ބެހޭ ޝަކުވާ ބެލުން  .3
އަދި ވޯޓު ނެގި ދުވަހުގެ . ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެްއސުނެވެ އިންތިޚާބާ

 ވަގުތީ ނަތީޖާ ިއޢުލާން ކުރުމާ ހަމައަށެވެ.ފައިވަނީ، އެ ދުވަހު ވޯޓުނަގަން ފެށުނީއްސުރެން ހަމަޖައްސާ ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމަށް 

ނީ؛ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޙަސަން ޒަކަރިއްޔާ، ނުޝަކުވާ ބެލުމަށް ކޮމިޝަނުން ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލިއެވެ. މި ކޮމިޓީގައި ހިމެ

 ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޝިޔާމާ މުޙައްމަދު އަދި އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އާމިނަތު އަޒީފާއެވެ. އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް 

ގައި 1ަޖުދވަުލ އިންިތޚާބަށް ކުިރމަތިލުމަށް ުހުޅވާލައި، ކޮށްފައިވާ އިޢުލާންގެ ތަފްޞީލު   

 ގައި  1ޖަުދވަލު ހުުޅވާލައި، ކޮށްަފއިވާ އިުޢލާންގެ ތަފްޞީލު  ޝަކުާވއަށް
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ށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައެއް ނުވެއެވެ. ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮމިޝަނަށް އަދި އަޮތޅު ކޮމްޕްލެއިންސް ބިއުރޯއަ

އަދި ކޯޓުތަކަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައެއް ނުވެއެވެ. އިންތިޚާބާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ކޯޓު އަމުރެއް އައިސްފައެއް 

 ނުވެއެވެ. 

 އެންގުން  ޓުންގެ ގޮތުގައި ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހެޅުމާއި ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމިގޮތް ކެންޑިޑޭ  .4

ޓުންގެ ގޮތުގައި ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހެޅި ކެންޑިޑޭކޭޝަން ފޯމު ހުށަހެޅިއެވެ. ފަރާތަކުން އެޕްލި 10ށް ކުރިމަތިލުމަށް ޖުމްލަ ންތިޚާބައި

 ގަޑި އިރުތެރޭގައި ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާމެދު ކޮމިޝަނުން ނިންމިގޮތް ައންގާފައިވެއެވެ. 48ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށްވެސް 

އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓެއް ނަން ޓުންގެ ގޮތުގައި ކުރިމަިތލި ފަރާތްތަކުން ނަން އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް ހުޅުވާލި މުއްދަތުގަިއ ކެންޑިޑޭ

މި އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސުންގެ  އަނބުރާ ގެންގޮސްފައި ނުވެއެވެ.

އިންތިޚާބަކާ ނުލައިވަީނ ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތް  ން ކަމަށް ވާތީ، މި މަޤާމަށް)އެކެއް( ފަރާތު 01ކުރިމަތިލާފައި ވަނީ މަޤާމަށް 

   ހޮވިފައެވެ.

 

 ޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކުރުން ކެންޑިޑޭ  4.1

ދުވަހުގައި އިންތިޚާބާިއ  ބުދަވީ  26 މޭ 2021 ންޓަކައި ގުރުއަތު ނެގުށްށް ކުރިމަތިލީ މީުހންގެ ނަންތައް ތަރުީތބު ކުރުމަބައިންތިޚާ

ލަތާ ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ޙާމިާހރު ދިމާވެފައިވާ ކުއްލި ނުރައްކަުލގެ ބެހޭ މަރުކަޒު )ބައު ޖަމާލުއްދީން( ގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. 

ގުރުއަތު ނަގާފައިވަީނ  ޓުންނާއި އެފަރާތްތަކުގެ މަންދޫުބްނނަށް ގުރުއަތުލުމަށް ހާޒިރުވެވެން ނެތުމުންކެންޑިޑޭ ގެ ސަބަބުން ފިޔަވަޅުތަކު

ޓުންނަށް ލިބިފަިއވާ ނަންބަރުތައް ކޮމިޝަނުގެ ކެންޑިޑޭއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުންނެވެ. ގުރުއަތު ނަގައި ނިމުމުން، 

 ކުރެވުނެވެ.ވެބްސައިޓްގައި ޝާޢިއު 

 ގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ވޯޓުދިނުމު 4.2
އެކުލަވާލައިފައިވަނީ ލޯކަލް ަގވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއިްނ ލިުބުނ  ރަޖިސްަޓރީގެ ވޯޓުިދނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ ީމހުންގެ އިންތިޚާބު މި

 ލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ. މަޢު

 ބޭއްވުނު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށް ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން އެމީހުން އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރަކު ހޮވުމަށް 
 އަށް ކުރިމަތިލީ މީހުންގެ އަދަދުތައް  2021އިންތިޚާބު 

 2 ސިޓީ ކައުންސިލަރުންގެ މެންބަރު
 1 އަތޮޅު ކައުންސިލް ރައީސުންގެ މެންބަރު 

 7 ރަށު ކައުންސިލަރުންގެ މެންބަރު 
 10 ޖުމްލަ ވާދަ ކުރި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޢަދަދު 
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 މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ޝާއިއުކުރުމާއި ޝަކުވާއަށް ހުޅުވާލުން ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ 
 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ދެވުނު މުއްދަތު ރަޖިސްޓަރީއަށް  ޝާއިޢު ކުރެވުނު ތާރީޚު ރަޖިސްޓަރީ 

 2021މެއި  21އިން  2021މެއި  20 2021މެއި  20

ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ޝަކުވާ ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް 
 ލިބިފައި ނުވެއެވެ.

 

ޓުން ކަނޑައަޅާ ކެންޑިޑޭޓުން ނުވަތަ ކެންޑިޑޭރީގައި ޓަމި އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ފައިަނލް ރަޖިސް

ގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާަލއި  13:00އިން  10:00ހެނުދނު  ގެވަހުވީ އާދިްއތަ ދު 6ޖޫން  2021ޞަތު ފަރާތްތަކުން ސޮއިކުރުމުގެ ފުރު

ކަޒު )ބައު އިންތިޚާބާ ބެހޭ މަރުޓުްނ ސޮއި ކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ކެންޑިޑޭ ކުރެވުނެވެ.ގައި އިޢުލާން 3ޖޫން  2021އެކަން 

 ލުއްދީން( ގައި ހަމަޖެއްސުނެވެ.ޖަމާ

 

 

 ވޯޓު ފޮށި  4.3
ރާއި، ޯވޓުފޮށީގެ ނަމާއި، އި ކައުންސިލަރުން ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ާމލެސިޓީއާއި ައތޮޅުތެރޭގައި ބަހައްޓާ ޯވޓުފޮށީގެ ނަންބަގައިންތިޚާބު މި

އިޢުލާނުން ވަނީ  38-CA/38/2021/606(IUL)ސަރަހައްދު އަދި ވޯޓުފޮިށ ބަހައްޓާ ތަން މި ކޮމިޝަނުެގ ނަންބަރު  ވޯޓުލާ

 މުކޮށްފައެވެ. ޢާންގައި  23މެއި  2021

ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަްށ  ލޯކަލްގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ގޮތުން،  19-ކޮވިޑް ،ނަމަވެސް

ވަނަ މާއްދާގައިާވ  24 ުއސޫލުގެ އިންތިޚާބުގެކައުންސިލަތުންގެ ތެރެއިްނ އެމީހުން އިންތިޚާބުކުރާ ެމންބަރުްނ ހޮވުމަށް ބާއްާވ 

-38(IUL)ގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު ގޮތުގެ މަތިން ދިވެހިރާއްޖޭ

CA/38/2021/610  ްމުކުރެވުނެވެ.ޢާންއިޢުލާނުނ 

 

 

 

 

 ގައި  1ޖަުދވަލު ހުުޅވާލައި، ކޮށްަފއިވާ އިުޢލާންގެ ތަފްޞީލު  ޝަކުާވއަށް

 ގައި 1ަޖުދަވލު ގެ އިޢުލާްނގެ ތަފްޞީލު ވޯޓުފޮށީގެ ނަްނަބރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ަނމާިއ، ވޯޓުލަ ސަރަަހއްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަަހއްޓާ ތަނު
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 ވޯޓު ނެގުމަށް ތައްޔާރުވުން  .5

 

 ރަކާތްތެރިވާނެ އޮފިޝަލުން ހަމަޖެއްސުން ޙަވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި  5.1

)ސަތޭކަ އަށްޑިހަ  183އް( ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ކޮމިޝަނުން ިންނމުމާއެކު ތިނެ)ސަތޭކަ އަށްޑިހަ  183ވޯޓުލުމަށް  ގެއިންތިޚާބު

 ކަމުގައި ކޮމިޝަނުން ނިންމި  އްގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންރަކާތްތެރިާވނީ އެރަށެޙައް( ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި އޮިފޝަލުންގެ ގޮތުގައި ތިނެ

 އޮފިޝަލުން ކަމުގައި ކަނޑައެޅުނެވެ. 2ރަކާތްތެރިވާނީ ޙަގައި ކޮންމެ ަމރުކަޒެއް އެވެ. މިގޮތުން، ވޯޓުލާ

އިންތިޚާބުގައި މާލެ ސިޓީ ފިޔަވައި ވޯޓު ފޮށްޓެއް ބަހައްޓާ ރަށްތަކުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓު ފޮށީގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް  މި

 )އެކެއް( ފޯކަލް ޕޮއިންޓަކު ޢައްޔަން ކުރެވުނެވެ. 1ކޮންމެ ރަށެއްގައި 
 

 ވޯޓު ކަރުދާސް  5.2

ކޮށްފައިވަނީ ވޯޓުނެގުަމށް ބޭނުންކުރި ވޯޓުކަރުދާސް ފަރުާމކުރުމަށްފަހު، ވޯޓުކަރުދާސް ޗާޕު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 2021 ގެންތިޚާބުއި

 ކޮމިޝަނުގެ ޕަބްލިކޭޝަން އެންްޑ އާކައިވް ސެކްޝަނުންނެވެ. 

 )ނުވަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހަތަރު( ވޯޓު ކަރުދާހެވެ.  964މި އިންތިޚާބުގައި ބޭނުންކުރުމަްށަޓކައި ޗާޕުކޮށްފައިވަނީ 

ޗެކްކުރެވުނެވެ. ވޯޓު  ،ޗާޕުކުރެވުނު ވޯޓު ކަރުދާހުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުރިތޯ ކޮންމެ ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅެއް ވަކިވަކިން ބަލައި

މީހުންެގ ރަޖިސްޓަރީ ޗެކްކޮށް ކޮންމެ ވޯުޓ ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ  ،ކަރުދާސްތައް ޗެކްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމުމާއެކު

ފޮށްޓަކަށް ޮފނުވުމަށް ަކނޑައަޅާފައިވާ ޢަދަދަށް ސެކިއުރިޓީ އުަރތަކުގައި ވޯޓު ކަރުދާސް ބަންދުުކރެވުނެވެ. ޗާޕު ކުރެވުނު ވޯޓު 

ންކޮށްގެްނނެވެ. މިމަސައްކަތަށް މުވައްޒަފުން ބޭނު 03ކަރުދާސްތައް ޗެކްކޮށް ބަންދުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ 

 ގަޑިއިރު ހޭދަވިއެވެ.  8

 ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒުތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުން  5.3

އެހެން އިންތިޚާބު ތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ލިޔެކިޔުންތައް އަސްލަކަށް ބަލައިގެން، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށް 

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ބޭުނންކުރާނެ ޚާއްޞަ ލިޔެކިޔުންތައް  2021އިން އެމީުހން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިްނތިޚާބު ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެ

 ފަރުމާކޮށް ޕްރިންޓް ކުރުމަށްފަހު ކޮންމެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒަކަށް ފޮނުުވމަށް ތައްޔާރު ކުރެވުނެވެ. 

ހުއެވެ. ދުވަ ވީ ބުރާސްފަތި 10ޖޫން  2021ފުރާފައިވަނީ އަތޮޅުތެެރއަށް ޮއފިޝަލުން ތަކެއްޗާއެކު  ލޮޖިސްޓިކްއިންތިޚާބުގައި  މި

، 12ޖޫން  2021އޮފިޝަލުން އެނބުރި މާލެ އައިސްފައިވަނީ  ލޮޖިސްޓިކް ކަންކަން ނިންމާލުމަށްފަހު އިއަދި ވޯޓުލުމުގެ އެންމެހަ

ށް ކެތި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ ވެރިޔާއަންވާ ތައް( ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ބޭނު)އެކެ 1. މާލޭގެ ވީ ދުވަސްތަކުގައެވެ 14އަދި  13

 ގައެވެ. 09:00ހެނދުނު  ގެވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު 12ޖޫން  2021ވާލުކޮށްފައިވަނީ ވޯޓުލުން އޮތް ދުވަހު، ޙަ
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 ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް  5.4

އަނެއްތަނަށް ނަގުލު ކޮށްފައިަވީނ ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕުކޮށް، ވޯޓުކަރުދާސް ބަންދުކޮށް، އެ ކަރުދާސް އެއްތަނުން  އިންތިޚާބަށް މި

ފުލުހުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާެތރިކަމާ އެކުގައެވެ. އަދި ވޯޓުކަރުދާސް ޗެކްކުރުމާއި ބަންދުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް 

 ވަނަ ފަންގިފިލާގައެވެ.  1އިންތިޚާބާ ބެޭހ މަރުކަޒުގެ  ވަނީގެންގޮސްފައި

 

 ޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން ޑި އޮބްޒާވަރުންނާއި މޮނިޓަރުން އަދި ކެނ .6

ކަށް އެ މޮނިޓަރުން އަދި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންގެ ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަ  ،އިންތިޚާބުގެ އޮބްޒާވަރުން

 ޔަލަށްގެ ނި 14:00އަންގާރަ ދުވަހު  ވީ  01ޖޫން  2021 ،ން ފެށިގެން  09:00އާދީއްތަ ދުވަހުގެ  ވީ 30މެއި  2021 ،ފުރުސަތު

 ހުޅުވާލެވުނެވެ.

އޮބްޒަރވަރުންނާއި، މޮނިޓަރުންނާއި އަދި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންގެ ގޮތުގައި ކުރިމަތިލާފައިވާ އިސްވެ ދެންނެވުނު މުއްދަތު ތެރޭގައި 

 ޢަދަދުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 8 އޮބްޒަރވަރުން 
 14 މޮނިޓަރުން 

 3 ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން 
 25 ޖުމްލަ 
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 ގުނުމާއި، ވޯޓު ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރުން  ޓު ނެގުމާއި، ވޯޓު ވޯ  .7
 

 ގުނުން ވޯޓުނެގުމާއި ވޯޓު  7.1

 އަށެވެ.  11:00ން  10:00ވީ ހޮިނހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ  12ޖޫން  2021ނެގުން ބޭްއވުނީ،  ވޯޓު ގެއިންތިޚާބު މި

މަރުކަޒު )ބައު ޖަމާލުއްދީން( ގެ ޓްރެއިނިންގ ހޯލުގައެވެ. މާލެ ނަންބަރު ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާފައިވަނީ އިްނތިޚާބާ ބެހޭ  1-މާލެ ސިޓީ

 ފޮށްެޓއް ބެހެއްޓުނު ރަށެއްގެ ކައުންސިލް އިދާރާގައެވެ. އެ ،ދެން ބަހައްޓާފައިވާ ޮފށިތައް ބަހައްޓާފައިަވނީ ،ފިޔަވައި

މީހުންނެވެ. ހުރިހާ  920މީހުން ތިބި އިރު، ވޯޓުލާފައިވަނީ ޖުމްލަ  964 ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިގެންވާ އިންތިޚާބުގައި މި

އާ ހަމައަށް ކިޔޫގައި ވޯޓުލުމަށް ތިބި ހުރިހާ އެންމެން ވޯޓުާލ  11:00އެދުވަހުގެ ހެނދުނު ދުޮކށްފައިަވނީ ބަންވޯޓުފޮށްޓެއްވެސް 

ކޮންމެ ވޯޓުާލ މަރުކަޒެއްގައި ވޯޓު ގުނަން  ށްފަހުގެ ހުސްވަގުތުކޮޅަކަމިނިޓް 30ނިމުމުންނެވެ. ވޯޓުޮފށި ބަންދު ކުރުމަށްފަހު 

 ފަށާފައިވެއެވެ.

ވޯޓު ގުނައި ނިމުމުން ވަގުތީ ަނތީޖާ ހަދައި، ވަގުތީ ނަތީޖާ އެ މަރުކަޒެއްގައި އިޢުލާން ކުރުމަށްފަހު މަރުކަޒުގައި ފެންނާނޭހެްނ 

 ކުރިެއވެ. ކަށަވަރު، މުންއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވު ޢާންމު ކުރިއެވެ. އަދި ވަގުތީ ނަތީޖާތައް

 

 ވަގުތީ ނަތީޖާ ކޮމިޝަނުން އިޢުލާންކުރުން  7.2

 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ. 12ޖޫން  2021ގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ކޮމިޝަނުން އިޢުލާން ކޮށްފައިވަނީ، 2021އިންތިޚާބު  މި

 

 ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރުން  7.3

މެންބަރު  ތެރެއިން އެމީހުން އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބުގައި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށް ކައުންސިލަރުންގެ

އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ  މަޤާުމތަކަށް ހޮވުނު ފަރާްތތައް އެނޭގނެހެން މި ޓުންނަްށ ލިބިފައިވާ ވޯޓުތަކާއި އެކެންޑިޑޭކަމަށް ވާދަކުރި 

ވީ އަންގާރަ ދުވަހު ވަނީ އިޢުލާން ކުރެވިފައެވެ. ރަސްމީ  15ޖޫން  2021ނަތީޖާ ތައްޔާރުކޮށް، ކޮމިޝަނުން އެންޑޯޒްކުރުމަށްފަހު، 

ނަތީޖާ ޢާންމު ކުރުމަށް ކޮްށަފއިވާ އިޢުލާން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައާއި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި 

 އިޢުކުރެވުނެވެ. ޝާ

 

 

 

 ގައި  2މެްނަބރުްނގެ މަޢުލޫާމތު ޖަުދވަލު އިންިތޚާުބވެފަިއވާ 

 ގައި  1ޖަުދވަލު އިޢުލާްނގެ ތަފްޞީލު  ރަްސމީ ނަތީާޖގެ
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 ފައިސާ އާއި މާލީކަންކަން  .8

)އެއްމިލިއަން ދެލައްކަ އަށާރަހާސް ތިންސަތޭކަ ނުވަދިހަނުވަރުފިާޔ  1,218,399.96ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ރިކަރަންޓް  ގެ އިންތިޚާބު މި

 ނުވަދިހަހަލާރި( ވަނީ ހަރަދު ކުެރވިފައެވެ. 

 ރަދުކުރެވުނު ދާއިރާ ތަކުގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.ޚައިސްވެ ދެންނެވުނު ފައިސާ 

  ޚަރަދު  ކުރުމުގެ  ދަތުރުފަތުރު 
 657,918.96 ޙަރަދު  ދަތުރު  ކުރާ މަގުން ކަނޑު އެތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ 
 2,410.00 ޙަރަދު  ދަތުރު ކުރާ މަގުން  އެއްގަމު އެތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ 
 228,728.00 ޙަރަދު  ދަތުރު  ކުރާ މަގުން ވައިގެ އެތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ 

  އަގު  ތަކެތީގެ  ހޯދާ  ބޭނުމަށް  ހިންގުމުގެ  އޮފީސް 
 31,743.00 ތަކެތި  ސައިފަދަ ކެއުމާއި ދެވޭ އޮފީހުގައި އުޅޭވަގުތުގައި  ޚިދުމަތުގައި އޮފީހުގެ  

  ޚަރަދު  ޚިދުމަތުގެ  ބޭނުންވާ  ހިންގުމަށް  އޮފީސް 
 51,400.00 ކުލި  ބިމުގެ ކުއްޔާއި ޢިމާރާތުގެ 
 246,200.00 ޚަރަދު  އެހެނިހެން ޚިދުމަތުގެ ހިންގުމުގެ އޮފީސް 

 1,218,399.96 )އެއްމިލިޔަން ދެލައްކަ އަށާރަހާސް ތިންސަތޭކަ ނުވަދިހަނުވަރުފިޔާ ނުވަދިހަހަލާރި(  ޖުމްލަ 
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  ލިބިފައިވާ މީހުން ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު

 

 

ELIGIBLE VOTERS 

SUMMERY 
 

      

ELIGIBLE VOTERS   ުލިބިފައިވާ މީހުން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގ 

Total 964 ަޖުމްލ 

   

VOTERS   ްވޯޓު ދިން މީހުނ 

Total 920 ަޖުމްލ 

   

VALID VOTES   ުސައްޙަ ވޯޓ 

Vote 916  ުވޯޓ 

Percentage 99.57% ައިންސައްތ 

   

INVALID VOTES   ުބާޠިލް ވޯޓ 

Vote 4  ުވޯޓ 

Percentage 0.43% ައިންސައްތ 

   

   

No: of Eligible voters 964 
އްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޙަ ވޯޓު ދިނުމުގެ

 ޢަދަދު 

No: of voters 920 ުދިން މީހުންގެ ޢަދަދު  ވޯޓ 

Voter Turnout 95.44% ުދިން މީހުންގެ އިންސައްތަ  ވޯޓ 
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964

920

890

900

910

920

930

940

950

960

970

ންވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހު ވޯޓު ދިން މީހުން

ންވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހު

4.56%, 5%

95.44%, 95%

ްސައްތަވޯޓު ދިން އަދި ނުދޭ މީހުންގެ އިނ

ވޯޓު ނުދޭ އިންސައްތަ ވޯޓު ދިން އިންސައްތަ

99.57%, 100%

0.43%, 0%

އްތަސައްޙަ އަދި ބާޠިލް ވޯޓު އިންސަ

ސައްޙަ ވޯޓު އިންސައްތަ ބާޠިލް ވޯޓު އިންސައްތަ
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 ނިންމުން  .10

ވޯޓު ނެގުމުގެ މަސައްކަތްކޮށް ނުހަނު އަމާންކަމާއި އޮމާންކަމާއެކު އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް ނިމިފައިާވީތ  ގެއިންތިޚާބު މި

  އެކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

މިޝަންގެ ކޮ ،އިެލކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނާއި ،އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތްތައް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލެވުނީ

މަސައްކަތުންނެވެ.  އިޚްލާސްތެރިރަކާތްތެރިވި ފަރާތްތަކުގެ ޙައަިދ އިންތިޚާބުގެ ަމސައްކަތުގައި އޮފިޝަލުންގެ ޮގުތގައި މެންބަރުން 

މި މުހިންުމ މަސައްކަތުގައި އުޅުނު ހުރިހާ ފަރާތްަތކަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންެގ ހުރިހާ މެންބަުރންގެ ފަރާުތްނ  ،އެހެންކަމުން

ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. މި ޝުކުރު މި މަސައްކަތުގައި އުޅުނު އެންމެންނަށް އިޖްމާލީ ގޮތެއްގައި މި ރައްދުކުރަނީ ފޫހިކަމެއް ވަރުބަލި 

މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރަމުންނެވެ. އަދި މި ޝުކުރުގައި މާލެ ސިޓީ ފިޔަވައި އިޚްލާސްތެރި އްނެތި އެންމެންކުރި ބުރަ އަދި  ކަމެ

އެ އިދާރާގެ  ،ތިޚާބުގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެްއޓުނު ތަންަތނުގެ އިދާރާއިން މި އިންތިޚާބަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ފޯކަލްޕޮއިންޓާއިމި އިން

މީޑިއާގެ  ،އެންމެހާ މުވައްޒަފުންނާއި، އިްނތިޚާބުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ބެލެހެއްޓި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި

އެކި ގޮތްގޮތުން މި އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީވެދެއްވި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ ވެރިންނާއި  ،އެންމެހައި ފަރާތްތަކާއި

 އަމިއްލަ ފަރާތްތައްވެސް ޝާމިލްކުރަމުން މި ރިޕޯޓު ނިންމާލަމެވެ.

  1443 ޞަފަރު 27

 2021 ބަރއޮކްޓޯ 4
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އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށް ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން އެމީހުން އިންތިޚާބު ކުރާ މެމްބަރުން ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް 

 :ގެ އިންތިޚާބު ރިޕޯޓް ފާސްކުރުމަށް ނިންމެވުން 2021އިންތިޚާބު 

ޝާއިޢުކުރުމަށް ނިންމީ: އްޔާރު ކުރީ: ތަ 

:އިބްރާހީމް ޝާހީން
 އޮފިސަރ 

 ޗެކްކުރީ: 
 :އުނައިސްهللا ޢަބްދު

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

:ޢާދު ތައުފީޤް ފު
ގެ ރައީސްނު ކޮމިޝަ

އިސްމާޢީލް ޙަބީބު ޢަބްދުއްރަޙީމް: 
ކޮމިޝަނުގެ ނާއިބު ރައީސް

ޠު:ޢަލީ ނަޝާ
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު 

:ޑރ. މުޙައްމަދު ޒާހިރު 
މެންބަރު ކޮމިޝަނުގެ 

:ފްޢާޞި މުޙައްމަދު 
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު 
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 1-ޖަދުވަލު 
 

މެމްބަރުން ހޮވުމަށް  އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށް ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން އެމީހުން އިންތިޚާބުކުރާ  ލޯކަލްގަވާމަންޓް - 1ޖަދުވަލު 
 ތަފްޞީލު އިޢުލާންތަކުގެ  އާ ގުޅިގެން ކުރެވިފައިވ2021ާބާއްވާ އިންތިޚާބު 

 

 ތަފްޞީލް  ތާރީޚް  ނަންބަރު 

(IUL)38-CA/38/2021/600 
މެއި  19

2021 

ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން  ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށް
 2021އިންތިޚާބު  އެމީހުން އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ

 އަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން 

(IUL)38-CA/38/2021/603 
މެއި  19

2021 

ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން  ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށް
 - 2021އިންތިޚާބު  އެމީހުން އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ
ޢާންމުކުރުމާއި، ޝަކުވާ  ވޯޓު ލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ލިސްޓު

 ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން.ހުށަހެޅުމުގެ 

(IUL)38-CA/38/2021/604 
މެއި  20

2021 

ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން  ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށް
އާ  2021އިންތިޚާބު  އެމީހުން އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ

ޒާމު ބަލައިގަތުމުގެ އިންތި ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ އާއި މައްސަލަތައް
 ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ޢާންމުކޮށް، ކޮއްފައިވާ އިޢުލާން 

(IUL)38-CA/38/2021/606 
މެއި  23

2021 

ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން  ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށް
 - 2021އިންތިޚާބު  އެމީހުން އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ

އަދި  ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލަ ސަރަހައްދުވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، 
 ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަން ޢާންމުކޮށް، ކޮއްފައިވާ އިޢުލާން 

(IUL)38-CA/38/2021/608 
މެއި  25

2021 

ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން  ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށް
ގެ 2021ބު އިންތިޚާ އެމީހުން އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ

 1ކުރާ  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރާއީސުންގެ ތެރެއިން އެމީހުން އިންތިޚާބު
 މެމްބަރު އޮޓޯ އިލެކްޓް ވެފައިވާކަން އިޢުލާން ކުރުން 
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(IUL)38-CA/38/2021/609 
މެއި  26

2021 

ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން  ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށް
ގައި 2021އިންތިޚާބު  މެންބަރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާއެމީހުން އިންތިޚާބުކުރާ 

 ން ޢާންމުކުރުމަށް ކޮއްފައިވާ އިޢުލާން.ޓުކެންޑިޑޭ  ވާދަކުރާ

(IUL)38-CA/38/2021/611 
މެއި  27

2021 

ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން  ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށް
 - 2021އިންތިޚާބު  އެމީހުން އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ

ގެނެވިފައިވާ  ވޯޓު ނެގުމަށް ކުރިން ހަމަޖައްސާފައިވާ ގަޑިއަށް ބަދަލު
 ވާކަން ޢާންމުކުރުން.

(IUL)38-CA/38/2021/612 
މެއި  29

2021 

ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން  ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށް
ގައި 2021އިންތިޚާބު  އެމީހުން އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ
މަނދޫބުންގެ ގޮތުގައި  އޮބްޒާވަރުންނާއި މޮނިޓަރުން އަދި ކެންޑިޑޭޓުންގެ

 ހަރަކާތްތެރި ވުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން.

(IUL)38-CA/38/2021/616 
ޖޫން  03

2021 

ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން  ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށް
 - 2021އިންތިޚާބު  ންބަރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާއެމީހުން އިންތިޚާބުކުރާ މެ

ކެންޑިޑޭޓުން ސޮއި  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި
 ކުރުން.

(IUL)38-CA/38/2021/617 
ޖޫން  09

2021 

ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން  ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށް
 - 2021އިންތިޚާބު  ހޮވުމަށް ބާއްވާ އެމީހުން އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރަކު 

 ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕު ކުރެވުނުގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރުން.

(IUL)38-CA/38/2021/620 
ޖޫން  16

2021 

ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން  ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށް
ގެ 2021އިންތިޚާބު  އެމީހުން އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ

  ރަސްމީ ނަތީޖާ
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 2-ޖަދުވަލު 

 

ގައި 2021ޖޫން  15ކައުންސިލްރުންގެ ތެރެއިން  ލޯކަލް ގަވާމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށް  2 -ޖަދުވަލު 
 މަޢުލޫމާތު  މެމްބަރުންގެ  އިންތިޚާބުވެފައިވާ 

 # ދާއިރާ  ނަން  ފުރިހަމަ  އެޑްރެސް  ދާއިމީ ހައިސިއްޔަތު 

 އެމް. ޑީ. ޕީ
އާބާދުގެ / ޏ. ދަޑިމަގު. 
 ފުވައްމުލައް 

 އިސްމާޢީލް ރަފީޤު 
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށް ސިޓީ 

ތެރެއިން އެމީހުން އިންތިޚާބުކުރާ  ކައުންސިލަރުންގެ
 މެންބަރު

1 

 މުޙައްމަދު ނިމާލް  މ. ކޮކާހަނދުވަރު / މާލެ, ޕީ. ޕީ. އެމް
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށް އަތޮޅު 

ރައީސުންގެ ތެރެއިން އެމީހުން  ކައުންސިލްތަކުގެ 
 އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރު 

2 

ކ. ގުރައިދޫ  މިނިވަންއައްސޭރި / ޕީ. ޕީ. އެމް
ޙުސައިން ޔާމީން 

 މުޙައްމަދު

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށް ރަށު 
ތެރެއިން އެމީހުން އިންތިޚާބުކުރާ  ކައުންސިލަރުންގެ

 މެންބަރު
3 
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