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 الرحـيم الرحمـن بسـم ه 

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

 أجمـــعين

ނޑިައށާއި ކަުއންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ހއ. ދިއްދޫ ،މި ރިޕޯޓަކީ ނޑިއަށާއިހއ. މުރައިދޫ  ،ގޮ ހދ.  ،ކައުންިސލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮ

ނޑިއަށާއިނައިވާދޫ  ނޑިތީމު ، ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮ ނޑިއަށާއިށ. ކަ  ކައުންސިލުންނ. ހެނބަދޫ ، ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮ

ނޑިއަށާއި ނޑިއަށާއިކ. މާފުށީ ، ހުސްވެފައިވާ ގޮ ނޑިއަށާއި، ، ކައުންސިލުން ހުސްވެފަިއވާ ގޮ ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮ

ނޑިއަށާއިތ. މަޑިފުށީ  ނޑިއަށް މެންބަރުން  މ. އަތޮޅު ކައުންސިލް )ދިއްގަރު ދާއިރާ(އިން، ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮ ހުސްވެފައިވާ ގޮ

އިލެކްޝަްނ -ދާއިރާގެ ބައި ނުވަ މި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެއްސުުނ ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު  1އޯގަސްޓް  2015، ތިޚާބު ކުރުމަށްޓަކައިއިން

 ހިނގާދިޔަގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓެކެވެ.

 ދާއިރާއަކުން ގޮނޑި ހުސްވުން  ނުވަ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ  1.1

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

ނޑިއަށާއިހއ. ދިއްދޫ  ނޑިއަށާއިހއ. މުރައިދޫ  ،ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮ ހދ. ނައިވާދޫ  ،ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮ

ނޑިތީުމ ، ނޑިއަށާއިކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮ  ނޑިއަށާއިށ. ކަ ކައުްނސިލުން ނ. ެހނބަޫދ ، ަކއުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮ

ނޑިއަށާއި ނޑިއަށާއިކ. މާފުށީ ، ހުސްވެފައިވާ ގޮ ނޑިއަށާއި، ، ކައުންސިލުން ހުސްވެފަިއވާ ގޮ ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮ

ނޑިއަތ. މަޑިފުށީ  ނޑިއަށް މ. އަތޮޅު ކައުންސިލް )ދިއްގަރު ދާއިރާ(އިން ، ށާއިކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮ މެންބަރުން ހުސްވެފައިވާ ގޮ

 އިލެކްޝަން ބާއްވާގޮަތށް ކޮމިަޝނުން ނިންމިއެވެ.-ބައި ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު 1އޯގަސްޓް  2015އިންތިޚާބު ކުރުމަށް، 

 ކައުންސިލް  ހއ. ދިއްދޫ  1.1.1

ކައުންސިލަްށ  ހއ. ދިއްދޫ ،ލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައިލޯކަ ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި 18ޖަނަވަރީ  2014

އިން ފެށިގެން އިސްތިއުާފ  19އެޕްރީލް  2015 އާނިރު، ހއ. ދިއްދޫ، އަލްފާޟިލް ޖައުހަީރ ޢަލީ، ،އިންތިޚާބުވި

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް  ދުވަހު ހޯމަވީ  11މެއި  2015އިލެކްޝަނެއް ބާއްވައިދިނުމަށް އެދި، -އެ ދާއިރާގެ ބައި ދެއްވާފައިވާތީ، 

 . މި ކޮމިޝަންގައި އެދުމުންންނެވެ އޮތޯރިޓީއިން



ގެ ިރޕޯޓްއިލެކްޝަން-ބައި ގެ 2015އޯގަސްޓް  1 3 ގެ އިދާރާއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން   

 

  ކައުންސިލް  ހއ. މުރައިދޫ  1.1.2

 ކައުންސިލަށް ހއ. މުރައިދޫ ،ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި 18ޖަނަވަރީ  2014

ދުވަހު އިސްތިއުފާ ދީފައިވާތީ، ެއ  ވަނަ 13އެޕްރީލް  2015ޢަީލ ނަދީމް، ޟިލް އަލްފާ ވެީނލާގެ، ހއ. ުމރައިދޫ، ،އިންތިޚާބުވި

އިން މި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ ،ދުވަހު ހޯމަވީ  20އެޕްރީލް  2015އިލެކްޝަނެއް ބާްއވައިދިނުމަށް އެދި، -ދާއިރާގެ ބައި

 ކޮމިޝަންގައި އެދުމުންންނެވެ.

 ކައުންސިލް ހދ. ނައިވާދޫ  1.1.3

ކައުންސިލަށް  ހދ. ނައިވާދޫ ،ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި 18ޖަނަވަރީ  2014

މެންބަރުކަމުްނ އިން ފެށިގެްނ  11މޭ  2015ޢަީލ ޔޫސުފް، އަްލފާޟިލް  ައބުހަރީގެ، ހދ. ނައިވާދޫ، ،އިންތިޚާބުވި

މެއި  2015އިލެކްޝަނެއް ބާއްވަިއދިނުމަށް އެދި، -އެ ދާއިރާގެ ބައިވާތީ، ފައިވަކިކުރުމާއިމެދު އިޢުތިރާޒެއްނެތް ކަމަށްއަންގަވާ

 . ދުވަހު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއިން މި ކޮމިޝަންގައި އެދުމުންންނެވެ އަންގާރަވީ  26

ނޑިތީމު ކައުންސިލް  1.1.4   ށ. ކަ

ނޑިތީމު ،އިންތިޚާބުގައި ވީ ހޮިނހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ލޯަކލް ކައުންސިލްތަކުގެ 18ޖަނަވަރީ  2014 ކައުންސިލަްށ  ށ. ކަ

ނޑިތީުމ، ޫދރެސް، ،އިންތިޚާބުވި ދުވަހު އިސްތިއުފާ ދީފައިވާތީ، އެ  ވަނަ 17މާރިޗް  2015، هللاނަޞްރުއަލްފާޟިލް  ށ. ކަ

ތޯރިޓީއިން މި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮ ،ދުވަހު ވީ ހޯމަ  6އެޕްރީލް  2015އިލެކްޝަނެއް ބާއްވައިދިނުމަށް އެދި، -ދާއިރާގެ ބައި

 ކޮމިޝަންގައި އެދުމުންންނެވެ.

 ކައުންސިލް  ނ. ހެނބަދޫ  1.1.5

ނ. ހެނބަދޫ ކައުންސިލަށް  ،ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި 18ޖަނަވަރީ  2014

ދުވަހު އިސްތިއުފާ ދީފައިވާތީ،  ވަނަ 5ލް އެޕްރީ 2015ނ. ހޮޅުދޫ، ރަންކޮކާގެ، އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޚަލީލް،  ،އިންތިޚާބުވި

ލޯކަްލ ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއިން މި  ،ދުވަހުހޯމަ ވީ  25މެއި  2015އިލެކްޝަނެއް ބާއްވައިދިނުމަށް އެދި، -އެ ދާއިރާގެ ބައި

 ކޮމިޝަންގައި އެދުމުންންނެވެ.



ގެ އިދާރާއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ގެ ިރޕޯޓް|އިލެކްޝަން-ބައި ގެ 2015އޯގަސްޓް  1   4 

 

  ކައުންސިލް  ކ. މާފުށީ  1.1.6

 ،އިންތިޚާބުވިކައުންސިލަށް  ކ. މާފުށީ ،ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި 18ޖަނަވަރީ  2014

-ދުވަހު އިސްތިއުފާ ދީފައިވާތީ، އެ ދާއިރާގެ ބައި ވަނަ 1މެއި  2015 އަޙްމަދު ޝައިޤު،އަލްފާޟިލް  ކ. މާފުށި، ދަރުސް،

ކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއިން މި ކޮމިޝަންގައި ލޯ ،ދުވަހުހޯމަ ވީ  25މެއި  2015އިލެކްޝަނެއް ބާއްވައިދިނުމަށް އެދި، 

 އެދުމުންންނެވެ.

  ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލް  1.1.7

 ،އިންތިޚާބުވިކައުންސިލަށް  ވ. ފެލިދޫ ،ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި 18ޖަނަވަރީ  2014

-ދުވަހު އިސްތިއުފާ ދީފައިވާތީ، އެ ދާއިރާގެ ބައި ވަނަ 26މާރިޗު  2015ވ. ފެލިދޫ، މެދުގެ، އަލްފާޟިްލ އަޙްމަދު ޢަލީ، 

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއިން މި ކޮމިޝަންގަިއ  ،ދުވަހު ހޯމަވީ  20އެޕްރީލް  2015އިލެކްޝަނެއް ބާއްވައިދިނުމަށް ެއދި، 

 އެދުމުންންނެވެ.

 ކައުންސިލް  ތ. މަޑިފުށީ  8.1.1

ކަުއންސިލަށް  ތ. މަޑިފުށީ ،ދުވަހު ބޭއްވި ލޯކަްލ ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ވީ ޮހނިހިރު 18ޖަނަވަރީ  2014

 7މަޤުބޫލް އުޛުރެއްެނތި ވިދިވިދިގެން ކައުންސިލްގެ އަޙުމަދު މުނާޒު، އަލްފާޟިލް  ވ. ކެޔޮދޫ، ފެިލދޫގެ، ،އިންތިޚާބުވި

ރުކަމުން ވަކިކޮށް މަޑިފުށި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަންބަރު ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެފައިނުވާތީ، އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުނާޒް މެންބަ

ވީ  22ފެބްރުވަރީ  2015އިލެކްޝަނެއް ބާއްވައިދިނުމަށް އެިދ، -އެ ދާއިރާގެ ބައިގެ ޤަރާރުން ފާސްކޮށްފައިވާތީ،  2015/01

 . ދުވަހު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއިން މި ކޮމިޝަްނގައި އެދުމުންންނެވެ ބުރާސްފަތި

  މ. އަތޮޅު ކައުންސިލް )ދިއްގަރު ދާއިރާ( 9.1.1

މ. އަތޮޅު ކައުންސިލް )ދިއްގަރު  ،ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި 18ޖަނަވަރީ  2014

ހު އިސްތިއުފާ ދުވަ ވަނަ 27އެޕްރީލް  2015 މޫސާ ނަޞީރު،އަލްފާޟިލް  މ. ދިއްގަރު، ދިއްގަރު، ،އިންތިޚާބުވި ދާއިރާ(އަށް

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް   ،ދުވަހުހޯމަ ވީ  25މެއި  2015އިލެކްޝަނެއް ބާއްވައިދިނުމަށް ެއދި، -ދީފައިވާތީ، އެ ދާއިރާގެ ބައި

 އޮތޯރިޓީއިން މި ކޮމިޝަންގައި އެދުމުންންނެވެ.

 



ގެ ިރޕޯޓްއިލެކްޝަން-ބައި ގެ 2015އޯގަސްޓް  1 5 ގެ އިދާރާއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން   

 

 އިލެކްޝަނަށް އިޢުލާން ކުރުން -ބައި  .2
ނޑިތީމު  އި،ކައުންސިލާހދ. ނައިވާދޫ  އި،ލާކައުންސިއި، ހއ. މުރައިދޫ ކައުންސިލާހއ. ދިއްދޫ  ނ. ހެނބަދޫ ، އިކައުންސިލާށ. ކަ

ކައުންސިލް )ދިއްގަރު މ. އަތޮޅު އި، ކައުންސިލާތ. މަޑިފުށީ އި، ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލާ އި،ކައުންސިލާކ. މާފުށީ  އި،ކައުންސިލާ

ޖޫން  2015 ،ން ފެށިގެން އި 8:00ދުވަހުގެ ހެނުދނު  ބުދަ ވީ 10ޫޖން  2015 ،އިލެކްޝަނަށް ކުިރމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު-ބައި  ދާއިރާ(ގެ

އަދި ގަިއ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރެުވނެެވ.  9ޖޫން  2015 ،ނިޔަލަށް ހުޅުވާލެވުނުކަން ގ1:45ެމެްނދުރު ދުވަހުގެ އަންގާރަ  ވީ 23

އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު -ދާއިރާގެ ބައި 9މި ގެ ނިޔަލަށް 1:45ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު  25ޖޫން  2015

 ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރެވުނެެވ.ގައި  22ޖޫން  2015އިތުރުކޮށް، 

 ގައި( 1އިލެކްޝަންގެ ކަލަންަޑރު ަޖދުވަުލ -)ބައި 

 ގައި( 3ޖަުދވަލު  އިޢުާލނުއިލެކްޝަންތަކަށް ކުރިމަތިުލމުގެ ފުރުޞަތު ހުުޅވާލުމަށް ުކރެުވނު -)ބައި 

 (ގައި 3ކުެރވުނު އިޢުލާނު ޖަުދވަލު  މުްއދަތު އިުތރުކޮށްންތަކަށް ކުރިމަތިުލމުގެ ކްޝައިލެ-)ބައި 

 އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާ ބެލުން  .3
ވަނަ ާމއްދާއަށް  31ގެ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަްށ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންުގމުގެ ޤާނޫނު ( 2010/7ޤާނޫނު ަނންބަރު 

އެ އިސްލާޙު ދިވެހި ، ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީޤުކުރައްވައި 29ޖުލައި  2015 ،ސްަފއިވާ އިސްލާޙްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ގެނެ

ނިންމަވާ  އިލެކްޝަންތައް ުނބާއްވާގޮަތްށ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން-ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރައްވާފައިވާތީ، މި ދެްނނެވި ަބއި

ށ.  ިއ،ކައުންސިލާހދ. ނައިވާދޫ  އި،ކައުންސިލާިއ، ހއ. މުރައިދޫ ކައުންސިލާގެން ހއ. ދިއްދޫ އެކަން އިޢުލާން ކުރެއްވުމާއިގުޅި

ނޑިތީމު  އި، ކައުްނސިލާވ. ފެލިދޫ ކަުއންސިލާއި، ތ. މަޑިފުށީ  އި،ކައުންސިލާކ. މާުފީށ  އި،ކައުންސިލާނ. ެހނބަދޫ ، އިކައުންސިލާކަ

ހަމަޖައްސާފައި  ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމްއި އިލެކްޝަނާ-ބައި ކައުންސިލް )ދިއްގަރު ދާއިރާ(ގެ މ. އަތޮޅު 

 ނުވެއެވެ. 

 ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމިގޮތް އެންގުން . 4

ނޑިތީމު  އި،ކައުންސިލާހދ. ނައިވާދޫ  އި،ކައުންސިލާއި، ހއ. މުރައިދޫ ކައުންސިލާހއ. ދިއްދޫ  ނ. ހެނބަދޫ ، އިސިލާކައުންށ. ކަ

ކައުންސިލް )ދިއްގަރު އި، މ. އަތޮޅު ކައުންސިލާވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލާއި، ތ. މަޑިފުށީ  އި،ކައުންސިލާކ. މާފުށީ  އި،ކައުންސިލާ

ޖޫން  2015އިން  10ޖޫން  2015 ،އިލެކްޝަނަށް ުކރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ އެޕްލިކޭޝަން ބަލައިގަތުމުގެ މަސައްކަތް-ބައިދާއިރާ(ގެ 

ހދ. ނައިވާދޫ  އި،ކައުންސިލާއި، ހއ. މުރައިދޫ ކައުންސިލާދިއްދޫ  ހއ.ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ. މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  އަށް 25

ނޑިތީމު  އި،ކައުންސިލާ ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިާލއި، ތ.  އި،ކައުްނސިލާކ. މާފުށީ  އި،ަކއުންސިލާނ. ހެނބަދޫ ، އިކައުންސިލާށ. ކަ
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މަުޢލޫމާތު ތިރީގައި  އިލެކްޝަނަށް ކުރިަމތިލާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ-ބައި ކައުންސިލް )ދިއްގަރު ދާިއރާ(ގެ އި، މ. ައތޮޅު ސިލާކައުންމަޑިފުށީ 

 ދެންނެވީމެވެ. 

 ހައިސިއްޔަތު  އެޑްރެސް  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަން  ދާއިރާ  #

 އެމް.ޑީ.ޕީ  ދުވާރު، ހއ. ދިއްދޫ މުޙައްމަދު ހާޝިމް ކައުންސިލް ހއ. ދިއްދޫ 1

 ޕީ.ޕީ.އެމް  މޫންސްޓަރ، ހއ. ދިއްދޫ ލީން ރަޝީދު ދިފް

 ޕީ.ޕީ.އެމް  ހއ. މުރައިދޫ ހިޔަލީގެ، އަޙްމަދު އާޞިފް ކައުންސިލް  ހއ. މުރައިދޫ 2

 ކައުންސިލް ހދ. ނައިވާދޫ 3
 ޕީ.ޕީ.އެމް  ހދ. ނައިވާދޫ  މުނިޔާގެ، އަޙްމަދު ޝައުކަތު

 ގޮތުން އްލައަމި ނަސީމީގެ، ހދ. ނައިވާދޫ  ޔޫސުފް  ދުޙީއިބްރާހީމް ވަ

ނޑިތީމު 4 ނޑިތީމު  ހީނާގެ، އާދަމް ޢަލީ ކައުންސިލް ށ. ކަ  ޕީ.ޕީ.އެމް  ށ. ކަ

 ގޮތުން އަމިއްލަ ފޭރުމާގެ، ނ. ހެނބަދޫ  هللاއަޙްމަދު ޢަބްދު ކައުންސިލް  ނ. ހެނބަދޫ 5

 ގޮތުން އަމިއްލަ ސާތީ، ޅ. ނައިފަރު ޣަފޫރުޢަބްދުލް މުޙައްމަދު

 ޕީ.ޕީ.އެމް  ކ. މާފުށި ވިވިޑް، މުޞްޠަފާ މުޙައްމަދު ކައުންސިލް މާފުށީ ކ. 6

 ޕީ.ޕީ.އެމް  ވ. ފެލިދޫ ކެނެރީހިޔާ، އަޙްމަދު ނަދީމް ކައުންސިލް ވ. ފެލިދޫ 7

 ޕީ.ޕީ.އެމް  މ. މަޑުއްވަރި ކެތި، ޙަސަން އަމްޖަދު  މ. އަތޮޅު ކައުންސިލް )ދިއްގަރު ދާއިރާ( 8

 ޕީ.ޕީ.އެމް  ތ. މަޑިފުށީ  ،މޯނިންގްރޯވ އަފްޟަލް هللا ޢަބްދު ކައުންސިލް މަޑިފުށީ ތ. 9

 

ނޑިތީމު ކައުންސިލާއި، ކ. މާފުށީ  ރު،ރިމަތިލުމުެގ ސުންގަޑި ހަމަވިއިއިލެކްޝަނަށް ކު-ބައި ހއ. މުރައިދޫ ކައުންސިލާއި، ށ. ކަ

އިލެކްޝަނަށް -ބައިގެ ތޮޅު ކައުންސިލް )ދިއްގަރު ދާއިރާ(ންސިލާއި، ތ. މަޑިފުށީ ކައުންސިލާއި، މ. އަކައުންސިލާއި، ވ. ފެލިދޫ ކައު

ރަސްމީ  ޢާންމުކުރުމަށް އްޖެކަންބުވެލީ ފަރާތްތައް އިްނތިޚާކުރިމަތިއަށް ރާދާއި 6މި ލާފައިވަނީ އެންމެ ފަރާަތކުން ކަމަށްވާތީ، ކުރިމަތި

ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރެވުނެވެ. އަދި ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލާއި، ހދ. ނައިވާދޫ  ތަ ދުވަހުވީ އާދިއް 5ޖުލައި  2015 ،ނަތީޖާ

ތުނެގުން ބޭއްވުނީ އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ނަްނަތރުތީބު ކުރުމަށް ގުރުއަ-ކައުންސިލާއި، ނ. ހެނބަދޫ ކަުއންސިލް ބައި

ކެންޑިޑޭޓުންގެ  ވާދަކުރާއިލެކްޝަންގައި -ބައި ދާއިރާގެ 3 މިއިލެކްޝަންސް ކޮމިަޝނުގައެވެ. ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު،  4ޖުލައި  2015

 ނާބެހޭ މަޢުލޫާމތު ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށް އިޢުާލން ކުރިއެވެ.ކެންޑިޑޭޓުން ،ނަންތައް ތަރުީތބު ކުރުމަށްފަހު

 ަގއި( 3 ަޖދުވަލު އިޢުލާން )ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންަތއް ތަރުީތބުކުުރމަށް ފަހު ކުރި 
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 ޓް ފައިސާ ޙަވާލުކުރުން ޕޮސި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޑި . 5
ނޑިތީމު  އި،ސިލާކައުންހދ. ނައިވާދޫ  އި،ކައުންސިލާއި، ހއ. މުރައިދޫ ކައުންސިލާދިއްދޫ  ހއ. ނ. ހެނބަދޫ ، އިކައުންސިލާށ. ކަ

ކައުންސިލް )ދިއްގަރު އި، މ. އަތޮޅު ކައުންސިލާވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލާއި، ތ. މަޑިފުށީ  އި،ކައުންސިލާކ. މާފުށީ  އި،ކައުންސިލާ

 2015 ،ޙަވާލު ކުރަމަށްޓަކައި އިޢުލާނުކުރުމާއި ގުޅިގެން އަނބުރާ ޢާްނމުކޮށް ރަސްމީ ނަތީޖާ ،ންޑިޑޭޓުންގެ ޑިޕޮސިޓް ފައިސާކެދާއިރާ(ގެ 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ވައުޗަރ ފޮނުވުނެވެ. ދުވަހު ވީ އާދިއްތަ 12ޖުލައި 

ނުބާއްާވގޮތަްށ  އިލެކްޝަން-ބައި ގެހދ. ނައިވާދޫ ކައުންސިލާއި، ނ. ހެނބަދޫ ކައުންސިލްހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލާއި،  އަދި

 ކުރިިތލާފައިވާ އިލެކްޝަން-ބައި ދާއިރާގެ 3 މިނިންމަވާ އެކަން އިޢުލާން ުކރެއްވުމާއިގުޅިގެން،  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން

ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންްސ  އަންގާރަވީ  11އޯގަސްޓް  2015 ،ޙަވާލު ކުރަމަށްޓަކައި އަނބުރާ، ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ

 އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ވައުޗަރ ފޮނުވުނެވެ.

 ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ  . ވޯޓުދިނުމުގެ 6

ހދ. ނައިވާދޫ ކައުންސިލާއި، ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލާއި، ށ. ކަނޑިތީމު ، ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލާއި، ހއ. މުރައިދޫ ކައުންސިލާއި

އުންސިލް )ދިއްގަރު ކައުންސިލާއި، ނ. ހެނބަދޫ ަކއުންސިލާއި، ކ. މާފުށީ ކައުްނސިލާއި، ތ. މަޑިފުށީ ކައުންސިލާއި، މ. އަތޮޅު ކަ

ވަަނ  01އޮގަސްޓް  2015 ،އިލެކްޝަނަށް ޯވޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ިލބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ އެކުލަވާުލމަށްޓަކައި-ދާއިރާ(ގެ ބައި 

އަހަރު ފުރޭ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓަރޭޝަނުން ހޯދައި ލިސްޓު  18ދުވަހާއި ހަމައަށް، 

-ވީ ހޯމަ ބުރާސްފަތި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވުނެވެ. އަދި މި ބައި 11ޖޫން  2015އެކުލަވާލެވުނެވެ. މި ލިސްޓު، 

ހއ. މުރައިދޫ ކައުންސިލުންނާއި،  ،އިލެކްޝަންގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުންާނއި

ނޑިތީމު ކައުންސިލުންނާިއ، ނ.  ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލުންނާއި، ހދ. ނައިވާދޫ ކައުންސިލުންނާއި، ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލުންނާއި، ށ. ކަ

ންސިލުންނާއި، މ. ވޭވަުށ ހެނބަދޫ ކައުންސިލުންނާިއ، ކ. މާފުށީ ކައުންސިލުންނާއި، ތ. ަމޑިފުށީ ކައުންސިލުންނާއި، މ. ރަތްމަންދޫ ކައު

ކައުންސިލުންނާއި، މ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުންނާއި، މ. މުލީ ކައުންސިލުންނާއި، މ. ދިއްގަރު ކައުންސިލް އިދާރާއިން ޗެކްކުރެވޭެނ 

 އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުނެވެ. 

ން  8:00ުބރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު  ވީ 11ޖޫން  2015ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު، ރަޖިސްޓަރީއަށް އަދި ގެޒެޓް ކުރެވުނު 

ހުޅުވާލެވުނެވެ. ރަޖިސްޓަރީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަްށ  ،ގެ ނިޔަލަށް 2:45ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު  ވީ 20ޖޫން  2015ފެށިގެން، 

މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް  އިލެްކޝަނަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ-ދެވުނު މުއްދަތުގައި، ނ. ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި

ފަރާތާއި ލިސްޓުގަިއ ނަން  4ފަރާތާއި އެޑްރެސް ބަދަލުވި  3ބަަދލެވެ. ެއއީ ނިޔާވެގެން ލިސްޓުން އުނިުކރެވުނު  8ގެނެވިފައިވަނީ 



ގެ އިދާރާއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ގެ ިރޕޯޓް|އިލެކްޝަން-ބައި ގެ 2015އޯގަސްޓް  1   8 

 

ބިފައިވާ މީހުންގެ ފަރާތެވެ. އަދި މ. އަތޮޅު ކައުންސިލް )ދިއްގަރު ދާއިރާ(ގެ ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލި 1ނެތިގެން ލިސްޓަށް އިތުރުކުރި 

 ފަރާތެކެވެ. 4ބަދަލެވެ. އެއީ ނިޔާވެގެން ލިސްޓުން އުނިކުރެވުނު  4ރަޖިސްޓަރީއަށް ގެނެވިފައިވަނީ 

އިލެކްޝަންގެ ޯވޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ިލބިފައިވާ މީހުންގެ -ނ. ހެނބަދޫ ކައުންސިލާއި މ. އަތޮޅު ކައުންސިލް )ދިއްގަރު ދާއިރާ(ގެ ބައި 

ގެ  02ޖުލައި  2015އިން  23ޫޖން  2015ަދލުތަކަްށ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ، ލިސްޓަށް ގެނެވުނު ބަ

އަށެވެ. އަދި މުއްދަތުގައިވެސް ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު  1:45ން މެންދުރުފަހު  10:00ނިޔަލަށް، ބަންދުޫނން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 

 ބަދަުލތަކަށް ޝަކުވާ ހުަށހަޅާފައި ނުވެއެވެ. ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓަށް ެގނެވުނު

 ގައި( 3)ގެޒެޓުކުރެުވނު ރަިޖސްޓަީރއަށް ޝަުކވާ ހުށަހެުޅުމގެ ފުރުޞަތު ުހޅުވާަލއި ެއކަން ޢާންމު ކުރި އިޢުލާން ަޖުދވަލު  

 . ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށްނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ހުޅުވާލުން 7

އިލެކްޝަންގައި މާލޭގައި ވޯޓުލުމަށް އެދޭ މީހުން -ނ. ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި ދ. ނައިވާދޫ ކައުންސިލާއި ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލާއި ހ

ވީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް،  14ުޖލައި  2015ވީ އަންާގރަ ދުވަހުން ފެށިެގން  07ޖުލައި  2015ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު، 

އަށް ހުޅުވާލެވުނެވެ. މި މުއްދަތުގައި މާލޭގައި  1:45އިން މެންދުރުފަހު  10:00ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު  ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ބަންުދނޫން ޮކންމެ

 މީހުންނެވެ. 510ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވަީނ 

އިލެކްޝަނަށް ވޯޓުލުމަްށ -ނ. ހެނބަދޫ ކައުްނސިލްގެ ބައި ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލާއި ހދ. ނައިވާދޫ ކައުންިސލާއި

ވީ ހޯމަ ދުވަހު ޢާންމު ކުރެވުނެވެ. އަދި މި ލިސްޓަށް ޝަކުވާ  11ެމއި  2015ރީކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަޢުޫލމާތު ހިމެނޭ ލިސްޓު، ރަޖިސްޓަ

ވީ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު  22ޖުލައި  2015ން  10:30ނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު  21ޖުލައި  2015ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު، 

ވޯޓުލުމަްށ  ެވ. މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ިލސްޓަށް އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާފައެއް ނުވެއެވެ. އަށް ހުޅުވާލެވުނެ  12:00

  ،އިވަނީރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ވޯޓުފޮށި ެއނގޭގޮތަށް، ވޯޓު ިދނުމުގެ ހައްުޤ ލިބިފައިވާ މީުހންގެ ފައިަނލް ލިސްޓު ޢާންމުކޮށް އިުޢލާންކޮށްފަ 

 ވަހުއެވެ.ވީ އަންގާރަ ދު 21ޖުލައި  2015

 3ންމު ކުރި އިޢުލާން ަޖދުވަލު )ރަށްވެިހވެފަިއވާ ރަށް ނޫން އެހެން ަރށެއް ނުވަތަ ތަނެްއަގއި ވޯޓުލުމަށް އެޭދ މީހުން ރަޖިސްޓަރީ ކުުރމަށް ފުރުަޞތު ހުޅުވާލައި ޢާ
 ގައި(

 3ކުރި އިޢުލާން ަޖދުވަލު  ޖިސްޓަރީ ކުުރމަށް ފުރުަޞތު ހުޅުވާލައި ޢާންމު)ރަށްވެިހވެފަިއވާ ރަށް ނޫން އެހެން ަރށެއް ނުވަތަ ތަނެްއަގއި ވޯޓުލުމަށް އެޭދ މީހުން ރަ
  ގައި(

 

 

 

 



ގެ ިރޕޯޓްއިލެކްޝަން-ބައި ގެ 2015އޯގަސްޓް  1 9 ގެ އިދާރާއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން   

 

 ފައިނަލް ލިސްޓުގައި ސޮއިކުރުން  . ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ 8
މުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިާވ އިލެކްޝަންގައި ވޯޓު ދިނު-ނ. ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި  ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލާއި ހދ. ނައިވާދޫ ކައުންސިލާއި

ނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ސޮއިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ވީ  23ޖުލައި  2015  ،މީހުންގެ ފައިނަްލ ލިސްޓުގައި ެކންޑިޑޭޓުން ނުވަތަ ެކންޑިޑޭޓުން ކަ

އިލެކްޝަނަްށ -ބައި  3އަށް ހުޅުވާލެވުނެވެ. މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މި  1:00ން މެންދުރުފަހު  10:00ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 

 ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފަރާތުންވެސް ލިސްޓުގައި ސޮއިކޮށްފައި ވެއެވެ.  6ކުރިމަތިލާފައިވާ 

 ވޯޓު ނެގުމަށް ތައްޔާރުވުން . 9

 އިލެކްޝަންގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ މީހުން -ބައި  9.1
 8 މަށް ހަމަޖެުހނު ބެހެއްޓުއިލެކްޝަންގައި -ބައި ނ. ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ  ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލާއި ހދ. ނައިވާދޫ ކައުންސިލާއި

 ވޯޓުފޮށީގައި ޙަރަކާތްތެިރވާ 6 މަށް ހަމަޖެުހނުބެހެއްޓު ހއ. ދިްއދޫ، ހދ. ނައިވާޫދ، އަދި ނ. ހެނބަދޫގައި ވޯޓުފޮށީގެ ތެރެއިްނ،

ަމށް މާލޭގައި ބެހެއްޓުކޮށްގެންނެވެ.  ގައި ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންރަށުއޮފިޝަލުން ހޯދީ އެރަށް 42އޮފިޝަލުންގެ ތެރެއިން،  48

އިލެކްޝަންގެ -މި ބައި . އޮފިޝަލުްނނަކީ އިެލކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މުވައްަޒފުންނެވެ 8 ވޯޓުޮފށީގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ހަމަޖެހުނު

ހދ. ނައިވާދޫ  އި،ކައުންސިލާއި، ހއ. މުރައިދޫ ކައުންސިލާދިއްދޫ  ހއ.ފޯކަލް ޕޮއިންޓުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އުފުލުމަށް 

ނޑިތީމު  އި،ސިލާކައުން ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލާއި، ތ.  އި،ކައުންސިލާކ. މާފުށީ  އި،ކައުްނސިލާނ. ހެނބަދޫ ، އިަކއުންސިލާށ. ކަ

 އޮފިޝަލަކު ޢައްޔަން ކުރެވުނެވެ.އިދާރާއިން  ކައުންސިލް )ދިއްގަރު ދާއިރާ(ގެއި، މ. އަތޮޅު ކައުންސިލާމަޑިފުށީ 

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

ީމހުންނަްށ، އެ މީހުންގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށްޓަކައި، ބޭނުންވާވަަރށް، އެ މީހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ  ތިބޭކަންތައްތައް ބަލަހައްަޓން 

 ވެވުނެވެ. ދިުނމަށް ތައްޔާރުބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި އިރުޝާދު 

އި، ހދ.ނައިވާދޫ އިލެކްޝަނާ-ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހއ.ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި 1އޯގަސްޓް  2015

އިލެކްޝަންގައި ކޮމިަޝނުގެ ފަރާތުން މި ރަށްރަށަށް -އިލެކްޝަނާިއ، ނ.ހެނަބދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-ކައުންސިލްގެ ބައި

އަށް  12:15ން  10:00ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި ވީ 23ޖުލައި  2015ތަމްރީން ދެވުނީ، ވަޑައިގަންނަވާ އޮފިޝަލުންނަްށ 

މާލޭގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އޮބްޒާވަރުން، މޮިނޓަރުން މަންދޫުބންގެ ޓްރެއިނިްނގ  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ޓްރެނިންގ ހޯލުގައެވެ.

 އިނުވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. އަށް އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ޙާޟިރުވެފަ



ގެ އިދާރާއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ގެ ިރޕޯޓް|އިލެކްޝަން-ބައި ގެ 2015އޯގަސްޓް  1   10 

 

އޮބްޒާވަރުން، މޮިނޓަރުން، ަމންދޫބުންގެ ޮގތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ  އިގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުންނާ ރަށުގެ ވޯޓުޮފށި ދޮށު  3އަދި މި 

-ބައި 3 މި ދެންނެވިނަމަވެސް، އްސުނެވެ. ށް ހަމަޖެޓްރެއިނިްނގ ހިންގާގޮތަ ދުވަހު ބުރާސްފަތިވީ  30ޖުލައި  2015ފަރާތްތަކަށް 

 އިޢުލާްނ ކުރައްވާފައެވެ. ޢާންމުޮކށް ކޮމިޝަނުންވަނީނުބާއްވާގޮަތށް  ންއިލެކްޝަ

 ވޯޓު ފޮށި  9.3
ބަހަްއާޓގޮތަށް ލެކްޝަންގައި އި-ބައި ނ. ހެނބަދޫ ކައުންސިލްެގ ، ހދ. ނައިވާދޫ ކައުންސިލާއި ،ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލާއި

  ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މަުޢލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ހަމަޖެއްސުނު

 ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓި ތަން  ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓި ރަށް 

 ލްޑްރެން ސަރވިސް ސެންޓަރފެމިލީ އެންޑް ޗި 0- ދިއްދޫ ހއ.

 ލެޓްމާލަމްދިއްދޫ ރައްޔިތުންގެ ވައި 2- ދިއްދޫ. ހއ

 ރޫމް ކުލާސް  A-ދިއްދޫ ރައްޔިތުންގެ ޣާޒީ މުޙައްމަދު ޕްރީ ސްކޫލްގެ ނާސަރީ  3- ދިއްދޫ ހއ.

 ކުލާސް ރޫމް  8C2 މަރުކަޒުގެ ހއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ 4- ދިއްދޫ ހއ.

 ހޯލުގައި ނައިވާދޫ ސްކޫލް 0- ނައިވާދޫ ހދ.

 ހެނބަދޫ ސްކޫލް  1- ނ. ހެނބަދޫ

 މަވަންތަ ސްކޫލް ހޯލުގައިދަރު 0-ހއ. ދިއްދޫ، މާލެ 

 ގައި( 2 ަޖދުވަލު)ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މަޢުލޫމާތު   
 ގައި( 3ުދވަލު )ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ާއންމުކުުރމަށްޓަކައި ކޮށްފަިއވާ އިޢުލާނު ޖަ   

 ވޯޓު ކަރުދާސް  9.4

ލެކްޝަންގެ ވޯޓުކަރުދާސް އި-ބައިނ. ހެނބަދޫ ކައުންސިްލ  ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލާއި ހދ. ނައިވާދޫ ކައުންސިލާއި

މި ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބިްޑ ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ އެމް ސެވަން  ،ވޯޓުކަރުދާްސ ޗާޕުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރީ ފަރުމާކުރުމަށްފަހު،

ނޑުންނެވެ.  25ޕްރިންޓަރސް އަށެވެ. ވޯޓުކަރުދާހުގެ ފޮތްތައް ތައްޔާރުކުރީ  ވާދޫ ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލާއި ހދ. ނައިގަ

 އިލެކްޝަނަށް ޗާޕްކުރި ވޯޓުކަރުދާހުގެ ތަފްޞީލް ިތރީގައިވާ ތާވަލްގައި އެވަނީއެވެ. -ބައިނ. ހެނބަދޫ ކަުއންސިލްގެ  ކައުންސިލާއި

 ވޯޓު ކަރުދާހުގެ ޢަދަދު  މީހުންގެ ޢަދަދު  ދާއިރާ 

ކައުންސިލް ހއ. ދިއްދޫ   2944 2950 
ކައުންސިލް ހދ. ނައިވާދޫ   574 600 

ންސިލް ކައު ނ. ހެނބަދޫ  489 500 

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

ލިްސޓު ބަލައި ޗެކްކުރެވުނެވެ. ވޯޓު ކަރުދާސްތައް ޗެކްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމުމާއެކު ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ 
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ނޑައަޅާފައިވާ ޢަދަދަްށ ވޯޓުކަރުދާސް ސެކިއުރިޓީ އުރަތަކުގައި ބަންދުކުރެވުނެވެ މި އަދި . ޗެކްކޮށް ކޮންމެ ވޯޓުފޮށްޓަކަށް ޮފނުވުމަށް ކަ

ލުަމށް ވޯޓުކަރުދާސް ނައްތާކޮށް އިުޢލާންކުރުމާއި ގުޅިގެން ުނބާއްވާގޮތަށް ކޮމިަޝނުން ނިންަމއި ޢާންމުއިލެކްޝަން -ދާއިރާގެ ބައި  3

    ޞޫލާއިއެއްގޮތަްށ، ވޯޓުކަރުދާސް ނައްތާލެވިފައިވާަކން ފާހަގަކުރަމެވެ. އިވާ އުހަމަޖެހިފަ

 ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް  9.5

ގުމާއި ވޯޓުގުނުުމގެ އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުނެ-ބައިނ. ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ  ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލާއި ހދ. ނައިވާދޫ ކައުންސިލާއި 

އަދި މާލޭގައި ވޯޓުނެގުމަށް ހަމަޖެހިފަިއވާ  ނ. ހެނބަދޫ، ހދ. ނައިވާދޫ، ހއ. ދިއްދޫމަސައްކަތް ކުރިއަށްދިޔަ ވަގުތުގައި 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސްގެ ފަރާތުން ހަމަޖައްސަވައި  ،ސަރަޙައްދުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ އިންތިާޒމް

 ންނެވުނެވެ.އްވުން އެދި ދެދެ

 އޮބްޒަރވަރުންނާއި މޮނިޓަރުން އަދި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން . 10

އިލެކްޝަން އޮބްޒަރވްކޮށް މޮނިޓަރ ުކރުމަށާއި، -ބައި ނ. ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ  ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލާއި ހދ. ނައިވާދޫ ކައުންސިލާއި

ގާ ނުިހނގާ ގޮްތ ބެލުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ކެްނޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންަނށާއި، ސިޔާސީ ވޯޓު ނެގުމާއި ވޯޓު ގުނުމުގެ ކަންތައް ހިނ

ައމިއްލަ ގޮތުން އެޭދ ފަރާތްތަކަާށއި، ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޚަަބރުފަތުާރ  ،ޕާޓީތަކަށާއި، ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްަފއިވާ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި

އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވުނެވެ. އޮބްޒަރވްކުރުމަށާއި މޮނިޓަރ ކުރުމަށް  ށްއަ  16ޖުލައި  2015އިން  2ޖުލައި  2015ވަޞީލަތްތަކަްށ، 

 ޢަދަދު ތިރީގައި އެ ވަނީއެވެ. ކުރެވުނުއެކްރެޑިޓްހުޅުވާލި މުއްދަތުގައި، ފޯމު ހުށަެހޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 

 ކައުންސިލް ހއ. ދިއްދޫ  10.1
 5 އޮބްޒާވަރުން 

 8 ބުން ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫ
 15 މޮނިޓަރުން 

 ކައުންސިލް  ހދ. ނައިވާދޫ  10.2
 2 އޮބްޒާވަރުން 

 4 ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން 
 4 މޮނިޓަރުން 

 ނ. ހެނބަދޫ ކައުންސިލް  10.3
 4 އޮބްޒާވަރުން 

 3 ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން 
 6 މޮނިޓަރުން 

 ގައި( 4މަޢުލޫމާތު ޖަުދވަލު ރަކާތްެތރިވި ފަާރތްތަކުގެ ގޮތުަގއި ޙަ )އޮބްަޒރަވރުންާނއި، ކެްނޑިޑޭޓުންގެ ަމންދޫުބންގެ 



ގެ އިދާރާއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ގެ ިރޕޯޓް|އިލެކްޝަން-ބައި ގެ 2015އޯގަސްޓް  1   12 

 

 ފައިސާ އާއި މާލީ ކަންކަން  .11

ނޑު -ބައި ނ. ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ  ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލާއި ހދ. ނައިވާދޫ ކައުންސިލާއި އިެލކްޝަންގެ މަސައްކަތަށް މައިގަ

އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތަށް ޭބނުންވާ ހުރިހާ ތަކެއްޗެއް ހޯދުަމށާއި،  ހަމަޖެއްސުމަށާއި،ކަކީ ދަތުރުފަތުރު ގޮތެއްގައި ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދުތަ

ފަދަ ކަންކަމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު ުކރުން ންމު ކުރެވުުނ އިޢުލާންއިލެކްޝަނާ ގުޅޭޮގތުން ޢާ-ޗާޕުކުރަންޖެހުނު ތަކެތި ޗާޕުކުރުމަށާއި، ބައި 

 ތަކެވެ.

 ންސިލް ކައު  ހއ. ދިއްދޫ  11.1
 

 ޚަރަދުގެ ޚުލާޞާ 

 މިހާތަނަށް ޖުމްލަ ޚަރަދު ބޮލަކަށް ޖެހޭވަރު  ޢުމުރު ހަމަވާ މީހުންގެ ޢަދަދު  ދާއިރާ

 48.757,82 9.76 2944 ކައުންސިލް  ހއ. ދިއްދޫ

 

 އައިޓަމްކޯޑު  ތަފްޞީލު  ޚަރަދު 

 221 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު 

ނޑުމަގުން ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު  -  001 221 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަ

 002 221 އެތެރޭގައި އެއްގަމު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު  ރާއްޖޭގެ -

 003 221 ޚަރަދު  އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަތުރު ރާއްޖޭގެ 55580.54

 ޖުމްލަ: 5.588,52

 222 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 

 004 222 ސައިފަދަ ތަކެތި  އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމައި -

- 
 ޖުމްލަ:

 223 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 

 001 223 ކްސް އަދި ޓެލެކްސް ޚަރަދު ޓެލެފޯން ފެ  585.11

 003 223 ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ ައގުދިނުމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބޯފެނާއި،  

 005 223 ކުއްޔާއި ބިމުގެ ކުލި ޢިމާރާތުގެ  

 020 223 ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު  ޢާންމު ފައިދާއަށް  045790.31

 999 223 ޚަރަދު އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ އެހެނިހެން 75811.11

 ޖުމްލަ:  43.871,32

 ޖުމްލަ ޚަރަދު:  48.757,82



ގެ ިރޕޯޓްއިލެކްޝަން-ބައި ގެ 2015އޯގަސްޓް  1 13 ގެ އިދާރާއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން   

 

 ކައުންސިލް  ހދ. ނައިވާދޫ  11.2
 

 ޚަރަދުގެ ޚުލާޞާ 

 މިހާތަނަށް ޖުމްލަ ޚަރަދު ބޮލަކަށް ޖެހޭވަރު  ޢުމުރު ހަމަވާ މީހުންގެ ޢަދަދު  ދާއިރާ

  85.452,92           26.57 574 ހދ. ނައިވާދޫ ކައުންސިލް 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 އައިޓަމްކޯޑު  ލު ތަފްޞީ  ޚަރަދު 

 221 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު 

ނޑުމަގުން ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު  -  001 221 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަ

 002 221 އެތެރޭގައި އެއްގަމު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު  ރާއްޖޭގެ -

 003 221 އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު  ރާއްޖޭގެ 55580.54

5.588,52 
 ޖުމްލަ:

 222 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 

 004 222 ސައިފަދަ ތަކެތި  އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމައި -

- 
 ޖުމްލަ:

 223 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 

 001 223 ދު ޓެލެފޯން ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް ޚަރަ 465.11

 003 223 ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ ައގުދިނުމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބޯފެނާއި،

 005 223 ކުއްޔާއި ބިމުގެ ކުލި ޢިމާރާތުގެ 

 020 223 ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު  ޢާންމު ފައިދާއަށް 35118.41

 999 223 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު އެހެނިހެން 65211.11

9.173,22 
 މްލަ:ޖު

 ޖުމްލަ ޚަރަދު:  85.452,92          



ގެ އިދާރާއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ގެ ިރޕޯޓް|އިލެކްޝަން-ބައި ގެ 2015އޯގަސްޓް  1   14 

 

 ނ. ހެނބަދޫ ކައުންސިލް  11.3
 

 ޚަރަދުގެ ޚުލާޞާ 

 މިހާތަނަށް ޖުމްލަ ޚަރަދު ބޮލަކަށް ޖެހޭވަރު  ޢުމުރު ހަމަވާ މީހުންގެ ޢަދަދު  ދާއިރާ

 81.982,12           34.58 489 ނ. ހެނބަދޫ ކައުންސިލް 

 
 
 
 
 
 
 

 ޑު އައިޓަމްކޯ  ތަފްޞީލު  ޚަރަދު 

 221 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު 

ނޑުމަގުން ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު  -  001 221 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަ

 002 221 އެތެރޭގައި އެއްގަމު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު  ރާއްޖޭގެ -

 003 221 އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު  ރާއްޖޭގެ 55058.61

5.858,12 
 ޖުމްލަ:

 222 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 

 004 222 ސައިފަދަ ތަކެތި  އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމައި -

- 
 ޖުމްލަ:

 223 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 

 001 223 ޓެލެފޯން ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް ޚަރަދު  645.11

 003 223 ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ ައގުދިނުމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބޯފެނާއި،

 005 223 ކުއްޔާއި ބިމުގެ ކުލި ޢިމާރާތުގެ 

 020 223 ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު  ޢާންމު ފައިދާއަށް 25517.11

 999 223 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު އެހެނިހެން 85611.11

88.754,22 
 ޖުމްލަ:

 ޖުމްލަ ޚަރަދު: 81.982,12          
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 ޖަދުވަލު 1 

 ފަރާތް ވިލަރެސްކުރާ

ްދަތު
މުއ

 

 ދުވަސް ތާރީޚް މީލާދީ ތަފްޞީލް ޙަރަކާތުގެ

 އަންގާރަ 6/2/2015 ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތްފެށުން 60 ހިޔުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން

 ބުދަ  6/3/2015   59  

 ތިބުރާސްފަ 6/4/2015   58  

 ހުކުރު 6/5/2015   57  

 ހޮނިހިރު  6/6/2015   56  

 އާދީއްތަ 6/7/2015 ވޯޓަރސް ރަޖިސްޓަރީ އެކުލަވާލުން 55 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

 ހޯމަ 6/8/2015 ފޯކަލް ޕޮއިންޓް ހަމަޖައްސައި ނިންމުން  54 ހިޔުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން

އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން 
 ސެކްޝަން

 ންގާރައަ 6/9/2015 އިންތިޚާބު އިޢުލާނު ކުރުން  53

އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން 
 ސެކްޝަން

52 

 އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުުރޞަތު ހުޅުވާލުން 

އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން  ބުދަ  6/10/2015
 ސެކްޝަން

 އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުން 

 ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ބަލައިގަންނަން ފެށުން  ބަޖެޓް ސެކްޝަން 

 ޝަން ސެކްޝަންރަޖިސްޓްރޭ

51 

 ވޯޓަރސް ރަޖިސްޓަރީ ގެޒެޓް ކުރުން

 ތިބުރާސްފަ 6/11/2015
 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ 
 ޢާންމުކުރުން ރަށުގައި

 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން
ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ 

 ވެބްސައިޓުގައި ޢާްނމުކުރުން ންގެކޮމިޝަ

 ހުކުރު 6/12/2015   50  

 ހޮނިހިރު  6/13/2015   49  

 48 ހިޔުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން
 ވޯޓުފޮށި ކައިރީ މަސައްކަތްކުރާ އޮފިޝަލުން ހޯދުމަށް

 އިޢުލާނުކުރުން 
 އާދީއްތަ 6/14/2015

އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން 
 ސެކްޝަން

 ހޯމަ 6/15/2015 ނެ ތަްނތަން ހޯުދންބަހަްއޓާ ވޯޓުފޮށި 47

އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން 
 ސެކްޝަން

46 
އިލެކްޝަންގެ ދަތުރު ފަތުުރގެ އިންތިޒާމް  ބައި

 ސެކްޝަނުގައި އެދުން ހަމަޖެއްސުމަށް ޕްރޮކިއޮމަންޓް
 އަންގާރަ 6/16/2015



ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން 
 ސެކްޝަން

 ބުދަ  6/17/2015 ރުން ކެންޑިޑޭޓުންގެ އަތްމަތީ ފޮތް ޕްރިންޓްކު 45

ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން 
 ސެކްޝަން

 ތިބުރާސްފަ 6/18/2015 އެޑިޔުކޭޝަން މެޓީރިއަލް ތައްޔާރުކުރުން ވޯޓަރ 44

 ހުކުރު 6/19/2015   43  

 42 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން
ގެޒެޓްކުރެވުނު ރަޖިސްޓަރީއަށް ޝަކުވާހުށަހެޅުމުގެ 

 ދުވަސް މުއްދަތުހަމަވާ
 ހިރު ހޮނި 6/20/2015

 އާދީއްތަ 6/21/2015   41  

 ހޯމަ 6/22/2015   40  

އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން 
 ސެކްޝަން

39 

  އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްަދތު ހަމަވާ ތާރީޚް

 އަންގާރަ 6/23/2015

 ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ބަލައިގަންނަ އެންމެ ފަހު ތާރީޚް ބަޖެޓް ސެކްޝަން 

އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން 
 ސެކްޝަން

 ކަރުދާހުގެ ނަމޫނާ ތައްޔާރުކުރުން ވޯޓު

 ޕްރޮކިއޮމަންޓް ސެކްޝަން
ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕުކުރުމަށް ޙަވާލުވެފައިވާ ފަރާތަށް 

 ލިޔުމުން އެންގުން އެކަން

ރަޖިސްޓްރޭޝަން 
 ސެކްޝަން

38 

ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކާމެދު ގޮތެއް  ރަޖިސްޓަރީއަށް
މުއްދަތު ހަމަވާ ) ބު ިދނުންނިންމައި އެފަރާތްތަކަށް ޖަވާ

 ބުދަ  6/24/2015 ދުވަސްތެރޭގައި( 5ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ރަޖިސްޓްރޭޝަން 
 ސެކްޝަން

ރަޖިސްޓަރީއަށް ހުށައެޅުނު ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން، 
 ބަދަުލތައް ގެޒެޓްކުރުން. ގެނެވުނު

އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން 
 ސެކްޝަން

37 

ެހޅި ހުށަހެޅުމާ މެދު ކުރިމަތިލުމަށް ުހށަ އިންތިޚާބަށް
ހުށަހަޅާ ވަގުތުން  ނިންމި ގޮތް އެންގުން )ކުރިމަިތުލމަށް

  ގަޑިއިރުގެތެރޭގައި( 48ފެށިގެން 

 ތިބުރާސްފަ 6/25/2015

ކޯޑިނޭޝަން  އިލެކްޝަންސް
 ސެކްޝަން

36 
ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދިއުމުގެ  ކުރިމަތިލީ

 މުއްދަތު ހަމަވާ ދުވަސް
 ރުހުކު 6/26/2015

 ހޮނިހިރު  6/27/2015   35  

  



ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން 
 ސެކްޝަން

34 

ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަންގެ މެޓީރިއަލް ރަށަށް ފޮނުވުމަށް 
 ނިންމުން  ތައްޔާރުކޮށް

 އާދީއްތަ 6/28/2015

ރަޖިސްޓްރޭޝަން 
 ސެކްޝަން

ނިންމާ   ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކާމެދު ރަޖިސްޓަރީއަށް
އެމައްސަލަ ހައިކޯޓަށް  މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން ގޮތަކާ

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

ރަޖިސްޓްރޭޝަން 
 ސެކްޝަން

ތަނެއްގައި ވޯޓުލާ މީހުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ  އެހެން
 ދުަވސް( 10ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން )

އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން 
 ސެކްޝަން

ނަންތައް ތަރުީތުބކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  ންގެކެންޑިޑޭޓު
 ތަނާއި ތާރީޚާއި ގަޑި އިޢުލާން ކުރުން

އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން 
 ސެކްޝަން

33 

 ވޯޓުފޮށި ބަހަްއޓާ ތަންަތން އިޢުާލންކުރުން

 ހޯމަ 6/29/2015
އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން 

 ސެކްޝަން

 ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މަޢުލޫާމތު އީ.އެމް.އެސްއަށް
 އެންޓަރކުރުން

  32 
 

 އަންގާރަ 6/30/2015

އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން 
 ސެކްޝަން

31 

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުީތުބކުރުމަށް ގުރުއަތުލުމާއި 
 އިޢުލާން ކުރުން  ނަންތައް

 ބުދަ  7/1/2015
އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން 

 ސެކްޝަން

ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަޢުލޫމާތު އި.އެމް.އެސް އަށް 
 ންޓަރކުރުންއެ

އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން 
 ސެކްޝަން

30 

 ކެންޑިޑޭޓު ލިސްޓް ތައްޔާރުކޮށް ޕްރިންޓްކުރުން

 ތިބުރާސްފަ 7/2/2015

ޕްލޭނިންގ އެންޑް 
 ސްޓެޓިސްޓިކްސް

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

ފަރާތްތަކަށް އެފުރުޞަތު  ތެރިވުމަށް އެދޭޙަރަކާތް
  ހުޅުވާލުން

 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

ހުށައެޅުނު ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން، ގެނެވުނު  ރަޖިސްޓަރީ
ބަދަލުތަކަށް ޝަކުވާ  ބަދަލުތައް ގެޒެޓް ކުރުމުން، އެ

 ހުށައެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް

 ހުކުރު 7/3/2015   29  

 ހޮނިހިރު  7/4/2015   28  

ކޯޑިނޭޝަން  އިލެކްޝަންސް
 ސެކްޝަން

 އާދީއްތަ 7/5/2015 ފައިނަލްކުރުން ވޯޓުކަރުދާސް ޗާޕަށް ދިނުމަށްޓަކައި 27

 ހޯމަ 7/6/2015 ނަތީޖާ ޝީޓް ތައްޔާރުކުރުން ވަގުތީ 26 އައި.ޓީ



 25 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން
ކުރުމަށް  އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލާ މީހުން ރަޖިސްޓަރީ

 ހުޅުވާލި މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
 އަންގާރަ 7/7/2015

 ބުދަ  7/8/2015   24  

 
23 

 
 ތިބުރާސްފަ 7/9/2015

 ހުކުރު 7/10/2015   22  

 21 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

އިލެކްޝަންސް  ރަޖިސްޓަރީއަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކާމެދު
ހިގެްނ، ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ގޮތަކާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެ

ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަަލއާމެދު ހައިކޯޓުން  ހައިކޯޓަށް
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް  ޙުކުމް އިއްވުމަށް ދެވިފައިވާ

ދުވަސް  15)ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިެގން 
 ތެރޭގައި(

 ހޮނިހިރު  7/11/2015

 އާދީއްތަ 7/12/2015   20  

 ހޯމަ 7/13/2015   19  

 ންގާރައަ 7/14/2015   18  

 17 ހިޔުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން

 ވޯޓު ނަގާ މަރުކަޒުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް ހޮވުނު
އޮފިޝަލުންގެ މަޢުލޫމާތު ވޯޓރ އެޑިޔުކޭޝަން 

 ސެކްޝަނަށް ފޮނުވުން.

 ބުދަ  7/15/2015

ޕްލޭނިންގ އެންޑް 
 ސްޓެޓިސްޓިކްސް

16 

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

މުއްދަތު ހަމަވާ  ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް އެދި ހުށައެޅުމުގެ
 ތާރީޚް

 ތިބުރާސްފަ 7/16/2015

 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ވޯޓުފޮށީގެ މަޢުލޫމާތު  ވޯޓުލުމަށް
ލިސްޓު ޢާންމުކޮށް، ޝަުކވާ ހުށައެޅުމަށް  ހިމެނޭ

 ދިނުން. ފުރުޞަތު

 ކަރުދާސް ޗާޕުކޮށް ނިންމުން ވޯޓު ޕްރޮކިއޮމަންޓް ސެކްޝަން

 ހުކުރު 7/17/2015   15  

 ހޮނިހިރު  7/18/2015   14  

 އާދީއްތަ 7/19/2015   13  

 ހޯމަ 7/20/2015   12  

  



 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

11 

މަރުކަޒުތަކަށް ފޮނުވަްނޖެހޭ ލިސްޓުތައް  ވޯޓުނަގާ
 ޓްކޮށް ޗެކް ކުރުން.ޕްރިން

 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން އަންގާރަ 7/21/2015
ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ފައިނަލް  ވޯޓު

 ކުރުން ލިސްޓު އާންމުކޮށް އިއުލާނު

 ނިންމުން ދަތުރުފަތުރުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަަމޖައްސައި ޕްރޮކިއޮމަންޓް ސެކްޝަން

 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

10 

ލިސްޓް  ނެޓްބުކްތަަކށް ބޭުނންވާނެ އެކްސް.އެމް.އެލް
ރަޖިސްޓަރީ ފައިނަލް ވުމަށް ފަހު އައި.ޓީ ސެކްޝަނާއި 

 ހަވާލުކުރުން

 ބުދަ  7/22/2015
 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

މަރުކަޒުތަކަށް ފޮނުވަްނޖެހޭ ލިސްޓުތަކުގައި  ވޯޓުނަގާ
 ކެންޑިޑޭޓުން ސޮއިކުރުން.

ޝަން އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭ
 ސެކްޝަން

 ކަރުދާސް ޗެކްކުރުން  ވޯޓު

އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން 
 ސެކްޝަން

9 

ޥޯޓު ކަރުދާސް ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒަށް ފޮނުވުމަށްޓަކައި 
 ނިންމުން  ޕެކްކޮށް

 ތިބުރާސްފަ 7/23/2015

ޕްލޭނިންގ އެންޑް 
 ސްޓެޓިސްޓިކްސް

 އޮބްޒާރވަރުންނާއި ރިޕޯޓަރުންގެ ފާސްދޫކޮށް ނިންމުން 

 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

ފޮނުަވންޖެހޭ ލިސްޓުތައް  ވޯޓު ނަގާ މަރުކަޒުތަކަށް 
 ޕްރިންޓްކޮށް ފޮނުވުމަށް ތައްޔާރުކޮށް އިލެކްޝަންސް

  ޙަވާލުކުރުން  ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަނާ

 ހުކުރު 7/24/2015   8  

 ހޮނިހިރު  7/25/2015   7  

ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން 
 ސެކްޝަން

6 

މަރުކަޒަށް ބޭނުންވާ   ކް އަދި ވޯޓުނަގާޓްރޭނިންގ ޕެ
ތައްޔާރުކޮށް ނިންމައި އިލެކްޝަންސް  ޕޯސްޓަރުތައް

 ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަނާ ޙަވާލުކޮށް ނިންމުން 

 އާދީއްތަ 7/26/2015

ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން 
 ސެކްޝަން

5 

އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވާ )މާލޭން ފޮނުވާ(  ރަށްރަށުގައި
އޮފިޝަލުންގެ  ފޮިށތަކުގެއޮފިޝަލުންނާއި، މާލޭގެ ޯވޓު

 ޓްރޭނިންގ ބޭއްވުން 

 ހޯމަ 7/27/2015

ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން 
 ސެކްޝަން

4 

އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވާ )މާލޭން ފޮނުވާ(  ރަށްރަށުގައި
އޮފިޝަލުންގެ  އޮފިޝަލުންނާއި، މާލޭގެ ޯވޓުފޮިށތަކުގެ

 ޓްރޭނިންގ ބޭއްވުން 

އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން  އަންގާރަ 7/28/2015
 ސެކްޝަން

ވޯޓުކަރުދާސް ޗާޕުކުރެވުނުގޮތުގެ ތަފްޞީލް އިޢުލާން 
 ކުރުން

 ހިޔުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން
ވޯޓު ނަގާ މަރުކަޒުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ 

  މަޢުލޫމާތު ކެންޑިޭޑޓުންނަށް ޮފނުވުން އޮފިޝަލުންގެ



އިލެކްޝަންސް 
 ކޯޑިނޭޝަން/ޕްރޮކިއޮމަންޓް

3 

އިދާރީ އަދި ސެކިއުރިޓީ ވޯޓު ނެގުމަށް ބޭުނންވާ 
 މާލެއިން ދާ އޮފިޝަލުން ރަށަށް ފުރުން  ސާމާނާ އެކު

އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން  ބުދަ  7/29/2015
 ސެކްޝަން

ވޯޓު ކަރުދާސް ފޮނުވާފައިވާގޮތުގެ ތަފްޞީލް 
 އެންޓަރކުރުން އީ.އެމް.އެސްއަށް

 އިމުކުރުންރަށްރަށުގެ ކޮމްޕްލައިންޓްސް ބިއުރޯތައް ޤާ ލީގަލް ސެކްޝަން

ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން 
 ސެކްޝަން

 ތިބުރާސްފަ 7/30/2015 އޮފިޝަލުންގެ ޓްރޭިނންގ ބޭއްވުން  ރަށްރަށުގެ 2

އެޑްމިން/އިލެކްޝަންސް 
 ކޯޑިނޭޝަން

 ހުކުރު 7/31/2015 މަރުކަޒުތައް ތައްޔާރުކޮށް ނިންމުން  ވޯޓުނަގާ 1

  

0 

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

 ން ފެށިގެން( 4:30ވޯޓު ގުނުން )ހަވީރު    ހޮނިހިރު  8/1/2015

އައި.ޓީ/އެޑްމިން/އިލެކްޝަންސް 
 ޔުނިޓް ކޯޑިނޭޝަން/މީޑިއާ

 އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީާޖ އިޢުލާން ކުރުން-ބައި

އެޑްމިން/އިލެކްޝަންސް 
 ކޯޑިނޭޝަން

-1 
ރުދާހާ އެކު މާލެ ދިޔަ އޮފިޝަލުން ވޯޓު ކަ މާލެއިން

 އައުން
 އާދީއްތަ 8/2/2015

އައި.ޓީ/އިލެކްޝަންސް 
 ކޯޑިނޭޝަން

 ހޯމަ 8/3/2015 ރަސްމީ ނަތީޖާ ތައްޔާރުކުރުން އިލެކްޝަންގެ-ބައި 2-

މީޑިއާ ޔުނިޓް/އިލެކްޝަންސް 
 ކޯޑިނޭޝަން

-3 

 އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާނު ކުރުން-ބައި

 ފޯކަލް ޕޮއިންޓް ދޫކޮށްލުން  ރިސޯސް ސެކްޝަން ހިޔުމަން އަންގާރަ 8/4/2015

 ތައްޔާރު ކުރަން ފެށުން ރިޕޯޓް އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން

 

 

 

 

 

 

 

 



 ޖަދުވަލު 2 

 ވޯޓުފޮށީގެ ނަން ނަންބަރު #
ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ 

 ރަށް
 ށި ބަހައްޓާ ތަންވޯޓުފޮ

1 A04.80.1 .ލްޑްރެން ސަރވިސް ސެންޓަރމިލީ އެންޑް ޗިފެ ދިއްދޫ ހއ. - ދިއްދޫ ހއ 

2 A04.80.  އްދޫ ރައްޔިތުންގެ ވައިލެޓްމާލަމްދި  ދިއްދޫ. ހއ - ދިއްދޫ. ހއ 

3 A04.80.   ދިއްދޫ ހއ. - ދިއްދޫ ހއ. 
އްދޫ ރައްޔިތުންގެ ޣާޒީ މުޙައްމަދު ޕްރީ ދި

 ރޫމް ކުލާސް  A-ސްކޫލްގެ ނާސަރީ 

4 A04.80.  ދިއްދޫ ހއ. - ދިއްދޫ ހއ. 
ކުލާސް  8C2 މަރުކަޒުގެ  އ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީހ

 ރޫމް

5 B01.83.1 .ހޯލުގައި އިވާދޫ ސްކޫލްނަ  ނައިވާދޫ ހދ. - ނައިވާދޫ ހދ 

6 D01.01.1 ޫނބަދޫ ސްކޫލް ހެ ނ. ހެނބަދޫ  1- ނ. ހެނބަދ 

7 A04.8.  ރުމަވަންތަ ސްކޫލް ހޯލުގައިދަ މާލެ -ހއ. ދިއްދޫ، މާލެ  

 

 3ޖަދުވަލު 

ޞީލް ތަފް #  ނަންބަރު  ތާރީޚް 

2015 ޖޫން 9 ފުރުޞަތު ުހޅުވާލުން އިލެކްޝަނަށް-ބައި 1  

(A)CA-

2015/123,124,125,126,

127,128,129,130,131 

2015ޖޫން  22 ފޯމު ހުށަހަޅާ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުން  އިލެކްޝަނަށް-ބައި 2  (A)CA-2015/152 

3 

ހަމަޖައްސާފައިާވ ގައި ޭބއްވުމަށް  01އޮގަސްޓް  2015

އިލެކްޝަންގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްުޤ -ކައުންސިލްތަކުގެ ބައި

ލިބިފައިވާ މީުހންގެ ލިސްޓަްށ ޝަކުވާ ހުަށހެޅުމުެގ 

 ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން 

2015ޖޫން  11  (A) EA-2015/136 

4 

މ. އަތޮޅު ކައުންސިްލ ނ. ހެނަބދޫ ކައުންސިލާިއ  
ވޯޓު ދިނުމުެގ  އިލެކްޝަންގެ-ބައި )ދިއްގަރު ދާއިރާ(ގެ

ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަުކެގ 
 ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ުފރުޞަތު ހުޅުވާލުން 

2015ޖޫން  23  (A)EA-2015/153 

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


5 
އިލެކްޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓް މަންދޫބުްނ -ބައިހއ. ދިއްދޫ 

 ހަމަޖެއްސުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

2015ޖުލައި  1  (A)DA-2015/162 

6 
 އޮބްޒާވަރުން އިލެކްޝަންގެ -ބައިހއ. ދިއްދޫ 

 ހަމަޖެއްސުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

2015ޖުލައި  1  (A)DA-2015/163 

7 
ހަމަޖެއްސުމުެގ މޮނިޓަރުން އިލެކްޝަންގެ -ބައި ހއ. ދިއްދޫ 

 ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

2015ޖުލައި  1  (A)DA-2015/161 

8 
އިލެކްޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓް މަންދޫބުްނ -ބައި ހދ. ނައިވާދޫ

 ހަމަޖެއްސުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

2015ޖުލައި  1  (A)DA-2015/165 

9 
 އޮބްޒާވަރުން އިލެކްޝަންގެ -ބައި  ހދ. ނައިވާދޫ

 ހަމަޖެއްސުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

2015ޖުލައި  1  (A)DA-2015/166 

10 
މޮނިޓަރުްނ އިލެކްޝަންގެ -ބައި ހދ. ނައިވާދޫ

 ހަމަޖެއްސުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

2015ޖުލައި  1  (A)DA-2015/164 

11 
އިލެކްޝަްނގެ ކެންޑިޑޭޓް މަންދޫބުްނ -ބައި  ނ. ހެނބަދޫ

 ހަމަޖެއްސުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

2015ޖުލައި  1  (A)DA-2015/168 

12 
 އޮބްޒާވަރުން އިލެކްޝަންގެ -ބައި  ނ. ހެނބަދޫ

 ހަމަޖެއްސުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

2015ޖުލައި  1  (A)DA-2015/169 

13 
މޮނިޓަުރްނ އިލެކްޝަންގެ -ބައި  ނ. ހެނބަދޫ 

 ހަމަޖެއްސުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

2015ޖުލައި  1  (A)DA-2015/167 

2015ޖުލައި  2 ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުީތުބކުރުން 14  (A)CA-2015/170 

15 

 ހއ. ދިއްދޫ، ހދ. ނައިވާދޫ، ނ ހެނބަދޫ ކައުންސިލް 
އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިާލފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ -ބައި

 މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރުން 
2015ޖުލައި  4  (A)CA-2015/171 

2015 ޖުލައި 6 އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުފޮށީގެ ަތފްސީލް-ބައި 16  (A)CA-2015/173 

17 
އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ -ކައުންސިލް ބައި ހއ. މުރައިދޫ

 ނަތީޖާ 
2015ޖުލައި  5  (A)CA-2015/155 

18 
ނޑިތީމު އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ -ކައުންސިލް ބައި ށ. ކަ

 ނަތީޖާ 
2015ޖުލައި  5  (A)CA-2015/158 

2015ޖުލައި  5 އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ -ކައުންސިލް ބައި ކ. މާފުށީ 19  (A)CA-2015/156 

20 
އިލެކްޝަންގެ ރަސްީމ -ކައުންސިލް ަބއި ތ. މަޑިފުށީ

 ނަތީޖާ 
2015ޖުލައި  5  (A)CA-2015/159 

2015ޖުލައި  5 އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ -ކައުންސިލް ބައި ވ. ފެލިދޫ 21  (A)CA-2015/160 

22 
-ބައި )ިދއްގަރު ދާއިރާ(ގެ ކައުންސިލް  މ. އަތޮޅު

 އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ
2015ޖުލައި  5  (A)CA-2015/157 

http://www.elections.gov.mv/pdf/iulaan%2027-voteoshi%20bahattaa%20than%20than2a32.pdf


23 

ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލާއި ހދ. ނައިވާދޫ ކައުންސިލާިއ 
އިލެކްޝަނަށް އެމީހަުކ -ަބއިނ. ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ 

ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ހުރެގެން 
ވޯޓުލުމަށް ބޭުނންވާ ފަރާތްތައް ަރޖިސްޓަރީވުމުގެ ފުރުޞަތު 

 ހުޅުވާލުން

2015ޖުލައި  07  (A)EA-2015/174 

24 
ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލާއި ހދ. ނައިވާދޫ ކައުންސިލްެގ  

ވޯޓު ލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފޮށީގެ މަޢުލޫމާުތ 
 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުުމގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން  ހިމެނޭ ލިސްޓު

2015ޖުލައި  21  (A)EA-2015/185 

25 

 ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލާއި ހދ. ނައިވާދޫ ކައުންސިލާއި 

ވޯުޓ އިލެކްޝަނަށް -ނ. ހެނބަދޫ ކައުންސިލްެގ ބައި
ފައިނަްލ ލިސްުޓ ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިާވ ީމހުންގެ 

 ޢާންމު ކުރުން

2015ޖުލައި  23  (A)EA-2015/187 

 

 

 

 

 

4ޖަދުވަލު   

 ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން 

 # ނަން  އެޑްރެސް  ފަރާތް  ތަމްސީލުކުރާ

 1 އިބްރާހީމް ވަހީދު  އުތީމުގެ، ހއ.ދިއްދޫ  ހާޝިމް މުޙައްމަދު

 2 ވަޙީދު هللاޢަބްދު އޯޓަމްވާދީ، ހއ.ދިއްދޫ  ހާޝިމް މުޙައްމަދު

 3 ރަޝީދާ  ފާތިމަތު ނިއު ލައިފް، ހއ.ދިއްދޫ  ހާޝިމް މުޙައްމަދު

 4 ޝާމިން މުޙައްމަދު އުދަރެސް، ހއ.ދިއްދޫ ހާޝިމް މުޙައްމަދު

 5 ޝަރީފް ޢަލީ މަލްހާރު، ހއ.ދިއްދޫ  ހާޝިމް މުޙައްމަދު

 6 ހަސަން  މުޙައްމަދު ދާންނާގެ އާގެ، ހއ.ދިއްދޫ  ރަޝީދު  ދިފްލީން

 7 ޙަސަން  ފަރީޝާ އަމާޒު، ހއ.ދިއްދޫ ރަޝީދު  ދިފްލީން

 8 ޝުޖާޢު هللا ޢަބްދު އަލިވާގެ، ހއ.ދިއްދޫ ރަޝީދު  ދިފްލީން

 9 ޝަރީފް هللا ޢަބަދު އެތުމާގެ/ ހދ. ނައިވާދޫ ޝައުކަތު އަޙްމަދު

http://www.elections.gov.mv/pdf/candidates%20-rep%20iulaan%2035c07d.pdf
http://www.elections.gov.mv/pdf/candidates%20-rep%20iulaan%2035c07d.pdf
http://www.elections.gov.mv/pdf/candidates%20-rep%20iulaan%2035c07d.pdf


 

 10 ޢަލީމް  هللاޢަބްދު ގ. އުފުރިޔާ/ މާލެ  ޝައުކަތު އަޙްމަދު

 11 މުޙައްމަދު ސިޔާމް  ގުލްބަކާގެ/ ހދ. ނައިވާދޫ  ވަޙީދު ޔޫސުފް  އިބްރާހީމް

 12 ޢަލީ އަސްލަމް ހުވަނދުމާގެ/ ހދ. ނައިވާދޫ  ވަޙީދު ޔޫސުފް  އިބްރާހީމް

 އޮބްޒާވަރުން 

 # ނަން  އެޑްރެސް  ފަރާތް  ތަމްސީލުކުރާ

 1 އަޙްމަދުޝިޔާމް  ގުލްބަކާގެ/ ހދ، ނައިވާދޫ  އަމިއްލަ

 2 މިޒްނާ  މަރްޔަމް ޑެޒީމާގެ/ ހދ. ނައިވާދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް 

 3  އަބޫބަކުރު ފަރުހާދު ނޫރާނީވިލާ، ހއ.ދިއްދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 4 ޝަރީފު މުޙައްމަދު ގަލްފް، ހއ.ދިއްދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 5 ރަޝީދު އިބްރާހީމް ބޮންތި، ކ.ތުލުސްދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ 

 6 ނާޝިދާ އިބްރާހީމް މަރިޔަމް ނީޑް، ހއ. ދިއްދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް 

 7 ޝަފީޤް ޙުސައިން އިރުދޭމާގެ، ހއ.ދިއްދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް 

 8 އިބްރާހީމް  ނަޖުމާ 6539ދަފްތަރު ނަންބަރ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 މޮނިޓަރުން 

 # ނަން  އެޑްރެސް  ފަރާތް  ތަމްސީލުކުރާ

 1 ނަޡުމާ  އާއިޝަތު ހއ.ދިއްދޫ  މުންނާރުދޮށުގެ، ރާއްޖެޓީވީ

 2 ރަޝީދާ އައިޝަތު ހއ.ދިއްދޫ  ޓިނުކަފާގެ، ރާއްޖެޓީވީ

 3 މުޙައްމަދު ޝާފިޔަތު ހއ.ދިއްދޫ  އަންބަރީގެ، ރާއްޖެޓީވީ

 4 ނަޢީމް  އަހުމަދު ހއ.ދިއްދޫ ސުހާނީ، ރާއްޖެޓީވީ

 5 ނަޢީމް މުޙައްމަދު ހއ.ދިއްދޫ ސުހާނީ،  މިނިވަން 97

 6 ވަހީދު  هللاޢަބްދު ހއ.ދިއްދޫ  ބޮކަރުމާގެ،  މިނިވަން 97

 7 ހާޝިމް  ޢަލީ ހއ.ދިއްދޫ  ބުރުނުވިލާ،  މިނިވަން 97
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