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 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންފޮމޭޝަން 

                                                   މާލެ،
                                                     ެދިވެހިރާއްޖ

    131‐C/1/2010/1001(IUL) :ނަންބަރު

  އިޢުލާން

  2010ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ 

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ޤާނޫނުގައި ވާގޮތުގެމަތިން މޯލްޑިވްސް  2008/15ޤާނޫނު ނަންބަރ       
  .ހު ވަނީ ބޭއްވިފައެވެވަނަ ދުވަ 2010އޭޕްރީލް  28އިންތިޚާބު ކުރުމުގެ ޖަލްސާ  ޑިއާކައުންސިލްމީ

މައްދާގައި ބަޔާން ކުރާގޮތުން ކައުންސިލްގައި ހިމެނޭނީ މީޑިއާގެ ތެރެއިން ވަނަ  5މި ޤާނޫނުގެ       
އިން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އާންމުންގެ ތެރެއިން ކުރިމަތިލައްވާ ބޭފުޅުންގެތެރެމީހުންނާއި  8ތެރެއިން އެންމެގިނަ ވޯޓުލިބޭ މީހުންގެ ކުރިމަތިލައްވާ 

އަދި ވޯޓުލުމުގައި ބައިވެރިވާނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް . ފަރާތެވެ 7ންމެ ގިނަ ވޯޓުލިބޭ ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެ 14ޝަނުން ހުށައަޅާ އިންފޮމޭ
މި  މި ގޮތުން. އިންފޮމޭޝަންގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ނޫސްތަކާއި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ފަރާތެއް ތަމްީސލް ކުރާ އެކަކެވެ

ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައްވާ އޭގެތެރެއިން  35އަދި އާންމުންގެ ތެރެއިން . ދަކުރެއްވިއެވެވާފަރާތެއް  11މީޑިއާގެ ފަރާތުން  އިންތިޚާބުގައި
ވޯޓުލުމުގެ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެން ވޯޓުގައި . ވާދަކުރެއްވިއެވެ ޅުންބޭފު 14ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންފޮމޭޝަނުން ހުށައެޅުއްވި ބަށް ޚާއިންތި

އޭގެތެރެއިން ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެލެއްވީ  މިޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެން ން ނަންހުށައަޅުއްވާފައިވާއިރުއިދާރާއަކު 20މީޑިއާގެ ބައިވެރިވެލެއްވުމަށް 
  .ފަރާތަކުންނެވެ 19

 7ބޭފުޅުން ހޮވުމަށް ނެގުނު ވޯޓުގައި އެންމެގިނަ ވޯޓުލިބުނު  7މި އިންތިޚާބުގައި އާނުްމ މެންބަރުންގެ       
ލިބިފައިވާތީވެ މި ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ހޯދުމަށް އެއްވަރުވި ދެބޭފުޅުން ހިމެނޭގޮތަށް ވޯޓުެގ ދަކަށް ވޯޓު ބޭފުޅަކަށް އެއް އަދަ 2ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން 

  . ވަނަ ބުރެއް ބޭއްވުނެވެ 2

ގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން އިންތިޚާބު ވަނަ މާއްދާ 5ޤާނޫނުގެ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ       
   .ދާގައި ވާގޮތުގެ މަތިން އެ ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް އުފެދުނީއެވެވަނަ މާއް 6މުން އެ ޤާނޫނުގެ ކުރެވު

ގައި ނެގުނު ވޯޓުގެ  2010އޭޕްރީލް  28މޯލްޑިވްސް ީމޑިއާ ކައުންސިލަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް       
  .ނަތީޖާ ތިރީގައި މިވަނީއެވެ

  



  ފުރަތަމަ ބުރުގެ ނަތީޖާ ވޯޓުގެ ނެގުނު ހޮވުމަށް މެންބަރުން 7 ޢާންމު ކައުންސިލްއަށް މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް

 # ނަން  އެޑްރެސް  ވޯުޓގެ ައަދދު  ލިބުނު

 1 هللاއަހުަމދު އަްބދު ރޮޭމިނއާ  .ހ 16

 2 އަނަްސ ޢަްބދުްއ ސައްތާރު  ބަޑިކުޅިާމގެ . މ 12

 3  އަނަްސ އަލީ ިހޔާ  .ގ 5

 4 އިސްާމޢިލުއިބްރާިހމް  ހާފުސް  .މ 4

 5 ޢަލީ ާހޝިމް  ހުުޅމާލެ /  G-12-07އެޕާްޓމެންްޓ  7

 6  އައިަޝތު އާިނޔާ މެަލއިމް  .ހ 9

 7 ފާތިމަުތ ިއާޝން އަލީ  އަިއނާ އެޑަްމސް .ގ 17

 8 މުޙަްއމަުދ ފަީރދު  މުަޙއްަމދީ ާއބާދު  .މ 9

 9 ކަނީރު ޢަްބުދއްަރޙީމް  ކަނީުރާމގެ  .ހ 8

 10 މިޒްާމދު އަޙްަމދު  ލޫިޕން  .މއ 2

 11 މުޙަްއމަުދ ޢާިތމް ޢަބްދުލްާހދީ  ކެކުރި  .މއ 13

 12 އަލީ ވަީހދު ހަަސންަމނިކު ސިްލވަރީސން  .މއ 13

 13 ޝުޖާުޢ ޙުސަިއން   1ލައިޓްޯކނަރ  .މއ 5

 14 އަޙްަމދު ަފއިސަލް  ކްރެސްޓް  .ހ 10

 ބާތިލް ވޯޓު   0
 

 ސައްހަ ވޯޓު   130
 

 ޖުމްލަ ވޯޓު  130
 

  

  ބުރުގެ ނަތީޖާ ދެވަނަ ވޯޓުގު ނެގުނު ހޮވުމަށް މެންބަރުން 7 ޢާންމު ކައުންސިލްއަށް މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް

 # ނަން  އެޑްރެސް  ވޯުޓގެ ައަދދު  ލިބުނު

 1 މުޙަްއމަުދ ފަީރދު  މުަޙއްަމދީ ާއބާދު  .މ 11

 2  އައިަޝތު އާިނޔާ މެަލއިމް  .ހ 8

   ބާތިލް ވޯޓު   0

   ސައްހަ ވޯޓު   19

   ޖުމްލަ ވޯޓު   19

  

 



  ނަތީޖާ ވޯޓުގެ ނެގުނު ހޮވުމަށް މެންބަރުން 8 މީޑިއާގެ ކައުންސިލްއަށް މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް

 # ނަން  އިާދރާ  ހުށަހެޅި ވޯުޓގެ ައަދދު  ލިބުނު

 1 މަރިަޔމް ސީނާ  ކޮމް . މިިނވަްނ ިނއުސް  10

 2 މިދުަހތު ާއދަމް  މަަނދޫ ަލއިްވ ޮއންލަިއން ނޫސް  9

 3 އަޙްަމދު މުޙުސިން  ޓެލެވިޒަްނ މޯލްިޑވްސް  15

 4 ޝިހާްމ މުަޙއްަމުދ ވަީޙދު  ވީ ީޓވީ  15

 5 މޫނިާސ ޢީސާ  އާފަތިްސ ނޫސް  6

 6 މުހަްއމަުދ ޙަީލމް  ސުންގަޑި  15

 7 މުޙަްއމަުދ ނަީޒފް  ރޭޑިއޯ އެޓޯލް  17

 8  ސަީޢދުهللا އަޙްަމދު ޢަްބުދއް  ހަވީުރ ޫނސް  15

 9 ސައިފް އަޒްަހރު  ހާމަ ނޫސް  19

 10   މަސްޢޫުދ ހިްލމީ ދި އެފް އެމް  12

 11  އިސްމާޢީްލ ަރީޝދު އާއިާލ މަަޖއްލާ  13

   ބާތިލް ވޯޓު   0

   ސައްހަ ވޯޓު   146

   ޖުމްލަ ވޯޓު   146

  

 



  މައްޗަށް  ބޭފުޅުންގެ 7އާންމުނެގެ ތެރެއިން އެންމެގިނަ ވޯޓުލިބުނު  ،ބޭފުޅުންނާއި 8މީޑިއާގެ ތެރެއިން އެންމެގިނަ ވޯޓުލިބުނު 
  މެންބަރުން 15 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް ން އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވިއެކުލެވިގެ

  

 # ނަން  އިާދރާ  ުހށަެހޅި/  އެޑްރެސް

  އާްނމުްނގެ ތެެރިއން އިްނތިޚާބު ާކމިޔާުބ ކުރެްއވި ޭބފުޅުން 

 1 ފާތިމަުތ ިއާޝން އަލީ  އަިއނާ އެޑަްމސް .ގ

 2 هللاއަހުަމދު އަްބދު ރޮޭމިނއާ  .ހ

 3 މުޙަްއމަުދ ޢާިތމް ޢަބްދުލްާހދީ  ކެކުރި  .މއ

 4 އަލީ ވަީހދު ހަަސންަމނިކު ސިްލވަރީސން  .މއ

 5 އަނަްސ ޢަްބދުްއ ސައްތާރު  ބަޑިކުޅިާމގެ . މ

 6 އަޙްަމދު ަފއިސަލް  ކްރެސްޓް  .ހ

 7 މުޙަްއމަުދ ފަީރދު  މުަޙއްަމދީ ާއބާދު  .މ

  މީޑިާއގެ ެތރެިއްނ ިއންތިޚާުބ ކާިމާޔބު ކުރެްއވި ޭބފުުޅން 

  8 ސައިފް އަޒްަހރު  ހާމަ ނޫސް 

  9 މުޙަްއމަުދ ނަީޒފް  ރޭޑިއޯ އެޓޯލް 

 10 އަޙްަމދު މުޙުސިން  ޓެލެވިޒަްނ މޯލްިޑވްސް 

 11 ޝިހާްމ މުަޙއްަމުދ ވަީޙދު  ވީ ީޓވީ 

 12 މުހަްއމަުދ ޙަީލމް  ސުންގަޑި 

 13  ސަީޢދުهللا އަޙްަމދު ޢަްބުދއް  ހަވީުރ ޫނސް 

 14  އިސްމާޢީްލ ަރީޝދު އާއިާލ މަަޖއްލާ 

 15   މަސްޢޫުދ ހިްލމީ ދި އެފް އެމް 

  

  

  

   2010    ޖޫން   20
 1431 ަރޖަބު      8


