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ު 21

 .1ފެށުނ
بسـم هللا الرحمـن الرحـيم  ،الحمـدهلل رب العـالمين ،والصـالة والســـالم علـى أشــرف المرســـلين ،وعـلى الـه
وصحـبه أجمـــعين،
މިއީ ،ހއ.ވަށަފަރު ،ށ.ޅައިމަގު ،ށ.ކޮމަނޑޫ ،ކ.ތުލުސދޫ އަދި އއ.ތޮއޑޫ އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ
ބއި-
ބ ކުރުމަށޓަކައި 2022 ،ޖުލައި  2ވީ ހޮނިހިރުދުވަހު ބޭއވުނު ަ
ބރުނ އިނތިޚާ ު
ހުސވެފައިވާ ގޮނޑިތަކަށ މެނ ަ
އިލެކޝަނގެ ކަނކަނ ހިނގާދިޔަގޮތުގެ ތަފޞީލ ރިޕޯޓެވެ.

 .2އިނތިޚާބަށ ކުރިމަތިލުމަށ ހުޅުވާލުމާއި އިނތިޚާބުގެ އަމަލީ މަސައކަތ ފެށުނ
ބބުނ ހުސވެފައިވާ ހއ.ވަށަފަރު ،ށ.ޅައިމަގު ،ށ.ކޮމަނޑޫ ،ކ.ތުލުސދޫ އަދި އއ.ތޮއޑޫ
ބރުނ އިސތިއުފާދިނުމުގެ ސަ ަ
މެނ ަ
ބއި-އިލެކޝަނ2022 ،
ބކުރުމަށ ބާއވާ ަ
ބރުނ އިނތިޚާ ު
އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ ގޮނޑިތަކަށ މެނ ަ
ޖުލައި  2ވާ ހޮނިހިރުދުވަހު ބޭއވުމަށ ނިނމައި 2022 ،މޭ  17ވީ އަނގާރަދުވަހު މިކަނ އާނމުކޮށ އިޢުލާނު ކުރެވުނެވެ.

ކެނޑިޑެސީގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވުނު މުއދަތު
އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީ ބައި-އިލެކޝަނ
ހއ.ވަށަފަރު ،ށ.ޅައިމަގު ށ.ކޮމަނޑޫ ،ކ.ތުލުސދޫ އަދި އއ.ތޮއޑޫ

 2022މޭ  9:00 ،18އިނ  2022ޖޫނ 12:00 ،2

ބގެ ވޯޓު ނެގުނ ކުރިއަށ ގެނދާނީ  2022ޖުލައި  2ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ  8:00އިނ  16:00އަށ
އަދި މި އިނތިޚާ ު
ކަމަށވެސ އާނމުކޮށ އިޢުލާނ ކުރެވުނެވެ.
ގއި
ވލު ަ 1
ގ ތަފޞީލު ޖަދު ަ
ވ އިޢުލާނ ެ
ވލައި ،ކޮށފައި ާ
އިނތިޚާބަށ ކުރިމަތިލުމަށ ހުޅު ާ

ގ ބައި-އިލެކޝަނ ރިޕޯޓ  2 -ޖުލައި 2022
ގ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީ ެ
ވށަފަރު ،ށ.ޅައިމަގު ،ށ.ކޮމަނޑޫ ،ކ.ތުލުސދޫ އަދި އއ.ތޮއޑޫ އަނހެނުނ ެ
 | 3ހއަ .

| އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނ

 .3އިނތިޚާބާ ބެހޭ ޝަކުވާ ބެލުނ
ބ ގުޅޭގޮތުނ ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ ،ކޮމިޝަނގެ "ޝަކުވާ  /މައސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު" މެދުވެރިކޮށ އީމެއިލ އިނ
އިނތިޚާ ާ
ބލައިގަތުމަށ ހަމަޖެހިފައިވަނީ ،އެ ދުވަހު
ބލައިގަތުމުގެ އިނތިޒާމު ހަމަޖެއސުނެވެ .އަދި ވޯޓު ނެގި ދުވަހުގެ ޝަކުވާ ަ
ަ
ވޯޓުނަގަނ ފެށުނީއސުރެނ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިޢުލާނ ކުރުމާ

ތާވަލު  : 1އިނތިޚާބަށ އެކުލަވާލެވުނު ޤައުމީ

ހަމައަށެވެ .ވޯޓު ނަގާ ދުވަހު ،ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ދިމާވާ

ކޮމޕލެއިނސ ބިއުރޯ

މައސަލަތައ ޙައލުކުރުމަށޓަކައި ސީދާ ވޯޓު ފޮށީގެ ވެރިޔާއަށ
ޝަކުވާ  /މައސަލަ ހުށަހެޅޭނެ އިނތިޒާމ އަދި އިލެކޝަނސ

 .1ޑިރެކޓަރ އަލފާޟިލ މުޙައމަދު އަނީލ
ޕއުޓީ ޑިރެކޓަރ އަލއުސތާޛާ ޚުޒައިމާ ތައުފީޤު
 .2ޑެ ި
 .3އަލއުސތާޛާ ޢާއިޝަތު ޝީނާ

ކޮމިޝަނަށ" ،ޝަކުވާ  /މައސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު" އީމެއިލ
މެދުވެރިކޮށ ވެސ ،ހުށަހެޅޭނެ އިނތިޒާމު ހަމަޖެއސުނެވެ.
ބ ގުޅިގެނ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށ ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި އެއވެސ ފަރާތަކުނ އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނަށ ޝަކުވާއެއ
އިނތިޚާ ާ
ބގެ އެއވެސ ކަމަކާ ގުޅިގެނ ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށ މައސަލައެއ ހުށަހަޅާފައެއ ނުވެއެވެ.
ހުށަހަޅާފައެއ ނުވެއެވެ .މި އިނތިޚާ ު
ގއި
ވލު ަ 1
ގ ތަފޞީލ ޖަދު ަ
ނ ެ
ވ އިޢުލާ ު
ގ ނިޒާމު ޤާއިމުކޮށ ،އެކަނ އާނމުކޮށ ،ކޮށފައި ާ
ވ ހުށަހެޅުމު ެ
ގޅިގެނ ޝަކު ާ
އިނތިޚާބާ ު

 .4ކެނޑިޑޭޓުނގެ ގޮތުގައި ކުރިމަތިލުމަށ ހުޅުވާލުމާއި ،ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާމެދު ނިނމިގޮތ އެނގުނ
ބގައި ވާދަކުރުމަށ އެދި އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނަށ ހުށަހެޅި
އިނތިޚާބަށ ކުރިމަތިލުމަށ ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި ،އިނތިޚާ ު
ބލައިގަނެ ،ކުރިމަތިލާފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތތައވެސ ،ކެނޑިޑޭޓަކަށ ވުމުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާތީ ،އެފަރާތތަކުގެ
ފޯމުތައ ަ
ބޔާނކޮށފައިވާ މުއދަތުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމުނ ވަނީ އެނގިފައެވެ.
ބލައިގަނެ ،އެކަނ އެ ފަރާތތަކަށ ޤާނޫނުގައި ަ
ކެނޑިޑެސީ ަ

ތާވަލު  : 2ކެނޑިޑޭޓުނ ކުރިމަތިލާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފޞީލ
ދާއިރާ
ހއ.ވަށަފަރު އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީ
ށ.ޅައިމަގު އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީ
ށ.ކޮމަނޑޫ އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީ
ކ.ތުލުސދޫ އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީ
އއ.ތޮއޑޫ އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީ

4

އިނތިޚާބު
ކުރަނޖެހޭ ޢަދަދު

1
1
2
1
1

ގ ބައި-އިލެކޝަނ ރިޕޯޓ  2 -ޖުލައި 2022
ގ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީ ެ
ވށަފަރު ،ށ.ޅައިމަގު ،ށ.ކޮމަނޑޫ ،ކ.ތުލުސދޫ އަދި އއ.ތޮއޑޫ އަނހެނުނ ެ
| ހއަ .

ކުރިމަތިލީ ޢަދަދު

1
2
5
4
2
| އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނ

 .5އިނތިޚާބަކާ ނުލާ ހޮވުނު ފަރާތތައ އިޢުލާނުކުރުނ
 2022ޖުލައި  2ވީ ހޮނިހިރުދުވަހު ބޭއވުނު ހއ.ވަށަފަރު ،ށ.ޅައިމަގު ،ށ.ކޮމަނޑޫ ،ކ.ތުލުސދޫ އަދި އއ.ތޮއޑޫ
ބށ ކެނޑިޑޭޓުނގެ ގޮތުގައި ކުރިމަތިލުމަށ ހުޅުވާލެވުނު
އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނތިޚާ ަ
ބކުރަނޖެހޭ
ފުރުޞަތުގައި ،ހއ.ވަށަފަރު އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީއަށ ކުރިމަތިލާފައިވަނީ އިނތިޚަ ު
ބގެ
އަދަދަށ ކަމަށވާތީ ،އިނތިޚާބަށ ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތ ،އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނތިޚާ ު
ބރާސފަތިދުވަހު ޢާނމުކޮށ
ބވެފައިވާކަނ 2022 ،ޖޫނ  2ވީ ު
ޤަވާއިދުގެ  42ވަނަ މާއދާގައި ވާގޮތުގެ މަތީނ ،އިނތިޚާ ު
އަނގާ އިޢުލާނު ކުރެވުނެވެ.
\

ގ ތަފޞީލު
ގމަށ ކުރި އިޢުލާނ ެ
ވކަނ އެނ ު
ވފައި ާ
ގ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީއަށ މެނބަރު އިނތިޚާބު ެ
ވށަފަރު އަނހެނުނ ެ
ހއަ .
ގއި
ވލު ަ 1
ޖަދު ަ

 .6ކެނޑިޑޭޓުނގެ ނަނތައ ތަރުތީބުކުރުނ
ބބުނ ހުސވެފައިވާ ށ.ޅައިމަގު ،ށ.ކޮމަނޑޫ ،ކ.ތުލުސދޫ އަދި އއ.ތޮއޑޫ އަނހެނުނގެ
ބރުނ އިސތިއުފާދިނުމުގެ ސަ ަ
މެނ ަ
ބއި-
ބ ކުރުމަށ  2022ޖުލައި  2ވީ ހޮނިހިރުދުވަހު ބޭއވުނު ަ
ބރުނ އިނތިޚާ ު
ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީއަށ މެނ ަ
ބކުރުމަށޓަކައި ،ގުރުއަތުލުނ ބޭއވުނީ  2022ޖޫނ  4ވީ
އިލެކޝަނަށ ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެނޑިޑޭޓުނގެ ނަނތައ ތަރުތީ ު
ހޮނިހިރުދުވަހުގެ  11:00ގައި އެ ކޮމިޓީއެއ ނިސބަތވާ ކައުނސިލެއގެ އިދާރާގަ އެވެ.

މި ރަސމިއޔާތުތައ ކުރިއަށދާނެ

ބރާސފަތި ދުވަހު ވަނީ އާނމު ކުރެވިފައެވެ .އަދި މި ރަސމިއޔާތުތަކަށ ވަޑައިގެނދެއވުނ
ވަގުތާއި ތަނ 2022 ،ޖޫނ  2ވީ ު
ބ
އެދި ،ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށާއި ކެނޑިޑޭޓުނގެ އިތުރުނ މީޑިއާތަކަށ ދަޢުވަތު އެރުވުނެވެ .ގުރުއަތަށ ފަހު ،ކެނޑިޑޭޓުނ ތަރުތީ ު
ވެފައިވާ ގޮތ ހަމަ އެދުވަހު އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުގެ ވެބސައިޓާއި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓގައި ޢާއމުކޮށ އިޢުލާނ
ކުރެވުނެވެ.
ގއި
ވލު ަ 1
ގތާއި ތަނ ޢާނމު ކުރުމަށ ކުރި އިޢުލާނތައ ޖަދު ަ
ވ ު
ވ ަ
ގ ނަނތައ ތަރުތީބުކުރުމަށ ހަމަޖެހިފައި ާ
ކެނޑިޑޭޓުނ ެ
ގއި
ވލު ަ 1
ގ ނަނތައ ތަރުތީބުކުރުމަށ ފަހު ކުރި އިޢުލާނ ޖަދު ަ
ކެނޑިޑޭޓުނ ެ

5

ގ ބައި-އިލެކޝަނ ރިޕޯޓ  2 -ޖުލައި 2022
ގ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީ ެ
ވށަފަރު ،ށ.ޅައިމަގު ،ށ.ކޮމަނޑޫ ،ކ.ތުލުސދޫ އަދި އއ.ތޮއޑޫ އަނހެނުނ ެ
| ހއަ .

| އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނ

 .7ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައޤު ލިބިގެނވާ މީހުނގެ ރަޖިސޓަރީ
ބނާކޮށ 2022 ،ޖުލައި  2ވީ
ބފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައޗަށ ި
ޑިޕާޓމަނޓ އޮފ ނޭޝަނަލ ރަޖިސޓރޭޝަނއިނ ލި ި
ހޮނިހިރުދުވަހު ބޭއވުނު ،ހއ.ވަށަފަރު ،ށ.ޅައިމަގު ،ށ.ކޮމަނޑޫ ،ކ.ތުލުސދޫ އަދި އއ.ތޮއޑޫ އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ
ބގެނވާ މީހުނގެ ރަޖިސޓަރީ ،އިލެކޝަނސ
ބއި-އިލެކޝަނގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައޤު ލި ި
މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ ަ
ބދަ ދުވަހުއެވެ.
ކޮމިޝަނގެ ވެބސައިޓާއި ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓގައި އާނމުކޮށ އިޢުލާނު ކުރެވުނީ  2022މޭ  18ވީ ު
އަދި ޝަކުވާ ފޯމު މެދުވެރިކޮށ ،މި
ރަޖިސޓަރީއަށ
ފުރުޞަތު

ޝަކުވާ

ހުށަހެޅުމުގެ

މޭ

ވީ

2022

29

އާދީއތަދުވަހުގެ ނިޔަލަށ ހުޅުވާލެވުނެވެ.

ރަޖިސޓަރީއަށ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށ ހުޅުވާލެވުނު މުއދަތު
ހއ .ވަށަފަރު ،ށ .ޅައިމަގު ،ށ .ކޮމަނޑޫ ،ކ .ތުލުސދޫ އަދި
އއ.ތޮއޑޫ
 2022މޭ  08:00 ،18އިނ  2022މޭ 14:00 ،29

ބގެނވާ މީހުނގެ ފައިނަލ ލިސޓު ކޮމިޝަނގެ ވެބސައިޓާއި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ
ބގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައޤު ލި ި
އިނތިޚާ ު
ގެޒެޓގައި ޝާއިޢުކޮށ ޢާނމު ކުރެވުނީ 2022 ،ޖޫނ  26ވީ އާދީއތަދުވަހުއެވެ .އަދި ފައިނަލ ރަޖިސޓަރީގައި ކެނޑިޑޭޓުނގެ
ފަރާތުނ ސޮއިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު  2022ޖޫނ  27ވީ ހޯމަދުވަހުގެ  10:00ނ  14:00ގެ ނިޔަލަށ ހުޅުވާލައި2022 ،
ޖޫނ  26ވީ އާދީއތަދުވަހު އެކަނ އާނމުކޮށ އިޢުލާނު ކުރެވުނެވެ .ފައިނަލ ރަޖިސޓަރީގައި ކެނޑިޑޭޓުނ ސޮއިކުރުމުގެ
އިނތިޒާމު ހަމަޖެއސުނީ އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނގެ މައި އިދާރާގައެވެ.
ގއި
ވލު ަ 1
ވލައި އެކަނ ޢާއމު ކުރި އިޢުލާނ ޖަދު ަ
ގ ފުރުޞަތު ހުޅު ާ
ވ ހުށަހެޅުމު ެ
ވނު ރަޖިސޓަރީއަށ ޝަކު ާ
ގޒެޓުކުރެ ު
ެ

6

ގ ބައި-އިލެކޝަނ ރިޕޯޓ  2 -ޖުލައި 2022
ގ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީ ެ
ވށަފަރު ،ށ.ޅައިމަގު ،ށ.ކޮމަނޑޫ ،ކ.ތުލުސދޫ އަދި އއ.ތޮއޑޫ އަނހެނުނ ެ
| ހއަ .

| އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނ

 .8ރަށވެހިވެފައިވާ ރަށ ނޫނ އެހެނ ތަނެއގައި ވޯޓުލާނ ރަޖިސޓަރީ ވުމަށ ހުޅުވާލުނ
 2022ޖުލައި  2ވީ ހޮނިހިރުދުވަހު ބޭއވުނު ،ށ.ޅައިމަގު ،ށ.ކޮމަނޑޫ ،ކ.ތުލުސދޫ އަދި އއ.ތޮއޑޫ އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ
ބއި-އިލެކޝަނގައި ވޯޓުލުމަށ ރަޖިސޓަރީ ވެފައިވާތަނ ނޫނ ތަނެއގައި ވޯޓުލުމަށޓަކައި
މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ ަ
ބދަދުވަހުގެ
ރަޖިސޓަރީވުމުގެ ފުރުޞަތު 2022ު،ޖޫނ  18ވީ ހޮނިހިރުދުވަހުގެ  10:00ނ ފެށިގެނ  2202ޖޫނ  22ވީ ު
 14:00ގެ ނިޔަލަށ ހުޅުވާލެވުނެވެ .އޮނލައިނކޮށ ރަޖިސޓަރީވުމަށ އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވުނީ އިލެކޝަނސ
ކޮމިޝަނގެ އޮނލައިނ ރީ-ރަޖިސޓރޭޝަނ ޕޯޓަލ ( )form.elections.gov.mvމެދުވެރިކޮށެވެ .އަދި އިލެކޝަނސ
ކޮމިޝަނގެ މައި އިދާރާއަށ ހާޟިރުވެ" ،ރަށވެހިވެފައިވާ ތަނ ނޫނ އެހެނ ތަނެއގައި ވޯޓުލުމަށޓަކައި ރަޖިސޓަރީވުމަށ
އެދޭ ފޯމު" ހުށަހަޅައިގެނ ރީ-ރަޖިސޓަރީ ކުރެވޭނެ އިނތިޒާމ ވެސ ހަމަޖެއސުނެވެ .ހުޅުވާލެވުނު ފުރުޞަތުގައި ހުށަހެޅުނު
ބލައިގަނެ ރީ-ރަޖިސޓަރކޮށދެވުނެވެ .އަދި މައުލޫމާތު
އެޕލިކޭޝަނތަކުގެ ތެރެއިނ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަވެފައިވާ ފޯމތައ ަ
ބއެކު އެފަރާތތަކަށ އެނގުނެވެ .މިގޮތުނ ރީ-ރަޖިސޓަރ
ބ ާ
ބޠިލކުރި ސަ ަ
ބޠިލކޮށ ،ފޯމު ާ
ފުރިހަމަނޫނ ފޯމތައ ާ
ކޮއދެވިފައިވަނީ ޖުމލަ ( 20ވިހި) ފަރާތެކެވެ.

ތާވަލު  : 3ރަށވެހިވެފައި ރަށނޫނ އެހެނ ތަނެއގައި ވޯޓުލާނ ރަޖިސޓަރީވެފައިވާ ގޮތުގެ ތަފޞީލ
ދާއިރާ
ު

ރީ-ރަޖިސޓަރ ކުރި
މީހުނގެ ޢަދަދު ު

ށ.ޅައިމަގު

9

ށ.ކޮމަނޑޫ

1

ކ.ތުލުސދޫ

ު 8

އއ.ތޮއޑޫ

2

ޖުމލަ

20

ު

ގއި
ވލު ަ 1
ގ ތަފޞީލު ޖަދު ަ
ގ އިޢުލާނ ެ
ވޓުފޮށި ބަހައޓާ ތަނު ެ
ވޓުލާ ސަރަހައދު އަދި ޯ
ނމާއިޯ ،
ގ ަ
ވޓުފޮށީ ެ
ގ ނަނބަރާއިޯ ،
ވޓުފޮށީ ެ
ޯ

7

ގ ބައި-އިލެކޝަނ ރިޕޯޓ  2 -ޖުލައި 2022
ގ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީ ެ
ވށަފަރު ،ށ.ޅައިމަގު ،ށ.ކޮމަނޑޫ ،ކ.ތުލުސދޫ އަދި އއ.ތޮއޑޫ އަނހެނުނ ެ
| ހއަ .

| އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނ

 .9ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ޙަރަކާތތެރިވާނެ އޮފިޝަލުނ ހަމަޖެއސުނ
ބހެއޓުމަށ
ބހެއޓުމަށ ނިނމުނެވެ .އަދި އަތޮޅު ތެރޭގައި ެ
ބގެ ވޯޓު ނެގުމަށޓަކައި ޖުމލަ ( 9ނުވައެއ) ފޮށި ެ
އިނތިޚާ ު
ހަމަޖެހިފައިވާ ކޮނމެ ފޮއޓެއގައި ( 8އަށެއ) އޮފިޝަލުނ އަދި މާލޭގައި
ބހައޓާ ކޮނމެ ފޮއޓެއގައި ( 11އެގާރަ) އޮފިޝަލުނ ،މަސައކަތކުރާގޮތަށ
ަ
ބގައި މަސައކަތކުރާނެ އޮފިޝަލުނ
ކޮމިޝަނުނ ނިނމެވިއެވެ .މި އިނތިޚާ ު
ހަމަޖައސާފައިވަނީ އިލެކޝަނ ކޮމިޝަނުގެ މުވައޒަފުނގެ އިތުރުނ،
ބއި
ކޮމިޝަނުގެ ތަމރީނ ފުރިހަމަކޮށ' ،ލޯކަލ ކައުނސިލތަކުގެ އިނތިޚާ ާ
ބ '2020ގެ
އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނތިޚާ ު
ބ ބޭއވޭ ރަށރަށާއި މާލޭ ސިޓީގައި މަސައކަތ ކޮށފައިވާ ފަރާތތަކުގެ ތެރެއިނނެވެ.
އޮފިޝަލެއގެ ގޮތުގައި ،އިނތިޚާ ު

 .10ވޯޓު ކަރުދާސ
ވޯޓުކަރުދާސ ޗާޕުކޮށދިނުމަށ ،އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނާއި ނޮވެލޓީ ޕރިނޓަރސ އެނޑ ޕަބލިޝަރސ ޕރައިވެޓ ލިމިޓެޑާ
ބގެ ވޯޓު ކަރުދާސ ޗާޕުކުރުމުގެ މަސައކަތ ޙަވާލުކުރީ އެ ފަރާތާއެވެ.
ދެމެދު ވެފައިވާ އެއބަސވުމުގެ ދަށުނ ،މި އިނތިޚާ ު
ވޯޓުކަރުދާހުގެ ފޮތތައ ތައޔާރުކޮށފައިވަނީ ކޮނމެ ފޮތެއގައި  25ގަނޑު ހިމެނޭހެނެވެ .ޗާޕކުރެވުނު ވޯޓުކަރުދާހުގެ
ބދަދުވަހުއެވެ.
ތަފޞީލތައ އެނގޭގޮތަށ ޢާއމުކޮށ އިޢުލާނު ކުރެވިފައިވަނީ  2022ޖޫނ  29ވީ ު

ތާވަލު  : 4މި އިނތިޚާބުގައި ޗާޕުކުރި ވޯޓުކަރުދާހުގެ ތަފޞީލ
ދާއިރާ ކޯޑު

ކަރުދާހުގެ އަދަދު

ދާއިރާ  /ރަށުގެ ނަނ

C10

ށ.ޅައިމަގު

598

C11

ށ.ކޮމަނޑޫ

1428

H4

ކ.ތުލުސދޫ

1088

U1

އއ.ތޮއޑޫ

1408

ބލައި ޗެކ ކުރެވުނެވެ.
ޗާޕކުރެވުނު ވޯޓު ކަރުދާހުގައި އެއވެސ މައސަލައެއ ހުރިތޯ ކޮނމެ ވޯޓު ކަރުދާސކޮޅެއ ވަކިވަކިނ ަ
ބފައިވާ މީހުނގެ ލިސޓު ޗެކކޮށ ކޮނމެ ވޯޓު
ވޯޓު ކަރުދާސތައ ޗެކކުރުމުގެ މަސައކަތ ނިމުމާއެކު ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައޤު ލި ި
ފޮށޓަކަށ ފޮނުވުމަށ ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢަދަދަށ ވޯޓު ކަރުދާސ ސެކިއުރިޓީ އުރަތަކުގައި ބަނދުކުރެވުނެވެ.
ގއި
ވލު ަ 1
ގ ތަފޞީލ ޖަދު ަ
ނ ެ
ގ ތަފޞީލ ޢާއމުކުރި އިޢުލާ ު
ވޓު ކަރުދާހު ެ
ވ ޯ
މި އިނތިޚާބަށ ޗާޕުކޮށފައި ާ
8

ގ ބައި-އިލެކޝަނ ރިޕޯޓ  2 -ޖުލައި 2022
ގ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީ ެ
ވށަފަރު ،ށ.ޅައިމަގު ،ށ.ކޮމަނޑޫ ،ކ.ތުލުސދޫ އަދި އއ.ތޮއޑޫ އަނހެނުނ ެ
| ހއަ .

| އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނ

 .11ވޯޓު ފޮށި ،އަދި ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒުތަކަށ ފޮނުވަނޖެހޭ ތަކެތި ތައޔާރުކޮށ ފޮނުވުނ
ބއި-އިލެކޝަނގައި ވޯޓު
 2022ޖުލައި  2ވީ ހޮނިހިރުދުވަހު ބޭއވުނު އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ ަ
ބހައޓާ ތަނތަނ
ބރާއި ،ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި ،ވޯޓުލާ ސަރަހައދު އަދި ވޯޓުފޮށި ަ
ބހައޓާ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ ނަނ ަ
ނެގުމަށޓަކައި ަ
ތަފޞީލކޮށ އެނގޭނޭފަދައިނ ،އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުގެ ވެބސައިޓާއި ،ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓގައި އާނމުކޮށ އިޢުލާނު
ބރާސފަތިދުވަހުއެވެ.
ކޮށފައިވަނީ  2022ޖޫނ  2ވީ ު

ތާވަލު  : 5ވޯޓު ފޮށިތަކުގެ މަޢުލޫމާތު
އޮފިޝަލުނގެ ޢަދަދު

ވޯޓު ފޮށީގެ ނަނ

ވޯޓު ފޮށި ބެހެއޓި ތަނ

ށ.ޅައިމަގު1-

ޅައިމަގު ސކޫލ

8

ށ.ކޮމަނޑޫ1-

ށ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

8

ށ.ކޮމަނޑޫ2-

ކޮމަނޑޫ ޕރީ ސކޫލ

8

ކ.ތުލުސދޫ1-

ކ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

8

ކ.ތުލުސދޫ2-

ކ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

8

އއ.ތޮއޑޫ1-

ތޮއޑޫ ސކޫލ

8

އއ.ތޮއޑޫ2-

ތޮއޑޫ ޕރީސކޫލ

8

ބއި-އިލެކޝަނ ،އަތޮލޫ-މާލެ1-
ަ

ޢިއޒުއދީނ ސކޫލ

11

ބއި-އިލެކޝަނ ،އަތޮލޫ-މާލެ1-
ަ

ޢިއޒުއދީނ ސކޫލ

11

ބނުނކުރާނެ ޚާއޞަ
ބލައިގެނ ،ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ޭ
ބނުނކޮށފައިވާ ލިޔެކިޔުނތައ އަސލަކަށ ަ
ބތަކުގައި ޭ
އެހެނ އިނތިޚާ ު
ލިޔެކިޔުނތައ ފަރުމާކޮށ ޕރިނޓ ކުރުމަށފަހު ކޮނމެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒަކަށ ފޮނުވުމަށ ތައޔާރުކުރެވުނެވެ .މި ތަކެއޗާއެކު
ބރާސފަތިދުވަހުއެވެ .އަދި ވޯޓުގެ ކަނކަނ ނިނމުމަށ ފަހު
އަތޮޅު ތެރެއަށ އޮފިޝަލުނ ފުރާފައިވަނީ  2022ޖޫނ  30ވީ ު
 2022ޖުލައި  3ވީ އާދީއތަ ދުވަހުއެވެ.

ގއި
ވލު ަ 1
ވ އިޢުލާނު ޖަދު ަ
ގ މަޢުލޫމާތު އާނމުކުރުމަށޓަކައި ކޮށފައި ާ
ވޓުފޮށިތަކު ެ
ޯ

9

ގ ބައި-އިލެކޝަނ ރިޕޯޓ  2 -ޖުލައި 2022
ގ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީ ެ
ވށަފަރު ،ށ.ޅައިމަގު ،ށ.ކޮމަނޑޫ ،ކ.ތުލުސދޫ އަދި އއ.ތޮއޑޫ އަނހެނުނ ެ
| ހއަ .

| އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނ

 .12ސަލާމަތީ ކަނތައތައ
ބގެ ވޯޓު ކަރުދާސ ޗާޕުކޮށ ކޮމިޝަނަށ ގެނެވުނު ހިސާބުނ ފެށިގެނ ،ވޯޓުކަރުދާސތައ ނައތާލުމާ ހަމައަށ އެތަކެތީގެ
އިނތިޚާ ު
ބލެހެއޓުމުގެ އިނތިޒާމ ،ދިވެހި ފުލުހުނގެ ޚިދުމަތުގެ ފަރާތުނ ހަމަޖައސަވައި ދެއވުނ އެދި
ސަލާމަތާއި ރައކާތެރިކަނ ެ
ބހެއޓުނު މަރުކަޒުތައ ހިމެނޭ ސަރަޙައދުގެ
ދެނނެވުނެވެ .އަދި ވޯޓުގުނުމުގެ މަސައކަތ ކުރިއަށދިޔަ ވަގުތުގައި ވޯޓުފޮށިތައ ެ
ބލެހެއޓުމުގެ އިނތިޒާމ ހަމަޖައސަވައި ދެއވުނ އެދި
ސަލާމަތާއި ރައކާތެރިކަނ ެ

ދިވެހި ފުލުހުނގެ ޚިދުމަތުގެ އެދުމުނ،

އެ އިނތިޒާމތައ ވަނީ ފުރިހަމައަށ ހަމަޖައސަވައި ދެއވަވާފައެވެ.

 .13އޮބޒާވަރުނނާއި މޮނިޓަރުނ އަދި ކެނޑިޑޭޓުނގެ މަނދޫބުނ
ބލުމަށ
ބ އޮބޒާވކޮށ ،މޮނިޓަރ ކުރުމަށާއި ،ވޯޓު ނެގުމާއި ވޯޓު ގުނުމުގެ ކަނތައ ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތ ެ
މި އިނތިޚާ ު
ޝައުޤުވެރިވާ ކެނޑިޑޭޓުނގެ މަނދޫބުނނަށާއި ،ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށާއި ،ރަޖިސޓަރީކޮށފައިވާ މަދަނީ ޖަމޢިއޔާތަކާއި ،އަމިއލަ
ބގެ ކަނކަނ
ބރު ފަތުރާ ވަޞީލަތތަކަށ ހުޅުވާލެވުނެވެ .މިގޮތުނ އިނތިޚާ ު
ގޮތުނ އެދޭ ފަރާތތަކަށާއި ،ރަޖިސޓަރީކޮށފައިވާ ޚަ ަ
ބލުމަށ ހުށަހެޅި ފަރާތތަކަށ ،ކޮމިޝަނުނ ކުރިއަށ ގެނދިޔަ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައދަލުވުނ
ހިނގާ ނުހިނގާގޮތ ެ
ފުރިހަމަކުރި ފަރާތތަކަށ ފާސ ދޫކުރެވުނެވެ.

ތާވަލު  : 6އޮބޒާވަރުނ ،މޮނިޓަރުނ އަދި ކެނޑިޑޭޓުނގެ މަނދޫބުނނަށ ފާސ ދޫކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ
ތަފޞީލ
ހުޅުވާލި ތާރީޚ

މުއދަތު ހަމަވި ތާރީޚ

ހުށަހެޅުނު ޢަދަދު

އޮބޒާވަރުނ

 2022ޖޫނ 5

 2022ޖޫނ 9

16

މޮނިޓަރުނ

 2022ޖޫނ 5

 2022ޖޫނ 9

9

ކެނޑިޑޭޓުނގެ މަނދޫބުނ

 2022ޖޫނ 5

 2022ޖޫނ 9

16
41

ޖުމލަ

10

ގ ބައި-އިލެކޝަނ ރިޕޯޓ  2 -ޖުލައި 2022
ގ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީ ެ
ވށަފަރު ،ށ.ޅައިމަގު ،ށ.ކޮމަނޑޫ ،ކ.ތުލުސދޫ އަދި އއ.ތޮއޑޫ އަނހެނުނ ެ
| ހއަ .

| އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނ

 .14ވޯޓު ނެގުމާއި ،ވޯޓު ގުނުނ
ބގެ
ބގެ ވޯޓުނެގުނ ބާއވާފައިވަނީ 2022 ،ޖުލައި  2ވީ ހޮނިހިރުދުވަހުގެ  8:00އިނ  16:00އަށެވެ .އިނތިޚާ ު
މި އިނތިޚާ ު
ބލައި ކޮނމެ
ބގައި ޤާއިމކުރެވުނު ( 9ނުވައެއ) ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ ވޯޓުލުނ ކުރިޔަށދާ ގޮތ ަ
ވޯޓު ނެގުމަށޓަކައި ،އިނތިޚާ ު
ގަޑިއިރަކުނ ވޯޓުލާ މީހުނގެ ޢަދަދުތައ ރިކޯޑުކުރެވި ،ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގެ ވެރިނނަށ ދޭނޖެހޭ އިރުޝާދުތައ ކޯޑިނޭޓަރުނ
މެދުވެރިކޮށ ދެވުނެވެ.
ބ މީހުނ ވޯޓުލާ ނިމުމާއި އެކު ،ހުރިހާ
ބގެ ވޯޓުނެގުނ ބަނދުކުރުމަށ ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތު ޖެހުނު އިރު ކިޔޫގައި ތި ި
އިނތިޚާ ު
ފޮށިތަކެއ ވެސ ވަނީ ބަނދުކުރެވފައެވެ .އަދި  30މިނެޓުގެ ހުސ ވަގުތުކޮޅަށ ފަހު ،ހުރިހާ މަރުކަޒެއގައި ވެސ ވޯޓު
ގުނުމުގެ މަސައކަތފެށި ،އެއވެސ މައސަލައެއ ދިމާނުވެ ،ވޯޓުގުނުމާއި ނަތިޖާ އިޢުލާނކުރުމުގެ މަރުޙަލާ ވަނީ
ނިނމާލެވިފައެވެ.
ވޯޓު ގުނައި ނިމުމުނ ވަގުތީ ނަތީޖާ ތައޔާރުކޮށ ،އެ މަރުކަޒެއގައި އިޢުލާނ ކުރެވުނެވެ .އަދި ކޯޑިނޭޝަނ ސެނޓަރަށ
ނަތީޖާ ފޮނުވުމަށ ފަހު ،ޢާއމުނނަށ ފެނނާނޭހެނ މަރުކަޒުގައި ނަތީޖާ ޝީޓު ހަރުކޮށ ،ޢާއމު ކުރެވުނެވެ.

ަަ

އިނގިލީގައިުފާހަގަޖަހާުއޮފިޝަލްު،ވޓުލާންުއައިުމީހެއްގެުއިނގިލީގައިުފާހަގަުޖަހަނީުު ު ުވޓުލުމަށްުއައިސްހުރިުމީހަކަށްު،އޮފިޝަލަކުުކިޔޫނަންބަރުުދޫކުރަނީު ު
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ގ ބައި-އިލެކޝަނ ރިޕޯޓ  2 -ޖުލައި 2022
ގ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީ ެ
ވށަފަރު ،ށ.ޅައިމަގު ،ށ.ކޮމަނޑޫ ،ކ.ތުލުސދޫ އަދި އއ.ތޮއޑޫ އަނހެނުނ ެ
| ހއަ .

| އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނ

 .15ވަގުތީ ނަތީޖާ ކޮމިޝަނުނ އިޢުލާނކުރުނ
 2022ޖުލައި  2ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއވުނު ،ށ.ޅައިމަގު ،ށ.ކޮމަނޑޫ ،ކ.ތުލުސދޫ އަދި އއ.ތޮއޑޫ އަނހެނުނގެ
ބއި-އިލެކޝަނގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ކޮމިޝަނުނ އިޢުލާނކޮށފައި ވަނީ 2022 ،ޖުލައި
ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ ަ
 2ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު  20:30ގައި އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނގެ އިދާރާގައެވެ .މިކަމަށޓަކައި ބޭއވުނު ޙާއސަ ރަސމިއޔާތު
އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނގެ ފޭސބުކ އެކައުނޓު މެދުވެރިކޮށ ވަގުތުނ ދުރަށ ދެއކިއެވެ.

 .16ރަސމީ ނަތީޖާ އިޢުލާނކުރުނ
 2022ޖުލައި  2ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއވުނު ،ށ.ޅައިމަގު ،ށ.ކޮމަނޑޫ ،ކ.ތުލުސދޫ އަދި އއ.ތޮއޑޫ އަނހެނުނގެ
ބފައިވާ ވޯޓުގެ ޢަދަދާއި
ބރުކަމަށ ވާދަކުރި ކެނޑިޑޭޓުނނަށ ލި ި
ބއި-އިލެކޝަނގައި މެނ ަ
ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ ަ
ބގެ ރަސމީ ނަތީޖާ ތައޔާރުކޮށ ،ކޮމިޝަނުނ
އިނސައތަ އަދި އެ މަޤާމުތަކަށ ހޮވުނު ފަރާތ އެނގޭނޭހެނ މި އިނތިޚާ ު
އެނޑޯޒ ކުރުމަށފަހު 2022 ،ޖުލައި  4ވީ ހޯމަ ދުވަހު އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުގެ ވެބސައިޓާއި ،ދިވެހި ސަރުކާރުގެ
ގެޒެޓގައި އާނމުކޮށ އިޢުލާނ ކުރެވުނެވެ .އަދި ނަތީޖާ އިޢުލާނު ކުރުމަށޓަކައި އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނގެ އިދާރާގައި
ބޭއވުނު ރަސމިއޔާތު ،ކޮމިޝަނުގެ ފޭސބުކ އެކައުނޓު މެދުވެރިކޮށ ވަގުތުނ ދުރަށ ދެއކިއެވެ.
ގއި
ވލު ަ 3
ގ މަޢުލޫމާތު ޖަދު ަ
ވ މެނބަރުނ ެ
ވފައި ާ
ގއި ު،އިނތިޚާބު ެ
ވލު ަ 1
ގ ތަފޞީލު ޖަދު ަ
ގ އިޢުލާނ ެ
ރަސމީ ނަތީޖާ ެ

ނީ ު
ުވޓުލުންުފެށުމަށްޓަކައިުވޓުފޮށިުބަންދުކޮށްުޕުލްޓައިޓްުސީލްުއަޅުވަ ު
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ނީ ު
ގެުމީހަކުު،އިންތިޚަބުގައިުވޓުލަ ު
ުދޮށީުއުމުރު ު

ގ ބައި-އިލެކޝަނ ރިޕޯޓ  2 -ޖުލައި 2022
ގ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީ ެ
ވށަފަރު ،ށ.ޅައިމަގު ،ށ.ކޮމަނޑޫ ،ކ.ތުލުސދޫ އަދި އއ.ތޮއޑޫ އަނހެނުނ ެ
| ހއަ .

| އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނ

 .17ފައިސާ އާއި މާލީކަނކަނ
 2022ޖުލައި  2ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއވުނު ،ށ.ޅައިމަގު ،ށ.ކޮމަނޑޫ ،ކ.ތުލުސދޫ އަދި އއ.ތޮއޑޫ އަނހެނުނގެ
ބއި-އިލެކޝަނގެ ޖުމލަ ރިކަރަނޓ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ( 436,244.00ހަތަރުލައކަ
ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ ަ
ބގެނވާ
ބގައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައޤު ލި ި
ތިރީސހަހާސ ،ދުއިސައތަ ސާޅީސހަތަރު ރުފިޔާ) ވަނީ ޚަރަދު ކުރެވިފައެވެ .މި އިނތިޚާ ު
ބލަކަށ ޖެހިފައި ވަނީ ( 97.38ނުވަދިހަހަތރުފިޔާ ތިރީސއަށ ލާރި) އެވެ.
ބތުނޮ ،
މީހުނގެ ނިސ ަ

ތާވަލު  : 7ޚަރަދުގެ ތަފޞީލ
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު
ރާއޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަނޑު މަގުނ ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު

86,532

ރާއޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުނ ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު

34,016

އޮފީސ ހިނގުމުގެ ބޭނުމަށ ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމާއި ސައިފަދަ ތަކެތި

9,060

އޮފީސ ހިނގުމަށ ބޭނުނވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
ޓެލެފޯނ ،ފެކސ އަދި ޓެލެކސ

1,147

ޕކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު
ޢާނމުފައިދާއަށ ޗާ ު

153,490

އޮފީސ ހިނގުމުގެ ޙިދުމަތުގެ އެހެނިހެނ ޚަރަދު

152,000

ޖުމލަ( :ހަތަރުލައކަ ތިރީސހަހާސ ،ދުއިސައތަ ސާޅީސހަތަރު ރުފިޔާ)

436,244

ނީ ު
ގާގޮތްުބެލުމުގައިުހަރަކާތްތެރިވަ ު
އިންތިޚަބުގެުވޓުލުންުކުރިޔަށްުދާއިރުު،އޮބްޒާވަރުންނާއިުމޮނިޓަރުންުއަދިުކެންޑިޑޭޓުންގެުމަންދޫބުންު،އިންތިޚާބުގެުކަންކަންުހިނގާނުހިނ ު
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ގ ބައި-އިލެކޝަނ ރިޕޯޓ  2 -ޖުލައި 2022
ގ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީ ެ
ވށަފަރު ،ށ.ޅައިމަގު ،ށ.ކޮމަނޑޫ ،ކ.ތުލުސދޫ އަދި އއ.ތޮއޑޫ އަނހެނުނ ެ
| ހއަ .

| އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނ

 .18ވޯޓުދިނ މީހުނގެ ތަފާސ ހިސާބު
ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައޤު ލިބިގެނވާ މީހުނ ،ވޯޓުދިނ މީހުނ އަދި ވޯޓުނުދޭ މީހުނގެ އަދަދުތައ
ު

.1

ތކުރާު ކޮމިޓީގެު ބައި-އިލެކްޝަނުގައި ުވޓުލުމުގެު ޚައްޤުު ލިބެގެންވާު މީހުންު،
ތރައްޤީއަށްު މަސައްކަ ް
ު 2022ޖުލައި ުު 2ވީު ހޮނިހިރުދުވަހުު ބޭއްވުނު ުއަންހެނުންގެު ަ
ވޓުދިންުމީހުންުއަދިުވޓުުނުދޭުމީހުންގެުޢަދަދު

14

ގ ބައި-އިލެކޝަނ ރިޕޯޓ  2 -ޖުލައި 2022
ގ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީ ެ
ވށަފަރު ،ށ.ޅައިމަގު ،ށ.ކޮމަނޑޫ ،ކ.ތުލުސދޫ އަދި އއ.ތޮއޑޫ އަނހެނުނ ެ
| ހއަ .

| އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނ

ވޯޓުލީ މީހުނގެ އިނސައތަ

.2

ތކުރާު ކޮމިޓީގެުުބައި-އިލެކްޝަނުގައިުުވޓުލީުުމީހުންު އަދިު ނުލާު މީހުންގެު
ތރައްޤީއަށްު މަސައްކަ ް
ުު2022ޖުލައިުުުު2ވީު ހޮނިހިރުދުވަހުު ބޭއްވުނުުުއަންހެނުންގެު ަ
ތ
އިންސައް ަ

.1
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ގ ބައި-އިލެކޝަނ ރިޕޯޓ  2 -ޖުލައި 2022
ގ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީ ެ
ވށަފަރު ،ށ.ޅައިމަގު ،ށ.ކޮމަނޑޫ ،ކ.ތުލުސދޫ އަދި އއ.ތޮއޑޫ އަނހެނުނ ެ
| ހއަ .

| އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނ

ވޯޓު ދިނުމުގައި ބައިވެރިވި އަނހެނުނނާއި ފިރިހެނުނގެ ތަފާސހިސާބު

.3

ން ުއަދިު ފިރިހެނުންގެު
ތކުރާު ކޮމިޓީގެ ުބައި-އިލެކްޝަނުގައި ުވޓުލީު އަންހެނު ު
ތރައްޤީއަށްު މަސައްކަ ް
ު 2022ޖުލައި ުު 2ވީު ހޮނިހިރުދުވަހުު ބޭއްވުނުު އަންހެނުންގެ ު ަ
އަދަދު
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ގ ބައި-އިލެކޝަނ ރިޕޯޓ  2 -ޖުލައި 2022
ގ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީ ެ
ވށަފަރު ،ށ.ޅައިމަގު ،ށ.ކޮމަނޑޫ ،ކ.ތުލުސދޫ އަދި އއ.ތޮއޑޫ އަނހެނުނ ެ
| ހއަ .

| އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނ

ޞައޙަ އަދި ބާޠިލ ވޯޓުގެ އިނސައތަ

ު

ު

17

.4

ތކުރާު ކޮމިޓީގެު ބައި-އިލެކްޝަނުގެ ުޞައްޙަ ު،އަދިު ބާޠިލް ުވޓުގެު
ތރައްޤީއަށްު މަސައްކަ ް
ު 2022ޖުލައި ުު 2ވީު ހޮނިހިރުދުވަހުު ބޭއްވުނުު އަންހެނުންގެު ަ
ތ
އިންސައް ަ

ގ ބައި-އިލެކޝަނ ރިޕޯޓ  2 -ޖުލައި 2022
ގ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީ ެ
ވށަފަރު ،ށ.ޅައިމަގު ،ށ.ކޮމަނޑޫ ،ކ.ތުލުސދޫ އަދި އއ.ތޮއޑޫ އަނހެނުނ ެ
| ހއަ .

| އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނ

ވޯޓުކަރުދާހުގައި އަމިއލައަށ ފާހަގަޖެހުމަށ ޖިސމާނީ ގޮތުނ ނުކުޅެދިގެނވާ މީހުނ
ު
ު
ު
ު
ު
ު
ު
ު
ށު
ތކުރާުކޮމިޓީގެުބައި-އިލެކްޝަނުގައިު،ވޓުކަރުދާހުގައިުއަމިއްލައަށްުފާހަގަޖެހުމަ ް
ތރައްޤީއަށްުމަސައްކަ ް
ު2022ުު.5ޖުލައިުު2ވީުހޮނިހިރުދުވަހުުބޭއްވުނުުއަންހެނުންގެު ަ
ތ
ތކުގެުއިންސައް ަ
ތ ަ
ތގައިުވޓުލީުމީހުންގެުހާލަ ް
ތންުނުކުޅެދިގެންވާުމީހުން ގެުގޮ ު
ޖިސްމާނީުގޮ ު

ު
ު

ު
ު
ު
ު
ު
ު
ު
ށު
ތރައްޤީއަ ް
ުު2022ުު.ޖުލައިުުުު2ވީު ހޮނިހިރުދުވަހުު ބޭއްވުނުު އަންހެނުންގެު ަ
ު6

ށު
ތކުރާު ކޮމިޓީގެުުބައި-އިލެކްޝަނުގައިުު،ވޓުކަރުދާހުގައިު އަމިއްލައަ ް
މަސައްކަ ް
ތގައިު ވޓުލާފައިވާު
ތންު ނުކުޅެދިގެންވާުުމީހުންގެު ގޮ ު
ފާހަގަޖެހުމަށްު ޖިސްމާނީު ގޮ ު

ށު
ތރައްޤީއަ ް
ުު2022ުު.7ޖުލައިުުުު2ވީު ހޮނިހިރުދުވަހުު ބޭއްވުނުު އަންހެނުންގެު ަ

ށު
ތކުރާު ކޮމިޓީގެުުބައި-އިލެކްޝަނުގައިުު،ވޓުކަރުދާހުގައިު އަމިއްލައަ ް
މަސައްކަ ް
ތގައިު ވޓުލާފައިވާު
ތންު ނުކުޅެދިގެންވާުުމީހުންގެު ގޮ ު
ފާހަގަޖެހުމަށްު ޖިސްމާނީު ގޮ ު

ތ
ށގެުއިންސައް ަ
ތބިުފޮ ީ
މީހުންު ި

ތ
ށގެުއިންސައް ަ
ތބިުފޮ ީ
މީހުންު ި

.6

.5
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ގ ބައި-އިލެކޝަނ ރިޕޯޓ  2 -ޖުލައި 2022
ގ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީ ެ
ވށަފަރު ،ށ.ޅައިމަގު ،ށ.ކޮމަނޑޫ ،ކ.ތުލުސދޫ އަދި އއ.ތޮއޑޫ އަނހެނުނ ެ
| ހއަ .

| އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނ

ތާވަލު  : 8ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައޤު ލިބިފައިވާ މީހުނނާއި ވޯޓުދިނ މީހުނގެ ޚުލާސާ
ELIGIBLE VOTERS SUMMARY
ަ
ރ ޮ
ކ ި
މސައކަތ ު
މ ީ
ކ ާ
ޓއަށ

ށަ .
ޅ ި
އ ަ
މ ު
ގ އަނ ެ
ހނުނ ެ
ގ ަ
ތރައ ީ
ޤއަށ

ަ
މސައކަތ ު
ކ ާ
ރ ޮ
ކ ި
މ ީ
ޓއަށ

ށޮ .
ކމަނ ޫ
ޑ އަނ ެ
ހނުނ ެ
ގ ަ
ތރައ ީ
ޤއަށ

ަ
މސައކަތ ު
ކ ާ
ރ ޮ
ކ ި
މ ީ
ޓއަށ

ކު .
ތލުސ ޫ
ދ އަނ ެ
ހނުނ ެ
ގ ަ
ތރައ ީ
ޤއަށ

ަ
މސައކަތ ު
ކ ާ
ރ ޮ
ކ ި
މ ީ
ޓއަށ

އއ.ތޮއ ޫ
ޑ އަނ ެ
ހނުނ ެ
ގ ަ
ތރައ ީ
ޤއަށ

ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައގު ލިބިފައިވާ

ELIGIBLE VOTERS

މީހުނ
ޖުމލަ

593

1414

1078

Total

1395

ވޯޓު ދިނ މީހުނ
ޖުމލަ
އިނސައތަ

VOTERS
258

727

631

576

43.51%

51.41%

58.53%

41.29%

Total
Percentage

ސައޙަ ވޯޓު
ޖުމލަ
އިނސައތަ

VALID VOTES
240

1319

625

562

93.02%

90.72%

99.05%

97.57%

ބާޠިލ ވޯޓު
ޖުމލަ
އިނސައތަ

Total
Percentage
INVALID VOTES

18

26

6

14

6.98%

1.79%

0.95%

2.43%

ނުދޭ ވޯޓު

Total
Percentage
NO VOTES

ޖުމލަ

-

109

-

-

Total

އިނސައތަ

-

7.49%

-

-

Percentage
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ގ ބައި-އިލެކޝަނ ރިޕޯޓ  2 -ޖުލައި 2022
ގ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީ ެ
ވށަފަރު ،ށ.ޅައިމަގު ،ށ.ކޮމަނޑޫ ،ކ.ތުލުސދޫ އަދި އއ.ތޮއޑޫ އަނހެނުނ ެ
| ހއަ .

| އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނ

ތާވަލު  : 9ކެނޑިޑޭޓުނނަށ ލިބުނު ވޯޓުގެ ތަފޞީލ
 2022ޖުލައި  2ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއވުނު ށ.ޅައިމަގު އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-
އިލެކޝަނުގައި ވާދަކުރި ކެނޑިޑޭޓުނނަށ ލިބިފައިވާ ވޯޓުގެ ތަފޞީލ
ން
ނަ ު
1

މަރޔަމ ޢަބދުﷲ
(މަރޔަމ ކޮއި)

2

ރަނިއޔާ ނަޞީރު

ސް
އެޑްރެ ު

ތު
ހައިސިއްޔަ ު

ޓު
ނުުވ ު
ލިބު ު

ތަ
އިންސައް ު

ފުރުނމާގެ  /ށ .ޅައިމަގު

ޕީ.ޕީ.އެމ

88

36.67%

ވައިޓގާލ  /ށ.ޅައިމަގު

އެމ.އެނ.ޕީ

152

63.33%

އިު-
 2022ޖުލައި  2ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއވުނު ށ.ކޮމަނޑޫ އަންހެނުންގެުތަރައްޤީއަށްުމަސައްކަތްކުރާުކޮމިޓީގެުބަ ު
ލް
ވާދަކުރިުކެންޑިޑޭޓުންނަށްުލިބިފައިވާުވޓުގެުތަފްޞީ ު
ނުގައިު ު
އިލެކްޝަ ު
ު
ން
ނަ ު

ސް
އެޑްރެ ު

ތު
ހައިސިއްޔަ ު

ޓު
ނުުވ ު
ލިބު ު

ތަ
އިންސައް ު

1

ޒަޢީމާ އާދަމ

ނާޒ  /ށ .ކޮމަނޑޫ

އެމ.އެނ.ޕީ

334

25.32%

2

ޢާއިޝަތު ވަޙީދާ

ފެމޯރާ  /ށ .ކޮމަނޑޫ

އެމ.ޑީ.ޕީ

288

21.83%

3

ޢާއިޝަތު ރަޝީދާ

ބގެ  /ށ .ކޮމަނޑޫ
ސޭ ޫ

ޕީ.ޕީ.އެމ

223

16.91%

4

ބހާ
މަރޔަމ ނަ ާ

ކަށިކެޔޮގަސދޮށުގެ  /ށ .ކޮމަނޑޫ

އެމ.ޑީ.ޕީ

200

15.16%

5

މަރޔަމ އުއމިއޔާ

ކަނޑުތިލަ  /ށ .ކޮމަނޑޫ

ޕީ.ޕީ.އެމ

274

20.77%

އިު-
 2022ޖުލައި  2ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއވުނު ކ.ތުލުސދޫ އަންހެނުންގެުތަރައްޤީއަށްުމަސައްކަތްކުރާުކޮމިޓީގެުބަ ު
ލް
ވާދަކުރިުކެންޑިޑޭޓުންނަށްުލިބިފައިވާުވޓުގެުތަފްޞީ ު
ނުގައިު ު
އިލެކްޝަ ު
ު
ޓު
ނުުވ ު
ލިބު ު

ތަ
އިންސައް ު

ން
ނަ ު

ސް
އެޑްރެ ު

ތު
ހައިސިއްޔަ ު

36.00%

1

ފާޠިމަތު ނަދާ

ސނޯ  /ކ.ތުލުސދޫ

ޕީ.ޕީ.އެމ

225

2

ސަލީމާ ޢަބދުއލަޠީފ

އުދަރެސވިލާ  /ކ .ތުލުސދޫ

އެމ.އާރު.އެމ

54

8.64%

3

މަރޔަމ ނަހޒާ

ވަޙީދުގެ  /ކ .ތުލުސދޫ

އެމ.ޑީ.ޕީ

46

7.36%

4

ޢާއިޝަތު ރަޝާދު

ވީނަސ  /ކ .ތުލުސދޫ

އަމިއލަ ގޮތުނ

300

48.00%

އިު-
 2022ޖުލައި  2ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއވުނު އއ.ތޮއޑޫ އަންހެނުންގެުތަރައްޤީއަށްުމަސައްކަތްކުރާުކޮމިޓީގެުބަ ު
ލް
ވާދަކުރިުކެންޑިޑޭޓުންނަށްުލިބިފައިވާުވޓުގެުތަފްޞީ ު
ނުގައިު ު
އިލެކްޝަ ު
ު
ން
ނަ ު

ސް
އެޑްރެ ު

ތު
ހައިސިއްޔަ ު

1

އާމިނަތު މަޖދާ

ފެރޯސ  /އއ .ތޮއޑޫ

އެމ.ޑީ.ޕީ

315

2

އާމިނަތު ޢަރީފާ

ހަލަވެލިމާގެ  /އއ .ތޮއޑޫ

ޕީ.ޕީ.އެމ

247

20

ޓު
ނުުވ ު
ލިބު ު

ތަ
އިންސައް ު
56.05%
43.93%
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އިނތިޚަބުގައި ވާދަކުރި ކެނޑިޑޭޓުނނަށ ލިބިފައިވާ ވޯޓުގެ އިނސައތަ

ތ
ތކުރާުކޮމިޓީގެުބައި-އިލެކްޝަނުގައިުކެންޑިޑޭޓުންނަށްުލިބުނުުވޓުގެުއިންސައް ުަ
ތރައްޤީއަށްުމަސައްކަ ް
ު2022ު.8ޖުލައިުު2ވީުހޮނިހިރުދުވަހުުބޭއްވުނުުއަންހެނުންގެު ަ

21

ގ ބައި-އިލެކޝަނ ރިޕޯޓ  2 -ޖުލައި 2022
ގ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީ ެ
ވށަފަރު ،ށ.ޅައިމަގު ،ށ.ކޮމަނޑޫ ،ކ.ތުލުސދޫ އަދި އއ.ތޮއޑޫ އަނހެނުނ ެ
| ހއަ .

| އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނ

 .19ނިނމުނ
 2022ޖުލައި  2ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއވުނު ،ހއ.ވަށަފަރު ،ށ.ޅައިމަގު ،ށ.ކޮމަނޑޫ ،ކ.ތުލުސދޫ އަދި އއ.ތޮއޑޫ އަނހެނުނގެ

ބ ކަލަނޑަރުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ
ބއި-އިލެކޝަނގެ އެނމެހައި މަސައކަތތައ ،އިނތިޚާ ު
ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ ަ
ވަގުތުތަކުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަކުރެވިގެނ ދިޔައެވެ.
ބރަކު
ބބުނ ހއ .ވަށަފަރު އަނހެނުނގެ ކޮމިޓީއަށ މެނ ަ
ބ ކުރަނޖެހޭ ޢަދަދަށ ކެނޑިޑޭޓުނ ކުރިމަތި ލުމުގެ ސަ ަ
އިނތިޚަ ު
ބގެ މަސައކަތތައ ނިނމަލެވުމާއި
ބ އިޢުލާނު ކުރެވުނު އަނެއ  4ދާއިރާގެ އިނތިޚާ ު
ބ ވިއެވެ .އަދި އިނތިޚަ ު
އިނތިޚާ ު
ބގެ އެނމެހާ ކަނތައތައ އަމާނކަމާއި އޮމާނކަމާއި އެކު ކުރިޔަށ ގެނދިޔުމުގައި ،އޮފިޝަލުނގެ
ހަމައަށވެސ އިނތިޚާ ު
ބރުނގެ އިތުރުނ ،އިލެކޝަނސ
ބގެ ކޯޑިނޭޓަރުނ އަދި ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ މެނ ަ
ގޮތުގައި ހަރަކާތތެރިވި ފަރާތތަކާއި އިނތިޚާ ު
ބރަ މަސައކަތ ފާހަގަ ކުރަނ ޖެހެއެވެ .އަދި
ބރުނގެ ޙިކމަތތެރިު ،
ކޮމިޝަނުގެ ހުރިހާ މުވައޒަފުނނާއި ކޮމިޝަނުގެ މެނ ަ
ބ
ބތަކާއި ގުޅޭ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކަށ އަހުލުވެރި ،އިނތިޚާ ީ
މި މަސައކަތުގައި ހަރަކާތތެރިވާ ފަރަތތަކަކީ ،އިނތިޚާ ު
ބގެ ކޮނމެ މަރުޙަލާއެއގައި ވސ ވަނީ ފެނިގެނ ގޮސފައެވެ.
ބޔަކަށ ވުމުގެ ފައިދާ ،އިނތިޚާ ު
ނިޒާމަށ ފަރިތަ ަ
ބލިކަމެއނެތި އުޅުނު އެނމެހާ ފަރާތތަކުނ ކުރި
އެހެނކަމުނ ،މި މުހިނމު މަސައކަތުގައި ފޫހިކަމެއ ،ވަރު ަ

މަސައކަތުގެ

ބރުނގެ ފަރާތުނ ޝުކުރު ދަނނަވަމެވެ .އަދި މި ޝުކުރުގައި،
އަގު ވަޒަނކޮށ ،އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނގެ ހުރިހާ މެނ ަ
ބރުތައ،
ބގެ މަޢުލޫމާތާއި ޚަ ަ
ބލެހެއޓި ދިވެހި ފުލުހުނގެ ޚިދުމަތުގެ އިތުރުނ ،އިނތިޚާ ު
ބގެ ސަލާމަތާއި ރައކާތެރިކަނ ެ
އިނތިޚާ ު
ބގެ
ތާޒާކަމާއެކު ރައޔިތުނނާ ހަމައަށ ވާޞިލކޮށދިނ ،މީޑިއާގެ އެނމެހައި ފަރާތތަކާއި ،އެކި ގޮތގޮތުނ މި އިނތިޚާ ު
މަސައކަތތަކަށ އެހީތެރިވެދެއވި ސަރުކާރުގެ އޮފީސތަކުގެ ވެރިނނާއި އަމިއލަ ފަރާތތައ ވެސ ޝާމިލކުރަމެވެ.

 22ޞަފަރު

1444

ބރު 2022
 18ސެޕޓެނ ަ

22

ގ ބައި-އިލެކޝަނ ރިޕޯޓ  2 -ޖުލައި 2022
ގ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީ ެ
ވށަފަރު ،ށ.ޅައިމަގު ،ށ.ކޮމަނޑޫ ،ކ.ތުލުސދޫ އަދި އއ.ތޮއޑޫ އަނހެނުނ ެ
| ހއަ .

| އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނ

 2022ޖުލައި  2ވީ ހޮނިހިރުދުވަހު ބޭއވުނު ،ހއ.ވަށަފަރު ،ށ.ޅައިމަގު ،ށ.ކޮމަނޑޫ ،ކ.ތުލުސދޫ އަދި އއ.ތޮއޑޫ
އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކޝަނގެ އިނތިޚާބު ރިޕޯޓ ކޮމިޝަނުނ ފާސކުރެއވުމަށ
ނިނމެވުނ:
ޝާއިޢުކުރުމަށ ނިނމީ:
ފުއާދު ތައުފީޤ

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސ

ބ ޢަބދުއރަޙީމ
ބ ު
އޒ .އިސމާޢީލ ޙަ ީ

ބ ރައީސ
ކޮމިޝަނުގެ ނާއި ު

ޢަލީ ނަޝާޠު

ބރު
ކޮމިޝަނުގެ މެނ ަ

ޑރ .މުޙައމަދު ޒާހިރު

ބރު
ކޮމިޝަނުގެ މެނ ަ

މުޙައމަދު ޢާޞިފ

ބރު
ކޮމިޝަނުގެ މެނ ަ

ޙަސަނ ޒަކަރިއޔާ

ސެކރެޓަރީ ޖެނެރަލ

ޗެކކުރީ:
ޢާއިޝަތު ޝައފާފ

ޑިރެކޓަރ

އަބދުﷲ އުނައިސ

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކޓަރ

ތައޔާރުކުރީ:
އިބރާހީމ ޝާހީނ

23

އޮފިސަރ

ގ ބައި-އިލެކޝަނ ރިޕޯޓ  2 -ޖުލައި 2022
ގ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީ ެ
ވށަފަރު ،ށ.ޅައިމަގު ،ށ.ކޮމަނޑޫ ،ކ.ތުލުސދޫ އަދި އއ.ތޮއޑޫ އަނހެނުނ ެ
| ހއަ .

| އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނ

 .20ޖަދުވަލު 1 -
 2022ޖުލައި  2ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއވުނު ހއ .ވަށަފަރު ،ށ .ޅައިމަގު ،ށ .ކޮމަނޑޫ ،ކ .ތުލުސދޫ އަދި
ބއި-އިލެކޝަނާއި ގުޅިގެނ ކުރެވިފައިވާ އިޢުލާނތަކުގެ
އއ.ތޮއޑޫ އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ ަ
ތަފޞީލު
ތަފޞީލ
ހއ .ވަށަފަރު ،ށ .ޅައިމަގު ،ށ .ކޮމަނޑޫ ،ކ .ތުލުސދޫ އަދި އއ.
ތޮއޑޫ

އަނހެނުނގެ

ތަރައޤީއަށ

މަސައކަތކުރާ

ކޮމިޓީގެ

ތާރީޚ

ނަނބަރު

 17މޭ 2022

(IUL)38-DA/38/2022/138

ބައި-

އިލެކޝަނ ބޭއވުމަށ ނިނމައި ،އިނތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށ ފުރުޞަތު
ހުޅުވާލުނ.
ހއ .ވަށަފަރު ،ށ .ޅައިމަގު ،ށ .ކޮމަނޑޫ ،ކ .ތުލުސދޫ އަދި އއ.
ތޮއޑޫ

އަނހެނުނގެ

ތަރައޤީއަށ

މަސައކަތކުރާ

ކޮމިޓީގެ

 18މޭ 2022

(IUL)38-CB/38/2022/142

ބައި-

އިލެކޝަނގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައޤު ލިބިފައިވާ މީހުނގެ ލިސޓު
ޢާނމުކޮށ ،ލިސޓަށ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށ ހުޅުވާލުނ.
ހއ .ވަށަފަރު ،ށ .ޅައިމަގު ،ށ .ކޮމަނޑޫ ،ކ .ތުލުސދޫ އަދި އއ.
ތޮއޑޫ

އަނހެނުނގެ

ތަރައޤީއަށ

މަސައކަތކުރާ

ކޮމިޓީގެ

 29މޭ 2022

(IUL)38-AA/38/2022/149

ބައި-

އިލެކޝަނާ ގުޅިގެނ ހުށަހެޅޭ މައސަލަ/ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ އިނތިޒާމު
ހަމަޖެހިފައިވާގޮތ ،އާނމު ކުރުނ.
ށ .ޅައިމަގު ،ށ .ކޮމަނޑޫ ،ކ .ތުލުސދޫ އަދި އއ .ތޮއޑޫ އަނހެނުނގެ

 2ޖޫނ 2022

(IUL)38-CB/38/2022/159

ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކޝަނުގައި ވާދަކުރާ
ކެނޑިޑޭޓުނ ގުރުއަތު ނެގުމާ ނަނ ތަރުތީބު ކުރުމަށ ހަމަޖެހިފައިވާ
ތާރިޚާއި ވަގުތު އިޢުލާނ ކުރުނ
ހއ .ވަށަފަރު ،އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީއަށ

 2ޖޫނ 2022

(IUL)38-CA/38/2022/161

އިނތިޚާބަކާނުލައި މެނބަރަކު އިނތިޚާބު ވެފައިވާކަނ އާނމު ކުރުނ.
ށ .ޅައިމަގު ،ށ .ކޮމަނޑޫ ،ކ .ތުލުސދޫ އަދި އއ .ތޮއޑޫ އަނހެނުނގެ

 4ޖޫނ 2022

(IUL)38-CA/38/2022/168

ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކޝަނުގައި ވޯޓުފޮށި
ބަހައޓާނެ ތަނތަނާއި ވޯޓުލާ ސަރަޙައދުގެ ތަފޞީލ އާނމު ކުރުނ
ށ .ޅައިމަގު އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-

 4ޖޫނ 2022

(IUL)38-CA/38/2022/165

އިލެކޝަނުގައި ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓުނ ނަނތައ ތަރުތީބު ވެފައިވާގޮތ
އިޢުލާނ ކުރުނ
ށ .ކޮމަނޑޫ އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-

 4ޖޫނ 2022

(IUL)38-CA/38/2022/164

އިލެކޝަނުގައި ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓުނ ނަނތައ ތަރުތީބު ވެފައިވާގޮތ
އިޢުލާނ ކުރުނ
ކ .ތުލުސދޫ އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-

 4ޖޫނ 2022

(IUL)38-CA/38/2022/166

އިލެކޝަނުގައި ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓުނ ނަނތައ ތަރުތީބު ވެފައިވާގޮތ
އިޢުލާނ ކުރުނ

24

ގ ބައި-އިލެކޝަނ ރިޕޯޓ  2 -ޖުލައި 2022
ގ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީ ެ
ވށަފަރު ،ށ.ޅައިމަގު ،ށ.ކޮމަނޑޫ ،ކ.ތުލުސދޫ އަދި އއ.ތޮއޑޫ އަނހެނުނ ެ
| ހއަ .

| އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނ

އއ .ތޮއޑޫ އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-

 4ޖޫނ 2022

(IUL)38-CA/38/2022/167

އިލެކޝަނުގައި ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓުނ ނަނތައ ތަރުތީބު ވެފައިވާގޮތ
އިޢުލާނ ކުރުނ
ށ .ޅައިމަގު ،ށ .ކޮމަނޑޫ ،ކ .ތުލުސދޫ އަދި އއ .ތޮއޑޫ އަނހެނުނގެ

 5ޖޫނ 2022

(IUL)38-CA/38/2022/160

ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކޝަނުގެ ވޯޓުނެގުނ
އޮނނަ ދުވަހު ވޯޓު ނެގުމާއި ،ވޯޓު ގުނުމުގެ ކަނތައތައ ހިނގާ،ނުހިނގާ
ގޮތ ބެލުމަށ ކެނޑިޑޭޓުނގެ މަނދޫބުނގެ ގޮތުގައި މީހުނ އައޔަނ
ކުރުމަށ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުނ.
ށ .ޅައިމަގު ،ށ .ކޮމަނޑޫ ،ކ .ތުލުސދޫ އަދި އއ .ތޮއޑޫ އަނހެނުނގެ

 5ޖޫނ 2022

(IUL)38-CA/38/2022/162

ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކޝަނުގެ ވޯޓުނެގުނ
އޮނނަ ދުވަހު ވޯޓު ނެގުމާއި ،ވޯޓު ގުނުމުގެ ކަނތައތައ ހިނގާ ،ނުހިނގާ
ގޮތ

ބެލުމަށ

މޮޏިޓަރުނގެ

ގޮތުގައި

ހަރަކާތތެރިވާނ

ބޭނުނވާ

ފަރާތތަކަށ ،ރަޖިސޓަރީ ވުމަށ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުނ.
ށ .ޅައިމަގު ،ށ .ކޮމަނޑޫ ،ކ .ތުލުސދޫ އަދި އއ .ތޮއޑޫ އަނހެނުނގެ

 5ޖޫނ 2022

(IUL)38-CA/38/2022/163

ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކޝަނުގެ ވޯޓުނެގުނ
އޮނނަ ދުވަހު ވޯޓު ނެގުމާއި ،ވޯޓު ގުނުމުގެ ކަނތައތައ ހިނގާ ،ނުހިނގާ
ގޮތ

ބެލުމަށ

އޮބޒާވަރުނގެ

ގޮތުގައި

ހަރަކާތތެރިވާނ

ބޭނުނވާ

ފަރާތތަކަށ ،ރަޖިސޓަރީ ވުމަށ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުނ.
ށ .ޅައިމަގު ،ށ .ކޮމަނޑޫ ،ކ .ތުލުސދޫ އަދި އއ .ތޮއޑޫ އަނހެނުނގެ  16ޖޫނ 2022

(IUL)38-DB/38/2022/172

ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކޝަނުގައި ވޯޓުލާނ
ރަޖިސޓަރީ

ވެފައިވާތަނނޫނ

އެހެނތަނެއގައި

ވޯޓުލުމަށޓަކައި

ރަޖިސޓަރީ ވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުނ.
ށ .ޅައިމަގު ،ށ .ކޮމަނޑޫ ،ކ .ތުލުސދޫ އަދި އއ .ތޮއޑޫ އަނހެނުނގެ

 26ޖޫނ 2022

(IUL)38-DB/38/2022/196

ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކޝަނުގައި ވޯޓުދިނުމުގެ
ޙައޤު ލިބިފައިވާ މީހުނގެ ފައިނަލ ލިސޓުގައި ކެނޑިޑޭޓުނގެ ފަރާތުނ
ސޮއިކުރުމަށ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުނ.
ށ .ޅައިމަގު ،ށ .ކޮމަނޑޫ ،ކ .ތުލުސދޫ އަދި އއ .ތޮއޑޫ އަނހެނުނގެ

 26ޖޫނ 2022

(IUL)38-CB/38/2022/197

ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކޝަނުގައި ވޯޓުދިނުމުގެ
ޙައޤު ލިބިފައިވާ މީހުނގެ ފައިނަލ ލިސޓު އާނމު ކުރުނ
ށ .ޅައިމަގު ،ށ .ކޮމަނޑޫ ،ކ .ތުލުސދޫ އަދި އއ .ތޮއޑޫ އަނހެނުނގެ
ތަރައޤީއަށ

މަސައކަތކުރާ

ކޮމިޓީގެ

 29ޖޫނ 2022

(IUL)38-CA/38/2022/198

ބައި-އިލެކޝަނގައި

ވޯޓުނެގުމަށޓަކައި ވޯޓު ކަރުދާސ ޗާޕ ކުރެވުނު ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާނމު
ކުރުނ.
 2022ޖުލައި  2ވީ ހޮނިހިރުދުވަހު ބޭއވުނު ށ.ޅައިމަގު ުއަނހެނުނގެ

 4ޖުލައި 2022

(IUL)38-CA/38/2022/203

ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކޝަނގެ ރަސމީ ނަތީޖާ

25

ގ ބައި-އިލެކޝަނ ރިޕޯޓ  2 -ޖުލައި 2022
ގ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީ ެ
ވށަފަރު ،ށ.ޅައިމަގު ،ށ.ކޮމަނޑޫ ،ކ.ތުލުސދޫ އަދި އއ.ތޮއޑޫ އަނހެނުނ ެ
| ހއަ .

| އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނ

 2022ޖުލައި  2ވީ ހޮނިހިރުދުވަހު ބޭއވުނު ށ.ކޮމަނޑޫ ުއަނހެނުނގެ

 4ޖުލައި 2022

(IUL)38-CA/38/2022/205

ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކޝަނގެ ރަސމީ ނަތީޖާ
 2022ޖުލައި  2ވީ ހޮނިހިރުދުވަހު ބޭއވުނު އއ.ތޮއޑޫ ުއަނހެނުނގެ

 4ޖުލައި 2022

(IUL)38-CA/38/2022/207

ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކޝަނގެ ރަސމީ ނަތީޖާ
 2022ޖުލައި  2ވީ ހޮނިހިރުދުވަހު ބޭއވުނު ކ.ތުލުސދޫ ުއަނހެނުނގެ

 4ޖުލައި 2022

(IUL)38-CA/38/2022/208

ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކޝަނގެ ރަސމީ ނަތީޖާ

ު

26

ގ ބައި-އިލެކޝަނ ރިޕޯޓ  2 -ޖުލައި 2022
ގ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީ ެ
ވށަފަރު ،ށ.ޅައިމަގު ،ށ.ކޮމަނޑޫ ،ކ.ތުލުސދޫ އަދި އއ.ތޮއޑޫ އަނހެނުނ ެ
| ހއަ .

| އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނ

 .21ޖަދުވަލު 2 -
ޝަނަށްު
އިު-އިލެކް ު
 2022ޖުލައި  2ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއވުނު އަންހެނުންގެުތަރައްޤީއަށްުމަސައްކަތްކުރާުކޮމިޓީގެުބަ ު
ން
ކުރިމަތިލައިު،އިންތިޚާބަކާުނުލައިުއިންތިޚާބުުވެފައިވާުމެންބަރު ު
ދާއިރާ

ފުރިހަމަ ނަނ

ދާއިމީ އެޑރެސ

ހއ .ވަށަފަރު

ޒުހާ އިބރަހީމ

ނިއުފޯސ ،ހއ.ވަށަފަރު

ހައިސިއޔަތު

ޕީ.ޕީ.އެމ.
ު
ު

 .22ޖަދުވަލު 3 -
 2022ޖުލައި  2ވީ ހޮނިހިރުދުވަހު ބޭއވުނު އަނހެނުނގެ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކޝަނގައި
ވާދަކޮށ އިނތިޚާބުވެފައިވާ މެނބަރު.
ދާއިރާ

ފުރިހަމަ ނަނ

ދާއިމީ އެޑރެސ

ށ.ޅައިމަގު

މަރޔަމ ޒުހުރާ

ވައިޓގާލ  /ށ.ޅައިމަގު

ށ.ކޮމަނޑޫ ()1

ޒަޢީމާ އާދަމ

ނާޒ  /ށ .ކޮމަނޑޫ

ށ.ކޮމަނޑޫ ()2

ޢާއިޝަތު ވަޙީދާ

ފެމޯރާ  /ށ .ކޮމަނޑޫ

ކ.ތުލުސދޫ

ޢާއިޝަތު ރަޝާދު

ވީނަސ  /ކ .ތުލުސދޫ

އއ.ތޮއޑޫ

އާމިނަތު މަޖދާ

ފެރޯސ  /އއ.ތޮއޑޫ

ހައިސިއޔަތު

އެމ.ޑީ.ޕީ

އެމ.އެނ.ޕީ

އެމ.ޑީ.ޕީ
އަމިއލަގޮތުނ

އެމ.ޑީ.ޕީ

27

ގ ބައި-އިލެކޝަނ ރިޕޯޓ  2 -ޖުލައި 2022
ގ ތަރައޤީއަށ މަސައކަތކުރާ ކޮމިޓީ ެ
ވށަފަރު ،ށ.ޅައިމަގު ،ށ.ކޮމަނޑޫ ،ކ.ތުލުސދޫ އަދި އއ.ތޮއޑޫ އަނހެނުނ ެ
| ހއަ .
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