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 3 | ހއ.ަވށަފަރު، ށ.ޅައިމަުގ، ށ.ކޮމަނ ޑޫ، ކ.ތުލުސ ދޫ އަދި އއ.ތޮއ ޑޫ އަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ ކޮމިޓީެގ ބައި- އިލެކ ޝަނ   ރިޕޯޓ   -  2 ޖުލައި 2022         | އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނ  
 

 ފެށުނ   .1
 

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

  ގެހއ.ވަށަފަރު، ށ.ޅައިމަގު، ށ.ކޮމަނ ޑޫ، ކ.ތުލުސ ދޫ އަދި އއ.ތޮއ ޑޫ އަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ ކޮމިޓީމިއީ،  

މެނ ަބރުނ     ހުސ ވެފައިވާ ކުރުމަށ ޓަކައި،  ގޮނޑިތަކަށ   ަބއިހޮނިހިރުވީ    2ޖުލައި    2022އިނ ތިޚާުބ  ޭބއ ވުނު  - ދުވަހު 

 ލެކ ޝަނ ގެ ކަނ ކަނ  ހިނގާދިޔަގޮތުގެ ތަފ ޞީލ  ރިޕޯޓެވެ.އި

 އިނ ތިޚާބަށ  ކުރިމަތިލުމަށ  ހުޅުވާލުމާއި އިނ ތިޚާބުގެ އަމަލީ މަސައ ކަތ  ފެށުނ   .2

ށ.ކޮމަނ ޑޫ، ކ.ތުލުސ ދޫ އަދި އއ.ތޮއ ޑޫ  މުގެ ސަަބުބނ  ހުސ ވެފައިވާ ހއ.ވަށަފަރު، ށ.ޅައިމަގު،  މެނ ަބރުނ  އިސ ތިއުފާދިނު

 2022، އިލެކ ޝަނ -އިނ ތިޚާުބކުރުމަށ  ާބއ ވާ ަބއި  ނ މެނ ަބރުތަކަށ   ގެ ގޮނޑިއަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ ކޮމިޓީ

 ނ މުކޮށ  އިޢުލާނު ކުރެވުނެވެ. އާ މިކަނ  ދުވަހުއަނ ގާރަ ވީ 17 މޭ 2022ވާ ހޮނިހިރުދުވަހު ޭބއ ވުމަށ  ނިނ މައި،  2 ޖުލައި

 

އަށ     16:00އިނ     8:00ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ    2ޖުލައި    2022ވޯޓު ނެގުނ  ކުރިއަށ  ގެނ ދާނީ    އަދި މި އިނ ތިޚާުބގެ

 ނ މުކޮށ  އިޢުލާނ  ކުރެވުނެވެ.އާވެސ  ކަމަށ 

 

 

 

 ކެނ ޑިޑެސީގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވުނު މުއ ދަތު 

އިލެކ ޝަނ   - އަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ ކޮމިޓީ ބައި 
 އއ.ތޮއ ޑޫ އަދި    ހއ.ވަށަފަރު، ށ.ޅައިމަގު ށ.ކޮމަނ ޑޫ، ކ.ތުލުސ ދޫ 

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

 ގައި 1ޖަދުަވލު އިނ ތިޚާބަށ  ކުރިމަތިލުމަށ  ހުޅުާވލައި، ކޮށ ފައިާވ އިޢުލާނ ެގ ތަފ ޞީލު 

 



 4 | ހއ.ަވށަފަރު، ށ.ޅައިމަުގ، ށ.ކޮމަނ ޑޫ، ކ.ތުލުސ ދޫ އަދި އއ.ތޮއ ޑޫ  އަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި -އިލެކ ޝަނ  ރިޕޯޓ  -  2 ޖުލައި 2022       | އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނ  
 

   އިނ ތިޚާބާ ބެހޭ ޝަކުވާ ބެލުނ   .3

ގުޅޭގޮތުނ   އިނ ތިޚާާބ ކޮމިޝަނ ގެ  ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ  ފޯމު،  ހުށަހަޅާ  މައ ސަލަ   / މެދުވެރިކޮށ   "ޝަކުވާ  އިނ  އީމެއިލ "     

ދުވަހު   އެ  ހަމަޖެހިފައިވަނީ،  ަބލައިގަތުމަށ   ދުވަހުގެ ޝަކުވާ  ނެގި  ވޯޓު  އަދި  ހަމަޖެއ ސުނެވެ.  އިނ ތިޒާމު  ަބލައިގަތުމުގެ 

ކު އިޢުލާނ   ނަތީޖާ  ވަގުތީ  ފެށުނީއ ސުރެނ   ރުމާ  ވޯޓުނަގަނ  

 ދިމާވާ  މަރުކަޒުތަކުގައި  ވޯޓުލާ  ،ދުވަހު  ނަގާ  ވޯޓު  ހަމައަށެވެ.

  ވެރިޔާއަށ    ފޮށީގެ  ވޯޓު  ސީދާ  ޙައ ލުކުރުމަށ ޓަކައި  މައ ސަލަތައ 

 އިލެކ ޝަނ ސ   އަދި  ހުށަހެޅޭނެ އިނ ތިޒާމ   މައ ސަލަ/    ޝަކުވާ

  އީމެއިލ  "  ފޯމު  ހުށަހަޅާ  މައ ސަލަ/    ޝަކުވާ"  ،ކޮމިޝަނަށ 

 ހުށަހެޅޭނެ އިނ ތިޒާމު ހަމަޖެއ ސުނެވެ. ،މެދުވެރިކޮށ  ވެސ 

  އެއ  ޝަކުވާ  ފުރުޞަތުގައި އެއ ވެސ  ފަރާތަކުނ  އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނަށ އިނ ތިޚާާބ ގުޅިގެނ  ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށ  ހުޅުވާލި  

 ފައެއ  ނުވެއެވެ. ޅާމައ ސަލައެއ  ހުށަހަކަށ  ޝަރުޢީ ކޯޓަ މި އިނ ތިޚާުބގެ އެއ ވެސ  ކަމަކާ ގުޅިގެނ  ހުށަހަޅާފައެއ  ނުވެއެވެ. 

 

 

 ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާމެދު ނިނ މިގޮތ  އެނ ގުނ    ޅުވާލުމާއި، ޓުނ ގެ ގޮތުގައި ކުރިމަތިލުމަށ  ހު ކެނ ޑިޑޭ  .4
 

ހުށަހެޅި އިނ ތިޚާުބގައި ވާދަކުރުމަށ  އެދި އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނަށ     އިނ ތިޚާަބށ  ކުރިމަތިލުމަށ  ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި،

ަބލައިގަނެ، ވުމުގެވެސ ތައ ފަރާތ   ހުރިހާކުރިމަތިލާފައިވާ    ފޯމުތައ   ކެނ ޑިޑޭޓަކަށ   ފުރިހަމަވާތީ،  ،  އެފަރާތ ތަކުގެ   ޝަރުޠު 

 މުނ  ވަނީ އެނ ގިފައެވެ. ޔުގައި ލިގެ ތެރޭއެކަނ  އެ ފަރާތ ތަކަށ  ޤާނޫނުގައި ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާ މުއ ދަތު ކެނ ޑިޑެސީ ަބލައިގަނެ،

: ކެނ ޑިޑޭޓުނ  ކުރިމަތިލާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފ ޞީލ    2ތާވަލު    

  : އިނ ތިޚާބަށ  އެކުލަވާލެވުނު ޤައުމީ   1ތާވަލު  
 ކޮމ ޕ ލެއިނ ސ  ބިއުރޯ 

 މުޙައ މަދު އަނީލ   ފާޟިލ އަލ   ރެކ ޓަރޑި .1

 ޚުޒައިމާ ތައުފީޤު  ރެކ ޓަރ އަލ އުސ ތާޛާޑެިޕއުޓީ ޑި .2

  އަލ އުސ ތާޛާ ޢާއިޝަތު ޝީނާ .3

 ދާއިރާ 
 އިނ ތިޚާބު 

 ކުރަނ ޖެހޭ ޢަދަދު 
 ދަދު ޢަ ކުރިމަތިލީ 

 1 1 ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ ކޮމިޓީ ހއ.ވަށަފަރު އަނ ހެނުނ ގެ 
 2 1 ށ.ޅައިމަގު އަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ ކޮމިޓީ 
 5 2 ށ.ކޮމަނ ޑޫ އަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ ކޮމިޓީ 
 4 1 ކ.ތުލުސ ދޫ އަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ ކޮމިޓީ 

 2 1 އަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ ކޮމިޓީ އއ.ތޮއ ޑޫ 

 ގައ1ިޖަދުަވލު ާވ ހުށަހެޅުމުެގ ނިޒާމު ޤާއިމުކޮށ ، އެކަނ  އާނ މުކޮށ ، ކޮށ ފައިާވ އިޢުލާުނެގ ތަފ ޞީލ  ުގޅިެގނ  ޝަކު  އިނ ތިޚާބާ

 



 5 | ހއ.ަވށަފަރު، ށ.ޅައިމަުގ، ށ.ކޮމަނ ޑޫ، ކ.ތުލުސ ދޫ އަދި އއ.ތޮއ ޑޫ  އަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި -އިލެކ ޝަނ  ރިޕޯޓ  -  2 ޖުލައި 2022       | އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނ  
 

 އިނ ތިޚާބަކާ ނުލާ ހޮވުނު ފަރާތ ތައ  އިޢުލާނުކުރުނ   .5
ޭބއ ވުނު  2ޖުލައި    2022 ހޮނިހިރުދުވަހު  އއ.ތޮއ ޑޫ   ވީ  އަދި  ކ.ތުލުސ ދޫ  ށ.ކޮމަނ ޑޫ،  ށ.ޅައިމަގު،  ހއ.ވަށަފަރު، 

ކޮމިޓީގެ   މަސައ ކަތ ކުރާ  ތަރައ ޤީއަށ   ގޮތުގައިށ   ަބއިނ ތިޚާ އަނ ހެނުނ ގެ  ހުޅުވާލެވުނު    ކެނ ޑިޑޭޓުނ ގެ  ކުރިމަތިލުމަށ  

ކޮމިޓީ މަސައ ކަތ ކުރާ  ތަރައ ޤީއަށ   އަނ ހެނުނ ގެ  ހއ.ވަށަފަރު  އިނ ތިޚަުބކުރަނ ޖެހޭ  ކުރިމަތިލާފައިވަނީ    އަށ ފުރުޞަތުގައި، 

ުބގެ ސައ ކަތ ކުރާ ކޮމިޓީގެ އިނ ތިޚާއަދަދަށ  ކަމަށ ވާތީ، އިނ ތިޚާަބށ  ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތ ، އަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤީއަށ  މަ

ޢާނ މުކޮށ     ވީ ުބރާސ ފަތިދުވަހު  2ޖޫނ     2022  ވަނަ މާއ ދާގައި ވާގޮތުގެ މަތީނ ، އިނ ތިޚާުބވެފައިވާކަނ ،  42ޤަވާއިދުގެ  

 އަނ ގާ އިޢުލާނު ކުރެވުނެވެ. 

\ 

 ނ  ޓުނ ގެ ނަނ ތައ  ތަރުތީބުކުރު ކެނ ޑިޑޭ  .6
 

މުގެ ސަަބުބނ  ހުސ ވެފައިވާ ށ.ޅައިމަގު، ށ.ކޮމަނ ޑޫ، ކ.ތުލުސ ދޫ އަދި އއ.ތޮއ ޑޫ އަނ ހެނުނ ގެ މެނ ަބރުނ  އިސ ތިއުފާދިނު

- ަބއި  ވީ ހޮނިހިރުދުވަހު ޭބއ ވުނު  2ޖުލައި    2022  އިނ ތިޚާުބ ކުރުމަށ   މެނ ަބރުނ އަށ   ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ ކޮމިޓީ

 ވީ   4ޖޫނ     2022ތުލުނ  ޭބއ ވުނީ  އަގުރު  ،ކެނ ޑިޑޭޓުނ ގެ ނަނ ތައ  ތަރުތީުބކުރުމަށ ޓަކައިލެކ ޝަނަށ  ކުރިމަތިލާފައިވާ  އި

ތައ  ކުރިއަށ ދާނެ ރަސ މިއ ޔާތު  މި  ނ ސިލެއ ގެ އިދާރާގަ އެވެ.  އުއެ ކޮމިޓީއެއ  ނިސ ަބތ ވާ ކަގައި   11:00  ގެދުވަހުހޮނިހިރު

ނ   އ ވު ވަނީ އާނ މު ކުރެވިފައެވެ. އަދި މި ރަސ މިއ ޔާތުތަކަށ  ވަޑައިގެނ ދެ  ވީ ުބރާސ ފަތި ދުވަހު  2ޖޫނ     2022  ، ވަގުތާއި ތަނ 

ކެނ ޑިޑޭޓުނ  ތަރުތީުބ  ފަހު،    ތަށ އަގުރު  އެރުވުނެވެ.ދަޢުވަތު  ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށާއި ކެނ ޑިޑޭޓުނ ގެ އިތުރުނ  މީޑިއާތަކަށ     އެދި،

 މުކޮށ  އިޢުލާނ އ ގޮތ  ހަމަ އެދުވަހު އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނުގެ ވެބ ސައިޓާއި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓ ގައި ޢާ  ވެފައިވާ

 ކުރެވުނެވެ.

 

 

 ގައި  1ކެނ ޑިޑޭޓުނ ެގ ަނނ ތައ  ތަރުތީބުކުރުމަށ  ފަހު ކުރި އިޢުލާނ  ޖަދުަވލު 

 ގައި  1ޖަދުަވލު   ތައ ކުރި އިޢުލާނ  ހަމަޖެހިފައިާވ ަވުގތާއި ތަނ  ޢާނ މު ކުރުމަށ  ތަރުތީބުކުރުމަށ  ކެނ ޑިޑޭޓުނ ެގ ަނނ ތައ  

އިޢުލާނ ެގ ތަފ ޞީލު  އިނ ތިޚާބު ެވފައިާވކަނ  އެނ ުގމަށ  ކުރިހއ.ަވށަފަރު އަނ ހެނުނ ެގ ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ ކޮމިޓީއަށ  މެނ ބަރު 

 ގައި  1ޖަދުަވލު 



 6 | ހއ.ަވށަފަރު، ށ.ޅައިމަުގ، ށ.ކޮމަނ ޑޫ، ކ.ތުލުސ ދޫ އަދި އއ.ތޮއ ޑޫ  އަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި -އިލެކ ޝަނ  ރިޕޯޓ  -  2 ޖުލައި 2022       | އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނ  
 

 ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައ ޤު ލިބިގެނ ވާ މީހުނ ގެ ރަޖިސ ޓަރީ  .7

ިބނާކޮށ  ނޭޝަ  އޮފ   ޑިޕާޓ މަނ ޓ  މައ ޗަށ   މަޢުލޫމާތުގެ  ލިިބފައިވާ  ރަޖިސ ޓ ރޭޝަނ އިނ   ވީ    2  ޖުލައި  2022  ،ނަލ  

އަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤީއަށ   ހއ.ވަށަފަރު، ށ.ޅައިމަގު، ށ.ކޮމަނ ޑޫ، ކ.ތުލުސ ދޫ އަދި އއ.ތޮއ ޑޫ  ،  ހޮނިހިރުދުވަހު ޭބއ ވުނު

ކޮމިޓީގެ   ރަޖިސ ޓަރީ  އިލެކ ޝަނ ގައި-ަބއިމަސައ ކަތ ކުރާ  މީހުނ ގެ  ލިިބގެނ ވާ  ޙައ ޤު  ދިނުމުގެ  އިލެކ ޝަނ ސ  ވޯޓު   ،

ދުވަހުއެވެ.    ުބދަވީ    18  މޭ   2022އިޢުލާނު ކުރެވުނީ  ކޮށ   އާނ މު  ކޮމިޝަނ ގެ ވެބ ސައިޓާއި ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓ ގައި

ޝަކުވާ މި  އަދި  މެދުވެރިކޮށ ،   ފޯމު 

ހުށަހެޅުމުގެ  ޝަކުވާ  ރަޖިސ ޓަރީއަށ  

ވީ    29މޭ    2022  ފުރުޞަތު

 ހުޅުވާލެވުނެވެ.އާދީއ ތަދުވަހުގެ ނިޔަލަށ  

ޙަ  ދިނުމުގެ  ވޯޓު  މީހުނ ގެ  އިނ ތިޚާުބގައި  ލިިބގެނ ވާ  ލިސ ޓުއ ޤު  ދިވެހި ސަރުކާރުގެ    ފައިނަލ   ވެބ ސައިޓާއި  ކޮމިޝަނ ގެ 

ދުވަހުއެވެ. އަދި ފައިނަލ  ރަޖިސ ޓަރީގައި ކެނ ޑިޑޭޓުނ ގެ އާދީއ ތަވީ    26ޖޫނ     2022ގެޒެޓ ގައި ޝާއިޢުކޮށ  ޢާނ މު ކުރެވުނީ،  

  2022ޔަލަށ  ހުޅުވާލައި،  ގެ ނި  14:00  ނ   10:00ދުވަހުގެ  ހޯމަވީ    27ޖޫނ     2022ފަރާތުނ  ސޮއިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު  

ކެނ ޑިޑޭޓުނ  ސޮއިކުރުމުގެ  ފައިނަލ  ރަޖިސ ޓަރީގައި  ނ މުކޮށ  އިޢުލާނު ކުރެވުނެވެ.  އާދުވަހު އެކަނ   އާދީއ ތަވީ    26  ޖޫނ 

 އެވެ.ގައިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނ ގެ މައި އިދާރާ ހަމަޖެއ ސުނީ އިނ ތިޒާމު

 

 

 

 

 

 

 

 ރަޖިސ ޓަރީއަށ  ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށ  ހުޅުވާލެވުނު މުއ ދަތު 

ހއ. ވަށަފަރު، ށ. ޅައިމަގު، ށ. ކޮމަނ ޑޫ، ކ. ތުލުސ ދޫ އަދި 
 އއ.ތޮއ ޑޫ
     14:00،  29  މޭ   2022އިނ     08:00،  18  މޭ   2022

 ގައި  1މު ކުރި އިޢުލާނ  ޖަދުަވލު އ ހުށަހެޅުމުެގ ފުރުޞަތު ހުޅުާވލައި އެކަނ  ޢާެގޒެޓުކުރެުވނު ރަޖިސ ޓަރީއަށ  ޝަކުާވ  



 7 | ހއ.ަވށަފަރު، ށ.ޅައިމަުގ، ށ.ކޮމަނ ޑޫ، ކ.ތުލުސ ދޫ އަދި އއ.ތޮއ ޑޫ  އަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި -އިލެކ ޝަނ  ރިޕޯޓ  -  2 ޖުލައި 2022       | އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނ  
 

 ރީ ވުމަށ  ހުޅުވާލުނ  ޓަ ނޫނ  އެހެނ  ތަނެއ ގައި ވޯޓުލާނ  ރަޖިސ    ރަށ    ވާ ރަށ ވެހިވެފައި  .8
 

އަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤީއަށ  ވީ ހޮނިހިރުދުވަހު ޭބއ ވުނު، ށ.ޅައިމަގު، ށ.ކޮމަނ ޑޫ، ކ.ތުލުސ ދޫ އަދި އއ.ތޮއ ޑޫ    2ޖުލައި    2022

ކޮމިޓީ ވެފައިވާތަނ ގައި  އިލެކ ޝަނ -ަބއިގެ  މަސައ ކަތ ކުރާ  ރަޖިސ ޓަރީ  ވޯޓުލުމަށ ޓަކައި   ވޯޓުލުމަށ   ތަނެއ ގައި    ނޫނ  

ވަހުގެ ުބދަދު  ވީ  22ޖޫނ    2022ނ  ފެށިގެނ     0010:  ދުވަހުގެހޮނިހިރު  ވީ  18ޖޫނ     2022ު،ރަޖިސ ޓަރީވުމުގެ ފުރުޞަތު

ރަޖިސ ޓަރީވުމަށ  އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވުނީ އިލެކ ޝަނ ސ   އޮނ ލައިނ ކޮށ     ވުނެވެ.ގެ ނިޔަލަށ  ހުޅުވާލެ  0041:

އިލެކ ޝަނ ސ   އަދި  ( މެދުވެރިކޮށެވެ.  form.elections.gov.mvރަޖިސ ޓ ރޭޝަނ  ޕޯޓަލ  )-އޮނ ލައިނ  ރީކޮމިޝަނ ގެ  

ނޫނ  އެހެނ  ތަނެއ ގައި ވޯޓުލުމަށ ޓަކައި ރަޖިސ ޓަރީވުމަށ    ރަށ ވެހިވެފައިވާ ތަނ "ހާޟިރުވެ،  އަށ   ކޮމިޝަނ ގެ މައި އިދާރާ

ހުށަހެޅުނު ހުޅުވާލެވުނު ފުރުޞަތުގައި    ހަމަޖެއ ސުނެވެ.  ވެސ   ކުރެވޭނެ އިނ ތިޒާމ ޖިސ ޓަރީ  ރަ-ހުށަހަޅައިގެނ  ރީ  "އެދޭ ފޯމު

ރީ ަބލައިގަނެ  ފޯމ ތައ   ފުރިހަމަވެފައިވާ  މަޢުލޫމާތު  ތެރެއިނ   މައުލޫމާތު ށ ރަޖިސ ޓަރކޮ-އެޕ ލިކޭޝަނ ތަކުގެ  އަދި  ދެވުނެވެ. 

ފޯމ ތައ    ފޯމު  ބާޠިލ ކޮށ ފުރިހަމަނޫނ   ސަަބާބއެކުބާޠިލ ،  ރީ  ކުރި  މިގޮތުނ   އެނ ގުނެވެ.  ރަޖިސ ޓަރ  -އެފަރާތ ތަކަށ  

 )ވިހި( ފަރާތެކެވެ.  20ކޮއ ދެވިފައިވަނީ ޖުމ ލަ 

ވެފައިވާ ގޮތުގެ ތަފ ޞީލ  ށ ވެހިވެފައި ރަށ ނޫނ  އެހެނ  ތަނެއ ގައި ވޯޓުލާނ  ރަޖިސ ޓަރީ : ރަ   3ތާވަލު    
 

ކުރި    ރަޖިސ ޓަރ - ރީ  އިރާ  ދާު
ުމީހުނ ގެ ޢަދަދު 

 9 ށ.ޅައިމަގު 

 1 ށ.ކޮމަނ ޑޫ 

8ު ކ.ތުލުސ ދޫ 

 2 އއ.ތޮއ ޑޫ 

20ު ޖުމ ލަ 
 

 

 

 

 

 ގައި 1ޖަދުަވލު ެގ އިޢުލާނ ެގ ތަފ ޞީލު ސަރަހައ ދު އަދި ޯވޓުފޮށި ބަހައ ޓާ ތަނު ޯވޓުފޮށީެގ ނަނ ބަރާއި، ޯވޓުފޮށީެގ ަނމާއި، ޯވޓުލާ



 8 | ހއ.ަވށަފަރު، ށ.ޅައިމަުގ، ށ.ކޮމަނ ޑޫ، ކ.ތުލުސ ދޫ އަދި އއ.ތޮއ ޑޫ  އަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި -އިލެކ ޝަނ  ރިޕޯޓ  -  2 ޖުލައި 2022       | އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނ  
 

 އޮފިޝަލުނ  ހަމަޖެއ ސުނ  ރަކާތ ތެރިވާނެ  ޙަ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި   .9
 

ނެގުމަށ ޓަކައި    ުބގެއިނ ތިޚާ ނިނ މުނުވައެއ )  9  ޖުމ ލަވޯޓު  ެބހެއ ޓުމަށ   ފޮށި  ެބހެއ ޓުމަށ  (  ތެރޭގައި  އަތޮޅު  އަދި  ނެވެ. 

އަދި މާލޭގައި   8ޖެހިފައިވާ ކޮނ މެ ފޮއ ޓެއ ގައި  ހަމަ )އަށެއ ( އޮފިޝަލުނ  

 ށ މަސައ ކަތ ކުރާގޮތަ)އެގާރަ( އޮފިޝަލުނ ،    11  ފޮއ ޓެއ ގައި  ަބހައ ޓާ ކޮނ މެ

އޮފިޝަލުނ   މި އިނ ތިޚާުބގައި މަސައ ކަތ ކުރާނެ    ނުނ  ނިނ މެވިއެވެ.ޝަކޮމި

އިތުރުނ ،ހަމަޖައ ސާފައިވަނީ   މުވައ ޒަފުނ ގެ  ކޮމިޝަނުގެ   އިލެކ ޝަނ  

ފުރިހަމަކޮށ ،   ތަމ ރީނ   ކައުނ ސިލ ތަކު'ކޮމިޝަނުގެ   އިނ ތިޚާާބއިގެ  ލޯކަލ  

މަސަ ތަރައ ޤީއަށ   އިނ ތިޚާުބ  އ އަނ ހެނުނ ގެ  ކޮމިޓީގެ  ގެ '2020ކަތ ކުރާ 

  ކުގެ ތެރެއިނ ނެވެ.ފައިވާ ފަރާތ ތަށ މަސައ ކަތ  ކޮ ސިޓީގައި މާލޭ ، އިނ ތިޚާުބ ޭބއ ވޭ ރަށ ރަށާއިއޮފިޝަލެއ ގެ ގޮތުގައި

 ކަރުދާސ    ވޯޓު    .10

ލިމިޓެޑާ   އިވެޓ ނޮވެލ ޓީ ޕ ރިނ ޓަރސ  އެނ ޑ  ޕަބ ލިޝަރސ  ޕ ރަ  ޗާޕުކޮށ ދިނުމަށ ، އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނާއިކަރުދާސ   ވޯޓު

ވެ.  އެއެ ފަރާތާކަރުދާސ  ޗާޕުކުރުމުގެ މަސައ ކަތ  ޙަވާލުކުރީ    ވޯޓުދެމެދު ވެފައިވާ އެއ ަބސ ވުމުގެ ދަށުނ ، މި އިނ ތިޚާުބގެ  

ތައ ޔާރު ފޮތ ތައ   ފޮތެއ ގައިފައިވަކޮށ ވޯޓުކަރުދާހުގެ  ކޮނ މެ  ހިމެނޭހެނެވެގަނޑު  25  ނީ  ވޯޓުކަރުދާހުގެ   .   ޗާޕ ކުރެވުނު 

  ވަހުއެވެ. ދުުބދަވީ  29 ޖޫނ  2022މުކޮށ  އިޢުލާނު ކުރެވިފައިވަނީ އ  ޢާށ ތަފ ޞީލ ތައ  އެނގޭގޮތަ

   ކުރި ވޯޓުކަރުދާހުގެ ތަފ ޞީލ  ޗާޕު   މި އިނ ތިޚާބުގައި :    4ތާވަލު  

ކުރެވުނެވެ.    ކަރުދާސ ކޮޅެއ  ވަކިވަކިނ  ަބލައި ޗެކ   ކަރުދާހުގައި އެއ ވެސ  މައ ސަލައެއ  ހުރިތޯ ކޮނ މެ ވޯޓު  ޗާޕ ކުރެވުނު ވޯޓު

 ވޯޓު ކަރުދާސ ތައ  ޗެކ ކުރުމުގެ މަސައ ކަތ  ނިމުމާއެކު ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައ ޤު ލިިބފައިވާ މީހުނ ގެ ލިސ ޓު ޗެކ ކޮށ  ކޮނ މެ ވޯޓު

 އުރަތަކުގައި ަބނ ދުކުރެވުނެވެ.  ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢަދަދަށ  ވޯޓު ކަރުދާސ  ސެކިއުރިޓީފޮށ ޓަކަށ  ފޮނުވުމަށ  

 ކަރުދާހުގެ އަދަދު  ދާއިރާ / ރަށުގެ ނަނ   ދާއިރާ ކޯޑު 

C10  ު598 ށ.ޅައިމަގ 

C11  ޫ1428 ށ.ކޮމަނ ޑ 
H4  ޫ1088 ކ.ތުލުސ ދ 
U1  ޫ1408 އއ.ތޮއ ޑ 

 ގައި  1ޖަދުަވލު  ެގ ތަފ ޞީލ މުކުރި އިޢުލާނު އ ޗާޕުކޮށ ފައިާވ ޯވޓު ކަރުދާހުެގ ތަފ ޞީލ  ޢާ އިނ ތިޚާބަށ މި 

 



 9 | ހއ.ަވށަފަރު، ށ.ޅައިމަުގ، ށ.ކޮމަނ ޑޫ، ކ.ތުލުސ ދޫ އަދި އއ.ތޮއ ޑޫ  އަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި -އިލެކ ޝަނ  ރިޕޯޓ  -  2 ޖުލައި 2022       | އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނ  
 

 ނަގާ މަރުކަޒުތަކަށ  ފޮނުވަނ ޖެހޭ ތަކެތި ތައ ޔާރުކޮށ  ފޮނުވުނ  ފޮށި، އަދި ވޯޓު   ވޯޓު  .11

 ވޯޓު އިލެކ ޝަނ ގައި  -ަބއި  ވީ ހޮނިހިރުދުވަހު ޭބއ ވުނު އަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ ކޮމިޓީގެ  2ޖުލައި    2022

ތަނ   ސަރަހައ ދު އަދި ވޯޓުފޮށި ަބހައ ޓާ ތަނ   ނަނ ަބރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ  ތަކުގެމަށ ޓަކައި ަބހައ ޓާ ވޯޓުފޮށިނެގު

 ލާނުމުކޮށ  އިޢުއާނ ތަފ ޞީލ ކޮށ  އެނގޭނޭފަދައިނ ، އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނުގެ ވެބ ސައިޓާއި، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓ ގައި  

  ދުވަހުއެވެ.ުބރާސ ފަތިވީ  2ޖޫނ   2022 ކޮށ ފައިވަނީ

 ފޮށިތަކުގެ މަޢުލޫމާތު   ވޯޓު :    5ތާވަލު  
 އޮފިޝަލުނ ގެ ޢަދަދު  ވޯޓު ފޮށި ބެހެއ ޓި ތަނ   ވޯޓު ފޮށީގެ ނަނ  

 8 ސ ކޫލ   ޅައިމަގު 1-ށ.ޅައިމަގު

 8 ށ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 1-ށ.ކޮމަނ ޑޫ
 8 ކޮމަނ ޑޫ ޕ ރީ ސ ކޫލ   2-ށ.ކޮމަނ ޑޫ
 8 ކ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 1-ކ.ތުލުސ ދޫ
 8 ކ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 2-ކ.ތުލުސ ދޫ
 8 ތޮއ ޑޫ ސ ކޫލ  1-އއ.ތޮއ ޑޫ
 8 ތޮއ ޑޫ ޕ ރީސ ކޫލ   2-އއ.ތޮއ ޑޫ

 11 ޢިއ ޒުއ ދީނ  ސ ކޫލ  1-މާލެ -އިލެކ ޝަނ ، އަތޮލޫ-ަބއި
 11 ޢިއ ޒުއ ދީނ  ސ ކޫލ  1-މާލެ -އިލެކ ޝަނ ، އަތޮލޫ-ަބއި

ލިޔެކިޔުނ ތައ  އަސ ލަކަށ  ަބލައިގެނ ، ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ބޭނުނ ކުރާނެ ޚާއ ޞަ    ބޭނުނ ކޮށ ފައިވާއެހެނ  އިނ ތިޚާުބތަކުގައި  

  ތަކެއ ޗާއެކު   މިލިޔެކިޔުނ ތައ  ފަރުމާކޮށ  ޕ ރިނ ޓ  ކުރުމަށ ފަހު ކޮނ މެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒަކަށ  ފޮނުވުމަށ  ތައ ޔާރުކުރެވުނެވެ.  

ފަހު   އަދި ވޯޓުގެ ކަނ ކަނ  ނިނ މުމަށ   ދުވަހުއެވެ.ުބރާސ ފަތިވީ    30ޖޫނ     2022އޮފިޝަލުނ  ފުރާފައިވަނީ    އަތޮޅު ތެރެއަށ 

    ވީ އާދީއ ތަ ދުވަހުއެވެ. 3ޖުލައި  2022

 

 
 ގައި  1ޯވޓުފޮށިތަކުެގ މަޢުލޫމާތު އާނ މުކުރުމަށ ޓަކައި ކޮށ ފައިާވ އިޢުލާނު ޖަދުަވލު 



 10 | ހއ.ަވށަފަރު، ށ.ޅައިމަުގ، ށ.ކޮމަނ ޑޫ، ކ.ތުލުސ ދޫ އަދި އއ.ތޮއ ޑޫ  އަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި -އިލެކ ޝަނ  ރިޕޯޓ  -  2 ޖުލައި 2022       | އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނ  
 

 ކަނ ތައ ތައ    ސަލާމަތީ  .12

އެތަކެތީގެ    ކޮމިޝަނަށ  ގެނެވުނު ހިސާުބނ  ފެށިގެނ ، ވޯޓުކަރުދާސ ތައ  ނައ ތާލުމާ ހަމައަށ ކަރުދާސ  ޗާޕުކޮށ     އިނ ތިޚާުބގެ ވޯޓު

ދިވެހި ފުލުހުނ ގެ ޚިދުމަތުގެ ފަރާތުނ  ހަމަޖައ ސަވައި ދެއ ވުނ  އެދި   ،ރައ ކާތެރިކަނ  ބެލެހެއ ޓުމުގެ އިނ ތިޒާމ ސަލާމަތާއި  

  ސަރަޙައ ދުގެ މަރުކަޒުތައ  ހިމެނޭ    ެބހެއ ޓުނު  ތައ ވޯޓުގުނުމުގެ މަސައ ކަތ  ކުރިއަށ ދިޔަ ވަގުތުގައި ވޯޓުފޮށި  އަދި  ދެނ ނެވުނެވެ.

އެދުމުނ ،  ހަމަޖައ ސަވައި ދެއ ވުނ  އެދި  ދިވެހި ފުލުހުނ ގެ ޚިދުމަތުގެ    ރައ ކާތެރިކަނ  ބެލެހެއ ޓުމުގެ އިނ ތިޒާމ ސަލާމަތާއި  

 ހަމަޖައ ސަވައި ދެއ ވަވާފައެވެ.ފުރިހަމައަށ  އިނ ތިޒާމ ތައ  ވަނީ  އެ

 ޑޭޓުނ ގެ މަނ ދޫބުނ  ޑި ވަރުނ ނާއި މޮނިޓަރުނ  އަދި ކެނ  އޮބ ޒާ  .13

އޮބ މި   ެބލުމަށ    ،ވ ކޮށ  ޒާއިނ ތިޚާުބ  ނެގުމާއި ވޯޓު ގުނުމުގެ ކަނ ތައ  ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތ   ކުރުމަށާއި، ވޯޓު  މޮނިޓަރ 

އަމިއ ލަ   ،ޝައުޤުވެރިވާ ކެނ ޑިޑޭޓުނ ގެ މަނ ދޫބުނ ނަށާއި، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށާއި، ރަޖިސ ޓަރީކޮށ ފައިވާ މަދަނީ ޖަމ ޢިއ ޔާތަކާއި

އިނ ތިޚާުބގެ ކަނ ކަނ   މިގޮތުނ   ވުނެވެ.  ހުޅުވާލެ  ފަތުރާ ވަޞީލަތ ތަކަށ  އި، ރަޖިސ ޓަރީކޮށ ފައިވާ ޚަަބރުގޮތުނ  އެދޭ ފަރާތ ތަކަށާ

ފަރާތ ތަކަނހި ހުށަހެޅި  ެބލުމަށ   ނުހިނގާގޮތ   ކުރި  ،ށ  ގާ  ަބއ ދަލުވުނ     ށ އަކޮމިޝަނުނ   ދިނުމުގެ  މަޢުލޫމާތު  ގެނ ދިޔަ 

 . ފާސ  ދޫކުރެވުނެވެ ށ ކަތަތ ފަރާ ފުރިހަމަކުރި

ފައިވާ ގޮތުގެ  ފާސ  ދޫކުރެވި : އޮބ ޒާވަރުނ ، މޮނިޓަރުނ  އަދި ކެނ ޑިޑޭޓުނ ގެ މަނ ދޫބުނ ނަށ     6ތާވަލު  
 ތަފ ޞީލ   

 

 

 

 

 

 

 

 ހުށަހެޅުނު ޢަދަދު  މުއ ދަތު ހަމަވި ތާރީޚ   ހުޅުވާލި ތާރީޚ   

 16 9ޖޫނ   2022 5ޖޫނ   2022 އޮބ ޒާވަރުނ 
 9 9ޖޫނ   2022 5ޖޫނ   2022 މޮނިޓަރުނ   

 16 9ޖޫނ   2022 5ޖޫނ   2022 ކެނ ޑިޑޭޓުނ ގެ މަނ ދޫުބނ  
 41   ޖުމ ލަ 



 11 | ހއ.ަވށަފަރު، ށ.ޅައިމަުގ، ށ.ކޮމަނ ޑޫ، ކ.ތުލުސ ދޫ އަދި އއ.ތޮއ ޑޫ  އަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި -އިލެކ ޝަނ  ރިޕޯޓ  -  2 ޖުލައި 2022       | އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނ  
 

    ނ  ގުނު   ވޯޓު ނެގުމާއި، ވޯޓު  .14
 

ށެވެ. އިނ ތިޚާުބގެ  އަ 16:00އިނ   8:00 ގެވީ ހޮނިހިރުދުވަހު 2ޖުލައި  2022، ާބއ ވާފައިވަނީ މި އިނ ތިޚާުބގެ ވޯޓުނެގުނ 

ވޯޓުލުނ  ކުރިޔަށ ދާ ގޮތ  ަބލައި ކޮނ މެ    ގެ( ވޯޓުލާ މަރުކަޒުއ އެނުވަ)  9  ގައި ޤާއިމ ކުރެވުނުއިނ ތިޚާުބޓަކައި،  ށ ނެގުމަ  ވޯޓު

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގެ ވެރިނ ނަށ  ދޭނ ޖެހޭ އިރުޝާދުތައ  ކޯޑިނޭޓަރުނ  ، ކުރެވިގަޑިއިރަކުނ  ވޯޓުލާ މީހުނ ގެ ޢަދަދުތައ  ރިކޯޑު

  މެދުވެރިކޮށ  ދެވުނެވެ.

ކިޔޫގައި ތިިބ މީހުނ  ވޯޓުލާ ނިމުމާއި އެކު، ހުރިހާ  އިރު ވޯޓުނެގުނ  ަބނދުކުރުމަށ  ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތު ޖެހުނު  ގެއިނ ތިޚާުބ

ފަހު، ހުރިހާ މަރުކަޒެއ ގައި ވެސ  ވޯޓު   ށ މިނެޓުގެ ހުސ  ވަގުތުކޮޅަ  30  ވެސ  ވަނީ ބަނ ދުކުރެވފައެވެ. އަދި  ފޮށިތަކެއ 

މަސައ ކަތ ފެ ވަނީ ގުނުމުގެ  މަރުޙަލާ  އިޢުލާނ ކުރުމުގެ  ނަތިޖާ  ވޯޓުގުނުމާއި  ދިމާނުވެ،  މައ ސަލައެއ   އެއ ވެސ   ށި، 

 ނިނ މާލެވިފައެވެ.  

ވުނެވެ. އަދި ކޯޑިނޭޝަނ  ސެނ ޓަރަށ   އެ މަރުކަޒެއ ގައި އިޢުލާނ  ކުރެ  ،ވޯޓު ގުނައި ނިމުމުނ  ވަގުތީ ނަތީޖާ ތައ ޔާރުކޮށ 

 ވުނެވެ.ކުރެ މުއ ޢާޝީޓު ހަރުކޮށ ،  މަރުކަޒުގައި ނަތީޖާފެނ ނާނޭހެނ   މުނ ނަށ އ ޢާ ފަހު، ފޮނުވުމަށ ނަތީޖާ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ަަ 

   

ުވ ޓުލުމަށްުއައިސްހުރިުމީހަކަށް،ުއޮފިޝަލަކުުކިޔޫނަންބަރުުދޫކުރަނުީުުުއިނގިލީގައިުފާހަގަޖަހާުއޮފިޝަލް،ުވ ޓުލާންުއައިުމީހެއްގެުއިނގިލީގައިުފާހަގަުޖަހަނީުުު



 12 | ހއ.ަވށަފަރު، ށ.ޅައިމަުގ، ށ.ކޮމަނ ޑޫ، ކ.ތުލުސ ދޫ އަދި އއ.ތޮއ ޑޫ  އަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި -އިލެކ ޝަނ  ރިޕޯޓ  -  2 ޖުލައި 2022       | އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނ  
 

 ވަގުތީ ނަތީޖާ ކޮމިޝަނުނ  އިޢުލާނ ކުރުނ   .15

ޭބއ ވުނު،    2ޖުލައި    2022 ދުވަހު  ހޮނިހިރު  އަނ ހެނުނ ގެ ވީ  އއ.ތޮއ ޑޫ  އަދި  ކ.ތުލުސ ދޫ  ށ.ކޮމަނ ޑޫ،  ށ.ޅައިމަގު، 

ޖުލައި    2022  ވަނީ،  ވަގުތީ ނަތީޖާ ކޮމިޝަނުނ  އިޢުލާނ ކޮށ ފައި  ގެއިލެކ ޝަނ -ަބއިތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ ކޮމިޓީގެ  

  މިކަމަށ ޓަކައި ޭބއ ވުނު ޙާއ ސަ ރަސ މިއ ޔާތު   އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނ ގެ އިދާރާގައެވެ.ގައި    20:30ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު    2

 .  އެވެދުރަށ  ދެއ ކި ވަގުތުނ މެދުވެރިކޮށ   އެކައުނ ޓުއިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނ ގެ ފޭސ ުބކ  

 ރަސ މީ ނަތީޖާ އިޢުލާނ ކުރުނ   .16

ޭބއ ވުނު،    2ޖުލައި    2022 ދުވަހު  ހޮނިހިރު  އަނ ހެނުނ ގެ ވީ  އއ.ތޮއ ޑޫ  އަދި  ކ.ތުލުސ ދޫ  ށ.ކޮމަނ ޑޫ،  ށ.ޅައިމަގު، 

ގެ ޢަދަދާއި  މެނ ަބރުކަމަށ  ވާދަކުރި ކެނ ޑިޑޭޓުނ ނަށ  ލިިބފައިވާ ވޯޓުއިލެކ ޝަނ ގައި  -ަބއިތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ ކޮމިޓީގެ  

އިނ ތިޚާުބގެ ރަސ މީ ނަތީޖާ ތައ ޔާރުކޮށ ، ކޮމިޝަނުނ  ހެނ  މި  އެނގޭނޭ  ހޮވުނު ފަރާތ   ތަކަށ މަޤާމު  އެއިނ ސައ ތަ އަދި  

އި، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނުގެ ވެބ ސައިޓާ  ވީ ހޯމަ ދުވަހު  4ޖުލައި    2022ކުރުމަށ ފަހު،    އެނ ޑޯޒ 

ކުރެވުނެވެ.އާނ   ގެޒެޓ ގައި އިޢުލާނ   ކުރުމަށ ޓަކައި    މުކޮށ   އިޢުލާނު  ނަތީޖާ  ކޮމިޝަނ ގެ  އަދި   ދާރާގައިއިއިލެކ ޝަނ ސ  

  ދެއ ކިއެވެ. ށ ވަގުތުނ  ދުރަމެދުވެރިކޮށ   އެކައުނ ޓު ފޭސ ުބކ ޭބއ ވުނު ރަސ މިއ ޔާތު، ކޮމިޝަނުގެ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ގައި  3މެނ ބަރުނ ެގ މަޢުލޫމާތު ޖަދުަވލު އިނ ތިޚާބުެވފައިާވ   ު، ގައި 1ޖަދުަވލު ރަސ މީ ނަތީޖާެގ އިޢުލާނ ެގ ތަފ ޞީލު 

ުމީހަކު،ުއިންތިޚަބުގައިުވ ޓުލަނީުުދޮށީުއުމުރުގެުުުވ ޓުލުންުފެށުމަށްޓަކައިުވ ޓުފޮށިުބަންދުކޮށްުޕުލްޓައިޓްުސީލްުއަޅުވަނީުު



 13 | ހއ.ަވށަފަރު، ށ.ޅައިމަުގ، ށ.ކޮމަނ ޑޫ، ކ.ތުލުސ ދޫ އަދި އއ.ތޮއ ޑޫ  އަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި -އިލެކ ޝަނ  ރިޕޯޓ  -  2 ޖުލައި 2022       | އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނ  
 

 ފައިސާ އާއި މާލީކަނ ކަނ     .17

ޭބއ ވުނު،    2ޖުލައި    2022 ދުވަހު  ހޮނިހިރު  އަނ ހެނުނ ގެ ވީ  އއ.ތޮއ ޑޫ  އަދި  ކ.ތުލުސ ދޫ  ށ.ކޮމަނ ޑޫ،  ށ.ޅައިމަގު، 

ލައ ކަ ހަތަރު)  00244,436.ރިކަރަނ ޓ  ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި  ޖުމ ލަ  އިލެކ ޝަނ ގެ  -ަބއިތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ ކޮމިޓީގެ  

ގައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައ ޤު ލިބިގެނ ވާ  މި އިނ ތިޚާުބ ކުރެވިފައެވެ.( ވަނީ ޚަރަދު ރުފިޔާ ސާޅީސ ހަތަރު ދުއިސައ ތަ، ހާސ ތިރީސ ހަ

 ލާރި( އެވެ. ތިރީސ އަށ ރުފިޔާ ތ ހަނުވަދިހަ ) 97.38މީހުނ ގެ ނިސ ބަތުނ ، ޮބލަކަށ  ޖެހިފައި ވަނީ 

 

 

 

 

 

 

 

 

    : ޚަރަދުގެ ތަފ ޞީލ    7ތާވަލު  
   ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު 

 86,532  ރަދު ޚަރާއ ޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަނޑު މަގުނ  ކުރާ ދަތުރު   

 34,016  ރަދު ޚަމަގުނ  ކުރާ ދަތުރު  ވައިގެ ރާއ ޖޭގެ އެތެރޭގައި    

   ގެ ބޭނުމަށ  ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު އޮފީސ  ހިނ ގުމު 

 9,060  ތަކެތި އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމާއި ސައިފަދަ   

   ށ  ބޭނުނ ވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު އޮފީސ  ހިނ ގުމަ 

 1,147  ޓެލެފޯނ ، ފެކ ސ  އަދި ޓެލެކ ސ    
 153,490  ޢާނ މުފައިދާއަށ  ޗާުޕކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު   

 152,000  އޮފީސ  ހިނ ގުމުގެ ޙިދުމަތުގެ އެހެނިހެނ  ޚަރަދު   

 436,244  ރުފިޔާ(   ދުއިސައ ތަ ސާޅީސ ހަތަރު ،  ތިރީސ ހަހާސ  ހަތަރުލައ ކަ  ޖުމ ލަ: ) 

ުބެލުމުގައިުހަރަކާތްތެރިވަނީުގޮތުްުގާުއިންތިޚާބުގެުކަންކަންުހިނގާނުހިނު،އިުމޮނިޓަރުންުއަދިުކެންޑިޑޭޓުންގެުމަންދޫބުންއިންތިޚަބުގެުވ ޓުލުންުކުރިޔަށްުދާއިރު،ުއޮބްޒާވަރުންނާ



 14 | ހއ.ަވށަފަރު، ށ.ޅައިމަުގ، ށ.ކޮމަނ ޑޫ، ކ.ތުލުސ ދޫ އަދި އއ.ތޮއ ޑޫ  އަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި -އިލެކ ޝަނ  ރިޕޯޓ  -  2 ޖުލައި 2022       | އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނ  
 

 ވޯޓުދިނ  މީހުނ ގެ ތަފާސ  ހިސާބު  .18

 މީހުނ ގެ އަދަދުތައ    މީހުނ ، ވޯޓުދިނ  މީހުނ  އަދި ވޯޓުނުދޭ   ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައ ޤު ލިބިގެނ ވާ 

ު

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ުުުުޖުލައ2022ުުުުި .1 ވ ޓުލުމުގެުޚައްޤުުލިބެގެންވާުމީހުން،ުުުުއިލެކްޝަނުގައި-އަންހެނުންގެުތަރައްޤީއަްށުމަސައްކަތްކުރާުކޮމިޓީގެުބައިވީުހޮނިހިރުދުވަހުުބޭއްވުނު
 ވ ޓުދިންުމީހުންުއަދިުވ ޓުުނުދޭުމީހުންގެުޢަދަދު

 



 15 | ހއ.ަވށަފަރު، ށ.ޅައިމަުގ، ށ.ކޮމަނ ޑޫ، ކ.ތުލުސ ދޫ އަދި އއ.ތޮއ ޑޫ  އަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި -އިލެކ ޝަނ  ރިޕޯޓ  -  2 ޖުލައި 2022       | އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނ  
 

 ވޯޓުލީ މީހުނ ގެ އިނ ސައ ތަ 

 

 

 2. 2022ުުުު 2ުުުުޖުލައި ބޭއްވުނު ހޮނިހިރުދުވަހުު މަސައްކަތްކުރާުކޮމިޓީވީު ތަރައްޤީއަްށު ުުއަންހެނުންގެު ުުުުއިލެކްޝަނުގައި-ބައިގެ ނުލާުމީހުންގުެުވ ޓުލީ މީހުންުއަދިު
 އިންސައްަތ

1.  
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 ވޯޓު ދިނުމުގައި ބައިވެރިވި އަނ ހެނުނ ނާއި ފިރިހެނުނ ގެ ތަފާސ ހިސާބު 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. 2022ުުުު 2ުުުުޖުލައި ުުވީުހޮނިހިރުދުވަހުުބޭއްވުނުުއަންހެނުންގެ ނުންގުެުއަދިުފިރިހެުުނުންުވ ޓުލީުއަންހެުުއިލެކްޝަނުގައި-ބައިތަރައްޤީއަްށުމަސައްކަތްކުރާުކޮމިޓީގެ

 އަދަދު
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 ޞައ ޙަ އަދި ބާޠިލ  ވޯޓުގެ އިނ ސައ ތަ 
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ު

 

 

4. 2022ުުުު ުުުުއިލެކްޝަނުގެ-ވީުހޮނިހިރުދުވަހުުބޭއްވުނުުއަންހެނުންގެުތަރައްޤީއަްށުމަސައްކަތްކުރާުކޮމިޓީގެުބައ2ުުިޖުލައި ވ ޓުގެުޞައްޙަ،ުއަދިުބާޠިލް
 އިންސައްަތ
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 ވޯޓުކަރުދާހުގައި އަމިއ ލައަށ  ފާހަގަޖެހުމަށ  ޖިސ މާނީ ގޮތުނ  ނުކުޅެދިގެނ ވާ މީހުނ  

ު

ު

ު

ު

ު

ު

ު

ު

ު

ު

ު

 

ު

ު

ު

ު

ު

ު

ު

ު

 

6ުު .2022ުުުު ތަރައްޤީއަށ2ުުުްުޖުލައި އަންހެނުންގެު ބޭއްވުނުު ހޮނިހިރުދުވަހުު ވީު
ުު ކޮމިޓީގެ ުު-ބައިމަސައްކަތްކުރާު އަމިއްލައަށުްުއިލެކްޝަނުގައި، ވ ޓުކަރުދާހުގައިު

ުު ގޮުތންުނުކުޅެދިގެންވާ ވ ޓުލާފައިވުާުފާހަގަޖެހުމަްށުޖިސްމާނީު ގޮުތގައިު މީހުންގެު
 މީހުންުިތބިުފޮީށގެުއިންސައްަތ

6.  

ވ ޓުކަރުދާހުގައިުއަމިއްލައަްށުފާހަގަޖެހުމަށުްުުު،އިލެކްޝަނުގައި-ބައިވީުހޮނިހިރުދުވަހުުބޭއްވުނުުއަންހެނުންގެުތަރައްޤީއަްށުމަސައްކަތްކުރާުކޮމިޓީގ2ުުުެުޖުލައ5ުު.2022ުުުިު
 ގެުގޮުތގައިުވ ޓުލީުމީހުންގެުހާލަްތތަކުގެުއިންސައްަތ  ޖިސްމާނީުގޮުތންުނުކުޅެދިގެންވާުމީހުން

7ުު .2022ުުުު ތަރައްޤީއަށ2ުުުްުޖުލައި އަންހެނުންގެު ބޭއްވުނުު ހޮނިހިރުދުވަހުު ވީު
ުު ކޮމިޓީގެ ުު-ބައިމަސައްކަތްކުރާު އަމިއްލައަށުްުއިލެކްޝަނުގައި، ވ ޓުކަރުދާހުގައިު

ުު ގޮުތންުނުކުޅެދިގެންވާ ވ ޓުލާފައިވުާުފާހަގަޖެހުމަްށުޖިސްމާނީު ގޮުތގައިު މީހުންގެު
 މީހުންުިތބިުފޮީށގެުއިންސައްަތ

5.  
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 ނާއި ވޯޓުދިނ  މީހުނ ގެ ޚުލާސާ ލިބިފައިވާ މީހުނ   ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައ ޤު :    8ތާވަލު  

ELIGIBLE VOTERS SUMMARY  
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ELIGIBLE VOTERS     
ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައ ގު ލިބިފައިވާ  

 މީހުނ  

Total 1395 1078 1414 593 ަޖުމ ލ 
 

VOTERS       ވޯޓު ދިނ  މީހުނ 

Total 576 631 727 258 ަޖުމ ލ 

Percentage 41.29% 58.53% 51.41% 43.51% ައިނ ސައ ތ 
 

VALID VOTES      ުސައ ޙަ ވޯޓ 

Total 562 625 1319 240 ަޖުމ ލ 

Percentage 97.57% 99.05% 90.72% 93.02% ައިނ ސައ ތ 
 

INVALID VOTES      ުބާޠިލ  ވޯޓ 

Total 14 6 26 18 ަޖުމ ލ 

Percentage 2.43% 0.95% 1.79% 6.98% ައިނ ސައ ތ 
 

NO VOTES      ުނުދޭ ވޯޓ 

Total - - 109 - ަޖުމ ލ 

Percentage - - 7.49% - ައިނ ސައ ތ 
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 : ކެނ ޑިޑޭޓުނ ނަށ  ލިބުނު ވޯޓުގެ ތަފ ޞީލ    9ތާވަލު  
 

- ށ.ޅައިމަގު އަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި   ބޭއ ވުނު   ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު   2ޖުލައި    2022
  ލެކ ޝަނުގައި ވާދަކުރި ކެނ ޑިޑޭޓުނ ނަށ  ލިބިފައިވާ ވޯޓުގެ ތަފ ޞީލ  އި 

ވ ޓުުުުލިބުނުު އިންސައްތަު   ނަންު އެޑްރެސްު ހައިސިއްޔަތުު 

 ފުރުނ މާގެ / ށ. ޅައިމަގު ޕީ.ޕީ.އެމ   88 36.67%
    هللاޢަބ ދު  މަރ ޔަމ 

(ކޮއި މަރ ޔަމ )   
1 

 2 ރަނިއ ޔާ ނަޞީރު ވައިޓ ގާލ  / ށ.ޅައިމަގު އެމ .އެނ .ޕީ 152 63.33%

ު-އަންހެނުންގެުތަރައްޤީއަށްުމަސައްކަތްކުރާުކޮމިޓީގެުބައިުށ.ކޮމަނ ޑޫ  ބޭއ ވުނު    ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު   2ޖުލައި    2022
 ކެންޑިޑޭޓުންނަށްުލިބިފައިވާުވ ޓުގެުތަފްޞީލްުދަކުރުިުގައިުވާުލެކްޝަނުުއިު

  ނަންު އެޑްރެސްު ހައިސިއްޔަތުު ވ ޓުުުުލިބުނުު އިންސައްތަު

އާދަމ   ޒަޢީމާ ނާޒ  / ށ. ކޮމަނ ޑޫ އެމ .އެނ .ޕީ 334 25.32%  1 

ވަޙީދާ  ޢާއިޝަތު ފެމޯރާ / ށ. ކޮމަނ ޑޫ އެމ .ޑީ.ޕީ  288 21.83%  2 

ކޮމަނ ޑޫސޭޫބގެ / ށ.  ޕީ.ޕީ.އެމ   223 16.91% ރަޝީދާ   ޢާއިޝަތު   3 

ނަާބހާ  މަރ ޔަމ  ކަށިކެޔޮގަސ ދޮށުގެ / ށ. ކޮމަނ ޑޫ އެމ .ޑީ.ޕީ  200 15.16%  4 

އުއ މިއ ޔާ   މަރ ޔަމ  ކަނޑުތިލަ / ށ. ކޮމަނ ޑޫ ޕީ.ޕީ.އެމ   274  20.77%  5 

      

ު-އަންހެނުންގެުތަރައްޤީއަށްުމަސައްކަތްކުރާުކޮމިޓީގެުބައިުކ.ތުލުސ ދޫ    ބޭއ ވުނު   ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު   2ޖުލައި    2022
 ދަކުރިުކެންޑިޑޭޓުންނަށްުލިބިފައިވާުވ ޓުގެުތަފްޞީލްުގައިުވާުލެކްޝަނުުއިު

  ނަންު އެޑްރެސްު ހައިސިއްޔަތުު ވ ޓުުުުލިބުނުު އިންސައްތަު

 1 ފާޠިމަތު ނަދާ  ސ ނޯ / ކ.ތުލުސ ދޫ ޕީ.ޕީ.އެމ   225 36.00%

 2 ސަލީމާ ޢަބ ދުއ ލަޠީފ   އުދަރެސ ވިލާ / ކ. ތުލުސ ދޫ  އެމ .އާރު.އެމ  54 8.64%

ޒާނަހ   މަރ ޔަމ  ވަޙީދުގެ / ކ. ތުލުސ ދޫ  އެމ .ޑީ.ޕީ  46 7.36%  3 

ރަޝާދު   ޢާއިޝަތު ވީނަސ  / ކ. ތުލުސ ދޫ  އަމިއ ލަ ގޮތުނ   300 48.00%  4 

ު-އަންހެނުންގެުތަރައްޤީއަށްުމަސައްކަތްކުރާުކޮމިޓީގެުބައިު  އއ.ތޮއ ޑޫ   ބޭއ ވުނު   ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު   2ޖުލައި    2022
 ދަކުރިުކެންޑިޑޭޓުންނަށްުލިބިފައިވާުވ ޓުގެުތަފްޞީލްުގައިުވާުލެކްޝަނުުއިު

  ނަންު އެޑްރެސްު ހައިސިއްޔަތުު ވ ޓުުުުލިބުނުު އިންސައްތަު

މަޖ ދާ  އާމިނަތު ފެރޯސ  / އއ. ތޮއ ޑޫ  އެމ .ޑީ.ޕީ  315 56.05%  1 

ޢަރީފާ   އާމިނަތު ހަލަވެލިމާގެ / އއ. ތޮއ ޑޫ ޕީ.ޕީ.އެމ   247 43.93%  2 
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 އިނ ތިޚަބުގައި ވާދަކުރި ކެނ ޑިޑޭޓުނ ނަށ  ލިބިފައިވާ ވޯޓުގެ އިނ ސައ ތަ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 އިލެކްޝަނުގައިުކެންޑިޑޭޓުންނަްށުލިބުނުުވ ޓުގެުއިންސައްަތު-އަންހެނުންގެުތަރައްޤީއަްށުމަސައްކަތްކުރާުކޮމިޓީގެުބައިުވީުހޮނިހިރުދުވަހުުބޭއްވުނ2ުުޖުލައ8ުު.2022ުުި
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 ނިނ މުނ   .19
 

ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއ ވުނު، ހއ.ވަށަފަރު، ށ.ޅައިމަގު، ށ.ކޮމަނ ޑޫ، ކ.ތުލުސ ދޫ އަދި އއ.ތޮއ ޑޫ އަނ ހެނުނ ގެ    2ޖުލައި    2022

ރުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ  މަސައ ކަތ ތައ ، އިނ ތިޚާުބ ކަލަނ ޑަ  ހައިއެނ މެއިލެކ ޝަނ ގެ  -ަބއި  ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ ކޮމިޓީގެ 

 ވަގުތުތަކުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަކުރެވިގެނ  ދިޔައެވެ. 

ވަށަފަރު އަނ ހެނުނ ގެ ކޮމިޓީއަށ  މެނ ަބރަކު އިނ ތިޚަުބ ކުރަނ ޖެހޭ ޢަދަދަށ  ކެނ ޑިޑޭޓުނ  ކުރިމަތި ލުމުގެ ސަަބުބނ  ހއ.  

އަނެއ    ކުރެވުނު  އިޢުލާނު  އިނ ތިޚަުބ  އަދި  ވިއެވެ.  ނިނ މަލެވުމާއި   4އިނ ތިޚާުބ  މަސައ ކަތ ތައ   އިނ ތިޚާުބގެ  ދާއިރާގެ 

ގެނ ދިޔުމުގަ ކުރިޔަށ   އެކު  އޮމާނ ކަމާއި  އަމާނ ކަމާއި  ކަނތައ ތައ   އެނ މެހާ  އިނ ތިޚާުބގެ  އޮފިޝަލުނ ގެ    އި،ހަމައަށ ވެސ  

އިލެކ ޝަނ ސ   އިތުރުނ ،    މެނ ަބރުނ ގެއަދި ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ    ނ ކާއި އިނ ތިޚާުބގެ ކޯޑިނޭޓަރުގޮތުގައި ހަރަކާތ ތެރިވި ފަރާތ ތަ

 ފާހަގަ ކުރަނ  ޖެހެއެވެ. އަދި ކޮމިޝަނުގެ ހުރިހާ މުވައ ޒަފުނ ނާއި ކޮމިޝަނުގެ މެނ ަބރުނ ގެ ޙިކ މަތ ތެރި، ުބރަ މަސައ ކަތ 

އިނ ތިޚާީބ  އަހުލުވެރި،  ޤަވާޢިދުތަކަށ   ޤާނޫނުތަކާއި  ގުޅޭ  އިނ ތިޚާުބތަކާއި  ފަރަތ ތަކަކީ،  ހަރަކާތ ތެރިވާ  މަސައ ކަތުގައި  މި 

 ނިޒާމަށ  ފަރިތަ ަބޔަކަށ  ވުމުގެ ފައިދާ، އިނ ތިޚާުބގެ ކޮނ މެ މަރުޙަލާއެއ ގައި ވސ  ވަނީ ފެނިގެނ  ގޮސ ފައެވެ.  

މަސައ ކަތުގެ   ކުރި  ސައ ކަތުގައި ފޫހިކަމެއ ، ވަރުަބލިކަމެއ ނެތި އުޅުނު އެނ މެހާ ފަރާތ ތަކުނ   މި މުހިނ މު މަ  އެހެނ ކަމުނ ،

 ، އަގު ވަޒަނ ކޮށ ، އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނ ގެ ހުރިހާ މެނ ަބރުނ ގެ ފަރާތުނ  ޝުކުރު ދަނ ނަވަމެވެ. އަދި މި ޝުކުރުގައި

ހި ފުލުހުނ ގެ ޚިދުމަތުގެ އިތުރުނ ، އިނ ތިޚާުބގެ މަޢުލޫމާތާއި ޚަަބރުތައ ، ދިވެއިނ ތިޚާުބގެ ސަލާމަތާއި ރައ ކާތެރިކަނ  ބެލެހެއ ޓި  

ވާޞިލ ކޮށ ދިނ ، ހަމައަށ   ރައ ޔިތުނ ނާ  ފަރާތ ތަކާއި  ތާޒާކަމާއެކު  އެނ މެހައި  އިނ ތިޚާުބގެ    ،މީޑިއާގެ  މި  ގޮތ ގޮތުނ   އެކި 

 އި އަމިއ ލަ ފަރާތ ތައ  ވެސ  ޝާމިލ ކުރަމެވެ.ވެދެއ ވި ސަރުކާރުގެ އޮފީސ ތަކުގެ ވެރިނ ނާތެރިމަސައ ކަތ ތަކަށ  އެހީ

 

 1444    ޞަފަރު  22   
 2022 ސެޕ ޓެނ ަބރު  18   
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  ހއ.ވަށަފަރު، ށ.ޅައިމަގު، ށ.ކޮމަނ ޑޫ، ކ.ތުލުސ ދޫ އަދި އއ.ތޮއ ޑޫ ދުވަހު ބޭއ ވުނު، ވީ ހޮނިހިރު   2ޖުލައި    2022
ރިޕޯޓ  ކޮމިޝަނުނ  ފާސ ކުރެއ ވުމަށ   އިނ ތިޚާބު  އިލެކ ޝަނ ގެ  - ބައި އަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ ކޮމިޓީގެ  

 ނިނ މެވުނ :

 ޝާއިޢުކުރުމަށ  ނިނ މީ:

  ކޮމިޝަނުގެ ރައީސ  ފުއާދު ތައުފީޤ  

  ކޮމިޝަނުގެ ނާއިުބ ރައީސ  އިސ މާޢީލ  ޙަީބުބ ޢަބ ދުއ ރަޙީމ  އޒ. 

  ކޮމިޝަނުގެ މެނ ަބރު  ޢަލީ ނަޝާޠު 

  ކޮމިޝަނުގެ މެނ ަބރު  ޑރ. މުޙައ މަދު ޒާހިރު 

  ކޮމިޝަނުގެ މެނ ަބރު  މުޙައ މަދު ޢާޞިފ 

 
 
 

  

 ޙަސަނ  ޒަކަރިއ ޔާ 
 
 

  ސެކ ރެޓަރީ ޖެނެރަލ 

 

 ޗެކ ކުރީ:

 

 

 

 

 ތައ ޔާރުކުރީ:

 

 ޑިރެކ ޓަރ ޢާއިޝަތު ޝައ ފާފ  

 ޑިރެކ ޓަރ  ޑެޕިއުޓީ އުނައިސ هللا އަބ ދު

 އޮފިސަރ އިބ ރާހީމ  ޝާހީނ  
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 1  -  ޖަދުވަލު  .20

ހއ. ވަށަފަރު، ށ. ޅައިމަގު، ށ. ކޮމަނ ޑޫ، ކ. ތުލުސ ދޫ އަދި  ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ޭބއ ވުނު 2ޖުލައި  2022
އިޢުލާނ ތަކުގެ   ގުޅިގެނ  ކުރެވިފައިވާއިލެކ ޝަނާއި -ަބއިއަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ ކޮމިޓީގެ  އއ.ތޮއ ޑޫ
 ތަފ ޞީލު 

 ތަފ ޞީލ   ތާރީޚ   ނަނ ބަރު 
(IUL)38-DA/38/2022/138 17 ޭހއ. ވަށަފަރު، ށ. ޅައިމަގު، ށ. ކޮމަނ ޑޫ، ކ. ތުލުސ ދޫ އަދި އއ.  2022 މ

ބައި  ތޮއ ޑޫ ކޮމިޓީގެ  މަސައ ކަތ ކުރާ  ތަރައ ޤީއަށ   - އަނ ހެނުނ ގެ 
ފުރުޞަތު  ބޭއ ވުމަށ  ނިނ މައި، އިނ ތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށ   އިލެކ ޝަނ   
 . ހުޅުވާލުނ 

(IUL)38-CB/38/2022/142 18 ޭހއ. ވަށަފަރު، ށ. ޅައިމަގު، ށ. ކޮމަނ ޑޫ، ކ. ތުލުސ ދޫ އަދި އއ.  2022 މ
ކޮމިޓީގެ    ތޮއ ޑޫ މަސައ ކަތ ކުރާ  ތަރައ ޤީއަށ   - ބައިއަނ ހެނުނ ގެ 

ލިސ ޓު އިލެކ ޝަނ  މީހުނ ގެ  ލިބިފައިވާ  ޙައ ޤު  ދިނުމުގެ  ވޯޓު  ގައި 
   ޢާނ މުކޮށ ، ލިސ ޓަށ  ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށ  ހުޅުވާލުނ .

(IUL)38-AA/38/2022/149 29 ޭތުލުސ ދޫ އަދި އއ. ހއ. ވަށަފަރު، ށ. ޅައިމަގު، ށ. ކޮމަނ ޑޫ، ކ.   2022 މ
ކޮމިޓީގެ    ތޮއ ޑޫ މަސައ ކަތ ކުރާ  ތަރައ ޤީއަށ   - ބައިއަނ ހެނުނ ގެ 

 ގުޅިގެނ  ހުށަހެޅޭ މައ ސަލަ/ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ އިނ ތިޒާމު އިލެކ ޝަނާ
 ހަމަޖެހިފައިވާގޮތ ، އާނ މު ކުރުނ .  

(IUL)38-CB/38/2022/159 2  އަނ ހެނުނ ގެ   ކޮމަނ ޑޫ، ކ. ތުލުސ ދޫ އަދި އއ. ތޮއ ޑޫށ. ޅައިމަގު، ށ.   2022 ޖޫނ
ކޮމިޓީގެ   މަސައ ކަތ ކުރާ  ވާދަކުރާ  އިލެކ ޝަނު -ބައިތަރައ ޤީއަށ   ގައި 

ހަމަޖެހިފައިވާ   ކުރުމަށ   ތަރުތީބު  ނަނ   ނެގުމާ  ގުރުއަތު  ކެނ ޑިޑޭޓުނ  
 ތާރިޚާއި ވަގުތު އިޢުލާނ  ކުރުނ  

(IUL)38-CA/38/2022/161 2  ވަށަފަރު،   2022 ޖޫނ ކޮމިޓީހއ.  މަސައ ކަތ ކުރާ  ތަރައ ޤީއަށ   އަށ  އަނ ހެނުނ ގެ 
   އިނ ތިޚާބަކާނުލައި މެނ ބަރަކު އިނ ތިޚާބު ވެފައިވާކަނ  އާނ މު ކުރުނ .

(IUL)38-CA/38/2022/168 4  އަނ ހެނުނ ގެ   ތޮއ ޑޫށ. ޅައިމަގު، ށ. ކޮމަނ ޑޫ، ކ. ތުލުސ ދޫ އަދި އއ.   2022 ޖޫނ
ކޮމިޓީގެ   މަސައ ކަތ ކުރާ  ވޯޓުފޮށި  އިލެކ ޝަނު -ބައި ތަރައ ޤީއަށ   ގައި 

 ބަހައ ޓާނެ ތަނ ތަނާއި ވޯޓުލާ ސަރަޙައ ދުގެ ތަފ ޞީލ  އާނ މު ކުރުނ  

(IUL)38-CA/38/2022/165 4  ޅައިމަގު   2022 ޖޫނ ކޮމިޓީގެ  ށ.  މަސައ ކަތ ކުރާ  ތަރައ ޤީއަށ   - ބައި އަނ ހެނުނ ގެ 
ވެފައިވާގޮތ  އިލެކ ޝަނު ތަރުތީބު  ނަނ ތައ   ކެނ ޑިޑޭޓުނ   ވާދަކުރާ  ގައި 

 އިޢުލާނ  ކުރުނ  

(IUL)38-CA/38/2022/164 4  ކޮމިޓީގެ    ކޮމަނ ޑޫށ.   2022 ޖޫނ ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ  - ބައިއަނ ހެނުނ ގެ 
ވެފައިވާގޮތ  އިލެކ ޝަނު ތަރުތީބު  ނަނ ތައ   ކެނ ޑިޑޭޓުނ   ވާދަކުރާ  ގައި 

 އިޢުލާނ  ކުރުނ  

(IUL)38-CA/38/2022/166 4  ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ ކޮމިޓީގެ    ކ. ތުލުސ ދޫ  2022 ޖޫނ - ބައިއަނ ހެނުނ ގެ 
ވެފައިވާގޮތ  އިލެކ ޝަނު ތަރުތީބު  ނަނ ތައ   ކެނ ޑިޑޭޓުނ   ވާދަކުރާ  ގައި 

 އިޢުލާނ  ކުރުނ  



 25 | ހއ.ަވށަފަރު، ށ.ޅައިމަުގ، ށ.ކޮމަނ ޑޫ، ކ.ތުލުސ ދޫ އަދި އއ.ތޮއ ޑޫ  އަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި -އިލެކ ޝަނ  ރިޕޯޓ  -  2 ޖުލައި 2022       | އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނ  
 

(IUL)38-CA/38/2022/167 4  ތޮއ ޑޫ 2022 ޖޫނ ކޮމިޓީގެ    އއ.  މަސައ ކަތ ކުރާ  ތަރައ ޤީއަށ   - ބައިއަނ ހެނުނ ގެ 
ވެފައިވާގޮތ  އިލެކ ޝަނު ތަރުތީބު  ނަނ ތައ   ކެނ ޑިޑޭޓުނ   ވާދަކުރާ  ގައި 

 އިޢުލާނ  ކުރުނ  

(IUL)38-CA/38/2022/160 5  އަނ ހެނުނ ގެ   ށ. ޅައިމަގު، ށ. ކޮމަނ ޑޫ، ކ. ތުލުސ ދޫ އަދި އއ. ތޮއ ޑޫ 2022 ޖޫނ
ކޮމިޓީގެ   މަސައ ކަތ ކުރާ  ވޯޓުނެގުނ  އިލެކ ޝަނު -ބައިތަރައ ޤީއަށ   ގެ 

އޮނ ނަ ދުވަހު ވޯޓު ނެގުމާއި، ވޯޓު ގުނުމުގެ ކަނ ތައ ތައ  ހިނގާ،ނުހިނގާ  
އައ ޔަނ   މީހުނ   ގޮތުގައި  މަނ ދޫބުނ ގެ  ކެނ ޑިޑޭޓުނ ގެ  ބެލުމަށ   ގޮތ  

 ކުރުމަށ  ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުނ . 
(IUL)38-CA/38/2022/162 5  އަނ ހެނުނ ގެ   ށ. ޅައިމަގު، ށ. ކޮމަނ ޑޫ، ކ. ތުލުސ ދޫ އަދި އއ. ތޮއ ޑޫ 2022 ޖޫނ

ކޮމިޓީގެ   މަސައ ކަތ ކުރާ  ވޯޓުނެގުނ  އިލެކ ޝަނު -ބައިތަރައ ޤީއަށ   ގެ 
ނުހިނގާ   އޮނ ނަ ދުވަހު ވޯޓު ނެގުމާއި، ވޯޓު ގުނުމުގެ ކަނ ތައ ތައ  ހިނގާ، 

ބޭނުނ ވާ ގޮތ    ހަރަކާތ ތެރިވާނ   ގޮތުގައި  މޮޏިޓަރުނ ގެ  ބެލުމަށ  
 ފަރާތ ތަކަށ ،  ރަޖިސ ޓަރީ ވުމަށ  ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުނ . 

(IUL)38-CA/38/2022/163 5  އަނ ހެނުނ ގެ   ށ. ޅައިމަގު، ށ. ކޮމަނ ޑޫ، ކ. ތުލުސ ދޫ އަދި އއ. ތޮއ ޑޫ 2022 ޖޫނ
ކޮމިޓީގެ   މަސައ ކަތ ކުރާ  ވޯޓުނެގުނ  އިލެކ ޝަނު -ބައިތަރައ ޤީއަށ   ގެ 

އޮނ ނަ ދުވަހު ވޯޓު ނެގުމާއި، ވޯޓު ގުނުމުގެ ކަނ ތައ ތައ  ހިނގާ، ނުހިނގާ 
ބޭނުނ ވާ  ހަރަކާތ ތެރިވާނ   ގޮތުގައި  އޮބ ޒާވަރުނ ގެ  ބެލުމަށ   ގޮތ  

 ހުޅުވާލުނ .  ފަރާތ ތަކަށ ،  ރަޖިސ ޓަރީ ވުމަށ  ފުރުޞަތު
(IUL)38-DB/38/2022/172 16   އަނ ހެނުނ ގެ   ށ. ޅައިމަގު، ށ. ކޮމަނ ޑޫ، ކ. ތުލުސ ދޫ އަދި އއ. ތޮއ ޑޫ 2022ޖޫނ

ކޮމިޓީގެ   މަސައ ކަތ ކުރާ  ވޯޓުލާނ  އިލެކ ޝަނު -ބައިތަރައ ޤީއަށ   ގައި 
އެހެނ ތަނެއ ގައި   ވެފައިވާތަނ ނޫނ   ވޯޓުލުމަށ ޓަކައި  ރަޖިސ ޓަރީ 

 ރަޖިސ ޓަރީ ވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުނ . 

(IUL)38-DB/38/2022/196 26   އަނ ހެނުނ ގެ   ށ. ޅައިމަގު، ށ. ކޮމަނ ޑޫ، ކ. ތުލުސ ދޫ އަދި އއ. ތޮއ ޑޫ 2022ޖޫނ
ކޮމިޓީގެ   ވޯޓުދިނުމުގެ  އިލެކ ޝަނު-ބައިތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ  ގައި 

ލިބިފައިވާ މީހުނ ގެ ފައިނަލ  ލިސ ޓުގައި ކެނ ޑިޑޭޓުނ ގެ ފަރާތުނ    ޙައ ޤު
 ސޮއިކުރުމަށ  ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުނ . 

(IUL)38-CB/38/2022/197 26   އަނ ހެނުނ ގެ   ށ. ޅައިމަގު، ށ. ކޮމަނ ޑޫ، ކ. ތުލުސ ދޫ އަދި އއ. ތޮއ ޑޫ 2022ޖޫނ
ކޮމިޓީގެ   ވޯޓުދިނުމުގެ  އިލެކ ޝަނު-ބައިތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ  ގައި 

 ޙައ ޤު ލިބިފައިވާ މީހުނ ގެ ފައިނަލ  ލިސ ޓު އާނ މު ކުރުނ  

(IUL)38-CA/38/2022/198 29   އަނ ހެނުނ ގެ   ށ. ޅައިމަގު، ށ. ކޮމަނ ޑޫ، ކ. ތުލުސ ދޫ އަދި އއ. ތޮއ ޑޫ 2022ޖޫނ
ބައި  ކޮމިޓީގެ  މަސައ ކަތ ކުރާ  އިލެކ ޝަނ ގައި  -ތަރައ ޤީއަށ  

ޗާޕ  ކުރެވުނު ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާނ މު    ވޯޓުނެގުމަށ ޓަކައި ވޯޓު ކަރުދާސ 
 ކުރުނ . 

(IUL)38-CA/38/2022/203 4  ިއަނ ހެނުނ ގެ ުުވީ ހޮނިހިރުދުވަހު ބޭއ ވުނު ށ.ޅައިމަގު   2ޖުލައި    2022 2022ޖުލައ
 ގެ ރަސ މީ ނަތީޖާ އިލެކ ޝަނ  -ބައިތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ ކޮމިޓީގެ 

 



 26 | ހއ.ަވށަފަރު، ށ.ޅައިމަުގ، ށ.ކޮމަނ ޑޫ، ކ.ތުލުސ ދޫ އަދި އއ.ތޮއ ޑޫ  އަނ ހެނުނ ގެ ތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި -އިލެކ ޝަނ  ރިޕޯޓ  -  2 ޖުލައި 2022       | އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނ  
 

 

(IUL)38-CA/38/2022/205 4  ިއަނ ހެނުނ ގެ ުުވީ ހޮނިހިރުދުވަހު ބޭއ ވުނު ށ.ކޮމަނ ޑޫ  2ޖުލައި    2022 2022ޖުލައ
 ގެ ރަސ މީ ނަތީޖާ އިލެކ ޝަނ  -ބައިތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ ކޮމިޓީގެ 

 

(IUL)38-CA/38/2022/207 4  ިހޮނިހިރުދުވަހު ބޭއ ވުނު އއ.ތޮއ ޑޫ  2ޖުލައި    2022 2022ޖުލައ އަނ ހެނުނ ގެ ުުވީ 
 ގެ ރަސ މީ ނަތީޖާ އިލެކ ޝަނ  -ބައިތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ ކޮމިޓީގެ 

 

(IUL)38-CA/38/2022/208 4  ިއަނ ހެނުނ ގެ ުުކ.ތުލުސ ދޫ   ނު ހޮނިހިރުދުވަހު ބޭއ ވު  ވީ   2  ޖުލައި  2022 2022ޖުލައ
 ގެ ރަސ މީ ނަތީޖާ އިލެކ ޝަނ  -ބައިތަރައ ޤީއަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ ކޮމިޓީގެ 

 

ު
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