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 3 | މާލެސިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ ބައި- އިލެކްޝަން ރިޕޯޓް   - 14 މޭ  2022                           | އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 
 

 ފެށުން  .1
 

 الـھ وعـلى ، المرســـلین أشــرف علـى ـالم والســ  والصـالة، العـالمین رب الحمـد�،  الرحـیم الرحمـن هللا بسـم
 ،أجمـــعین وصحـبھ

ވުމާއި  ނިޔާ  އާމިނަތު އީމާން  ސިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު،  މާލެމިއީ،  

ދުވަހު ބޭއްވުނު  ހޮނިހިރުވީ    14  މޭ  2022ގުޅިގެން ހުސްވެފައިވާ، ވިލިމާލޭ ދައިރާއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށްޓަކައި،  

 އިލެކްޝަންގެ ކަންކަން ހިނގާދިޔަގޮތުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓެވެ.-ބައި

 ތް ފެށުން އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުމާއި އިންތިޚާބުގެ އަމަލީ މަސައްކަ .2

އިންތިޚާބު ކުރުމަށް   ކުމެންބަރަ  ގެ ވިލިމާލޭ ދާއިރާއަށްމަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  މާލޭ ސިޓީ  ހުސްވެފައިވާ  

 ދުވަހުއަންގާރަ  ވީ  29މާރިޗް    2022ވާ ހޮނިހިރުދުވަހު ބޭއްވުމަށް ނިންމައި،    14  މޭ  2022، އިލެކްޝަން -ބާއްވާ ބައި

 ންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރެވުނެވެ. އާމިކަން  

މި ތާރީޚަކީ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް 

  ވެސްބޮޑު އިންތިޚާބެއް ޕާޓީގެ އެތެރޭގެ  

ނެ ދަތިތަކެއް  އިންތިޚާބު އޮތުމުން ދިމާވާ  2  ރައްޔިތުންގެ ސަމާލުކަން ލިބިފައިވާ  އެއްދުވަހެއްގައިދުވަހަކަށްވުމުން،    ބާއްވާ

ބަދަލު ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމަވައި،  ދުވަހަށް  ވާ ހޯމަ  16  މޭ  2022އިންތިޚާބުގެ ތާރީޚް    ،ހުންނާނެ ކަމަށް ބައްލަވައި

 ވަނަ ދުވަހު އެކަން އިޢުލާން ކުރެވުނެވެ.  05ޕްރީލް އެ 2022

 ދިޔުމަށް  ވޯޓުލާން  ރައްޔިތުންނަށް  އަދަދެއްގެ  ގިނަ  ވުމުން  ދުވަހަކަށް   ވާ ހޯމަދުވަހަކީ ރަސްމީ  16  މޭ  2022  ނަމަވެސް،  

އާއި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތައް ގާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަން ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް    ދިމާވެދާނެކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެންނާތީއް  ދަތިތަކެ

ބައި  ދިމާވެފައި ބާއްވާ  ހޮވުމަށް  މެންބަރު  ކޮމިޓީގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  ދާއިރާގެ  ވިލިމާލެ  - ވާތީ، 

އަށް ކަމަށް   16:00އިން    8:00ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ    14  މޭ  2022އަށް ގެންދާނީ  ގެ ވޯޓު ނެގުން ކުރި އިލެކްޝަން

 ންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރެވުނެވެ. ވީ ބުރާސްފަތިދުވަހު މިކަން އާ  21އެޕްރީލް  2022ނިންމަވައި 

 

 ކެންޑިޑެސީގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވުނު މުއްދަތު 

މާލޭ ސިޓީ، އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ވިލިމާލެ 

 ދާއިރާ

     12:00، 14 އެޕްރީލް  2022އިން  9:00، 30މާރިޗް  2022

ގައި 1ޖަދުވަލު އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައި، ކޮށްފައިވާ އިޢުލާންގެ ތަފްޞީލު   

 



 4 | މާލެސިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ ބައި- އިލެކްޝަން ރިޕޯޓް   - 14 މޭ  2022                           | އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 
 

  އިންތިޚާބާ ބެހޭ ޝަކުވާ ބެލުން .3

ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާއިންތިޚާބާ ގުޅޭގޮތުން  ކޮމިޝަންގެ    ފޯމު،  ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ   / މެދުވެރިކޮށް  "ޝަކުވާ  އިން އީމެއިލް"     

ދުވަހު   އެ  ހަމަޖެހިފައިވަނީ،  ބަލައިގަތުމަށް  ޝަކުވާ  ދުވަހުގެ  ނެގި  ވޯޓު  އަދި  ހަމަޖެއްސުނެވެ.  އިންތިޒާމު  ބަލައިގަތުމުގެ 

ވޯޓުނަގަން ފެށުނީއްސުރެން ވަގުތީ ނަތީޖާ އިޢުލާން ކުރުމާ 

 ހަމައަށެވެ.

 ގެ ވޯޓު ގުނުމުގެ ތެރެއިން، 'ޞައްޙަ / ބާޠިލް' އިންތިޚާބުމި  

ޚިލާފަށް   ޤަވާއިދާ  ޤާނޫނާއި  ކުރުމުގައި،  ވަކި 

ވެސް ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް މީހުން ވަނުމުގެ ފުރުޞަތު    ފަހުން  ނެގުން ބަންދުކުރާ ގަޑި ޖެހުނުށާއި، ވޯޓުކަމަ  ފައިވާށްޢަމަލުކޮ

، މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ކޮމްޕްލެއިންސް ބިއުރޯއަށް  ހުރިހާ ވޯޓު ފޮށިތައް އަލުން ގުނާދިނުން އެދި  ލިބިފައި ވާކަމަށް ބުނެ،

ހުރިހާ ގެ  ބުއިންތިޚާ  މަށް ބަލައި،ފައިވާ ކަންކަށްފާހަގަކޮ  ތަކުގައިމި ޝަކުވާ  .އެވެޅިހުށަހެޝަކުވާ  (ދޭއް)    2ޕާޓީގެ ފަރާތުން  

ނެތް ސަބަބެއް  ގުނަންޖެހޭ  އަލުން  ބިއުރޯއިން    ކަމަށްފޮށިތައް  ޝަކުވާގައި   ނިންމެވިއެވެ.ކޮމްޕްލެއިންސް  އެހެންނަމަވެސް، 

 2ހުގެ ސަބަބުން އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއަށް ބަދަލު އައުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުމުން، އެ  (ދޭއް) ވޯޓު ކަރުދާ  2  ފައިވާކޮށްފާހަގަ

ކަރުދާސް ކޮމްޕް  (ދޭއް)  ކަނޑައަޅައި،  ފެންނަކަމަށް  ޗެކްކުރަން  މައްސަލަ ނިންމިއެވެ.  އަލުން  މި  ބިއުރޯއިން  މި  ލެއިންސް 

 އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ކޯޓަކަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައެއް ނުވެއެވެ. 

 

 

 ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމިގޮތް އެންގުން   ޅުވާލުމާއި،ޓުންގެ ގޮތުގައި ކުރިމަތިލުމަށް ހުކެންޑިޑޭ .4
 

އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް އެދި އިލެކްޝަންސް    (ދޭއް) ފަރާތަކުން  2އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި،  

އެފަރާތްތަކުގެ ކެންޑިޑެސީ    ވެސް ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާތީ،  ފަރާތުގެ(ދޭއް)    2ކޮމިޝަނަށް ފޯމު ހުށަހެޅިއެވެ. އަދި ކުރިމަތިލާފައިވާ  

 ން ވަނީ އެންގިފައެވެ. މުޔުގައި ލިގެ ތެރޭއެކަން އެ ފަރާތްތަކަށް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ބަލައިގަނެ،

ށް އެކުލަވާލެވުނު ޤައުމީ އިންތިޚާބަ:  1ތާވަލު 

 ކޮމްޕްލެއިންސް ބިއުރޯ  

 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޒަކަރިއްޔާ  .1

 އިބްރާހީމް ޙާފިޒް އަލްއުސްތާޛް ރެކްޓަރޑި .2

 ކެންޑިޑޭޓުން ކުރިމަތިލާފައިވާ ގޮތުގެ :  2ތާވަލު 

 ތަފްސީލު  

 އިންތިޚާބު 
 ކުރަންޖެހޭ ޢަދަދު

 ދަދުޢަކުރިމަތިލީ 

 2 1 މާލެ ސިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާ 
   

 ގައި  1ޖަދުވަލު ޝަކުވާއަށް ހުޅުވާލައި، ކޮށްފައިވާ އިޢުލާންގެ ތަފްޞީލު 

 ގައި  2ޖަދުވަލު  ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާގެ ތަފްޞީލް  އިންތިޚާބާ

 



 5 | މާލެސިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ ބައި- އިލެކްޝަން ރިޕޯޓް   - 14 މޭ  2022                           | އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 
 

 ޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކުރުން ކެންޑިޑޭ .5
 

  ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީމާލެ ސިޓީ   ވީ ހޮނިހިރުދުވަހު ބޭއްވުނު 14މޭ    2022

އެޕްރީލް   2022ތުލުން ބޭއްވުނީ  އަ ގުރު  ،ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކުރުމަށްޓަކައިއިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ  -ބައި

ށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށާއި ރަސްމިއްޔާތަ  މިގައެވެ.  އިދާރާއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މައި  ގައި   14:00  ގެ ދުވަހުހޮނިހިރު  ވީ  16

ގޮތް ހަމަ އެދުވަހު    ކެންޑިޑޭޓުން ތަރުތީބު ވެފައިވާފަހު،    ތަށްއަގުރު  އެރުވުނެވެ.ދަޢުވަތު  ކެންޑިޑޭޓުންގެ އިތުރުން މީޑިއާތަކަށް  

 ކުރެވުނެވެ. މުކޮށް އިޢުލާންއްއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓާއި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޢާ

 

 

 ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ  .6

ވީ ހޮނިހިރުދުވަހު   14  މޭ  2022  ،ނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަންއިން ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްނޭޝަ  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް

ވޯޓު ދިނުމުގެ    އިލެކްޝަންގައި-ބައި  ވިލިމާލޭ ދާއިރާ، މާލޭސިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ  ބޭއްވުނު

އާންމުކޮށް    ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓާއި ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައިޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ

ކުރެވުނީ   ވީ    30  މާރިޗް  2022އިޢުލާނު 

ޝަކުވާ  ބުދަ އަދި  ފޯމު   ދުވަހުއެވެ. 

މި ޝަކުވާ   މެދުވެރިކޮށް،  ރަޖިސްޓަރީއަށް 

 ހުޅުވާލެވުނެވެ. ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު

ޙަ  ދިނުމުގެ  ވޯޓު  ލިސްޓުއިންތިޚާބުގައި  ފައިނަލް  މީހުންގެ  ލިބިގެންވާ  ދިވެހި ސަރުކާރުގެ    އްޤު  ވެބްސައިޓާއި  ކޮމިޝަންގެ 

ދުވަހުއެވެ. އަދި ފައިނަލް ރަޖިސްޓަރީގައި ކެންޑިޑޭޓުންގެ  އާދީއްތަވީ    8  މޭ  2022ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކޮށް ޢާންމު ކުރެވުނީ،  

  މޭ 2022ގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލައި،  14:00 ން 10:00ދުވަހުގެ ބުދަވީ  11 މެ 2022ފަރާތުން ސޮއިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު 

  ކެންޑިޑޭޓުން ސޮއިކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ފައިނަލް ރަޖިސްޓަރީގައި  ންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރެވުނެވެ.  އާދުވަހު އެކަން  އާދީއްތަވީ    8

 އެވެ.ގައިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މައި އިދާރާ ހަމަޖެއްސުނީ

 

 

 ރަޖިސްޓަރީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލެވުނު މުއްދަތު

 ވިލިމާލޭ ދާއިރާ

     14:00، 10އެޕްރީލް  2022އިން   08:00، 30މާރިޗް  2022

 ގައި  1ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކުރުމަށް ފަހު ކުރި އިޢުލާން ޖަދުވަލު 

 ގައި  1މު ކުރި އިޢުލާން ޖަދުވަލު އްހުޅުވާލައި އެކަން ޢާގެޒެޓުކުރެވުނު ރަޖިސްޓަރީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު 

 ގައި  1ޖަދުވަލު   ތައްކުރި އިޢުލާން ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތާއި ތަން ޢާންމު ކުރުމަށް ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކުރުމަށް 



 6 | މާލެސިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ ބައި- އިލެކްޝަން ރިޕޯޓް   - 14 މޭ  2022                           | އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 
 

 ރީ ވުމަށް ހުޅުވާލުންޓަރަށްނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލާން ރަޖިސް ވާރަށްވެހިވެފައި  .7
 

- ބައިގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ  މާލެ ސިޓީ  ވީ ހޮނިހިރުދުވަހު    14މޭ    2022

 ދުވަހުގެ އަންގާރަ ވީ 19އެޕްރީލް   2022 ، ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ ފުރުޞަތު މާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގައިގައި ލެކްޝަންއި

ފެށިގެން    0010: ހުޅުވާލެ  0031:ދުވަހުގެ  ހޮނިހިރު  ވީ  23  އެޕްރީލް 2022ން  ނިޔަލަށް  އޮންލައިންކޮށް    ވުނެވެ.ގެ 

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ޕޯޓަލް  - ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވުނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އޮންލައިން ރީ

)form.elections.gov.mv  .ެމެދުވެރިކޮށެވ އިދާރާއަދި  )  މައި  ކޮމިޝަންގެ  ހާޟިރުވެ،  އަށް  އިލެކްޝަންސް 

ޖިސްޓަރީ ރަ-ހުށަހަޅައިގެން ރީ  "ރަށްވެހިވެފައިވާ ތަންނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދޭ ފޯމު"

 ވުމަށްރީރަޖިސްޓަ-ރީފަރާތަކުން ވަނީ    )ހަތަރެއް(  4ހުޅުވާލެވުނު ފުރުޞަތުގައި ޖުމްލަ    ހަމަޖެއްސުނެވެ.  ވެސްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް

ވުރެ މަދު ޢަދަދެއް ކަމަށް    ނަމަވެސް، މި އަދަދަކީ ވޯޓު ފޮއްޓެއް ބެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދަށް  .އެދި ފޯމު ހުށަހަޅައިފައެވެ

ކޮ ރަޖިސްޓަރ  ތަނަކަށް  އެހެން  ފަރާތެއް  އެއްވެސް  ފިށްވާތީ،  ވިލިމާލެ  އަދި  ނުވެއެވެ.  އެއްދީފައެއް  އެހެން  ވެސް  ޔަވައި 

  އެކަން އިޢުލާން ކުރެވުނެވެ.ވީ ދުވަހު  27އެޕްރީލް  2022 ގައި ވޯޓު ފޮއްޓެއް ނުބަހައްޓާ ގޮތައް ނިންމަވައިތަނެއް

 

 

 ރަކާތްތެރިވާނެ އޮފިޝަލުން ހަމަޖެއްސުން ޙަވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި  .8
 

(އެގާރަ)    11  ކޮންމެ ފޮއްޓެއްގައިއް) ފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ނިންމަވައި،  އެ(ހަ  6  އިންތިޚަބުގައި ވޯޓު ނެގުމަށްޓަކައި ވިލިމާލޭގައި

ނިންމެވިއެވެ.ޝަކޮމި  ށްމަސައްކަތްކުރާގޮތައޮފިޝަލުން،   މި   ނުން 

އިލެކްޝަން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ  އޮފިޝަލުން  އިންތިޚާބުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ  

އިތުރުން، މުވައްޒަފުންގެ  ފުރިހަމަކޮށް،   ކޮމިޝަނުގެ  ތަމްރީން  ކޮމިޝަނުގެ 

ކައުންސިލްތަކު' އިންތިޚާބާއިލޯކަލް  ތަރައްޤީއަށް   ގެ  އަންހެނުންގެ 

މާލެ   ގެ އޮފިޝަލެއްގެ ގޮތުގައި'2020ކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު  އްމަސަ

   ކުގެ ތެރެއިންނެވެ.ފައިވާ ފަރާތްތަށްމަސައްކަތް ކޮ ސިޓީގައި

 

 ގައި 1ޖަދުވަލު ގެ އިޢުލާންގެ ތަފްޞީލު ސަރަހައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަނު ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ

 ގައި  1ޖަދުވަލު ގެ އިޢުލާންގެ ތަފްޞީލު ބަހައްޓާ ތަނުނުވޯޓުފޮށި 



 7 | މާލެސިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ ބައި- އިލެކްޝަން ރިޕޯޓް   - 14 މޭ  2022                           | އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 
 

 ކަރުދާސް ވޯޓު .9

ލިމިޓެޑާ   އިވެޓްނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަރސް އެންޑް ޕަބްލިޝަރސް ޕްރަ  ކަރުދާސް ޗާޕުކޮށްދިނުމަށް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއިވޯޓު

ވެ.  އެއެ ފަރާތާކަރުދާސް ޗާޕުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރީ    ވޯޓުދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، މި އިންތިޚާބުގެ  

ތަ ފޮތްތައް  ފޮތެއްގައިކޮށްފައިވައްޔާރުވޯޓުކަރުދާހުގެ  ކޮންމެ  ހިމެނޭހެނެވެގަނޑު  25  ނީ  ވޯޓުކަރުދާހުގެ   .   ޗާޕްކުރެވުނު 

  ވަހުއެވެ. ބުރާސްފަތިދުވީ  12މޭ  2022މުކޮށް އިޢުލާނު ކުރެވިފައިވަނީ އް ޢާށްތަފްޞީލްތައް އެނގޭގޮތަ

 ކުރި ވޯޓުކަރުދާހުގެ ތަފްޞީލް  ޗާޕު މި އިންތިޚާބުގައި:  3ތާވަލު 

 

ކުރެވުނެވެ.    ކަރުދާސްކޮޅެއް ވަކިވަކިން ބަލައި ޗެކް  ކަރުދާހުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުރިތޯ ކޮންމެ ވޯޓު  ޗާޕްކުރެވުނު ވޯޓު

 މާއެކު ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓު ޗެކްކޮށް ކޮންމެ ވޯޓުވޯޓު ކަރުދާސްތައް ޗެކްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމު

 ތަކުގައި ބަންދުކުރެވުނެވެ.  އުރަ ފޮށްޓަކަށް ފޮނުވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢަދަދަށް ވޯޓު ކަރުދާސް ސެކިއުރިޓީ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ކަރުދާހުގެ އަދަދު ދާއިރާ / ރަށުގެ ނަން ދާއިރާ ކޯޑު 

T18  ީ2929  ވިލިމާލެ ދާއިރާ  ގެމާލެސިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓ 

 ގައި  1ޖަދުވަލު  ގެ ތަފްޞީލްމުކުރި އިޢުލާނު އްޗާޕުކޮށްފައިވާ ވޯޓު ކަރުދާހުގެ ތަފްޞީލް ޢާ އިންތިޚާބަށްމި 

 

 މަރުކަޒުގެ އެތެރެއާއި ބޭރުގައި، ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕޯސްޓަރުތައް ތަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި، އޮފިޝަލުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ.ލާ މަރުކަޒުތައް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ ތެރެއިން،  ވޯޓު



 8 | މާލެސިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ ބައި- އިލެކްޝަން ރިޕޯޓް   - 14 މޭ  2022                           | އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 
 

 ނަގާ މަރުކަޒުތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުން ފޮށި، އަދި ވޯޓު ވޯޓު .10

 ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ  މާލެސިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެވީ ހޮނިހިރުދުވަހު ބޭއްވުނު    14މޭ    2022

ސަރަހައްދު އަދި    ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ  ތަކުގެމަށްޓަކައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށިނެގު  ވޯޓުއިލެކްޝަންގައި  -ބައި

ތަން ތަފްޞީލްކޮށް އެނގޭނޭފަދައިން، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓާއި، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަން

އަދި ވިލިމާލޭގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށިތައް    ދުވަހުއެވެ.ހޯމަވީ    18  އެޕްރީލް  2022  ކޮށްފައިވަނީ  މުކޮށް އިޢުލާނުއާންގެޒެޓްގައި  

 އިޢުލާން ކުރެވިފައެވެ.   އާންމުކޮށް  ވީ ބުދަދުވަހު ވަނީ  27އެޕްރީލް    2022،  މާތު އެ މަޢުލޫ  ،ބަހައްޓާ ތަން ބަދަލުވުމާއި ގުޅިގެން

 ފޮށިތަކުގެ މަޢުލޫމާތު  ވޯޓު:  4ތާވަލު 
 އޮފިޝަލުންގެ ޢަދަދު  ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓި ތަން  ވޯޓު ފޮށީގެ ނަން 

 11 ސްކޫލް ވިލިމާލެ، މުޙްޔިއްދީން 1-ވިލިމާލެ
 11 ސްކޫލް މުޙްޔިއްދީންވިލިމާލެ،  2-ވިލިމާލެ
 11 ސްކޫލް ވިލިމާލެ، މުޙްޔިއްދީން 3-ވިލިމާލެ
 11 ސްކޫލް ވިލިމާލެ، މުޙްޔިއްދީން 4-ވިލިމާލެ
 11 ސްކޫލް ވިލިމާލެ، މުޙްޔިއްދީން 5-ވިލިމާލެ
 11 ސްކޫލް ވިލިމާލެ، މުޙްޔިއްދީން 6-ވިލިމާލެ

 

 

ލިޔެކިޔުންތައް އަސްލަކަށް ބަލައިގެން، ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ބޭނުންކުރާނެ ޚާއްޞަ    ބޭނުންކޮށްފައިވާއެހެން އިންތިޚާބުތަކުގައި  

 ތަކެއްޗާއެކު   މިލިޔެކިޔުންތައް ފަރުމާކޮށް ޕްރިންޓް ކުރުމަށްފަހު ކޮންމެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒަކަށް ފޮނުވުމަށް ތައްޔާރު ކުރެވުނެވެ.  

އަދި ވޯޓުގެ ކަންކަން ނިންމުމަށްފަހު    އެވެ.ގަ  6:30ގެ  ދުވަހުހޮނިހިރު  ވީ  14  މޭ  2022އޮފިޝަލުން ފުރާފައިވަނީ    ވިލިމާލެއަށް

   ގައެވެ.  19:30އެދުވަހުގެ ތަކެއްޗާއެކު އޮފިޝަލުން އެނބުރި މާލެ އައީ 

 

 ގައި  1ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނު ޖަދުވަލު  ،އް ބަހައްޓާތަން ބަދަލުވެފައިވާކަން އާންމުކޮށް ވޯޓުފޮށިތަ

 ގައި  1ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އާންމުކުރުމަށްޓަކައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނު ޖަދުވަލު 



 9 | މާލެސިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ ބައި- އިލެކްޝަން ރިޕޯޓް   - 14 މޭ  2022                           | އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 
 

 ކަންތައްތައް  ސަލާމަތީ .11

އެތަކެތީގެ    ވޯޓުކަރުދާސްތައް ނައްތާލުމާ ހަމައަށްކޮމިޝަނަށް ގެނެވުނު ހިސާބުން ފެށިގެން،  ކަރުދާސް ޗާޕުކޮށް    އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފަރާތުން ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުން އެދި   ،ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމް

  ސަރަޙައްދުގެ   މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލް  ،ނު ބެހެއްޓު  ތައްވޯޓުގުނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދިޔަ ވަގުތުގައި ވޯޓުފޮށި  އަދި  ދެންނެވުނެވެ.

އެދުމުން،  ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުން އެދި  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ    ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމް

 ންތިޒާމްތައް ވަނީ ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވަވާފައެވެ.އި އެ

 ޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން ޑިވަރުންނާއި މޮނިޓަރުން އަދި ކެންއޮބްޒާ .12

ކުރުމަށާއި، ވޯޓު ނެގުމާއި ވޯޓު ގުނުމުގެ ކަންތައް ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ބެލުމަށް   ،ވްކޮށް ޒާމި އިންތިޚާބު އޮބް މޮނިޓަރ 

އަމިއްލަ   ،ޝައުޤުވެރިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނަށާއި، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށާއި، ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި

އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން  މިގޮތުން  ވުނެވެ.  ހުޅުވާލެ  ފަތުރާ ވަޞީލަތްތަކަށް ތުން އެދޭ ފަރާތްތަކަށާއި، ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޚަބަރުގޮ

 ފުރިހަމަކުރި ގެންދިޔަ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން    ށްއަށް ކޮމިޝަނުން ކުރިގާ ނުހިނގާގޮތް ބެލުމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަނހި

 . ފާސް ދޫކުރެވުނެވެ ށްކަތަތްފަރާ

ފައިވާ ގޮތުގެ  ފާސް ދޫކުރެވިއޮބްޒާވަރުން، މޮނިޓަރުން އަދި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނަށް :  5ތާވަލު 
 ތަފްޞީލް  

 

 

 

 

 

 

 

 ހުށަހެޅުނު ޢަދަދު  މުއްދަތު ހަމަވި ތާރީޚް ހުޅުވާލި ތާރީޚް 

 18 21އެޕްރީލް  2022 16އެޕްރީލް  2022 އޮބްޒާވަރުން
 36 21އެޕްރީލް  2022 16އެޕްރީލް  2022 މޮނިޓަރުން  

 12 21އެޕްރީލް  2022 16އެޕްރީލް  2022 ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން 
 66   ޖުމްލަ

 އޮބްޒާވަރުންނާއި، މޮޏިޓަރުން އަދި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން ހަރަކާތްތެރި ވަނީ މަރުކަޒެއްގައި  2މުގެ ކަންކަން ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި، ވޯޓުލު



 10 | މާލެސިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ ބައި- އިލެކްޝަން ރިޕޯޓް   - 14 މޭ  2022                           | އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 
 

 

   ން ގުނު  ވޯޓު ނެގުމާއި، ވޯޓު .13

 

ށެވެ. އިންތިޚާބުގެ އަ 16:00އިން  8:00 ގެވީ ހޮނިހިރުދުވަހު 14މެއި  2022، ބާއްވާފައިވަނީ މި އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުނެގުން

ވޯޓުލުން ކުރިޔަށްދާ ގޮތް ބަލައި ކޮންމެ   ގެ) ވޯޓުލާ މަރުކަޒުއްއެހަ(  6  ގައި ޤާއިމްކުރެވުނުއިންތިޚާބުޓަކައި،  ށްނެގުމަ  ވޯޓު

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގެ ވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ އިރުޝާދުތައް ކޯޑިނޭޓަރުން ، ކުރެވިގަޑިއިރަކުން ވޯޓުލާ މީހުންގެ ޢަދަދުތައް ރިކޯޑު

ދެވުނެވެ. ވެސް   6  މެދުވެރިކޮށް  މަރުކަޒު  އިންތިޚާބުގެ ޤާއިމު  (ހައެއް)  މި  ކަމުން،  އިމާރާތެއްގައި  އެއް  ހުރީ  ކުރެވިފައި 

 ވެސް ޤާއިމް ކުރެވުނީ ވޯޓު ނެގުމާއި ގުނުން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލުގައެވެ.  ރުކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަ

ބަބުން މާލެއިން ވިލިމާލެއަށް، ދަތުރުނުކުރެވި، އެތައްބަޔަކު މޫސުން ގޯސްވެ ކަނޑު ދަތުރުފަތުރު ހުއްޓުމަކަށް އައުމުގެ ސަ

އަޑު    ދިޔަ ސަރަޙައްދުގައިކުރިޔަށް އެދި، ވޯޓުލުން    ތިބިކަމަށް ޝަކުވާކޮށް، ވޯޓުލުމުގެ ވަގުތު އިތުރު ކުރުމަށް  ވޯޓުނުލެވިފައި

  ޔު ކިހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިއަށް    ،ންތުމު ނެ  ހާލަތެއްގެ ވަގުތު އިތުރު ކުރަންޖެހޭ  ބުއެހެންނަމަވެސް އިންތިޚާދިޔައެވެ.    އުފުލަމުން

ސަރަޙައްދުގެ ހަމަޖެހުން ގެއްލޭފަދަ ޢަމަލުތަކެއް ވަނީ މިއާ އެކު، އެއްވެފައި ތިބި މީހުންގެ ފަރާތުން،    ނެވެ.ބަންދު ކުރެވު

 ގޭޓު ބަންދު ކުރުމަށް ހުރަސްއަޅައި، ގަދަކަމުން ވޯޓުލާ  ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ. ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު (މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލް)ގެ

ފުން،  މުވައްޒަނަމަވެސް އިންތިޚާބުގެ ކޯޑިނޭޓަރުންނާއި، ކޮމިޝަނުގެ  ސަރަޙައްދަށް ވަންނަން ވެސް ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރިއެވެ.  

މާއިއެކު ވޯޓު ފޮށިތައް  އެންމެން ވޯޓުލާ ނިމުކިޔޫގައި ތިބި  ގަޑިޖެހުނު އިރު    ގޭޓު ބަންދު ކުރިއެވެ. އަދި  އެހާލަތު ކޮންޓްރޯލްކޮށް

މިނެޓުގެ ހުސް    30  ވެސް ވަނީ ބަންދު ކުރެވިފައެވެ.   ނިޔަލަށް ހުރިހާ ފޮށިތައްގ16:15ެ  މި ގޮތުން،  .ބަންދު ކުރެވުނެވެ

ޙިކްމަތްތެރި މަސައްކަތާއި ގެ  ގައި އިންތިޚާބުގެ ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުންނާއި ކޮމިޝަންގެ ސީނިއަރ މުވައްޒަފުންވަގުތުކޮޅު

ވަގުތަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ  ކޮންޓްރޯލްވެ،  ހަމަނުޖެހުން  މަރުކަޒެއްގައި  އެކު،  މަސައްކަތް   ހުރިހާ  ގުނުމުގެ  ވޯޓު  ވެސް 

. ވޯޓު ގުނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށް ނިންމާލެވުނެވެއިޢުލާނު  އާއި ހަމައަށް  17:19ނަތީޖާ    ހުރިހާ މަރުކަޒެއްގެ  ގެންދިޔައެވެ.ފެށި

ދިޔައިރު،   ވޯޓުފޮށީގެ  T18.1 ކުރިޔަށް  ޚިޔާލު   2ނަންބަރު  ގޮތާއިމެދު  ކަނޑައެޅި  ކަރުދާސްކޮޅެއް ޞައްޙަ/ބާޠިލް  (ދޭއް) 

 ހުށަހަޅާފައެވެ. ތަފާތުވެ، ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންވަނީ ޝަކުވާ 

ވުނެވެ. އަދި ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރަށް  މަރުކަޒެއްގައި އިޢުލާން ކުރެއެ    ،ވޯޓު ގުނައި ނިމުމުން ވަގުތީ ނަތީޖާ ތައްޔާރުކޮށް

 ވުނެވެ.ކުރެ މުއްޢާޝީޓު ހަރުކޮށް،  މަރުކަޒުގައި ނަތީޖާފެންނާނޭހެން  މުންނަށްއްޢާ ފަހު، ފޮނުވުމަށްނަތީޖާ 
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 ވަގުތީ ނަތީޖާ ކޮމިޝަނުން އިޢުލާންކުރުން  .14

ބޭއްވުނު، މާލޭ ސިޓީގެ ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ  ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު    14މެއި    2022 

  20:30ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު    14  މޭ  2022  ވަގުތީ ނަތީޖާ ކޮމިޝަނުން އިޢުލާން ކޮށްފައިވަނީ،  ގެއިލެކްޝަން-ކޮމިޓީގެ ބައި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ   މިކަމަށްޓަކައި ބޭއްވުނު ޙާއްސަ ރަސްމިއްޔާތު  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާގައެވެ.ގައި  

 .  އެވެދުރަށް ދެއްކި ވަގުތުންމެދުވެރިކޮށް  އެކައުންޓުފޭސްބުކް 

 . ވޯޓު އަލުން ގުނުން 15

ބުގައި ވާދަކުރި ގުނާދިނުމަށް އެދި، އިންތިޚާކަމަށް ފާހަގަކޮށް،  ވޯޓު ފޮށިތައް އަލުން  ރިފަދަ މައްސަލަތަކެއް ހު  ނަތީޖާ ބަދަލުވާ

މާއި ގުޅިގެން، މި ވުނިންމެ  ވިނިންމެމަށްފަހު  އްލެވުބެއިންތިޚާބުގެ ޝަކުވާ ކޮމިޓީން    ،ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ހުށަހެޅި ޝަކުވާ

ޗެކްކުރެވުނެވެ. އިންތިޚާބުގައި ބަލައި    ވޯޓުކަރުދާހެއް އަލުން  (ދޭއް)  2ނަންބަރު ވޯޓުފޮށީގެ    T18.1އިންތިޚާބުގައި ބެހެއްޓުނު  

 އަލުން ކެނޑުމަށް  3އުރަ    ރުގައި ސެކިއުރިޓީޒިވާދަކުރި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނާއި، އޮބްޒާވަރުން އަދި މޮނިޓަރުންގެ ހާ

ބަޔާންކޮއްފައިވާ   ކަރުދާސްކޮޅު    2ފަހު ޝަކުވާގައި  ވޯޓު  ފަރާތުން(ދޭއް)  ކޮމިޝަނުގެ  ، ށްޗެކްކޮ  އަލުން  އިލެކްޝަންސް 

 ވޯޓުފޮށީގެ ވެރިޔާގެ ނިންމުން ރަނގަޅުކަމުގައި ކަނޑައެޅުނެވެ.

 ވޯޓު ލުމަށް އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ މީހަކާ، ވެރިޔާ ސުވާލު ކޮށް، ރިޕޯޓު ފުރިހަމަ ކުރަނީ     ލަކު އެހީތެރިވަނީ  ޝަ  އޮފިވޯޓުލާން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ފޮށި ޔަގީން ކުރުމަށް 
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 ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރުން   .16

 ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ  ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުނު، މާލޭ ސިޓީ  14  މޭ  2022

 ތަކަށްމަޤާމު  އެ އިންސައްތަ އަދި  ގެ ޢަދަދާއި  މެންބަރުކަމަށް ވާދަކުރި ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ލިބިފައިވާ ވޯޓުއި  ގައިލެކްޝަން-ބައި

 މޭ  2022ކުރުމަށްފަހު،    ހެން މި އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ ތައްޔާރުކޮށް، ކޮމިޝަނުން އެންޑޯޒްއެނގޭނޭ  ހޮވުނު ފަރާތް

 މުކޮށް އިޢުލާން ކުރެވުނެވެ.އާން  އި، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓާ  ވީ ހޯމަ ދުވަހު  16

 ފޭސްބުކްބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތު، ކޮމިޝަނުގެ    އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ޢިދާރާގައިއަދި ނަތީޖާ އިޢުލާނު ކުރުމަށްޓަކައި  

  ދެއްކިއެވެ. ށްވަގުތުން ދުރަމެދުވެރިކޮށް  އެކައުންޓު

 

 ފައިސާ އާއި މާލީކަންކަން   .17

 ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ  ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުނު، މާލޭ ސިޓީ  14މޭ    2022

)  ރުފިޔާތިންސަތޭކަ ވިހި،  ހާސްދެލައްކަ އެކާވީސް(  221,320.00ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި  ޖުމްލަ    ގެއިލެކްޝަން-ބައި

ކުރެވިފައެވެ. ޚަރަދު  ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ނިސްބަތުން، ބޮލަކަށް ޖެހިފައި ވަނީ    ވަނީ  ދާއިރާގައި ތިބި ވޯޓު ލުމުގެ 

 ލާރި) އެވެ.  ބާރަރުފިޔާ ހަތްދިހަ ހަ( 76.12

 

 : ޚަރަދުގެ ތަފްޞީލް   6ތާވަލު 

   ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު 

 3,505  ރަދު ޚަރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަނޑު މަގުން ކުރާ ދަތުރު   

   ގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު އޮފީސް ހިންގުމު

 18,475  އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމާއި ސައިފަދަ ތަކެތި   

   ށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު އޮފީސް ހިންގުމަ

 600  ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް   

 1,200  އުފުލުމުގެ ޚަރަދު   

 80,840  ޢާންމުފައިދާއަށް ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު   

 116,700  އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޙިދުމަތުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދު   

 221,320  ދެލައްކަ އެކާވީސްހާސް ތިންސަތޭކަ ވިހިރުފިޔާ)ޖުމްލަ: (

 ގައި  3މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތު ޖަދުވަލު އިންތިޚާބުވެފައިވާ    ، ގައި 1ޖަދުވަލު ރަސްމީ ނަތީޖާގެ އިޢުލާންގެ ތަފްޞީލު 



 13 | މާލެސިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ ބައި- އިލެކްޝަން ރިޕޯޓް   - 14 މޭ  2022                           | އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 
 

 ވޯޓުދިން މީހުންގެ ތަފާސް ހިސާބު  .18

 އަދަދުތައް   މީހުންގެ   ވޯޓުނުދޭ   އަދި   މީހުން   ވޯޓުދިން   ،މީހުން   ލިބިގެންވާ   ޙައްޤު   ޓުދިނުމުގެ ވޯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ވޯޓުލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ވޯޓުލުމުގެ ޚައްޤު ލިބެގެންވާ މީހުން، ވޯޓުދިން މީހުން އަދި    އިލެކްޝަނުގައި-ބައި  ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ   އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަްށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ  މާލެ ސިޓީ  .1

 ވޯޓު ނުދޭ މީހުންގެ ޢަދަދު 

 

 މީހުންގެ އިންސައްަތވޯޓުލީ މީހުން އަދި ނުލާ   އިލެކްޝަނުގައި-ބައި ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަްށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މާލެ ސިޓީ .2

  



 14 | މާލެސިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ ބައި- އިލެކްޝަން ރިޕޯޓް   - 14 މޭ  2022                           | އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 
 

 ވޯޓު ދިނުމުގައި ބައިވެރިވި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ތަފާސްހިސާބު 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ޞައްޙަ އަދި ބާޠިލް ވޯޓުގެ އިންސައްތަ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ޞައްޙަ، އަދި ބާޠިލް ވޯޓުގެ އިންސައްަތ އިލެކްޝަނުގައި-ބައި ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަްށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މާލެ ސިޓީ .3

 ނުންގެ އަދަދު އަދި ފިރިހެ ނުން ވޯޓުލީ އަންހެ އިލެކްޝަނުގައި-ބައި ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަްށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މާލެ ސިޓީ .3
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މީހުންގެ ޚުލާސާ ނާއި ވޯޓުދިން ލިބިފައިވާ މީހުން  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު:  7ތާވަލު   

ELIGIBLE VOTERS SUMMARY 
 

ELIGIBLE VOTERS   ްވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުނ 

Total 2900 ަޖުމްލ 
 

 
 

   
VOTERS   ްވޯޓު ދިން މީހުނ 

Total 729 ަޖުމްލ 

Percentage 25.14% ައިންސައްތ 

   

VALID VOTES   ުސައްޙަ ވޯޓ 

Vote 717 ުވޯޓ 

Percentage 98.35% ައިންސައްތ 

   

INVALID VOTES   ުބާޠިލް ވޯޓ 

Vote 12 ުވޯޓ 

Percentage 1.65% ައިންސައްތ 



 16 | މާލެސިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ ބައި- އިލެކްޝަން ރިޕޯޓް   - 14 މޭ  2022                           | އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 
 

 

 

 

 

 ކެންޑިޑޭޓުންނަްށ ލިބުނު ވޯޓުގެ އިންސައްަތއިލެކްޝަނުގައި -ބައި ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަްށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މާލެ ސިޓީ .4

 

 

 

: ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ލިބުނު ވޯޓުގެ ތަފްޞީލް  8ތާވަލު   
 

  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ވިލިމާލެ   ސިޓީ މާލެވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުނު  14މޭ  2022

ޓުގެ ތަފްޞީލްދަކުރި ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ލިބިފައިވާ ވޯ ގައި ވާ އިލެކްޝަނު - ބައި   ދާއިރާގެ    

ވޯޓު   ލިބުނު  އިންސައްތަ    ނަން  އެޑްރެސް  ހައިސިއްޔަތު  

 1 ފާޠިމަތު ނާޡިމާ  ، މާލ8728ެދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ  ޕީ.ޕީ.އެމް  359 50.07%

 2 ރަނިއްޔާ ނަޞީރު ، މާލ4632ެދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ  އެމް.އެން.ޕީ 358 49.93%



 17 | މާލެސިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ ބައި- އިލެކްޝަން ރިޕޯޓް   - 14 މޭ  2022                           | އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 
 

 ނިންމުން  .19
 

  16މޭ   2022އިންތިޚާބު ކުރުމަށްޓަކައި  ކުމެންބަރަ ވިލިމާލެ ދާއިރާއަށް  ގެއަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ  މާލެ ސިޓީ

ރުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް، އިންތިޚާބު ކަލަންޑަ  ހައިއެންމެއިލެކްޝަންގެ  -ބައި   ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުނުވީ

 ތެރޭގައި ފުރިހަމަކުރެވިގެން ދިޔައެވެ. 

ފެނިގެން    އިންތިޚާބު  ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު  ގެންކޮށްމުއިމަރުކަޒު ޤާހައެއް)  (  6  މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލްގައި ހަމައެކަނި ވިލިމާލޭ

ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދުގައި ހިންގައިދިޔަ ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ވާދަވެރިކަން ބޮޑު އިންތިޚާބެއް ގޮތުގައެވެ.    ވެސް   ދިޔައީ ހުރިހާ ގޮތަކުން

އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވި އެކުވެސް، އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ނިންމާލުމުގައި، 

އަފަރާތްތަ ކޯޑިނޭޓަރު  ހުށިޔާރުކަމުގެ އިތުރުން،ކާއި އިންތިޚާބުގެ  ކޮމިޓީގެ  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ހުރިހާ   ދި ޝަކުވާ 

އަދި ހަމަނުޖެހުން ކޮންޓްރޯލް     ފާހަގަ ކުރަން ޖެހެއެވެ.މުވައްޒަފުންނާއި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ޙިކްމަތްތެރި، ބުރަ މަސައްކަތް

ކުރުވެރިކަމާއިއެކު ފާހަގަ  ޝުންނާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ދެއްވި އެއްބާރުލުން  ޑޭޓުކެންޑި  ، އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރިކުރުމުގައި

 ކުރަމެވެ.

ފަރާތްތަކާނުއިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ނިމުނު ގަޑީގައި ހިނގާދިޔަ ހަމަ މެދު ފިޔަވަޅު    ޖެހުންތައް ބަލައި އެކަމުގައި ބައިވެރިވި 

ހިދުމަތަށް  އެކު    ތަފްޞީލުތަކާއެޅުމަށް   ފުލުހުންގެ  ހުރި ދިވެހި  ކުރިއަށް  ވެސް  އިތުރުން  މީގެ  ހުށަހަޅާފައެވެ.  ވަނީ 

އިތުރަށް    އްތަތުވެވޭނެ ފަރާތްތަކުގެ ޝަރު  ށްދައުރާ ރިޕޯޓަރުންނަޓަރުން)  ނި(މޮއިންތިޚާބުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ރިޕޯޓަރުންގެ  

 ކުރެވިފައެވެ.ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ވަނީ މަޝްވަރާހަރުދަނާކުރުމަށް 

މަސައްކަތުގެ   ކުރި  މި މުހިންމު މަސައްކަތުގައި ފޫހިކަމެއް، ވަރުބަލިކަމެއްނެތި އުޅުނު އެންމެހާ ފަރާތްތަކުން    އެހެންކަމުން،

 ، އަގު ވަޒަންކޮށް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ފަރާތުން ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަދި މި ޝުކުރުގައި

އިތުރުން، އިންތިޚާބުގެ މަޢުލޫމާތާއި ޚަބަރުތައް، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ  އިންތިޚާބުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ބެލެހެއްޓި  

ވާޞިލްކޮ ހަމައަށް  ރައްޔިތުންނާ  ފަރާތްތަކާއި  ދިން،ށްތާޒާކަމާއެކު  އެންމެހައި  އިންތިޚާބުގެ    ،މީޑިއާގެ  މި  ގޮތްގޮތުން  އެކި 

 ވެ.ޝާމިލްކުރަމެވެދެއްވި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ ވެރިންނާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތައް ވެސް ތެރިކަށް އެހީމަސައްކަތްތަ
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 ދާއިރާގެމާލެ ސިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ވިލިމާލެ ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު،  14މޭ  2022

 ރިޕޯޓް ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރެއްވުމަށް ނިންމެވުން: އިންތިޚާބު އިލެކްޝަންގެ -ބައި

 

 ޝާއިޢުކުރުމަށް ނިންމީ: 

  ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީޤް 

  ކޮމިޝަނުގެ ނާއިބު ރައީސް އިސްމާޢީލް ޙަބީބު ޢަބްދުއްރަޙީމް އޒ. 

  ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު  ޢަލީ ނަޝާޠު 

  ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު  މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޑރ. 

  ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު  މުޙައްމަދު ޢާޞިފް

 
 
 

  

 ޙަސަން ޒަކަރިއްޔާ 
 
 

  ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

 

 ޗެކްކުރީ: 

 

 

 

 

 ތައްޔާރުކުރީ: 

 

 ޑިރެކްޓަރ ޢާއިޝަތު ޝައްފާފް 

 ޑިރެކްޓަރ  ޑެޕިއުޓީ އުނައިސްهللا އަބްދު

 އޮފިސަރ އިބްރާހީމް ޝާހީން 
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 1- ޖަދުވަލު .20

ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލެސިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ވިލިމާލެ  14މޭ  2022
 އިޢުލާންތަކުގެ ތަފްޞީލު  ގުޅިގެން ކުރެވިފައިވާއިލެކްޝަނާއި -ބައި ދާއިރާގެ

 ތަފްޞީލް  ތާރީޚް  ނަންބަރު 
(IUL)38-DA/38/2022/98 29 ްމާރިޗ  

2022 
ވިލިމާލެ   ސިޓީ   މާލެ ކޮމިޓީގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް    އަންހެނުންގެ 

އިލެކްޝަން ބޭއްވުމަށް ނިންމައި، އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް  -ދާއިރާގެ ބައި 

 . ހުޅުވާލުން
(IUL)38-DB/38/2022/102 30 ްމާރިޗ  

2022 
ވިލިމާލެ   ސިޓީ   ލެމާ ކޮމިޓީގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް    އަންހެނުންގެ 

ލިބިފައިވާ މީހުންގެ  ގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު  އިލެކްޝަން -ބައި   ދާއިރާގެ  
   ލިސްޓު ޢާންމުކޮށް، ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލުން.

(IUL)38-DA/38/2022/108 05 ްއެޕްރީލ  
2022 

ކޮމިޓީ  ސިޓީ   މާލެ މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް    ވިލިމާލެ   ގެ އަންހެނުންގެ 

 އިލެކްޝަން ބާއްވާ ތާރީޚް ބަދަލުވުމާ ގުޅޭ. -ދާއިރާގެ ބައި

(IUL)38-CB/38/2022/118 14 ްއޭޕްރީލ  
2022 

ވިލިމާލެ   ސިޓީ   މާލެ ކޮމިޓީގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް    އަންހެނުންގެ 

ވޯޓު ނެގުމާއި، ވޯޓު ގުނުމުގެ ކަންތައްތައް   ގައި  އިލެކްޝަން-ބައިދާއިރާގެ  
 އޮބްޒާވް ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން 

(IUL)38-CB/38/2022/119 14 ްއޭޕްރީލ  
2022 

ވިލިމާލެ   ސިޓީ   މާލެ ކޮމިޓީގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް    އަންހެނުންގެ 

ވޯޓު ނެގުމާއި، ވޯޓު ގުނުމުގެ ކަންތައްތައް   ގައި  އިލެކްޝަން -ބައި  ދާއިރާގެ  
   މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

(IUL)38-CB/38/2022/120 14 ްއޭޕްރީލ  
2022 

ސިޓީ  ވިލިމާލޭ    މާލޭ  ކޮމިޓީގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ 

ޢައްޔަނު އިލެކްޝަން -ބައި    ދާއިރާގެ   މަންދޫބުން  ކެންޑިޑޭޓުންގެ  ގައި، 
 ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން.  

(IUL)38-CB/38/2022/121 16 ްއޭޕްރީލ  
2022 

ވިލިމާލެ   ސިޓީ   މާލެ ކޮމިޓީގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް    އަންހެނުންގެ 

ށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑީޑޭޓުންގެ ގުރުއަތުނެގުމާއި އިލެކްޝަނަ-ބައި ދާއިރާގެ 
 ނަން ތަރުތީބުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތާއި ތަން ޢާންމު ކުރުން. 

(IUL)38-CB/38/2022/122 18 ްއޭޕްރީލ  
2022 

ވިލިމާލެ   ސިޓީ   މާލެ ކޮމިޓީގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް    އަންހެނުންގެ 

ވޯޓުލާ  އިލެކްޝަން-ބައިދާއިރާގެ   ތަންތަނާއި  ބަހައްޓާނެ  ވޯޓުފޮށި  ގައި 
 ސަރަޙައްދުގެ ތަފްޞީލް ޢާންމު ކުރުން.

(IUL)38-CB/38/2022/123 16 ްއޭޕްރީލ  
2022 

ވިލިމާލެ   ސިޓީ   މާލެ ކޮމިޓީގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް    އަންހެނުންގެ 

ނަންތައް އިލެކްޝަނަ-ބައި ދާއިރާގެ  ކެންޑިޑޭޓުންގެ  ކުރިމަތިލާފައިވާ  ށް 
 ތަރުތީބުވެފައިވާގޮތް ޢާންމު ކުރުން. 
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(IUL)38-DB/38/2022/125 19 ްއޭޕްރީލ  
2022 

ވިލިމާލެ   ސިޓީ   މާލެ ކޮމިޓީގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް    އަންހެނުންގެ 

އިލެކްޝަނުގައި ވޯޓުލާން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާތަން ނޫން އެހެން -ބައި ދާއިރާގެ
 ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީ ވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން. 

(IUL)38-CA/38/2022/127 21 ްއޭޕްރީލ  
2022 

ސިޓީ  ވިލިމާލެ    މާލެ  ކޮމިޓީގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ 

 އިލެކްޝަނުގެ ތާރީޚާއި ގަޑި ބަދަލުވުން. -ބައި  ދާއިރާގެ 

(IUL)38-DB/38/2022/126 21 ްއޭޕްރީލ  
2022 

ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ    14މޭ    2022   މާލެ ސިޓީ ވާ ހޮނިހިރުދުވަހު 

- ބައި  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ  
ލެކްޝަނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ/މައްސަލަ ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމު އި

 ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް އާންމު ކުރުން. 
(IUL)38-CA/38/2022/128 27 ްއޭޕްރީލ  

2022 
ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މާލެ ސިޓީ ވާ    14މޭ    2022   ހޮނިހިރުދުވަހު 

- ބައި  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ  
ގައި ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަން ބަދަލުވެފައި ނުލެކްޝައި

 ވާކަން އާންމުކުރުން 
(IUL)38-CA/38/2022/131 27 ްއޭޕްރީލ  

2022 
ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މާލެ ސިޓީ   14މޭ    2022   ވާ ހޮނިހިރުދުވަހު 

- ބައި  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ  
 ނުގައި ވޯޓު ފޮށި ނުބަހައްޓާ ތަންތަން އިޢުލާނު ކުރުން ލެކްޝައި

(IUL)38-DB/38/2022/132 08 ޭބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މާލެ ސިޓީ   14މޭ    2022 2022 މ   ވާ ހޮނިހިރުދުވަހު 

   އިލެކްޝަނުގައި-އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަސް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމީޓީގެ ބައި
 ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ފައިނަލް ލިސްޓް ޢާންމު ކުރުން. 

(IUL)38-DB/38/2022/133 08 ޭބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މާލެ ސިޓީ   14މޭ    2022 2022 މ   ވާ ހޮނިހިރުދުވަހު 

އިލެކްޝަނުގައި -އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަސް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމީޓީގެ ބައި
ރަޖިސްޓަރީގައި   ފައިނަލް  މީހުންގެ  ލިބިފައިވާ  ޙައްޤު  ދިނުމުގެ  ވޯޓު 
ސޮއިކުރުމުގެ   ފަރާތަކުން  ކަނޑައަޅާ  ކެންޑިޑޭޓުން  ނުވަތަ  ކެންޑިޑޭޓުން 
 ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާ، އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތާއި ތަން އިޢުލާން ކުރުން 

(IUL)38-CA/38/2022/140 12 ޭބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މާލެ ސިޓީ   14މޭ    2022 2022 މ   ވާ ހޮނިހިރުދުވަހު 

ކޮމިޓީގެ   މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް  އިލެކްޝަންގައި -ބައިއަންހެނުންގެ 
ޗާޕް ކުރެވުނު ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމު    ވޯޓުނެގުމަށްޓަކައި ވޯޓު ކަރުދާސް

 ކުރުން. 
(IUL)38-DA/38/2022/141 16 ޭބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މާލެ ސިޓީ   14މޭ    2022 2022 މ   ވާ ހޮނިހިރުދުވަހު 

ކޮމިޓީގެ   މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް  ގެ  އިލެކްޝަން -ބައިއަންހެނުންގެ 
 ރަސްމީ ނަތީޖާ 
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ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލެސިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ   14މޭ  2022
 ކޮމިޝަނަށާއި ކޮމްޕްލެއިންސް ބިއުރޯއަށް ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާ އަދި މައްސަލަތައްގުޅިގެން އިލެކްޝަނާއި -ބައި
  

  

 (މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ)   ECM/CC/2022-13  :. ނަންބަރ1ު

ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި މާލެ ސިޓީ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ   14މޭ    2022މިއީ،  
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ    އިލެކްޝަންގައި، ވޯޓުލުމަށް ބެހެއްޓި ވޯޓުފޮށިތައް ގުނިއިރު ބާޠިލް ވޯޓު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ-ކޮމިޓީގެ ބައި

އެއްގޮތަށް ނޫންކަމަށާއި، އެކަމުގެ ޝަކުވާ ވޯޓު ގުނުމުން ދިޔަ ވަގުތުވެސް އިލެކްޝަންސްގެ އޮފިޝަލުންގެ ސަމާލުކަމަށް 
 ގެނެސްފައިކަމަށާއި، މިގޮތުން ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ވޯޓުގެ ފާގަހަޖަހަންޖެހޭ ގޮޅީގެ ބޭރުގައި ފާހަގަޖަހާފައިވާ ވޯޓު ކަރުދާސްތައްވެސް

ކޮމިޝަނުން   އިލެކްޝަންސް  ގަޑި  ބަންދުކުރާ  ވޯޓުލުން  ބަލައިގަނެފައިވާކަމަށާއި  ގޮތުގައި  ވޯޓެއްގެ  ޞައްހަ 
އިޢުލާނުކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އެވަގުތުގެ ފަހުންވެސް ވޯޓުލާ ފަރާތްތަކަށް ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ވަނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިފައިވާކަން  

ވަގުތީ ނަތީޖާ ގައި އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރި ދެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ދެމެދުގައި ހުރި ފަރަގަކީ   ފާހަގަވާ ކަމަށާއި އިންތިޚާބު ވޯޓުގެ
ވޯޓުގެ ފަރަގެއްކަމަށާއި މި ހުރިހާ ކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު ފޮށިތައް އަލުން ގުނައި ދިނުމަށް އެދި މޯލްޑިވްސް    1

 މައްސަލައެކެވެ.ނުގެ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ ނެޝަނަލް ޕާޓީގެ ފަރާތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަ

  

  14މޭ    2022ބަޔާންކުރެވުނު ނުކުތާތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް      ނިމުނު ގޮތް:  
ބައި ކޮމިޓީގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  ދާއިރާގެ  ވިލިމާލެ  ސިޓީ  މާލެ  ބޭއްވި  ދުވަހު  ހޮނިހިރު  - ވާ 

ލުން ގުނަންޖެހޭ ޤާނޫނީ ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް މި ކޮމިޓީއަށް ނުފެނެއެވެ.  އިލެކްޝަންގައި، ބެހެއްޓި ހުރިހާ ވޯޓު ފޮށިތައް އަ
ކެންޑިޑޭޓުންގެ ދެމެދުގައި އޮތްކަން   1އެހެންނަމަވެސް، އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާގެ ފަރުގެ ގޮތުގައި   ވޯޓުގެ ފަރަގެއް ދެ 

ޓެއް ގުނި ގޮތާމެދު އެވަގުތު ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ވޯ  2ނަންބަރު ވޯޓު ފޮށީގެ ވޯޓު ގުނުމުގައި    T18.1އެނގެން އޮންނާތީއާއި   
ނިންމުން  ވެރިޔާގެ  ފޮށީގެ  ވޯޓު  އެހެންނަމަވެސް،  ޝަކުވާކޮށްފައިވާކަމާއި  ސުވާލުކޮށް  ފަރާތްތަކުން  ތިބި  ޙާޟިރުވެ 

ވޯޓުގެ    2 މި  ދަމަހައްޓާފައިވާކަން އެ ވޯޓު ފޮށީގެ ކަންހިނގާދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓުން އެނގެން އޮންނާތީއާއި ޝަކުވާ ހުށަހެޅުނު
ނަންބަރު ވޯޓު ފޮއްޓަށް ލާފައިވާ ވޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން   T18.1ސަބަބުން ވޯޓު ނަތީޖާއަށް އަސަރު ކުރުމު ފުރުޞަތު އޮތުމުން،  

ވަނަ ބަންޑަލީގެ    4ވަނަ ވޯޓު ކަރުދާސް (ބާޠިލް ބަންޑެލީގެ އެންމެ ފަހަތުގައި) ޞައްހަ ބަންޑެލީގެ    1ވަނަ ބަންޑެލީގެ    1
ވަނަ ބަންޑެލީގެ އެންމެ ފަހަތުގައި) އަލުން ބަލައި ޗެކު ކުރަން ފެންނަކަމަށް    2ގެ    2ދާސް (ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު  ފަހު ވޯޓު ކަރު
 މިގޮތުގެ މަތިން މި މައްސަލަ ވަނީ ނިންމާފައިއެވެ. ކަނޑައަޅައި
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 (މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ)   ECM/CC/2022-14 ނަންބަރު: . 2
ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި މާލެ ސިޓީ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ވީ    14މޭ    2022މިއީ،  

އިލެކްޝަންގައި، ވޯޓުލުމަށް ބެހެއްޓި ވޯޓުފޮށިތައް ގުނިއިރު ބާޠިލް ވޯޓު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ  -ކޮމިޓީގެ ބައި
 ގުނުމުން ދިޔަ ވަގުތުވެސް އިލެކްޝަންސްގެ އޮފިޝަލުންގެ ސަމާލުކަމަށް އެއްގޮތަށް ނޫންކަމަށާއި، އެކަމުގެ ޝަކުވާ ވޯޓު

 ގެނެސްފައިކަމަށާއި، މިގޮތުން ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ވޯޓުގެ ފާގަހަޖަހަންޖެހޭ ގޮޅީގެ ބޭރުގައި ފާހަގަޖަހާފައިވާ ވޯޓު ކަރުދާސްތައްވެސް
ބަން ވޯޓުލުން  ބަލައިގަނެފައިވާކަމަށާއި  ގޮތުގައި  ވޯޓެއްގެ  ކޮމިޝަނުން  ޞައްހަ  އިލެކްޝަންސް  ގަޑި  ދުކުރާ 

އިޢުލާނުކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އެވަގުތުގެ ފަހުންވެސް ވޯޓުލާ ފަރާތްތަކަށް ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ވަނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިފައިވާކަން  
މެދުގައި ހުރި ފަރަގަކީ ފާހަގަވާ ކަމަށާއި އިންތިޚާބު ވޯޓުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ގައި އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރި ދެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ދެ

ވޯޓުގެ ފަރަގެއްކަމަށާއި މި ހުރިހާ ކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު ފޮށިތައް އަލުން ގުނައި ދިނުމަށް އެދި މޯލްޑިވްސް    1
 ލައެކެވެ.ނެޝަނަލް ޕާޓީގެ ފަރާތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މައްސަ

  

  2022ބަޔާންކުރެވުނު ނުކުތާތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް    އިސްވެ    ނިމުނު ގޮތް:
-ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި މާލެ ސިޓީ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި  14މޭ  
އަލުން ގުނަންޖެހޭ ޤާނޫނީ ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް މި ކޮމިޓީއަށް ނުފެނެއެވެ.  ލެކްޝަންގައި، ބެހެއްޓި ހުރިހާ ވޯޓު ފޮށިތައް  އި

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ދެމެދުގައި އޮތްކަން   1އެހެންނަމަވެސް، އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާގެ ފަރުގެ ގޮތުގައި   ވޯޓުގެ ފަރަގެއް ދެ 
ޓެއް ގުނި ގޮތާމެދު އެވަގުތު ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ވޯ  2ނަންބަރު ވޯޓު ފޮށީގެ ވޯޓު ގުނުމުގައި    T18.1އެނގެން އޮންނާތީއާއި   

ނިންމުން  ވެރިޔާގެ  ފޮށީގެ  ވޯޓު  އެހެންނަމަވެސް،  ޝަކުވާކޮށްފައިވާކަމާއި  ސުވާލުކޮށް  ފަރާތްތަކުން  ތިބި  ޙާޟިރުވެ 
ވޯޓުގެ    2ނު މި  ދަމަހައްޓާފައިވާކަން އެ ވޯޓު ފޮށީގެ ކަންހިނގާދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓުން އެނގެން އޮންނާތީއާއި ޝަކުވާ ހުށަހެޅު

ނަންބަރު ވޯޓު ފޮއްޓަށް ލާފައިވާ ވޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން   T18.1ސަބަބުން ވޯޓު ނަތީޖާއަށް އަސަރު ކުރުމު ފުރުޞަތު އޮތުމުން،  
ވަނަ ބަންޑަލީގެ    4ވަނަ ވޯޓު ކަރުދާސް (ބާޠިލް ބަންޑެލީގެ އެންމެ ފަހަތުގައި) ޞައްހަ ބަންޑެލީގެ    1ވަނަ ބަންޑެލީގެ    1

ވަނަ ބަންޑެލީގެ އެންމެ ފަހަތުގައި) އަލުން ބަލައި ޗެކު ކުރަން ފެންނަކަމަށް    2ގެ    2ރުދާސް (ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު  ފަހު ވޯޓު ކަ
 ކަނޑައަޅައި އެގޮތުގެ މަތިން މިމައްސަލަނިންމީއެވެ.

  

މާލެސިޓީ  14މޭ    2022 ބޭއްވުނު  ދުވަހު  ހޮނިހިރު  ކޮމިޓީގެ    ވީ  މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް  ވިލިމާލެ  އަންހެނުންގެ 
 ވާދަކޮށް އިންތިޚާބުވެފައިވާ މެންބަރު. އިލެކްޝަންގައި-ބައިދާއިރާގެ 

  

  

   ދާއިރާ ނަން  ފުރިހަމަ އެޑްރެސް ދާއިމީ ހައިސިއްޔަތު 

 
 

 ޕީ.ޕީ.އެމް
، މާލ8728ެދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ    ވިލިމާލެ ދާއިރާ  ފާޠިމަތު ނާޡިމާ 
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