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 2 | ުއަންހެނުންގެުތަރައްޤީއަށްުމަސައްކަތްކުރާުކޮމިޓީެގުބައުި-އިލެކްޝަންުރިޕޯޓްު -22ުުުުއޮކްޓޫބަރ2022ުުުު)ހއ.ހޯރަފުށި،ުވ.ފެލިދޫުއަދިުވ.ތިނަދޫ(ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު| އިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަންު
 

 ފެށުންު .1
ު

ުالـهުوعـلى ، المرســـلينުأشــرفުعلـىުوالســـالم ުުوالصـالة، العـالمينުربުالحمـدهلل،  الرحـيمުالرحمـنުهللاުبسـم
ު،أجمـــعينުوصحـبه

ުުމިއީ،ުު ގެުތަރައްޤީއަށްުމަސައްކަތްކުރާުކޮމިޓީގެުހުސްވެފައިވާުގޮނޑިތަކަށްުއަންހެންުުވ.ތިނަދޫހއ.ހޯރަފުށި،ުވ.ފެލިދޫުއަދި

އިލެކްޝަންގެުު-ަބއިުުމަށްުތާވަލުކުރެވުނުދުވަހުުޭބއްވުހޮނިހިރުވ22ުުުީުަބރުުުއޮކްޓ2022ުުޫއިންތިޚާުބުކުރުމަށްޓަކައި،ުުމެންަބރުނުްު

ުކަންކަންުހިނގާދިޔަގޮތުގެުތަފްޞީލްުރިޕޯޓެވެ.

ުއިންތިޚާބަށްުކުރިމަތިލުމަށްުހުޅުވާލުމާއިުއިންތިޚާބުގެުއަމަލީުމަސައްކަތްުފެށުންު .2

ހއ.ހޯރަފުށިުއަދިުވ.ފެލިދޫުއަންހެނުންގެުތަރައްޤީއަށްުމަސައްކަތްކުރާުމުގެުސަަބުބންުހުސްވެފައިވުާުމެންަބރުންުއިސްތިއުފާދިނު

މެންަބރުުު،ކޮމިޓީއާއި ވުމަށްފަހު،ު އިންތިޚާުބު ުުމެންަބރުކަމަށްު އިޤުރާރުވުމަށް އަލުންުުކަމުގެު ސަަބުބންު އިންކާރުކުރެއްވުމުގެު

ުުމެންަބރުންުގޮނޑިއަށ5ުުުްުވ.ތިނަދޫުއަންހެނުންގެުތަރައްޤީއަށްުމަސައްކަތްކުރާުކޮމިޓީގުެުުުއިންތިޚާުބުކުރަންޖެހިފައިވާ،މެންަބރުނުްު

ވާުހޮނިހިރުދުވަހ22ުުުުއޮކްޓޫަބރ2022ުު،ުއިލެކްޝަން-އިންތިޚާުބކުރުމަށްުާބއްވާުަބއި

ުުދުވަހުއަންގާރަުުވ6ުުީުުސެޕްޓެންަބރ2022ުުުޭބއްވުމަށްުނިންމައި،ުު ންމުކޮށްުއާުމިކަން

 އިޢުލާނުުކުރެވުނެވެ.ު

 

 

އަށ16:00ުުުްއިނ8:00ުުުްުވާުހޮނިހިރުުދުވަހުގ22ުުުެުުުއޮކްޓޫަބރ2022ުުުވޯޓުުނެގުންުކުރިއަށްުގެންދާނުީުުުއަދިުމިުއިންތިޚާުބގެ

ު.ންމުކޮށްުއިޢުލާންުކުރެވުނެވެއާވެސްުކަމަށް

ު

 

 

ުކެންޑިޑެސީގެުފުރުޞަތުުހުޅުވާލެވުނުުމުއްދަތުު

ވ.ތިނަދޫުއަންހެނުންގެުތަރައްޤީއަށްުމަސައްކަތްކުރުާުހއ.ހޯރަފުށި،ުވ.ފެލިދޫުއަދުިު
 އިލެކްޝަންުު-ބައިުުުކޮމިޓީގެ

ުުުުއަށ22ު،14:00ުްންަބރުުޓެސެޕ2022ުްއިނ7ު،9:00ުުްސެޕްޓެންަބރ2022ުުު

 ގައ1ުިޖަދުަވލުުއިންތިޚާބަށްުކުރިމަތިލުމަށްުހުޅުާވލައި،ުކޮށްފައިާވުއިޢުލާންެގުތަފްޞީލުު

 



 3 | ުއަންހެނުންގެުތަރައްޤީއަށްުމަސައްކަތްކުރާުކޮމިޓީެގުބައުި-އިލެކްޝަންުރިޕޯޓްު -22ުުުުއޮކްޓޫބަރ2022ުުުުު)ހއ.ހޯރަފުށި،ުވ.ފެލިދޫުއަދިުވ.ތިނަދޫ(ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު| އިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަންު
 

ުުުއިންތިޚާބާުބެހޭުޝަކުވާުބެލުންު .3

ހުށަހެޅޭުޝަކުވާއިންތިޚާާބ ގުޅޭގޮތުންު ުުު ކޮމިޝަންގެ ު،ުު / ފޯމު"ޝަކުވާު ހުށަހަޅާު ުުމައްސަލަު މެދުވެރިކޮށް އިންުއީމެއިލް"ު ުުު

ދުވަހުުު އެު ހަމަޖެހިފައިވަނީ،ު ަބލައިގަތުމަށްު ދުވަހުގެުޝަކުވާު ނެގިު ވޯޓުު އަދިު ހަމަޖެއްސުނެވެ.ު އިންތިޒާމުު ަބލައިގަތުމުގެު

ުުދިމާވާުުުމަރުކަޒުތަކުގައިުުލާވޯޓުުު،ދުވަހުުުނަގާުުވޯޓުުުވޯޓުނަގަންުފެށުނީއްސުރެންުވަގުތީުނަތީޖާުއިޢުލާންުކުރުމާުހަމައަށެވެ.

ުވޯޓުުުުސީދާުުޙައްލުކުރުމަށްޓަކައިުުމައްސަލަތައް

ހުށަހެޅޭނެުުުުމައްސަލަ/ުުުުޝަކުވާުުވެރިޔާއަށްުުފޮށީގެ

ު،ކޮމިޝަނަށްުުއިލެކްޝަންސްުުުއަދިުުއިންތިޒާމް

ުުުުޝަކުވާ" ުުފޯމުުުހުށަހަޅާުުމައްސަލަ/ ުއީމެއިލް"

ވެސް ު،މެދުވެރިކޮށްު އިންތިޒާމުުުު ހުށަހެޅޭނެު

ުހަމަޖެއްސުނެވެ.

ުުއެއްުޝަކުވާުުކޮމިޝަނަށްއިންތިޚާާބުގުޅިގެންުޝަކުވާުހުށަހެޅުމަށްުހުޅުވާލިުފުރުޞަތުގައިުއެއްވެސްުފަރާތަކުންުއިލެކްޝަންސުްު

 ފައެއްުނުވެއެވެު.ޅާމައްސަލައެއްުހުށަހަކަށްުޝަރުޢީުކޯޓަުމިުއިންތިޚާުބގެުއެއްވެސްުކަމަކާުގުޅިގެންުހުށަހަޅާފައެއްުނުވެއެވެ.ު

ު

ު

 ހުށަހެޅިުހުށަހެޅުމާމެދުުނިންމިގޮތްުއެންގުންުުުޅުވާލުމާއުި،ޓުންގެުގޮތުގައިުކުރިމަތިލުމަށްުހުުކެންޑިޑޭު .4
 

ުުުުއިންތިޚާަބށްުކުރިމަތިލުމަށްުހުޅުވާލިުފުރުޞަތުގައި، ހުށަހެޅިުއިންތިޚާުބގައިުވާދަކުރުމަށްުއެދިުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނަށް

ވުމުގެވެސްތައްފަރާތްުުހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓަކަށްު ފުރިހަމަވާތީ،ުު،ު ަބލައިގަނެ،ުުޝަރުޠުު ކެންޑިޑެސީު އެުުުުއެފަރާތްތަކުގެު އެކަންު

ުމުންުވަނީުއެންގިފައެވެ.ުޔުގައިުލިގެުތެރޭފަރާތްތަކަށްުޤާނޫނުގައިުަބޔާންކޮށްފައިވާުމުއްދަތު

:ުކެންޑިޑޭޓުންުކުރިމަތިލާފައިވާުގޮތުގެުތަފްޞީލ2ުުުްތާވަލުުު  
ު

ުުއެކުލަވާލެވުނުުޤައުމީު:ުއިންތިޚާބަށ1ުުުްުތާވަލުުު
 ކޮމްޕްލެއިންސްުބިއުރޯު

ުއިބްރާހީމްުހާފިޒްުުއުސްތާޛްއަލްުރެކްޓަރޑި .1

ުއަލްފާޟިލާުޢާއިޝަތުުޝައްފާފްުރެކްޓަރުޑި .2

ު އަލްއުސްތާޛާުޢާއިޝަތުުޝީނާކޮމިޝަނުގެުލީގަލްުފާރމުގެުފަރާތުންު .3

ުދާއިރާު
 އިންތިޚާބުު

ުކުރަންޖެހޭުޢަދަދުު
ުދަދުުޢަުކުރިމަތިލީު

 1 1ުމަސައްކަތްކުރާުކޮމިޓީުއަންހެނުންގެުތަރައްޤީއަށްުހޯރަފުށީުހއ.
 1 1ުވ.ފެލިދޫުއަންހެނުންގެުތަރައްޤީއަށްުމަސައްކަތްކުރާުކޮމިޓުީު
 0 5ުވ.ތިނަދޫުއަންހެނުންގެުތަރައްޤީއަށްުމަސައްކަތްކުރާުކޮމިޓީު

 ގައ1ިޖަދުަވލުުާވުހުށަހެޅުމުެގުނިޒާމުުޤާއިމުކޮށް،ުއެކަންުއާންމުކޮށް،ުކޮށްފައިާވުއިޢުލާުނެގުތަފްޞީލްުުގޅިެގންުޝަކުުުއިންތިޚާބާ

 



 4 | ުއަންހެނުންގެުތަރައްޤީއަށްުމަސައްކަތްކުރާުކޮމިޓީެގުބައުި-އިލެކްޝަންުރިޕޯޓްު -22ުުުުއޮކްޓޫބަރ2022ުުުުު)ހއ.ހޯރަފުށި،ުވ.ފެލިދޫުއަދިުވ.ތިނަދޫ(ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު| އިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަންު
 

ުމީހުންގެުރަޖިސްޓަރީުވޯޓުދިނުމުގެުޙައްޤުުލިބިގެންވުާު .5

ހއ.ހޯރަފުށި،ުވ.ފެލިދޫުއަދިުުުު،މަޢުލޫމާތުގެުމައްޗަށްުބިނާކޮށްުނަލްުރަޖިސްޓްރޭޝަންއިންުލިިބފައިވާުުނޭޝަުުއޮފްުުޑިޕާޓްމަންޓް

ުކުރުމަށްޓަކައި،ުު ުއިންތިޚާުބ ުމެންަބރުން ުގޮނޑިތަކަށް ުހުސްވެފައިވާ ުކޮމިޓީތަކުގެ ުކުރާ ުމަސައްކަތް ުތަރައްޤީއަށް ުއަންހެންގެ ވ.ތިނަދޫ

ވޯޓުުދިނުމުގެުޙައްޤުުލިިބގެންވާުުުުއިލެކްޝަންގައި-ަބއިުުމަށްުތާވަލުުކުރެވުނުޭބއްވު ވީުހޮނިހިރުދުވަހ22ުުުަބރުުުއޮކްޓ2022ުުޫ

ުުުު،ުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަންގެުވެްބސައިޓާއިުދިވެހިސަރުކާރުގެުގެޒެޓްގައިމީހުންގެުރަޖިސްޓަރީ އިޢުލާނުުކުރެވުނީުއާންމުކޮށް

2022ު ުު 7ުސެޕްޓެންަބރުު ވީުު

ޝަކުވާުބދަ އަދިު ފޯމުުުުދުވަހުއެވެ.ު

މި ރަޖިސްޓަރީއަށްުުުމެދުވެރިކޮށް،ު

ފުރުޞަތުޝަ ހުށަހެޅުމުގެު ުކުވާު

ުހުޅުވާލެވުނެވެު.ނިޔަލަށްުުގެ 15:00ުދުވަހުގެވީުއާދިއްތ18ުަސެޕްޓެންަބރ2022ުުު

 ު

  

 ހޮވުނުުފަރާތްތައްުއިޢުލާންކުރުންުުުއިުއިންތިޚާބަކާއިުނުލަުުު .6

އަންހެނުންގެުު ވ.ފެލިދޫު އަދިު ހއ.ހޯރަފުށިު އިރު،ު ހަމަވީު މުއްދަތުު ހުޅުވާލެވުނުު ކުރިމަތިލުމަށްު ވާދަކުރުމަށްު އިންތިޚާުބގައިު

ހއ ވާތީ،ު ކަމަށްު ޢަދަދަށްު ޖެހޭު ކުރަންު އިންތިޚާުބު ވަނީު ކުރިމަތިލާފައިު ކޮމިޓީއަށްު މަސައްކަތްކުރާު .ހޯރަފުށީުުތަރައްޤީއަށްު

ވ.ފެލިދޫުއަންހެނުންގެުތަރައްޤީއަށްުު)އެކެއް(ުފަރާތާއުިު 1އަންހެނުންގެުތަރައްޤީއަށްުމަސައްކަތްކުރާުކޮމިޓީއަށްުކުރިމަތިލާފައިވުާު

ު)އެކެއް(ުފަރާތް،ުއިންތިޚާަބކާއިުނުލައިުއިންތިޚާުބވެފައިުވާކަންުއެފަރާތްތަކަށ1ުުްމަސައްކަތްކުރާުކޮމިޓީއަށްުކުރިމަތިލާފައިވާުު

2022ުުުުުުއަންގައި، 25ުުުުސެޕްޓެންަބރު ކޮމިޝަންގެުވެްބސައިޓާއިުދިވެހިުސަރުކާރުގެުގެޒެޓުގައިުއާންމުކޮށްުުުއާދީއްތަދުވަހުވީ

ުއިޢުލާނުުކުރެވުނެވެ.ު

 

ު

 

ުރަޖިސްޓަރީއަށްުޝަކުވާުހުށަހެޅުމަށްުހުޅުވާލެވުނުުމުއްދަތުު

 ހއ.ހޯރަފުށި،ުވ.ފެލިދޫުއަދިުވ.ތިނަދޫު

15:00ުުުުު،18ސެޕްޓެންބަރ2022ުުުުުއިނ7ުު،08:00ުުުްުސެޕްޓެންބަރ2022ުުުުު
ުުުުއަށްު

 .  ގައ1ުިުެވފައިާވކަންުއާންމުުކުރުމަށްުކުރެުވނުުއިޢުލާުނތަކުެގުތަފްޞީލްުބުއިންތިޚާުުއިންތިޚާބަކާއިުނުލައި

 ގައ1ުުިމުުކުރިުއިޢުލާންުޖަދުަވލުުއްެގޒެޓުކުރެުވނުުރަޖިސްޓަރީއަށްުޝަކުާވުހުށަހެޅުމުެގުފުރުޞަތުުހުޅުާވލައިުއެކަްނުޢާ



 5 | ުއަންހެނުންގެުތަރައްޤީއަށްުމަސައްކަތްކުރާުކޮމިޓީެގުބައުި-އިލެކްޝަންުރިޕޯޓްު -22ުުުުއޮކްޓޫބަރ2022ުުުުު)ހއ.ހޯރަފުށި،ުވ.ފެލިދޫުއަދިުވ.ތިނަދޫ(ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު| އިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަންު
 

ުނިންމުންު .7
ު

ހއ.ހޯރަފުށި،ުވ.ފެލިދޫުއަދިުވ.ތިނަދޫުއަންހެންގެުތަރައްޤީއަށްުމަސައްކަތްުކުރާުކޮމިޓީުތަކުގެުހުސްވެފައިވާުގޮނޑިތަކަށްު

ުކުރުމަށްޓަކައި،ުު ުއިންތިޚާުބ ުހޮނިހިރުދުވަހ22ުުުަބރުުުއޮކްޓ2022ުުޫމެންަބރުން ުަބއި ވީ ުކުރެވުނު ުތާވަލު އިލެކްޝަންގައިު-ޭބއްވުމަށް

ދާއިރާއެއްގައިުއިންތިޚާުބުާބއްވަންުޖެހޭުޢަދަދަށްުމީހުންުކުރިމަތިުުުުއެއްވެސްވާދަކުރުމަށްުހުޅުވާލެވުނުުމުއްދަތުުހަމަވީއިރު،ުު

އަދުިުުުުުލެވިފައެވެ.އްުވަނީުހުއްޓާލާފައިުނެތުމުގެުސަަބބުން،ުއިންތިޚާާބއިުގުޅިގެންުކުރަންުތާވަލުކުރެވިފައިުހުރިުމަސައްކަތްތަ

ުމިުއިންތިޚާަބށްުއެއްވެސްުވޯޓުކަރުދާހެއްުޗާޕުކޮށްފައެއްުވެސްުނުވެއެވެ.

އަންހެނުންގެުތަރައްޤީއަށްުމަސައްކަތްކުރާުކޮމިޓީއަށްުއިންތިޚާުބުކުރަންުޖެހޭުޢަދަދަށްުމީހުންުުުހއ.ހޯރަފުށިުއަދިުވ.ފެލިދޫ

ުު އެ ސަަބުބންު ވުމުގެު ވ.ތިނަދ2ުުުޫކުރިމަތިލާފައިު ވާއިރުު ވެފައިު އިންތިޚާުބު މެންަބރުންު ނުލައިު އިންތިޚާަބކާއިު ދާއިރާއަށްު

ށްުއެއްވެސްުފަރާތަކުންުކުރިމަތިުލާފައިުނުވުމުގެުސަަބުބން،ުއެުކޮމިޓީގެުއަންހެނުންގެުތަރައްޤީއަށްުމަސައްކަތްުކުރާުކޮމިޓީއަ

ު.ުއި،ުމިުއިންތިޚާުބގެުމަސައްކަތްތައްުނިންމާލެވުނެވެއިންތިޚާުބުފަހުގެުތާރީޚެއްގައިުޭބއްވުމަށްުނިންމަވަ

1444ުުޚިރާޖުމާދަލްއ23ުާ
2023ުުުޖަނަވަރ15ުުީ

ު

 

 

 

ު

ު

ު

ު

 



 6 | ުއަންހެނުންގެުތަރައްޤީއަށްުމަސައްކަތްކުރާުކޮމިޓީެގުބައުި-އިލެކްޝަންުރިޕޯޓްު -22ުުުުއޮކްޓޫބަރ2022ުުުުު)ހއ.ހޯރަފުށި،ުވ.ފެލިދޫުއަދިުވ.ތިނަދޫ(ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު| އިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަންު
 

އިންތިޚާބުުުުުންުމެންބަރުުުުވ.ތިނަދޫުއަންހެނުންގެުތަރައްޤީއަށްުމަސައްކަތްކުރާުކޮމިޓީއަށްުހއ.ހޯރަފުށި،ުވ.ފެލިދޫުއަދުިު
ރިޕޯޓުްުއިންތިޚާބުުުއިލެކްޝަންގުެުު-ބައިުުުވުމަށްުތާވަލުުކުރެވުނުުވީުހޮނިހިރުދުވަހުުބޭއ22ުުުްއޮކްޓޫބަރ2022ުުުުުުު ކުރުމަށްު

ުކޮމިޝަނުންުފާސްކުރެއްވުމަށްުނިންމެވުން:

 ޝާއިޢުކުރުމަށްުނިންމީ:

ުުކޮމިޝަނުގެުރައީސްުފުއާދުުތައުފީޤްު

ުުކޮމިޝަނުގެުނާއިުބުރައީސްުއިސްމާޢީލްުޙަީބުބުޢަްބދުއްރަޙީމްުއޒ.ު

ުުކޮމިޝަނުގެުމެންަބރުުުޢަލީުނަޝާޠުު

ުުކޮމިޝަނުގެުމެންަބރުުުޑރ.ުމުޙައްމަދުުޒާހިރުު

ުުކޮމިޝަނުގެުމެންަބރުުުމުޙައްމަދުުޢާޞިފް

ު
ު
ު

ުު

ުޙަސަންުޒަކަރިއްޔާު
ު
ު

ުުސެކްރެޓަރީުޖެނެރަލް

ު

ުޗެކްކުރީ:

ު

ު

ު

ު

ުތައްޔާރުކުރީ:

 

ުޑިރެކްޓަރުޢާއިޝަތުުޝައްފާފްު

ުޑިރެކްޓަުރުޑެޕިއުޓީުއުނައިސްهللاުއަްބދު

ުއޮފިސަރުއިްބރާހީމްުޝާހީންު
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އިންތިޚާުބުުުންމެންަބރުުމަސައްކަތްކުރާުކޮމިޓީއަށް.ފެލިދޫުއަދިުވ.ތިނަދޫުއަންހެނުންގެުތަރައްޤީއަށްުވހއ.ހޯރަފުށި،ު
އިޢުލާންތަކުގެުުުގުޅިގެންުކުރެވިފައިވާުުއިއިލެކްޝަނާު-ަބއިުުއްވުނުޭބވީުހޮނިހިރުދުވަހ22ުުުއޮކްޓޫަބރ2022ުުުު ކުރުމަށް
 ތަފްޞީލުު

ުނަންަބރުު ުތާރީޚް  ތަފްޞީލްު
(IUL)38-CA/38/2022/187 6ުުުސެޕްޓެންަބރ

2022 
އަންހެންގެު ވ.ތިނަދޫު އަދިު ވ.ފެލިދޫު ހއ.ހޯރަފުށި،ު

ކޮމިޓީއަށްުު ކުރާު މަސައްކަތްު ުުންުމެންަބރުތަރައްޤީއަށްު
ޭބއްވުމަށްުނިންމައި،ުުުއިލެކްޝަންުު-އިންތިޚާުބުކުރުމަށްުަބއި

ުު.ހުޅުވާލުންފުރުޞަތުުއިންތިޚާުބގައިުވާދަކުރުމަށްު
(IUL)38-CB/38/2022/193 7ުުުސެޕްޓެންަބރ

2022 
އަންހެންގެު ވ.ތިނަދޫު އަދިު ވ.ފެލިދޫު ހއ.ހޯރަފުށި،ު

ކޮމިޓީއަށްުު ކުރާު މަސައްކަތްު ުުންުމެންަބރުތަރައްޤީއަށްު
ުކުރުމަށުްު ހޮނިހިރުދުވަހުުުުުވ22ުުާުުއޮކްޓޫަބރ2022ުުުއިންތިޚާުބ

ގައިުވޯޓުުދިނުމުގެުުއިލެކްޝަން-ަބއިުުއްވުމަށްުހަމަޖެހިފައިވާޭބ
ުު ލިސްޓު މީހުންގެު ލިިބފައިވާު ލިސްޓަށްުުޙައްޤުު ޢާންމުކޮށް،ު

ުުުޝަކުވާުހުށަހެޅުމަށްުހުޅުވާލުން.
(IUL)38-CA/38/2022/290 25ުުުސެޕްޓެންަބރ

2022ު
2022ުުުު ޭބއްވުމަށ22ުުުުްއޮކްޓޫަބރު ދުވަހުު ހޮނިހިރުު ވާު

މަސައްކަތްކުރާު ތަރައްޤީއަށްު އަންހެނުންގެު ހަމަޖެހިފައިވާު
ަބއި ުއިލެކްޝަނަށް-ކޮމިޓީގެު ގޮތުގައިުުު ކެންޑިޑޭޓުންގެު

ހަމަވިއިރު، މުއްދަތުު ދީފައިވާު ވ.ފެލިދޫުު ކުރިމަތިލުމަށްު
ކޮމިޓީގެު މަސައްކަތްކުރާު ތަރައްޤީއަށްު އަންހެނުންގެު

ކުރަންޖެހުޭު މެންަބރުކަމަށް އިންތިޚާުބު ކުރިމަތިލާފައިވަނީު
ވާކަންުުޢަދަދަ ވެފައިު އިންތިޚާުބު މެންަބރުު ވާތީ،ު ކަމަށްު ށްު

ުއާންމުުކުރުން.
(IUL)38-CA/38/2022/298 25ުުުސެޕްޓެންަބރ

2022ު
2022ުުުު ޭބއްވުމަށ22ުުުުްއޮކްޓޫަބރު ދުވަހުު ހޮނިހިރުު ވާު

މަސައްކަތްކުރާު ތަރައްޤީއަށްު އަންހެނުންގެު ހަމަޖެހިފައިވާު
ަބއި ުއިލެކްޝަނަށް-ކޮމިޓީގެު ގޮތުގައިުުު ކެންޑިޑޭޓުންގެު

ހަމަވިއިރު، މުއްދަތުު ދީފައިވާު ހއ.ހޯރަފުށިު ކުރިމަތިލުމަށްު
ކޮމިޓީގެު މަސައްކަތްކުރާު ތަރައްޤީއަށްު އަންހެނުންގެު

ކުރަންޖެހުޭު މެންަބރުކަމަށް އިންތިޚާުބު ކުރިމަތިލާފައިވަނީު
ވާކަންުުޢަދަދަ ވެފައިު އިންތިޚާުބު މެންަބރުު ވާތީ،ު ކަމަށްު ށްު

ުއާންމުުކުރުން.
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އިންތިޚާބު    ން މެންބަރު   ހއ.ހޯރަފުށި، ވ.ފެލިދޫ އަދި ވ.ތިނަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް 
ށް ކުރިމަތިލައި،  އިލެކްޝަނަ - ބައި   މަށް ތާވަލު ކުރެވުނު އްވު ބ  ވީ ހޮނިހިރުދުވަހު    22އޮކްޓޫބަރު    2022   ކުރުމަށް

 އިންތިޚާބު ވެފައިވާ މެންބަރުން   އިންތިޚާބަކާއި ނުލައި 

  

ުހައިސިއްޔަތުު ުއެޑްރެސްުުދާއިމީު ުނަންުުފުރިހަމަު ުދާއިރާު ުު

ު

ުޕީ.ޕީ.އެމްު

ހއ.ހޯރަފުށިު/ުުޝިފާނާމަންޒިލް ހޯރަފުށިު.ހއ މަހުދިއްޔާުޢަްބދުއްޞަމަދުު   

ުު

ު

ުޕީ.ޕީ.އެމްު

ވ.ފެލިދޫ/ުުރޯޝަނީމާގެ ޝިދާުރުނޫ   ވ.ފެލިދޫު 

ުު
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