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  ުތާވަލުތަކުގެުލިސްޓްު

 6ުު:ުއިންތިޚާބަށްުއެކުލަވާލެވުނުުޤައުމީުކޮމްްޕލެއިންސްުބިއުރ 1ުުުތާވަލުު

 6ު ކެންޑިޑޭޓުންުކުރިމަތިލާފައިވާުގޮތުގެުތަފްޞީލްު:2ުުުތާވަލުު

 9ުުއިންތިޚާބަށްުޗާޕުކުރިުވ ޓުކަރުދާހުގެުތަފްޞީލްު:3ުު ތާވަލުު

 10ުު:ުވ ޓުުފޮށިތަކުގެުމަޢުލޫމާތ4ުު ތާވަލުު

އޮބްޒާވަރުން،ުމޮނިޓަރުންުއަދިުކެންޑިޑޭޓުންގެުމަންދޫބުންނަށްުވުމަށްުކުރިމަތިލާފައިވާުގޮތުގުެު:5ުު ތާވަލުު
ުތަފްޞީލްު

ު11 

 13ުުޚަރަދުގެުތަފްޞީލްު:6ުު ތާވަލުު

17ުުުތަފާސްހިސާބުުުުނާއިުވ ޓުދިންުމީހުންގެުޚުލާސާލިބިފައިވާުމީހުންުުވ ޓުުދިނުމުގެުޙައްޤު:7ުުުތާވަލުު

18ުުު:ުކެންޑިޑޭޓުންނަށްުލިބުނުުވ ޓުގެުތަފްޞީލ8ުުުްތާވަލުު



 

 

 

 

 

  ޗާޓުތަކުގެުލިސްޓްު

ުުުއިލެކްޝަނުގައި-ބައިުކޮމިޓީގެުުމަސައްކަތްކުރާުުތަރައްޤީއަށްުއަންހެނުންގެުުވަންދޫ.ތުުު،ދާއިރާުުުހިތަދޫުުސިޓީުއައްޑޫު:1
ުދަދުުޢަުުުމީހުންގެުވ ޓުނުދޭުއަދިުުމީހުންުވ ޓުދިންުު،މީހުންުގެންވާލިބިުުޚައްޤުުވ ޓުލުމުގެ

14 

ުުއިލެކްޝަނުގައި-ބައިުކޮމިޓީގެުުމަސައްކަތްކުރާުުތަރައްޤީއަށްުއަންހެނުންގެުުވަންދޫ.ތުުު،ދާއިރާުުުހިތަދޫުުސިޓީުއައްޑޫު:2
 ވ ޓުލީުއަންހެންުއަދިުފިރިހެނުންގެުޢަދަދުު

14 

ުުއިލެކްޝަނުގައި-ބައިުކޮމިޓީގެުުމަސައްކަތްކުރާުުތަރައްޤީއަށްުއަންހެނުންގެުުވަންދޫ.ތުުު،ދާއިރާުުުހިތަދޫުުސިޓީުއައްޑޫު:3
ުއިންސައްތަުމީހުންގެުނުލާުއަދިުމީހުންުވ ޓުލީ

15 

ުުއިލެކްޝަނުގައި-ބައިުކޮމިޓީގެުުމަސައްކަތްކުރާުުތަރައްޤީއަށްުއަންހެނުންގެުުވަންދޫ.ތުުު،ދާއިރާުުުހިތަދޫުުސިޓީުއައްޑޫު:4
 އިންސައްތަުވ ޓުގެުުބާޠިލްުއަދިުޞައްޙަ

ު

15 

އިލެކްޝަނުގައުިު-އައްޑޫުސިޓީުހިތަދޫުދާއިރާގެުއަދިުތ.ވަންދޫުއަންހެނުންގެުތަރައްޤީއަށްުމަސައްކަތްކުރާުކޮމިޓީގެުބައިު:5
ގެުގޮތުގައިުވ ޓުލީުމީހުންގުެު  ވ ޓުކަރުދާހުގައިުއަމިއްލައަށްުފާހަގަޖެހުމަށްުޖިސްމާނީުގޮތުންުނުކުޅެދިގެންވާުމީހުން

 ހާލަތްތަކުގެުއިންސައްތަު
 
ު
ު

16ު

އިލެކްޝަނުގައުިު-އައްޑޫުސިޓީުހިތަދޫުދާއިރާގެުއަދިުތ.ވަންދޫުއަންހެނުންގެުތަރައްޤީއަށްުމަސައްކަތްކުރާުކޮމިޓީގެުބައި:6ު
މީހުންގެުގޮތުގައިުވ ޓުލާފައިވާުފޮށީގުެުވ ޓުކަރުދާހުގައިުއަމިއްލައަށްުފާހަގަޖެހުމަށްުޖިސްމާނީުގޮތުންުނުކުޅެދިގެންވާު

ުއިންސައްތަ
ު

16ު

އިލެކްޝަނުގައުިު-އައްޑޫުސިޓީުހިތަދޫުދާއިރާގެުއަދިުތ.ވަންދޫުއަންހެނުންގެުތަރައްޤީއަށްުމަސައްކަތްކުރާުކޮމިޓީގެުބައިު:7
ގެުގޮތުގައިުވ ޓުލީުމީހުންގުެު ވ ޓުކަރުދާހުގައިުއަމިއްލައަށްުފާހަގަޖެހުމަށްުޖިސްމާނީުގޮތުންުނުކުޅެދިގެންވާުމީހުން

ުއަންހެންުފިރިހެންުއިންސައްތަު
ު

16ު

ުުއިލެކްޝަނުގައި-ބައިުކޮމިޓީގެުުމަސައްކަތްކުރާުުތަރައްޤީއަށްުއަންހެނުންގެުުވަންދޫ.ތުުު،ދާއިރާުުުހިތަދޫުުސިޓީުއައްޑޫު:8
ުއިންސައްތަުވ ޓުގެުުލިބުނުުުކެންޑިޑޭޓުންނަށް

18ު



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 އައްޑޫ   ސިޓީ  ހިތަދޫ   ދ އިރ ،   ތ.ަވންދޫ  އަދި ރ.އިންނަމ ދޫ  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރ  ކޮމިޓީެގ ބައި- އިލެކްޝަން ރިޕޯޓް  -   23  ޖުލައި 2022         | އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

 

 ފެށުން  
 

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

 އަންހެނުންގެ، ތ.ވަންދޫ އަދި ރ.އިންނަމ ދޫ  ދ އިރ     ހިތަދޫ  ޓީއައްޑޫ ސި  ސަަބުބން  އިސްތިޢުފ ދިނުމުގެ  މެންަބރަކު  ،މިއީ

  23  ޖުލައި    2022  ކުރުމަށްޓަކައި  އިންތިޚ ުބ  މެންަބރުން  ތަކަށްގޮނޑި  ހުސްވެފައިވ   ކޮމިޓީން  މަސައްކަތްކުރ   ތަރައްޤީއަށް

 .ރިޕޯޓެވެ ތަފްޞީލް ހިނގ ދިޔަގޮތުގެ ކަންކަން އިލެކްޝަންގެ-ަބއި މަށް އިޢުލ ނުކުރެވުނުޭބއްވު ހޮނިހިރުދުވަހު ވީ

 މަސައްކަތް ފެށުން އިންތިޚ ބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވ ލުމ އި އިންތިޚ ބުގެ އަމަލީ   

  ވަނަ   8  އަށް(  ޤ ނޫނު  ހިންގުމުގެ   އުޞޫލުން  ލ މަރުކަޒީ  ދ އިރ ތައް  އިދ ރީ  ދިވެހިރ އްޖޭގެ)  2010/7:  ނަންަބރު  ޤ ނޫނު

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ދ އިރ ، ތ.ވަންދޫ    ، ަބޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަށް  ގައި(  އ )  މ އްދ ގެ  ވަނަ  6-56  ޤ ނޫނުގެ  ގެނައުމުގެ  އިޞްލ ޙު

  އިންތިޚ ުބކުރުމަށް   މެންަބރުން  ގޮނޑިތަކަށް  ހުސްވެފައިވ ގެ  ކޮމިޓީ   މަސައްކަތްކުރ   ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެއަދި ރ.އިންނަމ ދޫ  

  ކުރިމަތިލުމަށް  އިންތިޚ ަބށް  2022  ،ނިންމައި  ޭބއްވުމަށް  ހޮނިހިރުދުވަހު  ވީ  23  ލައިޖު  2022  ، އިލެކްޝަން-ަބއި  ބ އްވ 

 .  ދުވަހުގައެވެުބދަ ވީ 01 ޖޫން 2022 ކުރެވުނީ އިޢުލ ނު

 

އީމެއިލް ފޯމް  އެޕްލިކޭޝަން  ގުޅުންހުރި    ކެންޑިޑޭޓުންގެ  އިންތިޚ ބ   ހަމަޖައްސައި،  އިންތިޒ މު  ަބލައިގަތުމުގެ  މެދުވެރިކޮށް 

 މަސައްކަތްތައް ތ ވަލ  އެއްގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ. 

 

 

 މުއްދަތު   ހުޅުވ ލެވުނު   ޑެސީގެ ފުރުޞަތު ކެންޑި 

އަންހެނުންގެ   އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ  ދ އިރ ، ތ.ވަންދޫ އަދި ރ.އިންނަމ ދޫ 
 އިލެކްޝަން -ބައިތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރ  ކޮމިޓީގެ 

  14:00،   2022ޖޫން    16އިން    13:00،  2022ޖޫން     01
 
   

 

 



 6 އައްޑޫ   ސިޓީ  ހިތަދޫ   ދ އިރ ،   ތ.ަވންދޫ  އަދި ރ.އިންނަމ ދޫ  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރ  ކޮމިޓީެގ ބައި- އިލެކްޝަން ރިޕޯޓް  -   23  ޖުލައި 2022         | އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

 

   އިންތިޚ ބ  ބެހޭ ޝަކުވ  ބެލުން  

ނެގި  އިންތިޚ ބ  ވޯޓު  އަދި  ހަމަޖެއްސުނެވެ.  އިންތިޒ މު  ަބލައިގަތުމުގެ  މެދުވެރިކޮށް  އީމެއިލް  ހުށަހެޅޭ ޝަކުވ   ގުޅޭގޮތުން   

ަބލައިގަތުމަށް   ޝަކުވ   ދުވަހުގެ 

ވޯޓުނަގަން  އްސ ހަމަޖަ އެދުވަހު  ފައިވަނީ، 

ފެށުނީއްސުރެން ވަގުތީ ނަތީޖ  އިޢުލ ން ކުރުމ  

  ވޯޓުލ    ،ދުވަހު  ނަގ   ވޯޓު  ހަމައަށެވެ.

 މައްސަލަތައް   ދިމ ވ   މަރުކަޒުތަކުގައި

 ، ކޮމިޝަނަށް  އިލެކްޝަންސް  އަދި  ހުށަހެޅޭނެ އިންތިޒ މް  މައްސަލަ/    ޝަކުވ   ވެރިޔ އަށް  ފޮށީގެ  ވޯޓު   ސީދ   ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި

   ހަމަޖެއްސުނެވެ.ހުށަހެޅޭނެ އިންތިޒ މު ، ވެސް މެދުވެރިކޮށް އީމެއިލް" ފޯމު ހުށަހަޅ  މައްސަލަ/  ޝަކުވ "

  އެއް ޝަކުވ   އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށްއިންތިޚ ބ  ގުޅިގެން ޝަކުވ  ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވ ލި ފުރުޞަތުގައި އެއްވެސް ފަރ ތަކުން  

ފައެއް ނުވެއެވެ. ޅ މައްސަލައެއް ހުށަހަކަށް  ޝަރުޢީ ކޯޓަ  އިންތިޚ ުބގެ އެއްވެސް ކަމަކ  ގުޅިގެން  މިހުށަހަޅ ފައެއް ނުވެއެވެ.  

 ނުވެއެވެ.އަދި އިންތިޚ ބ  ގުޅޭގޮތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ކޯޓު އަމުރެއް އައިސްފައެއް 

 ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމ މެދު ނިންމިގޮތް އެންގުން   ޅުވ ލުމ އި، ޓުންގެ ގޮތުގައި ކުރިމަތިލުމަށް ހު ކެންޑިޑޭ  

ޖުމްލަ   ފުރުޞަތުގައި  ހުޅުވ ލި  ކުރިމަތިލުމަށް  އެދި (  އްފަހެ)  5އިންތިޚ ަބށް  ވ ދަކުރުމަށް  އިންތިޚ ުބގައި  ފަރ ތަކުން، 

ހުށަހެޅިއެވެ. އަދި ކުރިމަތިލ ފައިވ  ހުރިހ  ފަރ ތްތަކުގެ ވެސް ޝަރުޠު ފުރިހަމަވ ތީ، އެކަން  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޯމު  

 ގައި ލިއުމުން ވަނީ އެންގިފައެވެ. ގެ ތެރޭއެ ފަރ ތްތަކަށް ޤ ނޫނުގައި ަބޔ ންކޮށްފައިވ  މުއްދަތު

 ކުރިމަތިލ ފައިވ  ގޮތުގެ ތަފްސީލް : ކެންޑިޑޭޓުން    2ތ ވަލު  

: އިންތިޚ ބަށް އެކުލަވ ލެވުނު ޤައުމީ ކޮމްޕްލެއިންސް    1ތ ވަލު 
 ބިއުރޯ

 ޙ ފިޒް  އިބްރ ހީމް އަލްއުސްތ ޛް ޑިރެކްޓަރ .1

 ޢ އިޝަތު ޝައްފ ފް  ޟިލ އަލްފ  ޑިރެކްޓަރ .2

 ޝީނ    ޢ އިޝަތު އަލްއުސްތ ޛ  ، ފަރ ތުން  ފ ރމްގެ ލީގަލް  ކޮމިޝަނުގެ .3

 ދ އިރ  
 އިންތިޚ ބު  

 ކުރަންޖެހޭ ޢަދަދު 
ކުރިމަތިލީ  
 އަދަދު 

 1 1 ކޮމިޓީ  މަސައްކަތްކުރ   ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންގެ ރ.އިންނަމ ދޫ

 2 1 ތ.ވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރ  ކޮމިޓީ 
 2 1 ކޮމިޓީ މަސައްކަތްކުރ  ތަރައްޤީއަށް އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ދ އިރ  އަންހެނުންގެ



 7 އައްޑޫ   ސިޓީ  ހިތަދޫ   ދ އިރ ،   ތ.ަވންދޫ  އަދި ރ.އިންނަމ ދޫ  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރ  ކޮމިޓީެގ ބައި- އިލެކްޝަން ރިޕޯޓް  -   23  ޖުލައި 2022         | އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

 

 އިންތިޚ ބަކ  ނުލ  ހޮވުނު ފަރ ތްތައް އިޢުލ ނުކުރުން  

ފުރުޞަތުގައި    އިންތިޚ ަބށް ހުޅުވ ލި  ކޮމިޓީގެ    އިންނަމ ދޫ.ރކުރިމަތިލުމަށް  މަސައްކަތްކުރ   ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ 

އަދަދަށް ޖެހޭ  އިންތިޚ ުބކުރަން  ކުރިމަތިލ ފައިވަނީ  ގޮނޑިއަށް  ދުވަހު އ ދިއްތަވީ    19  ޖޫން   2022ކަމުން،    ހުސްވެފައިވ  

 އިންތިޚ ުބވި ފަރ ތް ވަނީ އިޢުލ ނުކުރެވިފައެވެ.

 ތަރުތީބުކުރުން ޓުންގެ ނަންތައް  ކެންޑިޑޭ  

  ތަށްއަގުރު  ގައެވެ.ދުވަހުހޮނިހިރު  ވީ  18  ޖޫން  2022ތުލުން ޭބއްވުނީ  އަގުރު  ،ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީުބކުރުމަށްޓަކައި

ގޮތް ހަމަ އެދުވަހު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ވެްބސައިޓ އި ދިވެހި ސަރުކ ރުގެ   ތަރުތީުބވެފައިވ   ގެ ނަންކެންޑިޑޭޓުންފަހު،  

 ކުރެވުނެވެ. މުކޮށް އިޢުލ ންންގެޒެޓްގައި ޢ 

 

 ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވ  މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ  

ބިނ ކޮށްނޭޝަ  އޮފް  ޑިޕ ޓްމަންޓް މައްޗަށް  މަޢުލޫމ ތުގެ  ލިިބފައިވ   ރަޖިސްޓްރޭޝަންއިން  ވީ    23ޖުލައި    2022  ، ނަލް 

ކޮމިޓީތަކުގެ   މަސައްކަތްކުރ   ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  ޭބއްވުނު  ޙައްޤު    އިލެކްޝަނުގައި-ަބއި ހޮނިހިރުދުވަހު  ވޯޓުދިނުމުގެ 

އިޢުލ ނު  ރަޖިސްޓަރީ  މީހުންގެ  ލިިބގެންވ  

ދުވަހުއެވެ. ުބދަވީ    01  ޖޫން  2022ކުރެވުނީ  

ޝަކުވ  މި  އަދި  މެދުވެރިކޮށް،   ފޯމު 

ހުށަހެޅުމުގެ  ޝަކުވ   ރަޖިސްޓަރީއަށް 

 ހުޅުވ ލެވުނެވެ.  ފުރުޞަތު

ދުވަހު، ކޮމިޝަނުގެ އ ދިއްތަ  17ޖުލައި    2022ލިސްޓު،  މި އިންތިޚ ުބގެ ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިިބފައިވ  މީހުންގެ ފައިނަލް  

ގެޒެޓްގައި ޝ އިޢު ކުރެވުނެވެ.  މީހުންގެ  ލިިބފައިވ   ޙައްޤު  ވޯޓުދިނުމުގެ  އިންތިޚ ުބގެ  މި  ވެްބސައިޓ އި ދިވެހި ސަރުކ ރުގެ 

  ގެ ދުވަހުއަންގ ރަ  ވީ  19  ޖުލައި  2022  ރީގައި ކެންޑިޑޭޓުން ކަނޑައަޅ  ފަރ ތްތަކުން ސޮއިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު  ރަޖިސްޓަ  ފައިނަލް

ހުޅުވ ލައި  14:00  މެންދުރުއިން    10:00  ހެނދުނު އެކަންއ ދިއްތަވީ    17  ޖުލައި  2022، ގެ ނިޔަލަށް  ވަނީ   ދުވަހު 

 .ކޮމިޝަނުގެ މައި އިދ ރ  ގައެވެ ސްއިލެކްޝަން އިޢުލ ންކޮށްފައެވެ. ކެންޑިޑޭޓުން ސޮއިކުރުމުގެ އިންތިޒ މް ހަމަޖެއްސުނީ

 ރަޖިސްޓަރީއަށް ޝަކުވ  ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވ ލެވުނު މުއްދަތު 

 ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ ވަންދޫ.ތ ،ދ އިރ   ހިތަދޫ ސިޓީ އައްޑޫ
 ންއިލެކްޝަ-ަބއި މަސައްކަތްކުރ  ކޮމިޓީގެ

     15:00،  11ޖޫން    2022އިން    8:00،  1ޖޫން    2022

 ަގއި  1މު ކުރި އިޢުލ ން ޖަދުަވލު ންެގޒެޓުކުރެުވނު ރަޖިސްޓަރީއަށް ޝަކުވ  ހުށަހެޅުމުެގ ފުރުޞަތު ހުޅުވ ލައި އެކަްނ ޢ 

 ގައި  1ކެންޑިޑޭޓުންެގ ަނންތައް ތަރުތީބުކުރުމަށް ފަހު ކުރި އިޢުލ ން ޖަދުަވލު 



 8 އައްޑޫ   ސިޓީ  ހިތަދޫ   ދ އިރ ،   ތ.ަވންދޫ  އަދި ރ.އިންނަމ ދޫ  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރ  ކޮމިޓީެގ ބައި- އިލެކްޝަން ރިޕޯޓް  -   23  ޖުލައި 2022         | އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

 

 ރީ ވުމަށް ހުޅުވ ލުން ޓަ ރަށްވެހިވެފައި ރަށްނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލ ން ރަޖިސް  

އަންހެނުންގެ  އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ  ދ އިރ ، ތ.ވަންދޫ އަދި ރ.އިންނަމ ދޫ ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ޭބއްވުނު   23 ޖުލައި 2022

ަބއި ކޮމިޓީގެ  މަސައްކަތްކުރ   ރަޖިސްޓަރީވެފައިވ   -ތަރައްޤީއަށް  ވޯޓުލ ން  އެހެން    ރަށްއިލެކްޝަންގައި  ގައި  ރަށެއްނޫން 

  2022  އިން ފެށިގެން  09:00ހެނދުނު   ދުވަހުގެ  ުބދަ  ވީ  29  ޖޫން  2022  ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ ފުރުޞަތު

ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ގެ  14:00މެންދުރުފަހު    ދުވަހުގެ    އ ދިއްތަވ     03  ޖުލައި ހުޅުވ ލެވުނެވެ.  އިލެކްޝަންސް ، ނިޔަލަށް 

ރީ އޮންލައިން  )-ކޮމިޝަންގެ  ޕޯޓަލް  އިލެކްޝަންސް    ނުވަތަމެދުވެރިކޮށް  (  form.elections.gov.mvރަޖިސްޓްރޭޝަން 

މީހުން    (ދިހައެއް)  10  މިފުރުޞަތުގައިހަމަޖެއްސުނެވެ.  ހުށަހެޅުމުގެ އިންތިޒ މު  ކޮމިޝަންގެ މައި އިދ ރ އަށް ވަޑައިގެން ފޯމް  

 ފައި ވެއެވެ.ށްކޮޖިސްޓަރީރަ-ރީ

 އޮފިޝަލުން ހަމަޖެއްސުން ރަކ ތްތެރިވ ނެ  ޙަ ވޯޓުލ  މަރުކަޒުގައި   

ޭބއްވު  ވީ  23  ޖުލައި  2022 އަދި    ނުހޮނިހިރުދުވަހު  ދ އިރ   ހިތަދޫ  އައްޑޫ ސިޓީ 

ވޯޓު   ގެއިލެކްޝަން- ގެ ަބއިއަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރ  ކޮމިޓީތ.ވަންދޫ  

)އެކެއް(   1ތ.ވަންދޫގައި  ،  ފޮށިވޯޓު  ބ ރަ()  12  އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫގައިމަށްޓަކައި،  ނެގު

ެބހެއްޓުމަށ    (އްތިނެ)  3  އި ގަސިޓީ  މ ލޭ  އަދި  ވޯޓުފޮށި ރޭގައި  އަތޮޅު ތެއި  ވޯޓުފޮށި 

  ށ އި އަދި މ ލޭ މަ)އަށެއް( އޮފިޝަލުންކަ  8ޙަރަކ ތްތެރިވ ނީ    ތަކުގައިަބހައްޓ  ވޯޓުފޮށި

ވޯޓުސިޓީ ަބހައްޓ   ތަކުގައިފޮށިގައި  ކަމަށް  11ޙަރަކ ތްތެރިވ ނީ      އޮފިޝަލުން  އެގ ރަ(  ކޮމިޝަނުން އިލެކްޝަންސް    ) 

އޮފިޝަލުން ހަމަޖައްސ ފައިވަނީ ކޮމިޝަންގެ ތިރީސް ހަތް(  ސަތޭކަ  )  137ވިއެވެ. އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި ޙަރަކ ތްތެރިވި  ނިންމެ

ންގ ފައިވ  އިންތިޚ ީބ އޮފިޝަލުންގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރ މް  އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ހިދ އިމީ އަދި ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން  

 ރިބ  ލިިބފައިވ  ފަރ ތްތަކެވެ.  ނަރެއް، ކޯޑިނޭޓަރެއް ނުވަތަ އޮފިޝަލެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުއިފުރިހަމަކޮށް، ޓްރެ

ެބހޭ އެންމެހައި އިންތިޒ މުތައް ހަމަޖައްސައި   އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ އަދި ތ.ވަންދޫގައި  ބ  ގުޅިގެން،އިންތިޚ މި   އިންތިޚ ބ  

 ޢައްޔަން ކުރެވުނެވެ. އްފޯކަލް ޕޮއިންޓެ ޓަކައިބެލެހެއްޓުމަށް 

 



 9 އައްޑޫ   ސިޓީ  ހިތަދޫ   ދ އިރ ،   ތ.ަވންދޫ  އަދި ރ.އިންނަމ ދޫ  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރ  ކޮމިޓީެގ ބައި- އިލެކްޝަން ރިޕޯޓް  -   23  ޖުލައި 2022         | އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

 

 ކަރުދ ސް   ވޯޓު    

ލިމިޓެޑ    ޓްވެރައިނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަރސް އެންޑް ޕަްބލިޝަރސް ޕް  ކަރުދ ސް ޗ ޕުކޮށްދިނުމަށް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ އިވޯޓު

ޙަވ ލުކުރީ    ވޯޓުދެމެދު ވެފައިވ  އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން، މި އިންތިޚ ުބގެ   ވެ. އެއެފަރ ތ ކަރުދ ސް ޗ ޕުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

ތައްޔ ރު ފޮތްތައް  ފޮތެއްގައިވޯޓުކަރުދ ހުގެ  ކޮންމެ  ހިމެނޭހެނެވެގަނޑު  25  ކޮށްފައިވ ނީ  ވޯޓުކަރުދ ހުގެ   .   ޗ ޕްކުރެވުނު 

 ދުވަހުއެވެ. ރ ސްފަތިުބވީ  21 ޖުލައި 2022މުކޮށް އިޢުލ ނު ކުރެވިފައިވަނީ ންޢ  ށްނގޭގޮތަތަފްޞީލްތައް އެ

 ޗ ޕްކުރި ވޯޓުކަރުދ ހުގެ ތަފްޞީލް   މި އިންތިޚ ބުގައި:   3ތ ވަލު 

ކުރެވުނެވެ.    ކަރުދ ސްކޮޅެއް ވަކިވަކިން ަބލައި ޗެކް  ކަރުދ ހުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުރިތޯ ކޮންމެ ވޯޓު  ޗ ޕްކުރެވުނު ވޯޓު

 ޗެކްކޮށް ކޮންމެ ވޯޓުވޯޓު ކަރުދ ސްތައް ޗެކްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމުމ އެކު ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިިބފައިވ  މީހުންގެ ލިސްޓު 

ތަކުގައި ަބންދުކުރެވުނެވެ. އަދި މި އިންތިޚ ުބގެ    އުރަ  ފޮށްޓަކަށް ފޮނުވުމަށް ކަނޑައަޅ ފައިވ  ޢަދަދަށް ވޯޓު ކަރުދ ސް ސެކިއުރިޓީ

 . މުކޮށް އިޢުލ ން ކުރެވުނެވެންވޯޓުކަރުދ ސް ޗ ޕުކުރެވުނު ގޮތުގެ ތަފްޞީލު ޢ  ، ވޯޓުނެގުމަށް

 

 

 

 

 

 ކަރުދ ހުގެ އަދަދު  ދ އިރ  / ރަށުގެ ނަން  ދ އިރ  ކޯޑު 

N7  ޫ300 ތ.ވަންދ 

SI-S6  ޫ12219 އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދ 

 12519  ޖުމުލަ: 

    

 ގައި  1ޖަދުަވލު  ެގ ތަފްޞީލްމުކުރި އިޢުލ ނުންޗ ޕުކޮށްފައިވ  ޯވޓު ކަރުދ ހުެގ ތަފްޞީލް ޢ  އިންތިޚ ބަށްމި 

 

ުގެުވެރިޔާުވ ޓުުކަރުދާސްތައްުދައްކާލަނީުވ ޓުުގުނުމުގެުތެރެއިން،ުފޮށީުުމާލޭުސިޓީގައިުބެހެއްޓިުފޮއްޓަކަށްުމީހަކުުވ ޓުުލަނީުުުު



 10 އައްޑޫ   ސިޓީ  ހިތަދޫ   ދ އިރ ،   ތ.ަވންދޫ  އަދި ރ.އިންނަމ ދޫ  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރ  ކޮމިޓީެގ ބައި- އިލެކްޝަން ރިޕޯޓް  -   23  ޖުލައި 2022         | އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

 

 ނަގ  މަރުކަޒުތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ތަކެތި ތައްޔ ރުކޮށް ފޮނުވުން ފޮށި، އަދި ވޯޓު   ވޯޓު    

ސަރަހައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި   ނަންަބރ އި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމ އި، ވޯޓުލ    ތަކުގެމަށްޓަކައި ަބހައްޓ  ވޯޓުފޮށިނެގު  ވޯޓުއިންތިޚ ުބގައި  މި  

ތަން ތަފްޞީލްކޮށް އެނގޭނޭފަދައިން، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ވެްބސައިޓ އި، ދިވެހި ސަރުކ ރުގެ ގެޒެޓްގައި  ަބހައްޓ  ތަން 

 ދުވަހުއެވެ. އަންގ ރަވީ  21ޖޫން  2022 ކޮށްފައިވަނީ މުކޮށް އިޢުލ ނުންޢ 

 ފޮށިތަކުގެ މަޢުލޫމ ތު  ވޯޓު:    4ތ ވަލު 
 އޮފިޝަލުންގެ ޢަދަދު  ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓި ތަން  ވޯޓު ފޮށީގެ ނަން 

 8 ސްކޫލް ހިތަދޫ   1-ހިތަދޫ މޫލެކެޑެ

 8 ސްކޫލް ހިތަދޫ 2-މޫލެކެޑެ ހިތަދޫ

 1ު-ހިތަދޫުކޮރޮވައު

 

 1-މާލެ-އަތޮޅު

 8 ސްކޫލްުހިތަދޫ
 
 8ުސްކޫލްުހިތަދ2ުޫ-ކޮރޮވައުުހިތަދޫ 8

 8ުސްކޫލްުނޫރާނ1ުީ-ހިތަދޫުޭބރުމަތި
 8ުސްކޫލްުނޫރާނ2ުީ-ހިތަދޫުޭބރުމަތި
 8ުސްކޫލްުނޫރާނ1ުީ-ހިތަދޫުމެދުވައު
 8ުނޫރާނީުސްކޫލ2ުް-ހަތަދޫުމެދުވައު
 8ުޝަރަފުއްދީންުސްކޫލ1ުުް-ހިތަދޫުރަސްގެދަ

 8ުސްކޫލްުޝަރަފުއްދީނ2ުް-ރަސްގެދަުހިތަދޫ
 8ުހައިސްކޫލްުއައްޑ1ުުޫ-ހިތަދޫުމާމެންދޫ
 8ުއައްޑޫުހައިސްކޫލ2ުުް-ހިތަދޫުމާމެންދޫ

 8ުވަންދޫުސްކޫލްުތ.ވަންދޫު
 11ުހިރިޔާުސްކޫލ1ުުް-މާލެ-އިލެކްޝަން،އަތޮޅު-ަބއި
 11ުހިރިޔާުސްކޫލ2ުުް-މާލެ-އަތޮޅު،އިލެކްޝަންު-ަބއި
 11ުސްކޫލްުުހިރިޔ3ުާ-މާލެ-އަތޮޅު،އިލެކްޝަންު-ަބއި

ލިޔެކިޔުންތައް އަސްލަކަށް ަބލައިގެން، ވޯޓުލ  މަރުކަޒުތަކުގައި ބޭނުންކުރ ނެ ޚ އްޞަ    ބޭނުންކޮށްފައިވ އެހެން އިންތިޚ ުބތަކުގައި  

 ތަކެއްޗ އެކު   މިލިޔެކިޔުންތައް ފަރުމ ކޮށް ޕްރިންޓް ކުރުމަށްފަހު ކޮންމެ ވޯޓުލ  މަރުކަޒަކަށް ފޮނުވުމަށް ތައްޔ ރު ކުރެވުނެވެ.  

  އެވެ. އަދި ގަވީ ުބރ ސްފަތިދުވަހު  21  ޖުލައި  2022ވަނީ    އޮފިޝަލުން ފުރ ފައިސިޓީ ހިތަދޫ އަދި ތ.ވަންދޫ އަށް  އައްޑޫ   

 ދުވަހުއެވެ. އ ދިއްތަވީ  24 ޖުލައި 2022ވޯޓުގެ ކަންކަން ނިންމުމަށްފަހު ތަކެއްޗ އެކު އޮފިޝަލުން އެނުބރި މ ލެ އައީ 



 11 އައްޑޫ   ސިޓީ  ހިތަދޫ   ދ އިރ ،   ތ.ަވންދޫ  އަދި ރ.އިންނަމ ދޫ  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރ  ކޮމިޓީެގ ބައި- އިލެކްޝަން ރިޕޯޓް  -   23  ޖުލައި 2022         | އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

 

ފޮށީގެ ވެރިޔ އ  ޙަވ ލުކޮށްފައިވަނީ   ދ ރީ ތަކެތި ވޯޓުލ  މަރުކަޒަށް ގެންދެވި ވޯޓުއިފޮއްޓ އި،   ވޯޓު   ތިން()  4ހެއްޓި  މ ލޭގައި ެބ

، މައި ގައި އެވެ. އަދި ވޯޓުގެ ކަންކަން ނިން  7:00ވީ ހޮނިހިރުދުވަހުގެ ހެނދުނު    23  ޖުލައި  2022ވޯޓުލުން އޮތް ދުވަހު،  

ތަކެތި އަނުބރ  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ގެނެވިފައިވަނީ އެދުވަހުގެ    ރީދ އިފޮއްޓ އި    ވަގުތީ ނަތީޖ  އިޢުލ ންކުރުމަށްފަހު، ވޯޓު

 ގައެވެ.   17:30ހަވީރު 

 

 ކަންތައްތައް   ސަލ މަތީ    

ވޯޓުގުނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދިޔަ ވަގުތުގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުނު ރަށްތަކުގައި އަދި  ކަރުދ ސް ޗ ޕުކޮށް  އިންތިޚ ުބގެ ވޯޓު

ދިވެހި ފުލުހުންގެ    ،މ ލޭގައި ވޯޓުނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވ  ސަރަޙައްދުގެ ސަލ މަތ އި ރައްކ ތެރިކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒ މް

އެދި ދެއްވުން  ހަމަޖައްސަވައި  ފަރ ތުން  ފުރިހަމަޔަށް   ޚިދުމަތުގެ  ވަރަށް  އެހީތެރިކަން  އެފަރ ތުގެ  މިކަމުގައި  ދެންނެވުނެވެ. 

 ލިިބފައި ވެއެވެ. 

 ޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން ޑި ވަރުންނ އި މޮނިޓަރުން އަދި ކެން އޮބްޒ     

އޮްބ ެބލުމަށް   ،ވްކޮށް ޒ މި އިންތިޚ ުބ  ނެގުމ އި ވޯޓު ގުނުމުގެ ކަންތައް ހިނގ  ނުހިނގ  ގޮތް  ކުރުމަށ އި، ވޯޓު  މޮނިޓަރ 

އަމިއްލަ   ،ޝައުޤުވެރިވ  ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނަށ އި، ސިޔ ސީ ޕ ޓީތަކަށ އި، ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވ  މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔ ތަކ އި

 އިންތިޚ ުބގެ  މިގޮތުން  ވުނެވެ.  ހުޅުވ ލެ  ފަތުރ  ވަޞީލަތްތަކަށް  ޚަަބރުގޮތުން އެދޭ ފަރ ތްތަކަށ އި، ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވ 

  ަބއްދަލުވުން  ދިނުމުގެ މަޢުލޫމ ތު ގެންދިޔަ ކުރިއަށް ކޮމިޝަނުން ފަރ ތްތަކަށް ހުށަހެޅި ެބލުމަށް ނުހިނގ ގޮތް ހިނގ  ކަންކަން

 .ދޫކުރެވުނެވެ ފ ސް ފަރ ތްތަކަށް ފުރިހަމަކުރި

: އޮބްޒ ވަރުން، މޮނިޓަރުން އަދި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނަށް ވުމަށް ކުރިމަތިލ ފައިވ  ގޮތުގެ    5ތ ވަލު  
 ތަފްޞީލް  

 
 ޢަދަދު   ފ ސްދޫކުރި  ޚް މުއްދަތު ހަމަވި ތ ރީ  ޚް ހުޅުވ ލި ތ ރީ  

 18 23 ޖޫން 2022 19 ޖޫން 2022 ވަރުން އޮބްޒ 

 7 23 ޖޫން 2022 19 ޖޫން 2022 މޮނީޓަރުން 

 5 23 ޖޫން 2022 19 ޖޫން 2022 ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން 
 30   ޖުމްލަ

 

 ގައި  1ޯވޓުފޮށިތަކުެގ މަޢުލޫމ ތު އ ްނމުކުރުމަށްޓަކައި ކޮށްފައިވ  އިޢުލ ނު ޖަދުަވލު 



 12 އައްޑޫ   ސިޓީ  ހިތަދޫ   ދ އިރ ،   ތ.ަވންދޫ  އަދި ރ.އިންނަމ ދޫ  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރ  ކޮމިޓީެގ ބައި- އިލެކްޝަން ރިޕޯޓް  -   23  ޖުލައި 2022         | އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

 

    ން ގުނު   ވޯޓު ނެގުމ އި، ވޯޓު    

އިން މެންދުރުފަހު   8:00ހެނދުނު    ގެވީ ހޮނިހިރުދުވަހު  23  ޖުލައި   2022  ،ބ އްވ ފައިވަނީ މި އިންތިޚ ުބގެ ވޯޓުނެގުން

އ އި ތ.ވަންދޫގައި    އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫއޮފިޝަލުން، އަދި    އެގ ރަ()  11  ތަކުގައިމ ލޭގައި ެބހެއްޓުނު ފޮށިށެވެ.  އަ  16:00

 އޮފިޝަލުން ހަރަކ ތްތެރިވިއެވެ.  )އަށެއް( 8 ފޮށިތަކުގައިެބހެއްޓުނު ވޯޓު 

  ސޯޅަ( )  16މ ލެ ސިޓީގައި ޤ އިމްކުރެވުނު  އަދި    ތ.ވަންދޫ    އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ދ އިރ ،ޓަކައި،  ށްނެގުމަ  އިންތިޚ ުބގެ ވޯޓު

ވޯޓުލ  ،  ކުރެވިވޯޓުލ  މަރުކަޒުތަކުގެ ވޯޓުލުން ކުރިޔަށްދ  ގޮތް ަބލައި ކޮންމެ ގަޑިއިރަކުން ވޯޓުލ  މީހުންގެ ޢަދަދުތައް ރިކޯޑު

 މަރުކަޒުތަކުގެ ވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ އިރުޝ ދުތައް ކޯޑިނޭޓަރުން މެދުވެރިކޮށް ދެވުނެވެ.

ުބގައި ވޯޓުލުން ކުރިޔަށް ދިޔަ އެއްވެސް ވޯޓުލ  މަރުކަޒެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ހ ޒިރުވެ ޚ ވަގުތު ހަމަވިއިރު، މި އިންތިވޯޓުލުމުގެ  

ކޮޅަކަށް ފަހު  ތުމިނެޓުގެ ހުސް ވަގު  30ކިއުގައި މީހަކު ނެތުމ އެކު، ވަގުތު ހަމަވުމުން ވޯޓު ފޮށިތައް ަބންދުކުރެވުނެވެ. އަދި  

އެ    ،ވޯޓު ގުނައި ނިމުމުން ވަގުތީ ނަތީޖ  ތައްޔ ރުކޮށް  ވޯޓު ގުނުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފަށ ފައެވެ.ގައި ވެސް  މަރުކަޒު  ދެ

ކުރެ އިޢުލ ން  ސެންޓަރަށް  މަރުކަޒެއްގައި  ކޯޑިނޭޝަން  އަދި  ފެންނ ނޭހެން    މުންނަށްންޢ   ފަހު،  ފޮނުވުމަށްނަތީޖ   ވުނެވެ. 

 ވުނެވެ.މުކުރެންޢ ޝީޓު  މަރުކަޒުގައި ނަތީޖ 

 ވަގުތީ ނަތީޖ  ކޮމިޝަނުން އިޢުލ ންކުރުން    

ޭބއްވު  ވީ  23  ޖުލައި  2022 ތަރައްޤީއަށް   ވަންދޫ.ތ  އަދި   ދ އިރ   ހިތަދޫ  ސިޓީ  އައްޑޫ  ނުހޮނިހިރުދުވަހު  އަންހެނުންގެ 

ވީ ހޮނިހިރު    23  ޖުލައި  2022 ވަގުތީ ނަތީޖ  ކޮމިޝަނުން އިޢުލ ން ކޮށްފައިވަނީ،  އިލެކްޝަންގެ-މަސައްކަތްކުރ  ކޮމިޓީގެ ަބއި

އިލެކްޝަންސް މިކަމަށްޓަކައި ޭބއްވުނު ޙ އްސަ ރަސްމިއްޔ ތު،    އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގައެވެ.ގައި    20:00  ރޭ  ދުވަހުގެ

 ދުރަށް ދެއްކުނެވެ.   ވަގުތުން ކޮމިޝަންގެ ފޭސްުބކް ޕޭޖް މެދުވެރިކޮށް މި ހަރަކ ތް

 

 

 



 13 އައްޑޫ   ސިޓީ  ހިތަދޫ   ދ އިރ ،   ތ.ަވންދޫ  އަދި ރ.އިންނަމ ދޫ  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރ  ކޮމިޓީެގ ބައި- އިލެކްޝަން ރިޕޯޓް  -   23  ޖުލައި 2022         | އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

 

 ރަސްމީ ނަތީޖ  އިޢުލ ންކުރުން    

ޭބއްވު  ވީ   23    ޖުލައި  2022 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް    ވަންދޫ.ތ  އަދި  ދ އިރ   ހިތަދޫ  ސިޓީ   އައްޑޫ  ނުހޮނިހިރުދުވަހު 

 ށްއެމަޤ މަގެ ޢަދަދ އި  ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ލިިބފައިވ  ވޯޓުމެންަބރުކަމަށް ވ ދަކުރި  އި  އިލެކްޝަންގަ-މަސައްކަތްކުރ  ކޮމިޓީގެ ަބއި

 ޖުލައި   2022ކުރުމަށްފަހު،    ހެން މިއިންތިޚ ުބގެ ރަސްމީ ނަތީޖ  ތައްޔ ރުކޮށް، ކޮމިޝަނުން އެންޑޯޒްހޮވުނު ފަރ ތް އެނގޭނޭ

 މުކޮށް އިޢުލ ން ކުރެވުނެވެ.ންޢ    އަދި ދިވެހި ސަރުކ ރުގެ ގެޒެޓްގައި  ލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ވެްބސައިޓުދުވަހު އިހޯމަވީ    25

 

 ފައިސ  އ އި މ ލީކަންކަން    
 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރ     ސިޓީ ހިތަދޫ ދ އިރ  އަދި ތ.ވަންދޫ    އައްޑޫވީ ހޮނިހިރުދުވަހު ބޭއްވުނު    23ޖުލައި     2022 

ރުފިޔ (   ހަތަރު   ތިރީސް  ދުއިސައްތަހ ސް،  ތިންސް  ސ ފަންލައްކަ  ހަތް)   753,234   އިލެކްޝަންގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި-ކޮމިޓީގެ ބައި 

  ފަސްދޮޅަސް ރުފިޔ  )  60.76ވަނީ ޚަރަދު ކުރެވިފައެވެ.  ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވ  މީހުންގެ ނިސްބަތުން ބޮލަކަށް ޖެހިފައިވަނީ   

 ވެ. އެ (ލ ރި ހަ

 

 

ު

 

   : ޚަރަދުގެ ތަފްޞީލް  6ތ ވަލު 

   ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު 

  ރ އްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުން ކުރ  ދަތުރު ޙަރަދު   

1

1

9,

3

0

3  

 119,303.00 
   އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދ  ތަކެތީގެ އަގު 

    ތަކެތި ސައިފަދަ ކެއުމ އި ދެވޭ އޮފީހުގައި އުޅޭވަގުތުގައި ޚިދުމަތުގައި އޮފީހުގެ  

 

21,070.00 
   އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވ  ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 

 1,837.00   ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް ،ޓެލެފޯން  

 345,524.00  މުފައިދ އަށް ޗ ޕުކުރ  ތަކެތީގެ ޚަރަދުންޢ   

 265,500.00  އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޙިދުމަތުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދު  

  753,234.00  (   ހަތަރުރުފިޔ    ތިރީސް   ދުއިސައްތަ   ، ތިންހ ސް   ސް ސ  ފަން   ހަތްލައްކަ )ޖުމްލަ:  

 ގައި  2މެންބަރުްނެގ މަޢުލޫމ ތު ޖަދުަވލު އިންތިޚ ބުެވފައިވ    ު، ގައި 1ޖަދުަވލު ރަސްމީ ނަތީޖ ެގ އިޢުލ ްނެގ ތަފްޞީލު 



 14 އައްޑޫ   ސިޓީ  ހިތަދޫ   ދ އިރ ،   ތ.ަވންދޫ  އަދި ރ.އިންނަމ ދޫ  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރ  ކޮމިޓީެގ ބައި- އިލެކްޝަން ރިޕޯޓް  -   23  ޖުލައި 2022         | އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

 

 ވޯޓުދިން މީހުންގެ ތަފ ސްހިސ ބު    

 ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވ  މީހުން، ވޯޓުދިން މީހުން އަދި ވޯޓުނުދޭ މީހުންގެ އަދަދުތައް 

 

 މީހުންގެ އިންސައްތަ   ވޯޓުލީ 

 

 

 

ންވާުމީހުން،ުުގެވ ޓުުލުމުގެުޚައްޤުުލިބިލެކްޝަނުގައިުުއި-އަންހެނުންގެުތަރައްޤީއަްށުމަސައްކަތްކުރާުކޮމިޓީގެުބައިުދޫއައްޑޫުސިޓީުހިަތދޫުދާއިރާުއަދިުތ.ވަންު.1ު
 ދަދުވ ޓުދިންުމީހުންުއަދިުވ ޓުުނުދޭުމީހުންގެުޢަު

ވ ޓުލީުމީހުންުއަދިުނުލާުމީހުންގުެުއިލެކްޝަނުގައިުު-އަންހެނުންގެުތަރައްޤީއަްށުމަސައްކަތްކުރާުކޮމިޓީގެުބައިުދޫއައްޑޫުސިޓީުހިަތދޫުދާއިރާުއަދިުތ.ވަންު.2ު
 އިންސައްަތ



 15 އައްޑޫ   ސިޓީ  ހިތަދޫ   ދ އިރ ،   ތ.ަވންދޫ  އަދި ރ.އިންނަމ ދޫ  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރ  ކޮމިޓީެގ ބައި- އިލެކްޝަން ރިޕޯޓް  -   23  ޖުލައި 2022         | އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

 

 

 ތަފ ސްހިސ ބު ވޯޓު ދިނުމުގައި ބައިވެރިވި އަންހެނުންނ އި ފިރިހެނުންގެ  

 

 

 

 

 

 

 ޞައްޙަ އަދި ބ ޠިލް ވޯޓުގެ އިންސައްތަ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ބާޠިލުްުުއަދިުއަންހެނުންގެުތަރައްޤީއަްށުމަސައްކަތްކުރާުކޮމިޓީގެުއިންތިޚާބުގެުބައިުއިލެކްޝަނުގައިުޞައްޙަުދޫދާއިރާުއަދިުތ.ވަންުއައްޑޫުސިޓީުހިަތދުޫު.4ު
 އިންސައްަތވ ޓުގެު

ުުވ ޓުލީުއަންހެންުއަދިުފިރިހެނުންގެއިލެކްޝަނުގައިު-އަންހެނުންގެުތަރައްޤީއަްށުމަސައްކަތްކުރާުކޮމިޓީގެުބައިުއަދިުތ.ވަންދޫުއައްޑޫުސިޓީުހިަތދޫުދާއިރާގެ.3ު
 ދަދުޢަ



 16 އައްޑޫ   ސިޓީ  ހިތަދޫ   ދ އިރ ،   ތ.ަވންދޫ  އަދި ރ.އިންނަމ ދޫ  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރ  ކޮމިޓީެގ ބައި- އިލެކްޝަން ރިޕޯޓް  -   23  ޖުލައި 2022         | އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

 

 ވޯޓުކަރުދ ހުގައި އަމިއްލައަށް ފ ހަގަޖެހުމަށް ޖިސްމ ނީ ގޮތުން ނުކުޅެދިގެންވ  މީހުން   

ވ ޓުކަރުދާހުގައިުއަމިއްލައަށުްުއިލެކްޝަނުގައިު-އަންހެނުންގެުތަރައްޤީއަްށުމަސައްކަތްކުރާުކޮމިޓީގެުބައިއައްޑޫުސިޓީުހިަތދޫުދާއިރާގެުއަދިުތ.ވަންދ5ުުޫ
ުއިންސައްތަުގެުގޮުތގައިުވ ޓުލީުމީހުންގެުހާލްަތތަކުގެު  ފާހަގަޖެހުމަްށުޖިސްމާނީުގޮުތންުނުކުޅެދިގެންވާުމީހުން

.ުއައްޑޫުސިޓީުހިަތދޫުދާއިރާގެުއަދިުތ.ވަންދޫުއަންހެނުންގެުތަރައްޤީއަށ6ުްު
ވ ޓުކަރުދާހުގައިުއަމިއްލައަށުްުއިލެކްޝަނުގައިު-މަސައްކަތްކުރާުކޮމިޓީގެުބައި

ުވ ޓުލާފައިވާުގޮުތގައިުމީހުންގެުފާހަގަޖެހުމަްށުޖިސްމާނީުގޮުތންުނުކުޅެދިގެންވާު
ުފޮީށގެުއިންސައްތަު

.ުއައްޑޫުސިޓީުހިަތދޫުދާއިރާގެުއަދިުތ.ވަންދޫުއަންހެނުންގެުތަރައްޤީއަށ7ުްު
ވ ޓުކަރުދާހުގައިުއަމިއްލައަށުްުއިލެކްޝަނުގައިު-މަސައްކަތްކުރާުކޮމިޓީގެުބައި

ގެުގޮުތގައިުވ ޓުލުީު ފާހަގަޖެހުމަްށުޖިސްމާނީުގޮުތންުނުކުޅެދިގެންވާުމީހުން
ުއިންސައްަތުުއަންހެންުފިރިހެންމީހުންގެު
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 ނ އި ވޯޓުދިން މީހުންގެ ޚުލ ސ  ލިބިފައިވ  މީހުން ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު:    7ތ ވަލު 

ELIGIBLE VOTERS SUMMARY 
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ELIGIBLE VOTERS    ްވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވ  މީހުނ 

Total 298 12099 ަޖުމްލ 
 

 
 

VOTERS   ްވޯޓު ދިން މީހުނ 

Total 203 1009 ަޖުމްލ 
 

 
 

VALID VOTES   ުސައްޙަ ވޯޓ 

Vote 199 993  ުވޯޓ 

Percentage 98.03% 98.41% ައިންސައްތ 
 

 
 

INVALID VOTES   ުބ ޠިލް ވޯޓ 

Vote 4 16  ުވޯޓ 

Percentage 2.01% 1.61% ައިންސައްތ 
 

 
 

 
 

 

No: of eligible voters 298 12099 ެހައްގު ލިބިގެންވ  މީހުންގެ   ވޯޓު ދިނުމުގ
 ޢަދަދު 

No: of voters 203 1009 ުދިން މީހުންގެ ޢަދަދު  ވޯޓ 

Voters Turnout 68.12% 8.34% ުދިން މީހުންގެ އިންސައްތަ  ވޯޓ 

 



 18 އައްޑޫ   ސިޓީ  ހިތަދޫ   ދ އިރ ،   ތ.ަވންދޫ  އަދި ރ.އިންނަމ ދޫ  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރ  ކޮމިޓީެގ ބައި- އިލެކްޝަން ރިޕޯޓް  -   23  ޖުލައި 2022         | އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

 

 : ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ލިބުނު ވޯޓުގެ ތަފްޞީލް   8ތ ވަލު  

 
 

 އިލެކްޝަން - ބައި   ކޮމިޓީގެ   މަސައްކަތްކުރ    ތަރައްޤީއަށް   އަންހެނުންގެ   ވަންދޫ . ތ 
  ނަން  އެޑްރެސް  ހައިސިއްޔަތު  ލިބުނު ވޯޓު  ންސައްތަ އި 

 1    މުޙައްމަދު ޚަދީޖ  ވަންދޫ .ތ  /މުސްކ ން ޕީ .އެން.އެމް 114 57.29%

42.71% 
 

 2 ޝިރުމީނ  ޢަލީ  ތ.ވަންދޫ /   ފަހ ގެ  ީޕ.ީޕ.އެމް  85
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 އިލެކްޝަން - އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރ  ކޮމިޓީގެ ބައި އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ދ އިރ ގެ  

  ނަންު އެޑްރެސްު ހައިސިއްޔަތުު ވ ޓުުުުލިބުނުު އިންސައްތަު

 1 އ މިނަތު ޝ ހިދ   ސ.ހިތަދޫ /  ގިއުޅިލ ށިމ ގެ  އެމް.ޑީ.ޕީ  426 42.90%

 2 އަޙްމަދު ފ ޠިމަތު ނަޒީޙ   ސ.ހިތަދޫ  /   މައިދ ން ީޕ.ީޕ.އެމް  567 57.10%

ވާދަކުރިުކެންޑިޑޭޓުނަްށުލިބުނުުވ ޓުގުެުއިލެކްޝަނުގައިު-.ުއައްޑޫުސިޓީުހިަތދޫުދާއިރާުއަދިުތ.ވަންދޫުއަންހެނުންގެުތަރައްޤީއަްށުމަސައްކަތްކުރާުކޮމިޓީގެުބައ8ި
 އިންސައްަތ



 19 އައްޑޫ   ސިޓީ  ހިތަދޫ   ދ އިރ ،   ތ.ަވންދޫ  އަދި ރ.އިންނަމ ދޫ  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރ  ކޮމިޓީެގ ބައި- އިލެކްޝަން ރިޕޯޓް  -   23  ޖުލައި 2022         | އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

 

 ނިންމުން    

ހުސްވެފައިވ   އިސްތިޢުފ   ރުންމެންަބ ސަަބުބން  ހިތަދޫ    ،ދިނުމުގެ  ސިޓީ  ތ.ވަންދޫއައްޑޫ  އަދި  އަންހެނުންގެ    ދ އިރ ގެ 

ވީ ހޮނިހިރުދުވަހު ޭބއްވުނު    23  ޖުލައި  2022ހޮވުމަށްޓަކައި    ކުއަށް މެންަބރަޑިތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރ  ކޮމިޓީގެ ގޮނ

ރިހަމަކުރެވިގެން މަސައްކަތްތައް، އިންތިޚ ުބ ކަލަންޑަރުގައި ކަނޑައެޅިފައިވ  ވަގުތުތަކުގެ ތެރޭގައި ފު  އިއިންތިޚ ުބގެ އެންމެހަ

 1އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރ  ކޮމިޓީން ހުސްވެފައިވ  ގޮނޑިއަށް ކުރިމަތިލ ފައިވަނީ    ރ.އިންނަމ ދޫދިޔައެވެ.  

 )އެކެއް( ފަރ ތްކަމުން އިންތިޚ ަބކ  ނުލައި އެފަރ ތް ވަނީ އެގޮނޑިއަށް ހޮވިފައެވެ.

މުކޮށް، އެއްވަގުތެއްގައި ކުރިޔަށް  އިމަރުކަޒު ޤ  ސޯޅަ() 16 ޖުމުލަ އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ އަދި ތ.ވަންދޫގައި  މ ލޭގެ އިތުރުން

މަސައްކަތްތައް އިންތިޚ ުބގެ  އެކުގައެވެ.    މިގެންނި  ގެންދެވުނު  އޮމ ންކަމ އި  އަމ ންކަމ އި  އިންތިޚ ުބގެ ގޮސްފައިވަނީ 

ޝަކުވ އެއް ގުޅޭގޮތުން  ޖ ގައެއް  އެއްވެސްކަމަކ   މަސައްކަތް  ނުދީ،  އުފައްދ ނެ  ނިންމ ލެވިފައިވަނީ، އިންތިޚ ުބގެ   ތައް 

އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކ ތްތެރިވި ފަރ ތްތަކުގެ އިތުރުން، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ހުރިހ  މުވައްޒަފުންނ އި ކޮމިޝަނުގެ  

މަސައްކަތު ުބރަ  ޙިކްމަތްތެރި،  ސަަބުބންނެވެ.މެންަބރުންގެ  ފޫހިކަމެއް،   ،ންކަމުންއެހެ  ގެ  މަސައްކަތުގައި  މުހިންމު  މި 

ވަރުަބލިކަމެއްނެތި އުޅުނު އެންމެހ  ފަރ ތްތަކުން ދެއްކި ނަމޫނ  މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ 

ކައުންސިލްގެ ރަށްތަކުގެ    އިންތިޚ ުބތައް ޭބއްވި ހުރިހ  މެންަބރުންގެ ފަރ ތުން ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަދި މި ޝުކުރުގައި  

އެންމެހ  މުވައްޒަފުންނ އި، އިންތިޚ ުބގެ    ތަކުގެއިދ ރ   އެ  ،އިންނ އިންތިޚ ަބށް ހަމަޖައްސަވ ފައިވ  ފޯކަލް ޕޮއިންޓު  އިންއިދ ރ 

އިތުރުން، އިންތިޚ ުބގެ މަޢުލޫމ ތ އި ޚަަބރުތައް، ތ ޒ ކަމ އެކު  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ  ސަލ މަތ އި ރައްކ ތެރިކަން ބެލެހެއްޓި  

މި އިންތިޚ ުބގެ މަސައްކަތްތަކަށް އެކި ގޮތްގޮތުން    ،ދިން، މީޑިއ ގެ އެންމެހައި ފަރ ތްތަކ އިށް ރައްޔިތުންނ  ހަމައަށް ވ ޞިލްކޮ

 ވެ.ޝ މިލްކުރަމެވެދެއްވި ސަރުކ ރުގެ އޮފީސްތަކުގެ ވެރިންނ އި އަމިއްލަ ފަރ ތްތައް ވެސް ތެރިއެހީ

 1443  ރަބީޢުލްއައްވަލް  09
  2022     ަބރއޮކްޓޫ  05

 

 

 

 

 



 20 އައްޑޫ   ސިޓީ  ހިތަދޫ   ދ އިރ ،   ތ.ަވންދޫ  އަދި ރ.އިންނަމ ދޫ  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރ  ކޮމިޓީެގ ބައި- އިލެކްޝަން ރިޕޯޓް  -   23  ޖުލައި 2022         | އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

 

އަންހެނުންގެ   ތ.ވަންދޫ އަދި ރ.އިންނަމ ދޫނު އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ ދ އިރ ، ޭބއްވު ހޮނިހިރުދުވަހު ވީ 23ޖުލައި  2022
 ކޮމިޝަނުން ފ ސްކުރެއްވުމަށް ނިންމެވުން:  އިލެކްޝަންގެ އިންތިޚ ުބ ރިޕޯޓު-ަބއި ގެތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރ  ކޮމިޓީ

 

 ޝ އިޢުކުރުމަށް ނިންމީ:

  ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ފުއ ދު ތައުފީޤް 

  ކޮމިޝަނުގެ ނ އިުބ ރައީސް ޢަްބދުއްރަޙީމް އިސްމ ޢީލް ޙަީބުބ އޒ. 

  ކޮމިޝަނުގެ މެންަބރު  ޢަލީ ނަޝ ޠު 

  ކޮމިޝަނުގެ މެންަބރު  ޑރ. މުޙައްމަދު ޒ ހިރު 

  ކޮމިޝަނުގެ މެންަބރު  މުޙައްމަދު ޢ ޞިފް

 
 
 

  

 ޙަސަން ޒަކަރިއްޔ  
 
 

  ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

 ޗެކްކުރީ:

 

 

 

 ތައްޔ ރުކުރީ:

 

 

 

 ޑިރެކްޓަރ ޢ އިޝަތު ޝައްފ ފް 

 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އުނައިސްهللا އަްބދު

 އޮފިސަރ ޔަމް ޝިޔ ޒ  ރްމަ



 21 އައްޑޫ   ސިޓީ  ހިތަދޫ   ދ އިރ ،   ތ.ަވންދޫ  އަދި ރ.އިންނަމ ދޫ  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރ  ކޮމިޓީެގ ބައި- އިލެކްޝަން ރިޕޯޓް  -   23  ޖުލައި 2022         | އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

 

 1- ޖަދުވަލު    

އަންހެނުންގެ  ތ.ވަންދޫ  އ އި އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ  ދ އިރ  މެންަބރުން އިސްތިޢުފ  ދިނުމުގެ ސަަބުބން ހުސްވެފައިވ  
ވީ ހޮނިހިރުދުވަހު   23ޖުލައި  2022ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރ  ކޮމިޓީގެ ގޮނޑިތަކަށް މެންަބރުން ހޮވުމަށްޓަކައި 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ އަށް  ރ.އިންނަމ ދޫ  އިޢުލ ންތަކުގެ ތަފްޞީލު އަދި  ޭބއްވުނު، އިންތިޚ ބ އި ގުޅިގެން ކުރެވިފައިވ 
 ޓީގެ ގޮނޑިއަށް މެންަބރަކު ހޯދުމަށްޓަކައި ކޮށްފައިވ  އިޢުލ ން ތަކުގެ ތަފްޞީލް.މަސައްކަތް ކުރ  ކޮމެ

 ތަފްޞީލް  ތ ރީޚް  ނަންބަރު 

(IUL)38-CA/38/2022/150 01 ްއަންހެުންނެގ      ،ރ.އިންނަމ ދު ،ތ.ަވންދޫ  އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ދ އިރ   2022 ޖޫނ
ޮގނޑިއަށް  ހުސްެވފައިވ   ކޮމިޓީްނ  މަސައްކަތްކުރ   ތަރައްޤީއަށް 

ބައި ބ އްވ   ކުރުމަށް  އިންތިޚ ބު  އިޢުލ ްނ  -މެންބަރުން  އިލެކްޝަން 
 ކުރުން 

(IUL)38-CB/38/2022/157 01  ްަވްނދޫ   2022 ޖޫނ ތ.  އަދި  އިންނަމ ދޫ  ރ.  ދ އިރ ،  ހިތަދޫ  ސިޓީ  އައްޑޫ 
ބައި ކޮމިޓީެގ  މަސައްކަތްކުރ   ތަރައްޤީއަށް  - އަންހެުނންެގ 

އިލެކްޝަްނެގ ޯވޓު ދިނުމުެގ ޙައްޤު ލިބިެގްނވ  މީހުްނެގ ރަޖިސްޓަރީ 
 ޢ ންމުކުރުން 

(IUL)38-CB/38/2022/171 13   ްަވްނދޫ   2022ޖޫނ ތ.  އަދި  އިންނަމ ދޫ  ރ.  ދ އިރ ،  ހިތަދޫ  ސިޓީ  އައްޑޫ 

ބައި ކޮމިޓީެގ  މަސައްކަތްކުރ   ތަރައްޤީއަށް  - އަންހެުނންެގ 
އިލެކްޝަްނެގ ޯވޓު ދިނުމުެގ ޙައްޤު ލިބިެގްނވ  މީހުްނެގ ރަޖިސްޓަރީ 

އަށް ެގެނުވނު ބަދަލުތައް އ ްނމުކޮށް، ޝަކުވ  ހުށަހެޅުމުެގ ފުރުޞަތު 
 ހުޅުވ ލުން 

(IUL)38-CA/38/2022/173 16 ްވ  ހޮނިހިރުދުަވހު ބޭއްުވމަށް ހަމަޖެހިފައިވ     23   ޖުލައި  2022 2022 ޖޫނ 
އަންހެނުްނެގ ތަރައްޤީއަށް އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ދ އިރ  އަދި ަވްނދޫ  

ބައި ކޮމިޓީެގ  ކުރިމަތިލ ފައިވ   -މަސައްކަތްކުރ   އިލެކްޝަނަށް 

 ކެންޑިޑޭޓުންެގ ގުރުއަތުެނގުމ އި ުގޅޭ 
(IUL)38-CA/38/2022/175 18  ްވ  ހޮނިހިރުދުަވހު ބޭއްުވމަށް ހަމަޖެހިފައިވ     23ޖުލައި     2022 2022ޖޫނ

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ދ އިރ  އަދި ތ.ަވންދޫ އަންހެނުްނެގ ތަރައްޤީއަށް  
ބައި ކޮމިޓީެގ  ނެުގމ އި -މަސައްކަތްކުރ   ޯވޓު  ޯވޓު    ،އިލެކްޝަނުެގ 

ުގނުމުެގ ކަންތައްތައް އޮބްޒ ްވ ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވ  ފަރ ތްތަކަށް  
 އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވ ލުން 

(IUL)38-CA/38/2022/176 18  ްހަމަޖެހިފައިވ     23ޖުލައި    2022 2022ޖޫނ ބޭއްުވމަށް  ހޮނިހިރުދުަވހު  ވ  
އަންހެނުްނެގ ތަރައްޤީއަށް   އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ދ އިރ  އަދި ތ.ަވންދޫ 

ބައި ކޮމިޓީެގ  ނެުގމ އި -މަސައްކަތްކުރ   ޯވޓު  ޯވޓު    ،އިލެކްޝަނުެގ 
ުގނުމުެގ ކަންތައްތައް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ޝައުޤުެވރިވ  ފަރ ތްތަކަށް  

 ތު ހުޅުވ ލުން އެ ފުރުޞަ
(IUL)38-CA/38/2022/177 18  ްހަމަޖެހިފައިވ     23ޖުލައި    2022 2022ޖޫނ ބޭއްުވމަށް  ހޮނިހިރުދުަވހު  ވ  

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ދ އިރ  އަދި ތ.ަވންދޫ އަންހެނުްނެގ ތަރައްޤީއަށް  
ބައި ކޮމިޓީެގ  ޯވޓުެނުގމ އި  - މަސައްކަތްކުރ   އިލެކްޝަނުެގ 

ބެލުމަށް  ނުހިނގ ޮގތް  ހިނގ   ކަންތައްތައް   ، ޯވޓުުގުނމުެގ 



 22 އައްޑޫ   ސިޓީ  ހިތަދޫ   ދ އިރ ،   ތ.ަވންދޫ  އަދި ރ.އިންނަމ ދޫ  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރ  ކޮމިޓީެގ ބައި- އިލެކްޝަން ރިޕޯޓް  -   23  ޖުލައި 2022         | އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

 

މަްނދޫބުންން  ބޭުންނ ކެންޑިޑޭޓުންެގ  ހަރަކ ތްތެރިވ ްނ  ޮގތުަގއި  ެގ 
 ފަރ ތްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވ ލުން 

(IUL)38-CA/38/2022/178 19  ްވ  ހޮނިހިރު ދުަވހު ބޭއްުވމަށް ހަމަޖެހިފައިވ     23ޖުލައި    2022 2022ޖޫނ
ބައި ކޮމިޓީެގ  މަސައްކަތްކުރ   ތަރައްޤީއަށް  - އަންހެުނންެގ 

ކެންޑިޑޭޓުްނެގ   ދީފައިވ  އިލެކްޝަނަށް  ކުރިމަތިލުމަށް  ޮގތުަގއި 
ހަމަިވއިރު  ތަރައްޤީއަށް    ،މުއްދަތު  އަންހެުނންެގ  ރ.އިންަނމ ދޫ 

މަސައްކަތްކުރ  ކޮމިޓީެގ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލ ފައިަވނީ އިންތިޚ ބު 
ފަރ ތް އިްނތިޚ ބު  ކުރިމަތިލ ފައިވ   ކަމަށްވ ތީ  ކުރަންޖެހޭ އަދަދަށް 

 ެވފައިވ ކަން އިޢުލ ން ކުރުން 
(IUL)38-CA/38/2022/179 18  ްހަމަޖެހިފައިވ     23ޖުލައި    2022 2022ޖޫނ ބޭއްުވމަށް  ހޮނިހިރުދުަވހު  ވ  

- ތ.ަވންދޫ އަންހެނުްނެގ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރ  ކޮމިޓީެގ ބައި
 އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލ ފައިވ  ކެންޑިޑޭޓުންތަރުތީބު ެވފައިވ  ޮގތް 

(IUL)38-CA/38/2022/180 18  ްހަމަޖެހިފައިވ     23ޖުލައި    2022 2022ޖޫނ ބޭއްުވމަށް  ހޮނިހިރުދުަވހު  ވ  
ތަރައްޤީއަށް  އަންހެުނންެގ  ދ އިރ ެގ  ހިތަދޫ  ސިޓީ  އައްޑޫ 

ބައި ކޮމިޓީެގ  ކުރިމަތިލ ފައިވ   -މަސައްކަތްކުރ   އިލެކްޝަނަށް 
 ކެންޑިޑޭޓުންތަރުތީބު ެވފައިވ  ޮގތް  

(IUL)38-DB/38/2022/125 27  ްހަމަޖެހިފައިވ     23ޖުލައި    2022 2022ޖޫނ ބޭއްުވމަށް  ހޮނިހިރުދުަވހު  ވ  

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ދ އިރ  އަދި ތ.ަވންދޫ އަންހެނުްނެގ ތަރައްޤީއަށް  
އިލެކްޝަނުަގއި ޯވޓުލ ން ރަޖިސްޓަރީ  - މަސައްކަތްކުރ  ކޮމިޓީެގ ބައި

ެވފައިވ  ތަން ނޫން އެހެން ތަެނއްަގއި ޯވޓު ލުމައްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީ  
  ފުރުޞަތު ހުޅުވ ލުން ވުމުެގ

(IUL)38-CA/38/2022/188 21  ްހަމަޖެހިފައިވ     23ޖުލައި    2022 2022ޖޫނ ބޭއްުވމަށް  ހޮނިހިރުދުަވހު  ވ  
އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ދ އިރ  އަދި ތ.ަވންދޫ އަންހެނުްނެގ ތަރައްޤީއަށް  

އިލެކްޝަނުަގއި ޯވޓު ފޮށި ބަހައްޓ ެނ  - މަސައްކަތްކުރ  ކޮމިޓީެގ ބައި

 ޯވޓުލ  ސަރަޙ އްދުެގ ތަފްޞީލު ،އި ތަންތަނ 
(IUL)38-CA/38/2022/209 04  ިހަމަޖެހިފައިވ     23ޖުލައި    2022 2022ޖުލައ ބޭއްުވމަށް  ހޮނިހިރުދުަވހު  ވ  

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ދ އިރ  އަދި ތ.ަވންދޫ އަންހެނުްނެގ ތަރައްޤީއަށް  
އިލެކްޝަނުަގއި ޯވޓު ފޮށި ބަހައްޓ ެނ  - މަސައްކަތްކުރ  ކޮމިޓީެގ ބައި

 ތަންތަނ އި، ޯވޓުލ  ސަރަޙ އްދު ބަދަލުުވމ އި ުގޅޭ  

(IUL)38-DB/38/2022/210 04   ިހަމަޖެހިފައިވ     23ޖުލައި    2022 2022ޖުލައ ބޭއްުވމަށް  ހޮނިހިރުދުަވހު  ވ  
އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ދ އިރ  އަދި ތ.ަވންދޫ އަންހެނުްނެގ ތަރައްޤީއަށް  

އިލެކްޝަނުަގއި ޯވޓުލ ން ރަޖިސްޓަރީ  - މަސައްކަތްކުރ  ކޮމިޓީެގ ބައި

ޝަކުވ     ،ކޮއްފައިވ  ފޮށީެގ މަޢުލޫމ ތު ހިމެނޭ ރަޖިސްޓަރީ ޢ ންމުކޮށް
 ޅުމަށް ހުޅުވ ލުން ހުށަހެ

(IUL)38-DB/38/2022/221 17  ިހަމަޖެހިފައިވ     23ޖުލައި    2022 2022ޖުލައ ބޭއްުވމަށް  ހޮނިހިރުދުަވހު  ވ  
އަންހެނުްނެގ ތަރައްޤީއަށް    އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ދ އިރ  އަދި ތ.ަވންދޫ 

މަސައްކަތްކުރ  ކޮމިޓީެގ ޯވޓު ދިުނމުެގ ޙައްޤު ލިބިފައިވ  މީހުްނެގ  
 ފައިނަލް ލިސްޓު ޢ ންމު ކުރުން 
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IUL)38-DB/38/2022/222) 17  ިހަމަޖެހިފައިވ     23ޖުލައި    2022 2022ޖުލައ ބޭއްުވމަށް  ހޮނިހިރުދުަވހު  ވ  

ދޫ އަންހެނުްނެގ ތަރައްޤީއަށް  އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ދ އިރ  އަދި ތ.ަވން
ޙައްޤު   ޯވޓުދިުނމުެގ  އިންތިޚ ބުަގއި  ކޮމިޓީެގ  މަސައްކަތްކުރ  

ލިބިފައިވ  މީހުންެގ ފައިނަލް ރަޖިސްޓަރީަގއި ކެންޑިޑޭޓުން ނުަވތަ  
ފުރުޞަތު   ސޮއިކުރުމުެގ  ފަރ ތްތަކުްނ  ކަނޑައަޅ   ކެންޑިޑޭޓުން 

 ހުޅުވ ލުން 
(IUL)38-CA/38/2022/226 21  ިހަމަޖެހިފައިވ     23ޖުލައި    2022 2022ޖުލައ ބޭއްުވމަށް  ހޮނިހިރުދުަވހު  ވ  

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ދ އިރ  އަދި ތ.ަވންދޫ އަންހެނުްނެގ ތަރައްޤީއަށް  

މަސައްކަތްކުރ  ކޮމިޓީެގ އިންތިޚ ބުެގ ޯވޓު ކަރުދ ސް ޗ ޕު ކުރެުވުނ  
 ން ޮގތުެގ މަޢުލޫމ ތު ޢ ންމު ކުރު

(IUL)38-CA/38/2022/227 25  ިވ  ހޮނިހިރުދުަވހު ބޭއްިވ އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ   23ޖުލައި    2022 2022ޖުލައ
ބައި ކޮމިޓީެގ  މަސައްކަތްކުރ   ތަރައްޤީއަށް  - އަންހެުނންެގ 

 އިލެކްޝަްނެގ ރަސްމީ ނަތީޖ  
(IUL)38-CA/38/2022/228 25   ިހޮނިހިރުދުަވހު ބޭއްިވ ތ.ަވްނދޫ އަންހެނުްނެގ  ވ     23ޖުލައި    2022 2022ޖުލައ

ބައި ކޮމިޓީެގ  މަސައްކަތްކުރ   ރަސްމީ -ތަރައްޤީއަށް  އިލެކްޝަްނެގ 
 ނަތީޖ  
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 2- ދުވަލު ޖަ  

 
 
  

   

ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު   23  ޖުލައި 2022އިސްތިޢުފ  ދިނުމުގެ ސަބަބުން ހުސްވެފައިވ  ގޮނޑިތަކަށް މެންބަރުން ހޮވުމަށްޓަކައި  ރަކުމެންބަ
 ބޭއްވުނު އިންތިޚ ބުގައި ވ ދަކޮށް އިންތިޚ ބުވެފައިވ  މެންބަރުން. 

 ދ އިރ   ނަން  ފުރިހަމަ އެޑްރެސް ދ އިމީ ހައިސިއްޔަތު

 ފ ޠިމަުތ ނަޒީޙ  އަޙްމަދު  ސ.ހިަތދޫ  /މައިދ ން ޕީ.ޕީ.އެމް 
 އަންހެނުންގެ އްޑޫ ސިޓީ ހިަތދޫ ދ އިރ ގެ އަ

 ކޮމިޓީ  މަސައްކަތްކުރ   ތަރައްޤީއަްށ

 ޙަދީޖ  މުޙައްމަދު  ތ.ަވންދޫ  /މުސްކ ން      އެން.ޕީއެމް. 
އަންހެުނންެގ ތަރައްޤީއަށް   ތ.ަވންދޫ

 މަސައްކަތްކުރ  ކޮމިޓީ 

  

 ހޮވިފައިވ  ނުލައި އިންތިޚ ަބކ  ،ކުރިމަތިލައި އިލެކްޝަންތަކަށް-ަބއި ،ޭބއްވުނު ދުވަހު ހޮނިހިރު ވީ 23  ޖުލައި 2022
  . މެންަބރު

 ދ އިރ   ނަން  ފުރިހަމަ އެޑްރެސް ދ އިމީ ހައިސިއްޔަތު

ުު  ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންގެުރ.އިންަނމާދޫު ޢ އިޝަތު ލަތީފ   ރ.އިންނަމ ދޫ  /އ ވ ޒް އެމް.ޑީ.ޕީ  
ުކޮމިޓީު މަސައްކަތްކުރާު
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