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 ފެށުން  .1
 

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

 ،أجمـــعين

 މެންަބރަކު ކޮމިޓީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންގެ ކަލައިދޫ.ލ އަދި މެންަބރު އަންހެން ކައުންސިލްގެ މަގޫދޫ.ނ ،މިއީ

އިލެކްޝަންގެުކަންކަންުހިނގާދިޔަގޮތުގެު-ދުވަހުުބ އްވުނުުަބއިހޮނިހިރުވ5ުުީނޮވެންަބރުު  2022 ،ކުރުމަށްޓަކައި އިންތިޚާުބ
ުތަފްޞީލްުރިޕޯޓެވެު.

 އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުމާއި އިންތިޚާބުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުން  .2

އިސްތިއުފާދިނު ހުސްވެފައިވާމެންަބރުން  ސަަބުބން  ލ.ކަލައިދޫ   ،މުގެ  އަދި  މެންަބރު  އަންހެން  ކައުންސިލްގެ  ނ.މަގޫދޫ 

 2022، އިލެކްޝަން -އިންތިޚާުބކުރުމަށް ާބއްވާ ަބއި  ގޮނޑިއަށް މެނަްބރުން  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ

ންމުކޮށް އިޢުލާނު  އާ މިކަން  ދުވަހުއަންގާރަ  ވީ  20ސެޕްޓެންަބރު    2022ވާ ހޮނިހިރުދުވަހު ޭބއްވުމަށް ނިންމައި،    5ނޮވެންަބރު  

 ކުރެވުނެވެ. 

 

ވާ ހޮނިހިރު   5ނޮވެންަބރު    2022ވޯޓު ނެގުން ކުރިއަށް ގެންދާނީ    އަދި މި އިންތިޚާުބގެ

 ންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރެވުނެވެ.އާވެސް އަށް ކަމަށް 16:00އިން  8:00ދުވަހުގެ 

 

 

 

 ކެންޑިޑެސީގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވުނު މުއްދަތު 

ނ.މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އަދި ލ.ކަލައިދޫ އަންހެނުންގެ  
 އިލެކްޝަން - ހޮވުމަށް ބާއްވާ ބައި   ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު 

   އަށް 14:00، 6އޮކްޓޫަބރު  2022އިން  9:00، 21 ސެޕްޓެންަބރު 2022

 ގައި 1ޖަދުަވލު އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުާވލައި، ކޮށްފައިާވ އިޢުލާންެގ ތަފްޞީލު 

 



 4 |   ބައި -އިލެކްޝަން ރިޕޯޓް -  5  ނޮެވންބަރު 2022 ) ނ.މަޫގދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އަދި ލ.ކަލައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ(         | އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 
 

   އިންތިޚާބާ ބެހޭ ޝަކުވާ ބެލުން  .3
ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާއިންތިޚާާބ ގުޅޭގޮތުން  ކޮމިޝަންގެ    ފޯމު،  ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ   / މެދުވެރިކޮށް  "ޝަކުވާ  އިން އީމެއިލް"     

ދުވަހު   އެ  ހަމަޖެހިފައިވަނީ،  ަބލައިގަތުމަށް  ދުވަހުގެ ޝަކުވާ  ނެގި  ވޯޓު  އަދި  ހަމަޖެއްސުނެވެ.  އިންތިޒާމު  ަބލައިގަތުމުގެ 

 ދިމާވާ  މަރުކަޒުތަކުގައި  ވޯޓުލާ  ،ދުވަހު  ނަގާ  ވޯޓު  ވޯޓުނަގަން ފެށުނީއްސުރެން ވަގުތީ ނަތީޖާ އިޢުލާން ކުރުމާ ހަމައަށެވެ.

 އިލެކްޝަންސް  އަދި  ހުށަހެޅޭނެ އިންތިޒާމް  މައްސަލަ/    ޝަކުވާ  ވެރިޔާއަށް  ފޮށީގެ  ވޯޓު  ސީދާ  މަށްޓަކައިޙައްލުކުރު  މައްސަލަތައް

 ހުށަހަޅާ   މައްސަލަ/    ޝަކުވާ "  ،ކޮމިޝަނަށް

ހުށަހެޅޭނެ   ،މެދުވެރިކޮށް ވެސް   އީމެއިލް"  ފޯމު

 އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުނެވެ.

ހުށަހެޅުމަށް   ޝަކުވާ  ގުޅިގެން  އިންތިޚާާބ 

މި އިންތިޚާުބގެ  ހުށަހަޅާފައެއް ނުވެއެވެ.    އެއްޝަކުވާ  ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް

 ފައެއް ނުވެއެވެ.ޅާމައްސަލައެއް ހުށަހަކަށް ޝަރުޢީ ކޯޓަ އެއްވެސް ކަމަކާ ގުޅިގެން

 

 

 ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމިގޮތް އެންގުން   ޅުވާލުމާއި، ޓުންގެ ގޮތުގައި ކުރިމަތިލުމަށް ހު ކެންޑިޑޭ  .4
 

ހުށަހެޅި އިންތިޚާުބގައި ވާދަކުރުމަށް އެދި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް    ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި،އިންތިޚާަބށް  

ަބލައިގަނެ، ވުމުގެވެސްތައްފަރާތް  ހުރިހާކުރިމަތިލާފައިވާ    ފޯމުތައް  ކެންޑިޑޭޓަކަށް  ފުރިހަމަވާތީ،  ،  އެފަރާތްތަކުގެ   ޝަރުޠު 

 މުން ވަނީ އެންގިފައެވެ. ޔުގައި ލިގެ ތެރޭފަރާތްތަކަށް ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުއެކަން އެ  ކެންޑިޑެސީ ަބލައިގަނެ،

ކެންޑިޑޭޓުން ކުރިމަތިލާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް :    2ތާވަލު    

 

 

ކޮމްޕްލެއިންސް    : އިންތިޚާބަށް އެކުލަވާލެވުނު ޤައުމީ   1ތާވަލު  
 ބިއުރޯ 

 އިބްރާހީމް ހާފިޒް  އުސްތާޛްއަލް ރެކްޓަރޑި .1

 ސީނާ ރަޝީދު އަލްފާޟިލާ ރެކްޓަރ ޑިއެސިސްޓެންޓު  .2

  އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޝީނާކޮމިޝަނުގެ ލީގަލް ފާރމުގެ ފަރާތުން  .3

 ދާއިރާ 
 އިންތިޚާބު 

 ކުރަންޖެހޭ ޢަދަދު 
 ދަދު ޢަ ކުރިމަތިލީ 

 2 1 ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު  ނ.މަގޫދޫ 

 2 1 ކޮމިޓީގެ މެންބަރު ލ.ކަލައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ 

 ގައި 1ޖަދުަވލު ާވ ހުށަހެޅުމުެގ ނިޒާމު ޤާއިމުކޮށް، އެކަން އާންމުކޮށް، ކޮށްފައިާވ އިޢުލާުނެގ ތަފްޞީލް ުގޅިެގން ޝަކު  އިންތިޚާބާ

 



 5 |   ބައި -އިލެކްޝަން ރިޕޯޓް -  5  ނޮެވންބަރު 2022 ) ނ.މަޫގދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އަދި ލ.ކަލައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ(         | އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 
 

 ން ޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކުރު ކެންޑިޑޭ  .5
 

ނ.މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންަބރު އަދި ލ.ކަލައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް މެންަބރަކު  

ކެންޑިޑޭޓުންގެ އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ  -ަބއިޭބއްވުނު    ވީ ހޮނިހިރުދުވަހު  5ނޮވެންަބރު    2022އިންތިޚާުބ ކުރުމަށްޓަކައި،  

 އެރަށެއްގެ  ގައި   11:00  ގެ ދުވަހުހޮނިހިރު  ވީ  8އޮކްޓޫަބރު    2022ތުލުން ޭބއްވުނީ  އަގުރު  ،ނަންތައް ތަރުތީުބކުރުމަށްޓަކައި 

 ވަހުރާސްފަތިދުުބވީ    6  އޮކްޓޫަބރު  2022  ،ތައް ކުރިއަށްދާނެ ވަގުތާއި ތަންރަސްމިއްޔާތު  މި   އިދާރާގަ އެވެ.    ންސިލްއުކަ

ގޮތް ހަމަ އެދުވަހު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ   ކެންޑިޑޭޓުން ތަރުތީުބވެފައިވާފަހު،    ތަށްއަ ގުރު ވަނީ އާންމު ކުރެވިފައެވެ.  

 ކުރެވުނެވެ. މުކޮށް އިޢުލާންއްވެްބސައިޓާއި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޢާ

 

 ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު   .6
ނ.މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން   ،މައްޗަށް ބިނާކޮށްނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަންއިން ލިިބފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ  ނޭޝަ  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް

 2022  މެންަބރު އަދި ލ.ކަލައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް މެންަބރަކު އިންތިޚާުބ ކުރުމަށްޓަކައި

ޭބއްވުނު  5  ނޮވެންަބރު ހޮނިހިރުދުވަހު  ރަޖިސްޓަރީ  އިލެކްޝަންގައި-ަބއި  ވީ  މީހުންގެ  ލިިބގެންވާ  ޙައްޤު  ދިނުމުގެ  ،  ވޯޓު 

  ސެޕްޓެންަބރު  2022އިޢުލާނު ކުރެވުނީ  އާންމުކޮށް    އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ވެްބސައިޓާއި ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި

  2022  މުގެ ފުރުޞަތުރަޖިސްޓަރީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅު  ފޯމު މެދުވެރިކޮށް، މި  ދުވަހުއެވެ. އަދި ޝަކުވާއަންގާރަވީ    21

 ދުވަހުގެ ހޮނިހިރުވީ    2އޮކްޓޫަބރު  

 ހުޅުވާލެވުނެވެ.ނިޔަލަށް  ގ15:00ެ

ޙަ ދިނުމުގެ  ވޯޓު  އްޤު  އިންތިޚާުބގައި 

ކޮމިޝަންގެ ވެްބސައިޓާއި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކޮށް ޢާންމު ކުރެވުނީ،   ލިިބގެންވާ މީހުންގެ ފައިނަލް ލިސްޓު

ދުވަހުއެވެ. އަދި ފައިނަލް ރަޖިސްޓަރީގައި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު  އާދީއްތަވީ    30އޮކްޓޫަބރު    2022

ދުވަހު  އާދީއްތަވީ    30އޮކްޓޫަބރު    2022ގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލައި،    14:00  ން  10:00ދުވަހުގެ  ހޯމަވީ    31އޮކްޓޫަބރު    2022

  ފައި ވަނީ ހަމަޖެއްސާ  ކެންޑިޑޭޓުން ސޮއިކުރުމުގެ އިންތިޒާމުފައިނަލް ރަޖިސްޓަރީގައި  ންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރެވުނެވެ.  އާއެކަން  

 އެވެ.ގައިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މައި އިދާރާ

 

 ރަޖިސްޓަރީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލެވުނު މުއްދަތު 

 ނ.މަގޫދޫ އަދި ލ.ކަލައިދޫ

    އަށް   15:00،  2  އޮކްޓޫބަރު   2022އިން    14:00،  21ޖޫން    2022

 ގައި  1މު ކުރި އިޢުލާން ޖަދުަވލު އްެގޒެޓުކުރެުވނު ރަޖިސްޓަރީއަށް ޝަކުާވ ހުށަހެޅުމުެގ ފުރުޞަތު ހުޅުާވލައި އެކަްނ ޢާ

 ގައި  1ޖަދުަވލު   ތައްކުރި އިޢުލާން ހަމަޖެހިފައިާވ ަވުގތާއި ތަން ޢާންމު ކުރުމަށް ކެންޑިޑޭޓުންެގ ަނންތައް ތަރުތީބުކުރުމަށް 



 6 |   ބައި -އިލެކްޝަން ރިޕޯޓް -  5  ނޮެވންބަރު 2022 ) ނ.މަޫގދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އަދި ލ.ކަލައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ(         | އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 
 

 ރީ ވުމަށް ހުޅުވާލުން ޓަ ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލާން ރަޖިސް   ރަށް   ވާ ރަށްވެހިވެފައި  .7
 

ނ.މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންަބރު އަދި ލ.ކަލައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް މެންަބރަކު 

ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ  ގައި  އިލެކްޝަން-ަބއި ވީ ހޮނިހިރުދުވަހު ޭބއްވުނު  5ނޮވެންަބރު    2022   އިންތިޚާުބ ކުރުމަށްޓަކައި

ދުވަހުގެ  ުބރާސްފަތި  ވީ  20އޮކްޓޫަބރު    2022 ،ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ ފުރުޞަތު  ނޫން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި  ވެފައިވާތަން

ހުޅުވާލެ  14:00  ވަހުގެދުހޯމަ  ވީ  24  އޮކްޓޫަބރު 2022  ފެށިގެން  ން  10:00 ނިޔަލަށް  އޮންލައިންކޮށް    ވުނެވެ.ގެ 

ން ޕޯޓަލް  ޝަރޭރަޖިސްޓަ- ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވުނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އޮންލައިން ރީ

(form.elections.gov.mv  .ެމެދުވެރިކޮށެވ މައި  އަދި  (  ކޮމިޝަންގެ  ހާޟިރުވެ،  އަށް  އިދާރާއިލެކްޝަންސް 

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

އިންތިޒާމް ފުރުޞަތުގައި    ހަމަޖެއްސުނެވެ.  ވެސް  ކުރެވޭނެ  މަޢުލޫމާތު   ފޯމުތަކުގެހުށަހެޅުނު  ހުޅުވާލެވުނު  ތެރެއިން 

ރީ ަބލައިގަނެ  ފޯމްތައް  ފޯމުށްކޮރަޖިސްޓަރީ-ފުރިހަމަވެފައިވާ  ފުރިހަމަނޫން  މައުލޫމާތު  އަދި  ފޯމު  ބާޠިލްކޮށްތައް  ދެވުނެވެ.   ،

މިގޮތުން  ބާޠިލް އެންގުނެވެ.  އެފަރާތްތަކަށް  ސަަބާބއެކު  ތަން،  ކުރި  ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ  (  ތިރީސްނައޮ)  29ޖުމްލަ  ކުރިން 

  ކަށް ަބދަލުކޮށްފައިވެއެވެ.ފަރާތަ

ވެފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް ށްވެހިވެފައި ރަށްނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލާން ރަޖިސްޓަރީ : ރަ   3ތާވަލު    
 

ކުރި    ރަޖިސްޓަރ - ރީ  އިރާ  ދާު
ުމީހުންގެ ޢަދަދު 

 22 ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންަބރު ނ.މަގޫދޫ
 7 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ލ.ކަލައިދޫ

 

 

 

 

 

 

 ގައި 1ޖަދުަވލު ެގ އިޢުލާްނެގ ތަފްޞީލު ސަރަހައްދު އަދި ޯވޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަނު ޯވޓުފޮށީެގ ނަްނބަރާއި، ޯވޓުފޮށީެގ ަނމާއި، ޯވޓުލާ



 7 |   ބައި -އިލެކްޝަން ރިޕޯޓް -  5  ނޮެވންބަރު 2022 ) ނ.މަޫގދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އަދި ލ.ކަލައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ(         | އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 
 

 ރަކާތްތެރިވާނެ އޮފިޝަލުން ހަމަޖެއްސުން ޙަ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި   .8
 

)އަށެއް(   8ނެވެ. އަދި ކޮންމެ ފޮއްޓެއްގައި  ( ފޮށި ެބހެއްޓުމަށް ނިންމުތިނެއް)  3  ޖުމްލަވޯޓު ނެގުމަށްޓަކައި    ުބގެއިންތިޚާ

ނިންމެވިއެވެ.ޝަކޮމި  ށްމަސައްކަތްކުރާގޮތަ  އޮފިޝަލުން މި   ނުން 

އިލެކްޝަން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ  އޮފިޝަލުން  އިންތިޚާުބގައި މަސައްކަތްކުރާނެ  

އިތުރުން، މުވައްޒަފުންގެ  ފުރިހަމަކޮށް،   ކޮމިޝަނުގެ  ތަމްރީން  ކޮމިޝަނުގެ 

ކައުންސިލްތަކު' އިންތިޚާާބއިލޯކަލް  ތަރައްޤީއަށް   ގެ  އަންހެނުންގެ 

އިންތިޚާުބ  އްމަސަ ކޮމިޓީގެ  ގޮތުގައިގެ    '2020ކަތްކުރާ  ، އޮފިޝަލެއްގެ 

ކުގެ ފައިވާ ފަރާތްތަށްމަސައްކަތްކޮ  ސިޓީގައި  މާލޭ   އިންތިޚާުބ ޭބއްވޭ ރަށްރަށާއި

 ތެރެއިންނެވެ. 

 ކަރުދާސް   ވޯޓު    .9
ލިމިޓެޑާ   އިވެޓްނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަރސް އެންޑް ޕަްބލިޝަރސް ޕްރަ  ކަރުދާސް ޗާޕުކޮށްދިނުމަށް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއިވޯޓު

ވެ.  އެއެ ފަރާތާކަރުދާސް ޗާޕުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރީ    ވޯޓުދެމެދު ވެފައިވާ އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން، މި އިންތިޚާުބގެ  

ތައްޔާރު ފޮތްތައް  ފޮތެއްގައިކޮށްފައިވަވޯޓުކަރުދާހުގެ  ކޮންމެ  ހިމެނޭހެނެވެގަނޑު  25  ނީ  ވޯޓުކަރުދާހުގެ   .   ޗާޕްކުރެވުނު 

  ވަހުއެވެ. ދުުބދަވީ  2ނޮވެންަބރު  2022މުކޮށް އިޢުލާނު ކުރެވިފައިވަނީ އް ޢާށްތަފްޞީލްތައް އެނގޭގޮތަ

   ކުރި ވޯޓުކަރުދާހުގެ ތަފްޞީލް ޗާޕު   އިންތިޚާބުގައި މި  :    4ތާވަލު  

 

ކަރުދާސްކޮޅެއް ވަކިވަކިން ަބލައި ޗެކްކުރެވުނެވެ.   ކަރުދާހުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުރިތޯ ކޮންމެ ވޯޓު  ޗާޕްކުރެވުނު ވޯޓު

 ވޯޓު ކަރުދާސްތައް ޗެކްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމުމާއެކު ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިިބފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓު ޗެކްކޮށް ކޮންމެ ވޯޓު

 ންދުކުރެވުނެވެ. އުރަތަކުގައި ަބ ފޮށްޓަކަށް ފޮނުވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢަދަދަށް ވޯޓު ކަރުދާސް ސެކިއުރިޓީ

 

 ކަރުދާހުގެ އަދަދު  ދާއިރާ / ރަށުގެ ނަން  ދާއިރާ ކޯޑު 

D9   ޫ279 ނ.މަގޫދ 

O12  ޫ716 ލ.ކަލައިދ 

 ގައި  1ޖަދުަވލު  ެގ ތަފްޞީލްމުކުރި އިޢުލާނު އްޗާޕުކޮށްފައިާވ ޯވޓު ކަރުދާހުެގ ތަފްޞީލް ޢާ އިންތިޚާބަށްމި 

 



 8 |   ބައި -އިލެކްޝަން ރިޕޯޓް -  5  ނޮެވންބަރު 2022 ) ނ.މަޫގދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އަދި ލ.ކަލައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ(         | އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 
 

 ނަގާ މަރުކަޒުތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުން ފޮށި، އަދި ވޯޓު   ވޯޓު  .10
ނ.މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންަބރު އަދި ލ.ކަލައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް މެންަބރަކު 

މަށްޓަކައި ަބހައްޓާ  ނެގު  ވޯޓުއިލެކްޝަންގައި  -ަބއި  ވީ ހޮނިހިރުދުވަހު ޭބއްވުނު  5ނޮވެންަބރު    2022   ކުރުމަށްޓަކައިއިންތިޚާުބ  

ވޯޓުލާ   ތަކުގެވޯޓުފޮށި ނަމާއި،  ވޯޓުފޮށީގެ  ތަން  ނަންަބރާއި،  ަބހައްޓާ  ވޯޓުފޮށި  އަދި  ތަފްޞީލްކޮށް  ސަރަހައްދު  ތަން 

  ކޮށްފައިވަނީ   މުކޮށް އިޢުލާނުއާންއެނގޭނޭފަދައިން، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ވެްބސައިޓާއި، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި  

  ދުވަހުއެވެ.ުބރާސްފަތިވީ  13 އޮކްޓޫަބރު 2022

 ފޮށިތަކުގެ މަޢުލޫމާތު   ވޯޓު :    5ތާވަލު  
 އޮފިޝަލުންގެ ޢަދަދު  ބެހެއްޓި ތަން ވޯޓު ފޮށި   ވޯޓު ފޮށީގެ ނަން 

 8 ސްކޫލް މަގޫދޫ 1-ނ.މަގޫދޫ

 8 ސްކޫލްކަލައިދޫ  1-ލ.ކަލައިދޫ
 8 ދީން ސްކޫލްމާދުއްޢި 1-މާލެ-ޅުއިލެކްޝަން، އަތޮ-ަބއި
 

  ދުވަހުއެވެ. ުބރާސްފަތިވީ    3ނޮވެންަބރު    2022އޮފިޝަލުން ފުރާފައިވަނީ    އަތޮޅު ތެރެއަށް  ތަކެއްޗާއެކު  ވޯޓުނެގުމަށް ޭބނުންވާ

   ވީ އާދީއްތަ ދުވަހުއެވެ. 6ނޮވެންަބރު  2022 އެނުބރި މާލެ އައިސްފައި ވަނީ ފަހު  އަދި ވޯޓުގެ ކަންކަން ނިންމުމަށް

 

 ކަންތައްތައް   ސަލާމަތީ  .11
އެތަކެތީގެ    ކޮމިޝަނަށް ގެނެވުނު ހިސާުބން ފެށިގެން، ވޯޓުކަރުދާސްތައް ނައްތާލުމާ ހަމައަށްކަރުދާސް ޗާޕުކޮށް    އިންތިޚާުބގެ ވޯޓު

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

  ސަރަޙައްދުގެ މަރުކަޒުތައް ހިމެނޭ    ެބހެއްޓުނު  ތައްވޯޓުގުނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދިޔަ ވަގުތުގައި ވޯޓުފޮށި  އަދި  ދެންނެވުނެވެ.

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

 ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވަވާފައެވެ.ފުރިހަމައަށް އިންތިޒާމްތައް ވަނީ  އެ

 

 

 ގައި  1ޯވޓުފޮށިތަކުެގ މަޢުލޫމާތު އާްނމުކުރުމަށްޓަކައި ކޮށްފައިާވ އިޢުލާނު ޖަދުަވލު 



 9 |   ބައި -އިލެކްޝަން ރިޕޯޓް -  5  ނޮެވންބަރު 2022 ) ނ.މަޫގދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އަދި ލ.ކަލައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ(         | އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 
 

 ޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން ޑި މޮނިޓަރުން އަދި ކެން ވަރުންނާއި  އޮބްޒާ  .12
ވޯޓު ނެގުމާއި ވޯޓު ގުނުމުގެ ކަންތައް ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ެބލުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނަށާއި، ސިޔާސީ 

 ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޚަަބރު  އަމިއްލަ ގޮތުން އެދޭ ފަރާތްތަކަށާއި،   ،ޕާޓީތަކަށާއި، ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި

މި ފުރުޞަތުގައި ފޯމު ހުށަހަހެޅި ވުނެވެ.  ހުޅުވާލެ  އޮްބޒާވަރުންނާއި މޮނީޓަރުންނަށް ވުމުގެ ފުރުޞަތު  ފަތުރާ ވަޞީލަތްތަކަށް

 . ފާސް ދޫކުރެވުނެވެ ށްކަތަތްފަރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ަބއްދަލުވުމުގައި ަބއިވެރިވި

ފައިވާ ގޮތުގެ  ފާސް ދޫކުރެވި : އޮބްޒާވަރުން، މޮނިޓަރުން އަދި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނަށް    6ތާވަލު  
 ތަފްޞީލް  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ހުށަހެޅުނު   މުއްދަތު ހަމަވި ތާރީޚް  ހުޅުވާލި ތާރީޚް  
 ޢަދަދު 

ފާސް ދޫކުރެވުނު  
 ޢަދަދު 

 3 4 13އޮކްޓޫަބރު   2022 8އޮކްޓޫަބރު  2022 އޮްބޒާވަރުން
 4 10 13އޮކްޓޫަބރު   2022 8އޮކްޓޫަބރު  2022 މޮނިޓަރުން  

 1 4 13އޮކްޓޫަބރު   2022 8އޮކްޓޫަބރު  2022 ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫުބން 
 8 18   ޖުމްލަ 



 10 |   ބައި -އިލެކްޝަން ރިޕޯޓް -  5  ނޮެވންބަރު 2022 ) ނ.މަޫގދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އަދި ލ.ކަލައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ(         | އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 
 

    ން ގުނު   ވޯޓު ނެގުމާއި، ވޯޓު  .13
 

ވޯޓުނެގުން އިންތިޚާުބގެ  ހޮނިހިރުދުވަހު  5ނޮވެންަބރު    2022، ާބއްވާފައިވަނީ މި  ށެވެ.  އަ  16:00އިން    8:00  ގެވީ 

ވޯޓުލުން ކުރިޔަށްދާ ގޮތް ަބލައި    ގެ( ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތިނެއް)   3  ގައި ޤާއިމްކުރެވުނުއިންތިޚާުބޓަކައި،  ށްނެގުމަ   އިންތިޚާުބގެ ވޯޓު

ރިކޯޑު ޢަދަދުތައް  މީހުންގެ  ވޯޓުލާ  ގަޑިއިރަކުން  އިރުޝާދުތައް  ،  ކުރެވިކޮންމެ  ދޭންޖެހޭ  ވެރިންނަށް  މަރުކަޒުތަކުގެ  ވޯޓުލާ 

  ކޯޑިނޭޓަރުން މެދުވެރިކޮށް ދެވުނެވެ.

ކިޔޫގައި ތިިބ މީހުން ވޯޓުލާ ނިމުމާއެކު، ހުރިހާ އިރު  ދުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތު ޖެހުނު  ވޯޓުނެގުން ަބން  ގެއިންތިޚާުބ

  ފަހު، ހުރިހާ މަރުކަޒެއްގައި ވޯޓު ގުނުމުގެ މަސައްކަތް   ށްމިނެޓުގެ ހުސް ވަގުތުކޮޅަ  30  ފައެވެ. އަދިވަނީ ބަންދުކުރެވި  ފޮށިތަކެއް

 ޓުގުނުމާއި ނަތިޖާ އިޢުލާންކުރުމުގެ މަރުޙަލާ ވަނީ ނިންމާލެވިފައެވެ. ފެށި، އެއްވެސް މައްސަލައެއް ދިމާނުވެ، ވޯ

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

 ވުނެވެ.ކުރެ މުއްޢާޝީޓު ހަރުކޮށް،  މަރުކަޒުގައި ނަތީޖާފެންނާނޭހެން  މުންނަށްއްޢާ ފަހު، ފޮނުވުމަށްނަތީޖާ 
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 ވަގުތީ ނަތީޖާ ކޮމިޝަނުން އިޢުލާންކުރުން  .14
ނ.މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންަބރު އަދި ލ.ކަލައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް މެންަބރަކު 

ގެ ކޮމިޝަނު  ،ވަގުތީ ނަތީޖާ  ގެއިލެކްޝަން-ަބއި ވީ ހޮނިހިރުދުވަހު ޭބއްވުނު  5ނޮވެންަބރު    2022   އިންތިޚާުބ ކުރުމަށްޓަކައި

 ފޭސްުބކް، އިންސްޓާގްރާމް އަދި ޓްވިޓަރ އެކައުންޓު މެދުވެރިކޮށް ހަމަ އެދުވަހު ވަނީ އާންމު ކުރެވިފައެވެ.

 

 

 

 

 

 

 އިޢުލާންކުރުން ރަސްމީ ނަތީޖާ   .15
ނ.މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންަބރު އަދި ލ.ކަލައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް މެންަބރަކު  

މެންަބރުކަމަށް ވާދަކުރި  އިލެކްޝަންގައި  -ަބއި ވީ ހޮނިހިރުދުވަހު ޭބއްވުނު  5ނޮވެންަބރު    2022   އިންތިޚާުބ ކުރުމަށްޓަކައި

ހެން މި އިންތިޚާުބގެ  އެނގޭނޭ  ހޮވުނު ފަރާތް  ތަކަށްމަޤާމު  އެއިންސައްތަ އަދި  ގެ ޢަދަދާއި  ފައިވާ ވޯޓު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ލިބި 

އިލެކްޝަންސް   ވީ ހޯމަ ދުވަހު  7ނޮވެންަބރު    2022ކުރުމަށްފަހު،    ރަސްމީ ނަތީޖާ ތައްޔާރުކޮށް، ކޮމިޝަނުން އެންޑޯޒް

އަދި ނަތީޖާ އިޢުލާނު ކުރުމަށްޓަކައި   މުކޮށް އިޢުލާން ކުރެވުނެވެ.އާން  ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައިއި، ދިވެހި  ކޮމިޝަނުގެ ވެްބސައިޓާ

 ށް ވަގުތުން ދުރަމެދުވެރިކޮށް    އެކައުންޓު  ފޭސްުބކްޭބއްވުނު ރަސްމިއްޔާތު، ކޮމިޝަނުގެ    ދާރާގައިއިއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ  

 ދެއްކިއެވެ. 

 ގައި  3މެންބަރުްނެގ މަޢުލޫމާތު ޖަދުަވލު އިންތިޚާބުެވފައިާވ   ު، ގައި 1ޖަދުަވލު ރަސްމީ ނަތީޖާެގ އިޢުލާްނެގ ތަފްޞީލު  

ނަގާނިމުމުންުބާކީހުރިުވޯޓުުކަރުދާހާއިުކައުންޓާފޮއިލްުގުނުމުގައިުއޮފިޝަލުނުްުވޯޓުުު
 ހަރަކާތްތެރިވަނީ

ވޯޓުުގުނުމުގެުމަސައްކަތުގައިުއޮފިޝަލުންުހަރަކާތްތެރިވާއިރު،ުމަސައްކަތްުހިނގަމުންދާގޮތުްު
 ބެލުމަށްުގިނަުބަޔަކުުހާޟިރުުވެފައި.ުު
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 މާލީކަންކަން ފައިސާ އާއި     .16
ނ.މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންަބރު އަދި ލ.ކަލައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް މެންަބރަކު 

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ  ޖުމްލަ  އިލެކްޝަންގެ  -ަބއި ވީ ހޮނިހިރުދުވަހު ޭބއްވުނު  5ނޮވެންަބރު    2022   އިންތިޚާުބ ކުރުމަށްޓަކައި

 ( ވަނީ ޚަރަދު ކުރެވިފައެވެ.ރުފިޔާސާޅީސްނުވަފަސްސަތޭކަ ، ހަހާސްސާޅީސް އެއްލައްކަ) 146,549.00ގޮތުގައި 

އިންތިޚާުބ ކުރުމުގެ  އިންތިޚާުބ  މެންަބރު  އަންހެން  ކައުންސިލްގެ  ރިކަރަންޓު ނ.މަގޫދޫ   54,674.00  ގެގޮތުގައިޚަރަދު  ގެ 

ޙައްޤު ލިިބގެންވާ މީހުންގެ    ވޯޓު ދިނުމުގެ ގައި  އިންތިޚާުބ  ހޭދަކުރެވުނެވެ.ތޭކަ ހަތްދިހަހަތަރު ރުފިޔާ(  )ފަންސާސްހަތަރުހާސް ހަސަ

 ލާރި( އެވެ.ނުވަދިހަހަރުފިޔާ ނުވަދިހަ ފަސް ސަތޭކަ) 195.96 ޖެހިފައިވަނީ ނިސްަބތުން، ބޮލަކަށް

ޖުމްލަ   ގޮތުގައި  ޚަރަދުގެ  ރިކަރަންޓު  ކޮމިޓީގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ   91,875.00ލ.ކަލައިދޫ 

)ނުވަދިހައެއްހާސް  އަށްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ފަސްރުފިޔާ( ޚަރަދު ކުރެވުނެވެ. މި އިންތިޚާުބގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ  

 އަށާވީސްރުފިޔާ ތިރީސްދެލާރި( އެވެ. )ސަތޭކަ 128.32ޖެހިފައިވަނީ  މީހުންގެ ނިސްބަތުން، ޮބލަކަށް

 

 

 

    : ޚަރަދުގެ ތަފްޞީލް   7ތާވަލު   
 ލ.ކަލައިދޫ  ނ.މަގޫދޫ   

    ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު 

    ރަދު ޚަރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަނޑު މަގުން ކުރާ ދަތުރު   

 23,662 16,012  ރަދު ޚަމަގުން ކުރާ ދަތުރު  ވައިގެ ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި    

    ގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު އޮފީސް ހިންގުމު

 8,090 1,640  އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމާއި ސައިފަދަ ތަކެތި   

    ށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު އޮފީސް ހިންގުމަ

 206 311  ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް ޓެލެފޯން،   
 19,017 7,410  ޢާންމުފައިދާއަށް ޗާުޕކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު   

 40,900 29,300  އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޙިދުމަތުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދު   

 91,875 54,674  ޖުމްލަ:  
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 ވޯޓުދިން މީހުންގެ ތަފާސް ހިސާބު  .17

 މީހުންގެ އަދަދުތައް   މީހުން، ވޯޓުދިން މީހުން އަދި ވޯޓުނުދޭ   ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ 
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 ވޯޓުލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ވީ    5  ނޮވެންބަރު  2022މެންބަރު ހޮވުމަްށ    ލ.ކަލައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަްށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެމެންބަރު އަދި    ގެ އަންހެންކައުންސިލް  ނ.މަގޫދޫ .1
 އްޤު ލިބެގެންވާ މީހުން، ވޯޓުދިން މީހުން އަދި ވޯޓު ނުދޭ މީހުންގެ ޢަދަދު ޙައިލެކްޝަނުގައި ވޯޓުލުމުގެ - ބައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުނު

 

އަންހެނުންގެ ަތރައްޤީއަްށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު ހޮވުމަްށ  .  2 މެންބަރު އަދި ލ.ކަލައިދޫ  އަންހެން  ކައުންސިލްގެ  ވީ    5ނޮވެންބަރު    2022ނ.މަގޫދޫ 
 އިލެކްޝަނުގައި ވޯޓުދިން މީހުން އަދި ވޯޓު ނުދޭ މީހުންގެ އިންސައްަތ- ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުނު ބައި

 



 14 |   ބައި -އިލެކްޝަން ރިޕޯޓް -  5  ނޮެވންބަރު 2022 ) ނ.މަޫގދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އަދި ލ.ކަލައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ(         | އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 
 

 ދިނުމުގައި ބައިވެރިވި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ތަފާސްހިސާބު ވޯޓު  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ބާޠިލް ވޯޓުގެ އިންސައްތަ ޞައްޙަ އަދި  

 

 

 

 

 

 

 

 

ވީ ހޮނިހިރު    5ނޮވެންބަރު    2022ނ.މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އަދި ލ.ކަލައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަްށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު ހޮވުމަްށ  .  3
 ނުންގެ އަދަދު އަދި ފިރިހެ ނުން އިލެކްޝަނުގައި ވޯޓުލީ އަންހެ- ބައިދުވަހު ބޭއްވުނު 

ތަރައްޤީއަްށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު ހޮވުމަްށ  ުު.4ު ވީ    5ނޮވެންބަރު    2022ނ.މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އަދި ލ.ކަލައިދޫ އަންހެނުންގެ 
 އިލެކްޝަނުގެ ޞައްޙަ، އަދި ބާޠިލް ވޯޓުގެ އިންސައްަތ - ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުނު ބައި
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  ފާހަގަޖެހުމަށް ޖިސްމާނީ ގޮތުން ނުކުޅެދިގެންވާ މީހުން ވޯޓުކަރުދާހުގައި އަމިއްލައަށް 
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އަންހެނުންގެ  .  6 އަދި ލ.ކަލައިދޫ  މެންބަރު  ނ.މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން 
   5ނޮވެންބަރު    2022ތަރައްޤީއަްށ މަސައްކަްތކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު ހޮވުމަްށ  

އިލެކްޝަނުގައި، ވޯޓުކަރުދާހުގައި އަމިއްލައަްށ -ބައިވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުނު  
ގޮުތން ނުކު ވޯޓުލާފައިވާ  ފާހަގަޖެހުމަްށ ޖިސްމާނީ  ގޮުތގައި  މީހުންގެ  ޅެދިގެންވާ 

 ަތމީހުން ިތބި ފޮީށގެ އިންސައް

2.  

ވީ ހޮނިހިރު    5ނޮވެންބަރު    2022ނ.މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އަދި ލ.ކަލައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަްށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު ހޮވުމަްށ  .  5
ގެ ގޮުތގައި ވޯޓުލީ މީހުންގެ ހާލަްތތަކުގެ   ޅެދިގެންވާ މީހުންއިލެކްޝަނުގައި، ވޯޓުކަރުދާހުގައި އަމިއްލައަްށ ފާހަގަޖެހުމަްށ ޖިސްމާނީ ގޮުތން ނުކު-ބައިދުވަހު ބޭއްވުނު  

 އިންސައްަތ

އަންހެނުންގެ  .  7 އަދި ލ.ކަލައިދޫ  މެންބަރު  ނ.މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން 
  5ނޮވެންބަރު    2022ތަރައްޤީއަްށ މަސައްކަްތކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު ހޮވުމަްށ  

އިލެކްޝަނުގައި، ވޯޓުކަރުދާހުގައި އަމިއްލައަްށ -ބައިވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުނު  
ގޮުތން ނުކު ވޯޓުލާފައިވާ  ފާހަގަޖެހުމަްށ ޖިސްމާނީ  ގޮުތގައި  މީހުންގެ  ޅެދިގެންވާ 

 ގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން އިންސައްަތމީހުން



 16 |   ބައި -އިލެކްޝަން ރިޕޯޓް -  5  ނޮެވންބަރު 2022 ) ނ.މަޫގދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އަދި ލ.ކަލައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ(         | އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 
 

 

 

 

 

 

 ނާއި ވޯޓުދިން މީހުންގެ ޚުލާސާ ލިބިފައިވާ މީހުން  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު :    8ތާވަލު  

ELIGIBLE VOTERS SUMMARY  

ށް 
ްޤީއަ

ރްއ
 ތަ

ންގެ
ްހެނު

އަނ
ދޫ 

ަލައި
.ކ
ލ

ރު 
ންބަ

 މެ
ޓީގެ

ކޮމި
ރާ 

ތްކު
ައްކަ

ަސ
މ

ބު  
ތިޚާ

އިން
ުމަށް 

ކުރ
 

ގޫދޫ 
.މަ
ނ

 
ިލްގެ

ްސ
ައުނ

ކ
 

ްހެން
އަނ

 
ރު  

ެންބަ
މ

ުމަށް 
ކުރ

ބު 
ތިޚާ

އިން
 

 

ELIGIBLE VOTERS  ްވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުނ 

Total 716 279  ަޖުމްލ 
    

VOTERS     ުދިން މީހުން ވޯޓ 

Total 391 242 ަޖުމްލ 

Percentage 54.61% 86.74% ައިންސައްތ 
 

VALID VOTES     ުސައްޙަ ވޯޓ 

Total 381 239 ަޖުމްލ 

Percentage 97.44% 98.76% ައިންސައްތ 
 

INVALID VOTES   ުބާޠިލް ވޯޓ 

Total 10 3 ަޖުމްލ 

Percentage 2.56% 1.24% ައިންސައްތ 
 



 17 |   ބައި -އިލެކްޝަން ރިޕޯޓް -  5  ނޮެވންބަރު 2022 ) ނ.މަޫގދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އަދި ލ.ކަލައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ(         | އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 
 

 ބުގައި ވާދަކުރި ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ލިބިފައިވާ ވޯޓުގެ އިންސައްތަ އިންތިޚާ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ލިބުނު ވޯޓުގެ ތަފްޞީލް   9ތާވަލު  
 

- ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުނު ބައި   5ނޮވެންބަރު    2022ނ.މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް  
  ލެކްޝަނުގައި ވާދަކުރި ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ލިބިފައިވާ ވޯޓުގެ ތަފްޞީލް އި 

 

ވޯޓުުުުލިބުނުު އިންސައްތަު   ނަންު އެޑްރެސްު ހައިސިއްޔަތުު 

މަގޫދޫ .ނ / ވިދުވަރު ޕީ.ޕީ.އެމް  124 51.88% ޢަްބދުލްޣަނީ  ޔުމްނާ އާމިނަތު   1 

 2 ޚާލިދު ފަރީދާ   އަރާއިރު / ނ.މަގޫދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   115 48.12%

 
ވީ    5ނޮވެންބަރު    2022ލ.ކަލައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް  

 އިލެކްޝަނުގައި ވާދަކުރި ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ލިބިފައިވާ ވޯޓުގެ ތަފްޞީލް - ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުނު ބައި 
 

  ނަންު އެޑްރެސްު ހައިސިއްޔަތުު ވޯޓުުުުލިބުނުު އިންސައްތަު

ކަލައިދޫ  .ލ / ދަނުބގެ ޕީ.ޕީ.އެމް  200 52.49% ސާފިޔާ  ޢާއިޝަތު   1 

ކަލައިދޫ .ލ / ރަޙީމީއާާބދު އެމް.ޑީ.ޕީ  181 47.51%  2 ރަޙީމާ   ޚުވައިލަތު 

ނޮވެންބަރު    2022  ކުރުމަްށ  ނ.މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އަދި ލ.ކަލައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއްަށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު އިންތިޚާބު.  8
 އިލެކްޝަނުގައި ކެންޑިޑޭޓުންނަްށ ލިބުނު ވޯޓުގެ އިންސައްަތ-ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުނު ބައި 5
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 ނިންމުން  .18
 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް މެންަބރަކު ނ.މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންަބރު އަދި ލ.ކަލައިދޫ  

މަސައްކަތްތައް،   ހައިއެންމެއިލެކްޝަންގެ  -ަބއި ހޮނިހިރުދުވަހު ޭބއްވުނުވީ    5ނޮވެންަބރު    2022   އިންތިޚާުބ ކުރުމަށްޓަކައި

 ވިގެން ދިޔައެވެ.  ރުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުތަކުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަކުރެއިންތިޚާުބ ކަލަންޑަ

އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވި  ތައްތައް އަމާންކަމާއި އޮމާންކަމާއެކު ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގައި،  އިންތިޚާުބގެ އެންމެހާ ކަން

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ހުރިހާ ކާއި އިންތިޚާުބގެ ކޯޑިނޭޓަރުން އަދި ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ މެންަބރުންގެ އިތުރުން،  ފަރާތްތަ

. އަދި މި މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ވެއެވެ ފާހަގަ ކުރެމުވައްޒަފުންނާއި ކޮމިޝަނުގެ މެންަބރުންގެ ޙިކްމަތްތެރި، މަސައްކަތް

ތްތަކަކީ، އިންތިޚާުބތަކާއި ގުޅޭ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް އަހުލުވެރި، އިންތިޚާީބ ނިޒާމަށް ފަރިތަ ަބޔަކަށް ވުމުގެ ފައިދާ،  ފަރާ

 ސް ވަނީ ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ. ޚާުބގެ ކޮންމެ މަރުޙަލާއެއްގައި ވެއިންތި

މަސައްކަތުގެ      ،ކުރިމި މުހިންމު މަސައްކަތުގައި ފޫހިކަމެއް، ވަރުަބލިކަމެއްނެތި އުޅުނު އެންމެހާ ފަރާތްތަކުން    އެހެންކަމުން،

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

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އިތުރުން، އިންތިޚާުބގެ މަޢުލޫމާތާއި ޚަަބރުތައް، އިންތިޚާުބގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ބެލެހެއްޓި  

ވާޞިލްކޮށްދިން،ތާޒާ ހަމައަށް  ރައްޔިތުންނާ  ފަރާތްތަކާއި  ކަމާއެކު  އެންމެހައި  އިންތިޚާުބގެ    ،މީޑިއާގެ  މި  ގޮތްގޮތުން  އެކި 

 ވެދެއްވި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ ވެރިންނާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތައް ވެސް ޝާމިލްކުރަމެވެ.ތެރިމަސައްކަތްތަކަށް އެހީ
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  މެންބަރު   ގެ ނ.މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އަދި ލ.ކަލައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ 
ރިޕޯޓް  އިންތިޚާބު  އިލެކްޝަންގެ  - ބައި     ވީ ހޮނިހިރުދުވަހު ބޭއްވުނު  5ނޮވެންބަރު    2022އިންތިޚާބު ކުރުމަށްޓަކައި،  

 ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރެއްވުމަށް ނިންމެވުން:

 ޝާއިޢުކުރުމަށް ނިންމީ:

  ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީޤް 

  ކޮމިޝަނުގެ ނާއިުބ ރައީސް އިސްމާޢީލް ޙަީބުބ ޢަްބދުއްރަޙީމް އޒ. 

  ކޮމިޝަނުގެ މެންަބރު  ޢަލީ ނަޝާޠު 

  ކޮމިޝަނުގެ މެންަބރު  ޑރ. މުޙައްމަދު ޒާހިރު 

  ކޮމިޝަނުގެ މެންަބރު  މުޙައްމަދު ޢާޞިފް

 
 
 

  

 ޙަސަން ޒަކަރިއްޔާ 
 
 

  ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

 

 ޗެކްކުރީ:

 

 

 

 

 ތައްޔާރުކުރީ:

 

 ޑިރެކްޓަރ ޢާއިޝަތު ޝައްފާފް 

 ޑިރެކްޓަރ  ޑެޕިއުޓީ އުނައިސްهللا އަްބދު

 އޮފިސަރ އިްބރާހީމް ޝާހީން 
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 1  -  ޖަދުވަލު  .19

ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންަބރު އަދި ލ.ކަލައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް ނ.މަގޫދޫ 
  އިއިލެކްޝަނާ -ަބއި  އްވުނުޭބ ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު 5ނޮވެންަބރު  2022މެންަބރަކު އިންތިޚާުބ ކުރުމަށްޓަކައި، 

 އިޢުލާންތަކުގެ ތަފްޞީލު  ގުޅިގެން ކުރެވިފައިވާ
 ތަފްޞީލް  ތާރީޚް ނަންަބރު 

(IUL)38-
CA/38/2022/283 

 ސެޕްޓެންަބރު 20
2022 

މެންަބރު އަންހެން  ކައުންސިލްގެ  މަގޫދޫ  ލ.ކަލައިދޫ އަދި    ނ. 
މެންަބރު އިންތިޚާުބ   އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ

އިންތިޚާުބގައި   އިލެކްޝަން-ަބއިކުރުމަށް،   ނިންމައި،  ޭބއްވުމަށް 
 .ހުޅުވާލުން ފުރުޞަތު ވާދަކުރުމަށް 

(IUL)38-
CB/38/2022/285 

 ސެޕްޓެންަބރު 21
2022 

މެންަބރު އަންހެން  ކައުންސިލްގެ  މަގޫދޫ  ލ.ކަލައިދޫ އަދި    ނ. 
މެންަބރު އިންތިޚާުބ   އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ

އްވުމަށް ޭބ  ހޮނިހިރުދުވަހު    ވާ   05ނޮވެންަބރު    2022ކުރުމަށްޓަކައި  
ގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިިބފައިވާ އިލެކްޝަން-ަބއި  ހަމަޖެހިފައިވާ

ހުށަހެޅުމަށް  ޝަކުވާ  ލިސްޓަށް  ޢާންމުކޮށް،  ލިސްޓު  މީހުންގެ 
  ހުޅުވާލުން.

(IUL)38-
CA/38/2022/302 

 އޮކްޓޫަބރު 08
2022 

މެންަބރު އަންހެން  ކައުންސިލްގެ  މަގޫދޫ  ލ.ކަލައިދޫ އަދި    ނ. 
މެންަބރު އިންތިޚާުބ   އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ

ޭބއްވުމަށް ހޮނިހިރުދުވަހު    ވާ  05ނޮވެންަބރު    2022ކުރުމަށްޓަކައި  
ގުރުއަތު   ވާދަކުރާ ގައިއިލެކްޝަން-ަބއިހަމަޖެހިފައިވާ   ކެންޑިޑޭޓުން 

ނެގުމާ ނަން ތަރުތީުބ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރިޚާއި ވަގުތު އިޢުލާން 
 ކުރުން

(IUL)38-
CA/38/2022/304 

 އޮކްޓޫަބރު 08
2022 

 ހަމަޖެހިފައިވާވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ޭބއްވުމަށް    05ނޮވެންަބރު    2022
މެންަބރުކަމަށް   ނ.މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން  އިލެކްޝަންގައި  -ަބއި

 ކުރުން   ޢާންމުވެފައި ވާގޮތް    ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީުބ
(IUL)38-
CA/38/2022/305 

 އޮކްޓޫަބރު 08
2022 

 ހަމަޖެހިފައިވާވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ޭބއްވުމަށް    05ނޮވެންަބރު    2022
ލ.ކަލައިދޫ-ަބއި ތަރައްޤީއަށް   އިލެކްޝަންގައި  އަންހެނުންގެ 

ކެންޑިޑޭޓުންގެ  ވާދަކުރާ  މެންަބރުކަމަށް  ކޮމިޓީގެ  މަސައްކަތްކުރާ 
 ކުރުން ޢާންމުވެފައި ވާގޮތް   ނަންތައް ތަރުތީުބ

(IUL)38-
CA/38/2022/306 

 އޮކްޓޫަބރު 08
2022 

މެންަބރު އަންހެން  ކައުންސިލްގެ  މަގޫދޫ  ލ.ކަލައިދޫ އަދި    ނ. 
މެންަބރު އިންތިޚާުބ   އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ

ޭބއްވުމަށް ހޮނިހިރުދުވަހު    ވާ  05ނޮވެންަބރު    2022ކުރުމަށްޓަކައި  
ވޯޓުނެގުމާއި  ގެއިލެކްޝަން -ަބއިހަމަޖެހިފައިވާ   ގުނުމުގެ   ވޯޓު 

އި ކަންތައްތައް ހިނގާ، ނުހިނގާ ގޮތް ބެލުމަށް އޮްބޒާވަރުންގެ ގޮތުގަ 
ހަރަކާތްތެރިވާން ޭބނުންވާ ފަރާތްތަކަށް،  ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް ފުރުޞަތު 

 ހުޅުވާލުން.



 21 |   ބައި -އިލެކްޝަން ރިޕޯޓް -  5  ނޮެވންބަރު 2022 ) ނ.މަޫގދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އަދި ލ.ކަލައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ(         | އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 
 

(IUL)38-
CA/38/2022/307 

 އޮކްޓޫަބރު 08
2022 

މެންަބރު އަންހެން  ކައުންސިލްގެ  މަގޫދޫ  ލ.ކަލައިދޫ އަދި    ނ. 
މެންަބރު އިންތިޚާުބ   އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ

ޭބއްވުމަށް ހޮނިހިރުދުވަހު    ވާ  05ނޮވެންަބރު    2022ކުރުމަށްޓަކައި  
ވޯޓުނެގުމާއި  ގެއިލެކްޝަން -ަބއިހަމަޖެހިފައިވާ   ގުނުމުގެ   ވޯޓު 

ކަންތައްތައް ހިނގާ، ނުހިނގާ ގޮތް ބެލުމަށް މޮނިޓަރުންގެ ގޮތުގައި 
ރީ ވުމަށް ފުރުޞަތު ހަރަކާތްތެރިވާން ޭބނުންވާ ފަރާތްތަކަށް،  ރަޖިސްޓަ

 ހުޅުވާލުން.
(IUL)38-
CA/38/2022/308 

 އޮކްޓޫަބރު 08
2022 

މެންަބރު އަންހެން  ކައުންސިލްގެ  މަގޫދޫ  ލ.ކަލައިދޫ އަދި    ނ. 
މެންަބރު އިންތިޚާުބ   އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ

ޭބއްވުމަށް ހޮނިހިރުދުވަހު    ވާ  05ނޮވެންަބރު    2022ކުރުމަށްޓަކައި  
ވޯޓުނެގުމާއި  ގެއިލެކްޝަން -ަބއިހަމަޖެހިފައިވާ   ގުނުމުގެ   ވޯޓު 

ކެންޑިޑޭޓުންގެ  ބެލުމަށް  ގޮތް  ހިނގާ،ނުހިނގާ  ކަންތައްތައް 
 މަންދޫުބންގެ ގޮތުގައި މީހުން އައްޔަން ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން.

(IUL)38-
CA/38/2022/309 

 އޮކްޓޫަބރު 13
2022 

މެންަބރު  ނ. އަންހެން  ކައުންސިލްގެ  ލ.ކަލައިދޫ އަދި    މަގޫދޫ 
މެންަބރު އިންތިޚާުބ   އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ

ޭބއްވުމަށް ހޮނިހިރުދުވަހު    ވާ  05ނޮވެންަބރު    2022ކުރުމަށްޓަކައި  
ވޯޓުފޮށި ަބހައްޓާނެ ތަންތަނާއި    ގައިއިލެކްޝަން-ަބއިހަމަޖެހިފައިވާ  

 ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދުގެ ތަފްޞީލް އާންމު ކުރުން.
(IUL)38-
CB/38/2022/314 

 އޮކްޓޫަބރު 20
2022 

މެންަބރު އަންހެން  ކައުންސިލްގެ  މަގޫދޫ  ލ.ކަލައިދޫ އަދި    ނ. 
މެންަބރު އިންތިޚާުބ   އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ

ޭބއްވުމަށް ހޮނިހިރުދުވަހު    ވާ  05ނޮވެންަބރު    2022ކުރުމަށްޓަކައި  
ރަޖިސްޓަރީ  ގައިއިލެކްޝަން-ަބއިހަމަޖެހިފައިވާ   ވޯޓުލާން 

ވެފައިވާތަންނޫން އެހެންތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީ ވުމުގެ 
 ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން. 

(IUL)38-
CB/38/2021/319 

 އޮކްޓޫަބރު 26
2022 

މެންަބރު އަންހެން  ކައުންސިލްގެ  މަގޫދޫ  ލ.ކަލައިދޫ އަދި    ނ. 
މެންަބރު އިންތިޚާުބ   އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ

ހޮނިހިރުދުވަހު ޭބއްވުމަށް   ވާ  05ނޮވެންަބރު    2022ކުރުމަށްޓަކައި  
 ކޮށްފައިވާ  ރަޖިސްޓަރީ  ވޯޓުލުމަށް   އިލެކްޝަނުގައި-ަބއި  ހަމަޖެހިފައިވާ

ޓަރީ އާންމުކޮށް، މި ރަޖިސްޓަރީއަށް ރަޖިސް   ހިމެނޭ  މަޢުލޫމާތު  ފޮށީގެ
ުހުޅުވާލުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު

(IUL)38-
CB/38/2022/320 

 އޮކްޓޫަބރު  30
2022 

މެންަބރުނ.   އަންހެން  ކައުންސިލްގެ  ލ.ކަލައިދޫ އަދި    މަގޫދޫ 
މެންަބރު އިންތިޚާުބ   އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ

ހޮނިހިރުދުވަހު ޭބއްވުމަށް   ވާ  05ނޮވެންަބރު    2022ކުރުމަށްޓަކައި  
ޙައްޤު  އިލެކްޝަނު-ަބއި  ހަމަޖެހިފައިވާ ވޯޓުދިނުމުގެ  ލިިބފައިވާ ގައި 

 .މީހުންގެ ފައިނަލް ލިސްޓު އާންމު ކުރުން



 22 |   ބައި -އިލެކްޝަން ރިޕޯޓް -  5  ނޮެވންބަރު 2022 ) ނ.މަޫގދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އަދި ލ.ކަލައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ(         | އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 
 

 

(IUL)38-
CB/38/2022/321 

 އޮކްޓޫަބރު  30
2022 

މެންަބރު އަންހެން  ކައުންސިލްގެ  މަގޫދޫ  ލ.ކަލައިދޫ އަދި    ނ. 
މެންަބރު އިންތިޚާުބ   އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ

ހޮނިހިރުދުވަހު ޭބއްވުމަށް   ވާ  05ނޮވެންަބރު    2022ކުރުމަށްޓަކައި  
ލިިބފައިވާ އިލެކްޝަނު-ަބއި  ހަމަޖެހިފައިވާ ޙައްޤު  ވޯޓުދިނުމުގެ  ގައި 

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރުމަށް   ގައިމީހުންގެ ފައިނަލް ލިސްޓު
 ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން. 

(IUL)38-
CA/38/2022/322 

މަގޫދޫ   2022 ނޮވެންަބރު 2 މެންަބރުނ.  އަންހެން  ލ.ކަލައިދޫ އަދި    ކައުންސިލްގެ 
މެންަބރު އިންތިޚާުބ   އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ

ހޮނިހިރުދުވަހު ޭބއްވުމަށް   ވާ  05ނޮވެންަބރު    2022ކުރުމަށްޓަކައި  
ނެގުމަށްޓަކައި ޗާޕްކުރެވުނު   ވޯޓު  އިލެކްޝަންގައި-ހަމަޖެހިފައިވާ  ަބއި

 ދާހުގެ ތަފްޞީލް އާންމު ކުރުންވޯޓުކަރު

(IUL)38-
CA/38/2022/325 

އަންހެންކައުންސިލް  ނ.މަގޫދޫ 2022 ނޮވެންަބރު 6 ކުރުމަށް  މެންަބރު  ގެ    އިންތިޚާުބ 
ގެ އިލެކްޝަން-ަބއިނު  ހޮނިހިރުދުވަހު ޭބއްވު  ވީ  5ނޮވެންަބރު    2022

  –ރަސްމީ ނަތީޖާ 

(IUL)38-
CA/38/2022/326 

ކޮމިޓީއަށް  2022 ނޮވެންަބރު 6 މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  ލ.ކަލައިދޫ 
ކުރުމަށްޓަކައި،   އިންތިޚާުބ  ވީ   5ނޮވެންަބރު    2022މެންަބރަކު 

 ގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިލެކްޝަން-ަބއިނު  ހޮނިހިރުދުވަހު ޭބއްވު
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 23 |   ބައި -އިލެކްޝަން ރިޕޯޓް -  5  ނޮެވންބަރު 2022 ) ނ.މަޫގދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އަދި ލ.ކަލައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ(         | އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 
 

 2  - ޖަދުވަލު  .20
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ލ.ކަލައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް މެންބަރަކު  ނ.މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އަދި  
، އިންތިޚާބު  ގައި ވާދަކޮށް އިލެކްޝަނު - ބައި ވީ ހޮނިހިރުދުވަހު ބޭއްވުނު    5ނޮވެންބަރު    2022އިންތިޚާބު ކުރުމަށްޓަކައި،  

 ވެފައިވާ މެންބަރުން 

  

   ދާއިރާ  ނަން  ފުރިހަމަ  އެޑްރެސް  ދާއިމީ  ހައިސިއްޔަތު 

 

 ޕީ.ޕީ.އެމް     

މަގޫދޫ .ނ / ވިދުވަރު ޢަްބދުލްޣަނީ  ޔުމްނާ އާމިނަތު   
އުންސިލްގެ އަންހެން  ނ.މަގޫދޫ ކަ

 މެންބަރު

  

 

 ޕީ.ޕީ.އެމް    

ކަލައިދޫ  .ލ / ދަނުބގެ ސާފިޔާ  ޢާއިޝަތު   
ލ.ކަލައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް 

 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ 
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