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 ފެށުން  .1
 

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

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭ    ،ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި  07އޮގަސްޓު    2021  ،މި ރިޕޯޓަކީ

ތިޚާބު އަދި  ދަދަށްވުރެ މަދުން މީހުން ކުރިމަތިލާފައިވާ ދާއިރާތަކާއި ދެވަނަ ބުރުގައި އެއްވަރުވި ދާއިރާތަކަށް މެންބަރުން ހޮވުމަށް ބޭއްވި އިންޢަ

 މައްޗަށް ބަލައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓެކެވެ. އިލެކްޝަންތަކުގެ ކަން ހިނގާދިޔަގޮތުގެ -ބައި

 

  މަސައްކަތް ފެށުން މަލީޢައިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުމާއި އިންތިޚާބުގެ  .2

ނަންބަރު   ގުޅިގެން  38-CA/38/2021/565(IUL)އަދި    CA-2020/44(A)މިކޮމިޝަނުގެ  ތަރައްޤީއަށް    އިޢުލާނާ  އަންހެނުންގެ 

ކުރިމަތިލާފައިވާތީ މީހުން  މަދުން  އަދަދަށްވުރެ  ކުރަންޖެހޭ  އިންތިޚާބު  ދާއިރާތަކަށް،  ބައެއް  ކޮމިޓީގެ  ދެވަނަ މަސައްކަތްކުރާ    ބުރުގައި   އާއި 

  ތަރައްޤީއަށް   އަންހެނުންގެ  ކެނދިކުޅުދޫ އަދި ހއ. ވަށަފަރުމާބައިދޫ، ނ.  .  ލ  އަދި  އިންތިޚާބު  ބާއްވާ  ހޮވުމަށް  މެންބަރުން  ދާއިރާތަކަށް  އެއްވަރުވި

 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާގޮތަށް ނިންމުނެވެ.   07އޮގަސްޓު  2021އިލެކްޝަން -ބައި ކޮމިޓީގެ  މަސައްކަތްކުރާ

 އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ ދާއިރާތައް:

 ބު ބާއްވަން ޖެހޭ ދާއިރާތައް. ޚާމުގެ ސަބަބުން އިންތިދަދަށްވުރެ މަދުން މީހުން ކުރިމަތިލާފައިވުޢައިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭ 

 އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު ދާއިރާ #

 1 ހދ. ނޮޅިވަރަމު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ  1

 2 ހދ. ނޭކުރެންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ  2

 1 ފުޅަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ބ.  3

 1 ކ. ދިއްފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ  4

 4 އއ. ފެރިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ  5

 5 ވ. ރަކީދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ  6

 5 ރަތްމަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މ.  7
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 ވަނަ ބުރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދާއިރާ 3ވަނަ ބުރުގައި އެއްވަރުވެގެން  2ގައި ބޭއްވި  2021މެއި  1

 އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު  ދާއިރާ  #

 1 ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ނ. މަގޫދޫ އަންހެނުންގެ   8

 އިލެކްޝަން-ބައި

 އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު  ދާއިރާ  #

 1 ލ. މާބައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ  9

 2 ނ. ކެނދިކުޅުދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ  10

 1 ވަށަފަރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ހއ.  11

 

ކުރަންޖެހޭ   ދާއިރާތަކާޢަ އިންތިޚާބު  ކުރިމަތިލާފައިވާ  މީހުން  ދާއިރާތަކާއި ދެވަނަ    ،އިދަދަށްވުރެ މަދުން  ކުރިމަތިލާފައިނުވާ  މީހަކު  އެއްވެސް 

  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ލ. މާބައިދޫ    ބުރުގައި އެއްވަރުވި ދާއިރާތަކަށް މެންބަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު އަދި

  2މި މުއްދަތު  ގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލެވުނެވެ.    13:00ރާސްފަތި ދުވަހުގެ  ވީ ބު   2021ޖުލައި    08ތު  ޞަކުރިމަތިލުމުގެ ފުރު  ށްއިލެކްޝަނަ-ބައި

ގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކުރެވިފައިވެއެވެ.    17:00ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ    2021ޖުލައި    16ފަހަރެއްގެ މަތިން ވަނީ އިތުރުކޮށް، ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު  

ޖުލައި    2021އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވުނީ  -ބައި މިޓީގެ  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮހއ. ވަށަފަރު  

ގެ ނިޔަލަށެވެ. އަދި ނ. ކެނދިކުޅުދޫ    17:00ވީ ހުކުރު ދުވަހު    16ޖުލައި    2021  ،ން ފެށިގެން  12:00ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ    01

  13:00ވީ ބުދަ ދުވަހުގެ  23ޖޫން  2021އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު  -އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި 

 އަށް ހުޅުވާލެވުނެވެ.   13:00ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު  08ޖުލައި  2021 ،ން ފެށިގެން

 

 

 

 

ގައި 1ޖަދުވަލު އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައި، ކޮށްފައިވާ އިޢުލާންގެ ތަފްޞީލު   
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  އިންތިޚާބާ ބެހޭ ޝަކުވާ ބެލުން .3

އި އެއްވެސް  ކުރިމަތިލާފައިވާ ދާއިރާތަކާދަދަށްވުރެ މަދުން މީހުން  ޢަ އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭ  ،  ދުވަހު ބޭއްވުނު  ހޮނިހިރުވީ    07  އޮގަސްޓު  2021

 އިލެކްޝަންތަކާ  މީހަކު ކުރިމަތިލާފައިނުވާ ދާއިރާތަކާއި ދެވަނަ ބުރުގައި އެއްވަރުވި ދާއިރާތަކަށް މެންބަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު އަދި ބައި

އަދި ވޯޓު ނެގި ދުވަހުގެ ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމަށް  .  ހަމަޖެއްސުނެވެގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމު  

 ހަމަޖެހިފައިވަނީ، އެ ދުވަހު ވޯޓުނަގަން ފެށުނީއްސުރެން ވަގުތީ ނަތީޖާ އިޢުލާން ކުރުމާ ހަމައަށެވެ. 

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޝިޔާމާ  ،  މާޢީލްޑިރެކްޓަރ ޝަހުލާ އިސް؛  ނީޝަކުވާ ބެލުމަށް ކޮމިޝަނުން ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލިއެވެ. މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނު

ތުގައި އެއްވެސް  ޞަމުޙައްމަދު އަދި އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އާމިނަތު އަޒީފާއެވެ. އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލި ފުރު 

ބިއުރޯއަށް ޝަކުވާ  އިލެކްޝަންސް  ފަރާތަކުން   ކޮމްޕްލެއިންސް  ކޯޓުތަކަށް     ޝަރުޢީހުށަހަޅާފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި ކޮމިޝަނަށް އަދި އަތޮޅު 

 ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ކޯޓު އަމުރެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.  އިލެކްޝަންސް  އިންތިޚާބާ ގުޅޭގޮތުން އަދި މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައެއް ނުވެއެވެ. 

 

 

 

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

 
ދާއިރާތަކުގެ  ޢުއި ޖުމްލާނުކޮށްފައިވާ  މުއްދަތުގައި  ހުޅުވާލެވުނު  ކުރިމަތިލުމަށް  އެދި ފަރާތަކުން،    29ލަ  އިންތިޚާބަށް    ކެންޑިޑޭޓުންނަށްވުމަށް 

ތްތަކަށް  ފަރާ  އެފުރިހަމަވާތީ، އެކަން ޝަރުޠު ތަކުގެ ވެސް  ކުރިމަތިލާފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޯމު ހުށަހެޅިއެވެ. އަދި 

 އެވެ. ފަންގިލިއުމުން ވަނީ އެ އިޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގަ

 އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭ ދާއިރާތައް

 ދާއިރާ  #
އިންތިޚާބު 
ކުރަންޖެހޭ  

 ދަދު ޢަ

ކުރިމަތިލި  
 ޢަދަދު 

 އިތުރު ތަފްޞީލު 

 2 1 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ހދ. ނޮޅިވަރަމު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  1

  ބޭއްވުނުއިންތިޚާބު 
 ދާއިރާތައް 

 2 1 ކ. ދިއްފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ  2

 8 4 އއ. ފެރިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ  3

 3 2 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ނ. ކެނދިކުޅުދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  4

 ގައި  1ޖަދުވަލު ހުޅުވާލައި، ކޮށްފައިވާ އިޢުލާންގެ ތަފްޞީލު  ޝަކުވާއަށް

 ގައި  1ވާ އިޢުލާނު ޖަދުވަލު އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ކޮށްފައި 

 



| އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  ރިޕޯޓު  ވީ ދުވަހު ބޭއްވުނު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިޚާބުތަކުގެ   07އޮގަސްޓު   2021             5 

 

 
 ލުޞީ އެކި ދާއިރާތަކަށް ކެންޑިޑޭޓުން ކުރިމަތިލާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފް

 
ލ. މާބައިދޫ  ދަދަށް މީހުން ކުރިމަތިލާފައިވުމުގެ ސަބަބުން،  ޢަ ބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލެވުނު މުއްދަތު ހަމަވިއިރު، އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ  އިންތިޚާ

އަންހެނުންގެ  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ، ބ. ފުޅަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ، މ. ރަތްމަންދޫ 

ވ. ރަކީދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް    ހއ. ވަށަފަރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އަދި  ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ،

ހދ. ނޭކުރެންދޫ އަންހެނުންގެ    އަދި  ން ކޮއްފައެވެ.އިންތިޚާބަކާ ނުލާ މެމްބަރުން އިންތިޚާބު ވެފައިވާކަން، ވަނީ އިޢުލާ  އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

(އެކެއް)    1ކުރިމަތިލާފައިވާ    މަދުން މީހުން ކުރިމަތިލާފައިވާތީ،ދަދަށްވުރެ  ޢަ އިންތިޚާބުކުރަން ޖެހޭ    ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް

  އިޢުލާނުކުރެވުނެވެ. ވެފައިވާކަންފަރާތް އިންތިޚާބު 

 

 

 

 

 

 1 1 ލ. މާބައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ  5
އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭ  

ދަދަށް ކުރިމަތިލާފައިވާތީ  ޢަ
 އިންތިޚާބު ކުރެވިފައި 

އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭ   1 1 ބ. ފުޅަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ  6
ދަދަށް ކުރިމަތިލާފައިވާތީ  ޢަ

 އިންތިޚާބު ކުރެވިފައި 
 5 5 މ. ރަތްމަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ  7

8 
ހދ. ނޭކުރެންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ  

 ކޮމިޓީ 
2 1 

އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭ  
މަދުން  ދަދަށް ވުރެ ޢަ

ކުރިމަތިލާފައިވާތީ އިންތިޚާބު  
 ކުރެވިފައި 

 5 5 ވ. ރަކީދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ  9
އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭ  

ދަދަށް ކުރިމަތިލާފައިވާތީ  ޢަ
 އިންތިޚާބު ކުރެވިފައި 

 1 1 ހއ. ވަށަފަރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ  10
އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭ  

ދަދަށް ކުރިމަތިލާފައިވާތީ  ޢަ
 އިންތިޚާބު ކުރެވިފައި 

 ގައި  1ޖަދުވަލު ވާ އިޢުލާންގެ ތަފްޞީލު ހުޅުވާލައި، ކޮށްފައި ޝަކުވާއަށް

 ގައި  1ޖަދުވަލު ގެ ތަފްޞީލު ތަކުއިޢުލާން ފައިވާކޮށްމެމްބަރުން އިޢުލާން ކުރުމަށް އިންތިޚާބަކާ ނުލާ އިންތިޚާބުވެފައިވާ 
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 ޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކުރުންކެންޑިޑޭ 4.1
 

ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ   10ޖުލައި    2021  ، ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްޓަކައި ގުރުއަތުނެގުން ބޭއްވީއިންތިޚާބުތަކަށް ކުރިމަތިލި 

ގައެވެ. ގުރުއަތުނެގުން ބާއްވާފައިވަނީ އެ ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލް އިދާރާގައެވެ. ވާދަކުރި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު    16:30ހަވީރު 

 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ.  10ޖުލައި  2021ކެންޑިޑޭޓުންނާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކޮށްފައިވަނީ  ،ކުރުމަށްފަހު

 

 

 ގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ވޯޓުދިނުމު 4.2
 

ދަދަށްވުރެ  ޢަ ދުވަހު ބޭއްވުނު، އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭ  ހޮނިހިރު  ވީ    07  އޮގަސްޓު  2021

ބޭއްވި   ހޮވުމަށް  މެންބަރުން  ދާއިރާތަކަށް  އެއްވަރުވި  ބުރުގައި  ދެވަނަ  ދާއިރާތަކާއި  ކުރިމަތިލާފައިވާ  މީހުން  ބައިމަދުން  އަދި  - އިންތިޚާބު 

ރޭޝަންއިން  ނަލް ރަޖިސްޓްޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަރީ އެކުލަވާލައިފައިވަނީ  ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަ   ، އިލެކްޝަންތަކުގެ

 މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.  ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ 

 

 ކުރުމާއި ޝަކުވާއަށް ހުޅުވާލުންޢުއިވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ޝާ
 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ދެވުނު މުއްދަތު ރަޖިސްޓަރީއަށް  ޝާއިޢު ކުރެވުނު ތާރީޚު ރަޖިސްޓަރީ 

 2021 ޖުލައި 04އިން  2021 ޖޫން 23 2021 ޖޫން 23

ރަޖިސްޓަރީއަށް   މީހުންގެ  ލިބިގެންވާ  ޙައްޤު  ފުރު ވޯޓުދިނުމުގެ  ހުޅުވާލި  ހުށަހެޅުމަށް  (އެކެއް)    1ތުގައި  ޞަޝަކުވާ 
 ލިބިފައި ވެއެވެ.  ފޯމް ޝަކުވާ

 

ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކުން  ޓުން  ކެންޑިޑޭޓުން ނުވަތަ  ކެންޑިޑޭރީގައި  މި އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ފައިނަލް ރަޖިސްޓަ

ހުޅުވާލައި އެކަން   ގެ ނިޔަލަށް 1:00އިން މެންދުރު  10:00އްތަ ދުވަހު ހެނދުނު އާދީ ވީ 10 އޮގަސްޓު 2021 ޞަތު ސޮއިކުރުމުގެ ފުރު 

ކަޒު (ބައު ޖަމާލުއްދީން) ގައި  އިންތިޚާބާ ބެހޭ މަރުޓުން ސޮއި ކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ކެންޑިޑޭ.  ގައި ވަނީ އިޢުލާންކޮށްފައެވެ  31ޖުލައި  2021

 ހަމަޖެއްސުނެވެ.

 

 

 ގައި  1ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކުރުމަށް ފަހު ކުރި އިޢުލާން ޖަދުވަލު 
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 ރީ ވުމަށް ހުޅުވާލުންރަށްވެހިވެފައި ރަށްނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލާން ރަޖިސްޓަ 4.3
 

  ވީ   22ޖުލައި    2021ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ ފުރުޞަތު  އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ތަން ނޫން އެހެން  

ގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލެވުނެވެ.   3:00ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު   ވީ 26ޖުލައި  2021އިން ފެށިގެން  10:00ހެނދުނު  ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ

ހުޅުވާލާ ރަޖިސްޓަރީވާން  ފުރުޞަތުގައި  ޖެހޭ    ،ލެވުނީމި  ބާއްވަން  ނ.މަގޫދޫ،    ނިސްބަތްވާ،  ދާއިރާތަކަށްއިންތިޚާބު  ހދ.ނޮޅިވަރަން، 

 އެކަންޏެވެ.  ނަށްނ.ކެނދިކުޅުދޫ، ކ.ދިއްފުށި އަދި  އއ.ފެރިދޫ، ރައްޔިތުން

ހުޅުވާލެވުނީ   ފުރުޞަތު  ހުށަހެޅުމުގެ  އެދި  ވުމަށް  ކޮމިޝަންގެ  ރަޖިސްޓަރީ  ޕޯޓަލް    ރަޖިސްޓްރޭޝަން - ރީ  އޮންލައިންއިލެކްޝަންސް 

)form.elections.gov.mv (  .ެމެދުވެރިކޮށެވ 

 

 

 މިވަނީއެވެ. ދަދުތައް ތިރީގައި ޢަ ރީ ކުރި މީހުންގެ ރެޖިސްޓަ -ފުރުޞަތުގައި ރީ ހުޅުވާލި 

 ރަޖިސްޓަރީކުރި މީހުންގެ ޢަދަދު އިރާ ދާ

 0 ހދ.ނޮޅިވަރަން 
 3 ދޫ ނ.މަގޫ

 0 ނ.ކެނދިކުޅުދޫ 
 0 ކ.ދިއްފުށި 
 27 އއ.ފެރިދޫ 

 

 

 

 

 

 

 

 ގައި 1ޖަދުވަލު ގެ އިޢުލާންގެ ތަފްޞީލު ސަރަހައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަނު ރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަ 

 ގައި  1ގެޒެޓުކުރެވުނު ރަޖިސްޓަރީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައި އެކަން ޢާންމު ކުރި އިޢުލާން ޖަދުވަލު 
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 ވޯޓު ނެގުމަށް ތައްޔާރުވުން .5
 

ތަކުގެ  މަރުކަޒު ވޯޓު ފޮއްޓާއި، ވޯޓުނަގާ  12އިންތިޚާބު ބާއްވަން ޖެހޭ ރަށްތައް ކަށަވަރުވުމާއެކު، އެރަށްތަކާއި މާލޭގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ޖުމްލަ  

   އިގަނެވުނެވެ. ފަށަތައްޔާރީތަކަށް ބޭނުންވާ މަސައްކަތްތައް 

 ރަކާތްތެރިވާނެ އޮފިޝަލުން ހަމަޖެއްސުންޙަވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި  5.1
 

  ދާއިރާތަކާއި ދެވަނަ   ކުރިމަތިލާފައިވާ  މީހުން  މަދުން  ދަދަށްވުރެ ޢަ   ކުރަންޖެހޭ  ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު  މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް   އަންހެނުންގެ

މާލެސިޓީއާއި  ނެގު  ވޯޓު  ތަކުގެ އިލެކްޝަން-ބައި  އަދި  އިންތިޚާބު  ބޭއްވި   ހޮވުމަށް  މެންބަރުން  ދާއިރާތަކަށް   އެއްވަރުވި  ބުރުގައި މަށްޓަކައި 

(އަށެއް) އޮފިޝަލުންކަމަށް    8ރަކާތްތެރިވާނީ  ޙައި ކޮންމެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއްގައި  ) ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓުމަށާބާރަ(  12  ޖުމްލަ  އަތޮޅުތެރޭގައި

(ނުވަދިހަ ދޭއް) އޮފިޝަލުން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ކޮމިޝަންގެ    92ރަކާތްތެރިވި  ޙަވިއެވެ. މިގޮތުން އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި  ކޮމިޝަނުން ނިންމެ

  2020ކައުންސިލްތަކާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިޚާބު     ލްދާއިމީ އަދި ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން ލޯކަ

ރުން އަދި އަތޮޅުތެރޭގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްރަށުގައި އޮފިޝަލުންގެ  ކޯޑިނޭޓަ   ރެއިނަރުން،ޓް ކުރެއްވި    ގައި މަސައްކަތް

 ރާތްތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ. ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވި ފަ
 

ސައި އްއިންތިޚާބާ ބެހޭ އެއްމެހާ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖަރަށްތަކުގައި    އްޓުމަށް ހަމަޖެހުނު،އިންތިޚާބުގައި މާލެ ސިޓީ ފިޔަވައި ވޯޓު ފޮށްޓެއް ބަހެ  މި

 ޢައްޔަން ކުރެވުނެވެ.   (އެކެއް) ފޯކަލް ޕޮއިންޓް  1އި ކޮންމެ ރަށެއްގަބެލެހެއްޓުމަށް  

 

 ވޯޓު ކަރުދާސް  5.2

ކޮމިޝަނާއި އިލެކްޝަންސް  ޗާޕުކޮށްދިނުމަށް،  ކަރުދާސް  ލިމި  ވޯޓު  ޕްރިވެޑް  ޕަބްލިޝަރސް  އެންޑް  ޕްރިންޓަރސް  ދެމެދު ޓެޑާނޮވެލްޓީ    އި 

ކަރުދާހުގެ ފޮތްތައް   ވެ. ވޯޓުއެފަރާތާ  އެކަރުދާސް ޗާޕުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރީ   ވޯޓުވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، މި އިންތިޚާބުގެ 

ޗާޕްކުރި ވޯޓުކަރުދާހުގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައިވާ ތާވަލްގައި    މި އިންތިޚާބުގައި.   ހިމެނޭހެނެވެ ގަނޑު  25  ކޮށްފައިވާނީ ކޮންމެ ފޮތެއްގައިތައްޔާރު

   އެވަނީއެވެ.

 ވޯޓު ކަރުދާހުގެ ޢަދަދު  ޢަދަދު މީހުންގެ   ދާއިރާ 

 1819 1801 ހދ. ނޮޅިވަރަމު
 931 922 ކ. ދިއްފުށީ
 580 575 އއ. ފެރިދޫ
 278 276 ނ. މަގޫދޫ

 1376 1363 ނ.ކެނދިކުޅުދޫ



| އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  ރިޕޯޓު  ވީ ދުވަހު ބޭއްވުނު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިޚާބުތަކުގެ   07އޮގަސްޓު   2021             9 

 

ޗެކްކުރެވުނެވެ. ވޯޓު ކަރުދާސްތައް  ކަރުދާސްކޮޅެއް ވަކިވަކިން ބަލައި    ކަރުދާހުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުރިތޯ ކޮންމެ ވޯޓު   ޗާޕްކުރެވުނު ވޯޓު

ނޑައަޅާފައިވާ  ޗެކްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމުމާއެކު ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓު ޗެކްކޮށް ކޮންމެ ވޯޓުފޮށްޓަކަށް ފޮނުވުމަށް ކަ

ވޯޓުކަރުދާސް ޗާޕު ކުރެވުނު ގޮތުގެ  ،  ގެ ވޯޓުނެގުމަށްއިންތިޚާބުމި  އަދި    ކަރުދާސް ސެކިއުރިޓީ އުރަތަކުގައި ބަންދުކުރެވުނެވެ.  ޢަދަދަށް ވޯޓު

 ތަފްޞީލު ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރެވުނެވެ. 

 

 

 މަރުކަޒުތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުންނަގާ  ފޮށި، އަދި ވޯޓުވޯޓު 5.3

  ދާއިރާތަކާއި ދެވަނަ   ކުރިމަތިލާފައިވާ  މީހުން  މަދުން  ދަދަށްވުރެ ޢަ   ކުރަންޖެހޭ  ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު  މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް   އަންހެނުންގެ

މާލެސިޓީއާއި  ނެގުވޯޓު  ތަކުގެއިލެކްޝަން-ބައި  އަދި  އިންތިޚާބު  ބޭއްވި  ހޮވުމަށް  މެންބަރުން  ދާއިރާތަކަށް  އެއްވަރުވި  ބުރުގައި މަށްޓަކައި 

ސަރަހައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަން މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު    އަތޮޅުތެރޭގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ 

(IUL)38-CA/38/2021/654    ީމުކޮށްފައެވެ. ންޢާ ގައި  11 ޖުލައި 2021އިޢުލާނުން ވަނ 

 

 ޓެވެ. މި ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.  އްވޯޓު ފޮ (ބާރަ)   12 އްޓާފައިވަނީ ޖުމްލަހަބަގައި މި އިންތިޚާބު

 ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓި ތަން  ވޯޓު ފޮށީގެ ނަން 

 ނޮޅިވަރަމު ސްކޫލް  1-ނޮޅިވަރަން ހދ.

 ނޮޅިވަރަމު ސްކޫލް  2-ނޮޅިވަރަންހދ. 

 މަގޫދޫ ސްކޫލް 1-ނ. މަގޫދޫ
 ދިއްފުށީ ސްކޫލް 1-ކ. ދިއްފުށި
 އއ. އަތޮޅު މަދަރުސާ  1-އއ. ފެރިދޫ

 ސްކޫލްކެނދިކުޅުދޫ  1-ނ. ކެނދިކުޅުދޫ
 ސްކޫލްކެނދިކުޅުދޫ  2-ނ. ކެނދިކުޅުދޫ

 އިސްކަންދަރު ސްކޫލް  2-ހދ. އަތޮޅު، މާލެ
 އިސްކަންދަރު ސްކޫލް  1-މާލެނ. އަތޮޅު، 

 އިސްކަންދަރު ސްކޫލް  2-ނ. އަތޮޅު، މާލެ
 އިސްކަންދަރު ސްކޫލް  1-ކ. އަތޮޅު، މާލެ

 އިސްކަންދަރު ސްކޫލް  2-އއ. އަތޮޅު، މާލެ
 

 ގައި  1ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އާންމުކުރުމަށްޓަކައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނު ޖަދުވަލު  

 ގައި  1ޖަދުވަލު  ގެ ތަފްޞީލްޗާޕުކޮށްފައިވާ ވޯޓު ކަރުދާހުގެ ތަފްޞީލް ޢާންމުކުރި އިޢުލާނު އިންތިޚާބަށްމި 
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ލިޔެކި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ބޭނުންކުރާނެ ޚާއްޞަ  ލިޔެކިޔުންތައް އަސްލަކަށް ބަލައިގެން،  ޔުންތައް  އެހެން އިންތިޚާބުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ 

 ފަރުމާކޮށް ޕްރިންޓް ކުރުމަށްފަހު ކޮންމެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒަކަށް ފޮނުވުމަށް ތައްޔާރު ކުރެވުނެވެ.  

އަދި    ދުވަހުއެވެ.  ދެ   ވީ  5  އަދި  3  އޮގަސްޓު  2021ފުރާފައިވަނީ  އަތޮޅުތެރެއަށް  އޮފިޝަލުން ތަކެއްޗާއެކު    ލޮޖިސްޓިކްއިންތިޚާބުގައި    މި

ވީ އާދީއްތަ    08  އޮގަސްޓު  2021އޮފިޝަލުން އެނބުރި މާލެ އައިސްފައިވަނީ    ލޮޖިސްޓިކް  ފަހު  ވޯޓުލުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ނިންމާލުމަށް

 ދުވަހުއެވެ. 

ވާލުކޮށްފައިވަނީ ވޯޓުލުން އޮތް  ޙަ  ންނާއިވެރިފޮށީގެ   ގެންދެވި ވޯޓު  ކެތި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަ  އިދާރީ  ފޮއްޓާއި، ވޯޓު)  ފަހެއް(  5  އްޓިގައި ބަހެމާލޭ

   އާދެމެދުއެވެ. 07:30އާއި  07:00ހެނދުނު  ގެވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު   07  އޮގަސްޓު 2021ދުވަހު، 

 

 ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް 5.4

ވޯޓުނެގުމަށް  އިންތިޚާބު މާލޭގައި  އަދި  ރަށްތަކުގައި  ބެހެއްޓުނު  ވޯޓުފޮށި  ވަގުތުގައި  ކުރިއަށްދިޔަ  މަސައްކަތް  ވޯޓުގުނުމުގެ  ވޯޓުނެގުމާއި  ގެ 

ބެލެހެއްޓުމުގެ   ރައްކާތެރިކަން  ސަރަޙައްދުގެ ސަލާމަތާއި  ހަމަޖައްސަވައި    ،އިންތިޒާމްހަމަޖެހިފައިވާ  ފަރާތުން  ޚިދުމަތުގެ  ފުލުހުންގެ  ދިވެހި 

 ދެއްވުން އެދި ދެންނެވުނެވެ. މިކަމުގައި އެފަރާތުގެ އެހީތެރިކަން ވަރަށް ފުރިހަމަޔަށް ލިބިފައި ވެއެވެ. 

 

 ޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން ޑިވަރުންނާއި މޮނިޓަރުން އަދި ކެންއޮބްޒާ .6

އިންތިޚާބު ބެލުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ    މި  ގޮތް  ހިނގާ ނުހިނގާ  ކަންތައް  ގުނުމުގެ  ވޯޓު  ނެގުމާއި  ވޯޓު  ކުރުމަށާއި،  މޮނިޓަރ  އޮބްޒަރވްކޮށް 

އަމިއްލަ ގޮތުން އެދޭ ފަރާތްތަކަށާއި،   ،ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނަށާއި، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށާއި، ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި

އަށް އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވުނެވެ.    2021ޖުލައި    09އިން    2021ޖުލައި    04ފަތުރާ ވަޞީލަތްތަކަށް،   ޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޚަބަރުރަޖިސް

ތެރެއިން ފުރުޞަތު ދެވުނު ފަރާތްތަކުގެ   ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހެޅި  ހުޅުވާލި މުއްދަތުގައި، ފޯމު  ކުރުމަށް  ޢަދަދު  އޮބްޒަރވްކުރުމަށާއި މޮނިޓަރ 

 އެ ވަނީއެވެ. ތިރީގައި 

 0 ވަރުން އޮބްޒާ
 0 މޮނިޓަރުން 

 2 ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން 
 2 ޖުމްލަ
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 ގުނުމާއި، ވޯޓު ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރުން ވޯޓު ނެގުމާއި، ވޯޓު .7

ދިޔައީ އަމާންކަމާއި އޮމާންކަމާއެކު،  އި މި އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު ނެގުމާއި، ވޯޓު ގުނުން އަދި ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ހިނގަ

 އިންތިޚާބުގެ ކަލަންޑަރުގައި އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުތަކުގެ ތެރޭގައެވެ.  

                          

 

 ގުނުންވޯޓުނެގުމާއި ވޯޓު  7.1

އޮގަސްޓު    2021،  ބާއްވާފައިވަނީ ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބޭއްވި އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުނެގުން  އިންތިޚާބުގައި  މި

(އަށެއް)    8ކޮންމެ ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒެއްގައި ޙަރަކާތްތެރިވީ    އަދިއަށެވެ.    3:00  މެންދުރުފަހުއިން    8:00ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނު    07

 އޮފިޝަލުންނެވެ. 

އިމް ކުރެވެނެވެ. އެގޮތުން  ޤާފުރަތަމަ ފަހަރަށް، މާލެ ފިޔަވައި، އިންތިޚާބުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތަކުގެ ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރ އއ. ފެރިދޫގައި  

ދާއިރާ ކަމަށްވާ    5ދިޔަ  އިން ފެށިގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ. އަދި އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ކުރިޔަށް     2021އޮގަސްޓު    07މި މަސައްކަތް  

އިމްކުރެވުނު ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގެ ވޯޓުލުން ކުރިޔަށްދާ  ޤާކ. ދިއްފުށި އަދި އއ. ފެރިދޫ ގައި    ،ނ. މަގޫދޫ  ،ނ. ކެނދިކުޅުދޫ  ،ހދ. ނޮޅިވަރަމް

ކު ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގެ ވެރިންނަށް  ދަދުތައް ގެނެވި ރިކޯޑެކުރެވުނެވެ. އަދި ހަމަމިއައާއެޢަ ގޮތް ބަލައި ކޮންމެ ގަޑިއިރަކުން ވޯޓުލާ މީހުންގެ  

 ދޭންޖެހޭ އިރުޝާދުތައް ކޯޑިނޭޓަރުން މެދުވެރިކޮށް ދެވުނެވެ. 

ގައި މީހަކު  ވޯޓުލުމުގެ ވަގުތު ހަމަވިއިރު، މި އިންތިޙާބުގައި ވޯޓުލުން ކުރިޔަށް ދިޔަ އެއްވެސް ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ހާޒިރުވެ ކިއު 

ވަގުކޮޅަކަށް ފަހު ހުރިހާ މަރުކަޒެއްގައި ވެސް ވޯޓު    މިނެޓުގެ ހުސް  30މުން ވޯޓު ފޮށިތައް ބަންދުކުރެވުނެވެ. އަދި  ނެތުމުން، ވަގުތު ހަމަވު

 ގުނުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފަށާފައެވެ.

މަރުކަޒުގައި ފެންނާނޭހެން ޢާންމު ކުރިއެވެ. އަދި  އެ މަރުކަޒެއްގައި އިޢުލާން ކުރުމަށްފަހު  ،  ތައްޔާރުކޮށްވަގުތީ ނަތީޖާ    ވޯޓު ގުނައި ނިމުމުން

 ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރެވުނުވެ. ވެރިފައި ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުމުން ވަގުތީ ނަތީޖާތައް
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 ވަގުތީ ނަތީޖާ ކޮމިޝަނުން އިޢުލާންކުރުން  7.2

ބޭއްވި  07  އޮގަސްޓު  2021 ދުވަހު  ހޮނިހިރު  ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭ  އަ  ،ވީ  ދަދަށްވުރެ  ޢަ ންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ 

އަދި  އިންތިޚާބު  ބޭއްވި  ހޮވުމަށް  މެންބަރުން  ދާއިރާތަކަށް  އެއްވަރުވި  ބުރުގައި  ދެވަނަ  ދާއިރާތަކާއި  ކުރިމަތިލާފައިވާ  މީހުން  ބައިމަދުން    -

  10:00އިން    08:30ވީ ހޮނިހިރު ގެ ރޭގަނޑު    07  އޮގަސްޓު   2021  އިޢުލާން ކޮށްފައިވަނީ،ވަގުތީ ނަތީޖާ ކޮމިޝަނުން   އިލެކްޝަންތަކުގެ 

 އަށް އއ. ފެރިދޫގައި ބޭއްވުނު ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ.   

 

 ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރުން 7.3

ބޭއްވި  07  އޮގަސްޓު  2021 ދުވަހު  ހޮނިހިރު  ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭ  އަ  ،ވީ  ދަދަށްވުރެ  ޢަ ންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ 

އަދި  އިންތިޚާބު  ބޭއްވި  ހޮވުމަށް  މެންބަރުން  ދާއިރާތަކަށް  އެއްވަރުވި  ބުރުގައި  ދެވަނަ  ދާއިރާތަކާއި  ކުރިމަތިލާފައިވާ  މީހުން  ބައިމަދުން    -

އިންތިޚާބުގެ    ޓުންނަށް ލިބިފައިވާ ވޯޓުތަކާއި އެމަޤާމުތަކަށް ހޮވުނު ފަރާތްތައް އެނގޭނެހެން މިކެންޑިޑޭ  މެންބަރު ކަމަށް ވާދަކުރި  އިލެކްޝަންތަކުގެ 

އެންޑޯޒްކުރުމަށްފަހު،   އިޢުލާން ކުރެވިފައެވެ.    10  އޮގަސްޓު  2021ރަސްމީ ނަތީޖާ ތައްޔާރުކޮށް، ކޮމިޝަނުން  ވީ އަންގާރަ ދުވަހު ވަނީ 

ޢާންމު   ނަތީޖާ  އިޢުލާންރަސްމީ  ކޮށްފައިވާ  ގެޒެޓުގައި    ތައްކުރުމަށް  ސަރުކާރުގެ  ދިވެހި  ވެބްސައިޓުގައާއި  ކޮމިޝަނުގެ  އިލެކްޝަންސް 

 ޝާއިޢުކުރެވުނެވެ.  

 

 

 

 

                                                                        

 ގައި  2މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތު ޖަދުވަލު އިންތިޚާބުވެފައިވާ 

 ގައި  1ޖަދުވަލު އިޢުލާންގެ ތަފްޞީލު  ރަސްމީ ނަތީޖާގެ



| އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  ރިޕޯޓު  ވީ ދުވަހު ބޭއްވުނު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިޚާބުތަކުގެ   07އޮގަސްޓު   2021             13 

 

 ފައިސާ އާއި މާލީކަންކަން  .8

ބޭއްވި  07  އޮގަސްޓު  2021 ދުވަހު  ހޮނިހިރު  ޢަދަދަށްވުރެ  އަ  ،ވީ  ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭ  ންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ 

އަދި  އިންތިޚާބު  ބޭއްވި  ހޮވުމަށް  މެންބަރުން  ދާއިރާތަކަށް  އެއްވަރުވި  ބުރުގައި  ދެވަނަ  ދާއިރާތަކާއި  ކުރިމަތިލާފައިވާ  މީހުން  ބައިމަދުން    -

 (އެއްމިލިއަން ދެލައްކަ ނުވަދިހަ އަށްހާސް ތިންސަތޭކަ ސާޅީސް ދެރުފިޔާ  1,298,342.49ގައި އިލެކްޝަންތަކުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތު

 ރަދު ކުރެވިފައެވެ. ޚަ ސާޅީސްނުވަ ލާރި) ވަނީ 

 ރަދުކުރެވުނު ދާއިރާ ތަކުގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.ޚައިސްވެ ދެންނެވުނު ފައިސާ 

  ޚަރަދު ހިނގާ މުވައްޒަފުންނަށް
 373,768.52 އުޖޫރަ މުސާރައާއި 
 208,135.00 އެލަވަންސް  ދޭ  މުވައްޒަފުންނަށް  

  ފައިސާ   ދޭ ގޮތުން ނޫން ޚިދުމަތަކަށް ވަކި އަދި މުވައްޒަފުންނަށާއި މުސްކުޅިކުރައްވާ ،ޕެންޝަނާއި
 18,345.25 ފައިސާ  ޖަމާކުރާ ސްކީމަށް  ޕެންޝަން ރިޓަޔަރމެންޓް 

  ޚަރަދު  ކުރުމުގެ ދަތުރުފަތުރު 
 100,473.75 ޙަރަދު  ދަތުރު   ކުރާ  މަގުން ކަނޑު  އެތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ 
 90,348.00 ޙަރަދު  ދަތުރު   ކުރާ  މަގުން ވައިގެ  އެތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ 

  އަގު  ތަކެތީގެ  ހޯދާ  ބޭނުމަށް ހިންގުމުގެ އޮފީސް
 2,544.00 ހޯދާތަކެތި   ގޮތުން  ބެހޭ ލިޔެކިޔުމާއި 
 17,298.52 ތަކެތި   ސައިފަދަ ކެއުމާއި  ދެވޭ  އޮފީހުގައި އުޅޭވަގުތުގައި  ޚިދުމަތުގައި އޮފީހުގެ  

  ޚަރަދު  ޚިދުމަތުގެ ބޭނުންވާ   ހިންގުމަށް އޮފީސް
 437.42  ޓެލެކްސް އަދި  ފެކްސް ،ޓެލެފޯން 
 194,376.00 ޚަރަދު   ތަކެތީގެ  ޗާޕުކުރާ  ޢާންމުފައިދާއަށް  
 260,577.03 ޚަރަދު  އެހެނިހެން ޚިދުމަތުގެ ހިންގުމުގެ އޮފީސް 

  ޚަރަދު  ކުރެވޭ ކުރުމަށް  ތަމްރީން 
 32,039.00 ޚަރަދު  ދާމީހުންގެ  ޓުއާސްގައި ސްޓަޑީ ޓްރެއިނިންގއާއި ކުރުމުއްދަތުގެ  
  

 1,298,342.49 )  ސާޅީސްނުވަލާރި ނުވަދިހައަށްހާސް ތިންސަތޭކަ ސާޅީސްދެރުފިޔާ (އެއްމިލިޔަން ދެލައްކަ   :ޖުމްލަ
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ންވާ މީހުންވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެ ވޯޓު ދިން މީހުން

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުން

81%

19%

 އިންސައްތަވޯޓު ދިން އަދި ނުދޭ މީހުންގެ

އްތަވޯޓު ނުދޭ އިންސަ

96%

4%

ންސައްތަސައްޙަ އަދި ބާޠިލް ވޯޓު އި

ސައްޙަ ވޯޓު އިންސައްތަ ބާޠިލް ވޯޓު އިންސައްތަ

 ހދ. ނޮޅިވަރަމު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

1363
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ވާ މީހުންވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެން ވޯޓު ދިން މީހުން

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުން

82%

5%

13%

ސައްތަސައްޙަ އަދި ބާޠިލް ވޯޓު އިން

ސައްޙަ ވޯޓު އިންސައްތަ ބާޠިލް ވޯޓު އިންސައްތަ
ނުދޭ ވޯޓު އިންސައްތަ

91%

9%

 އިންސައްތަވޯޓު ދިން އަދި ނުދޭ މީހުންގެ

އްތަވޯޓު ނުދޭ އިންސަ

 ނ. ކެނދިކުޅުދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ
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35%

65%

 އިންސައްތަވޯޓު ދިން އަދި ނުދޭ މީހުންގެ

ތަވޯޓު ނުދޭ އިންސައް

 އަންހެނުންގެ ތަރަްއޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީނ. މަގޫދޫ 
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ވާ މީހުންވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެން ވޯޓު ދިން މީހުން

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުން

99%

1%

ސައްތަސައްޙަ އަދި ބާޠިލް ވޯޓު އިން

ސައްޙަ ވޯޓު އިންސައްތަ ބާޠިލް ވޯޓު އިންސައްތަ

 ކ. ދިއްފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރަްއޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

80%

20%

 އިންސައްތަވޯޓު ދިން އަދި ނުދޭ މީހުންގެ

ތަވޯޓު ނުދޭ އިންސައް

98%

2%

ންސައްތައަދި ބާޠިލް ވޯޓު އިސައްޙަ

ސައްޙަ ވޯޓު އިންސައްތަ ބާޠިލް ވޯޓު އިންސައްތަ
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ވާ މީހުންވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެން ވޯޓު ދިން މީހުން

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުން
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41%

59%

 އިންސައްތަވޯޓު ދިން އަދި ނުދޭ މީހުންގެ

އްތަވޯޓު ނުދޭ އިންސަ

83%

3%

14%

ސައްތަސައްޙަ އަދި ބާޠިލް ވޯޓު އިން

ސައްޙަ ވޯޓު އިންސައްތަ ބާޠިލް ވޯޓު އިންސައްތަ

ނުދޭ ވޯޓު އިންސައްތަ
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ވާ މީހުންވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެން ވޯޓު ދިން މީހުން

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުން

 އއ. ފެރިދޫ އަންހެނުންގެ ތަަރއްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ
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ނާއި  ލިބިފައިވާ މީހުން ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު
   ގެ ޚުލާސާވޯޓްދިން މީހުން
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ELIGIBLE VOTERS   ްވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުނ 
Total 575 922 276 1363 1801 ަޖުމްލ 
   

VOTERS   ްވޯޓު ދިން މީހުނ 
Total 337 180 179 122 345 ަޖުމްލ 
   

VALID VOTES   ުސައްޙަ ވޯޓ 
Vote 1115 176 177 200 332  ުވޯޓ 
Percentage 82.71% 97.78% 98.88% 81.97% 96.23% ައިންސައްތ 
   

NO VOTES   ޭވޯޓު  ނުދ  
Vote 193 0 0 32 0  ުވޯޓ 

Percentage 14.32% 0% 0% 13.11% 0% ައިންސައްތ 

   

INVALID VOTES   ުބާޠިލް ވޯޓ 
Vote 40 4 2 12 13  ުވޯޓ 
Percentage 2.97% 2.22% 1.12% 4.92% 3.77% ައިންސައްތ 
   

   

   

No: of Eligible voters 575 922 276 1363 1801 
ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ   ވޯޓު ދިނުމުގެ

 ޢަދަދު 
No: of voters 337 180 179 122 345 ުދިން މީހުންގެ ޢަދަދު  ވޯޓ 
Voter Turnout 58.61% 19.52% 64.86% 8.95% 19.16% ުދިން މީހުންގެ އިންސައްތަ  ވޯޓ 
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 ނިންމުން  .10
 

ވަނަ ބުރުގައި ނަތީޖާ ހަމަހަމަވެފައިވާ    2ގެ    2020ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކާއި، އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިޚާބު  

ޓީތައް އަދި ގޮނޑި  ދަދަށް މީހުން ކުރިމަތިލާފައިނުވުމުގެ ސަބަބުން އިންތިޚާބު ބާއްވަން ޖެހިފައިވާ ކޮމިޢަކޮމިޓީތަކާއި، އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ  

ވީ ހޮނިހިރު ބޭއްވުނު  ވޯޓު ނެގުމުގެ މަސައްކަތްކޮށް    07  އޮގަސްޓު  2021ހުސްވެފައިވާ ކޮމިޓީތަކަށް މެމްބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށްޓަކައި  

  ރަމެވެ. ނުހަނު އަމާންކަމާއި އޮމާންކަމާއެކު އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް ނިމިފައިވާތީ އެކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަ ކު

ރަށެއްގައި އެއްވަގުތެއްގައި ކުރިޔަށް ގެންގޮސް، އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތްތައް    5އެއްގެ އިންތިޚާބު، މާލޭގެ އިތުރުން އަތޮޅުތެރޭގެ  ދާއިރާ  5ތަފާތު  

ގައި އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނާއި އަދި އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތު   ،ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލެވުނީ

މި މުހިންމު މަސައްކަތުގައި    ،ރަކާތްތެރިވި ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ މިންނެތް އަދި ބުރަ މަސައްކަތުންނެވެ. އެހެންކަމުންޙަ

ދަންނަވަމެވެ. މި ޝުކުރު މި މަސައްކަތުގައި  އުޅުނު އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ފަރާތުން ޝުކުރު  

އްކަތުގެ އަގު  އުޅުނު އެންމެންނަށް އިޖްމާލީ ގޮތެއްގައި މި ރައްދުކުރަނީ ފޫހިކަމެއް ވަރުބަލި ކަމެއެއްނެތި އެންމެންކުރި ބުރަ އަދި މިންނެތް މަސަ

ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުނު ތަންތަނުގެ އިދާރާއިން މި އިންތިޚާބަށް    ވަޒަންކުރަމުންނެވެ. އަދި މި ޝުކުރުގައި މާލެ ސިޓީ ފިޔަވައި މި އިންތިޚާބުގައި

އެ އިދާރާގެ އެންމެހާ މުވައްޒަފުންނާއި، އިންތިޚާބުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ބެލެހެއްޓި މޯލްޑިވްސް    ،ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންނާއި

ސަރވިސްއާއި ފަރާތްތަކާއި  ،ޕޮލިސް  އެންމެހައި  ސަރުކާރުގެ  އެ   ،މީޑިއާގެ  އެހީވެދެއްވި  މަސައްކަތްތަކަށް  އިންތިޚާބުގެ  މި  ގޮތްގޮތުން  ކި 

 އޮފީސްތަކުގެ ވެރިންނާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތައް ވެސް ޝާމިލްކުރަމުން މި ރިޕޯޓު ނިންމާލަމެވެ. 
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މަދުން މީހުން ކުރިމަތިލާފައިވާ ދާއިރާތަކަށާއި، އެއްވެސްމީހަކު ކުރިމަތިލާފައިނުވާ އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭ ޢަދަދަށްވުރެ  

އިލެކްޝަންތަކުގެ  -ތިޚާބު އަދި ބައިދާއިރާތަކާއި، ދެވަނަބުރުގައި އެއްވަރުވީ ދާއިރާތަކަށް މެންބަރުން ހޮވުމަށް ބޭއްވުނު އިން

 އިންތިޚާބު ރިޕޯޓް ފާސްކުރުމަށް ނިންމެވުން: 

 

 ށް ނިންމީ: ޝާއިޢުކުރުމަ

  ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީޤް 

  ކޮމިޝަނުގެ ނާއިބު ރައީސް އިސްމާޢީލް ޙަބީބު ޢަބްދުއްރަޙީމް

  ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު  ޢަލީ ނަޝާޠު 

  ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު  ޑރ. މުޙައްމަދު ޒާހިރު 

  ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު  މުޙައްމަދު ޢާޞިފް

 
 
 
 

  

 ޒަކަރިއްޔާ ޙަސަން 
 
 

  ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

 

 

 

 

 

  ޗެކްކުރީ: 

 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އުނައިސްهللا އަބްދު

  ކުރީ: އްޔާރުތަ

 އޮފިސަރ އިބްރާހީމް ޝާހީން 



| އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  ރިޕޯޓު  ވީ ދުވަހު ބޭއްވުނު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިޚާބުތަކުގެ   07އޮގަސްޓު   2021             20 

 

 1-ޖަދުވަލު
 

ވުރެ މަދުން މީހުން ކުރިމަތިލާފައިވާ  ށްދަދަޢަވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުނު، އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭ  07 އޮގަސްޓު 2021
ބަރުން ހޮވުމަށް ންދާއިރާތަކަށާއި، އެއްވެސްމީހަކު ކުރިމަތިލާފައިނުވާ ދާއިރާތަކާއި، ދެވަނަބުރުގައި އެއްވަރުވީ ދާއިރާތަކަށް މެ

 އިޢުލާންތަކުގެ ތަފްޞީލު  ގުޅިގެން ކުރެވިފައިވާއިލެކްޝަންތަކާ -ބާއްވާ އިންތިޚާބު އަދި ބައި
 2021  ބަރުއޮކްޓޫ 15

 ތަފްޞީލް  ތާރީޚް  ނަންބަރު 

(IUL)38-CA/38/2021/622 22 ް2021 ޖޫނ 

ކުރިމަތިލާފައިވާ  އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭ އަދަދަށްވުރެ މަދުން މީހުން  
ދާއިރާތަކަށާއި އެއްވެސް މީހަކު ކުރިމަތިލާފައިނުވާ ދާއިރާތަކާއި ދެވަނަ  
ބުރުގައި އެއްވަރުވި ދާއިރާތަކަށް މެންބަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު  

-އަދި ލ. މާބައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި
 އިލެކްޝަން ބޭއްވުން 

(IUL)38-CA/38/2021/625 25  ް2021ޖޫނ 
-ބައިންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ނ. ކެނދިކުޅުދޫ އަ

 ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން  އިލެކްޝަނަށް

(IUL)38-CA/38/2021/623 24 ް2021 ޖޫނ 

ގެ 2020އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 
އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭ އަދަދަށްވުރެ މަދުން މީހުން ކުރިމަތިލާފައިވާ  

ދާއިރާތަކަށާއި އެއްވެސް މީހަކު ކުރިމަތިލާފައިނުވާ ދާއިރާތަކާއި ދެވަނަ  
ބުރުގައި އެއްވަރުވި ދާއިރާތަކަށް މެންބަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު  

-ކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައިއަދި ލ. މާބައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައް
  އަށްއިލެކްޝަންގެ ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ

 ލުން ހުޅުވާ ފުރުޞަތު  ހުށަހެޅުމުގެ   ޝަކުވާ

(IUL)38-CA/38/2021/627 24 ް2021 ޖޫނ 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  
ނ.ކެނދިކުޅުދޫ އަންހެނުންގެ  2020މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު  

އިލެކްޝަން ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު  -ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި
ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ޢާންމުކުރުމާއި މި ރަޖިސްޓަރީއަށް ޝަކުވާ  

 ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން 

(IUL)38-CA/38/2021/628 24 ް2021 ޖޫނ 

ގައި    2020އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 
އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭ އަދަދަށްވުރެ މަދުން މީހުން ކުރިމަތިލާފައިވާ  

ދާއިރާތަކަށާއި އެއްވެސް މީހަކު ކުރިމަތިލާފައިނުވާ ދާއިރާތަކާއި ދެވަނަ  
ވަރުވީ ދާއިރާތަކަށް މެންބަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު  ބުރުގައި އެއް

އަދި ލ. މާބައިދޫ އާއި ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  
އިލެކްޝަން ޝަކުވާ/ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ  -މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި

 ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމާ ގުޅޭ 



| އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  ރިޕޯޓު  ވީ ދުވަހު ބޭއްވުނު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިޚާބުތަކުގެ   07އޮގަސްޓު   2021             21 

 

(IUL)38-CA/38/2021/633 01  ި2021ޖުލައ 

- ހއ.ވަށަފަރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި
އިލެކްޝަން ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ  
ޢާންމުކުރުމާއި މި ރަޖިސްޓަރީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު  

 ހުޅުވާލުން 

(IUL)38-CA/38/2021/635 04 ި2021 ޖުލައ 

އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭ އަދަދަށްވުރެ މަދުން މީހުން ކުރިމަތިލާފައިވާ  
ދާއިރާތަކަށާއި އެއްވެސް މީހަކު ކުރިމަތިލާފައިނުވާ ދާއިރާތަކާއި ދެވަނަ  
ބުރުގައި އެއްވަރުވި ދާއިރާތަކަށް މެންބަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު  

އިދޫ، ނ. ކެނދިކުޅުދޫ އަދި ހއ. ވަށަފަރު އަންހެނުންގެ  އަދި ލ. މާބަ
އިލެކްޝަންގެ މޮނިޓަރަކަށް  -ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި

 ވުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން 

(IUL)38-CA/38/2021/638 06  ި2021ޖުލައ 

މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު އިންތިޚާބު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް 
ކުރަންޖެހޭ އަދަދަށްވުރެ މަދުން މީހުން ކުރިމަތިލާފައިވާ ދާއިރާތަކަށާއި  
އެއްވެސް މީހަކު ކުރިމަތިލާފައިނުވާ ދާއިރާތަކާއި ލ. މާބައިދޫ އަދި ނ.  

- ކެނދިކުޅުދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި
 ޝަނަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ވަގުތު އިތުރު ކުރުން އިލެކް 

(IUL)38-CA/38/2021/643 09 ި2021 ޖުލައ 

  -2020އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 
ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް ގެނެވުނު  

ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު  ބަދަލުތައް ގެޒެޓުކުރުމާއި މި  
 ހުޅުވާލުން 

(IUL)38-CA/38/2021/645 09 ި2021 ޖުލައ 
  -އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 

 ކެންޑިޑޭޓުންގެ ގުރުއަތުނެގުމާ ގުޅޭ 

(IUL)38-CA/38/2021/6 64  2021ޖުލައި  10 

ހދ.   -ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު އަންހެނުންގެ 
ނޭކުރެންދޫ އަދި ވ. ރަކީދޫގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ  

ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމަށް އިންތިޚާބުވެއްޖެކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި  
 އިޢުލާންކުރުން 

(IUL)38-CA/38/2021/647 10  ި2021ޖުލައ 
ލ. މާބައިދޫ   -އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމަށް  
 އިންތިޚާބުވެއްޖެކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާންކުރުން 

(IUL)38-CA/38/2021/648 10  ި2021ޖުލައ 

އިންތިޚާބު  -އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 
ކުރަންޖެހޭ އަދަދަށްވުރެ މަދުން މީހުން ކުރިމަތިލާފައިވާ ދާއިރާތަކަށާއި  

އެއްވެސް މީހަކު ކުރިމަތިލާފައިނުވާ ދާއިރާތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު 
 ހުޅުވާލުން 

(IUL)38-CA/38/2021/649 10  ި2021ޖުލައ 
އއ. ފެރިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް ވާދަކުރާ  

 ކެންޑިޑޭޓުން 



| އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  ރިޕޯޓު  ވީ ދުވަހު ބޭއްވުނު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިޚާބުތަކުގެ   07އޮގަސްޓު   2021             22 

 

(IUL)38-CA/38/2021/650 10  ި2021ޖުލައ 
ކ. ދިއްފުށި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް ވާދަކުރާ  

 ކެންޑިޑޭޓުން 

(IUL)38-CA/38/2021/651 10  ި2021ޖުލައ 
ހދ. ނޮޅިވަރަމު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް  

 ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން 

(IUL)38-CA/38/2021/652 10  ި2021ޖުލައ 
ނ. ކެނދިކުޅުދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް  

 ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން 

(IUL)38-CA/38/2021/653 11  ި2021ޖުލައ 
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު :  

އޮބްޒަރވަރުން އަދި މޮނިޓަރުންނަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު އަލުން  
 ހުޅުވާލުން 

(IUL)38-CA/38/2021/654 11  ި2021ޖުލައ 
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު : ވޯޓުފޮށި  

 ބަހައްޓާ ތަންތަން 

(IUL)38-CA/38/2021/655 11  ި2021ޖުލައ 
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު :  

 ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނަށްވުމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ  

(IUL)38-CA/38/2021/659 17  ި2021ޖުލައ 

ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ   07އޮގަސްޓު   2021
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާން 

ވޯޓުލުމަށްޓަކައި  ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ތަން ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި  
 ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު ބަލައިގަތުން 

(IUL)38-CA/38/2021/660 17  ި2021ޖުލައ 
  -އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 

ކުރިމަތިލާފައިވަނީ އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭ ޢަދަދަށް ކަމަށްވާތީ އޮޓޯ  
 އިލެކްޓްވެފައިވާ ފަރާތްތައް އިޢުލާން ކުރުން 

(IUL)38-CA/38/2021/661 18  ި2021ޖުލައ 
  -އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 

ކުރިމަތިލާފައިވަނީ އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭ ޢަދަދަށް ކަމަށްވާތީ އޮޓޯ  
 ކުރުން އިލެކްޓްވެފައިވާ ފަރާތްތައް އިޢުލާން  

(IUL)38-CA/38/2021/662 28  ި2021ޖުލައ 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު ވޯޓުލުމަށް 
ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފޮށީގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ރަޖިސްޓަރީ ޢާންމުކުރުމާއި 

ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު  ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފޮށްޓާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ 
 ހުޅުވާލުން 

(IUL)38-CA/38/2021/664 29  ި2021ޖުލައ 

އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭ އަދަދަށްވުރެ މަދުން މީހުން ކުރިމަތިލާފައިވާ  
ދާއިރާއާއި ރ. މަޑުއްވަރީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ 

 އިލެކްޝަން ބޭއްވުން-ކޮމިޓީގެ ބައި
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(IUL)38-CA/38/2021/665 29  ި2021ޖުލައ 

ހދ.   -އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 
ނޭކުރެންދޫ މެންބަރުކަމަށް އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭ އަދަދަށްވުރެ މަދުން  

މީހުން ކުރިމަތިލާފައިވާތީއާއި ރ. މަޑުއްވަރީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  
އިލެކްޝަންގެ ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު  -ކޮމިޓީގެ ބައި  މަސައްކަތްކުރާ

 ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ޢާއްމުކުރުން 

(IUL)38-CA/38/2021/666 29  ި2021ޖުލައ 
ނ. ކެނދިކުޅުދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-

 އިލެކްޝަން ބޭއްވުން 

(IUL)38-CA/38/2021/667 29  ި2021ޖުލައ 
- ނ.ކެނދިކުޅުދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ   - ލެކްޝަން އި
 ޢާއްމުކުރުން 

(IUL)38-CA/38/2021/668 31  ި2021ޖުލައ 
  2021ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު އަންހެނުންގެ 

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ކެންޑިޑޭޓުން ސޮއި 
 ކުރުން 

(IUL)38-CA/38/2021/669 02  ު2021 އޮގަސްޓ 
ވޯޓުފޮށި    -އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 

 ނުބަހައްޓާ ތަންތަން 

(IUL)38-CA/38/2021/672 02  ު2021 އޮގަސްޓ 
 -   2021އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 

 ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ފައިނަލް ލިސްޓު ޢާންމު ކުރުން 

(IUL)38-CA/38/2021/671 03  ު2021 އޮގަސްޓ 
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް   - ކަރުދާސް ޗާޕުކުރެވުނު ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ވޯޓު  

 2021މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު  

(IUL)38-CA/38/2021/676 06  ު2021 އޮގަސްޓ 
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގައި ކޮވިޑް 

ފަރާތްތަކާއި ކަރަންޓީނުގައި/އެކަހެރި  އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ  19
 ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތައް، ވޯޓުލުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި 

(IUL)38-CA/38/2021/677 
(IUL)38-CA/38/2021/678 
(IUL)38-CA/38/2021/6 97  
(IUL)38-CA/38/2021/680 
(IUL)38-CA/38/2021/681 

 2021 އޮގަސްޓު  10
ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުނު އަންހެނުންގެ  ވީ  2021އޮގަސްޓު   07

 ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމި ނަތީޖާ 
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 2-ޖަދުވަލު

 

ވުރެ މަދުން މީހުން ށްދަދަޢަވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުނު، އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭ  07 އޮގަސްޓު 2021 – 1
ދާއިރާތަކާއި، އެއްވެސްމީހަކު ކުރިމަތިލާފައިނުވާ ދާއިރާތަކާއި، ދެވަނަބުރުގައި އެއްވަރުވީ ދާއިރާތަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ 

 ބަރުން ންން އިންތިޚާބުވެފައިވާ މެއިލެކްޝަންތަކު-ބަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު އަދި ބައިންމެ

 # ދާއިރާ ނަން  ފުރިހަމަ އެޑްރެސް ދާއިމީ ހައިސިއްޔަތު 

 ޝިފާނާ  މަރްޔަމް އއ. ފެރިދޫ / އޯޝަންވިލާ އަމިއްލަ ގޮތުން 

އަންހެނުންގެ ފެރިދޫ  .އއ
 ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

1 

 2 ސާދިޔާ  ޢާއިޝަތު . ފެރިދޫއއ / ސާދީވިލާ އަމިއްލަ ގޮތުން 

 3 މިޒްނާ   ޢާއިޝަތު . ފެރިދޫއއ / ނިރު އަމިއްލަ ގޮތުން 

 4 ޝިރުފާ   ޢާއިޝަތު . ފެރިދޫއއ / މިނިވަންހިޔާ އަމިއްލަ ގޮތުން 

 
 ޕީ.ޕީ.އެމް 

 ޢަބްދުއްލަޠީފް   ޢަޛްރާ ހދ. ނޮޅިވަރަން / ޒަމާނީވިލާ
ހދ. ނޮޅިވަރަމު އަންހެނުންގެ  

 ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ
5 

 
 ޕީ.ޕީ.އެމް 

 މަރްޔަމް ޝަހުދާ  ދިއްފުށި . ކ / ކުދިމާގެ
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ކ. ދިއްފުށީ 

 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ
6 

 
 ޕީ . އެމް.ޑީ

ކުޅުދޫ. ރޯޝަނީގެ / ނ.  
 ކެނދިކުޅުދޫ

 ވަފާ ޢަބްދުއްރަޙްމާން
ނ. ކެނދިކުޅުދޫ އަންހެނުންގެ  

 ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

7 

 
 ޕީ . އެމް.ޑީ

ކެނދިކޮޅު. ފެހިވިލު / ނ. 
 ކެނދިކުޅުދޫ

 8 ނުޒުނާމަރްޔަމް 

 
 ޕީ.ޕީ.އެމް 

 ޙަސަން   މާޖިދާ ލަކީސްޓާރ / ނ. މަގޫދޫ
ނ. މަގޫދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް 

 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ
9 
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ވުރެ މަދުން މީހުން ށްދަދަޢަވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުނު، އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭ  07 އޮގަސްޓު 2021 - 2
ދާއިރާތަކާއި، އެއްވެސްމީހަކު ކުރިމަތިލާފައިނުވާ ދާއިރާތަކާއި، ދެވަނަބުރުގައި އެއްވަރުވީ ދާއިރާތަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ 

އިންތިޚާބަކާ ނުލައި ހޮވިފައިވާ  ށް ކުރިމަތިލައި،އިލެކްޝަންތަކަ-ބަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު އަދި ބައިންމެ
 ބަރުން. ންމެ

 # ދާއިރާ ނަން  ފުރިހަމަ އެޑްރެސް ދާއިމީ ހައިސިއްޔަތު 

 
 ޕީ . އެމް.ޑީ

 ލަޔާލް އަޙްމަދު ޖަލީލު ޝާހިލް / މ. ރަތްމަންދޫ

އަންހެނުންގެ   މ. ރަތްމަންދޫ
 ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ
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 ޕީ . އެމް.ޑީ

 2 މާޖިދުهللا ޝިޔާޒާ ޢަބްދު ބްލޫސްޓަރ / މ. ރަތްމަންދޫ

 
 ޕީ . އެމް.ޑީ

 3 މަރްޔަމް ނަދީމާ ރަތްމަންދޫރެޑިޔަމްގެ / މ. 

 4 މަރްޔަމް ޒިމްނާ  ހިތަށްފިނިވާގެ / މ. ރަތްމަންދޫ  އަމިއްލަ ގޮތުން 

 5 ފާޠިމަތު ނަޞްރާ  ޖަވާހިރުވާދީ / މ. ރަތްމަންދޫ އަމިއްލަ ގޮތުން 

 އާމިނަތު އާދަމް ނައިޓްރޯސް / ވ. ރަކީދޫ  އަމިއްލަ ގޮތުން 

ތަރައްޤީއަށް ވ. ރަކީދޫ އަންހެނުންގެ 
 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ
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 7 ޢާއިޝަތު އަޙްމަދުފުޅު އާޒާދު / ވ. ރަކީދޫ  އަމިއްލަ ގޮތުން 

 
 އެމް.އާރް.އެމް 

 8 މުޙައްމަދު ޢާރިފާ ރަކީދޫ . ވ ،އަރާކުރި

 
 އެމް.އާރް.އެމް 

 9 އަމީނާ  މަރްޔަމް ރަކީދޫ . ވ ،ސަންސެޓްވިޔު

 
 އެމް.އާރް.އެމް 

 10 ރަޝީދާ އާމިނަތު ރަކީދޫ . ވ ،މީރަންމާގެ

 ފާޠިމަތު އަރޫޝާ  ހުދުވެލި / ބ. ފުޅަދޫ އަމިއްލަ ގޮތުން 
ބ. ފުޅަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް 

 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ
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 ޕީ.ޕީ.އެމް 

 ފާޠިމަތު ޠޫބާ   ހއ. ވަށަފަރު އިރުމަތީގެ /
ހއ. ވަށަފަރު އަންހެނުންގެ  

 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަރައްޤީއަށް 
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