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އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 
 މާލެ،       

       ދިވެހިރާއްޖެ 
                         

 
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އިންތިޚާބުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު 

 
ތަޢާރަފް  -1

 
މިއީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލުކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ވަކީލުންގެ ތެރެއިން، އެބައިމީހުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 

. އުޞޫލެވެއިންތިޚާބުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އިންތިޚާބުކުރުމުގައި އަމަލުކުރާނެ 
 

އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތައް އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން  -2
 

.  އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތައް އިންތިޒާމްކޮށް ބަލަހައްޓާނީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުންނެވެ (ހ)
. އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ފަންނީ އެހީތެރިކަމާ އެކުގައެވެ (ށ)
 

މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލުން  -  3

. މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލިކަން މި އޮފީހުން ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާންކުރެވޭނެއެވެ (ހ)
.  އިޢުލާންކުރާނީ ޓީވީ، ރޭޑިއޯ އަދި ދުވަހު ނޫސްތަކުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން ދެނޫހެއްގައެވެ (ށ)
.  ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދޭންވާނެއެވ3ެމިގޮތުންކުރެވޭ އިޢްލާންގައި ކެންޑިޑޭޓުން ކުރިމަތިލުމަށް މަދުވެގެން  (ނ)

 
 މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުން-  4
 

ނޑިޔާރަކު ކަމުގައި ނުހިމެނޭ  (ހ) ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ތެރެއިން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާންބޭނުންވާ ފަ
.  ވަކީލުން އެކަން ބަޔާންކޮށް އިޢުލާނުގައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މި އޮފީއަށް ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ނޑިޔާރުން ހިމެނިފައިވީނަމަވެސް އެ ފަރާތްތަކަށް މިއިންތިޚާބަށް ކުރިމައްޗެއް ނުލެވޭނެއެވެ (ށ) . ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ކޯޓުތަކުގެ ފަ
 
 ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކުރުން-  5
 

 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކުރުމަށް ގުރުއަތުލުން މި 48މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާތާ  (ހ)
. އޮފީހުން ބާއްވާނެއެވެ

ނޑައަޅައި، އެކަން  (ށ) ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކުރުން ބާއްވާނެ ދުވަހަކާއި، ގަޑިއަކާއި، އަދި ވޯޓުލުން ބާއްވާނެ ތަނެއް މި އޮފީހުން ކަ
އަދި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކުރާ ތަނުގައި ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުން ޙާޟިރުވެ ތިބެން . ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އަންގަންވާނެއެވެ

. ބޭނުންވާނަމަ، ޙާޟިރުވެ ތިބެވޭނެ އިންތިޒާމްވެސް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ
. ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކުރާނީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މެދުގައި ގުރުއަތުލައިގެން ނެގޭ ތަރުތީބަކުންނެވެ (ނ)
 
 
 
 
 



 3314109:   ެވ ްނ ްނ info@agoffice.gov.mv :   ީއ ެވ ިއ ްނ          www.agoffice.gov.mv:   ެވ ްނ ަސ ިއ ްނ 3323809:  ޯފ ްނ 

 

 
 ވޯޓުލުން ބާއްވާނެ ދުވަހާއި ތަން-  6
 

 . ވާ ބުދަ ދުވަހު، އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޖަލްސާކުރާ ހޯލުގައެވ2009ެ ޖުލައި 22ވޯޓުލުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 
 

 ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތަކާއި ވޯޓުލާ ދުވަސް އިޢުލާންކުރުން- 7
 

 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި، ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަމާއި، ކެންޑިޑޭޓް 48ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކުރުމަށް ބާއްވާ ގުރުއަތުލުން ނިމޭތާ  (ހ)
.   ނަންބަރު، މި އޮފީހުން އިޢުލާން ކުރާނެއެވެ

. އިޢުލާން ކުރާނީ ޓީވީއާއި ރޭޑިއޯއާއި ދުވަހު ނޫސްތަކުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން ދެނޫހެއްގައެވެ (ށ)
 

ވޯޓު ކަރުދާސް -  8
 

. ވޯޓުލާންވާނީ މި އޮފީހުން ތައްޔާރުކުރާ ކަރުދާހެއްގައެވެ (ހ)
ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ނަމާ ދިމާލުގައި . ވޯޓުލާ ކަރުދާހުގައި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ހުންނާނީ ގުރުއަތުން ނެގުނު ތަރުތީބުންނެވެ (ށ)

.  ފާހަގަލާނެ ގޮޅިއެއް އޮންނަންވާނެއެވެ
 
ވޯޓުލާން ފެށުމާއި ވޯޓުލައި ނިންމުން -  9
 

.  އާދެމެދެވ17:30ެ އިން ފެށިގެން އެދުވަހުގެ ހަވީރު 08:30ވޯޓުލާ ގަޑިއަކީ ވޯޓުލާ ދުވަހުގެ ހެނދުނު  (ހ)
 ކަމުގައި ބަޔާންވެފައިވީނަމަވެސް އޭގެ ކުރިން ވޯޓުލުމުގެ ހައްޤު 17:00ގައި ވޯޓުލުން ނިންމާ ގަޑިއަކީ ހަވީރު  (ހ)މި މާއްދާގެ  (ށ)

. ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ޤާނޫނީ ވަކީލުން ވޯޓުލައި ނިމިއްޖެނަމަ، އެހިސާބުން ވޯޓު ފޮށި ބަންދުކުރެވޭނެއެވެ
ވޯޓުލާގަޑި ނިމޭއިރު ހާޟިރުވެތިބި ޤާނޫނީ ވަކީލުން ވޯޓުލައި ނުނިމޭނަމަ، ޙާޟިރުވެތިބި ޤާނޫނީ ވަކީލުން ވޯޓުލައި ނިމެންދެން ވޯޓުލުން  (ނ)

. ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެ
 

ވޯޓު ދިނުން -  10
 

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ދެވޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  (ހ)
.  ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ

ރަގަޅު ފާހަގަ ޖަހައި  ()ވޯޓު ދޭންވާނީ ވޯޓުކަރުދާހުގައިވާ އެމީހަކު ވޯޓުދޭން ބޭނުންވާ އެއް ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ނަމާއި ދިމާގައިވާ ގޮޅީގައި  (ށ)
ނޑައެޅިފައިވާ ފޮށްޓަށް ވޯޓު ކަރުދާސް ވައްޓާލައިގެންނެވެ . ވޯޓުލާން ކަ

.    ވޯޓުލާން އަންނައިރު ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ގެންނަންވާނެއެވެ (ނ)
 

ވޯޓު ބާޠިލުވާގޮތް -  11  
 

.   ވޯޓު ބާޠިލުވާނީ ތިރީގައި ބުނެފައިމިވާ ސަބަބުތަކުންކުރެ ސަބަބެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމައެވެ
 

 .އެއް ކެންޑިޑޭޓަށްވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަމާ ދިމާގައި ފާހަގަ ޖަހާފައިވުން .1

 .އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ނަމާއިދިމާގައި ފާހަގަ ޖަހާފައިނުވުން .2

 . އިންތިޚާބު ކޮމިޓީން ދޫކުރާ ކަރުދާސްނޫން އެހެންކަރުދާހެއްގައި ވޯޓު ލާފައިވުން .3

 .ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފާހަގަ ނޫން އެހެން ފާހަގައެއް ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ޖަހާފައިވުން (ށ) ވަނަ މާއްދާގެ 10މި އުސޫލުގެ  .4
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ނޑައަޅާ މީހަކަށް އޮބްޒާވްކުރަން ހުރެވިދާނެއެވެ (ހ) . ވޯޓުލާތަނުގަޔާއި ވޯޓުގުނާތަކުގައި ކެންޑިޑޭޓަށް ނޫނީ އޭނާ ކަ
 ގަޑިއިރު ކުރިން މި އޮފީއަށް ލިޔުމަކުން 24ކެންޑިޑޭޓު ފިޔަވައި އެހެންމީހަކު އޮބްޒާވްކުރަން ބަހައްޓަން ބޭނުންވާނަމަ ވޯޓުލާން ފެށުމުގެ   (ށ)

.  އަންގަންވާނެއެވެ
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން ޤާނޫނީ ގޮތުން ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކަށް، އެކަމަށް އެދި  (ށ)މި މާއްދާގެ  (ނ)

މިގޮތުން މީޑިޔާގެ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނީ ގިނަވެން .  ގަޑިއިރު ކުރިން ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެ ފުރުޞަތު ދެވޭނެއެވ24ެ
.   ދެމީހަކަށެވެ

ގައިވާ ފަދައިން ވޯޓު ގުނާތަން އޮބްޒާވް ކުރާ ފަރާތްތައް ވަކި ވާނެހެން މިއޮފީހުން ކާޑެއް ތައްޔާރުކޮށް އެފަރާތްތަކާ  (ހ)މި މާއްދާގެ  (ރ)
. އަދި ވޯޓު ގުނާގޮތް އޮބްޒާވްކުރަން އަންނަ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެތަނުގައި ހުރެވޭނީ އެކާޑު ޖަހައިގެންނެވެ. ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ

 
 ވޯޓު ގުނުމާއި ނަތީޖާ އިއުލާން ކުރުން-  13
 

.  ވޯޓު ގުނާނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ފަންނީ އެހީތެރިކަމާއެކު، މި އޮފީހުންނެވެ (ހ)
. ވޯޓު ގުނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ވޯޓުލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނުގައެވެ (ށ)
މިއިންތިޚާބުގައި އެއް ކެންޑިޑޭޓަށްވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން އެއްވަނައަށް ހޮވިއްޖެނަމަ، އެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ކުރި ލިބޭ ކެންޑިޑޭޓަކު  (ނ)

ނޑައަޅާނީ އެއްވަރުވި ކެންޑިޑޭޓޫންގެ މެދުގައި ގުރުއަތު ލައިގެންނެވެ . ކަ
. ވޯޓުލައިނިމޭތާ ހަތަރު ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ވޯޓުގުނައި ނިންމައި، ނަތީޖާ އިޢުލާން ކުރެވޭނެއެވެ (ރ)
. ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ޓީވީ، ރޭޑިއޯ އަދި ދުވަހު ނޫސްތަކުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން ދެނޫހެއްގައި އިޢުލާންކުރެވޭނެއެވެ (ބ)
 

   ދިމާވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުން-  14
 

.  މި އިންތިޚާބު ހިނގަމުންދާއިރު މިއުޞޫލުގައި ބަޔާންވެގެންނުވާ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެެެއް ޙައްލުކުރާނީ މި އޮފީހުންނެވެ
 

 _____________________
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