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 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލު 
 މާލެ،   

 ދިވެހިރާއްޖެ.
 

 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު  ކުރުމު ގެ  ގަވާއި ދު 

 

  ގެ( ޤާނޫނު ގެފަންނު ޤާނޫނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ )  5/2019ނަންބަރު ޤާނޫނު މިއީ، )ހ(  .1 ނަން  ތަޢާރުފާއި

އެގްޒެކެޓިވް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުްނސިލުގެ ،ދަށުން ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގެ 11

 ތަކާއިދުގަވާއި އެންމެހައިކުރަންޖެހޭ  ޢަމަލު ކުރުމުގައި ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން އިްނތިޚާބު

 .ވެދެގަވާއި ބަޔާންކުރާ ކަނޑައަޅައި ކަންކަން

އަްށ ކޮމިޓީ އެގްޒެކެޓިވް ކައުންސިލުގެ ބާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ" ކިޔާނީ ދަށްގަވާއި މި )ށ(  

 .އެވެ" ދުަގވާއި ގެކުރުމުއިންތިޚާބު މެންބަރުން

އިންިތޚާބީ ކޮމިޓީ 
 އެކުލަވާލުން 

ބާއްާވ  ކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް މެންބަުރްނ އިންތިޚާބު  .2

ޤާނޫނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 2019/5ބޭއްުވމަށްޓަކައި ޤާނޫނު ނަންބަރު އި އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށްޓަކަ

 ކޮިމޓީއެްއ  ބެހޭއިންތިޚާބާ( ގެ ަދށުްނ ގަވނަ މާއްދާގެ ) 7ފަންނުގެ ޤާޫނނު( ގެ 

 ލަންވާނެވެ.އިބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީން އެކުލަވަ
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 ަޙްއޤު ދިނުުމގެ ވޯޓު

 ވަކީލުން  ލިބިފަިއވާ

ބާއްވާ އިންތިޚާބުގަިއ  ުކރުމަށް ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ޮކމިޓީއަށް މެންބަރުން އިްނތިޚާބު  .3

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ  2019/5ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލެއް" ގެ ގޮތުގައިޤާނޫނު( ގައި "ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ މަސައްކަތް ނު

 ގެ މެންބަރުންަނށެވެ.ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަކީލުންކަމުގައި ނުވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލު

 ަޙްއޤު ދިނުުމގެ ވޯޓު

 ވަކީލުްނގެ ލިބިފަިއވާ
 ރަިޖސްޓަރީ 

 އިޢުާލނު  އެކުލަވައިލުމާއި ރަޖިސްޓަރީ ގެވަކީލުން  ލިިބފައިވާ ޙައްޤު ދިނުމުގެ ވޯޓު )ހ(  .4

 ޢަމަލު  އިންތިޚާބުގައި ކޮމިޓީގެ އެގްޒެކެޓިވް ކަުއްނސިލުގެ ބާ ގުޅޭގޮތުން ކުރުމާ

 އާއި ( ޤާނޫނު  ަފންނުގެ ޤާނޫނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 2019/5 ަނންބަރު ޤާނޫނު ކުރަންވާނީ

 .މަތިންނެވެ ގޮތުގެ ކަނޑައަޅައިފައިވާ  ގައިދުގަވާއި މި

 ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ރަޖިސްޓަރީ ވަކީުލންގެ ޤާނޫނީ ިލބިފަިއވާ ޙައްޤު ދިނުމުގެ ވޯޓު )ށ(  

  އަދި. ވާނެއެވެ ކުރަން އިޢުލާނު އާންމުކޮށްބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީން 

 ން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބާ ކައުންސިލު ފުރުޞަތު ހުށަހެުޅމުގެ ޝަކުވާ ލިސްޓަށް މި

 .ދޭންވާނެއެވެ

 އިންިތޚާބަށް
 ކުރިމަތިލުމަށް

 އިޢުލާންކުރުން 

ޓީގެ މެންބަރުންގެ މަޤާމުގެ މުއްދަތު )ދައުރު( ހަމަވާްނ ބާ ކައުންސިލްގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމި  (ހ)  .5

)ދިހައެއް( ދުވަހުެގ  10)ނުވަދިަހ( ދުަވހަށް ވުމުން، ގިނަވެެގން  90 ގިނަވެގެން

  ހުޅުވިއްޖެކަން  ފުުރޞަތު އެ މީހުންަނށް އެދޭ ތިުލމަށްކުރިމަ އިންތިޚާބަށްތެރޭގައި 

މެންބަރުންެގ  ައދި އެ .ކުރަންވާނެއެވެ އިޢުލާނު ައްނގައިޢާންމުކޮށް  ބާ ކައުންސިލުން

ގެ ކުރިްނ މުދުވަހަށްވު)ވިހި(  20މަޤާމުގެ މުއްދަތު )ދައުރު( ހަމަވާން ގިނަވެގެން 

 ވާނެއެވެ. ޚާބު ބާއްވަންއިންތި
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 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީން މަޤާެމއް ހުސްވެއްޖެނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުެގ  (ށ)  

ުބ އެމަޤާމެއް ހުސްވާ ޚާއިންތިބާއްވާ  ހުސްވާ މަޤާމަށް މީހަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް އެ

ވާނެެއވެ. އަދި އިންތިޚާބަްށ  )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބާއްވަން 30ފެށިގެން  ދުވަހުން

ޢާންމުކޮްށ  ބާ ކައުންސިލުންޅުވިއްޖެކަން ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ މީހުންނަށް އެ ފުރުޞަތު ހު

 ކުރަންވާނެއެވެ. އަންގައި އިޢުލާނު

 އިޢުލާނުގައި ކުރާދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުްނ  ދަށުން ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި (ނ)  

 :ޖެހޭނެއެވެ ހިަމނަން މަޢުލޫމާތު އަންނަނިވި

 .މަޢުޫލމާތު އިތުރު އިންތިޚާބަކާބެހޭ އެ ކަމާއި، އިންތިޚާބެއް ކޮން އެއީ  .1   

 .މުއްދަތު ދެވޭ ކުރިމަތިލުމަށް އިންތިޚާބަށް  .2   

 .ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާންޖެހޭ މީހުންގައި  ކުރިމަތިލާ އިންތިޚާބަށް  .3   

 ތަކެތީގެ  މަޢުލޫމާތުތަކާއި  ހުށަހަޅަންޖެހޭ މީހުން  ކުރިމަތިލާ އިންތިޚާބަށް  .4   

 .ތަފުސީލު

 ތަކެތި މަޢުލޫމާތުތަކާިއ، ހުށަހަޅަންޖެހޭ މީހުން ކުރިމަތިލާ އިންތިޚާބަށް  .5   

 .ވަގުތު ތާރީޚާއި ތަނާިއ، ހުށަހަޅަންޖެހޭ

 ގޮތުން ލެއްގެޞޫއު ންމުއާ ގަޑިއާއި، ނަގާ ވޯޓު  ތާރީޚާއި، ބާއްވާ ނެގުން ވޯޓު  .6   

 .ގަޑި ފަށާ ގުނަން ވޯޓު  ގަޑިއާއި، ނިންމާ ވޯޓުނަގައި

 .ތާރީޚު  ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކުރުމަށް އިޢުލާނު ނަތީޖާ ރަސްމީ ވޯޓުގެ  .7   
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  އިޢުލާނުގައި، ކުރާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުން  ދަށުން( ހ) މާއްދާގެ މި (ރ)  

 ޤާނޫނީ އެދޭ ކުރިމަތިލުމަށް އިންތިޚާބަށް ކޮމިޓީގެ އެގްޒެކެޓިވް ކައުންސިލުގެ ބާ

 މަދުވެގެްނ  ހުށަހެޅުމަށް ކައުންސިލަށްދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ  އެދި އެކަމަށް ވަކީލުންނަށް

 .ދޭންވާނެއެވެ މުއްދަތެއް ދުވަހުގެ)ތިނެއް(  3

 ބާ ދިވެިހާރއްޭޖގެ
 ކައުންސިުލގެ

 ކޮމިީޓގެ އެްގޒެކެޓިވް

 ވޯޓު  އިންިތޚާުބގައި
 ދިނުމަށްޓަަކއި

 ރަިޖސްޓަރީކުުރން 

ކުރުަމްށ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް މެްނބަރުން އިންތިޚާބު (ހ)  .6

 ވޯުޓުލން  ވަކީލުން، ާޤނޫނީ ލިބިފައިވާ ޙައްޤު ދިުނމުގެ ޯވޓު އިންތިޚާބުގައިބާއްވާ 

 އެ ނަަމ، ބޭނުންވާ ވޯޓުާލން ތަނަކަށް އެހެން ފިަޔވައި ސިޓީ މާލެ ދުވަހު، އޮންނަ

 ޢިއުލާނު  ންދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލު ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ވޯޓުލުމަށް ތަނަކަށް

ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ތަނަކަްށ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ  އެދި ރީވުމަށްރަޖިސްޓަ ކުރުމުން

 .ވާނެއެވެ ހުށަހަޅަން

ކުރުަމްށ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް މެްނބަރުން އިންތިޚާބު (ށ)  

 ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި ވޯޓުލުމަށް އިންތިޚާބުގައިބާއްވާ 

 .ދޭންވާނެއެވެ މުއްަދތެއް ދުވަހުގެ)ތިނެއް(  3މަދުވެގެން  ވުމަށްޓަކައި، ޖިސްޓަރީރަ

ކުރުަމްށ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް މެްނބަރުން އިންތިޚާބު (ނ)  

 ،ރަޖިސްޓަރީ ވަީކލުންގެ ާޤނޫނީ މުެގ ޙައްޤު ލިބިފައިވާޯވޓުލު އިންތިޚާބުގައިބާއްވާ 

 ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ( ތިނެއް) 3 ގިނަވެެގން ފެށިގެން ދުވަހުން  އިޢުާލންކުރާ އިންތިޚާބަށް

 ކުރެވޭ ންުމކޮށް އިޢުލާނުއާ މިގޮތުން، އަދި. ކުރަންާވެނއެވެއިޢުލާނު ކޮށް ންމުއާ

ހުގެ މުއްދަެތްއ ދުވަ( ދޭއް) 2 މަދުވެގެން ފެށިގެން  ދުވަުހން ޢުލާނު ކުރާއި ރީރަޖިސްޓަ

 .ދޭންވާނެއެވެ ހުށަހެޅުމަށް ޝަކުވާ ރަޖިސްޓަރީއަށް މި
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 ހުށަހަޅާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލަށް ޝަކުވާ ބަޔާންކުރާ ގައި( ނ) މާއްދާގެ މި (ރ)  

 އެ ކައުންސިލުންބާ  ތެރޭގައި ގަޑިއިރު( ސައުވީސް) 24ވަގުތުން ފެށިގެން 

 .ދޭންާވނެއެވެ ޖަވާބު ހުށަހެޅުމަކަށް

 އެ ފަރާތަކުން، ހިތްހަމަނުެޖހޭ ނިންމުމަކާމެދު ބަޔާންކުރާ ގައި( ރ) މާއްދާގެ މި (ބ)  

 ހައިކޯޓަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތެރޭގައި ގަޑިއިރުގެ ( ސައުވީސް) 24 ނިންމާތާ ނިންމުން

 . ހުށަހެޅިދާނެއެވެ އެމައްސަލައެއް

 ވާދަކުރާ  ިއންތިޚާބުގައި އެކުލަވައިލުމަށްފަހު، ލިސްޓު ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި މި (ޅ)  

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފުރުޞަތު ސޮއިކުރުމުގެނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓުެގ މަންދޫބު  ކެނޑިޑޭޓުން

 .ދޭންވާނެއެވެ ބާ ކައުންސިލުން

 އަނބުރާ ނަން

 ގެްނދިއުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް މެންބަުރން އިންތިޚާބުކުރުމަްށ  )ހ(  .7

 ގެންދަން  އަނބުރާ ނަން  އޭނާގެ ވަކީލަކު ިއފައިވާކުރިމަތިލަ އިންތިޚާބަށް ބާއްވާ 

 ނަންަތއް  ވަކީލުންގެ ޤާނޫނީ ލައިފައިވާ ކުރިމަތި އިންތިޚާަބށްއެ  ނަަމ، ބޭނުންވެއްޖެ

 އަނބުރާ  ނަން ވަކީެލއްގެ އެ ކުރިން އިުޢލާނުކުރުމުގެ ތަރުީތބުކޮށް ،ގުރުއަތުލައި

 .ގެންދެވިދާނެއެވެ

ގައި މިހެން އޮތް ކަމުގައިވިޔަސް، ވޯޓް ކަރުދާސް ޗާޕުކުރުމުގެ ކުރިން ގެ )ހ( މިމާއްދާ )ށ(  

ހުށަހަޅައިިފނަމަ، އިންތިޚާަބްށ ކެންޑިޑޭޓަކު ނަން އަނބުރާ ގެންދަްނ ބޭުންނވެގެން 

ފައިވާ ވަކީލުންގެ ނަންތައް ގުރުއަތުލައި ތަރުީތބުކޮށްފައިވާ ގޮތަްށ އިކުރިމަތިލަ

ވޯުޓ ަވކީލެއްގެ ނަން  )ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަަރށް( ބަދަުލ ނާންނާޭނ ގޮތުގެމަތިްނ އެ

ޒެކެޓިވް ތިޔާރު ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްއުނިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ އިޚުކަރުދާހުން 

 ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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 ކައުްނސިލުގެ ބާ

 ކޮމިީޓގެ އެްގޒެކެޓިވް
 ވޯޓު އިންިތޚާުބގައި

 ބަހައްޓާނެ ފޮށި
 ތަންތަން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް މެންބަުރން އިންތިޚާބުކުރުމަްށ  (ހ)  .8

 .ތަންަތނުގައެވެ އަންނަނިވި ަބހައްޓާނީ ވޯޓުފޮށި އިންތިޚާބުގައިބާއްވާ 

 ސިޓީ މާލެ  .1   

  ދަށުން  ގެ( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 6 ގެދުގަވާއި  މި ފިޔަވައި، ސިޓީ މާލެ  .2   

 ރަޖިސްަޓރީވެފައިވާ  ވަކީުލން( ފަހެއް) 5 މަދުވެެގން ވޯޓުލުމަށް އެރަށެއްގައި އެ

 .ރަށެއްގައި ކޮންމެ

 ރީ ރިއުޅޭ ރަށްރަށް ފިޔަވައި، އެހެން ރަށެއްގައި  ވޯޓްލުމަށް ރަޖިސްޓަމީހުން ދި (ށ)  

ކޮށްފައިވާނަމަ، އެރަށެއްގައި ވޯޓް ފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ިނންމާީނ އެރަށެއްގައި ވޯޓްލާ 

މަރުކަޒެއް ޤާއިމުކޮށް ވޯޓްލުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސެން އޮތްތޯ ބެލުމަށްަފހުގައެވެ. 

އެތަނެއްގައި ވޯޓުލުަމށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރި މީހުްނ ނެތްަނމަ،  އެއިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސެން

މާލޭގައި ހުންނަ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ވޯޓުލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވޯޓުލާ މީހުންގެ 

 .ވެރަޖިސްޓަރީ އަށް ބަދަލު ކުރެވޭނެއެ

 ކުރާ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުން ދަށުން ގެ( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 5 ގެދުގަވާއި މި   .9 ތާީރޚް  ނަގާ ވޯޓު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާބ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް މެންބަުރްނ  އިޢުލާނުގައި،

 އިންތިޚާބަށް ތާރީޚަކީ، ކަނޑައަޅާ ބޭއްވުމަށް އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާއްވާ  އިންތިޚާބު

 ތުގެމަތިން ގޮ އިވާމާއްދާގަ ވަނަ 13 ގެދުގަވާއި މި ނަންތައް މީހުންގެ ކުރިމަތިލާ

 ފެށިގެން  ދުވަހުން އިޢުލާނުކުރާ އަންގައި ންމުކޮށްޢާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުން

 ތާރީޚަކަށް ަކނޑައެޅޭ އޮންނަޮގތަށް މުއްދަތު ދުވަުހގެ( ދޭއް) 2 މަދުވެގެން

 .ވާންޖެހޭނެއެވެ
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  އިންިތޚާބަށް

 ކުރިމަތިލާ
 ހުްނނަން ވަކީލެްއގައި

 ޝަރުޠުަތއް  ޖެހޭ

ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސްކަމުެގ  ގެކައުންސިލު ބާ ގެދިވެހިރާއްޖޭ (ހ)  .10

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 5/2019 ަނންބަރު ޤާނޫނު ިކަބއިގައި،މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ 

 ޝަރުޠުތައް  ކޮްށފައިވާ ބަޔާން ދާގައިމާއް ވަނަ 8 ގެ( ޤާޫނނު ފަްނނުގެ ޤާނޫނީ

 .ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ

  ވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސާއި ނާއިބު ރައީސް ފިޔަވައި، ދި ކައުންސިލުގެ ބާ ވެހިރާއްޖޭގެދި (ށ)  

 މެންބަރުންގެ ( އެއްހަ ) 6 އިންތިޚާބުކުރެވޭ ކޮމެޓީއަށް އެގްޒެކެޓިވް ކައުންސިލުގެ ބާ

 ގެ ( ޤާޫނނު ފަންނުގެ ޤާނޫނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 5/2019 ނަްނބަރު ޤާނޫނު  ކިބައިގައި،

 .ފުރިހަމަވާންާވނެއެވެ ޝަރުޠުތައް ކޮށްފައިވާ ބަޔާން މާއްދާގައި ވަނަ 10

  އިންިތޚާބަށް

 އެދި ކުރިމަތިލުމަށް
 ހުށަހެޅުން 

 ދިވެހިރާއްޭޖެގ  ިއޢުލާނު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ  ވަނަ 5 ގެދުގަވާއި މި (ހ)  .11

 އިންތިޚާަބށް  މީހުން، އެދޭ ކުރިމަތިލުމަށް އިންތިޚާބަށް ކުރުމުން، ބާ ކައުންސިލުން

ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ތަނަކަްށ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ  ތަެކތި މަޢުލޫމާތާއި ކުރިމަތިލުމާބެހޭ

 .ވާނެއެވެ ހުށަހަޅަން

 އަންނަނިވި  ހުށަހަޅާއިރު، އެދި އެކަމަށް  ވަކީލަކު އެދޭ ކުރިމަތިލުމަށް އިންތިޚާބަށް (ށ)  

 .ހިމަަނންވާނެއެވެ ތައްމަޢުލޫމާތު

 .ނަން ފުރިހަމަ  .1   

 .ތާރީޚު އުފަން  .2   

 .ނަންބަރު ކާޑުގެ އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި  .3   

 (.އެނގޭގޮތަށް އެޑްރެސް ރަށާއި  އަތޮޅާއި) އެޑްރެސް ދާއިމީ  .4   

 (.އެނގޭގޮތަށް އެޑްރެސް ރަށާއި އަތޮޅާއި) އެޑްރެސް ދިރިއުޅޭ މިހާރު  .5   
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 .އެޑްރެސް މެއިލް އީ  .6   

 ެއދޭމީހާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް އިންތިޚާބަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުން  .7   

 ގުޅޭނެ ) އެޑްރެސް ރަސްމީ ފޮނުވާނެ  އެންުގންތައް ލިޔެކިޔުމާއި ފޮނުވަންޖެހޭ

 (.ނަންބަރާއެކު ފޯނު

 އިންިތޚާބަށް
 ކުރިމަތިލުމަށް

 ހުށަހަޅާ
 މަޢުލޫމާތާއެކު

 ތަކެތި  ހުށަހަޅަްނޖެހޭ

 އެދޭމީހާ  ުކރިމަތިލުމަށް އިންތިޚާބަށް ގޮތުގެމަތިން މާއްދާގައިވާ ވަނަ 11 ގެދުގަވާއި މި (ހ)  .12

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ތަކެތި އަންނަނިވި  މަޢުލޫމާތާއެކު ހުށަހަޅާ

 .ކޮޕީއެއް ކާޑުގެ އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި  .1   

 .ކޮޕީއެއް ހުއްދައިގެ ކުރުމުގެ ވަކާލާތު ދިވެހިރާއްޖޭގައި  .2   

 .ފޯމު ސާފުކުރާ  ރިކޯޑު ދަރަނީގެ ކުށާއި  .3   

 ގަސްތުކުރާ  ބޭުނންކުރުމަށް ނިޝާނެއް  ޚާްއޞަ އިންތިޚާބުގައި ވަކީލަކު އެ  .4   

 .ނިޝާން އެ ނަމަ،

 ފޯމެޓްގައި. JPEGޕާސްޕޯޓު ސައިޒުގެ ފޮޓޯ އަދި ފޮޓޯގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ،   .5   

 ބާ ދިވެިހާރއްޭޖގެ
 ކައުންސިލް

 ކޮމިީޓގެ އެްގޒެކެޓިވް
  އިންިތޚާބަށް

 ކުރިމަތިލައިަފިއވާ

 ނަން މީހުްނގެ
 އިޢުލާނުކުރުން 

 ކުރާ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުން ދަށުން ގެ( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 5 ގެދުގަވާއި މި (ހ)  .13

 ފެށިގެން  ތާރީޚުން ހަމަވާ  މުއްދަތު ދީފައިވާ މަށްކުރިަމތިލު އިންތިޚާބަށް އިޢުލާނުގައި

 ކެންޑިޑޭޓުންގެ  ކުރިަމތިލި އިންތިޚާބަކަށް ތެރޭގައި، ދުވަހުގެ ( ިތނެއް) 3 ގިނަވެގެން

   އިޢުލާނުކޮްށ، އާްނމުކޮށް ދިެވހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުން ގޮތަްށ، އެންޭގނޭ ލުޞީތަފު

 .ކުރަންވާނެެއވެ ޝާއިޢު އިޢުލާނު އެ
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 ކެންޑިޑޭޓުންގެ  އިޢުލާނުކުާރއިރު، ނަންތައް ކެްނޑިޑޭޓުންގެ ދަށުން ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި (ށ)  

 މީހުންގެ ފުރިހަމަވާ ޝަރުޠު ކުރިމަތިލުމުގެ އިްނިތޚާބަށް ތަރުީތބުކުރާނީ، ނަންތައް

 އިންތިޚާަބށް  ބާއްަވންވާނީ ގުރުއަތުލުން ނަގާ މިގޮތުން. ލައިގެންނެވެ ގުރުއަތު މެދުގައި

 އިންތިޚާބަށް  އަދި. ހާޒިރުގައެވެ މަންދޫބުންގެ މީހުންގެ އެ ނުވަތަ މީހުން ކުރިމަތިލި

ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ނަމަ، ހާޒިރުނުވެއްޖެ  މަންދޫބެއް މީެހއްގެ އެ ނުަވތަ މީހަކު ކުރިމަތިލި

 ތިޔާރުއިޚު ގުުރއަތުލުމުގެ ހާޒިރުގައި މަންދޫބެއްގެ ޢައްޔަނުކުރާ  ބާ ކައުންސިލުން

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 .ގެންވެއެވެލިބި ބާ ކައުންސިލަށް

 

 

 ޙައްޤު ވޯޓުލުމުގެ
 ވަކީލުންގެ ލިބިފައިވާ
 އެކުލެވޭ މަޢުލޫމާތު
 ކޮޕީއެއް ލިސްޓުގެ

 އިންތިޚާބަށް
 ކުރިމަތިލަިއފައިވާ
 ކެންޑިޑޭޓުންނަށް

 ދޫކުރުން

 ވޯޓުލުމުގެ  އިންތިޚާބުގައި އެދިއްޖެނަަމ، އެކަމަށް ފަރާތަކުން ފައިވާއިކުރިމަތިލަ އިންތިޚާބަށް  .14

އެފަރާތަކަށް  ކޮޕީއެއް ލިސްޓުގެ އެކުލެވޭ މަޢުލޫމާތު ވަކީުލންގެ ޤާނޫނީ ލިބިފައިވާ ޙައްޤު

 .ދޫކުރަންވާނެއެވެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުން
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 ޙަރަކާތްތެރިވެވޭނީ މޮނިޓަރކުރުމަށް މަސައްކަތް ޯވުޓގުނުމުގެ ވޯޓުލުމާއި އިންތިޚާބުގައި  .15 މޮނިޓަރުން 

 ސްޓޭޝަން ޓީވީ/ރޭޑިއޯ ކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ ކޮމިޝަނުގައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް

 ދަށުން  ގެ( ޤާނޫނު ތަކެތީގެ ފަދަ  މަޖައްލާ ނޫސް) 47/78 ަނންބަރު ޤާނޫނު ތަކުންނާއި،

. މީހަކަށެވެ( ދޭއް) 2 ގިަނވެގެން ތަނަުކން ޮކންމެ މަަޖއްލާތަކުން، ނޫސް ކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ

 މަޢުލޫމާތު  މޮނިޓަރުންގެ ރަކާތްތެިރވާޙަ ގޮތުގައި ޮމނިޓަރުން އިންތިޚާބުގައި މި އެގޮތުން

 ގައި ކައުންސިލު އެ ފޮނުވައިގެން،ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ތަނަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ 

 .ކުރަންވާނެއެވެ ރަޖިސްޓަރީ

 ކެންޑިޑޭޓުންގެ

 މަންޫދބުން 

 ކަންތައްތައް  ވޯޓުގުނުމުގެ ވޯޓުނެގުމާއި، ދުވަހު އޮންނަ ނެގުން ވޯޓު ވެސް  ކެންޑިޑޭޓަކަށް ކޮންމެ  .16

 ޢައްޔަނު  މަންޫދބު( އެކެއް) 1ކޮންމެ ވޯުޓ ފޮށްޓަަކށް  ބެލުމަްށ، ނުިހނގާގޮތް ހިނގާ

 .ކުރެވިދާނެއެވެ

 ވޯޓަކީ، ކޮންމެ އޮންނަ ގޮތަކަށް ތެރެއިން ގޮތްތަކުގެ މިވާ  ތިރީގައި ގުނުމުގައި ވޯޓު   .17 ވޯޓު ބާޠިލު

 .ވޯޓެކެވެ ބާޠިލު

 އެހެން  ނޫން ވޯޓުކަރުދާސް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުން  .1   

 .ވޯޓު ދީފައިވާ ކަރުދާހެއްގައި

 .ވޯޓު ނުވާ ޖަހައިފައި ފާހަގައެއް އެއްވެސް  .2   

 .ޖަހާފައިވާ ވޯޓު( ނޫން އެހެން ފާހަގައެއް ރަނގަޅު ފާހަގަ )  .3   

 ދިމާގައި ނަމާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ގިނަ ދަދަށްުވރެޢަ ކުރަންޖެހޭ އިންތިޚާބު  .4   

 .ކަރުދާހެއް ވޯޓު ކޮންމެ އޮންނަ ޖަހައިފައި ފާހަގަ ރަނގަޅު
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 ދީފައިވާ  ނޭނގޭގޮތަށް ކަށަވަރުކުރަން ކެންޑިޑޭޓެއް ވަކި  ދޭ ވޯޓު  މީހާ ދޭ ވޯޓު  .5   

 .ވޯޓު

 ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުން ވޯޓުގެ ނަތީޖާ އިޢުލާން ކުރުމަށްފަުހ، އެ ނަތީޖާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ   .18 ަނތީޖާ  ވަގުތީ

ބާ ކައުންސިލަށް ފޮނުވުމުްނ،  ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގެ ނަތީޖާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ލަސްނުޮކްށ 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުން ވަގުތީ ނަތީޖާ އިޢުލާން ކުރަންާވނެއެވެ.

 ނަތީޖާ ރަްސމީ
 ގެޒެޓުަގއި

 ޝާއިޢުކުަރންޖެހޭ

 މުްއދަތު 

 ތެރޭގައި ދުވަހުގެ( ތިނެއް) 3 ިގނަވެގެން ފެށިގެން ުދވަހުން ބާއްވާ ވޯޓުލުން އިންތިޚާބުގެ  .19

 ސަރުކާރުގެދިވެހި ިއޢުލާނުކޮށް އާންމުޮކށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުން ނަތީޖާ ރަސްމީ

 .ކުރަންވާނެއެވެ ޝާއިޢު ގެޒެޓްގައި

 ބާ ދިވެިހާރއްޭޖގެ
 ކައުންސިުލގެ

 އެްގޒެކެޓިވް

 ހޮޭވގޮތް  ކޮމިޓީއަށް

 ،މެންބަރަކު އިްނތިޚާބުވާނީ، އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބުގައި،  .20

 .ކެންޑިޑޭޓެވެ ލިބޭ ވޯޓު ވަކީލުންގެ  ޢަދަދެއްގެ ގިނަ އެންމެ

 އިންިތޚާުބގެ

 އިތުުރބުެރއް

 ބާްއވަްނޖެހުން 

 ވޯޓު  ޢަދަދެއްގެ ގިނަ އެންމެ ތެރެއިން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ާވދަކުރި މެންބަރުކަމަށް ،އިންތިޚާބުގައި  .21

 ނަތީޖާ ރަސްމީ އިންތިޚާބުގެ އެ ،ކަމުގައިވާނަމަ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ގިނަ އެކަކަށްވުރެ ލިބުނީ

  ،ތެރޭގައި ދުވަހުގެ( ތިނެއް ) 3 ގިނަވެގެން  ފެށިެގން ތާރީޚުން ކުރާއިޢުލާނު

ވޯޓް ނެގުމުގެ  މެދުގައި ކެންޑިޑޭޓުންގެ އެއްވަރުވި ލިބިގެން ވޯޓު  ގިނަ އެންމެ މަޤާމަކަށް އެ

 ކަނޑައެޅިފައިވާ  ަމޤާމުތަކަކަށް ނުވަތަ މަޤާމަކަށް އެ އަދި .ބާއްަވން ވާނެއެވެ ބުރެއް އިތުރު

 ާދންވާނެއެވެ. ނަގަމުން ވޯޓު މިގޮތުގެމަތިން ހޮވެންެދން  ކެންޑިޑޭޓުން ޢަދަދަށް

 ކެންިޑޑޭޓަކު އެއް

 ކުރިމަތިލުން 

އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިީލ އިންތިޚާަބށް ކުރިމަތިލުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަަމވިއިރު ، ގައިއިންތިޚާބު  .22

ކެންޑިޑޭޓެއް ނަމަ، އެމީަހކު އެމަޤާމަށް ހޮވޭނީ އިްނތިޚާބުަގއި ލާފައިވާ ޞައްޙަ ވޯޓުގެ  އެންމެ

 އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.  މިގޮުތން ނަގާ ވޯޓު ނަގާނީ ފެްނނަ ނުފެްނނަ ވޯޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
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 ހުށަހަޅަން  ޝަކުވާ ގުޅިގެން  ކަމަކާ އެއްވެސް ިއްނތިޚާބުގެ ހިނގަމުންދާއިރު، އިންތިޚާބު (ހ)  .23 ހުށަެހޅުން  ޝަކުވާ

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުން ނިޒާމެއް ހުށަހެޅޭނެ ޝަކުވާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ

 .ޤާއިމްކުރަންޖެހޭނެއެވެ

 ކުރިމަތިލުމަށް  ިއންިތޚާބަށް ބެލުމަށް، ކުވާތައްޝަ ބަޔާންުކރާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި (ށ)  

 ކޮމިޓީއެއް އެކުލެވޭ މައްޗަށް މެންބަުރންގެ( ިތނެއް) 3 ކުރުމާއެކު، އިޢުލާނު

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 .އުފައްދަންވާނެެއވެ ބާ ކައުންސިލުން

 ޝަކުވާއަކާ ހުށަހެޅި ިދވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލަށް ދަށުން ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި (ނ)  

 ހިތްހަމަ  ިންނމުމަކާމެދު ނިންމި ކޮމިޓީން ބަޔާންކުރާ ގައި( ށ) މާއްދާގެ މި ގުޅިގެން

 މައްސަލައާމެދު  އެ ނަމަ، ނުޖެހޭ ހިތްހަމަ ނަތީޖާއާމެދު އިްނތިޚާބުގެ ނުވަތަ ނަމަ، ނުޖެހޭ

 .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ ހައިކޯޓަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަފރާތަކުން އެ އެދި ނިންމައިދިނުން ގޮތެއް

 ކަރުާދސް ވޯޓު
 ނައްަތއިލުން 

 ކަރުދާސްތައް ވޯޓު ބޭނުންކުރި އިންތިޚާބުގައި ތެރޭގައި ުދވަހުގެ( ހަތެއް) 7 ނިމޭތާ އިންތިޚާބު  .24

 .ވާނެއެވެ ނައްތައިލަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުން

 ދަށްަގވާއި  މި

 ފެށުން  ޢަމަލުކުރުން

 ތާރީޚުން ޝާއިޢުކުރާ ގެޒެޓުގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ ދުގަވާއި މި ޢަމަލުކުރަންފަށާީނ، ދަށްގަވާއި މި  .25

 .ފެށިގެންނެވެ

 ދިެވހިރާއްޖޭގެ  ނިންމާނީ އެކަމެއް  ދިމާވެއްޖެނަމަ، ކަެމއް ނެތް ގައިދުގަވާއި މި  .26 

 .ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީންނެވެބާ 
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 ލަފުޒުތަކާއި

 މާނަ  ޢިބާރާތްތަުކގެ

 ހިނދަކު؛ ނުވާހާ ބަޔާންކޮްށފައި ގޮތަކަށް އެހެން ކަނޑައެޅިގެން ގައިދުގަވާއި މި (ހ)  .27

ބާ ކައުންސިލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، " ނުވަތަ" ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލް"

ގެ ދަށުްނ ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނު) 5/2019ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

 ބާ ކައުންސިލަށެވެ. ވެހިރާއްޖޭގެދި އުފެދިފައިވާ

 5/2019" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ"   

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގެ ދަުށން އުފެދިަފއިވާ ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ަފންނުެގ ޤާނޫނު)

 ށެވެ.ގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަބާ ކައުންސިލު

 ދީފައިވާ  ހުށަހެޅުމަށް ތަކެތި ކުރުމަށާއި ކަންތައްތައް އެކިއެކި ބުނެފައިވާ ގައިދުގަވާއި މި (ށ)  

 .ހިމެނޭނެއެވެ ދުވަސްތައް ބަންދު ސަރުކާރު ގުނުމުގައި މުއްދަތު

 ނުވަތަ ހިނދަކު އިބަޔާންކޮށްފައިނުާވހަ  ގޮތަކަށް އެހެން ކަނޑައެޅިގެން ގައިދުގަވާއި މި (ނ)  

  ޢިބާާރތްތައް  ނުވަތަ ލަފުޒުތައް ގެނެސްފައިވާ މުފްރަުދކޮށް ިހނދަކު އިނުވާހަ ދޭހަ

 ގެނެސްފައިވާ  ޖަމްޢުކޮށް އަދި މާނައިގައި ޖަމްޢު ޢިބާރާތްަތކުގެ ނުވަތަ ލަފުޒުތަކުގެ އެ

 މާނައިގައި މުފްރަދު ޢިބާރާްތތަކުގެ ނުވަތަ ލަފުޒުތަކުގެ އެ ޢިބާރާްތތައް ތަނުވަ ލަފުޒުތައް

 .ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ
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