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 ވެ.އެބުރާސްފަތި ދުވަހު

 ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ށް ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާ •

ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތަކީ، ކުރީ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 

ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަށް ގެ ކުރިންނެވެ. އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާ 12:00

ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެފަހު ވަގުތަކީ، ހިނގަމުންދާ ހަފުތާގެ  ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް

 ގެ ކުރިންނެވެ. 12:00ގެ މެންދުރު އަންގާރަ ދުވަހު 

 ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނުއްވާނީ  •
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މިއީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމަށްޓަކައި އުފައްދަންޖެހޭ   )ހ(  .1  ތަޢާރުފާއި ނަން 
ކައުންސިލްތަކަށް މެންބަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާުބ 

 )ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު( 2010/10ބޭއްވުމަށްޓަކައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 
  .ގެ ދަށުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހަދާ ގަވާއިދެވެ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  27ގެ 
  

  .އެވެ" ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު " މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ   )ށ(    
  

އިންތިޚާބު ހިންގައި 
  ބެލެހެއްޓުން 

ކަންތައްތައް ހިންގައި ބަލަހައްޓާނީ، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާބެހޭ އެންމެހައި     .2
  .އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންނެވެ

  
އިންތިޚާބާބެހޭ ލަފާދޭ 

  ޤައުމީ ކޮމިޓީ 
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާބެހޭ ގޮތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ ލަފާ   )ހ(  .3

ޓީއެއް އިލެކްޝަންްސ ދިނުމަށާއި، މަޝްވަރާކުރުމަށް އިންތިޚާބާބެހޭ ލަފާދޭ ޤައުމީ ކޮމި
  .ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އުފެއްދިދާނެއެވެ

  
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާބެހޭ ލަފާދޭ ޤައުމީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭނީ ތިރީގައިވާ   )ށ(    

  .ފަރާތްތައް ތަމްސީލުކުރާ މަންދޫބުންނެވެ

ނެރޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ތެރެއިން ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބަށް ކެންޑިޑޭޓުން  .1
  .ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތައް 

 .ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް .2

 .ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން .3

 .މޯލްޑިވްސް ޕޮިލސް ސަރވިސް .4

 .ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން .5

 .ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ .6

 .ސް މީިޑއާ ކައުންސިލް މޯލްޑިވް .7

 .މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން .8
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  .އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަްނ .9

 .ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް .10

ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ތެރެއިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން  .11
ނޑައަޅާ ޖަމްޢިއްޔާއެއް  .ކަ

  
ޤައުމީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަކީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ އިންތިޚާބާބެހޭ ލަފާދޭ  )ނ(    

  .ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ އޭނާގެ ޢާއިލީ މެންބަރަކަށް ވެގެންނުވާނެއެވެ
  

  :ތައް ޝަރުޠުއިންތިޚާބާބެހޭ ލަފާދޭ ޤައުމީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ   )ރ(    

  .ކަމުގައިވުންއަހަރު ފުރިފައިވާ ދިވެއްސެއް ) އަށާރަ( 18އުމުރުން  .1

 .ޖިނާޢީ ކުށެއްގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރެވެުމންދާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުން .2

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބަށް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރޭ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ތަމްސީލުކުރާ  .3
 .މަންދޫބަކީ އެޕާޓީއެއްގެ މެންބަރަކު ކަމުގައިވުން 

ްވސްއާއި، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑި .4
މޯލްޑިވްސް މީިޑއާ ކައުންސިލާއި، މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން، އެންޓި 
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ތަމްސީލުކުރާ މަންދޫބުންނަކީ އެ ތަމްސީލުކުރާ މުއައްސަސާއެއްގެ 

ލް ކުރާ މަންދޫބަކީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ތަމްސީ. މެންބަރަކު ކަމުގައިވުން
އެއޮފީހުގެ އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮސިކިއުޓަރުން ފެށިގެން މަތީ މަގާމެއްގެ މީހެއް 

 .ކަމުގައިވުން

ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ތަމްސީލުކުރާ މަންދޫބަކީ އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ  .5
 .އިސް ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން 

ކުރާ މަންދޫބަކީ އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރުން މޯލްޑިވްސް ޕޮިލސް ސަރވިސް ތަމްސީލު .6
 .ފެށިގެން މަތީ މަގާމެއް އަދާކުރާ މީހެއް ކަމުގައިވުން

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ތަމްސީލުކުރާ މަންދޫބަކީ ޑިރެކްޓަރުން  .7
 .ފެށިގެން މަތީ މަގާމެއްގެ މީހެއް ކަމުގައިވުން

ުނވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ އާއިލީ މެންބަރަކު  ންގެ މެންބަރެއްގެ ކޮމިޝަ އިލެކްޝަންސް .8
 .ކަމުގައި ނުވުން

 

ނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް މި ގަވާއިދުގެ   )ބ(     އިންތިޚާބާބެހޭ ލަފާދޭ ޤައުމީ ކޮމިޓީން ތަބާވާންޖެހޭ މިންގަ
  .ގައި ވާނެއެވެ) އެކެއް( 1ޖަދުވަލު 

  
ރާވައި ހިންގާނީ އިލެކްޝަންސް  އިންތިޚާބާބެހޭ ލަފާދޭ ޤައުމީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް  )ޅ(    

  .ކޮމިޝަނުންނެވެ
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ގައި ބުނެފައިވާ އިންތިޚާބާބެހޭ ލަފާދޭ ޤައުމީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިފައިވާ ) ހ(މި މާއްދާގެ   )ކ(    
ފަރާތްތައް ނޫން ފަރާތެއް އެ ކޮމިޓީގައި ހިމެނުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވެއްޖެ 

  .މިޓީގައި ހިމެނުން މި ގަވާއިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެހިނދެއްގައި އެ މެންބަރަކު އެ ކޮ 
  

ސިޓީ، އަތޮޅުތަކުގައި 
އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން 

  ބެލެހެއްޓުން 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ސިޓީ، އަތޮޅު އަދި ރަށްރަށާއި ރާއްޖެއިން   )ހ(  .4
ލޯކަްލ ' އެކުލަވައިލާފައިވާބޭރުގައި ބަލަހައްޓާނީ އެތަންތަނަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން 

ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ފޯކަލް ޕޮިއންޓުންނާއި ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންގެ އެހީތެރިން 
މަޖެއްސުމާއި ދެވޭ އުޖޫރައާއި އިނާޔަތްތަކާއި، އެފަރާތްތައް ޢައްޔަންކުރުމުގައި ބަލާނެ ހަ

ނޑު މާލެ ސިޓީގައި . ގެ ދަށުން ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަންކުރާ މީހުންނެވެ' މިންގަ
އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ކަމާބެޭހ 

  . ނެވެސެކްޝަންތަކުން 
  

  )ށ(    
  
  
  

ރަށު އިލެކްޝަންސް ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންގެ ބަދަލުގަިއ /އަތޮޅު/އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ސިޓީ
ރަށު ކައުންސިލުގެ އިސް އެހެން މުވައްޒަފަކު ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންނާއި އޭނާގެ /އަތޮޅު/ސިޓީ

އެހީތެރިންގެ ގޮތުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ހަމަޖެއްސުމުެގ 
 .ންސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެއިލެކްޝަ އިޚުތިޔާރު

  
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ) ހ(އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި މި މާއްދާގެ  )ނ(    

 އިޚުތިޔާރުފޯކަލް ޕޮއިންޓުންނާއި އޭނާގެ އެހީތެރިންގެ އަދަދަށް އުނިއިތުރު ގެނައުމުގެ 
  .ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ

  
ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރަށްރަށުގައި ދުވަހުން ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ އެންމެހައި   )ރ(    

ދުވަހަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން، އަތޮޅު އިލެކްޝަންސް ފޯކަލް ޮޕއިންޓް އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން 
ހިންގައި ބަލަހައްޓާނީ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ފޯކަލް 

  .ތަކެވެ ޕޮއިންޓުންގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަން ކުރާ ފަރާތް 
  

ތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤައުމެއްގައި، ލޯކަލް ކައުންސިލް ލާއިރު އެވޯޓުލާރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވޯޓު  )ބ(    
ކަން، އިލެކްޝަންސް ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރަންޖެހޭ ކަން އެންމެހައި

ދަށުން އެ ކަމަށް  ދުގެއަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން ހިންގައި ބަލަހައްޓާނީ މި ގަވާއިކޮމިޝަނުން 
  .ކޮމިޝަނުން އެޤައުމަކަށް އައްޔަންކުރާ ފޯކަލް ޕޮއިންޓެވެ އިލެކްޝަންސް

  
ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައިވެސް އަތޮޅު އިލެކްޝަންސް ފޯކަލް ޕޮއިންޓް މަސައްކަތް ކުރާނީ   )ޅ(    

ސިޓީތަކުގައި  ސިޓީ މާލެ ފިޔަވައި އެހެން . އެއަތޮޅެއްގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައެވެ
ރަށު އިލެކްޝަންސް ފޯކަލް ޕޮއިންޓް މަސައްކަތް ކުރާނީ މީހުން . ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައެވެ

އެހެންނަމަވެސް އިލެކްޝަންސް . ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައެވެ
މަސައްކަތް ކުރާގޮތަށް ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެހެން ތަނެއްގައި ފޯކަލް ޕޮއިންޓް 

 .ހުރަހެއް ނާޅައެވެ މި މާއްދާހަމަޖެއްސުމަށް 
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ވާއިރު މި ގަވާއިދުގެ ހަވާލުމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އައްޔަންކުރާ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން މަސައްކަތާ   )ކ(    
  .ކުރަންވާނެއެވެގައިވާ އިޤުރާރުގައި ސޮއި) ދޭއް( 2ޖަދުވަލު 

  
ރަށު އިލެކްޝަންސް 

  ޕޮއިންޓުގެ ދައުރުފޯކަލް 
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު  ބޭއްވުމުގައި ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސް އެރަށެއްގައި ކުރަންޖެހޭ   .5

އެންމެހައި ކަންކަން ކުރާނީ އަތޮޅު އިލެކްޝަންސް ފޯކަލް ޕޮއިންޓުގެ ލަފާގެ މަތިން، ރަށު 
  .އިލެކްޝަންސް ފޯކަލް ޕޮއިންޓެވެ 

  
ރަށު އިލެކްޝަންސް 
ފޯކަލް ޕޮއިންޓުގެ  

  އްޔަތާއި ޒިންމާ މަސްއޫލި

 ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.ރަށު އިލެކްޝަންސް ފޯކަލް ޕޮއިންޓުގެ ޒިންމާތައް ތިރީގައި   .6

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން، ރަށުގައި ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް، ޤާނޫނު  .1
 2010/10އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު ) އިންތިޚާބުތަކާބޭހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( 2008/11ނަންބަރު 

 އެކުލަވައިލާަފއިވާ އާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ) ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު (
ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް، އަތޮޅު އިލެކްޝަންސް ފޯކަލް ޮޕއިންޓު އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން، 

 .ހިންގައި ބެލެހެއްޓުންވިލަރެސްކޮށް، 

ވޯޓަރސް ލިސްޓަށް ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙުތައް ބަލައިގަނެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަންގަމުން  .2
އަދި ހުށަހެޅޭ ިއޞްލާޙުތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ގެނެސްފައިވޭތޯ ބަލައި . ގެންދިޔުން

ޝަންސް ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށް ލިސްޓު ޞައްޙަކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ކޮމިޝަނަށާއި އަތޮޅު އިލެކް
  .އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުން

ޤާނޫނީ ގޮތުން ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަންޖެހޭ ލިޔުންތަކާއި، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން  .3
ނޑައަޅާ ލިޔުންތައް ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުމުން ރަށުގައި ޢާންމުކޮށް ފެންނާނޭ  ޢާންމުކުރުމަށް ކަ

 . ންގޮތަކަށް ބެހެއްޓު 

ރަށުގައި ތިބި ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ލިސްޓު ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުމުން ރަށުގައި  .4
 . ޢާންމުކޮށް ފެންނާނޭގޮތަކަށް ބެހެއްޓުން

 ޕޮިލސް މޯލްޑިވްސް އިންތިޒާމުތައް ސެކިޔުރިޓީ ސަރަހައްދުތަކުގެ ވޯޓުލާ ންދާއިރު ލަމުވޯޓު .5
 .ހަމަޖެއްސުން ގުޅިގެން ސަރވިސްއާ

 އެ ޚިދުމަތް ގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލަކަށް ސިއްޙީ ފަރުވާ ދޭން ޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި، ލުމުވޯޓު .6
 .ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ފާސް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  .7
 .ންކުރުހަވާލުއުޞޫލުން ފާސް 

ނޑައަޅާފައިވާ ވޯޓު .8 ކީ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ގުނާ  މަރުކަޒުތަކަ ލާ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަ
މާއި ލުކޮށް އެމަރުކަޒުތައް ވޯޓުޔަގީންކުރެވޭނެ ތަންތަންކަން އިޢުލާންވޯޓުގުނައި ނަތީޖާ  ލައިވޯޓު

 .ގުނުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކުރުން

ނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، ވޯޓު ފޮށި  .9 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަ
ދޮށުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނޭ އޮފިޝަލުން  ހަމަޖެއްސުމުގައި، އަތޮޅު އިލެކްޝަންސް ފޯކަލް ޕޮިއންޓު 

މަސައްކަތް  އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ މީހުން ހޯދައި އެމީހުންނާ
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 .ކުރުން ހަވާލު

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައިގަނެ، ގަވާއިދުން އަތޮޅު އިލެކްޝަންސް  .10
އަދި އަތޮޅު ކޮންޕްލެއިންޓްސް ބިޔުރޯ . ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިޔުރޯ އަށް އަންގަމުން ގެންދިޔުން

އަތޮޅު އިލެކްޝަންސް ފޯކަލް ޕޮއިންޓު އުފެއްދުމުގެ ކުރިން، ހުށަހެޅޭ އެފަދަ މައްސަލަތަކާ މެދު 
 .އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން ޢަމަލުކުރުން

ރަށުގެ އިލެކްޝަންސް އޮފިޝަލުން ޓްރެއިނިންގ ލިބިގަތުމަށް، ޓްރެއިނިންގ ބާއްވާ  ތަނަކަށް  .11
 .ނުވަތަ ރަށަކަށް ފޮނުވުމާއި ގެނައުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން

 .މެހައި ތަކެތި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ރަށުގައި ބެލެހެއްޓުންވޯޓުފޮށިތަކާއި އިންތިޚާބާ ގުޅޭ އެން .12

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ވޯޓުފޮށިތަކާއި އެނޫންވެސް ތަކެތި ރައްދުކުރަންޖެހޭ ވަގުތަށް  .13
 .އެތަންތަނަށް ރައްދުކުރުން

ނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިަޔށް ފޮނުވު .14 މާއި، ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ އޮފިޝަލުން، ކަ
ކުރެވިފައިވާ ޒިންމާ އަދާކުރޭތޯ ހަވާލުއޮފިޝަލުން ގަޑިއަށް ހާޒިރުވިތޯ ބެލުމާއި، އެމީހުންނާ 

 .ބެލުން

އި ނިމި ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް ވަގުތީ ނަތީޖާ ޝީޓު ފޮނުވަންޖެހޭ ތަންތަނަށް ވޯޓުލާ ލަވޯޓު .15
 .ކުރުންޔަގީންމަރުކަޒުތަކުން ވަގުތުން ވަގުތަށް ފޮނުވިކަން 

ިނމި ވަގުތީ ނަތީޖާ އިޢުލާން ކުރުމުން، ވޯޓާބެހޭ ތަކެތި އަތޮޅު އިލެކްޝަންސް ފޯކަލް  ލައިވޯޓު .16
 . ޕޮއިންޓުން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން ފޮނުވަންޖެހޭ ތަނަކަށް ފޮނުވުން

ދުވަހު ިއންތިޚާބުގެ  ލާޓުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ވޯޓު އަތޮޅު އިލެކްޝަންސް ފޯކަލް ޕޮއިން .17
މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުންނަށް ކެއިންބުއިމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވާކަން 

 .ކަށަވަރު ކުރުން

ދުވަހު ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ފޮނުވަންޖެހޭ އޮފިޝަލުންނާއި ތަކެތި މަރުކަޒުތަކަށް ފޮނުވުމާއި  ލާވޯޓު .18
 .އްސުންއަނބުރާ ގެނައުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެ

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ރަށުގައި ހިނގާ ޚަރަދުތަކާއި ފައިސާގެ ލިޔެކިއުންތައް  ޤާނޫނު ނަންބަރު  .19
އާއި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ) ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު ( 2006/3

ށް އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ބަލަހައްޓައި، ކަމާބެހޭ މަޢުލޫާމތު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަ 
ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށް ފޮނުވަމުން ގެންދިޔުން  .ކަ

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިންތިޚާބާ  10ކުރާތާ އިޢުލާންއިންތިޚާބު ނިމި އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ  .20
ލު އިލެކްަޝންސް ކޮމިޝަނަށް ތަފުސީގުޅޭ ގޮތުން ރަށުގައި ކުރެވުނު ހުރިހާ ޚަރަދުތަކުގެ 

 .ޝަންސް ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށް ފޮނުވުންފޮނުވުމަށްޓަކައި އަތޮޅު އިލެކް

އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ރަށުގައި ރާވައި ހިންގުމުގައި އަތޮޅު އިލެކްޝަންސް ފޯކަްލ ޕޮއިންޓު އަންގާ  .21
 .ގޮތެއްގެ މަތިން ކުރުން

އަކުރުގައި ބުނެފައިވާ ކަންކަން ފިޔަވައި އިންތިޚާބާ ގުޅޭގޮތުން ރަށުގައި އިންތިޒާމު  މި .22
އަދި އަތޮޅު . ތޮޅު އިލެކްޝަންސް ފޯކަލް ޕޮއިންޓު އަންގާ ކަންތައްތައް ކުރުންކުރަންޖެހޭކަމަށް އަ
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އެކަންކަން ވަގުތުން ށް ގެންނަންޖެހޭ ކަމެއްވާނަމަ، އިލެކްޝަންސް ފޯކަލް ޕޮއިންޓުގެ ސަމާލުކަމަ
 .އެއް ޙައްލު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުންއެ މައްސަލަވަގުތަށް އަންގަމުން ދިއުމާއި 

  
އަތޮޅު އިލެކްޝަންސް 

ފޯކަލް ޕޮއިންޓުގެ 
  އްޔަތާއި ޒިންމާ މަސްއޫލި

  )ހ(  .7
  

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު  ބޭއްވުމަށްޓަކައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި، އަތޮޅު 
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި، ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ދެމެދު ހިންގާ ހުރިހާ މުޢާމަލާތްތައް 

މެދުވެރިއެއްގެ ރޯލު އަދާކުރުމާއެކު، އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް ރަށު އިލެކްޝަންސް ހިންގުމުގައި 
ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންނަށް ބޭނުންވާ ލަފައާއި އިރުޝާދުދީ، އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން އަތޮޅުގައި 
ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަކީ އަތޮޅު އިލެކްޝަންސް ފޯކަލް 

  .މާއެކެވެޕޮއިންޓުގެ ޒިން 
  

  ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.އްޔަތާއި ޒިންމާ ތިރީގައި މަސްއޫލިއަތޮޅު  ފޯކަލް ޕޮއިންޓުގެ   )ށ(    

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން، އަތޮޅުގައި ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަަސއްކަތެއް،  .1
އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު ) އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު ( 2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ) ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު( 2010/10
ގަވާއިދުތަކާއެއްގޮތަށް،  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އަންގާ ގޮތެއްގެ  އެކުލަވައިލާފައިވާ

  .މަތިން ކުރުމާއި، ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓުން

އިންތިޚާބުގެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ އެޕްލިކޭޝަން ބަަލއިގަތުމާއި، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ  .2
ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޖަވާބު ރައްދުކުރުމާއި، ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށް 
ކެންޑިޑޭޓުންގެ މެދުގައި ގުރުއަތުލައި، ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު ތަރުތީބުކުރުން ފަދަ 

ލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން އިންތިޚާބާބެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން އި
 . އިންތިޒާމުކުރުން

ޤާނޫނީ ގޮތުން ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢު ކުރަންޖެހޭ ލިޔުންތަކާއި، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން  .3
ނޑައަޅާ ލިޔުންތައް ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުމުން، އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި  ޢާންމުކުރުމަށް ކަ

ބެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ރަށު އިލެކްޝަންސް ފޯކަްލ  ޢާންމުކޮށް ފެންނާނޭ ގޮތަކަށް
 .ޕޮއިންޓު މެދުވެރިކޮށް ހަމަޖެއްސުން

ވޯޓަރސް ލިސްޓަށް ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙުތައް ރަށު އިލެކްޝަންސް ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން  .4
ބަލައިގަނެ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަންގަމުން ގެންދޭތޯ އާއި، ހުށަހެޅޭ 

ޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޢަމަލީ ސިފަ ގެނެސްފައިވޭތޯ ބެލުމާއި، އިޞްލާޙުތަކަށް އިލެކް
ލިސްޓު ޞައްޙަކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި، ކޮމިޝަނަށް އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ރަށު 
.އިލެކްޝަންސް ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން ފޯރުކޮށް ދޭތޯ ބަލައި، މި މަސައްކަތް ވިލަރެސްކުރުން

ނޑައަޅާފައިލެކްޝަންސް ކޮމި .5 ، ގުނާ މަރުކަޒުތަކަކީ، ލާއިވާ ވޯޓުޝަނުން ކަ
ވޯޓު ގުނައި، ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރެވޭނެ ތަންތަންކަން ، ލައިރައްކާތެރިކަމާއެކު ވޯޓު

 .ކޮށް، އެ މަރުކަޒުތައް ތައްޔާރުކުރުވުންޔަގީން

ނޑައަޅައި ހަމަޖެއްސުމުގައި، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން  .6 އިންތިޚާބީ އޮފިޝަލުން ކަ
 ކޮށް އެހަވާލުއަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން، އޮފިޝަލުން ހޯދައި، އެމީހުންނާ މަސައްކަތް 
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 .މަސައްކަތް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން 

ނޑައަޅައި، ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ ހުރި .7 ހާ އިންތިޒާމެއް ޓްރެއިނިންގ ބާއްވާނޭ ތަނެއް ކަ
 .ހަމަޖެއްސުން

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް  .8
މީހުންނަށް  ހިންގުމަށްޓަކައި، ޓްރޭނަރުން ޓްރެއިނިންގ އޮންނަ ރަށްރަށަށް ދިއުމުން، އެ 

) އިންތިޒާމުތައް ހުރުމާއި ކެއުން ފަދަ ހުރިހާ (ބޭނުންވާ އެންމެހައި ކަންތައްތައް 
 .ހަމަޖެއްސުން

މީހުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ  3އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހުންނަ ރަށުގައި  .9
ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިޔުރޯއެއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން 

 .އެކުލަވައިލުން

ން ދުވަހަށް، ކުރަންޖެހޭ މާއި ވޯޓު ގުނުމާ ބެހޭގޮތުން، އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ދުވަހުލުވޯޓު .10
މަސައްކަތް ކުރުމުގައި، ރަށު އިލެކްޝަންސް ޯފކަލް ޕޮއިންޓުންނަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން 

 .ފޯރުކޮށްދީ އެ މަސައްކަތް ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓުން

ނޑައަޅާ  .11 ރަށްރަށުގެ އޮފިޝަލުން، ޓްރެއިނިންގ ލިބިގަތުމަށް، ޓްރެއިނިންގ ދިނުމަށް ކަ
 .ސް ގެންދިއުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުންރަށްރަށަށް ގެނެ 

ނޑައަާޅ  .12 އޮފިޝަލުން ޓްރެއިނިންގ ލިބިގަތުމަށް، ޓްރެއިނިންގ ބޭއްވުމަށް ކަ
 .ރަށްރަށުގައި ހޭދަކުރާ ދުވަހުގެ، ކެއިންބުއިމާއި، ތިބުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން

ކާތެރިކަމާއެކު، މުގައި ބޭނުންކުރާ ސެކިޔުރިޓީ ސާމާނު، ރައް ލުވޯޓުފޮށިތަކާއި، ވޯޓު .13
 . ރަށްރަށުގައި ބެލެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައި އެކަން ކަށަވަރުކުރުން

ގައި، ބޭނުންކުރާ ސާމާނު ރައްދުކުރަންޖެހޭ ރަށްރަށަށް، ރައްކާތެރިކަމާއެކު، ލުމުވޯޓު .14
ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށް ރައްދުކުރުން  .ކަ

ސަރަޙައްދުތަކުގެ، ސެކިޔުރިޓީ އިންތިޒާމުތައް، މޯލްޑިްވްސ މުންދާއިރު ވޯޓުލާ ލަވޯޓު .15
 .ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ ގުޅިގެން ހަމަޖެއްސުން

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި އޮފިޝަލަކަށް ސިއްޙީ އަވަސް ފަރުވާދިނުމުގެ އިންތިޒާމު  .16
 .ދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން އެ ޚިދުމަތްހަމަޖައްސަންޖެހޭ ޙާލަތުގައި 

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން، ފާސް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ަފރާތްތަކަށް، ހަމަޖެހިފަިއާވ  .17
އުޞޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، ރަށު ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން ފާސް ދޫކޮށްފައިވާކަން 

 .ކުރުންޔަގީން

ރުން އިލެކްޝަންސް ކޮމަިޝނުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން، އަތޮޅަށް ދާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އޮބްޒާވަ .18
. ހުރުމާއި، ކެއިންބުއިމާއި ދަތުރުފަތުރުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމުގައި އެހީތެރި ވެދިނުން

ދުވަހު އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުންނަށް ކެއިންބުއިމުެގ  ލާވޯޓު .19
 .އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވާކަން ކަށަވަރު ކުރުން

ކުރުމުން، ވޯޓާބެހޭ ތަކެތި، ރައްކާތެރިކަމާއެކު  ނިމި ނަތީޖާ އިޢުލާން ލައިވޯޓު .20



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް      152 އަދަދު:   45 ލިއުމް: ވޮ

 

  10

ނޑައަޅާ ތަނަކަށް ފޮނުވުން  .އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަ

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން އަތޮޅުގައި ހިނގާ ޚަރަދުތަކާއި ފައިސާގެ ލިޔެކިއުންތައް  ޤާނޫނު  .21
ުތެގ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަ، އާއި ) ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( 2006/3ނަންބަރު 

ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ބަލަހައްޓައި، ކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އިލެކްޝަންްސ 
ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށް ފޮނުވަމުން ގެންދިޔުން   .ކޮމިޝަނަށް ކަ

ކުރާތާ ލަސްވެގެްނ އިޢުލާންއިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތް ނިމި، އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ  .22
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން އަތޮޅުގައި ކުރެވުނު ހުރިހާ ޚަރަދުތަކުގެ  20

ލާއި ބިލްތައް  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުން، އަދި އިންތިޚާބު ނިމުމުން ތަފުސީ
އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވަންޖެހޭ އެންމެހައި ތަކެތި 

ދުވަުހގެ ތެރޭގައި  45ޖާ އިޢުލާންކުރާތާ ލަސްވެގެން އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީ
  .އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުން

އަތޮޅު ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ އުފެއްދުމާ ހަމައަށް، އަތޮޅުތެރޭގައި އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން  .23
ހުށަހަޅާ ޝަކުާވތައް ބަލައިގަނެ، ޤައުމީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިޔުރޯއަށް 

 .ހުން ދުވަހަށް ފޮނުވުންދުވަ

ރަށްރަށުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ތަކެތި ލަސްނުކޮށް ފޮނުވަމުން  .24
 . ގެންދިއުން

އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިންތިޚާބާބެހޭ މައިމަރުކަޒަށް ފޮނުވުމުގެ އިންތިޒާމު  .25
 .ހަމަޖައްސާފައިޭވތޯ ބަލައި އެކަން ކަށަވަރުކުރުން

 .ގުތީ ނަތީޖާ އިންތިޚާބާބެހޭ މައިމަރުކަޒަށް ފޮނުވިކަން ކަށަވަރުކުރުންއިންތިޚާބުގެ ވަ .26

މިނޫންވެސް އިންތިޚާބާ ގުޅޭގޮތުން އަތޮޅުގައި އިންތިޒާމު ކުރަންޖެހޭކަމަށް އިލެކްޝަންސް  .27
ކޮމިޝަނުން އަންގާ ކަންތައްތައް ކުރުމާއި، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ސަމާލުކަމަށް 

އެކަންކަން ވަގުތުން ވަގުތަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް  ގެންނަންވާ ކަމެއްވާނަމަ
 .އަންގަމުން ގެންދިޔުން

 

ސިޓީ އިލެކްޝަންސް 
  ފޯކަލް ޕޮއިންޓުގެ ދައުރު

ނޑައަޅާފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގައި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު   .8 ސިޓީގެ ގޮތުގައި ކަ
ކަންތައްތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އަންގާ ގޮތެއްގެ ބޭއްވުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި 

މަތިން ހިންގައި ބަލަހައްޓާނީ އެސިޓީއަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ފޯކަލް ޕޮއިންޓުގެ ގޮތުގައި 
  .ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތެވެ

  
ސިޓީ އިލެކްޝަންސް 

ފޯކަލް ޕޮއިންޓުގެ 
  އްޔަތާއި ޒިންމާ މަސްއޫލި

  ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.ސިޓީ އިލެކްޝަންސް ފޯކަލް ޕޮއިންޓުގެ ޒިންމާތައް ތިރީގައި   )ހ(  .9

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން، ސިޓީގައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހަިއ  .1
އާއި ) އިންތިޚާބުތަކާބޭހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( 2008/11މަސައްކަތްތައް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އާއި ެއ ) ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު( 2010/10ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން  އެކުލަވައިލާފައިވާޤާނޫނުގެ ދަށުން 

  .އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން ކުރުމާއި، ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓުން
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އެޕްލިކޭޝަން ބަލައިގަތުމާއި،  ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ .2
ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޖަވާބު ރައްދުކުރުމާއި، ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށް 
ކެންޑިޑޭޓުންގެ މެދުގައި ގުރުއަތުލައި، ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު ތަރުތީބުކޮށް އިޢުލާންކުރުން 

މިޝަނުން އަންގާގޮތެއްގެ ފަދަ އިންތިޚާބާބެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން އިލެކްޝަންސް ކޮ 
 . މަތިން އިންތިޒާމުކުރުން

ޤާނޫނީ ގޮތުން ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަންޖެހޭ ލިޔުންތަކާއި، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން  .3
ނޑައަޅާ ލިޔުންތައް ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުމުން ސިޓީގައި ޢާންމުކޮށް  ޢާންމުކުރުމަށް ކަ

 .ހަމަޖެއްސުންފެންނާނޭ ގޮތަކަށް ބެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމުތައް 

ވޯޓަރސް ލިސްޓަށް ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙުތައް ބަލައިގަނެ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް  .4
އަންގަމުން ގެންދިޔުމާއި، ހުށަހެޅޭ އިޞްާލޙުތަކަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން 

ސިފަ ގެނެސްފައިވޭތޯ ބެލުމާއި،  ލިސްޓު ޞައްޙަ ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި، ޢަމަލީ
 .ލުމާއި އެހީތެރިކަން ދިނުންކޮމިޝަނަށް އެއްބާރު

ނޑައަޅާފައިވާ ވޯޓުއިލެކްޝަންސް ކޮމި .5 ކަކީ، ގުނާ މަރުކަޒުތަ ، ލާޝަނުން ކަ
ވޯޓުގުނައި، ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރެވޭނެ ތަންތަންކަން ، ލައިރައްކާތެރިކަމާއެކު ވޯޓު

 .ކޮށް، އެމަރުކަޒުތައް ތައްޔާރުކުރުވުންޔަގީން

ނޑައަޅައި ހަމަޖެއްސުމުގައި، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން  .6 އިންތިޚާބީ އޮފިޝަލުން ކަ
ކޮށް ހަވާލުއަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން، އޮފިޝަލުން ހޯދައި، އެމީހުންނާ މަސައްކަތް 

 .އެމަސައްކަތް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން ސިޓީގައި ޓްރެއިނިންގ  .7
 .ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި، ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައްކުރުން

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން، ސިޓީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިޔުރޯ  .8
 .އެކުލަވައިލުން

މާއި ވޯޓު ގުނުމާ ބެހޭގޮތުން، ސިޓީގައި ދުވަހުން ދުވަހަށް، ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ލުވޯޓު .9
 .ރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައި، އެމަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓުންކު

ނޑައަޅާ  .10 ސިޓީގެ އޮފިޝަލުން، ޓްރެއިނިންގ ލިބިގަތުމަށް، ޓްރެއިނިންގ ދިނުމަށް ކަ
 .ތަނަކަށް ގެނެސް ގެންދިއުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން

ނޑައަޅާ  ތަނެއްގައި އޮފިޝަލުން ޓްރެއިނިންގ ލިބިގަތުަމށް، ޓްރެއިނިންގ  .11 ބޭއްވުމަށް ކަ
 .ހޭދަކުރާ ދުވަހުގެ، ކެއިންބުއިމާއި، ތިބުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން

މުގައި ބޭނުންކުރާ ސެކިޔުރިޓީ ސާމާނު، ރައްކާތެރިކަމާއެކު، ލުވޯޓު ފޮށިތަކާއި، ވޯޓު .12
 . ބެލެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސައި އެކަން ކަށަވަރުކުރުން

ބޭނުންކުރާ ސާމާނު ރައްދުކުރަންޖެހޭ ތަންތަނަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު،  ގައިލުމުވޯޓު .13
ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށް ރައްދުކުރުން  .ކަ

މުންދާއިރު ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދުތަކުގެ، ސެކިޔުރިޓީ އިންތިޒާމުތައް، މޯލްޑިްވްސ ލަވޯޓު .14
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 .ޕޮލިސް ސަރވިސަސް އާ ގުޅިގެން ހަމަޖެއްސުން 

އޮފިޝަލަކަށް ސިއްޙީ އަވަސް ފަރުވާ ދިނުމުގެ އިންތިޒާމު ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި  .15
 .ދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން އެ ޚިދުމަތްހަމަޖައްސަންޖެހޭ ޙާލަތުގައި 

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން، ފާސް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ަފރާތްތަކަށް، ހަމަޖެހިފަިއާވ  .16
 .އުސޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، ފާސްދޫކުރުން

ނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ބެލުމުގެ  .17 ސިޓީގެ ގޮތުގައި ކަ
ދަށުން ދާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އޮބްޒާވަރުންގެ ހުރުމާއި، ކެއިންބުއިމާއި ދަތުރުފަތުރުގެ 

 . އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުން

ދުވަހު އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުންނަށް ކެއިންބުއިމުެގ  ލާވޯޓު .18
 .އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވާކަން ކަށަވަރު ކުރުން

ނިމި ނަތީޖާ އިޢުލާން ކުރުމުން، ވޯޓާބެހޭ  ތަކެތި، ރައްކާތެރިކަމާއެކު  ލައިވޯޓު .19
ނޑައަޅާ ތަނަކަށް ފޮނުވުން  .އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަ

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ސިޓީގައި ހިނގާ ހަރަދުތަކާއި ފައިސާގެ ލިޔެކިއުންތައް ޤާނޫނު  .20
އާއި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަުތެގ ) ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( 2006/3ނަންބަރު 

ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ބަލަހައްޓައި، ކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އިލެކްޝަންްސ 
ނޑަ  .އެޅިފައިވާ މުއްދަތަށް ފޮނުވަމުން ގެންދިޔުން ކޮމިޝަނަށް ކަ

އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތް ނިމި، އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރާތާ ލަސްވެގެްނ  .21
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ސިޓީގައި ކުރެވުނު ހުރިހާ ހަރަދުތަކުެގ  20

ން، އަދި އިންތިޚާބު ނިމުމުން ލާއި ބިްލތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުތަފުސީ
އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ފޮނުވަންޖެހޭ އެންމެހައި ތަކެތި އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ 

 . ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުން 45އިޢުލާންކުރާތާ ލަސްވެގެން 

ޚާބާ ގުޅިގެން ސިޓީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ އުފެއްދުމާ ހަމައަށް، ސިޓީގައި، އިންތި .22
ހުށަހަޅާ ޝަކުާވތައް ބަލައިގަނެ، ޤައުމީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިޔުރޯއަށް 

 .ދުވަހުން ދުވަހަށް ފޮނުވުން

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވަންޖެހޭ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނުތަކާއި މި ގަވާޢިދުގެ ދަށުން  .23
ކޮށްފައިވާ ތަކެތި ލަސްނުކޮށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާން

 . ފޮނުވަމުން ގެންދިއުން

ނޑައަޅާ އިންތިޚާބާބެހޭ  .24 އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަ
 . މައިމަރުކަޒަށް ފޮނުވުން

މިނޫންވެސް އިންތިޚާބާ ގުޅޭގޮތުން ސިޓީގައި އިންތިޒާމު ކުރަންޖެހޭކަމަށް އިލެކްޝަންސް  .25
ކަންތައްތައް ކުރުމާއި، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ސަމާލުކަމަށް  ކޮމިޝަނުން އަންގާ

ގެންނަންވާ ކަމެއްވާނަމަ އެކަންކަން ވަގުތުން ވަގުތަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް 
 .އަންގަމުން ގެންދިޔުން

ސީޓިގެ އަވަށްތަކުގައި ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން ހަމަޖައްސާ ހާލަތުގައި، އަވަށު އިލެކްޝަންސް  .26
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  .ޓުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓުންފޯކަލް ޕޮއިން

 

އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތެއް ސިޓީގެ އަވަށެއްގައި ކުރަންޖެހިގެން، އެއަވަށަކަށް ފޯކަލް ޕޮއިންޓަކު   )ށ(    
މަސައްކަތްކުރާނީ ސިޓީ އިލެކްޝަންސް ފޯކަލް ޕޮއިންޓުގެ  އެ މީހަކު އައްޔަންކޮށްފިނަމަ، 

މިގަވައިދުގައި ރަށު އިލެކްޝަންސް ފޯކަލް . ލަފަޔާ އިރުާޝދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީންނެވެ
ޕޮއިންޓުގެ ޒިންމާތައް ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަކީ އަވަށު ފޯކަލް ޕޮއިންޓުގެ 

  .ޒިންމާތަކެވެ
 

ލް އިލެކްޝަންސް ފޯކަ 
  ޕޮއިންޓުންގެ މުއްދަތު

އިލެކްޝަންސް ފޯކަލް ޕޮިއންޓުން އެމަޤާމުގައި ދެމިތިބޭނީ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ ފޯކަްލ  .10
ނޑައަޅާ މުއްދަތަށެވެ އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ . ޕޮއިންޓުންނާ ދެމެދުވެވޭ އެއްބަސްވުމުގައި ކަ

ވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެއްބަސްވުން ބާޠިލު ދެފަރާތުންކުރެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރަން ބޭނުން
އެހެން ނަމަވެސް، ފޯކަލް ޕޮއިންޓު . ދުވަހުގެ ނޯޓިހެއް ދިނުމަށް ފަހުގައެވެ) ތިނެއް( 3ކުރެވޭނީ 

 އިޚުތިޔާރުޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުޞޫލާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގެ 
  .ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ

 

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު 
ލިބިގެންވާ މީހުންގެ 

  ލިސްޓު 

އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ( 2008/11މަށްޓަކައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ލުލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލޯކަލް ކައުންސި  .11
ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ  9ގެ ) ޢާންމު ޤާނޫނު

  .ލިސްޓެއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރު ކޮށް، ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރަންވާނެއެވެމީހުންގެ 
 

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު 
ލިބިގެންވާ މީހުންގެ 
ލިސްޓާ ބެހޭ ގޮތުން 

  ން ހުށަހެޅުޝަކުވާ 

ވަނަ މާއްދާގައި  10ގެ ) އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( 2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރު  .12
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިަފއިވާ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިވާ 

ތަކާ ގުޅޭގޮތުން، ނުވަތަ އެލިސްޓު ޞައްޙަ ކުރުމަށްޓަކައި ގެންނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާނުވަތަ ހިމެނިފައިނުވާ 
/ އަތޮޅު/ ވާ ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ރަށު ބަދަލަކާ ނުވަތަ އުނިއިތުރަކާ ގުޅޭގޮތުން، ޝަކު

ޝަކުާވ . ދާނެއެވެހުށަހެޅިސިޓީ ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށް ނުވަތަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ 
  .ގައިވާފޯމުންނެވެ) ތިނެއް( 3ހުށަހަޅާނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

  
ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު 
ލިބިގެންވާ މީހުންގެ 

ން ލިސްޓާ ބެހޭގޮތު
ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް 
  ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުން

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ލިސްޓާ ބެހޭގޮތުން ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށް ހުށަހަޅާ   )ހ( .13
އެއް ބަލައިގަތް ފަރާތަކުން ދުވަހުން ދުވަހަށް އިލެކްޝަންސް އެ މައްސަލަމައްސަލަތައް 

  .ގެންދަންވާނެއެވެކޮމިޝަނަށް ފޮނުވަމުން 
  

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ލިސްޓަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެ   )ށ(  
ޝަކުވާގެ ބާވަތާއި އެ ޝަކުވާއަކާމެދު ޢަމަލުކުރެވުނު ގޮތް އެނގޭގޮތަށް އިލެކްޝަންސް 

  .ކޮމިޝަނުން ދަފްތަރުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ
 

ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ލެވޭނީ  ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ލޯކަލް  )ނ(    
  .ލިސްޓުގައި  އެބައެއްގެ ނަން ހިމެނިފައިވާ މީހުންނަށް އެކަންޏެވެ
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ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު 
ލިބިގެންވާ މީހުންގެ 
ލިސްޓު ޢާންމުކޮށް 

  ދޫކުރުމާއި  ބޭނުންކުރުން 

ސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ލޯކަލް ކައުން   )ހ( .14
އެދިއްޖެނަމަ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ 
ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން  މީހުންގެ ލިސްޓުގެ ކޮޕީއެއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަ

މިގޮތުން ދޫކުރާ ލިސްޓުގައި ހިމަނަންވާނީ ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ . ދޫކުރަންވާނެއެވެ
  .މީހުންގެ ނަމާއި ދާއިމީ އެޑްރެހެވެ

 

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ލިސްޓު ނުވަތަ ލިސްޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ބޭނުން   )ށ(    
ބޭނުމަކަށް ލިސްޓު ނުވަތަ  އެނޫން . ކުރަންވާނީ އިންތިޚާބުގެ ބޭނުންތަކަށް އެކަންޏެވެ
  .ލިސްޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ

 

ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ތަން 
ނޫން ތަނެއްގައި 
ވޯޓުދިނުމަށްޓަކައި 
  ރަޖިސްޓަރީކުރުން 

ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ތަން ނޫން ތަނެއްގައި ވޯޓު ދިނުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީ ވާން  އެ މީހަކު   )ހ( .15
ގެ އެ މީހެއްނަމަ، ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށް އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން ބޭނުން

ނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގައި  ނޑައަޅާ ތަނަކަށް ކަ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނަށް ނުވަތަ ކޮމިޝަނުން ކަ
 މިފޯމުގައިވާ ހުރިހާ .  ގައިވާ ފޯމުން ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ) ހަތަރެއް( 4މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

މި ފޯމު ހުށަހަޅަން އަންނަ ފަރާތުން، ވޯޓުލުމަްށ .  މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ
ބޭނުންކުރެވޭ، ކާކުކަން އަންގައިދޭ، މުއްދަތު ހަމަނުވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއްގެ އަސްލު 

އަދި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވޯޓުލުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ، ކާކުކަން . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
. ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ މި ފޯމާއެކުގައިދޭ، މުއްދަތު ހަމަނުވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީއެއް އަން

ޕާޓީތަކާއި . ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނީ އެފޯމު ހިފައިގެން އަންނަ މީހާ އެފޯމަށް ޒިންމާވާ ގޮތަށެވެ
ސިޓީގައި އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކުން ހުށަހަޅާ ފޯމުތަަކށް ޒިންމާވާނީ ފޯމުތަކާއެކު ފޮނުވާ 

އީމެއިލުން، ނުވަތަ ފެކުހުން ސީދާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް . ސޮއިކޮށްފައިވާ މީހާއެވެ
  .ފޮނުވާ ފޯމު ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ

 

ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ތަން ނޫން އެހެން  އެ މީހަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ) ހ(ގެ މި މާއްދާ  )ށ(    
ނޑައަޅައި، އެ ތަނެއްގައި ވޯޓުލުން އޮންނަ ދުވަހު ހު ތަނަކީ އިލެކްޝަންސް  ންނާނެ ކަމަށް ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ ތަނެ ގައި އެ ތަނެއްއްނަމަ، ކޮމިޝަނުން ވޯޓުފޮށްޓެއް ބަހައްޓަން ކަ
ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަްށ ރަޖިސްޓަރީ
ގެ ނަން އެ މީހެއްލެވޭނެ ގޮތަށް ވޯޓުށް އެ މީހަކަހުށަހަޅާ ތަނެއްގައި  މުން، އެހުށަހެޅު
ށް އެ މީހަކަގައި އެ ތަނެއްލުން އޮންނަ ދުވަހު އަދި ވޯޓު. ޓަރީކުރަން ވާނެއެވެރަޖިސް
  .ލެވޭނެ އިންތިޒާމު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސަން ވާނެއެވެވޯޓު

 

ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ތަން ނޫން އެހެން  އެ މީހަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ) ހ(ގެ މި މާއާްދ )ނ(    
ތަނެއްގައި ވޯޓުލުން އޮންނަ ދުވަހު ހުންނާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަންގައި 
ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްފަހު، އެ އަންގާފައިވާ ރަށް ނުވަތަ ތަން ފިޔަވައި އެހެން ރަށެއްގައި 

  .އެވެށް ވޯޓެއް ނުލެވޭނެއެ މީހަކަނުވަތަ އެހެން ތަނެއްގައި 
 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުދިން މީހުންގެ ލިސްޓު ކޯޓު އަމުރަކަށް ފިޔަވައި   )ރ(    
  .އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ
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 ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ
އިންތިޚާބަށް 
  އިޢުލާންކުރުން 

ވަނަ މާއްދާގައި  9ގެ ) އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫުނލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ( 2010/10ޤާނޫނު ނަންބަރު  .16
ވާގޮތުގެ މަތިން ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ މީހުންނަށް އެ ފުރުޞަތު 

  .ހުޅުވިއްޖެކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ
 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ 
  އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުން 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކުރާ އިޢުލާނުގައި  16މި ގަވާއިދުގެ   )ހ(. 17
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ މީހުންނަށް އެކަމަށް އެދި ޖަދުވަލު 

) ސާދަ( 14މަށް މަދުވެގެން ށަހެޅުހުގައިވާ ފޯމުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ) ފަހެއް( 5
  .ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދޭންވާނެއެވެ

 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހަށާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު، ޤާނޫނު   )ށ(    
ވަނަ  18ައިދ  17، 16ގެ ) އިންތިޚާބުތަކާބޭހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު ( 2008/11ނަންބަރު 

ގެ ) ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު( 2010/10މާއްދާއާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހަޅާ  15ައިދ  12، 10، 9

ށް މީހަކަ  އެ މަޢުލޫމާތާއި، ތަކެތީގެ އިތުރުން، ކުރިމަތިލާ މީހާއާ ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު އަދި 
ރަސްމީ ގޮތުން ފޮނުވަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނޭ އެޑްރެހާއި އީމެއިލް އެޑްރެހެއް އޮތްނަމަ، އެ 

  .އީމެއިލް އެޑްރެސް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ
 

 އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ ލޯގޯ ނުވަތަ ނިޝާން ފާސް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ދެ  )ނ(    
ތަކެތި  އެ ފަރާތްތަކުން އެއް ލޯގޯއެއް ހުށަހަޅާފައިވާނަަމ، އެއަށްވުރެ ގިނަފަރާތަކުން، ނުވަތަ 

ސިޔާސި ޕާޓީއެއްގެ ފަރާތުން . ފަރާތަކަށެވެ ހުށަހެޅިފާސްކުރުމުގައި އިސްކަން ދޭނީ ކުރިން 
  .އެކު ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެޕާޓީގެ ލޯގޯ، ޕާޓީގެ ހުއްދައާ، ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް

 

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާން އެދި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ނަން ހުށަހަޅާފައިވާ މީހަކު، ކެންޑިޑޭޓުންގެ . 18  ރާ ގެންދިޔުންނަން އަނބު
ގެ ނަން އެ މީހެއްކުރުމުގެ ކުރިން ކޮންމެ ވަގުތަކުވެސް އިޢުލާންނަންތައް ގުރުއަތުލައި ތަރުތީބުކޮށް 

  .ލިބިގެންވެއެވެ ށްއެ މީހަކަ އިޚުތިޔާރު އަނބުރާ ގެންދިޔުމުގެ 
 

ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ 
މާއި އަނބުރާ ހުށަހެޅު
  ދިނުން 

ވަނަ  މާއްދާ ގެ  17ގެ ) އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު ( 2008/11: ޤާނޫނު ނަންބަރު   )ހ(. 19
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ( 2010/10: ވަނަ ނަންބަރާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު   1

ދަށުން އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުން ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  15ގެ ) ޤާނޫނު
ރުފިާޔ  ދިވެހި )ސަތޭކަސް ހާސް ފަ އެއް( 1500/-ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާއަށްވާ 

  .ހުށަހަޅާނީ ނަގުދު ފައިސާއިން ނުވަތަ ބޭންކުން ގެރެންޓީކޮށްފައިވާ ޗެކަކުންނެވެ
 

އަށްވުރެ ) ދިހައެއް އިންސައްތަ( 10% އެއްގައި ވޯޓުދިން މީހުންގެއެ ދާއިރާއިންތިޚާބުގައި   )ށ(    
ދަށް އަދަދަކަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ މީހުންނަށް، އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދެއްކި ޑިޕޮޒިޓް 

  .ފައިސާ އަނބުރާ ނުލިބޭނެއެވެ
 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން އިޢުލާން ކުރުމުގެ  )ނ(    
ކުރިން، އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލީ މީހާގެ ނަން އަނބުރާ ގެންގޮސްފިނަމަ، ނަން އަނބުރާ 

މާއްދާގެ ދުވުަހގެ ތެރޭގައި މި ) ފަހެއް( 5ގެންދިއުމަށް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން 



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް      152 އަދަދު:   45 ލިއުމް: ވޮ
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ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެފަރާތަކަށް ) ހ(
ށް އަނބުރާ ލިބެންޖެހޭ ޑިޕޮޒިޓް އެ މީހަކަކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކުވެސް . އަނބުރާ ދޭންވާނެއެވެ

މާއި ފައިސާ ޖަމާކުރާނެ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި ބޭންކެއްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓުގެ ނަ
ަނންބަރު ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު އިލެކްޝަންްސ 

  .ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
 

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން 
  ތަރުތީބު ކުރުން 

ހަމަވާ މީހުންގެ  ޝަރުޠުލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ ތެރެއިން   )ހ(. 20
ންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްޓަކައި ގުރުއަތުލުން އޮންނަ ތަނާއި ތާރީޚާއި ގަޑި،  އިލެކްޝަންސް ނަ

  . ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރަންވާނެއެވެ
 

ގައި ބުނެފައިވާ ގުރުއަތުލުން ބާއްވަންވާނީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ) ހ(މި މާއްދާގެ   )ށ(    
ނޑައަޅާ މަންދޫބުންގެ ހާޒިރުގައެވެކެންޑިޑޭޓުންގެ ނުވަތަ    .އެކެންޑިޑޭޓުން ކަ

 

އެ ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކެންޑިޑޭޓަކު މަންދޫބަކު އައްޔަން ކުރާނަމަ، ) ށ(މި މާއްދާގެ  )ނ(    
މަންދޫބަކަށް އައްޔަންކުރިކަމުގެ ލިޔުމަކާއެކު ގުރުއަތު ނަގާ ތަނަކަށް އެމަންދޫބުގެ  މީހަކު

އަދި . ޮފނުވަންވާނެއެވެ އެ މީހަކުދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ކާޑާއެކު 
އިދޭ ގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި އެޑްރެހާއި، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައެ މީހެއްއެ ލިޔުމުގައި 

  .ކާޑުގެ ނަންބަރު ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ
 

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން ތަރުތީބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ގުރުއަތުލުމަށް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އޭނާ   )ރ(    
އައްޔަންކުރާ މަންދޫބަކު ހާޒިރު ނުވެއްޖެނަމަ، އެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ބަދަލުގައި ގުރުއަތުގައި 

  .ކަނަްތއްތައް އިންތިޒާމުކުރާ ފަރާތުން ހަމަޖައްސާ މީހެކެވެބައިވެރިވާނީ ގުރުއަތުލުމުގެ 
 

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް 
  އިޢުލާންކުރުން 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާން ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން   . 21
ގުރުއަތުލައި ތަރުތީބު ކުރުމަށްފަހު، ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް  21ގިނަވެގެން 

މިގޮތުން އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ދީފައިވާ މަޢުލޫާމތުގެ ތެރެއިން . އިޢުލާން ކުރަންވާނެއެވެ
  .ކެންޑިޑޭޓުންގެ އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ

 .ފުރިހަމަ ނަމާއި ދާއިމީ އެޑްރެސް .1

ލާފައިވާނަމަ އެ ކެންޑިޑޭޓެއް ތަމްސީލުކުރާ ސިޔާީސ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ފަރާތުން ކުރިމަތި .2
 .ޕާޓީގެ ނަން 

  .އަމިއްލަ ގޮތުން ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓެއްނަމަ އެކަން .3

 

ތާއީދު ހޯދުމަށް 
  މަސައްކަތްކުރުން

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް، އެމީހުންނަށް ތާއީދު   )ހ(. 22
ވަނަ  28ގެ ) އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( 2008/11ހޯދުމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 

  .މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ
 

އިން ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤުގެ ދަށުން، ކެންޑިޑޭޓުން ތާއީދު ) ހ(ގެ މި މާއްދާ  )ށ(    
  .ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގައި ތިރީގައި މިވާ ކަންތައްތައް ކުރެވިދާނެއެވެ 
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 .ތާއީދު ހޯދުމުގެގޮތުން މީހުންނާ ބައްދަލުކޮށް ވާހަކަދެއްކުން  .1

 .ސުލްހަވެރިކަމާއެކު އެއްވުންތައް ބޭއްވުން  .2

  .ޚަބަރު ފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުންހިފުން .3

އާއި ލިޔުންފަދަ ޓީ ފޮނުވުމާއި، ފޮޓޯއާއި ސްޓިކާތާއީދު ހޯދުމުގެ ގޮތުން މީހުންނަށް ިސ .4
  .ތަކެތި ބެހުމާއި އެ ތަކެތި ޢާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން ބެހެއްޓުން 

  .ނިޝާނާއި ނިޝާންޖަހާފައިވާ ތަކެތި ގެންގުޅުމާއި ބޭނުންކުރުން  .5

  .އިޝްތިހާރުކުރުން، ބިލްބޯޑު،  ޕޯސްޓަރުފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކުރުން .6

  .ޝޯ ބޭއްވުން  .7

 .ރެލީތަކާއި ވެހިކަލް ބުރުތައް ބޭއްވުން .8

 .އިންޓަނެޓާއި ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ބޭނުންހިފުން .9

 

ތާއީދު ހޯދުމަށް 
މަސައްކަތްކުރާ 

ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ 
ނޑު    މިންގަ

އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ   )ހ(. 23
ނޑަށް ޢަމަލު ކުރަންވާނެއެވެ   .ވެސް ތިރީގައި ބަޔާކޮށްފައިވާ ސުލޫކީ މިންގަ

 ވަކި ޖިންސެއްގެ މީހަކަށް ވާތީ، ނުވަތަ އިސްލާމްދީނުގައި ވަކި މަޒުހަބަކަށް އުޅެ  .1
މުންދާކަމަށްޓަކައި، ނުވަތަ ވަކި ބަހުރުވައަކުން ވާހަކަދައްކާ ކަމަށްޓަކައި، އެއީ ވަކި 
ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓު ދިނުމަށް ނުވަތަ ނުދިނުމަށް އޮތް ސަބަބެއްކަމުގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް 

  .ގެން ނުވާނެއެވެހުށަހަޅައި

އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއް ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ނުަވތަ ޕާޓީއަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް ބާއްވާ  .2
ުނވަތަ ހަރަކާތެއް މިސްކިތެއްގައި ނުވަތަ މިސްކިތެއްގެ ގޯތި ތެރޭގައި ނުވަތަ ސިއްޙީ 

  .ހިދުމަތްދޭ ތަނެއްގައި ނުވަތަ އެފަދަ ތަނެއްގެ ގޯތި ތެރޭގައި ބާއްވައިގެން ނުވާނެއެވެ

ކުގައި ވަކި ީދނީ އެކި އެކި މުނާސަބަތުގައްޔާއި، ދީނީ ދަރުސްތަކުގައްޔާއި ޙުތުބާތަ  .3
ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ ވަކި ޕާޓީއަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތާއީދު ކުޑަކުރުމަށް 

  .އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައިގެން ނުވާނެއެވެ 

ކިޔަވައިދޭ ތަންތަނާއި މަދަރުސާ، ކޮލެޖު، ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ދޭ ފިލާވަޅުތައް  .4
ޕާޓީއަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތާއީދު  މެދުވެރިކޮށް ވަކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ ވަކި 

  .ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ 

ކިޔަވައިދޭ ތަންތަނާއި އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ފަދަ ތަންތަން ފިޔަވައި ަދއުލަތުގެ  .5
އޮފީސްތަކުގެ އިމާރާތްތަކާއި އެ އިމާރާތްތަކުގެ ގޯތި، އިންތިޚާބަށް ކެންޕޭންކުރުމަށް 

ކިޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ ގޯއްޗާއި ހޯލު ަފދަ ތަންތަން . ނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެބޭ
މިފަދަ ތަންތަން އިންތިޚާބަށް . ބޭނުންކުރަންވާނީ އެ ތަންތަނުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ

ކެންޕޭންކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ހުއްދަދޭންވާނީ އެކަމަށް އެދޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހަމަހަމަވާ 
  .ތިން ތަނުން ދެމުން ގެންދާ ހިދުމަތަށް ބުރޫނާރާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެގޮތެއްގެ މަ

އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު، އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކު  .6
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ތާއީދު ހޯދުމަށް ހިންގަމުން ގެންދާ ބައްދަލުވުމަކަށް ހުރަސްއެޅޭ ފަދަ އަމަެލއް ކޮށްގެން 
  .ނުވާނެއެވެ 

ދުމުގެ ގޮތުން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އޭނަ ނިސްބަތްވާ ޕާޓީއަކުން ނުވަތަ އެ ތާއީދު ހޯ .7
ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު ބަހައްޓާ ޕޯސްޓަރު، ނުވަތަ ނިޝާން، ނުވަތަ އެ 
ކެންޑިޑޭޓަކު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެފަދަ އެހެންވެސް އެއްޗެއް، އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ 

 .ދުކުރާ ބަޔަކު ނައްޓައި، ހަލާކުކޮށް، ގެއްލުންދީގެން ނުވާނެއެވެ އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީ

ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ ޕާޓީއަކުން ކެންޕޭން އެއްވުމެއް ނުވަތަ  .8
ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމުންދާ ތަނެއްގައި، އެ ވަގުތަކާ ދިމާކޮށް، އެހެން ޕާޓީއަކަށް 

އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ނިސްބަތްވާ ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ 
އެހެން ނަމަވެސް . ކުރާ ބަޔަކު އެތަނުގައި ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

އެއް ޕާޓީއަކުން ނުވަތަ ގިނަ ޕާޓީތައް ގުޅިގެން ނުވަތަ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން ގުޅިގެން ބާއްވާ 
 .އެއް ތަނެއްގައި ބޭއްވިދާނެއެވެ ބައްދަލުވުންތައް އެއް ފަހަރާ

އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، މީހެއްގެ ގެއެއްގައި ނުވަތަ  .9
އިމާރާތެއްގައި ނުވަތަ ބިމެއްގައި ބަހައްޓަންވާނީ އެ ތަނެއްގެ ވެރިފަރާތުގެ ހުއްދަ 

ތެއް ނުވަތަ ތަނެއްގައި އެފަދަ މިގޮތުން ދައުލަތުގެ ބިމެއް ނުވަތަ އިމާރާ. (ލިބިގެންނެވެ
އެއްޗެއް ބަހައްޓަން ހުއްދަ ދޭންވާނީ އެކަމަށް އެދޭ ހުރިހާ ފަރާތަކަށް ހަމަހަމަވާ ގޮތުެގ 

 ).މަތިން އެއް އުސޫލަކުންނެވެ

އިންތިޚާބަށް ތާއީދު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބަހައްޓާ އިޝްތިހާރު، ބިލްބޯޑު  .10
 10ތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރުމަށްފަހު އަދި ބެނަރ ފަދަ ތަކެތި އިން

  .ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ބެހެއްޓި ފަރާތަކުން ނަގައި ސާފުކުރަން ވާނެއެވެ) ދިހައެއް(

ތާއީދު ހޯދުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތައް ހިނގަމުންދާ ވަގުތު، ކެންޕޭނަށް އުނދަގޫކޮށް، އެ  .11
ވެސް ފަރާތަކުން މަސައްކަތްކުރާނަމަ، އެ ތަނެއްގައި އޮތް އިންތިޒާމު ނަގާލުމަށް އެއް

ކުރަން ޙައްލުފަރާތަކާމެދު އަމިއްލައަށް ފިޔަވަޅު އެުޅމުގެ ބަދަލުގައި އެކަން 
  .މަސައްކަތްކުރަންވާނީ ފުލުހުން ނުވަތަ ކަމާބެހޭ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ 

އްގެ އަބުރަށް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގައި، އެއްވެސް މީހެ .12
  .އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެ ފަދަ ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ 

ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުވަތަ ވޯޓުނުލުމަށް ބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެއްވެސް  .13
ގޮތަކުން މަޖުބޫރު ކުރުވައި އަދި ބިރުދެއްކުމުގެ އަމަލެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން 

  .ހިންގައިގެންނުވާނެއެވެ 

ހަކަށް ވޯޓު ލުމަށް ނުވަތަ ނުލުމަށް ބުނެ ރިޝްވަތުގެ ގޮތުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ވަކި މީ .14
އަދި މާލީގޮތުން ނުވަތަ މާއްދީގޮތުން . ފައިސާ ނުވަތަ ހަދިޔާދީ ހަދައިގެންނުވާނެއެވެ

ގެންވެްސ ހުށަހަޅައި ފައިދާއެއް ވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްދީގެން އަދި ކޮށްދިނުމަށް 
  .ނުވާނެއެވެ 

ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގައި، އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލުތަކާ ޚިލާފު  .15
ނޑޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް  ޙުރުމަތްއެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައި އިސްލާމްދީނުގެ  ކެ
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 .ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

ޤާނޫނުތަކާއި އެ  ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ .16
.ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

 

ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ ވަކި ޕާޓީއަކަށް ތާއީދުކުރުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ނުކުރުމުގެ ގޮތުން   )ށ(    
އަތުވެދާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ވިޔަސް، ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އިންތިޚާބީ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް 

ތިރީގައި މިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް . އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ
  .ކޮށްފިނަމަ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އިންތިޚާބީ ޙައްޤަކަށް އުނިކަން ދިނީކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ 

ތަ އެނޫން ގޮތަކުންވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ހޯދުމުގެ ގޮތުްނ ދައްކާ ވާހަކައެއްގައި ނުވަ .1
  .އެހެން ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމާއި އޭނާގެ ޒާތީ ކަންކަމާ ބެހުން

ސާބިތުކޮށްދެވެން ނެތް ތުހުމަތުތަކުގެ މައްޗަށް ނުވަތަ ހިނގައިދިޔަ ކަމެއްގެ ހަގީގަތް  .2
ތަ ސިާޔީސ އޮޅިގެންދާ ފަދަ ގޮތަކަށް ކެންޑިޑޭޓަކާ ބެހޭ ގޮތުން ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަ 

  .ޕާޓީއަކަށް މަސައްކަތްކޮށްދޭ ފަރާތަކާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކުން

ތާއީދު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ކެންޑިޑޭޓަކު، ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކުބާއްވާ  .3
ޝޯތަކާއި، ރެލީތަކާއި، ވެހިކަލް ބުރުތަކަށް އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓަކަށް 

  .ކު ހުރަސްއެޅުންތާއީދުކުރާ ބަޔަ

 

ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން 
  އައްޔަންކުރުން 

މާއި ވޯޓުގުނުމުގެ ކަންތައްތައް ލުއޮންނަ ދުވަހު ވޯޓު ލުްނމެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްވެސް ވޯޓު ކޮްނ  )ހ(. 24
ގެ މަސްލަހަތު އޮތް ކޮންމެ މަރުކަޒަކަށް އެ މީހެއްގުނާ،  ލާ،ގާގޮތް ބެލުމަށް، ވޯޓުނގާނުހިނހި
  .މަންދޫބަކު އައްޔަން ކުރެވިދާނެއެވެ) އެކެއް ( 1

 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަންދޫބު އައްޔަން ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭނީ، ) ހ(މި މާއްދާގެ   )ށ(    
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެކަމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރުމުން ދެވޭ މުއްދަތުގައި އެކަމަށް އެދޭ 

) ހައެއް( 6މިކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު . ކެންޑިޑޭޓުންނަށެވެ
  .ގައިވާފޯމުންނެވެ

 

ނޑައަޅާ މީހުންގައި އަންނަނިވި  )ނ(     ތައް ޝަރުޠުކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންގެ ގޮތުގައި ކަ
  .ފުރިހަމަވާން ވާނެއެވެ

  .އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހެއްކަމުގައިވުން) އަށާރަ( 18އުމުރުން  .1

 .ކުށެއްގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރެވެމުންދާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުންޖިނާޢީ  .2

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހަކު  .3
 .ކަމުގައިވުން

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާބެހޭ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް  .4
 .ން ހުރި މީހެއްކަމުގައި ނުވުންވެގެހަވާލުކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން 

ނޑިޔާރުން އަދި މިނިވަން މުއައްސަސާ ތަކުގެ ވެރިންނާއި މެންބަރުން ކަމުގައި ނުވުން .5 .ފަ
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 .ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދު ކުރެވިފައި ހުރި މީހަކު ކަމުގައި ނުވްުނ .6

 .ދިވެހި ފުލުހެއް ނުވަތަ ސިފައިންގެ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން .7

 

 7ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން، މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު   )ރ(    
އަދި ކެންޑިޑޭޓޫންގެ މަންދޫބުންގެ ސުލޫކީ . ގައިވާ އިޤުރާރުގައި ސޮއިކުރަން ވާނެއެވެ) ހަތެއް(

ނޑާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންވާނެއެވެ   .މިންގަ
 

 ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކުން
  އޮބާޒާވް ކުރުން 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު އޮބްޒާވް ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކަށް ހަރަކާތްތެރި   )ހ(. 25
ގެ ) އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( 2008/11ވުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު

ގައި ވާގޮތުގެ މަތިން، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެކަމަށް އެދި ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  40
ފުރިހަމަވާ ޝަރުޠުމަށް އިޢުލާން ކުރުމުން އެކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ހުށަހެޅު

ގައިވާ ) އަށެއް( 8މިކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު . ފަރާތްތަކަށެވެ
  .ފޯމުންނެވެ

 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު އޮބްޒާވް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކުގައި   )ށ(    
  . ތައް ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެޝަރުޠު ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ 

 .އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހެއް ކަމުގައިވުން) އަށާރަ( 18އުމުރުން  .1

 .މީހެއްކަމުގައި ނުވުންޖިނާޢީ ކުށެއްގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރެވެމުންދާ  .2

ކުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ގޮތުން ހުށަހަޅާ ފަރާތެއް ޖަމާޢަތަސިޔާސީ ޕާޓީތައް ފިޔަވައި މަދަނީ  .3
ގެ ނަން ހިމެނިފައިވާ މީހަުކ އެ މީހެއްނަމަ، ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ރަޖިސްޓަރީއެއްގައި 

 . ކަމުގައިނުވުން

ގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހަކު ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ދިނުމު .4
 .ކަމުގައިވުން

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާބެހޭ މަސައްކަތެއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ  .5
 .ވެގެން ހުރި މީހެއްކަމުގައި ނުވުންހަވާލުފަރާތުން 

 

) ހަތެއް( 7އޮބްޒާވަރުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން، މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  )ނ(    
ނޑާ އެއްގޮތަށް . ގައިވާ އިޤުރާރުގައި ސޮއި ކުރަންވާނެއެވެ އަދި އޮބްޒާވަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަ

  .ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންވާނެއެވެ
 

ތަކަށް ދޫކުރެވޭ އޮބްޒާވަރު ފާސް އެފަރާތްތަކުން ޖަމާޢަތްސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށާއި، ޖަމްޢިއްޔާ،   )ރ(    
ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެއޮބްޒާވަރުންނަށް ދޫކުރަންވާނީ   .އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަ

 

ތަކަށް އޮބްޒާވްކުރުމަށް ފާސްދޫކުރެވޭނީ އެއިން ޖަމާޢަތްސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށާއި، ޖަމްޢިއްޔާ،   )ބ(    
މަށް ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ލުޔާއަކަށް، އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުޖަމްޢިއްކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށާއި، 

  . އިތުރުނުވާ ގޮތަށެވެ) ދިހައެއް އިންސައްތަ( 10%އަދަދަށްވުރެ 
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ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ތަމްޞީލުކުރާ އޮބްޒާވަރަކު ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދުގައި   )ޅ(    
ހުއްޓައި، ހަމަ އެ ސަރަޙައްދަށް އެ ސިޔާސީ ާޕޓީ ނުވަތަ އެ ޖަމްޢިއްޔާ ތަމްޞީލުކުރާ ދެވަނަ 

  .ވެއޮބްޒާވަރަކަށް ނުވަދެވޭނެއެ
 

ގައި އެހެން އޮތްކަމުގައި ވިޔަސް، ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް އޮބްޒާވަރުންނަށް ) ބ(މި މާއްދާގެ   )ކ(    
  .އެއްފަހަރާ ވަދެވޭނީ ތަނުގައި ޖާގަ އޮތް މިންވަރަކުންނެވެ

 

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ލޯކަލް 
ކައުންސިލްތަކުގެ 

  .އިންތިޚާބު އޮބްޒާވްކުރުން

ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢާތްތަކާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދައުވަތު ދީގެން އަންނަ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ. 26
ފަރާތްތަކަށް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު އޮބްޒާވްކުރުމަށް ހަރަކާތްތެރި ވުމުގެ ހުއްދަ 

އްދާގެ ވަނަ މާ  40ގެ ) އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( 2008/11ދޫކުރެވޭނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ކުރުމުން  އިޢުލާންމަށް ހުށަހެޅުގައި ވާގޮތުގެ މަތިން، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެކަމަށް އެދި ) ހ(

މިކަމަށް އެދި . ތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެޝަރުޠު އެކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައިވާ 
  .ގައިވާ ފޯމުންނެވެ) އެއްނުވަ( 9އެފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

 .އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހެއް ކަމުގައިވުން) އަށާރަ( 18އުމުރުން  .1

ކުން އެކްރިޑެޓް ޖަމާޢަތަޖަމްޢިއްޔާ ނުވަތަ  ބައިނަލްއަޤްވާމީއިންތިޚާބުތަކާ ގުޅުން ހުންނަ  .2
 .ކޮށްފައިވާ އެފަރާތުގެ މަންދޫބަކަށްވުން

އަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހަކުކަމުގައި އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާޓީ .3
 .ނުވުން

 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމާއި ވޯޓުގުނުމުގެ މަސައްކަތް މޮނިޓަރުކުރުމަށް   )ހ(. 27  މޮނިޓަރުކުރުން 
ހަރަކާތްތެރިވެވޭނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާނުކުރުމުން، އެކަމަށް ދެވޭ މުއްދަތުގައި 

އް ފުރިހަމަވާ ތަޝަރުޠު މޮނިޓަރުކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 10މިކަމަށް އެދި ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު . މީހުންނަށެވެ

ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާނީ މި ގަވާއިދުގެ .ގައިވާ ފޯމުންނެވެ ) ދިހައެއް(
  .ގައިވާ ފޯމުންނެވެ) ނުވައެއް( 9ޖަދުވަލު 

 

  .ކަމުގައިވުން  މީހެއް ފުރިފައިވާ އަހަރު) އަށާރަ( 18 އުމުރުން  .1      

  .ނުވުން ކަމުގައި ދާމީހެއް ކުރެވެމުްނ ތަންފީޒު  ޙުކުމް ކުށެއްގެ  ޖިނާޢީ  .2      

ޓީވީ /މޯލްޑިވްސް ބްޯރޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ރޭޑިއޯ )ހ(  .3      
ކޮމިޝަނަށް ސްޓޭޝަނެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހެއްކަން އިލެކްޝަންސް 

   ކަށަވަރުވާ މީހެއް ކަމުގައިވުން،
  ނުވަތަ 

ގެ ދަށުން ) ނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތީގެ ޤާނޫނު( 78/47ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ށ(       
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ނޫސް، މަޖައްލާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހެއްކަން 

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ކަށަވަރުވާ މީހެއް ކަމުގައިވުން،
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  ނުވަތަ 

ވާމީ މީޑިއާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހެއްކަން އިލެކްޝަންސް ޤްބައިނަލްއަ )ނ(       
  .ކޮމިޝަނަށް ކަށަވަރުވާ މީހެއް ކަމުގައިވުން 

 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާބެހޭ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އިލެކްޝަންްސ   .4      
 .ކަމުގައި ނުވުން ވެގެން ހުރި މީހެއްހަވާލުކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން 

 

އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތައް މޮނިޓަރުކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތައް ހަރަކާތްތެރިވާންވާނީ،   )ށ(    
ވަނަ މާއްދާ އާއި  41ގެ ) އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( 2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރު 

  .މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ
 

ގައިވާ ) ހަތެއް( 7މޮނިޓަރުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން، މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  )ނ(    
ނޑާ އެއްގޮތަށް . އިޤުރާރުގައި ސޮއި ކުރަންވާނެއެވެ އަދި މޮނިޓަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަ

  .ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންވާނެއެވެ
 

ރު ފާސް އެ ފަރާތްތަކުން މޮނިޓަރުންނަށް މަޖައްލާގެ އިދާރާތަކަށް ދޫކުރެވޭ މޮނިޓަ ،ނޫސް  )ރ(    
ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ   .ދޫކުރަންވާނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަ

 

މޮނިޓަރު ކުރުމަށް ފާސް ދޫކުރެވޭނީ ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ނޫސް މަޖައްލާ އަދި ޚަބަރު ފަތުރާ   )ބ(    
މަށް ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ އަދަދަށްވުރެ ލުއިދާރާތަކުން ކޮންމެ ފަރާތަކަށް، އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު

  .އިތުރު ނުވާގޮތަށެވެ ) ދިހައެއް އިންސައްތަ ( %10
 

ކެންޑިޑޭޓުންގެ 
މަންދޫބުންނާއި، 

އޮބްޒާވަރުންނާއި، 
  މޮނިޓަރުން 

  ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށްދާއިރު އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތައް   )ހ(. 28
) އެގާރަ( 11ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބެލުމަށް ހަރަކާތްތެރިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް ޖަދުވަލު 

ނޑަށް ޢަމަލު ކުރަންވާނެއެވެ   .ގައިވާ ސުލޫކީ މިންގަ
 

ވޯޓުގުނުމުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާއިރު، އެ މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާނޭ ގޮތުގެ ވޯޓުލުމާއި   )ށ(  
މަތިން އޮބްޒާވަރުންނާއި، މޮނިޓަރުންނާއި، ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނަށް، އެމީހުންނަށް 

  .ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ނޯޓުކުރެވިދާނެއެވެ
 

އޮބްޒާވަރުންނާއި މޮނިޓަރުން ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ އިސްވެރިޔާގެ ފަރާތުން  )ނ(    
މަންދޫބުން އެދިއްޖެނަމަ، އެ ވަގުތަކާ ހަމައަށް އެވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ވޯޓުލީ މީހުންގެ އަދަދާއި 

  .ބާކީ ހުރި ވޯޓުކަރުދާހުގެ އަދަދު ހާމަކޮށްދޭން ވާނެއެވެ
 

މަންދޫބުން، އިންތިޚާބާބެހޭ ކަންކަމުގައި އޮބްޒާވަރުން ނުވަތަ މޮނިޓަރުން އަދި ކެންޑިޑޭޓުންގެ   )ރ(    
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އައްޔަންކޮށްފައިވާ އޮފިޝަލުންނަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުންދީ 

އަދި އެމީހުންގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ވަރެއްގެ ނުފޫޒެއް ފޯރުވުމަށް . އެހީތެރިކަން ދޭންވާނެއެވެ
  .މަސައްކަތްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ
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މާބެހޭ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ މީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ނުވަތަ ލުވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ވޯޓު  )ބ(    
ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ މަންދޫބަކު ނުވަތަ އޮބްޒާވަރަކު ނުވަތަ މޮނިޓަރަކު، ޖިސްމާނީގޮތުން 

  .ވެނުކުޅެދިގެންވާ މީހަކަށް ވޯޓުކަރުދާހުގައި ފާހަގަެޖހުމުގައި އެހީތެރިވެދީގެން ނުވާނެއެ
 

 އިއޮބްޒާވަރުންނާ
 އިމޮނިޓަރުންނާ

ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން 
ތެރިކޮށް ޙުރުމަތްގަވާއިދަށް 

  ހިތުން 

 2008/11އޮބްޒާވަރުން، މޮނިޓަރުން އަދި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު . 29
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ( 2010/10އާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު ) އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު(

އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ ކުރަން  ޚިލާފަށްދާ މި ގަވާއިއާއި، ) އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު
އުޅޭކަން އެނގޭނަމަ އެ އޮބްޒާވަރެއްގެ ނުވަތަ މޮނިޓަރެއްގެ ނުވަތަ މަންދޫބެއްގެ ފާސް ހިަފހައްޓައި 

އެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ އިސްވެރިޔާއަށް  އިޚުތިޔާރު އޭނާއަށް އެ ސަރަޙައްދުން ނުކުތުމަށް އެންގުމުގެ
އަދި އެ ގޮތަށް އެންގުމުން އެ ކަމަށް ޢަމަލު ނުކޮށްފިނަމަ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ . ލިބިގެންވެއެވެ

  .ފަރާތުން އެ މީހެއްގެ ފާސް އަތުލައި އެ މީހަކު އެ ސަރަޙައްދުން ނެރެންވާނެއެވެ
 

މަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ލުވޯޓު
ކުރަންޖެހޭ ގޮތުން 

  ކަންތައްތައް ކުރުން 

ން ފަށާ ވަގުތު ޖެހުމުގެ ކުރިން ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ ލާމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ތަކެތި، ވޯޓުލުވޯޓު  )ހ(. 30
ގައި، ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ފޮނުވުމުގެ އިންތިޒާމު، އިލެކްޝަންސް ހަވާލުއޮފިޝަލުންގެ 

ނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ހަމަޖައްސަން    .ވާނެއެވެކޮމިޝަނުން ކަ
 

ވޯޓުލާ ކޮންމެ މަރުކަޒެއްގައި، އެ މަރުކަޒެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ވޯޓުދިނުމުގެ   )ށ(    
މި ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ . ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ލިސްޓެއް އޮންނަންވާނެއެވެ

ތާރީޚާއި،  ފުރިހަމަ ނަމާއި، ޖިންސާއި، އަތޮޅާއި، ރަށާއި، އެޑްރެހާއި، އުފަން
  .ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު އެނގެން އޮންނަން ވާނެއެވެ

 

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ 
ނޑައެޅުން   ސަރަހައްދު ކަ

ރަށެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައި ތިބި ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދަްށ . 31
ނޑައަޅައި، އަދި  ބަލައި، އެރަށުގައި ބަހައްޓާނެ ވޯޓުފޮށީގެ އަދަދާއި، ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާނެ ސަރަޙައްދު ކަ

އެ ސަރަހައްދަށް ވޯޓުދޭނީ ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ 
ނޑައަޅައި، އެކަން ޢާންމުކޮށް  ތެރެއިން ކޮން ބައެއްކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަ

  .ންވާނެއެވެއިޢުލާނުކުރަ
 

ބޫތު ) އެކެއް ( 1ވޯޓުލާ ކޮންމެ މަރުކަޒެއްގައި ވޯޓުކަރުދާހުގައި ފާހަގަޖެހުމަށް މަދުވެގެން   )ހ(. 32  ވޯޓިންގ ބޫތު 
ވޯޓިންގ ބޫތު ހުންނަންވާނީ ވޯޓުލާ މީހާ ވޯޓުކަރުދާހުގައި ޖަހާ ފާހަގަ . ހުންނަންވާނެއެވެ 

  .އެހެން މީހުންނަށް ނުފެންނަ ގޮތަށެވެ
 

ވޯޓިންގ ބޫތު ހުންނަންވާނީ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ތިބޭ އޮފިޝަލުންނަށާއި އޮބްޒާވަރުންނަށް   )ށ(    
ވޯޓުކަރުދާސް (އަދި ފާހަގަޖަހާ މީހާެގ ހަރަކާތްތައް . ފަސޭހައިން ފެންނަ ހިސާބުގައެވެ

އޮފިޝަލުންނަށާއި އޮބްޒާވަރުންނަށް ފަސޭހައިން ) ފޮޓޯނެގުން ފަދަ ގަވާއިދާ ޚިލާފު ޢަމަލުތައް
  .ފެންނަ ނުވަތަ ފާހަގަކުރެވޭ ގޮތަށެވެ

 

މާއި ވޯޓު ގުނުމާބެހޭ ލުވޯޓު
ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ 

  އްޔަތުމަސްއޫލިމީހުންގެ 

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ފާސް ކޮށްފައިވާ، ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރާ   )ހ(. 33
މާއި ވޯޓު ގުނުމާބެހޭ ލުމަތިން ވޯޓުށްފައިވާ ގޮތުގެ އޮފިޝަލުންގެ އަތްމަތީ ފޮތުގައި ބަޔާންކޮ
  .އްޔަތު އަދާ ކުރަންވާނެއެވެމަސްއޫލިކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ މީހުން އެމީހުންގެ 
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ވުމުެގ ހަވާލުއްޔަތާ މަސްއޫލިމާއި ވޯޓު ގުނުމާބެހޭ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ މީހުންގެ ލުވޯޓު  )ށ(    
  .އިޤުރާރުގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެގައިވާ ) ދޭއް( 2ގޮތުން މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

 

ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް އައްޔަން 
ކުރެވޭ ވެރިޔާގެ 

  އްޔަތާއި ޒިންމާ މަސްއޫލި

ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް އައްޔަންކުރެވޭ ވެރިޔާއާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނުވަތަ އިލެކްޝަންްސ . 34
ނޑައަޅާ ފަރާތަކުން  . ފަރުވާތެރިކަމާއެކު އަދާކުރަން ވާނެއެވެކުރާ ޒިންމާތައް ހަވާލުކޮމިޝަނުން ކަ

އްޔަތާއި މަސްއޫލިމަރުކަޒަށް އައްޔަންކުރެވޭ ވެރިޔާގެ  ލާބަޔާންކޮށްފައި އެ ވަނީ ވޯޓުތިރީގައި 
  .ޒިންމާއެވެ 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއްގެ ވޯޓުފޮށްޓާއި ވޯޓުލުމަށް ބޭނުންވާ  .1
ވުމާއި، އެ ތަކެތި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމާއި، އެ ހަވާލުޔުންތަކާ ސާމާނާއި މުހިންމު ލިޔެކި

  .ތަކެއްޗަށް ޒިންމާވުން

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ވޯޓުލުމުގެ ކުރިން ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް  .2
  .ންރާވައި އެ ކަންތައްތައް ކުރުވުމާއި، އެ ކަމާގުޅޭ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސު

ނޑައަޅައިފައިވާ މީހުންނާ  .3 ވޯޓުލާ ދުވަހުގެ ކުރިން ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ކަ
ބައްދަލުކޮށް ވޯޓުލުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތް އޮޅުންފިލުވައިދީ، ވަކިވަކި މީހުންގެ 

  .ކުރުން ހަވާލުއްޔަތާއި ޒިންމާ މަސްއޫލި

މިނެޓު ކުރިން ) ފަނަރަ ( 15ވޯޓުކަރުދާސް އަޅާފައި ހުންަނ ސެކިއުރިޓީ އުރަ ވޯޓުލުމުގެ  .4
ނޑައި، ވޯޓުކަރުދާސް ގުނައި، ހުރި އަދަދު ކަށަވަރުކުރުން    .ކަ

މީހުންނަށާއި، ވޯޓާުލ ) ދޭއް( 2ން ފެށުމުގެ ކުރިން ވޯޓުލާން އެންމެ ފުރަތަމަ އަންނަ ލާވޯޓު .5
މަރުކަޒުގައި ތިބިނަމަ، ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނާއި، ހުއްދަދެވިފައިވާ އޮބްޒާވަރުންނާއި، 
މޮނިޓަރުންނަށް، ވޯޓުފޮށި ހުޅުވައި ވޯޓުފޮށި ހުރީ ހުސްކޮށްކަން ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމަށްފަުހ 

  .ލްޓައިްޓ ސީލް އެޅުވުންފަރާތުގައި ޕު) ހަތަރެއް( 4ވޯޓުފޮށީގެ މަތި ރަނގަޅަށް ޖަހައި، 

ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ވަނުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުއްދަކުރާ މީހުންނަށް ޤާނޫނާއި  .6
ނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުން އެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސް ކޮށްދިނުން    .ގަވާއިދުގައި ކަ

ކޮމިޝަނުން ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މީހަކު ފޮނުވަން ވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި  .7
އެފަދަ މީހަކަށް އެ . (ފޮނުވާ މީހަކަށް ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ވަދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން

މަރުކަޒަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ދޭންވާނީ އެއީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުއްދަ ދީފައިާވ 
  ).ފަރާތެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހުއެވެ

ކަތް ކުރިއަށްދަނީ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ވޯޓުލުމުގެ މަސައް .8
  .އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރުކުރުން

ވޯޓުލާންދާ މީހުންގެ ތެރެއިން ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރިކަމަށް ބުނާ މީހުންގެ ކިބައިގައި  .9
ކު ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރިކަން ކަށަވަރުކޮށް، އޭނާއަށް އެހީތެރިއަ

  .ދިނުން

މަރުކަޒުގައި ވޯޓުލުމާ ގުޅޭގޮތުން ވޯޓުލާން އަންނަ މީހުންނާއި،  ލާދުވަހު، ވޯޓު ލާވޯޓު .10
އޮބްޒާވަރުންނާއި، މޮނިޓަރުންގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ ބަލައިގަނެ ވަގުތުން އެޅެން ހުރި 
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  .ފިޔަވަޅެއް އެޅުން

ނޑައަޅަ .11 އިފައިވާ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް ވޯޓުގުނުމުގައި ޞައްޙަ ވޯޓާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަ
ނޑައެޅުން   .ބާޠިލު ވޯޓު ކަ

ނޑައަޅައި އިޢުލާނުކުރުން .12   .ވޯޓުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ކަ

  .ވޯޓުލާ މަރުކަޒުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރުން  .13

ވޯޓުލުމާއި، ވޯޓުގުނުމުގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން ވޯޓުކަރުދާސްތަކާއި ވޯޓުލުމުގައި ބޭނުންކުރި  .14
ނޑައަޅައިފައިވާ ފަރާތަާކ  އިންތިޚާބާބެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިުޔމެއް ބަންދުކޮށް ކޮމިޝަނުން ކަ

  .ކުރުންހަވާލު

ފަހު، އިލެކްޝަންސް މަރުކަޒުގައި ވަގުތީ ނަތީޖާ ޢާންމުކޮށް ފެންނާނޭހެން ބެހެއްޓުމަށް ލިވޯޓު .15
  .ކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އެ ނަތީޖާ ފޮނުވުން

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ވޯޓުލުމުގެ ކަންކަން އަމާންކަމާ އޮމާންކަމާއެކީ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް  .16
  .ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުން 

މުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށްދާ ވަގުތުގައި، ވޯޓުލާ މަރުކަޒާއި އެ ވޯޓުލާ ވަގުތުގައްޔާއި ވޯޓު ގުނު .17
  .މަރުކަޒު ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުގައި މަސްލަޙަތު ހިެފހެއްޓުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ ސަރަޙައްދުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފުކަމެްއ ހިނގާނަމަ، އެކަން ހުއްޓުވުމަށް  .18
  .ކަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުން ފުލުހުންގެ އެހީތެރި

ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނާއި އޮބްޒާވަރުންނާއި މޮނިޓަރުން، އެ މީހުންނަށް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި  .19
  .ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް، އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި ދިނުން 

ނިމުމާދެމެދު ކަން ހިނގައި ދަިޔ  ލައިމާއި ވޯޓުން ފެށު ލާވޯޓުކޮންމެ ސަރަހައްދެއްގައި  ލާވޯުޓ .20
ސޮއިކޮށް ) ވޯޓުފޮށީގެ ވެރިޔާ(ވެހުިރ އެންމެ އިސްމީހާ ހަވާލުގޮތުގެ ރިޕޯޓު ލިޔެ އެ ސަރަހައްދަކާ 

އެ ރިޕޯޓު ލިޔުނު މީހަކާއި އެ ރިޕޯޓު ޗެކުކުރި މީހަކު ލައްވާ ސޮއިކުރުވުމަށްފަހު މާލޭގައި ހުންނަ 
 .އެ ރިޕޯޓު ފޮނުވުން  ވޯޓާބެހޭ މައިމަރުކަޒަށް

މާއި ވޯޓު ގުނުމާއި ވަގުތީ ނަތީޖާ ލުޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ވޯޓު .21
އިޢުލާނުކުރުމަށްޓަކައި، މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން ކަމެއް ކުރަްނ 

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޖެހިއްޖެނަމަ، އެކަމެއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނުވަތަ 
ނޑައަޅާ ފަރާތެއްގެ ލަފާގެ މަތިން ކުރުން   .ކަ

 

ޖިސްމާނީ ގޮތުން 
ނުކުޅެދިގެންވާ މީހުންނަށް 

ފާހަގަޖެހުމުގައި 
  އެހީތެރިވެދިނުން 

ވޯޓުކަރުދާހުގައި ފާހަގަޖެހުމަްށ ޖިސްމާނީ ގޮތުން ނުކުޅެދިގެންވާ މީހަކަށް ވޯޓުކަރުދާހުގައި   )ހ(. 35
އެހީތެރިވެދޭ މީހާ އެހީތެރިވެދެނީ އެކަކަށް ކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި  ފާހަގަޖެހުމަށް

އެހީތެރިވެދޭ މީހާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު 
  .ވެ ތިބި މީހުން ލިޔަން ވާނެއެވެ ހަވާލުކަންތައް ބެލެހެއްޓުމާ  ލުމުގެވޯޓު

 

ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ފާހަގަ ޖެުހމަށް ޖިސްމާނީ ގޮތުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މީހުން ކަމަށް   )ށ(    
  .ބަލައިގެން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނީ އަންނަނިވި ފަރާތްތަކަށެވެ 



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް      152 އަދަދު:   45 ލިއުމް: ވޮ

 

  26

ލޯފަން މީހުން ނުވަތަ ލޮލަށް ނުފެނުމުގެ ސަބަބުން ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ފާހަގައެއް ޖެހޭވަުރ  .1
  .ނުވާ މީހުން 

  .ތް ބޭނުންނުކުރެވޭ މީހުން ދެއަ .2

މުސްކުޅިވެ ގައިބާރު ދެރަވުމުގެ ސަބަބުން އެ މީހެއްގެ އަތުން ވޯޓު ކަރުދާހުގަިއ  .3
 .ފާހަގައެއް ޖެހޭވަރު ނުވާ މީހުން 

 .ބަލިހާލު ހުރި ގޮތުގެ ސަބަބުން ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ފާހަގައެއް ޖެހޭވަރު ނުވާ މީހުން .4

 

ފާހަގަޖެހޭވަރުެގ މީހަކަށް، ޖިސްމާނީގޮތުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ވޯޓުކަރުދާހުގައި އަމިއްލައަށް  )ނ(    
ހުރި މީހެއް ކަމަށް ބަލައިގެން ވޯޓުކަރުދާހުގައި ފާހަގަޖެހުމުގައި އެހީތެރިއަކު ބޭނުންކުރުމުގެ 

  . ފުރުޞަތު ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ ވެރިޔާ ދީގެން ނުވާނެއެވެ
 

ޖިސްމާނީ ގޮތުން ނުކުޅެދިގެންވާ މީހަކަށް ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ) ހ( މި މާއްދާގެ  )ރ(    
 .ފާހަގަޖެހުމުގައި އެހީތެރިވެވޭނީ އެ މަރުކަޒަކަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ މީހަކަށެވެ

 

މާބެހޭ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ މީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު، ލުވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ވޯޓު  )ބ(    
) ހ(ންދޫބަކު، އޮބްޒާވަރަކު ނުވަތަ މޮނިޓަރަކު، މި މާއްދާގެ ކެންޑިޑޭޓަކު، ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަ

ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޖިސްމާނީގޮތުން ނުކުޅެދިގެންވާ މީހަކަށް ފާހަގަޖެހުމުގައި އެހީތެރިވެދީގެން 
  .ނުވާނެއެވެ

 

ކާކުކަން އަންގައިދޭ 
  ން ހުށަހެޅުރަސްމީ ލިޔުން 

އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓް (ވޯޓުލާން އަންނަ މީހާ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއް . 36
ން ހުށަހަޅަ) ނުވަތަ ފޮޓޯއާއި އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނަންބަރު ޖަހާފައިވާ ޑްރައިވިންގް ލައިސަންސް

ވޯޓުލާން . ންވާނެއެވެމިގޮތުން ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ލިޔުމަކީ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ލިޔުމަކަށް ވާ. ވާނެއެވެ
އަންނަ މީހާއަށް ވޯޓުލުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ އޭނާ ގެންނަ، ކާކުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމުގައިވާ ފޮޓޯ 

 .ކުރުމަށްފަހު އެއީ އެމީހާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހުގައެވެޔަގީން ބެލުމަށްފަހު، އެ ފޮޓޯގައި ހުރީ އޭނާކަން 
 

  .ފައިވާ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކަށް އޮންނަ ކޮންމެ ވޯޓަކީ ބާޠިލު ވޯޓެކެވެތިރީގައި ބަޔާންކޮށް. 37  ބާޠިލު ވޯޓު 

އިންތިޚާބަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވޯޓުކަރުދާސް ނޫން ކަރުދާހެއްގައި  .1
  .ދީފައިވާ ކޮންމެ ވޯޓެއް 

 .ވޯޓު ޖަހާފައިނުވާ) �(އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ނަމާ ދިމާގައި ރަނގަޅު ފާހަގަ  .2

އެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ އަކުން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ނުވަތަ ރަށު ކައުންސިލަށް ނުވަތަ ސިޓީ  .3
ނޑައަޅާފައިވާ އަދަދަށްވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަމާ  ކައުންސިލަށް މެންބަރުން ހޮވުމަށް ކަ

 .ޖަހާފައިވާނަމަ އެ ވޯޓުތައް) �(ދިމާގައި ރަނގަޅު ފާހަގަ 

  .ކާކަށްކަން ކަށަވަރު ނުވާ ވޯޓު ވޯޓު ދީފައިވަނީ  .4

 .ދީފައިވާ ވޯޓެއްކަން އެނގޭ ވޯޓު  ޚިލާފަށްޤާނޫނާ  .5

  .ރަނގަޅު ފާހަގަ ޖަހާފައިނުވާ ވޯޓު  .6
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  .ޞައްޙަ ވޯޓު ކަމުގައި ބަލާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ފާހަގަޖަހާފައިވާ ޯވޓުތަކަށެވެ   )ހ(. 38  ޞައްޙަ ވޯޓު 

އެ ކައުންސިލަކަށް އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަދުން  .1
 .ޖަހާފައިވާ ވޯޓު) �(ރަނގަޅު ފާހަގަ 

އެ ކައުންސިލަކަށް އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަދުން  .2
 .ގައި ދެނެގަނެވޭނެ ވޯޓު ކަމު) �(ޖަހާފައިވާ ފާހަަގއަކީ ރަނގަޅު ފާހަގައެއް 

ފާހަގަ ޖެހުމުަގއި ތަފާތު މިސްރާބަށް ޖަހާފައިވާ ނުވަތަ ފާހަގަ ޖެހުމުގައި ބައްޓަމަށް  .3
ތަފާތު ބަދަލު އައިސްފައި ހުރި ނަމަވެސް  ކެން ޑޭޓުންގެ ނަމާ ދިމާގައި ޖަހާފައިާވ 

 .ގެ ވައްތަރެއް ކަމުގައި ދެނެގަނެވޭ ވޯޓު ) �(ފާހަގައަކީ ރަނގަޅު ފާހަގަ 

ކޮށްފައިވާ ގޮޅީގައި ނޫން ނަމަވެސް އެ ކައުންސިލަކަށް ޚާއަްޞފާހަގަޖެހުމަށް  .4
އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަދު ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާ 

 .ޖަހާފައިވާ ވޯޓު) �(ދިމާގައި ނުވަތަ ނިޝާނުގައި ރަނގަޅު ފާހަގަ 

 

ނޑައެޅުމުގައި ވޯޓުގުނަން ތިބޭ މީހުންގެ މެދުގައި ޚިލާެފއް އުފެދިއްޖެ ބާޠިލު ވޯޓެއްކަމަށް،   )ށ(     ކަ
ނޑައަޅާނީ  ހިނދެއްގައި އެ ވޯޓު އެއީ ބާޠިލު ވޯޓެއްކަން ނުވަތަ ބާޠިލު ވޯޓެއް ނޫންކަން ކަ

  .ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ އިސްވެރިޔާއެވެ
 

ވަގުތީ ނަތީޖާ 
  އިޢުލާނުކުރުން 

ވޯޓުގެ ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރުމަށްފަހު އެ ނަތީޖާ މާލޭގައި ހުންނަ ވޯޓާބެހޭ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުން   )ހ(. 39
މައިމަރުކަޒަށް ފޮނުވުމުން، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގެ ނަތީޖާތަކުގެ 

  .މައްޗަށް ބިނާކޮށް ވަގުތީ ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރަންވާނެއެވެ
 

ގޮތުގެ މަތިން ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރާނީ، ވޯޓުލާ  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ) ހ(މި މާއްދާގެ   )ށ(    
މަރުކަޒުތަކުން ފޮނުވާ ނަތީޖާތަކަކީ އެ މަރުކަޒެއްގައި އިޢުލާނުކުރެވުނު ނަތީޖާތޯ ކަށަވަރު 

  .ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ
 

ރަސްމީ ނަތީޖާ 
  އިޢުލާނުކުރުން 

 14ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ބާއްވާ ދުވަހުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން   )ހ(. 40
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ ) ސާދަ(

  .ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަން ފޮނުވަންވާނެއެވެދިވެހިކޮށް އިޢުލާނުކޮށް ޢާންމު
 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރުމުގެ ކުރިން މާލޭގައި ) ހ(މި މާއްދާގެ   )ށ(   
ހުންނަ ވޯޓާބެހޭ މައި މަރުކަޒަށް ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުން ފޮނުވާފައިވާ ވޯޓުދިން މީހުންގެ 

  .ލިސްޓާއި، އެ މަރުކަޒުތަކުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ޝީޓުތަކާ ދިމާވޭތޯ ބަލަންވާނެއެވެ
 

ޓީ އުރަތައް ސެކިއުރި
ނޑުން    ކެ

ސެކިއުރިޓީ އުރަތައް އަންނަނިވި  ޚާއްޞަވޯޓުލީ މީހުންގެ ވޯޓު ކަރުދާސް ބަންދުކޮށްފައިވާ   . 41
ނޑައި އަލުން ގުނިދާނެއެވެ   .ހާލަތްތަކުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަ

ވޯޓުލާ މަރުކަޒަކުން ފޮނުވާފައިވާ އެ މަރުކަޒެއްގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ހެދުމުގައި އެއްވެސް  .1
މައްސަލައެއް ުހރިކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަވެގެން އެސެކިއުރިޓީ އުރައެއް 

ނޑަން ކޮމިޝަނުން ނިންމުން   ކަ



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް      152 އަދަދު:   45 ލިއުމް: ވޮ
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ހަށާ ޝަކުވާއަކާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއްގެ ނަތީޖާއާ ބެހޭގޮތުން ހުަށ .2
ގުޅިގެން އެ ކަމަކީ ތަހުގީގުކުރަން ޖެހޭވަރުގެ ހެކި ހުރި ޝަކުވާއެއް ކަމުގައި 

  .އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެ ތަޙުގީގެއްގެ ބޭނުމަށް

ނޑުމަށް ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން  ޚާއްޞަވޯޓުކަރުދާސް ބަންދުކޮށްފައިވާ  .3 ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކެ
  .މައްޗަށް އަމުރެއް ނެރުން  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ

ވޯޓުގެ ޞައްޙަކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ  .4
ނޑަން  މިނޫންވެސް އެހެނިހެން ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން އެ ސެކިއުރިޓީ އުރައެއް ކަ

 .ކޮމިޝަނުން ނިންމުން

 

ވޯޓުކަރުދާސް 
 ޚާއްޞަބަންދުކޮށްފައިވާ 

 ސެކިއުރިޓީ އުރަތައް
ނޑުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ  ކެ

  ގޮތް

ނޑަންވާނީ،  ޚާއްޞަވޯޓުލީ މީހުންގެ ވޯޓުކަރުދާސް ބަންދުކޮށްފައިވާ   )ހ(. 42 ސެކިއުރިޓީ އުރަތައް ކަ
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓުން ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓުންގެ 

މި ގޮތުން . މަންދޫބުންގެ ހާޒިރުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އައްޔަންކުރާ ބައެކެވެ
އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެ ފަދަ އައްޔަންކުރެވޭ މީހުން، އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ޙައްޤަކަށް 

އަދި ވޯޓު ގުނުމުގެ މަސައްކަތުގައި، އިންތިޚާބާބެހޭ . އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ
ގޮތުން ލިބޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި، ގުނާ ތަނުގައި ހާޒިރުވެ 

ނަމަވެސް ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް . ތިބިމީހުން ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަށް ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ
  .ހާމަކުރަން ޖެހިގެން ހާމަކުރާ ހާމަކުރުން މިއިން އިސްތިސްނާ ވާނެއެވެ

 

ނޑާނަމަ ) ހ(ގެ މި މާއްދާ  )ށ(     ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކަ
އަށް ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް، އެއުރަ އެ ދާއިރާލޯކަލްކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބަށް 

ނޑުމުގެ  ގަޑިއިރު ކުރިން އީމެއިލް ނުވަތަ އެސް އެމް އެސް ނުވަތަ ސިޓީ ) ތިނެއް( 3ކެ
ނޑުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތާއި ތަްނ  އަކުން ނުވަތަ ފެކްސް މެސެޖަކުން، ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކެ

  .އަންގަންވާނެއެވެ
 

ނޑާނަމަ ގައި ) ހ(މި މާއްދާގެ  )ނ(     ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކަ
ކުރެވިފައިވާ ތަނަކަށް، އެ ދާއިރާއެއްގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓު ޚާއްޞައެކަމަށް 

ނޑައަޅާ މަންދޫބަކަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ދޭންވާނެއެވެ   .ކަ
 

ނޑައި  ޚާއްޞަވޯޓުލީ މީހުންގެ ވޯޓުކަރުދާސް ބަންދުކޮށްފައިވާ   )ރ(     ސެކިއުރިޓީ އުރަތައް ކަ
ވޯޓުކަރުދާސް އަލުން ގުނުމުގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓެއް ލިޔެ އަންނަނިވި 

 ވެހުރި އެންމެ އިސް މީހަކާއި، އެ ރިޕޯޓު ހަވާލުހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ހިމަނައި، އެ މަސައްކަތާ 
ލިޔުނު މީހަކާއި، އެ ރިޕޯޓު ޗެކުކުރި މީހަކު ސޮއިކުރުމަށްފަހު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް 

  .ންވާނެއެވެހުށަހަޅަ

  .ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ ނަންބަރު  .1

  .ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކެނޑި ތާރީޚާއި ވަގުތު އަދި ތަން .2

  .ޑިސެކިއުރިޓީ އުރައިގައި ހުރި ވޯޓުކަރުދާސްތައް ގުނަން ފެށި ގަޑިއާއި ނިންމި ގަ .3
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  .ސެކިއުރިޓީ އުރަ އަލުން ބަންދުކުރެވުނު ގަޑި .4

ނޑުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް އައްޔަންކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ނަމާއި،  .5 ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކެ
  .އެޑްރެހާއި، އެމީހުންގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު

ނޑުމުގެ މަސައްކަތް ބެލުމަށް އެއްވެސް ކެ .6 ންޑިޑޭޓެއް، ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކެ
ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ފަރާތުން މަންދޫބަކު ހާޒިރުވިނަމަ، އެ މީހެއްގެ ނަމާއި، އެޑްރެހާއި، އެ 

  .މީހެއްގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު 

  .ސެކިއުރިޓީ އުރައިގައި ހުރި ޞައްޙަ ވޯުޓކަރުދާހުގެ އަދަދު .7

 .ބާޠިލު ވޯޓުކަރުދާހުގެ އަދަދު .8

 .ންޑިޑޭޓަކަށް ލިބިފައިވާ ވޯޓުގެ އަދަދުކޮންމެ ކެ  .9

 

އެ ނަތީޖާ  ޖެހޭނަމަ ކުރަންބާޠިލުގުނުމަށްފަހު ކުރިން އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ވަގުތީ ނަތީޖާ  އަލުން  )ބ(    
  .ކޮށް، ވަގުތީ ނަތީޖާ އަލުން އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެބާޠިލު

 

ނޑައި، އަލުން ގުނުމުގެ   )ޅ(     މަސައްކަތްކުރާ އެއްވެސް މީހެއްގެ މަސައްކަތަށް ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކަ
އަދި މި . ދަތިވާ ކަހަލަ އެއްވެސް އަމަލެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ 
ވެގެން ހަވާލުމަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ނުވަތަ އެއްޗެއްގައި އެ މަސައްކަތާ 

  .އަތްލައިގެން ނުވާނެއެވެ ތިބި މީހުން ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކުން
 

ގެ ދަށުން ތައްޔާރުކުރާ ރިޕޯޓު ހޯދުމަށް، އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރި އެއްވެސް ) ނ(މި މާއްދާގެ   )ކ(    
ނޑައަޅާ މަންދޫބަކު، ނުވަތަ އިންތިޚާބުގައި ވާދަުކރާ  ކެންޑިޑޭޓަކު، ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓު ކަ

ކޮޕީއެއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން އެދިއްޖެނަމަ އެ ރިޕޯޓުގެ 
  .ފަރާތަކަށް ދޫކުރަންވާނެއެވެ

 

ސެކިއުރިޓީ އުރަ އަލުން 
  ބަންދުކުރުން 

ނޑުމުގެ ބޭނުން  ޚާއްޞަވޯޓުލީ މީހުންގެ ވޯޓުކަރުދާސް ބަންދުކޮށްފައިވާ . 43 ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކެ
ކުރެވިފައިވާ ސެކިއުރިޓީ އުރައިގައި އަލުން ޚާއްޞަފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، ވޯޓުކަރުދާސް ބަންދުކުރުމަށް 

  .ބަންދުކުރަންވާނެއެވެ
 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ 
އިންތިޚާބުގެ 

މަސައްކަތުގައި 
ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ 

ނޑު    ސުލޫކީ މިންގަ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާގެ ވަގުތީ އަދި ދާއިމީ މުވައްޒަފުންނާއި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ . 44
އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި އަދި ބިއުރޯތަކުގެ 

ސައްކަތްކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން މެންބަރުންނާއި، ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންނާއި، ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި މަ
ނޑައަޅާ އޮފިޝަލުންނާއި، އަދި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ މަސައްކަތް  ކުރެވޭ ހަވާލުކަ

އްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ސުލޫކީ މަސްއޫލިއެހެނިހެން ފަރާތްތައް، އެމީހުންގެ 
ނޑަށް ތަބާވާން ވާނެއެވެ    .މިންގަ

 2008/11އާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު ގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީދިވެހިރާއްޖޭ .1
ލޯކަލް ( 2010/10އާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު ) އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު(

އާއި، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދާއި، ) ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު
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ނޑައަޅާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ އިންތިޚާބު ހިންގުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮ މިޝަނުން ކަ
  .އްޔަތު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުން މަސްއޫލިކުރެވޭ ހަވާލުމީހަކާ  މަތިން އެ 

ވޯޓުދޭ މީހުންނާއި ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނާއި އޮބްޒާވަރުންނާއި  .2
އިވާ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް ލިބިދާނެ މޮނިޓަރުންނާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް، ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފަ

  .އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުން 

ކުރާ މަސައްކަތް ހަވާލުލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން  .3
  .ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ކުރުން 

  .ވުން އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތުގައި އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒަކަށް ތަބާނު .4

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތުގައި ވަކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް، ނުވަތަ  .5
  .ކެންޑިޑޭޓަކަށްތާއީދުކުރާ ފަރާތަކަށް، ނުވަތަ ތާއީދުނުކުރާ ފަރާތަކަށް ބުރަނުވުން 

ތަކަށް ވާ ވަގުތުން ފެށިގެން އިންތިޚާބުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަކީ ވަކިފަރާ ހަވާލުމަސައްކަތް  .6
 .ނުޖެހި ތިބޭ ބައެއްކަމުގައި ވުން 

އިންތިޚާބަކީ ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެފައިވާ މިނިވަން އިންސާފުވެރި ދެފުށް ފެންނަ އިންތިޚާބަކަށް  .7
 .ހެދުމަށް މަސައްކަތްކޮށް އެކަމަށް ބާރު އެޅުން

 

އިލެކްޝަންސް 
ކޮމްޕްލެއިންޓްސް 

  ބިއުރޯތައް އުފެއްުދން

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް އިންތިޚާބަށް   )ހ(. 45
މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޤައުީމ ) ހަތެއް ( 7ކުރިމަތިލުމަށް އިޢުލާނުކުރުމާއެކު 

 އަދި މާލެ ފިޔަވައި ކޮންމެ . އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއެއް އުފައްދަންވާނެއެވެ
ސިޓީ /މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ އަތޮޅު) ތިނެއް ( 3ސިޓީއެއްގަ އާއި ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައި 

ދުވަސް ) ދިހައެއް( 10އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއެއް އިންތިޚާބު ބޭއްވުމުގެ 
 ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ އުފެއްދުމާ އެކުގައި ބިއުރޯތައް . ކުރިން އުފައްދަންވާނެއެވެ

ގާއިމުވެފައިވާ ތަންތަނާއި، ގުޅޭނެ ފޯނު، ފެކްސް ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް އަދި 
  .ހުޅުވިފައި ހުންނާނެ ގަޑިތައް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރަން ވާނެއެވެ

 

މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ) ފަހެއް( 5ޤައުމީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯގައި ހިމެނޭ   )ށ(    
ކޮށްފައިާވ ހާސިލުޤާނޫނީ ދާއިރާއިން ތަޢުލީމު /މެންބަރުންނަކީ ޝަރުޢީ) ތިނެއް( 3މަދުވެގެން 
. ގައި މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހުންކަމުގައި ވާންވާނެއެވެއެ ދާއިރާނުވަތަ 
ކޮށްފައިވާ މީހުން ބޭނުންވާ އަދަދަށް ނުލިބިއްޖެ ހާސިލުޤާނޫނީ ދާއިރާއިން ތަޢުލީމު /ޝަރުޢީ

އިލެކްޝަންސް  އިޚުތިޔާރު ގެ އެކުލަވައިލުމުނަމަ އެނޫން މީހުން ހިމަނައިގެން ބިއުރޯ 
  .ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ

 

މެންބަރުން ) ތިނެއް( 3ސިޓީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯގައި ހިމެނޭ /އަތޮޅު )ނ(    
އައްޔަންކުރާނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ލަފާގެ މަތިން އަތޮޅު ނުވަތަ ސިޓީ ފޯކަލް 

ސިޓީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯގައި ހިމެނޭ ތިން /އަތޮޅު. ޕޮއިންޓެވެ
ކޮށްފައިާވ ހާސިލުޤާނޫނީ ދާއިރާއިން ތަޢުލީމު /މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެއް މެންބަރަކީ ޝަރުޢީ

ޤާނޫނީ /ޝަރުޢީ. ގައި މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާލިބިފައިވާ މީހަކަށްވާންވާނެއެވެއިރާއެ ދާނުވަތަ 
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ކޮްށފައިވާ މީހުންބޭނުންވާ އަދަދަށް ނުލިބިއްޖެނަމަ އެނޫންމީހުން ހާސިލުދާއިރާއިން ތަޢުލީމު 
  .އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ އިޚުތިޔާރުގެ އެކުލަވައިލުމު ހިމަނައިގެން ބިއުރޯ

 

ސިޓީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ އުފެއްދުމުގެ ކުރިން އިންތިޚާބާބެހޭގޮތުން /އަތޮޅު  )ރ(    
ރަށްރަށުން ނުވަތަ ސިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބަލައިގަނެ ފިޔަވަޅުއެޅެންހުރި 

ނުވަތަ ސިޓީ ކަންކަމުގައި ފިޔަވަޅުއަޅާނީ ރަށު އިލެކްޝަންސް ފޯކަލް ޕޮއިންޓު ނުވަތަ އަތޮޅު 
 އަދި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަދަ. އިލެކްޝަންސް ފޯކަލް ޕޮއިންޓެވެ

އެއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާނީވެސް އެ މައްސަލަޖެނަމަ ހުށަހެޅިއްމައްސަލައެއް 
  .އަތޮޅު ނުވަތަ ސިޓީ ފޯކަލް ޕޮއިންޓެވެ

 

ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން ޝަކުވާ 
  ބަލައިގަތުން 

ޖެނަމަ ދުވަހުން ހުށަހެޅިއްރަށު އިލެކްޝަންސް ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށް އިންތިޚާބާބެހޭ މައްސަލައެއް   )ހ(. 46
އަދި ރަށު އިލެކްޝަންސް  ފޯކަލް . ދުވަހަށް އެ މައްސަލައަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަްނވާނެއެވެ

ުނކުރެވިއްޖެ ހިނދެއްގައި އަތޮޅު އިލެކްޝަންސް  ޙައްލުޕޮއިންޓަށް އެ މައްސަލަ 
. ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ އުފެދިފައިވާނަމަ އަތޮޅު ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯގެ ލަފާ ހޯދިދާނެއެވެ

  .އޭގެ ކުރިން ނަމަ އިލެކްޝަންސް ފޯކަލް ޕޮއިންޓުގެ ލަފާ ހޯދިދާނެއެވެ
 

ސިޓީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ އުފެއްދުމުގެ ކުރިން އަތޮޅު /އަތޮޅު  )ށ(    
އިލެކްޝަންސް  ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށް ނުވަތަ ސިޓީ އިލެކްޝަންސް  ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށް 

އަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނީ ޤައުމީ އެ މައްސަލަ ޖެނަމަ ހުށަހެޅިއްއިންތިޚާބާބެހޭ މައްސަލައެއް 
ސިޓީ /އަދި އަތޮޅު. ސް ބިއުރޯއިން އަންގާ ގޮތެއްގެމަތިންނެވެއިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓް

އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ އުފެދުމަށްފަހު ެއ ބިއުރޯއިން އަންގާ ގޮތެއްގެ 
  .މަތިންނެވެ

 

މާލެ ސިޓީގައި ނަމަ އިންތިޚާބާބެހޭ މައްސަލަ ހުށަހަޅާނީ ސީާދ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ  )ނ(    
  .އިދާރާއަށެވެ

 

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް 
  ބިއުރޯތަކުގެ މުއްދަތު

ޤައުމީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ ދެމިއޮންނާނީ އެ ބިއުރޯ އުފައްދާ ދުވަހުން   )ހ(. 47
ދުވަހުގެ ) ސާދަ( 14ފެށިގެން އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރުމަށް ފަހު 

އަދި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރެއް ބާއްވަން ޖެހިއްޖެނަމަ . މުއްދަތަށެވެ
ޤައުމީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ ދެމިއޮންނާނީ ދެވަނަ ބުރު ނިމި ރަސްމީ 

  .ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ) ސާދަ( 14ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރުމަށްފަހު 
 

ބިއުރޯތަކުގެ މަސައްކަތް ހިނގާނީ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ  ސިޓީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް/އަތޮޅު  )ށ(    
ދުވަސް ކުރިން ފެށިގެން އިންތިޚާބު ) ދިހައެއް( 10އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުން އޮންނަ ދުވަހުގެ 

އަދި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ . ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ) ހަތެއް( 7ނިމި އިތުރު 
ސިޓީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތައް /ޖެހިއްޖެނަމަ އަތޮޅުދެވަނަ ބުރެއް ބާއްވަން 

ދުވަހުގެ ) ހަތެއް( 7ދެމިއޮންނާނީ ދެވަނަ ބުރު ނިމި ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރުމަށްފަހު 
  .މުއްދަތަށެވެ
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ނިމި އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށްފަހު ހުށަހެޅޭ މައްސަލަައކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ުނ )ނ(    
އޮތްނަމަ އެ ނުނިމި އޮތް މަސައްކަތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި އެ ބިއުރޯއެއްގެ މުއްދަތު 

  .އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ
 

ވޯޓުފޮށީގެ ވެރިޔާ އަދި 
ކޮމްޕްލެއިންޓްސް 

  އޮފިސަރު

މަރުކަޒުތަކުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ބަލާ  ލާވޯޓުލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި   )ހ(. 48
ކޮންމެ މަރުކަޒެއްގައި ހުންނަ  ލާރުގެ ޒިންމާ އަދާކުރާނީ ވޯޓުކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮފިސަ

  .ވޯޓުފޮށީގެ ވެރިޔާއެވެ
  

ކުރަންޖެހޭކަންކަން ޙައްލުމަރުކަޒަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައި  ލާވޯޓުދުވަހު  ލާވޯޓު  )ށ(    
ނުކުރެވޭ ޙައްލުއޭނާއަށް ނުނިންމޭ ނުވަތަ . ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮފިސަރެވެކުރާނީ ޙައްލު

ކުރުމުގައި އެހީތެރިކަން ހޯދާނީ ރަށު އިލެކްޝަންސް ފޯކަލް ޕޮއިންޓު ޙައްލުމައްސަލަތައް 
 ރާއްޖެއިން ބޭރުގައިނަމަ އެ. އިދާރާއިންނެވެ ނުވަތަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ

  .ހޯދިދާނެއެވެ ޕޮއިންޓުގެ އެހީ ންސް  ފޯކަލްސަރަހައްދެއްގައި ހުރި އިލެކްޝަ
 

ދުވަހު ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ވޯޓު ފޮށީގެ ވެރިޔާ  ލާވޯޓު )ނ(    
ނުވަތަ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮފިސަރު ނިންމާ ނިންމުންތަކާ ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ ރަށު 

ސިޓީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ޝަކުވާ /އިލެކްޝަންސް ފޯކަލް ޕޮއިންޓުނުވަތަ އަތޮޅު
މާލޭގައި ނަމަ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނީ އިލެކްޝަންސް  ކޮމިޝަންގެ  .ދާނެއެވެހުށަހެޅި

  .އިދާރާއަށެވެ
 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނީ ރަށު އިލެކްޝަންސް ފޯކަލް   )ހ(. 49  ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން 
ސިޓީ އިލެކްޝަންސް /އި އަތޮޅު ނުވަތަ ސިޓީފޯކަލް ޕޮއިންޓަށާއި އަތޮޅުޕޮއިންޓަށާ

މިގޮތުން ޢާންމު . ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތަކަށާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާއަށެވެ
. ޓަށެވެގޮތެއްގައި ރަށުން ހުށަހަށާ ޝަކުވާތައް ހުށަހަޅާނީ އެ ރަށެއްގެ ފޯކަލް ޕޮއިން

މަސައްކަތްކުރާ ރަށްރަށުން އެ އަތޮޅެއްގެ އަތޮޅު  ޞިނާޢީ އިޓުތަކާ ޒޯއަތޮޅެއްގައި ހިމެނޭ ރި 
މާލެއާއި ޖަލުތަކުންނާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވޯޓުފޮށި . ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށެވެ

 .ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ޤައުމުތަކުން ޝަކުވާ ހުށަހަާޅނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާއަށެވެ
 

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތައް ގާއިމުކުރުމުގެ ކުރިން މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާނީ ރަށު ނުވަތަ   )ށ(    
މާލޭގައި ނަމަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ . އަތޮޅު ނުވަތަ ސިޓީފޯކަްލ ޕޮއިންޓަށެވެ

  .އިދާރާއަށެވެ
 

ހަޅާނީ އަތޮުޅ ރަށު އިލެކްޝަންސް ފޯކަލް ޕޮއިންޓަކާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ހުށަ )ނ(    
ބިއުރޯ އުފެއްދުމުގެ ކުރިން ނަމަ . ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ އުފެދިފައިވާނަމަ އެ ބިއުރޯއަށެވެ

ޤައުމީ /ސިޓީ/ސިޓީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތަކާއި، އަތޮޅު/އަތޮޅު. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށެވެ
ހުށަހަޅާނީ އިލެކްޝަންސް އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއާ ގުޅޭގޮތުންޝަކުވާ 

  .ކޮމިޝަންގެ އިދާރާއށެވެ
 

ނަންބަރު  އާއި،ޤާނޫނު) ޤާނޫނު ޢާންމު އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ( 2008/11ނަންބަރު  ޤާނޫނު  )ރ(    
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ދަށުން  ޤާނޫނުތަކުގެ އާއި މި ) ޤާނޫނު  އިންތިޚާބުގެ ކައުންސިލްތަކުގެ ލޯކަލް( 2010/10
ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ޢަމަލެއް، އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮށްގެން އެކަމުގެ 

ޤަރީނާއާއެކު، އިންތިޚާބު  އިކާތް ލާއި، ހެތަފުސީއެއްގެ އެ ޝަކުވާޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާނަމަ، 
ރަށު . ވާނެއެވެދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅަން ) ފަހެއް( 5ބޭއްވި ދުވަހުން ފެށިގެން 

ސިޓީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށާއި، ޤައުމީ /އިލެކްޝަންސް ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށާއި، އަތޮޅު
އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހުށަހެޭޅ މައްސަލަތައްވެސް ބެލެޭވނީ 

ޅާ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާއިރު، ހުށަހަ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާގެ ގޮތުގައެވެ
. ކާޑު ނަންބަރު ހިމަނަން ވާނެއެވެ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެހާއި ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ

ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން . ގައިވާ ފޯމުންނެވެ 12ދުގެ ޖަދުވަލު މި ގަވާއިޝަކުވާ ހުށަހަޅާނީ 
ގެ ފަރާތެއް އަކުން ނުވަތަ މުއައްސަސާއަކުން ޝަކުވާ ހުށަހަށާނަމަ، އެޖަމްޢިއްޔާ ނުވަތަ

ނޑާއި މަސް   .ލުވެރި ފަރާތެއްގެ ސޮއި ޝަކުވާ ހުށަހަށާ ފޯމުގައި އޮންނަންވާނެއެވެއޫތައްގަ
 

ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހުށަހަޅާ މައްސަލަައކާމެދު ޢަމަލުކުރެވުނު ގޮތް މި މާއްދާ  )ބ(    
ތެރޭގައި ލިބޭނެ ދުވަހުގެ ) ފަހެއް( 5ތާރީޚުން ފެށިގެން  ހުށަހެޅިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 
  .ގޮތް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ

 

ޝަކުވާތަކާއި 
  މައްސަލަތައް ބެލުން 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ރަށު އިލެކްޝަންސް ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށާއި، އަތޮޅު . 50
ސިޓީ /އިލެކްޝަންސްޯފކަލް ޕޮއިންޓަށާއި ސިޓީ އިލެކްޝަންސް ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށާއި، އަތޮޅު

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތަކާއި، ޤައުމީ އިލެކްޝަންސްކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް 
  .ބަލައި ވަގުތުން ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ޝަކުވާތަކަށް ވަގުތުން ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ

 

ޝަކުވާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 
  ދަފުތަރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ރަށު އިލެކްޝަންސް ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށާއި، އަތޮޅު ލޯކަލް   )ހ(. 51
އިލެކްޝަންސް ފޯކަލް ޕޮިއންޓަށާއި ނުވަތަ ސިޓީ އިލެކްޝަންސް ފޯަކލް ޕޮއިންޓަށާއި، 

ސިޓީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތަކާއި، ޤައުމީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހުށަހެޅޭ /އަތޮޅު
މިގޮތުން . ކުގެ މަޢުލޫމާތު ދުވަހުން ދުވަހަށް ދަފުތަރުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެޝަކުވާތަ

  .ޝަކުވާތައް ދަފުތަރުކުރުމުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ 

ޝަކުވާ ހުށަހެިޅ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި ދާއިމީ އެޑްރެހާއި މިހާރުގެ އެޑްރެސް އަދި  .1
  .އްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު ދިވެހިރަ

ަނން، އެޑްރެސް، އެނގޭނަމަ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން . (ޝަކުާވ ރައްދުވާފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު .2
  )އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު 

 )އެކުއަކާޚުލާޞާޝަކުވާގެ ކުރު . (ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާގެ ބާވަތް .3

 .ނުވަތަ ނިންމިގޮތްހުށަހެޅުނު ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރެވުނުގޮތް  .4

 

ރަށު އިލެކްޝަންސް ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށާއި، އަތޮޅު އިލެކްޝަންސް ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށާއި ނުވަތަ   )ށ(    
ސިޓީ އިލެކްޝަންސް ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށާއި، ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތަކަށް ހުށަހެޅޭ 

ދުވަހެއްގެ  ދުވަހަކުވެސް، އެބަލައި، އެޅެންހުރި ފިޔަވަޅެއް އަޅައި ކޮންމެ  މައްސަލަތައް
ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ރިޕޯޓު، ޤައުމީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ފޮނުވަމުން 
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  .ގެންދަންވާނެއެވެ
 

އިންތިޚާބާބެހޭ ރިޕޯޓު 
  ތައްޔާރުކުރުން

ދުވަހުގެ ) ނުވަދިހަ( 90ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާބެހޭ ރިޕޯޓެއް، އިންތިޚާބު ބާއްވާތާ . 52
  .ތެރޭގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށް ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ

 

ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް 
އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ 
މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ނޑައެޅުން    ކަ

އަދަދު ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ކައުންސިލްތަކަށް އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ މެންބަރުންގެ . 53
ނޑައެޅުމުގެ ބޭނުމުގައި ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ އާބާދީ  ކަ

މިގޮތުން އާބާދީ ނަގާނީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާ ދުވަހުގެ . އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނަގަންވާނެއެވެ
ނޑައަޅާ ތާރީހަކަށެވެ) ހައެއް( 6ކުރިޔަށް     .މަސް ދުވަސް ލިބޭގޮތަށް ކަ

 

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި 
ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަމެއް 

  ދިމާވުން 

ާޤޫނުނ ަންނަބުރ ، އާއި) އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( 2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރު . 54
އާއި، މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ) ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު( 2010/10
ނޑައަޅާނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންނެވެކަމެއް   .ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެކަމެއްގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ކަ

 

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 
  ފެށުން

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ގަވާއިދު ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށް ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން . 55
 ވަނަ އަހަރު  2013އިަދ މި ގަވާއިދު ޢާންމުކޮށް، ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ދުވަހުން ފެށިގެން، . ފެށިގެންނެވެ

  .ނެރެފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު ބާޠިލުވީއެވެ
 

އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާއްވާ ލޯކަލްކައުންސިލްތަކަށް މެންބަރުން ، ބުނެފައި އެވަނީކަމުގައި " އިންތިޚާބު ". 56  މާނަކުރުން 
  .އިލެކްޝަންތަކަށެވެ-އިންތިޚާބުތަކާއި، އެކައުންސިލްތަކަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާބެހޭގޮތުން ، ބުނަެފއި އެވަނީކަމުގައި " ލަފާދޭ ކޮމިޓީ"
މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ ށާއި މަޝްވަރާކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ ލަފާ ދިނުމަ

  .މަތިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީއަށެވެ 

އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާފައިވާ ކޮންމެ ، ބުނެފައި އެވަނީކަމުގައި " ވޯޓުލާ މަރުކަޒު "
  .ތަނަކަށެވެ

ކުރެވިފައިވާ  ޚާއްޞަވޯޓުކަރުދާހުގައި ފާހަގަޖެހުމަށް  އެވަނީ ބުނެފައި ކަމުގައި " ވޯޓިންގ ބޫތު "
  . ތަނަށެވެ

އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ( 2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ބުނެފައި އެވަނީ ކަމުގައި " އޮބްޒާވަރުން"
އާއި މި ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ލޯކަލް ) ޤާނޫނު

  .ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު އޮބްޒާވްކުރުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ 

އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ( 2008/11ވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު އެ ކަމުގައި ބުނެފައި" މޮނިޓަރުން"
 ލާވޯޓު އާއި މި ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ) ޤާނޫނު

ދުވަހު ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުތަކުގައާއި ވޯޓުގުނާ މަރުކަޒުތަކުގައި ވޯޓުލުމުގެ ކަންތައްތައް ކަވަރުކުރުމަށް 
  .އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުއްދަ ދީފައިވާ މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކަށެވެ

ބެލެހެއްޓުމާ ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ހިންގައި ، ބުނެފައި އެވަނީކަމުގައި " ސިޔާސީ ޕާޓީ"ނުވަތަ " ޕާީޓ"
ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރާ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިލެކްޝަންސް 
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  .ވެކޮމިޝަނުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށެ 

އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާ ، ބުނެފައި އެވަނީކަމުގައި " މާބެހޭ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަން ތިބޭ މީހުންލުވޯޓު"
މާއި، ވޯޓުގުނުމާބެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ތިބޭ އިލެކްޝަންސް ލުމަރުކަޒުތަކުގައި ވޯޓު

  .ނުން އައްޔަންކޮށްފައި ތިބޭ މީހުންނަށެވެ ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުން ނުވަތަ އެކަމަށް ކޮމިޝަ 

ންމައެއް، ބައްޕައެއް، ދަރިއެއް، އަނތްބެއް، ފިރިއެއް، މަ ، ބުނެފައި އެވަނީކަމުގައި " އާއިލީ މެންބަރު "
  .އެއްބަނޑު ނުވަތަ އެއްބަފާ ކޮންމެ މީހަކަށެވެ 

ހަމަނުވާ މުއްދަތު  ،ބުނެފައި އެވަނީކަމުގައި " ކާކުކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުން"
ދޫކޮށްފައިާވ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑާއި، ދިވެހި ޕާސްޕޯޓާއި، ދިވެހި ސަރުކާރުން 

  .އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ފޮޓޯޖެހި ލައިސަންސް ކާޑެވެ

  .ވޯޓު ފޮށީގެ ވެރިޔާއަށެވެ ، ބުނެފައި އެވަނީކަމުގައި " ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮފިސަރު"

އިންތިޚާބާގުޅޭ އިދާރީކަންކަމާއި ، ބުނެފައި އެވަނީކަމުގައި " އިލެކްޝަންސް ފޯކަލް ޕޮިއންޓު"
ނޑައަޅާ ހަވާލުމިނޫންވެސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން  ކުރާ މަސައްކަތްތައްކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ކަ

  .ފަރާތަށެވެ

އިންތިޚާބާބެހޭގޮތުން ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމަށް ، ބުނެފައި އެވަނީކަމުގައި " ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ"
  .ށެވެ ގާއިމުކޮށްފައިވާ ޔުނިޓްތަކަ

މި ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ އިންތިޚާބާބެހޭ ކަންކަމުގައި ދުވަސް ގުނާނީ ބަންދު ދުވަސްތައް 
  .ހިމަނައިގެންނެވެ 

ނޑައެޅިގެން އެހެން  މުފްރަދުކޮށް ، ހިނދަކު އިގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހަ މި ގަވާއިދުގައި ކަ
ލަފުޒުތައް ނުވަތަ ޢިބާރާތްތަކުގެ ޖަމްޢު މާނައިގައި ގެނެސްފައިވާ ލަފުޒުތައް ނުވަތަ ޢިބާރާތްތައް، އެ 

އަދި ޖަމްޢުކޮށް ގެނެސްފައިވާ ލަފުޒުތައް ނުވަތަ ޢިބާރާތްތައް އެ ލަފުޒުތަކުގެ ނުވަތަ ޢިބާރާތްތަކުގެ 
  .މުފްރަދު މާނައިގައި ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ

 
މާއްދާތަކާއި ޖަދުވަލުތަކުގެ 

  ދަދުއަ
  .ޖަދުވަލެވެ 12އާއި މާއްދާ 57މި ގަވާއިދުގައި ހިމެނެނީ . 57
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  1 ޖަުދވަލު

 

  ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 

ނޑުތަކާއި ޖެހޭ  ތަބާވާން  ކޮމިޓީން  ޤައުމީ  ލަފާދޭ  އިންތިޚާބާބެހޭ    އުސޫލުތައް  މިންގަ

 އާއި އަސާސީ ޤާނޫނު  ޖުމްހޫިރއްާޔގެ  ދިެވހިރާްއޭޖގެ  ކުރަްނވާނީ  މަސައްަކތް މެްނބަރުން  ކޮމިޓީގެ  ޤައުމީ  ލަފާދޭ  ބެހޭ އިންިތޚާބާ  .1

 ހިްނގުަމށް އިންތިޚާބު  ކައުންސިލްތަުކގެ  ލޯކަލް ގަާވިއދުތަާކއި ހެިދަފއިވާ  ދަށުން  ާޤނޫުނތަކުގެ  އެ ޤާނޫނުތަާކއި  އިންިތޚާބުތަކާބެހޭ 

ނޑައަޅާ  ޮކމިަޝނުން  އިލެކްޝަްނސް   .މަތިްނެނވެ  ގޮުތގެ  އެްއގޮްތވާ  އުސޫލުތަކާ  ކަ

 އޮބްޒާވަުރންަނށާއި، މަްނދޫބުްނނަާށއި، ކެންޑިޑޭޓުްނގެ  ކެންިޑޑޭޓުންަނށާއި، މީުހންަނށާއި، ވޯޓުދޭ  ކުރަްނވާނީ  މަލު ޢަ މެންބަުރން  ކޮމިޓީގެ  .2

  .ގޮތަެށވެ  ނާްނނާނެ  އުނިކަމެއް  ކަށްޙަްއޤަ ިލބިފައިވާ  ދަުށން  ޤާނޫނުގެ  ޕާީޓތަކަށް، ސިޔާސީ  އަދި  މޮނިޓަުރން 

 ފަދަ  ލިބޭނެ  ފަިއދާެއއް ނާާޖއިޒު  ވަކިފަާރތަކަށް  ފަރާތްތަުކން  ކުރާ މަސައްަކތް ގޮުތގައި  މެންަބރުްނގެ  ކޮމިޓީގެ  ޤައުމީ  ލަފާދޭ  ބެހޭ  އިންިތޚާބާ  .3

  .ނުާވނެެއވެ  ކޮށްގެން  ކަމެއް  އެްއވެސް 

 ރިޔާސަަތށް އި ބައްދަުލުވްނތަކުގަ ކޮމިޓީގެ  ލަފާދޭ  ،ކުރުމާއެކު މަސައްކަތް  ދެމެެހއްޓުަމށް  އިތުާބރު ކުރާ  ރަްއިޔތުން  ކޮމިަޝނަށް  އިލެކްޝަްނސް  .4

  .ފޯރުކޮްށޭދންާވނެެއވެ  އެހީެތރިކަން  ދީ  އެއްާބރުލުން  ފުރިހަަމއަށް 

 އިްނސާފުވެރިަކމާއެކު  މަިތން  ގޮުތގެ  ނާްނނާނޭ  އުނިކަެމއް މިިނަވންކަމަށް  ާފޅުކުރުުމގެ  ޔާލު ޚި ކަށް،ޙަްއޤަ އަސާސީ  ފަރާެތްއގެ  އެްއވެސް  .5

  .ބާރުއަޅަްނާވނެެއވެ  ގެްނދިުއމަށް  މަސައްކަތްަތއް  އިްނތިޚާުބގެ  ކައުންސިްލތަކުގެ  ލޯކަލް

 ގޮތުަގއި  ނަހަމަ  ބޭނުން  ގެ މަޤާމު  ފައިާދއަށް  ައމިއްލަ  އަދާކުުރމުަގއި  މަސްއޫިލއްަޔތު  މެންބަެރއްގެ  ކޮމިޓީގެ  ޤައުމީ  ލަފާދޭ  އިންިތޚާބާބެހޭ  .6

  .ނުާވނެެއވެ  ކޮށްގެން  ބޭނުން 

 ކޮމިަޝނަށް  އިލެކްޝަްނސް ހިފެހެްއޓުަމށް މަސްަލހަތު  ޤައުމީ  ހައިިސއްަޔތުން  މެންބަެރްއގެ  ކޮމިޓީގެ  ޤައުމީ  ލަފާދޭ  އިންިތޚާބާބެހޭ  .7

 .ޭދްނވާެނއެވެ އެއްބާރުުލން 

 

 

 

  



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް      152 އަދަދު:   45 ލިއުމް: ވޮ

 

  37

`  

  

  2 ޖަުދވަލު

 

  ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 

  ފަރާތްތަކުގެ އިޤުރާރު ބުގައި މަސައްކަތްކުރާ އިންތިޚާ  ކައުންސިލްތަކުގެ  ލޯކަލް 

 ގޮުތން،....................................................................................................................... އަޅުަގނޑު،

 ށްކަމޭިހތުާމއެކު،ކަމަ ލާސްެތރިކަމާއި ޚުއި ތެުދވެރިކަާމއި  އެްއގޮަތށް، ގަާވއިދާ  ޤާނޫާނއި  މަސައްަކތް ކުރާ ހަވާލު  ކޮމިަޝނުން  އިލެކްޝަްނސް 

 ކުރެވޭ  ހަވާލު  ރައްކާެތިރވުަމށާއި، ތަކެއްޗަށް  މުދަާލއި  ަދއުލަުތގެ  ކިޔަމަންެތިރވުަމށާއި، ފުރިހަަމއަށް  އެްނުގންތަކަށް  ކޮމިަޝންގެ  އިލެކްޝަްނސް 

ނޑައެޅިފަިއވާ  މަސައްކަތް   އިންތިޚާުބގެ  ކައުންިސލްތަކުގެ  ލޯކަލް ،ހިފެހެއްުޓމަާށއި ރު ސިއް ކޮމިަޝންގެ  އިލެކްޝަްނސް  ނިްނމުަމށާއި، މުއްަދަތށް ކަ

ނަޑކީ އަދި . އެއްބަސްަވެމވެ  ކުރުަމށްޢަމަލު އެްއޮގތަށް  މިްނގަނޑާ  ސުލޫކީ ފަާރތްތަކުގެ  ހަރަކާތްތެިރވާ  މަސައްކަުތަގއި   ސިޔާސީ  އެްއވެސް  އަުޅގަ

 ނޫންކަމަާށއި  މީހެއް  މަސައްކަްތކުރާ ގޮތުން  ޢަމަލީ  ގޮުތންިވޔަސް  ނުކުރުމުގެ  ނުވަތަ  ޮގތުން  ތާީއދުކުރުުމގެ  ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުަވތަ  ޕާޓީއަކަށް 

ނުޑ ުނވަަތ ެއއްބަާފ މީހެ  ) ުގޅުމެއް އަޅުަގނާޑ ެއްއެވސް ކެންޑިޑޭޓަާކ އާއިީލ (ަމްނމަެއްއ، ބަްއޕަެއއް، ަދރިއެއް، ައނތްެބްއ، ފިިރއެއް، ެއްއބަ އް

 ރަނގަޅަށް  މަސްއޫލިްއޔަތު  ޒިންާމއާއި  ކުރެވޭ  ހަވާލު  އަޅުަގނޑާ  މިކުަރނީ  ސޮއި  އަުޅަގނޑު ގައި ރާރު ޤުއި މި އެއްބަްސވެ  ކަމަށް  ޫނން އޮތް މީެހއް

  .ހުރެެއވެ އެނގި 

: : ދ.ރ. ކާޑު  ފުރިހަމަ ނަން   ނަންބަރު

:މަޤާމު   އެޑްރެސް:  /ހައިސިއްޔަތު

  :ތާރީޚު  ސޮއި:

  

  

  

 ަމގާާމ އެުކ)، (ނަން 
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  3 ޖަުދވަލު 

 

  ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 

  ފޯމު  ހުށަހަޅާ ނުވަތަ ވޯޓު ދިނުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ތަނާ ބެހޭ ގޮތުން ޝަކުވާ  ލިސްޓަށް، މީހުންގެ  ލިބިފައިވާ  ޙައްޤު ދިނުމުގެ  ވޯޓު 

  ތު މަޢުލޫމާ ފަރާތުގެ  ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ 

: ):  ފުރިހަމަ ނަން   މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް (އަތޮޅާއި ރަށާއެކު

: ):އެޑްރެސް ދާއިމީ   މަންމަެގ ަނން   (އަތޮޅާއި ރަށާއެކު

: : ދ.ރ. ކާޑު  ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު   ނަންބަރު

.)ހުށަހަޅާ(މި ބައި ފުރިހަމަކުރާީނ ތިމާ ޫނން އެެހން ީމހަކު މެދުވެރިކޮށް ފޯުމ ތު މަޢުލޫމާ ޝަކުވާ ނިސްބަތްވާ ފަރާތުގެ    ަނމައެވެ

: ):  ފުރިހަމަ ނަން   މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް (އަތޮޅާއި ރަށާއެކު

  :ރަށް:     އަތޮޅު  ދާއިމީއެޑްރެސް:

: : ދ.ރ. ކާޑު  ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު   ނަންބަރު
 

  ސަބަބު  ހުށަހެޅި ޝަކުވާ 

  ލިބިގެންވާ މީހުްނގެ ލިސްޓުގައި ނަްނ ނުބައިކޮށް އޮތުން  ަޙއްޤުވޯޓު ދިނުމުގެ  �

  ލިބިގެންވާ މީހުްނގެ ލިސްޓުގައި އެޑްރެސް ނުބައިކޮށް އޮތުން  ަޙއްޤުވޯޓު ދިނުމުގެ  �

  ތު ަރނގަުޅނުވުން މަޢުލޫމާލިބިގެންވާ މީހުްނގެ ލިސްޓުގައި ހިެމިނފައިވާ ވޯޓު ފޮށްޓާބެހޭ  ަޙއްޤުވޯޓު ދިނުމުގެ  �

  ވުން ނަންބަރު ގޯްސކޮށް ލިޔެފައި ދ.ރ. ކާޑުލިބިގެންވާ މީހުްނގެ ލިސްޓުގައި  ަޙއްޤުވޯޓު ދިނުމުގެ  �

  ލިބިގެންވާ މީހުްނގެ ލިސްޓުގައި ނަްނ ނެތުން  ަޙއްޤުވޯޓު ދިނުމުގެ  �

:(  ލިބިގެންވާ މީހުްނގެ ލިސްޓުން އުނިކުުރމަށް ަޙއްޤުވޯޓު ދިނުމުގެ  �   )...............................................އުނިކުރަން ޭބނުންވާ މީހާ ލިސްޓުަގއި ހިމެނިފައިވާ ުސާމރު ނަންބަރު

� :(  ......................................................................................................................................................................................................................................އެހެނިެހން (ބަާޔންކުރޭ

:   ...........................................................................................................................................................................................................................................................އިތުރު ބަޔާން

: ހުށަހަޅާޝަކުވާ    :ތާރީޚު  މީާހގެ ސޮއި
 

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރަސްމީ ބޭނުމަށް 

  ތާރީޚު  ސޮއި  ތަން  ނަންބަރު  ދ.ރ. ކާޑު  ނަން   

           ޝަކުވާ ބަލައިގަތީ

           ބެލީޝަކުވާ 

           ޑޭޓާބޭސް އަޕްޑޭޓްކުރީ

           ޗެކްކުރީ ޝަކުވާ 

:މައްސަލައާމެދު އެޅުުނ    ފިޔަވަޅު

  މައްސަލަެއއް ޞައްޙަ�

  ނޫން މަްއސަލައެއް ޞައްޙަ�

  ގެ ޑޭޓާބޭހުން ޗެކުކުރެވި، އީއައިއެސް އަޕްޑޭޓްކުރެވިފައި ދ.ރ. ކާޑު �

  ރަސްމީ ލިޔެިކުޔންތަކުގެ ކޮޕީ ފޮނުުވަމށް އެދިފައި  �

 :  ..........................................................................................................................................................އިތުރު ބަޔާން

: .ހުަށހަޅަކަން ާސބިތުވާނެ ރަސްމީ ލިުޔމެއް މި ޯފމާއެކު ޞައްޙަޝަކުވާގެ  ހުށަހަޅާ ނޯޓް   ންވާނެއެވެ
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  ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 

  ފޯމު  އެދޭ  ރަޖިސްޓަރީވުމަށް  ވޯޓުލުމަށްޓަކައި  ތަނެއްގައި އެހެން  ނޫން ތަން  ވެފައިވާ  ރަޖިސްޓަރީ  ވޯޓުލުމަށް 

  ތު މަޢުލޫމާ  ފަރާތުގެ  ބޭނުންވާ  ވާން  ރަޖިސްޓަރީ

 ބޮޑުވާ ކަނާއަތު  :ނަންބަރު ދ.ރ. ކާޑު  ):ގޮތަށް ގައިވާދ.ރ. ކާޑު( ފުރިހަމަނަން
  :ނިާޝން އިނގިލީގެ

  :ފޯނުަނންބަރު ގުޅޭނެ  :ރަށް:     އަތޮޅު:                      އެޑްރެސް ދާއިމީ

  :ަނން މަްނމަގެ/ބައްޕަ

  :ރަށް:         އަތޮޅު:                       އެޑްރެސް ދާއިމީ  މަްނމަގެ/ބައްޕަ

  ސޮއި:  :ރަށް/ަތން ހުންާނނޭފުރަތަމަ ބުރު އޮންނަ ދުވަހު 

  :ރަށް/ަތން ހުންާނނޭ ދެވަނަ ބުރު އޮންނަ ދުވަހު

  .)ނަމަެއވެހުށަހަޅާ  ފޯމު މެދުވެރިޮކށް ީމހަކު ެއހެން ޫނން ތިމާ ކުރާނީ ފުރިހަމަ މިބައި(  ތުމަޢުލޫމާ  ބެހޭ ހެކިންނާ

  :ފުރިހަމަނަން 2  :ފުރިހަމަނަން 1

  

  :ދާއިމީއެޑްރެސް 

  :ރަށް:         އަތޮޅު

 ބޮޑުވާ ކަނާއަތު
  :ނިާޝން އިނގިލީގެ

  

  :އެޑްރެސް ދާއިމީ

  :ރަށް:         އަތޮޅު

ކަނާއަތު ބޮޑުވާ 
  :ނިާޝން އިނގިލީގެ

  :ނަންބަރު ދ.ރ. ކާޑު  :ކާޑު ނަންބަރުދ.ރ. 

  :ފޯނުަނންބަރު ގުޅޭނެ  :ނަންބަރު ފޯނު ގުޅޭނެ

  :ސޮއި  :ސޮއި

  ބޭނުމަށް  ކޮމިޝަންގެ ރަސްމީ  އިލެކްޝަންސް 

 ބޮޑުވާ ކަނާއަތު  :ނަންބަރު ދ.ރ. ކާޑު ފަރާތުގެ ގެނައި ފޯމު  :ނަން ފަރާތުގެ ގެނައި ފޯމު
  :ނިާޝން އިނގިލީގެ

  :ސޮއި  :ހުށަހެޅިތާރީޚުފޯމު

  ކުރެވިފައި  ވެރިފައި�  ނުކުރެވި      އަޕްޑޭޓް  ޑޭޓާބޭހަށް�  ުކރެވިފައި         އަޕްޑޭޓް ޑޭޓާބޭހަށް�:ކުރެވުނުގޮތްޢަމަލު

  :ސަބަބު ނުުކރެވުނު ނުކުރެވުނުނަމަ، އަޕްޑޭޓް ބޭހަށް ޑޭޓާ

:  އަޕްޑޭޓްކުރީ    :ތާރީޚު  ސޮއި:  އައިޑީ:  ނަން

:  ޗެކްކުރީ    :ތާރީޚު  ސޮއި:  އައިޑީ:  ނަން
 

: ތެއް ފުރިހަަމކުރަންާވނެެއވެ. މި ފޯމު މެދުވެރިކޮށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްިފނަމަ ޯވޓުލެވޭނީ ހަމައެަކނި ެއ މަޢުލޫމާމި ފޯމުގަިއވާ ހުިރހާ  ނޯޓް
ން އަްނނަ ަފާރތުން، ޯވޓުލުމަށް ބޭނުްނކުރެވޭ، ކާކުކަން އަްނަގއިދޭ މުއްދަތު ހަމަުނާވ ހުށަހަޅަމީހަކު ރަޖިސްޓަރީކުެރުވނު ފޮށްޓަކަށެެވ. މި ފޯުމ 

ންވާެނވެ. ައދި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ެއދޭ ފަރާތުެގ، ވޯޓުލުމަްށ ބޭނުންކުެރވޭ، ކާކުކަްނ އަންަގއިދޭ މުއްަދުތ ހުށަހަޅަމެއްގެ އަްސލު ރަސްމީ ލިޔު
. ފޯމު ބަަލިއގަެނވޭނީ އެ ފޯުމ ިހފަިއގެން ައންނަ މީާހ ެއ ފޯަމްށ ހުށަހަޅަހަމަނުާވ ރަސްމީ ލިޔުެމއްެގ ކޮޕީއެްއ މި ފޯާމއެކު  ްނވާެނެއވެ

  ެގ ރަސްމީ ސިޓީއަާކއެކުއެ ތަެނއްމާވާގޮތަެށވެ. ޕާީޓއަުކން ުނވަތަ ެއފަދަ ެއހެްނ މުއައްސަސާއަުކން ޒިްނމާވާގޮތަށް، ޒިން

ނޑު ފޯުމަގިއ ޖަހަންާވނެެއވެ. އީމެިއލުން ނުވަތަ ފެކުހުން ސީދާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޮުނވާ ޯފުމ އެ ތަެނއްނަމަ، ހުށަހަޅާ  ގެ ަތއްގަ
.ބަލައެްއނުަގނެ   ޭވނެެއވެ

:ހުށަހަޅާ ޕާޓީއަކުން  ނޑު   ނަަމ، ޕާޓީގެ ތައްގަ

 4 ޖަުދވަލު 
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  5 ޖަުދވަލު 

 

  ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 

  ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބަށް 

  ކުރިމަތިލުމަށްއެދޭ ފޯމު 

  ކުރިމަތިލާ ކައުންސިލްގެ ނަމާއި ދާއިރާ: .1

  ތު މަޢުލޫމާ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ މީހާއާ ބެހޭ  .2

):ދ.ރ. ކާޑު ފުރިހަމަ ނަން ( 2.1   ގައި ވާގޮތަށް

  ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 2.2

):ދ.ރ. ކާޑުދާއިމީ އެޑްރެސް ( 2.3   ގައި ވާގޮތަށް

  މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް  2.4

  ގޭގެ ނަން:  2.4.1

  އެޕާޓްމަންޓް ނަންބަރު:ފަންގިފިލާ އަދި   2.4.2

  :މަގުއަވަށް އަދި   2.4.3

  :ސިޓީ/އަތޮޅު އަދި ރަށް  2.4.4

  .......ދުވަސް...... / މަސް........... / އަހަރު : ތާރުީޚ އުފަން 2.5

  ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު: 2.6    

  ނަމަށް ބަދަލެއް އައިސްފައިވާނަމަ، ކުރިން ކިޔާފައިވާ ނަން: 2.7

 :އެޑްރެސްތައް ނުވަތަ އެޑްރެސް  ދާއިމީ  ކުރީގެ އައިސްފައިވާނަމަ، ބަދަލެއް  އެޑްރެހަށް ދާއިމީ  2.8
  
  

:މަޤާމުތެރޭގައި ދައުލަތުގެ އެއްވެސް ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވާނަމަ، ވަޒީފާ އަދާކުރި ތަންތަނުގެ ނަމާއި ފުރި  ދުވަހުގެވޭތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރު .3  ތައް

 

  
  
  

  

 ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ 

 ކުލަ ފޮޓޯ 
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 ރަސްމީ ލިޔެކިޔުންތަކާއި އެންގުންތައް ފޮނުވަންވީ ރަސްމީ އެޑްރެސް: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން  .4
  

  :އީމެއިލްއެޑްރެސް ،ބޭނުންވާނަމަ އީމެއިލުން  އެންގުންތައް ލިޔެކިޔުންތަކާއި ރަސްމީ  ފޮނުވަންޖެހޭ ކޮމިޝަނުން  އިލެކްޝަންސް  4.1
  

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކެއްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓްގެ ނަމާއި ނަންބަރު:ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ އަނބުރާ ދޭންޖެހޭނަމަ ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް،  4.2
  

  ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލާނަަމ ތަމްސީލުކުރާ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ނަން: .5

  އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން ކުރިމަތިލާ މީހެއްނަމަ އެކަން: .6

 އިޤުރާރުކެންޑިޑޭޓުގެ  .7

ގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ..............................................................................................ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ފޯމުގައި މި
ނޑު  ނޑު  މި . މެވެހުށަހަޅަ އަޅުގަ ފައިވާ ހުރިހާ ހުށަހަޅާފޯމާއެކު  ތުކަމަށާއި، އަދި މި މަޢުލޫމާ ޞައްޙަތަކީ މަޢުލޫމާފައިވާ ހުށަހަޅާފޯމާއެކު އަޅުގަ
ނޑު،  ޞައްޙަތަކެއްޗަކީ    .ވަމެވެއިޤުރާރު.............................................................................................. ތަކެތި ކަމަށް އަޅުގަ

  :   ސޮއި

  ނަން:  

  

  :ތާރީޚު

  

  

  

  ބޭނުމަށް  ރަސްމީ  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ 

):ރަށު/އަތޮޅު/ސިޓީ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުފޯމު ބަލައިގަތް ތަން (   / އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާ

  މުވައްޒަފުގެ ނަން: ޗެކުކުރިފޯމު   ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ނަން:

  :މަޤާމުމުވައްޒަފުގެ  ޗެކުކުރިފޯމު   :މަޤާމުފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ 

  :ނަންބަރު ދ.ރ. ކާޑު މުވައްޒަފުގެ  ޗެކުކުރި ފޯމު  :ނަންބަރު ދ.ރ. ކާޑު  މުވައްޒަފުގެ  ބަލައިގަތް  ފޯމު

  :ސޮއި މުވައްޒަފުގެ  ޗެކުކުރި ފޯމު  :ސޮއި މުވައްޒަފުގެ  ބަލައިގަތް  ފޯމު

  :ގަޑި ތާރީޚާއި ޗެކުކުރި ފޯމު  :ގަޑި ތާރީޚާއި ބަލައިގަތް  ފޯމު
 

  ުއަތޮޅު . ށެވެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓަ  އިލެކްޝަންސް  ރަށު  ނިސްބަތްވާ  ކައުންސިލެއް  އެ  ނީ ހުށަހަޅާ  ފޯމު  ކެންޑިޑޭޓުން  ކުރިމަތިލާ  ކައުންސިލްތަކަށް  ރަށ 
 ސިޓީގެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށެވެ. އިލެކްޝަންސް  އަތޮޅު  އަތޮޅެއްގެ  ނިސްބަތްވާ  ކައުންސިލެއް  އެ  ނީ ހުށަހަޅާ  ފޯމު  ކެންޑިޑޭޓުން  ކުރިމަތިލާ  ކައުންސިލްތަކަށް 

 ނީ ހުށަހަޅާ  ފޯމު  ފަރާތްތަކުން  ކުރިމަތިލާ  ކައުންސިލަށް  ސިޓީ  މާލޭ . ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށެވެ  ސިޓީ  ނީ ހުށަހަޅާ  ފޯމު  ކެންޑިޑޭޓުން  ކުރިމަތިލާ  ކައުންސިލަށް 
 .އިދާރާއަށެވެ  ކޮމިޝަންގެ  އިލެކްޝަންސް 

  ުފުރުސަތު  ކުރިމަތިލުމުގެ  އިންތިޚާބަށް  ކައުންސިލްތަކުގެ  ލޯކަލް  ދަށުން  ގެ ) ޤާނޫނު  އިންތިޚާބުގެ  ކައުންސިލްތަކުގެ  ލޯކަލް ( 2010/10 ނަންބަރު  ޤާނޫނ 
 .ންވާނެއެވެ ހުށަހަޅަ  ފޯމާއެކު  މި  ތަކެތި  ބުނެފައިވާ  މަށް ހުށަހެޅު  ލާނުގައި ޢު އި  ކޮށްފައިވާ  ކޮމިޝަނުން  އިލެކްޝަންސް  ބަޔާންކޮށް  ހުޅުވިއްޖެކަން 

  ަވާނެއެވެ  މި ފޯމާއެކު  ޗެކުލިސްޓު  ތަކެތީގެ  ތާއި މަޢުލޫމާ  ންޖެހޭ ހުށަހަޅ.  

  

(  (ކުރިމަތިލާ ކައުންސިްލެގ ނަން

 )(ކުރިމަތިލާ މީހާގެ ނަން 



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް      152 އަދަދު:   45 ލިއުމް: ވޮ

 

  42

:  ކުރިމަތިލާ ކައުންސިްލ: ...........................................................     ފޯމު ނަްނބަރު

 

  ފޯމާއެކު ތިރީގައިވާ ތަކެތި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. ޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހަޅާ އިންތި 

   ލޯކަލް ކައުންސިލުތަުކގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިަމތިލުމަށް އެދި ފުރިހަަމކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު   1

   މުއްދަތު ހަަމނުވާ ާކޑުގެ ދެފުށުގެ ސާފު ފޮޓޯކޮޕީ  ،ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭކެންޑިޑޭޓުގެ ދިވެހި  2

   މީހުންެގ ަނމާއި ޮސއި 50އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަިތލާ ނަަމ ކުރިމަތިލާ ާދއިރާގެ ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ   3

   ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ަފރާތުން ކުރިމަތިލާަނަމ އެ ޕާޓީގެ ޤަރާރު  4

/ލޯގޯއިންތިޚާބުގައި   5 /ލޯގޯއެއް ބޭނުންުކރާނަމަ އެ ނިާޝނެއް    ނިާޝނެއް

) ދު ފައިސާގު ރުފިޔާ (ނަ 1500/- އި ދައްކަންޖެހޭޑިޕޮޒިޓް ފައިސާގެ ޮގތުގަ  6    ނުވަތަ ޭބންކް ގެރެންޓީ ޗެކް

7  
ލޯކަލް ، ސަރވިސަސް އިން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މޯލްޑިްވސް ކަރެކްޝަނަލް ،ޑިޕާޓްމަންްޓ އޮފް ޖުީޑޝަލް އެޑްމިނިސްޓްޭރޝަނުންނާއި

 ކައުންސިލުތަކުގެ އިްނތިޚާބަށް ކުރިމަތާިލ ީމހާގެ ދަރަންޏާއި، ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރި ފޯމު
  

8  
ލޯކަލް ކައުންސިުލތަކުގެ އިންތިޚާބަށް ުކރިމަތިލާ މީހާެގ ދަރަްނޏާއި، ކުށުގެ  ، ހައިކޯޓުން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ،ހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުންނާއިދިވެ

 ރެކޯޑު ސާފުކުރި ފޯމު
  

   ލޯކަލް ކައުންސިލުތަުކގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިަމތިލާ މީހާެގ ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފޯމު   9

10 
/ލޯގޯ ގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ  ގެޑީ (ކެންޑިޑޭޓުގެ ާޕސްޕޯޓް ސައިޒުސީ /ލޯގޯއެއް ޭބނުންކުރާނަަމ އެ ިނޝާނެއް ފޮޯޓއާއި، އިންތިޚާބުގައި ނިޝާނެއް
)JPEG  ާއަދި އަމިއްލަގޮތުން ުކރިމަތިލާ މީހެްއނަަމ ތާއީދު އޮތްކަން ހާމަކުރ (  ކާޑު ނަންބަރުދ.ރ. މީުހންގެ ަނމާިއ އެޑްރެސް،  50ފޯމެޓުގައި

 އެކްސެލް ފޯމެޓްގައި
  

)....... -ކައުންސިލްތަުކގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިަމތިލުމަށް އެދިލޯކަލް  ........  (ކުރިމަތިލި މީހާގެ ނަން   ހުށަހެޅި ޯފމާއި ަތކެތި ލިބިއްޖެއެވެ

  ފޯކަލް ޕޮއިންޓު 

 : : .................................................................................  ސޮއި   ............................  ގަޑި: ..........: ..........ތާރީޚު............  ..........................ނަން

/ކެންޑިޑޭޓުގެ ފަރާތުން   ކެންޑިޑޭޓު

...................... : : .................................................................................  ސޮއި   .............................  ގަޑި: ........: ...........ތާރީޚު.............  ...ނަން

: ............................................................... ދ.ރ. ކާޑު   ނަންބަރު

  ތައްގަނޑު   ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ ބަލައިގަތް ރަސީދު 

: : ......... ރަސީދުފައިސާ ބަލައިގަތް   ކެންޑިޑޭޓުގެ ަނން   .....................ނަންބަރު

 :   ....................................................................ސޮއި

 :  .................................................................... ނަން

  .....................: ..............................................މަޤާމު

: ދ.ރ. ކާޑުކެންޑިޑޭޓުގެ    ނަންބަރު

 : ) ރުފިޔާ 1500/-ފައިސާގެ އަދަދު   (ފަނަރަ ސަތޭކަ

o  ްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކެންޑިޑޭޓު ޑިޕޮޒިޓްެގ ޮގތުގައި ދެއްކި ފައިސާ  5ކުރުމުގެ ކުރިން ަނން އަނބުރާ ެގންގޮސްފިނަމަ ނަްނ އަނބުރާ ގެންދާތާ އިޢުލާންކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަނ
 .ންވާެނއެވެހުށަހަޅަ ހޯދުމަށް 

o  ެދުވަހުގެ  20އިން ފެށިގެން މަތީ އަދަދަކަށް ވޯޓު ލިބިފައިވާ މީހުން އިންތިޚާބުގެ ަރސްމީ ނަތީޖާ އިއުލާުނކުރާތާ  10%އިންތިޚާބުގައި އެ ދާއިރާއަކުން ވޯޓުދިން މީހުންގ
 .އަށްވުރެ މަތީ އަދަދަކަށް ވޯޓު ލިބިފައިނުވާ މީހުްނނަށް ިޑޕޮޒިްޓ ފައިސާ އަނބުރާ ުނލިބޭނެއެވެ  10. %ތެރޭގައި ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމަްށ އެދެންވާނެއެވެ

o  ެގެ ކާޑު. ރ.ދން އަްނނަ ފަާރތުގެ ުހށަހަޅައަސްލު އަދި ފޯމު  ގެކާޑު. ރ.ދއިރު، އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިާލމީހާގެ ހުށަހަޅާފޯމު . މި ފޯމު ފުރިހަމަކުާރނީ ތާނަ އަކުރުްނނެވ
އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިާލ . ނީ އެ ރަށެއްގެ އިލެކްޝަންސް ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށެވެހުށަހަޅާ ◌ާތްތަކުން ފޯމު 2ރަށު ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލާ ފަރ. ންާވެނއެވެހުށަހަޅައަސްލު 

ސިޓީ ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުން އެ ސިޓީގައި އައްޔަންކޮށްފައިވާ .  ފައިވާ އަތޮޅު އިލެކްޝަންސް ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށެވެފަރާތްތަކުން އެ އަތޮޅަށް އައްޔަންކޮށް
 . ސިޓީ އިލެކްޝަންސް ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށެވެ

o   ީއިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިުލމަށް ފޯމު ހުަށހަޅާނA4 ެކަރުދާސްތައް ވަކިނުވާގޮތަށް ތަރުތީބުން ހީރަްސޖަހަންާވނެއެވެ. ސައިޒުގެ ހުދު ކަރުދާހުގައެވ. 
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  6 ޖަުދވަލު

 

  ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 

  ކެންޑިޑޭޓުގެ މަންދޫބަކަށް ވުމަށް އެދޭ ފޯމު 

  ތު މަޢުލޫމާ  ފަރާތުގެ  އެދޭ  މަންދޫބަކަށްވުމަށް 

):ދ.ރ. ކާޑުފުރިހަމަ ނަން ( .1   ގައި ވާގޮތަށް

  ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: .2

):ދ.ރ. ކާޑުދާއިމީ އެޑްރެސް ( .3   ގައި ވާގޮތަށް

  މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް  .4

  ގޭގެ ނަން: 4.1

  އެޕާޓްމަންޓް ނަންބަރު: ފަންގިފިލައާއި  4.2

  މަގު: އަވަށާއި   4.3

  ރަށް: އިސިޓީ/އަތޮޅާ 4.4

  .......ދުވަސް ...... / މަސް........... / އަހަރު:  ތާރީޚު އުފަން .5

  ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު: .6

7. :(   ކޮމިޝަނުން އެކްރެޑިޓް ކުރުމަށްފަހު، ދޫކުރާ ފާހާ ހަވާލުވާނެ ތަން (އަތޮޅާއި ރަށާއެކު

  ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ރަޖިސްޓަރީއެއްގައި ހިމެނިފައިވާނަމަ، ހިމެނިފައިވާ ޕާޓީ: .8

  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަން:ތަމްސީލުކުރާ  .9

  ތަމްސީލުކުރާ ކެންޑިޑޭޓު ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ދާއިރާ: .10

  ތަމްސީލުކުރާ ކެންޑިޑޭޓުގެ އެޑްރެސް: .11

  ނަންބަރު: ދ.ރ. ކާޑުކެންޑިޑޭޓުގެ  .12

  ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު: .13

 ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ 

 ކުލަ ފޮޓޯ 
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 ކެންޑިޑޭޓް ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ސޮއިކުރައްވާނަމަ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ ދީފައިވާ ފަރާތުގެ ނަމާއި، ސޮއި: ުނަވތަ ، ކެންޑިޑޭޓުގެ .14
 

 

  

އްޔަތަކުން މި އިންތިޚާބުގައި ސިމި ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ހުރިހާ ތަކެއްޗަކީ ޞައްޙަ ތަކެތިކަމަށާއި، މިނޫން އެހެން ހައި
 ވަމެވެ.އިޤުރާރުކަތްކުރަން އެދިފައި ނުވާކަމަށް އަޅުގަނޑު މަސައް

 ކެންޑިޑޭޓުގެ މަންދޫބަކަށް ވުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ސޮއި: .15

  

  :ތާރީޚު .16

  ބޭނުމަށް  ކޮމިޝަންގެ ރަސްމީ  އިލެކްޝަންސް 

): ރަށު/އަތޮޅު/ސިޓީ/ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަން/ފޯމު ބަލައިގަތް ތަން (   އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާ

  މުވައްޒަފުގެ ނަން: ޗެކުކުރިފޯމު   ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ނަން:

  :މަޤާމުމުވައްޒަފުގެ  ޗެކުކުރިފޯމު   :މަޤާމުފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ 

  :ނަންބަރު ދ.ރ. ކާޑު މުވައްޒަފުގެ  ޗެކުކުރި ފޯމު  :ނަންބަރު ދ.ރ. ކާޑު  މުވައްޒަފުގެ  ބަލައިގަތް  ފޯމު

  :ސޮއި މުވައްޒަފުގެ  ޗެކުކުރި ފޯމު  :ސޮއި މުވައްޒަފުގެ  ބަލައިގަތް  ފޯމު

  :ގަޑި ތާރީޚާއި ޗެކުކުރި ފޯމު  :ގަޑި ތާރީޚާއި ބަލައިގަތް  ފޯމު

  ނިންމި ގޮތް:

  ންވާނެއެވެ.ހުށަހަޅަ މި ފޯމާއެކު އަންނަނިވި ތަކެތި 

  ުއިޤުރާރު ގައިވާ  7ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލ 

  ީދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕ 

 ްދެއްވިކަން ބަޔާންކުރާ ސިޓީ  އެޓަރނީ އޮފް ޕަވަރ ކެންޑިޑޭޓުގެ، ސޮއިކުރައްވާނަމަ ފަރާތަކުން އެހެން ކެންޑިޑޭޓްނޫނ  

  ކުރެވޭނެއެވެ.ބާޠިލު ފޯމު ހިމެނިފައިނުވާނަމަ  އެއްޗެއް އެއްވެސް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަދި ފުރިހަމަނުވާނަމަ ތެއްމަޢުލޫމާ  އެއްވެސް ފޯމުގައިވާނޯޓު: 
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  7 ޖަުދވަލު

 

  ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 

  އިޤުރާރު ކެންޑިޑޭޓުގެ /  ކެންޑިޑޭޓުންގެމަންދޫބު /  މޮނިޓަރު /  އޮބްޒާވަރު 

 ިއންިތާޚުބގެ  ކައުންސިްލަތކުގެ ލޯކަލް  ................................................................................................................................އަޅުަގނޑު،

 ޖުްމޫހރިއްާޔގެ  ިދެވހިރާްއޖޭގެ އުޅުުމގައި  ހަރަާކތްތެިރވެ  ހައިިސއްަޔުތން ކެންޑިޑޭެޓއްގެ/  ަމންދޫެބއް ކެްނޑިޑޭޓުގެ/  ޮމނިޓަރެއް /  އޮބްޒާަވރެއް

 ކައުންިސލްތަކުގެ  ލޯކަލް( 2010/10 ަންނބަރު ޤާޫނނު ާއއި،) ާޤނޫނު ންމުޢާ  އިްނތިޚާބާބެހޭ( 2008/11 ަންނބަރު ޤާޫނނު އަސާީސާއއި، ޤާނޫނު

 އިލެްކޝަންސް  ުކރުމަާށއި،ޢަމަލު މަިތން ޮގުތގެ  އެްއޮގތްވާ  އުސޫލުތަކާ  އިަގާވއިދާ  އިންިތޚާބުގެ  ކައުންސިލްތަުކގެ ލޯކަލް އާއި ) ޤާޫނނު އިންިތޚާބުގެ 

ނަޑއަޅައިަފިއވާ މިަކމަށްޓަކައި  ކޮމިޝަުނން   .ަވމެވެއިޤުރާރު  ެއއްބަްސވެ  ިހތުމަށް  ތެރިކޮށް ޙުރުމަތް  ޑަށް ނމިްނގަ  ސުޫލކީ ކަ

:   :ތާރީޚު  ނަންބަރު: ދ.ރ. ކާޑު  ސޮއި

LOCAL COUNCIL ELECTION  

Observer / Monitor Declaration 

I, ……………………………………………………………………… wish to partake in the Local 

Council Election of Maldives as an Observer / Monitor and hereby agree to respect the Constitution 

of Maldives, Law Number 11/2008 (General Elections Act) and Law Number 10/2010 (Local Council 

Election Act), and abide by all regulations pertaining to the said laws, and agree to follow the 

procedures and the Code of Conduct issued by the Elections Commission of Maldives for the Local 

Council Election. 

Date: Passport Number: Signature: 
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  8 ޖަުދވަލު

 

  ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 

  އޮބްޒާވަރަކަށް ވުމަށް އެދޭ ފޯމު 

  ތު މަޢުލޫމާ  ފަރާތުގެ  އެދޭ  ކުރަން  އޮބްޒާވް 

):ދ.ރ. ކާޑުފުރިހަމަ ނަން ( .1   ގައި ވާގޮތަށް

  ނަންބަރު:ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު  .2

):ދ.ރ. ކާޑުދާއިމީ އެޑްރެސް ( .3   ގައި ވާގޮތަށް

  މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް  .4

  ގޭގެ ނަން: 4.1

  އެޕާޓްމަންޓް ނަންބަރު:ފަންގިފިލައާއި   4.2

  :މަގު އަވަށާއި   4.3

  :ރަށް ސިޓީ/އަތޮޅާއި 4.4

  .......ދުވަސް ...... / މަސް........... / އަހަރު:  ތާރީޚު އުފަން .5

  ފޯނު ނަންބަރު:ގުޅޭނެ  .6

7. :(   ކޮމިޝަނުން އެކްރެޑިޓް ކުރުމަށްފަހު، ދޫކުރާ ފާހާ ހަވާލުވާނެ ތަން (އަތޮޅާއި ރަށާއެކު

  :ޕާޓީ ހިމެނިފައިވާ  ހިމެނިފައިވާނަމަ، ރަޖިސްޓަރީގައި  ޕާޓީއެއްގެ  ސިޔާސީ .8

   :)ޔާޖަމްޢިއްއަމިއްލަ/ ސިޔާސީ ޕާޓީ/ އޮބްޒާވްކުރާ ހައިސިއްޔަތު ( .9
.) 10އިން  8(އަމިއްލަގޮތުން އޮބްާޒވްކުރަން އެދޭ ފަރާތްތަކުން    އަށް ފުރާކަށް ނުޖެހޭނެެއވެ

  ޔާގެ އެޑްރެސް:ޖަމްޢިއްސިޔާސީ ޕާޓީ/ .10

  ޔާއާ ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:ޖަމްޢިއްސިޔާސީ ޕާޓީ/ .11

 ޔާގެ ތައްގަނޑު:ޖަމްޢިއްސިޔާސީ ޕާޓީ/ .12

  

  

  

 ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ 

 ކުލަ ފޮޓޯ 
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އްޔަތަކުން މި އިންތިޚާބުގައި ހައިސިމި ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ހުރިހާ ތަކެއްޗަކީ ޞައްޙަ ތަކެތިކަމަށާއި، މިނޫން އެހެން 
 ވަމެވެ.އިޤުރާރުމަސައްކަތްކުރަން އެދިފައި ނުވާކަމަށް އަޅުގަނޑު 

13.  :  އޮބްޒާވަރަކަށް ވުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ސޮއި
  

  :ޚުތާރީ .14

  ބޭނުމަށް  ރަސްމީ  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ 

):ރަށު/އަތޮޅު/ިސޓީ/ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަން  ފޯމު ބަލައިގަތް ތަން (   / އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާ

  މުވައްޒަފުގެ ނަން: ޗެކުކުރިފޯމު   ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ނަން:

  :މަޤާމުމުވައްޒަފުގެ  ޗެކުކުރިފޯމު   :މަޤާމުފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ 

  :ނަންބަރު ދ.ރ. ކާޑު މުވައްޒަފުގެ  ޗެކުކުރި ފޯމު  :ނަންބަރު ދ.ރ. ކާޑު  މުވައްޒަފުގެ  ބަލައިގަތް  ފޯމު

  :ސޮއި މުވައްޒަފުގެ  ކުރިޗެކު ފޯމު  :ސޮއި މުވައްޒަފުގެ  ބަލައިގަތް  ފޯމު

  :ގަޑި ތާރީޚާއި ޗެކުކުރި ފޯމު  :ގަޑި ތާރީޚާއި ބަލައިގަތް  ފޯމު

  ނިންމި ގޮތް:

  ންވާނެއެވެ.ހުށަހަޅަ މި ފޯމާއެކު އަންނަނިވި ތަކެތި 

  ުއިޤުރާރު ގައިވާ  7ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލ 

  ީދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕ  

  ކުރެވޭނެއެވެ.ބާޠިލު ފޯމު ހިމެނިފައިނުވާނަމަ  އެއްޗެއް އެއްވެސް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަދި ފުރިހަމަނުވާނަމަ ތެއްމަޢުލޫމާ  އެއްވެސް ފޯމުގައިވާނޯޓު: 

  .ކުރެވޭނެއެވެ ބާޠިލު އެ ފޯމު ހިމެނިފައިވާނަމަ، ރީގައި ރަޖިސްޓަ ޕާޓީއެއްގެ ސިޔާސީ ނަން ބޭފުޅުންގެ ޅުއްވާހަހުށަ އޮބްޒާވްކުރެއްވުމަށް ތަކުންޖަމާޢަތް  ،އްޔާޖަމްޢި ގޮތުންނާއި އަމިއްލަ    
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LOCAL COUNCIL ELECTION 

APPLICATION FORM 

For International Observers and Monitors 

Write as Appropriate (Observer / Monitor): 

Full Name: 

Passport Number: 

Nationality: 

Age: 

Address: 

Address in Maldives: 

Contact Number: 

Representing Organisation: 

Address: 

Contact Number: 

Signature: 

Date: 

Submit the following documents with the application form: 

1. Passport copy 

2. Proof of accreditation by the representing organisation 
 

 For Official Use Only  ބޭނުމަށް  ރަސްމީ  ކޮމިޝަނުގެ އިލެކްޝަންސް 

):ރަށު/އަތޮޅު/ސިޓީ/ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަން ފޯމު ބަލައިގަތް ތަން (   / އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާ

  މުވައްޒަފުގެ ނަން: ޗެކުކުރިފޯމު   ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ނަން:

  :މަޤާމުމުވައްޒަފުގެ  ޗެކުކުރިފޯމު   :މަޤާމުފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ 

  :ކާޑު ނަންބަރުދ.ރ.  މުވައްޒަފުގެ  ޗެކުކުރި ފޯމު  :ކާޑު ނަންބަރުދ.ރ.  މުވައްޒަފުގެ  ބަލައިގަތް  ފޯމު

  :ސޮއި މުވައްޒަފުގެ  ޗެކުކުރި ފޯމު  :ސޮއި މުވައްޒަފުގެ  ބަލައިގަތް  ފޯމު

  :ގަޑި ތާރީޚާއި ޗެކުކުރި ފޯމު  :ގަޑި ތާރީޚާއި ބަލައިގަތް  ފޯމު

  ނިންމި ގޮތް:

Passport Size 

Photograph 

9ޖަުދވަލު   
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  10 ޖަުދވަލު

 

  ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 

  ކަށް ވުމަށް އެދޭ ފޯމު މޮނިޓަރަ 

  ތު މަޢުލޫމާ  އެދޭފަރާތުގެ މޮނިޓަރަކަށް ވުމަށް 

):ދ.ރ. ކާޑުފުރިހަމަ ނަން ( .1   ގައި ވާގޮތަށް

  އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން  .2

):ދ.ރ. ކާޑުދާއިމީ އެޑްރެސް ( .3   ގައި ވާގޮތަށް

  މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް  .4

  ގޭގެ ނަން: 4.1

  ފަންގިފިލާ އަދި އެޕާޓްމަންޓް ނަންބަރު:  4.2

  :މަގު އަވަށާއި   4.3

  :ރަށްސިޓީ/އަތޮޅާއި  4.4

  .......ދުވަސް ...... / މަސް........... / އަހަރު:  ތާރީޚު އުފަން .5

  ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު: .6

  ):ރަށާއެކު އަތޮޅާއި( ތަން  ހަވާލުވާނެ ފާހާ  ދޫކުރާ ކުރުމަށްފަހު، އެކްރެޑިޓް  ކޮމިޝަނުން .7

  :ޕާޓީ ހިމެނިފައިވާ  ހިމެނިފައިވާނަމަ، ރަޖިސްޓަރީގައި  ޕާޓީއެއްގެ  ސިޔާސީ .8

  ފަތުރާ އިދާރާގެ އެޑްރެސް: ޚަބަރުނޫސް، މަޖައްލާ ނުވަތަ  .9

  ފަތުރާ އިދާރާއާ ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު: ޚަބަރުނޫސް، މަޖައްލާ ނުވަތަ  .10

  ފަތުރާ އިދާރާގެ ތައްގަނޑު: ޚަބަރުނޫސް، މަޖައްލާ ނުވަތަ  .11

 ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ 

 ކުލަ ފޮޓޯ 
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އްޔަތަކުން މި އިންތިޚާބުގައި ހައިސިކަމަށާއި، މިނޫން އެހެން  މި ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ހުރިހާ ތަކެއްޗަކީ ޞައްޙަ ތަކެތި
 ވަމެވެ.އިޤުރާރުމަސައްކަތްކުރަން އެދިފައި ނުވާކަމަށް އަޅުގަނޑު 

 ކަށް ވުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ސޮއި:މޮނިޓަރަ .12
  

  :ތާރީޚު .13

  ބޭނުމަށް  ރަސްމީ  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ 

):/ ރަށު/އަތޮޅު/ސިޓީ/ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަން ފޯމު ބަލައިގަތް ތަން (   އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާ

  މުވައްޒަފުގެ ނަން: ޗެކުކުރިފޯމު   ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ނަން:

  :މަޤާމުމުވައްޒަފުގެ  ޗެކުކުރިފޯމު   :މަޤާމުފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ 

  :ނަންބަރު ކާޑު ދ.ރ. މުވައްޒަފުގެ  ޗެކުކުރި ފޯމު  :ނަންބަރު ދ.ރ. ކާޑު  މުވައްޒަފުގެ  ބަލައިގަތް  ފޯމު

  :ސޮއި މުވައްޒަފުގެ  ޗެކުކުރި ފޯމު  :ސޮއި މުވައްޒަފުގެ  ބަލައިގަތް  ފޯމު

  :ގަޑި ތާރީޚާއި ޗެކުކުރި ފޯމު  :ގަޑި ތާރީޚާއި ބަލައިގަތް  ފޯމު

  ނިންމި ގޮތް:

  ންވާނެއެވެ.ހުށަހަޅަ މި ފޯމާއެކު އަންނަނިވި ތަކެތި 

  ުއިޤުރާރު ގައިވާ  7ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލ 

  ީދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕ  

.    ބާޠިލު ފޯމު ހިމެނިފައިނުވާނަމަ  އެއްޗެއް އެއްވެސް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަދި ފުރިހަމަނުވާނަމަ ތެއްމަޢުލޫމާ  އެއްވެސް ފޯމުގައިވާނޯޓު:    ކުރެވޭނެއެވެ
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  11 ޖަުދވަލު

 

  ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 

ނޑު މޮނިޓަރުންގެ ސުލޫކީ  އޮބްޒާވަރުންނާއި، މަންދޫބުންނާއި، ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި،   މިންގަ

 ބުެނފަިއވާ  ަމާނކަމަށް ކުުރން ުދވަހު ލާވޯޓު ާމއްާދގައި، ވަނަ 44 ގެ) ޤާޫނނު ްނމުޢާ  އިންިތޚާބުތަކާބެހޭ( 2008/11 ޤާނޫުނނަންބަރު  .1

 .ނުކުރުން ަކމެއް  އެްއވެސް

 .ެބހެއްުޓން ޮގތަށް ެފްނނަ ފާސް ދޫޮކށްފަިއވާ  ކޮމިަޝނުން  އިލެްކޝަންސް  ހަރަކާްތތެރިާވއިރު  ތެރޭަގއި މަރުކަުޒގެ ވޯޓުލާ .2

 ަތނަަކށް  އެ  ނުަވތަ ސަރަަހއްދަަކށް އެ  ނުަވތަ ަރށަކަށް އެ ިހނެދއްަގއި ބޭނުްނެވއްޖެ ސާފުުކރަން  ގެ އިްނިތޒާމާ ބެޭހގޮުތން ކަމެއްލުމު ވޯޓު .3

 .ސާުފކުރުން ކަމެއް  އެ  ާވހަކަަދއްކަިއގެން  އިްސވެިރޔަކާ  ެއންމެ  ކޮށްަފިއވާ ައއްަޔން ޮކމިަޝނުން  އިލެކްޝަްނސް

 .ުނކުރުން ކަެމއް ެއއްވެސް  ަފދަ  ަދތިާވނޭ މީުހންނަށް  އަްނނަ ާލން ވޯޓު  ަސރަަހއްެދއްަގއި ވޯޓުލާ .4

 ުގނުުމަގއި  ވޯޓު  ުނަވތަ ަމސައްކަތަށް، ީމހުްނގެ ފޮުނވާފަިއވާ ބަލަަހއްޓަން ަކންތަްއތައް  ލުުމގެވޯޓު  އެަސރަަހއްދަަކށް ނުަވތަ ަރށަކަށް އެ .5

 .ނުުކރުން ކަމެއް  އެްއވެސް  ދަިތވާކަހަލަ މަސައްކަަތށް ީމހެްއގެ ެއއްވެސް  ހަރަކާތްެތރިވާ 

 ަތން ޖަހާ ފާހަގަ ކަުރދާުހގައި  ވޯޓު ަވނުަމށާއި، ެތރެައށް ބޫުތގެ ވޯިޓްނގ ަމންދޫުބން، ކެންޑިޑޭޓުްނގެ މޮނިޓަުރްނނާއި، ،އޮބްޒާަވރުްނނާއި  .6

 .ނުުކރުން މަަސއްކަތް ބެލުމަށް

 ޮގތަށް ނެ ދަިތނުވާ  މަަސއްކަަތށް  އޮފިަޝލުްނގެ  ސަަރހަްއުދަގއި ވޯުޓލާ ފަރާތްތަުކން  ދޫކޮްށފަިއވާ  ުހްއދަ  ކުުރމަށް  ޮމނިަޓރު އިންިތޚާބު .7

 .ބެެހއްުޓން ަތއްޢަމަލު

 ަކމެއް  އެްއވެސް އަްނނަ  އުނިކަެމއް ކަށް ޙައްޤަ ިއްނތިޚާބީ ެކންޑިޑޭޓެްއގެ ުނވަތަ ކުޑަުކރުމަށް ތާީއދު ުނވަތަ ހޯުދމަށް ާތއީދު ކެންޑިޑޭޓަކަށް .8

 .ނުކުރުން

 .ނުުކރުން އިްނޓަވިޔު  ީމހުްނނާ ުކރާ ަމސައްކަތް  މަރުކަުޒަގއި ވޯޓުލާ މީުހްނނާއި  ައންނަ  ވޯޓުާލން ަސރަަހއްުދގައި، ވޯޓުލާ .9

 .ުނހެުދން އަތްލައި  ކަރުާދހުަގއި ވޯޓު ލިޔެިކޔުުމަގްއޔާއި،  ޭބނުންުކރާ މަަސްއކަތުގައި  ލުުމގެވޯޓު .10

 .ނޫޅުން ހިަފއިެގން ުނވަތަ  ަލިއގެން  ެއއްޗެއް ހާަމވާަފދަ  ނުުކރާކަން ާތއީދު  ުނވަތަ  ޮއތްކަން ާތއީދު  ކެންޑިޑޭޓަކަށް .11

 .ނުކުރުން މަސައްަކތް ޯފރުުވމަށް ުނފޫޒު މައްަޗށް އޮިފޝަލުްނގެ ަހރަކާތްތެިރވާ  އިންިތޚާބުަގއި .12
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 .ނުިދނުން އިުރޝާދު  ފަާރތަކަށް  ެއއްވެސް  ގެްނދިުޔމަށް  ގޮތަަކށް ވަކި ކަމެއް ވަކި  އިންިތޚާބުގެ  .13

ނަޑއާޅާަފއިވާ  ކޮިމޝަުނން  އިލެްކޝަްނސް ދެއްުކމަށް  ިލޔުމެއް  ރަސްމީ  ައންަގއިދޭ  ކާކުކަން  ހަރަކާްތތެިރާވއިރު  މަރުކަުޒަގއި ވޯޓުލާ  .14  ކަ

 . ދެއްުކން ިލޔުެމއް ެއފަދަ  ެއދިްއޖެނަމަ  އޮފިޝަލަކު 

 މަެލއް ޢަ ެއޅޭަފދަ  ހުރަސް  މަަސއްކަތަށް  ފަރާތްތަުކގެ  ބަަލހައްޓާ  ކަްނކަން ސަާލމަތީ  ޮއފިޝަުލންާނއި  ހަރަކާްތތެިރވާ  ަމރުކަޒުަގއި ވޯޓުލާ  .15

 .ނުކުރުން

16. .  މުވާސަާލތީ ގޮުތްނ ބޭުނންކުރެޭވ ެއއްވެްސ ެއއްޗެްއ ވޯޓުލާ ަސރަަހއްުދގަިއ ބޭުނން ނުުކރުން

 ހުްއދަ  ކުރުމަށް މޮނިަޓރު. (ނުކުރުންރެކޯޑު އަޑު މަންަޒރާއި ،ޮފޓޯނަަގއި ހާލެްއގައި އެްއެވސް މަްނދޫބުން ކެންޑިޑޭޓުްނގެ ،އޮބްޒާަވރުްނނާއި  .17

 .)ހުްއދަާވނެެއވެ މިަކން ފަރާްތތަަކށް ދީފަިއވާ

ކޮށް ންިތޚާބު ޮމނިަޓރު ކުރުަމށް ހުްއދަ ދޫކޮށްަފއިާވ ފަރާތްތަުކން ވޯުޓލާ ސަރަަހއްުދަގިއ ފޮޓޯ ނަާގއިުރ ނުަވތަ މަންަޒރާިއ އަޑު ރެކޯޑުއި .18

 .ބްރޯޑްކާސްޓް ކުާރއިރު، ވޯޓުލާ ޫބާތ ިދހަ ފޫަޓށްުވރެ ކައިރި ނުުވން

ދިަޔ ޮގތުެގ ަމްއޗަށް ބިނާކޮްށ ޮއފިޝަލުްނ ތަްއާޔރުކުރާ ިރޕޯޓު ުފރިހަމަ ުކރުުމގަިއ ންތިޚާުބގެ ކަންކަން ިހނގައި ަގއި އި ވޯޓުލާ މަރުކަޒު  .19

.  އެއްބާރުުލން ިދުނން

    ރުއިޚުިތޔާސަރަހަްއުދން ނުކުތުމަްށ ެއްނގުުމގެ  ފަާރތަކަްށ އެ  ލުކޮްށ އެޠިލާފުވާ ފަރާެތއްެގ ފާސް ބާޚި ބަޔާްނެވދިަޔ ސުޫލކީ މިްނަގނޑާ 
  .ވޯޓުލާ މަރުކަުޒގެ އިސްެވރިާޔއަްށ ިލބިގެްނވެެއވެ
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     12 ޖަުދވަލު

 

  ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 

  ފޯމު ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ  އިންތިޚާބާބެހޭ  ކައުންސިލްތަކުގެ  ލޯކަލް 

  ތު މަޢުލޫމާ ފަރާތުގެ  ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ 

: : ދ.ރ. ކާޑު  ފުރިހަމަ ނަން   ނަންބަރު

:   :އެޑްރެސްދާއިމީ   މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް

: :  ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު   އީމެއިލް

  ނަމަ  ޔާއަކުން ޖަމްޢިއް  ނުވަތަ ޕާޓީއަކުން ނީ ހުށަހަޅަ ޝަކުވާ 

:ޖަމްޢިއްޕާޓީ ނުވަތަ  :  ާޔގެ ނަން   ހައިސިއްޔަތު
 

  ތު މަޢުލޫމާ  ޝަކުވާއާބެހޭ  ހުށަހަޅާ 

/ސިޓީ މައްސަލަ :އާއި ިހނގި އަޮތޅު /އަވަށް   ރަށް

  އްދު:ހަވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާިއ ސަރަ ވޯުޓލާ މަރުކަޒެއްގައި ަނމަ  ދިމާވީ މައްސަލަ

:މައްސަލަ ިހނގާފައިވާ ތަނުގެ ތަފު   ސީލު

  

:ޝަކުވާގެ ަތފު ހުށަހަޅާ   ސީލު
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  .ބޭުނންކުރާށެވެ ސަފުހާއެއް ިއތުރު ބޭުނންަނމަ ިހމަނަން  ތުމަޢުލޫމާ އިތުރު*

  ހެކި 

  ހެިކ: ހުށަހަޅާ ލިޔުުމން 

  

  .)ނަމަެއވެހުށަހަޅާ  ފޯމު މެދުވެރިޮކށް ީމހަކު ެއހެން ނޫން ތިމާ ކުރާނީ ފުރިހަމަ  ބައި މި(  ތުމަޢުލޫމާ  ބެހޭ ހެކިންނާ

  :ފުރިހަމަނަން 2  :ފުރިހަމަނަން  1

  

  :ދާއިމީއެޑްރެސް 

  :ަރށް:        އަތޮޅު

  

  :ދާއިމީއެޑްރެސް 

  :ަރށް:        އަތޮޅު

  :ނަންބަރު ދ.ރ. ކާޑު   :ނަންބަރު ކާޑު ދ.ރ. 

  :ނަންބަރު ފޯނު ގުޅޭނެ  :ނަންބަރު ފޯނު ގުޅޭނެ

  :ސޮއި  :ސޮއި

  ހެކި 

  .އަމިއްލައަށެވެ އަޅުަގނޑު  ކުރުވުމެއްނެތި މަޖުބޫރު ަފރާތެއްގެ އެއްވެސް މިވަނީ ފުރާފައި ފޯމު މި އަދި. ތެވެމަޢުލޫމާ ތެދު ަތކީމަޢުލޫމާ މަތީގައިއެވާ

: ހުށަހަޅާޝަކުވާ    :ތާރީޚު  ފަރާތުގެ ސޮއި

  )ބޭނުމަށް ރަސްމީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ( ތު މަޢުލޫމާ މައްސަލައާބެހޭ

:ޑޮކިއުމަންޓު :  ގެ އަދަދު   އެންޓްރީ ނަންބަރު

:ހުށަހެޅު މައްސަލަ    ނު ތަން

  

  ތާރީޚު  ސޮއި  ނަންބަރު  ދ.ރ. ކާޑު  ނަން   

         އެންޓަރުކރީ ޑޭޓާބޭހަށް ބަލައިގަނެ، ޝަކުވާ

         ހަވާލުވީ  ބިުއރޯއިން ކޮމްޕްލެއިންޓްސް 

  

 ގެ ސިޓީ  ނުވަތަ ފޯކަލް ފޮއިންޓަށް  އިލެކްޝަންސް ގެއަތޮޅު  ނުވަތަ ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށް  އިލެކްޝަންސް  ގެ ރަށު  ނީހުށަހަޅާ  ފޯމު ކުރިންނަމަ  އުފެދުމުގެ  ބިއުރޯތައް  ކޮމްޕްލެއިންޓްސް 

 ނުވަތަ  ފޯކަލްޕޮއިންޓަށް  ގެ ރަށު  ނީ ހުށަހަޅާ ފޯމު  ހުއުފެދުމަށްފަ  ބިއުރޯތައް  ކޮމްޕްލެއިންޓްސް . އިދާރާއަށެވެ  ކޮމިޝަންގެ އިލެކްޝަންސް  މާލޭގައިނަމަ ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށެވެ.  އިލެކްޝަންސް 

  .ބިއުރޯއަށެވެ  ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އިލެކްޝަންސް  ޤައުމީ ނުވަތަ  ބިއުރޯއަށް  ކޮމްޕްލެއިންޓްސް  ގެ ސިޓީ /އަތޮޅު 

 

 

  


