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  ީާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ކޮންެމ ހަފުގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00އަްނގާރަ ުދވަުހގެ މެންުދރު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

:  ބުދަ :  2016 އޮކްޓޫބަރު 26 – 1438 މުޙައްރަމް 25ތާރީޚު 165އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

  ންލާޙު ގެަނއުޞްވަނަ އި 1ލޯކަލް ކައުންސިްލތަކުގެ ިއންތިޚާުބެގ ގަވާިއަދށް 
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  ން ލާޙު ގެނައު ޞް ވަނަ އި  1ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދަށް 

  

އިލެކްޝަންްސ ) ގެ ދަށުން ބާރުލިބިގެން، 10/2010ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު  .1

ގެ އިންތިޚާބުގެ ކުކޮށްފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަގައި ގެޒެޓު  2016ބަރު ންސެޕްޓެ 22ލައި، އިކޮމިޝަނުން އެކުލަވަ

 ސްލާޙާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރުން.އަންނަނިވި އި 5ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

  

  ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައިލާޙު ދިވެހިޞްޢަމަލުުކރަން ފަށާނީ، މި އި ޞްލާޙަށްއިމި  .2
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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
  

  :އެޑްރެސް އީމެއިލް ،ބޭނުންވާނަމަ އީމެއިލުން  އެންގުންތައް ލިޔެކިޔުންތަކާއި ރަސްމީ  ފޮނުވަންޖެހޭ ކޮމިޝަނުން  އިލެކްޝަންސް  4.1
  

  ގެ ނަމާއި ނަންބަރު:ކެއްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓުހިރާއްޖޭގެ ބޭންޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ އަނބުރާ ދޭންޖެހޭނަމަ ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް، ދިވެ  4.2
  

  ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލާނަމަ 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      165 އަދަދު:   45 ލިއުމް: ވޮ

 

  6

:  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 ޯމލްޑިްވސް ކަރެކްޝަނަލް ،ޑިޕާޓްމަންްޓ އޮފް ޖުީޑޝަލް އެޑްމިނިސްޓްޭރޝަނުންނާއި

 ކައުންސިލުތަކުގެ އިްނތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ ީމހާގެ ދަރަންޏާއި، ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރި ފޯމު
  

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

 ރެކޯޑު ސާފުކުރި ފޯމު
  

9  
/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

 ގައިއެކްސެލް ފޯމެޓު
  

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

  ފޯކަލް ޕޮއިންޓު 

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

/ކެންޑިޑޭޓުގެ ފަރާތުންކެންޑިޑޭ   ޓު

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

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

  ތައްގަނޑު   އާ ގުޅޭ ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ 

: : .........ފައިސާ ބަލައިގަތް   ކެންޑިޑޭޓުގެ ަނން   .....................ރަސީދު 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
 .ފައިނުވާ މީހުްނނަށް ިޑޕޮޒިްޓ ފައިސާ އަނބުރާ ުނލިބޭނެއެވެ އަށްވުރެ މަތީ އަދަދަކަށް ވޯޓު ލިބި 10. %ތެރޭގައި ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމަްށ އެދެންވާނެއެވެ

o  ެގެ ކާޑު. ރ.ދން އަްނނަ ފަރާތުގެ ހުށަހަޅަ ،ފޯމު އި،ގެ އަސްލާކާޑު . ރ.ދއިރު، އިންތިޚާބަށް ކުރިަމތިލާމީހާގެ ހުށަހަޅާފޯމު . މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރާނީ ތާނަ އަކުރުންނެވ
އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ކުރިމަިތާލ . އެ ރަށެއްގެ އިލެކްޝަންސް ފޯކަލް ޕޮިއންޓަށެވެ ،ނީ ހުށަހަޅާްތތަކުން ފޯމު ލަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާރަށު ކައުންސި. ންވާެނއެވެހުށަހަޅަ އަސްލު 

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

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

  
  


