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 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 

 މާލެ،

 .ދިވެިހރާްއޖެ 

   

 ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު 

 

ލުން ހިންގުމަށްޓަކައި އުފައްދަންޖެޭހ ސޫމިއީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު )ހ( .1 ތަޢާރަފާއި ނަން 

ކާއި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް މެންބަރުން ހޮވުަމްށ ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަ

 2010/10ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުެގ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަްށޓަކައި ާޤނޫނު ނަްނބަރު 

ގެ ދަށުން ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  27ގެ ) ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންިތޚާބުގެ ޤާނޫނު(

 .އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހަާދ ގަވާއިދެވެ

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

އިންިތޚާބު ހިްނަގއި 

 ބެލެހެއްޓުން 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންިތޚާބާބެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްަތއް ހިންގައި ބަލަހައްޓާީނ،  (ހ) .2

 .އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންނެވެ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ،  4ހޭ އާންމު ާޤޫނނުގެ އިންތިޚާބުތަކާބެ (ށ)  

އަންނަނިވި ކަންކަން ހިންގަިއ ބެލެހެއްޓުމުގައި އިލެކްޝަްނސް ކޮމިޝަނުން ދައުލަތުގެ 

ޓަކައި ބޭނުންވާެނ ށްކަމެއް ކުރުމަ ނަމަ، އެ މުއައްސަސާތަކުގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިއްޖެ

 ފަރާތަކުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. ކަން އެއެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރި

 ؛އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުން  .1
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 ؛ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުން .2

 ؛އިންތިޚާބަށް ބޭުނންވާ ތަްނތަނާިއ ވަސީލަތްތައް ހޯދުން .3

 ؛ންމުން ޭހލުންތެރިކުރުންއާން އިންތިޚާބާ ގުޅޭގޮތު .4

މިގޮތުން  ތަންތަްނ އިންތިާޒމުކުރުން. އެ ،ވޯޓު ފޮށި ަބހައްޓާނެ ތަންަތން ހޯދުމާއި .5

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ތަނެއްގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާަނމަ، އެއްވެސް 

 އަގަކާ ނުލައި، ވޯޓު ފޮށި ބެހެްއުޓން.

 ؛މީހުން ަތމްރީންކުރުން އެ ،ން ހޯދުމާއިވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ބޭނުންވާ އޮިފޝަލު .6

 ؛އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާ ެބލޭނެ ިނޒާމު ޤާއިމުކުރުން .7

 ؛އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުްނވާ ތަކެތި ހޯދުން .8

 އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ހިންގުަމށް ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން ހަމަޖެއްސުން. .9

ން ބޭނުންވެެގްނ އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފު .10

 މީހުން ވީއްލުން. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެިދއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެ

އިންތިޚާބާ ގުޅޭ އެހެން  ،މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އިތުރުންވެސް (ނ)  

ނަމަ، އެ އެދުނު ކަމެއް  ކަމެއްގެ އެހީތެރިކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެދިއްޖެ

ފަރާތަކުން އިލެކްޝަންސް  ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާނެ އެްއބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން އެ

 ކޮމިޝަނަށް ދޭންވާނެއެވެ.

އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުން ހޯދުމުގައި ސިވިލް ސަރވިސް  (ރ)  

މިޝަނަށް ދޭންވާނެއެވެ. ކޮމިޝަނުން ދޭންޖެހޭ އެްއބާރުުލމާއި އެހީތެރިކަން އިލެކްޝަންސް ކޮ

އަދި މިފަދައިން އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގައި 

މީހުންނާމެުދ ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހިއްޖެ  މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ޒިންމާދާރު ކުރުވައި، އެ

 ނުގެ ޒިންމާއެކެވެ.މީހުންނާމެދު ފިަޔވަޅު އެޅުމަކީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަ ހާލަތެއްގައި އެ

އިންިތޚާާބބެހޭ ަޤއުމީ 

 ލަފާދޭ ކޮމިޓީ

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

ދިނުމަށާއި، މަޝްވަރާކުރުމަްށ އިންތިޚާބާބެހޭ ޤައުމީ ލަފާޭދ ކޮމިޓީއެއް އިލެކްޝަންސް 

 .ނެދއްގައި އުފެއްދިދާނެއެވެކޮމިޝަނަށް ބޭުނންވެއްޖެ ހި
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އިންތިޚާބާބެހޭ ޤައުމީ ލަފާދޭ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭނީ ތިރީގައިވާ ފަރާތްތައް ތަމްސީލުކުރާ  )ށ(  

 .މަންދޫބުންނެވެ

 ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތައް. .1

 .ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް .2

 .ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން .3

 .ލިސް ސަރވިސްމޯލްޑިވްސް ޕޮ .4

 .ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރެިޖސްޓްރޭޝަން .5

 .ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީ .6

 .މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް .7

 .މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން .8

 .އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން .9

 .ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް .10

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް. .11

މަސައްކަތްކުރާ ޖަްމޢިއްޔާތަކުގެ ތެރެއިން އިލެކްަޝންސް ކޮމިޝަނުްނ ހިލޭސާބަހަށް  .12

 ކަނޑައަޅާ ޖަމްޢިއްޔާތައް.

ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ އަންނިވި ޝަރުޠުތައް  އިންތިޚާބާބެހޭ ޤައުމީ (ނ)  

 ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.

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

 .ކުށެއްގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރެވެމުންދާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުން އީނާޖި .2

ޕާޓީއެއްގެ  ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ތަމްސީލުކުރާ މަންދޫބަީކ އެ .3

 .ވުން މެންބަރަކު ކަމުގައި

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއާއި، ސިވިލް ސަރވިސް  .4

ޑިއާ ކައުންސިލާއި، މޯލްޑިވްސް ްބރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނާއި، މޯލްޑިވްސް މީ

      ކޮމިޝަނާއި، އެްނޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ތަމްސީލުކުރާ މަންދޫބަީކ 
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އަދި  .ވުން އެ މަންދޫބަކު ނިސްބަތްވާ މުއައްސަސާއެއްގެ މެންބަރަކު ކަމުގައި 

އޮފީހުގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ތަމްސީލްކުރާ މަންދޫބަކީ އެ

އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލުން ފެށިެގން މަތީ މަާޤމެއްގައި ހުރި 

ވުން. އަދި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ތަމްސީލްކުރާ  މީހަކު ކަމުގައި

އޮީފހުގެ އެސިސްޓަންޓް އެޓަރީނ ޖެނެރަލުްނ ފެށިގެން ަމީތ  މަންދޫބަކީ އެ

 މަސައްކަތްކުރާ ވުން. ހިލޭސާބަހަށް މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހަކު ކަމުގައި

ޖަމްޢިއްޔާއެއް ތަމްސީލުކުރާ މަންދޫބަކީ އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ އިސް ފަރާތެއް 

 .ވުން ކަމުގައި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ތަމްސީލުކުރާ މަންދޫބަކީ އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ  .5

 .ވުން އޮފް ޕޮލިސްއިން ފެށިގެން މަތީ މަޤާމެއް އަދާކުރާ މީހެއް ކަމުގައި 

ންޓް އޮފް ނޭޝަަނލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ތަމްސީލުކުރާ މަންދޫބަީކ ޑިޕާޓްމަ  .6

 .ވުން ެމއްގެ މީހެއް ކަމުގައިޤާޑިރެކްޓަރުން ފެށިގެން މަތީ މަ

ތަނުގެ ޗީފް  ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިީޓ ތަމްސީލުކުރާ މަންދޫބަކީ، އެ .7

 ވުން.  އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ކަމުގައި

ރެއްގެ ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްެގ އާއިލީ މެންބަރަކު ގެ މެންބަނުކޮމިޝަ އިލެކްޝަންސް .8

 .ކަމުގައި ނުވުން

އިންތިޚާބާބެހޭ ޤައުމީ ލަާފދޭ ކޮމިޓީގެ މެންބަުރންނަީކ، އިންތިޚާބަްށ  .9

އިލީ މެްނަބރަކަށް ވެގެން އާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓަކަްށ ނުވަތަ އޭނާެގ ލައިކުރިމަތި

 ނުވާނެއެވެ. 

ލްޙަވެރިކަމާއެކު ޞު މުވައްޒަފުންނާއެުކ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާއި .10

 ވުން.  މަސައްކަތްކުރެވޭނެ މީހެއް ކަމުގައި

އިންތިޚާބާބެޭހ   ،އުސޫލުތަކަށް  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ސުލޫކީ މިންގަނޑާއި (ރ)  

 ފާދޭ ކޮމިޓީން ތަބާާވންާވނެއެވެ.ޤައުމީ ލަ
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ގެ ބައްދަލުވުްނތައް ރާވަިއ ހިންގާނީ އިލެކްަޝންސް ލަފާދޭ ކޮމިޓީ އިންތިޚާބާބެހޭ ޤައުމީ (ބ)  

 .ކޮމިޝަނުންނެވެ

ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ އިންތިޚާބާބެޭހ ޤައުމީ ލަާފދޭ  ކޮމިޓީގައި ހިމެނިފައިާވ ) ށ(މި މާއްދާގެ  )ޅ(  

ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން، މި ކޮމިީޓގައި އެހެން ފަރާތެއް ހިމެނުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން 

 .އެ ަފރާތެއް ކޮމިޓީގައި ހިމެނުމަކަށް މި ގަވާއިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ ،ންވެއްޖެ ހިނދެއްގައިބޭނު

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ަކނޑައަޅާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުތައް ހުންނަ ެމންބަރުން  (ކ)  

އި ކޮމިޓީން ވަކިކުރުމާއި މެންަބރުން ބަދަލުކުރުމަށް މުއަްއސަސާތަކަށާއި ޕާޓީތަކަށާ

 ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ަކނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން އިންިތޚާބުގެ ކަންތައްތައް ހިންގުަމށްަޓކައި  .4 ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން 

ށްޓެއް ބަހައްޓާ ކޮންމެ ޤައުމެއްަގއި ރަށު/ އަވަށު/ އަތޮޅު/ ސިޓީ އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވޯޓުފޮ

 ކުރާނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.ނުހަރަކާތްތެރިވާނެ ފޯކަލް ޕޮއިންުޓން ޢައްޔަ

ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންގެ  

މަްސއޫލިއްޔަާތއި 

 ޒިންމާަތއް 

އްގައި އެ އަވަށެ ،ކޮށްފައިވާ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންނުއިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ޢައްޔަ (ހ) .5

ނުވަތަ ރަށެއްގައި ނުވަތަ އެ އަތޮޅެއްގައި ނުވަތަ އެ ސިޓީއެއްގައި އިލެކްޝަންސް 

 .ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާތައް އަދާކުރަންވާނެއެވެ

ލެކްޝަންސް ކޮށްފައިވާ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން، އިނުއިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ޢައްޔަ (ށ)  

ވާލުކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކޮށް ނިމުމުން، އިލެކްޝަންސް ހަފަރާތްތަކާ  ކޮމިޝަނުން އެ

އިންތިޚާބު ނިމޭތާ  ،ކޮމިޝަނުން ދޭ ފޯމެޓަކާ އެއްގޮތަށް އެ މަސައްކަތާބެހޭ ރިޕޯޓެއް

 ނެއެވެ.(ދިހައެއް) ދުވަުހގެ ތެރޭގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވަންވާ  10ގިނަވެގެން 

ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި  ،މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓު (ނ)  

ވަނަ މާއްދާގެ  75އެފަދަ ފަރާްތަތކާމެދު އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ާޢންމު ޤާނޫނުގެ  ،ނުފޮނުވައިފިނަމަ

 .ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ
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ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންގެ 

 މުްއަދތު 

ކުރާ ރަށު/ އަވަށު / އަތޮޅު/ ސިޓީ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން މަޤާުމގަިއ ނު މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޢައްޔަ .6

     ދެމިތިބޭީނ، މި ގަވާއިދުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބުނެފައި ނުާވަނމަ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން 

ކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން އެ ފޯކަލް ޕޮއިްނެޓއްގެ ނުމަށް ޢައްޔައެ ފަރާތްތައް ފޯކަލް ޕޮއިންޓުްނގެ މަޤާ

 މަސައްކަތް ނިމުނުކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ތާރީޚަކާ ހަމައަށެވެ.

ވޯޓު ދިނުުމގެ ަޙްއޤު 

ލިބިގެްނވާ މީުހންގެ 

 ރަިޖސްޓަރީ 

ަވނަ  8ތިޚާބުތަކާބެހޭ އާންމު ޤާނޫނުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު ނެގުމަށްޓަކައި އިން .7

މަތިން، ޯވޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ަޞއްޙަ  މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ

ގުޅޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސްއޫލިްއޔަތު  ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަނާ ،ރަޖިސްޓަރީއެއް

އްޓާ ޤައުމީ ޑޭޓާބޭސްގައި ހިމެނޭ ދިވެހި ރައްޔިތުންެގ ވާލުކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާއިން ބަލަހަހަ

މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެްނ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން  އެކުލަވައިލައި ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ. 

، ގޮތުގެ މަތިން އެ ރަޖިސްޓަރީ އަދި އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ އާންުމ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ޝަނުން ކަނޑައަޅާ ތާރީޚެއްގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށް އިލެކްޝަންސް ކޮމި

 އާންމުކުރަންވާނެއެވެ. 

ރަިޖސްޓަީރގެ ކޮޕީ 

ކެންޑިޑޭޓުންނަާށއި 

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް 

ޝަކުވާ  ،ފޮނުވުާމއި 

 ހުށަހެުޅމަށް ހުުޅވައިލުން 

 ޯވޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންާވ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 9އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ާއންމު ޤާނޫުނގެ  (ހ) .8

ވަނަ މާއްދާގެ ަދށުން  8މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ އާންމުކުުރމުގެ އިތުރުން، ެއ ޤާނޫނުެގ 

ލައިފައިވާ ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ވައިއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެކުލަ

 ،ޑޭޓުންނަށާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށްކެންޑި ،ލު މަޢުލޫމާތު އެކުލެވޭ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީއެއް ފުސީތަ

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ފޮުނވަންވާނެއެވެ.

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ފޮނުވާ ރަޖިސްޓަރީގައި  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަުށން ކެންޑިޑޭޓުންނާއި (ށ)   

ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތެއްގެ ޞައްޙަކަމާމެދު އެއިން ފަރާތެއްގެ ސުވާލެއް އޮތްނަމަ، އެކަމުގެ 

(ދިހައެއް) ދުވަހުގެ  10ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވާ ތާރީޚުން ފެިށގެން  އެ ރަޖިސްޓަރީ އެ  ޝަކުވާ،

ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަުތ  ތެރޭގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށް އެ 

 ލަންވާނެއެވެ.ވައިހުޅު

  ގޮތުގެ ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 10އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ާއންމު ޤާނޫުނގެ  (ނ)  
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މަތިން، ޯވޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީުހންގެ ރަޖިސްަޓރީގައި ހިމެނިފައިވާ ނުވަަތ 

ނުވަަތ އެ ރަޖިސްޓަރީ ޞައްޙަކުރުމަށްޓަކައި ، ހިމެނިފައިނުވާ މަުޢލޫމާތަކާ ުގޅޭގޮތުން

ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލަކާ ނުވަަތ އުނިއިތުރަކާ ގުޅޭގޮތުން، ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ޭބނުންާވ 

(ދިހައެއް) ދުވަހުެގ  10ލާ ތާރީޚުން ފެށިގެްނ ވައިޝަކުވާ ހުަށހެޅުމަށް ހުޅު، ރާތްތަކުންފަ

ތެރޭގައި ފޯކަލް ޕޮއިންޓުތަކަށް ނުވަތަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަަނށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅިދާނެއެެވ. 

ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނީ "ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ ޝަކުވާ 

 ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުްނނާއި ،ންނެވެ. ިމ ފޯމު ހުށަހަޅާ ފޯމު"

ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން މެދުވެރިކޮށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު  ،ކައުންސިލުގެ އިދާރާތަކުންނާއި

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހަަމޖައްސަންވާނެއެވެ.

  ، މިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައްމި މާއްދާގެ (ށ) އާއި (ނ) ގެ ދަށުން އިލެކްޝަންސް ކޮ (ރ)  

(ފަހެއް)  5އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުތައް ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން 

ވާނެއެވެ. އަދި އެ ޝަކުވާތަކާމެދު ޮގެތއް ކަނޑައަޅަން ،ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުން ބަލައި

ދަތުެގ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް އެ މުއް، ކޮމިޝަނުން ޝަކުވާތަކާމެުދ ަކނޑައެޅި ގޮތެއް

 ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް ސަބަބާއެކު ައންގަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ނިންމުމަކާމެދު ޝަކުވާ  (ބ)  

ވަނަ  10އިންތިޚާބުތަކާެބހޭ ޢާންމު ޤާނޫނުގެ  ،ހުށަހެޅި ފަރާތަކުން ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ

  ަމތިން، ކޮމިަޝނުން އެ މައްަސލައަކާމެދު ނިންމި ިނންމުްނ  ގެ (ޅ) ގައިވާ ގޮތުގެމާއްދާ

އެ މައްސަލައެއް  ،(ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 5ފަރާތަށް އަންގާތާ ގިނަެވގެން  އެ

 ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެުޅމުގެ އިޚްތިޔާރު އެ

      މަިތން،  ވަނަ މާއްދާގެ (ކ) ގައިވާ ގޮތުގެ 10ބެޭހ ޢާންމު ާޤޫނނުގެ އިންތިޚާބުތަކާ (ޅ)  

       މި މާއްދާގެ (ބ) ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކާމެދު، 

(ަފނަރަ) ދުވަހުެގ ތެރޭގައި އެ ކޯޓުން ޮގތެއް  15އެ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާތާ ގިަނވެގެން 

 ވެ.ނިންމަންވާނެއެ
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ރަިޖސްޓަރީާއބެހޭ  

މަްއސަލަތައް ފޯކަލް 

ޕޮއިންޓުން އިލެކްަޝންސް 

 ކޮމިޝަނަށް ފޮުނވުން 

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއާ ބެހޭގޮތުން ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން މެދުވެރިކޮްށ  .9

އިލެކްަޝންސް  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ުހށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ލޮގްޮކށް، ދުވަހުން ދުވަަހށް

 ކޮމިޝަނަށް ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން ެއ ޝަކުވާތަކުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ފޮނުވަމުން ގެންަދންވާނެއެވެ.

ގެޒެޓްކުެރވޭ 

ރަިޖސްޓަރީައށް 

 ބަދަުލގެނަުއން 

ވަނަ މައްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވޯޓުިދނުމުެގ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީުހންގެ  7މި ގަވާއިދުގެ   )ހ( .10

       ރަޖިސްޓަރީ ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ޞައްޙަ

(ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ލިޔުމުން ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާއާއި، ކެންޑިޑޭޓުންނާއި  10

ފައިވާ ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން ގެްނނަ ބަދަުލތައް ނޫން އެއްވެްސ ޅައިސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ހުށަހަ

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު  ،ނުގެނެޭވނެއެވެ. މިގޮތަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅާ ބަަދުލތައްބަދަލެއް 

 .ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީައށް ގެނެވޭނީ އަންނަިނވި ގޮތުގެ މަތިންނެވެ

ރަޖިސްޓަރީއަށް މީހަކު އިތުރުކުރެވޭނީ، ރަޖިސްޓަރީގައި ނަން ނެތިގެްނ  .1

(އަށާރަ) އަހަރު  18ވޯޓުލާ ދުވަހަށް ފައިވާ ޝަކުވާއާއެކު އެ މީހަކީ ޅައިހުށަހަ

ފުރިފައިވާ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން ސާބިތުކޮށްދޭނެ ލިޔުމެއްގެ އަސްލު ނުވަތަ 

އެކަމާ  ،އަސްލާ އެއްގޮތްކަން އަންގައިދޭ އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ކޮޕީ ހުށަހެޅުމުން

އި ގުޅޭ މުއައްސަސާއަކުން އެކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ފަހުގައެވެ. އަދި މި ލިޔުމުގަ

ދާއިމީ ، މާއިރަޖިސްޓަރީއަށް އިތުރުކުރަން އެދިފައިވާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަ

 ގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ،ޖިންސާއި، އުފަން ތާރީޚާއި، އެޑްރެހާއި

 ނަންބަރު ހިމެނިފައި އޮްނނަން ާވނެއެވެ.

ރާތެއް ރަޖިސްޓަރީން މީހަކު އުނިކުރެވޭނީ، ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނިފައިވާ ފަ .2

މީހަކީ ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު  ފައިވާ ޝަކުވާއާއެކު އެޅައިއުނިކުރުމަށް ހުށަހަ

ލިބިގެންވާ މީުހންގެ ރަޖިސްޓަީރން އުނިކުރަންޖެހޭ މީހެއްކަްނ ސާބިތުކޮށްދޭނެ 

ރަސްމީ ލިޔުމެއްގެ އަސްލު ނުވަތަ އަސްލާ އެއްގޮތްކަން ައންގައިދޭ ކޮޕީ 

 ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

ހިމެނިފައިވާ މަޢުލޫމާތަކަށް ބަަދލުގެނެޭވނީ، ރަޖިސްޓަރީގައި ރަޖިސްޓަރީގައި  .3

ފައިވާ ޝަކުވާއާއެކު ޅައިހިމެނިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް ބަަދުލކުރުމަށް އެދި ހުށަހަ
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ރަޖިސްޓަރީއަށް ގެންނަން އެދިފައިވާ ބަދަލަކީ ޞައްޙަ ބަދަލެއްކަން 

ގޮތްކަްނ ސާބިތުކޮށްދޭނެ ރަސްމީ ލިޔުމެއްގެ އަސްލު ނުވަތަ އަސްލާ އެއް

 އަންގައިދޭ ކޮޕީ ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

މަރުވެފައިވާ މީހެއްގެ ނަން ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީން  )ށ(  

މަރުފޯމު، ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓަރީ  ،އުނިކުރުމުގައި، ޞައްޙަ ލިޔުމެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާނީ

ފައިވާ މީހެއްކަމަށް ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން އުނިކުރަން އެދިފައިވާ މީހަކީ މަރުވެ ،ފަދަ

 ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުމެކެވެ.

 ،ތާއިވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ީމހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާ  (ނ)  

ންްސ އެ ޝަކުވާގެ ބާވަތާއި، އެ ޝަކުވާއަކާމެދު ޢަމަލުކުރިގޮތް އެނގޭގޮތަށް އިލެކްޝަ

 ކޮމިޝަނުން ދަފުތަރުކޮށް ަބލަހަްއޓަންވާނެއެވެ. 

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ިލބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް އިްނިތޚާބުތަކާބެހޭ އާންުމ ޤާޫނނުގެ  (ރ)  

     ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބަދަލެއް ގެންނަން ޖެހޭނަމަ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން  11

ށް ގެނެސް، އެކަން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި އެ ބަދަލެއް އެ ރަޖިސްޓަރީއަ

ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް އިލެކްޝަންސް  ،ޝާއިޢުކުރުމާއެކު، އެ ބަދަލުތައް 

 ކޮމިޝަނުން ފޮނުވަންާވނެއެވެ.

ވަަނ  9މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބަދަލު، އިްނތިޚާބުތަކާެބހޭ އާންމު ޤާނޫނުގެ  (ބ)  

ފައިވާ އެ ރަޖިސްޓަރީގެ ޓައި އްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އާްނމުކޮށް ބެލޭނެޮގތަށް ަބހައްމާ

 ކޮޕީތަކަށްވެސް ގެންނަންވާނެއެވެ.

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ފައިނަލް  ،މި މާއްދާގެ ދަށުން އާންމުކުރާ (ޅ)  

އިލެްކޝަންސް ކޮމިޝަނުންނާިއ،  އެ ރަޖިސްޓަރީ ޞައްޙަކަމަށް އެއްބަސްވެ،، ރަޖިސްޓަރީގައި

ކެންޑިޑޭޓުން ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން ސޮއިކޮށް، އިނގިލީގެ ނިޝާން 

ޖަހަންވާނެއެވެ. މިގޮުތން ކެްނޑިޑޭޓުން ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓުންެގ މަންދޫބުން ސޮއިކުރުމަްށ 

ދޫބަކު ސޮއިކުރުމަށް ހުޅުވައިލެވޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓުގެ މަން

 ހާޒިރުނުވާނަމަ ބެލޭީނ، އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ލިބުނު ފުރުޞަތު ދޫޮކްށލީކަމަށެވެ.
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ވޯޓު ދިނުުމގެ ަޙްއޤު 

ލިބިގެްނވާ މީުހންގެ 

ރަިޖސްޓަރީ އާްނމު 

 ކުރުާމއި ބޭނުންުކރުން 

ޒެޓުގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެްނވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެ (ހ) .11

ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާނު ކުރުމާ 

ހަމައަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި އާންމުކޮށް ބެލޭނެގޮަތށް ޝާއިޢުކޮށްފަިއ 

 ހުންނަންވާނެއެވެ.

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ފޮނުވާ  ،ންަނށާއިވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ކެންޑިޑޭޓު 8މި ގަވާއިދުގެ  (ށ)  

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި އެކުލެވޭ މީހުންގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު، 

ފަރާތްތަކުން ބޭނުންކުރަންާވނީ ޒިންމާދާރުކަމާއެކުގައި، ހަަމއެކަނި ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްުޤ  އެ

މަޢުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށެވެ. އަިދ  ލިބިފައިވާ މީުހންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި އެކުލެވޭ

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާިއ (ށ) ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ  9އިންތިޚާބުތަކާބެޭހ އާންމު ާޤނޫުނގެ 

މިންވަރަށް ފިޔަވައި، ވޯޓުިދނުުމގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ އެއްވެްސ ފަރާތެއްގެ ޒާތީ މަޢުލޫާމތު، 

ން ނުވާނެއެވެ. އަދި އެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ އެއްވެސް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އާންމުކޮށްގެ

މަޢުލޫމާތެއް، އިންތިޚާބުގެ ބޭނުްނތަކަށް މެނުވީ ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. ޚާއްޞަގޮތެއްގައި 

އެ މަޢުލޫމާތު ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަކަށްޓަކައި ނުވަތަ މާލީ ފައިދާއެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރުމަކީ 

 މަނާކަމެކެވެ.

ން ތަެނއްަގއި ިދރިުއޅޭ އެހެ

މީހުން ވޯުޓދިނުމަށްޓަަކއި 

 ރަިޖސްޓަރީުކރުން -ރީ

 ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ގެ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު )ހ( .12

 އެ މީހެއް ވޯޓުާލނެ ތަްނ ކަމަްށ ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާނީ އެންމެ ފަހުން ބޭއްުވނު ރައްޔިތުންގެ 

 މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި އެ މީހަކު ވޯޓުދޭން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ތަނަށެވެ. 

    މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި  (ށ)  

ގައި ލޯކަލް އެ މީހަކު ވޯޓުދޭން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ތަން ނޫްނ އެހެން ތަނެއް

     ވޯޓުނަގާ ދުވަުހ  ،ންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި އެ މީހަކު ވޯޓުދިނުމަށް ބޭނުންނަމަކައު

     ) ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަިތންރއެ މީހަކު ހުންނާނެ ތަނެއްގަިއ މި މާއްދާގެ (

 ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންވާނެއެވެ.-ރީ

ނަމަވެސް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  މި މައްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް (ނ)  
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 ނުވަތަ ޖަލުގައި  ރިސޯޓެއްގައި ނުވަތަ ޞިނާޢީ މަސައްކަތްކުރާ ރަށެއްގައި އިންތިޚާބުގައި

ވޯޓުދިނުމުެގ ގެ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުވޯޓުލާން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުން 

އް ވޯޓުލާނެ ތަންކަމަށް ރަޖިސްޓަރީ އެ މީހެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި

ގައި ވެފައިވާނީ އެ މީހެއްގެ ދާއިމީ އެޑްރެހަށެވެ. އަދި ދާއިމީ އެޑްރެސް ނޫން އެހެން ތަނެއް

ވޯޓުނަގާ ދުވަުހ  ،ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިްނތިޚާބުގައި އެ މީހަކު ވޯުޓދިނުމަށް ބޭނުންނަމަ

     ) ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަިތންރއެ މީހަކު ހުންނާނެ ތަނެއްގަިއ މި މާއްދާގެ (

 ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންވާނެއެވެ.-ރީ

ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ނުވަަތ ތަނެއްގައި ތިބޭ މީހުްނ  )ރ(  

ވޯޓުދިނުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީވާން ބޭނުންނަަމ، އެކަމަށް ކޮމިޝަނުން އާންމުކޮްށ 

އެ މީހެއްގެ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނަށް ނުވަަތ  ،މަތިން ގޮތެްއގެ އިޢުލާނުކޮށްގެން އަންގާ

ފައިވާ މުއްދަތުގައި "ރަށްވެހިވެފައިވާ ޅައިކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ތަނަކަށް އެކަމަށް ކަނޑައަ

ތަން ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީވުމަްށ އެދޭ ފޯމު" ން ހުށަހަޅަން 

ސީދާ އިލެްކޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ނުވަަތ  ،އިލުން ނުވަތަ ފެކުހުންވާނެއެވެ. މިގޮތުން އީމެ

ފައިވާ ފަރާތަކަށް ނުވަތަ އިދާރާއަކަށް ފޮނުވާ ޅައިކޮމިޝަނުން މި ފޯމު ބަލައިގަތުމަށް ކަނޑައަ

ފޯމުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރަން ދަތިވާނެީތ، އެފަދަ ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާ ފޯުމ 

 ވޭނެއެވެ.ބަލައެއް ނުގަނެ

މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ވޯޓުލުން އޮންނަ ދުވަހު އެ މީަހކު ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ރަށް  )ބ(  

ތަނަކީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން  ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ހުންާނޭނކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އެ

އި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެ ަތނެއްގަ ،ފައިވާ ތަނެއްނަމަޅައިވޯޓު ފޮށްޓެްއ ބަހައްަޓން ކަނަޑއަ

ކޮމިޝަނުން ދީފައިވާ މުއްދަތުެގ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ހުށަހެޅުމުން، އެ ުހށަހަޅާ 

ތަނެއްގައި އެ މީހަކަށް ޯވޓު ެލވޭނެ ގޮތަށް އެ ީމހެއްގެ ނަން ރަޖިސްޓަރީކުރަން ވާނެއެވެ. 

 އިންތިޒާމު އިލެކްޝަންސް އަދި ވޯޓުލުން އޮންނަ ދުވަހު އެ ތަނެއްގައި އެ މީހަކަށް ވޯޓުލެވޭނެ 

    ،ނަމަވެސްއޮތް  ކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސަންވާނެެއވެ. މި މާއްދާގައި މިހެން ބަޔާންކޮށްފައި

ފައިވާ ޅައިއެ ތަނަކީ ވޯޓު ފޮްށޓެއް ަބހައްޓަން އިލެކްޝަންސް ކޮިމޝަނުން ކަނޑައަ
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އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވޯޓު ފޮށްޓެއް ބަހައްޓަން ، ތަނެއްކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ. ިމގޮތުން

ފައިވާ ތަނެއް ޫނން އެހެން ަތނަކަށް ވޯުޓލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ޅައިކަނޑައަ

ގޮތް އިލެކްަޝންސް ކޮމިޝަނުން އާންމުކޮްށ އަންގަިއ  ފައިވާ މީހުން ޢަަމލުކުރަންވީޅައިހުށަހަ

 އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.

، ވޯޓުުލން އޮންނަ ދުވަުހ، އެ މީހަކު ރަށްވެހިވެފައިވާ މަތިން ) ގައިވާ ގޮތުގެރމި މާއްދާގެ (  )ޅ(  

ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ނުވަތަ އެހެން ތަނެއްގައި ހުންނާނެކަމަށް އިލެކްޝަންްސ 

    ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްފަހު، އެ ތަން ފިޔަވައި އެހެން ތަނެއްގައި -ކޮމިޝަނަށް އަންގައި ރީ

 އެ މީހަކަށް ވޯޓެއް ނުލެވޭނެއެވެ.

ރަޖިސްޓަރީކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ނަމާއި، ޖިންސާއި، ދާއިީމ -މަތިްނ ރީ މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ )ކ(  

ފަރާތްތައް އަލުން  ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރާއި، އެ ،އެޑްރެހާއި

ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ ތަން އެނޭގނެ ގޮތަްށ އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަނުން ދިވެހިސަރުކާރުގެ 

   ގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެެވ. އަދި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައިވެސް ގެޒެޓު

 އެ މަޢުލޫމާތު ޝާއިޢުކުރަންވާނެެއވެ.

    ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަކީ -ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ މީުހން ރީމި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި،  )އ(  

 ކެވެ. އެ ތަނެއް ބަލަހައްޓާ މުއައްސަސާއެއްގެ ޒިންމާއެ

ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުގެ 

އިންިތޚާުބގެ ެދވަނަ ުބރަށް 

 ރަިޖސްޓަީރވުން 

 ،ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރަން ޖެހޭނީ (ހ) .13

ން ފުރަތަމަ ބުރުގައި ވޯޓުލުމަށް ަހމަޖެހިފައިވާ ފޮށި ނޫން އެހެން ފޮށްޓަކަށް ވޯޓުާލން ބޭނު 

(އަށާރަ) އަހަރު ފުރިގެން އަލަށް ވޯޓުލާ މީހުންގެ ތެރެއިން ރަށްވެހިވެފައިވާ  18، ފަރާތްތަކާއި

 ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ވޯުޓލާން އެދޭ ފަރާތްތަކެވެ.

ގޮތަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން  މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ (ށ)  

 މަތިންނެވެ. ޢުލާނުކުރާ ގޮތެއްގެއާންމުކޮށް އި

 ރަށު ކައުންސިލް އެކުލެވިގެންވަނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ. (ހ) .14 ރަށު ކައުްނސިލް 
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(ތިންހާސް) މީހުންނަށްުވރެ ކުޑަ އާބާދީއެއް ހިމެނޭ ކޮންމެ ރަށެއްގެ ރަށު  3000 .1

 (ފަހެއް) މެންަބރުން؛ 5ކައުންސިލަށް 

ށްވުރެ ބޮޑު އާބާދީއެއް ހިމެނޭ ކޮންެމ (ތިންހާސް) މީހުން ުނވަތަ އެއަ 3000 .2

 (ހަތެއް) މެންބަރުްނ؛ 7ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލަށް 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ މެްނބަރުންނާއި ަރށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް  (ށ)  

އްރު އިންތިޚާބުކުރާނީ އެ ކައުންސިލް ނިސްބަތްވާ ސަރަޙައްދުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ނަގާ ސި

 ވޯޓަކުންނެވެ.

ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް އިންތިޚާބުކުރެވޭ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އަންނަނިވި ގޮތަށް އަންހެްނ  (ނ)  

 މެންބަރުން ހިމެެނންޖެހޭނެއެވެ.

    (ފަހެއް) ކަުއންސިލަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކައުންސިލްތަކުގައި އަންެހން  5 .1

 (ދޭއް) ކައުންސިލަރުން. 2

    ) ކަުއންސިލަރުންެގ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކައުންސިލްތަކުގައި އަންހެން (ހަތެއް 7 .2

 (ތިނެއް) ކައުންސިލަރުން. 3

 އަތޮޅު ކައުންސިލް އެކުލެވިގެންވަނީ އަންނަނިވި ގޮަތށެވެ. .15 އަތޮޅު ކަުއންސިލް 

އެ ކައުންސިލް ނިސްބަތްވާ ސަރަޙައްދުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ސިއްރު ވޯޓަކުން ނަގާ  .1

 ؛ގެ ރައީސްލުއަތޮޅު ކައުންސި

 ގެ ރައީސް އަދި؛ލުއެ އިދާރީ ދާއިރާއެއްގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސި .2

 ސިޓީއެއްގެ މޭޔަރު.  އެ އިދާރީ ދާއިރާއެއްގައި ސިޓީއެއް ހިމެނޭނަމަ، އެ .3

 ސިޓީ ކައުންސިލް އެކުލެވިގެންވަނީ އަންނަނިވި ގޮަތށެވެ.  (ހ) .16 ސިޓީ ކައުންސިލް 

(ދިހަހާސް)   10,000ދަދަކީ،އަސިޓީގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ އާބާދީގެ  .1

ދަދެްއނަމަ، ކައުންސިލްގެ އަ(ތިރީސްާހސް) މީހުންނާ ދެމެދުގެ  30,000މީހުންނާއި 

(ަހތެއް)  7މޭޔަރާއި، އިންތިޚާބުކުރުން ލާޒިުމވާ އަންހެން މެްނބަރުން ހިެމނޭ ގޮތުން 

 މެންބަރުން؛

(ތިރީސްހާސް)  30,000ދަދަކީ، އަރީ ކުރެވިފައިވާ އާބާދީގެ ސިޓީގައި ރަޖިސްޓަ .2
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ނަމަ،  ދަދެއްއަ(ފަސްދޮޅަސްހާސް) މީހުންނާ ދެމެދުގެ  60,000މީހުންނާއި 

ގޮތުްނ މުވާ އަންހެން މެްނބަރުން ހިމެނޭގެ މޭޔަރާއި، އިންތިޚާބުކުރުން ލާޒިލުކައުންސި

 (ތޭރަ) މެންބަރުްނ؛ 13

 60،000ދަަދކީ، އަވާ އާބާދީގެ ސިޓީގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައި .3

ގެ މޭޔަރާއި، ލުދަދެއްނަމަ، ކައުންސިއަ(ފަސްދޮޅަސްހާސް) މީހުންނަށްުވރެ އިތުރު 

(ނަވާރަ)  19އިންތިޚާބުކުރުން ލާޒިމުވާ އަްނހެން މެންބަރުން ހިެމނޭ ގޮުތން 

 މެންބަރުން؛

ގެ މޭޔަރު ލުއުންސިމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މެންބަރުންނާއި ސިޓީ ކަ (ށ)  

އިންތިޚާބުކުރާނީ އެ ކައުންސިލް ނިސްބަތްވާ ސަރަޙައްދުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ނަގާ ސިއްރު 

 ވޯޓަކުންނެވެ.

(ތިރީސް ތިނެްއ  33ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް އިންިތޚާބުކުރެވޭ މެންބަރުންގެ ތެރެިއން % (ނ)  

 އެގޮތުން؛ކުރަންވާނީ އަންހެނުންަނށެވެ. ޞަ) ޚާއްއިންސައްތަ

(ދިހަހާސް)  10,000ދަދަކީ، އަސިޓީގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ އާބާދީގެ  .1

 ނަމަ، އިންތިޚާބު ދަދެއް އަ(ތިރީސްާހސް) މީހުންނާ ދެމެދުގެ   30,000މީހުންނާއި

(ދޭއް)  2(ހަތް) ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން އަންހެން  7ކުރަންޖެހޭ 

 ކައުންސިލަރުން.

(ތިރީސްހާސް)   30,000ދަދަކީ، އަރެވިފައިވާ އާބާދީގެ ސިޓީގައި ރަޖިސްޓަރީކު .2

ނަމަ،  ދަދެއްއަ(ފަސްދޮޅަސްހާސް) މީހުންނާ ދެމެދުގެ   60,000މީހުންނާއި

(ހަތަރެއް)  4(ތޭރަ) ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން އަންހެން  13އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ 

 ކައުންސިލަރުން.

(ފަސްދޮޅަސްހާސް)   60,000ދަދަކީ،އަކުރެވިފައިވާ އާބާދީގެ  ސިޓީގައި ރަޖިސްޓަރީ  .3

(ނަވާރަ)  19ކުރަންޖެޭހ  ނަމަ، އިންތިޚާބު ދަދެއް އަމީހުންނަށްވުރެ އިތުރު 

 (ހައެއް) ކައުންސިލަރުން. 6ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން އަންެހން 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ 

އިންިތޚާބަށް ކުިރމަތިލުމަށް 

މަތިން ލޯކަްލ  ވަނަ މާއްދާަގއިވާ ގޮތުގެ 9ސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނުގެ ލޯކަލް ކައުން (ހ) .17
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ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބަށް ުކރިމަތިލުމަށް އެދޭ މީހުްނނަށް ެއ ފުރުޞަތު ހުޅުވިއްޖެކަްނ  ކުރުން ނު އިޢުލާ

 .ްނމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާނު ކުރަންާވނެއެވެއާއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން 

ލޯކަލް  ،ގެ ދަށުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކުރާ އިޢުލާނުގައިމި މާއްދާގެ (ހ)  (ށ)   

 ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ާޤނޫނާއި، އިްނތިޚާބުތަކާބެހޭ ާއންުމ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ

 އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިަމނަންާވނެއެވެ.

 ޫލމާތު. އެއީ ކޮން އިންތިޚާބެއް ކަމާއި، އެ އިންތިޚާބަކާބެހޭ އިތުރު މަޢު .1

 އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ދެވޭ މުއްދަތު. .2

 މީހުންގަިއ ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް.  އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ .3

 ލު. ފުސީއިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ މީހުން ުހށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާުތތަކާއި ތަކެތީގެ ތަ .4

ޅަންޖެހޭ ހަަތކެތި ހުށަ ،ތަކާއިއިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ މީހުން ުހށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު  .5

 ތާރީޚާއި ވަގުތު.  ،ތަނާއި

ލެއްގެ ގޮތުްނ ސޫންުމ އުއާ، ވޯޓު ނެގުން ބާއްވާ ތާރީޚާއި، ވޯޓު ނަގާ ގަޑިއާއި .6

 ވޯޓުނަގައި ނިންމާ ގަޑިއާއި، ވޯުޓ ގުނަން ފަށާ ގަޑި. 

 ފައިވާ ތާރީޚާއި ވަގުތު. ޅައިކުރުމަށް ކަނޑައަނު ވޯޓުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާ .7

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުްނ  13އިންތިޚާބުތަކާބެޭހ ޢާންމު ާޤޫނނުގެ  .8

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކުރާ އިޢުލާނުގައި  ބުނެފައިވާ އިތުުރ މަޢުލޫމާތު.  

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ 

 އިންިތޚާބަށް ކުިރމަތިލުން 

ވަނަ  17އްދާއާއި، މި ގަވާއިދުގެ ވަނަ މާ 9ޤާނޫނުގެ  އިންތިޚާބުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ )ހ( . 18

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ  ،މާއްދާގެ ދަށުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކުރާ އިޢުލާނުގައި

       އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ެއދޭ މީހުންނަށް އެކަމަށް އެިދ ހުށަހެޅުމަށް މަދުވެގެން

 .ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދޭންވާނެއެވެ) ސާދަ( 14

ލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ުހޅުވިއްޖެކަން އަންގަން ކުރާ ލޯކަ )ށ(  

މިކަމަށް ކުރިމަތިުލމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަަޅންޖެހޭ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއި،  ،އިޢުލާނުގައި

ަވަނ މާއްދާގައި އެ ފޯމާއެކު  15ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިްނތިޚާބުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތިކަަމށް ބަޔާްނކޮށްފައިވާ އަންނަނިވި ތަކެތި ހިަމނަންވާނެއެވެ. 
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ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ މީހުން ޑިޕޮސިޓް ފައިސާގެ ގޮތުގައި  .1

 ސަތޭކަ) ރުފިޔާ.ސް (އެއްހާސް ފަ -/1,500ދައްކަންޖެހޭ 

 ކޮޕީއެއް. ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ  .2

މީހަކު ތަްމސީލުކުރާ ސިޔާސީ  އެ ،ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލާނަމަ .3

 ޕާޓީން އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ އެ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤަރާރު. 

 އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ މީހާ ހުށަހަޅާ އިޤްރާރު.  ،އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލާ މީހެއްަނމަ .4

   ،ކުރާނަމަގަސްތު ނިޝާނެއް ބޭނުންކުރުަމްށ މީހަކު އެ އިންތިޚާބުގައި ޚާއްޞަ އެ .5

 އެ ނިޝާން. 

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުްނ  13އިންތިޚާބުތަކާބެޭހ ޢާންމު ާޤޫނނުގެ  .6

މީގެ  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކުރާ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި.

ން ފާސްކުރާއިރު އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ ިނޝާ ،ތެރޭގައި ހިމެނޭ

ދެފަރާތަކުން ނުވަތަ އެއަްށވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކުން އެއް ނިޝާނެއް 

އެ ިނާޝން ފާސްކުރުމުގައި އިސްކަންދޭނީ ކުރިން ނިޝާން  އިވާނަމަ،ފަޅައިހުށަހަ

ހުށަހެޅި ފަރާތަށެވެ. ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް، 

ދައާއެކު ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ޕާޓީގެ ހުއް، ޕާޓީގެ ނިޝާން

ނިޝާން ނުވަތަ އެ ނިޝާނާ އެއްވައްތަރުގެ ނިޝާނެއް އެ ޕާޓީ ފިޔަވައި އެހެން 

 ފަރާތަކަށް ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެެއވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި، އެކަކަށް އެއް ކައުންސިލަށްވުރެ ގިނަ ކައުންސިލަށް  (ނ)  

ރިމައްޗެއް ނުލެވޭނެއެވެ. އަދި ކައުންސިލެއްގެ އެއް މަޤާމަށްވުރެ ގިނަ މަޤާމަށް ކުރިމައްޗެއް ކު

 ނުލެވޭނެއެވެ.

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި،  (ރ)  

 އް ނުލެވޭނެއެވެ.ފައިވާ ފަރާތަކަށް ކުރިމައްޗެލައިމެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތި 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި، އިންތިޚާބަށް ކުިރމަތިލުމަށް އިލެކްޝަންސް  (ބ)  

 ،ފައިވާ މީހަކަށްލައިކޮމިޝަނުން ދީފައިވާ މުއްަދތުެގ ތެރޭގައި، އެއް ކައުންސިލަކަްށ ކުރިމަތި
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ފައިވާ ލައިބަރަކަށް ކުރިމަތިނުވަތަ އަންހެުނންގެ ތަރައްޤީައށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެން

ގެނެސް، އެހެްނ ކައުންސިލަކަްށ ކުރިމަތިލެވިދާނެއެވެ. އަިދ  ޭއނާގެ ަނން އަނބުރާ މީހަކަށް، 

ގެނެސް، އެހެން މަޤާމަކަށް  ފައިވާ މީހަކަށް، އޭނާގެ ނަން އަނބުރާލައިއެއް މަޤާމަށް ކުރިމަތި

 ކުރިމަތިލެވިދާނެއެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުގެ 

ިތޚާބަށް ކުިރމަތިލާ އިން

މީހެްއަގއި ހުންނަްނޖެހޭ 

 ޝަރުޠުތައް 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ިއންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ ީމެހއްގައި އަންނަނިވި ޝަރުުޠތައް  .19

 ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ. 

 ވުން؛ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް .1

 ބޭރު ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތަކަށް ނުވުން؛ .2

 އެ މީހަކު ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް  ،ވެހި ރައްޔިތަކަށް ވެފައިވާނަމަބޭރު ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތަކު ދި .3

 ވުން؛ (ފަހެއް) އަހަރު ާފއިތުވެފައި 5ވުމަށްފަހު 

 ވުްނ؛ މުސްލިމަކު ކަމުގައިވުމާއި، ސުންނަތް ޖަމާޢަތުގެ މީހަކަށް .4

 ވުން؛ (އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި 18ޢުމުރުން  .5

 ވުން؛ ހަކު ކަމުގައިބުއްދި ހަމައަށް ހުރި މީ .6

ނަމަ، ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް އެ ދަރަނި  އަދާކުރަންޖެހޭ ސާބިތު ދަރަންޏެއް އޮތް މީހަކު .7

 ވުން؛  އަދާކުރަމުންދާ މީހަކު ކަމުގައި

އެއްވެސް ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެ، ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މީހަކު  .8

 ކަމުގައި ނުވުން؛

ދު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލެއް ހިންގިކަން ނުވަތަ މީހެއްގެ ޢިއްފަތްތެރިކަން ކުޑަކުއްޖަކާ މެ .9

 ނުވުން؛ ފޭރިގަތްކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިުތވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީޢަތަްށ ސާބިތުވެ، އެ މީހެްއެގ  .10

(ަހތެއް) އަހަުރ  7މެއް ތަންފީޛުކޮށް ނިމުުނތާ މައްޗަށް ޙުކުމެއް ކޮށްފައިވާނަމަ، އެ ޙުކު

(ަހތެއް)  7ފާއިތުވެފައިވުން ނުވަތަ އެ ޙުކުުމން ކަނޑައެޅުނު އަދަބު މަޢާފުކޮްށދެވުނުތާ 

 އަހަރު ފާއިތުވެފައިވުން؛

) ވަނަ ަނންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ 10) ވަނަ ނަންބަރާއި (9މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ (  .11
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ހެން ިޖނާީއ ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީޢަަތށް ސާބިތުވެ، އެ މީހެއްެގ ކުށްތައް ފިޔަވައި އެ

   (ބާރަ) މަސްދުަވހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގެ ޙުުކމެއް ކޮށްފައިވާނަމަ،  12މައްޗަށް 

    (ިތނެއް) އަހަރު ާފއިތުވެފައިވުން ނުވަަތ  3އެ ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކޮށް ނިުމނުތާ 

(ތިނެއް) އަހަުރ  3ޢާފުކޮށްދެވުނުތާ އެ ޙުކުމުން ކަނޑައެޅުނު އަދަބު މަ

 ފާއިތުވެފައިވުން.

ސިވިލް ަސރިވްސގައި 

ހިމެނޭ މީުހން ލޯކަލް 

ކައުންސިލްތަުކގެ 

 އިންިތޚާބަށް ކުިރމަތިލުން 

ަވަނ މާއްދާގެ ދަށުން، ލޯކަލް  13ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިްނތިޚާބުގެ ޤާނޫނުގެ  (ހ) .20

  ސިވިލް ސަރވިސްގައި ހިމެނޭ މީހަކު ކުރިމަތިލައިފިނަމަ، ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބަކަށް، 

މީހަކު ހުރި ސިވިލް  މީހަކު އެ އިންތިޚާބަަކްށ ކުރިމަތިލާ ތާރީޚުން ެފށިގެްނ އެ އެ

 ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ސަސްޕެންޑްވީއެވެ. 

     ނަމަވެސް، ސިވިލް ސަރވިސްގައި ހިމެނޭ މީހަކު މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެެހްނ އޮތް (ށ)   

މީހެއްގެ ނަން އަނބުރާ ގެނެސްފިނަމަ، ނުވަތަ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިީލ  އެ އިންތިޚާބަކުން އެ

މީހަކު ސިވިލް ަސރވިސްގައި އަދާކުރަމުންދިޔަ  މީހަކު ނުހޮވިއްެޖނަމަ، އެ ގޮނޑިއަށް އެ

ކު މީހަ  މީހަކަށް ދޭންވާނެއެވެ. އަދި އެ ވަޒީފާއަކަށް އެނބުރި ރުޖޫޢަވުމުގެ ފުރުޞަތު އެ

 މީހަކު ވަކިވީއެވެ.  ކުރިމަތިލި އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުވެއްޖެނަމަ، ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަޤާމުން އެ

މި މާއްދާގެ ދަށުން ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ ސިވިލް ސަރވިސް  (ނ)  

މީހަކު  ން އެމުވައްޒަފެއް އެފަދަ މަޤާމަކަށް ކުރިމަތިލުމާއެކު، މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށު

މީހަކަށް ސިވިލް ސަރިވިސްގެ  ވަޒީފާއިން ސަސްޕެންޑްވެފައި ހުންނަ މުއްދަތުެގ ތެރޭގައި، އެ

 ވަޒީފާއިން ލިބެމުން އައި މުސާރައާއި އެހެނިހެން އެއްވެސް ޢިނާޔަތެއް ނުލިބޭނެއެވެ. 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ 

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ަނން 

 ކުރުން  އިޢުލާނު

ވަަނ  16ގެ  )ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު( 2010/10 ބަރުޤާނޫނު ނަން .21

މަތިން ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި އެޑްރެސް  މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ

އާންމުކޮށް އިޢުލާނުޮކށް އަދި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ޮއފީހުގައްޔާއި މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ 

ަބހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި އެ މަޢުޫލމާތު އެ އިޢުލާނު އްގައި ފަސޭހައިން މީހުންަނށް ބެލޭނެގޮަތށް ރަށެ

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ވެްބސައިޓުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.
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ންދަން ބޭނުންވެއްޖެަނމަ، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ކެންޑިޑޭޓަކު އޭނާގެ ނަން އަނބުރާ ގެ . 22 ނަން އަނބުރާ ގެންދިުޔން 

އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނަން  ،ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ގުރުއަުތލައި ތަރުތީބުކޮށް އިޢުލާނުކުރުުމގެ ކުރިން

 އަނބުރާ ގެންދިޔުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވެ.

ެގ ދަުށްނ ) ށ(ދާގެ ވަނަ މާއް 15ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންިތޚާބުގެ ޤާނޫނުގެ  (ހ) . 23 ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ 

 -/1,500އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ ެކންޑިޑޭޓުން ޑިޕޮސިޓް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ 

ސަތޭކަ) ރުފިޔާ ދައްކާނީ ނަގުދު ފަިއސާއިން ނުވަތަ ޭބންކުން ސް (އެއްހާސް ފަ

  .ގެރެންޓީދީފައިވާ ޗެކަކުންނެވެ

ނަށް ހުށަހެޅުމަށްަފހު، އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިާލން ޑިޕޮސިޓް ފައިސާއަކީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަ (ށ)  

 އެދޭ މީހާއަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނޫނެވެ. އެއީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ އިދާރީ ފީއެވެ. 

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ަނން 

 ތަރުތީބު ކުުރން 

ންގެ ނަންތަްއ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ ތެރެއިން ޝަރުުޠ ހަމަވާ މީހު )ހ( . 24

ތަރުތީބު ކުރުމަށްޓަކައި ގުރުއަތުލުން އޮންނަ ތަނާއި ތާރީޚާއި ގަޑި، ކެންޑިޑޭޓުންނަށް 

 . ާވނެއެވެ ކުރަން ނުއެންގުމަށްޓަކައި، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާ

ފައިވާ ލައިގައި ބުނެފައިވާ ގުރުއަތުލުން ބާއްވަންވާނީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތި) ހ(މި މާއްދާގެ  )ށ(  

 .ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓުން ކަނޑައަޅާ މަންދޫބުންގެ ހާޒިރުގައެވެ

، ކުރާނަމަ ނުއްޔަޢަމަތިން ކެންޑިޑޭޓަކު މަންދޫބަކު  ގައި ބުނެފަިއވާ ގޮތުގެ) ށ(މި މާއްދާގެ  )ނ(  

މަންޫދބުެގ   އެކުރިކަމުގެ ލިޔުމަކާއެކު ގުރުއަތު ނަގާ ތަނަކަށް ނު އްޔަޢައެ މީހަކު މަންދޫބަަކށް 

އަދި . ކާޑާއެކު އެ ީމހަކު ފޮނުވަންވާނެއެވެމުއްދަތު ހަމަނުވާ  ،ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ

ދާއިމީ އެޑްރެހާއި، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަްނ  ،މަންދޫބުގެ ުފރިހަމަ ނަމާއި ،އެ ލިޔުމުގައި

 .އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ

ންޑިޑޭޓުންގެ ނަން ތަރުީތބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ގުރުއަތުލުމަްށ ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އޭނާ ކެ )ރ(  

ނަމަ، އެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ބަދަލުގައި ގުރުއަތުގައި  ކުރާ މަންދޫބަކު ހާޒިރު ނުވެއްޖެނު އްޔަޢަ

 ބައިވެރިވާނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެކެވެ. 
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 ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ

އިންިތޚާބަށް ާތއީދު 

ހޯދުމަށް 

މަަސއްކަތްކުުރމުގެ 

 މުްއދަތު 

މަތިން ލޯކަލް  ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ 16ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނުގެ  .25

ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބަށް ުކރިމަތިލި މީހުންގެ ތެރެއިްނ ަޝރުޠު ހަމަވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ަންނތައް 

ރާ ދުވަހުން ެފށިެގން ވޯޓުނަގާ ދުވަާހ ދެމެުދ ކެންޑިޑޭޓުން ތާއީދު ހޯުދމަށް އިޢުލާނުކު

 (އަށާވީސް) ދުވަހުގެ މުއްދަެތއް ދޭންވާނެއެވެ. 28މަސައްކަތްކުރުމަށް މަދުވެގެން 

ތާއީދު ޯހދުމަށް 

 މަަސއްކަތްކުރުން 

މީހުްނނަށް  ޑޭޓުންނަށް، އެފައިވާ ކެންޑި ލައިލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިްނިތޚާބަށް ކުރިމަތި )ހ( . 26

ވަަނ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަިތން  28ތާއީދު ހޯދުމަށް ިއންތިޚާބުތަާކެބހޭ ޢާންމު ާޤނޫނުގެ 

 .މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ

އިން ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ިލބިދީފައިވާ ޙައްޤުގެ ދަށުން، ކެންޑިޑޭޓުން ތާއީދު ) ހ(މި މާއްދާގެ  )ށ(  

 .ށް މަސައްކަތްކުރުމުގައި ތިރީގައި މިވާ ކަންތައްތައް ކުރެވިދާނެއެވެހޯދުމަ

 .ތާއީދު ހޯދުމުގެގޮތުން މީހުްނނާ ަބއްދަލުކޮށް ވާހަކަދެއްކުން .1

 .ވެރިކަމާއެކު އެއްވުންތައް ބޭއްވުންޙަލްޞު .2

 .ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޚަބަރު ފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުންހިުފން .3

ހޯދުމުގެ ގޮތުން މީުހންނަށް ސިޓީ ފޮނުވުމާިއ، ޮފޓޯއާއި ސްޓިކާއާއި  ތާއީދު .4

 .ންމުކޮށް ފެންނާެނހެން ެބހެއްޓުންއާއެ ަތކެތި  ،ލިޔުންފަދަ ތަކެތި ބެހުމާއި

 .ފައިވާ ތަކެތި ގެންގުޅުމާއި ބޭނުންކުރުންހައިޖަ ނިޝާނާއި ނިޝާން .5

 އިސްތިހާރުކުރުން. .6

ޤާނޫނާއި، އިންތޚާުބތަކާެބހޭ އާންމު ޤާނޫނު  ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ .7

ކަމާބެހޭ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފުނުވާ  ،ހިމެނޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި

 ކަންކަން ކުރުން.

ކެންޑިޑޭޓުންާނއި، 

ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާީއދު 

ހޯދުމަށް މަަސއްކަތްކުރާ 

ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ 

 މިންަގނޑު 

ލްތަކުގެ އިްނތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުަމށް މަސައްކަތް ކުރާ ހުރިހާ ފަރާްތތަކުްނ ލޯކަލް ކައުންސި )ހ( . 27

 .ވާނެއެވެ ވެސް ތިރީގައި ބަޔާކޮށްފައިވާ ސުލޫކީ މިންގަނޑަށް ޢަމަލު ކުރަން

ވަކި ޖިންސެއްގެ މީހަކަށް ވާތީ، ނުވަތަ އިސްލާމްީދނުގައި ވަކި މަޒުހަބަކަްށ  .1

 ބަހުރުވައަކުން ވާހަކަދައްާކ ކަމަށްޓަކައި، އުޅެމުންދާކަމަށްޓަކައި، ނުަވތަ ވަކި
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އެއީ ވަކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓު ދިނުމަށް ނުވަތަ ނުދިނުމަށް އޮތް 

 .ސަބަބެއްކަމުގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް ހުށަހަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ

ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ނުވަތަ ޕާޓީއަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް ބާއްވާ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއް  .2

ހަރަކާތެއް މިސްކިތެއްގަިއ ނުވަތަ މިސްކިތެއްގެ ގޯތި ެތރޭގައި ނުވަތަ  ނުވަތަ

ދުމަތްދޭ ތަނެއްގައި ނުވަތަ އެފަދަ ތަނެއްގެ ގޯތިތެރޭގަިއ ބާއްވައިގެން ޚިއްޙީ ޞި

 .ނުވާނެއެވެ

     ،ބާތަކުގައިޠުޚު ،ދީނީ އެކިއެކި މުނާސަބަތުގައްޔާއި، ދީނީ ދަރުސްތަކުގައްޔާއި  .3

ނުވަތަ ވަކި ޕާޓީއަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތާއީދު  ވަކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް

 .ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައިގެން ނުވާނެއެވެ

 ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ދޭ ފިލާވަޅުތައް ،ކޮލެޖާއި، އާއިމަދަރުސާ  ،ކިޔަވައިދޭ ތަންތަނާއި .4

ޯހދުމަށް ނުވަތަ މެދުވެރިކޮށް ވަކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ ވަކި ޕާޓީއަކަށް ތާއީދު 

 .ނުވާނެއެވެ ތާއީދު ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްގެން

ސަރުކާރުގެ  ،ކަންކަން ހިންގާ ތަންތަން ިފޔަވައި ޢީ ކިޔަވައިދޭ ތަންތަނާއި އިޖުތިމާ .5

ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރާތަކާއި، އެ އިދާރާތަކުގެ ގޯތިތެރެ،   ،އޮފީސްތަކާއި

ކިޔަވައިދޭ ތަންތަނުެގ . ށް ޭބނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެއިންތިޚާބަށް ކެންޕޭންކުރުމަ

 . ގޯއްޗާއި ހޯލު ފަދަ ތަންތަން ޭބުނންކުރަންވާނީ ހުއްދަ ލިބިެގންނެވެ

އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު، އެހެން  .6

ހުރަސްއެޅޭ  ކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ހޯދުމަށް ިހންގަމުން ގެންދާ ބައްދަލުވުމަަކށް 

 .މަލެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ ޢަފަދަ 

   ނިސްބަތްވާ ޕާޓީއަކުން ނުވަތަ  ނާތާއީދު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އޭ .7

އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ަބޔަކު ބަހައްޓާ ޕޯސްޓަރު، ނުަވތަ ނިޝާްނ، 

އެހެން  ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ރަްމޒުކޮށްދޭ އެފަދަ އެހެން އެްއޗެއް،

، ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު ނައްޓައި

 .ހަލާކުކޮށް، ގެއްލުންދީެގން ނުވާެނއެވެ

ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ ޕާޓީއަކުން ކެންޕޭން އެއްވުމެއް ނުވަތަ  .8
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ށް، އެހެން ޕާޓީއަކަށް ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމުންދާ ތަނެްއގައި، އެ ވަގުތަކާ ދިމާކޮ

ނިސްބަތްވާ ކެންޑިޑޭޓަކު ނުަވތަ އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކު ުނވަތަ އެހެން 

ތަނުގައި ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމުކޮށްގެްނ  ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު އެ

 . ނުވާނެއެވެ

ގައި އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، މީހެއްގެ ގެއެއް .9

ނުވަތަ އިމާރާތެއްގައި ނުވަަތ ބިމެއްގައި ބަހައްަޓންވާނީ އެ ތަނެއްެގ 

 . ވެރިފަރާތުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ

، ރާއިއިންތިޚާބަށް ތާއީދު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ހުއްދަ ހޯދައިެގން ބަަހއްޓާ އިސްތިހާ .10

އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ  ،ބިލްބޯޑާއި، ބެނަރ ފަަދ ތަކެތި

  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނަގައި ސާފުކުރުމަކީ ) ދިހަެއއް( 10ށްފަހު އިޢުލާނުކުރުމަ

 ބެހެއްޓި  ފަރާތެއްގެ ޒިންމާެއކެވެ. ތަކެތި އެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ނުވަތަ އެ 

    ތާއީދު ހޯދުމަށް ބާއްވާ ބައްަދލުވުންތައް ހިނގަމުންދާ ވަގުުތ، އުނދަގޫކޮށް،  .11

ވެްސ ފަރާތަކުން ލުމަށް އެއްގައިއެ ތަނެއްގައި އޮތް ިއންިތޒާމު ނަ

ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބަދަލުގައި މަސައްކަތްކުރާނަމަ، އެ ފަރާތަކާމެދު އަމިއްލައަށް 

ކަން ޙައްލުކުރަން މަސައްކަތްކުރަންވާނީ ކަމާބެހޭ ފަރާތެއް އެ

 .މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ

ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގައި، އެއްވެސް މީހެއްގެ އަބުރަށް  .12

 .ނިކަމެއް އަތުވެދާނެ ފަދަ ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެއު

ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުވަތަ ވޯޓުނުލުމަށް ބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެއްވެސް  .13

މަލެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޢަގޮތަކުން މަޖުބޫރު ކުރުވައި އަދި ބިރުދެއްކުމުގެ 

 .ނުވާނެއެވެ ހިންގައިގެން

ށް ނުަވތަ ނުލުމަށް ބުނެ ރިޝްވަތުެގ ގޮތުން އެއްވެސް ވަކި މީހަކަށް ވޯޓު ލުމަ .14

ައދި މާލީގޮތުްނ . ނުވާނެއެވެ ފަރާތަކަށް ފައިސާ ނުވަަތ ހަިދޔާދީ ހަދައިގެން

 ނުވަތަ މާއްދީގޮތުން ފައިދާއެްއ ވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްދީގެން

 . ނުވާނެއެވެނުވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް ހުަށހަޅައިގެންވެސް

 



 ދިވެހިަސރުކާުރގެ ެގޒެޓް              R-6/2020 : ނަްނބަރު ގަވާިއދު                8  އަދަދު:                    49ލިުއމް: ވޮ

 

 
 

25 

ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގައި، އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލުތަކާ  .15

ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައި އިސްލާމްދީނުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑޭ ފަދަ 

 .އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

   ވާއިދު ނަންބަރުކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުަމށް މަސައްކަތްކުރުމުގައި ގަ .16

2013/R-58  ް(ކުނި މެނޭޖުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިނ

ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެހެން ފަރާތްތަކުންވެސް އެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ތަންތަަނށް ކުނި އަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ.

 ،ޖަލްސާތަކާއި ،ންތަކާއި ކެންޑިޑޭޓުން ބާއްވާ ހިނގައިލު ،ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި .17

އެ ހަރަކާތެއް  ،އެހެނިހެން ސިޔާސީ ހަރަކާްތތަކުގައި އުފެދޭ ކުިނބުނި

އިންތިޒާމުކުރި ފަރާތަކުން، އެ ހަރަކާތެއް ނިމުމާއެކު ނަގައި، 

 ސާފުކުރަންވާނެއެވެ.

ޕްލާސްޓިކުން ހަދައިފައިވާ  ، ތާއީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގައި ކަރުދާހާއި .18

ލީފްލެޓް ފަދަ ތަކެތީގެ ބަދަލުގައި އެހެްނ ވަސީލަތްތައް  ،ކާއިޕޯސްޓަރުތަ

 ބޭނުންކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވާެނއެވެ.

  ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަްށ މަސައްކަތްކުރުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާިއ  .19

އެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން  ހަަދއިފައިފާ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ކަމެއް 

 ގެން ނުވާނެއެވެ.ކޮށް

ނުކުރުމުގެ ގޮތުން  ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ ވަކި ޕާޓީއަކަށް ތާއީދުކުރުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ތާއީދު )ށ(  

ވިޔަސް، ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އިންތިޚާބީ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެ އެއްވެސް ކަމެްއ 

ްނތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެްއ ތިރީގައި މިވާ ކަ . އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

ކޮށްފިނަމަ އެކަމުގެ ސަބަބުން ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އިންތިޚާބީ ޙައްޤަކަށް އުނިކަން ދިނީކަމަށް 

 .ބެލެވޭނެއެވެ

ކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ދައްކާ ވާހަކައެއްގައި ނުވަތަ އެނޫން  .1

 އޭނާގެ ޒާތީ ކަންކަމާ ގޮތަކުންވެސް އެހެން ކެންޑިޑޭޓެްއގެ އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމާއި

 .ބެހުން
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ތް ޙަޤީޤަސާބިތުކޮށްދެވެން ނެތް ތުހުަމތުަތކުގެ މައްޗަށް ނުވަތަ ހިނގައިދިޔަ ކަމެއްގެ  .2

އޮޅިގެންދާ ފަދަ ގޮތަކަށް ކެްނޑިޑޭޓަކާ ބެހޭ ގޮތުން ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓަކަށް 

 .އްކުންނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް މަސައްކަތްކޮށްދޭ ފަރާތަކާ ބެހޭގޮުތން ވާހަކަދެ

 މީހުންގެ މެދުގައި ފިތުނައާއި ރުޅިވެރިކަން އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން. .3

ތާއީދު ހޯދުމުގެގޮތުން ކެންޑިޑޭޓަކު، ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމުގެގޮތުްނ  .4

ެވހިކަލް ބުރުތަކަށް އެެހން ކެންިޑޑޭޓަކު ނުވަތަ  ،ރެލީތަކާއި ،ބާއްވާ ޝޯތަކާއި

 ދުކުރާ ބަޔަކު ހުރަސްއެޅުން.ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީ

ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް 

ުކރާ ނުކެންޑިޑޭޓުން ޢައްޔަ

 މަންޫދބުން 

ވޯޓުގުނުމުގެ ކަންތައްތައް  ،ވޯޓުނެގުން އޮންނަ ދުވަހު ވޯޓުނެގުާމއި ،ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްވެސް )ހ( . 28

މީހެއްގެ  އެ، ހިނގާހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ެބލުމަށް، ޯވޓުނެގުމާއި، ވޯޓު ގުނުމުގެ ކަްނތައްތައް 

 (އެކެއް) މަންދޫބަކު ަޢއްޔަނު ކުރެވިދާނެއެވެ. 1ތު ހިމެނޭ ކޮންމެ މަރުކަޒަކަށް ޙަލަޞްމަ

، ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭނީ ނުއްޔަޢަގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ މަންދޫބު ) ހ(މި މާއްދާގެ  )ށ(  

އްދަތުގައި އެކަމަށް އެދޭ ކުރުމުން ދެވޭ މުނު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެކަމަށްޓަކައި އިޢުލާ

   ކެންޑިޑޭޓުގެ މަންދޫބަކަށް ވުމަށް އެދޭ "މިކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ . ކެންޑިޑޭޓުންނަށެވެ

 ފޯމު" ންނެވެ.

ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާ މީހުންގެ  ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ކެންޑިޑޭޓުން ޢައްޔަނުކުރާ މަންދޫބުންގެ )ނ(  

 .ހަމަވާންވާނެއެވެކިބައިގައި އަންނަނިވި ޝަރުޠުތަްއ ފުރި

 .ވުން އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހެއްކަމުގައި) އަށާރަ( 18އުމުރުން  .1

 .ކުށެއްގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރެވެމުންދާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުން އީޖިނާ .2

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންިތޚާބާބެހޭ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް  .3

 . މީހެއްކަމުގައި ނުވުންވާލުވެގެްނ ހުރިހަކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން 

 

މިނިވަްނ މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިއެއް/ މެންބަރެއްކަމުގައި  ނުވަތަފަނޑިޔާރެއް  .4

 .ނުވުން
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 ދިވެހި ފުލުހެއް ނުވަތަ ސިފައިްނގެ މީހެއްކަމުގައި ނުވުން. .5

 ހުރި މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން. ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުޮކށްަފއި .6

ދޫުބންގެ ޮގތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަާރތްތަުކން، ކޮމިޝަުނން ކަނޑައަޅާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަން )ރ(  

އަދި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންޫދބުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ . އިޤުރާރުގައި ސޮއިކުރަން ވާނެއެވެ

 .އެއްގޮތަށް ޢަމަލުތައް ބަހަްއޓަންާވނެއެވެ

ރާްއޖޭގެ ފަާރތްތަކުން 

 ާޒވް ކުުރން އޮބް

ރަކާތްތެރި ހަސިލްތަކުގެ އިްނިތޚާބު އޮބްޒާވް ކުރުމަށް ރާއްޖޭެގ ފަރާތްތަކަށް ލޯކަލް ކައުން )ހ( . 29

      ވަނަ މާއްދާގެ  40ގެ  ވުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީ، އިންތިޚާބުތަކާެބހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު 

 ނުގޮތުގެ ަމތިން، ިއެލކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެކަމަްށ އެދި ހުށަހެޅުމަށް އިޢުލާ  ގައިވާ) ހ(

މިކަަމްށ . ފުރިހަަމވާ ފަރާތްތަކަށެވެ ކަމަށް އެދޭ ފަރާތްަތކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠުކުރުމުން އެ

 އެދި ހުށަހަޅާނީ  "އޮބްޒާވަރަކަށް ވުމަށް އެދޭ ފޯމު" ންނެވެ.

ގައި ގެ ކިބައިލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު އޮބްޒާވް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކު )ށ(  

 .  ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެތިރީގައި ބަޔާންކުރާ

 .ވުން އަހަރު ފުރިފައިވާ ދިވެއްސެއް ކަމުގައި) އަށާރަ( 18އުމުރުން  .1

 .ކުށެއްގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރެވެމުންދާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުން އީޖިނާ .2

ޒާވަރަކަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ފިޔަވައި މަދަނީ ޖަމާޢަތަކުން ނުަވތަ އަމިއްލަގޮުތން އޮބް .3

ހަޅާ ފަރާތެއް ނަމަ، ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ރަޖިސްޓަރީއެއްގައި އެ މީހެއްގެ ހުށަ

 . ނުވުން ނަން ހިމެނިފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިްނިތޚާބާބެހޭ މަސައްކަތެއް އިލެކްަޝންސް ކޮމިޝަނުގެ  .4

 .ވާލުވެގެން ހުރި މީހެްއކަމުގައި ނުވުންހަފަރާތުން 

ރަކާްތތެރިވާ ފަރާތްތަކުްނ، އިލެކްޝަްނސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ހަގެ ގޮތުގައި އޮބްޒާވަރުން )ނ(  

އަދި އޮބްޒާވަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަްށ . ވާނެއެވެ އިޤުރާރުގައި ސޮއި ކުރަން

 .ޢަމަލުތައް ބަހައްަޓންވާނެއެވެ

   ފާސް  ންގެއޮބްޒާވަރުރެވޭ ޖަމާޢަތްތަކަށް ދޫކު ، ތަކަށާއިސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށާއި، ޖަމްޢިއްޔާ )ރ(  
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ފަރާތްތަކުން ޮއބްޒާވަރުންަނށް ދޫކުރަންވާނީ އިލެްކޝަްނސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ  އެ

 .ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ

އެއިން ކޮންމެ  ،ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށާއި، ޖަމާޢަްތތަކަށް އޮބްޒާވްކުރުމަށް ފާސްދޫކުރެވޭނީ )ބ(  

، އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީެގ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށާއި، ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް

 . އިތުރުނުވާ ގޮތަށެވެ) ދިހައެއް އިންސައްތަ( 10%އަދަދަށްވުރެ 

ލުކުރާ އޮބްޒާވަރަކު ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދުގައި ސީސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ތަމް )ޅ(  

ލުކުރާ ދެވަނަ ސީއެ ޖަމްޢިއްޔާ ތަމްހުއްޓައި، ހަމަ އެ ސަރަޙައްދަށް އެ ސިޔާސީ ޕާޓީ ނުވަތަ 

 .އޮބްޒާވަރަކަށް ނުވަދެވޭނެއެވެ

ބައިނަްލއަްޤާވމީ 

ފަރާތްތަކުން ލޯކަލް 

ކައުންސިލްތަުކގެ 

 އިންިތޚާބު ޮއބްާޒވްކުުރން 

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފަާރތްތަކަށް ޯލކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިާޚބު އޮބްޒާވްކުރެވޭނީ، ިއލެކްަޝންސް  . 30

ކުރުމުން އެކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިްނ   ދޭ ދަޢުވަތަކަށް ނުވަތަ، އިޢުލާނުކޮމިޝަނުން

ތިރީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަަމވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިލެްކޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެކްރެޑިޓްކުާރ 

 ފަރާތްތަކަށެވެ. 

 .ވުން އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހެއް ކަމުގައި) އަށާރަ( 18އުމުރުން  .1

 ހަކު ތަމްސީލުކުރާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފަރާތުން އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ މަންދޫބަކަށްވުން. މީ އެ .2

 އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހަކު .3

 ކަމުގައި ނުވުން.

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމާއި ވޯޓުގުނުމުގެ މަސައްކަތް މޮނިޓަރުކުރުމަށް  )ހ( . 31 މޮނިޓަރ ކުރުން 

ކުރުމުްނ، އެކަމަށް ދެވޭ މުއްދަތުގައި  ރަކާތްތެރިވެވޭނީ އިލެކްޝަންްސ ކޮމިޝަނުން އިޢުލާނުހަ

ތަކުގެ ތެރެއިން  މޮނިޓަރ ކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތް

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިލެކްޝަންސް 

 ކޮމިޝަނުން އެކްރެޑިޓްކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ. 

 .ވުން ކަމުގައި މީހެއް ފުރިފައިވާ އަހަރު) އަށާރަ( 18 އުމުރުން .1   

 .ނުވުން ކަމުގައި އްދާމީހެ ކުރެވެމުން ތަންފީޒު ޙުކުމް ކުށެއްގެ އީޖިނާ .2
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ޓީވީ /ގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ރޭޑިއޯނުމޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަ )ހ( .3

ސްޓޭޝަނެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހެއްކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް 

 ވުން،  ކަށަވަރުވާ މީހެއް ކަމުގައި

 ނުވަތަ 

ގެ ) ގެ ޤާނޫނުނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތީ( 78/47ޤާނޫނު ަނންބަރު  )ށ(

ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޫނސް، މަޖައްލާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހެއްކަން 

 ވުން، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ކަަށވަރުވާ މީހެއް ކަމުގައި

 ނުވަތަ 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މީޑިއާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހެއްކަން އިލެކްޝަންސް  )ނ(

 .ވުން އް ކަމުގައިކޮމިޝަނަށް ކަށަވަރުވާ މީހެ

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންިތޚާބާބެހޭ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް  .4

 .ވާލުވެގެްނ ހުރި މީހެއް ކަމުގައި ނުވުންހަގެ ފަރާތުން ނުކޮމިޝަ

ކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަާރތްތައް ހަރަކާތްތެރިާވންވާނީ، ރ މޮނިޓަ އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން  )ށ(  

 ވަނަ މާއްދާއާއި މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 41ޚާބުތަކާބެހޭ ާޢންމު ޤާނޫނުެގ އިންތި

 ރަކާްތެތރިވާ ފަރާތްތަކުން، އިލެކްަޝްނސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ހަމޮނިޓަރުންގެ ގޮތުގައި  )ނ(  

ށް އަދި މޮނިޓަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަ. ވާނެއެވެ އިޤުރާރުގައި ސޮއި ކުރަން

 .ޢަމަލުތައް ބަހައްަޓންވާނެއެވެ

ފާސް އެ ފަރާތްތަކުން މޮނިޓަރުްނނަްށ  ންގެމަޖައްލާގެ އިދާރާތަކަށް ދޫކުރެވޭ މޮނިޓަރު ،ނޫސް )ރ(  

 .ދޫކުރަންވާނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ

ކުރުމަށް  ރފަތުރާ އިދާރާތަކަށް މޮނިޓަ ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ނޫސް މަޖައްލާތަކަށާއި، ޚަބަރު )ބ(  

ފާސް ދޫކުރެވޭނީ، އެއިން ކޮންމެ ފަރާތަކަށް، އިންތިޚާބުގައި ޯވޓުލުމަށް ބަހައްޓާ ވޯުޓފޮށީގެ 

 .ގޮތަށެވެ އިތުރު ނުވާ) ދިހައެއް އިންސައްތަ( 10%އަދަދަށްވުރެ 
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ކެންޑިޑޭޓުންގެ 

މަންޫދބުންާނއި، 

އޮބްާޒަވރުންާނއި، 

ރަްނވީ މޮނިޓަރުން ޢަމަލުކު 

 ގޮތް 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންިތޚާބުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށްދާއިރު އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތައް  )ހ( . 32

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުްނ  ،ރަކާތްތެރިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަުކންހަ ހިނގާ ނުިހނގާގޮތް ބެލުމަށް 

 .ވާނެއެވެ ސުލޫކީ މިންގަނޑަށް ޢަމަލު ކުރަން ކަނޑައަޅާ

ވޯޓުލުމާއި ވޯޓުގުނުމުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާއިރު، އެ މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާނޭ ގޮތުެގ  )ށ( 

ރަކާތްތެރި ހަމަތިން އޮބްޒާވަރުންނަށާއި، މޮިނޓަރުންނަށާއި، ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންަނށް  

 ވެވިދާނެއެވެ. 

 މޮނިަޓރުން ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ އިސްވެރިޔާގެ ފަރާތުން އޮބްޒާވަރުންނާއި )ނ(  

ޯވޓުލާ މަރުކަަޒށް ވޯޓުލީ ީމހުންގެ އަދަދާިއ  މަންދޫބުން އެދިއްެޖނަމަ، އެ ވަުގތަކާ ހަމައަށް އެ

 ބާކީ ހުރި ވޯޓުކަރުދާހުގެ އަދަދު ހާމަކޮށްދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވެ. 

އިންތިޚާބާބެހޭ ކަންކަމުގައި ، ގެ މަންދޫބުންކެންޑިޑޭޓުން ،އޮބްޒާވަރުންނާއި، މޮނިޓަރުްނާނއި )ރ(  

ކޮށްފައިވާ އޮފިޝަުލންަނށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުުލންދީ ނު އްޔަޢަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން 

މީހުންގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ވަރެއްގެ ނުފޫޒެއް ފޯރުވުމަށް  އަދި އެ. އެހީތެރިކަން ދޭންވާނެއެވެ

 .މަސައްކަތްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

ަވރުންާނއި އޮބްޒާ 

މޮނިޓަރުްނނާއި 

ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންޫދބުން 

ގަާވިއދަށް ޙުުރމަތްެތރިކޮށް 

 ހިތުން 

 ާނއި،އޮބްޒާވަރުންނާއި،  މޮނިޓަރުްނާނއި، ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުްނ، އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ާޢންމު ޤާނޫ . 33

 ، އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކޮށްފިނަމަމި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ނާއި،ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫ

ނުވަތަ ކުރަން އުޅޭކަން ކަށަަވރު ވެއްޖެނަމަ، އެ އޮބްޒާވަރެއްގެ ނުވަތަ މޮނިޓަރެއްގެ ުނވަަތ 

     ،އޭނާއަށް އެ ސަރަޙައްދުން ނުކުތުމަށް ެއންގުމުގެ އިޚުިތޔާރު ،މަންދޫބެއްގެ ފާސް ހިަފހައްޓައި 

އަދި އެ ގޮތަށް އެންގުމުން އެ ކަމަށް އިޖާަބ . ގެންވެއެވެއެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ އިސް ވެރިޔާއަށް ލިބި

އެ މީހަކު އެ ސަރަޙައްދުްނ  ،ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން އެ މީހެއްގެ ފާސް އަތުލައި ،ނުދީފިނަމަ

 .ނެރެންވާނެއެވެ

ވޯޓުލުމަށް ތައްާޔރުުވުމގެ 

ގޮތުން ކުރަްނޖެހޭ 

 ކަންކަން ކުރުން 

ވާ ހުރިހާ ތަކެތި، ވޯުޓނަގަން ަފށާ ވަުގތު ޖެހުމުގެ ކުރިން ވޯުޓލާ ވޯޓުނެގުމަށް ބޭނުން )ހ( . 34

ވާލުގައި، ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ފޮނުވުމުގެ އިންތިޒާމު، އިލެކްޝަންސް ހަމަރުކަޒުގެ އޮފިޝަލުންގެ 

 .ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ހަމަޖައްސަން ވާނެއެވެ
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ޒެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ވޯޓުދިނުމުގެ ވޯޓުލާ ކޮންމެ މަރުކަޒެއްގައި، އެ މަރުކަ )ށ( 

މި ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނޭ . ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް އޮންނަންވާނެއެވެ

މީހުންގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި، ޖިންސާއި، އަތޮޅާއި، ރަށާއި، އެޑްރެހާއި، އުފަން ތާރީޚާއި، 

 .ނަންބަރު އެނގެން އޮންަންނ ވާނެއެވެ ގެދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު

ރަކާތްތެރިވާ ހުރިހާ ހަވޯޓު ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ފެުށމުގެ ކުރިން، ވޯޓުލާ މަރުކަުޒގައި  (ނ)  

ވޯޓު ފޮށީގެ ވެރިޔާގެ ބެލުމުގެ ދަށުން، ވޯޓު ފޮށީެގ ، ޒިރުވެހާވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް  ،އޮފިޝަލުން

ހުވާ ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ހުރިހާ އޮފިޝަލުން  އޮފިޝަލުންގެ )ވެރިޔާވެސް ހިމެނިގެން(

އިޤުރާރުގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ވޯޓު ގުނުމުގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހާ އޮފިޝަލުންވެސް 

 އިޤުރާރުގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. ،ކުރިން ބުނެވުނުގޮަތށް ޢަމަލުކޮށް

ވޯޓުފޮށި ބަަހއްޓާ 

 ސަރަަހއްދު ކަނޑަެއޅުން 

ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި ތިބި ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދަށް  ރަށެއްގައި . 35

ރަށުގައި ބަހައްޓާެނ ވޯޓުފޮށީގެ އަދަދާއި، ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާނެ ސަރަޙައްދު ކަނޑައަޅައި،  ބަލައި، އެ

ޓަރީގައި ހިމެޭނ އަދި އެ ސަރަހައްދަށް ވޯޓުދޭނީ ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސް

ންމުކޮށް އާމީހުންގެ ތެރެއިން ކޮން ބައެއްކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅައި، އެކަން 

      ަނމަ،  ައދި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓައިފައިަވނީ އިމާރާތެއްގެ ތެރޭގައި .ވާނެއެވެ ކުރަން އިޢުލާނު

 ދުކަމުގައި ބަލަންވާނެއެވެ.އެ އިމާރާތަކީ ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓައިފައިވާ ސަރަހައް   މުޅި 

ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ވެްއދުން 

 މަނާ ތަކެތި 

ވަނަ މާއްދާެގ  44ވޯޓު ނަގާދުވަހު ކުރުން މަނާ ކަންތައްތައްކަމަށް އިންތިޚާުބތަކާބެޭހ އާންމު ޤާނޫނުގެ  .36

 ،ަނ ީމހަކު(ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަކްނކަމުގެ އިތުރުން، ޯވޓުލާ މަރުަކޒަށް ވޯޓުލުމަްށޓަކައި ވަން

ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ވައްދައިގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި ފޯނާިއ  ،އާދައިގެ ގަލަމެއް ފިޔަވައި އެހެން އެއްޗެއް

 ،ފަދަ ނުވަތަ މަންޒަރު ރެކޯޑުކުރެވޭ ފަދަ ތަކެއްޗާއި ފައިލްރެކޯޑުކުރެވޭ އަތްދަބަހާއި އަޑު 

 އެްއވެސް ވަސީލަތެއް ވޯޓުލާ މަރުަކޒަށް ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އުިނކަމެއް ލިބިދާނެކަމަްށ ބެލޭ 

 ވެއްދުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ބޫުތ ) އެކެއް( 1ވޯޓުލާ ކޮންމެ މަރުކަޒެއްގައި ޯވޓުކަރުދާހުގައި ފާހަގަޖެހުމަްށ ަމދުވެގެން  )ހ( . 37 ވޯޓިންގ ބޫތު 

ހަގަ ވޯޓުލާ މީހާ ވޯޓުކަރުދާހުގައި ޖަހާ ފާ ،ވޯިޓންގ ބޫުތ ހުންނަންވާނީ. ހުންނަންވާނެއެވެ
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 .އެހެން މީހުންނަށް ނުފެންނަ ޮގަތށެވެ

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ތިބޭ އޮފިޝަލުންނަށާއި އޮބްޒާވަރުންނަްށ  ،ވޯޓިންގ ބޫތު ހުންނަންާވނީ )ށ(  

ވޯޓުކަރުދާސް (ރަކާތްތައް ހައަދި ފާހަގަޖަހާ މީހާގެ . ފަސޭހައިން ފެންނަ ހިސާބުގަެއވެ

އޮފިޝަލުްނނަށާއި އޮބްޒާވަރުންނަށް ފަސޭހައިން ) ތައްފޮޓޯނެގުން ފަދަ ގަވާއިދާ ޚިލާުފ ޢަމަލު

 .ފެންނަ ނުވަތަ ާފހަގަކުރެވޭ ގޮތަެށވެ

ވޯޓު ނެުގމާއި ވޯޓު 

ގުނުާމބެހޭ ކަންކަން 

ބަލަހައްޓާ މީުހންގެ 

 މަްސއޫލިއްޔަތު 

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުްނ ފާސްކޮށްފައިވާ، ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރާ  )ހ( . 38

ވޯޓު ގުނުާމބެހޭ  ،ގެ އަތްމަތީ ފޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަިތން ޯވޓުނެގުމާއިއޮފިޝަލުން

 .މީހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ކުރަންވާނެއެވެ ކަންތައްތައް ބަލަހަްއޓާ މީހުން އެ 

ވާލުވުމުގެ ހަނެގުމާއި ވޯޓު ގުނުމާެބޭހ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ީމހުންެގ މަސްއޫލިއްޔަތާ  ވޯޓު )ށ( 

 .ގޮތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަުނން ކަނޑައަޅާ އިޤުރާރުގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ

ވޯޓު ކަރުދާސް ދޫކުރުމުގެ ކުރިން، ވޯޓު ކަރުދާހުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން  (ނ)  

 ފޮނުވައިފައިވާ ސްޓޭމްޕް ޖަހަންވާނެއެވެ.

، އެއްވެްސ ޤާނޫނަކާ ނުވަތަ ގަވާއިދަކާ ވޯޓު ނެގުމާެބހޭ ކަންތަްއތައް ަބަލހައްޓަން ިތބޭ މީުހން (ރ)  

މީހެކެވެ. އަދި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް  ޚިލާފަށް ކުރާ ޢަމަލަކަށް ޒިންާމވާންޖެހޭނީ އެ

ޢަމަލެއް ކޮށްފިނަަމ، އެ މީހަާކ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަްށ 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

 ނުއްޔަޢަ ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް 

ވެރިާޔގެ  ކުރާ

 މަްސއޫލިއްޔަާތއި ޒިްނމާ 

ކުރާ ވެރިޔާއާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނުވަތަ އިލެކްޝަްނސް ނުއްޔަޢަވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް  . 39

. ވާލުކުރާ ޒިންމާތައް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު އަދާކުރަން ވާނެއެވެހަކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން 

ކުރެވޭ ވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތާިއ ނު އްޔަޢަމަރުކަޒަށް  ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިަވީނ ވޯޓުނަގާ

 .ޒިންމާއެވެ

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއްގެ ވޯޓުފޮށްޓާއި ވޯޓުލުމަށް ބޭނުްނާވ  .1

ތެރިކަމާއެކު ކައުވާލުވުމާއި، އެ ތަކެިތ ރައްހަސާމާނާއި މުހިންމު ލިޔެކިޔުންތަކާ 
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 .އްޗަށް ިޒންމާވުންބެލެހެއްޓުމާއި، އެ ތަކެ

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ވޯޓުލުމުގެ ކުރިން ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން  .2

 .ރާވައި އެ ކަންތައްތައް ކުރުވުމާއި، އެ ކަމާގުޅޭ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން

އިވާ މީހުންނާ ވޯޓުލާ ދުވަހުގެ ކުރިން ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފަ .3

ބައްދަލުކޮށް ޯވޓުލުމުގެ ކަްނތަްއ ކުރިއަށް ގެންދާެނ ގޮތް އޮުޅންފިލުވައިދީ، ވަކިވަިކ 

 .ވާލުކުރުންހަމީހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ 

 ގެ މިނެޓު (ފަނަރަ) 15ވޯޓުލުމުގެ  ،ފައި ހުންނަ ސެކިއުރިޓީ އުރަޅައިވޯޓުކަރުދާސް އަ .4

 .ދަދު ކަށަވަރުކުރުންއައި، ހުރި ކުރިން ކަނޑައި، ވޯޓުކަރުދާސް ގުނަ

މީހުންަނށާއި، ) ދޭއް( 2ވޯޓުނަގަން ފެށުމުގެ ކުރިން ޯވޓުލާން އެންމެ ފުރަތަމަ އަްނަނ  .5

 އެ މަންދޫބުންަނށާއި، ިތބިނަަމ،  ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން

ވޯޓުފޮށި ހުީރ  ،ޅުވައިވޯޓުފޮށި ހު ، އި، މޮނިޓަރުންަނށްނަށާ ހުއްދަދެވިފައިވާ އޮބްޒާވަރުން

       ވޯޓުޮފށީގެ މަިތ ރަނގަޅަށް ޖަހައި، ،ހުސްކޮށްކަން ކަށަވަރު ކޮށްިދނުމަށްފަހު

 .ފަރާތުގައި ޕުލްޓަިއޓް ސީލް އެޅުވުން) ހަތަރެއް( 4

ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ވަނުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުއްދަކުރާ މީހުންނަށް ޤާނޫާނިއ  .6

 .ލުން އެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސް ކޮށްދިނުންސޫފައިވާ އު ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅި

ަލތެއްގައި ހާވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް އިލެކްަޝްނސް ކޮމިޝަނުން މީހަކު ފޮުނވަން ވެއްޖެ  .7

. ކޮމިޝަނުން ފޮނުވާ މީހަކަށް ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ވަދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން

އެއީ އިލެކްޝަންސް  ،ންާވނީއެފަދަ މީހަކަށް އެ މަރުކަޒަްށ ވަނުމުގެ ހުއްދަ ދޭ(

 ).ފަހުއެވެ ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަާރތެއްކަން ކަށަވަރު

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ވޯޓުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނުތަކާިއ  .8

 .ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށްކަން ކަށަަވރުކުރުން

ސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރިކަމަށް ބުނާ މީހުންގެ ވޯޓުލާންދާ މީހުންގެ ތެރެއިްނ ޖި  .9

ކިބައިގައި ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ފާހަގަޖެހުމަށް ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރިކަްނ 

 މީހަކަށް ދިނުން. ކަށަވަރުކޮށް، ވޯޓުލުމުގައި އެހީެތރިއަކު ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ އެ
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ވޯޓުލާން އަންނަ މީހުންނާިއ،  ،ލުމާ ގުޅޭގޮތުންވޯޓުނަގާ ދުވަހު، ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒުގައި ވޯޓު .10

ވަގުތުން އެޅެްނ  ،އޮބްޒާވަރުންނާއި، މޮިނޓަރުންގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ ބަލަިއގަނެ

ވަގުތުން ޙައްލު ނުކުރެވޭ މައްސަލަތައް ރަށު/އަވަށު ފޯކަލް  .ހުރި ފިޔަވަޅެއް އެޅުން

ޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯައްށ ޕޮއިންޓް ނުވަތަ ައތޮޅު/ ސިޓީ އިލެކްޝަންސް ކޮމް

 ރިޕޯޓްކުރުން. 

ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގައި ބުނެފައިވާ  12ވޯޓުލާން އަންނަ މީހެއްގެ ނަން މި ގަވާއިދުގެ   .11

އިދާރީ ސަބަބަކާހުރެ އެ މީހަކު ވޯޓުލާންޖެހޭ މަރުކަޒުގައިވާ ، ރަޖިސްޓަރީގައި އޮތުމާއެކު

ނުވާނަމަ، އެކަން އިލެކްޝަންސް  މީހާގެ ނަން ހިމެނިފައި ފައިނަލް ރަޖިސްޓަރީގައި އެ 

މީހާގެ ަންނ  ކޮމިޝަނަށް އަންގައި، ކޮމިަޝނުން އިރުޝާދުދޭ ގޮތެއްގެ ަމތިން އެ

 ،އަދި މިކަން .އޭާނއަށް ވޯޓުލެވޭެނ ގޮތް ހަމަޖައްަސއިދިނުން ،ރަޖިސްޓަރީއަށް އިތުރުކޮށް

 ކަންހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ.

 .ކަޒުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރުންވޯޓުލާ މަރު .12

ވޯޓުލުމާއި، ވޯޓުުގނުމުގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން ވޯޓުކަރުދާސްތަާކއި ވޯޓުލުމުގައި ބޭުނންކުިރ  .13

އިންތިޚާބާބެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުމެއް ބަންދުކޮށް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފަރާތަކާ 

 .ވާލުކުރުންހަ

ންމުކޮށް ފެންނާނޭހެން ބެހެއްޓުމަްށފަުހ، އާ ވޯޓު ނެގި މަރުކަޒުގައި ވަގުތީ ނަތީޖާ .14

ފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިލެކްޝަންްސ ސައިއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހަމަޖައް

 .ކޮމިޝަނަށް އެ ނަތީޖާ ފޮނުުވން

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ވޯޓުލުމުގެ ކަންކަން އަމާންކަމާ އޮމާންކަމާއެކީ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް  .15

 .ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުން

ވޯޓުލާ ވަގުތުގައްޔާއި ވޯޓު ގުނުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށްދާ ވަގުތުގައި، ވޯޓުލާ މަރުކަޒާއި  .16

ލަޙަތު ހިފެހެއްޓުަމށް ައޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ޞްއެ މަރުކަޒު ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުގައި މަ

 .އެޅުން

ޚިލާފުކަމެއް ހިނގާނަމަ، އެކަން ހުއްޓުވުަމްށ  ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ ސަރަޙައްދުގައި ގަވާއިދާ .17

 .ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންެވއްޖެނަމަ، ފުލުހުންގެ އެީހތެރިކަްނ ހޯދުން
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      ވޯޓުނަގާ ކޮންމެ ސަރަހައްދެއްގައި ވޯޓުނަގަން ފެށުމާިއ ވޯޓުނަގައި ނިމުމާދެމެުދ  .18

ވާލުވެހުރި އެންމެ އިސްމީހާ ހައެ ސަރަހައްދަކާ  ،ކަން ހިނގައިދިޔަގޮތުގެ ރިޕޯޓު ލިޔެ

ވޯޓު ގުނުމުގައި އިސްކޮށް ހުރި ފަރާތަކާއި، އެ ރިޕޯުޓ ، ސޮއިކޮށް  )ވޯޓުފޮށީގެ ވެރިޔާ(

އެ ރިޕޯޓު ޗެކުކުރި މީހަކު ލައްވާ ސޮއިކުރުވުމަށްފަހު މާލޭސިޓީގައި  ،ލިޔުނު މީހަކާއި

 .ފޮނުވުން ހުންނަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަްނގެ ވޯޓާބެހޭ މައިމަރުކަޒަށް އެ ރިޕޯޓު

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ޮގތުގެ މަތިން ވޯުޓ ނެގުމާއި ވޯުޓ ގުނުމާއި ވަގުތީ ނަީތާޖ  .19

ޓަކައި، މަީތގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްަތކުގެ އިތުރުން ކަމެްއ  ކުރުމަށް އިޢުލާނު

ކަެމއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނުވަތަ އިލެކްޝަންްސ  ނަމަ، އެ ކުރަން ޖެހިއްޖެ

 މަތިން ކުރުން.  އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ފަޔާމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއްގެ ލަކޮ

ޖިްސމާނީ ގޮުތން 

ނުކުޅެިދގެްނވާ މީުހންނަށް 

ފާހަގަޖެުހުމގައި 

 އެހީތެިރެވދިނުން 

ވޯޓުކަރުދާހުގައި އަމިއްލައަްށ ފާހަގަޖެހުމަށް ޖިސްމާނީޮގތުން ނުކުޅެދިގެންވާ ީމހަކު  )ހ( . 40

ފާހަގަޖެހުމުގަިއ  ވޯޓުފޮށީގެ ވެރިޔާގެ ހުއްދަޔާއެކު އެހެން މީހަކު އޭނާއަްށ  ވޯޓުކަރުދާހުގައި

އެހީވެދިނުމަކީ ހުއްދަކަމެކެވެ. އަދި މިކަމުގައި އޭނާއަށް އެީހތެރިވެދިން މީހެއްގެ ނަމާއި، 

ވޯޓު ނެގުމުގެ ަކންތަްއ  ،ަނންބަރު  ގެރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު އެޑްރެހާއި، ދިވެހި

ާވލުވެ ިތބި މީުހން ލިޔަންވާނެއެވެ. އަދި ޯވޓުުލމުގައި އެހީތެރިވެދެނީ ވޯޓުާލ ހަޓުމާ ބެލެހެއް

މަރުކަޒުގައި ތިބޭ އޮފިޝަލެއް ނޫންނަމަ، އެހީތެރިވެދޭ މީހާ ވާންވާނީ އެ ވޯޓު ފޮށްަޓްށ 

މީހަކަށް ވޯޓުލުމުގަިއ  ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ މީހަކަށެވެ. އަދި މިގޮތުން، އެ

 (އެކެއް) ފަހަރުއެވެ. 1ނީ އެހީވެދެވޭ

ވޯޓު ކަރުދާހުގައި އަމިއްލައަށް ާފހަގަ ޖެހުމަށް ޖިސްމާނީގޮތުން ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މީހުން  )ށ(  

 .ކަމަށް ބަލައިގެން ވޯޓުލުމުގައި ެއހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނީ އަންަނނިވި ފަރާތްތަކަށެވެ

ުބން ވޯޓު ކަުރދާހުގައި ފާހަގައެއް ލޯފަން މީހުން ނުވަތަ ލޮަލށް ނުފެނުމުގެ ސަބަ .1

 .ޖެހޭވަރު ނުވާ މީހުން

 .ދެއަތް ބޭނުްނނުކުރެވޭ މީހުން .2

މުސްކުޅިވެ ގައިބާރު ދެރަވުމުގެ ސަބަބުން އެ މީހެއްގެ އަތުން ވޯޓު ކަރުދާހުގައި  .3

 .ފާހަގައެއް ޖެހޭވަރު ނުވާ މީހުން
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ޅެދުްނެތރިކަން ހުރި މީހެއްކަމަށް ވޯޓުކަރުދާހުގައި ފާހަގަޖެހުމުގަިއ ޖިސްމާނީގޮތުން ނުކު )ނ(  

ބަލައިގެން، ޯވޓުކަރުދާހުގައި އަމިއްލައަށް ފާހަގަޖެހޭވަރުގެ މީހަކަށް، ވޯޓުކަރުދާހުގައި 

ފާހަގަޖެހުމުގައި އެހީތެރިއަކު ޭބނުންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ވޯުޓާލ މަރުކަޒުގެ ވެރިޔާ ދީގެން 

 ނުވާނެއެވެ.

ކާކުކަން އަންަގއިދޭ 

 ހެޅުން ރަްސމީ ލިޔުން ހުށަ

ރައްޔިތެއްކަްނ  ވޯޓުލާން އަންނަ މީހާ ކާކުކަްނ އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއްގެ ގޮތުގައި، ދިވެހި . 41

ުނވަތަ ފޮޓޯ ޖަހައިފައިވާ ޑްރައިިވންގ ، ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓު ކާޑު، ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓް، އަންގައިދޭ ކާޑު

މަކީ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ލިުޔމަކަށް ލައިސަންސް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ުހށަހަޅާ ކޮންމެ ިލޔު

ާކކުކަން  އޭާނ ގެންަނ، ،ވާންވާނެއެވެ. ވޯޓުާލން އަްނަނ މީހާއަށް ވޯުޓލުމުގެ ފުރުަޞތު ދެވޭނީ

 މީހާކަން ކަށަވަރު އެއީ އެ ،އަންގައިދޭ ލިޔުމުގައިވާ ފޮޓޯއާއި އޭނާގެ މޫނުގެ ސިފަޔާ އަޅައިބެލުމަށްފަހު

 ފަހުގައެވެ. ކުރުމަށް

  ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންިތޚާބުގައި ވޯޓުދޭންވާނީ އިްނތިޚާބުތަކާބެޭހ އާންމު ޤާޫނނުެގ  (ހ) .42 ޓު ކަރުާދސް ވޯޓު އަދި ވޯ

    މަތިން އިލެކްަޝންސް ކޮިމޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ވަނަ މައްދާގައިވާ ޮގތުގެ  36

 ވޯޓު ކަރުދާހުގައެވެ.

 އި ވޯޓު ކަރުދާސް ހުންނާނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.ކުގެ އިންތިޚާބުގަލޯކަލް ކައުންސިލްތަ (ށ)  

 ؛އެއް ވޯޓުކަރުދާހެއްގައި ،ރަށު ކައުންސިލާއި އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ހުރިހާ މަޤާމެއް .1

 ؛އެއް ވޯޓުކަރުދާހެއްގައި ،ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ހުރިހާ މަޤާމެއް .2

 ސިޓީ ކައުންސިލަކީ އަތޮޅެއްގައި ހިމެނޭ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާނަމަ، އެ އަތޮޅު  .3

  ކައުންސިލާއި ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ހުރިހާ މަޤާމެއް އެއް ވޯޓުކަރުދާހެއްގައި.

މި އިންތިޚާބުގެ ބޭނުަމށްޓަކައި، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް އިންތިާޚބުކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ މަޤާމެްއ  (ނ)  

 ބަލާނީ ވަކި ވޯޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ޞަްއޙަ  ،ޓާއި ބާޠިލު ވޯ

 ުނދޭ ވޯޓު  ޓާއި،ވޯ

 .ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަުކގެ ތެރެއިން ގޮތަކަށް އޮންނަ ކޮްނމެ ވޯޓަކީ ބާޠިލު ވޯޓެކެވެ ހ)( . 43

ވަނަ މައްދާގައިާވ ގޮތުގެ މަތިްނ  36އިންތިޚާބުތަކާބެޭހ އާންމު ޤާޫނނުގެ  .1

އިންތިޚާބަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވޯޓުކަރުދާސް ނޫން 
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 .ފައިވާ ވޯޓުކަރުދާހެއްގައި ދީ

 .ފައި ނުވާ ވޯޓުހައިއެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ނަމާ ދިމާގައި ފާހަގަ ޖަ .2

 .ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ދީފައިވާ ވޯޓެއްަކން އެނގޭ ވޯޓު .3

 ވޯޓުދޭ މީހާ ވޯޓުދޭ ވަކި ކެންޑިޑޭޓެއް ކަށަވަރުކުރަން ނޭނގޭ ގޮަތށް ދީފައިވާ ވޯޓު.  .4

 ދާގެ (ހ) ާއ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެވަނަ މާއް 51އިންތިޚާބުތަކާބެޭހ ޢާންމު ާޤނޫުނގެ  .5

ދިމާގައި  މީހަކަށް ފެންނަ ކެންޑިޑޭޓެއްެގ ނަމާ މަތިން ވޯޓު ކަރުދާހުގައި އެ

ފައިވާ ނުވަަތ ހައި ރަނގަޅު ފާހަގަ ޖެހުން ފިޔަވައި، އިތުރު އެހެން ފާހަގައެއް ޖަ

ކަރުދާހުގައިވާ  ފައިވާނަމަ އެހައިލިޔުމެއް ލިޔެފައިވާ ނުވަތަ ކުރެހުމެއް ކުރަ

 ހުރިހާ ވޯޓެއް. 

އެ ކައުންސިލަކަށް އެ އިދާރީ ާދއިރާއަކުން ނުވަތަ އެ ރަށަކުން ނުވަތަ އަވަށަކުްނ  .6

ދަދަށް ުވރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަމާ ދިމާގައި ރަނގަޅު އައިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ 

 ކަރުދާހުގައިވާ ހުރިހާ ވޯޓެއް. އެ ،ފައިވާނަމަހައިފާހަގަ ޖަ

 .ފައިވާ ވޯޓުތަކަށެވެހައިބަލާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ާފހަގަޖަ ޞައްޙަ ވޯޓު ކަމުގައި )ށ(  

ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ ގޮތުގަިއ އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ މެންބަރުްނގެ އަދަދަށް ނުވަތަ  .1

ދިާމގައި ރަނގަޅު  މީހަަކށް ފެންނަ ކެންޑިޑޭޓުންެގ ނަމާ އެއަށްވުރެ މަދުން އެ

 .ވޯޓު ފައިވާހައިޖަ ފާހަގަ

ގެ މޭޔަރު ލުސިޓީ ކައުންސި ސާއިގެ ރައީލުރަށު / އަތޮޅު ކައުންސި .2

މީހަަކށް ފެންަނ އެއް ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާ ދިމާގައި  އިންތިޚާބުކުރުމުގައި، އެ

 ފައިވާ ވޯޓު.ހައިރަނގަޅު ފާހަގަ ޖަ

އެ ކައުންސިލަކަށް އިންތިޚާބުުކރަންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަަދްށ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ  .3

ފައިވާ ހައިދިމާގައި ޖަ މީހަކަށް ފެންނަ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަމާ މަދުން އެ

 .ފާހަގައަކީ ރަނގަޅު ފާހަގައެއް ކަމުގައި ދެނެގަނެވޭނެ ވޯޓު

ފައިވާ ނުވަަތ ހައިވޯޓު ކަރުދާހުގައި ރަނގަޅު ފާަހގަ ޖަހާއިރު ތަފާތު މިސްރާަބށް ޖަ .4

ުލ އައިސްފައި ރަނގަޅު ފާހަގަޖެހުމުގައި ފާހަަގއިގެ ބައްޓަމަށް ަތފާތު ަބދަ
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މީހަކު ވޯޓުދޭން ބޭނުން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަމާ ދިމާގައި  އެ ،ހުރިނަމަވެސް

 ފައިވާ ފާހަގައަކީ ރަނގަޅު ފާހަގައިގެ ވައްތަރެއްކަމުގައި ދެނެގަނެވޭ ވޯޓު.ހައިޖަ

ފާހަގަޖެހުމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިާވ ގޮޅީގައި ނޫން ނަމަވެސް އެ ކައުންސިލަކަށް  .5

މެންބަރުންެގ އަދަދަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަދު ކެންޑިޑޭޓުގެ އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ 

 .ފައިވާ ވޯޓުހައިޖަ ނަމާ ދިމާގައި ނުވަތަ ނިޝާނުަގއި ރަނގަޅު ފާހަގަ 

 (ނ)  
ކައުންސިލަކަށް އެ އިދާރީ ދާއިރާއަކުން ނުވަތަ އެ ރަށަކުން ނުވަތަ އެ އަވަށަކުން 

ޓުންގެ ނަމާ ދިމާގައި ރަނގަޅު ފާހަަގ ދަދަށްވުެރ މަދު ކެންޑިޑޭއައިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ 

ފައިވާ ވޯޓު ކަރުދާސް ބަލަންވާނީ ޞައްޙަ ވޯޓު ކަރުދާހެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މިފަދައިން ހައިޖަ

ދަދަށްވުރެ މަދުން ރަނގަޅު އަކުރަންޖެހޭ ކެންޑިޑޭޓުންގެ  އިންތިޚާބު ،އޮންނަ ވޯޓު ކަރުދާހުގައި

  ގުާނނީ ޞައްޙަ ވޯޓުގެ ގޮތުގައެވެ. މިގޮުތން  ފައިވާނަަމ، އެ ަރނގަޅު ފާހަގަހައިފާހަގަ ޖަ

 އެ ކަރުދާހުގައި މަދުވާ ފާހަގަ ގުނާނީ ނުދޭ ވޯޓުގެ ގޮތުގައެވެ.

ބާޠިލު ވޯޓެއްކަަމށް، ކަނޑައެޅުުމގައި ވޯޓުގުނަން ިތބޭ މީުހންގެ މެދުގައި ޚިލާފެއް އުފެދިއްޖެ  )ރ(  

ޠިލު ޯވޓެއް ނޫންކަން ކަނޑައަޅާނީ ހިނދެއްގައި އެ ވޯޓު އެއީ ބާޠިލު ވޯޓެއްކަން ނުވަތަ ބާ

 ވޯޓު ގުނުމުގެ އިސްވެރިޔާއެވެ.

ކަންހިނަގއިދިޔަ ގޮުތގެ 

 ޓުރިޕޯ

ކަން  ،ވޯޓު ނަގައި ނިމުމާ ދެމެދު ،ވޯޓު ނަގާ ކޮންމެ ސަރަހައްދެއްގައި، ވޯޓު ނަގަން ފެށުމާއި (ހ)  .44

          ،މަނައިގެންހިނގައިދިޔަގޮތުގެ ރިޕޯޓެއް ލިޔެ، އަންނަނިވި ހުރިހާ މަޢުލޫމާތު ހި

ވާލުވެހުރި އެންމެ އިސް މީހާއާއި، ވޯޓު ގުނުމުގައި އިސްކޮށް ހުރި ހައްދަކާ ޙައެ ސަރަ

މާލެ  ،ފަރާތާއި،   އެ ރިޕޯޓު ލިޔުނު މީހާއާއި، އެ ރިޕޯޓު ޗެކްކުރި މީހަކު ސޮއިކުރުމަށްފަހު

 ރިޕޯޓު ސިޓީގައި ހުންނަ އިލެކްޝަްނސް ކޮމިޝަނުގެ ވޯޓާބެހޭ ަމއި މަރުކަޒަށް އެ

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

 ވޯޓުދޭން ފެށި ވަގުތާިއ، ވޯޓު ެނގުން ނިންމި ގަޑި. .1

 

ވޯޓު ނެގުމުގެ ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަށް ޢައްޔަނުޮކށްފައިވާ މީހުންގެ  .2

މީހުންނަކީ ކާކުކަން އަންގައިދޭ  ނަމާއި، އެޑްރެހާއި، ހައިސިއްޔަތާއި، އެ

 މީހުންގެ ސޮއި. އެ، ރަސްމީ ލިޔުމުގެ ނަންބަރާއި
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ވޯޓުދިން ފިރިހެނުންގެ އަދަުދ ވަކިން އެނގޭ  ،ވޯޓުދިން އަންހެުނންގެ އަދަދާއި .3

 ގޮތަށް، ވޯޓުިދން މީހުންގެ އަދަދު.

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  45އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ އާންމު ޤާޫނުނގެ  .4

ވޯުޓ  ،ާހލަތާއި މީހުންގެ އެ ،މަތިން ޯވޓު ދިން މީުހންގެ އަދަދާއި ގޮތުގެ

ކަރުދާހުގައި ފާހަގަޖެހުމުގަިއ ޖިސްމާނީގޮތުން ނުކުޅެދުްނތެރިކަން ހުރި 

 މީހުންނަށް އެހީތެރިވެިދން މީހުްނގެ އަދަދާއި ތަފުސީލު.

ވޯޓުލުމަްށ ބޭުނންނުކޮށް ބާކީހުިރ  ،ވޯޓުލުމަށް ބޭނުންކުރި ވޯުޓ ކަރުދާހުގެ އަދަދާއި .5

ބަކާހުރެ ވޯޓުކަރުދާސްކޮޅެއް ހަލާކުވިނަމަ، އެއްވެސް ސަބަ ،ވޯޓުކަރުދާހުގެ އަދަދު

 އެ ހަލާކުވި ވޯޓުކަރުދާހުގެ އަދަދުވެސް އެނގޭގޮތަށް.

 ވޯޓުލުމަށް ބޭުނންކުރި ވޯޓުކަރުދާުހގެ ކައުންޓަރ ފޮއިލް ހުރި އަދަދު. .6

 ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓަިއފައިހުރި ތަުނގެ ނަމާއި، ފުރިހަމަ އެޑްރެސް. .7

އި ހިނގައިފައިާވނަމަ، އެ ހާދިސާއެއްގެ ތަނުގަ އާދަޔާ ޚިލާފު ހާދިސާއެއް އެ  .8

 ތަފުސީލު.

އެ ރަށަކުން ނުވަތަ އެ ސަރަހައްދަކުން ނުވަތަ އެ ތަނަކުްނ ވޯޓުދޭން އެންމެ  .9

(ދޭއް) މީހެއްގެ ނަމާއި، އެޑްރެހާއި، ކާކުކަން އަންގައިދޭ  2ފުރަތަމަ ހާޒިރުވި 

 ރަސްމީ ލިޔުމުގެ ނަންބަރު.

  މަޢުލޫމާތު.މީހުްނގެ އޮބްޒާވަރުން ތިބިނަަމ، އެ .10

މީގެ އިތުރުންވެސް، އެއްވެސް ޤާނޫނެއްގައި ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގައި މި ރިޕޯޓުގައި  .11

 ހިމެނުން ލާޒިމުކުރާ މަޢުލޫމާތު.

   ގައިވާ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރާ ވަގުތު، ވޯޓު ނަގާ ކޮންމެ ސަރަހައްދެއްގައި ) ހ(މި މާއްދާގެ  (ށ)   

ންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން ާހޒިރުވެތިބުމަށް ފުރުޞަތުދީ، ތަނުގައި ތިބުމަށް ހަމަޖެހިފަިއވާ ކެ އެ

އެ ފަރާތްތައް ހާޒިރުވެތިބިތޯ، ވޯޓު ނަގާ ސަރަހައްދެއްގައި ތިބި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ 

އޮފިޝަލުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެެއވެ. އަދި ކަންހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި، މި މާއްދާގެ 

ވާލުވެހުރި އެންމެ އިސް މީހާއާއި، އެ ރިޕޯޓު ހަރަހައްދާ މަތިން އެ ސަ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ

ލިޔުނު މީހާއާއި، އެ ރިޕޯޓު ޗެކްކުރި މީހާ ސޮއިކުރުމުގެ އިތުރުން، ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގައި 
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 .ތިބި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންޫދބުންަނށް ސޮއިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ

ހައްދުގައި ތިބި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންަނށް މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ވޯޓުލާ ސަރަ (ނ)  

ކަންހިނގައިދިޔަގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި ސޮއިކުރުމަށް ދެވޭ ފުރުޞަތުގައި، ކެންޑިޑޭޓެއްގެ މަންދޫބުްނ 

ނުކުރިނަމަވެސް، އެ ފަރާތްތަކަށް އެ ރިޕޯޓުގައި ސޮއިކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދީފައިވާނަމަ،  ސޮއި

 ބަޔާންކުރާ އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެއްކަމުގައި އެ ރިޕޯޓަކީ، މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި

 ބެލޭނެއެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ 

އިންިތޚާުބގެ ވޯުޓދިން 

މީހުްނގެ ރަިޖސްޓަރީ 

 ދިނުން 

، ކޯޓު އަމުރަކަށް މެނުވީ، ލޯކަްލ ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުަގއި ވޯޓުދިން މީހުންގެ ރަޖިސްަޓރީ .45

 ތަކަށް ދީގެން ނުވާނެއެވެ.އެއްވެސް ފަރާ

ވަގުތީ ަނތީޖާ 

 އިޢުލާނުކުރުން 

އެ ަނތީޖާ މާލެ ސިޓީގައި  ހުންނަ  ،ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުން ވޯޓުގެ ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރުމަށްފަހު )ހ( . 46

 ،ގެ ވޯޓާބެހޭ މައިމަރުކަޒަށް ފޮނުވުމުން، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންނުއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަ

 .ކުގެ ނަތީޖާތަކުެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ވަގުތީ ނަތީާޖ އިޢުލާނުކުރަންވާނެއެވެވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަ

ވޯޓުލާ ، ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރާނީ) ހ(މި މާއްދާގެ  )ށ(  

ކަށަވަުރ  ކަންކުރެވުނު ނަތީޖާ މަރުކަޒުތަކުން ފޮނުވާ ނަތީާޖތަކަކީ އެ މަރުކަޒެއްގައި އިޢުލާނު

 .ރުމަށް ފަހުގައެވެކު

ރަްސމީ ނަތީޖާ 

 އިޢުލާނުކުރުން 

) ސާދަ( 14ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންިތޚާބުގެ ވޯޓުލުން ބާއްވާ ދުވަހުްނ ފެށިގެން ގިނަވެެގން  . 47

ންމުކޮށް އިުޢލާުނކޮށް އާދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ އިންތިޚާބުެގ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން 

 ގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަން  ވާނެއެވެ. ދިވެހިސަރުކާރު

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ  

އިންިތޚާުބގެ އިންިތާޚބީ 

ދާިއރާެއްއގެ އިތުުރުބރެއް 

 ބާްއވަން ޖެުހން 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި، އެ ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ އަދަދަށްވުރެ  (ހ) .48

ނު ވޯޓު އެއްވަރުވެފައިވާނަމަ، އެ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ިލބު

(ތިރީސް) ދުވަުހގެ ތެރޭގައި އެ އިންތިޚާބުގައި  30ކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން ނުއިޢުލާ

އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ލިބިގެން އެއްވަރުވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މެދުގައި އެ އިންތިޚާބުގެ އިތުރު ބުރެއް 

ގެ މެންބަރުކަމަށް ކެންޑިޑޭޓަުކ ހޮވެންދެން މިގޮތުގެ މަތިްނ ލު. އަދި ކައުންސިބާއްވަންވާނެއެވެ
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 ދާންވާނެއެވެ. ވޯޓު ނަގަމުން

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ބާއްވާ އިންތިޚާބުގެ އިތުރު ބުރުގައި ވޯޓުދިން މީހުންގެ ތެރެިއްނ  (ށ)  

ގެ މެންބަރުކަމަށް އިްނތިޚާބު ލު ސިދަދެއްގެ ވޯޓު ިލބުނު ކެންޑިޑޭޓަކު އެ ކައުންއައެންމެ ގިނަ 

 ކުރަންވާނެއެވެ.ނު ވެއްޖެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާ

އިންިތޚާބަށް ކުިރމަތިލީ 

ދަދު އަ މެންަބރުްނގެ 

 މަުދވުން 

ފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަކީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ަޝރުުޠ ލައިކައުންސިލެއްގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތި .49

ދަުދ އަހަމަވާ ކެންޑިޑޭޓުން ކަމަށްވެފައި، އިންތިޚާަބށް ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފުރި

ނުވަތަ ެއއަށްވުރެ މަދުނަމަ، އެ އިްނތިޚާުބގައި  ،ދަދާ އެއްވަރުނަމައައިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ މެްނބަރުންެގ 

ވާނެއެވެ.  ައލުން  ކުރަން ނުވޯޓުލުމެއްނެތި އެ ކެންޑިޑޭޓުްނ އެ މަޤާމުތަކަށް އިންތިޚާބުވީކަަމްށ އިޢުލާ

 މަތިން އިންިތޚާބު ކުރަންޖެހޭ މެންބަރުން މި ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ އެ ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބު

ުނ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިޢުލާ 9ކުރުމަށްޓަކައި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނުެގ 

 ވާނެއެވެ. ކުރަން

ސެކިުއރިޓީ އުރަަތއް 

 ން ކެނޑު

ވޯޓުލީ މީހުންގެ ވޯޓު ކަރުާދސް ބަންދުކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ ސެކިއުރިޓީ އުރަތައް އަންނަނިިވ  . 50

 .ލަތްތަކުގައި އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަނުން ކަނޑައި އަލުން ގުިނދާނެއެވެހާ

ފައިވާ އެ މަރުކަޒެއްގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ހެދުމުގައި އެއްވެސް ވައިވޯޓުލާ މަރުކަޒަކުން ފޮނު .1

  .އް ހުރިކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަވުންމައްސަލައެ

ހުަށހަށާ ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއްގެ ނަތީޖާއާ ބެޭހގޮތުން  .2

ކުރަން ޖެހޭވަރުގެ ހެކި ހުރި ޝަކުވާއެއް ކަމުގައި އިލެކްޝަންސް ޤީޤުއެ ކަމަކީ ތަޙު

 .ގެ ބޭނުމަށްއްޤީޤެކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެނަަމ، އެ ަތޙު

ވޯޓުކަރުދާސްތައް ލައި ބަންދުކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކެނޑުމަށް ޝަރުޢީ  .3

 .ގެ މައްޗަށް އަމުރެއް ނެރުންނުކޯޓަކުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަ

ވޯޓުގެ ޞައްޙަކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފެްނނަ މިނޫްނ  .4

  ން.ލަތެއް މެދުވެރިވުއެހެން ހާ
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ވޯޓުކަރުާދސް 

ބަންދުކޮށްަފިއވާ ާޚއްޞަ 

ސެކިުއރިޓީ އުރަަތއް 

ކެނޑުުމގައި ޢަމަލުުކރާނެ 

 ގޮތް 

ވޯޓުލީ މީހުންގެ ވޯޓުކަރުދާސް ބަންދުކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ ސެކިއުރިޓީ އުރަތައް ކަނޑަންވާނީ،  )ހ( .51

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓުން ނުވަތަ 

ކުރާ ފަރާތަކުންނެވެ. މި ގޮތުން ނުއްޔަޢައިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން  ،ޒިރުގައިހާމަންދޫބުންގެ 

ކުރެވޭ މީހުން، އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެ ފަދަ ނުއްޔަޢަ

އި، އިންތިޚާބާބެޭހ އަދި ވޯޓު ގުނުމުގެ މަސައްކަތުގަ. އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

ގޮތުން ލިބޭ އެއްވެސް މަޢުލޫާމެތއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަށް 

ނަމަެވސް ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް ހާމަކުރަްނ ޖެހިގެން ހާމަކުރާ ހާމަކުރުްނ . ހާމަކޮށްގެން ނުާވނެއެވެ

 .މިއިން އިސްތިސްނާ ވާނެއެވެ

ަލތްތަކުގައި ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކަނޑާނަމަ ހާކޮށްފައިވާ ފަދަ ގައި ބަޔާން ) ހ(މި މާއްދާގެ  )ށ(  

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިްނތިޚާބަށް އެ ދާއިރާއަށް ކުރިމަިތލީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް، ެއ އުރަ 

ނުވަތަ  އަކުން.އެސް.އެމް.ނުވަތަ އެސް ލަކުންކުރިން އީމެއި ގެގަޑިއިރު ) ތިނެއް( 3ކެނޑުމުގެ 

ސް މެސެޖަކުން، ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކެނޑުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތާއި ސިޓީއަކުން ނުވަތަ ފެކް

 .ތަން އަންގަންވާނެއެވެ

 ،ލަތްތަކުގައި ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކަނޑާނަމަހާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ) ހ(މި މާއްދާގެ  )ނ(  

ޑިޑޭޓުންަނށް އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތަނަަކށް، ލޯކަލް ކައުންސިްލތަކުގެ ިއންތިޚާބުގެ ކެން

 .ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ދޭްނވާނެއެވެ

 ،ވޯޓުލީ މީހުންގެ ވޯޓުކަރުދާސް ބަންދުކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ ސެކިއުރިޓީ އުރަތައް ކަނޑައި )ރ(  

ންނަނިވި އަ ،ވޯޓުކަރުދާސް އަލުން ގުނުމުގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓެއް ލިޔެ

    ވާލުވެހުިރ އެންމެ އިސް މީހަކާއި، ހައެ މަސައްކަތާ  ،ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ހިމެނޭގޮަތށް 

އެ ރިޕޯޓު ލިޔުނު މީހަކާއި، ެއ ރިޕޯޓު ޗެކުކުރި މީހަކު ސޮއިކުރުމަށްފަހު އިލެކްޝަންސް 

 .ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ

 .ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ ނަންބަރު .1

 ނޑި ތާރީޚާއި ވަގުތު. ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކެ .2
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ގުނައި ނިންމި  ،ސެކިއުރިޓީ އުރައިގައި ހުރި ވޯޓުކަރުދާސްތައް ގުނަން ފެށި ގަޑިއާއި .3

 .ގަޑި

 .ސެކިއުރިޓީ އުރަ އަލުން ބަންދުކުރި  ގަޑި .4

ކޮށްފައިވާ މީހުންެގ ނު އްޔަޢަސެކިއުރިޓީ އުރަ ކެނޑުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް  .5

 ގެ ރައްޔިތެއްކަން އަްނގައިދޭ ކާޑު ވެހިމީހުްނގެ ދި ނަމާއި، އެޑްރެހާއި، އެ

 .ނަންބަރު

ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކެނޑުމުގެ މަސައްކަތް ބެލުމަށް އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓެއް، ނުވަތަ  .6

ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ފަރާތުން މަންދޫބަކު ހާޒިރުވިނަމަ، އެ މީހެއްގެ ނަމާއި، 

 .ނަންބަރު ގެރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު އެޑްރެހާއި، އެ މީހެއްގެ ދިވެހި

 .ސެކިއުރިޓީ އުރައިގައި ހުރި ޞައްޙަ ވޯޓުކަރުދާހުގެ އަދަދު .7

 .ބާޠިލު ވޯޓުކަރުދާހުގެ އަދަދުހުރި ސެކިއުރިޓީ އުރައިގައި  .8

 .ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ލިބިފައިވާ ވޯޓުގެ އަދަދު .9

ކުރި އެއްވެސް ގެ ދަށުން ަތއްޔާރުކުރާ ރިޕޯޓު ހޯދުމަށް، އިންތިޚާބުގައި ވާދަ) ރ(މި މާއްދާގެ  )ބ(  

ކެންޑިޑޭޓަކު، ނުވަތަ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބަށް ކެންޑިޑޭޓުން ނެރޭ ސިޔާސީ 

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެ ފަރާތަކަށް  ،އެ ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީއެއް ،ޕާޓީއަކުން އެދިއްޖެނަމަ

 .ދޫކުރަންވާނެއެވެ

ތްކުރާ އެއްވެސް މީހެއްގެ މަސައްކަތަށް ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކަނޑައި، އަލުން ގުނުމުގެ މަސައްކަ (ޅ)   

       އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި  ،ދަތިވާކަހަލަ އެއްވެސް ޢަމަެލއް

އެ މަސައްކަތާ  ،މި މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް ލިޔުމެއްގައި ނުވަތަ އެއްޗެއްގައި

 ކުން އަތްލައިގެން ނުވާނެއެވެ.ވާލުވެގެން ތިބި މީުހން ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަހަ

ސެކިުއރިޓީ އުރަ އަުލން 

 ބަންދުުކރުން 

ވޯޓުލީ މީހުންގެ ޯވޓުކަރުދާސް ބަންދުކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކެނޑުމުގެ ބޭނުްނ  . 52

ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، ޯވޓުކަރުދާސް ބަންދުކުރުމަށް ޚާއްޞަކޮށްަފއިވާ ސެކިއުރިޓީ އުރައިގައި އަލުްނ 

 .ންދުކުރަންވާނެއެވެބަ
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ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ 

އިންިތޚާުބގެ 

މަަސއްކަތުަގއި 

ހަރަކާތްތެިރވާ ފަރާތްތަުކގެ 

 ސުލޫކީ މިންަގނޑު 

މުވައްޒަފުންނާއި ލޯކަލް  ވަގުތީމުވައްޒަފުންނާއި،   ދާއިމީއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާގެ  .53

ކޮށްފައިވާ ކޮމިޓީތަކާިއ ނުއްޔަޢައަށް ގެންދިޔުމަށް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ކުރި

ބިއުރޯތަކުގެ މެންބަުރންނާއި، ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންނާިއ، ވޯޓުާލ މަރުކަޒުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުމަްށ 

ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އޮފިޝަލުންނާއި، ލޯކަލް ކައުންިސލްތަކުގެ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ މަސައްކަތް 

މީހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކުާރ  ފަރާތްތައް، އެ ވާލުކުރެވޭ އެހެނިހެންހަ

 .ސުލޫކީ މިންގަނޑަށް ތަބާވާން ާވނެއެވެ

އިންތިޚާބުތަކާެބހޭ ޢާންުމ  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި، ޤާނޫނުތަކާއި .1

އެ ޤާނޫނުގެ ދަުށްނ ، ނާއިލޯަކލް ކައުންސިލްަތކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫ  ނާއި،ޤާނޫ

ފައިވާ ގަވާއިދާއި، އިންތިޚާބު ހިންގުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ދައިހަ

ވާލުކުރެވޭ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ މީހަކާ ސޫއު

 .ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުން

ބުންނާއި އޮބްޒާވަރުންނާިއ ވޯޓުދޭ މީހުންނާއި ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫ .2

މޮނިޓަރުންނާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް، ޤާނޫނުގެ ދަުށން ލިބިފައިާވ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް 

 .ލިބިދާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުން

ވާލުކުރާ މަސައްކަްތ ހަލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިާޚބުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަުނން  .3

 .ކަމާއެކު ކުރުންތެރިޞްތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާ

 .އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތުގައި އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒަކަށް ތަާބނުވުން .4

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިްނތިޚާބުގެ މަސައްކަތުގައި ވަިކ ކެންޑިޑޭޓަކަށް، ުނވަަތ  .5

 .ތާއީދުކުރާ ފަރާތަކަށް، ނުވަތަ ތާއީުދނުކުރާ ފަރާތަކަށް ބުރަނުވުން ކެންޑިޑޭޓަކަށް

ވާލުވާ ވަގުތުްނ ފެށިގެން ިއންތިޚާބުގައި ަހރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަަކީކ ހަކަތް މަސައް .6

 .ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހި ތިބޭ ބައެްއކަމުގައި ވުން

ދެފުށް ފެްނަނ  ،އިްނސާފުވެރި ،މިނިވަން ،އިންތިޚާބަކީ ނުފޫޒުްނ އެއްކިބާވެފައިވާ .7

 .ޅުންއެކަމަށް ބާރު އެ ،އިންތިޚާބަކަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތްކޮށް
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އިލެކްޝަންސް 

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް 

 ބިުއރޯތައް އުފެްއދުން 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންިތޚާބާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް އިްނތިޚާބަށް  )ހ( . 54

މެންބަުރންެގ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޤައުމީ ) ފަހެއް( 5ކުރިމަތިލުމަށް އިޢުލާނުކުރުމާއެުކ 

އަދި މާލެ ފިޔަވައި ކޮންމެ . ޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއެއް އުފައްދަންވާނެއެވެއިލެކްޝަންސް ކޮމް

ސިޓީ /މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ އަތޮޅު) ތިނެއް( 3ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައި  އްޔާއިސިޓީއެއްގަ

) ދިހައެއް( 10އިންތިޚާބު ބޭއްވުމުގެ މަދުވެގެން  ،އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއެއް

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ އުފެއްދުމާ އެކުގައި ބިއުރޯތައް . ކުރިން އުފައްދަންވާނެެއވެ ގެހުދުވަ

އީމެއިލް  ،އިމުވެފައިވާ ތަންތަނާިއ، ގުޅޭނެ ފޯނު ނަްނބަރާއި،  ފެްކސް ނަންބަރާއިޤާ

 .ކުރަން ވާނެއެވެ ންމުކޮށް އިޢުލާނުއާއެޑްރެހާއި،  ހުޅުވިފައި ހުންނާެނ ގަޑިތައް 

މެންބަރުންގެ ތެރެިއން ) ަފހެއް( 5މީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯގައި ހިމެނޭ ޤައު )ށ(  

ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން ތަޢުލީމު ހާސިލުކޮށްފައިވާ /މެންބަުރންނަކީ ޝަރުޢީ) ތިނެއް( 3މަދުވެގެން 

  .ނުވަތަ އެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީުހންަކމުގައި ވާންވާނެއެވެ

ެމންބަރުްނ ) ިތނެއް( 3ސިޓީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯގައި ހިެމނޭ /އަތޮޅު )ނ(  

 ކުރާނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންނެވެ. ނު އްޔަޢަ

އަތޮޅު/ސިޓީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ އުފެއްދުމުގެ ކުރިން އިންތިޚާބާ  )ރ(  

ފިޔަވަޅު  ،ޓީތަކުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބަލައިގަނެބެހޭގޮތުން އަތޮޅުތަުކން ނުވަަތ ސި

 އެޅެންހުރި ކަންކަމުގައި ފިޔަވަޅުއަޅާނީ ޤައުމީ ކޮންޕްލައިންޓްސް ބިއުރޯއިންނެވެ.

ރަށު/ައވަށު ފޯކަލް 

ޕޮއިންޓުން ޝަުކވާ 

 ބަލަިއގަތުން 

ދުވަހުން ދުވަހަްށ  ،ޅިއްޖެނަމަރަށު/އަވަށު ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށް އިންތިޚާބާބެހޭ މައްސަލައެއް ހުށަހެ  )ހ( . 55

އަދި ފޯކަލް ޕޮިއންޓަށް އެ މައްސަލަ ޙައްލު . އެ މައްސަލައަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ

އަތޮޅު/ސިޓީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ  ،ނުކުރެވިއްޖެ ހިނދެއްގައި

އަތޮޅު/ސިޓީ . ދިދާނެއެވެއަތޮޅު/ސިޓީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯގެ ލަާފ ހޯ ،އުފެދިފައިވާނަމަ

މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި  ،އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ ޤާއިމުވެފައި ނެްތނަމަ 

 ޤައުމީ ކޮންޕްލައިންޓްސް ބިއުރޯގެ ލަފާ ހޯދިދާނެއެވެ.
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ސީދާ ޤައުމީ އިލެކްޝަންްސ  ،އިްނތިޚާބާބެހޭ މައްސަަލ ހުށަހަޅާނީ ،މާލެ ސިޓީގައި ނަމަ )ށ(  

އިންޓްސް ބިއުރޯއަށެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ އުފެއްދުމުގެ ކުރިްނ ކޮމްޕްލެ

 އިެލކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށެވެ. ،ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނީ

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް 

 ބިުއރޯތަކުގެ މުްއދަތު 

އްދާ ދުވަހުން އެ ބިއުރޯ އުފަ ،ޤައުމީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ ދެމިއޮންނާނީ )ހ( . 56

. ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ) ސާދަ( 14އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރާތާ  ،ފެށިގެން

      ،އަދި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުެގ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުެރއް ބާއްވަން ޖެހިއްޖެނަމަ

ރަސްމީ  ،މިއިތުރު ބުރު ނި ،ޤައުމީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ ދެމިއޮންާނނީ

 .ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ) ސާދަ( 14ކުރާތާ   ނަތީޖާ އިޢުލާނު

ސޓީ /ޅުއަތޮ ،ސިޓީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތަކުގެ މަސައްކަްތ ހިނގާނީ/އަތޮޅު )ށ(  

(ހަތެއް)  7ނިމި، ިއތުރު  ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ އުފައްާދ ދުވަހުން ެފށިގެން، އިންތިޚާބު 

. އަދި ޯލކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިާޚބުގެ އިތުރު ބުރެއް ބާއްވަްނ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ

ސިޓީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތައް ދެމިއޮންނާނީ އިތުރު /އަތޮޅު ،ޖެހިއްޖެނަމަ

 .ދުވަހުެގ މުއްދަތަށެވެ) ހަތެއް( 7ކުރާތާ   ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާނު ،ބުރު ނިމި

ށްަފހު ހުށަެހޅޭ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ނުނިމި އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަ )ނ(  

އެ ނުނިމި އޮތް މަސައްކަތެއް ނިންމުމަށްޓަކަިއ އެ ބިއުރޯއެއްގެ މުއްދަތު  ،އޮތްނަމަ

 .އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އިުތރުކުރެވިދާނެއެވެ

ވޯޓުފޮށީގެ އިސް 

ވެރިާޔއާިއ، ވޯުޓގުނުުމގެ 

 ާއއި،އިްސވެރިޔާ 

ޕްލެއިންޓްސް ކޮމް

 އޮފިަސރު 

 ލައި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒުތަކުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ބަ )ހ( . 57

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮފިސަރުގެ ޒިންމާ އަދާކުރާނީ ވޯޓުނަގާ  ކޮންމެ މަރުކަޒެއްގައި ހުންނަ 

 ޒުގެ އިސްވެރިޔާއެވެ. އަދި ވޯޓުގުނާ މަރުކަ .ވޯޓުފޮށީގެ އިސް ވެރިޔާއެވެ

ކަންކަން ޙައްލުކުރާނީ  ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒަށް ހުށަހެޅޭ ަމއްސަލަތައް ބަލައި ޙައްލުކުރަންޖެހޭ )ށ(  

ނުވަތަ ޙައްލުނުކުރެވޭ މައްސަލަތައް އޭނާއަށް ނުނިންމޭ . ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮފިސަރެވެ

ކަލް ޕޮއިންޓު ނުވަތަ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގައި އެހީތެރިކަން ހޯދާނީ ރަށު ފޯ
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  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ދިމާާވ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ވޯުޓ ފޮށީގެ އިސް ވެރިޔާ/ ވޯޓު  )ނ(  

ގުނުމުގެ އިސްވެރިޔާ ނުވަތަ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮފިސަރު ނިންމާ ިނންމުންތަާކ 

ސިޓީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް /ނުވަތަ އަތޮޅުރަށު ފޯކަްލ ޕޮއިންޓު  ،ހިތްހަމަނުޖެޭހނަމަ

ޤައުމީ އިލެކްޝަންސް  ،ޝަކުވާ ހުށަަހޅާނީ ،ނަމަ މާެލ ސިޓީގައި .ޝަކުވާ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ

 ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށެވެ.

އަވަށު ފޯކަލް /ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނީ ރަށު )ހ( . 58 ޝަކުވާ ހުށަެހޅުން 

ޤައުމީ  ،އަތޮޅު/ސިީޓ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތަކަށާއި  ،ޓުންނަށާއިޕޮއިން

މިގޮތުން  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށެވެ.  ،އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށާއި

 ކޮށްފައިވާ  ގައި ޤާއިމްއެ ރަށެއް ،ންމު ގޮތެއްގައި ރަށުން ހުށަހަށާ ޝަކުވާތައް ހުށަހަޅާނީއާ

ޞިނާޢީ މަސައްކަތްކުރާ  އަތޮޅެއްގައި ހިމެނޭ ރިޒޯޓުތަކާއި. ރަށު/އަވަށު ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށެވެ

މާލެއާއި . ރަށްރަށުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނީ އެ އަތޮޅެއްގެ އަތޮޅު ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށެވެ

 ޤައުމުތަކުން ޝަކުވާ ފައި ުހންނަޓައިޖަލުތަކުންނާއި ރާއްޖެއިން ބޭުރގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައް

ހުށަހަޅާނީ ޤައުމީ އިލެކްޝަންްސ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށެވެ. އަދި ވޯޓު ގުނުމުގައި ދިމާވާ 

މައްސަލަތައް ބަލައި،  ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮފިސަރުގެ ޒިންމާ އަދާކުރާނީ ވޯޓުގުނުމުގެ 

 އިސްވެރިޔާއެވެ.

/ސިޓީ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންނާ ގުޅޭގޮުތން ހުަށހެޅޭ އަތޮޅު ،ރަށު/އަވަށު ފޯކަލް ޕޮއިންޓުްނާނއި )ށ(  

 ޝަކުވާތައް ހުށަހަޅާނީ އިލެކްަޝންސް ކޮމިޝަނަށެވެ.

      ،އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ާއންމު ޤާޫނނާއި، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުެގ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނާއި )ނ(  

އެއްވެސް  ،ޢަމަލެއްފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފު އެްއވެސް ހަދައި މި ޤާނޫނުތަކުެގ ދަށުްނ 

       ފަރާތަކުން ކޮށްގެން އެކަމުގެ ޝަކުވާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާނަމަ، 

    ެހއްކާއި ޤަރީނާއާއެކު، އިންތިޚާުބ ބޭއްވި ދުވަހުން ފެށިގެން ، އެ ޝަކުވާއެއްގެ ތަފުސީލު

އަތޮޅު/ސިޓީ ، ޕޮއިންޓަށާއި(ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ުހށަހަޅަންވާނެއެވެ. ރަށު/އަވަށު ފޯަކލް  5
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ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށާއި، ޤައުމީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހުށަހެޅޭ 

މައްސަލަތައް ވެސް ބެލޭނީ ިއލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުަށހަޅާ ޝަކުވާގެ ގޮތުގައެވެ. 

ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  ޝަކުވާ ހުށަހަޅާއިރު، ުހށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެހާއި ދިެވހި

ނަންބަރު ހިމަނަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނީ  " ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާ  ގެކާޑު

ންނެވެ. ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ނުވަތަ  ބެހޭ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު"

ގަނާޑއި މަސްއޫލުވެރި ފަރާތެއްގެ ފަރާތެއްގެ ތައް މުއައްސަސާއަކުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނަމަ، އެ

 ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި އޮންނަންވާނެއެވެ.  ،ސޮއި

މި މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހުށަހަޅާ މައްސަލައަކާމެދު ޢަމަލުކުރި ގޮތް މައްސަލަ  )ރ(  

ނެ ގޮތް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިބޭ ދޭއް)( 2ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ހުށަހެޅި ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 .ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ

ޝަކުވާތަާކއި 

 މަްއސަލަތައް ބެލުން 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ރަށު/އަވަށު ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށާއި، ވޯޓުނަގާ  . 59

ތިބޭ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮފިސަރުން/ ވޯޓު ަނގާ/ ގުނާ މަރުކަޒުގެ ވެރިންނަށާއި،  މަރުކަޒުތަކުގައި

ޓީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ިބއުރޯތަކާއި، ޤައުމީ ކޮމްޕްލެއިންްޓސް ބިއުރޯއަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުާވތައް ސި/އަތޮޅު

 .ބަލައި ވަގުތުން ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ޝަކުވާތަކަށް ވަގުތުން ފިޔަަވޅު އަޅަންވާނެއެވެ

ޝަކުވާތަުކގެ މަޢުލޫމާތު 

 ދަފުތަރުކޮށް ބެލެެހއްޓުން 

ންތިާޚބާ ގުޅިގެން ރަށު/އަވަށު ފޯކަްލ ޕޮއިންޓަށާއި، ވޯުޓނަގާ/ ގުނާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އި )ހ( .60

ސިޓީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް /މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮފިސަރުންނަށާއި، ައތޮޅު

އި، ޤައުމީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހުށަހެޅޭ ަޝކުވާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދުވަހުްނ ބިއުރޯތަކަށާ

މިގޮތުން ޝަކުވާތަްއ ދަފުތަރުކުރުމުގައި ތިރީގައި . ފުތަރުކޮށް ަބލަހައްަޓންވާނެއެވެދުވަހަށް ދަ

 .ފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިަމަނންވާނެއެވެކޮށްބަޔާން

މިހާރުގެ އެޑްރެހާއި،  ،ދާއިމީ އެޑްރެހާއި ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅާ ފަރާތުގެ ފުރިަހމަ ނަމާއި .1

 .ރުނަންބަ ގެރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ދިވެހި

 ނަމާއި، އެޑްރެހާއި، އެނގޭނަމަ ދިވެހި( ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ޝަކުވާ ރައްދުވާ .2

 )ނަންބަރު ގެރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު
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 )ަޝކުވާގެ ކުރު ޚުލާޞާއަކާއެކު( ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާގެ ބާވަތް .3

 .ގޮތް ގޮތް ނުވަތަ ނިންމި  ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރެވުނު .4

ށު/އަވަށު ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށާއި، ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައި، ރަ )ށ(  

އެޅެންހުރި ފިޔަވަޅެއް އަޅައި ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް، އެ ދުވަހެްއގެ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ރިޕޯޓު، 

 .ނެއެވެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިެލކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް  ފޮނުަވމުން ގެންދަންވާގައިއަން

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާ ެބހޭގޮުތން މި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ  (ނ)  

ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރާާތ ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫާމތު ހިެމނޭގޮތަށް ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް

ބިއުރޯއިން ޤައުމީ ޮކމްޕްލެއިންޓްސް  ،(ބާރަ) ދުަވހުގެ ތެރޭަގއި، އެ ރިޕޯޓު 12

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުަށހަޅަންވާނެއެވެ.

މި ގަވާއާިދ  ،ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނާއި ،އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ އާންމު ޤާނޫާނއި .61 ކުށާއި އަަދބު 

    ނުގެ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ، އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ އާންމު ޤާނޫ 

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެ ފަރާތަކާމެދު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ. 74

އިންިތޚާާބބެހޭ ރިޕޯޓު 

 ތައްޔާރުުކރުން 

ދުަވހުެގ ) ނުވަދިހަ( 90ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާބެހޭ ރިޕޯޓެއް، އިންތިޚާބު ބާއްވާތާ  . 62

 .ވާނެއެވެ ކުރަން ންމުއާމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށް ތެރޭގައި އިލެކްޝަންސް ކޮ

އިންިތޚާބާ ުގޅުންުހރި 

 ފޯމުތައް 

   ،މި ގަވާއިދުގައި ޙަވާލާދީފައިވާ ފޯމުތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރުމާެއކު .63

ވާނެއެވެ. މީެގ ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓާއި، ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކުރަން ،މި ފޯމުތައް

   އިލެކްަޝންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ތަްނަތނުްނ  ،އިތުރުން، އިލެކްޝަންސް ކޮިމޝަނުންނާއި

 މި ފޯމު ލިބޭނެ އިންތިޒާމު އިލެްކޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހަމަޖަްއސަންވާނެއެވެ.

ރަށު ކައުްނސިލްތަކަށް 

އިންިތޚާބުުކރަންޖެހޭ 

މެންަބރުްނގެ ައދަދު 

 ކަނޑަެއޅުން 

ކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ކައުންސިލްތަކަށް އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު ލޯ .64

ކަނޑައެޅުމުގެ ބޭނުމުގައި ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްަރށުގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ އާބާީދ 

 ގެ  15ބަރު ންޑިސެ 2019މިގޮތުްނ އާބާދީ ނަގާނީ . އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ަނގަންވާނެއެވެ

 ނިޔަލަށެވެ.
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ޤާނޫާނއި ަގވާިއުދގައި 

ބަޔާންކޮށްފަިއނުވާ ކަެމއް 

 ދިާމވުން 

ިމ ގަވާިއދުގައި ނާއި، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ިއންތިޚާބުގެ ޤާނޫ ާނއި، އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫ . 65

ގޮތެއް ކަނޑަައޅާނީ  ކަމެއްގައި ޢަމަލުކުރާނެ ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަމެއް ދިާމވެއްޖެނަމަ، އެ

 .އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންނެވެ

އެއްވެސް އިންތިޚާބަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިއްޖެަކމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަުނން  .66 ގަާވިއދަށް ބަދަުލގެަނއުން 

އެއްވެސް  އެ އިންތިޚާބެއްގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާނު ކުރުމާ ދެމެދު މި ގަވާއިދަށް ،އިޢުލާނު ކުރުމާއި

 އުނިއިތުރެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ.

ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަން 

 ފެށުން

ސަރުކާރުގެ  ންމުކޮށް ިއޢުލާނުކޮށް ދިވެހި އާ މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށނީ، މި ގަވާއިދު  (ހ) . 67

 .ފެށިގެންނެވެ ތާރީޚުންގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ 

"ލޯކަލް  R-85/2016ކު، ގަވާއިދު ނަންބަުރ މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެ (ށ)  

ގައި  2016ސެޕްޓެންބަރު  22ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު" މި ނަމުގައި، 

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ާޝއިޢުކޮށް ނެރެފައިވާ ގަވާއިދު އުވުނީއެވެ.

ންސިލްތަަކށް މެންބަރުން އިްނތިޚާބުކުރުމަްށ ލޯކަލް ކައު، ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ" އިންތިޚާބު" (ހ) . 68 މާނަކުރުން 

     ކައުންސިލްތަކަށް މެްނބަރުްނ އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާއްވާ  ބާއްވާ އިންތިޚާބުތަކާިއ، އެ 

 .އިލެކްޝަްނތަކަށެވެ-ބައި

 2008/11"އިންތިޚާބާބެހޭ އާންމު ޤާނޫނު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 އާންމު ޤާނޫުނ) އަށެވެ.(އިންތިޚާބުތަާކބެހޭ 

(ލޯކަްލ  2010/10"ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިްނިތޚާބުގެ ޤާނޫނު" ކަމުގައި ބުނެފަިއ އެވަނީ، 

 ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ާޤނޫނު) އަށެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ، އިންތިޚާބާބެހޭ ޤައުމީ ލަފާދޭ ކޮމިޓީ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ"

ބެހޭގޮުތން އިލެކްޝަްނސް ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ ލަފާ ދިނުމަށާއި މަޝްވަރާކުރުމަށް  އިންތިޚާބާ

 .ކޮމިޓީއަށެވެ މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އުަފއްދާ

 



 ދިވެހިަސރުކާުރގެ ެގޒެޓް              R-6/2020 : ނަްނބަރު ގަވާިއދު                8  އަދަދު:                    49ލިުއމް: ވޮ

 

 
 

51 

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު  ،ރަޖިސްޓަރީ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ވޯޓުލުން އޮންނަ ދުވަހު-"ރީ

މީހެއްގެ ދާއިމީ އެޑްރެސްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިާވ ަތްނ  ުހންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި އެލިބިފައިވާ މީ

 ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި އެ މީހާ ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީވުމަށެވެ. 

އިންތިޚާބުގަިއ ވޯޓުލުމަށް ޯވޓު ޮފިށ ، ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ" ވޯޓުލާ މަރުކަޒު"

   ގުނުމުގެ ކަންތައްތައް ހިންގާނީ ވެްސ  ވޯޓުނަގައި ވޯޓު .ފައިވާ ކޮންމެ ަތނަކަެށވެޓައިބަހައް

 .މި މަޒުކަޒުގައެވެ

ވޯޓުކަރުދާހުަގއި ފާހަގަޖެހުމަށް ުހންނަްނ  ،ކަމުގައި ުބނެފައި އެވަނީ" ވޯޓިންގ ބޫތު"

 ".ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކޮށިގަނޑަށެވެ

އިންތިޚާބުތަކާެބޭހ ( 2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ކަމުގައި ބުނެފަިއ އެވަނީ" އޮބްޒާވަރުން

އާއި މި ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުްނ ) ޢާންމު ޤާނޫނު

 .ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު އޮބްޒާވްކުރުމަށް ހުއްދަ ދީފަިއވާ ފަރާތްތަކަށެވެ

ތިޚާބުތަކާެބޭހ އިން( 2008/11ކަމުގައި ބުނެފަިއ އެވަނީ، ޤާޫނނު ނަްނބަރު " މޮނިޓަރުން"

އާއި މި ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ) ޢާންމު ޤާނޫނު

ގުނާ މަރުކަޒުތަކުގައި  ވޯޓު، އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލާ ދުވަހު ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުތަކުގައްޔާއި

ދީފައިވާ މީޑިއާގެ ވޯޓުލުމުގެ ކަންތައްތައް ކަވަރުުކރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަުނން ހުއްދަ 

 .ފަރާތްތަކަށެވެ

ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ހިންގަިއ ، ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ" ސިޔާސީ ޕާޓީ "ނުވަތަ " ޕާޓީ"

ބެލެހެއްޓުމާ ގުޅޭގޮުތން ދިވެހިރާްއޖޭގައި ޢަމަލުކުރާ ޤާނޫނާއި ގަވާިއދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިްނ 

 .ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށެވެއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ 

، ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ" ވޯޓުނެގުމާބެހޭ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަން ިތބޭ މީހުން"

ވޯޓުުގނުމާެބހޭ އެންމެހައި ކަންތަްއތަްއ ، އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުަތކުގައި ވޯޓުނެގުމާއި

 ނުވަތަ އެކަމަށް ކޮމިޝަުންނ ގެ މުވައްޒަފުންނުބެލެހެއްޓުމަށް ތިބޭ އިލެްކޝަްނސް ކޮމިޝަ
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 .ކޮށްފައި ތިބޭ މީހުންަނެށވެނު އްޔަޢަ

މަންމައެއް، ނުަވތަ ބައްޕައެއް، ނުވަތަ ދަރިއެއް، ، ކަމުގައި ބުެނފައި އެވަނީ" އާއިލީ މެންބަރު"

އެއްބަނޑު ނުަވަތ އެއްބަނޑުއެއްބަާފ ނުވަތަ ނުވަތަ އަންތބެއް، ނުވަތަ ފިިރއެއް، ނުވަތަ 

 . މީހަކަށެވެއެއްބަފާ ކޮންމެ

ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި ،ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ" ކާކުކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުން"

އަންގައިދޭ ކާޑާއި، ޕާސްޕޯޓް ކާޑާއި، ދިވެހި ޕާސްޕޯޓާއި، ދިވެހި ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާ 

ތު ހަމަވެފައިނުާވ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ކާޑުގެ ތެރެއިން އެ ލިޔުމެއްގެ މުއްދަ

 .ފޮޓޯޖެހި ލިޔުންތަކަށެވެ

 .ވޯޓު ފޮީށގެ ވެރިޔާއަށެވެ، ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ" ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮފިސަރު"

 ، ކަންކަމާއި ގުޅޭ އިދާރީ އިންތިޚާބާ، ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ" ފޯކަލް ޕޮއިންޓު"

އް އެ ރަށެއްގައި ކުރުމަށް މަސައްކަތްތައެނޫން ވާލުކުރާ ހައިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން 

 .އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަށެވެ

މި ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ އިންތިޚާބާބެހޭ ކަންކަމުގައި ދުވަސް ގުނާނީ ބަންދު ދުވަސްތައް  (ށ)  

 .ހިމަނައިގެންނެވެ

މުފްރަދުކޮްށ ، ހައި ހިނދަކުމި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ (ނ)  

ގެނެސްފައިވާ ލަފުޒުތައް ނުވަތަ ޢިބާރާތްތައް، އެ ލަފުޒުތައް ނުވަތަ ޢިބާރާތްތަކުގެ ޖަްމުޢ 

މާނައިގައި އަދި ޖަމްޢުކޮށް ގެނެސްފައިވާ ލަފުޒުތައް ނުވަތަ ޢިބާރާތްތައް އެ ލަފުޒުތަކުގެ 

 .ނެއެވެނުވަތަ ޢިބާރާްތތަކުގެ މުފްރަދު މާނައިގައި ބޭނުންކުރެވޭ
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