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ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚބއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚބު 2020
އޮބްޒ ވަރުންނ އި މޮނިޓަރުންނއި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންގެ ސުލޫކީ މިންގަ ނޑު
މި އިންތިޚބުގައި އޮބްޒވަރުން ،މޮނިޓަރުން އަދި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންގެ ގޮތުގައި ޙަރަކތްތެރިވ ހުރިހ ފަރތްތަކުން
އަންނަނިވި ސުލޫކީ މިންގަނޑު ދަމަހައްޓައި އެއ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ވނެއެވެ.
.1

އިންތިޚބުތަކބެހޭ ޢންމު ޤނޫނުގެ  44ވަނަ މއްދގައި ،ވޯޓުނަގ ދުވަހު ކުރުން މަނ ކަމަށް ބުނެފައިވ
އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުން

.2

ވޯޓުލ މަރުކަޒުގެ ތެރޭގައި ޙަރަކތްތެރިވއިރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވ ފސް ފެންނަ ގޮތަށް
ބ ެހ ެ އ ްޓ ުނ ް

.3

ވޯޓުނެގުމުގެ އިންތިޒމ ބެހޭގޮތުން ކަމެއް ސފުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ،އެ ރަށަކަށް ނުވަތަ އެ
ސަރަޙައްދަކަށް ނުވަތަ އެ ތަނަކަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަން ކޮށްފައިވ އެންމެ އިސްވެރިޔަކ
ވހަކަ ދައްކައިގެން އެ ކަމެއް ސފުކުރުން

.4

ވޯޓުލ ސަރަޙައްދެއްގައި ވޯޓުދޭން އަންނަ މީހުންނަށް ދަތިވނޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުން

.5

އެރަށަކަށް ނުވަތަ އެސަރަޙައްދަކަށް ވޯޓުނެގުމުގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަން ފޮނުވފައިވ މީހުންގެ މަސައްކަތަށް،
ނުވަތަ ވޯޓު ގުނުމުގައި ޙަރަކތްތެރިވ އެއްވެސް މީހެއްގެ މަސައްކަތަށް ދަތިވ ކަހަލަ އެއްވެސް ކަމެއް
ނުކުރުން

.6

އޮބްޒވަރުން ،މޮނިޓަރުން އަދި ކެންޑި ޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން ވޯޓިންގ ބޫތުގެ ތެރެއަށް ވަނުމަށއި ވޯޓުކަރުދހުގައި
ފހަގަޖަހތަން ބެލުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރުން

.7

އިންތިޚބު މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވ ފަރތްތަކުން ވޯޓުލ ސަރަޙައްދުގައި އޮފިޝަލުންގެ
މަސައްކަތަށް ދަތި ނުވގޮތަށް ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުން

.8

ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތއީދު ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތއީދު ކުޑަކުރުމަށް ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އިންތިޚބީ ޙައްޤަކަށް
އުނިކަމެއް އަންނަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުން

.9

ވޯޓުލ ސަރަޙައްދުގައި ވޯޓުލން އަންނަ މީހުންނއި ވޯޓުލ މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރ މީހުންނ އިންޓަވިޔު
ނުކުރުން

 .11ވޯޓުނެގުމުގެ މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރ ލިޔެކިޔުމުގައި އަދި ވޯޓުކަރުދހުގައި އަތްލ ނުހެދުން
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 .11ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ ވަކި ސިޔސީ ފިކުރަކަށް ތއީދު އޮތްކަން ނުވަތަ ތއީދު ނުކުރކަން ހމަވފަދަ އެއްޗެއް
ލައިގެން ނުވަތަ ހިފައިގެން ނުއުޅުން
 .12އިންތިޚބުގައި ޙަރަކތްތެރިވ އޮފިޝަލުންގެ މައްޗަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރުން
 .13އިންތިޚބުގެ ވަކި ކަމެއް ވަކި ގޮތަކަށް ގެންދިޔުމަށް އެއްވެސް ފަރތަކަށް އިރުޝދު ނުދިނުން
 .14ވޯޓުލ މަރުކަޒުގައި ޙަރަކތްތެރިވއިރު ކކުކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ދެއްކުމަށް އިލެކްޝަންސް
ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅފައިވ އޮފިޝަލަކު އެދިއްޖެނަމަ އެފަދަ ލިޔުމެއް ދެއްކުން
 .15ވޯޓުލ މަރުކަޒުގައި ޙަރަކތްތެރިވ އޮފިޝަލުންނއި ސަލމަތީ ކަންކަން ބަލަހައްޓ ފަރތްތަކުގެ މަސައްކަތަށް
ހުރަސް އެޅޭފަދަ އަމަލެއް ނުކުރުން
 .16މުވޞަލތީ ގޮތުން ބޭނުންކުރެވޭ އެއްވެސް އެއްޗެއް ވޯޓުލ ސަރަޙައްދުގައި ބޭނުން ނުކުރުން
 .17އޮބްޒވަރުން އަދި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން އެއްވެސް ހލެއްގައި ފޮޓޯ ނަގައި ،މަންޒަރއި އަޑު ރެކޯޑް
ނުކުރުން ( ،މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވ ފަރތްތަކަށް މިކަން ހުއްދަ ވނެއެވެ).
 .18އިންތިޚބު މޮނިޓަ ރ ކުރުމަށް ހުއްދަދޫކޮށްފައިވ ފަރތްތަކުން ވޯޓުލ ސަރަހައްދުގައި ފޮޓޯނަގއިރު ނުވަތަ
މަންޒަރއި އަޑު ރެކޯޑުކޮށް ބްރޯޑްކސްޓްކުރއިރު ،ވޯޓުލ ބޫތ ( 11ދިހަ) ފޫޓަށްވުރެ ކައިރި ނުވުން .އަދި
ވޯޓުގެ ސިއްރުކަން ގެއްލޭފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުން
 .19އިންތިޚބއި އި ންތިޚބުގެ މަސައްކަތ ބެހޭގޮތުން ޞައްޙަ ނޫން އެއްވެސް މަޢުލޫމތެއް ނުފެތުރުން
 .21އޮބްޒވަރުންނއި މޮނިޓަރުން އިންތިޚބ ގުޅިގެން ތައްޔރުކުރ ރިޕޯޓު ނުވަތަ ޚަބަރުގައިވ މަޢުލޫމތަކީ ޞައްޙަ
މަޢުލޫމތުކަން ކަށަވަރުކުރުން
 .21އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނއި އެކޮމިޝަނުގެ މެން ބަރުންނއި މުވައްޒަފުންނ ބެހޭގޮތުން ހަޤީޤަތ ޚިލފު ،ސާބިތު
ނުހިފޭ ވހަކަ ނުދެއްކުން

ނޯޓު :ބަޔންވެދިޔަ ސުލޫކީ މިންގަނޑ ޚިލފުވ ފަރތެއްގެ ފސް ބތިލުކޮށް އެފަރތަކަށް އެސަރަހައްދުން ނުކުތުމަށް
އެންގުމުގެ އިޚްތިޔރު ވޯޓުލ މަރުކަޒުގެ އިސްވެރިޔއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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