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 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 

  ،މާލެ
 .ދިވެހިރާއްޖެ

  

 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ަފްނނުގެ ޤާނޫނު)  2019/5ޤާނޫނު ަނންބަރު  މިއީ، (ހ) .1 ނަން ފާއިރަ ތަޢާ

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެިޓވް ކޮމިޓީގެ  ގޮތުގެމަތިންގައިވާ 

  އެންމެހައި އިންތިޚާުބގެ ފުރަތަމަ ބާއްވާ ހޮވުަމށް މެންބަުރން މަޤާމުތަކަށް

 .އުސޫލެވެ ބަޔާންކުރާ ކަނޑައަޅައި ކަންކަން ލުތަކާއިސޫއު

އެގްޒެކެޓިވް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ ފުރަތަަމ ކިޔާނީ " އުސޫލަށްމި  (ށ)  

 " އެވެ.އިންތިޚާބުގެ އުސޫލު ކޮމިޓީގެ

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު 

 ލިބިފައިވާ ވަކީލުން 

2. 
 (ހ)

 ގެ   (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުެގ ޤާނޫނު)  2019/5ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

     ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގަިއވާ ފަދައިން މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ލެވޭނީ،  11

ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުަރން ފަށާިއރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ  އެ

 ލިބިފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީުލންނަށެވެ.

 ޙައްޤު  ދިނުމުގެ ވޯޓު

 ވަކީލުންގެ ލިބިފައިވާ

 ރަޖިސްޓަރީ

3. 
 (ހ)

 ވޯޓު އިންތިޚާބުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ

ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޤާނޫީނ ( 2019/5 ނަްނބަރު ޤާޫނނު ލިބިފައިަވނީ ޙައްޤު ދިނުމުގެ

 ވޯޓު  އަދި . ށެވެޤާނޫނީ ވަކީލުންނަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި) ޤާނޫނު  ފަންނުގެ

 ލުމާއިވައިއެކުލަ ރަޖިސްޓަރީ ގެވަކީލުން  ލިބިފައިވާ ޙައްޤު ދިނުމުގެ

 އިންތިޚާބުގައި ޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެބާ ކަުއންސިލުގެ އެގް ޅޭގޮތުންގު ކުރުމާނުއިޢުލާ

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާޤޫނނީ ފަންނުގެ ( 2019/5 ނަންބަރު  ާޤނޫނު ޢަމަލުކުރަންވާނީ
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 ގޮތުގެ  ފައިވާޅައިކަނޑައަ ގުޅޭގޮތުން ކަންކަމާ އެ  އާއި މި އުސޫލުގައި) ޤާނޫނު

 .މަތިންނެވެ

  
 (ށ)

ރަޖިސްޓަރީ އިލެކްޝަންސް  ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ލިބިފައިވާ ޙައްޤު ދިނުމުގެ ވޯޓު

ކޮމިޝަނުން  އާންމުޮކށް އިޢުލާނު ކުރަން ވާނެއެވެ. އަދި މި ލިްސޓަށް ޝަކުާވ 

 ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އިލެކްަޝންސް ކޮމިޝަނުން ދޭންވާނެއެވެ.

 ބުކުރަންޖެހޭޚާއިންތި

 ދަދު އަ މެންބަރުންގެ

     ޮގތުގެމަތިން  ގައިވާ) ޤާނޫނު ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ަފންނުގެ( 2019/5 ަނންބަރު ޤާނޫނު .4

ނައިބު ރައީސަކާއި،        ،ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް އިންތިޚާބުކުރާނީ ރައީސަކާއި

 (ހައެއް) މެންބަރުްނނެވެ. 6

 ބަށްއިންތިޚާ

 ކުރިމަތިލުމަށް

 ކުރުން އިޢުލާނު

 )ޤާނޫނު ފަްނުނގެދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ( 2019/5 ނަްނބަރު ޤާނޫނު (ހ) .5

، ތަޞްދީޤުކޮށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން

ބާ ކައުންސިލުގެ  ރޭގައި އަލަށް އިންތިޚާބުކުރެވޭތެ ވަހުގެ (ފަހެއް) ދު 5ގިނަވެގެން 

ބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ މީހުންނަށް އެ ފުރުޞަތު ޚާއިންތި އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ

ުނ ންމުކޮށް އަންަގއި އިޢުލާއާ ހުޅުވިއްޖެކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން

 ކުރަންވާނެއެވެ.

 (ށ)  
 ގައި  ނުކޮމިޝަނުން ކުާރ އިޢުލާ މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަުށން ިއލެކްޝަންސް

 ޖެހޭނެއެވެ.  އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިަމނަން

 ބެހޭ އިތުރު މަޢުޫލމާތު.  ކަމާއި، އެ އިންތިޚާބަކާއެއީ ކޮން އިންތިޚާބެއް .1

 އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ދެވޭ މުއްދަތު. .2

 މީހުންގަިއ ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް.  އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ .3

ޅަންޖެހޭ މަުޢލޫމާތުތަކާއި ތަކެތީެގ ހަޚާބަށް ކުރިމަތިާލ މީހުން ހުށައިންތި .4

 ލު. ފުސީތަ

ތަކެތި  ، މަޢުލޫާމތުތަކާއި ޅަންޖެހޭހަޚާބަށް ކުރިމަތިލާ މީުހްނ ހުށައިންތި .5

 ތާރީޚާއި ވަގުތު.  ،ޅަންޖެހޭ ތަނާއިހަހުށަ
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ގެ ލެއްސޫންމު އު އާ، ވޯޓު ނެގުން ބާއްވާ ތާރީޚާއި، ވޯޓު ނަގާ ގަޑިއާއި .6

 ގޮތުން ވޯޓުނަގައި ިނންމާ ގަޑިއާއި، ވޯޓު ގުނަން ފަށާ ގަޑި. 

  .ޚުތާރީ ފައިވާޅައިކުރުމަށް ކަނޑައަނުވޯޓުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާ .7

      ގައި،ނުއިޢުލާ ކުރާ ކޮމިޝަނުން އިެލކްޝަންސް ދަށުން) ހ( މާއްދާގެ މި (ރ)  

ޤާނޫީނ  އެދޭ ކުރިމަތިލުމަށް  ބަށް ޚާއިންތި ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮިމޓީގެ

 ހުށަހެޅުމަށް ކޮމިޝަނަށް އިލެކްޝަންސް އެދި އެކަމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށް

 .ދޭންވާނެއެވެ މުއްދަތެއް  ދުވަހުގެ) ފަހެއް( 5ގިނަވެގެން 

 

ބާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ކައުންސިލުގެ 

ޓީގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމި

ވޯޓު އިންތިޚާބުގައި  

ޓަކައި ށްދިނުމަ

 ރަޖިސްޓަރީކުރުން 

ޓީގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިދިވެހިރާއްޖޭގެ  (ހ) .6

މާލެ ސިީޓ ވޯޓުުލން އޮންނަ ދުވަުހ، ، ވަކީލުން ޤާނޫނީ  ލިބިފައިވާ ދިނުމުގެ ޙައްޤު 

 ފިޔަވައި އެހެން ތަނަކަށް ޯވޓުާލން ބޭުނންވާ ނަމަ، އެ ތަނަަކށް ވޯޓުލުމަށް 

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޢިއުލާނުކުރުމުްނ  ކުރުމަށްރަޖިސްޓަރީ

 ވެ. އެދި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާެނއެރަޖިސްޓަރީވުމަށް 

 އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ބާދިވެހިރާއްޖޭގެ  (ށ)  

ޓަކައި،  ޖިސްޓަީރވުމަށްމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރަ

 ދުވަސް ދޭންވާނެއެވެ. (ފަހެއް)  5ގިނަވެގެން 

ވޯޓުލާ  އިންތިޚާބުގައި އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެބާ ކައުންސިލުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  (ނ)  

އިންތިޚާބަށް އިޢުލާނުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން  ،ރަޖިސްޓަރީ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އާންމުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތުން،  (ތިނެއް) 3ގިނަވެގެން 

އާންމުކުރެވޭ ރަޖިސްޓަރީ އާންމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން މި ރަޖިސްޓަރީއަށް 

 (ދޭއް) ދުވަސް ދޭންވާނެއެވެ. 2ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް މަދުވެގެން 
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ހަޅާތާ  ހުށަމި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކުރާ ޝަކުވާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް (ރ)  

ވާބު (ސައުވީސް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުން އެ ހުށަހެޅުމަކަށް ޖަ 24

 ދޭންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކުރާ ނިންމުމަކާމެދު ހިތްހަމަނުޖެޭހ ފަރާތަކުން،   (ބ)  

(ސައުވީސް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  24އެ ނިންމުން ނިންާމތާ 

ހައިކޯޓަށް އެ މައްސަލައެއް ުހަށހެޅިދާނެއެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހައިކޯޓުން  

 (ސާޅީސް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެ މައްސަލައެއް ނިންމަންވާނެއެވެ. 48

 ވާދަކުރާ އިންތިޚާުބގައި ،ލުމަށްފަހުވައިއެކުލަ ޓުލިސް ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި މި (ޅ)  

 .ދޭންވާނެއެވެ ކޮމިޝަުނން އިލެކްޝަންސް ފުރުޞަތު ސޮއިކުރުމުގެ ޑިޑޭޓުންކެން

ނަން އަނބުރާ 

 ގެންދިއުން 

ޓީގެ އިންތިޚާަބްށ ކުރިމަތިލާ ވަކީލަކު އޭނާެގ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމި ގެބާ ކައުންސިލުދިވެހިރާއްޖޭގެ  .7

ެގ ޤާނޫނީ ވަކީލުންފައިވާ ލައިނަމަ، އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތި  ނަން އަނބުރާ ގެންަދން ބޭުނންެވއްޖެ

ވަކީލެއްގެ ނަްނ އަނބުރާ  ކުރުމުގެ ކުރިްނ އެ ރުއަތުލަިއ ތަރުީތބުޮކށް އިޢުލާނުނަންތައް ގު

 ގެންދެވިދާނެއެވެ.

ބާ ކައުންސިލުގެ 

 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ

ފޮށި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު

 ބަހައްޓާނެ ތަންތަން

ގައި ވޯޓުފޮށި އިންތިޚާބުޓީގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމި ގެބާ ކައުންސިލުދިވެހިރާއްޖޭގެ  (ހ) .8

 ބަހައްޓާނީ އަްނނަނިވި ތަްނތަނުަގއެވެ.  

 މާލެ ސިޓީ.  .1

މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން  ވަނަ 6ގެ އުސޫލު މި  ،ޔަވައިފި ސިޓީ މާލެ .2

(ފަހެއް)  ވަކީލުން  5އެ ރަށެއްގައި ވޯޓުލުމަށް މަދުވެގެން 

 ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ކޮންމެ ރަށެއްގައި.

މާއްދާެގ (ހ) ެގ ދަށުން ެއ އަތޮޅެއްގައި ވަނަ  6ގެ އުސޫލުމި  .3

(ފަހެއް) ވަކީލުން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ކޮންމެ  5ވޯޓުލުމަށް މަދުވެގެން 

 .ރަށުގައި ޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާއިލެކް ،އަތޮޅެއްގައި
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(ފަހެއް)  ޤާޫނނީ ވަކީލުން  5ސިޓީއަކުން ނުވަތަ އަތޮޅަކުން ުނވަތަ ރަށަކުން  (ށ)  

އެ ސިޓީއެއް ނުވަތަ އަތޮޅެއް ނުަވތަ ރަށެއްގައި  ،ރަޖިސްޓަރީވެފައި ނުވާ ނަމަ

ވޯޓު ފޮށްޓެއް ނުބަހަްއޓާނެއެވެ. އަދި އެ ތަނެއްގައި ވޯޓުލުަމށް ަރޖިސްޓަރީކުރި 

މާލޭގައި ުހންަނ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ވޯޓުލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  ،ޤާނޫނީ ވަކީލުން

 އަށް ބަދަލު ކުރެވޭނެއެވެ. ވޯޓުލާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ

އިޢުލާނުގަިއ،  ކުރާ ޮކމިޝަނުން އިލެކްޝަންސް ދަށުން  ގެވަނަ މާއްދާގެ (ހ)  5 އުސޫލުގެ މި .9 ޚުތާރީ ނަގާ ވޯޓު

 ތާރީޚަކީ، ކަނޑައަޅާ  ޭބއްވުމަށްބު ޚާއިންތި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ ެއގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ

 ގޮތުގެމަތިން  މާއްދާގައިވާ ަވނަ 13 އުސޫލުގެ މި ނަންތައް މީުހންގެ  ކުރިމަތިލާ އިންތިޚާބަށް

   މަދުވެގެން ފެށިގެން ދުވަހުން ކުރާނުއިޢުލާ އަންގައި މުކޮށްއާން ކޮމިޝަނުން އިލެކްޝަންސް

 ކަނޑައެޅޭ ތާރީޚަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.  އޮްނނަގޮތަށް މުއްދަތު ދުވަހުގެ )ދޭއް( 2

 ބާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ކައުންސިލުގެ

 ޓީގެކޮމި އެގްޒެކެޓިވް

  އިންތިޚާބަށް

ވަކީލެއްގައި  ކުރިމަތިލާ

 ނަންޖެހޭންހު

 ޝަރުޠުތައް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސްގެ  (ހ) .10

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާޫނނީ ފަންނުގެ ( 2019/5 ނަްނބަރު ޤާޫނނު ، ކިބައިގައި

 ޝަރުޠުތައްވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  8ގެ  )ޤާނޫނު

 .ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ

       އިންތިޚާބުކުރެވޭ ކޮމެޓީއަށް އެގްޒެކެޓިވް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ (ށ)  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ( 2019/5 ނަްނބަރު ޤާނޫނު ، ިކބައިަގއި ެމންބަރުންގެ) ހައެއް( 6

 ޝަރުޠުތައްވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ  10ގެ  )ާޤނޫނު ޤާނޫނީ ަފންނުގެ

 .ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ

 ބާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ކައުންސިލުގެ

 ޓީގެކޮމި އެގްޒެކެޓިވް

  އިންތިޚާބަށް

 އެދި ކުރިމަތިލުމަށް

 ހުށަހެޅުން

 ނުއިޢުލާ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގައި) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 5 އުސޫލުގެ މި (ހ) .11

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ  ކުރުމުން، ކޮމިޝަނުން އިލެކްޝަންސް

ިދވެހިރާއްޖޭގެ  މީހުްނ، އެދޭ ކުރިމަތިލުމަށް ށް ބަޚާއިންތި އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ

 ،ބެހޭ ކުރިމަތިލުމާ ށްބަޚާއިންތި ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ
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 ސްއިލެކްޝަން ތަކެތި މަޢުލޫމާތާއިއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބޭނުންވާ 

 .ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ ކޮމިޝަނަށް

 ކުރިމަތިލުމަށް ށްބަޚާއިންތި އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ (ށ)  

 މަޢުލޫމާތު  އަންނަނިވި  ހުށަހަޅާއިރު، އެދި އެކަމަށް އެދޭ ވަކީލަކު

 .ހިމަނަންވާނެއެވެ

 . ނަން ފުރިހަމަ .1

 .ޚުތާރީ އުފަން .2

 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު.  .3

 ދާއިމީ އެޑްރެސް (އަތޮޅާއި ރަށާއި އެޑްރެސް އެނގޭގޮތަށް). .4

މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް (އަތޮޅާއި ރަށާއި އެޑްރެސް  .5

 އެނގޭގޮތަށް).

 .އީ މެއިލް އެޑްރެސް .6

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ިއންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުަމށް އެދޭ  .7

މާއި އެންގުންތައް ފޮނުާވނެ ރަސްމީ ޔުމީހާއަށް ފޮނުވަންެޖހޭ ލިޔެކި

 އެޑްރެސް (ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއެކު).

 ބަށްޚާއިންތި

 ހުށަހަޅާ ކުރިމަތިލުމަށް

 މަޢުލޫމާތާއެކު

 ތަކެތި ހުށަހަޅަންޖެހޭ

ބާ ކައުންސިްލ އެގްޒެކެޓިވް   ގޮތުގެމަތިން މާއްދާގައިވާ ވަނަ 11 އުސޫލުގެ މި (ހ) .12

 އަންނަނިވި  މަޢުލޫމާތާެއކު ހުަށހަޅާ އެދޭމީހާ ކުރިމަތިލުަމށް ށް ބަޚާއިންތި ކޮމިޓީގެ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ށްކޮމިޝަނަ  އިލެކްޝަންސް ތަކެތި

 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް.  .1

 ކޮޕީއެއް. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ .2

 ކުށާއި ދަރަނީގެ ރިކޯޑު ސާފުކުރާ ފޯމު. .3

 ކުރާތުސްގައިންތިޚާބުގައި ޚާއްޞަ ނިޝާނެއް ބޭުނންކުރުމަށް  ވަކީލަކު އެ .4

 އެ ނިޝާން. ،ނަމަ

 (ނަގުދު ފައިސާއިން) (އެއްހާސް) ރުފިޔާ. 1000-/އިދާރީ ފީގެގޮތުގައި  .5
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 ބާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ލުގެކައުންސި

 ޓީގެކޮމި އެގްޒެކެޓިވް

  އިންތިޚާބަށް

 ފައިވާލައި ކުރިމަތި

 ނަން މީހުންގެ

 ކުރުން ނުއިޢުލާ

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުްނ  5ގެ އުސޫލު މި (ހ) .13

ބާ ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާން  ،ކުރާ އިޢުލާނުގައި

(ިތނެއް) ދުވަހުގެ  3ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީުޚން ފެށިގެން ިގނަވެގެން 

 ،ގޭނޭ ގޮތަށްލު އެންފުސީތެރޭގައި، އިންތިޚާބަކަށް ކުރިމަިތލި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތަ

ޮކށް،  އިލެކްޝަންސް ނު އިޢުލާންމުކޮށްއާއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން 

 ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.އެ އިޢުލާނު ގެ ވެބްސައިޓުގައި ނުކޮމިޝަ

 ،ކުރާއިރުނުއިުޢލާ ނަްނތައް ކެންޑިޑޭޓުންގެ މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން  (ށ)  

 ޝަރުޠު  ކުރިމަތިުލމުގެ އިންތިޚާބަށް ،ތަރުތީުބކުރާނީ ނަންތައް ކެންޑިޑޭޓުންގެ

 ގުރުއަތުލުން ނަގާ މިގޮތުން. ގުރުއަތުލައިގެންނެވެ މެދުގައި މީހުންގެ ފުރިހަމަވާ

 މަންދޫބުންގެ  މީހުންގެ  އެ ނުަވތަ މީހުން ކުރިަމތިލި އިްނތިޚާބަށް ބާއްވަންވާނީ

 މަންދޫބެއް މީހެއްގެ އެ  ނުވަތަ މީހަކު ކުރިމަތިލި އިންތިޚާބަށް އަދި . ހާޒިރުގައެވެ

 މަންދޫބެއްގެ  ކުރާނުޢައްޔަ ކޮމިޝަނުން އިލެކްޝަންސް ،ނަމަ ހާޒިރުނުވެއްޖެ

 .ލިބިގެންވެއެވެ ކޮމިޝަނަށް އިލެކްޝަންސް އިޚްތިޔާރު ގުރުއަތުލުމުގެ ހާޒިރުގައި

 ޙައްޤު ވޯޓުލުމުގެ

 ވަކީލުންގެ ލިބިފައިވާ

 އެކުލެވޭ މަޢުލޫމާތު

 ،ލިސްޓުގެ ކޮޕީއެއް

އިންތިޚާބަށް 

ފައިވާ ލައި ކުރިމަތި

ކެންޑިޑޭޓުންނަށް 

 ދޫކުރުން

އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ  ކޮމިޓީގެ އެގްޒެކެޓިވް ކައުންސިލް ބާދިވެހިރާއްޖޭގެ  .14

ފައިާވ ލައިއިންތިޚާބަށް ކުރިމަތި ،ގެ މަުޢލޫމާތު އެކުލެވޭ ލިސްޓުގެ ކޮޕީއެއްޤާނޫނީ ވަކީލުން

  އެވެ.އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޫދކުރަންވާނެ، ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް އެދިއްޖެނަމަ 

އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމާއި ވޯޓުގުނުމުގެ  ލުގެބާ ކައުންސިދިވެހިރާއްޖޭގެ  .15 މޮނިޓަރުން

 ކޮމިޝަނުގައި  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް ޓަރކުރުމަށް ހަރަކާތްތެރިވެވޭނީމަސައްކަތް މޮނި

       78/47 ނަންބަރު ާޤނޫނު ،ސްޓޭޝަންތަކުންނާއި ޓީވީ/ރޭޑިއޯ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ

 ،މަޖައްލާތަކުން ނޫސް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ދަށުން  ގެ ) ާޤނޫނު ތަކެތީގެ ފަދަ  މަޖައްލާ ނޫސް(

. އެގޮތުން މި އިންތިޚާބުގައި މޮނިޓަރުން މީހަކަށެވެ) ދޭއް( 2 ގިނަވެގެން ތަނަކުން ކޮންމެ
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އިލެކްަޝންސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވައިގެްނ،    ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މޮނިޓަުރންގެ މަޢުލޫމާތު 

 އެ ފަރާތްތައް ކޮމިޝަނުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންވާނެއެވެ.

ކެންޑިޑޭޓުންގެ 

 މަންދޫބުން 

ވެސް ވޯޓު ނެގުން އޮންނަ ުދވަހު ވޯޓުނެގުާމއި، ވޯޓުގުނުމުގެ ކަްނތައްތަްއ  ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް .16

ވޯޓުނެގުމާއި ވޯޓު  ގުނުމުގެ ކަންތައްތައް ހިނގާ ކޮންެމ ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބެލުމަްށ، 

 ކުރެވިދާނެއެވެ. ނު ޢައްޔަ ބު(އެކެއް) މަންދޫ 1މަރުކަޒަކަށް 

 .17 ބާޠިލު ވޯޓު
 ާބޠިލުވޯޓެކެވެ.  ،މިވާ ގޮްތތަކުގެ ތެރެއިން ޮގތަކަށް އޮްނނަ ކޮންމެ ވޯޓަކީ ގުނުމުގައި ތިރީގައި  ވޯޓު

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ތަްއޔާރުކޮށްފައިވާ ވޯޓުކަރުދާސް ނޫން އެހެން ކަރުދާހެއްގަިއ  .1

 ދީފައިވާ ވޯޓު. 

 ފައި ނުވާ ވޯޓު. ހައިއެއްވެސް ފާހަގައެއް ޖަ .2

އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ އަދަދަށްވުެރ ގިނަ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ނަމާ ދިމާގައި ރަނގަޅު ފާހަގަ  .3

 ަކރުދާހެއް.ޖަހައިފައި އޮންނަ ކޮންމެ ވޯޓު 

  ވޯޓު ދޭ މީހާ ވޯޓު ދޭ ވަކި ކެންޑިޑޭޓެއް ކަށަވަރުކުރަން ނޭނގޭގޮތަށް ދީފައިވާ ވޯޓު. .4

ކުރުމަށްފަހު، އެ ނަތީޖާ، މާލެ ސިޓީގައި ހުންނަ  ނުވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުން ވޯޓުގެ ނަތީޖާ އިޢުލާ .18 ވަގުތީ ނަތީޖާ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ވޯޓާބެހޭ މައި މަރުކަޒަށް ފޮނުވުމުން، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން، 

 ކުރަންވާނެއެވެ.  ނުވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގެ ނަތީޖާތަކުެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ވަގުތީ ަނީތޖާ އިޢުލާ

 ނަތީޖާ ރަސްމީ

 ގައިޓުގެޒެ

 ޝާއިޢުުކރަންޖެހޭ

 މުއްދަތު

 ދުވަހުން  ބާއްވާ ވޯޓުލުން ގެ ބުޚާއިންތި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ .19

 ކޮމިޝަނުން  އިލެކްޝަންސް ނަތީޖާ ރަސްމީ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ(ތިނެއް)  3 ގިނަވެެގން ފެށިގެން

 .ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ ގައިޓުގެޒެ ސަރުކާރުގެ ކޮށްނުއިޢުލާ ންމުކޮށްއާ

 ބާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ކައުންސިލުގެ

ކޮމިޓީއަށް  އެގްޒެކެޓިވް

 ހޮވޭގޮތް

ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް  އިންތިޚާބުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ .20

 ަދދެއްގެއަ ގިނަ އެންމެއިންތިޚާބުވާނީ ރައީސްކަމުގެ މަާޤމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާްތތަކުގެ ތެެރއިން 

 އިންތިޚާބުާވނީ،ނައިބުރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް  .ކެންޑިޑޭޓެވެ ިދން ވޯޓު ޤާނޫނީ ވަކީލުން 

ޤާނޫނީ  ދަދެއްގެއަ ގިނަ އެންމެ ،ނައިބުރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން

ޤާނޫީނ  ލިކުރިމަތި ންަބރުކަމަށްމެ ކޮމިޓީގެ  އެގްޒެކެޓިވް .ެކންޑިޑޭޓެވެ ދިން ވޯޓު ވަކީލުން
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 ޯވޓު ދަދެއްގެއަ ގިނަ އެންމެވޯޓު ދިން ާޤނޫނީ ވަކީުލންގެ  ިއންތިޚާބުާވނީ، ތެރެއިން ވަކީލުންގެ

  ކެންޑިޑޭޓުްނނެވެ.(ހައެއް)  6 ލިބުނު

އިންތިޚާބުގެ 

 އިތުރުބުރެއް

 ބާއްވަންޖެހުން 

 ރައީސްގެ  ނައިބު ސާއިރައީ ކޮމިޓީގެ  ،އިންތިޚާބުގައި ޮކމިޓީގެ އެގްޒެކެޓިވް ކައުންސިލުގެ ބާ .21

 އެކަކަށްވުރެ ލިބުނީ ވޯޓު ދަދެއްގެއަ ގިނަ އެންމެ ތެރެއިން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ވާދަކުރި މަޤާމަށް

 ތާރީޚުން ކުރާއިޢުލާނު ނަތީޖާ ރަސްމީ އިންތިޚާބުގެ އެ ،ނަމަ ކަމުގައިވާ  ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ގިނަ

 ިލބިގެން  ވޯޓު ގިނަ އެންމެ މަޤާމަކަށް އެ ،ތެރޭގައި ދުވަހުގެ) ތިނެއް( 3 ގިނަވެގެން ފެށިގެން

 ކޮމިޓީގެ  އެގްޒެކެޓިވް އަދި .ވާނެއެވެ ބާއްވަން ބުރެއް އިތުރު މެދުގައި ކެންޑިޑޭޓުންގެ އެއްވަރުވި

 ލިބުނު  ވޯޓު ދަދެއްގެއަ ގިނަ އެންމެ ،ތެރެއިން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ވާދަކުރި މަޤާމަށް މެންބަރުކަމުގެ

 ވުރެ އެއަށް ނުވަތަ ނަށް ވުރެކެނޑިޑޭޓުން ދޭއް)( 2 ،ކަނޑައެޅުމުގައި ކެންޑިޑޭޓުން) ހައެއް( 6

 ލިބުނީ  ވޯޓު ގިނަ  އެންމެ ،ންސަަބބު  އެއްވަރުވުމުގެ އަދަދު ޯވޓުގެ ިލބުނު ކެނޑިޑޭޓުންަނށް ގިނަ

 ނަތީޖާ ރަސްމީ އިންތިޚާބުގެ އެ ،ނަމަ ކަމުގައިވާ ޑިޑޭޓުންނަށްކެން ގިނަ ވުރެ އަކަށް(ހައެއް)  6

 ޑިޑޭޓުންގެކެން އެ ،ތެރޭގައި ދުވަހުގެ ) ތިނެއް( 3 ގިނަވެގެން ފެށިެގން ތާރީޚުން އިޢުލާނުކުރާ

 ބުރެއް  އިތުރު މެދުގައި ކެންޑިޑޭޓުންގެ އެއްވަރުވި ލިބިގެން ވޯޓު މަދު އެންމެ ތެރެއިން

 ކެންޑިޑޭޓުން ދަދަށްއަ ކަނޑަެއޅިފައިވާ މަޤާމުތަކަކަށް ނުވަތަ މަޤާމަކަށް އެ އަދި .ބާއްވަންވާނެއެވެ

 .ދާންވާނެއެވެ ނަގަމުން ވޯޓު މިގޮތުގެމަިތން ހޮވެންދެން

 ކެންޑިޑޭޓަކު އެއް

 ކުރިމަތިލުން 

އިންތިާޚބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ދީފައިވާ  ، އިންތިޚާބުގައި ޓީގެކޮމިވް ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓި .22

ޝަރުޠުހަމަާވ  ފައިވަނީލައިކުރިމަތި މުތަކަށްއި ނައިބުރައީސްގެ މަޤާސާ ރައީމުއްދަތު ހަމަވިއިރު 

ިއންތިޚާުބވެއްޖެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ވަކީަލކު ކުރިމަތިލި މަޤާމަށް ނަމަ، އެ ވަކީލެއް އެންމެ 

(ހައެއް)  6ކޮމިޓީގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެްގޒެކެޓިވް   އަދި ވާެނއެވެ. ކުރަން ނު ކޮމިޝަނުން އިޢުލާ

 ނަަމ،ޤާނޫނީ ވަކީލުން (ހަެއއް)  6ފައިވަނީ ޝަރުޠުހަމަވާ ަލއިކުރިމަތިމަޤާމަކަށް  ބަރުންގެމެން

އިންތިޚާބުވެއްޖެކަމަށް  މެންބަރުކަމަށް އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ،ވަކީލުން(ހައެއް)  6އެ 

އަދި ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް   ކުރަންވާނެއެވެ. ނުއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާ

(ހައެއް)  6ފައިަވނީ ޝަރުޠުހަމަވާ ލައިކުރިމަތިމަޤާމަކަށް  (ހައެއް) މެްނބަރުްނގެ 6ކޮމިޓީގެ 

 ށް ވުރެ މަދުން ކަމުގައިވާ ނަމަ، އެ ޤާނޫނީ ވަކީލުން އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެނަ ޤާނޫނީ ވަކީލުން
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ަވންޖެހޭ ބާީކ ންތިޚާބުވެއްޖެކަަމށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާނުކޮށް، ހޮއި މެންބަރުކަމަށް

ންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރާ އާމެންބަރުން ހޮވުމަށް މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، އިންތިޚާބުވިކަން 

 އިޢުލާނު ކުރަން ވާނެއެވެ. އަލުން(ަފހެއް) ުދވަހުގެ ތެރޭގައި  5 ދުވަހުން ފެށިގެން

 އިންތިޚާބު  ޓީގެކޮމިވް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓި (ހ) .23 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން

ހިނގަމުންދާއިރު، އިންތިޚާބުގެ އެއްވެސް ކަމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން 

ބޭނުންވާ ފަރާްތތަކަށް ޝަކުވާ ުހށަހެޅޭނެ ނިޒާމެއް އިލެކްޝަންްސ ކޮމިޝަނުން 

 ޤާއިމްކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

އިންތިޚާބަށް  މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް، (ށ)  

(ތިނެއް) މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ  3ކުރިމަތިލުމަށް އިޢުލާނުކުރުމާއެކު، 

 ކޮމިޓީއެއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އުފައްދަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އިެލކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެިޅ ޝަކުވާއަކާ  (ނ)  

ންކުރާ ކޮމިޓީން ނިންމި ނިންމުމަކާމެދު ގުޅިގެން މި މާއްދާގެ (ށ) ގަިއ ބަޔާ

، ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ނަަމ، ނުވަތަ ިއންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއާމެދު ިހތްހަމަ ނުޖެހޭ ނަމަ

އެ މައްސަލައާމެދު ގޮތެއް ނިންމައިދިނުން އެދި އެ ފަރާތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ވޯޓު ކަރުދާސް 

 ނައްތައިލުން

 ދުވަހުގެ ) ަހތެއް( 7 ނިމޭތާ އިންތިޚާބު ކޮމިޓީގެ އެގްޒެކެޓިވް ކައުންސިލުގެ ބާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .24

 ލަން ތައި ނައް ކޮމިޝަނުން އިލެކްޝަްނސް ކަރުދާސްތައް ވޯޓު ބޭނުންކުރި  އިންތިޚާބުގައި ތެރޭގައި

 .ވާނެއެވެ

 ލަށްސޫމި އު

 ފެށުން  ޢަމަލުކުރުން

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  މި އުސޫލު ޝާއިޢުކުރާ  ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ، ލަށްސޫމި އު .25

 .ފެށިގެންނެވެ ތާރީޚުން

މި އުސޫލުގައި ނެތް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ، އެ ކަމެއް ނިންމާނީ އިލެކްޝަންްސ  .26 

 ކޮމިޝަނުންނެވެ.
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 ލަފުޒުތަކާއި

 މާނަ ޢިބާރާްތތަކުގެ

 ހިނދަކު؛ ނުާވހައި ބަޔާންކޮށްފައި ގޮތަކަށް އެހެން ނޑައެޅިގެންކަ ގައިއުސޫލު މި (ހ) .27

 އެވަނީ، ބުނެފައި ކަމުގައި ނުވަތަ "ކޮމިޝަން" "ކޮމިޝަން އިލެކްޝަންސް"

 އެކުަލވައިލައިފައިވާ ދަށުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 .ކޮމިޝަނަށެވެ އިލެކްޝަންސް

 ހުށަހެޅުމަށް  ތަކެތި  ކުރުމަށާއި ކަންތައްތައް އެކިއެކި ބުނެފައިވާ ގައިއުސޫލު މި (ށ)  

  ހިމެނޭނެއެވެ. ދުވަސްތައް ބަންދު ސަރުކާރު ގުނުމުގައި މުއްދަތު ދީފައިވާ

މި އުސޫލުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުާވހައި ހިނދަކު  (ނ)  

މުފްރަދުކޮށް ގެނެސްފައިވާ ލަފުުޒތައް ނުވަތަ ނުވަތަ ދޭހަ ނުވާހައި ހިނދަކު 

ޢިބާރާތްތައް އެ ލަފުޒުތަކުގެ ުނވަތަ ޢިބާރާތްތަކުގެ ޖަމްޢު މާަނއިގައި އަދި 

އެ ލަފުޒުތަކުގެ ނުވަަތ  ،ޖަމްޢުކޮށް ގެނެސްފައިވާ ލަފުޒުތައް ނުވަތަ ޢިބާރާތްތައް

 ޢިބާރާތްތަކުގެ މުފްރަދު މާނައިގަިއ ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ. 


