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 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 

 މާލެ،   

 ދިވެހިރާއްޖެ.

  

 ވަނަ އިޞްލާޙު  1 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ ފުރަތަމަ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ އުސޫލަށް ގެނައި

 

 .ގެނައުން އިޞްލާޙުތައް އަންނަނިވި ކައުންސިލުގެ ފުރަތަމަ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ އުސޫލަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ 

 

ގެ ގޮތުގައި އަކުރެއް (ށ)  ގެއްދާ ވަނަ މާ 17އި، ޅައަޑަކަމުގައި ކަނ )ހ(ގެ އްދާ ، އެ މާކީވަނަ މާއްދާއަ 17 އުސޫލުގެ ޔަބުނެވިދި .1

 އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ މާއްދާ 22 ލުގެ އުސޫއެ  ،އިތުރުކުރުމާއި

 

(ހައެއް) ކެންޑިޑޭޓުންގެ  6އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ ބާ ކައުންސިލުގެ  (ށ) 17 

ވުރެ މަދު ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަމާ ދިމާގައި ރަނގަޅު ފާހަގަ ޖަހައިފައިވާ ވޯޓު ކަރުދާސް  އަދަދަށް

ބަލަންވާނީ ޞައްޙަ ވޯޓު ކަރުދާހެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މިފަދައިން އޮންނަ ވޯޓު ކަރުދާހުގައި 

ޑިޑޭޓުންގެ އަދަދަށް ވުރެ މަދުން ރަނގަޅު ފާހަގަ (ހައެއް) ކެން 6ރަންޖެހޭ އިންތިޚާބުކު

     ޖަހައިފައިވާ ނަމަ، އެ ރަނގަޅު ފާހަގަ ގުނާނީ ޞައްޙަ ވޯޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މިގޮތުން 

 މި ކަރުދާހުގައި މަދުވާ ފާހަގަ ގުނާނީ ނުދޭ ވޯޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

 

ޤާނޫނުގައިވާ އަދަދަށް 

 ވަކީލުން މަޤާމުތަކަށް

 ކުރިމަތިލުން 

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ދީފައިވާ ، އިންތިޚާބުގައި ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ (ހ) 22

މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ރައީސާއި ނައިބުރައީސްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލައިފައިވަނީ ޝަރުޠުހަމަވާ 

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ކުރާނީބުމަޤާމަށް އިންތިޚާއެންމެ ވަކީލެއް ނަމަ، އެ ވަކީލަކު ކުރިމަތިލި 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި  11(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  2019/5

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ވަކީލުންގެ މެދުގައި ނަގާ ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ. އަދި އެ މީހަކު 

 ން ޞައްޙަ ވޯޓުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.އެ މަޤާމަށް ހޮވޭނީ ވޯޓު ދިން ވަކީލުންގެ ތެރެއި
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ރިމަތިލައިފައިވަނީ މަޤާމަށް ކު  (ހައެއް) މެންބަރުންގެ 6ކޮމިޓީގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް  (ށ)  

       މަ، ވުރެ މަދު ވަކީލުން ނަ ވަކީލުން ނަމަ، ނުވަތަ އެއަށް(ހައެއް)  6ޝަރުޠުހަމަވާ 

ންބަރު ނަޤާނޫނު  ،އިންތިޚާބުކުރާނީ މެންބަރުކަމަށް ކޮމިޓީގެ އެ ވަކީލުން އެގްޒެކެޓިވް 

އި ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގަ 11(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  2019/5

. އަދި އެ މީހަކު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ވަކީލުންގެ މެދުގައި ނަގާ ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ

 ޔަތުންނެވެ.ކީލުންގެ ތެރެއިން ޞައްޙަ ވޯޓުގެ އަޣުލަބިއްއެ މަޤާމަށް ހޮވޭނީ ވޯޓު ދިން ވަ 

 

މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވޯޓު ނަގާނީ ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓެއްގެ  (ނ)  

 ގޮތުގައެވެ.

 

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ވޯޓު ދިން ވަކީލުންގެ ތެރެއިން ޞައްޙަ ވޯޓުގެ  (ރ)  

(ފަހެއް)  5އަޣުލަބިއްޔަތު އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުލިބިއްޖެ ނަމަ، އެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް 

 ކުރަންވާނެއެވެ. ނު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަލުން އިޢުލާ
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