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 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލު 
 މާލެ،   

 ދިވެހިރާއްޖެ.
 

 

އުސޫލު  އިންތިޚާބުގެޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ   

 ޤާނޫނު( ގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ) 5/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު   މިއީ، )ހ( .1 ނަން  ފާއިތަޢާރަ

"ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޤާޫނނީ ވަކީލަކު  ބާއްަވންޖެހޭ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 69

 ބަޔާންކުރާ ކަނޑައަޅައި ކަންކަން  ތަކާއިއުސޫލު އެންމެހައި ގެ "ިއންތިޚާބުހޮވުމަށް ބާއްވާ 

 .ލެވެސޫއު

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހޮވުމަށް ބާއްާވ މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ، " )ށ(  

 އެވެ." އުސޫލު އިންތިޚާބުގެ

އިންިތޚާބީ ކޮމިޓީ 

 ލުން އެކުލަަވއި
 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަނުކުރުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް  .2

ވަނަ މާއްދާގެ )ތ( ގެ ދަށުްނ  7)ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ާޤނޫނު( ގެ  2019/5ޓަކައި ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

  ލަންވާނެވެ.އިލަވަދިވެހިރާްއޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީން އެކު ،އިންތިޚާބީ ކޮމިޓީއެއް

ވޯޓު ދިނުުމގެ ަޙްއޤު 
 ލިބިފަިއވާ ވަކީލުން 

 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަުކ ހޮވުމަށް ާބއްވާ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ދިނުުމގެ .3

)ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫުނ( ގައި  2019/5ޤާޫނނު ަނންބަރު  ،ޙައްޤު ލިބިފައިވަނީ

"ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ މަސައްކަތް ނުކުރާ ޤާނޫނީ ވަީކލެއް" ގެ ގޮތުގައި  ބަޔާންކޮށްފައިާވ 

  ށެވެ.ންނަ ގެ މެންބަރުލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސި ކަމުގައި ނުވާވަކީލުން
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ވޯޓު ދިނުުމގެ ަޙްއޤު 

ލިބިފަިއވާ ވަކީލުްނގެ 
 ރަިޖސްޓަރީ 

އިންތިޚާބު ލުމާއި އިވަކީލުންގެ ރަޖިސްޓަރީ އެކުލަވަ ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ )ހ( .4

"ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހޮވުމަށް ބާއްާވ ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އިޢުލާނު

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ  2019/5އި ޢަމަލުކުރަންވާނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ގަ" އިންތިޚާބު

 ފައިވާ ގޮތުގެއިގުޅޭގޮތުން ކަނޑައަޅަ ކަންކަމާ ގައި އެއުސޫލުމި  ،ފަންނުގެ ޤާނޫުނ( އާއި

 މަތިންނެވެ.

 ގެ ލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސި ،ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ ވަކީލުންގެ ރަޖިސްޓަރީ )ށ(  

ކުރަން ވާނެއެވެ. އަދި މި ލިސްޓަށް ޝަކުވާ  ންމުކޮށް އިޢުލާނުއާން އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ

 އެވެ.ވާނެ ލާންއިހުޅުވަލުން ދިވެހިާރއްޖޭގެ ބާ ކައުންސި ،ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު

ކުަރންޖެހޭ  ިތޚާބުއިން

 ދަދު އަ މެންަބރުްނގެ 
 ވަނަ މާއްާދގެ  3ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ޝަލް ސަރވިސް )ޖުޑީ 10/2008ޤާނޫނު ނަްނބަރު  .5

މި އިްނތިޚާބުގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  ،ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ފަދައިން 10

 ވެ.މެންބަރެ)ެއކެއް(  1އިންތިޚާބު ކުރާނީ ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ވަކީުލންގެ ަފރާތުން 

އިންިތޚާބަށް ކުިރމަތިލުމަށް 
 ކުރުން އިޢުލާނު

" އުސޫލު"ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހޮވުމަށް ބާްއވާ އިންތިޚާބުގެ  )ހ( .6

އް( ދުވަހުގެ ދޭ) 2ގިނަވެގެން  ،ގައި ޝާއިޢު ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

އިންތިޚާބަްށ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޮހވުމަށް ބާއްވާ ތެރޭގައި 

 ލުންދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސި ،ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ މީހުންނަށް އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިއްޖެކަން

 ވާނެއެވެ. ކުަރންނުންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާއާ

އަްނނަނިިވ    ،ގައިން ކުރާ އިޢުލާނުލުދިެވހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސި ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަުށން )ށ(  

 ޖެޭހނެއެވެ.  މަޢުލޫމާތު ހިމަނަން

 އެއީ ކޮން އިންތިޚާބެއް ކަމާއި، އެ އިންތިޚާބަކާބެހޭ އިތުރު މަޢުޫލމާތު.  .1

 އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ދެވޭ މުއްދަތު. .2

 މީހުންގަިއ ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް.  އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ .3

 ލު. ސީތަފުއިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ މީހުން ުހށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާުތތަކާއި ތަކެތީގެ  .4
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ތަކެތި ހުށަހަަޅންޖެޭހ  ،އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިާލ މީހުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫާމތުތަކާއި .5

 ތާރީޚާއި ވަގުތު.  ،ތަނާއި

ލެއްގެ ގޮތުން ވޯޓުނަގައި ސޫންމު އުއާ ،ވޯޓު ނެގުން ބާއްވާ ތާރީޚާއި، ވޯޓު ނަގާ ގަޑިއާއި .6

 ނިންމާ ގަޑިއާއި، ވޯޓު ގުނަން ަފށާ ގަޑި. 

  .ފައިވާ ތާރީޚުއިކުރުމަށް ކަނޑައަޅަވޯޓުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާނު .7

ޖުޑީޝަލް ގައި، ން ކުރާ އިޢުލާނުލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސި ،މި މާއްދާގެ )ހ( ދަށުން (ނ)  

ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ އިންތިޚާބަށް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ 

 ގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލު ،ވަކީލުންނަށް އެކަމަށް އެދި

 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދޭންވާެނއެވެ. )ތިެނއް( 3 މަދުވެގެން ،ހުށަހެޅުމަށް

ަސރިވސް  ޖުޑީޝަލް

ކޮމިޝަނަށް ާޤނޫނީ ވަކީލަކު 
ިއންތިާޚބުަގއި   ހޮވުމަށް ބާްއވާ

ވޯޓު ދިނުަމށްޓަކައި 

 ރަިޖސްޓަރީކުުރން 

އި ވޯުޓ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫީނ ވަކީލަކު ހޮވުމަށް ާބއްވާ އިންތިޚާބުގަ )ހ( .7

ާމލެ ސިޓީ ފިޔަވައި އެހެން ވޯޓުުލން އޮންނަ ދުވަުހ،  ،ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ ވަކީުލން

 ،ތަނަކަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދި ަނމަ، އެ ތަނަކަށް ވޯޓުލާން ޭބނުންވާ

 ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ.  ލުން ކަނޑައަޅާ ތަނަކަށްދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސި

ގައި ވޯޓުލުަމްށ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހޮވުަމށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު )ށ(  

 ދުވަސް ދޭންާވނެއެވެ. )ތިނެއް(  3ވެގެން މަދުޓަކައި،  ރަޖިސްޓަރީވުމަށް

ގައި ވޯޓުާލ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ވަީކލަކު ހޮވުމަށް ާބއްވާ އިންތިޚާބު )ނ(  

 ގަޑިއިރުގެ މުއްދަތެއް ( ސައުވީސް) 24މަދުވެގެން  ،ރަޖިސްޓަރީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް

 ދޭންވާނެއެވެ.

 ހުށަހަޅާތާ  ށްލަދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސި ،މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޝަކުވާ )ރ(  

އެ ހުށަހެޅުމަކަށް ޖަވާބު  ،އެ ކައުންސިލުން ،ތެރޭގައި ގެގަޑިއިރު)ސައުވީސް(  24

 ދޭންވާނެއެވެ.
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މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކުރާ ނިންމުމަކާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ފަރާތަކުން، އެ ނިންމުްނ  )ބ(  

މައްސަލައެްއ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް އެ ،ތެރޭގައި ގެގަޑިއިރު)ސައުވީސް(  24ނިންމާތާ 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

 ލިސްޓުންކުރާ ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ ވަކީލުންގެ މި މާއްދާގައި ބަޔާ )ޅ(  

ޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުްނ ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓުން ޚާބުަގއި ވާދަކުރާ ކެންއިންތި ،ލުމަށްފަހުއިއެކުލަވަ

 ން ދޭންވާނެއެވެ.ލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުްނސި ،ސޮއިކުރުމުގެ ފުރުޞަތުއެ ލިސްޓުގައި 

ކުރިމަިތލާ ވަކީލަުކ  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަުކ ހޮވުމަށް ބާއްާވ އިންތިޚާބަށް .8 ނަން އަނބުރާ ގެންިދއުން 

ފައިވާ ވަކީލުންގެ އިނަމަ، އިންތިޚާަބށް ކުރިމަތިލަ ޖެއޭނާގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދަން ބޭނުންވެއް

ވަކީލެއްގެ ނަން އަނބުރާ ނަންތައް ގުރުއަތުލައި ތަރުތީުބކޮށް އިޢުލާނުކުރުމުގެ ކުރިން އެ 

 ގެންދެވިދާނެއެވެ.

ޖުޑީޝަލް ަސރިވސް 

ކޮމިޝަނަށް ާޤނޫނީ ވަކީލަކު 
 ަގއިިއންތިާޚބު ހޮވުމަށް ބާްއވާ

 ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާނެ ތަންަތން 

ގައި ވޯޓުފޮށި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު )ހ( .9

 ބަހައްޓާނީ އަްނނަނިވި ތަްނތަނުަގއެވެ.  

  ؛މާލެ ސިޓީ .1

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަުށން އެ ރަށެއްގައި  7ގެ އުސޫލުމި  ،މާލެ ސިޓީ ފިޔަވައި .2

 ؛ވަކީލުން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ކޮންމެ ރަށެއްގައި  )ފަހެްއ( 5 ވޯޓުލުމަށް މަދުވެގެން

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އެ އަތޮޅެއްގައި ވޯޓުލުމަށް މަދުވެގެްނ  7ގެ އުސޫލުމި  .3

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ވަކީލުން ރަޖިްސޓަރީވެފައިވާ ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައި)ފަހެއް(   5

 ކަނޑައަޅާ ރަށުގައި. ލުންބާ ކައުންސި

 ،ނަމަ ރަިޖސްޓަރީވެފައި ނުވާމީުހން )ަފހެއް(   5ސިޓީއަކުން/އަތޮޅަކުން ނުވަތަ ަރށަކުން  )ށ(  

ނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ތަ އެ ސިޓީއެއް/އަތޮޅެއް/ރަށެއްގައި ވޯޓު ފޮށްޓެއް ނުބަހައްޓާނެއެވެ. އަދި އެ

އިވާ ވޯޓުާލ ކުރި މީހުން މާލޭގައި ހުންނަ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ވޯޓުުލމަށް ހަމަޖެހިފަރަޖިސްޓަރީ

 . އަށް ބަދަލު ކުރެވޭނެއެވެމީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ
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ން ކުރާ އިޢުލާނުގައި، ލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސި ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން 6ގެ އުސޫލުމި  .10 ވޯޓު ނަގާ ތާީރޚު 

ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ  14ގެ ުއސޫލުމި  ،ނަންތައްތިލާ މީހުންގެ ތާރީޚަކީ، އިންތިޚާބަށް ކުރިމަ

ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެްނ ންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާނުއާން ލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސި ،ގޮތުގެމަތިން

 )ދޭއް( ދުވަހުގެ ުމއްދަތު އޮންނަގޮތަށް ކަނޑައެޅޭ ާތރީޚަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.  2މަދުވެގެން 

ޖުޑީޝަލް ަސރިވސް 

ާޤނޫނީ ވަކީލަކު  ކޮމިޝަނަށް
  ިއންތިާޚބަށް ހޮވުމަށް ބާްއވާ

ރިމަތިލާ ވަކީެލއްަގއި ކު

 ެޖހޭ ޝަރުޠުަތއް ހުންނަން

ޚާބަށް ކުރިމަިތލާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހޮވުމަްށ ބާއްވާ އިންތި .11

ވަނަ  5)ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  10/2008ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ވަކީލެއްގައި

 .ވާނެއެވެ ކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާންމާއްދާގައި ބަޔާން

ޖުޑީޝަލް ަސރިވސް 

ކޮމިޝަނަށް ާޤނޫނީ ވަކީލަކު 
ިއންތިާޚބަށް   ހޮވުމަށް ބާްއވާ

 ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ހުށަެހޅުން 

( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިާވ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ 6ގެ އުސޫލުމި  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުން )ހ( .12

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫީނ ވަކީލަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ  ކުރުމުން،   އިޢުލާނު

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ާޤނޫނީ ވަކީލަުކ  އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުަމށް އެދޭ މީހުން، 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،މަުޢލޫމާާތއި ތަކެތި ށް ބޭނުންވާުކރިމަތިލުމައިންތިޚާބަށް ހޮވުމަށް ބާއްވާ 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ލުން ކަނޑައަޅާ ތަނަކަށްބާ ކައުންސި

ބަށް ކުރިމަތިލުމަްށ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާ )ށ(  

 އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.އެދޭ ވަކީލަކު އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު، 

  ؛ފުރިހަމަ ނަން .1

 ޚު؛އުފަން ތާރީ .2

  ؛ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު .3

 ؛ދާއިމީ އެޑްރެސް )އަތޮޅާއި ރަށާއި އެޑްރެސް އެނގޭގޮތަށް( .4

 ؛މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް )އަތޮޅާއި ރަށާއި އެޑްރެސް އެނގޭގޮތަށް( .5

 ؛ރެސްއީ މެއިލް އެޑް .6
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މީހާއަށް  ްނ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ެއދޭލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސި .7

ފޮނުވަންޖެހޭ ލިޔެކިއުމާއި އެންގުންތައް ފޮނުވާނެ ރަސްމީ އެޑްރެސް )ގުޅޭނެ 

 ފޯނު ނަންބަރާއެކު(.

އިންިތޚާބަށް ކުިރމަތިލުމަށް 

ހުށަހަޅާ މަޢުޫލމާތާއެކު 
 ހުށަހަޅަްނޖެހޭ ތަކެތި 

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫީނ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  12ގެ އުސޫލުމި  )ހ( .13

 ،މީހާ ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތާއެކު ށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭވަކީލަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބަ

 ށް ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ.ލަދިވެހިރާއްޖޭެގ ބާ ކައުންސި ،އަންނަނިވި ތަކެތި 

  ؛ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއްދިވެހި  .1

 ؛ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ކޮޕީއެއް .2

 ؛ކުށާއި ދަރަނީގެ ރިކޯޑު ސާފުކުރާ ފޯމު .3

  ،ކުރާ ނަމަގަސްތުއެ ވަކީލަކު އިންތިޚާބުގައި ާޚއްޞަ ނިޝާނެއް ބޭނުންކުރުަމށް  .4

 ؛އެ ނިޝާން

 ގައި.ފޯމެޓު JPEGފޮޓޯގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ،  ،އަކާއިޕާސްޕޯޓު ސައިޒުގެ ފޮޓޯ .5

ޖުޑީޝަލް ަސރިވސް 
ކޮމިޝަނަށް ާޤނޫނީ ވަކީލަކު 

 ިއންތިާޚބަށް   ހޮވުމަށް ބާްއވާ

ަފިއވާ މީހުްނގެ ލައިކުރިމަތި
 ކުުރން ނުނަން އިޢުލާ

ން ކުާރ ލުދިވެހިރާއްޭޖގެ ބާ ކައުންސި ،ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ގެ ދަށުން  6ގެ އުސޫލުމި  )ހ( .14

ންތިޚާބަްށ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އި ،އިޢުލާނުގައި

)ތިނެްއ( ދުވަހުެގ  3ކުރިމަތިލާން ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ިގނަެވގެން 

ލު އެްނގުމަށްޓަކައި، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފުސީއިންތިޚާަބށް ކުރިމަިތލި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތަ ތެރޭގައި، 

 ވާނެއެވެ. ޝާއިޢުުކރަން ނުކޮށް، އެ އިޢުލާނުންމުކޮށް އިުޢލާއާބާ ކައުންސިލުން 

ކެންޑިޑޭޓުންގެ  ،ކުރާއިރުނުނަންތައް އިޢުލާ  ކެންޑިޑޭޓުންގެ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން )ށ(  

އިންިތޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ މީހުންގެ މެދުގައި  ،ނަންތައް ތަރުތީބުކުރާނީ 

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިިލ  ،ގުރުއަތުލައިގެންނެވެ. މިގޮތުން ނަގާ ގުރުއަތުލުން ބާއްވަންވާނީ

މީހުންގެ މަންދޫބުންގެ ހާޒިރުގައެވެ. އަދި އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލި މީހަކު  މީހުން ނުވަތަ އެ

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުން  ،ނަމަ މީހެއްގެ މަންދޫބެްއ ހާޒިރުނުވެއްޖެނުވަތަ އެ 
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 ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ކުރާ މަންދޫބެއްގެ ާހޒިރުގައި ގުރުއަތުލުމުގެ އިޚްތިޔާރުނުޢައްޔަ

 ބާ ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ވޯޓުލުމުގެ ޙަްއޤު ލިބިަފއިވާ 

ވަކީލުންގެ މަޢުލޫމާތު އެކުެލވޭ 

 ،ެއއްކޮޕީލިސްޓުގެ 
ިއވާ ފަ އިއިންިތޚާބަށް ކުިރމަތިލަ

 ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ދޫުކރުން 

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހޮވުަމށް ބާއްާވ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްުޤ  .15

ފައިވާ ލައިއިންތިޚާބަށް ކުރިމަތި ،ލިބިފައިވާ ވަކީލުންގެ މަޢުލޫމާުތ އެކުލެވޭ ލިސްޓުގެ ކޮޕީއެއް

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުން ދޫކުރަންވާނެއެވެ. ،ަނމަ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް އެދިއްޖެ

 އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމާއި ވޯޓު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހޮވުަމށް ބާްއވާ  .16 މޮނިޓަރުން 

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ  ،ރަކާތްތެރިވެވޭނީހަގެ މަސައްކަތް މޮނިޓަރކުރުމަށް ގުނުމު

 78/47ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ކޮމިޝަނުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ރޭޑިއޯ/ޓީވީ ސްޓޭޝަންތަކުްނނާއި

ކޮންެމ  ،)ނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތީގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްަފއިވާ ނޫސް މަޖައްލާތަކުން

ޚާބުގައި މޮނިޓަރުން ގޮތުަގއި ތުން މި އިންތި)ދޭއް( މީހަކަށެވެ. އެގޮ 2ތަނަކުން ގިނަވެގެން 

ގައި ލުން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސި ،ރަކާތްތެރިވާ މޮނިޓަރުންގެ މަޢުލޫމާތުހަ

 ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންވާނެއެވެ.

ގުނުމުގެ ކަންތައްތަްއ  ވޯޓުނެުގމާއި  ވޯޓު ،ވޯޓު ނެގުން އޮންނަ ދުވަހު ،ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްވެސް .17 ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންޫދބުން 

 ކުރެވިދާނެއެވެ.  ޢައްޔަނު )އެކެއް( މަންދޫބު 1 ކަށްވޯޓު ޮފށްޓަހިނގާ ނުިހނގާގޮތް ބެލުމަށް، ޮކންމެ 

 ވޯޓެކެވެ.  ބާޠިލު ،ތިރީގައި މިވާ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކަށް އޮންނަ ކޮންމެ ވޯޓަކީ ،ގުނުމުގައި ވޯޓު .18 ބާޠިލު ވޯޓު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުްނ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވޯޓުކަރުދާސް ނޫން އެހެން ކަރުދާހެއްގައި  .1

 ދީފައިވާ ވޯޓު. 

 ފައި ނުވާ ވޯޓު.ހައިއެއްވެސް ފާހަގައެއް ޖަ .2

 ފައިވާ ވޯޓު. ހައި( ނޫން އެހެން ފާހަގައެއް ޖަރަނގަޅު ފާހަގަ ) .3

ފައި ހައިކެނޑިޑޭޓުންގެ ނަމާ ދިމާގައި ރަނގަޅު ފާހަގަ ޖަވުރެ ގިނަ  ދަދަށްއައިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ  .4

 އޮންނަ ކޮންމެ ވޯޓު ކަރުދާހެއް.
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 ވޯޓު ދޭ ވަކި ކެްނޑިޑޭޓެއް ކަށަވަރުކުރަން ނޭނގޭގޮތަށް ދީފައިވާ ވޯޓު. ،ވޯޓު ދޭ މީހާ .5

 ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކުރުމަށްަފހު، އެ ނަތީާޖ،  ޒުތަކުން ވޯޓުެގ ނަތީޖާ އިޢުލާނު ވޯޓުލާ މަރުކަ .19 ވަގުތީ ަނތީޖާ 

 ،ލަސްނުކޮށް ފޮނުވުމުން،  ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގެ ނަތީޖާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް،ލަށް ބާ ކައުންސި

 ކުރަންާވނެއެވެ.  ވަގުތީ ނަތީޖާ އިޢުލާނު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުން

ަގއި ރަްސމީ ނަތީޖާ ެގޒެޓު

 ޝާއިޢުކުަރންޖެހޭ ުމްއދަތު 

ގެ ވޯޓުލުން ބާްއވާ ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހޮވުމަށް ާބއްވާ އިންތިޚާބުޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  .20

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ރަސްމީ ނަތީޖާ ،)ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 3ގިނަވެގެން  ،ދުވަހުން ފެށިގެން 

އަދި  ގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު ،ކޮށްންމުކޮށް ިއޢުލާނުއާ ލުންބާ ކައުންސި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށާއި، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށާއި، ރައްޔިތުންގެ  ،އެކަން

 މަޖިލީހަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ޖުޑީޝަލް ަސރިވސް 
ކޮމިޝަނަށް ާޤނޫނީ ވަކީލަކު 

ިއންތިާޚބުަގއި  ހޮވުމަށް ބާްއވާ
ގޮތް  މެންަބރު ހޮވޭ  

 މެްނބަރަކުގައި، ޤާނޫނީ ވަކީލަުކ ހޮވުމަށް ާބއްވާ އިންތިޚާބުޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް  .21

 ލިބޭ ދަދެއްގެ ޯވޓު އަެއންމެ ގިނަ  ،މަޤާމަށް ކުިރމަތިލި ފަރާތްތަކުެގ ތެރެއިން އެ އިންތިޚާބުވާނީ، 

  ކެންޑިޑޭޓެވެ.

އިންިތޚާުބގެ އިުތރުުބރެއް 
 ބާްއވަްނޖެހުން 

 މެްނބަރުކަމަށް  ،ގައިވަކީލަކު ހޮވުމަށް ބާްއވާ އިންތިޚާބުޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ  .22

ދަދެއްގެ ވޯޓު ލިބުނީ އެކަކަށްވުރެ ގިނަ އަޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ވާދަކުރި ކެންޑި

އެ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެްނ  ،ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ކަމުގައިވާނަމަ

އެ މަޤާމަކަށް ެއންެމ ގިނަ ވޯޓު ިލބިގެން އެއްވަރުވި  ،( ދުަވހުެގ ތެރޭގައި)ތިނެއް 3ގިނަވެގެން 

ހޮވެންދެްނ  ޓަކުއަދި އެ މަޤާމަށް ކެންޑިޑޭ .ކެންޑިޑޭޓުންގެ މެދުގައި އިތުރު ބުރެއް ބާއްވަން ވާނެއެވެ

 މިގޮތުގެމަތިން ވޯޓު ނަގަުމންދާްނވާނެއެވެ.

އިްނތިޚާބަްށ  ،ގައިސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫީނ ވަކީލަކު ހޮވުމަށް ާބއްވާ އިންތިޚާބު ޖުޑީޝަލް .23 އެއް ކެންިޑޑޭޓަކު ކުރިމަތިލުން 

  އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ އެންމެ ކެންޑިޑޭޓެއް ނަމަ، ކުރިމަތިލުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވިއިރު 

އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.  މިގޮތުން މަޤާމަށް ހޮވޭނީ އިންތިޚާބުގައި ދީފައިވާ ޞައްޙަ ވޯޓުގެ  މީހަކު އެ  އެ

 ެފންނަ ނުެފންނަ ވޯޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ،ނަގާ ވޯޓު ނަގާނީ
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ވޯުޓދިން ވަކީލުންގެ ތެރެއިން ޞައްޙަ  ،ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން 23ގެ އުސޫލު މި .24 

)ފަހެއް(  5މީހަކު ހޮވުމަށް މަޤާމަށް  ނަމަ، އެ ކެންޑިޓޭޑަކަށް ނުލިބިއްޖެ ލަބިއްޔަތު އެޣުވޯޓުގެ އަ

 ވާނެއެވެ. ކުރަން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަލުން އިޢުލާނު 

 )ހ( .25 ޝަކުވާ ހުށަެހޅުން 

 

 

 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޤާޫނނީ ވަކީލަކު ހޮުވމަށް ބާއްވާ އިންތިާޚބު 

ހިނގަމުންދާއިރު، އިންތިޚާބުގެ އެއްވެސް ކަމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ބޭުނންާވ 

 ން ޤާއިމްކުރަން ލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސި ،ފަރާތްތަކަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭެނ ނިޒާމެއް

  ޖެހޭނެއެވެ.

ކުރިމަތިލުަމްށ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކުރާ މައްސަލަތައް ބެލުމަްށ، އިންތިޚާބަށް  )ށ(  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،)ތިނެްއ( މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކޮމިޓީއެއް 3އިޢުލާނުކުރުމާއެކު، 

 ން އުފައްދަންވާނެެއވެ.ލުބާ ކައުންސި

 ،އިޢުލާނުކުރާ ވަގުތުން ފެށިގެން ވަގުތީ ނަތީޖާ ،އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާއާބެހޭ ޝަކުވާތައް )ނ(  

ބަޔާންކުރާ ކޮމިޓީއަްށ  މާއްދާގެ )ށ( ަގއި މި ،)ސައުވީސް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ،ށް ހުށަެހޅި ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެންލަދިެވހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސި، ( ގެ ދަށުންނމި މާއްދާގެ ) )ރ(  

ނަަމ،  މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންުކރާ ކޮމިޓީން ނިންިމ ނިންމުމަކާެމދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ

މައްސަލައާމެދު ގޮތެއް  އެ ،ނަމަ ނުވަތަ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއާެމދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ުހށަހެޅިދާނެއެވެ. ،ފަރާތަުކން އެ ،ނިންމައިދިނުން އެދި

ލުން އިާދސް ނައްތަ ވޯޓު ކަރު ްއ( ހަތެ) 7ނިޭމތާ  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ވަީކލަކު ހޮވުމަްށ ބާއްާވ އިންތިޚާބު .26 

ްނ ލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސި، ިއ ބޭނުންކުރި ވޯޓު ކަރުދާސްތައްއިންތިޚާބުގަ ،ދުވަހުގެ ތެރޭގައި

  ލަން ވާނެއެވެ.އިނައްތަ

ލަށް ޢަމަލުުކރުން ސޫމި އު

 ފެށުން
ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން އުސޫލު  މިގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުފަށާީނ،  ލަށް ޢަމަލުކުރަންސޫމި އު .27

 ފެށިގެންނެވެ.
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ގެ ލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސި ،ކަމެއް ނިންމާނީ ނަމަ، އެ ގައި ނެތް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެއުސޫލުމި  .28 

 ންނެވެ.އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ

ގައި ބުނެފައިވާ އެކިެއކި ކަންތައްތައް ކުރުމަށާއި ތަެކތި ހުށަހެޅުމަްށ ދީފައިވާ މުއްދަުތ އުސޫލުމި  .29 ގުުނން މުްއދަތު 

 ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމެނޭނެއެވެ. ،ގުނުމުގައި
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