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 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 
 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

މީހުން އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރުން    މަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށް ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން އެން ލޯކަލް ގަވަރ 
 ވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބުގެ އުސޫލު ހޮ 

ޤާނޫނު   )ހ(  . 1 ތަޢާރުފާިއ ނަން  ދާއިރާތައް    2010/7ނަންބަރު  ިމއީ،  އިދާރީ  )ދިވެހިރާއްޭޖގެ 
ވަނަ ާމއްދާގެ )ޅ( ގައިވާ  59ލާަމރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ގޮތުގެ ަމތިން ލޯކަލް ގަވަރަމންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށް، ސިޓީ ކައުންސިލަރުންގެ  
ތެރެއިން ރައީސުންގެ  ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު  ެމންބަރަކާއި،   ތެރެއިން 
ބާއްވާ  ހޮވުަމށް  ެމންބަރަކު  ތެރެއިން  ކައުންސިލަރުންގެ  ެމންބަރަކާއި، ރަށު 
ކަނޑައަޅައި   ކަންކަން  އުސޫލުތަކާއި  އެންެމހައި  އިންތިޚާބުގެ  ފުރަތަމަ 

 ބަޔާންކުރާ އުސޫލެވެ.

ކިޔާނީ )ށ(    އުސޫލަށް  ގަވަރ  ،މި  ބޯޑަށް ން"ލޯކަލް  އޮތޯރިޓީގެ  ަމންޓް 
އެ ތެރެއިން  ހޮވުަމށް    ކައުންސިލަރުންގެ  ެމންބަރުން  އިންތިޚާބުކުރާ  މީހުން 

 ބާއްވާ އިންތިޚާބުގެ އުސޫލު" އެވެ.

ވޯޓު ދިނުމުގެ ަޙްއޤު ލިބިފައިވާ  
 ކަުއންސިލަރުން 

ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާަމރުކަޒީ އުސޫލުން  )  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު   . 2
ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން މި އިންތިޚާބުގައި   59ގެ  (  ހިންގުުމގެ ޤާނޫނު

ވަނަ    41ވަނަ ާމއްދާއާއި،    24ވަނަ ާމއްދާއާއި،    11ވޯޓު ލެވޭނީ، އެ ޤާނޫނުގެ  
އިންތިޚާބު ކައުންސިލްތަކުގެ  ލޯކަލް  ަމތިން،  ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ       ާމއްދާގައި 

އިންތިޚާބުވެފައިވާ    2020 ކައުންސިލްގައި  ެމންބަރުންނަށާއި، ސިޓީ            ގެ 
  ވެ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސުންނަށާއި، ރަށު ކައުންސިލްގެ ެމންބަރުންނަށެ
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ވޯޓު ދިނުމުގެ ަޙްއޤު ލިބިފައިވާ  
 ކަުއންސިލަރުންގެ ރަޖިސްޓަރީ 

ގަވަރ . 3 ެމންބަރުން  ންލޯކަލް  ތެރެއިން  ކައުންސިލަރުންގެ  ބޯޑަށް  އޮތޯރިޓީގެ  ަމންޓް 
ބާއްވާ   ކައުންސިލަރުންގެ  ހޮވުަމށް  ލިބިފައިވާ  ޙައްޤު  ދިނުުމގެ  ވޯޓު  އިންތިޚާބުގައި 

އިންތިޚާބުގައި  ިމ  ގުޅޭގޮތުން  އިޢުލާނުކުރުމާ  އެކުލަވައިލުާމއި  ރަޖިސްޓަރީ 
 ޢަަމލުކުރަންވާނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެ ަމތިންނެވެ. 

ފައިވާ ގައި އިންތިޚާބުވެ، ހުވާކޮށް  2020ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު   )ހ(   
ފެށިގެން  ވަގުތުން  ހުވާކުރާ  ކައުންސިލަރުން  ލިސްޓެއް،  ކައުންސިލަރުންގެ 

ގަވަރ  24ގިނަވެގެން   ލޯކަލް  ތެރޭގައި،  ގަޑިއިރުގެ  ަމންޓް  ން)ސައުވީސް( 
 އިލެކްޝަންސް ކޮިމޝަނަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.  ،އޮތޯރިޓީން

)ހ( ގައި   )ށ(    ާމއްދާގެ  ބަލައިގެން، މި     ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިސްޓު މަސްދަރަކަށް 
ރަިޖސްޓަރީ ކައުންސިލަރުންގެ  ލިބިފައިވާ  ޙައްޤު  ދިނުުމގެ   ،ވޯޓު 

 އިލެކްޝަންސް ކޮިމޝަނުން އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ.

ގަވަރ )ނ(    ތެރެއިން  ންލޯކަލް  ކައުންސިލަރުންގެ  ބޯޑަށް  އޮތޯރިޓީގެ  ަމންޓް 
ބާއްވާ ހޮވުަމށް  ފެށިގެން   ެމންބަރުން  ވަގުތުން  އިޢުލާނުކުރާ  އިންތިޚާބަށް 

ޙައްޤު   24  ގިނަވެގެން ދިނުުމގެ  ވޯޓު  ތެރޭގައި،  ގަޑިއިރުގެ  )ސައުވީސް( 
ރަޖިސްޓަރީ ކައުންސިލަރުންގެ  ކޮިމޝަނުން    ،ލިބިފައިވާ  އިލެކްޝަންސް 

ޝަކުވާ   ރަޖިސްޓަރީއަށް  ިމ  އަދި  ވާނެއެވެ.  ކުރަން  އިޢުލާނު  އާންުމކޮށް 
 ުމގެ ފުރުޞަތު އިލެކްޝަންސް ކޮިމޝަނުން ދޭންވާނެއެވެ. ހުށަހެޅު

މި ާމއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން، ރަޖިސްޓަރީގައި ހިެމނޭ   )ރ(   
އޮތްނަމަ، އެ  ޞައްޙަކަާމެމދު ޝަކުވާއެއް  ޝަކުވާ،   ަމޢުލޫާމތެއްގެ  ކަުމގެ 

ފެށިގެން   ވަގުތުން  އާންުމކުރާ  ގަޑިއިރުގެ    )ސައުވީސް(  24ރަޖިސްޓަރީ 
 ތެރޭގައި އިލެކްޝަންސް ކޮިމޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

މި ާމއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަކުވާ އިލެކްޝަންސް ކޮިމޝަނަށް  )ބ(   
ކޮިމޝަނުން   24ހުށަހަޅާތާ   ތެރޭގައި  ގަޑިއިރުގެ               )ސައުވީސް( 

 އެ ހުށަހެޅުަމކަށް ަޖވާބު ދޭންވާނެއެވެ.
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ހިތްހަަމނުެޖހޭ  މި   )ޅ(   ނިންުމަމކާެމދު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ބ(  ާމއްދާގެ 
)ސައުވީސް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި   24ފަރާތަކުން، އެ ނިންުމން ނިންާމތާ،  

 ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހައިކޯޓަށް އެ ަމއްސަލައެއް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ިއންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ މެންބަރުންގެ  
 ައދަދު

)ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާަމރުކަޒީ އުސޫލުން    2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު   . 4
( ވަނަ 4( ވަނަ ނަންބަރާއި، )3ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގެ )  59ހިންގުުމގެ ޤާނޫނު( ގެ  

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން، ލޯކަލް ގަވަރަމންޓް އޮތޯރިޓީގެ 5ނަންބަރާއި، )
)އެކެއް( ެމންބަރާއި،    1ރުންގެ ތެރެއިން  ބޯޑަށް އިންތިޚާބުކުރާނީ، ސިޓީ ކައުންސިލަ

ތެރެއިން   ރައީސުންގެ  ކައުންސިލްގެ  ެމންބަރާއި،   1އަތޮޅު                )އެކެއް( 
 )އެކެއް( ެމންބަރެވެ. 1ރަށު ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން 

ިއންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް  
 އިޢުލާނު ކުރުން 

އިންތިޚާބުވާ ކައުންސިލަރުން  ގައި    2020ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު   )ހ(  . 5
ގިނަވެގެން   ފެށިގެން،  ތާރީޚުން  ތެރޭގައި   5ހުވައިކުރާ  ދުވަހުގެ  )ފަހެއް( 

ގަވަރ ތެރެއިން  ންލޯކަލް  ކައުންސިލަރުންގެ  ބޯޑަށް  އޮތޯރިޓީގެ  ަމންޓް 
ީމހުންނަށް  އެދޭ  ކުރިަމތިލުަމށް  އިންތިޚާބަށް  ބާއްވާ  ހޮވުަމށް        ެމންބަރުން 

ކަން އާންުމކޮށް އަންގައި އިލެކްޝަންސް ކޮިމޝަނުން  އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިއްެޖ
 އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.

މި ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އިލެކްޝަންސް ކޮިމޝަނުން ކުރާ އިޢުލާނުގައި،   )ށ(   
 އަންނަނިވި ަމޢުލޫާމތު ހިމަނަންޖެހޭނެއެވެ.  

އިތުރު  (1)    އިންތިޚާބަކާބެހޭ  އެ  ކަާމއި،  އިންތިޚާބެއް  ކޮން  އެއީ 
 ؛ަމޢުލޫާމތު

 ؛އިންތިޚާބަށް ކުރިަމތިލުަމށް ދެވޭ ުމއްދަތު (2)   

 ؛އިންތިޚާބަށް ކުރިަމތިލާ މީހުންގައި ފުރިހަމަވާންެޖހޭ ޝަރުޠުތައް (3)   

ަމޢުލޫާމތުތަކާއި  (4)    ހުށަހަޅަންެޖހޭ  މީހުން  ކުރިަމތިލާ  އިންތިޚާބަށް 
 ؛ތަކެތީގެ ތަފުސީލު

ތަކެތި   ންތިޚާބަށް ކުރިަމތިލާ މީހުން ހުށަހަޅަންެޖހޭ ަމޢުލޫާމތުތަކާއިއި (5)   
 ؛ހުށަހަޅަންެޖހޭ ތަނާއި، ތާރީޚާއި، ވަގުތު
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ވޯޓު ނެގުން ބާއްވާ ތާރީޚާއި، ވޯޓު ނަގާ ގަޑިއާއި، އާންުމ އުސޫލެއްގެ  (6)   
 ؛ގޮތުން ވޯޓުނަގައި ނިންާމ ގަޑިއާއި، ވޯޓު ގުނަން ފަށާ ގަޑި

ކަނޑައަޅައިފައިވާ ތާރީޚާއި ވޯޓުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާނު ކުރުަމށް   (7)   
 ވަގުތު. 

މި ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އިލެކްޝަންސް ކޮިމޝަނުން ކުރާ އިޢުލާނުގައި،   )ނ(   
ގަވަރ ތެރެއިން  ންލޯކަލް  ކައުންސިލަރުންގެ  ބޯޑަށް  އޮތޯރިޓީގެ  ަމންޓް 

އެދޭ  ކުރިަމތިލުަމށް  އިންތިޚާބަށް  ބާއްވާ  ހޮވުަމށް  ެމންބަރުން 
ކައުންސިލަރުންނަށް، އެކަަމށް އެދި އިލެކްޝަންސް ކޮިމޝަނަށް ހުށަހެޅުަމށް،  

 )ފަހެއް( ދުވަހުގެ  ުމއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ. 5ގިނަވެގެން 

ގަވަރ . 6 ނަން ައނބުރާ ގެންދިުއން  ެމންބަރުން  ންލޯކަލް  ތެރެއިން  ކައުންސިލަރުންގެ  ބޯޑަށް  އޮތޯރިޓީގެ  ަމންޓް 
އިންތިޚާބަށް ކުރިަމތިލާ ކައުންސިލަރަކު އޭނާގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދަން  ހޮވުަމށް ބާއްވާ  

ނަންތައް  ކައުންސިލަރުންގެ  ކުރިަމތިލައިފައިވާ  އިންތިޚާބަށް  ބޭނުންވެއްެޖނަމަ، 
އަނބުރާ  ނަން  ީމހެއްގެ  އެ  ކުރިން  ކުރުުމގެ  އިޢުލާނު  ތަރުތީބުކޮށް  ގުރުއަތުލައި 

 ގެންދެވިދާނެއެވެ. 

މަންޓް އޮތޯރިޓީގެ  ން ލޯކަލް ގަވަރ
ބޯޑަށް ކަުއންސިލަރުންގެ ތެރެިއން  

މެންބަރުން ހޮވުމަށް ބާްއވާ  
ިއންތިޚާބުގަިއ ވޯޓު ފޮށި  

 ބަހަްއޓާނެ ތަންތަން 

ލޯކަލް ގަވަރަމންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށް ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން ެމންބަރުން ހޮވުަމށް   . 7
 ނަނިވި ތަންތަނުގައެވެ.  އަން ،ބާއްވާ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާނީ

 ؛ާމލެ ސިޓީ )ހ(   

 ؛އައްޑޫ ސިޓީ )ށ(   

 ؛ފުވައްުމލައް ސިޓީ )ނ(   

 ؛ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ )ރ(   

 ކޮންމެ އިދާރީ ދާއިރާއަކުން އިލެކްޝަންސް ކޮިމޝަނުން ކަނޑައަޅާ ރަށެއް.  )ބ(   
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އުސޫލުގެ   . 8 ވޯޓު ނަގާ ތާރީުޚ  ގެ    5މި  )ހ(  ާމއްދާގެ  ކޮިމޝަނުން ވަނަ  އިލެކްޝަންސް         ދަށުން 
ަމންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށް ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން  ން ކުރާ އިޢުލާނުގައި، ލޯކަލް ގަވަރ

ެމންބަރުން ހޮވުަމށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު ބޭއްވުަމށް ކަނޑައަޅާ ތާރީޚަކީ، އިންތިޚާބަށް 
)ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ ވަނަ ާމއްދާގެ    11ކުރިަމތިލާ ީމހުންގެ ނަންތައް، ިމ އުސޫލުގެ  

ދުވަހުން  އިޢުލާނުކުރާ  އަންގައި  އާންުމކޮށް  ކޮިމޝަނުން  އިލެކްޝަންސް  ަމތިން 
)ދޭއް( ދުވަހުގެ ުމއްދަތު އޮންނަގޮތަށް ކަނޑައެޅޭ ތާރީޚަކަށް  2ފެށިގެން، ަމދުވެގެން 

 ވާންޖެހޭނެއެވެ.  

މަންޓް އޮތޯރިޓީގެ  ން ލޯކަލް ގަވަރ
ބޯޑަށް ކަުއންސިލަރުންގެ ތެރެިއން  

މެންބަރުން ހޮވުމަށް ބާްއވާ  
ިއންތިޚާބަށް  ކުރިމަތިލެވޭނެ  

 ފަރާތްތަްއ

)ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާަމރުކަޒީ އުސޫލުން    2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު   . 9
( ވަނަ 4( ވަނަ ނަންބަރާއި، )3ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގެ )  59ހިންގުުމގެ ޤާނޫނު( ގެ  

ަމންޓް އޮތޯރިޓީގެ ން ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން، ލޯކަލް ގަވަރ( ވަނަ  5ނަންބަރާއި، )
އިންތިޚާބަށް   ބާއްވާ  ހޮވުަމށް  ެމންބަރުން  ތެރެއިން  ކައުންސިލަރުންގެ  ބޯޑަށް 

 ކުރިަމތިލުުމގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންވަނީ އަންނަނިވި ފަރާތްތަކަށެވެ. 

އިންތިޚާބުވެ، ހުވައިކޮށްފައިވާ ގައި    2020ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު   )ހ(   
 ؛ގެ ރައީސުންތަކުއަތޮޅު ކައުންސިލް

ގައި އިންތިޚާބުވެ، ހުވައިކޮށްފައިވާ   2020ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު   )ށ(   
 ؛ގެ ެމންބަރުންތަކުރަށު ކައުންސިލް

އިންތިޚާބުވެ، ހުވައިކޮށްފައިވާ ގައި    2020ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު   )ނ(   
 ގެ ެމންބަރުން. ތަކުސިޓީ ކައުންސިލް

މަންޓް އޮތޯރިޓީގެ  ން ލޯކަލް ގަވަރ
ބޯޑަށް ކަުއންސިލަރުންގެ ތެރެިއން  

މެންބަރުން ހޮވުމަށް ބާްއވާ  
ކުރިމަތިލުމަށް ެއދި  ިއންތިޚާބަށް  

 ހުށަހެޅުން 

އުސޫލުގެ   )ހ(  . 10 ގައި    5މި  )ހ(  ާމއްދާގެ  އިޢުލާނު، ވަނަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ަމންޓް އޮތޯރިޓީގެ ން ލޯކަލް ގަވަރ  އިލެކްޝަންސް ކޮިމޝަނުން އާންުމކުރުުމން، 

އިންތިޚާބަށް   ބާއްވާ  ހޮވުަމށް  ެމންބަރުން  ތެރެއިން  ކައުންސިލަރުންގެ  ބޯޑަށް 
ީމހުން،  އެދޭ  އެދި    ކުރިަމތިލުަމށް  ކޮިމޝަނަށް އެކަަމށް  އިލެކްޝަންސް 

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ގަވަރ )ށ(    ތެރެއިން  ންލޯކަލް  ކައުންސިލަރުންގެ  ބޯޑަށް  އޮތޯރިޓީގެ  ަމންޓް 
ެމންބަރުން ހޮވުަމށް ބާއްވާ އިންތިޚާބަށް ކުރިަމތިލުަމށް އެދޭ ކައުންސިލަރަކު  

 އެ ކަަމށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު، އަންނަނިވި ަމޢުލޫާމތު ހިަމނަންވާނެއެވެ. 
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 ؛އިންތިޚާބުވެފައިވާ ދާއިރާއާއި، ަމޤާުމ (1)   

 ؛ކުރިަމތިލާ ަމޤާުމ (2)   

 ؛ފުރިހަމަ ނަން (3)   

 ؛އުފަން ތާރީޚު (4)   

 ؛ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު (5)   

 ؛އެޑްރެސް އެނގޭގޮތަށް( ، ރަށާއި ،ދާއިމީ އެޑްރެސް )އަތޮޅާއި (6)   

)އަތޮޅާއި (7)    އެޑްރެސް  ދިރިއުޅޭ  އެޑްރެސް   ،ރަށާއި  ، ިމހާރު 
 ؛އެނގޭގޮތަށް(

 ؛އީ ެމއިލް އެޑްރެސް (8)   

އެދޭ (9)    ކުރިަމތިލުަމށް  އިލެކްޝަންސް ީމހާއަށް    އިންތިޚާބަށް 
ފޮނުވާނެ   ކޮިމޝަނުން އެންގުންތައް  ލިޔެކިއުާމއި  ފޮނުވަންެޖހޭ 

 ؛ރަސްމީ އެޑްރެސް

 ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު. (10)   

ގަވަރ )ނ(    ތެރެއިން  ންލޯކަލް  ކައުންސިލަރުންގެ  ބޯޑަށް  އޮތޯރިޓީގެ  ަމންޓް 
ހުށަހަޅާ   އެދޭީމހާ  ކުރިަމތިލުަމށް  އިންތިޚާބަށް  ބާއްވާ  ހޮވުަމށް  ެމންބަރުން 
ކޮިމޝަނަށް  އިލެކްޝަންސް  ތަކެތި  އަންނަނިވި  ަމޢުލޫާމތާއެކު 

 ޅަންވާނެއެވެ.ހުށަހަ

 ؛ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް (1)   

ފޯެމޓުގައި އެ ފޮޓޯގެ ސޮޕްޓް   JPEGޕާސްޕޯޓު ސައިޒުގެ ފޮޓޯއަކާއި،   (2)   
 ކޮޕީ. 



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                            169 ައދަދު:                             50 ލިުއމް: ވޮ

7 
 

ގަވަރ )ރ(    ތެރެއިން  ންލޯކަލް  ކައުންސިލަރުންގެ  ބޯޑަށް  އޮތޯރިޓީގެ  ަމންޓް 
ބާއްވާ   ހޮވުަމށް  ހުށަހަޅާނީ،  ެމންބަރުން  އެދި  ކުރިަމތިލުަމށް  އިންތިޚާބަށް 

 އެކަަމށް އިލެކްޝަންސް ކޮިމޝަނުން ކަނޑައަޅާ ފޯުމންނެވެ. 

މަންޓް އޮތޯރިޓީގެ  ން ލޯކަލް ގަވަރ
ބޯޑަށް ކަުއންސިލަރުންގެ ތެރެިއން  

މެންބަރުން ހޮވުމަށް ބާްއވާ  
ިއންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައިފަިއވާ  

 ކުރުން މީހުންގެ ނަން އިޢުލާނު  

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އިލެކްޝަންސް ކޮިމޝަނުން   5މި އުސޫލުގެ  )ހ(  . 11
ަމންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށް ކައުންސިލަރުންގެ  ން ކުރާ އިޢުލާނުގައި، ލޯކަލް ގަވަރ

ދީފައިވާ  ކުރިަމތިލާން  އިންތިޚާބަށް  ބާއްވާ  ހޮވުަމށް  ެމންބަރުން  ތެރެއިން 
)ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި،   3ގެން ގިނަވެގެން  ުމއްދަތު ހަަމވާ ތާރީޚުން ފެށި

އެންގުަމށް  ތަފުސީލު  ކެންޑިޑޭޓުންގެ  ކުރިަމތިލި  ޓަކައި،   އިންތިޚާބަށް 
އިޢުލާނުކޮށް، އާންުމކޮށް  ކޮިމޝަނުން  އިލެކްޝަންސް   އިލެކްޝަންސް 

 ޝާއިޢު ކުރަންވާނެއެވެ. އެ އިޢުލާނު  ކޮިމޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި 

ާމއްދާގެ   )ށ(    ކުރާއިރު، މި  އިޢުލާނު  ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް  )ހ( ގެ ދަށުން 
ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކުރާނީ، އިންތިޚާބަށް ކުރިަމތިލުުމގެ ޝަރުޠު  
ކޮިމޝަނުން   އިލެކްޝަންސް  ެމދުގައި  ީމހުންގެ  ފުރިހަަމވާ 

ގޮތް، ގުރުއަތުލައިގެންނެވެ. އަދި  ގުރުއަތުލައިގެން ނަންތައް ތަރުތީބުވެފައިވާ  
 އަންގާނެއެވެ. ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އިލެކްޝަންސް ކޮިމޝަނުން  

ވޯޓުލުމުގެ ަޙްއޤު ލިބިފަިއވާ  
ކަުއންސިލަރުންގެ މަޢުލޫމާތު  
ެއކުލެވޭ ލިސްޓުގެ ކޮޕީެއއް  

ިއންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައިފަިއވާ  
 ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ދޫކުރުން  

ގަވަރ . 12 ެމންބަރުން  ންލޯކަލް  ތެރެއިން  ކައުންސިލަރުންގެ  ބޯޑަށް  އޮތޯރިޓީގެ  ަމންޓް 
ވޯ އިންތިޚާބުގައި،  ބާއްވާ  ކައުންސިލަރުންގެ  ހޮވުަމށް  ލިބިފައިވާ  ޙައްޤު  ޓުލުުމގެ 

ަމޢުލޫާމތު އެކުލެވޭ ލިސްޓުގެ ކޮޕީއެއް، އިންތިޚާބަށް ކުރިަމތިލައިފައިވާ ފަރާތްތަކުން 
 އެކަަމށް އެދިއްެޖނަމަ، އިލެކްޝަންސް ކޮިމޝަނުން ދޫކުރަންވާނެއެވެ. 

ގަވަރ . 13 މޮނިޓަރރުން  ކައުންންލޯކަލް  ބޯޑަށް  އޮތޯރިޓީގެ  ެމންބަރުން  ަމންޓް  ތެރެއިން  ސިލަރުންގެ 
ގުނުުމގެ މަސައްކަތް ޮމނިޓަރކުރުަމށް   ހޮވުަމށް ބާއްވާ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުާމއި ވޯޓު 

ހަރަކާތްތެރިވެވޭނީ، ޯމލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮިމޝަނުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ 
ނަންބަރު   ޤާނޫނު  ސްޓޭޝަންތަކުންނާއި،  ަޖއްލާފަދަ  )ނޫސްަމ  78/47ރޭޑިއޯ/ޓީވީ 

ކޮންެމ   ަމަޖއްލާތަކުން،  ނޫސް  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  ދަށުން  ގެ  ޤާނޫނު(  ތަކެތީގެ 
ގިނަވެގެން   ަމރުކަޒަކަށް  ކޮންމެ  ވޯޓުލާ  އެގޮތުން  2ތަނަކުން،  ީމހަކަށެވެ.       )ދޭއް( 

ޮމނިޓަރުން އިންތިޚާބުގައި  ަމޢުލޫާމތު    ގެމި  ޮމނިޓަރުންގެ  ހަރަކާތްތެރިވާ  ގޮތުގައި 
 ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންވާނެއެވެ. އެ މީހުން ގެން ކޮިމޝަނަށް ފޮނުވައިއިލެކްޝަންސް
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ގަވަރ . 14 ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން  ެމންބަރުން  ންލޯކަލް  ތެރެއިން  ކައުންސިލަރުންގެ  ބޯޑަށް  އޮތޯރިޓީގެ  ަމންޓް 
          ހޮވުަމށް ބާއްވާ އިންތިޚާބުގައި ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވެސް ވޯޓު ނެގުން އޮންނަ ދުވަހު 
ބެލުަމށް،   ގޮތް  ނުހިނގާ  ހިނގާ  ކަންތައްތައް  ގުނުުމގެ  ވޯޓު  ނެގުާމއި،            ވޯޓު 
ަމޞްލަޙަތު ހިެމނޭ  ީމހެއްގެ  ވޯޓު ނެގުާމއި، ވޯޓު ގުނުުމގެ ކަންތައްތައް ހިނގާ އެ 

 )އެކެއް( ަމންދޫބަކު ޢައްޔަނު ކުރެވިދާނެއެވެ.  1ކޮންމެ ަމރުކަޒަކަށް 

ގަވަރ . 15 އޮބްޒާވަރުން  ެމންބަރުން  ންލޯކަލް  ތެރެއިން  ކައުންސިލަރުންގެ  ބޯޑަށް  އޮތޯރިޓީގެ  ަމންޓް 
ގޮތް   ނުހިނގާ  ހިނގާ  ކަންތައްތައް  އިންތިޚާބުގެ  އިންތިޚާބުގައި،  ބާއްވާ  ހޮވުަމށް 

ބޭނުންވާ   ބެލުަމށް ހަރަކާތްތެރިވާން  ގޮތުގައި  އޮބްޒާވަރުންގެ  އިންތިޚާބުގެ  ޓަކައި، 
އިލެކްޝަން ހުއްދަ ފަރާތްތަކަށް  ަމތިން  ގޮތެއްގެ  ކަނޑައަޅާ  ކޮިމޝަނުން  ސް 

 ދެވޭނެއެވެ. 

ވޯޓު ގުނުުމގައި ތިރީގައި ިމވާ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކަށް އޮންނަ ކޮންެމ ވޯޓަކީ،   . 16 ބާޠިލު ވޯޓު 
 ބާޠިލު ވޯޓެކެވެ. 

އެހެން   )ހ(    ނޫން  ވޯޓުކަރުދާސް  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ކޮިމޝަނުން  އިލެކްޝަންސް 
 ؛ކަރުދާހެއްގައި ދީފައިވާ ވޯޓު

 ؛ވޯޓުފައި ނުވާ އިއެއްވެސް ފާހަގައެއް ަޖހަ )ށ(   

ދިާމގައި  )ނ(    ނަާމ  ކެންޑިޑޭޓުންގެ  ގިނަ  އަދަދަށްވުރެ  ކުރަންެޖހޭ  އިންތިޚާބު 
 ؛ރަނގަޅު ފާހަގަ ަޖހައިފައި އޮންނަ ކޮންމެ ވޯޓެއް

ވޯޓު ދޭ ީމހާ ވޯޓު ދޭ ވަކި ކެންޑިޑޭޓެއް ކަށަވަރުކުރަން ނޭނގޭގޮތަށް ދީފައިވާ   )ރ(   
 ؛ވޯޓު

ނަާމ   )ބ(    އިތުރު  ކެންޑިޑޭޓެއްގެ  އިތުރުން،  ެޖހުުމގެ  ފާހަގަ  ރަނގަޅު  ދިާމގައި 
ނުވަތަ ކުރެހުެމއް    ،ނުވަތަ ލިޔުެމއް ލިޔެފައިވާ  ،އެހެން ފާހަގައެއް ަޖހައިފައިވާ

 ކުރަހައިފައިވާ ވޯޓު. 

ވޯޓުލާ ދުވަހު ވޯޓުލާ ަމރުކަޒުތަކުން ވޯޓުގެ ނަތީޖާ އިޢުލާނު ކުރުަމށްފަހު، އެ ނަތީާޖ،   . 17 ވަގުތީ ނަތީޖާ 
ަމރުކަޒަށް    ާމލެ ަމއި  ވޯޓާބެހޭ  ކޮިމޝަނުގެ  އިލެކްޝަންސް  ހުންނަ  ސިޓީގައި 
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ބިނާކޮށް،   ަމއްޗަށް  ނަތީާޖތަކުގެ  ަމރުކަޒުތަކުގެ  ވޯޓުލާ  އިލެކްޝަންސް  ފޮނުވުުމން، 
  އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.ކޮިމޝަނުން  ވަގުތީ ނަތީާޖ އެ ދުވަހު 

ރަސްމީ ނަތީޖާ، ދިވެހި  
ގެޒެޓުގައި  ސަރުކާރުގެ 

 ޝާއިޢުކުރަންޖެހޭ މުްއދަތު 

ގަވަރ . 18 ެމންބަރުން  ންލޯކަލް  ތެރެއިން  ކައުންސިލަރުންގެ  ބޯޑަށް  އޮތޯރިޓީގެ  ަމންޓް 
ވޯޓާބެހޭ  ކޮިމޝަނުގެ  އިލެކްޝަންސް  ނަތީޖާ  ވަގުތީ  އިންތިޚާބުގެ  ބާއްވާ      ހޮވުަމށް 

ަމރުކަޒުގައި އިޢުލާނުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން   )ތިނެއް( ދުވަހުގެ   3ގިނަވެގެން  ަމއި 
އިޢުލާނުކޮށް،  އާންުމކޮށް  ކޮިމޝަނުން  އިލެކްޝަންސް  ނަތީޖާ  ރަސްމީ  ތެރޭގައި 

 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި އެ ނަތީޖާ ޝާއިޢު ކުރަންވާނެއެވެ.

މަންޓް އޮތޯރިޓީގެ  ން ލޯކަލް ގަވަރ
ބޯޑަށް ކަުއންސިލަރުންގެ ތެރެިއން  

މެންބަރުން ހޮވުމަށް ބާްއވާ  
  ޚާބުގަިއ މެންބަރުން ހޮވޭ ިއންތި
 ގޮތް 

ގަވަރ . 19 ެމންބަރުން  ންލޯކަލް  ތެރެއިން  ކައުންސިލަރުންގެ  ބޯޑަށް  އޮތޯރިޓީގެ  ަމންޓް 
އިންތިޚާބު ބާއްވާ  އިންތިޚާބުވާނީހޮވުަމށް  ތެރެއިން  ކައުންސިލަރުންގެ        ،ގައި، ސިޓީ 

ލިބޭ  ވޯޓު  އަދަދެއްގެ  ގިނަ  އެންމެ  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ކުރިަމތިލި  ަމޤާަމށް  އެ 
ކެންޑިޑޭޓެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބުވާނީ، އެ ަމޤާަމށް  
ކުރިަމތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ވޯޓު ލިބޭ ކެންޑިޑޭޓެވެ. ރަށު 

ފަރާތްތަކުގެ ކައުންސިލަ ކުރިަމތިލި  ަމޤާަމށް  އެ  އިންތިޚާބުވާނީ،  ތެރެއިން  ރުންގެ 
 ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ވޯޓު ލިބޭ ކެންޑިޑޭޓެވެ.

ިއންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރެްއ  
 ބާްއވަންޖެހުން 

ގަވަރ . 20 ެމންބަރުން  ންލޯކަލް  ތެރެއިން  ކައުންސިލަރުންގެ  ބޯޑަށް  އޮތޯރިޓީގެ  ަމންޓް 
އިންތިޚާބުހޮވުަމށް   ވާދަކުރި ބާއްވާ  ތެރެއިން  ކައުންސިލަރުންގެ  ސިޓީ  ގައި، 

ވާދަކުރި  ތެރެއިން   ރައީސުންގެ  ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު  ކެންޑިޑޭޓުންނާއި، 
ކެންޑިޑޭޓުންނާއި، ރަށު ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން ވާދަކުރި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން  

ވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ކަުމގައި    އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ވޯޓު ލިބުނީ އެކަކަށް
ވާނަމަ، އެ އިންތިޚާބުގެ ރަސްީމ ނަތީާޖ އިޢުލާނުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން  

)ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ ަމޤާަމކަށް އެންެމ ގިނަ ވޯޓު ލިބިގެން އެއްވަރުވި   3
ދި އެ ަމޤާަމށް ކެންޑިޑޭޓަކު  ކެންޑިޑޭޓުންގެ ެމދުގައި ދެވަނަ ބުރެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ. އަ
 ހޮވެންދެން މި ގޮތުގެ ަމތިން ވޯޓު ނަގަުމން ދާންވާނެއެވެ. 

ގަވަރ . 21 ެއްއ ކެންޑިޑޭޓަކު ކުރިމަތިލުން  ތެރެއިން ންލޯކަލް  ކައުންސިލަރުންގެ  ބޯޑަށް  އޮތޯރިޓީގެ          ަމންޓް 
އިންތިޚާބު ބާއްވާ  ހޮވުަމށް  ކުރިަމތިލުަމށް  ގައި،  ެމންބަރުން  ދީފައިވާ  އިންތިޚާބަށް 

ހަަމވިއިރު ެމންބަރާއި،    ުމއްދަތު  ހޮވާ  ތެރެއިން  ކައުންސިލަރުންގެ           ސިޓީ 
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސުންގެ ތެރެއިން ހޮވާ ެމންބަރާއި، ރަށު ކައުންސިލަރުންގެ  
އެންެމ   ޝަރުޠުހަަމވާ  ކުރިަމތިލައިފައިވަނީ  ަމޤާަމށް  ެމންބަރުގެ  ހޮވާ  ތެރެއިން 
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އޭނާ އެ ަމޤާަމށް އިންތިޚާބުވީކަަމށް އިލެކްޝަންސް ކޮިމޝަނުން  ކައުންސިލަރެއްނަމަ،  
 އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.

ގަވަރ )ހ(  . 22 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން  ތެރެއިން  ންލޯކަލް  ކައުންސިލަރުންގެ  ބޯޑަށް  އޮތޯރިޓީގެ  ަމންޓް 
އިންތިޚާބު ބާއްވާ  ހޮވުަމށް  އިންތިޚާބުގެ   ެމންބަރުން  ހިނގަުމންދާއިރު، 

އެއްވެސް ކަަމކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޝަކުވާ 
 ހުށަހެޅޭނެ ނިޒާެމއް، އިލެކްޝަންސް ކޮިމޝަނުން ޤާއިމް ކުރަންވާނެއެވެ.

އިންތިޚާބަށް  މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަމއްސަލަތައް ބެލުަމށް،   )ށ(   
ކުރުާމއެކު،   އިޢުލާނު  ަމއްޗަށް    3ކުރިަމތިލުަމށް  ެމންބަރުންގެ  )ތިނެއް( 

 އެކުލެވޭ ކޮިމޓީއެއް، އިލެކްޝަންސް ކޮިމޝަނުން އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ. 

އިޢުލާނުކުރާ  )ނ(    ނަތީޖާ  ވަގުތީ  ޝަކުވާ،  ގުޅޭ  ނަތީާޖއާ  ވަގުތީ  އިންތިޚާބުގެ 
ފެށިގެން،   ާމއްދާގެ)ސައުވީ  24ވަގުތުން  ިމ  ތެރޭގައި،  ގަޑިއިރުގެ       ސް( 

 )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮިމޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

މި ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އިލެކްޝަންސް ކޮިމޝަނަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއަކާ  )ރ(   
ނިންިމ   ކޮިމޓީން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ށ(  ާމއްދާގެ  ިމ  ގުޅިގެން 

 ނުޖެހޭނަމަ، ނުވަތަ އިންތިޚާބުގެ ނަތީާޖއާެމދު ހިތްހަަމ  ނިންުމަމކާެމދު ހިތްހަަމ
އެ ަމއްސަލައާެމދު ގޮތެއް ނިންަމއިދިނުން އެދި  އެ ނިންުމން     ނުޖެހޭނަަމ،  

ފަރާތަކުން   24  ނިންާމތާ، އެ  ތެރޭގައި،  ގަޑިއިރުގެ  )ސައުވީސް( 
 ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

ގަވަރ . 23 ިއލުން ވޯޓު ކަރުދާސް ނައްތަ ެމންބަރުން  ންލޯކަލް  ތެރެއިން  ކައުންސިލަރުންގެ  ބޯޑަށް  އޮތޯރިޓީގެ  ަމންޓް 
)ސާދަ( ދުވަހުގެ    14ހޮވުަމށް ބާއްވާ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާނު ކުރާތާ  

ތެރޭގައި، އިންތިޚާބުގައި ބޭނުންކުރި ވޯޓު ކަރުދާސްތައް، އިލެކްޝަންސް ކޮިމޝަނުން  
 ނައްތައިލެވިދާނެއެވެ. 

ދިމާވާ ާޚްއޞަ ހާލަތާ ގުޅިގެން  
 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

އޮތް ނަަމވެސް،   . 24 ބަޔާންކޮށްފައި  ކުރުަމށް  ގޮތަކަށް  ވަކި  ކަެމއް  ވަކި  މި އުސޫލުގައި 
އެންެމހައި    19-ކޮވިޑް ކުރަންެޖހޭ  ގޮތުން  ރައްކައުތެރިވުުމގެ  ގުޅިގެން  ހާލަތާ  ގެ 

ަމތީން، ކަންތައްތައް   ގޮތެއްގެ  ނިންމާ  ކޮިމޝަނުން  އިލެކްޝަންސް         ކުރުުމގައި، 
 އެ ކަެމއް ކުރުަމށް މި އުސޫލު ހުރަހެއްނާޅައެވެ.
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މި ުއސޫލުގަިއ ނެތްކަމެްއ  
 ދިމާވުން 

އިލެކްޝަންސް   . 25 ނިންާމނީ  ކަެމއް  އެ  ދިާމވެއްެޖނަމަ،  ކަެމއް  ނެތް  އުސޫލުގައި  މި 
 ކޮިމޝަނުންނެވެ.

ދުވަސްތައް  . 26 މުްއދަތު ގުނުން  ބަންދު  ސަރުކާރު  ގުނުުމގައި  ުމއްދަތުތައް  ބުނެފައިވާ  އުސޫލުގައި  މި 
 ހިމެނޭނެއެވެ.

އުސޫލު   . 27 ން ފެށުން މި ުއސޫލަށް ޢަމަލުކުރަ ިމ  ގެޒެޓުގައި  ސަރުކާރުގެ  ދިވެހި  ފަށާނީ،  ޢަަމލުކުރަން  އުސޫލަށް  މި 
 ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. 
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