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 2020 އި އަންހ ނުންގ  ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގ  އިންތިޚާބު އިންތިޚާބާ  ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގ  

 ލު ޞ  ގޮތުގ  އު  ނ  އިގަތުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ހުށަހ ޅޭ ޝަކުވާ ބަލަ ގު ލިބިފައިވާ މީހުންގ  ރަޖިސްޓަރީއަށް ވޯޓު ދިނުމުގ  ޙައް 
 

ިއ ިސާޔސީ ތީގ  ކޮންމ  ދިވ ހި ރައްޔިތަކަށާއަހަރުން މަ )ައށާރަ( 18ޝަކުވާ ހުށަހ ުޅމުގ  ފުރުަޞތު  ރަޖިސްޓަރީއަށް .1

 ޕާޓީތަކަށް ލިބިގ ްނވ އ ވ . 

 ކުރަންވާނ އ ވ . ކޮށްފައިވޭތޯ ޗ ކް ފޯމު ފުރިހަމަ ަބަލއިގަތުމުގ  ކުރިން ޝަކުވާ ފޯމު ހުށަހ ޅޭ ޝަކުވާރަޖިސްޓަރީއަށް  .2

 ރަޖިސްޓަރީއަށް ހުށަހ ޅޭ ޝަކުވާ ފޯމާއ ކު އަންަނނިވި ތަކ ތި ހުަށަހޅާފައިވޭތޯ ބަލަންވާނ އ ވ . .3

 ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަާރތަކީ ޝަކުވާ ނިސްަބތްވާ ފަރާތްނަމަ.؛

 .އައިޑީާކޑު ކޮޕީސަްއޙަ ޝަކުވާ ހުށަަހޅާ ފަރާތުގ  )ހ(    

 .ކޮޕީ( ގ ރީޞައްޙަކަްނ ސާބިތުާވނ  ރަސްމީ ިލޔުމ އް )އައިޑީކާޑު ކޮޕީ ުނވަތަ ގޭގ  ރަޖިސްޓަޝަކުވާގ  )ށ(    

 ޝަކުވާ ނިސަްބތްވާ ފަރާތް ނ ން ނަމަ؛ޝަކުވާ ހުށަހަަޅނީ 

 .އައިޑީާކޑު ކޮޕީސަްއޙަ ޝަކުވާ ހުށަަހޅާ ފަރާތުގ  )ހ(    

ތ އްނަމަ މަރު ފޯމު ނުވަތަ )ނިޔާވ ފައިާވ ފަރާ އޮްތނަމަ، އ  ލިޔުމ އް ިލޔުމ އް ނ ޙަކަން ސާބިތުޮކށްދ ވޭޝަކުވާގ  ޞައް)ށ(    

 .ރީ ކޮޕީ ނުވަތަ ނިޔާވ ފައިވާކަން އަންގައިދޭ ކައުންސިލް އިދާރާގ  ލިޔުމ އް(ޓަރަޖިސް  ގޭގ 

 ށަހ ޅި ސަަބބު:ޝަކުވާ ހު

 ޖަހާފައިވުްނ.( ) ާފހަގަ ަސބަުބތަކުގ  ތ ރ އިން ސަބަބ އްގައި)ހ.( މި ބައިގ  

 

ނ ން އ ހ ން މީހަުކ  ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތްބައި ުފރިހަމަކުރާނީ  "ފަރާތުގ  މަޢުލ މާތު ހުަށަހޅާ މުޝަކުާވ ފޯ"ފޯމުގައިވާ  .4

 .ާޅނަމައ ވ  ހަމ ދުވ ރިކޮށް ފޯމު ހުށަ

މުވައްޒަފުގ  "ަޝކުވާ ބަލައިގަތް ގައި ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމަށް ފަހު ފޯމުގ  "އިލ ކްޝަންސް ކޮމިޝަުނގ  ބޭނުމަށް" މިބައި .5

ފޯކަލް ޕޮއިންޓު ފުރިހަމަ  ނުަވތަ ނަން"، "އަިއޑީކާޑު ަނންބަުރ"، "ސޮިއ"، އަދި "ތާރީްޚ"ފޯުމ ބަލައިގަންނަ މުވައްޒަފު

 ކުރަންވާނ އ ވ .

ބަލައިގަނ ވުނު ޝަކުވާ ، ލިޔ ިކޔުްނަތކާއ ކު()ޯފމާއ ކު ހުށަހަޅާ  ޝަކުވާ ފޯމުތައް ކޮންމ  ދުވަހަކު އ ރަށަކުން ބަަލއިގަނ ވުނު .6
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ސްކޭންކުރުމަށްފަހު ރަށު ކައުންސިލް އިދާރާއިްނ ، ގ  ތައްަގނޑު ޖަހައިރަުށ ކައުންސިލް އިދާރާ ފޯމުތަކުގ  ލިްސޓަކާއިއ ކު

 އަތޮޅު ކައުްނސިލްގ  އިދާރާއަށް ދުވަުހން ދުވަހަށް ފޮނުވަންވާނ އ ވ .

 އިލ ކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް )ފޯމާއ ކު ހުށަހަޅާ ލިޔ ކިުޔންތަކާއ ކު( ތައްމުކައުންސިލްގ  އިދާރާއިން ފޯ  / ސިޓީ އަދި އަތޮޅު  .7

 ފޮނުަވންވާނ އ ވ . ދުވަހުން ދުވަހަށް

ގ  ކުރިން އިލ ކްޝަންސް  17:30އ ދުވަހ އްގ  ފޯމުތައް  ފޮނުވާ  ިއލ ކްޝަންސް ކޮމިޝަަނށްކައުްނސިލުން  / ސިޓީއަތޮޅު .8

ކޮމިޝަނަށް އ  ފޯމުތައް ލިބުުނތޯ  ،ށް ފ ކްސްޮކށް ރަނުވަތަ ފ ްކސް ނަންބަނުވައި، އީމ އިލް އ ޑްރަހަށް ފޮކޮމިޝަނުން އަންގާ 

  ކަށަވަރުކުރަން ވާނ އ ވ .

އިލ ކްަޝންސް އި ލިބިފައި ނުާވނަމަ އ ކަންވ ސް އީމ އިލް ނުަވތަ ފ ކްސްއަކުން ޝަކުވާ ހުށަަހޅާ ފޯމ އް އ ުދވަހ އްގަ .9

 އަންގަންވާނ އ ވ .ކޮމިޝަނަށް 

 އ ވ .”Listah hushahelhunu shakuvaa“  ޖަާހނީމިކަމާ ގުޅިގ ން ފޮނުވާ އީމ އިލްަތކުގައި ސަބްޖ ކްޓަކަށް  .11

 ޝަކުވާ ފޯމު އިލ ކްޝަްނސް ކޮމިޝަނަށް ލިބުުމން، ފޯމުގަިއ އ އްވ ސް މައްސަލައ އްާވނަމަ އިސްލާހު ކުރުމަށް ފޯކަލް  .11

 ންގަންާވނ އ ވ .އަ އިލ ކްޝަންސް ކޮިމޝަނުން ޕޮއިންޓަށް

ގ  ބަހ އް ހޯދުމަށް  ( ޑީ.އ ން.އާރުޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްޭރޝަން )ސައްޙަ ފޯމުަތކާ މ ދު ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ  .12

ދުވަސް ތ ރޭގައި  )ތިނ އް( 3 ލިބޭތާފޯމު އިލ ކްޝަންްސ ކޮމިޝަނަށް  ިސޓީއަކުްނ އ ދުމަށްފަހު، އަށްޑީ.އ ން.އާރް 

 އަންގަންވާނ އ ވ . ލިޔުމުން  ޕޮއިންޓް މ ދުވ ރިކޮށް ފޯަކލްހުށައ ޅި ފަރާތަށް  ޝަކުވާ ައށް ފޮނުވާފައިވާކަން ޑީ.އ ން.އާރް

 -ވާ ޝަކުވާތަކުގ  ޖަވާބު ލިބުމުން:އަށް ފޮނުވާފައި ޑީ.އ ން.އާރް .13

I.  ުހުަށހ ޅި ފަރާތްތަކަށް ޝަކުވާމ ދުވ ރިކޮށް  ފޯަކްލ ޕޮއިންޓްރަޖިސްޓަރީއަށް ގ ނ ވ ންހުރި އިސްލާުޙތައް ގ ނައުމަށްފަހ 

 .އ ންގުން ލިޔުމުން އ ކަން

II.  ްލިޔުމުން ހުށަހ ޅި ަފރާތްތަކަށް  ޝަކުވާމ ދުވ ރިކޮށް  ފޯކަލް ޕޮއިންޓް ސަބަބާއ ކުރަޖިސްޓަރީއަށް ނުގ ނ ވޭ ބަދަލުަތއ

 .އ ންގުން

ަޝކުވާ ހުށަހ ޅުމަށް ދ ުވނު މުއްދަތުގ  ތ ރޭގައި ހުށަހ ުޅނު  ރަޖިސްޓަރީއަށްގ  މީހުން ނުމުގ  ޙައްޤު ލިބިފައިވާ ވޯޓު ދި .14

 ރަޖިސްޓަރީއަށް  އ  ގ ނ ުވނު ބަދަލުތައް ދިވ ހި ސަުރކާރުގ  ގ ޒ ޓުގައި ާޝއިޢު ކުރުމަށްފަހު ޝަކުވާތަކުގ  މައްޗަށް ބިނާކޮށް

 .ހުޅުވާލުންފުރުޞަތު ޅުމަށް ހ ހުށަ  ޝަކުވާ


