`

އށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2020
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ ަ

ވޯޓުލާން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ތަން ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރީ-ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ހުށަހަޅާ
ފޯމު ބަލައިގަތުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު  2020ގައި
ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ  2020އެޕްރީލު  04ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ނިންމުމަށްފަހު ފަސްކުރެވިފައިވާ ،ލޯކަލް
ނ
އ ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ތަން ނޫ ް
އންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގަ ި
ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި ަ
ށ ރަޖިސްޓަރީވާން އެދޭ ފަރާތްތައް އެކަންޏެވެ .ނަމަވެސް  2020އެޕްރީލު  04ގައި ބޭއްވުމަށް
އެހެން ތަނަކަށް ނުވަތަ ރަށަކަ ް
ގ
ހނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ެ
ގ އިންތިޚާބާއި އަން ެ
ހ ފަސްކުރެވިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކު ެ
ނިންމުމަށްފަ ު
އިންތިޚާބުގައި

ރިސޯޓްތަކާއި

ޖަލުތަކާއި

މެލޭޝިއާ

ކއަލަލަންޕޫރު
ު

އަދި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ

ލަންޑަންގައި

ވޓުލާން
ޯ

ތނުގެ
ޖސްޓަރީގައި އެމީހެއްގެ ވޯޓުލާ ަ
ވ މީހުންގެ ރަ ި
ދނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެން ާ
މ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ި
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުން ި
ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާނީ އެމީހެއްގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް ހިމެނޭ ތަނުގައެވެ .އެހެންކަމުން މިހާރު ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ތަން ނޫން
މ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެމީހަކު ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންވާނެއެވެ.
ނނަމަި ،
ލން ބޭނު ް
ތަނަކަށް ވޯޓު ާ
މހަކު
ނންވާނަމަ ،ވޯޓުނަގާ ދުވަހު އެ ީ
ބގައި އެމީހަކު ވޯޓުދިނުމަށް ބޭ ު
އަދި ދާއިމީ އެޑްރެސް ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި މި އިންތިޚާ ު
ތނެއްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންވާނެއެވެ.
ހުންނާނެ ަ

 .1ފޯމު ޗެކްކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން
ހން ތަނެއްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމުގައި
މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ތަން ނޫން އެ ެ
ހ  4ކަންތައްތައް ތިރީގައި އެވަނީ އެވެ.
ޖ ޭ
އަދި ބަލައިގަތުމުގައި ބަލަން ެ

 1.1ރީ-ރަޖިސްޓަރީވާން ބޭނުންވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު


ނ މިއުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމެއް
ފރާތުގެ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ތެރެއި ް
ރީ-ރަޖިސްޓަރީވާން ބޭނުންވާ ަ
ލން.
ހމަނުކޮށް އޮތްތޯ ބެ ު
ތއް ދިމާވާފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ފުރި ަ
ބާޠިލްވާނެ ޙާލަތަކުން ކުރެ ޙާލަ ެ
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 1.2ހެކިންގެ މަޢުލޫމާތު


ހމަ ކޮށްފައި ހުރިތޯ ބެލުން.
ފރާތަކުން ފޯމު ހުށަހަޅާނަމަ ( 2ދޭއް) ހެކިންގެ މަޢުލޫމާތު ފުރި ަ
ފޯމުގެ ވެރިފަރާތް ނޫން އެހެން ަ

 1.3ފޯމު ގެނައި ފަރާތުގެ އިޤްރާރު /މަޢުލޫމާތު


މ
އހެން ފަރާތަކުން ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން /އެފަދަ އެހެން މުއައްސަސާއަކުން ފޯމު ހުށަހަޅާނަ ަ
ފޯމުގެ ވެރިފަރާތް ނޫން ެ
ތ ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ހުރިތޯ ބެލުން.
ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާ ު



އއް) ފޯމެވެ.
އަމިއްލަ ފަރުދަކަށް އެއްފަހަރާ ގިނަވެގެން ހުށަހެޅޭނީ ( 10ދިހަ ެ



ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން މުއައްސަސާއަކުން ޒިންމާވާގޮތަށް ،އެތަނެއްގެ ރަސްމީ ސިޓީއަކާއެކު ފަހަރަކު
ހުށަހެޅޭނީ އެތަނެއްގެ ތައްގަނޑު ފޯމުގައި ޖަހާފައިވާ ( 100ސަތޭކަ) ފޯމެވެ.

 1.4އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ބޭނުމަށް


އޒަފު ،ފޯމު ގެނައި ފަރާތުގެ
ނނަ މުވަ ް
ދރާއިން ފޯމު ބަލައިގަ ް
ބލައިގަންނަ އިދާރާއަކުން އެ އި ާ
މިބައި ފުރިހަމަ ކުރާނީ ފޯމު ަ
ކާކުކަން އަންގައިދޭ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ރަސްމީ ލިޔުމުގެ (އައިޑީކާޑު ،ޕާސްޕޯޓް ،ޕާސްޕޯޓް ކާޑު ނުވަތަ ފޮޓޯޖެހި ޑްރައިވިންގ
ލައިސެންސް) އަސްލު ބަލައިގެންނެވެ .އަދި ފޯމުގެނައި ފަރާތުގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ރަސްމީ ލިޔުމުގެ
(އައިޑީކާޑު ،ޕާސްޕޯޓް ،ޕާސްޕޯޓް ކާޑު ނުވަތަ ފޮޓޯޖެހި ޑްރައިވިންގ ލައިސެންސް) ކޮޕީ ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.



ޝން
ސއިކޮށް އިނގިލީގެ ނި ާ
ލއިގަންނަ ފަރާތުގެ ޙާޟިރުގައި ފޯމުގެނައި ފަރާތުން ފޯމުގައި ޮ
ބ ަ
ފޯމު ހުށަހަޅާ ވަގުތު ،ފޯމު ަ
ފޯމުގައި ޖަހަން ވާނެއެވެ.



އެ އިދާރާއަކުން ބަލައިގަނެވުނު ފޯމުތައް އަތޮޅު ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށް ފޮނުވުމުގެ ކުރިން އެ ފޯމުތަކުގައި އެ އިދާރާއެއްގެ
ތައްގަނޑު ޖަހަންވާނެއެވެ.



ނ އަތޮޅު ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށް ފޮނުވައި
އފީސް ބަންދު ކުރުމުގެ ކުރި ް
ވ ފޯމުތައް އެދުވަހެއްގެ ޮ
ގނެ ޭ
ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ބަލައި ަ
ކން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.
އަތޮޅު ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށް ލިބުނު ަ



ނ ކަނޑައަޅާފައިވާ އީމެއިލްއަށް
ށ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނު ް
ހން ދުވަހަ ް
ބ ހުރިހާ ފޯމެއް ދުވަ ު
ށ ލި ޭ
އަތޮޅު ފޯކަލް ޕޮއިންޓަ ް
މެއިލް ކުރަންވާނެއެވެ.



ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ކޮންސިއުލޭޓް އޮފީސްތަކަށް ހުށަހަޅާ ފޯމެއްނަމަ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ބަލައިގަނެވޭ ފޯމުތައް އެދުވަހެއްގެ
އޮފީސް ބަންދު ކުރުމުގެ ކުރިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މެއިލްއަށް ފޮނުވަން ވާނެއެވެ.
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ގ ލިސްޓެއް ފޮނުވަން ވާނެއެވެ.
ފޯމުތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާއިރު ފޮނުވާ ފޯމުތަކު ެ

 .2ރީ-ރަޖިސްޓަރީކުރަން ހުށަހެޅޭ ފޯމެއް ބާޠިލުވާނެ ޙާލަތްތައް


ރީ-ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ނަން ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނިފައިނުވުން.



ށފައި ނެތުން.
ތން ފުރިހަމަކޮ ް
ނނަ ދުވަހު ހުންނާނެ ަ
ރީ-ރަޖިސްޓަރީވާން އެދޭ ފަރާތް ފުރަތަމަ ބުރު ވޯޓުލުން އޮ ް



ތން.
ރީ-ރަޖިސްޓަރީ ވާން އެދޭ ފަރާތުގެ އިނގިލީގެ ނިޝާން ނެ ު



ށކަށް ނުވުން.
އޓާ ތަން /ރަ ަ
ރީ-ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދޭ ތަން /ރަށަކީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވޯޓު ފޮށި ބަހަ ް



ށހަޅާފައިނުވުން (އައިޑީކާޑު،
ނ އަންގައިދޭ ލިޔެކިޔުމުގެ ކޮޕީ ހު ަ
ފމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކާކުކަ ް
ރީ-ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ހުށަހަޅާ ޯ
ޕާސްޕޯޓް ،ޕާސްޕޯޓް ކާޑު ނުވަތަ ފޮޓޯ ޖެހި ޑްރައިވިންގ ލައިސެންސް)



ރީ-ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދޭ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވުން( .މުއްދަތު
ހަމަވެފައިކަމަށް ބަލާނީ ފޯމުގައި ސޮއި ކުރާ ދުވަހުގެ ކުރީ ތާރީޚެއްގައި މުއްދަތު ހަމަވެފައި ވާނަމަ)



ރޖިސްޓަރީ ކުރާނަމަ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގެ
ށ ަ
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގެ ދަށުގައިވާ ޖަލަކަ ް
ތައްގަނޑު އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ގެ ދަށުގައިވާ ޖަލަކަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާނަމަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ސަރވިސްގެ ތައްގަނޑެއް ނެތުން.



ތން.
ވރީންގެ މަޢުލޫމާތާއި އިނގިލީގެ ނިޝާން ނެ ު
ފރާތަކުން ފޯމު ހުށަހަޅާނަމަ ހެކި ެ
ފޯމުގެ ވެރިފަރާތް ނޫން އެހެން ަ



ޖހޭ މަޢުލޫމާތާއި އިނގިލީގެ
ފޯމުގެ ވެރިފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ފޯމު ހުށަހަޅާނަމަ ފޯމު ގެނައި ފަރާތުން ފުރިހަމަކުރަން ެ
ތން.
ނިޝާން ނެ ު



ފޯމު ހިފައިގެން އަންނަ ފަރާތުގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީ ނެތުން.



މއްނަމަ އެތަނެއްގެ ރަސްމީ
ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން މުއައްސަސާއަކުން ޒިންމާވާގޮތަށް ،ހުށަހަޅާ ފޯ ެ
ގ ތައްގަނޑު ފޯމުގައި ޖަހާފައި ނެތުން.
ސިޓީއެއް ނެތުން އަދި އެތަނެއް ެ



ފއިވާ ފަރާތްތަކަށް އީމެއިލް
ޝންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ަ
ކ ަ
ބލައިގަތުމަށް އިލެ ް
ވތަ ފޯމް ަ
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ނު ަ
ށހަޅާ ފޯމު.
ނުވަތަ ފެކުހުން ހު ަ



ނންބަރު ނެތުން.
ފރާތަކުން ފޯމު ހުށަހަޅާނަމަ ފޯމު ގެނައި ފަރާތާ ގުޅޭނެ މޯބައިލް ަ
ފޯމުގެ ވެރިފަރާތް ނޫން އެހެން ަ



ނންވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ،އަމިއްލަ ފަރާތަކުން /ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން /އެހެން މުއައްސަސާއަކުން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބޭ ު
ވ މަޢުލޫމަތުތަކަކީ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތުތޯ ކަށަވަރުކުރުމަށް ރީ-ރަޖިސްޓަރީވާން ބޭނުންވާ ފަރާތް
ޒިންމާވާގޮތަށް ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ާ
ނންބަރަށް ގުޅައިންގެން ކަށަވަރު ނުކުރެވުން.
ނުވަތަ އެފޯމު ގެނައި ފަރާތުގެ ަ
*******************
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