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 2020ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީައށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 

ހުށަހަޅާ ރަޖިސްޓަރީވުމަށް -އެހެން ތަނެއްގައި  ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރީ  ވޯޓުލާން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ތަން ނޫން 

 ބަލައިގަތުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު ފޯމު 

ގައި  2020އުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު ލޯކަލް ކަ

ލޯކަލް  ނިންމުމަށްފަހު ފަސްކުރެވިފައިވާ،ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް  ވީ 04އެޕްރީލު  2020ސްޓަރީވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ ރަޖި

ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ތަން ނޫްނ  ނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގައި ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި ައންހެ

ބޭއްވުމަށް ގައި  04އެޕްރީލު  2020އެކަންޏެވެ. ނަމަވެސް ފަރާތްތައް  އެހެން ތަނަކަށް ނުވަތަ ރަށަކަްށ ރަޖިސްޓަރީވާން އެދޭ 

ކުެގ އިންތިޚާބާއި އަންެހނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީެގ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަ ނިންމުމަށްފަުހ ފަސްކުރެވިފައިވާ

ރިސޯޓްތަކާއި ޖަލުތަކާއި މެލޭޝިއާ ުކއަލަލަންޕޫރު އަދި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލަންޑަންގައި ޯވޓުލާން  އިންތިޚާބުގައި

ންގެ ރަިޖސްޓަރީގައި އެމީހެއްގެ ވޯޓުލާަތނުގެ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުން ިމ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުިދނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންާވ މީހު

ނޫން ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާނީ އެމީހެއްގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް ހިމެނޭ ތަނުގައެވެ. އެހެންކަމުން މިހާރު ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ތަން 

 ރަންވާނެއެވެ.ތަނަކަށް ވޯޓުާލން ބޭނުްނނަމަ، ިމ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެމީހަކު ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކު

އެމީހަކު ވޯޓުދިނުމަށް ބޭުނންވާނަމަ، ވޯޓުނަގާ ދުވަހު އެީމހަކު މި އިންތިޚާުބގައި އަދި ދާއިމީ އެޑްރެސް ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި  

 ހުންނާނެ ަތނެއްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންވާނެއެވެ. 

 ފޯމު ޗެކްކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން  .1

ސްޓަރީވެފައިވާ ތަން ނޫން އެެހން ތަނެއްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމުގައި ގައި ވޯޓުލާން ރަޖިމި އިންތިޚާބު

 ކަންތައްތައް ތިރީގައި އެވަނީ އެވެ. 4އަދި ބަލައިގަތުމުގައި ބަލަން ެޖޭހ 

 

  ޖިސްޓަރީވާން ބޭނުންވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ރަ -ރީ  1.1

 ީރޭޝަން ފޯމެއް ރަޖިސްޓް-ލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރީއުޞޫޢުލޫމާތުތަކުގެ ތެރެއިްނ މިމަ ރަޖިސްޓަރީވާން ބޭނުންވާ ަފރާތުގެ-ރ

 .ތޯ ބެުލންއޮތް ނުކޮށްފުރިަހމަ މަޢުލޫމާތެއް ތަކުން ކުރެ ޙާލަެތއް ދިމާވާފަދަބާޠިލްވާނެ ޙާލަ
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 ހެކިންގެ މަޢުލޫމާތު   1.2

 
  ަބެލުން ކޮށްފައި ހުރިތޯ ހެކިންގެ މަޢުލޫމާތު ފުރިަހމައް( )ދޭ 2ފޯމުގެ ވެރިފަރާތް ނޫން އެހެން ަފރާތަކުން ފޯމު ހުށަހަޅާނަމ. 

  
 މަޢުލޫމާތު  ފޯމު ގެނައި ފަރާތުގެ އިޤްރާރު/ 1.3

 
 ްފޯމު ހުށަހަޅާނަަމ ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން/ އެފަދަ އެހެން މުއައްސަސާއަކުން  ފޯމުގެ ވެރިފަރާތް ނޫން ެއހެން ފަރާތަކުނ

 .ހަމަ ކޮށްފައި ހުރިތޯ ބެލުންފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާުތ ފުރި

 ްފޯމެވެ.)ދިހަެއއް(  10ގިނަވެގެން ހުށަހެޅޭނީ  އެއްފަހަރާ އަމިއްލަ ފަރުދަކަށ 

 ްޒިންމާވާގޮތަށް، އެތަނެއްގެ ރަސްމީ ސިޓީއަކާއެކު ފަހަރަކު  ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން މުއައްސަސާއަކުނ

ނޑުގެ ތައްއެތަނެއްހުށަހެޅޭނީ   ފޯމެވެ.)ސަތޭކަ(  100ޖަހާފައިވާ  ފޯމުގައި ގަ

 
 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ބޭނުމަށް  1.4

 
  ީފޯމު ގެނައި ފަރާތުގެ  ،ފޯމު ބަލައިގަްނނަ މުވަްއޒަފު އަކުން އެ އިާދރާއިންއިދާރާ ފޯމު ަބލައިގަންނަމިބައި ފުރިހަމަ ކުރާނ

ނުވަތަ ފޮޓޯޖެހި ޑްރައިވިންގ  ޕާސްޕޯޓް ކާޑު، ސްޕޯޓްޕާ  ،ލިޔުމުގެ )އައިޑީކާޑު ރަސްމީ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދޭކާކުކަން އަންގައި

 ރަސްމީ ލިޔުމުގެ  މުއްދަތު ހަމަނުވާ ކާކުކަން އަންގައިދޭގެނައި ފަރާތުގެ އަދި ފޯމު ބަލައިގެންނެވެ. އަސްލު ންސް(ލައިސެ

 ވާނެއެވެ.ހުށަހަޅަން ކޮޕީ ފޯމާއިއެކު (ޕާސްޕޯޓް ކާޑު ނުވަތަ ފޮޓޯޖެހި ޑްރައިވިންގ ލައިސެންސް، ޕާސްޕޯޓް ،އައިޑީކާޑު)

  ުއިނގިލީގެ ނިާޝން  ކޮށްޮސއިފޯމުގައި  ހުށަހަޅާ ވަގުުތ، ފޯމު ަބަލއިގަންނަ ފަރާތުގެ ޙާޟިރުގައި ފޯމުގެނައި ފަރާތުންފޯމ

 ފޯމުގައި ޖަހަން ވާނެއެވެ.

  ުއެ އިދާރާއެއްގެ  ގައިއެ ފޯމުތަކު ފޮނުވުމުގެ ކުރިން ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށްއެ އިދާރާއަކުން ބަލައިގަނެވުނު ފޯމުތައް އަތޮޅ

ނޑު ޖަހަންވާނެއެވެ.  ތައްގަ

  ުފޮނުވައި  ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށްކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ބަލައިަގނެޭވ ފޯމުތައް އެދުވަހެއްގެ ޮއފީސް ބަންދު ކުރުމުގެ ކުރިްނ އަތޮޅ

 ލިބުނުަކން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ. ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށްއަތޮޅު 

  ުހުރިހާ ފޯމެއް ދުވަުހން ދުވަހަްށ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުްނ ަކނޑައަޅާފައިވާ އީމެއިލްއަށް  ލިބޭ ފޯކަލް ޕޮއިންޓަްށ އަތޮޅ

 މެއިލް ކުރަންވާނެއެވެ.

  ަކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ބަލައިގަނެވޭ ފޯމުތައް އެދުވަހެއްގެ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ކޮންސިއުލޭޓް އޮފީސްތަކަށް ހުށަހަޅާ ފޯމެއްނަމ

ނޑައަޅާފައިވާ މެއިލްއަށް ފޮނުވަން ވާނެއެވެ.އޮފީސް ބަންދު ކުރުމުގެ ކު  ރިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަ
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 ާފޯމުތަކުެގ ލިސްޓެއް ފޮނުވަން ވާނެއެވެ. ފޯމުތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާއިރު ފޮނުވ 
 

 ވާނެ ޙާލަތްތައް ބާޠިލު ރަޖިސްޓަރީކުރަން ހުށަހެޅޭ ފޯމެއް -ރީ  .2
 

 ީވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނިފައިނުވުންގެ ނަން ތުރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދޭ ފަރާ-ރ.  

 ީރަޖިސްޓަރީވާން އެދޭ ފަރާތް ފުރަތަމަ ބުރު ވޯޓުލުން އޮްނނަ ދުވަހު ހުންނާނެ ަތން ފުރިހަމަކޮްށފައި ނެތުން-ރ. 

 ީއިނގިލީގެ ނިޝާން ނެުތންރަޖިސްޓަރީ ވާން އެދޭ ފަރާތުގެ -ރ.  

 ީރަަށކަށް ނުވުން ރަށަކީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވޯޓު ފޮށި ބަހަްއޓާ ތަން/ ސްޓަރީވުމަށް އެދޭ ތަން/ޖިރަ-ރ. 

 ީއައިޑީކާޑު) ހުަށހަޅާފައިނުވުން ލިޔެކިޔުމުގެ ކޮޕީކާކުކަްނ އަންގައިދޭ ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ހުށަހަޅާ ޯފމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ -ރ، 

 (ޖެހި ޑްރައިވިންގ ލައިސެންސް ޕާސްޕޯޓް ކާޑު ނުވަތަ ފޮޓޯ، ޕާސްޕޯޓް

 ީމުއްދަތު  .ލިޔުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވުން ކާކުކަން އަންގައިދޭ ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދޭ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ-ރ(

  ވާނަމަ(ދުވަހުގެ ކުރީ ތާރީޚެއްގައި މުއްދަތު ހަމަވެފައި  ގައި ސޮއި ކުރާފޯމުހަމަވެފައިކަމަށް ބަލާނީ 

 ެގެ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ސަރވިސް ގެ ދަށުގައިވާ ޖަލަކަްށ ަރޖިސްޓަރީ ކުރާނަމަ  ކްޝަނަލްމޯލްޑިވްސް ކަރ

ނޑު އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ގެ ދަށުގައިވާ ޖަލަކަށް ރަޖިސް ރީ ކުރާނަމަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ޓަތައްގަ

ނޑެއް ނެތުން   .ސަރވިސްގެ ތައްގަ

 ްއިނގިލީގެ ނިޝާން ނެުތން މަޢުލޫމާތާއިހެކިެވރީންގެ  ަފރާތަކުން ފޯމު ހުށަހަޅާނަމަ ފޯމުގެ ވެރިފަރާތް ނޫން އެހެނ. 

  ަމާތާއި އިނގިލީގެ ފުރިހަމަކުރަންެޖހޭ މަޢުލޫފޯމު ގެނައި ފަރާތުން ފޯމުގެ ވެރިފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ފޯމު ހުށަހަޅާނަމ

 .ނިޝާން ނެުތން

  ެވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީ ނެތުންން އަންގައިދޭ މުއްދަތު ހަމަނުކުކަކާފޯމު ހިފައިގެން އަންނަ ފަރާތުގ. 

  ީސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން މުއައްސަސާއަކުން ޒިންމާވާގޮތަށް، ހުށަހަޅާ ފޯެމއްނަމަ އެތަނެއްގެ ރަސްމ

ނޑު ފޯމުގައި ޖަހާފައި ނެތުންތައް ގެ އްއެތަނެ އެއް ނެތުން އަދިސިޓީ  .ގަ

 ޮނޑައަޅާަފއިވާ ފަރާތްތަކަށްމިޝަނަށް އިލެކްޝަންސް ކ އީމެއިލް  ނުަވތަ ފޯމް ަބލައިގަތުމަށް އިލެްކަޝންސް ކޮމިޝަނުން ކަ

 ހަޅާ ފޯމު.ނުވަތަ ފެކުހުން ހުށަ 

  ެަނންބަރު ނެތުންމޯބައިލް ފޯމުގެ ވެރިފަރާތް ނޫން އެހެން ަފރާތަކުން ފޯމު ހުށަހަޅާނަމަ ފޯމު ގެނައި ފަރާތާ ގުޅޭނ. 

 ޮއެހެން މުއައްސަސާއަކުން  އަމިއްލަ ފަރާތަކުން/ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން/މިޝަނުން ބޭުނންވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، އިލެކްޝަންސް ކ

 ޓަރީވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްރަޖިސް-މުގައިާވ މަޢުލޫމަތުތަކަކީ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތުތޯ ކަށަވަރުކުރުމަށް ރީޒިންމާވާގޮތަށް ހުށަހަޅާ ފޯ

 .ބަރަށް ގުޅައިންގެން ކަށަވަރު ނުކުރެވުންަނން ފޯމު ގެނައި ފަރާތުގެއެ ނުވަތަ

******************* 


