ރަށުކައުންސިލުގެ

 11ވަނަ ދެލިކޮޕީ

ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު1:

ނ
ނ ް
ފއި ަ
ތަޢާރު ާ

)(15.06.2006

.1

މިއީ ރަށްރަށުގެ ރަށުކައުންސިލަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދެވެ .މިގަވާއިދަށް
ކިޔާނީ " ރަށުކައުންސިލު އިންތިޚާބުކުރު◌ުމާބެހޭ ގަވާއިދު" މިފަދައިންނެވެ.

އ
އވުމާ ި
އިންތިޚާބު ބޭ ް
ބބެހޭ ކޮމެޓީ ޢައްޔަން
އިންތިޚާ◌ާ ާ

.2

)ހ(

ރަށު ކައުންސިލުގެ އުމުރު ހަމަވުމުގެ  30ދުވަސްކުރިން ރަށު◌ުގެ ރައްޔިތުންގެ
މެދުގައި ނަގާ ސިއްރު ވޯޓަކުން އާ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުން އިންތިޚާބުކޮށް

ނ
ކުރު ް

ނިންމަންވާނެ އެވެ .އަދި މި އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށްޓަކައި ވޯޓުނަގާ ދުވަސް،
ނ
ވޯޓުނެގުމުގެ މަދުވެގެން  7ދުވަސް ކުރިން އިންތިޚާބާ ބެހޭ ކޮމެޓީ އިން އިޢުލާ ް
ކުރަންވާނެ އެވެ.
)ށ(

އިންތިޚާބު ބޭއްވުމުގެ  60ދުވަސް ކުރިން އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމެޓީއެއް ކޮމިޝަނަރ
ޔއެކު އަތޮޅުވެރިޔާ އައްޔަންކުރަން ވާނެ އެވެ .މި
އޮފް އިލެކްޝަންސްގެ ލަފަ ާ
ކޮމެޓީއަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރާނީ ތިރީގައި މިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
1.

 1000ން ފެށިގެން ދަށުގެ މީހުންގެ އާބާދީ ހިމެނޭ ރަށްރަށުން 3
މެންބަރުން

)ނ(

2.

 1001ން  5000އާ ދެމެދުގެ އާބާދީ ހިމެނޭ ރަށްރަށުން  5މެންބަރުން

3.

 5001ން  10000އާ ދެމެދުގެ އާބާދީ ހިމެނޭ ރަށްރަށުން  7މެންބަރުން

4.

 10001ން މަތީ އާބާދީ ހިމެނޭ ރަށްރަށުން  9މެންބަރުން

އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމެޓީގައި އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައިފައިވާ އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު،
ނުވަތަ އެއިން މީހެއްގެ މަންމަ ،ބައްޕަ ،ނުވަތަ އަން◌tބަކު ،ފިރިއަކު ،ދަރިއަކު
ހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވެ.

)ރ(

ޓ
މި އިންތިޚާބު ހިންގައި ބަލަހައްޓާނީ މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބުނެފައިވާ ކޮމެ ީ
އިންނެވެ .އަދި ވޯޓުނެގުމާއި ވޯޓުގުނުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ މީހުން އަތޮޅުވެރިޔާގެ
މަޝްވަރާއާއެކު ޢައްޔަންކުރާނީ ވެސް މި ކޮމިޓީ އިންނެވެ.

)ބ(

Page

އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމެޓީ

ދެމިއޮންނާނީ،

ކޮމެޓީ އައްޔަންކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން
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ވޯޓުނަގައި ނިމުމަށްފަހު އިތުރު  20ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ .ރަށުކައުންސިލަށް
ގ
ހޮވަންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު ހަމަނުވެގެން ،މި ގަވާއިދުގެ  16ވަނަ މާއްދާ ެ
)ނ( ގައިވާގޮތުގެ މަތިން އިންތިޚާބު ބާއްވަން އިޢުލާންކުރާނަމަ ،ކޮމެޓީގެ މުއްދަތު
ބަލާނީ އެ ވޯޓުނަގާ ދުވަހުން ފެށިގެން  20ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.
)ޅ(

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ބާއްވާ ފުރަތަމަ އިންތިޚާބު ބާއްވާ ތާރީޚު
އކު
ކޮމިޝަނަރ އޮފް އިލެކްޝަންސްގެ ލަފަޔާ ެ

ނ
ކަނޑައަޅާ ީ

ސ
ލ ް
މިނިސްޓަރ އޮފް އެޓޮ ް

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ނުވަތަ އެމިނިސްޓްރީ އެވަގުތަކު ހިންގުމާ◌ާ ހަވާލުވހުރި◌ި އެންމެ
އިސް މީހެކެވެ.
ދނުމުގެ ހައްޤު
ވޯޓު ި

.3

މށް
އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލު ަ

.4

ނ
ހ ް
ނވާމީ ު
ލިބިގެ ް

)ހ(

މި ގަވާއިދުގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި
ވޯޓުދިނުމުގެ

ލިބިގެންވާ

ހައްޤު

ބުނެފައިވާ ކޮމެޓީ އިން އެރަށުގައި ތިބި

މީހުންގެ

ރަޖިސްޓަރީއެއް

ވޯޓި◌ިންގ

ނ
ހެދުމަށްޓަކައި އިންތިޚާބު ބޭއްވުމުގެ  45ދުވަސް ކުރިން ވޯޓުލާން އެދޭމީ◌ީހު ް
ރަށުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އިޢުލާންކުރަން ވާނެ އެވެ .މި
ގޮތުން އިޢުލާނު ކުރާއިރު

30

ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް

ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދޭންވާނެ

އެވެ.
)ށ(

މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާން އެދޭ ކޮންމެ މީހަކު ރަށުކައުންސިލުގެ އިދާރާގައި
ރަޖިސްޓަރީކުރަން

ވާނެ

އަދި

އެވެ.

ކޮންމެ

ރަޖިސްޓަރީކުރާ

ށ
މީހަކަ ް

ރަޖިސްޓަރީކުރިކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަންވާނެ އެވެ.
)ނ(

ވޯލުމުގެ  15ދުވަސްކުރިން ވޯޓިންގ ރަޖިސްޓަރީ ބަ◌ަލަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް
ބެލޭނެ އިންތިޒާމު އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމިޓީ އިން◌ް ހަމަޖައްސަންވާނެ އެވެ.

)(r

ވޯޓިންގ ރަޖިސްޓަރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ތިރީގައި މިވާ
ސިފަތައް

ހުރި

ކޮންމެ

މީހަކަށް

މި

އިންތިޚާބުގައި

ވޯޓުދިނުމުގެ

ޤ
ހައް ު

ލިބިގެންވެއެވެ.
.1

އެ ރަށެއްގެ ރައްޔިތަކު ކަމުގައި ވުން

.2

ބުއްދި ހަމަޔަށް ހުރުން

.3

މީލާދީގޮތުން އުމުރުން ) 18އަށާރަ( އަހަރު ފުރިފައިވުން

.4

ނދެއްގައިވާ
ޝަރީޢަތުގެ ޙުކުމެއްގެ މަތިން ބަންދެއްގައިވާ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ބަ ް
މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން

ނ
ނ ކުރު ް
އިޢުލާ ު

ރަށުކައުންސިލުގެ އުމުރު ހަމަވުމުގެ  90ދުވަސް ކުރިން އާ ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލާން އެދޭ
މީހުން ހޯދުމަށް އިޢުލާނު ކުރަންވާނެ އެވެ .މި އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް މަދުވެގެން
އެއްމަސްދުވަސް

ދޭންވާނެ

އެވެ.

އަދި

އިންތިޚާބަށް

ކުރިމަތިލުމަށް

ދެވުނު

މުއްދަތު

ހަމަވުމަށްފަހު  30ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިންތިޚާބު ބާއްވަން ވާނެ އެވެ.
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ނ
ލ ް
އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތި ު

.5

ދ މީހުން
އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އިޢުލާންކުރުމުން ،އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެ ޭ
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1ގައިވާ ފޯމު

ކުރިމަތިލުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި

ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ،ތާއީދު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ބޭނުންކުރަން ގަސްތުކުރާ ތަކެއްޗާއެކު ،ރަށު
ކައުންސިލުގެ އިދާރާއަށް

ހުށަހަޅަންވާނެ އެވެ .ފެކްސް ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅާނަމަ ،އިންތިޚާބަށް

ކުރިމަތިލުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވާތާ  5ދުވަހުގެތެރޭގައި ފޯމުގެ އަސްލު ހުށަހަޅަންވާނެ
ވ
އ ާ
އެވެ .މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފޯމުގެ އަޞްލު ހުށަނާޅައިފި ނަމަ އޭނާ ހުށަހަޅައިފަ ި
ހުށަހެޅުން ބާޠިލުވާނެއެވެ.
.6

)ހ(

ރަށު◌ުކައުންސިލުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ ކިބައިގައި ތިރީގައި މިވާ
ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާން ވާނެ އެވެ.

. 1

މުސްލިމަކު ކަމުގައިވުން.

. 2

ނ.
އެރަށެއްގެ ރައްވެއްސަކު ކަމުގައި ވު ް

. 3

ނ.
މީލާދީގޮތުން އުމުރުން  18އަހަރު ފުރިފައިވާ މIހަކުމުގައިވު ް

. 4

ބުއްދި ހަމައަށް ހުރުން.

. 5

ނވަތަ
އިސްލާމްދީނުގެ ޙައްދެއް ކަޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ،ނުވަތަ ޚިޔާނާތުގެ ކުށެއްު ،
ރިޝްވަތުގެ ކުށެއް ކުރިކަން ވޭތުވެ ދިޔަ  5އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޝަ◌ަރީޢަތަށް
ސާބިތުވެފައިވާ މީހެއް ކަމުގައި ނުވުން.

. 6

ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ބަންދެއްގައި ހުރި މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.

. 7

ކުޑަ ކުއްޖަކާމެދު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލެއް ހިންގިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ
މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.

. 8

ގްރޭޑް

12

އިން

ފެށިގެން

ދަށުގެ

ގްރޭޑެއްގައި

ތަޢުލީމު

ޙާޞިލުކުރާ

ދަރިވަރަކުކަމުގައި ނުވުން.
. 9
)ށ(

އެ ރަށެއްގެ ބޮޑުކަތީބު ނުވަތަ ކަތީބު ނުވަތަ ކުޑަކަތީބު ކަމުގައި ނުވުން.

މި ގަވާއިދުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  5ވަނަ ނަންބަރާއި  6ވަނަ
ނަންބަރާއި

8

ވަނަ

ނަންބަރުގައި

ބަޔާންވެގެންވާ

ޝަރުޠުތައް

ނަންބަރާއި  7ވަނަ
ފުރިހަމަވޭތޯ

ބަލާނީ

ގއި އޭނާ ވެފައިވާ އިޤްރާރުގެ
މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ކެންޑިޑޭޓު ހުށަހަޅާފޯމު ަ
މައްޗަށް ބަލައިގެންނެވެ.
ޔން
ބރައި ގެންދި ު
ނން އަނ ު
ަ

.7

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައިފައިވާ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނަން އަނބުރައި ގެންދެވޭނީ އިންތިޚާބު
ބޭއްވުމުގެ މަދުވެގެން  8ދުވަސް ކުރިން،

 2000/-ރ) .ދެހާސް ރުފިޔާ◌ާ(އާއެކު ލިޔުމަކުން

އިންތިޚާބާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ .މިފައިސާއަކީ އަނބުރައި ލިބޭނެ ފައިސާއެއް
ނޫނެވެ.
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ޢލާނު
ނން އި ު
ނގެ ަ
ޑޓު ް
ކެންޑި ޭ

.8

ނ
ކތް ކުރު ް
ތާއީދު ހޯދުމަށް މަސައް ަ

.9

ނ
އޔަންކުރު ް
އ ް
ޓން ަ
ޖން ު
ޕޯލިންގ އެ ެ

.10

ނ
ކުރު ް

)ހ(

ވ
ރަށުކައުންސިލުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަ ާ
މީހުންގެ ނަންތައް ޤުރުޢަތުލައިގެން ތަރުތީބުކުރުމަށް ފަހު

އިންތިޚާބު ބޭއްވުމުގެ 7

ދުވަސް ކުރިން ރަށުގައި އާންމުކޮށް ފެންނަން ހުންނަގޮތަށް އިޢުލާން ކުރަންވާނެއެވެ.
)ށ(

ވޯޓުލާ

ވޯޓުނަގާދުވަހު

ސަރަހައްދުގައި

ނަންތައް

ކެންޑިޑޭޓުންގެ

އާންމުކޮށް

ފެންނަގޮތަށް ހުންނަންވާނެއެވެ.
)ހ(

ރަށު ކައުންސިލުގެ

ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުން

އިންތިޚާބަށް

އެމީހުން ކުރިމަތިލި ރަށުގެ◌ެ މީހުންގެ ތާއީދު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ،ކެންޑިޑޭޓުންގެ
ނަންތައް އިޢުލާނުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ވޯޓުނަގާދުވަހުގެ ކުރީދުވަހުގެ ހަވީރު◌ު
 6:00އާ ހަމައަށް ،ތިރީގައި މިވާ ކަންތައްތައް ކުރެވިދާނެއެވެ.
.1

އެރަށުގެ މީހުންނާ ބައްދަލު ކޮށް ވާހަކަދެއްކުން.

.2

ދ
އެރަށުގެ މީހުންނަށް ސިޓީފޮނުވުމާއި ފޮޓޯއާއި ސްޓިކަރ އާއި ލިޔުން ފަ ަ
ތަކެތި ބެހުމާއި އެތަކެތި އާންމުކޮށް ފެންނާނޭހެން ބެހެއްޓުން.

)ށ(

.3

ޚަބަރު ފަތުރާ ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް އިޝްތިހާރު ކުރުން.

.4

ނޝާން ގެންގުޅުން.
ި

ދ
ތާއީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާއިރު މީހުން އެއްކޮށްގެން ތަޤްރީރުކުރުމަކީ ހުއް ަ
ކަމެއްނޫނެވެ .ތާއީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަން ފަށަންވާނީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން
އިޢުލާނު ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

)ނ(

މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ ތަކެތި ތާއީދު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ބޭނުން ކުރަންވާނީ
މިގަވާއިދުގެ

ވަނަމާއްދާގެ

2

)ށ(

ގައި

ކޮމެޓީއަށް

ބުނެފައިވާ

ހުށަހަޅައި

ފާސްކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.
)ރ(

އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެހެން ކެންޑިޑޭޓެއްގެ
އިންތިޚާބީ ހައްޤަކަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާފަދަ އެއްވެސް ކަމެއްކޮށް ގެން ނުވާނެއެވެ.

)ބ(

މިގަވާއިދުގައި

ބުނެފައިވާ

ގޮތާ

ޚިލާފަށް

ކެންޑިޑޭޓުންގެ

ޢަމަލުކުރާ

ނަން

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓުން އުނިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަރ އޮފް އިލެކްޝަންސް
އަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.

)ޅ(

ރަށުކައުންސިލުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުން
ހުށަހަޅާ

ތަކެތި

އިން◌ިޚާބު

ބޭއްވުމުގެ

14

އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމެޓީއަށް

ދުވަސް

ކުރިން

ފާސްކޮށް

ނިންމަންވާނެއެވެ.
)ހ(

ރަށުކައުންސިލުގެ◌ެ ވޯޓުނެގުން އޮންނަ ދުވަހު ވޯޓުނެގުމާއި ވޯޓުގުނުމުގެ ކަންތައްތައް
◌
ބެލުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ޕޯލިންގ އެޖެންޓަކު ބެހެއްޓުމުގެ ހައޤު ު

Page

Rules & Regulations of Elections of Island Councils

ލިބިގެން ވެއެވެ .މަންދޫބުންގެ ގޮތުގައި ތިބޭމީހުން ވޯޓުނެގުމުގެކަންކަމާ ހަވާލުވެ
ހުރި އިސްފަރާތުން އަންގާގޮތެއްގެ މަތިން ޢަމަލު ކުރަންވަނެއެވެ.
)ށ(

ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންގެ ގޮތުގައި ތިބޭމީހުންނަކީ މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުދިނުމުގެ
ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ މީހުންކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.

)ނ(

ޕޯލިންގ އެޖެންޓަކު ބަހައްޓަން ބޭނުންވާ ކެންޑިޑޭޓުން ބަހައްޓަން ބޭނުންވާމީހާގެ
ނަމާއި ،އެޑް◌ްރެހާއި ،އައިޑެންޓިޓީކާޑު ނަންބަރާއެކު ،ވޯޓުނެގުމުގެ ފަސް ދުވަސް
ކުރިން ރަށުކައުންސިލުގެ އިދާރާއަށް ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ .ޕޯލިން އެޖެންޓުން
ކަމުގައި ހުށަހަޅާ
ވޯޓުނަގަން

މީހުންނަކީ އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ

ފެށުމުގެ

ގަޑި

48

އިރު

މީހުންކަމުގައި

ކުރިން

އެކަން

ނުވާނަމަ

ކެންޑިޑޭޓުންނަށް

ތ
އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި އަލުން އެހެން ނަމެއް ހުށަހެޅުމަށް  24ގަޑިއިރުގެ މުހުލަ ު
ދޭންވާނެއެވެ.
)ރ(

ވޯޓުލާސަރަހައްދުގައި

ޕޯލިންގ

އެޖެންޓަކަށް

ހުންނަމީހަކު

އެސަރަހައްދުތެރެގައި

ހިނގައިބިނގައިވެ އުޅުމާއި ،މޯބައިލު ފޯނު ބޭނުން ކުރުމާއި ،ވޯޓުފޮށްޓާ ހަވާލުވެގެން
ތިބޭ މީހުންނަށް ދަތިވާގޮތަށް އެއްވެސް ކަމެއްކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
)ބ(

ފާހަގަ

ވޯޓުކަރުދާހުގައި

ޖެހުމުގައި،

ނގ
ޕޯލި ް

އެޖެންޓަކު

އެހެންމީހަކަށް

އެހީތެރިވެދީގެން ނުވާނެއެވެ.
ކރުމާއި
ރދު ު
ތާއީދު ހޯދުމަށް ޚަ ަ

.11

ސ
ވޯޓުކަރުދާ ް

.12

ޅ◌ުމާއި
ކޑައެ ު
ރހައްދު ަ
ވޯޓުލާސަ ަ

.13

ށހެޅުން
ޚަރަދު ތަފްޞީލު ހު ަ

ކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ހޯދުމަށް ޚަރަދު ކުރަންވާނީ އެރަށުގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ހަ◌ައްޤު◌ު ލިބިގެންވާ
ކޮންމެ މީހަކަށް ) 100ސަތޭކަ( ރުފިޔާގެ މަގުން ހިސާބުކު◌ުރުމުން ނުކުންނަ ފައިސާގެ ޖުމުލަ
އަދަށްވުރެ ގިނަނުވާނެ އަދަދަކަށެވެ .މިގޮތުން ޚަރަދުކުރާ ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ޚަރަދުކުރިގޮތުގެ
ހ
ތަފްޞީލު އިންތިޚާބުބާއްވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  14ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިންތިޚާބާ ބެ ޭ
ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ވޯޓު ކަރުދާސް ހުންނަންވާނީ މިގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގައި ދީފައިވާ

ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް

ތައްޔާރު ކޮށް ރަށު އޮފީހުގެ ތައްގަނޑު ޖަހާފައެ◌ެވެ.

ނ
ހއްޓު ް
ޓފޮށިބެ ެ
ވޯ ު

)ހ(

އެއްރަށެއްގައި ތިބި ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު◌ު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދަށް ބަލައި،
އެރަށުގައި ބަހައްޓާނެ ވޯޓުފޮށީގެއަދަދާއި ވޯޓު◌ުފޮށި ބަހައްޓާނެ ސަރަހައްދުކަނޑައަޅައި،
އަދި އެސަރަހައްދަށް ވޯޓުދޭނީ ވޯޓި◌ިންގ ރަޖިސް◌ް ޓަރީގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ތެރެއިން
ކޮންބައެއްކަން ކަޑައަޅާނީ އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމެޓީންނެވެ.

)ށ(

ރަށުކައުންސިލުގެ

އިންތިޚާބުގައި

ވޯޓުލާ

ސަރަހައްދަކީ

ވޯޓުފޮށިން

ފެށިގެން

ކޮންމެފަރާތަކުން  100ފޫޓެވެ.
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ކަންތަކާ

)ނ( ވޯޓުނެގުމުގެ

ރަށުކައުންސިލުގެ

ހަވާލުވެގެން

އިދަރާއިން

ވޯޓުފޮށިކައިރީގައި

ދޫކޮށްފައިވާ

ފާހެއް

އަތުގައި،

ތިބޭމީހުންގެ

އޮންނަންވާނެއެވެ.

ސ
މިފާ ް

ހުންނަންވާނީ ފެންނަގޮތަށް ގަމީހުގައި ނުވަތަ ހެދުމުގައި ހަރުކޮށްފައި ނުވަތަ ކަރުގައި
އަޅާ◌ިފައެވެ.
ނ
ވޓު ނެގު ް
އ ޯ
ގންފެށުމާ ި
ޓނަ ަ
ވޯ ު

.14

ނ
ޖހު ް
ހގަ ެ
ގއި ފާ ަ
ދހު ަ
ވޯޓުކަރު ާ

.15

ނ
ނިންމު ް

)ހ(

ވޯޓުނަގަ◌ަން ފަށަންވާނީ އިންތިޚާބު އޮންނަދުވަހުގެ ހެދުނު  7:00ގައެވެ .ވޯޓު ނެގުން
ނިންމާނީ ރޭގަޑު  7:00ގައެވެ .ވޯޓުނަގަން ފަށާގަޑިއާއި ވޯޓުނެގުން ނިންމާގަޑި ،އަދި
އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ،ވޯޓުނެގުން މެދުކަޑާލާނަމަ ވޯޓުނެގުން މެދުކަޑާލާ ގަޑިއާއި
އަލުންފަށާގަޑި އާންމުންނަށް ފެންނަގޮތަށް ވޯޓުނެގުމުގެ  7ދުވަސް ކުރިން ރަށުގައި
އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.

)ށ(

ނ ފުރަތަމަ ވޯޓުލާން އަންނަ ދެމީހުންނަށް  ،ވޯޓުފޮށި
ވޯޓުނަގަން ފެށުމުގެކުރި ް
ހުޅުވައިދެއްކުމަށް ފަހު ވޯޓުފޮށި ހުރީ ހުސްކޮށްކަން ޔަގީން ކޮށް ދޭންވާނެއެވެ .އަދި
ޕެކެޓް

ވޯޓުކަރުދާސް

ކަޑަންވާނީ

އެދެމީހުންގެ

ހާޟިރުގައި

އެދެމީހުންނަށް

ފެންނަގޮތަށެވެ.
ނަމާ ދިމާގައި އޭނާ ވޯޓުލިކަން އެގޭގޮތަށް◌ް

)ނ( ވޯޓުލާން އަންނަ ކޮންމެ މީހެއްގެ

ށ
ވޯޓުލާން އަންނަ ކޮންމެ މީހަކަ ް

ވޯޓިންގ ރަޖިސްޓަރީގައި ފާހަގަލާންވާނެ އެވެ.

ނ ވޯޓުލާ
ދޫކުރާނީ  1ވޯޓު ކަރުދާހެވެ .ވޯޓުލާން އަންނަ މީހާ ވޯޓުކަރުދާސް ހިފައިގެ ް
ސަރަހައްދުން ބޭރަށް ދިޔުމަކީ ހުއްދަކަމެއްނޫނެވެ.
ށ
އރު ފާހަގަޖަހާ ތަން އެހެން މީހަކަ ް
)ރ( ވޯޓުކަރުދާހުގައި ފާހަގަޖަހާ މީހާ ފާހަގަޖަހާ ި
ނުފެންނާނޭހެން އިންތިޒާމު ކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
)ބ(

ވޯޓު ނެގުން ނިންމާ ގަޑި ޖެހޭއިރު ،ވޯޓުދޭ ސަރަހައްދުގައި ވޯޓުލާން ބަޔަކު އައިސް
ތިބިނަމަ ،އެ ބަޔަކު ވޯޓުލައި ނިމެންދެން ވޯޓުފޮށި ބަންދު ނުކޮށް ބަހައްޓަންވާނެ އެވެ.
ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގައި ހުރިކަމަށް ބަލާނީ ،ވޯޓުލާ ކިޔޫގައި ހުރިނަމަ އެވެ .ވޯޓުލާ
ވަގުތު ހަމަވުމުން ކިޔޫގައި ތިބި މީހުންނަށް ވަގުތުން ނަންބަރެއް ދޫކުރަންވަނެއެވެ.

)ޅ(

ނންމާ ގަޑި
ގންވާ އެންމެން ވޯޓުނެގުން ި
އެ ރަށުގައި ތިބި ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު◌ު ލިބި ެ
ޖެހުމުގެ ކުރިން ވޯޓުލައި ނިމިއްޖެ ނަމަ ،އެ ވަގުތަކުން ފެށިގެން ވޯޓުނެގުން
ނިންމަންވާނެ އެވެ.

)ކ(

ވޯޓުފޮށްޓާ
"ވޯޓުނެގުން

ހަވާލުވެހުރި
ބަންދުވީ"

ސވެރިޔާ
އި ް

ވޯޓުނެގުން

ވ
މިހެންލިޔެފައި ާ

ބޯޑެއް

ނިންމުމަށް◌ް
އާންމުކޮށް

ކަޑަ

އެޅުމުން

ފެންނަގޮތަށް

އެސަރަހައްދުގައި ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.
)ހ(

ގ ޖަހަންވާނީ އެމީހަކު އަމިއްލައަށެވެ.
ވޯޓުދޭމީހާ ވޯޓުކަރުދާހުގައި ރަނގަޅު ފާހަ ަ
ކ
ޖިސްމާނީގޮތުން ނުކުޅެދިގެންވާ މީހާގެ ވޯޓުކަރުދާހުގައި ފާހަގަ ޖެހުމުގައި އެހެން މީހަ ު
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އޭނާއަށް އެހީވެދިނުމަކީ ހުއްދަ ކަމެކެވެ.
)ށ(

ނ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ނުކުޅެދޭ މީހަކަށް އެހީވެދޭ މީހާ ފިޔަވައި އެހެ ް
ގއި އެއްވެސް ގޮތަކުން
އެއްވެސް މީހަކު ،އަނެކެއްގެ ވޯޓުކަރުދާހުގައި ފާހަގަޖެހުމު ަ
ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ.

އ
ހގަޖަހަ ި
)ނ( މިމާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ނުކުޅެދޭ މީހަކަށް ވޯޓުކަރުދާހުގައި ފާ ަ
ދިނުމުގައި ،ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އިންތިޚާބެއްގައި އެހީވެދެވޭނީ ،ހަމައެކަނި އެކަކަށެވެ.
)ރ( އިންތިޚާބާބެހޭ

ކޮމިޓީ

އިން

ވޯޓުލާ

ސަރަހައްދުގައި

އޮފިޝަލުންގެ

ގޮތުގައި

ވ
އ ާ
ބައިތިއްބާފައި ތިބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ،ނުވަތަ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފަ ި
ގއި އެއްވެސް މީހަކަށް އެހީވެދީގެން
ކެންޑިޑޭޓަކު ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ފާހަގަޖެހުމު ަ
ނުވާނެއެވެ.
ނ
ހވު ް
ނ ޮ
މެންބަރު ް

.16

ޢލާން
މއި ނަތީޖާ އި ު
ޓގުނު ާ
ވޯ ު

.17

)ހ(

ރަށުކައުންސިލަށް

މެން◌ްބަރުން

ގ
ހޮވޭނީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ މީހު◌ުން ެ

ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ލިބުނު މީހުންނެވެ.
)ށ(

އިންތިޚާ◌ާބަށް

ކުރިމަތިލާފައިވާ

ކެންޑިޑޭޓުންގެ

ވޯޓު

ގުނާއިރު

ކައުންސިލްގެ

މެމްބަރުންގެ އަދަދު ހަމަވާން އެންމެ ފަހުން އޮންނަ މަޤާމަށް ދެ ކެންޑިޑޭޓުން ނުވަތަ
އެއަށްވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ލިބުނު ވޯޓު އެއްވަރު ވެއްޖެނަމަ ،މެމްބަރަކު ހޮވާނީ
އެއްވަރުވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މެދު◌ުގައި ގުރުއަތުލައިގެންނެވެ.
)ނ( ރަށުކައުންސިލަށް

ދ
މެމްބަރުންހޮވުމަށް އިޢުލާނުކުރުމުން ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ އަދަ ު

ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ އަދަދާ އެއްވަރުވާނަމަ،

ނުވަތަ އެއަށްވުރެމަދުނަމަ ،ޝަރުޠު

ހަމަވާ ކެންޑިޑޭޓުން އިންތިޚާބަކާނުލައި ރަށުކައުންސިލަށް ހޮވުނީކަމަށް ކަނޑައަޅައި،
އެކަން އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި މިގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމުން ހޮވަންޖެހޭ އަދަދަށްވުރެ
މަދުވާނަމަ ،މަދުވާ މެންބަރުން ހޮވުމަށް  10ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިޢުލާނުކުރަންވާނެ
އެވެ.
ނ
ކުރު ް

)ހ(

ނމުމުން ވޯޓުގުނުމަށް
ވޯޓުގުނާނީ ވޯޓުފޮށްޓާ ހަވާލުވެތިބި މީހުންނެވެ .ވޯޓުނަގައި ި
ކަޑައެޅިފައިވާ ތަނެއްގައި ލަސްނުކޮށް ވޯޓުގުނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަންވާނެއެވެ .ވޯޓުގެ
ނަތީޖާހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާނީ މިގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  3ގައި ވާ ނަމޫނާ ކަރުދާހެވެ.
ކޮންމެ ވޯޓުފޮށްޓަކަށް ނަތީޖާ ކަރުދާހެއް ތައްޔާރު ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި އެފޮއްޓެއްގެ
ވޯޓު ގުނައި ނިމުމުން އެފޮށީގެ ނަތީޖާ ވަގުތުން އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.

)ށ(

ނ
ލ ު
ނތީޖާ އާންމުކޮށް ފެންނަން ހުންނަގޮތަށް އިޢު ާ
ވޯޓު◌ުގުނައި ނިމުމުން ދާއިމީ ަ
ކުރާނީ މިގަވާއިދުގެ  2ވަނަމާއްދާގެ )ށ( ގައިބުނެފައިވާ ކޮމެޓީންނެވެ.

ނ
)ނ( މި އިންތިޚާބާ ބެހޭ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ނައްތައިލާންވާނީ އިންތިޚާބު ބާއްވާދުވަހު ް
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ދުވަހުގެ ފަހުން ނެވެ .އިންތިޚާބާ ބެހޭ ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅިފައިވާނަމަ،

އެ ޝަކުވާއެއްގެ މައްސަލަ ބަލައި ނިމުމުންނެވެ.
ޓ
ބާޠިލުވޯ ު

.18

އ
ކންތައްތަ ް
ކުރުން މަނާ ަ

.19

ނ
ޝަކުވާ ހުށަހެޅު ް

.20

އ ޝަރުޠު
ގ ި
ބއި ަ
އގެ ކި ަ
ޑޓެ ް
ނޑި ޭ
ކެ ް

21

ނ
އިންތިޚާބު ބާޠިލުކުރު ް

.22

ތިރީގައިމިވާ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކަށް އޮންނަ ކޮންމެ ވޯޓަކީ ބާޠިލުވޯޓެކެވެ.
)ހ(

ވ
އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމެޓީން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ކަރުދާސްނޫން ކަރުދާހެއްގައި ދީފައި ާ
ވޯޓު.

)ށ(

އިންތީޚާބުގައި

ހޮވަން

ކަޑައެޅިފައިވާ

ނޫން

އަދަދު

އަދަދަކަށް

ވޯޓުކަރުދާހުގައި

ނމަ އެވޯޓުކަރުދާހުގައިވާވޯޓު.
ފާހަގަޖަހާފައިވާ ަ
)ނ( ވޯޓު ދީފައިވަނީ ކާކަށްކަން ނޭނގޭވޯޓު.
ވހުގެ
ނ ވޯޓުނަގާދުވަހުގެ ފަހުދު ަ
ވޯޓުނަގާދުވަހުގެ ކުރީ◌ީދުވަހުގެ ހަވީރު◌ު ް 6:00
6:00

ށް ތާއީދު

ހޯދުމުގެ

ނުވަތަ ހޯދައި

ދިނުމުގެ ގޮތުން

ހެދުނު

ކުރާ އެއްވެސްކަމެއް

އެއްވެސްމީހަކު ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
އިންތިޚާބު

ބޭއްވުނު

ހެތް◌ްކާއެ◌ެކު،
ކޮމެޓީއަށް

ގޮތާބެހެގޮތުން

އިންތިޚާބު

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ޝަކުވާއެއް

ބޭއްވިދުވަހުންފެށިގެން
މި

ގޮށަހަޅާއިރު،

އޮތްނަމަ،
10
އެ

ސަބަބާއި،

ތަފްޞީލާއި،

ދުވަހުގެތެރޭގައި

އިންތިޚާބާބެހޭ

ކެންޑިޑޭޓުގެ

ނަމާއި

އެޑްރެހާއި

އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ގެ ނަންބަރު ހިމަނަންވާނެ އެވެ.
ނ
ތވު ް
ކން ސާބި ު
މނުވާ ަ
ފުރިހަ ަ

އިންތިޚާބުބޭއްވުމުގެކުރިން ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ކިބައިގާ ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވާކަން
ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ އެކަން ރަށުގައި އިޢުލާންކުރުމާއެކު އޭނާގެނަން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސް◌ްޓުން
އުނިކުރަންވާނެއެވެ.
ރަށުކައުންސިލުގެ

އިންތިޚާބު

ބާޠިލުކުރަންޖެހޭކަމަށް

އިންތިޚާބާބެހޭ

ކޮމެޓީއަށް

ފެނިއްޖެ

ހިނދެއްގައި ،އެމައްސަލަ ކޮމިޝަނަރ އޮފް އިލެކްޝަންސް އަށް ހުށަ◌ަހަޅައި ،ކޮމިޝަނަރ
އޮފް އިލެކްޝަންސް އަންގާގޮތެއްގެ މަތިން ޢަމަލު ކުރަންވާނެއެވެ.
ރިޕޯޓު

ހ
ބބެ ޭ
އިންތިޚާ ާ
ނ
ތައްޔާރުކުރު ް

.23

އިންތިޚާބު ބާއްވާތާ  20ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިންތިޚާބުގެ ކަންތައް ހިގާދިޔަގޮތުގެ ރިޕޯޓެއް
އިންތިޚާބާބެހޭކޮމެޓީން ތައްޔާރު ކުރަންވާނެއެވެ .މި ރިޕޯޓް އޮންނަން ވާނީ ރަށު ކައުންސިލްގެ
އިދާރާގައެވެ.

.24

މިގަވައިދުގައި ހިމެނިފައިނުވާކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަ އެކަމެއްނިންމާނީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް
އިލެކްޝަންސްގެ ލަފަޔާއެކު  ،އިންތިޚަބާބެހޭ ކޮމެޓީންނެވެ.

.25

ސ
މިގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ އިންތިޚާބާބެހޭ ކަންކަމުގައި ދުވަސް ގުނާނީ ބަންދު ދުވަސްތައްވެ ް
ހިމަނައިގެންނެވެ.
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ރަށުކައުންސިލުގެ އިންތިޚާބާބެހޭ ކަލަންޑަރުތައްޔާރު ކުރާނެގޮތް
ޓ
ރަށުކައުންސިލުގެ އުމުރު ހަމަވާ ތާރީޚުގެ ކުރިޔަށް  90ދުވަސް ލާފައި އިންތިޚާބާ ބެހޭކޮމެ ީ
ހގެން އަންނަދުވަހު ވޯޓުލާން އެދޭމީހުން ރަށުކައުންސިލުގެ އިދާރާގައި
އައްޔަން ކުރާ ތާރީޚު ކަނޑައަޅާށެވެ .ޖެ ި
ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އިޢުލާނުކުރާށެވެ .މިތާރީޚުންފެށިގެން  15ވަނަ ދުވަހު އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އިޢުލާނު
ކުރާށެވެ .މއިޢުލާނުކުރާ ◌ިތާރީޚުންފެށިގެން  17ވަނަ ދުވަހަކީ ވޯޓިންގ ރަޖިސްޓަރީގައި ވޯޓުލާން އެދޭމީހުން
ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ފަހު ދުވަ ް
ސ ކަމުގައި ކަޑައަޅާށެވެ .މިތާރީޚުންފެށިގެން  4ވަނަ ދުވަހަކީ ވޯޓިންގ ރަޖިސްޓަރީ
ބެލޭގޮތަށް ބަހަޢްޓާ ތާރީޚު ކަމުގައި ކަޑައަޅާށެވެ .މިތާރީޚުންފެށިގެން  12ވަނަ ދުވަހަކީ

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް

ށ
ދެވުނު މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚު ކަމުގައި ކަޑައަޅާށެވެ .މިތާރީޚުންފެށިގެން  6ވަނަ ދުވަހަކީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަ ް
ޓަކާ ފޯމުގެ

ފެކްސްކޮޕީ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން ފޯމުގެ އަސްލު ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚު ކަމުގައި

ކަޑައަޅާށެވެ .ޖެހިގެން އަންނަދުވަހަކީ ފާސްކުރަންޖެހޭ ތަކެޓި ފާސްކޮށް ނިންމަންޖެހޭ ދުވަސް ކަމުގައި ކަޑައަޅާށެވެ.
ކރުމަށް ކަޑައަޅާށެވެ .ހަމަ މިއަދު ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް
ޖެހިގެން އަންނަދުވަހު އިންތިޚާބު ބާއްވާ ދުވަސް އިޢުލާނު ު
އގެން ތަރުތީބުކުރުމަށްފަހު އިޢުލާނު ކުރާދުވަސް ކަމުގައި ވެސް ކަޑައަޅާށެވެ .މިއަދުން ފެށި◌ިގެން  7ވަނަ
ގުރުއަތުލަ ި
ދުވަހުގެ ހަވީރު  6:00ގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނެއެވެ .ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހަކީ
އިންތިޚާބުބު ބާއްވާ ދުވަހެވެ .މިއަދުންފެށިގެން  10ވަނަދުވަހަކީ އިންތިޚާބާ ބއހޭ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފަހު ތާރީޚު
ހތާރީޚު
ޓން ޚަރަދު ތަފްޞީލު ހުށަހެޅުމުގެ ފަ ު
ކަމުގައި ކަޑައަޅާ ށެވެ .މިތާރީޚުން ފެށިގެން ހަތަރުވަނަ ދުވަހަކީ ކެންޑިޑޭ ު
ކަމުގައި ކަޑައަޅާށެވެ .މިތާރީޚުން ފެށިގެން އަށްވަނަދުވަހަކީ އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމެޓީގެ އުމުރު ހަމަވާ ތާރީޚު ކަމުގައި
ކަޑައަޅާ ށެވެ .މިތާރީޚުން ފެށިގެން  12ވަނަ ދުވަ◌ަހަކީ ރަށުކައުންސިލުގެ އުމުރު ހަމަވާ ތާރީޚެވެ.
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ޖަނުއަރީ
އާދީއްތަ

ހޯމަ

1

2

އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމެޓީ

ވޯޓްލާން އެދޭ މީހުން

އައްޔަނުކުރުން

ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް

އަންގާރަ

ބުދަ

ބުރާސްފަތި

ހުކުރު

ހޮނިހިރު

3

4

5

6

7

އިޢްލާންކުރުން

8

9

15

16

10

11

12

13

14

17

18

19

20

21

އިންޔިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް
އިޢްލާންކުރުން

22

23

24

29

30

31

25

26

27

28

ފެބްރުއަރީ
ބުދަ

އާދީއްތަ

ހޯމަ

އަންގާރަ

5

6

7

8

12

13

14

15

19

1

ބުރާސްފަތި

ހުކުރު

ހޮނިހިރު

2

3

4

ވޯޓިން ރަޖިސްޓަރީގައި

ވޯޓިންގް ރަޖިސްޓަރީ

ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ މުއްދަތު

ބަލަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް

ހަމަވާ ތާރީޚް

ބަލަން ބޭނުންވާގޮތަށް
ބަހައްތަންޖެހޭ ތާރީޚް

9

10

11

14

17

18

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިކުމަށް
ދެވުނު މުއްދަތު ހަމވާ
ތާރީޚް

20

21

22

ފެކްސް ކޮޕީގެ އަސްލު

ފާސްކުރަންޖެހޭ ތަކެތި

އިންތިޚާބު ބާއްވާ ދުވަސް

ހުށަހެޅުމުގެ ފަހުތާރީޚް

ފާސްކޮށް ނިންމުން

އިޢްލާންކުރުނ

27

28

23

24

25

ގުރުއަތުލުމާއި
ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން
އިޢްލާންކުރުން

26

ތާއިދު ހޯދުމުގެ ފަހު
ދުވަސް

މާރޗް
އާދީއްތަ

ހޯމަ

އަންގާރަ

5

6

12

13

ބުދަ

1

ބުރާސްފަތި

ހުކުރު

ހޮނިހިރު

2

3

4

އިންތިޚާބު ބާއްވާ ދުވަސް

10

7

8

9

14

15

16

11

އިންތިޙާބާބެހޭ ޝަކުވާ
ހުށހެޅުމުގެ ފަހުދުވަސް

17

18

ޚަރަދު ތަފްޞީލް
ހުށަހެޅުމުގެ ފަހު ތާރީޚ◌ް
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19

20

21

22

23

24

25

އިންތިޚާބޭ ބެހޭ ކޮމެޓީ
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް

26

27

28

29

30

31
ރަށުކައުންޞިލް އުމުރު
ހަމަވާ ތާރީޚް

ވޯޓު ގުނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދާނޭގޮތް
 .1ޞައްޙަ ވޯޓާއި ބާޠިލު ވޯޓު ވަކިކުރާށެވެ .ބާޠިލު ވޯޓުކަމުގައި ބަލާނީ ރަށުކައުންސިލުގެ
އިންތިޚާބާބެހޭގަވާއިދުގެ  18ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާގޮތަށް އޮތް ޥޮޓެއްކަމަށް ވޯޓުގުނާ  6މީހުންގެ
ސވެވޭ ކޮންމެ ވޯޓެކެވެ.
ތެރެއިން މަދުވެގެން  4މީހުންނަށް އެއްބަ ް
 .2ވޯޓުގުނާ ކަރުދާސް◌ް  20ގަޑުން ބަންޑެލި ކުރާށެވެ.
 .3ކޮންމެ ބަންޑެއްޔަކަށް ނަންބަރެއްދޭށެވެ.
 .4ކޮންމެ ބަންޑެއްޔަކާއެކު ވޯޓުގުނާ ކަރުދާހެއްހިމަނާށެވެ.
 .5ވޯޓުގުނާ  6މީހުންގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ދެމީހުން ފުރަތަމަ ބަންޑެލި ގުނަން ފަށާށެވެ .އެކަކު ވޯޓުކަރުދާހުން
ވޯޓުލިބޭ ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަންބަރު ކިޔުމުން ދެވަނަ މީހާ ގުނާ ކަރުދާހުގައި އެނަންބަރާދިމަލުގައި ބޮޅު އަޅާށެވެ.
ގއި
 .6ފުރަތަމަ ބަންޑެލި ގުނާ ނިމުމުން އެހެންދެމީހުން ހަމަ އެގޮތަށް ޗެކްކުރާށެވެ .ޗެކްކުރާއިރު )ގުނާކަރުދާހު ަ
ދައްކާފައިވާގޮތަށް ( މަތިން ތިރިޔަށް ބޮޅުގައި ރޮގު އަޅާށެވެ.
 .7ޗެކްކޮށް ނިމުމުން އެހެންދެމީހުން ޑަބަލް ޗެކް ކުރާށެވެ .ޑަބަލް ޗެކް ކުރާއިރު ބޮޅުގައި ރޮގު އަޅާނީ
)ގުނާކަރުދާހުގައި ދައްކާފައިވާގޮތަށް ( ދިގަށެވެ.
 .8ގުނާކަރުދާހުގައި ފުރަންހުރި ހުރިހަގޮޅިއެއްފުރުމަށްފަހު ވޯޓުކަރުދާހާއި ގުނާކަރުދާހާއި ވޯޓުފޮށި
ރަށުކައުންސިލުގެ އިދާރާއާ ހަވާލުކުރާށެވެ.
 .9ވޯޓުގުނުމުގެ ހުރިހާމަރުހަލާއެއްކުރިޔަށް ދާންވާނީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނަށް ފެނަނަގޮތަށެވެ.
 .10ވޯޓުގުނާއިރު ވޯޓުގުނުމުގެ އެއްވެސް ކަމެއްގައި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބަކު ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ.
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