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ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު
2014
ރފާއި ނަން
ތަޢާ ު

.1

އިންތިޚާބު ހިންގައި

.2

(ހ)

މިއީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ރައްޔިތުންގެ
މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމަށް މީހުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށްޓަކައި ،ޤާނޫނު
ނަންބަރު ( 2/2009ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) ގެ  22ވަނަ މާއްދާގެ
(ނ) ގެ ދަށުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހަދައި ހިންގާ ގަވާއިދެކެވެ.

(ށ)

ބެލެހެއްޓުން

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ ''ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު  ''2014އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާއި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ އިތުރު ބުރުތަކާއި
ބައި-އިލެކްޝަންތަކާބެހޭ

އެންމެހައި

ކަންކަން

ހިންގައި،

ބަލަހައްޓައި،

ވިލަރެސް

ކުރާނީ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.
އިންތިޚާބާބެހޭ ލަފާދޭ ޤައުމީ

.3

(ހ)

ކޮމިޓީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާބެހޭ ގޮތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ ލަފާ
ހޯދުމަށާއި މަޝްވަރާކުރުމަށް ،އިންތިޚާބާބެހޭ ލަފާދޭ ޤައުމީ ކޮމިޓީއެއް އިލެކްޝަންސް
ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އުފެއްދިދާނެއެވެ.

(ށ)

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާބެހޭ ލަފާދޭ ޤައުމީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭނީ ތިރީގައިވާ
ފަރާތްތައް ތަމްސީލުކުރާ މަންދޫބުންނެވެ.
.1

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ކެންޑިޑޭޓުން ނެރޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތައް.

.2

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް.

.3

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން.

.4

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް.

.5

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން.

.6

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް.

.7

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން.

.8

ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ތެރެއިން އިލެކްޝަންސް
ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ޖަމްޢިއްޔާތައް.
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު  | 2014އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

1

(ނ)

އިންތިޚާބާ ބެހޭ ލަފާދޭ ޤައުމީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަކީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ
ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓަކަށް ނުވަތަ އޭނާގެ އާއިލީ
މެންބަރަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ.

(ރ)

އިންތިޚާބާބެހޭ ލަފާދޭ ޤައުމީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ޝަރުތުތައް:
.1

އުމުރުން ( 18އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިވާ ދިވެއްސެއް ކަމުގައިވުން.

.2

ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރެވެމުންދާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުން.

.3

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރޭ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް
ތަމްސީލުކުރާ މަންދޫބަކީ އެ ޕާޓީއެއްގެ މެންބަރަކު ކަމުގައިވުން.
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އާއި ،މޯލްޑިވްސް

.4

މީޑިއާ

ކައުންސިލާއި،

މޯލްޑިވްސް

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ކޮމިޝަން

ތަމްސީލުކުރާ މަންދޫބަކީ އެ މުއައްސަސާއެއްގެ މެންބަރަކު ކަމުގައިވުން.
ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ތަމްސީލުކުރާ މަންދޫބަކީ އެ

.5

ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ އިސް ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން.
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ތަމްސީލުކުރާ މަންދޫބަކީ އެސިސްޓެންޓް

.6

ކޮމިޝަނަރުން ފެށިގެން މަތީ މަގާމެއް އަދާކުރާ މީހެއް ކަމުގައިވުން.
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ތަމްސީލްކުރާ މަންދޫބަކީ

.7

ޑިރެކްޓަރުން ފެށިގެން މަތީ މަގާމެއްގެ މީހަކު ކަމުގައި ވުން.
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރެއްގެ ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ އާއިލީ

.8

މެންބަރަކު ކަމުގައި ނުވުން.
އިލެކްޝަންސް

.9

ކޮމިޝަންގެ

މެންބަރުންނާއި

މުވައްޒަފުންނާއެކު

އޮމާންކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރެވޭނެ މީހެއްކަމުގައިވުން.
(ބ)

އިންތިޚާބާބެހޭ ލަފާދޭ ޤައުމީ ކޮމިޓީން ތަބާވާންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް މި
ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ( 1އެކެއް) ގައިވާނެއެވެ.

(ޅ)

އިންތިޚާބާބެހޭ ލަފާދޭ ޤައުމީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ރާވައި ހިންގާނީ އިލެކްޝަންސް
ކޮމިޝަނުންނެވެ.

(ކ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ އިންތިޚާބާބެހޭ ލަފާދޭ ޤައުމީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިފައިވާ
ފަރާތްތައް

ނޫން ފަރާތަކުން މެންބަރަކު

އެ ކޮމިޓީގައި ހިމެނުމަށް

އިލެކްޝަންސް

ކޮމިޝަނުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ މެންބަރަކު އެ ކޮމިޓީގައި ހިމެނުން މި ގަވާއިދު
ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު  | 2014އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
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(އ)

މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1ގައިވާ

އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް އަމަލުތައް ހުންނަ މެންބަރުން

ކޮމިޓީން ވަކި ކުރުމާއި މެންބަރުން ބަދަލުކުރުމަށް މުއައްސަސާތަކަށާއި ޕާޓީތަކަށާއި
ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
އިލެކްޝަންސް ފޯކަލް

.4

(ހ)

ޕޮއިންޓުން

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ހިންގުމަށް
މާލެ ފިޔަވައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާ ކޮންމެ ރަށަކަށް ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއް އައްޔަންކުރަން
ވާނެއެވެ .މާލެ ސިޓީގައި އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ
އިދާރާގެ ކަމާބެހޭ ސެކްޝަންތަކުންނެވެ.

(ށ)

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ އެހެން ތަނެއްގައި ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއް އައްޔަންކުރުމަކަށް
މި މާއްދާގެ (ހ) ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

(ނ)

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވޯޓު ނަގާއިރު އެ ވޯޓު ނަގާ ޤައުމެއްގައި ،އިންތިޚާބުގެ އެންމެހައި
ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން
އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން ހިންގައި ބަލަހައްޓާނީ އެތަނަކަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން
ކަނޑައަޅައިފައިވާ އިލެކްޝަންސް ފޯކަލް ޕޮއިންޓެވެ.

(ރ)

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އައްޔަންކުރެވޭ އިލެކްޝަންސް ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން މަސައްކަތާ
ހަވާލުވާއިރު މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ( 2ދޭއް) ގައިވާ އިގުރާރުގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން

.5

އައްޔަންކުރުން

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އައްޔަންކުރާ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންނަކީ ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި
ނުވަތަ އަތޮޅު/ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ނުވަތަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާގައި
މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ވާންވާނެއެވެ .މި މާއްދާގައި މިހެން ބުނެފައި އޮތް ނަމަވެސް،
ސިނާއީ މަސައްކަތްކުރާ ރަށްރަށާއި ރިސޯޓުފަދަ ތަންތަނުގައި ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި
ވޯޓުނެގުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤައުމަކަށް ކަނޑައަޅާ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން އެ ނޫން ގޮތަކަށް
އައްޔަންކުރެވިދާނެއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ފޯކަލް
ޕޮއިންޓުންގެ ޝަރުތުތައް

.6

(ހ)

އިލެކްޝަންސް ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންގެ ގޮތުގައި އައްޔަންކުރާ ކޮންމެ މީހަކީ ތިރީގައި
ބަޔާންކުރާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ މީހެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.
.1

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހަވާލުކުރާ އިންތިޚާބާބެހޭ މަސައްކަތްތައް
އިސްނަގައިގެން އަމިއްލައަށް ކުރުމުގެ ގާބިލުކަމާއި ،ތައުލީމާއި ،ތަޖުރިބާ
ހުރި މީހަކު ކަމުގައިވުން.

.2

އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ އިސް މަގާމެއް ފުރަމުން ގެންދާ މީހަކު
ކަމުގައި ،ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ހަރަކާތްތަކުގައި އަމަލީ ގޮތުން
ބައިވެރިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.

.3

އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ކެންޕޭން ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވާ މީހަކު
ކަމުގައި ނުވުން.
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އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އާއިލީ މެންބަރުކަމުގައި

.4

ނުވުން.
އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓެއް ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އިންތިޚާބީ

.5

އެޖެންޓެއްކަމުގައި ނުވުން.
ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.

.6
.7

އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު

ތެދުވެރިކަމާ

ފަރާތަކަށް

ވަކި

ނުޖެހި

މަސައްކަތްކުރެވޭނެ މީހަކު ކަމުގައިވުން.
ރަށު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނުވަތަ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއެއްގެ

.8

ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާ ކަމުގައި ނުވުން.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ފަދަ މީހެއް ނުލިބިއްޖެ ހިނދެއްގައި ،މަސައްކަތުގެ
ގާބިލުކަމަށް ބަލައި ފޯކަލް ޕޮއިންޓު ނެގުމުގެ އިޚްތިޔާރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.

ރަށު ފޯކަލް ޕޮއިންޓުގެ ދައުރު

.7

ރަށު ފޯކަލް ޕޮއިންޓުގެ

.8

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމުގައި މާލެ ފިޔަވައި ކޮންމެ ރަށެއްގައި ކުރަންޖެހޭ
އެންމެހައި ކަންކަން ކުރާނީ އަތޮޅު/ސިޓީ އިލެކްޝަންސް ޔުނިޓުގެ ލަފާގެ މަތިން ،ރަށު ފޯކަލް
ޕޮއިންޓެވެ.

މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ

(ހ)

ރަށު ފޯކަލް ޕޮއިންޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ހަވާލުވުމަށްފަހު އެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާތައް
އަދާކުރުމުގައި ފޯކަލް ޕޮއިންޓު ދެމިހުންނަން ވާނެއެވެ .ރަށު ފޯކަލް ޕޮއިންޓުގެ ޒިންމާތައް
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.
.1

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ރަށުގައި ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ
މަސައްކަތެއް ،އަތޮޅު/ސިޓީ އިލެކްޝަންސް ޔުނިޓުން އަންގާ ގޮތެއްގެ
މަތިން،

ޤާނޫނާއި

ގަވާއިދާ

އެއްގޮތަށް

ވިލަރެސްކޮށް،

ހިންގައި

ބެލެހެއްޓުން.
.2

ރަށު

ރަށްވެހީންގެ

އިލެކްޝަންސް

ރަޖިސްޓަރީގައި

ކޮމިޝަނުން

އަންގާ

ހިމެނޭ
ގޮތެއްގެ

އާބާދީގެ

މައުލޫމާތު

މަތިން

ކަނޑައަޅާ

މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުން.
.3

ރަށުގައި ތިބި ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ލިސްޓު ރަށު
ރަޖިސްޓަރީއާ އަޅާކިޔައި ،ގެންނަންޖެހޭ

އިސްލާހުތައް އިލެކްޝަންސް

ކޮމިޝަނުން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން ވަގުތުން ވަގުތަށް އިލެކްޝަންސް
ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުން.
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.4

ރަޖިސްޓަރީ

އަށް

ކޮމިޝަނަށް

އަންގަމުން

އިލެކްޝަންސް

އިސްލާހުތައް

ހުށައެޅޭ

ގެންދިއުން.

ކޮމިޝަނުން

ބަލައިގަނެ

އަދި

އިލެކްޝަންސް

ހުށައެޅޭ

އިސްލާހުތައް

ބަލައި

ރަޖިސްޓަރީ

ގެނެސްފައިވޭތޯ

ސައްހަކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ކޮމިޝަނަށާއި އަތޮޅު/ސިޓީ އިލެކްޝަންސް
ޔުނިޓަށް އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
.5

ރަށުގައި ތިބި ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ
ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުމުން ރަށުގައި އާންމުކޮށް ފެންނާނޭ ގޮތަކަށް ބެހެއްޓުމުގެ
އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން.

.6

ވޯޓު ނަގަމުންދާއިރު ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ އިންތިޒާމު
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ ގުޅިގެން ހަމަޖެއްސުން.

.7

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ސިއްހީ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިންތިޒާމު ،ސިއްހީ
ފަރުވާދޭ މަރުކަޒަކާ ގުޅައިގެން ހަމަޖެއްސުން.

.8

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ފާސް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް
ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ފާސް ހަވާލުކުރުން.

.9

އިލެކްޝަންސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ

ކޮމިޝަނުން

ގުނާ

ވޯޓުނަގައި،

މަރުކަ ޒުތަކަކީ ވޯޓުލާން އަންނަ މީހުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ވޯޓުލެވޭނެ އަދި
ރައްކާތެރިކަމާއެކު

ވޯޓުނަގައި

ނަތީޖާ

ވޯޓުގުނައި

އިއުލާނުކުރެވޭނެ

ތަންތަންކަން ޔަގީންކޮށް އެ މަރުކަޒުތައް ވޯޓުނެގުމާއި ގުނުމަށްޓަކައި
ތައްޔާރުކުރުން.
.10

ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓޭ ކޮންމެ މަރުކަޒެއްގައި މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެންދާ
މީހުންގެ އައިޑެންޓިޓީ ކަށަވަރު ކުރާނެ އެކަށީގެންވާ ތަނެއް ހަމަޖެއްސުން.

.11

ވޯޓުފޮށި

ހަރަކާތްތެރިވާނޭ

ދޮށުގައި

އޮފިޝަލުން

ކަނޑައަޅައި

ހަމަޖެއްސުމުގައި އަތޮޅު/ސިޓީ އިލެކްޝަންސް ޔުނިޓުން އަންގާ ގޮތެއްގެ
މަތިން އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ މީހުން ހޯދައި އެމީހުންނާ
މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން.
.12

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ރަށުން ހުށައެޅޭ މައްސަލަ ބަލައިގަނެ ގަވާއިދުން
އިލެކްޝަންސް

އަތޮޅު/ސިޓީ

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް

ބިއުރޯއަށް

އަންގަމުން

ގެންދިއުން .އަދި އަތޮޅު/ސިޓީ ކޮންޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ އުފެއްދުމުގެ ކުރިން
އިންތިޚާބާ

ގުޅިގެން

ރަށަށް

ހުށައެޅޭ

މައްސަލަތަކާމެދު

އަތޮޅު/ސިޓީ

އިލެކްޝަންސް ޔުނިޓުން އަންގާގޮތެއްގެ މަތިން އަމަލުކުރުން.
.13

ރަށު އިލެކްޝަންސް އޮފިޝަލުން ޓްރެއިނިންގ ލިބިގަތުމަށް ޓްރެއިނިންގ
ބާއްވާ

ރަށްރަށަށާއި

ތަންތަނަށް

ފޮނުވުމާއި

ގެނައުމުގެ

އިންތިޒާމު

ހަމަޖެއްސުން.
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު  | 2014އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
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.14

އިންތިޚާބާ

ވޯޓުފޮށިތަކާއި

އެންމެހައި

ގުޅޭ

ރައްކާތެރިކަމާއެކު

ތަކެތި

ރަށުގައި ބެލެހެއްޓޭކަން ކަށަވަރުކުރުން.
.15

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ވޯޓުފޮށިތަކާއި އެނޫންވެސް ތަކެތި
ރައްދުކުރަންޖެހޭ ވަގުތަށް އެތަންތަނަށް ރައްދުކުރުން.

.16

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ އޮފިޝަލުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް
ފޮނުވުމާއި،

ގަޑިއަށް

އޮފިޝަލުން

ހާޒިރުވިތޯ

ބެލުމާއި،

އެމީހުންނާ

ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ޒިންމާ އަދާކުރޭތޯ ބެލުން.
.17

ވޯޓުނަގައި ނިމި ނަތީޖާ އިއުލާނުކޮށް ވަގުތީ ނަތީޖާ ޝީޓު ފޮނުވަންޖެހޭ
ތަންތަނަށް

މަރުކަޒުތަކުން

ވޯޓުލާ

ވަގުތުން

ވަގުތަށް

ފޮނުވިކަން

ކަށަވަރުކުރުން.
.18

ވޯޓުނަގައި
އަތޮޅު/ސިޓީ

ނިމި

ނަތީޖާ

ވަގުތީ

އިލެކްޝަންސް

އިއުލާނުކުރުމުން

ވޯޓާބެހޭ

ތަކެތި

އަންގާ

ގޮތެއްގެ

މަތިން

ޔުނިޓުތަކުން

ފޮނުވަންޖެހޭ ތަނަކަށް ފޮނުވުން.
.19

އަތޮޅު/ސިޓީ އިލެކްޝަންސް ޔުނިޓުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ވޯޓުނަގާ ދުވަހު
އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުންނަށް ބޭނުންވާ
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.

.20

ވޯޓުނަގާ ދުވަހު ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ފޮނުވަންޖެހޭ އޮފިޝަލުންނާއި ތަކެތި
މަރުކަޒުތަކަށް ފޮނުވުމާއި އަނބުރާ ގެނައުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން.

.21

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ރަށުގައި ހިނގާ ހަރަދުތަކާއި ފައިސާގެ ލިޔެކިއުންތައް
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2006ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) އާއި
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ބަލަހައްޓައި،
ފައިސާއާ ގުޅޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން
ކަމާބެހޭ މައުލޫމާތު އަތޮޅު/ސިޓީ އިލެކްޝަންސް ޔުނިޓަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ
މުއްދަތަށް ފޮނުވަމުން ގެންދިއުން.

.22

އިންތިޚާބު

ނިމި

ރަސްމީ

އިންތިޚާބުގެ

ނަތީޖާ

10

އިއުލާނުކުރާތާ

(ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ގޮތުން ރަށުގައި ކުރެވުނު
ހުރިހާ ހަރަދުތަކުގެ ތަފްސީލުތައް (ބިލުތަކުގެ ނަކަލާއެކު) އިލެކްޝަންސް
ކޮމިޝަނަށް

ފޮނުވުމަށްޓަކައި

އަތޮޅު/ސިޓީ

އިލެކްޝަންސް

ޔުނިޓަށް

ފޮނުވުން.
.23

އިންތިޚާބުގެ

ކަންކަން

ރަށުގައި

ރާވައި

ހިންގުމުގައި

އަތޮޅު/ސިޓީ

އިލެކްޝަންސް ޔުނިޓުން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން ވީހާވެސް ހަރަދު ކުޑަ
ގޮތަކަށް ކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުން .އަދި ހަރަދު ކުޑަކޮށް ރަށުގައި
އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ކުރެވޭނެ ގޮތުގެ ލަފާ އަތޮޅު/ސިޓީ އިލެކްޝަންސް
ޔުނިޓަށް ދިނުން.
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު  | 2014އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
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.24

މިނޫންވެސް އިންތިޚާބާ ގުޅޭގޮތުން ރަށުގައި އިންތިޒާމުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް
އަތޮޅު/ސިޓީ އިލެކްޝަންސް ޔުނިޓުން އަންގާ ކަންކަން ކުރުން .އަދި
އަތޮޅު/ސިޓީ

އިލެކްޝަންސް

ޔުނިޓުން

ސަމާލުކަމަށް

ގެންނަންވާ

ކަމެއްވާނަމާ އެކަންކަން ވަގުތުން ވަގުތަށް އަންގަމުން ދިއުމާއި އެ
މައްސަލައެއް ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
އިލެކްޝަންސް ފޯކަލް
ޕޮއިންޓުންގެ މުއްދަތު

.9

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އައްޔަންކުރާ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންގެ ތެރެއިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ
ދާއިމީ މުވައްޒަފުން ފިޔަވައި އެހެން މީހުން މަގާމުގައި ދެމި ތިބޭނީ ،މި ގަވާއިދުގައި އެހެންގޮތަކަށް
ބުނެފައި ނުވާނަމަ ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން އައްޔަންކުރާ ދުވަހުން
ފެށިގެން އެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއްގެ މަސައްކަތް ނިމުނުކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ
ތާރީޚަކާ ހަމައަށެވެ.

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ
މީހުންގެ ލިސްޓު

 .10ރައްޔިތުންގެ

މަޖިލީހުގެ

އިންތިޚާބުގެ

ވޯޓު

ނެގުމަށްޓަކައި

ޤާނޫނު

ނަންބަރު

11/2008

(އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ އާންމު ޤާނޫނު) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ
މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ (ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓު) އިލެކްޝަންސް
ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ .އަދި އެ ލިސްޓު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން
ކަނޑައަޅާ ތާރީޚެއްގައި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށް އާންމު ކުރަންވާނެއެވެ.

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ
މީހުންގެ ލިސްޓާ ބެހޭ ގޮތުން
ޝަކުވާ ހުށައެޅުން

 .11ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 11/2008އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ އާންމު ޤާނޫނު) ގެ  10ވަނަ މާއްދާގައި
ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ނުވަތަ
ހިމެނިފައިނުވާ މައުލޫމާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ،ނުވަތަ އެ ލިސްޓު ސައްހަކުރުމަށްޓަކައި ގެންނަންޖެހޭ
ބަދަލަކާ ނުވަތަ އުނިއިތުރަކާ ގުޅޭގޮތުން ،ޝަކުވާ ހުށައަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އިލެކްޝަންސް
ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންނަށް ނުވަތަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަނަށް ޝަކުވާ
ހުށައަޅަންވާނެއެވެ .ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންނަށް ހުށައެޅޭ ޝަކުވާތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް އިލެކްޝަންސް
ކޮމިޝަންގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަނަށް ފޮނުވަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ .ޝަކުވާ ހުށައަޅާނީ މި
ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ( 3ތިނެއް) ގައިވާ ފޯމުންނެވެ .މިފޯމު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ
ވެބްސައިޓުންނާއި ރަށްރަށުގެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންނާއި އަތޮޅު/ސިޓީ އިލެކްޝަންސް ޔުނިޓުތައް
މެދުވެރިކޮށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

ގެޒެޓުކުރެވޭ ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު
ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓަށް
ބަދަލުގެނައުން

( .12ހ)

ޝަކުވާ ހުށައެޅުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި ޥޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ
ލިސްޓަށް ހުށައެޅޭ ޝަކުވާއާއި ގުޅިގެން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެންނަންވާނެއެވެ.
މިގޮތަށް ލިޔުމުން ހުށައެޅޭ ބަދަލުތައް ވޯޓު ލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓަށް
ގެނެވޭނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
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.1

ލިސްޓަށް މީހަކު އިތުރުކުރެވޭނީ ،ލިސްޓުގައި ނަން ނެތިގެން ހުށައަޅާފައިވާ
ޝަކުވާއާއެކު އެ މީހަކީ ވޯޓުލާ ދުވަހަށް ( 18އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިވާ
ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް އެމީހެއްގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން
އަންގައިދޭ

ކާޑު

އެފަދަ

ނުވަތަ

ލިޔުމެއްގެ

އަސްލު

ކޮޕީ

ނުވަތަ

ހުށައެޅުމުންނެވެ( .މި ލިޔުމުގައި ލިސްޓަށް އިތުރުކުރަން އެދިފައިވާ
ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން

ފަރާތުގެ

އަންގައިދޭ

ކާޑު

ހިމެނިފައި

ނަންބަރު

އޮންނަން ވާނެއެވެ).
.2

މީހަކު

ލިސްޓުން

އުނިކުރެވޭނީ،

ލިސްޓުގައި

ހިމެނިފައިވާ

ފަރާތެއް

އުނިކުރުމަށް ހުށައަޅާފައިވާ ޝަކުވާއާއެކު އެމީހަކީ ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު
ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓުން އުނިކުރަންޖެހޭ މީހެއްކަން ސާބިތުކޮށްދޭނެ
ރަސްމީ ލިޔުމެއްގެ އަސްލު ނުވަތަ ކޮޕީ ހުށައެޅުމުންނެވެ.
.3

ލިސްޓުގައި

މައުލޫމާތަކަށް

ހިމެނިފައިވާ

ބަދަލުގެނެވޭނީ،

ލިސްޓުގައި

ހިމެނިފައިވާ މައުލޫމާތެއް ބަދަލުކުރުމަށް އެދި ހުށައަޅާފައިވާ ޝަކުވާއާއެކު
ލިސްޓަށް

ގެންނަން

އެދިފައިވާ

ބަދަލަކީ

ސައްހަ

ބަދަލެއްކަން

ސާބިތުކޮށްދޭނެ ރަސްމީ ލިޔުމެއްގެ އަސްލު ނުވަތަ ކޮޕީ ހުށައެޅުމުންނެވެ.
ގެޒެޓުކުރެވޭ ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓަށް ،މި ނޫން ގޮތަކަށް ބަދަލު
ގެނައުމަކީ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މަނާކަމެކެވެ.
ނިޔާވެފައިވާ

މީހެއްގެ

ނަން

ވޯޓުދިނުމުގެ

ޙައްޤު

ލިބިފައިވާ

މީހުންގެ

ލިސްޓުން

އުނިކުރުމުގައި ،ސައްހަ ލިޔުމެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާނީ މަރުފޯމު ،ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓަރީ،
އުނިކުރަން އެދިފައިވާ މީހަކީ މަރުވެފައިވާ މީހެއްކަމަށް ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާއަކުން
ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުން ފަދަ ލިޔުންތަކެވެ.
(ށ)

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓުގައިވާ ،ތިމާ ނޫން އެހެން މީހެއްގެ
މައުލޫމާތަށް ބަދަލު ގެންނަން ބޭނުންނަމަ ފޯމާއެކު މައުލޫމާތު ބަދަލުކުރަން އެދޭ މީހާގެ
ސިޓީއަކާއި ފޯމު ހުށައަ ޅާ މީހާ އަކީ ކާކުކަން އަންގައިދޭ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ރަސްމީ
ލިޔުމެއް (ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ،ޕާސްޕޯޓު ،ޑްރައިވިންގ ލައިސެންސް
ކާޑު) ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.

(ނ)

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ލިސްޓަށް ހުށައަޅާ ޝަކުވާތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު އެ
ޝަކުވާގެ ބާވަތާއި އެ ޝަކުވާއަކާމެދު އަމަލުކުރެވުނު ގޮތް އެނގޭގޮތަށް އިލެކްޝަންސް
ކޮމިޝަނުން ދަފުތަރުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
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(ރ)

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ފައިނަލް
ލިސްޓު ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 11/2008އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ އާންމު ޤާނޫނު) ގެ  9ވަނަ
މާއްދާގެ

(ހ)

ގައިވާ

ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

ގޮތުގެ
އަދި

މަތިން

އިލެކްޝަންސް

ރައްޔިތުންގެ

މަޖިލީހުގެ

ކޮމިޝަނުން

އާންމުކޮށް

އިންތިޚާބުގައި

ވޯޓުލެވޭނީ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އާއްމުކޮށް ޝާއިޢުކުރާ ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ
މީހުންގެ ފައިނަލް ލިސްޓުގައި ނަން ހިމެނިފައިވާ މީހުންނަށެވެ .ނަމަވެސް މި ލިސްޓުގައި
އޮވެމެ،

އިލެކްޝަންސް

ކޮމިޝަންގެ

އިދާރީ

ސަބަބަކާހުރެ

މީހެއްގެ

ނަން

ވޯޓުލާ

މަރުކަޒުގައިވާ ލިސްޓުގައި ނެތްނަމަ އެ މީހަކަށް ވޯޓުލެވޭނެ އިންތިޒާމު އިލެކްޝަންސް
ކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސައިދޭން ވާނެއެވެ.

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ

( .13ހ)

މީހުންގެ ލިސްޓު އާންމުކޮށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ސިޔާސި ޕާޓީތަކުން
އެދިއްޖެނަމަ ،ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓުގެ ކޮޕީއެއް އިލެކްޝަންސް

ދޫކުރުމާއި ބޭނުންކުރުން

ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ދޫކުރަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު

ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ލިސްޓުގެ މައުލޫމާތު ބޭނުންކުރަންވާނީ

އިންތިޚާބުގެ ބޭނުންތަކަށް އެކަންޏެވެ .މިގޮތުން އެއްވެސް ފަރާތަކުން މި މައުލޫމާތު
ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ނުވަތަ މާލީ ފައިދާއެއް ނުވަތަ އެހެން ފައިދާއެއް ހޯދުމަށްޓަކައި
ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.

ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން

( .14ހ)

އެހެން ރަށެއްގައި ނުވަތަ

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 11/2008އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާންމު ޤާނޫނު) ގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ) ގައިވާ ފަދައިން ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ނުވަތަ ތަނެއްގައި ވޯޓު

ތަނެއްގައި ވޯޓު ދިނުމަށްޓަކައި

ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން

ނ
ރަޖިސްޓަރީކުރު ް

ވޯޓު ލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރަން ވާނެއެވެ.
(ށ)

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވޯޓު ފޮށްޓެއް ބެހެއްޓޭނީ
ރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް އޮފީހެއް ހުރި ތަންތަނުގެ ތެރެއިން އެ ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް
މަދުވެގެން ( 300ތިންސަތޭކަ) މީހުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގައެވެ .ރާއްޖޭގެ
ރިސޯޓުތަކާ ސިނާއީ މަސައްކަތްކުރާ ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން ވޯޓު ފޮށްޓެއް ބެހެއްޓޭނީ އެ
ތަނެއްގައި

ވޯޓުލުމަށް

މަދުވެގެން

100

(ސަތޭކަ)

މީހުން

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ

ތަންތަނުގައެވެ.
(ނ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި އެހެން އޮތް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ދިމާވާ ސަބަބަކާ ހުރެ
އެނޫންގޮތަކަށް ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު  | 2014އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
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(ރ)

ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ނުވަތަ ތަނެއްގައި ތިބޭ މީހުން ވޯޓު
ދިނުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީވާން ބޭނުންނަމަ ،އެކަމަށް ކޮމިޝަނުން އާންމުކޮށް އިއުލާނުކޮށް
އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެ މީހެއްގެ މައުލޫމާތު ކޮމިޝަނަށް ނުވަތަ ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ
ތަނަކަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ މުއްދަތުގައި މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ( 4ހަތަރެއް) ގައިވާ
ފޯމުން ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ .ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވޯޓުލުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ،
ކާކުކަން އަންގައިދޭ ،މުއްދަތު ހަމަނުވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީއެއްވެސް މި ފޯމާއެކު
ހުށައަޅަންވާނެއެވެ .އަދި ފޯމު ހިފައިގެން އަންނަ މީހާ ،އެ މީހާއަކީ ކާކުކަން އަންގައިދޭ،
މުއްދަތު ހަމަނުވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއްގެ އަސްލު ހުށައަޅަންވާނެއެވެ .ފޯމު ބަލައިގަންނާނީ އެ
ފޯމު ހިފައިގެން އަންނަ މީހާ އެ ފޯމަށް ޒިންމާވާ ގޮތަށެވެ .އެހެން ފަރާތެއް މެދުވެރި ނުކޮށް
އީމެއިލުން ނުވަތަ ފެކުހުން ސީދާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވާ ފޯމު
ބަލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ.

(ބ)

ސިޔާސީ

ޕާޓީތަކުންނާއި

މުއައްސަސާތަކުން

ރިސޯޓުތަކުން

އަދި

ފޯމުތައް

ފޮނުވާ

ބަލައިގަންނާނީ އެ ފޯމު ފޮނުވި ފަރާތްތައް ޒިންމާވާ ގޮތަށް އެ ފަރާތުގެ ސިޓީއަކާއެކު އެވެ.
މިފަދަ ފޯމުތައް ހިފައިގެން އަންނަ މީހެއްގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ އަސްލު
ގެންނަން ޖެހޭނެއެވެ .އަމިއްލަ ގޮތުން ފޯމު ހުށައަޅާ ފަރާތަކަށް ހުށައެޅޭނީ ގިނަ ވެގެން
( 10ދިހައެއް) ފޯމެވެ .އަދި އެމީހަކަށް އިތުރަށް ފޯމު ހުށައެއް ނޭޅޭނެއެވެ.
(ޅ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،ވޯޓުލުން އޮންނަ ދުވަހު އެ މީހަކު ރަށްވެހިވެފައިވާ
ރަށް ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ހުންނާނޭކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،އެ ތަނަކީ އިލެކްޝަންސް
ކޮމިޝަނުން

ވޯޓުފޮށްޓެއް

ބަހައްޓަން

ކަނޑައަޅައިފައިވާ

އެ

ތަނެއްނަމަ

ތަނެއްގައި

ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް
ހުށައެޅުމުން ،އެ ހުށައަޅާ ތަނެއްގައި އެ މީހަކަށް ވޯޓު ލެވޭނެ ގޮތަށް އެ މީހެއްގެ ނަން
ރަޖިސްޓަރީކުރަން ވާނެއެވެ .އަދި ވޯޓުލުން އޮންނަ ދުވަހު އެ ތަނެއްގައި އެ މީހަކަށް
ވޯޓުލެވޭނެ އިންތިޒާމު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސަން ވާނެއެވެ .މި މާއްދާގައި
މިގޮތަށް އޮތްކަމުގައި ވީނަމަވެސް މި ގަވާއިދުގެ  14ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ
އަދަދަށްވުރެ މަދުން ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ ތަންތަނުގައި ވޯޓު ފޮށްޓެއް ނުބެހެއްޓުމުގެ
އިޚްތިޔާރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ .މިގޮތުން މިފަދަ ހާލަތެއް ދިމާވެއްޖެ
ނަމަ،

ވޯޓުލުމަށް

ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް

ހުށައަޅާފައިވާ

މީހުން

ގޮތް

އަމަލުކުރަންވީ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އާންމުކޮށް އަންގައި އިއުލާނުކުރަންވާނެއެވެ.
(ކ)

މި މާއްދާގެ (ރ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ވޯޓުލުން އޮންނަ ދުވަހު ،އެ މީހަކު ރަށްވެހިވެފައިވާ
ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ނުވަތަ އެހެން ތަނެއްގައި ހުންނާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް
ކޮމިޝަނަށް އަންގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްފަހު ،އެ އަންގާފައިވާ ރަށް ނުވަތަ ތަން ފިޔަވައި
އެހެން ރަށެއްގައި ނުވަތަ އެހެން ތަނެއްގައި އެ މީހަކަށް ވޯޓެއް ނުލެވޭނެއެވެ .އަދި އެ
މީހަކު

ވޯޓުލުމަށް

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ

ތަން

އެނގޭ

ގޮތަށް

އެ

ރަޖިސްޓަރީ

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު ޝަކުވާ ހުށައެޅުމަށް ދެވޭ މުއްދަތުގައި
އެމީހެއްގެ ނަން އެމީހަކު ވޯޓު ލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރި ތަނުގައި ނެތިގެން އެކަމުގެ ޝަކުވާ
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށައަޅާފައި ނުވާނަމަ އެ މީހަކަށް އެ އިންތިޚާބެއްގައި ނުވަތަ
އެ ބައި-އިލެކްޝަނެއްގައި ވޯޓެއް ނުލެވޭނެއެވެ.
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(އ)

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުދިން މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ އިލެކްޝަންސް
ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ނޫނީ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ

( .15ހ)

މތިލުމަށް
އިންތިޚާބަށް ކުރި ަ

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2009ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) ގެ  5ވަނަ
މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ

އިއުލާނުކުރުން

މީހުންނަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވިއްޖެކަމަށް ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށް އަންގައި
އިއުލާނުކުރަން ވާނެއެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކުރާ އިއުލާނުގައި ޤާނޫނު
ނަންބަރު ( 2/2009ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު
( 11/2008އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ އާންމު ޤާނޫނު) ގައި ބުނެފައިވާ މައުލޫމާތާއި ތަކެތި
ހިމަނަން ވާނެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ

( .16ހ)

މތިލުން
އިންތިޚާބަށް ކުރި ަ

މި ގަވާއިދުގެ  15ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކުރާ
އިއުލާނުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ މީހުންނަށް އެކަމަށް
އެދި ޖަދުވަލު ( 5ފަހެއް) ގައިވާ ފޯމުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށައެޅުމަށް
މަދުވެގެން ( 14ސާދަ) ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދޭންވާނެއެވެ.

(ށ)

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2009ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) ގެ  10ވަނަ
މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތަށް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ފަރާތުން ފިޔަވައި ،އަމިއްލަ ގޮތުން
ކުރިމަތިލާ މީހެއްނަމަ ،އެމީހަކު ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ހުށައަޅާ އިންތިޚާބީ ދާއިރާއެއްގެ،
އުމުރުން  18އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހުންކުރެ މަދުވެގެން ( 50ފަންސާސް) މީހުން އެ
މީހަކަށް

ތާއީދުކުރާކަން

ގޮތުން

އަންގައިދިނުމުގެ

ފުރިހަމަ

އެމީހުންގެ

ނަމާއި،

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރާއި ،ދާއިމީ އެޑްރެހާއި ،ސޮއި ،ހިމެނޭ
ލިޔުމެއް

އިލެކްޝަންސް

ކޮމިޝަނަށް

ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.

އަދި

އެ

ލިޔުމުގައި

ސޮއިކޮށްފައިވާ މީސްމީހުންނަކީ އެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާއަކަށް ކުރިމަތިލާ އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކަށް
ސޮއިކޮށްފައިވާ ބަޔަކުކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެއެވެ.
(ނ)

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވިއްޖެކަމަށް ކުރާ
އިއުލާނުގައި އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށައަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހިމަނަންވާނެއެވެ .މީގެ ތެރޭގައި
ހިމެނޭ ،އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ ލޯގޯ ނުވަތަ ނިޝާން ފާސްކުރާއިރު
ދެފަރާތަކުން ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކުން އެއް ލޯގޯއެއް ހުށައަޅާފައިވާނަމަ ،އެ
ލޯގޯ ފާސްކުރުމުގައި އިސްކަން ދޭނީ ކުރިން ހުށައެޅި ފަރާތަށެވެ .ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ
ފަރާތުން

ކުރިމަތިލާ

ކެންޑިޑޭޓުންނަށް،

ޕާޓީގެ

ލޯގޯ،

ޕާޓީގެ

ހުއްދައާއެކު

ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ .ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ލޯގޯ ނުވަތަ އެ ލޯގޯއާ އެއް ވައްތަރު ލޯގޯއެއް އެ
ޕާޓީ ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަށް ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
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ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން
އިއުލާނުކުރުން

 .17ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2009ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) ގެ  11ވަނަ
މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި އެޑްރެސް
އާންމުކޮށް އިއު ލާނުކޮށް އަދި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އޮފީހުގައްޔާއި މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ
ރަށެއްގައި

ފަސޭހައިން

މީހުންނަށް

ބެލޭނެގޮތަށް

ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.

އަދި

އެ

މަޢުލޫމާތު

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.
ނަން އަނބުރާ ގެންދިއުން

 .18ރައްޔިތުންގެ

މަޖިލީހުގެ

އިންތިޚާބުގެ

ކެންޑިޑޭޓަކު

އޭނާގެ

ނަން

އަނބުރާ

ގެންދަން

ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ގުރުއަތުލައި ތަރުތީބުކޮށް އިއުލާނުކުރުމުގެ ކުރިން އެ
ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނަން އަނބުރާ ގެންދިޔުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވެ.
ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ ހުށައެޅުމާއި

( .19ހ)

ފައިސާ އަނބުރާ ދިނުން

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2009ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) ގެ  10ވަނަ
މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުން ދައްކަންޖެހޭ ޑިޕޮޒިޓް
ފައިސާއަށްވާ ( 5000/-ފަސްހާސް) ރުފިޔާ ދައްކާނީ ނަގުދު ފައިސާއިން ނުވަތަ ބޭންކުން
ގެރެންޓީކޮށްފައިވާ ޗެކަކުންނެވެ.

(ށ)

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން އިއުލާނުކުރުމުގެ
ކުރިން ،އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލީ މީހާގެ ނަން އަނބުރާ ގެންގޮސްފިނަމަ ،ނަން އަނބުރާ
ގެންދިއުމަށް ހުށައަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން ( 5ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި
މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެ
ކެންޑިޑޭޓަކަށް އަނބުރާ ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

(ނ)

އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުދިން މީހުންގެ ( 10%ދިހައެއް އިންސައްތަ) އިން ފެށިގެން ދަށް
އަދަދަކަށް ވޯޓު ލިބިފައިވާ މީހުންނަށް ،އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޑިޕޮޒިޓްގެ ގޮތުގައި
ދައްކާފައިވާ ފައިސާކަމަށްވާ ( 5000/-ފަސްހާސް) ރުފިޔާ އަނބުރާ ނުލިބޭނެއެވެ.

(ރ)

ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ އަނބުރާ ދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެ ފައިސާ ދިނުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ
ގޮތުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި ބޭންކެއްގައި ހުޅުވާފައިވާ ފައިސާ ޖަމާކުރާނެ އެކައުންޓުގެ
ނަމާއި

ނަންބަރު

ކެންޑިޑޭޓަކަށް

ވުމަށް

އެޕްލިކޭޝަން

ފޯމު

ހުށައަޅާއިރު

ކޮންމެ

ކެންޑިޑޭޓަކުވެސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ދޭންވާނެއެވެ.
ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން ތަރުތީބު

( .20ހ)

ނ
ކުރު ް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވާ
ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްޓަކައި ގުރުއަތުލުން އޮންނަ ތަނާއި ތާރީޚާއި
ގަޑި ،ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އަންގައި ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއުލާނުކުރަންވާނެއެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގުރުއަތުލުން ބާއްވަންވާނީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ
ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓުން ކަނޑައަޅާ މަންދޫބުންގެ ހާޒިރުގައެވެ.
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(ނ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މަންދޫބަކު އައްޔަންކުރާނަމަ ،އެ މީހަކު
މަންދޫބަކަށް އައްޔަންކުރިކަމުގެ ލިޔުމަކާއެކު ގުރުއަތު ނަގާ ތަނަކަށް އެ މަންދޫބުގެ މުއްދަތު
ހަމަނުވާ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑާއެކު އެ މީހަކު ފޮނުވަންވާނެއެވެ .އަދި އެ
ލިޔުމުގައި މަންދޫބުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި އެޑްރެހާއި ،ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ
ނަންބަރު ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

(ރ)

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން ތަރުތީބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ގުރުއަތުލުމަށް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އޭނާ
އައްޔަންކުރާ މަންދޫބަކު ހާޒިރު ނުވެއްޖެނަމަ ،އެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ބަދަލުގައި ގުރުއަތުގައި
ބައިވެރިވާނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ މީހެކެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
އިންތިޚާބަށް ކެންޕޭންކުރުމުގެ
މުއްދަތު

 .21ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2009ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) ގެ  11ވަނަ
މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލި މީހުންގެ ތެރެއިން
ޝަރުތު ހަމަވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް އިއުލާނުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ވޯޓުނަގާ ދުވަހާ ދެމެދު
ކެންޑިޑޭޓުން ކެންޕޭންކުރުމަށްޓަކައި މަދުވެގެން  30ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ.

ތާއީދު ހޯދުމަށް

( .22ހ)

ނ
މަސައްކަތްކުރު ް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ،އެމީހުންނަށް ތާއީދު
ހޯދުމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 11/2008އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ އާންމު ޤާނޫނު) ގެ  28ވަނަ
މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ.

(ށ)

މިމާއްދާގެ (ހ) އިން ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤުގެ ދަށުން ،ކެންޑިޑޭޓުން ތާއީދު
ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގައި ތިރީގައި މިވާ ކަންކަން ކުރެވިދާނެއެވެ.
.1

ތާއީދު ހޯދުމުގެގޮތުން މީހުންނާ ބައްދަލުކޮށް ވާހަކަދެއްކުން.

.2

ސުލްހަވެރިކަމާއެކު އެއްވުންތައް ބޭއްވުން.

.3

ޚަބަރު ފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުންހިފުން.

.4

ތާއީދު ހޯދުމުގެ ގޮތުން މީހުންނަށް ސިޓީ ފޮނުވުމާއި ،ފޮޓޯއާއި ސްޓިކާ
އާއި ލިޔުންފަދަ ތަކެތި ބެހުމާއި އެ ތަކެތި ޢާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން
ބެހެއްޓުން.

.5

ނިޝާނާއި ނިޝާންޖަހާފައިވާ ތަކެތި ގެންގުޅުމާއި ބޭނުންކުރުން.

.6

އިޝްތިހާރުކުރުން ،ބިލްބޯޑު ،ޕޯސްޓަރުފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކުރުން.

.7

ޝޯ ބޭއްވުން.

.8

ރެލީތަކާއި ވެހިކަލް ބުރުތައް ބޭއްވުން.

.9

އިންޓަނެޓާއި ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ބޭނުންހިފުން.
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު  | 2014އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

13

ކެންޑިޑޭޓުންނާއި އެމީހުންނަށް
ތާއީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ
ތތަކުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު
ފަރާ ް

( .23ހ)

ރައްޔިތުންގެ

މަޖިލީހުގެ

ތާއީދު

އިންތިޚާބުގައި

މަސައްކަތް

ހޯދުމަށް

ހުރިހާ

ކުރާ

ފަރާތްތަކުން ވެސް ތިރީގައި ބަޔާކޮށްފައިވާ ސުލޫކީ މިންގަނޑަށް އަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
.1

ވަކި ޖިންސެއްގެ މީހަކަށް ވާތީ ،ނުވަތަ އިސްލާމްދީނުގައި ވަކި މަޒުހަބަކަށް
އުޅެންމުންދާކަމަށްޓަކައި،

ވަކި

ނުވަތަ

ވާހަކަދައްކާ

ބަހުރުވައަކުން

ކަމަށްޓަކައި ،އެއީ ވަކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓު ދިނުމަށް ނުވަތަ ނުދިނުމަށް
އޮތް ސަބަބެއްކަމުގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް ހުށައަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ.
.2

ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ނުވަތަ ޕާޓީއަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް ބާއްވާ އެއްވެސް
ބައްދަލުވުމެއް ނުވަތަ ހަރަކާތެއް މިސްކިތެއްގައި ނުވަތަ މިސްކިތެއްގެ ގޯތި
ތެރޭގައި ނުވަތަ ސިއްހީ ހިދުމަތްދޭ ތަނެއްގައި ނުވަތަ އެފަދަ ތަނެއްގެ ގޯތި
ތެރޭގައި ބާއްވައިގެން ނުވާނެއެވެ.

.3

ދީނީ

އެކި

އެކި

މުނާސަބަތުގައްޔާއި،

ދީނީ

ދަރުސްތަކުގައްޔާއި

ހުތުބާތަކުގައި ވަކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ ވަކި ޕާޓީއަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް
ނުވަތަ ތާއީދު ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައިގެން ނުވާނެއެވެ.
.4

ކިޔަވައިދޭ

ތަންތަނާއި

މަދަރުސާ،

ކޮލެޖު،

ޔުނިވަރސިޓީތަކުން

ދޭ

ފިލާވަޅުތައް މެދުވެރިކޮށް ވަކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ ވަކި ޕާޓީއަކަށް ތާއީދު
ހޯދުމަށް

ނުވަތަ

ކުޑަކުރުމަށް

ތާއީދު

މަސައްކަތެއް

އެއްވެސް

ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.
.5

ކިޔަވައިދޭ ތަންތަނާއި އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ފަދަ ތަންތަން ފިޔަވައި
ށ
ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ އިމާރާތްތަކާއި އެ އިމާރާތްތަކުގެ ގޯތި ،އިންތިޚާބަ ް
ކެންޕޭންކުރުމަށް

ބޭނުންކޮށްގެން

ނުވާނެއެވެ.

ކިޔަވައިދޭ

ތަންތަނާއި

އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ފަދަ ތަންތަނުގެ ގޯއްޗާއި ހޯލު ފަދަ ތަންތަން
ށ
ބޭނުންކުރަންވާނީ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ .މިފަދަ ތަންތަން އިންތިޚާބަ ް
ކެންޕޭންކުރުމުގެ

ބޭނުމުގައި

ހުއްދަދޭންވާނީ

އެދޭ

އެކަމަށް

ހ
ހުރި ާ

ފަރާތްތަކަށް ހަމަހަމަވާ ގޮތެއްގެ މަތިން ތަނުން ދެމުން ގެންދާ ހިދުމަތަށް
ބުރޫނާރާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
.6

އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު ،އެހެން
ކެންޑިޑޭޓަކު

ތާއީދު

ހޯދުމަށް

ހިންގަމުން

ގެންދާ

ބައްދަލުވުމަކަށް

ހުރަސްއެޅޭ ފަދަ އަމަލެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
.7

ތާއީދު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އޭނާ ނިސްބަތްވާ ޕާޓީއަކުން
ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު ބަހައްޓާ ޕޯސްޓަރު ،ނުވަތަ
ނިޝާން ،ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެފަދަ އެހެންވެސް
އެއްޗެއް ،އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ
ބަޔަކު ނައްޓައި ،ހަލާކުކޮށް ،ގެއްލުންދީގެން ނުވާނެއެވެ.
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު  | 2014އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

14

.8

ކެންޑިޑޭޓަކު

ނުވަތަ

ކެންޑިޑޭޓަކު

ނިސްބަތްވާ

ޕާޓީއަކުން

ކެންޕޭން

އެއްވުމެއް ނުވަތަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމުންދާ ތަނެއްގައި ،އެ ވަގުތަކާ
ދިމާކޮށް ،އެހެން ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެހެން
ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ކުރާ ބަޔަކު އެތަނުގައި ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމު
ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .އެހެން ނަމަވެސް އެއް ޕާޓީއަކުން ނުވަތަ ގިނަ
ޕާޓީތައް

ގުޅިގެން

ނުވަތަ

ގިނަ

ކެންޑިޑޭޓުން

ގުޅިގެން

ބާއްވާ

ބައްދަލުވުންތައް އެއް ފަހަރާ އެއް ތަނެއްގައި ބޭއްވިދާނެއެވެ.
.9

އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ،މީހެއްގެ
ގެއެއްގައި ނުވަތަ އިމާރާތެއްގައި ނުވަތަ ބިމެއްގައި ބަހައްޓަންވާނީ އެ
ތަނެއްގެ ވެރިފަރާތުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ( .މިގޮތުން ދައުލަތުގެ ބިމެއް
ނުވަތަ އިމާރާތެއް ނުވަތަ ތަނެއްގައި އެފަދަ އެއްޗެއް ބަހައްޓަން ހުއްދަ
ދޭންވާނީ އެކަމަށް އެދޭ ހުރިހާ ފަރާތަކަށް ހަމަހަމަވާ ގޮތުގެ މަތިން އެއް
އުސޫލަކުންނެވެ).

.10

އިންތިޚާބަށް

ތާއީދު

ހޯދުމުގެ

ގޮތުން

ހުއްދަ

ހޯދައިގެން

ބަހައްޓާ

އިޝްތިހާރު ،ބިލްބޯޑު އަދި ބެނަރ ފަދަ ތަކެތި އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ
ނަތީޖާ އިއުލާނުކުރުމަށްފަހު ( 10ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ބެހެއްޓި
ފަރާތަކުން ނަގައި ސާފުކުރަން ވާނެއެވެ.
.11

ތާއީދު ހޯދުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތައް ހިނގަމުންދާ ވަގުތު ،ކެންޕޭނަށް
އުނދަގޫކޮށް ،އެ ތަނެއްގައި އޮތް އިންތިޒާމު ނަގާލުމަށް އެއްވެސް
ފަރާތަކުން މަސައްކަތްކުރާނަމަ ،އެ ފަރާތަކާމެދު އަމިއްލައަށް ފިޔަވަޅު
އެޅުމުގެ ބަދަލުގައި އެކަން ހައްލުކުރަން މަސައްކަތްކުރަންވާނީ ފުލުހުން
ނުވަތަ ކަމާބެހޭ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ.

.12

ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގައި ،އެއްވެސް މީހެއްގެ
އަބުރަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެ ފަދަ ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

.13

ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުވަތަ ވޯޓުނުލުމަށް ބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް
އެއްވެސް ގޮތަކުން މަޖުބޫރު ކުރުވައި އަދި ބިރުދެއްކުމުގެ އަމަލެއް
އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހިންގައިގެންނުވާނެއެވެ.

.14

ވަކި މީހަކަށް ވޯޓު ލުމަށް ނުވަތަ ނުލުމަށް ބުނެ ރިޝްވަތުގެ ގޮތުން
އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ ނުވަތަ ހަދިޔާދީ ހަދައިގެންނުވާނެއެވެ .އަދި
މާލީގޮތުން ނުވަތަ މާއްދީގޮތުން ފައިދާއެއް ވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް
ކޮށްދީގެން އަދި ކޮށްދިނުމަށް ހުށައަޅައިގެން ވެސް ނުވާނެއެވެ.
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ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގައި ،އިސްލާމްދީނުގެ

.15

އަސްލުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައި އިސްލާމްދީނުގެ ހުރުމަތް
ކެނޑޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި އެއްވެސް
ކެންޑިޑޭޓަކީ ،ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކީ ލާދީނީ ބައެއް
ކަމަށް ނުވަތަ ޚިޔާނާތްތެރިން ކަމަށް ބުނެ ސާބިތުކުރެވެން ނެތް ވާހަކަ
ދައްކައިގެން ނުވާނެއެވެ.
ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ

.16

ޤާނޫނުތަކާއި އެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފު
އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
(ށ)

ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ ވަކި ޕާޓީއަކަށް ތާއީދުކުރުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ނުކުރުމުގެ ގޮތުން
ވިޔަސް ،ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އިންތިޚާބީ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެ އެއްވެސް ކަމެއް
އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .ތިރީގައި މިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް
ކޮށްފިނަމަ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އިންތިޚާބީ ޙައްޤަކަށް އުނިކަން ދިނީކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ.
ކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ދައްކާ ވާހަކައެއްގައި ނުވަތަ އެނޫން

.1

ގޮތަކުންވެސް އެހެން ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމާއި އޭނާގެ ޒާތީ
ކަންކަމާ ބެހުން.
ސާބިތުކޮށްދެވެން ނެތް ތުހުމަތުތަކުގެ މައްޗަށް ނުވަތަ ހިނގައިދިޔަ ކަމެއްގެ

.2

ހަގީގަތް އޮޅިގެންދާ ފަދަ ގޮތަކަށް ކެންޑިޑޭޓަކާ ބެހޭ ގޮތުން ނުވަތަ
ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް މަސައްކަތްކޮށްދޭ ފަރާތަކާ
ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކުން.
.3

މީހުންގެ މެދުގައި ފިތުނައާއި ރުޅިވެރިކަން އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

.4

ތާއީދު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ކެންޑިޑޭޓަކު ،ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމުގެ
ގޮތުން

ބާއްވާ

ޝޯތަކާއި،

ރެލީތަކާއި،

ވެހިކަލް

ބުރުތަކަށް

އެހެން

ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު ހުރަސްއެޅުން.
ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ކެންޑިޑޭޓުން

( .24ހ)

އައްޔަންކުރާ މަންދޫބުން

ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްވެސް ވޯޓުނެގުން އޮންނަ ދުވަހު ވޯޓުނެގުމާއި ވޯޓުގުނުމުގެ ކަންކަން
ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބެލުމަށް ،ވޯޓުނަގާ ގުނާ ކޮންމެ މަރުކަޒަކަށް ( 1އެކެއް) މަންދޫބަކު
އައްޔަންކުރެވިދާނެއެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަންދޫބު އައްޔަންކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނީ،
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެކަމަށްޓަކައި އިއުލާނުކުރުމުން ދެވޭ މުއްދަތުގައި އެކަމަށް
އެދޭ ކެންޑިޑޭޓުންނަށެވެ .މިކަމަށް އެދި ހުށައަޅާނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ( 6ހައެއް)
ގައިވާ

ފޯމުންނެވެ.

ފޯމު

ބަލައިގަނެވޭނީ

ފޯމާއެކު

ހުށައަޅަންޖެހޭ

ތަކެތި

ހަމައަށް

ހުރުމުންނެވެ.
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(ނ)

ކެންޑިޑޭޓެއްގެ މަންދޫބަކަށްވުމަށް އެދި ހުށައަޅާ ފޯމުގައި ކެންޑިޑޭޓު ނޫން ފަރާތެއް ސޮއި
ކުރާނަމަ ،ކެންޑިޑޭޓު އެފަރާތަކަށް ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ ދީފައި އޮތް ކަމުގެ ލިޔުމެއް
އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ.

(ރ)

ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ކެންޑިޑޭޓުން އައްޔަންކުރާ މަންދޫބުންގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާ މީހުންގެ
ކިބައިގައި އަންނަނިވި ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.
.1

އުމުރުން ( 18އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިވާ ދިވެއްސެއް ކަމުގައިވުން.

.2

ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރެވެމުންދާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުން.

.3

ރައްޔިތުންގެ

މަޖިލީހުގެ

އިންތިޚާބާބެހޭ

މަސައްކަތެއް

ކުރުމަށް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ހަވާލުވެގެން ހުރި މީހެއްކަމުގައި
ނުވުން.
.4

ފަނޑިޔާރެއް ނުވަތަ މިނިވަން މުއައްސަސާއެއްގެ މެންބަރެއް /ވެރިއެއް
ކަމުގައި ނުވުން.

(ބ)

.5

ދިވެހި ފުލުހެއް ނުވަތަ ސިފައިންގެ މީހެއްކަމުގައި ނުވުން.

.6

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވިފައި ހުރި މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.

ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނަށް ދޫކުރެވޭ ކާޑު އިންތިޚާބު ނިމޭތާ ( 3ތިނެއް) ދުވަސްތެރޭގައި
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ ހަވާލުކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

(ޅ)

ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު
( 7ހަތެއް) ގައިވާ އިގުރާރުގައި ސޮއިކުރަން ވާނެއެވެ .އަދި ކެންޑިޑޭޓޫންގެ މަންދޫބުންގެ
ސުލޫކީ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށް އަމަލުތައް ބަހައްޓަން ވާނެއެވެ.

ތކުން
ރާއްޖޭގެ ފަރާތް ަ

( .25ހ)

އިންތިޚާބު އޮބްޒާވްކުރުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު އޮބްޒާވްކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކަށް ހަރަކާތްތެރިވުމުގެ
ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 11/2008އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ އާންމު ޤާނޫނު) ގެ
 40ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެކަމަށް އެދި
ހުށައެޅުމަށް އިއުލާނުކުރުމުން އެކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ
ފަރާތްތަކަށެވެ .މިކަމަށް އެދި ހުށައަޅާނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ( 8އަށެއް) ގައިވާ
ފޯމުންނެވެ .ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނީ ފޯމާއެކު ހުށައަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހަމައަށް ހުރުމުންނެވެ.

(ށ)

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު އޮބްޒާވްކުރުމަށް ހުށައަޅާ ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކުގައި
ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ.
.1

އުމުރުން ( 18އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިވާ ދިވެއްސެއް ކަމުގައިވުން.

.2

ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރެވެމުންދާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުން.
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ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ފިޔަވައި މަދަނީ ޖަމާއަތަކުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ގޮތުން

.3

ހުށައަޅާ ފަރާތެއް ނަމަ ،ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ރަޖިސްޓަރީއެއްގައި އެ
މީހެއްގެ ނަން ހިމެނިފައިވާ މީހަކު ކަމުގައިނުވުން.
.4

މަޖިލީހުގެ

ރައްޔިތުންގެ

އިންތިޚާބާބެހޭ

އިލެކްޝަންސް

މަސައްކަތެއް

ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ހަވާލުވެގެން ހުރި މީހެއްކަމުގައި ނުވުން.
.5

މީގެ

އިލެކްޝަންސް

ކޮމިޝަނުން

އިންތިޚާބެއްގައި

އިލެކްޝަންސް

ކުރިން

ކޮމިޝަންގެ

ބާއްވާފައިވާ
އޮފިޝަލަކަށް

އެއްވެސް
ނުވަތަ

މުވައްޒަފަކަށް ހުރަސްއަޅާފައިވާ މީހެއް ކަމުގައި ނުވުން.
(ނ)

އޮބްޒާވަރުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ( 7ހަތެއް)
ގައިވާ އިގުރާރުގައި ސޮއި ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި އޮބްޒާވަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ
އެއްގޮތަށް އަމަލުތައް ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.

(ރ)

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށާއި ،ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ދޫކުރެވޭ އޮބްޒާވަރު ފާސް އެ ފަރާތްތަކުން
ބޭނުންކުރަންވާނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.

(ބ)

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށާއި ،ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އޮބްޒާވްކުރުމަށް ފާސް ދޫކުރެވޭނީ ،ކޮންމެ ސިޔާސީ
ޕާޓީއަކަށާއި ،ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ،އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ އަދަދަށްވުރެ
( 10ދިހައެއް) އިންސައްތަ އިތުރުނުވާ ގޮތަށެވެ.

(ޅ)

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ތަމްސީލުކުރާ އޮބްޒާވަރަކު ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގައި
ހުއްޓާ ،ހަމަ އެ ސަރަހައްދަށް އެ ސިޔާސީ ޕާޓީ ނުވަތަ އެ ޖަމްޢިއްޔާ ތަމްސީލުކުރާ
ދެވަނަ އޮބްޒާވަރަކަށް ނުވަދެވޭނެއެވެ.

(ކ)

މި މާއްދާގެ (ބ) ގައި އެހެން އޮތްކަމުގައި ވިޔަސް ،ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް އޮބްޒާވަރުންނަށް
އެއްފަހަރާ ވަދެވޭނީ ތަނުގައި ޖާގަ އޮތް މިންވަރަކަށެވެ.

(އ)

އޮބްޒާވަރުންނަށް

ދޫކުރެވޭ

ކާޑު

އިންތިޚާބު

ނިމޭތާ

3

ދުވަސްތެރޭގައި

(ތިނެއް)

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ ހަވާލުކުރަންޖެހޭނެއެވެ.
ބައިނަލްއަގުވާމީ ފަރާތްތަކުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
އިންތިޚާބު އޮބްޒާވްކުރުން

( .26ހ)

ބައިނަލްއަގުވާމީ

ފަރާތްތަކަށް

ރައްޔިތުންގެ

މަޖިލީހުގެ

އިންތިޚާބު

އޮބްޒާވްކުރެވޭނީ،

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދޭ ދައުވަތަކަށް ނުވަތަ ،އިއުލާނުކުރުމުން އެކަމަށް އެދޭ
ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ .އަދި މިކަމަށް އެދި
އެފަރާތްތަކުން ހުށައަޅާނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ( 9ނުވައެއް) ގައިވާ ފޯމުންނެވެ.
.1

އުމުރުން ( 18އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހެއް ކަމުގައިވުން.

.2

އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅުން ހުންނަ ބައިނަލް އަގުވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ ނުވަތަ
ޖަމާއަތަކުން އެކްރިޑެޓް ކޮށްފައިވާ އެފަރާތުގެ މަންދޫބަކަށްވުން.
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.3

އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް
މަސައްކަތްކުރާ މީހަކަށް ނުވުން.

މޮނިޓަރ ކުރުން

( .27ހ)

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމާއި ވޯޓުގުނުމުގެ މަސައްކަތް މޮނިޓަރ
ކުރުމަށް ހަރަކާތްތެރިވެވޭނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއުލާނުކުރުމުން ،އެކަމަށް ދެވޭ
މުއްދަތުގައި މޮނިޓަރ ކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ މީހުންނަށެވެ .މިކަމަށް އެދި ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކުން ހުށައަޅާނީ މި
ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ( 10ދިހައެއް) ގައިވާ ފޯމުންނެވެ .ބައިނަލްއަގުވާމީ ފަރާތްތަކުން
ހުށައަޅާނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ( 9ނުވައެއް) ގައިވާ ފޯމުންނެވެ .ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނީ
ފޯމާއެކު ހުށައަޅާންޖެހޭ ތަކެތި ހަމައަށް ހުރުމުންނެވެ.
.1

އުމުރުން ( 18އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހެއް ކަމުގައިވުން.

.2

ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރެވެމުންދާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުން.

.3

(ހ) މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ
ރޭޑިއޯ/ޓީވީ ސްޓޭޝަނެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހެއްކަން އިލެކްޝަންސް
ކޮމިޝަނަށް ކަށަވަރުވާ މީހެއް ކަމުގައިވުން،
ނުވަތަ
(ށ) ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 47/78ނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތީގެ ޤާނޫނު) ގެ
ދަށުން

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ

ނޫސް،

މަޖައްލާއެއްގައި

މަސައްކަތްކުރާ

މީހެއްކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ކަށަވަރުވާ މީހެއް ކަމުގައިވުން،
ނުވަތަ
(ނ)

ބައިނަލްއަގުވާމީ

މީޑިއާއެއްގައި

މަސައްކަތްކުރާ

މީހެއްކަން

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ކަށަވަރުވާ މީހެއް ކަމުގައިވުން.
.4

ރައްޔިތުންގެ

މަޖިލީހުގެ

އިންތިޚާބާބެހޭ

މަސައްކަތެއް

ކުރުމަށް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ހަވާލުވެގެން ހުރި މީހެއް ކަމުގައި
ނުވުން.
(ށ)

އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން މޮނިޓަރ ކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތައް ހަރަކާތްތެރިވާންވާނީ،
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 11/2008އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ އާންމު ޤާނޫނު) ގެ  41ވަނަ
މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނާއި މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

(ނ)

މޮނިޓަރުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ( 7ހަތެއް)
ގައިވާ އިގުރާރުގައި ސޮއި ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި މޮނިޓަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ
އެއްގޮތަށް އަމަލުތައް ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.
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(ރ)

ނޫސް މަޖައްލާގެ އިދާރާތަކަށް ދޫކުރެވޭ މޮނިޓަރ ފާސް އެ ފަރާތްތަކުން މޮނިޓަރުންނަށް
ދޫކުރަންވާނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.

(ބ)

ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ނޫސް މަޖައްލާ އަދި ޚަބަރު ފަތުރާ އިދާރާތަކަށް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް
ފާސްދޫކުރެވޭނީ އެއިން ކޮންމެ ފަރާތަކަށް އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުނެގުމަށް ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ
އަދަދަށްވުރެ ( 10%ދިހައެއް އިންސައްތަ) އިތުރުނުވާ ގޮތަށެވެ.

(ޅ)

މޮނީޓަރުންނަށް

ދޫކުރެވޭ

ކާޑު

އިންތިޚާބު

ނިމޭތާ

3

(ތިނެއް)

ދުވަސްތެރޭގައި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ ހަވާލުކުރަންޖެހޭނެއެވެ.
ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނާއި،

( .28ހ)

އޮބްޒާވަރުންނާއި ،މޮނިޓަރުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްދާއިރު އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ހިނގާ
ނުހިނގާގޮތް ބެލުމަށް ހަރަކާތްތެރިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް ޖަދުވަލު ( 11އެގާރަ)

އަމަލުކުރަންވީ ގޮތް

ގައިވާ ސުލޫކީ މިންގަނޑަށް އަމަލު ކުރަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ވޯޓުލުމާއި ވޯޓުގުނުމުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާއިރު ،އެ މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާނޭ ގޮތުގެ
މަތިން އޮބްޒާވަރުންނާއި ،މޮނިޓަރުންނާއި ،ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނަށް ،އެމީހުންނަށް
ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ނޯޓުކުރެވިދާނެއެވެ

(ނ)

ވޯޓުލާ

މަރުކަޒުގެ

އިސްވެރިޔާގެ

ފަރާތުން

އޮބްޒާވަރުންނާއި

ނުވަތަ

މޮނިޓަރުން

ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން އެދިއްޖެނަމަ ،އެ ވަގުތަކާ ހަމައަށް އެވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ވޯޓުލީ
މީހުންގެ އަދަދާއި ބާކީ ހުރި ވޯޓުކަރުދާހުގެ އަދަދު ހާމަކޮށްދޭން ވާނެއެވެ.
(ރ)

އޮބްޒާވަރުން

ނުވަތަ

މޮނިޓަރުން

އަދި

ކެންޑިޑޭޓުންގެ

މަންދޫބުން،

އިންތިޚާބާބެހޭ

ކަންކަމުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އައްޔަންކޮށްފައިވާ އޮފިޝަލުންނަށް ފުރިހަމަ
އެއްބާރުލުންދީ އެހީތެރިކަން ދޭންވާނެއެވެ .އަދި އެމީހުންގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ވަރެއްގެ
ނުފޫޒެއް ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
(ބ)

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ވޯޓުނެގުމާބެހޭ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ މީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ނުވަތަ
ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ މަންދޫބަކު ނުވަތަ އޮބްޒާވަރަކު ނުވަތަ މޮނިޓަރަކު ،ޖިސްމާނީގޮތުން
ނުކުޅެދިގެންވާ މީހަކަށް ވޯޓުކަރުދާހުގައި ފާހަގަޖެހުމުގައި އެހީތެރިވެދީގެން ނުވާނެއެވެ.

އޮބްޒާވަރުންނާ މޮނިޓަރުންނާ
ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން
ކށް
ގަވާއިދަށް ހުރުމަތްތެރި ޮ
ހިތުން

 .29އޮބްޒާވަރުން ،މޮނިޓަރުން އަދި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2008
(އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ އާންމު ޤާނޫނު) އާއި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2009ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) އާއި ،މިގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް އަމަލެއް ކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ ކުރަން
އުޅޭކަން އެނގޭނަމަ އެ އޮބްޒާވަރެއްގެ ނުވަތަ މޮނިޓަރެއްގެ ނުވަތަ މަންދޫބެއްގެ ފާސް ހިފަހައްޓައި
އޭނާއަށް އެ ސަރަހައްދުން ނުކުތުމަށް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ އިސްވެރިޔާއަށް
ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި އެ ގޮތަށް އެންގުމުން އެ ކަމަށް އަމަލު ނުކޮށްފިނަމަ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ
ފަރާތުން އެ މީހެއްގެ ފާސް އަތުލައި އެ މީހަކު އެ ސަރަހައްދުން ނެރެންވާނެއެވެ.
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު  | 2014އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

20

އޮބްޒާވަރުން ،މޮނިޓަރުން،
ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނަށް
ދޫކުރެވޭ ކާޑު އަލުން
ހަދައިދިނުން

ވޯޓުނެގުމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ
ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން

 .30އިންތިހާބުގައި އޮބްޒާވަރެއްގެ ނުވަތަ މޮނިޓަރެއްގެ ނުވަތަ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމަށް
ދޫކުރެވޭ ފާސް ގެއްލިގެން ނުވަތަ އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ އަލުން ކާޑެއް ހަދައިދެވޭނީ ކާޑު
ހެދުމުގެ ޚަރަދަށް ( 20ވިހި) ރުފިޔާ ނެގުމަށްފަހުގައެވެ.
( .31ހ)

ވޯޓުނެގުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ތަކެތި ،ވޯޓުނަގަން ފަށާ ވަގުތު ޖެހުމުގެ ކުރިން ވޯޓުލާ
މަރުކަޒުގެ

ނ
ކުރު ް

އޮފިޝަލުންގެ

ހަވާލުގައި،

ވޯޓުލާ

މަރުކަޒަށް

ފޮނުވުމުގެ

އިންތިޒާމު،

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ހަމަޖައްސަން ވާނެއެވެ.
(ށ)

ވޯޓުލާ

ކޮންމެ

މަރުކަޒެއްގައި،

އެ

މަރުކަޒެއްގައި

ވޯޓުލުމަށް

ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ލިސްޓެއް އޮންނަންވާނެއެވެ .މި ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ
މީހުންގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި ،ޖިންސާއި ،އަތޮޅާއި ،ރަށާއި ،އެޑްރެހާއި ،އުފަން ތާރީޚާއި،
ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު އެނގެން އޮންނަން ވާނެއެވެ.
ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ސަރަހައްދު
ކަ ނޑައެޅުން

 .32ރަށެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައި ތިބި ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދަށް
ބަލައި ،އެރަށުގައި ބަހައްޓާނެ ވޯޓުފޮށީގެ އަދަދާއި ،ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާނެ ސަރަހައްދު ކަނޑައަޅައި،
އަދި އެ ސަރަހައްދަށް ވޯޓުދޭނީ ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ
މީހުންގެ ތެރެއިން ކޮން ބައެއްކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅައި ،އެކަން އާންމުކޮށް
އިއުލާނުކުރަންވާނެއެވެ.

ވޯޓިންގ ބޫތު

( .33ހ)

ވޯޓުލާ ކޮންމެ މަރުކަޒެއްގައި ވޯޓުކަރުދާހުގައި ފާހަގަޖެހުމަށް މަދުވެގެން ( 1އެކެއް) ބޫތު
ހުންނަންވާނެއެވެ .ވޯޓިންގ ބޫތު ހުންނަންވާނީ ވޯޓުލާ މީހާ ވޯޓުކަރުދާހުގައި ޖަހާ ފާހަގަ
އެހެން މީހުންނަށް ނުފެންނަ ގޮތަށެވެ.

(ށ)

ވޯޓިންގ ބޫތު ހުންނަންވާނީ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ތިބޭ އޮފިޝަލުންނަށާއި އޮބްޒާވަރުންނަށް
ފަސޭހައިން ފެންނަ ހިސާބުގައެވެ .އަދި ފާހަގަޖަހާ މީހާގެ ހަރަކާތްތައް (ވޯޓުކަރުދާސް
ފޮޓޯނެގުން

ފަދަ

ގަވާއިދާ

ޚިލާފު

އަމަލުތައް)

އޮފިޝަލުންނަށާއި

އޮބްޒާވަރުންނަށް

ފަސޭހައިން ފެންނަ ނުވަތަ ފާހަގަކުރެވޭ ގޮތަށެވެ.
ވޯޓުނެގުމާއި ވޯޓު ގުނުމާބެހޭ
ކަންކަން ބަލަހައްޓާ މީހުންގެ

( .34ހ)

ވޯޓުނެގުމާއި ވޯޓު ގުނުމާބެހޭ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ މީހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ،އިލެކްޝަންސް
ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްފައިވާ ،ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރާ އޮފިޝަލުންގެ އަތްމަތީ

މަސްއޫލިއްޔަތު

ފޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އަދާކުރަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ވޯޓުނެގުމާއި ވޯޓު ގުނުމާބެހޭ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ މީހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ހަވާލުވުމުގެ
ގޮތުން މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ( 2ދޭއް) ގައިވާ އިގުރާރުގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.
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ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް އައްޔަން
ކުރެވޭ ވެރިޔާގެ
މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ

( .35ހ)

ވޯޓުލާ

މަރުކަޒަށް

އައްޔަންކުރެވޭ

އިލެކްޝަންސް

ވެރިޔާއާ

ނުވަތަ

ކޮމިޝަނުން

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ހަވާލުކުރާ ޒިންމާތައް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު
އަދާކުރަން ވާނެއެވެ .ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެ ވަނީ ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒަށް އައްޔަންކުރެވޭ
ވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާއެވެ.
.1

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއްގެ ވޯޓުފޮށްޓާއި
ވޯޓުލުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނާއި މުހިންމު ލިޔެކިޔުންތަކާ ހަވާލުވުމާއި ،އެ
ތަކެތި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމާއި ،އެ ތަކެއްޗަށް ޒިންމާވުން.

.2

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ވޯޓުލުމުގެ ކުރިން ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތަކާ ގުޅިގެން
ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ރާވައި އެ ކަންކަން ކުރުވުމާއި ،އެ ކަމާގުޅޭ
އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން.

.3

ވޯޓުލާ

ކުރިން

ދުވަހުގެ

މަރުކަޒުގައި

ވޯޓުލާ

މަސައްކަތްކުރުމަށް

ކަނޑައަޅައިފައިވާ މީހުންނާ ބައްދަލުކޮށް ވޯޓުލުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް
ގެންދާނެ ގޮތް އޮޅުންފިލުވައިދީ ،ވަކިވަކި މީހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ
ހަވާލުކުރުން.
.4

ވޯޓުކަރުދާސް އަޅާފައި ހުންނަ ސެކިއުރިޓީ އުރަ ވޯޓުލުމުގެ ( 15ފަނަރަ)
މިނެޓު

ކުރިން

ކަނޑައި،

ވޯޓުކަރުދާސް

ހުރި

ގުނައި،

އަދަދު

ކަށަވަރުކުރުން.
.5

ވޯޓު ނަގަން ފެށުމުގެ ކުރިން ވޯޓުލާން އެންމެ ފުރަތަމަ އަންނަ ( 2ދޭއް)
މީހުންނަށާއި،

ވޯޓުލާ

މަންދޫބުންނާއި،

ހުއްދަދެވިފައިވާ

ތިބިނަމަ،

ކެންޑިޑޭޓުންގެ

މަރުކަޒުގައި

އޮބްޒާވަރުންނާއި،

މޮނިޓަރުންނަށް،

ވޯޓުފޮށި ހުޅުވައި ވޯޓުފޮށި ހުރީ ހުސްކޮށްކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށްފަހު
ވޯޓުފޮށީގެ މަތި ރަނގަޅަށް ޖަހައި( 4 ،ހަތަރެއް) ފަރާތުގައި ޕުލްޓައިޓް
ސީލް އެޅުވުން.
.6

ވޯޓުލާ

މަރުކަޒަށް

ވަނުމަށް

އިލެކްޝަންސް

ކޮމިޝަނުން

ހުއްދަކުރާ

މީހުންނަށް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުން އެ ފުރުސަތު
ތަނަވަސް ކޮށްދިނުން.
.7

ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މީހަކު ފޮނުވަން ވެއްޖެ
ހާލަތެއްގައި ކޮމިޝަނުން ފޮނުވާ މީހަކަށް ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ވަދެވޭނެ
އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން( .އެފަދަ މީހަކަށް އެ މަރުކަޒަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ
ދޭންވާނީ އެއީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތެއްކަން
ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހުއެވެ).

.8

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ވޯޓުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ އަމަލުކުރަންޖެހޭ
ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރުކުރުން.
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.9

ވޯޓުލާންދާ މީހުންގެ ތެރެއިން ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރިކަމަށް
ބުނާ

މީހުންގެ

ޖިސްމާނީ

ކިބައިގައި

ހުރިކަން

ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ކަށަވަރުކޮށް ،އޭނާއަށް އެހީތެރިއަކު ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން.
.10

ވޯޓުނަގާ ދުވަހު ،ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒުގައި ވޯޓުލުމާ ގުޅޭގޮތުން ވޯޓުލާން
އަންނަ މީހުންނާއި ،އޮބްޒާވަރުންނާއި ،މޮނިޓަރުންގެ ފަރާތުން ހުށައެޅޭ
ޝަކުވާ ބަލައިގަނެ ވަގުތުން އެޅެން ހުރި ފިޔަވަޅެއް އެޅުން .ވަގުތުން
ހައްލުނުކުރެވޭ މައްސަލަތައް ރަށު ފޯކަލް ޕޮއިންޓު ނުވަތަ އަތޮޅު/ސިޓީ
އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ރިޕޯޓުކުރުން.

.11

ވޯޓުލާން އަންނަ މީހެއްގެ ނަން މި ގަވާއިދުގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ (ރ)
ގައި ބުނެފައިވާ ލިސްޓުގައި އޮވެމެ ،އިދާރީ ސަބަބަކާހުރެ އެ މީހަކު
ވޯޓުލާންޖެހޭ މަރުކަޒުގައިވާ ފައިނަލް ލިސްޓުގައި އެމީހާގެ ނަން ހިމެނިފައި
ނުވާނަމަ ،އެކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަންގައި ،ކޮމިޝަނުން
އިރުޝާދުދޭ ގޮތެއްގެ މަތިން އެމީހާގެ ނަން ލިސްޓަށް އިތުރުކޮށް އޭނާއަށް
ވޯޓުލެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދިނުން( .މިކަން ކަންހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ
ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ).

.12

އިލެކްޝަންސް

ކަނޑައަޅައިފައިވާ

ކޮމިޝަނުން

އުސޫލާ

އެއްގޮތަށް

ވޯޓުގުނުމުގައި ސައްހަ ވޯޓާއި ބާތިލު ވޯޓު ކަނޑައެޅުން.
.13

ވޯޓުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ކަނޑައަޅައި އިއުލާނުކުރުން.

.14

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރުން.

.15

ވޯޓުލުމާއި،

ވޯޓުގުނުމުގެ

މަސައްކަތް

ނިމުމުން

ވޯޓުކަރުދާސްތަކާއި

ވޯޓުލުމުގައި ބޭނުންކުރި އިންތިޚާބާބެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުމެއް ބަންދުކޮށް
ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރުން.
.16

ވަގުތީ

ނަތީޖާ

ވޯޓުނެގި

އާންމުކޮށް

މަރުކަޒުގައި

ފެންނާނޭހެން

ބެހެއްޓުމަށްފަހު ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސާފައިވާ ގޮތުގެ
މަތިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އެ ނަތީޖާ ފޮނުވުން.
.17

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ވޯޓުލުމުގެ ކަންކަން އަމާންކަމާ އޮމާންކަމާއެކީ ކުރިއަށް
ގެންދިއުމަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުން.

.18

ވޯޓުލާ ވަގުތުގައްޔާއި ވޯޓު ގުނުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްދާ ވަގުތުގައި ،ވޯޓުލާ
މަރުކަޒާއި އެ މަރުކަޒު ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި މަސްލަހަތު ހިފެހެއްޓުމަށް
އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.

.19

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ ސަރަހައްދުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފުކަމެއް ހިނގާނަމަ ،އެކަން
ހުއްޓުވުމަށް

ފުލުހުންގެ

އެހީތެރިކަން

ބޭނުންވެއްޖެނަމަ،

ފުލުހުންގެ

އެހީތެރިކަން ހޯދުން.
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ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނާއި އޮބްޒާވަރުންނާއި މޮނިޓަރުން ،އެ މީހުންނަށް

.20

ޤާނޫނާއި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ގަވާއިދުގައި

އެދިއްޖެ

މައުލޫމާތުތައް،

ހިނދެއްގައި ދިނުން.
ވޯޓު ނަގާ ކޮންމެ ސަރަހައްދެއްގައި ވޯޓު ނަގަން ފެށުމާއި ވޯޓު ނަގައި

.21

ނިމުމާދެމެދު ކަން ހިނގައި ދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ލިޔެ އެ ސަރަހައްދަކާ
ހަވާލުވެހުރި އެންމެ އިސްމީހާ (ވޯޓުފޮށީގެ ވެރިޔާ) ސޮއިކޮށް އެ ރިޕޯޓު
ލިޔުނު މީހަކާއި އެ ރިޕޯޓު ޗެކުކުރި މީހަކު ލައްވާ ސޮއިކުރުވުމަށްފަހު
މާލޭގައި ހުންނަ ވޯޓާބެހޭ މައިމަރުކަޒަށް އެ ރިޕޯޓު ފޮނުވުން.
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ވޯޓު ނެގުމާއި ވޯޓު ގުނުމާއި

.22

ވަގުތީ

ނަތީޖާ

އިއުލާނުކުރުމަށްޓަކައި،
ކަމެއް

ކަންތައްތަކުގެ

އިތުރުން

އިލެކްޝަންސް

ކޮމިޝަނުން

މަތީގައި

ކުރަން

ނުވަތަ

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ

ޖެހިއްޖެނަމަ،

އިލެކްޝަންސް

އެކަމެއް

ކޮމިޝަނުން

ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއްގެ ލަފާގެ މަތިން ކުރުން.
ޖިސްމާނީ ގޮތުން ނުކުޅެދިގެންވާ

( .36ހ)

މީހުންނަށް ފާހަގަޖެހުމުގައި

ވޯޓުކަރުދާހުގައި ފާހަގަޖެހުމަށް ޖިސްމާނީ ގޮތުން ނުކުޅެދިގެންވާ މީހަކަށް ވޯޓުކަރުދާހުގައި
ފާހަގަޖެހުމަށް އެހީތެރިވެދޭ މީހާ އެހީތެރިވެދެނީ އެކަކަށް ކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި އޭނާގެ

އެހީތެރިވެދިނުން

ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު ވޯޓު ނެގުމުގެ
ކަންތައް ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލުވެ ތިބި މީހުން ލިޔަން ވާނެއެވެ.
(ށ)

ވޯޓުކަރުދާހުގައި ފާހަގަޖެހުމަށް ޖިސްމާނީ ގޮތުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މީހުން ކަމަށް
ބަލައިގެން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނީ އަންނަނިވި ފަރާތްތަކަށެވެ.
ލޯ ފަން މީހުން ނުވަތަ ލޮލަށް ނުފެނުމުގެ ސަބަބުން ވޯޓުކަރުދާހުގައި

.1

ފާހަގައެއް ޖެހޭވަރު ނުވާ މީހުން.
.2

ދެއަތުންކުރެ އެއްވެސް އަތެއް ބޭނުންނުކުރެވޭ މީހުން.

.3

އެ

މުސްކުޅިވެ

ގައިބާރު

ދެރަވުމުގެ

ސަބަބުން

މީހެއްގެ

އަތުން

ވޯޓުކަރުދާހުގައި ފާހަގައެއް ޖެހޭވަރު ނުވާ މީހުން.
ބަލިހާލު ހުރި ގޮތުގެ ސަބަބުން ވޯޓުކަރުދާހުގައި ފާހަގައެއް ޖެހޭވަރު ނުވާ

.4

މީހުން.
(ނ)

ވޯޓުކަރުދާހުގައި އަމިއްލައަށް ފާހަގަޖެހޭވަރުގެ މީހަކަށް ،ޖިސްމާނީގޮތުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން
ހުރި މީހެއް ކަމަށް ބަލައިގެން ވޯޓުކަރުދާހުގައި ފާހަގަޖެހުމުގައި އެހީތެރިއަކު ބޭނުންކުރުމުގެ
ފުރުސަތު ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ ވެރިޔާ ދީގެން ނުވާނެއެވެ.

(ރ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޖިސްމާނީ ގޮތުން ނުކުޅެދިގެންވާ މީހަކަށް
ފާހަގަޖެހުމުގައި

އެހީތެރިވެވޭނީ

އެ

މަރުކަޒަކަށް

ވޯޓުލުމަށް

ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ

މީހަކަށެވެ.
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(ބ)

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ވޯޓުނެގުމާބެހޭ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ މީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު،
ކެންޑިޑޭޓަކު ،ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބަކު ،އޮބްޒާވަރަކު ނުވަތަ މޮނިޓަރަކު ،މި މާއްދާގެ
(ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޖިސްމާނީގޮތުން ނުކުޅެދިގެންވާ މީހަކަށް ފާހަގަޖެހުމުގައި
އެހީތެރިވެދީގެން ނުވާނެއެވެ.

ކާކުކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ
ލިޔުން ހުށައެޅުން

 .37ވޯޓުލާން އަންނަ މީހާ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއް (އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓް
ނުވަތަ ފޮޓޯއާއި އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނަންބަރު ޖަހާފައިވާ ޑްރައިވިންގް ލައިސަންސް) ހުށައަޅަން
ވާނެއެވެ .މިގޮތުން ހުށައަޅާ ކޮންމެ ލިޔުމަކީ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ލިޔުމަކަށް ވާންވާނެއެވެ .ވޯޓުލާން
އަންނަ މީހާއަށް ވޯޓުލުމުގެ ފުރުސަތު ދެވޭނީ އޭނާ ގެންނަ ،ކާކުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމުގައިވާ
ފޮޓޯއާއި އޭނާގެ މޫނާ އަޅައިބެލުމަށްފަހު އެއީ އެމީހާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

ބާތިލު ވޯޓާއި ސައްހަ ވޯޓު

( .38ހ)

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކަށް އޮންނަ ކޮންމެ ވޯޓަކީ ބާތިލު
ވޯޓެކެވެ.
.1

އިންތިޚާބަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވޯޓުކަރުދާސް
ނޫން ކަރުދާހެއްގައި ދީފައިވާ ކޮންމެ ވޯޓެއް.

.2

އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ނަމާ ދިމާގައި ފާހަގަ ޖަހާފައިނުވާ ވޯޓު.

.3

އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ އަދަދަށް ވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަމާ ދިމާގައި
ރަނގަޅު ފާހަގަ ޖަހާފައިވާ ވޯޓު.

(ށ)

.4

ވޯޓު ދީފައިވަނީ ކާކަށްކަން ކަށަވަރު ނުވާ ވޯޓު.

.5

ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ދީފައިވާ ވޯޓެއްކަން އެނގޭ ވޯޓު.

.6

ރަނގަޅު ފާހަގަ ޖަހާފައިނުވާ ވޯޓު.

ސައްހަ ވޯޓު ކަމުގައި ބަލާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ފާހަގަޖަހާފައިވާ ވޯޓުތަކަށެވެ.
.1

އެމީހަކު ވޯޓުދޭން ބޭނުން ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާ ދިމާގައި ރަނގަޅު ފާހަގަ
ޖަހާފައިވާ ވޯޓު.

.2

އެމީހަކު ވޯޓުދޭން ބޭނުން ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާ ދިމާގައި ޖަހާފައިވާ ފާހަގައަކީ
ރަނގަޅު ފާހަގައެއް ކަމުގައި ދެނެގަނެވޭނެ ވޯޓު.

.3

ވޯޓުކަރުދާހުގައި ލިޔެފައި ނުވަތަ ކުރެހުން ކުރަހާފައި ހުރި ނަމަވެސް،
އެމީހަކު ވޯޓުދޭން ބޭނުން ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާ ދިމާގައި ރަނގަޅު ފާހަގަ
ޖަހާފައިވާ ވޯޓު.

.4

ފާހަގަ ޖެހުމުގެ ތަފާތު މިސްރާބަށް ޖަހާފައިވާ ނުވަތަ ފާހަގަ ޖެހުމުގައި
ބައްޓަމަށް ތަފާތު ބަދަލު އައިސްފައި ހުރި ނަމަވެސް އެމީހަކު ވޯޓުދޭން
ބޭނުން ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާ ދިމާގައި ޖަހާފައިވާ ފާހަގައަކީ ރަނގަޅު
ފާހަގައިގެ ވައްތަރެއް ކަމުގައި ދެނެގަނެވޭ ވޯޓު.
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.5

ފާހަގަޖެހުމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ގޮޅީގައި ނޫން ނަމަވެސް އެމީހަކު ވޯޓުދޭން
ބޭނުން ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާ ދިމާގައި ނުވަތަ އެމީހަކު ވޯޓުދޭން ބޭނުން
ކެންޑިޑޭޓުގެ ނިޝާނުގައި ރަނގަޅު ފާހަގަ ޖަހާފައިވާ ވޯޓު.

(ނ)

ބާތިލު ވޯޓެއްކަމަށް ،ކަނޑައެޅުމުގައި ވޯޓުގުނަން ތިބޭ މީހުންގެ މެދުގައި ޚިލާފެއް
އުފެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ ވޯޓު އެއީ ބާތިލު ވޯޓެއްކަން ނުވަތަ ބާތިލު ވޯޓެއް ނޫންކަން
ކަނޑައަޅާނީ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ އިސްވެރިޔާއެވެ.

ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާނުކުރުން

( .39ހ)

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުން ވޯޓުލައި ،ވޯޓުގުނާ ނިންމުމަށްފަހު ލަސްނުކޮށް ވޯޓުގެ ނަތީޖާ
އިއުލާން ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި އެ މަރުކަޒެއްގެ ނަތީޖާ ޝީޓުގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ
އިސްވެރިޔާއާއި ވޯޓު ގުނުމުގައި ބައިވެރިވީ އޮފިޝަލުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން ( 2ދޭއް)
އޮފިޝަލުން ސޮއިކުރުމަށްފަހު ޢާންމުންނަށް ފެންނާނެހެން ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.

(ށ)

ވޯޓުގެ ނަތީޖާ އިއުލާނުކުރުމަށްފަހު އެ ނަތީޖާ މާލޭގައި ހުންނަ ވޯޓާބެހޭ މައިމަރުކަޒަށް
ފޮނުވުމުން ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި އިއުލާންކުރި ނަތީޖާތަކަކީ
ސައްހަ ނަތީޖާތޯ ބަލައި ޗެކް ކުރުމަށްފަހު ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާނުކުރަންވާނެއެވެ.

ރަސްމީ ނަތީޖާ އިއުލާނުކުރުން

 .40ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ބާއްވާ ދުވަހުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން ( 7ހަތެއް)
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށް
އިއުލާނުކޮށް ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރަން ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

މާލީ ރިޕޯޓު

( .41ހ) ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ މާލީ
ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން ކޮށްފައިވާ އެންމެހައި މުއާމަލާތްތައް ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2008
(އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު) ގެ  73ވަނަ މާއްދާގެ ގައި ބުނެފައިވާ މާލީ ރިޕޯޓު އެ
އިންތިޚާބު ބާއްވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ
ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް މެދުވެރިކޮށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް
ހުށައަޅަންވާނެއެވެ .އަދި މިގޮތުން ހުށައަޅާ މާލީ ރިޕޯޓުތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ
ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރުމާއެކު ،އެ ރިޕޯޓުތައް އާންމުކޮށް ބެލޭނޭ ނިޒާމެއް އިލެކްޝަންސް
ކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސަން ވާނެއެވެ.
(ށ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ މާލީ ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަރަދުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ،ނުވަތަ އޭނާ އޮޑިޓް ކުރުމުގެ ހުއްދަދީފައިވާ ފަރާތަކުން ،އޮޑިޓްކޮށް
ސައްހަކަން ކަށަވަރުކޮށްފައި ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ.
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ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
އިންތިޚާބުގެ އިންތިޚާބީ
ދާއިރާއެއްގެ އިތުރުބުރެއް
ބާއްވަން ޖެހުން

 .42ރައްޔިތުންގެ

މަޖިލީހުގެ

އިންތިޚާބުގައި،

އެއްވެސް

އިންތިޚާބީ

ދާއިރާއަކުން

އެ

އިންތިޚާބީ

ދާއިރާއެއްގައި ވޯޓު ދިން މީހުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ވޯޓު ލިބުނީ އެ އިންތިޚާބީ
ދާއިރާއަކަށް ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އެކަކަށްވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ކަމުގައިވާނަމަ
އެ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިއުލާނުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން ( 15ފަނަރަ) ދުވަހުގެ
ތެރޭގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2009ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) ގެ  17އަދި
 18ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ އިތުރު ބުރެއް ބޭއްވުމުގެ
ހުރިހާ ކަމެއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސަން ވާނެއެވެ.

ސެކިއުރިޓީ އުރަތައް ކެނޑުން

( .43ހ)

ވޯޓުކަރުދާސް ބަންދުކޮށްފައިވާ

( .44ހ)

ވޯޓުލީ މީހުންގެ ވޯޓު ކަރުދާސް ބަންދުކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ ސެކިއުރިޓީ އުރަތައް އަންނަނިވި
ހާލަތްތަކުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައި އަލުން ގުނިދާނެއެވެ.
.1

ވޯޓުލާ މަރުކަޒަކުން ފޮނުވާފައިވާ އެ މަރުކަޒެއްގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ހެދުމުގައި
އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުރިކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަވުން.

.2

އެއްވެސް ފަރާތަކުން ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއްގެ ނަތީޖާއާ ބެހޭގޮތުން ހުށައަޅާ
ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން އެ ކަމަކީ ތަހުގީގުކުރަން ޖެހޭވަރުގެ ހެކި ހުރި
ޝަކުވާއެއް ކަމުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެނަމަ ،އެ
ތަހުގީގެއްގެ ބޭނުމަށް.

.3

ވޯޓުކަރުދާސް ބަންދުކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކެނޑުމަށް
ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް އަމުރެއް ނެރުން.

.4

ވޯޓުގެ ސައްހަކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް
ފެންނަ މިނޫންވެސް އެހެނިހެން ހާލަތެއް މެދުވެރިވުން.

ޚާއްޞަ ސެކިއުރިޓީ އުރަތައް

ވޯޓުލީ މީހުންގެ ވޯޓުކަރުދާސް ބަންދުކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ ސެކިއުރިޓީ އުރަތައް ކަނޑަންވާނީ،
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓުން ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓުންގެ

ކެނޑުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތް

މަންދޫބުންގެ ހާޒިރުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އައްޔަންކުރާ ބައެކެވެ .މި ގޮތުން
އައްޔަންކުރެވޭ މީހުން ،އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ހައްޤަކަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެ ފަދަ
އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި ވޯޓު ގުނުމުގެ މަސައްކަތުގައި ،އިންތިޚާބާބެހޭ
ގޮތުން ލިބޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަށް
ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .ނަމަވެސް ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް ހާމަކުރަން ޖެހިގެން ހާމަކުރާ
ހާމަކުރުން މިއިން އިސްތިސްނާ ވާނެއެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކަނޑާނަމަ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އެ އުރަ ކެނޑުމުގެ 2
(ދޭއް ) ގަޑިއިރު ކުރިން އީމެއިލް ނުވަތަ އެސްއެމްއެސް ނުވަތަ ސިޓީއަކުން ނުވަތަ ފެކްސް
މެސެޖަކުން ،ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކެނޑުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތާއި ތަން އަންގަންވާނެއެވެ.
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(ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކަނޑާނަމަ
އެކަމަށް

ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ
ނުވަތަ

ކެންޑިޑޭޓުންނަށް

ތަނަކަށް،

ކެންޑިޑޭޓުން

ރައްޔިތުންގެ
ކަނޑައަޅާ

މަޖިލީހުގެ

ފަރާތްތަކަށް

އިންތިޚާބުގެ

ވަނުމުގެ

ހުއްދަ

ދޭންވާނެއެވެ.
(ރ)

ވޯޓުލީ މީހުންގެ ވޯޓުކަރުދާސް ބަންދުކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ ސެކިއުރިޓީ އުރަތައް ކަނޑައި
ވޯޓުކަރުދާސް އަލުން ގުނުމުގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓެއް ލިޔެ
އަންނަނިވި ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ހިމަނައި ،އެ މަސައްކަތާ ހަވާލުވެހުރި އެންމެ އިސް
މީހަކާއި ،އެ ރިޕޯޓު ލިޔުނު މީހަކާއި ،އެ ރިޕޯޓު ޗެކުކުރި މީހަކު ސޮއިކުރުމަށްފަހު
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.
.1

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ ނަންބަރު.

.2

ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކެނޑި ތާރީޚާއި ވަގުތު.

.3

ސެކިއުރިޓީ އުރައިގައި ހުރި ވޯޓުކަރުދާސްތައް ގުނަން ފެށި ގަޑިއާއި
ނިންމި ގަޑި.

.4
.5

ސެކިއުރިޓީ އުރަ އަލުން ބަންދުކުރެވުނު ގަޑި.
ސެކިއުރިޓީ

އުރަ

ކެނޑުމުގެ

މަސައްކަތްކުރުމަށް

އައްޔަންކޮށްފައިވާ

މީހުންގެ ނަމާއި ،އެޑްރެހާއި ،އެމީހުންގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ
ކާޑު ނަންބަރު.
.6

ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކެނޑުމުގެ މަސައްކަތް ބެލުމަށް އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓެއް،
ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ފަރާތުން މަންދޫބަކު ހާޒިރުވިނަމަ ،އެ މީހެއްގެ
ނަމާއި ،އެޑްރެހާއި ،އެ މީހެއްގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު
ނަންބަރު.

(ބ)

އަލުން

.7

ސެކިއުރިޓީ އުރައިގައި ހުރި ސައްހަ ވޯޓުކަރުދާހުގެ އަދަދު.

.8

ބާތިލު ވޯޓުކަރުދާހުގެ އަދަދު.

.9

ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ލިބިފައިވާ ވޯޓުގެ އަދަދު.

ގުނުމަށްފަހު

ކުރިން

އިއުލާންކޮށްފައިވާ

ވަގުތީ

ނަތީޖާ

ބާޠިލްކުރަންޖެހޭނަމަ

ބާޠިލްކޮށް ،ވަގުތީ ނަތީޖާ އަލުން އިއުލާންކުރަންވާނެއެވެ.
(ޅ)

ސެކިއުރިޓީ

އުރަ

ކަނޑައި،

އަލުން

ގުނުމުގެ

މަސައްކަތްކުރާ

އެއްވެސް

މީހެއްގެ

މަސައްކަތަށް ދަތިވާ ކަހަލަ އެއްވެސް އަމަލެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
އަދި މި މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ނުވަތަ އެއްޗެއްގައި އެ މަސައްކަތާ
ހަވާލުވެގެން ތިބި މީހުން ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކުން އަތްލައިގެން ނުވާނެއެވެ.
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(ކ)

މި މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން ތައްޔާރުކުރާ ރިޕޯޓު ހޯދުމަށް ،އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރި
އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ،ނުވަތަ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން އެދިއްޖެނަމަ
އެ ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީއެއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެ ފަރާތަކަށް ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

ސެކިއުރިޓީ އުރަ އަލުން
ބަންދުކުރުން

 .45ވޯޓުލީ މީހުންގެ ވޯޓުކަރުދާސް ބަންދުކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކެނޑުމުގެ ބޭނުން
ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ،ވޯޓުކަރުދާސް ބަންދުކުރުމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ސެކިއުރިޓީ އުރައިގައި
އަލުން ބަންދުކުރަންވާނެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތުގައި
ތކުގެ
ރތް ަ
ތރިވާ ފަ ާ
ހަރަކާތް ެ
ސުލޫކީ މިންގަނޑު

( .46ހ)

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާގެ ވަގުތީ އަދި ދާއިމީ މުވައްޒަފުންނާއި ރައްޔިތުންގެ
މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި އަދި
ބިއުރޯތަކުގެ

ފޯކަލް

މެންބަރުންނާއި،

ވޯޓުލާ

ޕޮއިންޓުންނާއި،

މަރުކަޒުތަކުގައި

މަސައްކަތްކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އޮފިޝަލުންނާއި ،އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
އިންތިޚާބާ ގުޅޭ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވޭ އެހެނިހެން ފަރާތްތައް ،އެމީހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
އަދާކުރުމުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ސުލޫކީ މިންގަނޑަށް ތަބާވާން ވާނެއެވެ.
.1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީ އާއި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
ރ
( 11/2008އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ އާންމު ޤާނޫނު) އާއި ،ޤާނޫނު ނަންބަ ު
( 2/2009ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) އާއި ،އެ
ދަށުން

ޤާނޫނުގެ

ހަދާފައިވާ

ގަވާއިދާއި،

އިންތިޚާބު

ހިންގުމަށް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ
މަތިން އެމީހަކާ ހަވާލުކުރެވޭ މަސްއޫލިއްޔަތު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުން.
.2

ވޯޓުދޭ

މީހުންނާއި

ކެންޑިޑޭޓުންނާއި

ކެންޑިޑޭޓުންގެ

މަންދޫބުންނާއި

އޮބްޒާވަރުންނާއި މޮނިޓަރުންނާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ،ޤާނޫނުގެ ދަށުން
ލިބިފައިވާ ހައްޤަކަށް އުނިކަމެއް ލިބިދާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުން.
.3

ރައްޔިތުންގެ

މަޖިލީހުގެ

އިންތިޚާބުގައި

އިލެކްޝަންސް

ކޮމިޝަނުން

ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތް ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ކުރުން.
.4

އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތުގައި އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒަކަށް ތަބާނުވުން.

.5

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތުގައި ވަކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް،
ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓަކަށްތާއީދުކުރާ ފަރާތަކަށް ،ނުވަތަ ތާއީދުނުކުރާ ފަރާތަކަށް
ބުރަނުވުން.

.6

މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ވަގުތުން ފެށިގެން އިންތިޚާބުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ
ފަރާތްތަކަކީ ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހި ތިބޭ ބައެއްކަމުގައި ވުން.

.7

އިންތިޚާބަކީ ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެފައިވާ މިނިވަން އިންސާފުވެރި ދެފުށް
ފެންނަ އިންތިޚާބަކަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތްކޮށް އެކަމަށް ބާރު އެޅުން.
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އިލެކްޝަންސް

( .47ހ)

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތައް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ހުށައެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް އިންތިޚާބަށް
ކުރިމަތިލުމަށް އިއުލާނުކުރުމާއެކު ( 5ފަހެއް) މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޤައުމީ

އުފެއްދުން

އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއެއް އުފައްދަންވާނެއެވެ .އަދި މާލެ ފިޔަވައި ކޮންމެ
ސިޓީއެއްގަ އާއި ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައި ( 3ތިނެއް) މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ
އަތޮޅު/ސިޓީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއެއް އިންތިޚާބު ބޭއްވުމުގެ 10
(ދިހައެއް) ދުވަސް ކުރިން އުފައްދަންވާނެއެވެ .ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ އުފެއްދުމާ އެކުގައި
ބިއުރޯތައް ގާއިމުވެފައިވާ ތަންތަނާއި ،ގުޅޭނެ ފޯނު ،ފެކްސް ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް
އަދި ހުޅުވިފައި ހުންނާނެ ގަޑިތައް އާންމުކޮށް އިއުލާނުކުރަން ވާނެއެވެ.
(ށ)

ޤައުމީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯގައި ހިމެނޭ ( 5ފަހެއް) މެންބަރުންގެ
ތެރެއިން މަދުވެގެން ( 3ތިނެއް) މެންބަރުންނަކީ ޝަރުޢީ/ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން ތައުލީމު
ހާސިލުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ އެދާއިރާގައި މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހުންކަމުގައި
ވާންވާނެއެވެ .ޝަރުޢީ/ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން ތައުލީމު ހާސިލުކޮށްފައިވާ މީހުން ބޭނުންވާ
އަދަދަށް ނުލިބިއްޖެ ނަމަ އެނޫން މީހުން ހިމަނައިގެން ބިއުރޯ އެކުލަވާލުމުގެ އިޚްތިޔާރު
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

(ނ)

އިލެކްޝަންސް

އަތޮޅު/ސިޓީ

ބިއުރޯގައި ހިމެނޭ

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް

ތިން

މެންބަރުން

އައްޔަންކުރާނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ލަފާގެ މަތިން އަތޮޅު/ސިޓީ އިލެކްޝަންސް
ޔުނިޓުންނެވެ .އަތޮޅު/ސިޓީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯގައި ހިމެނޭ ތިން
ތެރެއިން

މެންބަރުންގެ

އެއް

މެންބަރަކީ

ޝަރުޢީ/ޤާނޫނީ

ދާއިރާއިން

ތައުލީމު

ހާސިލުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ އެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހަކަށް
ވާންވާނެއެވެ .ޝަރުޢީ/ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން ތައުލީމު ހާސިލުކޮށްފައިވާ މީހުން ބޭނުންވާ
އަދަދަށް ނުލިބިއްޖެ ނަމަ އެނޫން މީހުން ހިމަނައިގެން ބިއުރޯ އެކުލަވާލުމުގެ އިޚްތިޔާރު
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
(ރ)

އަތޮޅު/ސިޓީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ އުފެއްދުމުގެ ކުރިން އިންތިޚާބާބެހޭ
ގޮތުން އަތޮޅުތަކުން ނުވަތަ ސިޓީތަކުން ހުށައަޅާ މައްސަލަތައް ބަލައިގަނެ ފިޔަވަޅު
އެޅެންހުރި ކަންކަމުގައި ފިޔަވަޅު އަޅާނީ އަތޮޅު/ސިޓީ އިލެކްޝަންސް ޔުނިޓުންނެވެ .އަދި
އިލެކްޝަންސް

ކޮމިޝަނަށް

ފޮނުވަންޖެހޭ

ފަދަ

މައްސަލައެއް

ހުށައެޅިއްޖެނަމަ

އެ

މައްސަލައެއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާނީވެސް އަތޮޅު/ސިޓީ އިލެކްޝަންސް
ޔުނިޓުންނެވެ.
ރަށު ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން ޝަކުވާ
ބަލައިގަތުން

( .48ހ)

ރަށު ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށް އިންތިޚާބާބެހޭ މައްސަލައެއް ހުށައެޅިއްޖެނަމަ ދުވަހުން ދުވަހަށް އެ
މައްސަލައަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ .އަދި ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށް އެ މައްސަލަ ހައްލު
ނުކުރެވިއްޖެ

ހިނދެއްގައި

އަތޮޅު/ސިޓީ

އިލެކްޝަންސް

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް

ބިއުރޯ

އުފެދިފައިވާނަމަ އަތޮޅު/ސިޓީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯގެ ލަފާ ހޯދިދާނެއެވެ .އޭގެ ކުރިން
ނަމަ އަތޮޅު/ސިޓީ އިލެކްޝަންސް ޔުނިޓުގެ ލަފާ ހޯދިދާނެއެވެ.
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(ށ)

އަތޮޅު/ސިޓީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ އުފެއްދުމުގެ ކުރިން އަތޮޅު/ސީޓީ
އިލެކްޝަންސް ޔުނިޓަށް އިންތިޚާބާބެހޭ މައްސަލައެއް ހުށައެޅިއްޖެނަމަ އެމައްސަލައަކާމެދު
އަމަލުކުރާނީ ޤައުމީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން އަންގާ ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ.
އަދި އަތޮޅު/ސިޓީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ އުފެދުމަށްފަހު އެ ބިއުރޯއިން
އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.

(ނ)

މާލެ ސިޓީގައި ނަމަ އިންތިޚާބާބެހޭ މައްސަލަ ހުށައަޅާނީ ސީދާ ޤައުމީ އިލެކްޝަންސް
ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށެވެ .އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ އުފެއްދުމުގެ ކުރިން
ހުށައަޅާ ޝަކުވާ ހުށައަޅާނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާއަށެވެ.

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތަކުގެ

( .49ހ)

މުއްދަތު

ޤައުމީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ ދެމިއޮންނާނީ އެ ބިއުރޯ އުފައްދާ ދުވަހުން
ފެށިގެން އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިއުލާނުކުރުމަށް ފަހު ( 14ސާދަ) ދުވަހުގެ
މުއްދަތަށެވެ.

ރައްޔިތުންގެ

އަދި

މަޖިލީހުގެ

އިންތިޚާބުގެ

އިތުރު

ބުރެއް

ބާއްވަން

ޖެހިއްޖެނަމަ ޤައުމީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ ދެމިއޮންނާނީ އިތުރު ބުރު
ނިމި ރަސްމީ ނަތީޖާ އިއުލާނުކުރުމަށްފަހު ( 14ސާދަ) ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.
(ށ)

އަތޮޅު/ސިޓީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތަކުގެ މަސައްކަތް ހިނގާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުން އޮންނަ ދުވަހުގެ ( 10ދިހައެއް) ދުވަސް ކުރިން ފެށިގެން
އިންތިޚާބު ނިމި އިތުރު ( 7ހަތެއް) ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ .އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
އިންތިޚާބުގެ

އިތުރު

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް

ބުރެއް

ބިއުރޯތައް

ބާއްވަން

ޖެހިއްޖެނަމަ

ދެމިއޮންނާނީ

އިތުރު

އަތޮޅު/ސިޓީ
ބުރު

ނިމި

އިލެކްޝަންސް
ރަސްމީ

ނަތީޖާ

އިއުލާނުކުރުމަށްފަހު ( 7ހަތެއް) ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.
(ނ)

އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށްފަހު ހުށައެޅޭ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ނުނިމި
އޮތްނަމަ އެ ނުނިމި އޮތް މަސައްކަތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި އެ ބިއުރޯއެއްގެ މުއްދަތު
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ.

ވޯޓުފޮށީގެ ވެރިޔާ އަދި

( .50ހ)

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮފިސަރު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ

އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒުތަކުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް

ބަލާ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮފިސަރުގެ ޒިންމާ އަދާކުރާނީ ވޯޓުނަގާ ކޮންމެ މަރުކަޒެއްގައި
ހުންނަ ވޯޓުފޮށީގެ ވެރިޔާއެވެ.
(ށ)

ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒަށް ހުށައެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައި ހައްލުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ހައްލުކުރާނީ
ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮފިސަރެވެ .އޭނާއަށް ނުނިންމޭ ނުވަތަ ހައްލުނުކުރެވޭ މައްސަލަތައް
ހައްލުކުރުމުގައި އެހީތެރިކަން ހޯދާނީ ރަށު ފޯކަލް ޕޮއިންޓު ނުވަތަ އިލެކްޝަންސް
ކޮމިޝަންގެ އިދާރާއިންނެވެ.
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު  | 2014އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
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(ނ)

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ވޯޓު ފޮށީގެ ވެރިޔާ ނުވަތަ
ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮފިސަރު ނިންމާ ނިންމުންތަކާ ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ ރަށު ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށް
ނުވަތަ އަތޮޅު/ސިޓީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ޝަކުވާ ހުށައެޅިދާނެއެވެ .މާލޭގައި ނަމަ
ޝަކުވާ ހުށައަޅާނީ ޤައުމީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށެވެ.

ޝަކުވާ ހުށައެޅުން

( .51ހ)

މަޖިލީހުގެ

ރައްޔިތުންގެ

އިންތިޚާބާ

ގުޅިގެން

ޝަކުވާ

ހުށައަޅާނީ

ރަށު

ފޯކަލް

ޕޮއިންޓުންނަށާއި އަތޮޅު/ސިޓީ އިލެކްޝަންސް ޔުނިޓަށާއި އަތޮޅު/ސިޓީ އިލެކްޝަންސް
ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތަކަށާއި ޤައުމީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށާއި
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށެވެ .މިގޮތުން ޢާންމު ގޮތެއްގައި ރަށުން ހުށައަޅާ ޝަކުވާތައް
ހުށައަ ޅާނީ އެ ރަށެއްގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ރަށު ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށެވެ .އަތޮޅެއްގައި ހިމެނޭ
ރިސޯޓުތަކާ ސިނާއީ މަސައްކަތްކުރާ ރަށްރަށުން އެ އަތޮޅެއްގެ އަތޮޅު ކޮމްޕްލެއިންޓްސް
ބިއުރޯއަށެވެ .މާލެއާއި ޖަލުތަކުންނާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ
ޤައުމުތަކުން ޝަކުވާ ހުށައަޅާނީ ޤައުމީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށެވެ.
(ށ)

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތައް ގާއިމުކުރުމުގެ ކުރިން މައްސަލަތައް ހުށައަޅާނީ ރަށު ފޯކަލް
ޕޮއިންޓަށާއި އަތޮޅު/ސިޓީ އިލެކްޝަންސް ޔުނިޓަށެވެ .މާލޭގައި ނަމަ އިލެކްޝަންސް
ކޮމިޝަންގެ އިދާރާއަށެވެ.

(ނ)

ރަށު

ފޯކަލް

ޕޮއިންޓުންނާއި

ގުޅޭގޮތުން

ހުށައެޅޭ

ޝަކުވާތައް

ހުށައަޅާނީ

އަތޮޅު

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ އުފެދިފައިވާނަމަ އެ ބިއުރޯއަށެވެ .ބިއުރޯ އުފެއްދުމުގެ ކުރިން ނަމަ
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށެވެ .އަތޮޅު/ސިޓީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތަކާއި އަތޮޅު/ސިޓީ
އިލެކްޝަންސް ޔުނިޓުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހުށައެޅޭ ޝަކުވާ ހުށައަޅާނީ އިލެކްޝަންސް
ކޮމިޝަނަށެވެ.
(ރ)

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 11/2008އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާންމު ޤާނޫނު) އާއި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
( 2/2009ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) އާއި މި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން
ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް އަމަލެއް ،އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގެ
 120ން  123ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ކުށެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮށްގެން
އެކަމުގެ ޝަކުވާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށައަޅާނަމަ ،އެ ޝަކުވާއެއްގެ ތަފްސީލު،
ހެއްކާ ގަރީނާއާއެކު ،އިންތިޚާބު ބޭއްވި ދުވަހުން ފެށިގެން ( 5ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ހުށައަޅަންވާނެއެވެ .ރަށު ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށާއި ،އަތޮޅު/ސިޓީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށާއި،
ޤައުމީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހުށައެޅޭ މައްސަލަތައް ވެސް ބެލެވޭނީ އިލެކްޝަންސް
ކޮމިޝަނަށް ހުށައަޅާ ޝަކުވާގެ ގޮތުގައެވެ .ޝަކުވާ ހުށައަޅާއިރު ،ހުށައަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި
އެޑްރެހާއި ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު ހިމަނަންވާނެއެވެ .ޝަކުވާ
ހުށައަޅާނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ( 12ބާރަ) ގައިވާ ފޯމުންނެވެ .ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން
ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ނުވަތަ މުއައްސަސާއަކުން ޝަކުވާ ހުށައަޅާނަމަ ،އެފަރާތެއްގެ
ތައްގަނޑާއި މަސްއޫލުވެރި ފަރާތެއްގެ ސޮއި ޝަކުވާ ހުށައަޅާ ފޯމުގައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
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(ބ)

މިމާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހުށައަޅާ މައްސަލައަކާމެދު އަމަލުކުރެވުނު ގޮތް
މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތަށް ،މައްސަލަ ހުށައެޅި ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 3ތިނެއް) ދުވަހުގެ
ތެރޭގައި ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

ތކާއި މައްސަލަތައް
ޝަކުވާ ަ
ބެލުން

 .52ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ރަށު ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށާއި ،އަތޮޅު/ސިޓީ އިލެކްޝަންސް
ޔުނިޓަށާއި ،ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮފިސަރުން/ވޯޓުފޮށީގެ ވެރިންނާއި
އަތޮޅު/ސިޓީ

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް

ބިއުރޯތަކާއި،

ޤައުމީ

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް

ހުށައެޅޭ

ބިއުރޯއަށް

ޝަކުވާތައް ބަލައި ވަގުތުން ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ޝަކުވާތަކަށް ވަގުތުން ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.
ތކުގެ މައުލޫމާތު
ޝަކުވާ ަ
ކށް ބެލެހެއްޓުން
ދަފުތަރު ޮ

( .53ހ)

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ރަށު ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށާއި ،އަތޮޅު/ސިޓީ
އިލެކްޝަންސް

ޔުނިޓަށާއި،

ވޯޓުނަގާ

މަރުކަޒުތަކުގައި

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް

ތިބޭ

އޮފިސަރުންނާއި އަތޮޅު/ސިޓީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތަކާއި ،ޤައުމީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް
ބިއުރޯއަށް

ހުށައެޅޭ

ޝަކުވާތަކުގެ

މައުލޫމާތު

ދުވަހުން

ދަފުތަރުކޮށް

ދުވަހަށް

ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ޝަކުވާތައް ދަފުތަރުކުރުމުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ
މައުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.
.1

ޝަކުވާ ހުށައަޅާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި ދާއިމީ އެޑްރެހާއި މިހާރުގެ
އެޑްރެސް އަދި ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު.

.2

ޝަކުވާ

ރައްދުވާފަރާތުގެ މައުލޫމާތު

(ނަން ،އެޑްރެސް،

އެނގޭނަމަ

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު).

(ށ)

.3

ހުށައެޅުނު ޝަކުވާގެ ބާވަތް (ޝަކުވާގެ ކުރު ހުލާސާއަކާއި އެކު).

.4

ހުށައެޅުނު ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން އަމަލުކުރެވުނުގޮތް ނުވަތަ ނިންމިގޮތް.

ރަށު ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށާއި ،އަތޮޅު/ސިޓީ އިލެކްޝަންސް ޔުނިޓަށާއި ،ކޮމްޕްލެއިންޓްސް
ބިއުރޯތަކަށް ހުށައެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައި ،އެޅެން ހުރި ފިޔަވަޅެއް އަޅައި ކޮންމެ ދުވަހަކު
ވެސް ،އެ ދުވަހެއްގެ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ރިޕޯޓު ،އަންގާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިލެކްޝަންސް
ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.

(ނ)

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތަކަށް ހުށައެޅޭ މައްސަލަތަކާބެހޭ ގޮތުން މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި
ބުނެފައިވާ

މައުލޫމާތު

ހިމެނޭ

ގޮތަށް

ރިޕޯޓެއް

ތައްޔާރުކޮށް

އެ

ރިޕޯޓު

ޤައުމީ

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.
އިންތިޚާބާބެހޭ ރިޕޯޓު
ނ
ކރު ް
ތައްޔާރު ު

 .54ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާބެހޭ ރިޕޯޓެއް ،އިންތިޚާބު ބާއްވާތާ ( 90ނުވަދިހަ) ދުވަހުގެ
ތެރޭގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށް އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.
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ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަމެއް
ދިމާވުން

 .55ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 11/2008އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ އާންމު ޤާނޫނު) އާއި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
( 2/2009ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) އާއި ،މިދެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ
ގަވާއިދުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ،އެކަމެއްގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް
ކަނޑައަޅާނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.

ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފެށުން

 .56މި ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،މި ގަވާއިދު އާންމުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ .އަދި މި
ގަވާއިދު އާންމުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގަވާއިދު ނަންބަރު " 2012/R-8ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު" މި ނަމުގައި  23ފެބުރުވަރީ  2012ގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން
ޝާއިޢުކޮށް ނެރެފައިވާ ގަވާއިދު ބާތިލުވީއެވެ.

މާނަކުރުން

" .57އިންތިޚާބު" ކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ ،ގާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2009ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) ގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށެވެ.
" ލަފާދޭ

ކޮމިޓީ"

ކަމުގައި

ބުނެފައިއެވަނީ،

ރައްޔިތުންގެ

މަޖިލީހުގެ

އިންތިޚާބާބެހޭގޮތުން

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ ލަފާ ދިނުމަށާއި މަޝްވަރާކުރުމަށް މިގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ
މަތިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އުފައްދާ ކޮމިޓީއަށެވެ.
" ވޯޓުލާ މަރުކަޒު" ކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ ،އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާފައިވާ
ކޮންމެ ތަނަކަށެވެ .ވޯޓުނަގައި ވޯޓުގުނުމުގެ ކަންކަން ހިންގާނީ ވެސް މި މަޒުކަޒުގައެވެ.
" ވޯޓިންބޫތު" ކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ ވޯޓުކަރުދާހުގައި ފާހަގަޖެހުމަށް ހުންނަން ކަނޑައަޅައިފައިވާ
ކޮށިގަޑަށެވެ.
"އޮބްޒާވަރުން" ކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ ،ގާނޫނު ނަންބަރު ( 11/2008އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ އާންމު
ޤާނޫނު) އާއި މި ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ރައްޔިތުންގެ
މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު އޮބްޒާވްކުރުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
"މޮނިޓަރުން" ކަމުގައި ބުނެފައިވަނީ ،ގާނޫނު ނަންބަރު ( 11/2008އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ އާންމު
ޤާނޫނު) އާއި މި ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ
ވޯޓުނަގާ ދުވަހު ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުތަކުގައާއި ވޯޓުގުނާ މަރުކަޒުތަކުގައި ވޯޓުލުމުގެ ކަންކަން
ކަވަރުކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުއްދަ ދީފައިވާ މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކަށެވެ.
"ޕާޓީ" ނުވަތަ "ސިޔާސީ ޕާޓީ" ކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ ،ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމާ
ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަމަލުކުރާ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިލެކްޝަންސް
ކޮމިޝަނުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށެވެ.
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"ވޯޓުނެގުމާބެހޭ ކަންކަން ބަލަހައްޓަން ތިބޭ މީހުން" ކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ ،އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާ
ވޯޓުނެގުމާއި،

މަރުކަޒުތަކުގައި

ވޯޓުގުނުމާބެހޭ

އެންމެހައި

ކަންކަން

ތިބޭ

ބެލެހެއްޓުމަށް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުން ނުވަތަ އެކަމަށް ކޮމިޝަނުން އައްޔަންކޮށްފައި ތިބޭ
މީހުންނަށެވެ.
"އާއިލީ މެންބަރު" ކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ ،މަންމަ ،ބައްޕަ ،ދަރިއެއް އަނތްބެއް ،ފިރިއެއް،
އެއްބަނޑު ނުވަތަ އެއްބަފާ ކޮންމެ މީހަކަށެވެ.
" ކާކުކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުން" ކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ ،ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ
ކާޑާއި ،ދިވެހި ޕާސްޕޯޓާއި ،އަދި ދިވެހި ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ
ލައިސަންސް ކާޑުގެ ތެރެއިން އެ ލިޔުމެއްގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިނުވާ ފޮޓޯޖެހި ލިޔުންތަކަށެވެ.
"ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮފިސަރު" ކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ ،ވޯޓު ފޮށީގެ ވެރިޔާއަށެވެ.
"ފޯކަލް ޕޮއިންޓު" ކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ ،އިންތިޚާބާ ގުޅޭ އިދާރީ ކަންކަމާއި މިނޫންވެސް
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައް އެ ރަށެއްގައި ކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް
ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަށެވެ.
" ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ" ކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ ،އިންތިޚާބާބެހޭގޮތުން ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމަށް
ގާއިމުކޮށްފައިވާ ޔުނިޓްތަކަށެވެ.
މި ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ އިންތިޚާބާބެހޭ ކަންކަމުގައި ދުވަސް ގުނާނީ ބަންދު ދުވަސްތައް
ހިމަނައިގެންނެވެ.
މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާ ހިނދަކު ،މުފްރަދުކޮށް
ގެނެސްފައިވާ ލަފުޒުތައް ނުވަތަ އިބާރާތްތައް ،އެ ލަފުޒުތައް ނުވަތަ އިބާރާތްތަކުގެ ޖަމްޢު މާނައިގައި
އަދި ޖަމްޢުކޮށް ގެނެސްފައިވާ ލަފުޒުތައް ނުވަތަ އިބާރާތްތައް އެ ލަފުޒުތަކުގެ ނުވަތަ އިބާރާތްތަކުގެ
މުފްރަދު މާނައިގައި ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.
މާއްދާތަކާއި ޖަދުވަލުތަކުގެ
އަދަދު

 .58މިގަވާއިދުގައި ހިމެނެނީ  58މާއްދާއާއި  12ޖަދުވަލެވެ.
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ޖަދުވަލު 1

`

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު

އިންތިޚާބާބެހޭ ލަފާދޭ ޤައުމީ ކޮމިޓީން ތަބާވާންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް

 .1އިންތިޚާބާބެހޭ

ލަފާދޭ ޤައުމީ

ކޮމިޓީގެ

މެންބަރުން

މަސައްކަތްކުރަންވާނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ޤާނޫނުއަސާސީއާއި

އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި އެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ހިންގުމަށް
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
 .2ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން އަމަލުކުރަންވާނީ ވޯޓުދޭ މީހުންނަށާއި ،ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި ،ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނަށާއި ،އޮބްޒާވަރުންނަށާއި،
މޮނިޓަރުން އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ،ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ ހައްގަކަށް އުނިކަމެއް ނާންނާނެ ގޮތަށެވެ.
 .3އިންތިޚާބާބެހޭ ލަފާދޭ ޤައުމީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް
ލިބޭނެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެން ނު ވާނެއެވެ .އަދި އެފަދަ އަމަލެއް ހިންގާކަން ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ މެންބަރަކު
ކޮމިޓީން ވަކިކުރުމުގެ އިހްތިޔާރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 .4އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ރައްޔިތުން ކުރާ އިތުބާރު ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއެކު ،ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަށް ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުންދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ.
 .5އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ އަސާސީ ހައްގަކަށް ،ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަށް އުނިކަމެއް ނާންނާނޭ ގޮތުގެ މަތިން އިންސާފުވެރިކަމާއެކު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތްތައް ގެންދިއުމަށް ބާރުއަޅަން ވާނެއެވެ.
 .6އިންތިޚާބާބެހޭ ލަފާދޭ ޤައުމީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި އަމިއްލަ ފައިދާއަށް މަގާމުގެ ބޭނުން ނަހަމަގޮތުގައި
ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
 .7އިންތިޚާބާބެހޭ ލަފާދޭ ޤައުމީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޤައުމީ މަސްލަހަތު ހިފެހެއްޓުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް
އެއްބާރުލުންދޭން ވާނެއެވެ.
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ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތަކުގެ މެންބަރުންނާއި ،އަތޮޅު/ސިޓީ އިލެކްޝަންސް ޔުނިޓްތަކުގެ މެންބަރުންނާއި ،ރަށު
ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންނާއި ،ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އޮފިޝަލުންނާއި ،މުވައްޒަފުންގެ އިގުރާރު

އަޅުގަނޑު،

(ނަން ،މަގާމާ އެކު)
.........................................................................................................................

ގޮތުން ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ،ތެދުވެރިކަމާއި އިހުލާސްތެރިކަމާއި
ކަމަށްކަމޭހިތުމާއެކު ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އެންގުންތަކަށް ފުރިހަމައަށް ކިޔަމަންތެރިވުމަށާއި ،ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ތަކެއްޗަށް
ރައްކާތެރިވުމަށާއި،

ހަވާލުކުރެވޭ

މަސައްކަތް

ކަނޑައެޅިފައިވާ

މުއްދަތަށް

ނިންމުމަށާއި،

އިލެކްޝަންސް

ކޮމިޝަންގެ

ސިއްރު

ހިފެހެއްޓުމަށާއި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށް
އަމަލުކުރުމަށް އެއްބަސްވަމެވެ .އަދި އަޅުގަނޑަކީ އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ
ނުކުރުމުގެ ގޮތުން ވިޔަސް އަމަލީގޮތުން މަސައްކަތްކުރާ މީހެއް ނޫން ކަމަށާއި އަޅުގަނޑާ އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކާ އާއިލީ (މަންމައެއް،
ބައްޕައެއް ،ދަރިއެއް ،އަނތްބެއް ،ފިރިއެއް ،އެއްބަނޑު ނުވަތަ އެއްބަފާ މީހެއް) ގުޅުމެއް އޮތް މީހެއް ނޫންކަމަށް އެއްބަސްވެ މި
އިގުރާރުގައި އަޅުގަނޑު ސޮއި މި ކުރަނީ އަޅުގަނޑާ ހަވާލުކުރެވޭ ޒިންމާއާއި މަސްއޫލިއްޔަތު ރަނގަޅަށް އެނގިހުރެއެވެ.

ފުރިހަމަ ނަން:

އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

މަގާމު/ހައިސިއްޔަތު:

އެޑްރެސް:

ސޮއި:

ތާރީޚް:
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ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ ޝަކުވާ ހުށައަޅާ ފޯމު
ޝަކުވާ ހުށައަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ނަން:

މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް (އަތޮޅާއި ރަށާއެކު):

މަންމަގެ ނަން:

ދާއިމީ އެޑްރެސް (އަތޮޅާއި ރަށާއެކު):

ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:

އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

ޝަކުވާ ނިސްބަތްވާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު (މި ބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ތިމާ ނޫން އެހެން މީހަކު މެދުވެރިކޮށް ފޯމު ހުށައަޅާނަމައެވެ).
މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް (އަތޮޅާއި ރަށާއެކު):

ފުރިހަމަ ނަން:
ދާއިމީ އެޑްރެސް:

އަތޮޅު:

ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:

އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

ރަށް:

ޝަކުވާ ހުށައެޅި ސަބަބު
ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ނަން ނުބައިކޮށް އޮތުން
ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި އެޑްރެސް ނުބައިކޮށް އޮތުން
ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ވޯޓު ފޮށްޓާބެހޭ މައުލޫމާތު ރަނގަޅުނުވުން
ނ
ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު ގޯސްކޮށް ލިޔެފައިވު ް
ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ނަން ނެތުން
ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ލިސްޓުން އުނިކުރުމަށް (އުނިކުރަން ބޭނުންވާ މީހާ ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ސުމާރު ނަންބަރު:
އެހެނިހެން (ބަޔާންކުރޭ):
އިތުރު ބަޔާން:

)...............................................

......................................................................................................................................................................................

................................................................... ............................................................................................................................. ..........................................................

....................................................................................... ............................................................................................................................. ...............................................................
.......................................................................................................... ............................................................................................................................. ............................................

ތާރީޚް:

ޝަކުވާ ހުށައަޅާ މީހާގެ ސޮއި:
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރަސްމީ ބޭނުމަށް
ނަން

އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު

ތަން

ސޮއި

ޚ
ތާރީ ް

ތ
ޝަކުވާ ބަލައިގަ ީ
ލ
ޝަކުވާ ބެ ީ
ޑޭޓާބޭސް އަޕްޑޭޓްކުރީ
ރ
ކކު ީ
ޝަކުވާ ޗެ ް
މައްސަލައާމެދު އެޅުނު ފިޔަވަޅު:
ސައްހަ މައްސަލައެއް
ސައްހަ ނޫން މައްސަލައެއް

އައިޑީ ކާޑުގެ ޑޭޓާބޭހުން ޗެކުކުރެވި ،އީއައިއެސް އަޕްޑޭޓްކުރެވިފައި
ށ އެދިފައި
ރަސްމީ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ ފޮނުވުމަ ް
އިތުރު ބަޔާން:

..........................................................................................................................................................

ނޯޓް :ހުށައަޅާ ޝަކުވާގެ ސައްހަކަން ސާބިތުވާނެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް މި ފޯމާއެކު ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.
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ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ތަން ނޫން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދޭ ފޯމު
ރަޖިސްޓަރީވާން ބޭނުންވާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ނަން(އައިޑީ ކާޑުގައި ވާގޮތަށް):

އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު........................... :

..........................................................................................................................................

ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު........................... :

ދާއިމީ އެޑްރެސް

ގޭގެ ނަން........................................................ :

އަތޮޅު/ސިޓީ.................... :

ކަނާއަތު ބޮޑުވާ
އިނގިލީގެ ނިޝާން:

ރަށް/އަވަށް........................................... :

ބައްޕަ/މަންމަގެ ނަން.............................................................................................................................................................................. :
ބައްޕަ/މަންމަގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް.................................................... :

އަތޮޅު/ސިޓީ.................... :

ވޯޓުލުން އޮންނަ ދުވަހު ހުންނާނޭ ތަން/ރަށް.............................................................................. :

ރަށް/އަވަށް........................................... :

ސޮއި:

ހެކިންނާ ބެހޭ މައުލޫމާތު (މި ބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ތިމާ ނޫން އެހެން މީހަކު މެދުވެރިކޮށް ފޯމު ހުށައަޅާނަމައެވެ).

1

2

ފުރިހަމަ ނަން........................................................................ ............ :
ދާއިމީ އެޑްރެސް............................................... :
އަތޮޅު ........... :ރަށް....................................... :

ކަނާއަތު ބޮޑުވާ

ފުރިހަމަ ނަން......................................................................... ............ :
ދާއިމީ އެޑްރެސް............................................... :

އިނގިލީގެ ނިޝާން:

އަތޮޅު ........... :ރަށް........................................ :

އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު........................................ :

އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު......................................... :

ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު....................................... :

ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު........................................ :

ސޮއި:

ސޮއި:

ކަނާއަތު ބޮޑުވާ
އިނގިލީގެ ނިޝާން:

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރަސްމީ ބޭނުމަށް
ފޯމު ގެނައި ފަރާތުގެ ނަން................................................................ ....... :

ފޯމު ގެނައި ފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު............................. :

ފޯމު ހުށައެޅި ތާރީޚް........................................................................ ....... :

ސޮއި:

އަމަލުކުރެވުނު ގޮތް:

ޑޭޓާބޭހަށް އަޕްޑޭޓްކުރެވިފައި

ކަނާއަތު ބޮޑުވާ
އިނގިލީގެ ނިޝާން:

އ
ވެރިފައިކުރެވިފަ ި

ޑޭޓާބޭހަށް އަޕްޑޭޓްނުކުރެވި

ޑޭޓާބޭހަށް އަޕްޑޭޓް ނުކުރެވުނުނަމަ ،ނުކުރެވުނު ސަބަބު......................................................................................................................... ....... :

އަޕްޑޭޓްކުރީ

ނަން............................... :

އައިޑީ............................. :

ސޮއި.............................. :

ތާރީޚް............................. :

ޗެކްކުރީ

ނަން............................... :

އައިޑީ............................. :

ސޮއި.............................. :

ތާރީޚް............................. :

ނޯޓް :މި ފޯމުގައިވާ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ .ފޯމު ހުށައަޅަން އަންނަ ފަރާތުން ،ވޯޓުލުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ،މުއްދަތު
ހަމަނުވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއްގެ އަސްލު ހުށައަޅަންވާނެވެ .އަދި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ،ވޯޓުލުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ،މުއްދަތު

ޕާޓީއަކުން ހުށައަޅާނަމަ ،ޕާޓީގެ ތައްގަނޑު:

ހަމަނުވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީއެއް މި ފޯމާއެކު ހުށައަ ޅަންވާނެއެވެ .ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނީ އެ ފޯމު ހިފައިގެން އަންނަ މީހާ ފޯމަށް
ޒިންމާވާގޮތަށެވެ .ޕާޓީއަކުން ،ރިސޯޓަކުން ނުވަތަ މުއައްސަސާއަކުން ޒިންމާވާގޮތަށް ހުށައަޅާއިރު އެތަނެއްގެ ރަސްމީ ސިޓީއަކާއެކު
ފަހަރަކު ހުށައެޅޭނީ ގިނަވެގެން  50ފޯމެވެ .މިގޮތަށް ހުށައަޅާއިރު އެތަނެއްގެ ތައްގަނޑު ފޯމުގައި ޖަހަންވާނެއެވެ.

އަމިއްލަގޮތުން ފޯމު

ހުށައަޅާއިރު މީހަކަށް ހުށައެޅޭނީ ގިނަވެގެން  10ފޯމެވެ .އަދި އެމީހަކަށް އިތުރު ފޯމު ހުށައެއް ނޭޅޭނެއެވެ .އީމެއިލުން ނުވަތަ ފެކުހުން
ސީދާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާ ފޯމު ބަލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ.
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ޖަދުވަލު 5

`

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު
ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމަށް

ކުލަ ފޮޓޯ

ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފޯމު

.1

ކުރިމަތިލާ ދާއިރާ:

.2

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ މީހާއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު

............................................................................ .............................................................................................................................

ގތަށް):
ޑގައި ވާ ޮ
އއިޑީ ކާ ު
ފުރިހަމަ ނަން ( ަ

..................................................................................

ތށް):
ޑގައި ވާގޮ ަ
އއިޑީ ކާ ު
ޑރެސް ( ަ
އމީ އެ ް
ދާ ި

ނބަރު:
އައިޑީ ކާޑު ނަ ް

......................................

................................................................................................................................................................

ސ
ރ ް
އޑް ެ
ރއުޅޭ ެ
ދ ި
މިހާރު ި
ނން:
ގޭގެ ަ

 .........ވަނަ ފަންގިފިލާ ،އެޕާޓްމަންޓް

.......................................................................................

މަގު:

...............................................................................................

އަވަށް:

ރަށް:

.................................................................................................

އަތޮޅު/ސިޓީ:

ރޚް/ .......... / ........... :
އުފަން ތާ ީ
ރ
އަހަ ު

މަސް

.........

........................................................................ ........................
.......................................................................................

........
ސ
ދވަ ް
ު

ރން ކިޔާފައިވާ ނަން:
ނމަ ،ކު ި
އވާ ަ
އސްފަ ި
އ ި
ބދަލެއް ަ
ނަމަށް ަ

.........................................................................................................................................

ތއް:
ރސް ަ
ވތަ އެޑް ެ
ރސް ނު ަ
ދއިމީ އެޑް ެ
ރގެ ާ
ވނަމަ ،ކު ީ
އ ާ
އސްފަ ި
ބދަލެއް އަ ި
ޑރެހަށް ަ
އމީ އެ ް
ދާ ި

........................................................................................

ގމުތައް-:
މ ާ
ގ ނަމާއި ފުރި ަ
ނ ެ
ނތަ ު
އދާކުރި ތަ ް
ވނަމަ ،ވަޒީފާ ަ
ކށްފައި ާ
ފއެއް އަދާ ޮ
ވސް ވަޒީ ާ
އ ެ
އ ދައުލަތުގެ އެ ް
ގ ި
ތރޭ ަ
ހގެ ެ
ދވަ ު
ވދިޔަ ފަސް އަހަރު ު
 .3ވޭތު ެ
.1

...............................................................................................

.5

...............................................................................................

.2

...............................................................................................

.6

...............................................................................................

.3

...............................................................................................

.7

...............................................................................................

.4

...............................................................................................

އވާ)
ކރަ ް
ނމަ އެޓޭޗް ު
( :އިތުރު ޝީޓް ބޭނުން ަ

ބރު-:
ނން ަ
ޑރެހާއި ގުޅޭނެ ފޯނު ަ
ނވީ އެ ް
ނވަ ް
ސމީ ލިޔެކިޔުންތައް ފޮ ު
 .4ރަ ް
ރސް:
އެޑް ެ

............................................................................................

ޑރެސް:
މއިލް އެ ް
ނމަ ،އީ ެ
ނންވާ ަ
އމެއިލުން ބޭ ު
ސމީ ލިޔެކިޔުންތައް ީ
ރަ ް

ބރު:
ފޯނު ނަން ަ

.............................................................................................

............................................................................................................................

ނބަރު-:
ނމާއި ނަ ް
ޓގެ ަ
ފއިވާ އެކައުން ް
ޅވާ ަ
ގއި ހު ު
ބންކެއް ަ
ޖގެ ޭ
އ ޭ
ހރާ ް
ދވެ ި
ރމަށްި ،
ޖމާކު ު
ނމަ ފައިސާ ަ
ނޖެހޭ ަ
ބރާ ދޭ ް
ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ އަނ ު
................................................................................................................................................................................................ ......................................
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ނމަ
ރމަތިލާ ަ
މއްލަ ގޮތުން ކު ި
 .5އަ ި

(

ލނަމަ
ރމަތި ާ
ފރާތުން ކު ި
އއްގެ ަ
ސިޔާސީ ޕާޓީ ެ

ސވާ)
ޖައް ަ

ނން:
ޔސީ ޕާޓީގެ ަ
މސީލުކުރާ ސި ާ
ލނަމަ ތަ ް
ރމަތި ާ
ފރާތުން ކު ި
އއްގެ ަ
 .6ސިޔާސީ ޕާޓީ ެ

(

އސަވާ)
ޖަ ް

.........................................................................................................

ށވެ.
ގއި ހިއްޕާ ެ
ގޅީ ަ
އވާ ޮ
ގ ި
އދޭ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ފޮޓޯ ކޮޕީ ތިރީ ަ
ނގަ ި
ރއްޔިތެއްކަން އަ ް
ހ ަ
 .7ދިވެ ި

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ

ފޮޓޯޖެހި ފުށް

ސޮއި އޮންނަ ފުށް

ރއްވާ)
މއެކު އެޓޭޗްކު ަ
ޝން ފޯ ާ
ގރާރު (އެޕްލިކޭ ަ
ލނަމަ ޕާޓީގެ ަ
ރމަތި ާ
ފރާތުން ކު ި
އއްގެ ަ
 .8ސިޔާސީ ޕާޓީ ެ
ނޝާން.
ކރާ ލޯގޯި /
ނކުރާނަމަ ،ބޭނުން ު
ނޝާނެއް ބޭނު ް
އއްި /
ލގޯ ެ
ބގައި ޯ
ތޚާ ު
 .9އިން ި
ވޯޓުކަރުދާހުގައި ޖަހަން ބޭނުންވާ ލޯގޯ/ނިޝާނުގެ ކޮޕީ
ކަޅާއި ހުދުން (")2"×2

އިންތިޚާބުގައި ބޭނުންކުރާ ލޯގޯ/ނިޝާނުގެ ކޮޕީ
(ކުލަ ލޯގޯއެއް ނަމަ ކުލަ ކޮޕީ)

"2

"2

 .10ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓާ ބެހޭ މައުލޫމާތު
ގތަށް):
ޑގައި ވާ ޮ
އއިޑީ ކާ ު
ފުރިހަމަ ނަން ( ަ

..................................................................................

ތށް):
ޑގައި ވާގޮ ަ
އއިޑީ ކާ ު
ޑރެސް ( ަ
އމީ އެ ް
ދާ ި

ނބަރު:
އައިޑީ ކާޑު ނަ ް

......................................

................................................................................................................................................................

ސ
ރ ް
އޑް ެ
ރއުޅޭ ެ
ދ ި
މިހާރު ި
ނން:
ގޭގެ ަ

.......................................................................................

 .........ވަނަ ފަންގިފިލާ ،އެޕާޓްމަންޓް

މަގު:

................................................................................................

އަވަށް:

ރަށް:

.................................................................................................

އަތޮޅު/ސިޓީ:

ރޚް/ .......... / ........... :
އުފަން ތާ ީ
ރ
އަހަ ު

މަސް

.........

................................................................................................
.......................................................................................

........
ސ
ދވަ ް
ު

ރން ކިޔާފައިވާ ނަން:
ނމަ ،ކު ި
އވާ ަ
އސްފަ ި
އ ި
ބދަލެއް ަ
ނަމަށް ަ

.........................................................................................................................................

ތއް:
ރސް ަ
ވތަ އެޑް ެ
ރސް ނު ަ
ދއިމީ އެޑް ެ
ރގެ ާ
ވނަމަ ،ކު ީ
އ ާ
އސްފަ ި
ބދަލެއް އަ ި
ޑރެހަށް ަ
އމީ އެ ް
ދާ ި

........................................................................................
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ބރު-:
ނން ަ
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ފޯމު ހުށައަޅާނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާ (ޕޯޓް ކޮމްޕްލެކްސް 5 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ ،ހިލާލީ މަގު ،މާލެ) އަށެވެ.



ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2009ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) ގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ
އިއުލާނުގައި ހުށައެޅުމަށް ބުނެފައިވާ ތަކެތި މި ފޯމާއެކު ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ.



ހުށައަޅަންޖެހޭ މައުލޫމާތާއި ތަކެތީގެ ޗެކުލިސްޓު މި ފޯމާއެކު ވާނެއެވެ.
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ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ހުށައަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

1

ށފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު
މތިލުމަށް އެދި ފުރިހަމަކޮ ް
އިންތިޚާބަށް ކުރި ަ

2

މތިލާ މީހާގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ސާފު ފޮޓޯކޮޕީ (ފޯމުގައި ހިއްޕާފައި)
އިންތިޚާބަށް ކުރި ަ

3

މތިލާ މީހާއަކީ ސުންނަތް ޖަމާޢަތުގެ މީހެއްކަމުގެ އިޤްރާރު
އިންތިޚާބަށް ކުރި ަ

4

މތިލާ މީހާއަކީ ބޭރު ގައުމެއްގެ ރައްޔިތެއް ނޫންކަމުގެ އިގުރާރު
އިންތިޚާބަށް ކުރި ަ

5

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުންނާއި ،މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ،ދަރަންޏާއި ،ކުށުގެ
މ
ރެކޯޑު ސާފުކުރި ފޯ ު

6

މތިލާ މީހާގެ ދަރަނީގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފޯމު
އިންތިޚާބަށް ކުރި ަ

7

ފަނޑިޔާރެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ސާބިތުކޮށް ދިނުމަށްޓަކައި ،ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން

8

ރ
މތިލާ މީހާގެ ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އެޖެންޓު އެކަން ޤަބޫލުކުރިކަމުގެ އިޤްރާ ު
އިންތިޚާބަށް ކުރި ަ

9

ޕ
ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ސާފު ފޮޓޯކޮ ީ

10

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ މީހާގެ ރަސްމީ
މ
އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓުގެ ދަރަނީގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރާ ފޯ ު

11

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓުގެ ދަރަނީގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފޯމު

12

ކކުން)
ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ  5000ރުފިޔާ (ނަޤުދު ފައިސާއިން ނުވަތަ ބޭންކުން ގެރެންޓީކޮށްފައިވާ ޗެ ަ

13

އިންތިޚާބުގައި ނިޝާނެއް/ލޯގޯއެއް ބޭނުންކުރާނަމަ އެ ނިޝާނެއް/ލޯގޯ (ފޯމުގައި ހިއްޕާފައި)

14

ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ނިޝާނެއް/ލޯގޯއެއް ހިމަނަން ބޭނުންވާނަމަ އެ ނިޝާނެއް/ލޯގޯ (ފޯމުގައި ހިއްޕާފައި)
ސީޑީ (ކެންޑިޑޭޓުގެ ޕާސްޕޯޓް ސައިޒު ކުލަ ފޮޓޯއާއި ،އިންތިޚާބުގައި ނިޝާނެއް/ލޯގޯއެއް ބޭނުންކުރާނަމަ އެ ނިޝާން/ލޯގޯ ،ވޯޓު ކަރުދާހުގައި

15

ނިޝާނެއް/ލޯގޯއެއް ހިމަނަން ބޭނުންވާނަމަ އެ ނިޝާން/ލޯގޯގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ ( JPEGފޯމެޓުގައި) ،އަދި އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލާ މީހެއްނަމަ
ތާއީދު އޮތްކަން ހާމަކުރާ  50މީހުންގެ ނަމާއި އެޑްރެސް (ތާނައިން) ،އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު އެކްސެލް ފޯމެޓްގައި

16
17

އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލާ ނަމަ ކުރިމަތިލާ އިންތިޚާބީ ދާއިރާގެ ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މަދުވެގެން  50މީހުންގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި ،އައިޑި
ކާޑު ނަންބަރު ،އެޑްރެސް އަދި ސޮއި
ރކޮށްދޭ އެ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤަރާރު
ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލާނަމަ ،އެމީހަކު ތަމްސީލު ކުރާ ސިޔާސީ ޕާޓީން އެކަން ކަށަވަ ު
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ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު
ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ

ކެންޑިޑޭޓުގެ މަންދޫބަކަށް ވުމަށް އެދޭ ފޯމު

ކުލަ ފޮޓޯ

މަންދޫބަކަށް ވުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
 .1ފުރިހަމަ ނަން:

.2

 .3ދާއިމީ އެޑްރެސް:

އަތޮޅު/ސިޓީ:

ރަށް/އަވަށް:

 .4ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:

އަތޮޅު/ސިޓީ:

ރަށް/އަވަށް:

.6

 .5އުމުރު:

އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:

ރ ފާހާ ހަވާލުވާނެ ތަން (އަތޮޅާއި ރަށާއެކު):
 .7ކޮމިޝަނުން އެކްރެޑިޓް ކުރުމަށްފަހު ،ދޫކު ާ
 .8ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ރަޖިސްޓަރީއެއްގައި ހިމެނިފައިވާނަމަ ،ހިމެނިފައިވާ ޕާޓީ:
 .10ކެންޑިޑޭޓު ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ދާއިރާ:

 .9ތަމްސީލުކުރާ ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަން:
 .11ތަމްސީލުކުރާ ކެންޑިޑޭޓުގެ އެޑްރެސް:

 .13ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު:

 .12ކެންޑިޑޭޓުގެ އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 .14ކެންޑިޑޭޓުގެ ،ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓް ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ސޮއިކުރައްވާނަމަ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ ދީފައިވާ ފަރާތުގެ ނަމާއި ،ސޮއި:
އ
ތކަމަށާއި ،މިނޫން އެހެން ހައިސިއްޔަތަކުން މި އިންތިޚާބުގައި މަސައްކަތްކުރަން އެދިފަ ި
ތކެ ި
މި ފޯމުގައިވާ މައުލޫމާތާއި މި ފޯމާއެކު ހުށައަޅާފައިވާ ހުރިހާ ތަކެއްޗަކީ ސައްހަ ަ
ނުވާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު އިގުރާރުވަމެވެ.
 .16ތާރީޚް:

 .15ކެންޑިޑޭޓުގެ މަންދޫބަކަށް ވުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ސޮއި:
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރަސްމީ ބޭނުމަށް
ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ނަން:

ފޯމު ޗެކްކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން:

ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ މަގާމު:

ފޯމު ޗެކްކުރި މުވައްޒަފުގެ މަގާމު:

ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

ފޯމު ޗެކްކުރި މުވައްޒަފުގެ އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ސޮއި:

ފޯމު ޗެކްކުރި މުވައްޒަފުގެ ސޮއި:

ފޯމު ބަލައިގަތް ތާރީޚާއި ގަޑި:

ތރީޚާއި ގަޑި:
ފޯމު ޗެކްކުރި ާ

ނިންމި ގޮތް:
މި ފޯމާއެކު އަންނަނިވި ތަކެތި ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.


ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  7ގައިވާ އިގުރާރު



ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ



ފޮޓޯގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ (ފޯމްގައި ހަރުކުރެވިފައިވާ ފޮޓޯގައިވާ މީހާގެ ނަމާއި،



ކެންޑިޑޭޓްނޫން އެހެންފަރާތަކުން ސޮއިކުރައްވާނަމަ ،ކެންޑިޑޭޓުގެ ޕަވަރ އޮފް
އެޓަރނީ ދެއްވިކަން ބަޔާންކުރާ ސިޓީ

އައިޑީ ކާޑު ނަމްބަރުން ރީނޭމް ކުރެވިފައި)
ނޯޓު :ފޯމުގައިވާ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ފުރިހަމަނުވާނަމަ އަދި ހުށައަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް އެއްޗެއް ހިމެނިފައިނުވާނަމަ ފޯމު ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު  | 2014އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
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7 ުޖަދުވަލ

`

ުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބ

ު ކެންޑިޑޭޓުގެ އިގުރާރ/ ު ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބ/ ު މޮނިޓަރ/ ުއޮބްޒާވަރ

ެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގ............................................................................................................... ،ުއަޅުގަނޑ
ެޖުމްހޫރިއްޔާގ

ެދިވެހިރާއްޖޭގ

ިއުޅުމުގައ

ެޙަރަކާތްތެރިވ

ްހައިސިއްޔަތުނ

ެމަންދޫބެއްގ

ެކެންޑިޑޭޓުގ

/

ްމޮނިޓަރެއ

/

ްއޮބްޒާވަރެއ

ެ (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގ2/2009 ު ޤާނޫނު ނަންބަރ،ި (އިންތިޚާބާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު) އާއ11/2008 ު ޤާނޫނު ނަންބަރ،ިޤާނޫނުއަސާސީއާއ
ް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުނ،ި އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އަމަލުކުރުމަށާއ،ިއިންތިޚާބު ޤާނޫނު) އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާއ
.ެމިކަމަށްޓަކައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ސުލޫކީ މިންގަޑަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށް އެއްބަސްވެ އިޤުރާރުވަމެވ

:ްތާރީޚ

:ުބރ
ަ ްނނ
ަ ުއައިޑީ ކާޑ

:ިސޮއ

MAJLIS ELECTION 2014

Observer / Monitor Declaration

I, ……………………………………………………………………… wish to partake in the Majlis
Election of Maldives as an Observer / Monitor and hereby agree to respect the Constitution of
Maldives, Act Number 11/2008 (General Elections Act) and Act Number 2/2009 (Majlis Election
Act), and abide by all regulations pertaining to the said laws, and agree to follow the procedures
and the Code of Conduct issued by the Elections Commission of Maldives for the Majlis Election.

Signature:
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Passport Number:

ް | އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ2014 ުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދ

Date:

ޖަދުވަލު 8

`

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު
ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ

އޮބްޒާވަރަކަށް ވުމަށް އެދޭ ފޯމު

ކުލަ ފޮޓޯ

އޮބްޒާވްކުރަން އެދޭ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
 .1ފުރިހަމަ ނަން:

.2

އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 .3ދާއިމީ އެޑްރެސް:

.4

ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:

 .5އުމުރު:

.6

ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:

ރ ފާހާ ހަވާލުވާނެ ތަން (އަތޮޅާއި ރަށާއެކު):
 .7ކޮމިޝަނުން އެކްރެޑިޓް ކުރުމަށްފަހު ،ދޫކު ާ
 .8ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނިފައިވާނަމަ ،ހިމެނިފައިވާ ޕާޓީ:
 .9އޮބްޒާވްކުރާ ހައިސިއްޔަތު (ބޭނުންވާ ގޮޅީގައި  ޖަހާށެވެ)

 އަމިއްލަ

 ސިޔާސީ ޕާޓީ

 ޖަމްއިއްޔާ

ތކުން  9އިން  11އަށް ފުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ).
(އަމިއްލަގޮތުން އޮބްޒާވްކުރަން އެދޭ ފަރާތް ަ
 .11ސިޔާސީ ޕާޓީ/ޖަމްއިއްޔާގެ ތައްގަނޑު

 .10ސިޔާސީ ޕާޓީ/ޖަމްއިއްޔާގެ އެޑްރެސް:
 .12ސިޔާސީ ޕާޓީ/ޖަމްއިއްޔާއާ ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:
ތކަމަށާއި ،މިނޫން އެހެން ހައިސިއްޔަތަކުން
ކ ި
ޗކީ ސައްހަ ތަ ެ
ށއަޅާފައިވާ ހުރިހާ ތަކެއް ަ
މި ފޯމުގައިވާ މައުލޫމާތާއި މި ފޯމާއެކު ހު ަ
މި އިންތިޚާބުގައި މަސައްކަތްކުރަން އެދިފައި ނުވާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު އިގުރާރުވަމެވެ.
 .18ތާރީޚް:

 .17ކެންޑިޑޭޓުގެ މަންދޫބަކަށް ވުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ސޮއި:
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރަސްމީ ބޭނުމަށް
ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ނަން:

ފޯމު ޗެކްކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން:

ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ މަގާމު:

ފޯމު ޗެކްކުރި މުވައްޒަފުގެ މަގާމު:

ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

ފޯމު ޗެކްކުރި މުވައްޒަފުގެ އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ސޮއި:

ފޯމު ޗެކްކުރި މުވައްޒަފުގެ ސޮއި:

ފޯމު ބަލައިގަތް ތާރީޚާއި ގަޑި:

ތރީޚާއި ގަޑި:
ފޯމު ޗެކްކުރި ާ

ނިންމި ގޮތް:
މި ފޯމާއެކު އަންނަނިވި ތަކެތި ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.


ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  7ގައިވާ އިގުރާރު



ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ



ފޮޓޯގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ (ފޯމްގައި ހަރުކުރެވިފައިވާ ފޮޓޯގައިވާ މީހާގެ ނަމާއި ،އައިޑީ ކާޑު ނަމްބަރުން ރީނޭމް ކުރެވިފައި)

ނޯޓު :ފޯމުގައިވާ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ފުރިހަމަނުވާނަމަ އަދި ހުށައަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް އެއްޗެއް ހިމެނިފައިނުވާނަމަ ފޯމު ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ.
އަމިއްލަ ގޮތުންނާއި ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުން އޮބްޒާވްކުރެއްވުމަށް ހުށައަޅުއްވާ ބޭފުޅުންގެ ނަން ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމެނިފައިވާނަމަ ،އެ ފޯމް ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު  | 2014އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
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MAJLIS ELECTION
Passport Size

APPLICATION FORM

Photograph

For International Observers and Monitors
Tick as Appropriate:
Full Name:

Passport Number:

Age:

Nationality:

Address:
Address in Maldives:
Contact Number:
Representing Organisation:
Address:
Contact Number:
Signature:

Date:

Submit the following documents with the application form:
1.

Passport copy

2.

Proof of accreditation by the representing organisation

For Official Use Only

ްއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރަސްމީ ބޭނުމަށ
:ްފގެ ނަނ
ު ަވއްޒ
ަ ުފޯމު ޗެކްކުރި މ

:ްނނ
ަ ެއޒަފުގ
ް ަމވ
ު ްއގަތ
ި ަފޯމު ބަލ

:ުމގާމ
ަ ެފގ
ު ަވއްޒ
ަ ުފޯމު ޗެކްކުރި މ

:ުގމ
ާ ައޒަފުގެ މ
ް ަމވ
ު ްއގަތ
ި ަފޯމު ބަލ

:ުބރ
ަ ްއއިޑީ ކާޑު ނަނ
ަ ެފގ
ު ަވއްޒ
ަ ުފޯމު ޗެކްކުރި މ

:ުޑ ނަންބަރ
ު ާއޒަފުގެ އައިޑީ ކ
ް ަމވ
ު ްއގަތ
ި ަފޯމު ބަލ

:ިސއ
ޮ ެފގ
ު ަވއްޒ
ަ ުފޯމު ޗެކްކުރި މ

:ިއޒަފުގެ ސޮއ
ް ަމވ
ު ްއގަތ
ި ަފޯމު ބަލ

:ިރޚާއި ގަޑ
ީ ާފޯމު ޗެކްކުރި ތ

:ިރޚާއި ގަޑ
ީ ާއގަތް ތ
ި ަފޯމު ބަލ
:ްނިންމި ގޮތ
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ޖަދުވަލު 10

`

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު
ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ

މޮނިޓަރަކަށް ވުމަށް އެދޭ ފޯމު

ކުލަ ފޮޓޯ

މޮނިޓަރަކަށް ވުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
 .1ފުރިހަމަ ނަން:

.2

އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

 .3ދާއިމީ އެޑްރެސް:

.4

ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:

 .5އުމުރު:

.6

ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:

ރ ފާހާ ހަވާލުވާނެ ތަން (އަތޮޅާއި ރަށާއެކު):
 .7ކޮމިޝަނުން އެކްރެޑިޓް ކުރުމަށްފަހު ،ދޫކު ާ
 .8ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނިފައިވާނަމަ ،ހިމެނިފައިވާ ޕާޓީ:
 .10ނޫސް ،މަޖައްލާ ނުވަތަ ޚަބަރު

 .9ނޫސް ،މަޖައްލާ ނުވަތަ ޚަބަރު ފަތުރާ އިދާރާގެ އެޑްރެސް:

ފަތުރާ އިދާރާގެ ތައްގަނޑު

 .11ނޫސް ،މަޖައްލާ ނުވަތަ ޚަބަރު ފަތުރާ އިދާރާއާ ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:
ތކަމަށާއި ،މިނޫން އެހެން ހައިސިއްޔަތަކުން
ކ ި
ޗކީ ސައްހަ ތަ ެ
ށއަޅާފައިވާ ހުރިހާ ތަކެއް ަ
މި ފޯމުގައިވާ މައުލޫމާތާއި މި ފޯމާއެކު ހު ަ
މި އިންތިޚާބުގައި މަސައްކަތްކުރަން އެދިފައި ނުވާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު އިގުރާރުވަމެވެ.
 .13ތާރީޚް:

 .12މޮނިޓަރަކަށް ވުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ސޮއި:
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރަސްމީ ބޭނުމަށް
ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ނަން:

ފޯމު ޗެކްކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން:

ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ މަގާމު:

ފޯމު ޗެކްކުރި މުވައްޒަފުގެ މަގާމު:

ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

ފޯމު ޗެކްކުރި މުވައްޒަފުގެ އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ސޮއި:

ފޯމު ޗެކްކުރި މުވައްޒަފުގެ ސޮއި:

ފޯމު ބަލައިގަތް ތާރީޚާއި ގަޑި:

ތރީޚާއި ގަޑި:
ފޯމު ޗެކްކުރި ާ

ނިންމި ގޮތް:
މި ފޯމާއެކު އަންނަނިވި ތަކެތި ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.


ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  7ގައިވާ އިގުރާރު



ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ



ފޮޓޯގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ (ފޯމްގައި ހަރުކުރެވިފައިވާ ފޮޓޯގައިވާ މީހާގެ ނަމާއި ،އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރުން ރީނޭމް ކުރެވިފައި)

ނޯޓު :ފޯމުގައިވާ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ފުރިހަމަނުވާނަމަ އަދި ހުށައަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް އެއްޗެއް ހިމެނިފައިނުވާނަމަ ފޯމު ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު  | 2014އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
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ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު

ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ،ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނާއި ،އޮބްޒާވަރުންނާއި ،މޮނިޓަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު

.1

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 11/2008އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ އާންމު ޤާނޫނު) ގެ  44ވަނަ މާއްދާގައި ،ވޯޓުނަގާ ދުވަހު ކުރުން މަނާ ކަމަށް
ބުނެފައިވާ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުން.

.2

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ ތެރޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާއިރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ފާސް ފެންނަ ގޮތަށް ބެހެއްޓުން.

.3

ވޯޓުނެގުމުގެ އިންތިޒާމާ ބެހޭގޮތުން ކަމެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ ރަށަކަށް ނުވަތަ އެ ސަރަހައްދަކަށް ނުވަތަ އެ
ތަނަކަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އައްޔަން ކޮށްފައިވާ އެންމެ އިސްވެރިޔަކާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން އެ ކަމެއް ސާފުކުރުން.

.4

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދެއްގައި ވޯޓުދޭން އަންނަ މީހުންނަށް ދަތިވާނޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއްނުކުރުން.

.5

އެރަށަކަށް ނުވަތަ އެސަރަހައްދަކަށް ވޯޓުނެގުމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓަން ފޮނުވާފައިވާ މީހުންގެ މަސައްކަތަށް ،ނުވަތަ ވޯޓު ގުނުމުގައި
ހަރަކާތްތެރިވާ އެއްވެސް މީހެއްގެ މަސައްކަތަށް ދަތިވާ ކަހަލަ އެއްވެސް ކަމެއްނުކުރުން.

.6

އޮބްޒާވަރުންނާއި ،މޮނިޓަރުންނާއި ،ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން ،ވޯޓިންގ ބޫތުގެ ތެރެއަށް ވަނުމަށާއި ،ވޯޓުކަރުދާހުގައި ފާހަގަޖަހާތަން
ބެލުމަށް މަސައްކަތްނުކުރުން.

.7

އިންތިޚާބު މޮނިޓަރުކުރުމަށް ހުއްދަދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގައި އޮފިޝަލުންގެ މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާގޮތަށް އަމަލުތައް
ބެހެއްޓުން.

.8

ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތާއީދު ކުޑަކުރުމަށް ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އިންތިޚާބީ ހައްގަކަށް އުނިކަމެއް އަންނަ އެއްވެސް ކަމެއް
ނުކުރުން.

.9

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގައި ،ވޯޓުލާން އަންނަ މީހުންނާއި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާ އިންޓަވިޔު ނުކުރުން.

 .10ވޯޓުނެގުމުގެ މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާ ލިޔެކިޔުމުގައި އަދި ވޯޓުކަރުދާހުގައި އަތްލާނުހެދުން.
 .11ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު އޮތްކަން ނުވަތަ ތާއީދު ނުކުރާކަން ހާމަވާފަދަ އެއްޗެއް ލައިގެން ނުވަތަ ހިފައިގެން ނޫޅުން.
 .12އިންތިޚާބުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުންގެ މައްޗަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތްނުކުރުން.
 .13އިންތިޚާބުގެ ވަކި ކަމެއް ވަކި ގޮތަކަށް ގެންދިޔުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އިރުޝާދު ނުދިނުން.
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 .14ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ހަރަކާތްތެރިވާއިރު ކާކުކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ދެއްކުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައާޅާފައިވާ
އޮފިޝަލަކު އެދިއްޖެނަމަ އެފަދަ ލިޔުމެއް ދެއްކުން.
 .15ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުންނާއި ސަލާމަތީ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސް އެޅޭފަދަ އަމަލެއް
ނުކުރުން.
 .16މުވާސަލާތީ ގޮތުން ބޭނުންކުރެވޭ އެއްވެސް އެއްޗެއް ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގައި ބޭނުން ނުކުރުން.
 .17އޮބްޒާވަރުންނާއި ،ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން އެއްވެސް ހާލެއްގައި ފޮޓޯ ނަގައި ،މަންޒަރާއި އަޑު ރެކޯޑް ނުކުރުން( .މޮނިޓަރުކުރުމަށް
ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތްތަކަށް މިކަން ހުއްދަ ވާނެއެވެ).
 .18އިންތިޚާބު މޮނިޓަރުކުރުމަށް ހުއްދަދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގައި ފޮޓޯނަގާއިރު ނުވަތަ މަންޒަރާއި އަޑު ރެކޯޑުކޮށް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާއިރު ،ވޯޓުލާ ބޫތާ ދިހަ ފޫޓަށްވުރެ ކައިރި ނުވުން.
ބަޔާންވެދިޔަ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ހިލާފުވާ ފަރާތެއްގެ ފާސް ބާތިލުކޮށް އެ ފަރާތަކަށް އެ ސަރަހައްދުން ނުކުތުމަށް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ވޯޓުލާ
މަރުކަޒުގެ އިސްވެރިޔާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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ޖަދުވަލު 12

`

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާ ހުށައަޅާ ފޯމު
ޝަކުވާ ހުށައަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ނަން:

އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:

އީމެއިލް:

ޝަކުވާ ހުށައަޅަނީ ޕާޓީއަކުން ނުވަތަ ޖަމްއިއްޔާއަކުން ނަމަ
ޕާޓީ ނުވަތަ ޖަމްއިއްޔާގެ ނަން:

ހައިސިއްޔަތު:

ހުށައަޅާ ޝަކުވާއާބެހޭ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހިނގި އަތޮޅު/ސިޓީ އާއި ރަށް/އަވަށް:
މައްސަލަ ދިމާވި ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި ސަރައްހައްދު:
މައްސަލަ ހިނގާފައިވާ ތަނުގެ ތަފްސީލު:

ހުށައަޅާ ޝަކުވާގެ ތަފްސީލު:

*އިތުރު މައުލޫމާތު ހިމަނަން ބޭނުންނަމަ އިތުރު ސަފުހާއެއް ބޭނުންކުރާށެވެ.
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ހެކި
ލިޔުމުން ހުށައަޅާ ހެކި:

ހެކިންނާ ބެހޭ މައުލޫމާތު (މި ބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ތިމާ ނޫން އެހެން މީހަކު މެދުވެރިކޮށް ފޯމު ހުށައަޅާނަމައެވެ).

1

2

ފުރިހަމަ ނަން:
ދާއިމީ އެޑްރެސް:
އަތޮޅު:

ފުރިހަމަ ނަން:
ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ރަށް:

ރަށް:

އަތޮޅު:

އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:

ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:

ސޮއި:

ސޮއި:

ހެކި
މަތީގައި އެވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތެވެ .އަދި މި ފޯމު ފުރާފައި މިވަނީ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ މަޖުބޫރުކުރުވުމެއް ނެތި އަޅުގަނޑު އަމިއްލައަށެވެ.
ތާރީޚް:

ޝަކުވާ ހުށައަޅާ ފަރާތުގެ ސޮއި:
މައްސަލައާބެހޭ މައުލޫމާތު (އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރަސްމީ ބޭނުމަށް)
އެންޓްރީ ނަންބަރު:

ޑޮކިއުމަންޓްގެ އަދަދު:
މައްސަލަ ހުށައެޅުނު ތަން:

ނަން

އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު

ސޮއި

ޚ
ތާރީ ް

ޝަކުވާ ބަލައިގަނެ،
ޑޭޓާބޭހަށް އެންޓަރކުރީ
ކޮމްޕްލެއިންޓްސް
ބިއުރޯއިން ހަވާލުވީ

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތައް އުފެދުމުގެ ކުރިން ނަމަ ފޯމު ހުށައަޅާނީ ރަށު ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށް ނުވަތަ އަތޮޅު/ސިޓީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޓީއަށެވެ .މާލޭގައި ނަމަ އިލެކްޝަންސް
ކޮމިޝަންގެ އިދާރާއަށެވެ .ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތައް އުފެދުމަށްފަހު ފޯމު ހުށައަޅާނީ ރަށު ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށް ނުވަތަ އަތޮޅު/ސިޓީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ނުވަތަ ޤައުމީ
ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށެވެ.
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