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`

ޝން
ކމި ަ
ނސް ޮ
އިލެކްޝަ ް
ޖ.
ރއް ެ
ދވެހި ާ
މާލެި ،

އދު
ގވާ ި
ބގެ ަ
ރިޔާސީ އިންތިޚާ ު
ތަޢާރުފާއި ނަން

.1

ނ
ލހެއްޓު ް
ހިންގައި ބެ ެ

.2

އމީ
އިންތިޚާބާބެހޭ ޤަ ު

.3

)ހ(

މިއީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  110ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބާއްވާ ރިޔާސީ
އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށްޓަކައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 12/2008ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު( ގެ 23
ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހަދައި ހިންގާ ގަވާއިދެކެވެ.

)ށ(
)ހ(

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ ''ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު'' އެވެ.
އިންތިޚާބުތައް

ބާއްވައި،

އެ

އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ

ހުރިހާ

ކަމެއް

ބަލަހައްޓާނީ

ހިންގައި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.
)ށ(

އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނުގެ  4ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން،
ކަންކަން

އަންނަނިވި

ހިންގައި

ބެލެހެއްޓުމުގައި

އިލެކްޝަންސް

ކޮމިޝަނުން

ގ
ދައުލަތު ެ

މުއައްސަސާތަކުގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިއްޖެނަމަ ،އެކަމެއް ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާނެ އެއްބާރުލުމާއި
އެހީތެރިކަން އެފަރާތަކުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
 .1އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުން؛
 .2ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުން؛
ނވާ ތަންތަނާއި ވަސީލަތްތައް ހޯދުން؛
 .3އިންތިޚާބަށް ބޭނު ް
 .4އިންތިޚާބާ ގުޅޭގޮތުން ޢާންމުން ހޭލުންތެރި ކުރުން؛
 .5ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާނެ ތަންތަން ހޯދުމާއި އެތަންތަން އިންތިޒާމުކުރުން؛
ރން؛
 .6ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ބޭނުންވާ އޮފިޝަލުން ހޯދުމާއި އެމީހުން ތަމްރީންކު ު
 .7އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާ ބެލޭނެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުން؛
 .8އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން؛
 .9އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ހިންގުމަށް ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން ހަމަޖެއްސުން.
)ނ(

ނ
މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އިތުރުންވެސް ،އިންތިޚާބާ ގުޅޭ އެހެ ް
ކަމެއްގެ

އެހީތެރިކަމަށް

އިލެކްޝަންސް

ކޮމިޝަނުން

އެދިއްޖެނަމަ،

އެ

އެދުނު

ކަމެއް

ށ
ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާނެ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން އެފަރާތަކުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަ ް
ދޭންވާނެއެވެ.

ލަފާދޭ ކޮމިޓީ

)ހ(

ޔސީ
ރި ާ

އިންތިޚާބާބެހޭ

ގޮތުން
3

އިލެކްޝަންސް

ކޮމިޝަނަށް

ބޭނުންވާ

ލަފާ

ހޯދުމަށާއި،
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މަޝްވަރާކުރުމަށް "އިންތިޚާބާބެހޭ ޤައުމީ ލަފާދޭ ކޮމިޓީ"އެއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން
އުފައްދަންވާނެއެވެ.
)ށ(

އިންތިޚާބާބެހޭ

ލަފާދޭ

ޤައުމީ

ކޮމިޓީގައި

ހިމެނޭނީ

ތިރީގައިވާ

ރ
ތަމްސީލުކު ާ

ފަރާތްތައް

މަންދޫބުންނެވެ.
.1

ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތައް.

.2

ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުން.

.3

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް.

.4

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން.

.5

ލސް ސަރވިސް.
މޯލްޑިވްސް ޕޮ ި

.6

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން.

.7

ކއުންސިލް.
މޯލްޑިވްސް މީ ި
ޑއާ ަ

.8

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން.

.9

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން.

.10

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީސް.

.11

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް.

.12

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ.

.13

ހިލޭ

ސާބަހަށް

މަސައްކަތްކުރާ

ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ

ސ
އިލެކްޝަން ް

ތެރެއިން

ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ޖަމްޢިއްޔާތައް.
)ނ(

އިންތިޚާބާބެހޭ ޤައުމީ ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ޝަރުޠުތައް:
.1

އުމުރުން ) 18އަށާރަ( އަހަރު ފުރިފައިވާ ދިވެއްސަކު ކަމުގައިވުން.

.2

ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރެވެމުންދާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.

.3

ޕާޓީއެއްގެ

ސިޔާސީ

ޕާޓީއެއް

ތަމްސީލުކުރާ

މަންދޫބަކީ

އެ

މެންބަރަކު

ކަމުގައިވުން.
.4

ސ
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އާއި ،ސިވިލް ސަރވި ް
ކޮމިޝަނާއި ،މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލާއި ،މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ
ކޮމިޝަނާއި ،އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ތަމްސީލުކުރާ މަންދޫބަކީ އެ
މަންދޫބަކު

ނިސްބަތްވާ

މުއައްސަސާއެއްގެ

މެންބަރަކު

ކަމުގައިވުން.

އަދި

ގ
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ތަމްސީލް ކުރާ މަންދޫބަކީ އެ އޮފީހު ެ
ރ
ހ ި
އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލުން ފެށިގެން މަތީ މަޤާމެއްގައި ު
ލ ކުރާ މަންދޫބަކީ
މީހަކު ކަމުގައިވުން .އަދި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ތަމްސީ ް
އެ އޮފީހުގެ އެސިސްޓަންޓް އެޓަރނީ ޖެނެރަލުން ފެށިގެން މަތީ މަޤާމެއްގައި ހުރި
މީހަކު ކަމުގައިވުން.
.5

ށ މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ތަމްސީލުކުރާ މަންދޫބަކީ އެ
ހިލޭ ސާބަހަ ް
ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ އިސް ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން.

.6

މޯލްޑިވްސް

ޕލިސް
ޮ

ކޮމިޝަނަރ

އޮފް

ކަމުގައިވުން.
4

ސަރވިސް
ނ
ޕޮލިސްއި ް

ތަމްސީލުކުރާ
ފެށިގެން

މަތީ

މަންދޫބަކީ
މަޤާމެއް

އެސިސްޓެންޓް
އަދާކުރާ

މީހަކު

އަދަދު121 :

ވޮލިއުމް47 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

.7

ޑިޕާޓްމަންޓް

އޮފް

ނޭޝަނަލް

ރެޖިސްޓްރޭޝަން

މަންދޫބަކީ

ތަމްސީލުކުރާ

ޑިރެކްޓަރުން ފެށިގެން މަތީ މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހަކު ކަމުގައިވުން.
.8

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ ތަމްސީލުކުރާ މަންދޫބަކީ އެތަނުގެ

ފ
ޗީ ް

އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ކަމުގައިވުން.
.9
)ރ(

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރެއްގެ އާއިލީ މެންބަރަކު ކަމުގައި ނުވުން.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ސުލޫކީ މިންގަނޑާއި،

އުސޫލުތަކަށް

ހ
އިންތިޚާބާބެ ޭ

ޤައުމީ ލަފާދޭ ކޮމިޓީން ތަބާވާންވާނެއެވެ.
)ބ(

އިންތިޚާބާބެހޭ ޤައުމީ ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ރާވައި ހިންގާނީ އިލެކްޝަންސް
ކޮމިޝަނުންނެވެ.

)ޅ(

ވ
މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންތިޚާބާބެހޭ ޤައުމީ ލަފާދޭ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިފައި ާ
ޖ
ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން މިކޮމިޓީގައި ހިމެނުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބޭނުންވެއް ެ
ހިނދެއްގައި ،އެހެން ފަރާތެއް އެ ކޮމިޓީގައި ހިމެނުމަކަށް މި ގަވާއިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

ނ
ފޯކަލް ޕޮއިންޓު ް

.4

ގ
ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން ެ

.5

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ރަށު/
އަވަށު /އަތޮޅު /ސިޓީ އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި

އ
ވޯޓުފޮށްޓެއް ބަހައްޓާ ކޮންމެ ޤައުމެއްގަ ި

ޙަރަކާތްތެރިވާނެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން ޢައްޔަންކުރާނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.

ނމާ
ޒ ް
މަސްއޫލިއްޔަތާއި ި

)ހ(

ތ
ނ ،އެ ރަށެއްގައި ނުވަ ަ
އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ފޯކަލް ޕޮއިންޓު ް
އެ އަތޮޅެއްގައި ނުވަތަ އެ ސިޓީއެއްގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން
މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާތައް އަދާކުރަންވާނެއެވެ.

)ށ(

ސ
އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން ،އިލެކްޝަން ް
ކޮމިޝަނުން އެފަރާތްތަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކޮށް ނިމުމުން ،އިލެކްޝަންސް
ކޮމިޝަނުން ދޭ ފޯމެޓަކާ އެއްގޮތަށް އެ މަސައްކަތާ ބެހޭ ރިޕޯޓެއް އިންތިޚާބު ނިމޭތާ ގިނަވެގެން
) 10ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

)ނ(

މ
މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓު ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ނުފޮނުވައިފިނަ ަ
އެފަދަ ފަރާތްތަކާ މެދު ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.

ރަށު /އަވަށު އަދި
އަތޮޅު  /ސިޓީ
އިލެކްޝަންސް ފޯކަލް
ޕޮއިންޓުންގެ މުއްދަތު

.6

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޢައްޔަންކުރާ ރަށު /އަވަށު  /އަތޮޅު /ސިޓީ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންގެ ތެރެއިން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފުން ފިޔަވައި އެހެން މީހުން މަޤާމުގައި ދެމި ތިބޭނީ ،މި
ލ
ގަވާއިދުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބުނެފައި ނުވާނަމަ ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެ ފަރާތްތައް ފޯކަ ް
ޕޮއިންޓުންގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން އެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއްގެ މަސައްކަތް ނިމުނުކަމަށް
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ތާރީޚަކާ ހަމައަށެވެ.

5

ވޮލިއުމް47 :
ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު
ގ
ލިބިގެންވާ މީހުން ެ

އަދަދު121 :

.7

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު ނެގުމަށްޓަކައި އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތުގެމަތިން،

ރަޖިސްޓަރީ

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ވޯޓުދިނުމުގެ

ލިބިގެންވާ

ޙައްޤު

މީހުންގެ

ޞައްޙަ

ރަޖިސްޓަރީއެއް،

ނޭޝަނަލް

ރަޖިސްޓްރޭޝަނާގުޅޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާއިން
ބަލަހައްޓާ ޤައުމީ ޑޭޓާބޭސްގައި ހިމެނޭ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން،
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން

އެކުލަވައިލައި ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ .އަދި

މ
އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާން ު

ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތިން އެ ރަޖިސްޓަރީ ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ
ތާރީޚެއްގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްގެން ޢާންމު ކުރަންވާނެއެވެ.
ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ
ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި

.8

)ހ(

އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނުގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ
މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ޢާންމުކުރުމުގެ އިތުރުން ،އެ ޤާނޫނުގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް
ފޮނުވުމާއި ،ޝަކުވާ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެކުލަވައިލާފައިވާ ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ތަފްސީލީ

ނ
ލ ް
އުފުލުމަށް ހުޅުވާ ު

ޕާޓީތަކަށް

މަޢުލޫމާތު

އެކުލެވޭ

ރަޖިސްޓަރީގެ

ކޮޕީއެއް

ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި،

ސިޔާސީ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ،ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ފޮނުވާ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނޭ
މަޢުލޫމާތެއްގެ ޞައްޙަ ކަމާމެދު އެއިން ފަރާތެއްގެ ސުވާލެއް އޮތްނަމަ ،އެކަމުގެ ޝަކުވާ،
އ
އެ ރަޖިސްޓަރީ އެފަރާތްތަކަށް ފޮނުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ) 10ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގަ ި
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށް އެފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަންވާނެއެވެ.

)ނ(

އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނުގެ  10ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން،
ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނިފައިވާ ނުވަތަ ހިމެނިފައިނުވާ
ކ
ލ ާ
މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ،ނުވަތަ އެ ރަޖިސްޓަރީ ޞައްޙަކުރުމަށްޓަކައި ގެންނަންޖެހޭ ބަދަ ަ
ޅމަށް
ނުވަތަ އުނިއިތުރަކާ ގުޅޭގޮތުން ،ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ،ޝަކުވާ ހުށަހެ ު
ހުޅުވާލާ

ތާރީޚުން

ފެށިގެން 10

)ދިހައެއް(

ދުވަހުގެ

ތެރޭގައި

އިލެކްޝަންސް

ލ
ކ ް
ފޯ ަ

ޕޮއިންޓުތަކަށް ނުވަތަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ .ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނީ
"ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު"ންނެވެ.
މި ފޯމު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓުންނާއި ،ކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކުންނާއި،
ނ
އިލެކްޝަންސް ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން މެދުވެރިކޮށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނު ް
ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.
)ރ(

މި މާއްދާގެ )ށ( އާއި )ނ(ގެ ދަށުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް،
ގ
އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުތައް ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން ) 5ފަހެއް( ދުވަހު ެ
ނ
ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުން ބަލައި އެ ޝަކުވާތަކާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ .އަދި ކޮމިޝަނު ް
ޝަކުވާތަކާމެދު ކަނޑައެޅި ގޮތެއް ،އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް
ސަބަބާއެކު އަންގަންވެސް ވާނެއެވެ.

)ބ(

މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ނިންމުމަކާމެދު ޝަކުވާ
ހުށަހެޅި ފަރާތަކުން ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ ކޮމިޝަނުން އެ މައްސަލައަކާމެދު ނިންމި ނިންމުން
އެފަރާތަށް އަންގާތާ ގިނަވެގެން ) 5ފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،އެ މައްސަލައެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ
6

އަދަދު121 :

ވޮލިއުމް47 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
)ޅ(

މި މާއްދާގެ )ބ( ގެ ދަށުން ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކާމެދު ،އެމައްސަލައެއް ހުށަހަޅާތާ
ގިނަވެގެން ) 15ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމަންވާނެއެވެ.

ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ
މައްސަލަތައް

.9

އިލެކްޝަންސް

ގެޒެޓުކުރެވޭ

ނ
ޓ ް
ނ ު
ޕއި ް
ށ ފޯކަލް ޮ
މޝަނަ ް
ލކްޝަންސް ކޮ ި
ހށަހަ ާ
ޝނަށް ު
ނސް ކޮމި ަ
އިލެކްޝަ ް
ވހަށް އި ެ
ވހުން ދު ަ
ތއް ދު ަ
ޅ ޝަކުވާ ަ
އވެ.
ވނެ ެ
ދން ާ
ނ ަ
ނ ގެ ް
ވމު ް
ފޮނު ަ

ނ
ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވު ް

ރަޖިސްޓަރީއަށް

ށ
ދވެރިކޮ ް
އންޓުން މެ ު
ފކަލް ޕޮ ި
ނސް ޯ
ތން އިލެކްޝަ ް
ހގޮ ު
ޓރީއާ ބެ ޭ
ޖސް ަ
ނގެ ރަ ި
މހު ް
ނވާ ީ
އޤު ލިބިގެ ް
ޙ ް
މގެ ަ
ދނު ު
ވޯޓު ި

.10

)ހ(

ގ
މި ގަވާއިދުގެ  7ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުން ެ
ޞައްޙަ ރަޖިސްޓަރީ ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ) 10ދިހައެއް(

ނ
ބަދަލުގެނައު ް

ތެރޭގައި

ދުވަހުގެ

އިލެކްޝަން

ލިޔުމުން

ކޮމިޝަނަށް

ޝަކުވާއާއި،

ހުށަހެޅިފައިވާ

ނ ގެނެވޭ ބަދަލުތައް ނޫން
ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެ ް
އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ.
މިގޮތަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން ރަޖިސްޓަރީއަށް

ބަދަލު ގެނެވޭނީ އަންނަނިވި

ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
.1

މީހަކު

ރަޖިސްޓަރީއަށް

އިތުރުކުރެވޭނީ،

ރަޖިސްޓަރީގައި

ނަން

ނެތިގެން

ރ
ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއާއެކު އެ މީހަކީ ވޯޓުލާ ދުވަހަށް ) 18އަށާރަ( އަހަ ު
ފުރިފައިވާ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން ސާބިތުކޮށްދޭނެ ލިޔުމެއްގެ އަސްލު ނުވަތަ
އަސްލާ އެއްގޮތް ކަން އަންގައިދޭ އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ކޮޕީ ހުށަހެޅުމުން އެކަން
އެކަމާ

މުއައްސަސާއަކުން

ގުޅޭ

ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

)މި

ލިޔުމުގައި

ލިސްޓަށް އިތުރުކުރަން އެދިފައިވާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަން ،ދާއިމީ އެޑްރެސް،
އުފަން ތާރީޚު ،ޖިންސް އަދި ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު
ހިމެނިފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ(.
.2

ރަޖިސްޓަރީއިން މީހަކު އުނިކުރެވޭނީ ،ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނިފައިވާ ފަރާތެއް
ޤ
އުނިކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއާއެކު ،އެމީހަކީ ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައް ު
ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓުން އުނިކުރަންޖެހޭ މީހެއްކަން ސާބިތުކޮށްދޭނެ ރަސްމީ
ލިޔުމެއްގެ

އަސްލު

ނުވަތަ

އަސްލާ

އެއްގޮތް

ކަން

އަންގައިދޭ

ކޮޕީއެއް

ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
.3

ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނިފައިވާ މަޢުލޫމާތަކަށް ބަދަލުގެނެވޭނީ ،ރަޖިސްޓަރީގައި
ވ ޝަކުވާއާއެކު
ހިމެނިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް ބަދަލުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައި ާ
ޞއްޙަ ބަދަލެއްކަން ސާބިތުކޮށްދޭނެ
ަ
ލިސްޓަށް ގެންނަން އެދިފައިވާ ބަދަލަކީ
ރަސްމީ ލިޔުމެއްގެ އަސްލު ނުވަތަ އަސްލާ އެއްގޮތް ކަން އަންގައިދޭ ކޮޕީއެއް
ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

)ށ(

މަރުވެފައިވާ

މީހެއްގެ

ނަން

ވޯޓުދިނުމުގެ

ޙައްޤު

ލިބިފައިވާ

މީހުންގެ

ނ
ރަޖިސްޓަރީ ް

އުނިކުރުމުގައި ،ޞައްޙަ ލިޔުމެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާނީ މަރުފޯމު ،ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓަރީ،
އުނިކުރަން އެދިފައިވާ މީހަކީ މަރުވެފައިވާ މީހެއްކަމަށް ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން ދޫކޮށްފައިވާ
ރަސްމީ ލިޔުން ފަދަ ލިޔުންތަކެވެ.
7

އަދަދު121 :

ވޮލިއުމް47 :

)ނ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ތ
މ ު
ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫ ާ
އެ ޝަކުވާގެ ބާވަތާއި ،އެ ޝަކުވާއަކާމެދު ޢަމަލުކުރެވުނު ގޮތް އެނގޭގޮތަށް އިލެކްޝަންސް
ކޮމިޝަނުން ދަފުތަރުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

)ރ(

ގ
އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު ެ

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް

 11ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭނަމަ ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެ ބަދަލެއް
އެ ރަޖިސްޓަރީއަށް ގެނެސް ،އެކަން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމާއެކު ،އެބަދަލުތައް
ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި ،ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
)ބ(

މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބަދަލު،
ގޮތުގެ

މާއްދާގައިވާ

ޢާންމުކޮށް

މަތިން

އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނުގެ  9ވަނަ
ބަހައްޓާފައިވާ

ބެލޭނޭގޮތަށް

ރަޖިސްޓަރީގެ

އެ

ކޮޕީތަކަށްވެސް ގެންނަންވާނެއެވެ.
)ޅ(

ރިޔާސީ

އިންތިޚާބުގައި

އިލެކްޝަންސް

ވޯޓުލެވޭނީ

ކޮމިޝަނުން

ޢާންމުކޮށް

ޝާއިޢުކުރާ

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ފައިނަލް ލިސްޓުގައި ނަން ހިމެނިފައިވާ މީހުންނަށެވެ.
ނަމަވެސް މި ލިސްޓުގައި އެމީހެއްގެ ނަން އޮވެފައި ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ
ސަބަބަކާހުރެ ،ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައިވާ ލިސްޓުގައި އެ މީހެއްގެ ނަން ނެތްނަމަ ،އެ މީހަކަށް
ވޯޓުލެވޭނެ އިންތިޒާމު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސައިދޭން ވާނެއެވެ.
)ކ(

ލ
މި މާއްދާގެ ދަށުން ޢާންމު ކުރެވޭ ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ފައިނަ ް
ލިސްޓުގައި ،އެ ލިސްޓު ޞައްޙަކަމަށް އެއްބަސްވެ ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި ،ކެންޑިޑޭޓުން
ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން ސޮއިކޮށް ،އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖަހަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން
ކެންޑިޑޭޓުން ނުވަތަ
ނުވަތަ

ކެންޑިޑޭޓަކު

ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން ސޮއިކުރުމަށް ހުޅުވައިލެވޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
ކެންޑިޑޭޓުގެ

ސޮއިކުރުމަށް

މަންދޫބަކު

ބެލޭނީ،

ޙާޟިރުނުވާނަމަ

އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ލިބުނު ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލީކަމަށެވެ.
ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު
ގ
ލިބިގެންވާ މީހުން ެ

.11

)ހ(

ޙައްޤު

ވޯޓުދިނުމުގެ

ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު،

ރަޖިސްޓަރީ ޢާންމު

އިލެކްޝަންސް

ނ
ކުރުމާއި ބޭނުންކުރު ް

ލިބިފައިވާ
ރިޔާސީ

ކޮމިޝަނުގެ

މީހުންގެ
އިންތިޚާބުގެ

ރަޖިސްޓަރީ
ރަސްމީ

ވެބްސައިޓުގައި

ދިވެހި

ނަތީޖާ

ޢާންމުކޮށް

ސަރުކާރުގެ

އިޢުލާން
ބެލޭނެގޮތަށް

ގެޒެޓުގައި
ހަމައަށް

ކުރުމާ

އ
ޝާއިޢުކޮށްފަ ި

ހުންނަންވާނެއެވެ.
)ށ(

ޓ
މި ގަވާއިދުގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި ،ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ފޮނުވާ ވޯ ު
މހުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި އެކުލެވޭ މީހުންގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު،
ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ ީ
ވ
އެފަރާތްތަކުން ބޭނުންކުރަންވާނީ ޒިންމާދާރު ކަމާއެކުގައި ،ހަމައެކަނި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައި ާ
މީހުންގެ

ރަޖިސްޓަރީގައި

އެކުލެވޭ

މަޢުލޫމާތުގެ

ޞައްޙަކަން

ކަށަވަރުކުރުމަށެވެ.

އަދި

އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނުގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
މިންވަރަށް ފިޔަވައި ،ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު،
އެއްވެސް

ފަރާތަކުން

ޢާންމުކޮށްގެން

ނުވާނެއެވެ.

އަދި

އެ

ރަޖިސްޓަރީގައިވާ

އެއްވެސް

އ
މަޢުލޫމާތެއް ،އިންތިޚާބުގެ ބޭނުންތަކަށް މެނުވީ ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ .ޚާއްޞަ ގޮތެއްގަ ި
8

އަދަދު121 :

ވޮލިއުމް47 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ކ
އެ މަޢުލޫމާތު ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަކަށްޓަކައި ނުވަތަ މާލީ ފައިދާއެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރުމަ ީ
މަނާކަމެކެވެ.
އެހެން ތަނެއްގައި
ދިރިއުޅޭ މީހުން

.12

)ހ(

އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނުގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ފަދައިން ރިޔާސީ
ގ
އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހެއް ،ވޯޓުލުން އޮންނަ ދުވަހު ވޯޓު ދިނުމު ެ

ވޯޓުދިނުމަށްޓަކައި

ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި އެ މީހެއްގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ރީ-ރަޖިސްޓަރީކުރުން

އ
ރަށުގައި އެ މީހަކު ނޫޅޭ ކަމުގައި ވަނީނަމަ ،އަދި ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ އެހެން ރަށެއްގަ ި
ނުވަތަ ރިސޯޓެއްގައި ނުވަތަ ޞިނާޢީ މަސައްކަތްކުރާ ރަށެއްގައި ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވޯޓު
އމެއްގައި ހުރެ ،ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އެ މީހަކު ވޯޓު ދިނުމަށް
ނެގުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤަ ު
އ
ބޭނުންނަމަ ،ވޯޓު ނަގާ ދުވަހު އެ މީހަކު ހުންނާނެ ތަނެއްގައި މި މާއްދާގެ )ނ( ގަ ި
ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރީ-ރަޖިސްޓަރީކުރަން ވާނެއެވެ.
)ށ(

އ
ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ނުވަތަ ތަނެއްގައި ތިބޭ މީހުން ވޯޓު ދިނުމަށްޓަކަ ި
ރަޖިސްޓަރީވާން ބޭނުންނަމަ ،އެކަމަށް ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްގެން އަންގާ ގޮތެއްގެ
މަތިން ،އެ މީހެއްގެ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނަށް ނުވަތަ ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ތަނަކަށް އެކަމަށް
ކަނޑައަޅައިފައިވާ މުއްދަތުގައި "ރަށްވެހިވެފައިވާ ތަން ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި
ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދޭ ފޯމު"ން ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ .މިގޮތުން އީމެއިލުން ނުވަތަ ފެކުހުން ،ސީދާ
އިލެކްޝަންސް

ނުވަތަ

ކޮމިޝަނަށް

ކޮމިޝަނުން

މިފޯމު

ބަލައިގަތުމަށް

ވ
ކަނޑައަޅާފައި ާ

ދ
ފަރާތަކަށް ނުވަތަ އިދާރާއަކަށް ފޮނުވާ ފޯމުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރު ކުރަން ދަތިވާނެތީ ،އެފަ ަ
ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާ ފޯމު ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.
)ނ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،ވޯޓުލުން އޮންނަ ދުވަހު އެ މީހަކު ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް
ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ހުންނާނޭކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،އެތަނަކީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން
ވޯޓުފޮށްޓެއް ބަހައްޓަން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ތަނެއްނަމަ ،އެ ތަނެއްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް
ކޮމިޝަނުން ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހެޅުމުން ،އެ ހުށަހަޅާ
ދ
ތަނެއްގައި އެ މީހަކަށް ވޯޓު ލެވޭނެ ގޮތަށް އެ މީހެއްގެ ނަން ރަޖިސްޓަރީކުރަން ވާނެއެވެ .އަ ި
ވޯޓުލުން އޮންނަ ދުވަހު އެ ތަނެއްގައި އެ މީހަކަށް ވޯޓުލެވޭނެ އިންތިޒާމު އިލެކްޝަންސް
ކ
ކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ .މި މާއްދާގައި މިހެން ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ،އެތަނަ ީ
އ
ވޯޓު ފޮށްޓެއް ބަހައްޓަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަނެއް ކަމުގަ ި
ވާންޖެހޭނެއެވެ.

ވޯޓު

މިގޮތުން،

ފޮށްޓެއް

ބަހައްޓަން

އިލެކްޝަންސް

ކޮމިޝަނުން

ވ
ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަނެއް ނޫން އެހެން ތަނަކަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައި ާ
މީހުން ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް އިލެކްޝަންސް

ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށް އަންގައި

އިޢުލާން

ކުރަންވާނެއެވެ.
)ރ(

ރށް
މި މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ވޯޓުލުން އޮންނަ ދުވަހު ،އެ މީހަކު ރަށްވެހިވެފައިވާ ަ
ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ނުވަތަ އެހެން ތަނެއްގައި ހުންނާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް
ހން ތަނެއްގައި އެ މީހަކަށް ވޯޓެއް
އަންގައި ރީ-ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްފަހު ،އެ ތަން ފިޔަވައި އެ ެ
ނުލެވޭނެއެވެ.
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އަދަދު121 :

ވޮލިއުމް47 :

)ބ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރީ-ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ނަމާއި ،ޖިންސާއި ،ދާއިމީ
އެޑްރެހާއި

އަންގައިދޭ

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން

ނަންބަރުއަދި

ކާޑު

އެފަރާތްތައް

އަލުން

ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ ތަން އެނގޭނެ ގޮތަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި
ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ .އަދި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓުގައިވެސް އެ މަޢުލޫމާތު
ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.
)ޅ(

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ،ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މީހުންނާބެހޭ މަޢުލޫމާތު،
ޙުކުމް

ތަންފީޛުކުރާ

މީހުންގެ

ކަންކަން

ބެލެހެއްޓުމުގެ

މަސްއޫލިއްޔަތު

ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ

މުއައްސަސާއިން ހޯދަންވާނެއެވެ.
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ
ދެވަނަ ބުރަށް

.13

)ހ(

އ
ނ ،ފުރަތަމަ ބުރުގަ ި
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރަން ޖެހޭ ީ
ވޯޓުލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފޮށި ނޫން އެހެން ފޮށްޓަކަށް ވޯޓުލާން ބޭނުން ފަރާތްތަކާއި،

ރަޖިސްޓަރީވުން

ނ
) 18އަށާރަ( އަހަރު ފުރިގެން އަލަށް ވޯޓުލާ މީހުންގެ ތެރެއިން ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫ ް
އެހެން ރަށެއްގައި ވޯޓުލާން އެދޭ ފަރާތްތަކެވެ.
)ށ(

ސ
މިގޮތުން މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާނީ އިލެކްޝަން ް
ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް
ކުރިމަތިލުމަށް

.14

)ހ(

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(

ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް

ނ
ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ މީހުންނަށް އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިއްޖެކަމަށް ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނު ް

އިޢުލާންކުރުން

ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނުކުރަން ވާނެއެވެ.
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކުރާ އިޢުލާނުގައި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ
ޤާނޫނާއި ،އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ،ތަކެތި ހިމަނަން

ވާނެއެވެ.
ރިޔާސީ
އިންތިޚާބަށް

.15

)ހ(

މި ގަވާއިދުގެ  14ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކުރާ އިޢުލާނުގައި
ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ މީހުންނަށް އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް މަދުވެގެން

ނ
ކުރިމަތިލު ް

) 10ދިހައެއް( ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދޭންވާނެއެވެ.
)ށ(

ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިއްޖެކަން އަންގައި ކުރާ އިޢުލާނުގައި
ސ
މިކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއި ،ރިޔާ ީ
އިންތިޚާބުގެ

ޤާނޫނުގެ

ވަނަ

9

މާއްދާގައި

އެފޯމާއެކު

ހުށަހަޅަންޖެހޭ

ތަކެތި

ކަމަށް

ށ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ހިމަނަންވާނެއެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ،އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަ ް
އ
ބޭނުންކުރާ ނިޝާން ފާސްކުރާއިރު ދެފަރާތަކުން ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކުން އެ ް
ނިޝާނެއްއް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ،އެ ނިޝާން ފާސްކުރުމުގައި އިސްކަން ދޭނީ ކުރިން ނިޝާން
ހުށަހެޅި ފަރާތަށެވެ .ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ،ޕާޓީގެ ނިޝާން،
އ
ނއެވެ .ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ނިޝާން ނުވަތަ އެ ނިޝާނާ އެ ް
ޕާޓީގެ ހުއްދައާއެކު ބޭނުންކުރެވިދާ ެ
ވައްތަރު ނިޝާނެއް އެ ޕާޓީ ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަށް ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
10

އަދަދު121 :

ވޮލިއުމް47 :
ގ
ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުން ެ

.16

ނަން އަނބުރާ

.17

އިދާރީ ފީ

.18

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން

.19

ކެންޑިޑޭޓުންގެ

.20

ނ
ލންކުރު ް
ނަން އިޢު ާ

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ޤާނޫނުގެ  10ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް
މ
ގ ފުރިހަ ަ
އެދޭ މީހާއާއެކުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކަމަށް ހުންނަން އެމީހަކު ހުށަހަޅާ މީހާ ެ
ނަމާއި ،އެޑްރެސް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށް އަދި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢު
ކުރަންވާނެއެވެ.

ގެންދިއުން

)ހ(

ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ މީހަކު ،އޭނާގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ،
ށ
ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ޤުރުއަތުލައި ތަރުތީބުކޮށް އިޢުލާނުކުރުމުގެ ކުރިން ،އެ މީހަކަ ް
އެ މީހެއްގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދިޔުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވެ.

)ށ(

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ޤުރުއަތުލައި ތަރުތީބުކޮށް އިޢުލާނުކުރުމުގެ ފަހުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ
ކެންޑިޑޭޓަކު ،އޭނާގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،އެކަމުގައި ގޮތެއް ނިންމުމުގެ
އިޚްތިޔާރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނުގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ މީހުން
ދައްކަންޖެހޭ އިދާރީ ފީ އަށްވާ ) 100,000/-އެއްލައްކަ( ރުފިޔާ ދައްކާނީ ނަގުދު ފައިސާއިން ނުވަތަ
ބޭންކް ގެރެންޓީޑް ޗެކަކުންނެވެ.

ތަރުތީބު ކުރުން

)ހ(

އ
ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު ހަމަވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތަ ް
ތަރުތީބު ކުރުމަށްޓަކައި ޤުރުއަތުލުން އޮންނަ ތަނާއި ،ތާރީޚާއި ،ގަޑި ،ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އަންގައި،
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤުރުއަތުލުން ބާއްވަންވާނީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ
ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓުން ކަނޑައަޅާ މަންދޫބުންގެ ހާޒިރުގައެވެ.

)ނ(

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކެންޑިޑޭޓަކު މަންދޫބަކު ޢައްޔަނުކުރާނަމަ،
އެ މީހަކު މަންދޫބަކަށް ޢައްޔަންކުރިކަމުގެ ލިޔުމަކާއެކު ޤުރުއަތުނަގާ ތަނަކަށް ،އެ މަންދޫބެއްގެ
މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑާއެކު އެ މީހަކު ފޮނުވަންވާނެއެވެ .އަދި
ގ
އެ ލިޔުމުގައި މަންދޫބުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި ،އެޑްރެހާއި ،ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ެ
ނަންބަރު ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

)ރ(

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

ސަލާމަތާއި
ރައްކާތެރިކަން

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނުގެ  11ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި،
ވ
ޔގެ ނައިބުކަމަށް ހުންނަން އެ ކެންޑިޑޭޓުން ހުށަހަޅާފައި ާ
އެ ކެންޑިޑޭޓުންނާ އެކުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ާ
މީހުންނަށް ،ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ
ޚިދުމަތްތައް

މެދުވެރިކޮށް

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ

ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.
11

އިންތިޒާމް

އިލެކްޝަންސް

ނ
ކޮމިޝަނު ް

ވޮލިއުމް47 :
ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް
ތާއީދު ހޯދުމަށް

އަދަދު121 :

.21

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނުގެ  10ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލި
މީހުންގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު ހަމަވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް އިޢުލާނުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ވޯޓުނަގާ

މަސައްކަތްކުރުމުގެ

ގ
ދުވަހާ ދެމެދު ކެންޑިޑޭޓުން ތާއީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް މަދުވެގެން ) 30ތިރީސް( ދުވަހު ެ

މުއްދަތު

މުއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ.
ތާއީދު ހޯދުމަށް
މަސައްކަތްކުރުން

.22

)ހ(

ށ ،އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު
ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ހޯދުމަ ް
ޤާނޫނުގެ  28ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ.

)ށ(

ދ
މިމާއްދާގެ )ހ( އިން ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤުގެ ދަށުން ،ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީ ު
ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގައި ތިރީގައި މިވާ ކަންތައްތައް ކުރެވިދާނެއެވެ.
.1

ތާއީދު ހޯދުމުގެގޮތުން މީހުންނާ ބައްދަލުކުރުމާއި ،ވާހަކަދެއްކުން.

.2

ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު އެއްވުންތައް ބޭއްވުން.

.3

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ަ
ޚބަރުފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުންހިފުން.

.4

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

.5

ނިޝާނާއި ،ނިޝާންޖަހާފައިވާ ތަކެތި ގެންގުޅުމާއި ބޭނުންކުރުން.

.6

ތހާރުކުރުން.
އިޝް ި

.7

ސ
ރިޔާ ީ

ޚބުގެ
އންތި ާ
ި

ނއި،
ޤނޫ ާ
ާ

މ
ޢން ު
ާ

ބހޭ
ބތަކާ ެ
އންތިހާ ު
ި

ނ
ޤާނޫ ު

ނ
ތ ް
ނގޮ ު
ހމެ ޭ
ި

ނ ކުރުން.
ކ ް
ވ ކަން ަ
ޚލާފުނު ާ
ދތަކާ ި
ޤނޫ ު
ޖގެ ާ
އ ޭ
ވހިރާ ް
ދި ެ
ވއި ު
ބހޭ ގަ ާ
ނތަކާއި ،ކަމާ ެ
ކެންޑިޑޭޓުންނާއި،
ކެންޑިޑޭޓުންނަށް
ތާއީދު ހޯދުމަށް
މަސައްކަތްކުރާ

.23

)ހ(

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް ތިރީގައި
ބަޔާކޮށްފައިވާ ސުލޫކީ މިންގަނޑަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
.1

ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ

ވަކި ޖިންސެއްގެ މީހަކަށް ވާތީ ،ނުވަތަ އިސްލާމްދީނުގައި ވަކި މަޒުހަބަކަށް
އުޅެންމުންދާކަމަށްޓަކައި ،ނުވަތަ ވަކި ބަހުރުވައަކުން ވާހަކަދައްކާ ކަމަށްޓަކައި،

ޑ
މިންގަނ ު

އެއީ ވަކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓު ދިނުމަށް ނުވަތަ ނުދިނުމަށް އޮތް ސަބަބެއްކަމުގައި
އެއްވެސް ބަޔަކަށް ހުށަހަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ.
.2

ކެންޑިޑޭޓުންނަށް
ބައްދަލުވުމެއް

ނުވަތަ
ނުވަތަ

ޕާޓީއަކަށް
ހަރަކާތެއް

ތާއީދު

ހޯދުމަށް

ބާއްވަންވާނީ

ބާއްވާ

އެކަމަށް

އެއްވެސް

ވ
އ ާ
ކަނޑައެޅިފަ ި

ޤާނޫނުތަކާއި ،ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
.3

ދީނީ އެކިއެކި މުނާސަބަތުތަކުގައްޔާއި ،ދީނީ ދަރުސްތަކުގައްޔާއި ،ޚުޠުބާތަކުގައި
ވަކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ ވަކި ޕާޓީއަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތާއީދު
ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައިގެން ނުވާނެއެވެ.

.4

ކިޔަވައިދޭ

ތަންތަނާއި،

މަދަރުސާ،

ކޮލެޖު،

އަދި

ޔުނިވަރސިޓީތަކުން

ދ
ޭ

ފިލާވަޅުތައް މެދުވެރިކޮށް ވަކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ ވަކި ޕާޓީއަކަށް ތާއީދު
ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތާއީދު ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.
.5

ކިޔަވައިދޭ

ތަންތަނާއި،

އިޖުތިމާޢީ

ކަންކަން

ހިންގާ

ތަންތަން

ފިޔަވައި،

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި ،ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރާތަކާއި ،އެ އިދާރާތަކުގެ
ގޯތިތެރެ ،އިންތިޚާބަށް ކެންޕޭންކުރުމަށް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .ކިޔަވައިދޭ
ތަންތަނުގެ

ގޯއްޗާއި
12

ލ
ހޯ ު

ފަދަ

ތަންތަން

ބޭނުންކުރަންވާނީ

އެކަމަށް

ވޮލިއުމް47 :

އަދަދު121 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުއްދަ ހޯދައިގެންނެވެ.
.6

ނ
ހ ް
އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު ،އެ ެ
ދ
ކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ހޯދުމަށް ހިންގަމުން ގެންދާ ބައްދަލުވުމަކަށް ހުރަސްއެޅޭ ފަ ަ
ޢަމަލެއް 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

ނައްޓައި ،ހަލާކުކޮށް،

ބަޔަކު

ގެއްލުންދީގެން ނުވާނެއެވެ.
.8

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

.9

އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ،މީހެއްގެ ގެއެއްގައި
ނުވަތަ އިމާރާތެއްގައި ނުވަތަ ބިމެއްގައި ބަހައްޓަންވާނީ ،އެ ގެއެއްގެ ނުވަތަ
އެ އިމާރާތެއްގެ ނުވަތަ އެ ތަނެއްގެ ވެރިފަރާތުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.

.10

އިންތިޚާބަށް ތާއީދު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ކަމާބެހޭ ފަރާތުގެ ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބަހައްޓާ
ޖ
ބނަރ ފަދަ ތަކެތި ،އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީ ާ
އިޝްތިހާރު ،ބިލްބޯޑު އަދި ެ
ކ
އިޢުލާންކުރުމަށްފަހު ) 10ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނަގައި ސާފުކުރުމަ ީ
އެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ނުވަތަ އެ ބެހެއްޓި ފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ.

.11

ތާއީދު ހޯދުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތައް ހިނގަމުންދާ ވަގުތު ،އުނދަގޫކޮށް،
އެ

ތަނެއްގައި

އޮތް

އިންތިޒާމު

އެއްވެސް

ނަގާލުމަށް

ނ
ފަރާތަކު ް

މަސައްކަތްކުރާނަމަ ،އެ ފަރާތަކާމެދު އަމިއްލައަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބަދަލުގައި
އެކަން ހައްލުކުރަން މަސައްކަތްކުރަންވާނީ 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
ނ
ގޮތަކުން މަޖުބޫރު ކުރުވައި އަދި ބިރުދެއްކުމުގެ ޢަމަލެއް އެއްވެސް ފަރާތަކު ް
ހިންގައިގެންނުވާނެއެވެ.

.14

ވަކި މީހަކަށް ވޯޓު ލުމަށް ނުވަތަ ނުލުމަށް ބުނެ ރިޝްވަތުގެ ގޮތުން އެއްވެސް
ފަރާތަކަށް ފައިސާ ނުވަތަ ހަދިޔާދީގެންނުވާނެއެވެ .އަދި މާލީގޮތުން ނުވަތަ
މާއްދީގޮތުން

ފައިދާއެއް

ވެދާނެ

ފަދަ

އެއްވެސް

ކަމެއް

ކޮށްދީގެން

އަދި

ކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅައިގެންވެސް ނުވާނެއެވެ.
.15

ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގައި ،އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލުތަކާ
ދ
ސ ވާހަކައެއް ދައްކައިގެން ،އިސްލާމްދީނުގެ ހުރުމަތް ކެނޑޭ ފަ ަ
ޚިލާފު އެއްވެ ް
އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

.16

ތާއީދު

ކެންޑިޑޭޓަކަށް

ހޯދުމަށް

މަސައްކަތްކުރުމުގައި

ގަވާއިދު

ނަންބަރު

ނ
) 2013/R-58ކުނި މެނޭޖުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައި ް
ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެހެން ފަރާތްތަކުންވެސް އެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
13

އަދަދު121 :

ވޮލިއުމް47 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ތަންތަނަށް ކުނި އަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ.
.17

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި ،ކެންޑިޑޭޓުން ބާއްވާ ހިނގާލުންތަކާއި ،ޖަލްސާތަކާއި،
އެހެނިހެން ސިޔާސީ ޙަރަކާތްތަކުގައި އުފެދޭ ކުނިބުނި އެ ޙަރަކާތެއް އިންތިޒާމު
ކުރި ފަރާތަކުން ،އެ ޙަރަކާތެއް ނިމުމާއެކު ނަގައި ،ސާފު ކުރަންވާނެއެވެ.

.18

ތާއީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގައި ކަރުދާހާއި،
ލީފްލެޓް

ޕޯސްޓަރުތަކާއި،

ފދަ
ަ

ތަކެތީގެ

ވ
ޕްލާސްޓިކުން ހަދާފައި ާ

ބަދަލުގައި

އެހެން

އ
ވަސީލަތްތަ ް

ބޭނުންކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.
.19

ކެންޑިޑޭޓަކަށް

ހޯދުމަށް

ތާއީދު

ކުރުމުގައި

މަސައްކަތް

ގ
ދިވެހިރާއްޖޭ ެ

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

ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ ވަކި ޕާޓީއަކަށް ތާއީދުކުރުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ނުކުރުމުގެ ގޮތުން ވިޔަސް،
ކން
ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އިންތިޚާބީ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެ އެއްވެސް ކަމެއް އެއްވެސް ފަރާތަ ު
ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .ތިރީގައި މިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ ،އެކަމުގެ ސަބަބުން
ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އިންތިޚާބީ ޙައްޤަކަށް އުނިކަން ދިނީކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ.
.1

ތާއީދު

ކެންޑިޑޭޓަކު

ހޯދުމުގެ

ގޮތުން

ވާހަކައެއްގައި

ދައްކާ

ތ
ނުވަ ަ

އެނޫންގޮތަކުންވެސް އެހެން ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމާއި ،އޭނާގެ ޒާތީ
ކަންކަމާ ބެހުން.
.2

ގ
ސާބިތުކޮށްދެވެން ނެތް ތުހުމަތުތަކުގެ މައްޗަށް ނުވަތަ ހިނގައިދިޔަ ކަމެއް ެ
ހަޤީޤަތް އޮޅިގެންދާ ފަދަ ގޮތަކަށް ކެންޑިޑޭޓަކާ ބެހޭ ގޮތުން ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓަކަށް
ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް މަސައްކަތްކޮށްދޭ ފަރާތަކާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކުން.

.3

މީހުންގެ މެދުގައި ފިތުނައާއި ،ރުޅިވެރިކަން އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

.4

ނވަތަ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމުގެ
ތާއީދު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ކެންޑިޑޭޓަކުު ،
ކ
ގޮތުން ބާއްވާ ޝޯތަކާއި ،ރެލީތަކާއި ،ވެހިކަލް ބުރުތަކަށް އެހެން ކެންޑިޑޭޓަ ު
ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު ހުރަސްއެޅުން.

ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް
ކެންޑިޑޭޓުން

.24

)ހ(

ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްވެސް ވޯޓުނެގުން އޮންނަ ދުވަހު ވޯޓުނެގުމާއި ،ވޯޓުގުނުމުގެ ކަންތައްތައް
މ
ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބެލުމަށް ،ވޯޓުނެގުމާއި ،ވޯޓު ގުނުމުގެ ކަންތައްތައް ހިނގާ ކޮން ެ

ބން
ޢައްޔަންކުރާ މަންދޫ ު

މަރުކަޒަކަށް ) 1އެކެއް( މަންދޫބަކު ޢައްޔަން ކުރެވިދާނެއެވެ.
)ށ(

ނ،
މި މައްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަންދޫބު ޢައްޔަންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭ ީ
ދ
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެކަމަށްޓަކައި އިޢުލާނުކުރުމުން ދެވޭ މުއްދަތުގައި އެކަމަށް އެ ޭ
ކެންޑިޑޭޓުންނަށެވެ.

މިކަމަށް

އެދި

ހުށަހަޅާނީ

ޑޓުގެ
"ކެންޑި ޭ

މަންދޫބަކަށް

ވުމަށް

އެދޭ

ފޯމު"ންނެވެ.
)ނ(

ގ
ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ކެންޑިޑޭޓުން ޢައްޔަންކުރާ މަންދޫބުންގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާ މީހުން ެ
ކިބައިގައި އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.
.1

ޢުމުރުން ) 18އަށާރަ( އަހަރު ފުރިފައިވާ ދިވެއްސަކު ކަމުގައިވުން.

.2

ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.
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އަދަދު121 :

ވޮލިއުމް47 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

.3

ރިޔާސީ އިންތިޚާބާބެހޭ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ
ފަރާތުން ޙަވާލުވެގެން ހުރި މީހަކު ކަމުގައިނުވުން.

.4

ނުވަތަ

ފަނޑިޔާރެއް

މުއައްސަސާއެއްގެ

މިނިވަން

ވެރިއެއް

މެންބަރެއް/

ކަމުގައިނުވުން.

)ރ(

.5

ދިވެހި ފުލުހެއް ނުވަތަ ސިފައިންގެ މީހަކު ކަމުގައިނުވުން.

.6

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި މީހަކު ކަމުގައިނުވުން.

ނ
ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންގެ ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނު ް
ކ
ކަނޑައަޅާ އިޤުރާރުގައި ސޮއިކުރަން ވާނެއެވެ .އަދި ކެންޑިޑޭޓޫންގެ މަންދޫބުންގެ ސުލޫ ީ
މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކުން
އިންތިޚާބު

.25

)ހ(

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އޮބްޒާވްކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކަށް ޙަރަކާތްތެރިވުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީ،
އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނުގެ  40ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ވާގޮތުގެ މަތިން،

އޮބްޒާވްކުރުން

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް އިޢުލާނުކުރުމުން އެކަމަށް އެދޭ
ފަރާތްތަކުގެ

ތެރެއިން

ޝަރުޠު

ފަރާތްތަކަށެވެ.

ފުރިހަމަވާ

އެދި

މިކަމަށް

ހުށަހަޅާނީ

"އޮބްޒާވަރަކަށް ވުމަށް އެދޭ ފޯމު"ންނެވެ.
)ށ(

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އޮބްޒާވްކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިގައި ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ
ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ.
.1

ޢުމުރުން ) 18އަށާރަ( އަހަރު ފުރިފައިވާ ދިވެއްސަކު ކަމުގައިވުން.

.2

ޖިނާޢީ ކުށެއްގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރެވެމުންދާ މީހަކު ކަމުގައިނުވުން.

.3

ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ފިޔަވައި ،މަދަނީ ޖަމާޢަތަކުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ގޮތުން
ވުމަށް

އޮބްޒާވަރަކަށް

ހުށަހަޅާ

ފަރާތެއް

ނަމަ،

ޕާޓީއެއްގެ

ސިޔާސީ

ރަޖިސްޓަރީއެއްގައި އެ މީހެއްގެ ނަން ހިމެނިފައިވާ މީހަކު ކަމުގައިނުވުން.
.4

ރިޔާސީ އިންތިޚާބާބެހޭ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ
ފަރާތުން ޙަވާލުވެގެން ހުރި މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.

)ނ(

ޅ
އ ާ
އޮބްޒާވަރުންގެ ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑަ ަ
އިޤުރާރުގައި ސޮއި ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި އޮބްޒާވަރުންގެ ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން،
އޮބްޒާވަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.

)ރ(

ސިޔާސީ

ޕާޓީތަކަށާއި،

ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް

ދޫކުރެވޭ

އޮބްޒާވަރު

ފާސް

އެފަރާތްތަކުން

ބޭނުންކުރަންވާނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.
)ބ(

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށާއި ،ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ،އިންތިޚާބު އޮބްޒާވްކުރުމަށް ފާސް ދޫކުރެވޭނީ ،ކޮންމެ
ސިޔާސީ

ޕާޓީއަކަށާއި،

ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް،

އިންތިޚާބުގައި

ވޯޓުލުމަށް

ބަހައްޓާ

ވޯޓުފޮށީގެ

އަދަދަށްވުރެ ) 10ދިހައެއް( އިންސައްތަ އިތުރުނުވާ ގޮތަށެވެ.
)ޅ(

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ތަމްސީލުކުރާ އޮބްޒާވަރަކު ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދުގައި
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އަދަދު121 :

ވޮލިއުމް47 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ހުއްޓައި ،ހަމަ އެ ސަރަޙައްދަށް އެ ސިޔާސީ ޕާޓީ ނުވަތަ އެ ޖަމްޢިއްޔާ ތަމްސީލުކުރާ ދެވަނަ
އޮބްޒާވަރަކަށް ނުވަދެވޭނެއެވެ.
ބައިނަލްއަޤުވާމީ
ފަރާތްތަކުން ރިޔާސީ

.26

)ހ(

ނ
ނ ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނު ް
ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފަރާތްތަކަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އޮބްޒާވްކުރެވޭ ީ
ދޭ ދަޢުވަތަކަށް ނުވަތަ ،އިޢުލާންކުރުމުން އެކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައިވާ

އިންތިޚާބު

ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވެ ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެކްރެޑިޓް ކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

އޮބްޒާވްކުރުން

.1
.2

ޢުމުރުން ) 18އަށާރަ( އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހަކު ކަމުގައިވުން.
އެ

މީހަކު

ތަމްސީލުކުރާ

ބައިނަލްއަޤުވާމީ

ފަރާތުން

އެކްރިޑެޓް

ކޮށްފައިވާ

މަންދޫބަކަށްވުން.
.3

އެއްވެސް

ކެންޑިޑޭޓަކަށް

ނުވަތަ

ސިޔާސީ

ތާއީދު

ޕާޓީއަކަށް

ށ
ހޯދުމަ ް

މަސައްކަތްކުރާ މީހަކަށް ނުވުން.
ނ
މޮނިޓަރކުރު ް

.27

)ހ(

ނ
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމާއި ވޯޓުގުނުމުގެ މަސައްކަތް މޮނިޓަރކުރުމަށް ޙަރަކާތްތެރިވެވޭ ީ
ދ
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާނުކުރުމުން ،އެކަމަށް ދެވޭ މުއްދަތުގައި މޮނިޓަރކުރުމަށް އެ ޭ
ނ
ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއި ް
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެކްރެޑިޓް ކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
.1

ޢުމުރުން ) 18އަށާރަ( އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހަކު ކަމުގައިވުން.

.2

ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރެވެމުންދާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.

.3

)ހ(

މޯލްޑިވްސް

ރޭޑިއޯ/ޓީވީ

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ސްޓޭޝަނެއްގައި

ކޮމިޝަންގައި

މަސައްކަތްކުރާ

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ

މީހެއްކަން

ސ
އިލެކްޝަން ް

ކޮމިޝަނަށް ކަށަވަރުވާ މީހަކު ކަމުގައިވުން،
ނުވަތަ
)ށ( ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 47/78ނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތީގެ ޤާނޫނު( ގެ
ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ނޫސް ،މަޖައްލާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހެއްކަން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ކަށަވަރުވާ މީހަކު ކަމުގައިވުން،
ނުވަތަ
)ނ( ބައިނަލްއަޤުވާމީ މީޑިއާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހެއްކަން އިލެކްޝަންސް
ކޮމިޝަނަށް ކަށަވަރުވާ މީހަކު ކަމުގައިވުން.
.4

ރިޔާސީ އިންތިޚާބާބެހޭ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ
ފަރާތުން ހަވާލުވެގެން ހުރި މީހަކު ކަމުގައިނުވުން.

)ށ(

އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތައް މޮނިޓަރުކުރުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތައް ޙަރަކާތްތެރިވާންވާނީ،
ވ
ތގެ މަތިންނާއި ،މި ގަވާއިދުގައި ާ
އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނުގެ  41ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮ ު
ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

)ނ(

މޮނިޓަރުންގެ ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ
އިޤުރާރުގައި ސޮއި ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި މޮނިޓަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުތައް
ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.
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އަދަދު121 :

ވޮލިއުމް47 :

)ރ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ށ
ނޫސް މަޖައްލާގެ އިދާރާތަކަށް ދޫކުރެވޭ މޮނިޓަރު ފާސް އެ ފަރާތްތަކުން މޮނިޓަރުންނަ ް
ދޫކުރަންވާނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.

)ބ(

ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ނޫސް މަޖައްލާ އަދި ޚަބަރުފަތުރާ އިދާރާތަކަށް މޮނިޓަރުކުރުމަށް
ފާސްދޫކުރެވޭނީ އެއިން ކޮންމެ ފަރާތަކަށް އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުނެގުމަށް ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ
އަދަދަށްވުރެ ) 10ދިހައެއް( އިންސައްތަ އިތުރުނުވާ ގޮތަށެވެ.

ކެންޑިޑޭޓުންގެ
ނނާއި،
މަންދޫބު ް

.28

)ހ(

ތ
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށްދާއިރު އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮ ް
ބެލުމަށް ޙަރަކާތްތެރިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ސުލޫކީ

އޮބްޒާވަރުންނާއި،

މިންގަނޑަށް ޢަމަލު ކުރަންވާނެއެވެ.

މޮނިޓަރުން
ތ
ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮ ް

)ށ(

ވޯޓުލުމާއި ވޯޓުގުނުމުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާއިރު ،އެ މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާނޭ ގޮތުގެ މަތިން
އޮބްޒާވަރުންނާއި ،މޮނިޓަރުންނާއި ،ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނަށް ޙަރަކާތްތެރިވެވިދާނެއެވެ.

)ނ(

ގ
ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ އިސްވެރިޔާގެ ފަރާތުން އޮބްޒާވަރުން ނުވަތަ މޮނިޓަރުން ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓުން ެ
މަންދޫބުން އެދިއްޖެނަމަ ،އެ ވަގުތަކާ ހަމައަށް އެވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ވޯޓުލީ މީހުންގެ އަދަދާއި ބާކީ
ހުރި ވޯޓުކަރުދާހުގެ އަދަދު ހާމަކޮށްދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވެ.

)ރ(

އޮބްޒާވަރުން،
އިލެކްޝަންސް

އަދި

މޮނިޓަރުން
ކޮމިޝަނުން

ކެންޑިޑޭޓުންގެ

ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ

މަންދޫބުން،
އޮފިޝަލުންނަށް

އިންތިޚާބާބެހޭ
ފުރިހަމަ

އ
ކަންކަމުގަ ި
ދ
އެއްބާރުލުން ީ

އެހީތެރިކަން ދޭންވާނެއެވެ .އަދި އެމީހުންގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ވަރެއްގެ ނުފޫޒެއް ފޯރުވުމަށް
މަސައްކަތްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
އޮބްޒާވަރުންނާއި،
ނނާއި،
މޮނިޓަރު ް

.29

ސ
އޮބްޒާވަރުން ،މޮނިޓަރުން އަދި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން ،އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނާއި ،ރިޔާ ީ
އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނާއި ،މިގަވާއިދާ ޚިލާފު އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ ކުރަން އުޅޭކަން

ކެންޑިޑޭޓުންގެ
މަންދޫބުން ގަވާއިދަށް

އ
ކަށަވަރުވެއްޖެނަމަ ،އެ އޮބްޒާވަރެއްގެ ނުވަތަ މޮނިޓަރެއްގެ ނުވަތަ މަންދޫބެއްގެ ފާސް ހިފަހައްޓަ ި

ނ
ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތު ް

ށ
އޭނާއަށް އެ ސަރަޙައްދުން ނުކުތުމަށް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ އިސްވެރިޔާއަ ް
ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި އެ ގޮތަށް އެންގުމުން އެކަމަށް އިޖާބަނުދީފިނަމަ ،ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން
އެ މީހެއްގެ ފާސް އަތުލައި އެ މީހަކު އެ ސަރަޙައްދުން ނެރެންވާނެއެވެ.

ވޯޓުނެގުމަށް
ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން

.30

)ހ(

ގ
ވޯޓުނެގުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ތަކެތި ،ވޯޓުނަގަން ފަށާ ވަގުތު ޖެހުމުގެ ކުރިން ވޯޓުލާ މަރުކަޒު ެ
އޮފިޝަލުންގެ ހަވާލުގައި ،ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ފޮނުވުމުގެ އިންތިޒާމު ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން

ތއް
ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ަ

ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ހަމަޖައްސަން ވާނެއެވެ.

ކުރުން

)ށ(

މގެ
ވޯޓުލާ ކޮންމެ މަރުކަޒެއްގައި ،އެ މަރުކަޒެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ވޯޓުދިނު ު
ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ލިސްޓެއް އޮންނަންވާނެއެވެ .މި ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ފުރިހަމަ
ނަމާއި ،ޖިންސާއި ،އަތޮޅާއި ،ރަށާއި ،އެޑްރެހާއި ،އުފަން ތާރީޚާއި ،ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން
އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު އަދި ފޮޓޯ އެނގެން އޮންނަން ވާނެއެވެ.

17

ވޮލިއުމް47 :
ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ
ސަރަޙައްދު

އަދަދު121 :

.31

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ރަށެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައި ތިބި ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދަށް ބަލައި،
އެރަށުގައި ބަހައްޓާނެ ވޯޓުފޮށީގެ އަދަދާއި ،ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާނެ ސަރަޙައްދު ކަނޑައަޅައި ،އަދި

ނ
ކަނޑައެޅު ް

އެ ސަރަޙައްދަށް ވޯޓުދޭނީ ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ
ތެރެއިން

ކޮން

ބައެއްކަން

އިލެކްޝަންސް

ކޮމިޝަނުން

ކަނޑައަޅައި،

އެކަން

ށ
ޢާންމުކޮ ް

އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ.
ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް
ތ
ވެއްދުން މަނާ ތަކެ ި

.32

ވޯޓުނަގާ ދުވަހު ކުރުން މަނާ ކަންތައްތައް ކަމަށް އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ
ކ
)ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އިތުރުން ،ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ވަންނަ މީހަ ު
އާދައިގެ ގަލަމެއް ފިޔަވައި އެހެން އެއްޗެއް ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ވައްދައިގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި ފޯނު،
އަތްދަބަސް ،އަޑު ނުވަތަ މަންޒަރު ރެކޯޑުކުރެވޭ ފަދަ ތަކެއްޗާއި ،ފައިލްފަދަ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޙައްޤުތަކަށް
އުނިކަމެއް ލިބިދާނެކަމަށް ބެލެވޭ އެއްވެސް ވަސީލަތެއް ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ވެއްދުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ތ
ވޯޓިންގ ބޫ ު

.33

ވޯޓުނެގުމާއި ވޯޓު

.34

)ހ(

މށް މަދުވެގެން ) 1އެކެއް( ބޫތު
ވޯޓުލާ ކޮންމެ މަރުކަޒެއްގައި ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ފާހަގަޖެހު ަ
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 ޙަރަކާތްތައް )ވޯޓުކަރުދާސް ފޮޓޯނެގުން
ފަދަ ގަވާއިދާ ޚިލާފު ޢަމަލުތައް( އޮފިޝަލުންނަށާއި އޮބްޒާވަރުންނަށް ފަސޭހައިން ފެންނަ ނުވަތަ
ފާހަގަކުރެވޭ ގޮތަށެވެ.

އ
ހ ކަންތައްތަ ް
ގުނުމާބެ ޭ

)ހ(

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްފައިވާ ،ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރާ އޮފިޝަލުންގެ
އަތްމަތީ ފޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވޯޓުނެގުމާއި ،ވޯޓު ގުނުމާބެހޭ ކަންތައްތައް

މހުންގެ
ބަލަހައްޓާ ީ

ބަލަހައްޓާ މީހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަންވާނެއެވެ.

ތ
މަސްއޫލިއްޔަ ު

)ށ(

ވޯޓުނެގުމާއި ،ވޯޓު ގުނުމާބެހޭ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ މީހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ހަވާލުވުމުގެ
ގޮތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އިޤުރާރުގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް
ޢައްޔަން ކުރެވޭ
ވެރިޔާގެ
ނމާ
ޒ ް
މަސްއޫލިއްޔަތާއި ި

.35

)ހ(

ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ ވެރިޔާއާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނުވަތަ އިލެކްޝަންސް
ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ހަވާލުކުރާ ޒިންމާތައް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު އަދާކުރަން ވާނެއެވެ.
އ
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މި ވަނީ ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ޢައްޔަނުކުރެވޭ ވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ި
ޒިންމާތަކެވެ.
.1

ވ
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއްގެ ވޯޓުފޮށްޓާއި ،ވޯޓުލުމަށް ބޭނުން ާ
ސާމާނާއި ،މުހިންމު ލިޔެކިޔުންތަކާ ހަވާލުވުމާއި ،އެ ތަކެތި ރައްކާތެރިކަމާއެކު
ބެލެހެއްޓުމާއި ،އެ ތަކެއްޗަށް ޒިންމާވުން.

.2

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

.3

ވ
ވޯޓުލާ ދުވަހުގެ ކުރިން ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފައި ާ
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މީހުންނާ ބައްދަލުކޮށް ވޯޓުލުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތް އޮޅުންފިލުވައިދީ،
ވަކިވަކި މީހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ،ޒިންމާ ހަވާލުކުރުން.
.4

ވޯޓުކަރުދާސް އަޅާފައި ހުންނަ ސެކިއުރިޓީ އުރަ ވޯޓުލުމުގެ ) 30ތިރީސް( މިނެޓު
ކުރިން ކަނޑައި ،ވޯޓުކަރުދާސް ގުނައި ،ހުރި އަދަދު ކަށަވަރުކުރުން.

.5

ވޯޓު ނަގަން ފެށުމުގެ ކުރިން ވޯޓުލާން އެންމެ ފުރަތަމަ އަންނަ ) 2ދޭއް(
މީހުންނަށާއި ،ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ތިބިނަމަ ،ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނާއި،
ވ އޮބްޒާވަރުންނާއި ،މޮނިޓަރުންނަށް ،ވޯޓުފޮށި ހުޅުވައި ވޯޓުފޮށި
ހުއްދަދެވިފައި ާ
ހުރީ ހުސްކޮށްކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށްފަހު ވޯޓުފޮށީގެ މަތި ރަނގަޅަށް ޖަހައި،
) 4ހަތަރެއް( ފަރާތުގައި ޕުލްޓައިޓް ސީލް އެޅުވުން.

.6

ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ވަނުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުއްދަކުރާ މީހުންނަށް
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުން އެ ފުރުސަތު ތަނަވަސް
ކޮށްދިނުން.

.7

ވޯޓުލާ

މަރުކަޒަށް

ކޮމިޝަނުން

އިލެކްޝަންސް

މީހަކު

ފޮނުވަން

ވެއްޖެ

މ
ހާލަތެއްގައި ކޮމިޝަނުން ފޮނުވާ މީހަކަށް ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ވަދެވޭނެ އިންތިޒާ ު
ހަމަޖެއްސުން) .އެފަދަ މީހަކަށް އެ މަރުކަޒަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ދޭންވާނީ އެއީ
އިލެކްޝަންސް

ހުއްދަ

ކޮމިޝަނުން

ފަރާތެއްކަން

އވާ
ދީފަ ި

ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހުއެވެ(.
.8

ވޯޓުލާ

ވޯޓުލުމުގެ

މަރުކަޒުގައި

މަސައްކަތް

ކުރިއަށްދަނީ

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ

ޤާނޫނުތަކާއި ،ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރުކުރުން.
.9

ވޯޓުލާން ދާ މީހުންގެ ތެރެއިން ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ފާހަގަ ޖެހުމުގައި ޖިސްމާނީ
ހގަ
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރިކަމަށް ބުނާ މީހުންގެ ކިބައިގައި ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ފާ ަ
ޖެހުމަށް

ޖިސްމާނީ

ހުރިކަން

ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ކަށަވަރުކޮށް،

ވޯޓުލުމުގައި

އެހީތެރިއަކު ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ އެމީހަކަށް ދިނުން.
.10

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

.11

ވޯޓުލާން އަންނަ މީހެއްގެ ނަން މިގަވާއިދުގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ލިސްޓުގައި

އޮތުމާއެކު ،އިދާރީ

ސަބަބަކާހުރެ

އެ

ކ
މީހަ ު

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 ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ވޯޓުގުނުމުގައި
ޞައްޙަ ވޯޓާއި ،ބާޠިލު ވޯޓު ކަނޑައެޅުން.

.13

ވޯޓުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ކަނޑައަޅައި އިޢުލާންކުރުން.

.14

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރުން.
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.15

ވޯޓުލުމާއި ،ވޯޓުގުނުމުގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން ވޯޓުކަރުދާސްތަކާއި ވޯޓުލުމުގައި
ބޭނުންކުރި

އިންތިޚާބާބެހޭ

ހުރިހާ

ލިޔެކިޔުމެއް

ބަންދުކޮށް

ނ
ކޮމިޝަނު ް

ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރުން.
.16

ވަގުތީ ނަތީޖާ ވޯޓުނެގި މަރުކަޒުގައި ޢާންމުކޮށް ފެންނާނޭހެން ބެހެއްޓުމަށްފަހު،
ސ
ފއިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިލެކްޝަން ް
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސާ ަ
ކޮމިޝަނަށް އެ ނަތީޖާ ފޮނުވުން.

.17

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

.18

ލ
ވޯޓުލާ ވަގުތުގައްޔާއި ވޯޓު ގުނުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށްދާ ވަގުތުގައި ،ވޯޓު ާ
މަރުކަޒާއި އެ މަރުކަޒު ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުގައި

ށ
މަސްލަހަތު ހިފެހެއްޓުމަ ް

އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.
.19

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ ސަރަޙައްދުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފުކަމެއް ހިނގާނަމަ ،އެކަން
ހުއްޓުވުމަށް ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަން
ހޯދުން.

.20

މ
ވޯޓު ނަގާ ކޮންމެ ސަރަޙައްދެއްގައި ވޯޓު ނަގަން ފެށުމާއި ވޯޓު ނަގައި ނިމު ާ
ދެމެދު ކަން ހިނގައި ދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ލިޔެ އެ ސަރަޙައްދަކާ ހަވާލުވެހުރި
އެންމެ އިސްމީހާ )ވޯޓުފޮށީގެ ވެރިޔާ( ސޮއިކޮށް އެ ރިޕޯޓު ލިޔުނު މީހަކާއި،
އެ ރިޕޯޓު ޗެކުކުރި މީހަކު ލައްވައި ސޮއިކުރުވުމަށްފަހު މާލެ ސިޓީގައި ހުންނަ
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ވޯޓާބެހޭ މައި މަރުކަޒަށް އެ ރިޕޯޓު ފޮނުވުން.

.21

ތ
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ވޯޓު ނެގުމާއި ވޯޓު ގުނުމާއި ވަގު ީ
ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރުމަށްޓަކައި ،މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން
ކަމެއް ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ ،އެކަމެއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނުވަތަ
ނ
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއްގެ ލަފައާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތި ް
ކުރުން.

ނ ގޮތުން
ޖިސްމާ ީ
ނުކުޅެދިގެންވާ

.36

)ހ(

ށ ޖިސްމާނީ ގޮތުން ނުކުޅެދިގެންވާ މީހަކު ވޯޓު
ވޯޓު ކަރުދާހުގައި އަމިއްލައަށް ފާހަގަޖެހުމަ ް
ކަރުދާހުގައި ފާހަގަޖެހުމުގައި ވޯޓުފޮށީގެ ވެރިޔާގެ ހުއްދައާއިއެކު އެހެން މީހަކު އޭނާއަށް

ނނަށް
މީހު ް

މިކަމުގައި އޭނާއަށް އެހީތެރިވެދިން މީހެއްގެ ނަމާއި

ފާހަގަޖެހުމުގައި

އެހީވެދިނުމަކީ ހުއްދަކަމެކެވެ .އަދި

އެހީތެރިވެދިނުން

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

ނ
ވޯޓުކަރުދާހުގައ އަމިއްލައަށް ފާހަގަޖެހުމަށް ޖިސްމާނީ ގޮތުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މީހު ް
ކަމަށް ބަލައިގެން ،ވޯޓުލުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނީ އަންނަނިވި ފަރާތްތަކަށެވެ.
.1

އ
ލޯފަން މީހުން ނުވަތަ ލޮލަށް ނުފެނުމުގެ ސަބަބުން ވޯޓުކަރުދާހުގައި ފާހަގައެ ް
ޖެހޭވަރުނުވާ މީހުން.

.2

ދެއަތް ބޭނުންނުކުރެވޭ މީހުން.

.3

އ
މުސްކުޅިވެ ގައިބާރު ދެރަވުމުގެ ސަބަބުން އެ މީހެއްގެ އަތުން ވޯޓުކަރުދާހުގަ ި
ފާހަގައެއް ޖެހޭވަރު ނުވާ މީހުން.
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އަދަދު121 :

ވޮލިއުމް47 :

)ނ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ފާހަގަ ޖެހުމުގައި ޖިސްމާނީގޮތުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މީހެއްކަމަށް
ބަލައިގެން،

ވޯޓުކަރުދާހުގައި

އަމިއްލައަށް

ފާހަގަޖެހޭވަރުގެ

މީހަކަށް،

އ
ވޯޓުކަރުދާހުގަ ި

އ އެހީތެރިއަކު ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ ވެރިޔާ ދީގެން
ފާހަގަޖެހުމުގަ ި
ނުވާނެއެވެ.
ކާކުކަން އަންގައިދޭ
ޔން
ރަސްމީ ލި ު

.37

ވޯޓުލާން އަންނަ މީހާގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއް )އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ،ޕާސްޕޯޓް ކާޑު،
ފޮޓޯއާއި ،ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނަންބަރު ޖަހާފައިވާ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް( ހުށަހަޅަން

ނ
ހުށަހެޅު ް

ވާނެއެވެ .މިގޮތުން ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ލިޔުމަކީ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ލިޔުމަކަށް ވާންވާނެއެވެ .ވޯޓުލާން އަންނަ
އ
މީހާއަށް ވޯޓުލުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ އޭނާ ގެންނަ ،އޭނާއަކީ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމުގައިވާ ފޮޓޯއާ ި
އޭނާގެ މޫނާ އަޅައިބެލުމަށްފަހު އެއީ އެމީހާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

ޙ
ބާޠިލު ވޯޓާއި ،ޞައް ަ

.38

ކަންހިނގައިދިޔަ

.39

ވޯޓު

)ހ(

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

އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނުގެ  36ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
އިންތިޚާބަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވޯޓުކަރުދާސް ނޫން
ކަރުދާހެއްގައި ދީފައިވާ ކޮންމެ ވޯޓެއް.

.2

ނވާ ވޯޓު.
އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ނަމާ ދިމާގައި ރަނގަޅު ފާހަގަ ޖަހާފައި ު

.3

ގ
ހ ަ
އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަމާ ދިމާގައި ރަނގަޅު ފާ ަ
ޖަހާފައިވާ ވޯޓު.

.4

ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ދީފައިވާ ވޯޓެއްކަން އެނގޭ ވޯޓު.

.5

ވޯޓު ދޭ މީހާ ވޯޓު ދޭ ވަކި ކެންޑިޑޭޓެއް ކަށަވަރުކުރަން ނޭނގޭގޮތަށް ދީފައިވާ
ވޯޓު.

)ށ(

ވޓުތަކަށެވެ.
ޞައްޙަ ވޯޓު ކަމުގައި ބަލާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ފާހަގަޖަހާފައިވާ ޯ
.1

އެއް ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ނަމާ ދިމާގައި ރަނގަޅު ފާހަގަ ޖަހާފައިވާ ވޯޓު.

.2

އ
އ ް
އެއް ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ނަމާ ދިމާގައި ޖަހާފައިވާ ފާހަގައަކީ ރަނގަޅު ފާހަގަ ެ
ކަމުގައި ދެނެގަނެވޭނެ ވޯޓު.

.3

ވޯޓުކަރުދާހުގައި ލިޔެފައި ނުވަތަ ކުރެހުން ކުރަހާފައި ހުރި ނަމަވެސް ،އެއް
ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ނަމާ ދިމާގައި ރަނގަޅު ފާހަގަ ޖަހާފައިވާ ވޯޓު.

.4

ފާހަގަ ޖެހުމުގެ ތަފާތު މިސްރާބަށް ޖަހާފައިވާ ނުވަތަ ފާހަގަ ޖެ ު
ހމުގައި ބައްޓަމަށް
ތަފާތު ބަދަލު އައިސްފައި ހުރި ނަމަވެސް އެއް ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ނަމާ ދިމާގައި
ގއަކީ ރަނގަޅު ފާހަގައިގެ ވައްތަރެއް ކަމުގައި ދެނެގަނެވޭ ވޯޓު.
ޖަހާފައިވާ ފާހަ ަ

.5

މ
ފާހަގަޖެހުމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ގޮޅީގައި ނޫން ނަމަވެސް އެއް ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަ ާ
ދިމާގައި ނުވަތަ އެއް ކެންޑިޑޭޓުގެ ނިޝާނުގައި ރަނގަޅު ފާހަގަ ޖަހާފައިވާ ވޯޓު.

)ނ(

ޖ
ދއް ެ
ބާޠިލު ވޯޓެއްކަމަށް ،ކަނޑައެޅުމުގައި ވޯޓުގުނަން ތިބޭ މީހުންގެ މެދުގައި ޚިލާފެއް އުފެ ި
ހިނދެއްގައި އެ ވޯޓު އެއީ ބާޠިލު ވޯޓެއްކަން ނުވަތަ ބާޠިލު ވޯޓެއް ނޫންކަން ކަނޑައަޅާނީ ވޯޓުލާ
މަރުކަޒުގެ އިސްވެރިޔާއެވެ.

)ހ(

ވޯޓު ނަގާ ކޮންމެ ސަރަޙައްދެއްގައި ،ވޯޓު ނަގަން ފެށުމާއި ވޯޓު ނަގައި ނިމުމާ ދެމެދު ކަން
21

ވޮލިއުމް47 :

އަދަދު121 :

ގޮތުގެ ރިޕޯޓު

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ހިނގައިދިޔަގޮތުގެ ރިޕޯޓެއް ލިޔެ ،އަންނަނިވި ހުރިހާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނައިގެން އެ ސަރަޙައްދަކާ
ކ
ޙަވާލުވެ ހުރި އެންމެ އިސް މީހާއާއި ،އެ ރިޕޯޓު ލިޔުނު މީހާއާއި ،އެ ރިޕޯޓު ޗެކްކުރި މީހަ ު
ސޮއިކުރުމަށްފަހު މާލެ ސިޓީގައި ހުންނަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ވޯޓާބެހޭ މައި މަރުކަޒަށް
އެ ރިޕޯޓު ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

 .1ވޯޓު ދޭން ފެށި ވަގުތާއި ،ވޯޓު ނެގުން ނިންމިގަޑި.
 .2ވޯޓު ނެގުމުގެ ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަށް ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ މީހުންގެ
ނަމާއި ،އެޑްރެހާއި ،ހައިސިއްޔަތާއި ،އެމީހުންނަކީ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ
ލިޔުމުގެ ނަންބަރާއި ،އެމީހުންގެ ސޮއި.
 .3ވޯޓު ދިން އަންހެނުންގެ އަދަދާއި ފިރިހެނުންގެ އަދަދު ވަކިން އެނގޭ ގޮތަށް،
ވޯޓު ދިން މީހުންގެ އަދަދު.
ޢާންމު

 .4އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ

ޤާނޫނުގެ

45

ވަނަ

މާއްދާގެ

)ށ(

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ވޯޓު ދިން މީހުންގެ ޢަދަދާއި ،އެމީހުންގެ ޙާލަތާއި،
ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ފާހަގަ ޖެހުމުގައި ޖިސްމާނީ ގޮތުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި
މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދިން މީހުންގެ އަދަދާއި ތަފްޞީލު.
 .5ވޯޓުލުމަށް ބޭނުންކުރި ވޯޓު ކަރުދާހުގެ އަދަދާއި ،ވޯޓުލުމަށް ބޭނުންނުކޮށް
ބާކީހުރި ވޯޓުކަރުދާހުގެ އަދަދު )އަދި އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ވޯޓުކަރުދާސްކޮޅެއް
ހަލާކުވިނަމަ އެ ހަލާކުވި ވޯޓުކަރުދާހުގެ އަދަދުވެސް އެނގޭގޮތަށް(.
 .6ވޯޓުލުމަށް ބޭނުންކުރި ވޯޓުކަރުދާހުގެ ކައުންޓަރ ފޮއިލް ހުރި ޢަދަދު.
 .7ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާފައި ހުރި ތަނުގެ ނަމާއި ފުރިހަމަ އެޑްރެސް.
 .8އާދަޔާ ޚިލާފު ހާދިސާއެއް އެތަނުގައި ހިނގާފައިވާނަމަ ،އެ ހާދިސާއެއްގެ
ތަފްޞީލު.
މ
 .9އެ ރަށަކުން ނުވަތަ އެ ސަރަޙައްދަކުން ނުވަތަ އެތަނަކުން ވޯޓު ދޭން އެން ެ
ފުރަތަމަ ޙާޟިރުވި ) 2ދޭއް( މީހެއްގެ ނަމާއި ،އެޑްރެހާއި އަދި ކާކުކަން
އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުމުގެ ނަންބަރު.
 .10އޮބްޒާވަރުން ތިބިނަމަ ،އެމީހުންގެ މަޢުލޫމާތު.
 .11މީގެ އިތުރުންވެސް ،އެއްވެސް ޤާނޫނެއްގައި ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގައި މި ރިޕޯޓުގައި
ހިމެނުން ލާޒިމުކުރާ މަޢުލޫމާތު.
)ށ(

އ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރާ ވަގުތު ،ވޯޓު ނަގާ ކޮންމެ ސަރަހައްދެއްގަ ި
އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި އެތަނުގައި ތިބުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން
އ
ހާޒިރުވެތިބުމަށް ފުރުޞަތުދީ ،އެފަރާތްތައް ޙާޟިރުވެތިބިތޯ ވޯޓު ނަގާ ސަރަޙައްދެއްގަ ި
ތިބި

އިލެކްޝަންސް

ކޮމިޝަންގެ

އޮފިޝަލުން

ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

ދ
އަ ި

ކަންހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ސަރަޙައްދާ
ޙަވާލުވެ ހުރި އެންމެ އިސް މީހާއާއި ،އެ ރިޕޯޓު ލިޔުނު މީހާއާއި ،އެ ރިޕޯޓު ޗެކްކުރި
މީހާ ސޮއިކުރުމުގެ އިތުރުން ،ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދުގައި ތިބި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނަށް
ސޮއިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.
22

އަދަދު121 :

ވޮލިއުމް47 :

)ނ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދުގައި ތިބި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނަށް
ކަންހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި ސޮއިކުރުމަށް ދެވޭ ފުރުޞަތުގައި ،ކެންޑިޑޭޓެއްގެ
މަންދޫބުން ސޮއިނުކުރި ނަމަވެސް ،އެފަރާތްތަކަށް އެ ރިޕޯޓުގައި ސޮއިކުރުމަށް ފުރުޞަތު
ދެވިފައިވާނަމަ،

އެ

ރިޕޯޓަކީ،

މި

މާއްދާގެ

)ށ(

ގައި

ބަޔާންކުރާ

ތ
އިޖުރާއަ ު

ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާ ރިޕޯޓެއް ކަމުގައި ބެލޭނެއެވެ.
އ
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގަ ި
ހންގެ
ވޯޓުދިން މީ ު

.40

ނުވާނެއެވެ.

ނ
ރަޖިސްޓަރީ ދިނު ް
ވަގުތީ ނަތީޖާ
އިޢުލާންކުރުން

ކޯޓު އަމުރަކަށް މެނުވީ ،ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުދިން މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދީގެން

.41

)ހ(

ނ
ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުން ވޯޓުގެ ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރުމަށްފަހު ،އެ ނަތީޖާ މާލެ ސިޓީގައި ހުން ަ
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ވޯޓާބެހޭ މައިމަރުކަޒަށް ފޮނުވުމުން ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން
ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގެ ނަތީޖާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ވަގުތީ ނަތީޖާ އިޢުލާން ކުރަންވާނެއެވެ.

)ށ(

ލ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ނަތީޖާ އިޢުލާން ކުރާނީ ،ވޯޓު ާ
ރ
މަރުކަޒުތަކުން ފޮނުވާ ނަތީޖާތަކަކީ އެ މަރުކަޒެއްގައި އިޢުލާން ކުރެވުނު ނަތީޖާތޯ ކަށަވަ ު
ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.

ޖ
ރަސްމީ ނަތީ ާ

.42

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ

.43

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ

.44

އިޢުލާންކުރުން

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ބާއްވާ ދުވަހުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން ) 7ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
އެ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށް ދިވެހިސަރުކާރުގެ
ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

އޮޑިޓަރުގެ ރިޕޯޓު

)ހ(

ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ މާލީ ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން
ގ
ކޮށްފައިވާ އެންމެހައި މުޢާމަލާތްތައް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނުގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ެ
 2ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޮޑިޓަރު ،ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ
ޓ
ޤާނޫނުގެ  16ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން އޮޑިޓް ކުރުމަށްފަހު ،އެ އޮޑިޓް ރިޕޯ ު
އެ އިންތިޚާބު ބާއްވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން ) 60ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
އެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް މެދުވެރިކޮށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި މިގޮތުން ހުށަހަޅާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ
ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރުމާއެކު ،އެ ރިޕޯޓުތައް ޢާންމުކޮށް ބެލޭނޭ ނިޒާމެއް އިލެކްޝަންސް
ކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

)ށ(

ރިޔާސީ

އިންތިޚާބުގެ

ކެންޑިޑޭޓުން

ކަނޑައަޅާ

އޮޑިޓަރު

ވާންޖެހޭނީ

އޮޑިޓަރ

ލ
ޖެނެރަ ް

ފރާތަކަށެވެ.
ހުއްދަދީފައިވާ ަ

ދެވަނަ ބުރު

ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލީ މީހުންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި
ވޯޓުލީ މީހުންގެ ތެރެއިން ޞައްޙަ ވޯޓުގެ ) 50%ފަންސާސް އިންސައްތަ( އަށް ވުރެ ގިނަ ވޯޓު
ނުލިބިއްޖެނަމަ އެ އިންތިޚާބު ބޭއްވުނުތާ ގިނަވެގެން ) 21އެކާވީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރިޔާސީ
އ
އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނުގެ  19ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރެ ް
ބޭއްވުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސަން ވާނެއެވެ.
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.45

)ހ(

ވޯޓުކަރުދާސް

.46

)ހ(

ނ
ކެނޑު ް

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

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

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

.2

އެއްވެސް

ވޯޓުލާ

ފަރާތަކުން

މަރުކަޒެއްގެ

ނަތީޖާއާ

ބެހޭގޮތުން

ޅ
ހުށަހަ ާ

ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން އެ ކަމަކީ ތަޙުޤީޤުކުރަން ޖެހޭވަރުގެ ހެކި ހުރި ޝަކުވާއެއް
ކަމުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެނަމަ ،އެ ތަޙުޤީޤެއްގެ ބޭނުމަށް.
.3

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

.4

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

ބަންދުކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ

ވޯޓުލީ މީހުންގެ ވޯޓުކަރުދާސް ބަންދުކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ ސެކިއުރިޓީ އުރަތައް ކަނޑަންވާނީ،
އ
ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓުން ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންގެ ހާޒިރުގަ ި

ސެކިއުރިޓީ އުރަތައް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތްތަކުންނެވެ .މި ގޮތުން ޢައްޔަންކުރެވޭ މީހުން،

ކެނޑުމުގައި
ތ
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮ ް

ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އެއްވެސް ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެން
ސ
ނުވާނެއެވެ .އަދި ވޯޓު ގުނުމުގެ މަސައްކަތުގައި ،އިންތިޚާބާބެހޭ ގޮތުން ލިބޭ އެއްވެ ް
ވއި އެހެން ފަރާތަކަށް ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
މަޢުލޫމާތެއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ފިޔަ ަ
ނަމަވެސް

ޝަރުޢީ

ކޯޓަކަށް

ހާމަކުރަން

ޖެހިގެން

ހާމަކުރާ

ހާމަކުރުން

މިއިން

އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
)ށ(

ސ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކަނޑާނަމަ ރިޔާ ީ
އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ނުވަތަ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓަށް
އެ އުރަ ކެނޑުމުގެ ) 3ތިނެއް( ގަޑިއިރު ކުރިން އީމެއިލް ނުވަތަ އެސްއެމްއެސް ނުވަތަ
އ
ސިޓީއަކުން ނުވަތަ ފެކްސް މެސެޖަކުން ،ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކެނޑުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތާ ި
ތަން އަންގަންވާނެއެވެ.

)ނ(

ލތްތަކުގައި ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކަނޑާނަމަ އެކަމަށް
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ހާ ަ
ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ތަނަކަށް ،ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓުންގެ
މަންދޫބުން ވަނުމުގެ ހުއްދަ ދޭންވާނެއެވެ.

)ރ(

އ
ވޯޓުލީ މީހުންގެ ވޯޓުކަރުދާސް ބަންދުކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ ސެކިއުރިޓީ އުރަތައް ކަނޑަ ި
ވޯޓުކަރުދާސް އަލުން ގުނުމުގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓެއް ލިޔެ އަންނަނިވި
އންމެ އިސް މީހަކާއި ،އެ ރިޕޯޓު
ތއް ހިމެނޭގޮތަށް ،އެ މަސައްކަތާ ހަވާލުވެހުރި ެ
ހުރިހާ މަޢުލޫމާ ެ
ށ
ލިޔުނު މީހަކާއި ،އެ ރިޕޯޓު ޗެކުކުރި މީހަކު ސޮއިކުރުމަށްފަހު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަ ް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
.1

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ ނަންބަރު.

.2

ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކެނޑި ތާރީޚާއި ވަގުތު.

.3

ސެކިއުރިޓީ އުރައިގައި ހުރި ވޯޓުކަރުދާސްތައް ގުނަން ފެށި ގަޑިއާއި ނިންމި ގަޑި.
24
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ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

.4

ސެކިއުރިޓީ އުރަ އަލުން ބަންދުކުރެވުނު ގަޑި.

.5

ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކެނޑުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ މީހުންގެ
ނަމާއި ،އެޑްރެހާއި ،އެމީހުންގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު.

.6

ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކެނޑުމުގެ މަސައްކަތް ބެލުމަށް އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓެއް ،ނުވަތަ
ފަރާތުން

ކެންޑިޑޭޓެއްގެ

މަންދޫބަކު

އެ

ހާޒިރުވިނަމަ،

ނަމާއި،

މީހެއްގެ

އެޑްރެހާއި ،އެ މީހެއްގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު.

)ބ(

.7

ސެކިއުރިޓީ އުރައިގައި ހުރި ޞައްޙަ ވޯޓުކަރުދާހުގެ އަދަދު.

.8

ސެކިއުރިޓީ އުރައިގައި ހުރި ބާޠިލު ވޯޓުކަރުދާހުގެ އަދަދު.

.9

ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ލިބިފައިވާ ވޯޓުގެ އަދަދު.

މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ތައްޔާރުކުރާ ރިޕޯޓު ހޯދުމަށް ،އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރި އެއްވެސް
މ
ކެންޑިޑޭޓަކު ،ނުވަތަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކެންޑިޑޭޓުން ނެރޭ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން އެދިއްޖެނަ ަ
އެ ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީއެއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެ ފަރާތަކަށް ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

)ޅ(

ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކަނޑައި އަލުން ގުނުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ އެއްވެސް މީހެއްގެ މަސައްކަތަށް
ދަތިވާ

އެއްވެސް

ކަހަލަ

ޢަމަލެއް

އެއްވެސް

ފަރާތަކުން

ކޮށްގެން

ނުވާނެއެވެ.

ދ
އަ ި

މި މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ނުވަތަ އެއްޗެއްގައި އެ މަސައްކަތާ
ހަވާލުވެގެން ތިބި މީހުން ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކުން އަތްލައިގެން ނުވާނެއެވެ.
ސެކިއުރިޓީ އުރަ އަލުން

.47

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ

.48

ބަންދުކުރުން

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

މަސައްކަތުގައި
ޙަރަކާތްތެރިވާ

)ހ(

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަގުތީ އަދި ދާއިމީ މުވައްޒަފުންނާއި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ
ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި ،ބިއުރޯތަކުގެ މެންބަރުންނާއި،

ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ

ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންނާއި ،ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ

ޑ
މިންގަނ ު

އޮފިޝަލުންނާއި ،އަދި ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވޭ އެހެނިހެން ފަރާތްތައް،
ހންގެ
އެމީ ު

މަސްއޫލިއްޔަތު

އަދާކުރުމުގައި

ތިރީގައި

ބަޔާންކުރާ

ށ
މިންގަނޑަ ް

ސުލޫކީ

ތަބާވާންވާނެއެވެ.
.1

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޤާނޫނުއަސާސީއާއި،

އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ

ޢާންމު

ވ
ޤާނޫނާއި ،ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނާއި ،އެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ހަދާފައި ާ
ގަވާއިދާއި ،އިންތިޚާބު

ހިންގުމަށް

އިލެކްޝަންސް

ކޮމިޝަނުން

ކަނޑައަޅާ

އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އެމީހަކާ ހަވާލުކުރެވޭ މަސްއޫލިއްޔަތު
ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުން.
.2

ވޯޓުދޭ

މީހުންނާއި،

އޮބްޒާވަރުންނާއި،

ކެންޑިޑޭޓުންނާއި،

މޮނިޓަރުންނާއި،

ސިޔާސީ

ކެންޑިޑޭޓުންގެ
ޕާޓީތަކަށް،

މަންދޫބުންނާއި،
ޤާނޫނުގެ

ދަށުން

ލިބިފައިވާ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް ލިބިދާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުން.
.3

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތް
ތެދުވެރިކަމާއި ،އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ކުރުން.
25
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ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

.4

އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ފޯރުވާ ނުފޫޒަކަށް ތަބާނުވުން.

.5

ށ
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތުގައި ވަކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ،ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓަކަ ް
ތާއީދުކުރާ ފަރާތަކަށް ،ނުވަތަ ތާއީދުނުކުރާ ފަރާތަކަށް ބުރަނުވުން.

.6

މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ވަގުތުން ފެށިގެން އިންތިޚާބުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަކީ
ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހި ތިބޭ ބައެއްކަމުގައިވުން.

.7

ނ
އިންތިޚާބަކީ ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެފައިވާ މިނިވަން އިންސާފުވެރި ދެފުށް ފެން ަ
އިންތިޚާބަކަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

އިލެކްޝަންސް
ސ
ކޮމްޕްލެއިންޓް ް

.49

)ހ(

ށ
މ ް
ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލު ަ
އިޢުލާންކުރުމާއެކު

ބިއުރޯތައް އުފެއްދުން

5

)ފަހެއް(

މެންބަރުންގެ

އެކުލެވޭ

މައްޗަށް

ޤައުމީ

ސ
އިލެކްޝަން ް

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއެއް ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އުފައްދަންވާނެއެވެ .އަދި މާލެ ފިޔަވައި
ވ
ކޮންމެ ސިޓީއެއްގައްޔާއި ،ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައި ) 3ތިނެއް( މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެ ޭ
އަތޮޅު/ސިޓީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއެއް އިންތިޚާބު ބޭއްވުމުގެ މަދުވެގެން
) 10ދިހައެއް( ދުވަސް ކުރިން އުފައްދަންވާނެއެވެ .ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ އުފެއްދުމާ އެކުގައި
ބިއުރޯތައް ޤާއިމުވެފައިވާ ތަންތަނާއި ،ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި ،ފެކްސް ނަންބަރާއި އީމެއިލް
އެޑްރެސް އަދި އެ ބިއުރޯ ހުޅުވިފައި ހުންނާނެ ގަޑިތައް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރަން ވާނެއެވެ.
)ށ(

ޤައުމީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯގައި ހިމެނޭ ) 5ފަހެއް( މެންބަރުންގެ ތެރެއިން
އވާ
މަދުވެގެން ) 3ތިނެއް( މެންބަރުންނަކީ ޝަރުޢީ/ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން ތަޢުލީމު ހާސިލުކޮށްފަ ި
ނުވަތަ އެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހުންކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.

)ނ(

އަތޮޅު/ސިޓީ

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް

އިލެކްޝަންސް

ހިމެނޭ

ބިއުރޯތަކުގައި

ތިން

މެންބަރުން

ޢައްޔަންކުރާނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.
)ރ(

އަތޮޅު/ސިޓީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ އުފެއްދުމުގެ ކުރިން އިންތިޚާބާބެހޭ ގޮތުން
ރ
އަތޮޅުތަކުން ނުވަތަ ސިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބަލައިގަނެ ފިޔަވަޅު އެޅެންހު ި
ކަންކަމުގައި ފިޔަވަޅު އަޅާނީ ޤައުމީ ކޮންޕްލައިންޓްސް ބިއުރޯއިންނެވެ.

ރަށު /އަވަށު ފޯކަލް
ޕޮއިންޓުން ޝަކުވާ

.50

)ހ(

ށ
ރަށު/އަވަށު ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށް އިންތިޚާބާބެހޭ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ ދުވަހުން ދުވަހަ ް
ލ
ޅ އަޅަންވާނެއެވެ .އަދި ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށް އެ މައްސަލަ ހައް ު
އެ މައްސަލައަކާ މެދު ފިޔަވަ ު

ނ
ބަލައިގަތު ް

ނުކުރެވިއްޖެ ހިނދެއްގައި އަތޮޅު/ސިޓީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ އުފެދިފައިވާނަމަ،
އަތޮޅު/ސިޓީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯގެ ލަފާ ހޯދިދާނެއެވެ.
ކޮމްޕްލެއިންޓްސް

ބިއުރޯ

ޤާއިމުވެފައި

ނެތްނަމަ،

ސ
އަތޮޅު/ސިޓީ އިލެކްޝަން ް

މިފަދަ

މައްސަލަތަކުގައި

މ
ޤައު ީ

ކޮންޕްލައިންޓްސް ބިއުރޯގެ ލަފާ ހޯދިދާނެއެވެ.
)ށ(

ޅނީ ސީދާ ޤައުމީ އިލެކްޝަންސް
މާލެ ސިޓީގައި ނަމަ އިންތިޚާބާބެހޭ މައްސަލަ ހުށަހަ ާ
ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށެވެ .އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ އުފެއްދުމުގެ ކުރިން
ވ ހުށަހަޅާނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާއަށެވެ.
ހުށަހަޅާ ޝަކު ާ

26

ވޮލިއުމް47 :
ސ
ކޮމްޕްލެއިންޓް ް
ބިއުރޯތަކުގެ މުއްދަތު

އަދަދު121 :

.51

)ހ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ނ
ޤައުމީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ ދެމިއޮންނާނީ އެ ބިއުރޯ އުފައްދާ ދުވަހު ް
ފެށިގެން އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރުމަށް ފަހު ) 14ސާދަ( ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.
އަދި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރެއް ބާއްވަން ޖެހިއްޖެނަމަ ،ޤައުމީ އިލެކްޝަންސް
ހ
ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ ދެމިއޮންނާނީ ދެވަނަ ބުރު ނިމި ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރުމަށްފަ ު
) 14ސާދަ( ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.

)ށ(

ސ
އަތޮޅު/ސިޓީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތަކުގެ މަސައްކަތް ހިނގާނީ އަތޮޅު/ސިޓީ ކޮމްޕްލެއިންޓް ް
ބިއުރޯ އުފައްދާ ދުވަހުން ފެށިގެން އިންތިޚާބު ނިމި އިތުރު ) 7ހަތެއް( ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.
އަދި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރެއް ބާއްވަން ޖެހިއްޖެނަމަ އަތޮޅު/ސިޓީ އިލެކްޝަންސް
ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތައް ދެމިއޮންނާނީ ދެވަނަ ބުރު ނިމި ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރުމަށްފަހު
) 7ހަތެއް( ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.

)ނ(

އކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ނުނިމި
އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށްފަހު ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ ަ
ސ
އޮތްނަމަ އެ ނުނިމި އޮތް މަސައްކަތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި އެ ބިއުރޯއެއްގެ މުއްދަތު އިލެކްޝަން ް
ކޮމިޝަނަށް އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ.

ވޯޓުފޮށީގެ ވެރިޔާ އަދި
ސ
ކޮމްޕްލެއިންޓް ް

.52

)ހ(

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒުތަކުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ބަލާ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް
އޮފިސަރުގެ ޒިންމާ އަދާކުރާނީ ވޯޓުނަގާ ކޮންމެ މަރުކަޒެއްގައި ހުންނަ ވޯޓުފޮށީގެ ވެރިޔާއެވެ.

އޮފިސަރު

)ށ(

ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައި ހައްލުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ހައްލުކުރާނީ
ކޮމްޕްލެއިންޓްސް

އޮފިސަރެވެ.

އޭނާއަށް

ނުނިންމޭ

ނުވަތަ

ހައްލުނުކުރެވޭ

މައްސަލަތައް

ގ
ހައްލުކުރުމުގައި އެހީތެރިކަން ހޯދާނީ ރަށު ފޯކަލް ޕޮއިންޓު ނުވަތަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ެ
އިދާރާއިންނެވެ.
)ނ(

ވޯޓުލާ

މަރުކަޒުތަކުގައި

ދިމާވާ

މައްސަލަތަކާ

ގުޅިގެން

ވޯޓު

ފޮށީގެ

ވެރިޔާ

ތ
ވ ަ
ނު ަ

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮފިސަރު ނިންމާ ނިންމުންތަކާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ ރަށު ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށް
ނުވަތަ އަތޮޅު/ސިޓީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ .މާލެ ސިޓީގައި ނަމަ
ޅނީ ޤައުމީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށެވެ.
ޝަކުވާ ހުށަހަ ާ
ނ
ޝަކުވާ ހުށަހެޅު ް

.53

)ހ(

ރިޔާސީ

އިންތިޚާބާ

އަތޮޅު/ސިޓީ

ގުޅިގެން

އިލެކްޝަންސް

ޝަކުވާ

ހުށަހަޅާނީ

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް

ރަށު/އަވަށު
ބިއުރޯތަކަށާއި،

ފޯކަލް
ޤައުމީ

ޕޮއިންޓުންނަށާއި،
ސ
އިލެކްޝަން ް

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށާއި ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށެވެ .މިގޮތުން ޢާންމު ގޮތެއްގައި ރަށުން
ވތައް ހުށަހަޅާނީ އެ ރަށެއްގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ރަށު /އަވަށު ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށެވެ.
ހުށަހަޅާ ޝަކު ާ
އަތޮޅެއްގައި ހިމެނޭ ރިސޯޓުތަކާއި ،ޞިނާޢީ މަސައްކަތްކުރާ ރަށްރަށުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނީ
އެ އަތޮޅެއްގެ އަތޮޅު ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށެވެ .މާލެ ސިޓީއާއި ،ޖަލުތަކާއި ،ރާއްޖެއިން
ބޭރުގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ޤައުމުތަކުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނީ ޤައުމީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް
ބިއުރޯއަށެވެ.
)ށ(

ރަށު/އަވަށު ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންނާއި ،އަތޮޅު/ސިޓީ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންނާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ
27

އަދަދު121 :

ވޮލިއުމް47 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ޝަކުވާތައް ހުށަހަޅާނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށެވެ.
)ނ(

އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނާއި ،ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނާއި ،މި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން
ގ
ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ޢަމަލެއް ،އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮށްގެން އެކަމު ެ
އކާ
ޝަކުވާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާނަމަ ،އެ ޝަކުވާއެއްގެ ތަފްސީލު ،ހެ ް
ޤަރީނާއާއެކު،

އިންތިޚާބު

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ބޭއްވި

ރަށު/އަވަށު

ދުވަހުން
ފޯކަލް

ފެށިގެން

5

ޕޮއިންޓުންށާއި،

)ފަހެއް(
އަތޮޅު/ސިޓީ

އ
ތެރޭގަ ި

ދުވަހުގެ

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް

ބިއުރޯއަށާއި ،ޤައުމީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ވެސް ބެލެވޭނީ
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާގެ ގޮތުގައެވެ .ޝަކުވާ ހުށަހަޅާއިރު ،ހުށަހަޅާ
ފަރާތުގެ ނަމާއި ،އެޑްރެހާއި ،ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު ހިމަނަންވާނެއެވެ.
ފމު"ންނެވެ .ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން
ޅނީ "ރިޔާސީ އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ޯ
ޝަކުވާ ހުށަހަ ާ
ނުވަތަ

ނުވަތަ

ޖަމްޢިއްޔާއަކުން

މުއައްސަސާއަކުން

ޝަކުވާ

ހުށަހަޅާނަމަ،

ގ
އެފަރާތެއް ެ

ޅ ފޯމުގައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
ތައްގަނޑާއި މަސްއޫލުވެރި ފަރާތެއްގެ ސޮއި ޝަކުވާ ހުށަހަ ާ
)ރ(

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހުށަހަޅާ މައްސަލައަކާމެދު ޢަމަލުކުރެވުނު ގޮތް،
ޅ ތާރީޚުން ފެށިގެން ) 2ދޭއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ،މައްސަލަ ހުށަހެ ި
ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

ޝަކުވާތަކާއި
ނ
ލ ް
މައްސަލަތައް ބެ ު

.54

ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން

ރަށު/އަވަށު ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށާއި ،ވޯޓު ނަގާ މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮފިސަރުން/ވޯޓުފޮށީގެ ވެރިންނަށާއި ،އަތޮޅު/ސިޓީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތަކަށާއި،
ޤައުމީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ބަލައި ،ވަގުތުން ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ
ޝަކުވާތަކަށް ވަގުތުން ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.

މތު
ޝަކުވާތަކުގެ މަޢުލޫ ާ
ދަފުތަރުކޮށް

.55

)ހ(

ރަށު/އަވަށު ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށާއި ،ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮފިސަރުންނަށާއި ،އަތޮޅު/ސިޓީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތަކަށާއި ،ޤައުމީ

ނ
ބެލެހެއްޓު ް

ވހަށް ދަފުތަރުކޮށް
ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދުވަހުން ދު ަ
ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

މިގޮތުން

ޝަކުވާތައް

ދަފުތަރުކުރުމުގައި

ތިރީގައި

ވ
ބަޔާންކުރެވިފައި ާ

މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.
.1

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

.2

ޝަކުވާ

ރައްދުވާފަރާތުގެ

މަޢުލޫމާތު.

)ނަން،

އެޑްރެސް،

މ
އެނގޭނަ ަ

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު(

)ށ(

.3

ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާގެ ބާވަތް) .ޝަކުވާގެ ކުރު ޚުލާޞާއަކާއެކު(

.4

ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރެވުނުގޮތް ނުވަތަ ނިންމިގޮތް.

ރަށު/އަވަށު ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށާއި ،ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައި،
އ އަޅައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ،އެ ދުވަހެއްގެ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ރިޕޯޓު،
އެޅެން ހުރި ފިޔަވަޅެ ް
އަންގާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޤައުމީ ކޮންޕްލްއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ފޮނުވަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.
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އަދަދު121 :

ވޮލިއުމް47 :

)ނ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާބެހޭ ގޮތުން މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ގޮތަށް ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ،ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރާތާ
ސ
) 12ބާރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،އެ ރިޕޯޓު ޤައުމީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން އިލެކްޝަން ް
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ކުށާއި އަދަބު

.56

ރޕޯޓު
އިންތިޚާބާބެހޭ ި

.57

ފޯމު ލިބޭނެ

.58

ސ
އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނާއި ،ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނާއި ،މި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެއްވެ ް
ނ
ފަރާތަކުން އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ ،އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނުގެ  74ވަނަ މާއްދާގެ ދަށު ް
އެފަރާތަކާމެދު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.

ތައްޔާރުކުރުން

އިންތިޒާމު

ސ
ރިޔާސީ އިންތިޚާބާބެހޭ ރިޕޯޓެއް ،އިންތިޚާބު ބާއްވާތާ ) 90ނުވަދިހަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިލެކްޝަން ް
ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށް ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ.
ކ،
މި ގަވާއިދުގައި ޙަވާލާދީފައިވާ ފޯމުތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރުމާއެ ު
މިފޯމުތައް

ހަމަޖެއްސުން

ދިވެހިސަރުކާރުގެ

ގެޒެޓާއި،

ކޮމިޝަނުގެ

ވެބްސައިޓުގައި

ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

މީގެ

މ
އިތުރުން ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންނާއި ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ތަންތަނުން މި ފޯ ު
ލިބޭނެ އިންތިޒާމު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ

.59

ޤާނޫނާއި ،މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ،އެކަމެއްގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް

ނ
ކަމެއް ދިމާވު ް

ކަނޑައަޅާނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން

.60

ނ
މާނަކުރު ް

.61

ފެށުން

އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނާއި ،އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދާއި ،ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ

)ހ(

ރ
ސރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކު ާ
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،މި ގަވާއިދު ދިވެހި ަ
ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

)ށ(

އަދި މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު ،ގަވާއިދު ނަންބަރު

ސ
) 2013/R-40ރިޔާ ީ

އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު  (2013އުވުނީއެވެ.
)ހ(

ނ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 12/2008ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ
"އިންތިޚާބު" ކަމުގައި ބުނެފައިއެވަ ީ
ޤާނޫނު( ގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށެވެ.
"އިންތިޚާބާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2008
)އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( އަށެވެ.
"ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2008
)ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު( އަށެވެ.
"އިންތިޚާބާބެހޭ ޤައުމީ ލަފާދޭ ކޮމިޓީ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،ރިޔާސީ އިންތިޚާބާބެހޭގޮތުން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ ލަފާ ދިނުމަށާއި މަޝްވަރާކުރުމަށް މި ގަވާއިދުގައިވާ
ގޮތުގެ މަތިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އުފައްދާ ކޮމިޓީއަށެވެ.
29

ވޮލިއުމް47 :

އަދަދު121 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

"ރީ-ރަޖިސްޓަރީ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،ވޯޓުލުން އޮންނަ ދުވަހު ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު
ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި އެމީހެއްގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ،ތަން
ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި އެމީހާ ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށެވެ.
"ވޯޓުލާ މަރުކަޒު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާފައިވާ
ކޮންމެ ތަނަކަށެވެ .ވޯޓުލުމާއި ،ވޯޓުގުނުމުގެ ކަންތައްތައް ހިންގާނީ ވެސް މި މަޒުކަޒުގައެވެ.
ޖހުމަށް ހުންނަން
"ވޯޓިންގ ބޫތު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ފާހަގަ ެ
ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކޮށިގަނޑަށެވެ.
ހ
"އޮބްޒާވަރުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 11/2008އިންތިޚާބުތަކާބެ ޭ
ޢާންމު ޤާނޫނު( އާއި މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އޮބްޒާވްކުރުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
"މޮނިޓަރުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 11/2008އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު
ޤާނޫނު( އާއި މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުނަގާ
ދުވަހު

ވޯޓުލާ

ސަރަޙައްދުތަކުގައާއި

ވޯޓުގުނާ

މަރުކަޒުތަކުގައި

ވޯޓުލުމުގެ

އ
ކަންތައްތަ ް

ކަވަރުކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުއްދަ ދީފައިވާ މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކަށެވެ.
"ޕާޓީ" ނުވަތަ "ސިޔާސީ ޕާޓީ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ހިންގައި
ބެލެހެއްޓުމާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރާ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށެވެ.
"ވޯޓުނެގުމާބެހޭ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަން ތިބޭ މީހުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،އިންތިޚާބުގައި
ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ވޯޓުނެގުމާއި ،ވޯޓުގުނުމާބެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ތިބޭ
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުން ނުވަތަ އެކަމަށް ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަންކޮށްފައި ތިބޭ
މީހުންނަށެވެ.
"އާއިލީ މެންބަރު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،މަންމައެއް ،ބައްޕައެއް ،ދަރިއެއް ،އަނތްބެއް،
ފިރިއެއް ،އެއްބަނޑު ނުވަތަ އެއްބަފާ ކޮންމެ މީހަކަށެވެ.
"ކާކުކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ
ކާޑާއި ،ޕާސްޕޯޓު ކާޑާއި ދިވެހި ޕާސްޕޯޓާއި ،އަދި ދިވެހި ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާ އުޅަނދުފަހަރު
ހ
ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ކާޑުގެ ތެރެއިން އެ ލިޔުމެއްގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިނުވާ ފޮޓޯޖެ ި
ލިޔުންތަކަށެވެ.
"ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮފިސަރު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،ވޯޓު ފޮށީގެ ވެރިޔާއަށެވެ.
"ފޯކަލް ޕޮއިންޓު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،އިންތިޚާބާ ގުޅޭ އިދާރީ ކަންކަމާއި ،މިނޫންވެސް
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ވޮލިއުމް47 :

އަދަދު121 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައް އެ ރަށެއްގައި ކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް
ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަށެވެ.
)ށ(

އ
މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންތިޚާބާބެހޭ ކަންކަމުގައި ދުވަސް ގުނާނީ ބަންދު ދުވަސްތަ ް
ހިމަނައިގެންނެވެ.

)ނ(

މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު ،މުފްރަދުކޮށް
ގެނެސްފައިވާ ލަފުޒުތައް ނުވަތަ ޢިބާރާތްތައް ،އެ ލަފުޒުތައް ނުވަތަ ޢިބާރާތްތަކުގެ ޖަމްޢު
ފޒުތައް ނުވަތަ ޢިބާރާތްތައް އެ ލަފުޒުތަކުގެ ނުވަތަ
މާނައިގައި އަދި ޖަމްޢުކޮށް ގެނެސްފައިވާ ލަ ު
ޢިބާރާތްތަކުގެ މުފްރަދު މާނައިގައި ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.
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