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ވަނަ ދުވަހު އޮތް  15މަހުގެ ސެޕްޓެމްބަރ ވަނަ އަހަރުގެ  2008
 ފަންސާސްދެަވނަ ދައުރުގެ ދެވަނަ  ވަނަ އަހަރުގެ 2008މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ 

ވަނަ  92އަސާސީގެ ޤާނޫނު " އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ބިލް " ،ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި
ވީ .) ހ1429 ން ރަމަޟާ  16( 2008 ސެޕްޓެމްބަރ 16މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 

ޤާނޫނަށްވެ ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމުން، މިބިލް  ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އަންގާރަ 
 .މިއަދު ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވިއްޖެއެވެ

  



  11/2008 :ނަންަބރު ޤާނޫނު

  

  ޤާނޫނު އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު 

  

 

ޤާނޫުނއަސާސީއާއި ޤާނޫުނތަކުގެ ދަށުްނ އިލެކްޝްަނސް  ،ޤާނޫނަކީ މި )ހ(.1  ތަޢާރުާފއި ނަން 
ކޮމިޝަނުން ހިންގައި ބަލަހައްޓަންޖެހޭ އެންމެހައި އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ 

ނޑައަޅައި ބަލުޞޫޢާންމު އު   .ޔާންކުރާ ޤާނޫނެވެތަކާއި ކަންކަން ކަ

  .ެއވެ ]އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު[ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ  މި )ށ(    

  

ޤޫާނނުގެ މަޤްޞަދަކީ ިދވެހިރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އްިނތިޚާބުތަކަކީ ދީމިޤްރާީޠ  މި.2  މަުޤޞަދު 
 ،އަސާސްތަކެުގ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ސީދާ ރައްޔިތުންެގ ބައިވެރިވްުނ އްޮނނަ 

ހާމަކަން ބޮޑު އަދި އިތުާބރުކުރުވަނިވި ގޮތުގަެމިތްނ  ،ންސާފުވެރިއި  ،މިނިަވން
އެފަދަ ުއޞޫލުތަކުގެ މައްޗަށް  ،ބާއްވާ އިންތިާޚބުތަކެއްކަން ޔަޤީންކުރުމަށްޓަަކއި
ނެޑއް ޤާއިމުކުރުމެވެ   .ބިނާކޮށް ޤާނީޫނ އޮނިގަ

  

ޢާންުމ ުއޞޫލުތަާކއި ޢާންުމ 
  ކަންކަން 

  

ނޑައަޅާނީ އެ އިންތިޚާބަކާ ބެހޭ ޚާއްޞަ ޞޫއު  އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު.3 ލުތައް ކަ
ނޑައަޅާފައި ުނވާހާހިނދަކު މި ޤާނުޫނންނެވެ ައިދ . ޤާނޫނެްއގައި ެއހެންގޮތަކަށް ކަ

އެ އިންތިޚާބަކާ ބެހޭ ޢާންމު ކަންތައްތައް ކުރަމުން ގެންަދްނާވީނ 
ނޑަ  އަޅާފައި އެ އިންތިޚާބަކާބެހޭ ޚާއްޞަ ޤާނޫނެއްގައި އެހެންޮގތަކަށް ކަ

  .ނުވާހާހިނދަުކ މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތްީނނެވެ

  

އެ އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ހުރިހާކަމެއް ހިންގައި ބަލަހައްޓާީނ  ،އިންތިޚާބުތައް ބާއްވައި.4  ހިްނގަިއ ބެލެެހްއޓުން 
  .އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުނެްނވެ

  

  

  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު 

  

ޢުމުރުްނ  ،ގައި ބުނެފައިވާ މީހުން ފިޔަވައި) ށ(މާއްާދެގ  މި )ހ(.5  ވޯޓު ދިުނުމގެ ަޙްއޤު 
 ،ޤާނޫނު  މި ،އަހަރުން މަތީގެ ކޮންމެ ިދވެހި ރައްޔިތަކަށް  18

އެ އިންތިޚާުބތަކެއްގެ މްައޗަށް ހިނޭްގ އެންމެހައި އިންތިޚާބުަތކުގައި 
  .ވޯޓިުދނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންެވއެވެ

  

) ފަސް އަހަރަށްވުރެ (އަހަރަށްވުރެ  5ރިކަން ސާބިތުވެ ޖިނާއީ ކުށެއް ކު )ށ(    

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރެވެމުްނާދ  ދިގުުމއްދަތަކަްށ ޖަލަށް ލުމަށް ޙުކުމްކޮށް އެ 
  .މީހުން އިންތިާޚބުތަކުގައި ވޯޓުދުިނމުން އިްސތިސްނާވާނެއެވެ 
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އެްއ ފަހަަރށްުވރެ ގިަނ 
  ފަަހރު ވޯުޓ ުނިދނުން 

ރު ވޯޓު ދީފައިވާ މީހަކު ވޯޓު ިދނުމުގެ އެބުރުަގިއ އިންތިޚާބެއްގަިއ އެއް ފަހަ.6
  .އިތުރު ފަހަރަކު ވޯޓު ދެީގނެއުްނާވނެއެވެ

  

  .އިންތިޚާބުތަކުގައި ނަގަންވާނީ ސިއްރު ވޯޓެވެ.7  ސިއްރު ވޯޓު 

  
  

  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ

  

ވޯޓު ދުިނުމގެ ަޙްއޤު 
ލިބިފައިާވ ީމހުްނގެ 

  ރީ ރަޖިސްޓަ

އިންތިޚާބުތަކުގައި ވޯުޓދިނުުމގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުން ެއނގޭނެަފަދ  )ހ(.8
ރަޖިސްޓަރީއެއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ތަްއޔާރުކޮށް 

  .ބަލަހައްޓަންވާެނއެވެ
  

ވޯޓު ދިނުމުެގ [ގައި ބުނެފައިވާ ރަޖިސްޓަރީއަށް ކިޔާނީ ) ހ(މްާއދާގެ  މި )ށ(    
  .އެވެ ]ޖިސްޓަރީޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަ

  

  

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ަރޖިސްޓަރީގައި ޯވޓު ދިނުުމެގ  )ނ(    
ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުްނގެ އަންނަިނވި މަޢުލޫމާތު ހިމަނާަފިއ 

  .އޮންނަންވާނެެއވެ

  ފުރިހަމަ ނަން  .1      

  އުފަން ތާރީޚް .2      

  ޖިންސް .3      

  )އި އެޑްރެސް އެނޭގގޮަތށްއަތޮޅާއި ރަާށ(ދާއިމީ އެޑްެރސް  .4      

  ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އްަނގަިއދޭ ކާޑުގެ ަންނބަރު .5      
  

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ތެރެއިްނ ) ނ(މާއާްދެގ  މި )ރ(    
ޤާނޫނެުގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދަގިއ  މަޢުލޫމާތެއް ލިބެން ނެްތަނަމ މި
ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތެއްގެމަތިން އެ ކާ ގުޅޭގޮތުން ޢަމަލުކުރުމުެގ މަޢުލޫމާތަ  ކަ

  .އިޚްތިޔާރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ
  

މާއްާދެގ  ވޯޓު ދިނުމުެގ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރަީގއި މި )ބ(    
ޤާނޫުނގެ ދަުށްނ  މި ،ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރުން) ނ(

ނިހެން މަޢުލޫމާތު ހިމެނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބުނެފައިވާ އެހެ
  .އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ

  

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންެގ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނުމަށްޓަކަިއ  )ޅ(    
ާއިއ ) ނ(ާމއާްދެގ  ރަޖިސްޓަރީ އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި މި ނުވަތަ އެ 

އިުދގައި ބުނެފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމެުގ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާ މި
ައިދ . ބާރާއި އިޚްތިޔާރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެެއވެ

މިގޮތުްނ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ މަޢުޫލމާތު ިދނުމަީކ 
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އެކަމަށް އެދި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އަންާގ ފަރާތްތަކަށް 
  .ލާޒިމުވެގެންވާ ކަމެކެވެ

  

ުނުމގެ ަޙްއޤު ވޯޓު ދި
ލިބިފައިާވ ީމހުްނގެ 

  ރަޖިސްޓަރީ ާޢންުމކުރުން 

) ސާޅީސް ފަސް ދުވަސް(ދަުވސް  45އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމުގެ ަމދުވެެގން  )ހ(.9

ކުރިން ވޯުޓ ދިުނމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުނެްގ ރަޖިސްޓަރީ 
ުޤ އެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތާއެކު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ވޯޓު ދިނުމެުގ ޙައް

ދާއިީމ  ،ޖިންސާއި ،ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހްުނގެ ނަމާއި
އެޑްރެސް އެނގޭނެގޮތަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ސަރުކާރުެގ 

ައިދ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންެގ . ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ
  .މަޢުލޫމާތު ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ ވެބްސައިޓުގައިވެސް ެއ

  

ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙަްއުޤ ) ހ(މާއްދާގެ  މި )ށ(    
ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުާރ 

އެަރށެއްގައި ވޯުޓ ދިނުމުގެ ޙްައޤު ލިބިގެންވާ މީހުންެގ  ،ދުވަހު
ތަށް މީހުން ދިރިއުޭޅ ކޮންމެ ރަށެްއގައި ޢާންމުޮކށް ފެންނަގޮ ،ރަޖިސްޓަރީ

އަިދ އެ ިއްނތިޚާބެއްަގިއ . އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބަހައްޓަންވާނެެއވެ
ީމުހްނ  ،ވޯޓު ދިނުމުެގ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ހުރިހާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ

ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގިައ އެކަމަށް އެދޭ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ބެލެޭނ 
  .ނެއެވެއިންތިޒާމު އިެލކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހަަމޖައްސަންވާ 

  

ގައި ބެުނފައިވާ ގޮތުގަެމތިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ަޙއްުޤ ) ށ(މާްއދާގެ  މި )ނ(    
ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ބެހެއްޓިފައިވާ ތަންަތން އިލެކްޝަންސް 

  .ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރަންވާނެެއވެ

  

ރަޖިސްޓަީރަގއާިވ 
މަޢުލޫާމތާމެދު ަޝކުވާ 
ރީއަްށ އުފުލުާމއި ަރޖިްސޓަ

  ބަދަލު ގެނައުން 

ވަނަ މާްއދާެގ ދަށުން ޢާްނުމކުރެވޭ ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙަްއުޤ  9ޤާނޫނުގެ  މި )ހ(.10
ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ަރޖިސްޓަރީގައި ހިމެިނފައިވާ ނުވަތަ ހިމެނިފައިުނާވ 

ުނަވތަ އެ ރަޖިސްޓަރީ ޞައްޙަ ކުރުމަށްޓަކައި  ،ލޫމާތަކާ ގުޅޭގޮތުންމަޢު
ނުވަަތ އުނިއިތުރަާކުގޅޭ ގޮތުން ޝަކުވާ އުފުލުމުެގ  ގެންނަްނޖެހޭ ބަދަލަކާ

އިޚްތިޔާރު ޢުމުރުން އަށާރަ އަހަރުން މަތީގެ ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަާށއި 
  .ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ 

  

ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެަމތިން ޝަކުވާއެއް އުފުލްަނ ) ހ(މާއްާދގެ  މި )ށ(   
ގެ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  9ޤާނޫނުެގ  ޝަކުވާއެއް މި ބޭނުްނވަާނމަ އެ

ދަށުން ވޯޓު ދިނުމުެގ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ަރޖިސްޓަރީ ސަރުކާރުގެ 
ުދަވހުެގ  10ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން 

ތެރޭގަިއ ލިޔުމުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ) ދިހަ ދުވަހުގެ(
  .ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ 
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ހަަމާވ ) ދިހަ ދުވަސް(ދުވަސް  10ގައި ބުނެފައިވާ ) ށ(މާއާްދގެ  މި )ނ(   
ތެރޭގަިއ ) ފަސް ދުވަހުގެ(ދުވަހުގެ  5ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަެވގެން 

މާއްދާގެ ަދށުްނ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ލިބޭ ޝަކުވާތައް  އެ
ނޑައަޅަންޖެހޭނެއެވެ  ކޮމިޝަނުްނ ބަލައި އެ އެ . ޝަކުވާތަކާމެދު ގޮތެއް ކަ

މުްއަދތުގެ ތެރޭގަިއ  ކޮމިޝަންުނ ނިންމާ ންިނމުން މި ދި މިގޮުތން އެއަ
  .ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް ސަބަބާއެކު އަންގްަނެވސްވާނެއެވެ އެ
  

ގެ ަދށުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިްނާމ ) ނ(މާއްދާގެ  މި )ރ(   
ކޮމިޝުަންނ  ،ނިންމުމަކާެމުދ ހިތްހަމަނުޖެހޭ ފަރާތަކުން

މައްސަލައަކާމެދު ިނންމިނިންމުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގާާތ  އެ
މައްސަލަެއއް  ތެރޭގައި އެ ) ފަސް ދުވަހުގެ(ދުވަހުގެ  5ގިނަެވގެން 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެފަރާތަކަށް 
 އަދި މިޮގތުން ދިވެހިާރއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާ . ލިބިގެންވެއެވެ 

ދުވަހުެގ  15މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާތާ ގިނަވެެގްނ  މައްސަލައަކާމެދު އެ
  .ކޯޓުގެ ޙުކުމް އިއްވަންާވނެއެވެ ތެރޭގައި އެ) ފަނަރަ ދުވަުހގެ(
  

ވަނަ މާްއދާެގ ދަށުން ޢާްނުމކުރެވޭ ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙަްއުޤ  9ޤާނޫނުގެ  މި )ބ(   
ޤާނޫުނގެ ދަުށްނ  ޤާނޫނާއި މި ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް މި

ހަދާ ގަވާއުިދގައިވާ ގޮތެުގމަތިން އެއްެވސް ބަދަލެއް ެގނެޭވަނަމ 
ރަޖިސްޓަރީއަށް އެބަދަލެއް ގެނެސް އެކަން ސަރުކާރުގެ ގެޒެްޓަގިއ  އެ

ވަަނ  9ޤާނޫނުގެ  އަދި އެބަދަުލ ގެނެވުމާއެކު މި. ޝާއިޢުކުރަނާްވނެއެވެ
ބެލޭނެގޮތަށް ބަހައްޓާފައިވާ ގައިވާ ގޮތުެގަމތިން ޢާންމުކޮްށ ) ށ(މާއްާދގެ 

ައިދ . ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީތަކަށްވެސް އެބަދަލުތައް ގެނަްނންވާނެއެވެ އެ
ގަިއ ) ރ(ައދި ) ނ( ،)ށ(މިގޮތުން ެގްނނަ ބަދަލަކާމެުދ މި މާއްދާގެ 

ލުގެ މަތިން ޝަކުވާ އުފުލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޢުމުުރްނ ޞޫބަޔާންކޮށްފައިވާ އު
ެމ ދިވެހި ރައްިޔތަކަށާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް އަށާރަ އަހަރުން މަތީގެ ކޮން 

  .ލިބިގެންވެއެވެ 
  

ވޯޓު ދުިނުމގެ ަޙްއޤު 
ލިބިފައިާވ ީމހުްނގެ 

ރަޖިސްޓަރީ ާޢންުމކޮށް 
          ދޫކުރާުމއި 

ަރޖިސްޓަީރަގިއވާ  އެ
  މަޢުލޫާމތު ޭބންުނކުރުން 

ގެ ދަށުން އިލެކްޝަންސް ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  9ޤާނުޫނެގ  މި )ހ(.11
އިންތިޚާބަކާ ގުޅޭގޮތުން ޝާއިޢުކުރާ ވޯޓު ދިނުުމެގ  ނުން އެކޮމިޝަ

 ،ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުނެްގ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީއެއް ހޯދުމަށް
ކެންޑިޓޭޓުންގެ ރަްސީމ  އެ ،އިންތިޚާބެއްގަިއ ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުންކުރެ ފަރާތަކުްނ  ،އިންތިޚާބީ އެޖެންުޓންނާއި
ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގަިއވާ ގޮތުގެމަިތްނ  މި އެދިއްެޖަނަމ

ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީއެއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެފަރާތަކަްށ  އެ
  .ދޫކުރަންވާނެެއވެ 
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ގެ ) ހ(ަވނަ މާއްާދގެ  9ޤޫާނނުގެ  ގެ ދަުށްނނާއި މި ) ހ(މާްއދާގެ  މި )ށ(    
ޅޭގޮތުްނ އިންތިޚާަބކާ ގު އިެލކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެ ،ދަށުން

ޝާއިޢުކުރާ ވޯޓިުދނުމުގެ ޙަްއޤު ލިބިފައިވާ މީހުނެްގ ރަޖިސްޓަރީ ނުވަަތ 
ޤޫާނނާިއ  އެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މަުޢލޫމާތު ބޭނުންކުރަންާވީނ މި

ައިދ . ޤޫާނނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއާިދ ޚިލާފުނުވާ ގޮތެއްގެަމތިންެނވެ މި
ނުވީ ބޭނުންކުރުަމީކ މަޢުލޫމާތު އިންތިޚާބުގެ ބޭނުންތަކަށް މެ އެ

މަޢުލޫމާތު ވިޔަފާރީެގ  ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި އެ. މަނާކަމެެކވެ
ބޭނުންކުރުަމީކ  ބޭނުމަކަށްޓަކައި ނުވަތަ މާލީ ފައިދާއެއް ހޯދުމަށްޓަކައި

  .މަނާކަމެެކވެ

  

އެހެްނ ަތނެއަްގިއ ދިިރއުޭޅ 
މީހުްނ ވޯޓު ދިުނމަށްޓަކަިއ 
އެމީހަުކ ިދރިއުޭޅ ތަނެްއ 

  ްނގުން ކޮމިޝަަނށް އެ

ވޯޓުލުން އޮްނަނ  ،އިންތިޚާބެއްގަިއ ވޯޓު ދުިނމުެގ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހެއް )ހ(.12
ދުވަހު ވޯުޓ ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންެގ ރަޖިސްޓަރީގައި 
އެމީހެއްގެ ާދއިމީ އެޑްރެސްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަށުގައި އެމީހަކު 

ބުގައި އެމީހަކު ވޯޓު ޭދްނ އިންތިޚާ  ައިދ އެ ،ނޫޅޭނެކަމުގަިއވަނީަނމަ
ޤާނޫުނެގ  ޯވޓުލުން އްޮނަނ ދުވަހު އޭނާ ހުންނާނެ ަތނެއް މި ،ބޭނުްނނަމަ

ދަށުން ަހދާ ަގވާއިދާ ެއއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަތްިނ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް 
  .އަންގަންާވނެެއވެ

  

ގައި ިއސްތިސްނާކުރެވިފައިވާ މީހުްނ ) ށ(ވަނަ ާމއާްދެގ  5މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(    
ޖިނާއީކުށުގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރެވެމުްނާދ މީހުންނާެބހޭ  ،ޔަވައިފި 

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުާރ  ،ގެ ބޭނަުމށްޓަކައި) ހ(މަޢުލޫމާތު ިމ މާއްދާގެ 
މީހުންގެ ަކްނތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ޙަވާުލކުރެވިފައިވާ ުމއައްސަސާއިން 

  .އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަންގަންވާނެެއވެ

  

  

  އިޢުލާންކުރުން އިންތިޚާބު 

  

އިންިތޚާބު ާބއްވާަކން 
  އިޢުލާންކުުރން 

ިއންތިޚާބަކާބެހޭ ޚާއްޞަ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮުތެގ  އިންތިޚާބެއް ބާއްވާކަން އެ )ހ(.13
މަތިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށް އްަނގައި އިޢުލާްނ 

  .ކުރަންވާނެއެވެ
  

ޝަނުން ުކާރ ގެ ދަށުން އިލެކްޝަންސް ކޮމި) ހ(މާްއދާެގ  މި )ށ(    
އިޢުލާންގައި އެ އިންތިޚާބަކާ ގުޅޭގޮތްުނ އަންނަނިވި މަޢުލޫާމުތ 

  . ހިމަންަނޖެހޭނެއެވެ
  

އިންތިޚާބަކާބެހޭ އިތުރު  އެ  ،އެއީ ކޮން އިންތިޚާބެއް ކަމާއި .1      
  .މަޢުލޫމާތު

  .އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ެދވޭ މުއްދަތު .2      

  .ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ މީހުންގައި .3      
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އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ ީމހުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުޫލމާތުތަކާއި  .4      
  .ތަކެތީގެ ތަފްޞީލު

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ ީމހުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުޫލމާތުތަކާއި  .5      
  .ތާރީޚާއި ވަގުތު ،ތަކެތި ހުށަހަޅްަނޖެހޭ ތަނާއި

ޢާްނުމ  ،ވޯޓު ނަގާ ގަޑިއާއި ،ތާރީޚާއިވޯޓެުނގުން ބާއްވާ  .6      
ވޯޓު ގަުންނ  ،އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ވޯޓުަނގައި ނިންމާ ަގޑިއާއި

  .ފަށާ ގަޑި

ނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚާިއ  .7       ވޯޓުގެ ރަސްީމ ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރުމަށް ކަ
  .ވަގުތު

އިންތިޚާބަކާބެހޭ ޚާއްޞަ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުަގއި ބުނެފައިާވ  އެ .8      
ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގިއ  މި ،ލޫމާތާއިޢުއިތުރު މަ

  . ބުނެފައިވާ އިތުރު މަޢުލޫމާތު

  

އިންިތޚާބަްށ ކުރިމަތިލިކަްނ 
  އިޢުލާންކުުރން 

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާން ީދފައިވާ މުްއދަތު ހަމަވާ ތާީރޚުން ފެށިގެްނ  )ހ(.14
ކުރިމަތިލި އިންތިޚާބަކަށް  އެ ،ދުަވހުގެތެރޭގައި) ސާދަ( 14ގިނަެވގެން 

އަންނަނިވި މަޢުލޫމާުތ  ،ކެންޑިޑޭޓުންެގ ތަފްޞީލު އެންގުމަށްަޓކައި
އިޢުލްާނ  އެ ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށް 

ކޮމިޝަނުެގ  ައދި އެ ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އޮފީހުގައި ބަހައްޓައި
ތިޚާީބ އަދި ކޮންމެ އިން.  ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކުރަންާވނެއެވެ

ދާއިރާއަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންނާ ބެހޭގޮތުްނ ކޮށްފައިވާ 
 އިންތިޚާބީ ދާއިާރއެއްގައި މީހްުނ ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި  އިޢުލާން އެ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝުަންނ  ،ފަސޭހައިން މީހުންނަށް ބެލޭނެގޮތަށް
  .ބަހައްޓަންވާނެެއވެ

މިގޮތުން ިއްނތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުަމްށ . ކެންޑިޑޭޓުންެގ ނަންތައް .1      
ހުށަހަޅާފައިވާ މަޢުލޫމާތުގައިާވ ގޮތުގެމަިތން ކެންޑިޑޭޓުގެ ަނމާއެުކ 

ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އަންނިަނިވ މަޢުލޫމާތުތައްވެސް  އެ
  .ހިމަނަްނވާނެެއވެ

  

  .ފުރިހަމަ ނަމާއި ދާއިމީ އެޑްެރސް )ހ(        

ތިލާަނަމ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްެގ ފަރާތުން ކުރިމަ )ށ(        
  .އެ ކެންޑިޑޭޓެއް ތަމްސީލުކުރާ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ނަން 

  .އަމިއްލަ ގޮތުްނ ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓެއްނަމަ އެކަން )ނ(        

އެ ކެންޑިޑޭޓަކު އިންތިޚާބުގައި ޚާއްޞަ ނިޝާެންއ  )ރ(        
  .ނިޝާން ބޭނުންކުރާނަަމ އެ

 ،ޖެްނޓުގެ ނަމާއި ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭ އެ )ބ(        
 .ދާއިމީ އެޑްެރސް
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އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ފޮނުވްަނެޖހޭ ލިޔެކިއުމާއި އެނުްގންތަްއ  )ޅ(        
  .ފޮނުވާނެ ރަސްމީ އެޑްރެސް

ވޯޓުފޮށިތައް ބަހައްޓާފައި ހުނާްނެނ  ،ވޯޓުލުން އޮންނާނެ ރަށްރަށާއި .2      
  .ތަންތަނުގެ އެްޑރެސް

  

ކެންޑިޑޭޓްުނގެ ނަންތަްއ  ގެ ދަށުން ) 1(ގެ ) ހ(މާއްދާގެ  މި )ށ(    
އިންތިޚާބަްށ  ،ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކުރާނީ ،އިޢުލާންކުރާއިރު 

. ކުރިމަތިލުމުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ މީހުްނގެ މެދަުގއި ގުރުައތުލައިގެނެްނވެ

މިގޮތުން ނަާގ ގުރުއަތުލުން ބާއްވަންާވީނ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުްނ 
އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލި ީމހުްނ  ،ގޮްތވާ ގޮތުގެަމތިންއެކުލަވާލާ ގަވާއިދާއެއް

އަދި އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލި . ނުވަތަ އެމީހުންގެ މްަނދޫބުނެްގ ހާޒިރުގައެވެ
މީހަކު ނުވަތަ އެމީހެއްގެ މްަނދޫބެއް ހާޒިރުނުވެްއޖަެނަމ އިލެކްޝަންސް 
 ކޮމިޝަނުްނ ޢައްޔަންކުރާ މްަނދޫެބއްގެ ހާޒިރުގައި ގުރުއަތުލުުމގެ 

  .އިޚްތިޔާރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ

  

  ކެންޑިޑޭޓުން 
  

ކުރިމަތިާލ މީުހްނގަިއ 
  ހުންަނންޖެހޭ ަޝރުޠުތައް 

އިންތިޚާބަކަށް ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ ކިބައިގައި ފުރިހަމަވާންެޖޭހ  )ހ(.15
ޝަރުޠުތަކެއް ޤާނޫުނއަސާސީގައި ނުވަަތ ޤާނެޫނއްަގިއ 

ނޑައަޅާފައިވާނަމަ އެ އި  ންތިޚާބަކަށް ކުރިމަތިލާ ކޮންމެ މީހެއްެގ ކަ
  .ކިބައިގައި އެ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާންޖެޭހނެއެވެ

  

 ،އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުޅުވާލުމުން  )ށ(    
އެކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ބޭނުންވާ މީހްުނެގ ތެރެއިން އެކަމަށް ޝަރުޠު 

އެމީހަުކ  ،ގެ ބެލުމެުގ ަދށުގައިވަާނމަފުރިހަމަވާ މީހަކު ދައުލަތު
އެމީހަކު  ،އެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުމަށް

ބަލަހައްޓަމުންެގންދާ ދައުަލތުގެ އެ މުއައްސަސާއަކުން މަުގ 
  .ތަނަވަސްކޮށްދޭންާވނެއެވެ

  

އިންިތޚާބަްށ ކުރިމަތިލުަމށް 
  އެިދ ހުަށހެުޅން 

ވަނަ މްާއދާގައި ބުނެފަިއވާ ގޮތުގެމަތްިނ އިންތިޚާބަށް  13ނުގެ މި ޤާނޫ )ހ(.16
 ،ކުރިމަތިލުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާންކުރުމުން 

އެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލަުމށް އެދޭމީހުްނ  ،އިޢުލާންގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  އެ
  .އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ ،އެކަމަށް އެދި

  

 ،ގެ ދަށުން އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް  އެދޭމީހާ) ހ(މާއްާދގެ  މި )ށ(    
ތިރީގައި ބުނެފައިިމވާ މަޢުލޫާމުތ  ،އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ އިރު

  .ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ 

  .ފުރިހަމަ ނަން .1      

  .އުފަން ތާރީޚް .2      
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  .ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އްަނގަިއދޭ ކާޑުގެ ަންނބަރު .3      

  ).އަތޮޅާއި ރަށާއި އެޑްރެސް އެނޭގގޮަތްށ(ދާއިމީ އެޑްެރސް  .4      

އަތޮޅާއި ރަށާއި އެޑްރެސް (މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް  .5      
  ).އެނގޭގޮތަށް

ވޭތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރުދުވަހުގެތެރޭގައި ދައުލަތުގެ އެއްވެސް  .6      
ިއ ވަޒީފާއެއް އާަދކޮށްފައިވާނަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރި ތަންތަނުގެ ނަމާ 

  .މަޤާމުތަކުގެ ަނން

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިންތިާޚބަށް ކުރިމަތިލުމަށް  .7      
އެދޭމީހާއަށް ފޮނުވްަނޖެހޭ ލިޔެކިއުމާއި އެނުްގންތައް ފުޮނާވެނ 

  ).ގުޅޭނެ ފޯނު ަނންބަރެާއކު(ރަސްމީ އެޑްރެސް 

ިސޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލާނަމަ ެއމީހަކު ތަމްސީލު  .8      
  .ޔާސީ ޕާޓީގެ ނަން ކުރާ ސި

އެމީހެއްގެ ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންްޓގެ ނަމާއި ދާއިީމ  .9      
  .އެޑްރެސް

އެ އިންތިޚާބަކާބެހޭ ޚާއްޞަ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުަގއި ބުނެފައިާވ  .10      
މި ަމޢުލޫމާތަކީ ކޮބައިކަން މި ޤާނޫުނެގ . އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ކޮމިޝުަންނ ގެ ދަށުން އިެލްކޝަންސް ) ށ(ވަނަ މާްއދާގެ  13
  .ކުރާ އިޢުލާނުގައި ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ

   

އިންިތޚާބަްށ ކުރިމަތިލުަމށް 
ފޮނުާވ ަމޢުލޫމާާތއެކު 
  ހުށަހަޅަންެޖހޭ ތަެކތި

ވަނަ ާމއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ިއްނތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަްށ  16މި ޤާނުޫނގެ .17
ތިރީގައި ބުނެފައިމިވާ ތަކެތި އިލެކްޝަންސް  އެދޭމީހާ ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތާއެކު
  .ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ 

  

ނޑަައޅާފައިވާ ޑިޕޮޒިޓް  .1       .ފައިސާ އިންތިޚާބަކާބެހޭ ޚާއްޞަ ޤާނޫނުގައި ކަ

  .ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަްނގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް .2    

ތަމްސީލުކުރާ ިސޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލާނަމަ ެއމީހަކު  .3    
  .ސިޔާސީ ޕާޓީން އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ އެ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤަރާރު

އަމިއްލަ ގޮތުްނ ކުރިމަތިލާ މީހެއްނަމަ އެކްަނ ބަޔާންކޮށް އެ މީހާ ހުށަހަޅާ  .4    
  .އިޤްރާރު

އެމީހެއްގެ ަރސްމީ އިންތިާޚބީ އޭޖެންްޓެގ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ މީހާ  .5    
  .ކަމުގެ އިޤްރާރުއެކަން ޤަބޫލުކޮށްފައިވާ

އިންތިޚާބުގައި ޚާއްޞަ ނިޝާނެްއ ބޭނުންކުުރމަްށ  އެމީހަކު އެ .6    
  .ޤަސްދުކުރާނަަމ އެ ނިޝާން

އެ އިންތިޚާބަކާބެހޭ ޚާއްޞަ ޤާނާޫނއި ގަވާއިދުަގއި ބުނެފައިާވ  .7    
ވަނަ މާއްާދެގ  13ޤާނުޫނގެ  މިތަކެއްޗަކީ ކޮބައިކަން މި. އިތުރުތަކެތި

ޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކުރާ އިޢުލާނުގަިއ ގެ ދަށުން އިލެކް) ށ(
  .ތަފްޞީލްކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ
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ޞައްޙަ މަޢުޫލމާާތއި 
  ތަކެތިކަމަްށ ިއްޤާރރުުވން 

އެމީހާ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާަކްނ  ،އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭމީހާ.18
ވަނަ  17އްދާާއއި ވަނަ މާ 16މި ޤާނޫނުެގ  ،ގޮތުންނާއި  ޔަޤީންކޮށްދުިނުމގެ

މާއާްދގެ ަދުށން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތާިއ 
އިޤްރާުރ  އެ  ،ތަކެއްޗަކީ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތާއި ތަކެތިކަމަށް އިޤްރާރުވެ

ގެ ަދށުން ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތާއެކު އެމީހަކު ) ހ(ަވނަ މާްއދާގެ  16މި ޤޫާނނުގެ 
  .ށަހަޅަންވާނެއެވެއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހު

  

) 1(ަވަނ މާއްާދގެ  17އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭމީހާ މި ާޤޫނނުގެ  )ހ(.19  ޑިޕޮޒިޓް

ވަނަ ނަންބަުރގެ ދަށުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ދައްކަންޖެހޭ 
އެޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ އިލެކްޝަންސް  ،ިޑޕޮޒިޓް ފައިސާ ދެއްކުމުން

  .އެމީހަކަށް ދޫކުރަންވާނެއެވެ ކޮމިޝަނަށް ލިބުނުކަމުގެ ަރސީދެއް
  

ވަަނ މާއްދާގަިއާވ ގޮތުގެމަތިްނ އިންތިޚާބަށް  21މި ޤާނޫުނެގ  )ށ(    
ކުރިމަތިލާން އެދޭ މީހާގެ ނަން އިލެްކޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބަަލއި 

 ،ތެރޭގައި ) ފަސް ދުވަހުގެ(ދުވަހެުގ  5ގިނަެވގްެނ  ،ނުގެންފިނަމަ
ޒިޓް ފައިސާ އިލެކްޝަންސް ގައި ބުނެފައިވާ ޑިޕޮ ) ހ(މާއްދާގެ  މި

  .ކޮމިޝަނުން ެއމީހަކަށް އަނބުރާ ދޭންވާނެެއވެ 
  

ދިހަެއއް ( 10%ދާއިާރެއއްގައި ވޯޓުދިން މީހުންގެ  އިންތިޚާބުގަިއ އެ )ނ(    
 ،އިން ފެށިގެްނ މަތީ ޢަދަަދކަށް ވޯޓު ލިބުނު މީހުންަނށް) އިންސައްތަ

 ނަެވގެން އިންތިޚާބެއްގެ ރަސްމީ ނަތީާޖ އިޢުލާންކުރާތާ ގި އެ

ގައި ބުނެފަިއާވ ) ހ(މާއްދާގެ  މި ،ދުވަހުގެ ތެރޭގައި) ތިރީސް( 30
  .ޑިޕޮޒްިޓ ފައިސާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ައނބުރާ ދޭންވާނެެއވެ

  

ދިހަެއއް ( 10%ދާއިާރެއއްގައި ވޯޓުދިން މީހުންގެ  އިންތިޚާބުގަިއ އެ )ރ(    
ބިފައިނުވާ އިން ފެށިގެްނ މަތީ ޢަދަދަކަށް ވޯުޓ ލި) އިންސައްތަ
ގައި ބުނެފައާިވ ޑިޕޮޒިޓް ފައިާސ ) ހ(މާްއދާެގ  މި ،މީހުންނަށް

  .އަނބުރައެއް ުނލިބޭނެއެވެ

  

އިންިތޚާބުަގއި ތާީއދު 
ހޯދުަމށް ޭބނުންކުރާ 
  ނިޝާން ފާސްުކުރން

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ މީހަކު އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުަމށް  )ހ(.20
ކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅިައ ބޭނުންކުރާ ނިޝާނަކީ އިލެ

  .ކޮމިޝަންުނ ފާސްކޮށްފައިވާ އެއްޗަކަށް ވާންވާނެއެވެ އެ
  

ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަީތން ) ހ(ވަނަ ާމއްދާގެ  13ޤާނޫނުގެ  މި )ށ(    
އިންތިޚާބަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ މީހުންެގ ނަންތައް ިއޢުލާންކުރުުމެގ  އެ

ަވނަ ންަނބަރުގެ ދަުށްނ ) 6(އްާދގެ ވަނަ މާ  17މި ާޤނުޫނެގ  ،ކުރިން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ނިޝްާނ އިލެކްޝަންސް 

  .ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށް ނިންަމންވާނެއެވެ
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އިންިތޚާބަްށ ކުރިމަތިލުަމށް 
ހުށަހެޅި ުހށަހެޅާުމމެުދ 

  ނިންމިގޮތް އެްނުގން 

އިންތިޚާބަށް ވަަނ މާއްދާގަިއާވ ގޮތުގެމަތިްނ  16މި ޤާނޫުނެގ  )ހ(.21
ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭމީހާ އެކްަނ ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅާ ލިޔުން އިލެކްޝަންސް 

ސާޅީސް އަށްަގޑި (ަގޑިއިރުގެ  48ކޮމިޝަނަށް ލިބޭތާ ގިނަވެގެން 
އެމީހެއްގެ ހުށަހެޅުން ޤަބޫލުކުރިކަން ނުވަަތ  ،ތެރޭގައި) އިރުގެ

ށް ލިޔުމުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެީމހަކަ ،ޤަބޫލުނުކުރާކަން
  .އަންގަންާވނެެއވެ

  

) ހ(އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ެއދޭމީހާ ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ިމ މާއްދާގެ  )ށ(    
ގެ ދަށުން ޤަބޫލުކުރިކަން ނުވަތަ ޤަބޫލުނުކުރާކަން އިލެކްޝަންސް 

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަްށ  ،ކޮމިޝަނުން އެމީހަކަށް އްެނގުމުގެ ކުރިން
ަވނަ ާމއްދާގެ ަދުށްނ  17ވަނަ މާްއދާއާިއ  16ުނގެ އެދޭމީހާ ިމ ޤާނޫ

އިލެކްޝަންސް ކިޮމޝަނަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ތަކެތި ހަމައަށް 
  .ހުރިތޯ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޔަޤީްނކުރަންވާނެއެވެ

  

) ހ(މާއްާދގެ  އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ެއދޭމީހާ ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން މި  )ނ(    
ްނ އިލެކްޝަންސް ކޮިމޝަނުން ަޤބޫލުނުކުރާކަމަށް ގެ ދަށު 

ނޑައަޅަންވާނީ  ިއންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފުރިހަމަވާންޖެޭހ  އެ ،ކަ
ވަނަ ާމއްދާއާިއ  16ނުވަތަ މި ާޤނުޫނެގ  ،ޝަރުޠެއް ފުރިހަމަނާުވނަމަ

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަުށްނ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ  17
ނުވަތަ ެއތަކެތީގެ ތެރެއިްނ  ،ތި ފުރިހަމައަށް ނެތަްނމަމަޢުލޫމާތާއި ަތކެ

އެއްޗެއް ޞައްޙަ ނޫންަކމަްށ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ 
  .ޙާލަތެއްގައެވެ

  

) ހ(މާއްާދގެ  އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ެއދޭމީހާ ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން މި  )ރ(    
ކުރާނަމަ އެކަްނ ގެ ދަށުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޤަބޫލުނު

އެމީހަކަށް އަންގާއިރު ޤަބޫލުނުކުރި ސަބުަބ ލިޔުމުން އިލެކްޝަންސް 
  .ކޮމިޝަނުން ެއމީހަކަށް އަންގަންާވނެއެވެ

  

ގެ ދަށުްނ ) ރ(މާއްދާގެ  އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭމީހާއަށް މި )ބ(    
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެންިގ ސަބަބާމެދު އެމީހަކު 

އިންތިޚާބަށް އެމީހަކު  ސަބަބަކީ އެ އަދި އެ ،މަނުޖެހަޭނމަހިތްހަ
ކުރިމަތިލުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވާކަމަްށ 

މައްސަލައެއް ސުޕްރީމް  އެ ،ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމުގައިވާނަމަ
އަދި އެނޫންކަމަކާ ގުޅޭގޮތުްނ ންިނާމފައިވާ  ،ކޯޓަށް

ހުށަހެޅުމުެގ  ،މައްސަލައެއް ހައިކޯޓަށް  މަ އެ ނިންމުމެއްަކމަުގއިވާނަ 
  .އިޚްތިޔާރު އެމީހަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ
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ގެ ދަށްުނ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ނުވަތަ ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ) ބ(މި މާްއދާގެ  )ޅ(    
ގަޑިއިުރ  48ގައި ބުނެފައިވާ ) ހ(މި މާއްާދގެ  ،މައްސަލައެއް

ދުވަހުެގ  5ށިގެން ގިނަެވގެން ހަމަވާ ވަގުތްުނ ފެ) ސާޅީސްއަށް ގަޑިއިރު(
ތެރޭަގއި އިންތިޚާަބށް ކުރިމަތިލުމަށް އެޭދމީހާ )  ފަސް ދުވަހުގެ(
މަްއސަލައެއް ޯކޓަށް  އަދި އެ. މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ އެ

ތެރޭގައި ކޯޓުްނ ) ހަތް ދުވަހުގެ(ދުވަހުގެ  7ހުށަހަޅާތާ  ގިނަވެގެން 
  .ންިނމްަނވާެނއެވެ  މައްސަލައަކާމެދު ގޮތެއް އެ

  

ެގ ދަށުން އްިނތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުަމްށ ) ހ(ަވނަ ާމއްދާގެ  21މި ޤޫާނނުގެ .22  އަލުްނ ހުަށހެުޅން 
އެދޭމީހާ ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޤަބޫލުުނކުރާކަމަްށ 

ކެތި އެ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ތަ ،އެކޮމިޝަނުން އަންގާފައިަވނީ
ނޑައަޅާފައިވާ ޙާލަތެއްގައި ކަމަށްވާނަމަ  ،ފުރިހަމައަށް ނެތްކަމަްށ ކަ

ފުރިހަމަނުވާ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން އަންގާފައިާވ މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ  އެ
އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ދީފައިވާ މުއްަދުތ  ،އެއްޗެއް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު 

ހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު އިްނތިޚާބަށް ހަމަވުމުގެ ކުރިން އެ ކޮމިޝަނަށް ހުށަ
ުނވަތަ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަްށ . ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭމީހާއަްށ ލިބިގެންވެއެވެ 

ަވަނ  17ވަަނ މާއްދާއާއި  16ދީފައިވާ މްުއަދތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން މި ާޤޫނނުގެ 
ތަކެތި މާއާްދގެ ަދށުްނ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތާއި 

ފުރިހަަމ ކުރަުމށްފަހު އަލުން އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި އެ ކޮމިޝަނަްށ 
  .ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރުވެސް އެމީހާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ

  

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާން ެއިދ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ނަން ހުަށހަޅާފައިވާ .23  ނަްނ އަނބުރާ ގެންިދއުން 
ގެ ދަށުން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންަތްއ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  14ެގ މި ޤާނޫނު  ،މީހަކު

އިންތިޚާބަކުްނ  އިޢުލާންކުރުުމެގ ކުރިން ކޮންމެ ވަގުތަކުވެސް އެމީހެއްގެ ނަން އެ
  .އަނބުރާ ގެްނދިޔުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެމީހަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ 

  

އެމީާހ  ،ންޑިޑޭޓަކު މަރުވެއްެޖނަމައިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެ )ހ(.24  ކެންޑިޑޭޓަކު މަރުުވން 
އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ެއމީހަުކ  ،މަރުވެއްޖެކަމާއި 

ނޑައަޅައި އިލެކްޝަންސް ކޮިމޝަނުން އެަކްނ  ނުހިމޭެނނެކަަމށް ކަ
އަދި އެ އިޢުލާްނ . ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާންކުރަންާވނެއެވެ

ފީހުގައާއި އެ އިންތާިޚބީ ދާއިރާއެއްަގއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންެގ އޮ
މީހުން ދިިރއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ޢްާނމުކޮށް ފެންނެާނޮގތަްށ 

  .ބަހައްޓަންވާނެެއވެ
  

 ،ވޯުޓ ކަރުދާސް ޗާޕުކުރިފަހުން ކަމުގައިވާަނމަ ،ކެންޑިޑޭޓަކު މަރުވީ )ށ(    
ތިލި އެމީހަކު މަރުެވފައިވާ ކަން އެނޭގނެފަދަ ލިޔުމެއް އެމީހަކު ކުރިމަ

އިންތިޚާބީ ާދއިރާގެ ކޮނެްމ ވޯޓިންގ ބޫތެއްގައި ވޯޓުލާން އްަނަނ 
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ވަރަށް ފާޅުކަން ބޮޑުގޮތެއްގަިއ  ،ފަރާތްތަކަށް ފެންނަ ގޮތަށް
އިަދ އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި އެ މީހަކަށް . ބަހައްޓަންވާނެެއވެ

އެ ވޯޓުަތއްވާނީ ާބޠިުލ  ،އިންތިޚާުބގައި ވޯުޓ ލިބިފައިވާނަމަ އެ
  .ކަށެވެވޯޓުތަކަ

  

އިންތިޚާބަކަށް ކުރިމަތިލާ ކޮންމެ ކެންިޑޑޭޓަކު އެމީހަކު އިންތިޚާަބށް  )ހ(.25 ރަސްމީ އިްނތިޚާީބ އޭެޖްނޓް 
އިންތިޚާބުގައި އެމީހާގެ ރަސްމީ އިންތިޚާީބ  ކުރިމަތިލުމުެގ ކުރިން އެ 

  .އޭޖެންޓަކު ަކނޑައަޅަންވާނެެއވެ 
  

އިންތިޚާބީ ޭއޖެންޓް ަކމަށް ގައި ބުެނފައިވާ ރަސްމީ ) ހ(މްާއދާގެ  މި )ށ(    
ނޑައަޅާ ފަރާތެއްގައި އަްނަނނިވި ސިފަތައް ހުންނަްނވެާނއެވެ   .ކަ

  .އެ އިންތިޚާބުަގއި ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭެޓއްކަމުގައި ުނުވން .1      

އެ އިންތިޚާބުެގ ކަންތައްތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އަންާގ  .2      
ލުކޮށްފައިވާ މީހަކުކަމުގަިއ ގޮތެއްގެމަިތްނ ބެލެހެއްޓަުމށް ޙަވާ

  .ނުުވން

ޙުކުމާ  ،އަދާކުރްަނޖެހޭ ސާބިތު ދަރަންޏެއް އޮތް މީހަކުނަމަ .3      
  .އެއްގޮތަށް އެ ދަރަނި އަދާކުަރމުން ނުދާ މީަހކުކަމުގައި ނުވުން

އެ އިންތިޚާބެއްގައި ވޯޓުިދނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިުނާވ  .4      
  .މީހަކުކަމުގައި ނުުވން

  

ޚާީބ އޭެޖންޓް ރަސްމީ އިްނިތ
ިއސްިތޢުފާ  ،މަރުުވން

  ދިނުން ުނވަތަ ަވކިކުރުން 

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ކެންޑިޑޭޓަކު ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓްގެ ގޮތުގައި .26
ނޑައަޅާފައިވާ މީހަކު މަރުވެއްެޖނަމަ  މަޤާުމްނ  ނުވަތަ އޭނާ އެ ،ކަ

ޑިޑޭޓަުކ ކެން އެ ،މަޤުާމން ވަކިކޮށްފިނަމަ ނަުވަތ އެ ،ފާދީފަިނމަޢު އިސްތި
ނޑައަޅަންާވނެއެވެ ލަސްނުކޮށް އެ  ނޑައަާޅ . މަޤާމަށް މީަހކު ކަ ައދި މިގޮތުން ކަ

ވަނަ ާމްއދާގަިއާވ  17ަވަނ މާއްދާއާއި  16ފަރާތާގުޅޭ ގޮތުން މި ޤޫާނުނގެ 
ތެރޭގައި ) ހަތް ދުވަހުގެ(ުދވަހުގެ  7މަޢުލޫމާތާއި ތަކެތި ގިނަވެގެން 

ައދި މި ގެެނުވނު ބަދަުލ . ވާނެއެވެއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަން
  .އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ޢާނުްމކޮށް އިޢުލާން ކުރަންވާނެއެވެ

  

އެްއ ރަސްީމ ިއްނތިޚާބީ 
  އޭެޖންޓް 

ކޮންމެ އިންިތާޚބެއްގައިވެސް ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް އެއް ވަގުތެއްގައި ބެހެއްޭޓީނ .27
  .އެއް ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އެޭޖންޓެވެ

  

  

  އީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން ތާ

  

ތާީއދު ޯހދުމަށް ަމސައްކަތް 
  ކުރުމުގެ ޙަްއޤު 

އެމީހުްނ އިންތިޚާބަްށ  ،އިންތިޚާބެއްގަިއ ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަްށ )ހ(.28
ކުރިމަތިލާފައިވާ އިންތިޚާބީ ދާއިރެާގ މީހުންގެ ތާއީދު ހޯދުމަްށ 

  .ވެމަސައްކަތްކުރުމުގެ ޙައްޤު ިލބިގެންވެއެ
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 ،އިން ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤުގެ ދަށުން) ހ(މި މާއާްދގެ  )ށ(    
ކެންޑިޑޭޓްުނނަްށ  ،ކެންޑިޑޭޓުން ތާއީދު ހޯދަުމށް މަސައްކަތްކުރުމުގައި

  .ތިރީގައިމިވާ ކަންތައްތައް ކުރެވިދާނެއެވެ

  .އެ ދާއިރާއެއްެގ މީހުންނާ ބަްއދަލުކުރުމާއި ާވހަކަ ދެއްކުން .1      

  .ސުލްޙަވެރިކަމާއެކު އެއްވުންތައް ބޭއްވުން .2      

  .ޚަބަރުފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުންހިފުން .3      

ފޮޓޯއާިއ  ،އެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާއެއްގެ ީމހުންނަށް ސިޓީފޮނުވުމާއި .4      
އެތަކެތި ޢާންމުޮކްށ  ،ސްޓިކާއާއި ލިޔުންފަދަ ތަކެތި ބެހުމާއި

  .ފެންނާނެހެން ބެހެއްޓުން

 .އި ިނޝާން ޖަހާފައިވާ ތަކެތި ގެންގުޅުމާއި ބޭންުނކުރުންނިޝާނާ .5      

  .އިޝްތިހާރުކުރުން .6      
  

ގެ ދަށުން ކެންޑިޑުޭޓންނަށް ލިބިީދފައިވާ ތާީއުދ ) ހ(މި މާްއދާގެ  )ނ(    
އެ ކެންޑިޑޭޓުްނނަށް ތާއީދުުކާރ  ،ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޙައްޤު

ޚްތިޔާރު ކެންޑިޑޭޓްުނނަްށ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް ބޭނުންކުރުމުގެ އި
އަދި ިމގޮތުން ކެންޑިޑޭުޓންގެ ފަރާތްުނ ތާއީދު ހޯދުަމށް . ލިބިގެންވެއެވެ 

ވަނަ މާްއދާަގިއ  29މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުންވެސް މި ޤާނޫނުގެ 
ނުޑ ދަމަހައްޓަްނެޖހޭނެއެވެ   .ބުނެފައިވާ ސުލޫކީ މިންގަ

  

ންޑިޑޭޓުން ތާއީދު ޯހދަުމށް މަސައްކަތް ކުރުމުގަިއ އިންތިޚާބުތަކުގައި ކެ )ހ(.29  ސުލޫކީ ިމންަގނޑު 
ނޑު މި ޤޫާނނުގެ ދަށުން ަހދާ ގަވާއިުދަގިއ  ގެންގުޅްެނޖެހޭ ސުލޫކީ މިންގަ

އަދި ިމގޮތުން މި ޤާނޫުނގެ ދަށުްނ . ބަޔާންކޮށްފައި އޮނަްންނޖެހެޭނއެވެ
ނޑު ނޑަައޅާ ސުލޫކީ މިންގަ އިންތިޚާބުތަކުގަިއ  ،ހަދާ ގަވާިއދުގައި ކަ

ޑިޑޭޓުްނަންށ ތާއީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ހުރިހާ ކެން
  .ފަރާތްތަކުންވެސް  ދަމަހައްޓަންޖެހޭނެެއވެ 

  

އެހެން  ،އެއްވެސް ކްެނޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަްށ ކުރާ މަސައްކަތުގައި )ށ(    
ކެންޑިޑޭޓެއްެގ އިންތިޚާބީ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް އަތުވެާދނެ އެއްެވސް 

އަދި އެެހްނ . ރާތަކުން ކޮށްގެްނ ުނވާނެއެވެކަމެއް އެއްެވސް ފަ
ކެންޑިޑޭޓަކާބެހޭގޮތުން އެްއެވސް ދޮގު ަމޢުލޫމާތެއް ބޭނުންކޮށްގެންެވސް 

  .ނުވާނެއެވެ
  

ގައި ބުނެފައިވާގޮތުގެމަތިން ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އިންތިޚާީބ ) ށ(މާއާްދގެ  މި )ނ(    
 ،ތަކުންކުރާނަމަޙައްޤަކަށް އުިނކަމެއް އަތުެވދާނެފަދަ ކަމެްއ އެހެން ފަރާ

އެކަމުގެ ޝަކުވާ އިލްެކޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި އެކަމެއް 
ކޮިމޝަންގައި އެދުުމގެ ޙައްޤު ެއ ކެންޑިޑޭޓަކަްށ  ހުއްޓުވައި ިދނުމަށް އެ

އަދި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ލަސްނުކޮށް . ލިބިގެންވެއެވެ 
  .ޅަންވާނެއެވެމައްސަލައެއް ބަލައި އެކަމާެމދު ވަގުތުން ފިޔަވަޅު އަ އެ
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ގެ ދަށުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ ) ނ(މާްއދާގެ  މި )ރ(    
މައްސަލައެއް  އަވަހަށް އެ ،ޝަކުވާތައް ފަސޭހައިން ހުށަހެޅޭނެ ގޮތާއި

ަވަނ  62ބަލައި ފިޔަވަޅު އެޅޭނެގޮތްތަކުގެ ތަފްޞީލު މި ޤޫާނނެުގ 
  .އޮންނަންާވނެއެވެ މާއްާދގެ ަދށުްނ ހަދާ ގަވާއިުދގައި ބަޔާންކޮށްފައި

  

އިންތިޚާބުގަިއ ވާދަކުާރ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންަތއް އިލެކްޝަންސް  )ހ(.30  ބްރޯޑްކާސްޓް ކުުރން
ކޮމިޝަނުން ރަސްމީކޮށް އިޢުލާންކުރާ ުދވަހުން ފެށިގެން ިއންތިޚާބުގަިއ 

ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ  ،އާހަމައަށް 6.00ވޯޓުނަގާ ދުވަުހގެ ކުރީދުވަހުގެ ހަވީރު 
ޤާނޫުނގެ ދަުށްނ  ޤާނޫނާއި މި މި ،ސްޓްކުރާ ހުރިހާ ފަރާތަކުންބްރޯޑްކާ

އިންތިޚާުބގައި ވާަދކުާރ  އެ ،ހަދާ ގަވާިއާދ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން
ކެންޑިޑޭޓުްނާނއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ތާއީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަްތ 
ކުރުމަށްޓަކައި އިޝްތިހާރާއި ޕްރޮގްރާމްތައް ފޮނުވުމަށް ަވގުތު 

  .ރަންވާނެއެވެޚާއްޞަކު
  

ގެ ދަުށްނ ) ހ(ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް މި މާްއދާގެ  )ށ(    
ނޑައަޅާ ވަގުތުތަކާއި ވަގުތުތައް ވިއްކާނަމަ ވިއްކުމަްށ  އެ ،ކަ

ައިދ . ހަމަޖެހިފައިވާ އަގުތައް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރަނާްވނެއެވެ
ގުތު ވިއްކުމުގައި ހަމަހަމަ ކެންޑިޑޭޓުްނަނށް ވަގުތު ދޫކުރުމުގައި ނުވަަތ ވަ

  .އުޞޫލެއް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކުން ގެންގުޅެންވާެނެއވެ
  

 ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި )ނ(    
ގެ ދަށުން ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޚާްއޞަކުރާ ވަގުތުެގ ) ހ(މާއްދާގެ  މި

ނޑައަޅާ ވަގުތަށްވުރެ  ތެރެއިން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށް  ދޭން  10%ކަ

އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަްށ  ،އަށް ވުރެ އިތުރު ވަގުތު) ދިހައެއް އްިނސައްތަ(
ނުވަތަ އެްއ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނުވަތަ އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަާށިއ 
އެ ކެންޑިޑޭޓު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަށް ީދ ނުަވަތ ވިއްކައިެގްނ 

  .ނުވާނެއެވެ

  

ާރއްޖެއިްނ  ތާީއދު ޯހދުމަށް
ބޭރުން ބްރޯޑްކާްސޓްކުރުން 

  މަނާކުުރން 

އިންތިޚާބެއްގަިއ ތާއީދު ހޯުދަމށް މަސައްކަތްކުރުމުގައި ދިެވހިރާއްޖެއިން ޭބރުގައި .31
އޮޕަރޭޓް ކުރާ އެއްވެސް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ސްޓޭޝަނެއް ބުޭންނ ކުރުމަީކ 

  .މަނާކަމެެކވެ

  

  

  ވޯޓު ނެގުމަށް ތައްޔާރުވުން 

  

ޒުތަުކގައި ތިޭބ ވޯޓުލާ މަރުކަ
  މީހުން 

އިންތިޚާބުތަކުގައި ވޯޓުލާ ަމރުކަޒުތަކުގިައ ވޯޓު ނެުގާމބެހޭ އެންމެހައި  )ހ(.32
ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަން ތިބެންވާނީ ިއލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުެގ 

. ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަންކުރާ ބަޔެކެވެ މުވްައޒަފުން ނުވަތަ އެކަަމށް އެ
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ވޯުޓލާ ކޮންމެ މަރުކަޒެްއގަިއ  މިގޮތުން ތިބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން
މަރުކަޒެއްގެ އެންމެހަިއ ކަންކަން ބަލަހައްޓާނެ އިސް ފަރާތެއް  އެ

  .އިލްެކޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ 
  

ގައި ބުނެފައިވާ ވޯޓު ނެުގމާބެހޭ ކަންތައްތަްއ ) ހ(މްާއދާެގ  މި )ށ(    
ޒު ނިސްބަތްވާ އިންތިާޚބީ މަރުކަ ބަލަހައްޓަން ތިބޭ ބަޔަކީ ވޯޓުލާ އެ

ދާއިރާގެ އިދާީރ ހިންގުމުގައި އެއްވެސް އިސް ދައުރެއް ައާދކުރާ ބަޔަކަށް 
އަދި ެއމީހުންނަކީ ޯވޓު ނެގުމާބެހޭ ކަންތައްަތްއ . ވެގެންނުާވނެެއވެ

އަދި ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަުނެވ  ،ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި
  .ބަޔަކަށްވާންެޖހޭނެއެވެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރެވޭ އެ
  

ވޯޓު ނެގުާމެބހޭ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަން ތިބޭ މީހުންގެ މައިަގނުޑ  )ނ(    
ވޯޓު ނެގުާމއި ވޯޓު  ،ވޯޓުފޮށި ބެލެހެއްޓުމާއި ،މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ

ވޯޓުގެ ވަގުތީ ނަތީާޖ  ،ގުނުާމގުޅޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި
ދި ޯވޓުލާން އަންނަ މީހުނެްގ ކަންތައްަތްއ އަ ،އިޢުލާންކުރުމާއި 
ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދުގައި ވޯޓުލާން އަންނަ މީުހްނެގ  ،ބެލެހެއްޓުމާއި

އޮބްޒާވަރްުނނާއި ޮމނިޓަރުކުރާ ފަރާތްތަކުެގ  ،އިންތިޒާމު ަހމަޖެއްސުމާއި
އަދި އެސަރަޙައްދުގައި ޤާނޫާނ ޚިލާފު ކަެމއް  ،ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި

  .އެކަމެއް މަނާކުރުާމއި ހުއްޓުވުމެވެ ހިނގާނަމަ
  

ވޯޓު ނެގުމެާބހޭ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަން ތިބޭ މީހުންގެ ތެރެިއްނ  )ރ(    
އެއްވެސް މީހަކު ވޯޓިންގ ޫބތުގައި ވޯޓުލާްނ އައިސް ހުރި މީހަކު ހުއްޓާ 

  .ވޯޓިންގ ބޫތަށް ވަދެެގން ނުވާނެއެވެ
  

ޓަން ތިބޭ މީހުން ޯވޓު ނެގުމާބެޭހ ވޯޓު ނެގުމާބެޭހ ކަންތައްތައް ބަލަހައް )ބ(    
ކަންތައްތަކުގަިއ ޙަރަކާތްތެރިވާއިރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުްނ 
ނޑައަޅާ ނިޝާނެއް އެމީހުންގެ ހެދުުމގައި ފެންނަގޮތަްށ ހަރުކުރެވިފައި  ކަ

  .ހުންނަންވާެނެއެވ
  

 ،ވޯޓުލާ މަރުކަުޒތަކުގައި ވޯޓުލާން ފެށުމުގެ ކުރިން ފެށިގެން ވޯޓުލާނިމި )ޅ(    
ވޯޓުގެ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް އަދިވޯޓާބެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ނިމެންދެން ވޯޓުާލ 
ހުރިހާ މަރުކަޒުތަކެއްގެ ސަލާމާތާއި ރައްކާތެރިކަން ދައުަލތުގެ ސަލާމަތީ 

  .ބާރުތަކުން ބަލަހައްޓަންވެާނެއވެ 

  

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަުކގައި ތިޭބ 
  މީހުްނގެ ލިސްޓް 

ބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކަްށ އެ އިންތިޚާ ،އިންތިޚާބުތަކުގައި.33
އެ ކެންޑިޑޭޓެއް ކުރިމަތިލާފައިވާ އިންތިޚާބީ ދާއިާރެގ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުަގިއ 
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންެގ ފަރާތުން ޯވޓު ނެގުމުގެ ކަންތައްތްައ ބަލަހައްަޓްނ 

ޓުލުން އްޮނަނ ތިބޭ މީހުންގެ ތަފްޞީލު އެނޭގނޭ ލިސްޓެއް އެ އިންތިޚާބެއްގެ ވޯ
އިލެކްޝަންސް  ،ކުރިން) ތިން ދުވަހުގެ(ުދވަހުގެ  3ދުވަހުގެ ަމުދވެގެން 

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުެގ  ،ކޮމިޝަނުން ކޮންމެ ކެންިޑޑޭޓަކަށް ފޮނުވައި
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ައިދ . ލިސްޓް ޢާންމުކޮށް ފްެނނަގޮތަށް ބަހައްޓަނާްވނެއެވެ  އޮފީހުގައި އެ
ޑިޑޭޓަކު ޝަކުވާއެއް އުފުލައިފިނަމަ ލިސްޓްގިައ ހިމެނޭ މީހަކާމެދު ކެން އެ

  .އެ ޝަކުވާއެއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބަލަންާވނެެއވެ

  

މަޢުލޫާމތާއި އިުރޝާުދ 
  ދިނުން 

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ވޯޓު ނެގުުމެގ .34
ދާކުރުމަށްޓަަކިއ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަން ތިބޭ މީހުންނަށް އެމީހުންގެ ޒިންމާ އަ 
 ،މަޢުލޫމާތާއި ،ބޭންުނވާވަރަްށ އެމީހުންެގ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާބެހޭ ތަމްރީނާއި

  .އިރުޝާދު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޭދްނވާނެއެވެ 

  

އިންތިޚާބުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ވޯޓު ފޮށިތައް ހުންނަންވާނީ އިލެކްޝަންސް  )ހ(.35  ވޯޓު ފޮށި 
ނޑައަޅާ ސައިޒަކަށާ ކޮމިޝަނުން ަކނޑަައޅާ  އެ ،އިކޮމިޝަނުން ކަ

އަދި އެ އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމުެގ . އެތެރެ ފެންނަގޮަތށެވެ ،ގޮތަކަށް
އިންތިޚާބެއްގަިއ  ކުރިން އެ) ފަސް ދުވަސް(ދުވަސް  5މަދުެވގެން 

ބޭނުންކުާރެނ ވޯޓުފޮށިތަކާބެހޭ ތަފްޞީލު މަޢުލޫމާތު އިލެކްޝަންްސ 
  .ެނއެވެކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރްަނވާ 

  

) ހ(މާއްދާގެ  މި ،ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ވޯޓު ލުމަށް ބޭނުންކުރަންވާނީ )ށ(    
ގައި ބުނެފައާިވ ގޮތުގެމަިތްނ ތައްޔާރުކޮށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝުަނން 

  .ފޮނުވާ ވޯޓު ފޮށިތަކެވެ

  

ތިްނ ގޮތުގެމަ އިންތިޚާބުތަކުގައި ވޯޓު ދޭންވާނީ ތިރީގައި ބުނެފައިވާ  )ހ(.36  ވޯޓު ކަރުދާސް 
  .އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވޯޓު ކަރުދާހުގައެވެ

ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕްކޮށްފައި ހުނަްނނާްވނީ އެކަށީގެްނާވ  .1      
  .މިންވަރަކަށް ޯވޓު ކަރުދާސް ހިމެނޭ ވަކިވަިކ ފޮތްތަކެއްގައެވެ

ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕްކުރެވިފައި ހުންނަންާވީނ ކައްުނޓަރ ފޮއިލް  .2      
ކައުންޓަރ ޮފއިލާއި އަދި ވޯޓުލާ ކަރުާދސްކޮޅާ  ،ނޭގޮތަށްހިމެ

  .ދެބައި ބުރިކޮށްލެވޭގޮތަށް ކައްުނޓަރ ފޮއިލުގައި ހީރަސްޖަހާފައެވެ

ވޯޓު ކަރުދާސް ހުންންަނވާީނ އެ ވޯޓު ަކރުދާހާއި ކައުންަޓރ  .3      
ފޮތުްނ  އަދި އެ ،ޗާޕްކޮށްފައިވާ ފޮތުން ވަކިކުރެވޭގޮތަށް ،ފޮއިލް

އެ ވޯޓު ކަރުދާހާއި ކައުންޓަރ ފިޮއލް ވަކިކުރިކަން  ވަކިކުރުމުން
ފޮތުގިައ  އެނގޭގޮތަށް ެއ ވޯޓު ކަރުދާހުގެ ކައުންޓަރ ފޮއިލް އެ

  .ބާކީ ހުންނަގޮތަށެވެ

ވޯޓު ކަރުދާހުގެ ކައުންޓަރ ފޮއިލްގިައ ސީރިއަލް ނަންބަުރ  .4      
އަދި ވޯޓު ަކރުދާސް ޗާޕްކޮށްފަިއާވ . ޖަހާފައި ހުންންަނވާނެއެވެ

ފޮތުގައި ހިމެނެނީ ކޮން ަނންބަރަުކްނ ޮކްނ  ތަކުގެ ބޭރުގައި އެފޮތް
ނަންބަރަާކ ދެމެދުެގ ވޯުޓ ކަރުދާސްކަން އެނެގްނ 

  .އޮންނަންާވނެއެވެ
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ވޯޓު ކަރުދާސް ހުންނަނާްވީނ އެކި އިންތިޚާބުތަކަށް އެކި ކުލަ  .5      
ބޭނުންކުރާ ުއޞޫލުން އެފަހަރަކު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުްނ 

ނޑައަޅާ ކުލައަކުން ވޯޓު ކަރުދާސް ނޑައަާޅ  ،ާޗޕުކުރުމަށް ކަ ކަ
ނޑައަޅާ ކަރުދާހެއްގައެވެ ،ސައިޒަކުން   .ކަ

ވޯޓު ކަރުދާހުަގއި އެއީ ކޮން އިންތިޚާބެއްގެ ވޯުޓ ކަރުދާހެއްކަްނ  .6      
  .އެނެގން އޮންނަްނވާނެެއވެ

  

 އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމުގެ ގަިނވެެގން  ކޮންމެ އިންތިޚާބެއްގައިވެސް އެ )ށ(    

އިންތިޚާބަކަށް ޗާޕްކުރެވުނު ވޯުޓ  ކުރިން އެ) ފަސް ދުވަސް(ދުވަސް  5
ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕްކުރިތަނެއްގެ މަޢުލޫމާތު  ،ކަރުދާހުގެ ޖުމްލަ ޢަދަދާއި

  .ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރަންާވނެއެވެ
  

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަުކގައި ތިޭބ 
މީހުްނނަްށ ފޮނުަވންޖެޭހ 

  ތަކެތި 

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވޯޓު ނެުގުމެގ  ،އިއިންތިޚާބުތަކުގަ )ހ(.37
 މި ޤޫާނުނގެ ،ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަން ވޯޓުލާ މަރުަކޒުތަކުގައި ތިބޭ

ގައި ބެުނފައިވާ އިސް ފަރާތްތަަކށް ) ހ(ވަނަ މާއްާދގެ  32
އެ އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމެުގ ކުރިން އަންނަނިވި ތަކެިތ އިލެކްޝަންސް 

  .ވެކޮމިޝަނުން ފޮނުަވންވާނެއެ
  

އެ މަރުކަޒަކަށް ވޯޓު ލުމަށް ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ޢަދަދަށުްވެރ  .1      
 .އިތުރުނުވާ ޢަދަަދކަށް ވޯޓު ކަރުދާސް) އެކެއް އިންސައްތަ( %1

މަރުކަޒެއްގައި ހުނާްނެނކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން  އެ .2      
  .އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ޢަދަދަށް ޯވޓު ފޮށި

ވޯޓު ކަރުދާހުެގ  ،ވުނު ވޯޓު ފޮށީގެ ޢަދަދާއިމަރުކަޒަކަށް ފޮނު އެ .3      
ވޯުޓ ކަރުދާސް ޗާޕްކޮށްފައިވާ ފޮތްތަކުގެ ބޭރުަގިއ  ،ޢަދަދާއި

ޖަހާފައިވާ ވޯުޓ ކަރުދާހުގެ ސީރިއަލް ަންނބަރުތައް އެނޭގ ގޮތަށް 
  .އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް

ޓުމަށްޓަކިައ ފޮނުވާ އިރުޝާދުތައް ވޯޓުގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއް .4      
  .ހިމެނޭ ލިޔުމެއް 

އަިދ  ،ވޯޓު ދިނުުމަގއި ބޭނުންކުަރންޖެހޭ އެކިެއކި ސާމާނާއި .5      
ޤާނުޫނެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގިައ ނުވަަތ  މި ،މޫިނންވެސް

 .އިންތިޚާބަކާބެހޭ ޚާއްޞަ ޤާނޫުނގައި ބުެނފައިވާ އިތުރު ތަކެތި އެ
  

މަރުކަަޒކަށް  ގެ ދަށުްނ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެ )ހ(މްާއދާގެ  މި )ށ(    
ވޯޓު ނެގުމުގެ ކަްނތައްތައް ބަލަހައްޓަން ވޯުޓާލ  ،ފޮނުވާ ތަކެއްޗަށް

ނޑައަޅާފައި ހުންނަ އިސް ފަރާތުން ޒިްނމާވްާނޖެހޭނެއެވެ  . މަރުކަޒަށް ކަ

އަދި އެ ތަކެތި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ބޭނުންކުިރޔަނުިދނުމަށްަޓަކިއ 
  .ފަރާތުން އެ ތަކެތި ބަލަހައްޓަންވާެނއެވެ ތެއްގައި އެރައްކާތެރިގޮ
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ވޯޓުފޮިށ ބެެހއްޓިަފއިާވ 
ޯވޓުފޮށި  ،ސަރަޙައްދާއި 
  ބެހެއްުޓން 

ވޯޓުފޮިށްނ  ،ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓިފައިވާ ސަރަޙައްދަކީ ،ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި )ހ(.38
 ،ރާއިފޫޓުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެިގންާވ ގޯތިގެދޮ) އެއްސަތޭކަ( 100ފެށިގެން 
ނޑު ފަަދ  ،ހުސްބިންތަކާއި ،ގޯޅިތައް ފިޔަވައި ޕާކުތަކާއި ،މަގުތަކާއި ބޯޅަދަ

  .ތަންތަން ހިމިެނގެންވާ ސަރަޙައްދެވެ
  

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ސަރަޙައްދުގައި ވޯޓުޮފށި ބަހައްޓަންވާނީ ވޯޓުލާްނ  )ށ(    
އަންނަ މީހްުނނަށާއި ވޯޓު ނެގުުމގެ ކަްނތައްތައް ބަލަހައްޓަން ތިބޭ 

ފަސޭހައިން ވަދެ ނުކުމެވޭފަދަ ހާަމ  ،ކަށްވެސް ފެންނަގޮތަށްބަޔަ
  .ތަނެއްގައެވެ 

  

ވޯޓު ދޭ މީާހ  ،ވޯޓިންގ ބޫތު ހުންނަންވާނީ ވޯޓު ކަރުދާހުަގއި ޖަހާ ފާހަގަ )ނ(    
  .އެހެން އެއްވެސް މީހަކަށް ނުފެންނާނޭހެން ނާިވކޮށްފައެވެ ،ފިޔަވައި

  

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ަނން 
ތަްށ ޢާންމުކޮްށ ފެންަނ ގޮ 

  ބެހެއްުޓން 

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާންކޮށްފައިާވ  ،ކެންޑިޑޭޓުންެގ ނަންތައް.39
ވޯޓު ނަގާ ދުވަހު ވޯޓުފޮިށ  ،ރަނގަޅަށް ކިޔަން އެނގޭނެެހން ލިޔެ ،ތަރުތީބުން

ބަހައްޓާފައިވާ ކޮންެމ ސަރަޙައްދެއްގައި ާޢންމުކޮށް ފެންނާނެހެން 
  .ބަހައްޓަންވާނެއެވެ

  

އިންތިާޚބުގެ ކަންަތްއތައް ހިނގާ ނުހިނގާ ޮގްތ  އިންތިޚާބެއްގަިއ އެ )ހ(.40  އޮބްާޒވަުރން  އިންިތޚާބުގެ 
 ،އިންތިޚާބުެގ އޮބްޒާވަރްުނގެ ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވެވޭނީ ،ބެލުމަށްޓަކައި

ނޑައަޅާ ބަޔަކާއި  އަމިއްލައަްށ  ،ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުންނާއި ކްެނޑިޑޭޓުން ކަ
ރާއޭްޖގައި ރަޖިްސޓަރީކޮށްފައިވާ ދިވެހި ،އެކަމަށް އެޭދ މީހުންނާއި

ނޑައަޅާ ބަޔަކާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްާޔ  ،ޖަމްޢިއްޔާ ޖާަމޢަތްތަކުން ކަ
ނޑައަޅާ ބަޔެއްގެ ތެރެއިން ޤާނޫނުެގ ދަށުން ަހާދ  މި ،ޖަމާޢަތްތަކްުނ ކަ

ގަވާއުިދގައި ަކނޑައަޅާ އުޞޫލެއްގެ ދަށުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުްނ 
  .ވަތަ ހުއްދަ ދޫކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެއެކްރެޑިޓްކުރާ ނު

  

ގޮތުގެމަިތން ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ މީހުން  ގައި ބުނެފައިވާ) ހ(މި މާއްާދގެ  )ށ(    
އިންތިޚާބުގެ އޮބްޒާވަރުނެްގ ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާއިރު އެކަމަްށ 

ނަޑއަޅާ ފާހެއް އެމީހުންގެ ހެދުމުަގިއ  ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަ
  .ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ  ފެންނަގޮތަށް

  

ގައި ބުނެފައިވާ ގޮުތގެމަތިން ހުްއދަ ދޫކޮށްފައިވާ ) ހ(މި މާއްާދގެ  )ނ(    
ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދަގިއ  ޤާނޫނިާއ މި އޮބްޒާވަރުންނަށް މި

ހުއްދަކުރާ ގޮތުގެމަތިން އަދި ތިރީގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮަތްށ 
ވޯޓު ގުނާ ތަުނަގިއ  ،ލާ ސަރަޙައްދުގައާއިވޯޓު ،ޢަމަލުކުރުމާއެކު

  . ޙަރަކާތްތެރި ވެވިދާނެއެވެ
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ވޯޓެުނގުމެުގ އިންތިޒާމްތަާކ ބެހޭގޮތުން ކަމެއް ާސފުކުރުމަށް  .1      
ބޭންުނވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެރަށަކަށް ނުވަތަ އެސަރަޙައްދަކަްށ 
ނުވަތަ އެތަނަކަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަން 

ންމެ އިސްެވރިއަކާ ވާހަކަ ދައްކައިެގްނ އެކަމެއް ކޮށްފައިވާ އެ
  .ސާފުކުރުން

ވޯޓުލާ އެސަރަޙައްދެއްގައި ވޯޓު ދޭްނ އަންނަ ީމހުންނަްށ  .2      
  .ދަތުިނވާނޭގޮތުެގމަތިން އެފަރާތްތަކާ މުޢާމަލާތު ކުރުން

  

އެރަށަކަށް ުނވަތަ އެސަރަޙައްދަކަށް ވޯޓު ނެގުމުގެ ކަންތައްަތްއ  .3      
ނުވާފައިވާ މީހުންގެ މަސައްކަތަށް ނުވަތަ ވޯުޓ ބަލަހައްޓަން ފޮ

ގުނުުމގައި ޙަަރކާތްތެރިވާ އެއެްވސް މީހެއްގެ މަސައްކަތަށް ދަތިާވ 
  .ކަހަލަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ނުކުރުން

ަވަނ މާއްާދގައި ވޯޓުނަގާ ދުަވހު ކުރުން  44ޤާނޫނުެގ  މި .4      
  .މަނާކަމަށް ުބެނފައިވާ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުން

  

މުއާސަލާތީ ގޮތުން ބޭނުންުކރެވޭ އެއްެވސް އެއްޗެއް ވޯޓުލާ  .5      
  .ސަރަޙައްދުގައި ބޭނުން ނުކުުރން

  

ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދުގައި އެއްވެސް ޙާލެއްގައި އެއްވެްސ  .6      
ިސފައެއްގައި ކެމެރާއަކުން ނުވަތަ ފޯނަކުން ނުވަތަ ެއބާވަުތެގ 

ައިދ  ،އެއްވެސް ވަސީލަތެއް ބޭނުން ކޮށްގެން ފޮޓޯ ނުނެުގން 
  .މަންޒަރާއި އަުޑ ރެކޯޑު ނުކުުރން

  

ވޯޓުނަގާ ދުަވހު ވޯޓުލުމުގެ ކަންތައްތައް ރިޕޯޓަރުންެގ ހައިސިއްޔަތްުނ  )ހ(.41  މޮިނޓަރުކުރުން 
މޮނިޓަރުކުރުމަްށޓަކައި ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދުތަކުގައާއި ވޯޓުގުާނ ތަންތަނުަގިއ 

ންސް ޤާނުޫނގެ ދަށުން އެކަމަށް އިލެކްޝަ ހަރަކާތްތެރިވެވޭނީ މި
  .ކޮމިޝަނުން ހުއްދަ ދޭ ރިޕޯަޓރުންނަށެވެ 

  

ކުރިން އެރަށެއްަގިއ ) ދިހަ ދުވަސް(ުދވަސް  10ވޯޓުނަގާ ުދަވހުގެ  )ށ(    
ނުވަތަ އެސަރަޙައްދެއްގައި ނުވަތަ އެތަނެއަްގއި މޮނިަޓރުންގެ ގޮތުަގިއ 

ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ  ،ޙަރަކާތްތެރިވުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ
މަޖައްލާ އަދި ޚަބަރުފަތުރާ ކޮންމެ އިދާރާއަކުން ވޯޓުލާ އަދި ޯވުޓ  ،ނޫސް

ގުނާ ކޮްނެމ ސަރަޙައްަދކަށް އެކަކަށްވުރެ އިތުރުނުވާ ގޮތަްށ 
  .އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުއްދަ ދޫކުރަންވާނެއެވެ 

  

 ،ގޮތުގަެމތިން ހުއްދަ ދޫކުރެވޭ މީހުން ގައި ބުެނފައިވާ) ށ(މި މްާއދާގެ  )ނ(    
ޚާބު ޮމނިޓަރުކުރުމަްށ ޙަރަކާތްތެރިވާއިރު އެކަމަްށ އިލެކްޝަންްސ އިންތި

ކޮމިޝަނުްނ ދޫކުރާ ފާހެއް އެމީހުންގެ ހެދުމުގަިއ ފެންނަގޮަތށް 
  .ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަްނވެާނެއވެ
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ަގއި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޚާުބ ) ށ(މާްއދާގެ  މި )ރ(    
ޤޫާނާނިއ  މި  ،ީމހުންނަށްމޮނިޓަރުކުރުމަްށ ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ 

ައިދ  ،ގޮތުގެމަތިން ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވައިުދގައި ހުއްދަކުރާ މި
ވޯޓުާލ  ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމާއެކު
  .ސަރަޙައްދުތަކާއި ވޯޓުގުނާ ތަންތަނުގައި ޙަރަކާތްތެރިވެވިދެާނއެވެ

  

މަސައްކަތް  ާނ ތަންތަނުގައި  އެޯވޓުގު ،ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދުތަކާއި .1      
  .ހާމަކޮށް ފެންނާނެ ގޮތަށް ތިބުން

ެނގުމުގެ އިންތިޒާމްތަކާެބހޭ ގޮތުން ކަމެއް ސާފުކުަރްނ ވޯޓު .2      
ބޭންުނވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެރަށަކަށް ނުވަތަ އެސަރަޙައްދަކަްށ 
ނުވަތަ އެތަނަަކށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަންކޮށްފަިއާވ 
  .އެންމެ އިސްެވރިއަކާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން ެއކަމެއް ސާފުކުރުން

އެސަރަޙައްދަކަށް ވޯޓު ނެގުމުގެ ކަންތައްަތްއ  އެރަށަކަށް ުނވަތަ .3      
ބަލަހައްޓަން ފޮނުވާފައިވާ މީހެއްގެ މަސައްކަތަށް ުނަވތަ ޯވުޓ 
ގުނުުމގައި ޙަަރކާތްތެރިވާ އެއްވެސް މީހެއްގެ މަސައްކަތަށް ދަތިާވ 

  .ކަހަލަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ނުކުރުން

 .ންަޓވިުޔނުކުރުންޯވުޓލާން ދާ ީމހުންނާ އި ،ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދުގައި .4      

ަވަނ މާއްާދގައި ވޯޓުނަގާ ދުަވހު ކުރުން  44ޤާނޫނުެގ  މި .5      
  .މަނާކަމަށް ުބެނފައިވާ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުން

  

ަގއި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޚާުބ ) ށ(މި މާްއދާގެ  )ބ(    
 މޮނިޓަރުކުރުމަްށ ހުއްދަ ދޫޮކށްފައިވާ މީހުންނަށް ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދުގައި 

ނުވަތަ ވޯުޓގުނާ ތަނުަގއި ފޮޓޯ ނަގައި އަޑާއި މަންަޒރު ރެކޯޑްކުރެވޭނީ 
  .ތިރީގައިމިވާ ޮގތުގެމަތްިނނެވެ

  

ފޫޓަށްވުެރ  10ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދުގައި ވޯޓުލާ ބޫތާ  .1      
  .ކައިރިނާުވގޮތަށް) ދިހަ ފޫޓަށްވުރެ(

  .ށްވޯޓުުގނާ މަުރަކޒުގައި ވޯޓުގުނާ މީހުންނަށް ަދތިނުވާ ގޮތަ .2      

  

ވޯޓު ނެގާުމއި ވޯޓު ގުނުުމގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ދާއިުރ  )ހ(.42  ކެންޑިޑޭޓުންގެ ަމންދޫުބން 
ކެންޑިޑޭޓުންގެ ަރސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންުޓްނެގ  ކެންޑިޑޭޓުްނާނއި އެ

ކެްނޑިޑޭޓުންގެ ަމންދޫުބންނަށް މި ޤާނުޫނގެ ދަށުން ދީފައިާވ  ،އިތުރުން
ވަތަ އެފަރާތްތަކަށް ކުރެވާިދނެކަަމްށ ޙައްޤުތައް ބޭނުންކުރެވޭީނ ނު

އިންތިޚާބުގަިއ  ،ޤާނުޫނަގއި ބުނެފައިވާ ކަންތައްތައް ކުރެވޭނީ މި
ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓްުނގެ މަްނދޫބްުނގެ ގޮތުގިައ ކެންޑިޑޭޓުްނ 

ޤޫާނނުގެ ދަށުން ަހދާ ގަވާއިުދގަިއ  ހުށަހަޅާ ފަރާްތތަކުގެ ތެރެއިން މި 
ނޑައަޅާ އުޞޫލެއް ގެ ދަުށން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝުަނން ހުއްދަ ދޫކުރާ ކަ

  .ފަރާތްތަކަށެވެ
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ކެންިޑޑޭޓުންގެ ރަްސމީ އިންތިޚާީބ އޭޖްެނޓްުނާނއި  ކެންޑިޑޭޓުްނާނއި އެ )ށ(    
ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަްނދޫބުންނަށް ވޯޓުާލ ސަރަޙައްދުގައި ނުވަތަ ވޯޓު  އެ

ޙަރަކާތްތެރިވާއިރު ގޮތުގެމަިތން  ގުނާ ތަނުގަިއ މި ޤާނޫާނ އެއްގޮތްވާ
އެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދޫުކާރ ފާހެއް އެމީހުންގެ ހުެދމުގަިއ 

  .ފެންނަގޮތަށް ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ 

  

  

  ވޯޓު ނެގުން 

  

 ،ވޯޓު ނަގާ ަގޑިއާއި ،އިންތިާޚބެއްގައި ވޯޓު ނަގާ ދުވަހާއި އިންތިޚާބުތަކުގައި އެ.43  ވޯޓު ނަގާ ދުަވހާިއ ަވގުތު 
ޯވޓު ގުނަން ފަށާ ގަިޑ  ،ޢާންމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ޯވޓުނަގާ ންިނާމ ގަޑިއާއި

ނޑައަޅައި އިޢުލާންކުރާނީ ިއލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުނެްނވެ   .ކަ

  

ވޯޓުަނގާ ުދވަުހ ުކރުން 
  މަާނ ކަންަތއްަތއް 

ްނ  6.00އިންތިޚާބެއްގަިއ ވޯޓުަނގާ ދުވަހުގެ ކުީރދުވަހުގެ ހީަވރު  )ހ(.44
 ،އާ ދެެމދު 6.00ގާ ދުވަހުެގ ފަހުދުވަހުގެ ހެނދުނު ފެށިގެން ވޯޓުނަ

އެއްވެސް މީހަކު ތިރީގައިމާިވ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ކޮށްެގްނ 
  .ނުވާނެއެވެ

  

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ) ށ(ވަނަ ާމއްދާގެ  28ޤާނޫނުގެ  މި .1      
  .ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް 

ބެހޭ ޕޯސްޓަރާއި ސްޓިކާއާއި ައިދ ދުއްވާ އެއްޗެހީގައި އިންތިޚާބާ .2      
ވަކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނިސްބަތްވާ ލިޔުމެއް ނުވަތަ އެއްެޗްއ 

  .އެއްވެސް ގޮތަކަށް ބަހައްޓައިގެން ުދއްުވން

އަޑުގަދަ ކުރުަމށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް ވަސީލަތެއް ބޭނުންޮކށްގްެނ  .3      
  .ތާއީދު ހޯދުމަްށ މަސައްކަތް ކުރުން

ން ފެށެިގން ވޯުޓނަގަިއ  6.00ހުގެ ކުރީދުވަުހގެ ހަވީރު ވޯޓުނަގާ ުދވަ  )ށ(    
ތިރީގައިމިވާ އެއްވެސް ކަެމްއ  ،ނިމެންދެން ޯވޓުލާ ސަރަޙައްދެުގ ތެރޭގައި

  .ކޮށްގެން ނުާވނެއެވެ

އިންތިޚާބާބެހޭ ގޮތުން ިއންތިޚާބުގެ ކަންތައް ހިނާްގ ފަރާތުން  .1      
ހޭ އެއްވެްސ އިންތިޚާބާބެ ،ގެންގުޅެންޖެހޭ ލިޔުންތައް ފިޔަވައި

 ،ސްޓިކާއެއް ،ޯޕސްޓަރެއް ،ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ފޮޓޯއެއް ،ލިޔުމެއް
  .ނިޝާނެއްފަަދ އެއްވެސް އެއްޗެއް ގެންގުޅުން 

 ،ވޯޓުލާން  އަންނަ  އެއެްވސް މީހަކު ވޯޓުލައި ނިުމަމށްފަހު .2      
  .އެސަރަޙައްދުގައި މަޑުކުރުން

ތެރެއަށް ަވްނަނ  ވޯޓުލުމަށް ވޯުޓލާ ސަރަޙައުްދގެ ،ކެންޑިޑޭޓަކު .3      
ވަނުުމގެ އިތުރަށް އެސަރަޙައްދަށް ވުަނމާއި އެސަރަޙައްުދެގ 

  .ތެރޭގައި މަޑުކުރުން
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ވޯޓުލާން ައންނަ އްެއވެސް މީހަކު އެީމހަކަށް ދޫކުރާ ވޯުޓ  .4      
  .ސަޙައްދުން ބޭރަށް ދިޔުން ކަރުދާސް ކޮޅު ހިފައިގެން އެ

  

. ިއ ފާހަގަ ޖަހަންވާނީ ެއމީހަކު އަމިއްލައަށެވެ ވޯޓުކަރުދާހުގަ ،ވޯޓުލާ މީހާ )ހ(.45  ވޯޓުލާނެ ގޮތް 

ގޮތުގެމަތިން ވޯޓުކަރުދާހުގައި އަމިއްލައަްށ  ގައިވާ) ށ(މާްއާދގެ  އަދި މި
ފާހަގަޖެހުމަށް ޖިސްމާނީ ގޮތްުނ ނުުކޅެދެިގންވާ މީހަކަްށ އެހީވެދޭ މީހާ 

އަނެކެއްގެ ޯވޓުކަރުދާހުގަިއ  ،ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް މީހަކު
  .ހުމުގަިއ އެއްވެސް ގޮތަކުން ބައިވެރިވެގެންނުާވނެއެވެފާހަގަޖެ 

  

  

ވޯޓުކަރުދާހުގަިއ އަމިއްލައަށް ފާހަގަޖެހުމަްށ ޖިސްމާނީގޮތުްނ  )ށ(    
ނުކުޅެދިގެންވާ މީހަކު ވޯުޓކަރުދާހުގައި ފާހަގަޖެހުމުގައި އެހްެނ މީހަުކ 

ވޯޓު  ،އެހެންނަަމވެސް. އޭނާއަށް އެހީވެިދނުމަކީ ހުއްދަ ކަމެކެވެ 
ދާހުގައި އަމިއްލައަށް ފާހަގަޖެހުމަށް ނުކުޅެދިގެންާވ މީހަކަށް ވޯުޓ ކަރު

ކަރުދާސްކޮޅުގައި ފާހަގަޖަހައިދިނުމުގަިއ ކޮންެމ މީހަކަށްވެސް 
  .ހަމައެކަނި އެކަކަށެވެ ،އެހީވެދެވޭނީ

  

ވޯޓުލާން ފެުށުމގެ ކުރިން 
  ވޯޓު ކަރުދާްސތަްއ ގުނުން 

ވޯޓު  މިނެޓުކުރިން އެ) ފަނަރަ( 15ވޯޓުލާން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑީގެ .46
ފޮށްޓަކަށް ވޯޓުލުމަށްޓަކަިއ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުވާފައިާވ 

ހުރިހާ ވޯޓުކަރުދާހެއް ވޯޓު ނެގުުމެގ  ،ވޯޓުކަރުދާސް ޕެކެޓްތައް ހުޅުވައި
ނޑައަޅާ ބަަޔުކ  ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަން ތިބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން އިސްވެރިޔާ ކަ

ގަޑީގައި ކެންޑިޑޭޓުްނގެ މްަނދޫބުން ުނަވަތ  މިގޮތަށް ުގާނއިރު އެ. ވެގުނަންވާނެއެ
ވޯުޓކަރުދާސްތައް ގުނަންާވީނ  ،ވޯޓު ފޮށި ކައިރީގައި ތިބިނަމަ އޮބްޒާވަރުން އެ

  .އެމީހުންގެ ާޙޟިރުގައެވެ

  

ވޯޓުލާން ފެުށުމގެ ކުރިން 
ވޯޓުފޮިށތައް ޗެކްޮކށް 

  ވޯޓުފޮިށތައް ސީްލކުރުން 

ގޮތުގެމަތިްނ ވޯޓުފޮށި ހުޅުވަންވާނީ ވޯޓުލުމަްށ  އި ބުނެފައިވާމާއްާދގަ މި )ހ(.47
ޙާޟިރުގަިއ ) ެދމީހެއްގެ(މީހެއްގެ  2އެތަނަކަށް އްެނމެ ފުރަތަމަ ައނަްނ 

. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެކަމަްށ އިސްކޮށްފައިވާ މީހެކެވެ

ްނ ގަޑީގައި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މްަނދޫބު  ވޯޓުފޮށި ހުޅުވާއިރު އެ ،މީގެއިތުރުން
ވޯޓުފޮިށ  ،ވޯޓު ފޮިށ ކައިރީގައި ތިބިނަމަ ނުވަތަ އޮބްޒާވަރުން އެ

  .ހުޅުވަންވާނީ ެއމީހުންގެވެސް ޙާޟިރުގައެވެ
  

ވޯޓުލާން ފެށުުމގެ ކުރިން ވޯުޓލުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އެތަަނކަށް އަންަނ  )ށ(    
 ،އެތަނަކަށް ފޮނުވާފައިވާ ޯވޓުފޮށި ހުޅުވައި ،ބައެއްގެ ޙާޟިރުގައި

ަވގުތު އެތަަންށ ޙާޟިރެުވ ތިބިބަޔަކަށް  ށީގެ ެއތެރެ އެވޯޓުފޮ
  .ދައްކަްނވާނެެއވެ 
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ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ވޯޓުފޮށީގައި އެއްވެސް ) ށ(މާއްާދގެ  މި )ނ(    
ވަގުުތ ޙާޟިރުވެ ތިބި މީހުންަނށް  އެއްޗެއް ނެްތކަން އެތަނަށް އެ

ވޯޓުޮފށީގެ މަތިގަނޑު ވޯޓުލާން ފެށުމުގެ ކުރިން  ،ޔަޤީންކޮށްދުިނަމށްފަހު
ނޑާއެކު ޕުލްޓައިޓްސީްލ  ،ޖަހައި ވޯޓުފޮށީގެ ހަތަރު ފަރާތުގައި މަތިގަ

ނުޑްނ  އަޅުވައި ވޯޓު ކަރުދާސް ވައްޓާލުމަށް ވޯޓުފޮށީގެ މަތިގަ
ނޑާފައިވާ ތަން ހުޅުވަންވާނެއެވެ    .ކަ

  

ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަިތްނ ) ނ(އާއި ) ށ(އާއި ) ހ(މި މާއްާދގެ  )ރ(    
ކުން އެންމެ ފުރަތަމަ ވޯޓުލާން ޙާޟިރުވި މީހުންގެ ތެރެއިން އެތަނަ

އަދި އެއީ ކާކުކަްނ  ،އެްޑރެހާއި ،މީހެއްެގ ނަމާއި) ދޭއް( 2މަދުެވގެން 
ވަނަ މާްއދާގަިއ  58އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުމުގެ ނަންބަރު މި ޤާނޫނުގެ 

  .ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި ހިމަަނނާްވނެއެވެ

  

ގޮތުގެމަިތްނ  ގައި ބުނެފަިއވާ) ނ(ަވނަ ާމއްދާގެ  47މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(.48  ވޯޓުލާން ފެުށން 
ނޑާއެކު ޕުލްޓައިޓްސީލް އަޅުވައި ވޯުޓ  ވޯޓުފޮށީގެ ހަތަރު ފަރާތުގައި މަތިގަ
ނޑުން ަކނޑާފައިވާ ތަްނ  ކަރުދާސް ވައްޓާލުމަށް ވޯޓުފޮށީގެ މަތިގަ

މީހުންނަްށ  ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާން ގޮސްތިބި ހުޅުވުމާއެކު ލަސްނުކޮށް އެ 
  .ވޯޓުލެވޭގޮތަށް މަސައްކަތް ފަށަންވާނެއެވެ

  

ވޯޓުނަގަން ފެށުމަށްފަހު މި ޤާނުޫނގައިވާ ގޮތުގެމަިތން ވޯޓު ފޮށި ބަންުދ  )ށ(    
ނޑުމެއް ނެތި ކުރިއަށް  ،ކުރަންދެން ޯވޓު ނެގުމުގެ މަސައްކަތް މެދުކެ

  .ގެްނދަންވާނެެއވެ

  

ފަސޭހައިން ވޯޓުެލވެޭނ 
  އްސުން އިންިތޒާމް ހަަމޖެ 

ވޯޓު ލާން ގޮސްތިބޭ މީހުންނަށް ފަސޭހައިން ވޯޓުލެވޭނެ އިންތިާޒމް ޯވުޓ .49
އަިދ . ނެގުމާބެހޭ ކަްނތައްތައް ބަލަހައްޓަން ތިބޭ ީމހުން ހަމަޖައްސައިދޭންާވނެެއވެ

ވޯޓުލާން ދާ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށްވެްސ ވީހާ ފަސޭހައިްނ 
އަިދ ވޯޓު ލާން ގޮސްިތބޭ . އި ދޭްނވާނެއެވެ ވޯޓުލެވޭނެ ިއންތިޒާމް ހަަމޖައްސަ

މީހުންނަށް ޯވޓުލާ ސަރަޙައްދުގައި ތިބޭއިރު އުނަދގޫނުވާނެގޮތަށް ތިބެޭވެނ 
އިންތިޒާމްވެްސ ވޯޓު ނެގުމާބެހޭ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަން ތިބޭ މީހުްނ 

  .ހަމަޖައްސައިޭދންވާނެއެވެ

  

މީހަކީ ކާކުކަން  ޓު ކަރުާދސް ދޫކުރުމުގެ ކުރިން އެވޯޓުލުމަށްޓަަކިއ ވޯ )ހ(.50  ވޯޓު ކަރުދާްސ ޫދކުރުން 
މީހަކީ ކާކުކަން އަންގަިއދޭ ރަސްމީ ލިޔުމެްއ  އެ ،އަންގަިއިދނުމަްށޓަކައި

  .ވޯޓު ނެުގމާބެހޭ ކަންތައްތައް ބަަލހައްޓަން ތިބޭ މީހުންނަށް ދޭްނވާނެެއވެ
  

ަކން މީހަކީ ކާކު ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ) ހ(މާއްދާގެ  މި )ށ(    
ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުްނެގ  އެ ،އަންގަިއިދނުމުން
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ލިސްޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ޯވޓުކަރުދާސް ކޮޅު ދޫކުރެވޭ މީހާގެ ނަާމިއ 
  .އެޑްރެސް ދިމާވޭތޯ ބަލައި ޗެކުކުރަންވާނެެއވެ 

  

 ކޮންމެ ސަރަޙައްދެއްގަިއމެ ހުންނަ ޯވުޓ ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު  )ނ(    

ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓްުނ ވޯޓު ކަރުދާސް ކޮޅު ދޫކުރެވޭ މީހުްނ 
  .ފާހަގަކުރަމުން ގެްނދްަނވާނެެއވެ

  

ވޯޓުލާން ދާ ކޮންމެ މީހަކަށްެވސް ދޫކުރެވެނީ އެންމެ ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅެއް  )ރ(    
ބުރުގައި ވޯުޓެދޭވީނ  އިންތިޚާބުެގ އެ އެީމހަކަށް އެ  ،ކަމާއި

އެމީހަކަށް ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅު ދޫކުރެވުނުަކްނ  ،މާއިއެއް ފަހަރުކަ
ވޯޓުލާްނ ދާ ީމހާގެ އިނގިލީގައި އިލެކްޝަންސް  ،ޔަޤީންކުރުމަށްަޓކައި

ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން ފާހަގަޖަހަނާްވނެއެވެ   .ކޮމިޝަނުން ކަ

  

ގަިއވާ ކަންތައްތްައ ) ރ(އާއި ) ނ(އާއި ) ށ(އާއި ) ހ(މްާއދާގެ  މި )ބ(    
ވޯޓުފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށްޓަކައި އިލެކްޝަންސް  އެ  ،ރުމަށްފަހުފުރިހަމަ ކު

ކޮމިޝަނުން ފޮނުވާފައިވާ ވޯޓުކަރުދާސް ދޫކުރަންވާނީ ވޯޓުލާ މީހާެގ 
  .އަތަށެވެ

  

އެމީހާއަށް ވޯޓުކަރުާދސް  ،ވޯޓުލާ މީހާއަްށ ވޯޓު ކަރުދާސް ދޫކުރުމަށްފަހު )ޅ(    
ލުމުގެ ޙަްއޤު ލިބިފައިވާ ފޮށްޓަށް ވޯޓު ދޫކުރިކަން ފާހަގަކުރުމަށްޓަކަިއ އެ

މީހުންގެ ލިސްޓްގައި އެކަން އެނޭގގޮތަށް ދަެވނަ ފަހަރަށް 
  .ފާހަގަކުރަންޖެހޭނެއެވެ

  

އިންތިޚާބެއްަގއި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުްނެގ  އެ ،އިންތިޚާބެއްގަިއ ވޯޓުދޭނީ  )ހ(.51  ވޯޓުުލން 
މިގޮތުން ވޯޓު ދިނުްނ . ތެރެއިން އެީމހަކަށް ފެންނަ މީހަކަށެވެ

 ،ހަމަވާނީ ވޯޓުލާ މީހާއަތަށް ދޫކުރާ ވޯޓުކަރުާދސްކޮޅުގައިފުރި
އެމީހަކަށް ފެންނަ ކެންޑިޑޭޓުގެ ަނމާ  ،މާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެމަިތން މި

ދިމާަގއި ރަނގަޅު ފާހަގަޖަހައި ވޯޓުކަރުދާސްކޮޅު ވޯޓުފޮށްޓަްށ 
  .ވައްޓާލުުމނެްނވެ 

  

އި ރަނގަޅު ފާހަގަޖަހާީނ ވޯޓުލާ މީހާއަތަށް ދޫކުރާ ވޯޓުކަރުދާސްކޮޅުގަ )ށ(    
  .ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދުގައި ހުްނަނ ވޯޓިންގ ބޫތު ތެރޭގައެވެ

  

ވޯޓުލާން ައންނަ މީހަކު ވޯޓުކަރުދާސްކޮޅު އެމީހެއްގެ އަތަށް ލިބުުމްނ  )ނ(    
. މާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެމަިތން ވޯޓުލުން ފުރިހަމަކުރަންވެާނއެވެ  ލަސްނުކޮށް މި 

ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދުން ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އަދި އެމީހަކު ވޯޓުލުމަށްފަހު 
  .ނުުކންނަްނވެާނއެވެ
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ވޯޓުލާން ައންނަ މީހަކު ވޯުޓލާ ސަރަޙައްދުގައި އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ައިދ  )ރ(    
އެއްވެސް ސިފައެއްގައި ކެމެާރއަކުން ނުވަަތ ފޯނަކުން ުނވަތަ އެބާވަތުގެ 

އި މަންޒަރާއި ައުޑ އެހެންވެސް ވަސީލަތެއް ބޭނުން ކޮށްގްެނ ފޮޓޯ ނެގުމާ
  .ރެކުޯޑ ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ

  

އިންތިޚާބެއްގަިއ ވޯޓެުނގުްނ ނިންާމ ގަޑިކަމަށް އިލެކްޝަންްސ  )ހ(.52  ވޯޓުަނގާ ިނންުމން 
ަގިއ ) ށ(މާްއދާގެ  މި ،ކޮމިޝަނުން އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ގަޑިޖެހުމުން

ށި ވޯުޓެނގުން ނިްނަމއި ވޯޓުފޮ ،ބެުނފައިވާ ޙާލަތުގައި ފިޔަވައި
  .ބަންދުކުރަނާްވނެއެވެ

  

އިންތިޚާބެއްގަިއ ވޯޓެުނގުްނ ނިންާމ ގަޑިކަމަށް އިލެކްޝަންްސ  )ށ(    
ވޯޓުލާން ބަޔަކު އައިްސ  ،ކޮމިޝަނުން އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ގަޑިޖެހޭއިރު

އެބަޔަކު ވޯޓުލައި ނެިމންދެން ވޯޓުޮފށި ބަންދުނުޮކްށ  ،ކިޔޫގައި ތިބިނަމަ
ތުން ވޯޓުލާން އައިސް ކިޔޫގައި ތިިބ އަދި ިމގޮ. ބަހައްޓަންވާނެެއވެ

  .އެންމެން ވޯޓުާލ ނިމުމުން ވޯޓުފޮށި ބަންދުކުރަންވާނެއެވެ
  

އިންތިޚާބެއްގަިއ ވޯޓެުނގުްނ ނިންާމ ގަޑިކަމަށް އިލެކްޝަންްސ  )ނ(    
އެރަެށއްގައި ުނވަަތ  ،ކޮމިޝަނުން ިއޢުލާންކޮށްފައިވާ ގަޑިޖެހުމުގެ ކުރިން

ވަތަ އެތަނެއްަގއި ވޯޓުިދނުމުގެ ޙައްުޤ ވޯޓުލާ އެސަރަޙައްދެއްގައި ނު
ވަގުތު ވޯޓު ޭދ  ލިބިފައިވާ އެނެްމން ވޯޓުަލއި ނިމިްއެޖނަމަ އަދި އެ

ސަރަޙައްދުގައި ވޯޓުލާން ބޭންުނވާ މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ނެތްަނަމ 
ހުއްދަ  ،ޙާލަތުގައި ވޯޓުލުން ންިނމައި ވޯުޓފޮށި ބަންދުކުރުމަކީ އެ

މިފަދަ ޙާލަތެއްގަިއވެސް ވޯޓު ގުނަންފަށްަނވާީނ  ،އެހްެނނަމަވެސް. ކަމެކެވެ
ވޯޓު ގުަނން ފެށުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާންކޮށްފައިާވ 

  .ވަގުތުގައެވެ 
  

ގައިވާ ގޮތުެގަމތިން ވޯޓު ފޮށި ) ނ(އާއި ) ށ(އާއި ) ހ(މާއްާދގެ  މި )ރ(    
 ]ްނދުވީވޯޓުނެުގން ބަ[ވޯޓު ނުެގން ނިންމަންާވނީ  ،ބަންދުކުރުމަށްފަހު

. މިފަދައިން ިލެޔފައިވާ ލިޔުމެއް ވޯޓުފޮށި ކައިރީގައި ބެހެއްޓުމަށްފަހުގައެވެ

އަދި މިގޮތުގެމަތިްނ ވޯޓުނެގުން ބްަނދުވީކަމަށް ިލޔެފައިވާ ބޯޑު 
  .ބެހެއްޓުމަށްފަހު ވޯޓުނުެގމަކީ މަނާކަމެކެވެ

  

އްޓާލުަމށް ވޯޓުފޮށީގެ ވޯޓުނެގުން ނިުމމުން ވޯޓުކަރުދާސްކޮޅު ވަ )ހ(.53  ވޯޓުފޮިށ ބަްނދުުކރުން 
ނޑާލާފައިވާ ތްަނ ބަންދުކުުރމަށްފަހު އެތަނުަގިއ  ނުޑްނ ކަ މަތިގަ

  .ޕްލާސްޓިކް ޕުލްޓައިޓްސީލް އަޅުވައި ވޯޓުފޮށި ބަންދުކުރަންވާނެއެވެ
  

ވޯޓުނެގަުމށް ބޭނުންކުިރ  ،ވޯޓުނެގުން ނިމުމުން ވޯޓުފޮށި ބަންދުކުރުމާެއކު )ށ(    
އެކަމަްށ  ،ކައުންޓަރ ފޮއިލް ،ދާހާއިބާކީހުރި ވޯޓުކަރު ،ތަކެއްޗާއި

ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ސެކިއުރީިޓ އުރައިގައި ބްަނދުކޮްށ 
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މިގޮަތށް އެތަކެތި ބަންދުކޮށް ސީލްކުރާއިރު . ސީލްކުރަންވާެނއެވެ
ވޯޓު ފޮިށ  ގަޑީގައި ެކންޑިޑޭޓްުނގެ މަންދޫބުން ނުވަތަ އޮބްޒާވަރުްނ އެ އެ

 .ކުރަންާވނީ އެމީހުންގެ ޙާޟިރުގައެވެ އެކަންތައްތައް ،ކައިރީގައި ތިބިނަމަ

  

  

  ވޯޓު ގުނުމާއި ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރުން 

  

ވަނަ ާމއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަިތން ވޯޓުނަގައި  52ޤާނޫނުގެ  މި )ހ(.54  ވޯޓުުގަނން ެފށުން 
ަވނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޯވޓުފޮށި  53ޤާނޫނުގެ  މި ،ނިމި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވޯޓު ގުނުަމްށ  ،ބަންދުކުރުމަށްފަހު
ވޯޓުލާ ކޮްނެމ  ،އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ގަޑިޖެހުމުްނ ވޯޓުފޮށި އަލުން ހުޅުވައި
  .މަރުކަޒެއްގިައ ލަސްނުކޮށް ވޯޓު ގަުނން ފަށަންވާނެއެވެ

  

ވޯޓު ގުުނަމށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާންކޮށްފައާިވ  )ށ(    
ވޯޓު ުގަންނ  ،ގައި ވޯުޓނަގާ ުނނިމޭނަމަމަރުކަޒެއް  ގަޑިޖެހޭއިރު އެ

ގައި ބުނެފަިއާވ ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  52މި ޤާނުޫނެގ  ،ފަށާނީ
ަވނަ މާްއދާަގިއ  53ގޮތުގެމަިތްނ ވޯޓުނަގާ ިނނުްމމަށްފަހު މި ޤާނޫުނގެ 
ވޯޓުފޮށި އަލުން  އެ  ،ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޯވޓުފޮށި ބަންދުކޮށް

  .ވެވީއެންމެ އަވަހަކަށެ ،ހުޅުވައި

  

ޯވޓުތައް  ،ވޯޓުފޮިށ ހުުޅަވއި
 ،ވޯޓު ުގަނއި ،ބަލައި

  ޢަދަދުޮކށް ނަތީޖާ ހޯުދން 

 ،ވޯޓު ގުނައި ،ވޯޓުތައް ބަލައި ،ވޯޓު ގުނުމަށްޓަކައި ވޯޓުފޮށި ހުޅުވައި )ހ(.55
މަރުކަޒަކަށް އިލެކްޝަންސް  ވޯޓުލާ އެ ،ަނތީޖާ ހޯދާނީ ،ޢަދަދުކޮށް

 ،ތުގެ ބެލުމުގެ ދަުށންކޮމިޝަނުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ އިސް ފަރާ
މަރުކަޒެއްގައި ވޯޓު ނެގުމާބެހޭ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަން ތިބޭ  އެ

ނޑައަޅާ  މީހުންގެ ތެރެިއން ވޯުޓގުުނަމށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަ
  .ބަޔެކެވެ

  

ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ ވޯޓު ގަުނއި ) ހ(މާއާްދެގ  މި )ށ(    
މަރުކަޒެއްގެ ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރުމުެގ  ވޯޓުލާ އެ ،ޢަދަދުކުރުމަށްފަހު

މަރުކަޒަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުްނ  ވޯޓުލާ އެ ،ކުރިން
މަރުކަޒެއްގައި ވޯޓު ގުނުމުަގިއ  އެ ،ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ އިސް ފަރާތާއި

ަނީތާޖ ) ދެ މީހުން(މީހުން  2ބައިވެރިވި މީހުންގެ ތެރެއިްނ މަދުވެގެން 
  .ޝީޓުގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ

  

 ،ވޯޓު ގުނައި ،ވޯޓުތައް ބަލައި ،ވޯޓުފޮށި ހުޅުވައި ،ވޯޓު ގުުނމަށްަޓކައި )ނ(    
ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރުމެުގ މަސައްކަތް  ،ޢަދަދުކޮށް ަނތީޖާ ހޯދައި

ވޯޓުލާ އެ މަރުކަޒެއްގައި އެކަންކަން ކުރާތަން ރަނަގޅަްށ  ،ކުރިއަށްދާއިރު
މަރުކަޒެއްގަިއ  އެ  އަދި ވީހާވެސް ގާތުން ެފނަްނ ތެަނއްގަިއ ތިބެގެން
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ކެންޑިޑޭޓުންެގ  ،ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި ،ކަންހިނގާގޮްތ ބެލުމުގެ ފުރުޞަތު
 ،ކެްނޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނަށާއި ،ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންުޓންނަށާއި
އިންތިޚާބު މޮނިަޓރުކުރުމަށް  ،އިންތިޚާބުެގ އޮބްޒާވަރުންނަށާއި

 .ވާ މީހުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުއްދަދޫކޮށްފައި
  

 ،ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ވޯޓު ގުނުމަށްޓަަކއި ) ހ(މާއްދާގެ  މި )ރ(    
ނަތީޖާ  ،ޢަަދުދކޮށް ،ވޯޓު ގުނައި ،ވޯޓުތައް ބަލައި ،ވޯޓުފޮށި ހުޅުވައި

ވޯޓުާލ  ،ނަތީާޖ އިޢުލާންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދަންވާނީ ،ހޯދައި
ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ރަސްީމ  ،ގައި އެއެްވސް ކެންޑިޑޭޓެއްއެ މަރުކަޒެއް

އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓެއް ައިދ ކެންޑިޑޭޓްެއގެ މަންދޫބަކު ޙާޟިރުވެ 
ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ިލބިފައިވާ މީހްުނގެ ތެރެއިްނ  އެ ،ނެތްނަމަ

މިގޮތްުނ ވޯޓުާލ . ާޙޟިރުގައެވެ) ތިްނ މީހެއްގެ(މީހެއްގެ  3މަދުެވގްެނ 
 ކަޒަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ މުަރ އެ

ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންެގ  އިސް ފަރާތުން އެ
ގަޑިއަށް ވޯޓުާލ  އެ) ތިން މީހެއް(ީމހެއް  3ތެރެއިން މަދެުވގެްނ 

  .ވަުތދޭްނވާނެއެވެ ޢު އެ މަރުކަޒަކަށް އައުމަށް ދަ
  

ގައި ބުނެފައިވާ ފަރާތްތަކުްނ ) ރ(އަދި ) ނ(މާއްާދެގ  މި )ބ(    
ޯވުޓ  ،އަކުރުތަކުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކަންހިނގާގޮތް ެބލުމުގައި އެ

ގުނުުމގައި ަޙރަކާތްތެރިވާ އެއްވެސް މީހެއްގެ މަސައްކަތަށް ދަތިވާފަަދ 
  .އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެނުްނާވނެއެވެ

  

ޮގތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކަށް އޮންނަ ކްޮނެމ ވޯޓުގުނުމުގައި ތިރީގައިމިވާ  )ހ(.56  ބާޠިލް ވޯޓު 
  .ބާޠިލު ވޯޓެކެވެ ،ވޯޓަކީ

  

ވަނަ މާްއާދގައިވާ ގޮތުެގަމތިން އިލެކްޝަންސް  36ޤާނޫުނގެ  މި .1      
ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވޯޓުކަރުާދސް ނޫން އެހެްނ 

  .ކަރުދާހެއްގައި ދީފައިވާ ވޯޓު

  .ޓުއެއްވެސް ފާހަގަެއއް ޖަހާފައިނުވާ ވޯ .2      

  .ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ދީފައިވާ ވޯެޓއްކަން އެނގޭ ވޯޓު .3      

އިންތިޚާބަކާގުޅޭ ޚާއްޞަ ޤާނޫނެއްަގިއ  އެ  ،އަދި މިނޫންެވސް .4      
ނޑައަޅާފައިވާ ވޯޓު   .ބާޠިލް ވޯޓުކަމަށް ކަ

  

އިންތިޚާބެއްގަިއ ވޯޓުދިން ީމހުންގެ ޢަަދުދ ކަނޑައެޅުމުގައި ބާޠިލު ވޯުޓ  )ށ(    
  .ވެ ހިމަނައިގެންނުވާނެއެ

  

ގައިވާ ގޮތުގެަމތިން ބާޠިލް ވޯޓެއްކަމަށް ) ހ(މާއާްދެގ  މި )ނ(    
ނޑައެޅުމުގައި ވޯޓުުގނުމުެގ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވާ މީުހްނެގ  ކަ
ނިންމުމާމުެދ ޝަކުވާކުރުމުގެ ޙައްުޤ ވޯޓުގުނާ ާތނަގިއ ހާޟިރުވެހުރި 

  .ކެންޑިޑޭޓަށް ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓުގެ މްަނދޫބަށް ލިބިގެންވެއެވެ 



28 

 ،ގައިވާ ގޮތުގެަމތިން ބާޠިލް ވޯޓެއްކަމަށް) ހ(މްާއދާެގ  މި )ރ(    
ނޑައެޅުމުގައި ޚިލާފެއް އުފެދިއްޖެ ހިނެދއްގައި އެ ވޯޓު އެއީ ބާޠިްލ  ކަ

ނޑައަޅާނީ ވޯޓުލާ  ވޯޓެއްކަން ނުވަތަ ބާޠިލްވޯޓެއް ޫންނކަން ކަ
 މަރުކަޒަކަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޢައްަޔްނކޮށްފައިވާ އިސް  އެ

އަިދ މިގޮތުން ެއކަމާމެދު ޝަކުވާ އުފުލި ފަރާތާއި އެކަްނ . މީހާއެވެ
ވަނަ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގަިއ  58ނިންމިގޮތް މި ޤާނޫނުގެ 

  .ހިމަންަނވާނެއެވެ
  

ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބާޠިލް ވޯޓުކަމަށް ) ނ(އާއި ) ހ(މާއްާދގެ  މި )ބ(    
ނޑައަޅާފައިވާ ވޯޓުތައް އާިއ ) ނ(ވަނަ މާްއާދގެ  55ނުެގ މި ޤާނޫ ،ކަ

މަރުކަޒެއްގައި ކަންހިނގާގޮތް ބެލުމަށް ތިބި ބަޔަކަށް  ގެ ދަށުން އެ) ރ(
  .ދައްކަްނވާނެެއވެ 

  

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަުކގެ ަވގުތީ 
  ނަތީާޖ ިއޢުލާންުކރުން 

ގައި ބުނެފަިއވާ ގޮތުގެމަިތްނ ) ށ(ވަނަ ާމއްދާގެ  55މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(.57
މާއްދާަގއި ބުނެފައިާވ  އްގެ ނަތީޖާ ޝީޓުގައި އެމަރުކަޒެ ވޯޓުލާ އެ

މަރުކަޒުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ވަގުުތްނ  އެ ،ފަރާތްތަކުން ސޮއިކުރުމަށްފަހު
މަރުކަޒުގައި  ޢާންމުކޮށް ފެންނަގޮތަށް އެ ،މަރުކަޒުގަިއ އިޢުލާންކޮށް އެ

  .ބަހައްޓަންވާނެެއވެ
  

މަރުކަޒެއްގެ ވަގުީތ  އެގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޯވޓުލާ ) ހ(މި މާއްދާގެ  )ށ(    
ލަސްނުކޮށް  ،މަރުކަޒުގައި ޢާންމުކޮށް ިއޢުލާންކުރުމާއެކު ނަތީޖާ އެ

ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތެއްގެމަތިން މާލަޭގިއ  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންުނ ކަ
  .ނަތީޖާ ފޮނުވަންވާނެެއވެ ހުންނަ ވޯޓާބެޭހ މައި މަރުކަޒަށް އެ

  

ވޯުޓ ނަގަން ފެށުމާއި ވޯޓު ނަގައި ިނުމާމ  ،މެ ސަރަޙައްދެއްގައިވޯޓު ނަގާ ކޮން.58 ކަންހިނާގދިޔަ ޮގތުެގ ރިޕޯޓު 
ދެމެދު ކަންތަްއތައް ހިނގާދިަޔގޮތުގެ ރިޕޯޓު ލިޔެ އަނަްނނިވި ހުރިހާ މަޢުލޫމާތު 

އެ ރިޕޯޓު  ،ހިމަނައިގެން އެސަރަޙައްދަކާ ޙަވާލުވެ ހުރި އެންމެ އިސް މީހަކާއި
ސޮއިކުރުމަްށފަހު މާލޭގައި ހްުނަނ އެ ރިޕޯޓު ޗެކްކުރި މީހަކު  ،ލިޔުނު މީހަކާއި

  .ރިޕޯޓު ފޮނުވަންވާނެއެވެ  ވޯޓާބެހޭ މައި މަރުކަޒަށް އެ
  

  .ވޯޓުެނގުން ނިްނމިގަޑި ،ވޯޓޭުދްނ ފެށިވަގުތާއި )ހ(    

ވޯޓު ެނގުމެުގ ކަންތައްތަްއ ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމަށް ޢައްޔަންކޮށްފައިާވ  )ށ(    
އެމީހުންގެ ކާކުަކްނ  ،ހައިސިއްޔަތާއި ،އެޑްރެހާއި  ،މީހުންގެ ނާަމއި

  .އަންގައިދޭ ަރސްމީ ލިޔުމުގެ ނަންބަރާއި ައިދ އެމީހުންގެ ސޮއި

  ).އަންހެން ފިރިހެން ވަކިން ެއނގޭގޮތަށް(ވޯޓު ދިން މީހުންގެ ޢަަދދު  )ނ(    

ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޯވުޓ ) ށ(ވަނަ މާްއދާގެ  45މި ޤާނުޫނގެ  )ރ(    
ހުން ޙާލަތާއި އެމީހުންނަްށ އެހީތެރިވެދިްނ ދިން މީހުްނެގ ޢަދަދާއި އެމީ
  .މީހުންގެ ޢަދަާދއި ތަފްޞީލު
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ވޯޓުލުމަށް ބޭނުންކުރި ވޯޓު ކަރުދާހުގެ ޢަދަދާއި ވޯޓުލުމަްށ ބޭނުންނުކޮްށ  )ބ(    
އަދި އެްއވެސް ސަބަބަކާހުރެ (ބާކީހުރި ވޯޓު ކަރުދާހުގެ ޢަދަދު 
ކަރުދާހުގެ ޢަދަދުވެްސ ހަލާކުވި ވޯޓު ވޯޓުކަރުދާސްކޮޅެއް ހަލާކުވިނަމަ އެ

  ).އެނގޭގޮތަށް

  .ވޯޓުލުމަށް ބޭނުންކުރި ވޯޓުކަރުދާހުގެ ކައުންަޓރ ފޮއިލް ހުރި ޢަދަދު )ޅ(    

  .ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާފައި ހުރި ތަނުގެ ަނމާއި ފުރިހަމަ އެޑްރެސް )ކ(    

އާދަޔާ ޚިލާފު ޙާދިޘާއެްއ އެތަނުގައި ހިނާގފައިވާނަަމ އެ ޙާދިޘާެއއްެގ  )އ(    
  .ފްޞީލުަތ

އެރަށަކުން ުނވަތަ އެސަރަޙައްދަކުން ނުވަަތ އެތަނަކުްނ ވޯޓުދޭން ެއްނެމ  )ވ(    
އަދި  ،ެއޑްރެހާއި ،ނަމާއި) ދެ މީހެއްގެ(މީހެއްގެ  2ފުރަތަމަ ޙާޟިރުވި 

  .ކާކުކަން އަންަގއިދޭ ރަސްމީ ލިޔުމެުގ ނަންބަރު

  .އެީމހުންގެ މަޢުލޫމާތު ،އޮބްޒާވަރުން ިދޔަ ނަމަ )މ(    

  

ޓު ކަރުދާާހއި ާބކީ ހުިރ ވޯ
ތަކެތި ސެިކއުރީިޓ އުަރއަްށ 

ލައި ވޯޓާބެޭހ ަމިއ 
  މަރުކަޒަްށ ފޮުނުވން 

ފޮށްޓެއްގެ ނަީތާޖ  ކޮންމެ ވޯޓުޮފށްޓެއްގެ ވޯޓު ގުނައި ނިމި އެ )ހ(.59
ފޮށްޓަކަްށ  މަރުކަޒެއްގައި އިޢުލާންކޮށް ނިމުުމްނ ލަސްނުކޮށް އެ އެ

ބަންުދކުރުމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިާވ  ވޯޓުަކރުދާްސ ،ލާފައިވާ ޯވޓުކަރުދާސް
  .ސެކިއުރިޓީ އުރައިގައި ބަންުދ ކުރަންވާނެއެވެ 

  

ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ސެކިއުރިޓީ އުރަ ) ހ(މި މާއްާދެގ  )ށ(    
އަންނިަނވި ތަކެތި އެކަމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ  ،ބަންދުކުރުމަށްފަހު

ލަސްނުކޮށް މާލޭގަިއ ސެކިއިުރޓީ އުރައިގައި ބްަނދުކުރުމަށްފަހު އެތަކެތި 
  .ހުންނަ ވޯޓާބެޭހ މައި މަރުކަޒަށް ފޮނުވަންާވެނއެވެ

  .ވޯޓެެނގުމުގައި ބޭނުންކުރި ތަކެިތ.1      

  .ކަރުދާހުގެ ކައްުނޓަރ ފޮއްިލ ބާކީހުރި ވޯޓުކަރުދާހާއި އެ.2      

  . ވޯޓުުގނާފައިވާ ވޯޓުކަރުދާސް.3      

  .ޓަރ ފޮއިްލވޯޓުލުމަށް ބުޭނންކުރި ވޯޓުލާ ކަރުދާހުގެ ކައުން.4      

  .ކަރުދާސް ހަލާކުވެފައިވާ ވޯޓުކަރުދާސް ހުރިނަމަ އެ.5      

  . ވަގުތީ ނަތީޖާ ޝީޓްތައް.6      
  

ވޯޓުލާ މަރުަކޒުތަކުން ވޯޓާބެހޭ ތަކެތި މާލޭގައި ހުންނަ ވޯޓާބެހޭ މަިއ  )ނ(    
މަރުކަޒަށް ފޮނުވާނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ަކނޑައަޅާ މަދުވެގެްނ 

  .ޙަވާލުގައެވެ) ހުންގެިތން މީ(މީހުންގެ  3
  

ގައި ބުނެފައިާވ ) ނ(ވޯޓާބެހޭ ތަކެއްޗާއެކު ފޮނުވާ ލިޔުމުގައި މި މާއްާދގެ  )ރ(    
އަދި ކާކުކްަނ އަންގަިއދޭ ރަސްމީ ލިޔުމުގެ  ،މީހުންގެ ަނާމއި އެޑްރެސް

  .ނަންބަރާއި ައދާކުރާ ވަޒީފާ ބަޔާންކުރަންާވެނއެވެ
  

ތިރީގަިއ  ،ވޯޓާބެހޭ ތަކެތީގެ އިތުރުން ގައި ބުނެފައިވާ) ށ(މާއްދާގެ  މި )ބ(    
  . މިވާތަކެތި މާލޭގައި ހުންނަ ޯވޓާބެހޭ މައި މަރުކަޒަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ
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ވޯޓާބެހޭ ތަކެއްޗާ ޙަވާލުކޮށް ފޮނުވާ މީހުނާްނ އެތަކެތި .1      
  .ޙަވާލުކުރިކަމުގެ ލިޔުން

އަންހްެނ ފިރިހެން ވަކިން (ވޯޓިުދން ީމހުންގެ ލިސްޓް .2      
  ).ތަށްއެނގޭގޮ

ވަނަ މާއްާދގައި ބުނެފައިވާ ކަންހިނގާދިަޔ ގޮތުެގ  58ޤާނޫނުގެ  މި.3      
  .ރިޕޯޓު

  

އިންިތޚާބީ ދާިއާރތަކުގެ  
ވަުގތީ ަނތީޖާ 
  އިޢުލާންކުުރން 

ޤާނޫުނެގ  ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުން ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ސާފުކޮށް އިޢުލާންކުރުމަށްފަހު މި.60
ނަތީޖާ ާމލޭގައި ހުންނަ ވޯޓާބެޭހ  ްނ އެގަިއވާ ގޮތުގެމަތި ) ށ(ވަނަ މްާއދާގެ  57

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަުންނ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގެ  ،މައި މަރުކަޒަށް ފޮނުވުމުން 
ނަތީޖާތަކުގެ މްައޗަށް ބިނާކޮށް އިންތިޚާބީ ދާިއރާތަކުެގ  ވަގުތީ ނަީތާޖ އާއި އެ

  .ވަގުތީ ނަތީޖާ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރަންާވެނއެވެ

  

ޒެޓްގައި ރަސްމީ ނަީތޖާ ގެ 
  ޝާއިޢުކުުރން 

ޯވޓުލުން ބާއްވާ ދުވަހުން  ،އިންތިޚާބްެއގެ އެންމެހައި ނަތީޖާ ސާފުކުރުމަށްފަހު އެ.61
އިންތިޚާބެއްގެ  ތެރޭގައި އެ) ހަތްދުވަހުގެ(ުދވަހުގެ  7ފެށިގެން ގަިނވެގެން 

ރަސްމީ ނަތީޖާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށް ސަރުކާރުގެ 
އިންތިޚާބެއްގައި އިންތިޚާބުިވ  ައިދ އެ. އި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެގެޒެޓްގަ

  .އިޢުލާންަގއި ހާމަކުރަންާވނެއެވެ ފަރާތްތައްވެސް އެ

  

  

  އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާ 

  

ޝަކުވާ ބެލެޭނ ިނޒާމު 
  ޤާިއމުކުރުން 

އިންތިޚާބަކާ ގުޅޭ އެއްވެސް ކަމަކާ ގުޅިގެްނ  އެ ،އިންތިޚާބެއް ހިނގަމުންދާއިރު.62
ވާ ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަާދ ޝަކު

ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭެނ  ގަވާއުިދގައިާވ ގޮތުގެމަތިން ފަސޭހައިން އެ 
ޝަކުވާތައް އަވަހަށް ބަލައި ފިޔަވަޅުއެޅޭނެ ނިޒާމެއް އިެލކްޝަންސް  އަދި އެ

  .ކޮމިޝަނުން ާޤއިމުކުރަންޖެޭހނެއެވެ

  

 ޝަކުވާ ހުަށހެުޅުމގެ ޙަްއޤު

  ލިބިގެްނވާ ފަރާްތތައް 

ވަނަ މްާއދާގެ ދަުށން އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ  62މި ޤާނުޫނގެ .63
  .ޙައްޤު އަނަްނިނވި ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ 

  .އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ލުމުގެ ަޙއްޤު ލިބިފައިވާ ކޮންމެ މީހެއް )ހ(    

  .ޓެއްއިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކޮނެްމ ކެންޑިޑޭ )ށ(    

  .ިސޔާސީ ޕާޓީތައް )ނ(    

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ިއލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންުނ ހުއްދަދީފައިާވ  )ރ(    
  .އިންތިޚާބުގެ އޮބްޒާވަރުނާްނއި އިންތިޚާބު މިޮނޓަރުކުރާ މީހުން



31 

  .އިންތިޚާބާބެހޭ ކަންކަން ހިނަްގއި ބަލަހައްޓަން ތިބޭ މީހުން )ބ(    

  

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިާދއި ުނވަަތ  ނޫނާިއ ނުވަތަ މި މި ޤާ )ހ(.64  މައްސަަލ ހުަށހެުޅން 
ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ  އިންތިޚާބަކާބެހޭ ޚާއްޞަ ޤާނޫނާއި ނުަވތަ އެ އެ

 ،ގަވާއާިދ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ކަމެއް އްެއވެސް ފަރާތަކުން ކޮށްފިނަމަ
ަވނަ މާއާްދގެ ދަުށްނ  62ނުވަތަ ިއންތިޚާބާ ގުޅިގްެނ މި ޤޫާނނެުގ 

ކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެްނ އިލެ
ނުަވަތ  ،ކޮމިޝަނުން ިނންމި ންިނމުމަކެާމުދ ހިތްހަމަނުެޖހޭނަމަ އެ

މައްސަލައަކާމެދު ގޮތެްއ  އެ ،އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ
ނިންމަިއދުިންނ އެދި އެފަރާތަކުން ދިވެހިރްާއޖޭގެ ހައިކޯޓަްށ 

  .ނެއެވެ ހުށަހެޅިދާ

ގެ ދަށުްނ ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ޙަްއުޤ ) ހ(މި މާްއދާގެ  )ށ(    
ަވނަ މާއްދާގަިއ ބުެނފައިވާ ކޮންެމ ފަރާތަކަށްވެސް  63މި ޤާނޫނުެގ 
ޤާނުޫނގެ ދަުށްނ  މި ޤާޫނނާއި ނުވަަތ މި ،އެހެންނަމަެވސް. ލިބިގެންވެއެވެ 

ޚާއްޞަ ޤާނޫނާއި ނުަވަތ  އިންތިޚާބަކާބެހޭ  ހަދާ ގަވާއިާދ ނުވަތަ އެ
ޤާނޫުނގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިާދ ޚިލާފަށް ޖިނާއީ ުކށެއް އެއްވެްސ  އެ

ފަރާތަކުން ކޮށްފި ކަމުގެ މްައސަލަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މެުދވެރިކޮްށ 
ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ިލބިގެންވަނީ އިލެކްޝަންސް 

  .ކޮމިޝަނަށެވެ

ގެ ދަށުން ހައިކޯޓަށް މައްސަލައެއް ) ށ(ނުވަތަ ) ހ( މި މާއާްދގެ )ނ(    
އިންތިޚާބެއްގެ ރަސީްމ  ތަފްޞީލާއި ހެއްކާއެކު އެ  ،ހުށަހަޅާނަމަ ސަބަބާއި

ދަުވހުގެ ތެރޭގަިއ ) ސާދަ( 14ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރާތާ ގިަނވެގެން 
  .މައްސަލައެއް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް އެ

  

އިންތިޚާބެއްެގ ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ޤޫާނނުގައިވާ ގޮތުގަެމތިްނ  )ހ(.65  ބާޠިލުުކރުން އިންިތޚާބު 
ވަނަ މާްއދާގައި ބުނެފައިާވ  64މި ޤާނޫނުގެ  ،އިޢުލާންކޮށްފައިވަނިކޮށް

ގޮތުގެމަިތްނ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއްގައި ތިރީގައިމިާވ 
ޓުލާ ސަރަޙައްދެއްެގ ވޯ  ،ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން ސަބަބެއް މެދުވެިރެވގެން

އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއަށް ެއކަށީގެންނުވާ އަސަރެއް ފޯރާފައިވާކަމަށް 
އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާައްށ  ،ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެ

ނޑައަޅައިފިނަމަ  ،ބަދަލު އަތުވެދާނެކަމަްށ ޝަރީޢަތުން ކަ
އަލުން އިންތިޚާުބ  ،އެސަރަޙައްދެއްގެ އިންތިޚާބު ބާޠިލުކޮށް

  .ބާއްވަންވާނެއެވެ 
  

  .އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި އެކަށީގެނުްނވާ ނުފޫޒެްއ ފޯރުވުން.1      

ވަކި މީހަކަށް ނުވަތަ ވަކި ބަޔަކަށް  ،އިންތިޚާބީ ޙައްޤެއްގެ ފައިދާ.2      
  .ލެންބުމަށްޓަކަިއ ރިޝްވަތު ދިނުން
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އި ނުވަަތ ޤާނުޫނގެ ދަށްުނ ހަދާ ގަވާއިދާ  މި ޤާނޫނާއި ނުވަތަ މި.3      
ޤާނުޫނގެ ަދުށްނ  އިންތިޚާބަކާބެހޭ ޚާއްޞަ ޤާނޫނާއި ނުަވތަ އެ އެ

 .ހަދާ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުން
  

ަވނަ މާއްާދގެ ދަށުން ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާ  64މި ޤާނޫނުެގ  )ށ(    
އިްނތިޚާބެއްގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރާާތ  އެ ،މައްސަލައަކާމެދު
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހައިކޯޓުން ގޮތެްއ ) ރީސްތި( 30ގިނަެވގެން 

ނޑައަޅަންވާނެއެވެ   .ކަ

  

ރަސްމީ އިްނތިޚާީބ 
  އޭެޖންޓުގެ ޒިްނމާ 

 ،ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އްިނތިޚާބާގުޅޭ މާލީ އެންމެހައި ކަންކަން ބަަލހައްޓައި.66
 އެކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ިމ ޤޫާނނުގައިާވ ގޮތުެގމަތިން ރިޕޯޓު ކުރުމަކީ މި ޤާނޫުނގެ 

 .ދަށުން އެ ކްެނޑިޑޭޓަކު ޢައްޔަންކުރާ ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓުގެ ިޒްނާމއެކެވެ

  

  ފައިސާއާއި މާލީކަންކަން 

  

އިންިތޚާބަްށ ޚާްއޞަ ބޭންކް 
  އެކައުންޓް 

ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އިންތިޚާބާގުޅޭ އެންމެހައި ޚަރަދުތައް ކުރުމަށްޓަކަިއ  )ހ(.67
ދިވެިހރާއްޖޭގައި ހިންގާ ބޭންކެްއގަިއ  އެކަމަށް ޚާއްޞަކުރާ އެކައުންޓެއް

  .ކޮންމެ ކެންޑިޭޑޓެއްގެ ނަމުގަިއ ހުޅުވަންވާނެެއވެ
  

ކޮންމެ ކެންިޑޑޭޓަކުވެސް އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކުރާ އެްނމެހައި ޚަރަދެްއ  )ށ(    
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެކައުންްޓ ) ހ(ކުރަންވާނީ މި މާއްދާގެ 

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ލިބޭ  ކަށް އެ އަދި އެކެންޑިޑޭޓަ. މެދުވެރިކޮށެވެ 
  .އެންމެހައި ފައިސާގެ އެހީވެސް ޖަމާކުރަންާވީނ އެ އެކައުންަޓށެވެ

  

ކެންޑިޑޭޓަށް ލިބޭ އެހީާއއި 
 ،ފައިސާ ބަަލިއގަުތމާއި

  ޚަރުދަކުުރން 

އިންތިޚާބާ ގުިޅގެން ެކންޑިޑޭޓަކަށް ލިބޭ މާލީ އެހީ ބަލައިގްަނންަނާވީނ  )ހ(.68
ކެންޑިޑޭޓުގެ ރަސްމީ އިންތިޚާީބ  ޓަކު ނުވަތަ އެހަމައެކަނި އެ ކެންޑިޑޭ

  .އޭޖެންެޓވެ

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކެންޑިޑޭޓަކު ކުރާ އެންމެހައި ޚަަރދުތަކަށް ފައިސާ  )ށ(    
ކެންޑިޑޭޓަކު  ދައްކައި ނުަވތަ އަގު ދަްއކައި ނުވަތަ ޚަރަދުކުރާނީ އެ

  .ކެްނޑިޑޭޓުގެ ރަސްމީ އްިނތިޚާބީ އޭޖެންެޓވެ ނުވަތަ އެ

  

އިންިތޚާބާ ގުިޅެގން ކުާރ 
ޚަރަދުތަކެުގ ެއްނމެ މަތީ 

  ޢަދަދު 

ކެންޑިޑޭަޓުކ  އެ ،އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކެންޑިޑޭޓަކު ޚަރަދުކުރަންވާނީ.69
ކުރިމަތިލާފައިވާ އިންތިޚާބީ ދާއިރާއެއްގަިއ ވޯޓު ދުިނުމގެ ޙައްޤު ލިބިގެްނާވ 

ބުކުރުމުްނ ރުފިޔާގެ މަގުްނ ހިސާ) ފަނަރަސަތޭކަ( 1500ކޮންމެ މީހަަކށް 
  .ނުކްުނނަ ފައިސާގެ ޢަދަދަށްވުރެ އިތުރުނުާވނެ ޢަދަދަކަށެވެ 
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ބައެްއ ފަރާްތތަކުން ދޭ ެއީހ 
  ޤަބޫލު ުނކުުރން 

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކެންޑިޑޭަޓކު ޚަރަދުކުރުމަށްޓަކައި ނުވަަތ ބޭނުންކުރުމަްށޓަކަިއ .70
ކްެނޑިޑޭޓަކު އެއްވެސް  ،އަނަްނނިިވ ފަރާތްތަކުން ޭދ ފައިސާ ނުވަތަ ތަކެތި

ކެންޑިޑޭޓެއްެގ ފަރާތުން އެހެން މީހަކުވިޔަސް ބޭނުންކޮށްެގްނ  ނުވަތަ އެ
  .ނުވާނެއެވެ

ބިދޭސީ އިދާރާތަކުން އެހީެގ  ،ބިދޭސީ ފަރާތްތަކާއި ،ބިދޭސީންނާއި )ހ(    
  .ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ ނުވަތަ ތަކެތި

ގެ ގޮުތަގިއ ބިދޭސީ ސަރުކާރަކުން ނަުވތަ  ބިދޭސީ ޖަމާޢަތަކުްނ އެހީ )ށ(    
  .ދޭ ފައިސާ ނުވަތަ ތަކެިތ

 .ބައިނަލްއަޤްވާީމ ޖަމާޢަތްތަކުން އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ ނުވަތަ ތަކެތި )ނ(    

ނަންހާމަކުރުމަްށ ބޭނުން ނުާވ ފަރާތަކުން އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިާސ  )ރ(    
  .ނުވަތަ ތަކެތި

 ،ދޭ ފައިސާ ފިޔަވައި ޤާނޫނީ ގޮތުްނ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދައުަލތުން )ބ(    
  .ދައުލަތުގެ އިާދރާއަކުން އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ ނުވަތަ ތަކެތި

ސަރުކާރުގެ ޙިއްޞާއެއް ހިމެނިގެންވާ އެއްވެސް ކުންފުންޏަކުން ނުވަަތ  )ޅ(    
  .ތަނަކުން ދޭ ަފއިސާ ނުވަތަ ތަކެތި

  

ފައިސާ ހޯުދމަްށ ނުފޫޒު 
  ނުފޯުރވުން 

ްނޑިޑޭޓަކު ޚަރަދުކުރުމަށްަޓކައި ނުވަަތ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކެ )ހ(.71
 ،ބޭނުންކުރުމަށްަޓކައި ފައިސާ ނުވަތަ ތަކެތި ހޯދުމަށްަޓކައި

ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ފަރާތުން ކުާރ  އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ
އެއްެވސް ީމހަކަށް ނުވަތަ ފަރާތަކަށް އެއްވެސް  ،މަސައްކަތްތަކުގައި

ނުަވަތ  ،ނުވަތަ ނުފޫޒެއް ފޯރުވައިގެން ބާވަތެއްގެ ބެާރއް ބޭނުންކޮށްގެން
  .ބިރެއްދައްކައިގެން ނުވާނެެއވެ

  

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކެންޑިޑޭޓަކު ޚަރަދުކުރުމަށްަޓކައި ނުވަަތ  )ށ(    
 ،ބޭނުންކުރުމަށްަޓކައި ފައިސާ ނުވަތަ ތަކެތި ހޯދުމަށްަޓކައި

ާރ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ފަރާތުން ކު  އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ
ަވކިމީހަކަށް ޚާއްޞަ އިމްތިޔާޒުތަކެްއ  ،މަސައްކަތްތަކުގައި
ނުވަތަ ޒާތީ ފައިދާތަކެއް ހޯދައޭިދނެކަމެުގ ހުށަހެޅުމެއް  ،ހޯދައިދޭނެކަުމގެ 

  .ހުށަހަޅައިގެންނުވާނެއެވެ 

  

އަމިއްަލ ފަުރުދްނނާިއ 
 ޤާނޫނީ ޝަްޚުޞން ދޭ އެހީ 

ށްަޓކައި ނުވަަތ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކެންޑިޑޭޓަކު ޚަރަދުކުރުމަ )ހ(.72
ވަަނ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފަިއާވ  70ބޭނުންކުރުމަށްަޓކައި މި ޤާނޫނުގެ 

ފަރާތްތައް ފިޔަވައި އަމިއްލަ ފަރުުދްނގެ އަުތންނާިއ ޤާޫނީނ 
ގޮތުެގމަތިން ކޮްނެމ  ޝަޚްޞުތަކުގެ ފަރާތުން މި ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ

އަދި ިމގޮުތެގ . ވެކެންޑިޑޭޓަކަށްވެސް ފައިސާ ނުވަތަ ތަކެތި ހޯދިދާނެއެ
މަތިން އެިއން ފަރާތަކުން ދަރަންޏަށްެވސް ފައިސާ ނުވަތަ ަތކެތި 

  .ހޯދިދާނެއެވެ
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އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކެންޑިޑޭޓަކު ޚަރަދުކުރުމަށްަޓކައި ނުވަަތ  )ށ(    
ަވަނ  69މި ޤާނޫނުެގ  ،ބޭނުންކުރުމަށްަޓކައި ވަކި ފަރުދަކުދޭ ފިައސާ

ސުމެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް (  %0.5ދުަދގެ މާއްާދގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަ 
އަދި ިއްނތިޚާބާ ގުޅިެގްނ . އަށްވުރެ އިތުރުވެގެން ނުވާނެެއވެ) އިންސައްތަ

ކެންޑިޑޭޓަކު ޚަރަދުކުރުމަށްަޓކައި ނުވަތަ ބޭނުންކުރުމަށްަޓކައި ޤޫާނީނ 
ވަނަ މާްއދާަގިއ  69މި ޤޫާނނެުގ  ،ޝަޚްޞަކު ދޭ ފައިސާ
އަށްވުރެ އިތުރެުވެގްނ ) ދޭއް އިންސައްތަ( 2%ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަދަދުެގ 

  .ނުވާނެއެވެ

ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ލިބޭ އެންމެހައި ފައިސާ ) ށ(އާއި ) ހ(މި މާއްާދގެ  )ނ(    
 ލިބުނުގޮތާއި ލިބުނު ޢަަދދެުގ ރެކޯޑުތައް ،ލިބުނު ފަރާތާއި

  .އެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެްނޓް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ 

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކެންޑިޑޭޓަކު ޚަރަދުކުރުމަށްަޓކައި ނުވަަތ  )ރ(    
 ބޭނުންކުރުމަށްަޓކައި މި ޤާނޫނުގެ ދަށްުނ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ދޭ 

ފައިސާއެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ދިން ފަރާތް ސިއްރުކޮށްގެން ނުަވތަ 
  .އޮޅުވާލައިގެން ނުާވނެއެވެ

  

އިންިތޚާބާުގޅޭ މާީލ 
ޫލމާތު ކަންކަމާބެހޭ މަޢު

އިލެކްޝްަނސް ޮކމިޝަނަށް 
  ހުށަހެުޅން 

ކޮންމެ ެކންޑިޑޭޓެއްގެ އިންތިޚާބާގުޅޭ މާލީ ކަންކަމާބެހޭ ގޮތުން ައނަްނނިިވ  )ހ(.73
މަޢުލޫމާތާއި ތަކެތި ހިމޭެނ ގޮތުގެމަތިން ރިޕޯޓްެއ ތައްޔާރުކޮށް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ ) ތިރީސް( 30އިންތިޚާބު ބާއްވާ ތާރީޚްުނ ފެށިގެން  އެ
  .ކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެއިެލ

  .އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކެންޑިޑޭުޓކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ ތްަފޞީލު.1      

އިންތިޚާބުގަިއ ކެންޑިޑޭޓަށް ތާއީދު ހޯދުމަށްޓަކައި ކޮށްފައިވާ .2      
  .ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްޞީލު ޚަރަދުތައް ވަކިން އެނގޭގޮތަްށ އެ

  .ކުރުމަށްަޓކައި ފައިސާ ހޯދިގޮތުގެ ތަފްޞީުލއިންތިޚާބަށް ޚަރަދު .3      

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކެންޑިޑޭޓަކު ޚަރަުދކުރުމަށްޓަކައި ނުަވަތ .4      
ބޭނުންކުރުމަށްަޓކައި ފައިސާ އާއި ތަކެތި ދިން ފަރާތްތަކާއި 

  .ެއފަރާތްތަކުން ދިން މްިނވަރުެގ ތަފްޞީލު

ފައިވާ އިްނތިޚާބުެގ ަވނަ މާްއދާގެ ދަށުން ުހޅުވާ 67މި ޤާނޫނުގެ .5      
ބޭންކް އެކައްުނޓުން ކޮށްފައިާވ އެންމެހައި ުމޢާމަލާތްތައް އަންގަިއޭދ 

  .ބޭންކް އެކައުްނޓްގެ ސްޓޭޓަްމންޓް
  

ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތާއި ތަކެއްޗަކީ ޞައްޙަ ) ހ(މި މާއްދާގެ  )ށ(    
ތަކާގުޅޭ މަޢުލޫމާ މަޢުލޫމާތާއި ތަކެތި ކަމަށް އަންގަިއިދުނމަށްޓަކައި އެ 

ބިލް އަދި މިފަދަ އެންމެހިައ ލިޔެކިޔުމާއި  ،އްިނވޮއިްސ ،ފައިސާގެ ރަސީދު
ެގ ދަށްުނ ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތާއި ތަކެއްޗާއެުކ ) ހ(ތަކެތި މި މާއްދާގެ 

  .ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ 
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ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތާއި ތަކެއްޗަކީ ޞައްޙަ ) ހ(މި މާއްދާގެ  )ނ(    
ތި ކަމަށް އެނގޭގޮަތށް ތައްޔާރުކޮށްފައާިވ އިޤްރާރުގަިއ މަޢުލޫމާތާއި ަތކެ
ކެންޑިޑޭޓުގެ ރަސްމީ އިންތިޚާބީ ޭއޖެންޓް ސޮއިޮކްށ  ކެންޑިޑޭޓާއި އެ

ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ) ހ(އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް މި މާއްދާެގ 
  .މަޢުލޫމާތާއި ަތކެއްޗާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ންކޮށްފައިވާ ަމޢުލޫމާތާއި ތަކެތި ޢާންމުކޮްށ ގައި ބަޔާ) ހ(މި މްާއދާގެ  )ރ(    
  .ބެލޭނެ ނިޒާމެްއ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސަންާވނެއެވެ

  

  

  އިންތިޚާބާބެހޭ ކުށާއި އަދަބު 

  

ތިރީގައިިމވާ ކަންކަމުންކުެރ  ،އެއްވެސް އިންތިޚާބެއްެގ ތެރޭގައި )ހ(.74  ކުށާއި އަދަބު 
 .ކީ ކުށެކެވެކަމެއްކުރުމަކީ ނުވަތަ ކުރަން އުޅުމަ

  

  .އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޮގތުން ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދުިނން .1      

ކޮމިޝަނުްނ  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ އެ .2      
ވޯޓު ެނގުުމެގ ކަންތައްތަްއ ހިންގުމާ ަޙވާލުކޮށްފައިވާ އެއްވެްސ 

ން ފޮނުާވ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކު ،މީހަކު
ނުވަތަ އެިލޔުމަކާމެދު ގަވާއިުދްނ  ،ލިޔުމެއް ނައްތާލުން

ނުވަތަ އެިލޔުމަކާމެުދ  ،ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތަކަށް ޢަމަލުނުކުރުން
  .އެއްވެސް ގޮތަކުން އިހުމާލުވުން

ުނވަތަ ޤާނޫނީގޮތުން ހުއްދަ ލިބިފައިުނާވ  ،ވޯޓު ކަރުދާސް ވިއްކުން .3      
  .ދާސް ދޫކުރުްނ ނުވަތަ ދިނުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ވޯޓުކަރު

އިންތިޚާބެއްގަިއ ވޯޓު ދިނުުމގެ އެ ބުރެއްގައި އެއްފަހަރަށްވުެރ  .4      
  .ގިނަފަހަރު ވޯޓުލުން

ޤާނޫނީގޮތުން ހުއްދަ ވޯޓުކަރުދާސް ނޫން ެއހެން އެއްވެސް އެއްޗެްއ  .5      
  .ވޯޓުފޮށްޓަށްލުން

ކަރުދާސް ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދްުނ ބޭރަށް ޤާނާޫނ ޚިލާފަށް ވޯޓު  .6      
  .ގްެނދިއުން 

ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ގޮތެއްގެމަތިން މެނުވީ ިއްނތިޚާބުގަިއ  .7      
ބޭނުންކުރުމަްށ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވޯޓުކަރުދާސް ޕެކެޓެއް ނުަވަތ 

 ،ނުވަތަ މިނޫްނވެސް އެއްޗެއް ހުޅުވައި ،ވޯޓުކަރުދާސް ފޮތެއް
ނޑައި  އެިއން  ،ވޯޓުފޮށްޓެއް ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީ އުރައެއް ކަ

. ނުވަތަ މިިއްނ އެއްޗެއް ހަލާކުކުރުން. ވޯޓުކަރުދާސް ނަގައި ބެލުން

 .ނުވަތަ މިއިން އެއްޗަކަށް ގެއްލުން ިދނުން
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އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންެގ ހުއްދަނެިތ ވޯޓުކަރުާދސް ނުވަަތ  .8      
ވޯޓުކަރުދާހުގެ ގޮތުގައި އިންތިޚާބުގައި ބޭންުނކުރެވިދާނެަފދަ އެއްޗެްއ 

 .އުފެއްދުން
  

 .ޓިުދނުމުގެ ޙައްޤުނެތި އެއްެވސް އިންތިޚާބެއްގައި ވޯޓުލުން ވޯ .9      
  

އިންތިޚާބުގަިއ ވޯޓުކަރުދާސް ހުންނާނެ ގޮތާމެދު އިެލކްޝަންސް  .10      
އެއްވެސް ފަރާތަކުން އިޢްލާނެްއ ނުވަަތ  ،ކޮމިޝަން ފިޔަވައި

 .އެއްވެސް ބާވެަތއްގެ އިޝްތިހާރެއްކުރުން
  

 ،ކުރާ މަޢުލޫމާތު ނެގުމުގައި ޤާނޫނީގޮތުްނ ބެލެހެއްޓުްނ ލާޒިމް .11      
 .އެނިގހުރެ ދޮގު ނުވަތަ ފުރިހަމަނޫން ަމޢުލޫމާތު ނެގުން

  

ނުވަތަ ވޯޓިުދނުމަްށ  ،ވޯޓިުދނުމަށް އެއްވެސް މީހަކަށް ދަތިކުރުން .12      
 .އެއްވެސް މީހަކަށް ހުރަސްއެޅުން

  

ނުަވަތ  ،ޞައްޙަ ވޯޓެއް ބާޠިލް ވޯޓަކަށް ގުނުން ،ޤަޞްދުގައި .13      
ބާޠިލް  ،ނުވަތަ ޤަޞްދުގައި ،އް ނުގަުނއި ޫދކޮށްލުންޞައްޙަ ވޯޓެ

 ،ނުވަތަ ޤަޞްދުގައި ،ވޯޓެއް ޞައްޙަ ޯވޓަކަށް ގުނުން
އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ދީފައިވާ ވޯޓު އަނެއް ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ނަމުަގިއ 

 .ގުުނން
  

ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދުގައި ިއލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން  .14      
އް ބެލެހެއްޓުމާ ޙަވާލުވެ ތިބޭ މީހުންެގ ވޯޓުުގނުމުގެ ކަންތައްތަ

މި ޤާނޫާނ ނުވަަތ  ،ނުވަަތ އެނޫން މީހަކުނަަމެވސް ،ތެރެއިން މީހަކު
ނުވަަތ . މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފުކަމެއް ކުރުން
ނުވަތަ . އެފަދަ ޢަމަލެއް ކުރުމަށް އެއްވެސް މާނައެްއގައި އެހީވުން

ރުމުަގއި އިހުމާލުވުުމގެ ސަބަބުން އެފަަދ އެމީހެއްގެ ާވިޖބު އަދާކު
 .ޢަމަލެއް ހިނގުމަށް މަގުފަހިވުން

 

  

އެހެން މީހެއްގެ ނަމުަގިއ  ،އިންތިޚާބުގަިއ އެއްވެސް މީހަކު .15      
 . ވޯޓުލުން

  

ވަނަ ާމއްދާގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ޮގތުގެމަިތްނ  53މި ޤާނޫނުގެ  .16      
ޞްދުގައި ނުވަަތ ވޯޓުފޮށި ބަންދުކުރުމާ ހަވާލުވެހުރި މީހަކު ޤަ 
ނުވަތަ ޯވޓުނަަގްނ  ،އޭނާގެ އިހުމާުލން ވޯޓުފޮށި ބަނުްދނުކޮށް ހުރުން
ނުވަތަ ވޯޓުުގަންނ  ،ފެށުމާއި ވޯޓުނެގުން ިންނމުާމ ދެމެދުގައި

ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތުގެ ކުރިން ވޯޓުފޮށި ހުޅުވައި ވޯޓުތައް ބަލައި 
 .ން ުނވަތަ ވޯޓު ބަދަލުކޮށް އުނިއިތުރުކޮށް ހެދު ،ހެދުން

  

ވަަނ މާއްދާގަިއ ބުނެފައިވާގޮތާ ޚިލާފަށް  52މި ޤާނުޫނެގ  .17      
 .ވޯޓެުނގުން ހުްއޓާލުން
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ވަަނ މާއްދާގަިއާވ ގޮތުގެމަތްިނ ވޯޓުލާ  39މި ޤާނޫނުެގ  .18      
ސަރަޙައްދުގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓްގަިއާވ 

 ،ދަލުކޮށްނަންތަކުގެ ތެރެއިން ަނމެްއ މި ޤާނޫާނ ޚިލާފަށް ބަ 
  .ލިސްޓަށް އުނިއިތުރު ގަެނުއން އެ
  

ވަނަ ާމއްދާަގިއ  69އިންތިޚާބާ ުގޅިގެން މި ޤާނުޫނގެ  .19      
  .ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް  ޚަރަދުކުރުން

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ) ށ(ވަަނ މާއްދާގެ  72މި ޤާނުޫނެގ  .20      
  .ބަލައިގަތުން ޢަދަދަށްވުރެ ިއތުރަށް ފައިސާ ދުިނން ުނވަތަ

  

ގައި ބުނެފައިވާފަދަ ޢަމަލެއް ކުރުމުގެ ސަބަބުްނ ) ހ(މި މާްއދާގެ  )ށ(    
އެމީހަކު ކުރި ޢަމަލެއްގެ ކުޑަބޮޑުމިނަްށ  ،ކުށްވެރިވެއްޖެ މީހެއްގެ އަދަަބކީ

އަހަރު ދުަވހާ ) ހަތަރު( 4ދުވަހާއި ) އެއް ައހަރު(ައހަރު  1 ،ބަލައި
) ބާރަހާސް( 12,000.00ނުަވތަ  ،ންދެެމދުގެ މުްއދަތަކަށް ޖަލަށްލު

ރުފިޔާއާ ދެމެުދެގ ) ސާޅީސް އަށްހާސް( 48,000.00ރުފިޔާއާއި 
  .ޢަދަދަކުން ޫޖިރމަނާކުރުމެވެ

  

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުްނ  ،މި މާްއދާގެ ދަށުން ކުށްެވރިވި މީހަކީ )ނ(    
 ،އިންތިޚާބާބެހޭ ކަމެއް ހަވާލުކޮށްފައިވާހުރި މީހަކު ކަމުގައިވަާނމަ 

 ގެ ދަށުން ަކނަޑއެޅޭ އަދަބުގެ އިުތަރށް ) ށ(މި މާއްދާެގ 

ދެމެުދެގ ) އެއް އަހަރާ(އަހަރާ  1) ހަމަސް ދުވަހާއި(މަސްދުވަހާއި  6
 6,000.00ނުވަަތ އެފަދަ މީހަކު . މުއްދަތަކަށް  ޖަލަށްލެވޭނެއެވެ

ރުފިޔާއާ ދެމެުދެގ ) ބާރަ ހާސް( 12,000.00ރުފިޔާއާއި ) ހަ ހާސް(
  .ޢަދަދަކުން ޫޖިރމަނާކުރެވޭނެއެވެ

  

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސިއްރުކުރި މީހެއްެގ  )ރ(    
ުނަވަތ  ،ޖަލަށްލުން) ތިން މަސްދުވަހަށް(މަސްދުވަހަށް  3އަދަބަކީ 
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމާަނކުރުމެވެ) ތިންހާސް( 3,000.00

  

 ،މާއްދާގައި ބަޔްާނކޮށްފައިވާ ކުށްތައް ފިޔަވައި 74ުނެގ މި ޤާނޫ )ހ(.75  އިތުރު ކުށް 
މި ޤޫާނނުގިައ ނުވަތަ ިއްނތިޚާބަކާބެހޭ ޙާއްޞަ ޤާނެޫނއްގައި ކޮށްގެްނ 
 ،ނުވާނެކަމަށް ުބނެފައިވާ ކަމްެއ ނުވަތަ ކުރުންަމނާ ކަމެއް ކޮށްފި މީހަކު

ނޑައެޅިފައިވާ ކަމެއް އެނޫން ގޮތަަކްށ  ނުވަތަ ވަކިޮގތަކަށް ކުރުމަށް ކަ
  .ކުށްވެރިވާނެއެވެ  ،ނުވަތަ ކުރަން އުޅެފި މީހަކު ،ކޮށްފިމީހަކު

  

އެމީހަކު  ،ގެ ދަށުން ކުށްވެރިވެއްޖެ މީހެއްގެ އަދަބަކީ) ހ(މި މާއްދާގެ  )ށ(    
) ހަ މަސްދުވަހާއި (މަސްދުވަހާއި  6 ،ކުރި ކުށެއްގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި

 ،ށް ޖަލަށްލުން ދެމުެދގެ މުއްދަތަކަ ) ދެ އަހަރާ(އަހަރާ  2
 24,000.00ރުފިޔާއާއި ) ހަހާސް( 6,000.00ނުވަތަ 

  .ދަދަކުން ޖޫރިމަނާުކރުމެވެޢަރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ) ސައްވީސްހާސް (
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 އެހެނިހެން ކަންކަން 

  

ޤާނޫނު ިހންގުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދައި ހިންާގީނ  މި )ހ(.76  ގަާވއިދު ަހދިައ ިހންުގން 
ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށ  އަދި މި . ސް ކޮމިޝަނުންނެވެއިލެކްޝަން

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ) ހަ މަސް(މަސް   6ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަެވެގްނ 
  .ޢާންމުކޮށް އިޢްލާންކުރަންވާެނއެވެ ،ގަވާއިދުތަްއ ހަދައި އެ
  

ގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދަކަްށ އުނި އިތުރު ) ހ(މި މާއްދާގެ  )ށ(    
މާއްާދގައި ބުނާ މުއްދަތުގެ ފަހުން މި ޤާނޫނުެގ  ުނވަތަ އެ ގެނަުއމަށް

ދަށުން އިުތރު ގަވާއިދެްއ ހަދަްނ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުްނ 
ގަވާއިދްެއ ހެދުމަކަށް މި މާއްާދގެ  ބޭނުްނވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެ

  .ހުރަހެއް ނާޅައެވެ) ހ(
  

 ނޫނުއަސާީސގެ ޤާ ،ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް) ހ(މި މާއްާދގެ  )ނ(    

 ަވނަ މާއާްދގެ ދަށުން އުފައްާދ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް 276

އެ ކޮމިޝަނުގެ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކަިއ 
މާއްދާެގ  މި ޤާނޫނުެގ ދަށްުނ ހަދަންޖެހޭ ގަވާިއދެއް ހެދުމަކަށް މި

  .ހުރަހެއް ނާޅައެވެ) ހ(

  

ޤާނޫަނށް ޢަަމލުކުރަން 
  ށުން ފެ

ތަޞްދީޤުކޮށް  ،ޤާނޫނު ފާސްވެ މި ،މި ޤާނޫނަްށ ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ.77
  .ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގްެނނެވެ

  

ޢާްނުމ ( 5/81ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،މި ޤާނޫނަްށ ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން.78  އުވާެލވޭ ޤާނޫނު 
  .ުއވުީނެއވެ) އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު

  

ތަކާިއ ޢިބާާރތްތަކެުގ ލަފުޒު
  މާނަ 

ނޑައެޅިގެން އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާ  )ހ(.79 މި ޤާނޫުނގައި ކަ
  :ހިނދަކު

  

ކަމަުގއި  ]ކޮމިޝަން[ނުވަަތ  ]އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން[
ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުައސާސީގެ ދަށްުނ  ،ބުނެފައިއެވަނީ

  .ށެވެއުފައްދާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަ
  

ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކުެގ  ،ކަމުގައި ބުނެފައިެއވަނީ ]އިންތިޚާބު[
ދަށުން އިލްެކޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހިންގައި ބަލަހައްޓަންޖެހޭ އެންމެަހިއ 

  .އިންތިޚާބުތަކަށެވެ
  

އިންތިޚާބެއްގައި ވޯޓުލުްނ  އެ ،ކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ ]ވޯޓުލާ މަރުކަޒު[
އްދެއްގައި ޯވޓުލުމުގެ ކަންތައްަތއް ހިންގުމަްށ ބާއްވާ ކޮނެްމ ސަރަޙަ
ނޑައަޅާފައިވާ ތަނަށެވެ   .  ކަ
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އެ އިންތިޚާބެއްގަިއ  ،ކަމުގައި ބުނެފިައއެވަނީ ]ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު[
 100ވޯޓުލާން ބަހައްޓާފައިވާ ކޮންމެ ވޯޓުޮފށްޓަކުން ފެށިގެން 

 ،މަގުތަކާއި  ،ފޫޓުގެ ެތރޭގައި ހިމެނިގްެނވާ ގޯތިގެދޮާރއި) އެއްސަތޭކަ(
ނޑު ފަދަ ތަންަތން  ،ހުސްބިންތަކާއި ،ގޯޅިތައް ފިޔަވައި ޕާކުތަކާއި ބޯޅަދަ
  .ހިމެނިގެންވާ ސަރަޙައްދަށެވެ

  

ވޯުޓ ކަރުދާހުގަިއ  ،ކަމުގަިއ ބުނެފައިއެވަނީ ]ވޯޓިންގ ޫބތު[
ނޑައަޅާފައިވާ ތަނަށެވެ   .ފާހަގަޖެހުމަށް ކަ

  

ކަމަުގިއ  ]ބޭ މީހުންވޯޓު ނެގުމާބެހޭ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަން ތި[
 ،އިންތިޚާބުތަކުގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ވޯޓު ނެުގމާއި ،ބުނެފައިއެވަނީ

ވޯޓު ުގނާުމބެހޭ އެންެމހައި ކަންތައްތައް ބަލެހެއްޓުމަށް ތިޭބ 
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންގެ މުވަްއޒަފުން ނުަވތަ އެކަމަށް 

  .އެކޮމިޝަނުން ޢައްޔަންކޮށްފައި ތިބޭ މީހުންނަށެވެ
  

ިދވެިހ  ،ކަމުގައި ުބނެފައިއެވަނީ ]ކާކުކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުން[
އަިދ  ،ދިވެހި ޕާސްޕޯޓާއި ،ރައްޔިތެއްކަން އަންގިައޭދ ކާޑާއި

ދިވެހިރާއްޭޖްނ ދޫކޮށްފައިވާ އުޅަނުދ ފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް 
  .ކަށެވެކާޑުގެ ތެރެއިން އެލިޔުމެއްގެ މުއްދަތު ހަމަެވފައިނުވާ ލިޔުްނތަ

  

ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ހިްނަގިއ  ،ކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ  ]ޕާޓީ ސިޔާސީ[
ބެލެހެއްޓުމާ ގޫޅޭ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރާ ޤާނޫާނ 
ނުވަތަ ަގވާއިދާ އެއްގޮްތާވ ގޮތުގެމަިތްނ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކޮްނމެ 

  .ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށެވެ
  

ވާ އެކިއެކި ކަންތައްތައް ކުރުމަށާއި ތަކެިތ ޤާނޫުނގައި ބުނެފައި މި )ށ(    
ހުށަހެޅުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަުތ ގުނުމަުގއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަްއ 

  .ހިމެނޭނެއެވެ
  

ނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވަތަ ދޭަހ  )ނ(     މި ޤާނޫނުގަިއ ކަ
ނަުވތަ ޢިބާރާތްތައް  ނުވާހާ ހިނަދުކ މުފްރަދުކޮށް ގެނެސްފައިވާ ލަފްޒުތައް

އެ ލަފުޒުތަކުގެ ނުވަތަ ޢިބާރާތްތަކުގެ ޖަމްޢު މާނިައގައި އިަދ ަޖމްޢުކޮްށ 
ގެނެސްފައިވާ ލަފުޒުތައް ނުވަތަ ޢިބާރާތްތައް އެ ލަފުޒުތަކުގެ ނުަވތަ 

  .ޢިބާރާތްތަކުގެ މުފްރަދު ާމނިައގައި ބޭނުންކެުރވޭނެއެވެ 
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  ީކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާނ
 ވެ.އެބުރާސްފަތި ދުވަހު

 ާގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ށް ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝ 
ރު ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތަކީ، ކުރީ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދު

ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަށް ގެ ކުރިންނެވެ. އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާ 12:00
ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެފަހު ވަގުތަކީ، ހިނގަމުންދާ ހަފުތާގެ  ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް

 ގެ ކުރިންނެވެ. 12:00އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 

 ުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނުއްވާނީ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢ 
legalaffairs@po.gov.mv .ެއަށެވ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 6334 333  ފޯނު: 

 0274 331ފެކްސް: 
 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 
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  ވަނަ  1 އަށް( ޤާނޫނު  އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ) 2008/11 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 
 ޤާނޫނު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު 

  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ދައުރުެގ  ދެވަނަ ހު އޮތް ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެުދވަ ބުދަވި  4މަހުގެ  ޖުލައިވަނަ އަހަރުގެ  2018
ވަަނ  1ޤާނޫނު( އަށް  އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު) 2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރު " ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުެރއްވި 7

        2018 ޖުލައި 9 ،މަތިންަވނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެ 92ގެ ޤާނޫނުއަސާސީ" ބިލު އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ
 ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ ،އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެްއވުމުން ރަ ދުވަހު ހޯމަހ( ިވ 1439 ޝަްއވާލް 25)

 ޢު ކުެރވިއްެޖއެވެ.ދިވެހިސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުަގއި ިމއަދު ޝާއި
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 2018/4 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 

   ވަނަ  1 އަށް( ޤާނޫނު  ޢާންމު  އިންތިޚާބުތަކާބެހ  ) 2008/11 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 
 ޤާނޫނު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު 

 

 .ގެނައުން ތައްިއޞްލާޙު އަންނަނިވި އަށް( ޤާނޫނުއިންތިޚާބުތަކާބެހ  ޢާންމު ) 2008/11ނަންބަރު  ޤާނޫނު

 .ިއޞްލާޙުކުރުން ގޮތަށް އަންނަނިވި މާއްދާ ވަނަ 4 ޤާނޫނުގެ ނެވިދިޔަބު .1

އިންތިޚާބުތައް ބާްއވަިއ، ެއ އިންތިޚާބުތަކާބެހ  ހުރިހާ ކަމެއް ހިންގައި  )ހ( .4 ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން 

 ބަލަހައްޓާނީ އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަނުންނެވެ.

އަންނަނިވި ކަންކަން ހިްނގަިއ ބެލެހެއްޓުމުގައި އިލެކްޝަްނސް ކޮމިޝަނުން  )ށ(  

ދައުލަތުގެ މުައއްސަސާަތކުެގ އެހީތެރިކަމަށް އެިދއްެޖނަމަ، އެކަެމއް 

ކުރުމަށްޓަކައި ބ ނުންވާެނ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެިރކަން އެފަރާތަކުން 

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ޯފރުކޮށްދ ންވާނެެއވެ.
 އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ަކނަޑެއޅުން؛ .1   

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ޞައްޙަކަްނ  .2   

 ކަށަވަރުކުރުްނ؛

 އިންތިޚާބަށް ބ ނުންވާ ތަންތަނާއި ވަސީލަތްަތއް ހޯދުން؛ .3   

 އިންތިޚާބާ ގުޅ ގޮތުން ޢާންމުން ހ ލުންތެރިކުރުން؛ .4   

 ބަހައްޓާނެ ތަންތަން ހޯދުމާއި އެތަންތަން އިންތިޒާމުކުރުން؛ ވޯޓުފޮށި .5   

ވޯޓުލާ މަރުަކޒަށް ބ ނުންވާ އޮފިޝަލުން ހޯދުމާއި އެމީހުްނ  .6   

 ތަމްރީންކުރުން؛

 ކުރުން؛މުއިންތިޚާބާބެހ  ޝަކުވާ ބެލ ނެ ނިޒާމު ޤާއި .7   

 އިންތިޚާބުގެ މަސަްއކަތަށް ބ ނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން؛ .8   

 އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ހިންގުަމށް ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން ހަމަޖެއްސުން. .9   
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 .ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން 5ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .2

   )އަށާރަ( އަހަރުން މަތީގެ ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަްށ، މި ޤާނޫނު  18ޢުމުރުން  .5 ޙައްޤު  ވޯޓުދިނުމުގެ 

 އެންމެހައި އިންތިޚާބުތަކުަގއި ޯވޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެްނެވއެވެ. އެ މައްޗަށް ހިނގާ

 .ިއޞްލާޙުކުރުން ގޮތަށް މާއްދާ އަންނަނިވި ވަނަ 8 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .3

 ޙައްޤު  ވޯޓުދިނުމުގެ 
 މީހުންގެ  ލިބިފައިވާ 

 ރަޖިސްޓަރީ 

ަރއްޔިތުން އެނގ ެނ  އިންތިޚާބުތަކުަގއި ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްުޤ ލިބިފައިާވ ދިވެހި )ހ( .8

ފަދަ ރަޖިސްޓަރީއެްއ، "ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިަފއިާވ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ" 

 ގެ ނަމުގައި އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަނުން އެކުލަވާލައި ބަލަަހއްޓަންވާެނއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ަދށުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެކުަލވާލާ  )ށ(  

ްނވާނީ، ނ ޝަނަލް ރަޖިސްޓްރ ޝަނާގުޅ  ކަންކަން އެކުލަވާލަރަޖިސްޓަރީ 

ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސްއޫިލއްޔަުތ ޙަވާލުކުެރވިފަިއވާ ަދއުަލތުގެ އިދާާރއިން 

ރައްޔިުތންގެ މަޢުލޫމާތަށް  ަގއި ހިމެނ  ދިވެހިޓާބ ސް ޑ ޤައުމީ  ބަލަހައްޓާ

އިާވ ވޯޓު ދިނުމުެގ ޙައްޤު ލިބިފަ ބިނާކޮށެވެ. ެއގޮތުން، އެ ަރޖިސްޓަރީގަިއ،

 މީހުންގެ އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

 ފުރިހަމަ ނަން؛ .1   

 އުފަން ތާރީޚް؛ .2   

 ޖިންސް؛ .3   

 ދާއިމީ އެޑްރެސް )އަތޮާޅއި ރަށާއި އެޑްެރސް އެނގ ގޮތަށް(؛ .4   

 ދިވެހި ރައްޔިެތއްކަން އަްނގަިއދ  ކާޑު ނަންބަރު. .5   

    ވޯޓުދިނުމުގެ ަޙއްޤު ލިބިފަިއވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީަގިއ މި މާއްދާގެ  )ނ(  

)ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ަމޢުލޫމާތުގެ އިތުރުން، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ 

ގަާވއިދުަގއި ަބޔާންކުރާ އިތުރު މަޢުލޫމާތު، އިލެކްޝަްނސް ކޮމިޝަނަށް 

މާތު ވާންވާނީ، ވޯޓުލުުމގެ ހިމެނިދާނެއެވެ. އެހެންނަމަެވސް، އެފަދަ މަޢުލޫ

ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންނަކީ ކޮން ބައެއްކަން ދެނެގަުތމަށް ކޮންމެހެން 

ބ ނުންވާ، އަދި މި މާއްާދެގ )ށ( ަގއި ަބޔާންކުރާ މަުޢލޫމާތުގެ އިތުރުން 

އެމީހުންގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު ހާމަނުވާނެ ފަދަ މަޢުލޫމާތަށެވެ. އަދި ވޯޓުލުމުެގ 

ގެ ންމީހުންެގ ރަޖިސްޓަރީގަިއ އިެލކްަޝންސް ކޮމިޝަ ޙައްޤު ލިބިގެްނވާ
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ބ ނުމަށް މި މާއްދާއާ އެްއޮގތްވާ ގޮުތގެމަތިން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހިމެނި 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެ ރަޖިސްޓަރީ  9ކަމުގަިއވީނަމަެވސް، މި ޤާނޫނުގެ 

މާތު ޢާންމުކުރާއިރު ޝާއިޢުކުރަްނާވނީ، އެ މާއްދާަގއި ަކނަޑއަާޅފައިވާ މަޢުލޫ

 އެކަންޏެވެ.

ވޯޓުދިނުމުގެ ަޙއްޤު ލިބިފަިއާވ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ މި މާއްދާއާ އެްއގޮްތވާ  )ރ(  

)އަށާރަ(  18ގޮތުގެމަތިން އެކުަލވާލާއިުރ، އެ ރަޖިސްޓަރީގަިއ، ޢުމުރުން 

         އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ުކޑަކުދިންނާއި، މަުރވެފަިއާވ މީހުންނާއި، 

އިންތިޚާެބއްަގއި ވޯޓުލުުމގެ ޙައްުޤ ލިބިގެންުނވާ ަކމަށް ޤާނޫނަކުން އެ 

ނަޑއަޅާފަިއވާ ފަރާތެްއގެ ަނން ހިމަނައިގެން  ނުވާނެެއވެ. ކަ

   މުގަާއއި، ލިބިފަިއވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ އެކުަލވާލު ޤުވޯޓުދިނުމުގެ ަޙއް )ބ(  

މި ޤާނޫނާިއ ، އި ގަކަަށވަރުކުރުމު އްޙަކަން ޞަ ރަޖިސްޓަރީަގިއވާ މަޢުލޫމާތުގެ  އެ

ަދުއަލުތެގ ، މަުޢލޫމާތު ަބޔާންކުރާާވއިދުަގއި ގަމި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ 

ހޯދުމުގެ ބާރާިއ އިޚްިތޔާރު އިެލކްަޝންސް ކޮމިޝަނަށް  ަކާމެބޭހ ިއާދާރަތުކނ  

އަދި އެފަަދއިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ބ ނުންވާ ލިބިގެންެވއެވެ. 

މަކީ، އެކަމަށް އެދި އެ ކޮމިޝަނުން އަްނގާ ދައުލަތުގެ ކޮންެމ މަޢުލޫމާތު ދިނު 

 އިދާރާއަކަށް ާލޒިމުެވގެންވާ ަކމެކެވެ.

މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު  )ޅ(  

ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ އެކުލަވާލުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި، އަދި  

ރަޖިސްޓަރީގެ ޞައްޙަކަން އެ ކޮމިޝަނުން ކަށަވަރުކުރުމަށް  އެ

މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި، ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަނާގުޅޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ 

ޤައުމީ  މަސްއޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާއިން ބަލަހައްޓާ

ން ގައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަން، އެ އިދާރާއިޓާބޭސްޑޭ

މި މާއްދާގެ )ށ( އަދި )ރ( ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި،  ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނީ، އެފަދައިން ޞައްޙަކަން 

 ކަށަވަރުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ(، )ރ(، )ބ( އަދި )ޅ( ގެ ބ ނުމަށްޓަކަިއ، އިލެކްޝަންސް  )ކ(  

ކޮމިޝަނާއި، ނ ޝަނަލް ރަޖިސްޓްރ ޝަނާގުޅ  ކަްނަކން ބެލެހެއްޓުމުގެ 
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މަސްއޫލިއްޔަުތ ޙަވާލުކުެރވިފަިއވާ ދައުލަުތގެ އިދާރާާއއި އެޫނންވެސް ދައުލަުތެގ 

ޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރެވ ނެ ކަމާބެހ  އިދާރާތަކާ ދެމެދު ރައްކާތެރިކަމާެއކު މަ

ނިޒާމެއް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާ ެއއްޮގތްވާ ގޮތުގެމަތިްނ 

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ާޤއިމުކުރަންވާެނއެވެ.

މި މާއްދާގެ ބ ނުމަށްޓަކައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު  )އ(  

އެްއވެސް މީހުން ިދރިއުޅ  ލިބިގެންވާ މީހުންެގ ރަޖިސްަޓރީ އެކުަލވާލާއިުރ، 

ނޑަައޅަިއ، އެރަށުގެ  ސަރުކާރުން ފަޅުރަށެްއގެ ގޮުތގައި  ،ރަށެއް ރަށްވެހިްނ ކަ

ފަދައިން ބަދަލުވީ ރަށުގެ ރަށްވެހިންގެ އެ، ކުރާ ޙާލަތުގައި އެހެން ރަށަކަށް ބަދަލު

އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ކަމުަގއި ިއލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބަލަންވާނީ އެމީހުން 

 އަލަށް ބަދަލުކުރެވުނު ރަށެވެ.

މި މާއްދާގެ )އ( އެހެން އޮތުމަކުން، އެފަދައިން ބަަދލުކުރެވ  ރަށެްއގެ  )ވ(  

ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް މި ޤާނޫނުގެ -ރީވެއްަސކު އެހެން ރަެށއްަގިއ ވޯޓުލުމަށް ށްރަ

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ލިިބދ  ޙައްޤަކަށް އުނިކަެމއް ނާންނާނެއެވެ. 12

ރާ ފަދައިން ވަކި ރަށެއްގެ އާބާދީ އެހެން ( ގައި ބަާޔންކުއމި މާއްދާގެ ) )މ(  

ރަށަކަށް ބަދަލުކުރާ ޙާލަތުގަިއ، އެ ބަދަލުވާ ރަުށގެ ރަށްެވހީންގެ ތެރެއިން، 

ވޯޓުލުމުގެ ަޙއްޤު ލިބިފަިއާވ މީހުންނަށް، އެމީހުން ބަދަލުވި ރަށުަގއި ވޯޓު 

މި ޤާޫނނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުަގއިވާ ގޮުތގެމަތިން  މުލެވ ނެ އިންތިޒާ

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސައިދ ންވާެނއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖ ަގއި ާބއްާވ އިްނތިޚާބުތަކުގަިއ ޯވޓުލެވ ނީ، މި މާއްދާގެ ދަށުްނ  )ފ(  

     އެކުަލވާލާ ޯވޓުދިނުމުގެ ަޙއްޤު ލިބިގެްނވާ މީހުންެގ ރަޖިސްޓަރީއަށް، 

ވަނަ މާްއދާއާ ެއއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިން ގެނެވ  ބަދަާލއެކު،  11މި ޤާނޫނުގެ 

މެ ފަހުގެ ޯވޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޝާއިޢުކުރާ އެން

 ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްަޓރީގައި ހިމެނ  މީހުންނަށެވެ.

 މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ  10 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .4

 ކޮޕީ  ރަޖިސްޓަރީގެ 
 ކެންޑިޑ ޓުންނަށާއި 

 ޕާޓީތަކަށް  ސިޔާސީ 
 ޝަކުވާ  ފޮނުވުމާއި 
 ހުޅުވާލުން  އުފުލުމަށް 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ  9މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .10

ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން  8ރަޖިސްޓަރީ ޢާންމުކުރުމުގެ ިއތުރުން، މި ޤާނޫނުގެ 

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުްނ އެކުލަވާލާަފއިވާ ވޯޓުލުމުެގ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ 



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 110 އަަދދު:  47 ލިުއމް: ވޮ

 7 

ވ  ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީެއއް، މީހުންގެ ތަފްޞީލު މަޢުލޫމާތު އެކުލެ

ކެންޑިޑ ޓުންނަށާއި ސިޔާީސ ޕާޓީތަކަށް އިލެކްޝަްނސް ކޮމިޝަނުން 

 ފޮނުވަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކެންޑިޑ ޓުންނަށާއި ސިާޔީސ ޕާޓީތަކަށް ފޮނުވާ  )ށ(  

ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނ  މަޢުލޫމާތެއްގެ ޞައްަޙކަމާމެދު އެއިން ފަރާތެްއގެ 

ސުވާލެއް އޮތްނަމަ، ެއކަމުގެ ޝަކުާވ، އެ ރަޖިސްޓަރީ އެފަރާތްތަކަށް ފޮނުވާ 

)ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ތެރ ަގިއ އިލެކްޝަންސް  10ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށް، އެފަރާތްތަކަށް އެ ކޮމިަޝނުން ފުރުޞަތު 

 ހުޅުވާލަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން ކެންޑިޑ ޓުންނަށާއި ސިޔާީސ ޕާޓީތަަކށް ފޮނުވާ ވޯުޓ  )ނ(  

   ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިަފއިާވ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީަގިއ އެކުެލވ  މީހުންެގ 

ޒާތީ މަޢުލޫމާތު، އެފަރާތްތަުކން ބ ނުންކުރަންވާނީ ޒިންާމދާރު ކަމާއެުކގަިއ، 

ހުންގެ ރަިޖސްޓަރީަގއި ެއކުލެވ  ހަމައެކަނި ވޯޓުލުުމގެ ަޙއްުޤ ލިބިފައިާވ މީ

ވަނަ  9މަޢުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށެވެ. އަދި މި ޤާނޫނުގެ 

މާއްދާގެ )ހ( އާިއ )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ މިންވަރަށް ފިަޔވަިއ، 

ވޯޓުދިނުމުގެ ަޙއްޤު ލިިބެގންވާ ެއްއވެސް ފަރާެތއްެގ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު، 

ނުވާނެެއވެ. އަދި ެއ ރަޖިސްޓަރީގަިއވާ  މުކޮށްގެންއެްއވެސް ފަރާތަކުން ޢާން

އެްއވެސް މަޢުލޫމާތެއް، އިްނތިޚާބުގެ ބ ނުންތަކަށް މެނުވީ ބ ނުންކުރުމަކީ 

މަނާކަމެކެވެ. ޚާއްޞަ ގޮެތްއގައި އެ މަޢުލޫމާތު ވިޔަފާރީގެ ބ ނުމަކަށްޓަކަިއ 

 މަނާކަެމކެވެ.ނުވަތަ މާލީ ފައިދާއެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ބ ނުންކުރުމަކީ 

    މި މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ަބޔާންކުރާ ފަރާތްތަުކގެ އިތުރުން، މި ޤާނޫނުެގ  )ރ(  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޢާންމުކުރާ ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ  9

ރަޖިސްޓަރީގައި ެއކުލެވ  މަޢުލޫމާތެއްގެ ޞައްޙަކަމާމެދު ޝަުކވާެއއް އޮތްނަމަ، 

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން އެ ރަޖިސްޓަރީ  9އެކަމުގެ ަޝކުާވ، މި ޤާނޫނުގެ 

( ދުވަހުގެ ތެރ ގައި މި ޤާނޫނުގެ )ދިހައެއް 10ޢާންމުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދާ ެއއްޮގތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިެލކްަޝންސް ކޮމިޝަނަށް 
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އަހަރުން މަތީގެ ކޮންމެ  )އަށާރަ ( 18ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު، ޢުުމރުން 

 ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ލިިބގެންެވއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( އާއި )ރ( ގެ ދަށުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅ   )ބ(  

ޝަކުވާަތއް، އެ މާއްާދގަިއ ަބޔާންކުރާ މުއްދަތުތަްއ ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

      )ފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެރ ަގއި އެ ކޮިމޝަނުން ބަލައި،  5ގިނަެވގެން 

ނަޑއަޅަންވާެނއެވެ.        އަދި އެފަދައިްނ  އެ ޝަުކވާތަކާމެދު ގޮތެްއ ކަ

އެ ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ނިންމުން، އެ މުއްދަތުގެ ތެރ ގަިއ އެ ޝަުކވާެއްއ 

 ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް ސަބަބާއެކު އަންގަްނވެސްވާެނއެެވ.

މި މާއްދާގެ )ބ( ގެ ދަށުން އިލެކްޝަންސް ކޮިމޝަނުން ނިންމާ  )ޅ(  

ނިންމުމަކާމެދު ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަކުން ހިތްހަމަނުޖެހ ނަމަ، ކޮމިޝަނުން 

    އެ މައްސަލަައކާމެދު ނިންމި ނިންމުން އެފަރާތަށް އަންގާތާ ގިނަެވގެން 

ޖ ގެ ހަިއކޯޓަށް )ފަހެއް( ދުވަހުެގ ތެރ ަގއި، އެ މައްސަަލއެއް ިދވެިހރާއް 5

 ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެފަރާަތކަށް ލިބިގެންެވެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖ ގެ ހަިއކޯޓަށް ހުށަހެޅ   )ކ(  

)ފަނަރަ(  15މައްސަލައަކާމެދު، އެ މަްއސަލައެއް ހުށަހަޅާތާ ގިނަެވެގން 

 ނިންމަންވާނެއެެވ.ދުވަހުގެ ތެރ ަގއި އެ ކޯޓުން ޮގތެއް 

 މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ  11 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .5

 ޝަކުވާއާ  ހުށަހެޅ  
 ރަޖިސްޓަރީއަށް  ގުޅިގެން 

 ބަދަލުގެނައުން 

ވޯޓުދިނުމުގެ ަޙއްޤު ލިބިގެްނވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަީރގަިއވާ މަޢުލޫމާތެއްެގ  )ހ( .11

ވަނަ  10އުަފްއދައި، އެކަުމގެ ޝަުކާވ، މި ާޤނޫނުގެ ޞައްޙަކަމާމެދު ުސވާލު 

މާއްދާގެ ދަށުން ކެންިޑޑ ޓަކު ނުވަތަ ސިޔާީސ ޕާޓީައކުން ނުވަތަ ޯވޓު ދިނުމުެގ 

  ޙައްޤު ލިބިގެްނވާ ފަރާތަކުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަްށ ހުށަހަޅައިފިނަމަ،

ެއވެ. އަިދ އެ މަޢުލޫމާތެއްގެ ޞައްަޙކަން އެ ކޮމިޝަނުން ކަށަވަރުުކރަންވާނެ

އެފަދައިން އެ މަޢުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަން ކަަށވަރުކުރުމަށްަފހު، ވޯޓުދިނުމުގެ 

ޙައްޤު ލިބިގެްނވާ މީހުންެގ ރަޖިސްޓަރީއަށް ބަދަލެްއ ގެންނަންޖެހ ނަމަ، 

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެ ބަދަލެްއ ެއ ރަޖިސްޓަރީއަްށ ގެނެްސ، ެއކަން 

 ވާނެެއވެ.ސަރުކާރުގެ ގެޒެުޓަގއި ޝާއިުޢކުރަން
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މި މާއްދާގެ )ހ( އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ  )ށ(  

ވަނަ މާއްދާގެ  9މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް ބަދަލު ގެނެވުމާއެކު، މި ޤާނޫނުގެ 

)ނ( ގައިވާ ގޮތެުގމަިތން ާޢންމޮުކށް ބެޭލނެގޮތަށް ަބހްައާޓފިައވާ         

 ކޮޕީތަކަށްވެސް އެ ބަދަލު ގެންނަންވާނެއެވެ.އެ ރަޖިސްޓަރީގެ 

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް މި މާއްދާގެ ދަށުން  )ނ(  

ގެނެވޭ ބަދަލު، ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް އިލެކްޝަންސް 

 ކޮމިޝަނުން ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް މި މާއްދާގެ ދަށުން  )ރ(  

ގެނެވޭ ބަދަލެއްގައި އެކުލެވޭ މަޢުލޫމާތެއްގެ ޞައްޙަކާމެދު މި ޤާނޫނުގެ    

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތެއްގެ ޝަކުވާއެއްވާނަމަ، އެ މާއްދާގައި  10

ފުލުމުގެ އިޚްތިޔާރު، ބަޔާންކުރާ އުސޫލުގެ މަތިން ޝަކުވާ އު

އަހަރުން  )އަށާރަ( 18ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށާއި، ޢުމުރުން 

މަތީގެ ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި އެފަދައިން، ޝަކުވާ 

ވަނަ  10ހުށަހެޅުމާއި، ޝަކުވާ ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ، މި ޤާނޫނުގެ 

 އްދަތުތަކަށެވެ.މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މު

 މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ  12 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .6

 ތަނެއްގައި  އެހެން 
 މީހުން  ދިރިއުޅ  

 ވޯޓުދިނުމަށްޓަކައި 
 ރަޖިސްޓަރީކުރުން -ރީ 

އިންތިޚާބެއްގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހެއް، ވޯޓުލުން އޮންނަ  )ހ( .12

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި އެމީހެއްގެ ދުވަހު، 

ދާއިމީ އެޑްރެސް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަށުގައި އެމީހަކު 

ނޫޅޭނެކަމުގައިވާނަމަ، އަދި އެ އިންތިޚާބުގައި އެމީހަކު އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓު 

މަށް އެދި      ރަޖިސްޓަރީކުރު-ދޭން ބޭނުންނަމަ، އެމީހަކު އެތަނެއްގައި ރީ

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިލެކްޝަންސް 

 ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ނަމާއި، -މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރީ )ށ(  

ޖިންސާއި، ދާއިމީ އެޑްރެސް އަދި އެފަރާތްތައް އަލުން ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ ތަން 

ގައި ގެޒެޓު ގެއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ސަރުކާރުއެނގޭނެ ގޮތަށް 
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ވެބްސައިޓުގައިވެސް ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ 

 އެ މަޢުލޫމާތު ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.
މުންދާ ރަޖިނާއީ ކުށުގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުމި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި،  )ނ(  

މުގެ ބެލެހެއްޓު ކަންކަންމީހުންގެ  ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރާ، ބެހޭ މަޢުލޫމާތުމީހުންނާ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް  މަސްއޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މުއައްސަސާއިން

 .އަންގަންވާނެއެވެ

 .ކުރުންއިޞްލާޙު  ގޮތަށް އަންނަނިވި ވަނަ ނަންބަރު )1(މާއްދާގެ  ވަނަ 17 ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .7

 .އިންތިޚާބަކާބެހޭ ޚާއްޞަ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އިދާރީ ފީ (1) .17 

ވަނަ ނަންބަރުގެ ފަހަތަށް، އަންނަނިިވ ފަދައިން ނަންބަރެއް  )7(ވަނަ މާއްދާގެ  17 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .8

 .އިތުރުކުރުން

އިންތިޚާބާ ގުިޅގެްނ ބ ްއވުނު ެއްއވެްސ ޕްރައިމަރީެއއްަގއި އެ  (8) .17 

 .ކަމުގެ އިޤުާރރު ބައިވެިރވެފަިއވާކަން ުނވަތަ ބައިވެިރވެފައިުނވާ

 .ކުރުންިއޞްލާޙު ގޮތަށް އަންނަނިވި މާއްދާ ވަނަ 19 ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .9

 ވަނަ ( 1) މާއްދާގެ ވަނަ 17 ޤާނޫނުގެ މި މީހާ ކުރިމަތިލާންއެދ  އިންތިޚާބަށް .19 ފީ  އިދާރީ 

  ދެްއކުމުން، ފީ އިދާރީ ދަްއކަންޖެހ  ކޮމިޝަނަށް އިލެކްަޝންސް ދަށުން ނަންބަރުގެ

 އެމީހަކަށް  ރަސީދެއް  ަކމުގެ ލިބުނު ކޮމިޝަނަށް އިެލކްޝަްނސް ފީ އިދާރީ އެ

 .ދޫކުރަންވާނެެއވެ

 .ކުރުންއިޞްލާޙު ޮގތަށް އަންނަނިވި )ނ( މާއްދާގެ ވަނަ  30 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .10

މި މާއްދާގެ ދަށުން ޚާއްޞަކުރާ ވަގުތު  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކުން )ނ( .30 

 ޕާޓީތަކަށް ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓުން ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ

ޑިޑޭޓަކަށް ދޭން އެވެ. އަދި އެއް ކެންގައެކު ދޭންވާނީ ހަމަހަމަކަމާ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތަށްވުރެ އިތުރު ވަގުތު، އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ އެއް 

ޑިޑޭޓަކަށާއި އެ ކެންޑިޑޭޓުން ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނުވަތަ އެއް ކެން

 .ނުވާނެއެވެސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ދީ ނުވަތަ ވިއްކައިގެން 
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 .އަންނަނިވި ފަދައިން ހަތަރު އަކުރު އިތުރުކުރުން ،ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ފަހަތަށް 30 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .11

 މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ )ރ( .30 

އުސޫލުތަކާ ކޮށްފައިވާ މި މާއްދާގައި ބަޔާން ކުރަނީފަރާތްތަކުން ޢަމަލު

ގުޅިގެން  ކުރާ ފަރާތްތަކާއި، މި މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުއެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމާ

ފަސޭހައިން ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެ އަދި އެ ޝަކުވާ އަވަހަށް ބެލޭނެ ނިޒާމެއް 

 .ޒިންމާއެކެވެޤާއިމުކުރުމަކީ، ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮމިޝަންގެ 
މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ބެލުމުގެ ނިޒާމު،  )ބ(  

     އަށް( ޤާނޫނު އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު) 2008/11 ނަންބަރު ޤާނޫނު

)އެކެއް(  1ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ 1

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލައި، 

 ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ.
މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް  ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮމިޝަނަށް )ޅ(  

އެ ކޮމިޝަނުން ކަމާބެހޭ ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލައި،  ބަލައި ނިންމުމަށްފަހު،

އަދި އެ ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން     އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ކުށެއްގެ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރަންޖެހޭކަމަށް މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ޖިނާއީ 

  ، އެ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤުކޮށް ނިއްޖެނަމަ،ފެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޝަރީޢަތަށް  64މި ޤާނޫނުގެ 

 ށް ފޮނުވުމުގެ އިޚްތިޔާރުލަނެރަހެޅުމަށްޓަކައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެހުށަ

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މި މާއްދާއާ ޚިލާފަށް  )ކ(  

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތަކުން ކުރާ ކަންކަމާމެދު އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު 

ލިބިގެންވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮމިޝަނަށެވެ. މިގޮތުން، މި މާއްދާއާ ޚިލާފުވާ 

 ނަންބަރު ޤާނޫނުޅުމާބެހޭ އުސޫލު، ފަރާތްތަކާމެދު އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެ

ވަނަ އިޞްލާޙު  1 އަށް( އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު) 2008/11

)އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  1ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  ގެނައުމުގެ

 ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލައި، ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ.
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މި މާއްދާގެ )ކ( ގެ ދަށުން އެކުލަވާލާ އުސޫލުގައި ކަނޑައަޅާ ފިޔަވަޅުތައް  )އ(  

)ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  16/2010ވާންވާނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ދަށުން އެ ކޮމިޝަނަށް ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވާ ފިޔަވަޅުތަކަށެވެ.

އަންނަނިވި ފަދައިން  ،ވަނަ ނަންބަރުގެ ފަހަތަށް (6)ަވނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ  40 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .12

 .ނަންބަރެއް އިތުރުކުރުން

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން  9މި ޤާނޫނުގެ  (7) )ނ( .40 

ޢާންމުކޮށްފައިވާ ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީގެ 

 ެވއްދުން. ކޮޕީއެްއ، ޯވޓުލާ ދުވަހު ވޯޓުާލ މަރުކަޒަށް

 .ކުރުންއިޞްލާޙު ގޮތަށް އަންނަނިވި )ބ( ގެ ފެށޭ ޢިބާރާތް މާއްދާގެ ވަނަ 41 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .13

 41. (b) ިވީނަމަވެސް،  އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައ        

ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޚާބު މޮނިޓަރކުރުމަށް ( ށ)މި މާއްދާގެ 

އި ނުވަތަ ވޯޓުގުނާ ތަނުގައި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދުގަ މީހުންނަށްހުއްދަދީފައިވާ 

ވާ ގޮތުގެމަތިން، ފޮޓޯ ނަގައި އަޑާއި މަންޒަރު ރެކޯޑުކުރުމަކީ އެތިރީގައި

 .ހުއްދަކަމެކެވެ

އަންނަނިވި ފަދައިން  ،ވަނަ ނަންބަރުގެ ފަހަތަށް (4)ަވނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  44 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .14

 .ނަންބަރެއް އިތުރުކުރުން

އަޑު ނުވަތަ ، ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ވަންނަ މީހަކު (5) )ށ( .44 

 ން.ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ވެއްދު ތަކެތި މަންޒަރު ރެކޯޑުކުރެވޭ ފަދަ

 ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 45 ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .15
ދިގެންވާ ޖެހުމަށް ޖިސްމާނީގޮތުން ނުކުޅެރުދާހުގައި އަމިއްލައަށް ފާހަގަވޯޓުކަ )ށ( .45 

މީހަކު ވޯޓުކަރުދާހުގައި ފާހަގަޖެހުމުގައި އެހެން މީހަކު އޭނާއަށް އެހީވެދިނުމަކީ 

 ހުއްދަ ކަމެކެވެ.

 އަންނަނިވި ފަދައިން ައކުރެއް އިތުރުކުރުން. ،ވަަނ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ފަހަތަށް 51 ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .16

ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އިންތިޚާބުތަކުގައި ދެވޭ ވޯޓަކީ  )ބ( .51 

ސިއްރު ވޯޓުކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަމާގުޅޭ 
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އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ. އެގޮތުން، އެ ބައެއްގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް 

އޮންނަ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ފިޔަވައި އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް މި ޤާނޫނުގެ 

ރަޖިސްޓަރީކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަކި -ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރީ 12

ރަނީ، ވޯޓުގެ ސިއްރުކަން ނުގެއްލޭނެ ތަނެއްގައި ވޯޓު ދިނުމަށް ރަޖިސްޓަރީކު

 ޢަދަދެއްގެ ބައެއްކަން، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

އަންނަނިވި ފަދައިން  ،ވަނަ ނަންބަރުގެ ފަހަތަށް (3)ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  56 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .17

 ވަނަ ނަންބަރު ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުން. (5)އެއީ އެ ައކުރުގެ  (4)ނަންބަރެއް އިތުރުކޮށް، އެ މާްއދާގެ )ހ( ގެ 

ދ  ވަކި ކެންޑިޑ ެޓއް ކަށަވަުރކުރަން ނ ނގ ގޮތަްށ  ވޯޓު ދ  މީހާ ވޯޓު (4) )ހ( .56 

 ދީފައިވާ ޯވޓު.

ވަނަ މާއްދާގެ، ތިރީގައި ނަކަލުކޮށްފައިވާ )ށ( އުނިކޮށް، އެ މާއްދާގެ )ނ( އިން  56ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .18
 ފެށިގެން )ބ( ގެ ނިޔަލަށް ހުރި އަކުރުތަކަކީ، އެ މާއްދާގެ )ށ(، )ނ( އަދި )ރ( ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުން.

ވޯޓު  ލުއިންތިޚާބެއްގައި ވޯޓުދިން މީހުންގެ ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި ބާޠި (ށ) .56 

 ނުވާނެއެވެ. ހިމަނައިގެން

 އިޞްލާޙުކުރުން.ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް  58ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .19

 ގޮތުގެ  ކަންހިނގާދިޔަ 
 ރިޕޯޓު 

ވޯޓު ނަގާ ކޮންމެ ސަރަޙައްދެއްގައި، ވޯޓު ނަގަން ފެށުމާއި ވޯޓު ނަގައި  (ހ) .58

ނިމުމާ ދެމެދު ކަން ހިނގާދިޔަގޮތުގެ ރިޕޯޓެއް ލިޔެ، އަންނަނިވި ހުރިހާ 

މަޢުލޫމާތު ހިމަނައިގެން އެ ސަރަޙައްދަކާ ޙަވާލުވެ ހުރި އެންމެ އިސް 

މީހާއާއި، އެ ރިޕޯޓު ލިޔުނު މީހާއާއި، އެ ރިޕޯޓު ޗެކްކުރި މީހަކު 

ސޮއިކުރުމަށްފަހު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ވޯޓާބެހޭ މައި މަރުކަޒަށް     

 އެ ރިޕޯޓު ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

 ވޯޓު ދޭން ފެށިވަގުތާއި، ވޯޓު ނެގުން ނިންމިގަޑި. .1   
ބެލެހެއްޓުމަށް ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ  ވޯޓު ނެގުމުގެ ކަންތައްތައް ހިންގާ .2   

މީހުންގެ ނަމާއި، އެޑްރެހާއި، ހައިސިއްޔަތާއި، އެމީހުންގެ ކާކުކަން 

 އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުމުގެ ނަންބަރާއި އަދި އެމީހުންގެ ސޮއި.
ވޯޓު ދިން އަންހެންނުންގެ ޢަދަދާއި ފިރިހެނުންގެ ޢަދަދު ވަކިން އެނގޭ  .3   

 ވޯޓު ދިން މީހުންގެ ޢަދަދު. ގޮތަށް،
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ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން  45މި ޤާނޫނުގެ  .4   

ވޯޓު ދިން މީހުންގެ ޢަދަދާއި އެމީހުންގެ ޙާލަތާއި އެމީހުންނަށް 

 އެހީތެރިވެދިން މީހުންގެ ޢަދަދާއި ތަފްޞީލު.
ވޯޓުލުމަށް ބޭނުންނުކޮށް ވޯޓުލުމަށް ބޭނުންކުރި ވޯޓުކަރުދާހުގެ ޢަދަދާއި  .5   

ބާކީހުރި ވޯޓުކަރުދާހުގެ ޢަދަދު )އަދި އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ 

ވޯޓުކަރުދާސްކޮޅެއް ހަލާކުވިނަމަ އެ ހަލާކުވި ވޯޓުކަރުދާހުގެ ޢަދަދުވެސް 

 އެނގޭގޮތަށް(.

 ވޯޓުލުމަށް ބޭނުންކުރި ވޯޓުކަރުދާހުގެ ކައުންޓަރ ފޮއިލް ހުރި ޢަދަދު. .6   
 ފޮށި ބަހައްޓާފައި ހުރި ތަނުގެ ނަމާއި ފުރިހަމަ އެޑްރެސް.ވޯޓު  .7   
ާއދަޔާ ޚިާލފު ާހދިސާއެއް ެއތަނުގައި ހިނގާފައިވާަނމަ،          .8   

 އެ ހާދިސާއެއްގެ ތަފްޞީލު.
އެ ރަށަކުން ނުވަތަ އެ ސަރަޙައްދަކުން ނުވަތަ އެތަނަކުން ވޯޓު ދޭން  .9   

ހެއްގެ ނަމާއި، އެޑްރެހާއި މީ)ދޭއް(  2 އެންމެ ފުރަތަމަ ޙާޟިރުވި

 އަދި ކާކުކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުމުގެ ނަންބަރު.
 އޮބްޒާވަރުން ދިޔަނަމަ، އެމީހުންގެ މަޢުލޫމާތު. .10   

ތައްޔާރުކުރާ ވަގުތު، ވޯޓު ނަގާ ކޮންމެ  ގައިވާ ރިޕޯޓު( ހ)މި މާއްދާގެ  )ށ(  

ސަރަޙައްދެއްގައި އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި އެތަނުގައި ތިބުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 

ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން ޙާޟިރުވެތިބުމަށް ފުރުޞަތުދީ، އެފަރާތްތައް 

ޙާޟިރުވެތިބިތޯ ވޯޓު ނަގާ ސަރަޙައްދެއްގައި ތިބި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ 

ޝަލުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ކަންހިނގާދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި،  އޮފި

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ސަރަޙައްދާ ޙަވާލުވެ ހުރި އެންމެ 

 ޗެކްކުރި މީހާ ޓުއި، އެ ރިޕޯއާލިޔުނު މީހާ ޓުއެ ރިޕޯއިސް މީހާއާއި، 

ޑިޑޭޓުންގެ ކެން ތިބި ސަރަޙައްދުގައިސޮއިކުރުމުގެ އިތުރުން، ވޯޓުލާ 

 .މަންދޫބުންނަށް ސޮއިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ

ޑިޑޭޓުންގެ ތިބި ކެން ސަރަޙައްދުގައިވޯޓުލާ މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން  )ނ(  

ކަންހިނގާދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި ސޮއިކުރުމަށް ދެވޭ  މަންދޫބުންނަށް
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ސޮއިނުކުރި ނަމަވެސް، ފުރުޞަތުގައި، ކެންޑިޑޭޓެއްގެ މަންދޫބުން 

އެފަރާތްތަކަށް އެ ރިޕޯޓުގައި ސޮއިކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދެވިފައިވާނަމަ،      

އެ ރިޕޯޓަކީ، މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާ 

 ރިޕޯޓެއް ކަމުގައި ބެލޭނެއެވެ.

     ފެށޭ ޢިބާރާތް އެއީ އެ މާއްދާގެ )ހ( ކަމުގައި ހަމަޖައްސައި،  ވަނަ މާއްދާގެ 62ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .20
 އެ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން ތިން އަކުރު އިތުރުކުރުން.

މި ޤާނޫނުގެ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ބާވަތުގެ ޝަކުވާގެ ތެރޭގައި،  )ށ( .62 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްދާ 75އާއި މި ޤާނޫނުގެ ވަނަ މާއްދާ 74

ނުވަތަ ކުށަކާގުޅޭ ޝަކުވާވެސް ހިމެނެއެވެ. އެގޮތުން، އެއިން ކުށެއް ކުރާކަމުގެ 

ކަމުގެ ޝަކުވާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ނުވަތަ ކޮށްފިކަމުގެ އުޅޭ ކުރަން

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ޝަކުވާ  63ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު، މި ޤާނޫނުގެ 

  .މުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެހުށަހެޅު

މަތިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ ގައިވާ ގޮތުގެ( ށ)މި މާއްދާގެ  )ނ(  

 ގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅު ވާމައަށް ތަޙްޤީޤުކޮށް ޤާނޫނުގައިޝަކުވާއެއް ފުރިހަ

މިގޮތުން . ލިބިގެންވެއެވެއެޅުމުގެ ބާރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް 

ކުރުމުގައި، އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތައް މެދުވެރިކޮށް ތަޙްޤީޤު

ކުރުމަށް ން ތަޙްޤީޤުނުވަތަ ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް އެކުލަވާލެވޭ ކޮމިޓީއަކު

 .ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ

       އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް މި މާއްދާގެ  )ރ(  

ކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ އެއްވެސް އިދާރާއެއްގެ ތަޙްޤީޤު)ނ( ގެ ދަށުން 

ކޮމިޝަނުން އެދިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެފަދަ އެހީތެރިކަން އެ   އެހީތެރިކަމަށް 

އްޞަކޮށް، މައްސަލަ ޚާ މިގޮތުން. ވާނެއެވެއެންމެ އަވަހަކަށް ފޯރުކޮށްދޭންވީ

ކުރުމާއި، ޙާޟިރުވޭ މީހުން ނުވަތަ ހެކިން ކުރެތަޙްޤީޤުކުރުމާއި، ތުހުމަތު

ކުރުންފަދަ ކަންކަމުގައި ސްކުރުމާއި، ފޮރެންސިކް ތަޙްލީލްފާބަލައި ތަންތަން 

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެދިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެފަދަ  އެފަދަ އިދާރާތަކުން
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 .އަވަހަކަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ އެހީތެރިކަން ވީއެންމެ

 .ގެ )ށ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުންވަނަ މާއްދާ 64ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .21

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ  )ށ( .64 

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް  63ޙައްޤު މި ޤާނޫނުގެ 

ލިބިގެންވެއެވެ. އެގޮތުން، މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

    ތަފްޞީލާއި ހެއްކާއެކު ، ހައިކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާނަމަ ސަބަބާއި

)ސާދަ(  14އެ އިންތިޚާބެއްގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރާތާ ގިނަވެގެން 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް އެ މައްސަލައެއް 

  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 .ކުރުންއަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙު ގެ )ނ(ވަނަ މާއްދާ 64ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .22

މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މި ޤާނޫނާ ނުވަތަ  )ނ( .64 

އިންތިޚާބާބެހޭ ޚާއްޞަ ޤާނޫނަކާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޖިނާއީ ކުށެއް 

ކުރާ ޙާލަތުގައި، ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ކުށެއްގެ ޖިނާއީ ދަޢުވާ 

 ޖެނެރަލަށެވެ. އުފުލުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވަނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ

 ގެ )ނ( ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން އަކުރެއް އިތުރުކުރުން.މާއްދާ ވަނަ 64 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .32

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް -މި ޤާނޫނުގައި އެންޓި )ރ( .64 

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޖިނާއީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްކުށް ފިޔަވައި، 

ކުށެއްގެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް 

ނަމަ، އެ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤުކޮށް ޝަރީޢަތަށް ފެނިއްޖެކޮމިޝަނަށް 

 ށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.ލަހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަ

 .ކުރުންއިޞްލާޙު ގޮތަށް އަންނަނިވި މާއްދާ ވަނަ 66 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .32
ކެންޑިޑ ޓް އަދި ރަސްމީ 

ގެ ޓު އިންތިޚާބީ އ ޖެން 
 ޒިންމާ 

ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އިންތިޚާބާގުޅޭ މާލީ އެންމެހައި ކަންކަން ބަލަހައްޓައި،  .66

ދަށުން  އެކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރިޕޯޓުކުރުމަކީ މި ޤާނޫނުގެ

ގެ މައްޗަށް ޓުއެ ކެންޑިޑޭޓަށާއި އަދި އެ ކެންޑިޑޭޓްގެ ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެން

 .ކަމެކެވެމުލާޒި
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 .ފަދައިން ތިން އަކުރު އިތުރުކުރުންއަންނަނިވި  ،ގެ )ށ( ގެ ފަހަތަށްވަނަ މާއްދާ 68 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .32
       ތަކާއި ލިޔެކިޔުންތަކާއި، ޑުޚާބާ ގުޅޭގޮތުން ތިރީގައިވާ ރެކޯއިންތި )ނ( .68 

ދުގައި އިވާގަ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާމާލީ ހިސާބުތައް މި ޤާނޫނާއި 

        ބެލެހެއްޓުމަކީ ކެންޑިޑޭޓަށާއި އަދި  ތުގެމަތިންގޮ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 .ކަމެކެވެމުގެ މައްޗަށް ލާޒިޓުއެ ކެންޑިޑޭޓްގެ ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެން
ގުޅިގެން ޚަރަދުކުރާ  ކެންޑިޑޭޓްގެ އަމިއްލަ ފައިސާއިން އިންތިޚާބާ  .1   

 .ފައިސާގެ ތަފްޞީލު
ގުޅިގެން  އިންތިޚާބާ ކެންޑިޑޭޓްގެ އަމިއްލަ ތަކެތިން ފައިސާ ފިޔަވައި  .2   

 .ބޭނުންކުރާ ތަކެތީގެ ތަފްޞީލު
ޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީން ގުޅިގެން އެ ކެން އިންތިޚާބާ  .3   

އާއި އެނޫންވެސް މާލީ އެހީ ހައިނުވަތަ ތިންވަނަ ފަރާތަކުން ލިބޭ އެންމެ

 .ގެ ތަފްޞީލުތަކެތީ

ކޮމިޝަނުން  އެއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން  )ރ(  

ާދ ، ކުހިނދަ ހާއެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިނުވާ ުނަވަތ ޯކަޓުކނ  ަބަލުމނ 

ަސަލައާކ   ހާގުޅިގެން ކޯޓަކުން އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިނުވާަމއ 

ާދެގ ، ކުހިނދަ ންތައް އެ ޔުދަށުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ލިޔެކި ގެ( ނ)ިމ ާމއ 

( ހައެއް) 6ދުވަހުން ފެށިގެން  ލާންކުރާޢުއިންތިޚާބެއްގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އި

 .މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ

މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، މި މާއްދާގެ  )ބ(  

)ނ( ގެ ދަށުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

ކެންޑިޑޭޓަށާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އަންގައިފިނަމަ، އެކަން ކުރުމަކީ 

 .ކަމެކެވެޒިމުއްޗަށް ލާގެ މަޓުއަދި އެ ކެންޑިޑޭޓްގެ ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެން

 .އިޞްލާޙުކުރުން ގޮތަށް އަންނަނިވި މާއްދާ ވަނަ 69 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .32

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކުރާ 
ޚަރަދުތަކުގެ އެންމެ މަތީ 

 ޢަދަދު 

އިންތިޚާބާ ގުިޅގެން ކެންޑިޑ ަޓކު ޚަރަދުކުރަންވާނީ، އެ ކެްނޑިޑ ޓަކު ކުރިމަތިލާފަިއާވ  .69

 2,000.00އިންތިޚާބީ ދާއިރާއެްއަގއި ވޯުޓދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ޮކންމެ މީހަކަށް 
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ރުފިޔާެގ މަގުްނ ހިސާބުކުރުމުން ނުކުންނަ ފައިާސގެ ޢަދަދަށްވުެރ ( ދެހާސް)

 .ޢަދަދަކަށެވެއިތުރުނުވާނެ 

 .އިޞްލާޙުކުރުން ގޮތަށް އަންނަނިވި ގެ )ހ( ގެ ފެށޭ ޢިބާރާތްމާއްދާ ވަނަ 73 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .32

އިންތިޚާބާގުޅ  މާލީ 
ކަންކަމާބެހ  މަޢުލޫމާތު 

އިލެކްޝަންސް 
 ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުން 

އަންނަނިވި  ބެހޭގޮތުން ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އިންތިޚާބާގުޅޭ މާލީ ކަންކަމާ )ހ( .73

ބާއްވާ  އްއިންތިޚާބެ ،މަޢުލޫމާތާއި ތަކެތި ހިމެނޭ މާލީ ބަޔާނެއް ތައްޔާރުކޮށް

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިލެކްޝަންސް ( އެކާވީސް) 21ތާރީޚުން ފެށިގެން 

މިގޮތުން ހުށަހަޅާ މާލީ ބަޔާނަކީ ދައުލަތުގެ . ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރަކު އޮޑިޓުކޮށްފައިވާ މާލީ ކަމާބެހޭ އިދާރާއެއްގައި 

 ވާނެއެވެ.ބަޔާނަކަށްވާން

 .ކުރުންވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙު (1)ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 73ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .28

 އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކެންޑިޑޭޓް ހިމެނޭގޮތުން، މުދާފައިސާއާއި   .1 )ހ( .73 

 .ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްޞީލު

 .ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން (2)ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 73ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .29

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު( ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  68 މި ޤާނޫނުގެ  .2 )ހ( .73 

 ޓަކައިތާއީދު ހޯދުމަށްއިންތިޚާބުގައި ކެންޑިޑޭޓަށް ހިމެނޭ ގޮތަށް، 

 ލު.އެ ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްޞީ ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތައް ވަކިން އެނގޭގޮތަށް

 .އިޞްލާޙުކުރުން ގޮތަށް ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި (5)ގެ  މާއްދާގެ )ހ( ވަނަ 73 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .30

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުުޅވާފަިއާވ ބ ންކް  67މި ޤާނޫނުގެ   .5 )ހ( .73 

އެަކއުންޓުން ކޮށްފަިއވާ އެްނމެހައި މުޢާމަލާތްތައް އަންގަިއދ  ބ ންކް 

 .އެަކއުންޓްގެ ސްޓ ޓްމަންޓް

 .އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން ވަނަ މާއްދާ 74 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .31
       ކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، ތައެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮ )ހ( .74 ކުށާއި އަދަބު 

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ކުށެއްގެ މައްޗަށް ކުށާއި އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި 

އަދި އެއްވެސް އިންތިޚާބެއްގައި،  އިސްކަންދޭންވާނީ މި ޤާނޫނަށެވެ.
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ތިރީގައިއެވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ކުރުމަކީ ނުވަތަ ކުރަން އުޅުމަކީ 

 ކުށެކެވެ.
މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ އެ ކޮމިޝަނުން ވޯޓު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ   .1   

ނެގުމުގެ ކަންތައްތައް ހިންގުމާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެއްވެސް މީހަކު، 

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ފޮނުވާ ލިޔުމެއް 

ނައްތާލުން، ނުވަތަ އެ ލިޔުމަކާމެދު ގަވާއިދުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 

ނުވަތަ އެ ލިޔުމަކާމެދު އެއްވެސް ގޮތަކުން ގޮތަކަށް ޢަމަލުނުކުރުން، 

 އިހުމާލުވުން.
ވޯޓުކަރުދާސް ވިއްކުން، ނުވަތަ ޤާނޫނީގޮތުން ހުއްދަ ލިބިފައިނުވާ   .2   

 އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ވޯޓުކަރުދާސް ދޫކުރުން ނުވަތަ ދިނުން.
ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ގޮތެއްގެމަތިން މެނުވީ އިންތިޚާބުގައި ބޭނުންކުރުމަށް   .3   

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވޯޓުކަރުދާސް ޕެކެޓެއް ނުވަތަ ވޯޓުކަރުދާސް ފޮތެއް، 

ނުވަތަ މިނޫންވެސް އެއްޗެއް ހުޅުވައި، ވޯޓުފޮށްޓެއް ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީ 

އުރައެއް ކަނޑައި، އެއިން ވޯޓުކަރުދާސް ނަގައި ބެލުން، ނުވަތަ 

ލުން މިއިން އެއްޗެއް ހަލާކުކުރުން، ނުވަތަ މިއިން އެއްޗަކަށް ގެއް

 ދިނުން.
ޤާނޫނީގޮތުން ބެލެހެއްޓުން ލާޒިމުކުރާ މަޢުލޫމާތު ނެގުމުގައި،   .4   

 އެނގިހުރެ ދޮގު ނުވަތަ ފުރިހަމަނޫން މަޢުލޫމާތު ނެގުން.
ވޯޓަކަށް ގުނުން،  ލުއެނގިހުރެ ޤަޞްދުގައި، ޞައްޙަ ވޯޓެއް ބާޠި  .5   

ނުވަތަ ޞައްޙަ ވޯޓެއް ނުގުނައި ދޫކޮށްލުން، ނުވަތަ ޤަޞްދުގައި، 

    ވޯޓެއް ޞައްޙަ ވޯޓަކަށް ގުނުން، ނުވަތަ ޤަޞްދުގައި،  ލުބާޠި

އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ދީފައިވާ ވޯޓު އަނެއް ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ނަމުގައި 

 ގުނުން.
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން  53މި ޤާނޫނުގެ   .6   

ވޯޓުފޮށި ބަންދުކުރުމާ ޙަވާލުވެހުރި މީހަކު، ޤަޞްދުގައި ނުވަތަ އޭނާގެ 

އިހުމާލުން ވޯޓުފޮށި ބަންދުނުކޮށް ހުރުން، ނުވަތަ ވޯޓުނަގަން ފެށުމާއި 

ވާ ވޯޓުނަގާ ނިންމުމާ ދެމެދުގައި، ނުވަތަ ވޯޓުގުނަން ހަމަޖެހިފައި
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ވަގުތުގެ ކުރިން ވޯޓުފޮށި ހުޅުވައި ވޯޓުތައް ބަލައި ހެދުން، ނުވަތަ 

 ވޯޓު ބަދަލުކޮށް އުނިއިތުރުކޮށް ހެދުން.

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާގޮތާ ޚިލާފަށް ވޯޓުނެގުން  52މި ޤާނޫނުގެ   .7   

 ހުއްޓާލުން.
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  72މި ޤާނޫނުގެ   .8   

 ޢަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ފައިސާ ދިނުން ނުވަތަ ބަލައިގަތުން.
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ހުއްދަނެތި ވޯޓުކަރުދާސް އުފެއްދުން ނުވަތަ   .9   

ވޯޓުކަރުދާހުގެ ގޮތުގައި އިންތިޚާބުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއާ އެއްފަދަ 

 އެއްޗެއް އުފެއްދުން.
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  69އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން މި ޤާނޫނުގެ   .10   

 ޢަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ޚަރަދުކުރުން.
އެއްވެސް އިންތިޚާބީ ޙައްޤެއްގެ ފައިދާ ވަކި ފަރާތަކަށް   .11   

ލެންބުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ވަކިގޮތަކަށް އެފަދަ ޙައްޤެއްގެ ބޭނުމެއް ކުރީތީ 

ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ޝުކުރެއްގެ ގޮތުން ނުވަތަ 

ވިޔަސް ނުވަތަ އެނޫން ގޮތަކަށް ވިޔަސް ދިނުން. އަދި މިފަދައިން 

 އެއްވެސް އެއްޗެއް ދިނުމަކީ ރިޝްވަތުދިނުން ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.
ކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން އިންތިޚާބުގެ ދާއިމީ ންއިންތިޚާބަށް އިޢުލާ  .12   

ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް، އިންތިޚާބާ )ތިރީސް(  30ކުރާތާ ންނަތީޖާ އިޢުލާ

ގުޅިގެން ކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ހޯދުމަށްޓަކައި ނުވަތަ އެހެން 

ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އިންތިޚާބީ ޙައްޤަކަށް ނުރަނގަޅު އަސަރު 

ފޯރުވުމަށްޓަކައި ވަކި ފަރުދަކަށް ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކަށް ނުވަތަ ޢާންމު 

އް ފޯރުކޮށްދިނުން ފައިދާއަށްޓަކައި އެއްޗެއް ދިނުން ނުވަތަ ޚިދުމަތެ

ނުވަތަ މިނޫންވެސް މަންފާއެއް ފޯރުކޮށްދިނުން ނުވަތަ މިއިން ކަމެއް 

ކޮށްދޭނެ ކަމަށް ބުނުން. މިފަދައިން ޢަމަލުކުރުން ނުވަތަ ކުރަން 

އުޅުން އެއީވެސް ރިޝްވަތުދިނުން ނުވަތަ ރިޝްވަތުދޭން އުޅުން 

 ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.
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ވޯޓުކަރުދާސް ހުންނާނެ ގޮތާމެދު އިލެކްޝަންސް އިންތިޚާބުގައި   .13   

ކޮމިޝަން ފިޔަވައި، އެއްވެސް ފަރާތަކުން އިޢުލާނެއް ނުވަތަ އެއްވެސް 

 ބާވަތެއްގެ އިޝްތިހާރެއް ކުރުން.
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ވޯޓުލާ  39މި ޤާނޫނުގެ   .14   

ސަރަޙައްދުގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓްގައިވާ 

     ނަންތަކުގެ ތެރެއިން ނަމެއް މި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ބަދަލުކޮށް، 

 އެ ލިސްޓަށް އުނިއިތުރު ގެނައުން.
މީހަކަށް ވޯޓު ލުމުގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ   .15   

ނުފޫޒުފޯރުވުމަށްޓަކައި އޭނާއަށް ނުވަތަ އޭނާ މަޞްލަޙަތު 

ރައްކާތެރިކުރަންޖެހިފައިވާ ފަރާތަކަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އަނިޔާއެއް 

 ކޮށްފާނެ ކަމުގެ ބިރުދެއްކުން.
އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ހިންގައި ބަލަހައްޓަން އިލެކްޝަންސް   .16   

ފަރާތުން ތިބޭ އޮފިޝަލުންނަށް ބިރުދެއްކުން ނުވަތަ ގެ ންކޮމިޝަ

 އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅުން.
 އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ގޮތުން ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދިނުން.  .17   
އިންތިޚާބެއްގައި ވޯޓުދިނުމުގެ އެ ބުރެއްގައި އެއް ފަހަރަށްވުރެ   .18   

 ގިނަފަހަރު ވޯޓުލުން.
މީހަކު ވޯޓުދިނުމަށް ދަތިކުރުން، ނުވަތަ ވޯޓުދިނުމަށް އެއްވެސް   .19   

 އެއްވެސް މީހަކަށް ހުރަސްއެޅުން.
ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން   .20   

ވޯޓުގުނުމުގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާ ޙަވާލުވެ ތިބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން 

     މީހަކު، ނުވަތަ އެނޫން މީހަކު ނަމަވެސް، މި ޤާނޫނާ ނުވަތަ 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފުކަމެއް ކުރުން. ނުވަތަ 

ދަ ޢަމަލެއް ކުރުމަށް އެއްވެސް ގޮތަކުން އެހީވުން. ނުވަތަ އެފަ

އެމީހެއްގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން އެފަދަ 

 ހިވުން.ނގުމަށް މަގުފަހިޢަމަލެއް 
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 އިންތިޚާބެއްގައި އެއްވެސް މީހަކު، އެހެން މީހެއްގެ ނަމުގައި ވޯޓުލުން.  .21   

ޙައްޤަކަށް ޤާނޫނީގޮތުން ނޭދެވޭ ގޮތަކަށް ބެހި އަނެކެއްގެ އިންތިޚާބީ   .22   

ނުވަތަ އެފަދަ ޙައްޤަކާމެދު ޤަދަރާއި އިޙްތިރާމް ކުޑަކުރުމުގެ ސަބަބުން 

އަނެކަކަށް އެ ޙައްޤު މިނިވަން ގޮތުގައި އިޚްތިޔާރު ކުރުމަށް 

 ހުރަސްއެޅުން.
ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދުން ބޭރަށް ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ވޯޓުކަރުދާސް   .23   

 ގެންދިޔުން.
ޤާނޫނީގޮތުން ހުއްދަ ވޯޓުކަރުދާސް ނޫން އެހެން އެއްވެސް އެއްޗެއް   .24   

 ވޯޓުފޮށްޓަށް ލުން.
 ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤުނެތި އެއްވެސް އިންތިޚާބެއްގައި ވޯޓުލުން.  .25   
ވަނަ ނަންބަރުގެ  (8)ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން  (1)މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  )ށ(  

ނިޔަލަށް ހުރި ނަންބަރުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއް ކުރުމުގެ ސަބަބުން 

ކުށްވެރިވެއްޖެ މީހެއްގެ އަދަބަކީ، އެމީހަކު ކުރި ޢަމަލެއްގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް 

)އަށެއް( އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް  8)ތިނެއް( އަހަރާއި  3ބަލައި، 

 96,000.00)ތިރީސް ހަހާސް( ރުފިޔާއާއި  36,000.00ޖަލަށްލުން ނުވަތަ 

 )ނުވަދިހަ ހަހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.
ވަނަ ނަންބަރުގެ  (12)ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން  (9)މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  )ނ(  

ނިޔަލަށް ހުރި ނަންބަރުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއް ކުރުމުގެ ސަބަބުން 

ކުށްވެރިވެއްޖެ މީހެއްގެ އަދަބަކީ، އެމީހަކު ކުރި ޢަމަލެއްގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް 

)ހަތަރެއް( އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް  4)އެކެއް( އަހަރާއި  1ބަލައި، 

 48,000.00)ބާރަހާސް( ރުފިޔާއާއި  12,000.00ޖަލަށްލުން ނުވަތަ 

 )ސާޅީސް އަށްހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.
ވަނަ  (17)ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން  (13)މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  )ރ(  

ނަންބަރުގެ ނިޔަލަށް ހުރި ނަންބަރުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއް ކުރުމުގެ 

ސަބަބުން ކުށްވެރިވެއްޖެ މީހެއްގެ އަދަބަކީ، އެމީހަކު ކުރި ޢަމަލެއްގެ 

)ދޭއް( އަހަރާ ދެމެދުގެ  2)ނުވައެއް( މަސްދުވަހާއި  9ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި، 
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)ނުވަހާސް( ރުފިޔާއާއި  9,000.00މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން ނުވަތަ 

ވީސްހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން އު)ސަ 24,000.00

 ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.
ވަނަ  (23)ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން  (18)މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  )ބ(  

ނަންބަރުގެ ނިޔަލަށް ހުރި ނަންބަރުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއް ކުރުމުގެ 

ސަބަބުން ކުށްވެރިވެއްޖެ މީހެއްގެ އަދަބަކީ، އެމީހަކު ކުރި ޢަމަލެއްގެ 

)އެކެއް( އަހަރާ  1)ހަތަރެއް( މަސްދުވަހާއި  4ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި، 

)ހަތަރުހާސް( ރުފިޔާއާއި  4,000.00 ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން ނުވަތަ

 )ބާރަހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ. 12,000.00
ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއް  (24)މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  )ޅ(  

ކުރުމުގެ ސަބަބުން ކުށްވެރިވެއްޖެ މީހެއްގެ އަދަބަކީ، އެމީހަކު ކުރި ޢަމަލެއްގެ 

)ހައެއް( މަސްދުވަހާ  6)ދޭއް( މަސްދުވަހާއި  2ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި، 

 )ދެހާސް( ރުފިޔާއާއި 2,000.00ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން ނުވަތަ 

 )ހަހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ. 6,000.00
ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއް  (25)މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  )ކ(  

ކުރުމުގެ ސަބަބުން ކުށްވެރިވެއްޖެ މީހެއްގެ އަދަބަކީ، އެމީހަކު ކުރި ޢަމަލެއްގެ 

)ތިނެއް( މަސްދުވަހާ  3)އެކެއް( މަސްދުވަހާއި  1ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި، 

އާއި )އެއްހާސް( ރުފިޔާ 1,000.00ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން ނުވަތަ 

 )ތިންހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ. 3,000.00
މި މާއްދާގެ ދަށުން ކުށްވެރިވި މީހަކީ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން  )އ(  

އިންތިޚާބާބެހޭ ކަމެއް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މީހަކު ކަމުގައިވާނަމަ، އެމީހެއްގެ 

       އަދަބަކީ، މި މާއްދާގެ )ށ(، )ނ(، )ރ(، )ބ(، )ޅ( ނުވަތަ 

 1)ހައެއް( މަސްދުވަހާއި  6)ކ( ގެ ދަށުން ކަނޑައެޅޭ އަދަބުގެ އިތުރަށް، 

 6,000.00)އެކެއް( އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން ނުވަތަ 

)ބާރަހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން  12,000.00)ހަހާސް( ރުފިޔާއާއި 

 ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 110 އަަދދު:  47 ލިުއމް: ވޮ

 24 

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސިއްރުކުރުމަކީ ކުށެކެވެ.  )ވ(  

)ތިނެއް( މަސްދުވަހަށް  3އެފަދަ ޢަމަލެއް ކޮށްފި މީހެއްގެ އަދަބަކީ، 

 )ތިންހާސް( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ. 3,000.00ޖަލަށްލުން ނުވަތަ 
މި ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް  )މ(  

ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ ރިޝްވަތާބެހޭ 

  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުންނެވެ. -މައްސަލަތައް ބަލައި ތަޙްޤީޤުކުރާނީ އެންޓި

ގައި ބަޔާންކުރާ އެ ކޮމިޝަނުން މިފަދަ މައްސަލަތައް ބަލައި ނިންމައި، ޤާނޫނު

ޖިނާއީ ކުށެއްގެ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އެ މުއައްސަސާއަށް 

ފެންނަނަމަ، އެ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤުކޮށް، ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ފޮނުވުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެ މުއައްސަސާއަށް 

މުން، ކަމާބެހޭ ރިޕޯޓު އިލެކްޝަންސް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި މައްސަލަ ނިމު

 ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

 މާނަކުރުން އިތުރުކުރުން. ޢިބާރާތުގެގެ )ހ( އަށް އަންނަނިވި ވަނަ މާއްދާ 79 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .32

"ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮމިޝަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ( .79 

)ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކުރާ މޯލްޑިވްސް  2010/16

 ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށެވެ.

މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް، ިދވެހި ސަރުކާރުގެ ގެެޒޓުަގިއ  ފަށާނީ، ޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނަށް މި .33

 ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެްނނެވެ.

 

________________________ 
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  ިގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދ
 އަށެވެ. legalaffairs@po.gov.mv ފޮނުއްވާނީ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 33361023336211 ,ފޯނު: 

 0274 331ފެކްސް: 
 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 

1017އަދަދު:  2019 މާރިޗު 12 – 1440 ރަޖަބު 5ތާރީޚު:   އަންގާރަ 48ވޮލިއުމް:    

 ވަނަ  2 އަށް( ޤާނޫނު  އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ) 2008/11 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 
 ޤާނޫނު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ވަނަ  5 ދައުރުގެފުރަތަމަ  ހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެދުވަ ހޯމަވި  4މަހުގެ  މާރިޗުވަނަ އަހަުރގެ  2019
ވަަނ  2ޤާނޫނު( އަށް  އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު) 2008/11ާޤނޫނު ނަންބަރު  ،ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެްއވި

      2019މާރިޗު  12 ،މަތިންަވނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެ 92ގެ ޤާނޫނުއަސާސީއިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިލު، 
 ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ ،ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެްއވުމުން  ައންގާރަހ( ވި 1440ރަޖަބު  5)

 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުަގއި ިމއަދު ޝާއިޢު ކުެރވިއްެޖއެވެ.
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 2019/2 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 

 

   ވަނަ  2 އަށް( ޤާނޫނު  ޢާންމު  އިންތިޚާބުތަކާބެހ  ) 2008/11 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

 ޤާނޫނު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު 

 

 .ގެނައުން ިއޞްލާޙު އަންނަނިވި އަށް( ޤާނޫނު ޢާންމު އިންތިޚާބުތަކާބެހ ) 2008/11 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 

 އިތުރުކޮށް، ނަންބަރެއް ގޮތަށް އަންނަނިވި ފަހަތަށް ނަންބަރުގެ ވަނަ 4 ގެ( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 56 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .1
  .ތަރުތީބުކުރުން ނަންބަރު

 

 ެއއްގޮްތވާ  އާ( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 51 ޤާނޫނުގެ މި (5) (ހ) .56 

 ފެންނަ އެމީހަކަށް ކަރުާދހުގައި ވޯޓު ގޮތުގެމަތިން

 ޖެހުމުގެ ފާހަގަ ރަނގަޅު ދިމާަގއި  ނަމާ ކެންޑިޑ ެޓއްގެ

 ނުވަތަ  ޖަހާފަިއވާ ފާހަގައެއް އެހެން އިތުރު އިތުރުން،

 .ވޯޓު ކުރަހާފައިވާ ުކރެހުމެއް ނުވަތަ ލިޔެފަިއވާ ލިޔުމެއް

 

 ާޝއިޢުކުރާ ެގޒެޓުަގއި ިދވެހިސަުރކާރުގެ ތަޞްދީޤުކޮށް، ފާސްވެ، ޤާނޫނު މި ފަށާނީ، ޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނަށް މި .2
 .ފެށިގެންނެވެ ދުވަހުން

 

________________________ 
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