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`

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު
ރފާއި ނަން
ތަޢާ ު

.1

އިންތިޚާބު ހިންގައި

.2

(ހ)

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

(ށ)
(ހ)

ބެލެހެއްޓުން

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

އިންތިޚާބާއި،

މަޖިލީހުގެ

ކބެހޭ
ކޝަންތަ ާ
ބައި-އިލެ ް

ރައްޔިތުންގެ
އެންމެހައި

މަޖިލީހުގެ

ކންކަން
ަ

އިންތިޚާބުގެ

ހިންގައި،

އިތުރު

ބލަހައްޓައި،
ަ

ވިލަރެސްކުރާނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.
(ށ)

ނގެ  4ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން،
ޤނޫ ު
އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ އާންމު ާ
ގ
ނސް ކޮމިޝަނުން ދައުލަތު ެ
އލެކްޝަ ް
އ ބެލެހެއްޓުމުގައި ި
ކން ހިންގަ ި
އަންނަނިވި ކަން ަ
މުއައްސަސާތަކުގެ

އެހީތެރިކަމަށް

އެދިއްޖެނަމަ،

އެކަމެއް

ކުރުމަށްޓަކައި

ނ
ބޭނުންވާ ެ

ނށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން އެފަރާތަކުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަ ަ
.1

އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުން؛

.2

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ޞައްޙަކަން
ކަށަވަރުކުރުން؛

.3

އ ވަސީލަތްތައް ހޯދުން؛
ނތަނާ ި
ނންވާ ތަ ް
އިންތިޚާބަށް ބޭ ު
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ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

.4

ހލުންތެރިކުރުން؛
އިންތިޚާބާ ގުޅޭގޮތުން އާންމުން ޭ

.5

ޒމުކުރުން.
ނތި ާ
ނ ހޯދުމާއި އެތަންތަން އި ް
ނތަ ް
އޓާނެ ތަ ް
ވޯޓު ފޮށި ބަހަ ް
މ،
މިގޮތުން ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ތަނެއްގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާނަ ަ
އެއްވެސް އަގަކާ ނުލައި ،ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓުން.

.6

ރންކުރުން؛
ފޝަލުން ހޯދުމާއި އެމީހުން ތަމް ީ
ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ބޭނުންވާ އޮ ި

.7

ނޒާމު ޤާއިމުކުރުން؛
ބލޭނެ ި
އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާ ެ

.8

ނވާ ތަކެތި ހޯދުން؛
އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނު ް

.9

މށް ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން ހަމަޖެއްސުން.
އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ހިންގު ަ

.10

އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތަށް

ނ
ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެގެ ް

ލން.
ދއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެމީހުން ވީއް ު
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެ ި
(ނ)

ސ ،އިންތިޚާބާ ގުޅޭ އެހެން
ކށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އިތުރުންވެ ް
މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާން ޮ
ކަމެއްގެ އެހީތެރިކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެދިއްޖެނަމަ ،އެ އެދުނު ކަމެއް
ކުރުމަށްޓަކައި

ބޭނުންވާނެ

އއްބާރުލުމާއި
ެ

އެހީތެރިކަން

އެފަރާތަކުން

އިލެކްޝަންސް

ކޮމިޝަނަށް ދޭންވާނެއެވެ.
(ރ)

މގައި ސިވިލް ސަރވިސް
އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުން ހޯދު ު
ލމާއި އެހީތެރިކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ދޭންވާނެއެވެ.
ކޮމިޝަނުން ދޭންޖެހޭ އެއްބާރު ު
ވ ސިވިލް ސަރވިސްގައި
ގ މަސައްކަތްތަކުގައި ހަރަކާތްތެރި ާ
އަދި މިފަދައިން އިންތިޚާބު ެ
މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ޒިންމާދާރު ކުރުވައި ،އެމީހުންނާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހިއްޖެ
ވޅު އެޅުމަކީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ހާލަތެއްގައި އެމީހުންނާމެދު ފިޔަ ަ

އިންތިޚާބާބެހޭ ޤައުމީ

.3

(ހ)

ލަފާދޭ ކޮމިޓީ

ކމިޝަނަށް ބޭނުންވާ ލަފާ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާ ބެހޭގޮތުން އިލެކްޝަންސް ޮ
މޓީ" އެއް ،އިލެކްޝަންސް
ހޯދުމަށާއި ،މަޝްވަރާކުރުމަށް "އިންތިޚާބާބެހޭ ޤައުމީ ލަފާދޭ ކޮ ި
ކޮމިޝަނުން އުފައްދަންވާނެއެވެ.

(ށ)

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާބެހޭ ޤައުމީ ލަފާދޭ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭނީ ތިރީގައިވާ
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ދދު4 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ބންނެވެ.
ފަރާތްތައް ތަމްސީލުކުރާ މަންދޫ ު
.1

ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތައް.

.2

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް.

.3

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން.

.4

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް.

.5

ޖސްޓްރޭޝަން.
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރެ ި

.6

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް.

.7

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން.

.8

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން.

.9

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް.

.10

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް.

.11

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ.

.12

ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ

ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ތެރެއިން

ލކްޝަންސް
އި ެ

ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ޖަމްޢިއްޔާތައް.
(ނ)

ޠތައް:
މޓީގެ މެންބަރުންގެ ޝަރު ު
އިންތިޚާބާބެހޭ ޤައުމީ ލަފާދޭ ކޮ ި
.1

އުމުރުން ( 18އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިވާ ދިވެއްސެއް ކަމުގައިވުން.

.2

ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރެވެމުންދާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުން.

.3

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރޭ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް
ތަމްސީލުކުރާ މަންދޫބަކީ އެ ޕާޓީއެއްގެ މެންބަރަކު ކަމުގައިވުން.

.4

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއާއި ،ސިވިލް ސަރވިސް
ކޮމިޝަނާއި،
5

މޯލްޑިވްސް

މީޑިއާ

ކައުންސިލާއި،

މޯލްޑިވްސް

ވޮލި ުއމް48 :

ދދު4 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނާއި ،އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ތަމްސީލުކުރާ
މަންދޫބަކީ

އެ

ކަމުގައިވުން.

ދބަކު
މަން ޫ
އަދި

ނސްބަތްވާ
ި

ޕްރޮސިކިއުޓަރ

މުއައްސަސާއެއްގެ
އޮފީސް

ޖެނެރަލްގެ

މެންބަރަކު
ތަމްސީލްކުރާ

ނ
މަންދޫބަކީ އެ އޮފީހުގެ އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލުން ފެށިގެ ް
މަތީ މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހަކު ކަމުގައިވުން .އަދި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ
އޮފީސް ތަމްސީލްކުރާ މަންދޫބަކީ އެ އޮފީހުގެ އެސިސްޓަންޓް އެޓަރނީ
މއްގައި ހުރި މީހަކު ކަމުގައިވުން.
ޖެނެރަލުން ފެށިގެން މަތީ މަޤާ ެ
.5

ހިލޭސާބަހަށް

މަސައްކަތްކުރާ

ޖަމްޢިއްޔާއެއް

ތަމްސީލުކުރާ

މަންދޫބަކީ

އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ އިސް ފަރާތެއްކަމުގައިވުން.
.6

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ތަމްސީލުކުރާ މަންދޫބަކީ އެސިސްޓެންޓް
ކޮމިޝަނަރ

އޮފް

ޕޮލިސްއިން

ފެށިގެން

މަތީ

އަދާކުރާ

އ
މަޤާމެ ް

މީހެއްކަމުގައިވުން.
.7

ނލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ތަމްސީލުކުރާ މަންދޫބަކީ
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަ ަ
މއްގެ މީހަކު ކަމުގައި ވުން.
ޑިރެކްޓަރުން ފެށިގެން މަތީ މަޤާ ެ

.8

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ ތަމްސީލުކުރާ މަންދޫބަކީ ،އެތަނުގެ

ޗީފް

އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ކަމުގައިވުން.
.9

އގެ އާއިލީ
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެއްގެ ނުވަތަ މުވައްޒަފެ ް
މެންބަރަކު ކަމުގައި ނުވުން.

 .10އިންތިޚާބާ ބެހޭ ލަފާދޭ ޤައުމީ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންނަކީ އިންތިޚާބަށް
ކުރިމަތިލައިފައިވާ

ކެންޑިޑޭޓަކަށް

ނުވަތަ

ކެންޑިޑޭޓެއްގެ

އިންތިޚާބީ

ލ މެންބަރަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ.
އޭޖެންޓަކަށް ނުވަތަ އޭނާގެ އާއި ީ
 .11އިލެކްޝަންސް

ކޮމިޝަނުގެ

މެންބަރުންނާއި

އޮމާންކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރެވޭނެ މީހެއްކަމުގައިވުން.

6

މުވައްޒަފުންނާއެކު

ދދު4 :
އަ ަ

ވޮލި ުއމް48 :

(ރ)

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

އިލެކްޝަންސް

ނ
ކޮމިޝަނު ް

ސުލޫކީ

ކަނޑައަޅާ

އުސޫލުތަކަށް،

ނގަނޑާއި
މި ް

ވންވާނެއެވެ.
މޓީން ތަބާ ާ
އިންތިޚާބާބެހޭ ޤައުމީ ލަފާދޭ ކޮ ި
(ބ)

އިންތިޚާބާބެހޭ ޤައުމީ ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ރާވައި ހިންގާނީ އިލެކްޝަންސް
ކޮމިޝަނުންނެވެ.

(ޅ)

ފދޭ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިފައިވާ
ލ ާ
ބހޭ ޤައުމީ ަ
ށފައިވާ އިންތިޚާބާ ެ
ކ ް
މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާން ޮ
ޖ
ބނުންވެއް ެ
ޝންސް ކޮމިޝަނުން ޭ
ޓގައި ހިމެނުމަށް އިލެކް ަ
ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން ،މި ކޮމި ީ
ހިނދެއްގައި ،އެހެން ފަރާތެއް އެ ކޮމިޓީގައި ހިމެނުމަކަށް މި ގަވާއިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

(ކ)

ނ
މންބަރު ް
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުތައް ހުންނަ ެ
ކޮމެޓީން

ބރުން
މެން ަ

ވަކިކުރުމާއި

ބަދަލުކުރުމަށް

ޕާޓީތަކަށާއި

އސަސާތަކަށާއި
މުއަ ް

ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން

.4

ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންގެ

.5

އ
ށޓަކަ ި
ނތިޚާބުގެ ކަންތައްތައް ހިންގުމަ ް
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން އި ް
ރަށު /އަވަށު /އަތޮޅު /ސިޓީ އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި

އގައި
ވޯޓުފޮށްޓެއް ބަހައްޓާ ކޮންމެ ޤައުމެ ް

ޓން ޢައްޔަންކުރާނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.
ހަރަކާތްތެރިވާނެ ފޯކަލް ޕޮއިން ު
(ހ)

މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ

އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން،
އތޮޅެއްގައި ނުވަތަ އެ ސިޓީއެއްގައި އިލެކްޝަންސް
އެ ރަށެއްގައި ނުވަތަ އެ ަ
ކަނޑައަޅާ

ކޮމިޝަނުން

ތއްގެ
ގޮ ެ

މަތިން

އ
މަސްއޫލިއްޔަތާ ި

ޒިންމާތައް

އަދާކުރަންވާނެއެވެ.
(ށ)

އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން،
އިލެކްޝަންސް

ކޮމިޝަނުން

އެފަރާތްތަކާ

ހަވާލުކޮށްފައިވާ

މަސްއޫލިއްޔަތު

އަދާކޮށް ނިމުމުން ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދޭ ފޯމެޓަކާ އެއްގޮތަށް
އެ މަސައްކަތާބެހޭ ރިޕޯޓެއް ،އިންތިޚާބު ނިމޭތާ ގިނަވެގެން ( 10ދިހައެއް)
ވނެއެވެ.
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވަން ާ
7

ދދު4 :
އަ ަ

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓު ،ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި

(ނ)

ނުފޮނުވައިފިނަމަ ،އެފަދަ ފަރާތްތަކާމެދު ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ބގެންވެއެވެ.
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ލި ި
ރަށު /އަވަށު އަދި އަތޮޅު

ކރާ ރަށު /އަވަށު  /އަތޮޅު /ސިޓީ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންގެ
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޢައްޔަން ު

.6

 /ސިޓީ އިލެކްޝަންސް

ނ ފިޔަވައި އެހެން މީހުން
މޝަނުގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފު ް
ތެރެއިން އިލެކްޝަންސް ކޮ ި

ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންގެ

ޝންސް
ނފައި ނުވާނަމަ ،އިލެކް ަ
ށ ބު ެ
އދުގައި އެހެންގޮތަކަ ް
ބނީ ،މި ގަވާ ި
މަޤާމުގައި ދެމިތި ޭ

މުއްދަތު

ނ
ޔންކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެ ް
މށް ޢައް ަ
ކލް ޕޮއިންޓުންގެ މަޤާ ަ
ރތްތައް ފޯ ަ
ކޮމިޝަނުން އެ ފަ ާ
ނސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ
އލެކްޝަ ް
އެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއްގެ މަސައްކަތް ނިމުނުކަމަށް ި
ތާރީޚަކާ ހަމައަށެވެ.
ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު

ރައްޔިތުންގެ

.7

ލިބިގެންވާ މީހުންގެ

އިންތިޚާބުގެ

މަޖިލީހުގެ

ވޯޓު

ނެގުމަށްޓަކައި

އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ

އާންމު

ގ ޞައްޙަ
ލބިގެންވާ މީހުން ެ
ވޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ި
ތގެމަތިންޯ ،
ކށްފައިވާ ގޮ ު
ޤާނޫނުގައި ބަޔާން ޮ

ރަޖިސްޓަރީ

ރަޖިސްޓަރީއެއް ،ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަނާގުޅޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
ޓބޭސްގައި ހިމެނޭ ދިވެހި
ދރާއިން ބަލަހައްޓާ ޤައުމީ ޑޭ ާ
ގ އި ާ
ހަވާލުކޮށްފައިވާ ދައުލަތު ެ
މަޢުލޫމާތުގެ

ރައްޔިތުންގެ
އެކުލަވައިލައި

މައްޗަށް

ނއެވެ.
ޓންވާ ެ
ބަލަހައް ަ

ބިނާކޮށްގެން،
އަދި

ލކްޝަންސް
އި ެ

ބހޭ
އިންތިޚާބުތަކާ ެ

ކޮމިޝަނުން

އާންމު

އ
ޤާނޫނުގަ ި

ތން އެ ރަޖިސްޓަރީ ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ
ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަ ި
ކރަންވާނެއެވެ.
ތާރީޚެއްގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްގެން އާންމު ު
ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ

.8

(ހ)

ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި

ގންވާ
ޓދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބި ެ
ނ ވޯ ު
ގ ދަށު ް
ނގެ  9ވަނަ މާއްދާ ެ
ޤނޫ ު
ހ އާންމު ާ
އިންތިޚާބުތަކާބެ ޭ
މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ އާންމުކުރުމުގެ އިތުރުން ،އެ ޤާނޫނުގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް

ހންގެ
ޙއްޤު ލިބިފައިވާ މީ ު
އކުލަވައިލައިފައިވާ ވޯޓުލުމުގެ ަ
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ެ

ފޮނުވުމާއި ،ޝަކުވާ
އުފުލުމަށް ހުޅުވައިލުން

ތަފުސީލީ

މަޢުލޫމާތު

ވ
އެކުލެ ޭ

ރަޖިސްޓަރީގެ

ކޮޕީއެއް،

ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި

ސިޔާސީ

ވނެއެވެ.
ޕާޓީތަކަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުވަން ާ
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ،ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ފޮނުވާ ރަޖިސްޓަރީގައި
8

ވޮލި ުއމް48 :

ދދު4 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތެއްގެ ޞައްޙަކަމާމެދު އެއިން ފަރާތެއްގެ ސުވާލެއް އޮތްނަމަ ،އެކަމުގެ
ގ
ގން ( 10ދިހައެއް) ދުވަހު ެ
ފނުވާ ތާރީޚުން ފެށި ެ
ޝަކުވާ ،އެ ރަޖިސްޓަރީ އެފަރާތްތަކަށް ޮ
ތެރޭގައި

އިލެކްޝަންސް

ކޮމިޝަނަށް

ހށަހެޅުމަށް
ު

އެފަރާތްތަކަށް

ޞތު
ފުރު ަ

ހުޅުވައިލަންވާނެއެވެ.
(ނ)

ގތުގެ
ގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮ
ނގެ  10ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ަ
ޤނޫ ު
ހ އާންމު ާ
އިންތިޚާބުތަކާބެ ޭ
ތ
ރގައި ހިމެނިފައިވާ ނުވަ ަ
ދނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަ ީ
މަތިން ،ވޯޓު ި
ގޅޭގޮތުން ،ނުވަތަ އެ ރަޖިސްޓަރީ ޞައްޙަކުރުމަށްޓަކައި
ޢލޫމާތަކާ ު
ހިމެނިފައިނުވާ މަ ު
ވ
ކވާ ހުށަހަޅަން ބޭނުން ާ
ވތަ އުނިއިތުރަކާ ގުޅޭގޮތުން ،ޝަ ު
ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލަކާ ނު ަ
ފަރާތްތަކުން ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވައިލާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 10ދިހައެއް) ދުވަހުގެ
ވ
ޝންސް ކޮމިޝަނަށް ޝަކު ާ
ވތަ އިލެކް ަ
ތެރޭގައި އިލެކްޝަންސް ފޯކަލް ޕޮއިންޓުތަކަށް ނު ަ
ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ޝަކުވާ

ށހަޅާނީ
ހު ަ

"ވޯޓު

ދިނުމުގެ

ޙައްޤު

ލިބިގެންވާ

ގ
މީހުން ެ

ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު"ންނެވެ .މި ފޯމު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ
ވެބްސައިޓުންނާއި ،ކައުންސިލުގެ އިދާރާތަކުންނާއި ،އިލެކްޝަންސް ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން
ޖއްސަންވާނެއެވެ.
އލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހަމަ ަ
މެދުވެރިކޮށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ި
(ރ)

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

(ބ)

ނމާ ނިންމުމަކާމެދު ޝަކުވާ
އލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނި ް
މި މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން ި
ހުށަހެޅި ފަރާތަކުން ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ ،ކޮމިޝަނުން އެ މައްސަލައަކާމެދު ނިންމި
ގތާ ގިނަވެގެން ( 5ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،އެ މައްސަލައެއް
ނިންމުން އެފަރާތަށް އަން ާ
ޅމުގެ އިޚްތިޔާރު އެފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެ ު

9

ދދު4 :
އަ ަ

ވޮލި ުއމް48 :

(ޅ)

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

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

ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ
މައްސަލަތައް
އިލެކްޝަންސް
ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުން.
ގެޒެޓްކުރެވޭ
ރަޖިސްޓަރީއަށް
ބަދަލުގެނައުން.

.9

ނ
ލ ޕޮއިންޓު ް
ތން އިލެކްޝަންސް ފޯކަ ް
ގ ު
ލބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއާ ބެހޭ ޮ
ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ި
އ ދުވަހުން ދުވަހަށް އިލެކްޝަންސް
މެދުވެރިކޮށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަ ް
ވނެއެވެ.
ފނުވަމުން ގެންދަން ާ
ކޮމިޝަނަށް ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން ޮ

( .10ހ)

މި ގަވާއިދުގެ  7ވަނަ މައްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ޞައްޙަ ރަޖިސްޓަރީ

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން 10

އ ލިޔުމުން ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާއާއި ،ކެންޑިޑޭޓުންނާއި
(ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގަ ި
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ހުށަހަޅައިފައިވާ ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން ގެންނަ ބަދަލުތައް ނޫން އެއްވެސް
ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ.
ޓށް
ބފައިވާ މީހުންގެ ލިސް ަ
ގ ޙައްޤު ލި ި
ދލުތައް ،ވޯޓުލުމު ެ
މިގޮތަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅާ ބަ ަ
ތންނެވެ.
ގތުގެ މަ ި
ގެނެވޭނީ އަންނަނިވި ޮ
.1

ހށަހަޅާފައިވާ
ނތިގެން ު
ލިސްޓަށް މީހަކު އިތުރުކުރެވޭނީ ،ލިސްޓުގައި ނަން ެ
ޝަކުވާއާއެކު އެ މީހަކީ ވޯޓުލާ ދުވަހަށް ( 18އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިވާ
ވތަ އަސްލާ
ށދޭނެ ލިޔުމެއްގެ އަސްލު ނު ަ
ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން ސާބިތުކޮ ް
އެއްގޮތްކަން އަންގައިދޭ އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ކޮޕީ ހުށަހެޅުމުން ،އެކަމާ ގުޅޭ
މުއައްސަސާއަކުން އެކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ފަހުގައެވެ .އަދި މި ލިޔުމުގައި
ލިސްޓަށް

އިތުރުކުރަން

އެދިފައިވާ

ފަރާތުގެ

ފުރިހަމަ

ނަން،

ދާއިމީ

އެޑްރެސް ،އުފަން ތާރީޚު ،ޖިންސް ،އަދި ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ
ނން ވާނެއެވެ.
ކާޑު ނަންބަރު ހިމެނިފައި އޮން ަ
.2

ވ ފަރާތެއް
ރަޖިސްޓަރީން މީހަކު އުނިކުރެވޭނީ ،ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނިފައި ާ
ނމުގެ ޙައްޤު
އުނިކުރުމަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ޝަކުވާއާއެކު އެމީހަކީ ވޯޓުދި ު
ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓުން އުނިކުރަންޖެހޭ މީހެއްކަން ސާބިތުކޮށްދޭނެ
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ވޮލި ުއމް48 :

ދދު4 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ގއިދޭ ކޮޕީ
ރަސްމީ ލިޔުމެއްގެ އަސްލު ނުވަތަ އަސްލާ އެއްގޮތްކަން އަން ަ
ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
.3

ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނިފައިވާ މަޢުލޫމާތަކަށް ބަދަލުގެނެވޭނީ ،ރަޖިސްޓަރީގައި
ކރުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފައިވާ ޝަކުވާއާއެކު
ބދަލު ު
ހިމެނިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް ަ
ގެންނަން

ލިސްޓަށް

ފއިވާ
އެދި ަ

ބަދަލަކީ

ޞައްޙަ

ބަދަލެއްކަން

ސާބިތުކޮށްދޭނެ ރަސްމީ ލިޔުމެއްގެ އަސްލު ނުވަތަ އަސްލާ އެއްގޮތްކަން
އަންގައިދޭ ކޮޕީ ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

(ށ)

މަރުވެފައިވާ

މީހެއްގެ

ނ
ނަ ް

ވޯޓުދިނުމުގެ

ޙައްޤު

ފއިވާ
ލިބި ަ

މީހުންގެ

ލިސްޓުން

އުނިކުރުމުގައި ،ޞައްޙަ ލިޔުމެއްގެގޮތުގައި ބަލާނީ ،މަރުފޯމު ،ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓަރީ
ފަދަ ،އުނިކުރަން އެދިފައިވާ މީހަކީ މަރުވެފައިވާ މީހެއްކަމަށް ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން
ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުންތަކެވެ.
(ނ)

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު،
ސ
އެ ޝަކުވާގެ ބާވަތާއި ،އެ ޝަކުވާއަކާމެދު ޢަމަލުކުރިގޮތް އެނގޭގޮތަށް އިލެކްޝަން ް
އޓަންވާނެއެވެ.
ބލަހަ ް
ކޮމިޝަނުން ދަފުތަރުކޮށް ަ

(ރ)

ހ އާންމު ޤާނޫނުގެ 11
ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ރަޖިސްޓަރީއަށް އިންތިޚާބުތަކާބެ ޭ
ސ ކޮމިޝަނުން އެ ބަދަލެއް
ކޝަން ް
ހނަމަ ،އިލެ ް
ގންނަން ޖެ ޭ
ދލެއް ެ
ށން ބަ ަ
ވަނަ މާއްދާގެ ދަ ު
އެ ރަޖިސްޓަރީއަށް ގެނެސް ،އެކަން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމާއެކު،
އެ ބަދަލުތައް ،ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި ،ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން
ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

(ބ)

ބހޭ އާންމު ޤާނޫނުގެ  9ވަނަ
ނތިޚާބުތަކާ ެ
ށފައިވާ ބަދަލު ،އި ް
މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮ ް
އޓައިފައިވާ އެ ރަޖިސްޓަރީގެ
ގތަށް ބަހަ ް
މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އާންމުކޮށް ބެލޭނެ ޮ
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ވޮލި ުއމް48 :

ދދު4 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ކޮޕީތަކަށްވެސް ގެންނަންވާނެއެވެ.
(ޅ)

ލ
މި މާއްދާގެ ދަށުން އާންމުކުރާ ،ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ފައިނަ ް
ލިސްޓުގައި ،އެ
ކެންޑިޑޭޓުން

ލިސްޓު

ނުވަތަ

ޞައްޙަކަމަށް

ކެންޑިޑޭޓުންގެ

އެއްބަސްވެ،

ބން
މަންދޫ ު

ޑޑޭޓުން ނުވަތަ
ތން ކެން ި
ޖަހަންވާނެއެވެ .މިގޮ ު

އިލެކްޝަންސް

ސޮއިކޮށް،

ކޮމިޝަނާއި،

އިނގިލީގެ

ނ
ނިޝާ ް

ނ ސޮއިކުރުމަށް
ގ މަންދޫބު ް
ކެންޑިޑޭޓުން ެ

ހުޅުވައިލެވޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓުގެ މަންދޫބަކު ސޮއިކުރުމަށް
ށލީކަމަށެވެ.
ކ ް
ހާޒިރުނުވާނަމަ ބެލޭނީ ،އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ލިބުނު ފުރުޞަތު ދޫ ޮ
ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު

( .11ހ)

ލިބިގެންވާ މީހުންގެ

ވޯޓުދިނުމުގެ

ޙައްޤު

ވ
ލބިފައި ާ
ި

މީހުންގެ

ރަޖިސްޓަރީ

ވހިސަރުކާރުގެ
ދި ެ

ގެޒެޓުގައި

ގ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރުމާ
ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު ،ރައްޔިތުން ެ

ރަޖިސްޓަރީ އާންމު

ހަމައަށް

ކުރުމާއި ބޭނުންކުރުން

އިލެކްޝަންސް

ކޮމިޝަނުގެ

ވެބްސައިޓުގައި

އާންމުކޮށް

ށ
ގތަ ް
ބެލޭނެ ޮ

ނންވާނެއެވެ.
ޝާއިޢުކޮށްފައި ހުން ަ
(ށ)

މި ގަވާއިދުގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި ،ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ފޮނުވާ،
ޢލޫމާތު،
ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި އެކުލެވޭ މީހުންގެ ޒާތީ މަ ު
ނ ޒިންމާދާރު ކަމާއެކުގައި ،ހަމައެކަނި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު
ބނުންކުރަންވާ ީ
އެފަރާތްތަކުން ޭ
ޞއްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށެވެ.
ަ
ރގައި އެކުލެވޭ މަޢުލޫމާތުގެ
ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަ ީ
މ ޤާނޫނުގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައި
އަދި އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ އާން ު
ގންވާ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ
ޔވައި ،ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބި ެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ފި ަ
ޒާތީ މަޢުލޫމާތު ،އެއްވެސް ފަރާތަކުން އާންމުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި އެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ
ބނުންކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ،އިންތިޚާބުގެ ބޭނުންތަކަށް މެނުވީ ޭ
ޚާއްޞަގޮތެއްގައި އެ މަޢުލޫމާތު ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަކަށްޓަކައި ނުވަތަ މާލީ ފައިދާއެއް
ނންކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
ހޯދުމަށްޓަކައި ބޭ ު

އެހެން ތަނެއްގައި
ދިރިއުޅޭ މީހުން
ވޯޓުދިނުމަށްޓަކައި
ކރުން
ރީރަޖިސްޓަރީ ު

( .12ހ)

އވާ ފަދައިން ،ރައްޔިތުންގެ
ނގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގަ ި
ނ ު
ހ އާންމު ޤާ ޫ
އިންތިޚާބުތަކާބެ ޭ
ނނަ ދުވަހު
ދނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހެއް ،ވޯޓުލުން އޮ ް
ވޓު ި
މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ޯ
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ވޮލި ުއމް48 :

ދދު4 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

މހުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި އެ މީހެއްގެ ދާއިމީ އެޑްރެސްކަމަށް
ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ ީ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަށުގައި އެ މީހަކު ނޫޅޭކަމުގައި ވަނީނަމަ ،އަދި ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ
ކތްކުރާ ރަށެއްގައި ނުވަތަ
ޓއްގައި ނުވަތަ ޞިނާޢީ މަސައް ަ
އެހެން ރަށެއްގައި ނުވަތަ ރިސޯ ެ
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވޯޓު ނެގުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޤައުމެއްގައި ހުރެ ،ރައްޔިތުންގެ
މަޖިލީހުގެ

ނންނަމަ ،ވޯޓުނަގާ ދުވަހު އެ މީހަކު
އިންތިޚާބުގައި އެ މީހަކު ވޯޓުދިނުމަށް ބޭ ު

ގތުގެ މަތިން ރީ-ރަޖިސްޓަރީ
ތނެއްގައި މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮ
ހުންނާނެ ަ
ކުރަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ރަށް

ރަށްވެހިވެފައިވާ
ވޯޓުދިނުމަށްޓަކައި

ނ
ނޫ ް

އެހެން

ވން
ރަޖިސްޓަރީ ާ

ރަށެއްގައި
ނނަމަ،
ބޭނު ް

ތ
ނުވަ ަ

ތަނެއްގައި

އެކަމަށް

ތިބޭ

ކޮމިޝަނުން

ހން
މީ ު

އާންމުކޮށް

ވތަ
ލމާތު ކޮމިޝަނަށް ނު ަ
ގ މަތިން ،އެ މީހެއްގެ މަޢު ޫ
ގތެއް ެ
އިޢުލާނުކޮށްގެން އަންގާ ޮ
ށ އެކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ މުއްދަތުގައި "ރަށްވެހިވެފައިވާ
ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ތަނަކަ ް
ނ
ވޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދޭ ފޯމު" ން ހުށަހަޅަ ް
ހން ތަނެއްގައި ޯ
ތަން ނޫން އެ ެ
ވާނެއެވެ .މިގޮތުން އީމެއިލުން ނުވަތަ ފެކުހުން ،ސީދާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ނުވަތަ
ށ
ގތުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފަރާތަކަށް ނުވަތަ އިދާރާއަކަ ް
ކޮމިޝަނުން މި ފޯމު ބަލައި ަ
ފޮނުވާ ފޯމުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރަން ދަތިވާނެތީ ،އެފަދަ ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް
ނއެވެ.
ވ ެ
ފޮނުވާ ފޯމު ބަލައެއް ނުގަނެ ޭ
(ނ)

ޓލުން އޮންނަ ދުވަހު އެ މީހަކު ރަށްވެހިވެފައިވާ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،ވޯ ު
އ ހުންނާނޭކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،އެތަނަކީ އިލެކްޝަންސް
ރަށް ނޫން އެހެން ތަނެއްގަ ި
ކޮމިޝަނުން

ވޯޓުފޮށްޓެއް

ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް

ހއްޓަން
ބަ ަ

ކޮމިޝަނުން

ކަނޑައަޅައިފައިވާ

ދީފައިވާ

މުއްދަތުގެ

ތަނެއްނަމަ،
ރގައި
ތެ ޭ

އެ

ތަނެއްގައި

ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް

އގައި އެ މީހަކަށް ވޯޓު ލެވޭނެ ގޮތަށް އެ މީހެއްގެ ނަން
ހުށަހެޅުމުން ،އެ ހުށަހަޅާ ތަނެ ް
އ ތަނެއްގައި އެ މީހަކަށް
ރަޖިސްޓަރީކުރަން ވާނެއެވެ .އަދި ވޯޓުލުން އޮންނަ ދުވަހު ެ
ޝންސް ކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ .މި މާއްދާގައި
ވޯޓުލެވޭނެ އިންތިޒާމު އިލެކް ަ
ޝންސް
އ ބަހައްޓަން އިލެކް ަ
ވސް ،އެ ތަނަކީ ވޯޓު ފޮށްޓެ ް
މިހެން ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަ ެ
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ވޮލި ުއމް48 :

ދދު4 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

އ
ފށްޓެ ް
ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ތަނެއްކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ .މިގޮތުން ،ވޯޓު ޮ
ކށް
ނއް ނޫން އެހެން ތަނަ ަ
ޝންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ތަ ެ
ބަހައްޓަން އިލެކް ަ
ކރަންވީގޮތް އިލެކްޝަންސް
ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ މީހުން ޢަމަލު ު
ކޮމިޝަނުން އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.
(ރ)

ވ
ވހު ،އެ މީހަކު ރަށްވެހިވެފައި ާ
އންނަ ދު ަ
ވޓުލުން ޮ
މތިންޯ ،
މި މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތުގެ ަ
ސ
ނނާނެކަމަށް އިލެކްޝަން ް
ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ނުވަތަ އެހެން ތަނެއްގައި ހު ް
ޖސްޓަރީކުރުމަށްފަހު ،އެ ތަން ފިޔަވައި އެހެން ތަނެއްގައި
ކޮމިޝަނަށް އަންގައި ރީ-ރަ ި
އެ މީހަކަށް ވޯޓެއް ނުލެވޭނެއެވެ.

(ބ)

ރ-ރަޖިސްޓަރީކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ނަމާއި ،ޖިންސާއި ،ދާއިމީ
މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ީ
އެޑްރެހާއި،

އަންގައިދޭ

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން

ކާޑު

ނަންބަރާއި،

އެފަރާތްތައް

އަލުން

މޝަނުން ދިވެހިސަރުކާރުގެ
ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ ތަން އެނގޭނެ ގޮތަށް އިލެކްޝަންސް ކޮ ި
ޝނުގެ ވެބްސައިޓުގައިވެސް
ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ .އަދި އިލެކްޝަންސް ކޮމި ަ
އވެ.
އެ މަޢުލޫމާތު ޝާއިޢުކުރަންވާނެ ެ
(ޅ)

ބހޭ
މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ،ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މީހުންނާ ެ
މަޢުލޫމާތު،

ޙުކުމް

ކރާ
ނފީޛު ު
ތަ ް

މީހުންގެ

ކަންކަން

ލހެއްޓުމުގެ
ބެ ެ

މަސްއޫލިއްޔަތު

ހަވާލުކޮށްފައިވާ މުއައްސަސާއިން ހޯދަންވާނެއެވެ.
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ

( .13ހ)

އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ

ށ ރަޖިސްޓަރީކުރަން ޖެހޭނީ،
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ވޯޓުލުމަ ް
ނ
ވޓުލާން ބޭނު ް
ނން އެހެން ފޮށްޓަކަށް ޯ
ހމަޖެހިފައިވާ ފޮށި ޫ
މށް ަ
ފުރަތަމަ ބުރުގައި ވޯޓުލު ަ

ނ
ބުރަށް ރަޖިސްޓަރީވު ް

ފަރާތްތަކާއި18 ،

(އަށާރަ)

އަހަރު

ފުރިގެން

އަލަށް

ޓލާ
ވޯ ު

މީހުންގެ

ނ
ތެރެއި ް

ނ ރަށެއްގައި ވޯޓުލާން އެދޭ ފަރާތްތަކެވެ.
ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެ ް
(ށ)

އލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން
ށފައިވާގޮތަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާނީ ި
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮ ް
އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.
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ދދު4 :
އަ ަ

( .14ހ)

އިންތިޚާބަށް

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު ގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން
ތޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ މީހުންނަށް އެ ފުރުސަތު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިން ި

ކުރިމަތިލުމަށް

ހުޅުވިއްޖެކަމަށް ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާނުކުރަން ވާނެއެވެ.

ނ
އިޢުލާނުކުރު ް

(ށ)

ށން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކުރާ އިޢުލާނުގައި ،ރައްޔިތުންގެ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަ ު
ށފައިވާ
ޤނޫނުގައި ބަޔާންކޮ ް
އންމު ާ
ކބެހޭ ާ
މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނާއި ،އިންތިޚާބުތަ ާ
އވެ.
ނންވާނެ ެ
މަޢުލޫމާތާއި ތަކެތި ހިމަ ަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ

( .15ހ)

މތިލުން
އިންތިޚާބަށް ކުރި ަ

ކޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކުރާ
ށން އިލެ ް
މި ގަވާއިދުގެ  14ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަ ު
އިޢުލާނުގައި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ މީހުންނަށް އެކަމަށް
ދންވާނެއެވެ.
އެދި ހުށަހެޅުމަށް ،މަދުވެގެން ( 10ދިހައެއް) ދުވަހުގެ މުއްދަތު ޭ

(ށ)

ހޅުވިއްޖެކަން އަންގަން ކުރާ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ު
ށހަޅަންޖެހޭ އެޕްލިކޭޝަން
ހ ަ
އިޢުލާނުގައި ،މިކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ު
ފޯމާއި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނުގެ  10ވަނަ މާއްދާގައި އެ ފޯމާއެކު
އވެ .މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ،
މނަންވާނެ ެ
ނކޮށްފައިވާ ތަކެތި ހި ަ
ކތިކަމަށް ބަޔާ ް
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަ ެ
އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ ނިޝާން ފާސްކުރާއިރު ދެފަރާތަކުން ނުވަތަ
އެއަށްވުރެ

ގިނަ

ނ
ފަރާތްތަކު ް

އެއް

ނިޝާނެއް

ހުށަހަޅައިފައިވާނަމަ،

އެ

ނިޝާން

ފާސްކުރުމުގައި އިސްކަންދޭނީ ކުރިން ނިޝާން ހުށަހެޅި ފަރާތަށެވެ .ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ
ފަރާތުން

ކުރިމަތިލާ

ކެންޑިޑޭޓުންނަށް،

ޕާޓީގެ

ނ،
ޝ ް
ނި ާ

ޕާޓީގެ

ހުއްދައާއެކު

ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ .ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ނިޝާން ނުވަތަ އެ ނިޝާނާ އެއްވައްތަރުގެ
ވނެއެވެ.
ނިޝާނެއް އެ ޕާޓީ ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަށް ބޭނުމެއް ނުކުރެ ޭ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
މތިލާ
އިންތިޚާބަށް ކުރި ަ
މީހެއްގައި ހުންނަންޖެހޭ
އ
ޝަރުޠުތަ ް

( .16ހ)

އ އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް
ބރުކަމަށް ކުރިމަތިލާ މީހެއްގަ ި
ނ ަ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެ ް
ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.
 .1ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވުން.
 .2ބޭރު ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތަކަށް ނުވުން.
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ވޮލި ުއމް48 :

ދދު4 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

 .3މުސްލިމަކުކަމުގައި ވުމާއި ،ސުންނަތް ޖަމާޢަތުގެ މީހަކުކަމުގައިވުން.
 .4އުމުރުން ( 18އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިވުން.
 .5ބުއްދި ހަމައަށް ހުރި މީހަކުކަމުގައިވުން.
(ށ)

ގ
ބޭރު ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތަކު ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ވެފައިވާނަމަ ،އެ މީހަކަށް ރައްޔިތުން ެ
ރއްޔިތަކަށްވިތާ ( 5ފަހެއް)
މހަކު ދިވެހި ަ
މތިލެވޭނީ ،އެ ީ
މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރި ަ
އަހަރުދުވަސް ވުމަށްފަހުގައެވެ .އަދި އެމީހަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މީހަކު ކަމުގައި
ވާންވާނެއެވެ.

(ނ)

އ
ތއްގައިވާ މީހަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގަ ި
ލތަކުންކުރެ ހާލަ ެ
އަންނަނިވި ހާ ަ
ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ.
ނ
 .1އަދާކުރަންޖެހޭ ސާބިތު ދަރަންޏެއް އޮތް މީހަކު ނަމަ ،ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް އެ ދަރަ ި
އަދާކުރަމުން ނުދާ މީހަކު ކަމުގައިވުން.
 .2ޖިނާއީ

ކުށެއް

ކުރިކަން

ސާބިތުވެގެން،

12

(ބާރަ)

މަސްދުވަހަށްވުރެ

ދިގުމުއްދަތެއްގެ ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މީހަކު ކަމުގައިވުން.
 .3ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަން ސާބިތުވެގެން( 12 ،ބާރަ) މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގު
މުއްދަތެއްގެ ޙުކުމެއް ކޮށްފައިވާ މީހަކުނަމަ ،އެ ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކޮށް ނިމުނުތާ،
ނުވަތަ

އެ

ޙުކުމުން

ކަނޑައެޅުނު

އަދަބު

މަޢާފުކުރެވުނުތާ

3

(ތިނެއް)

އަހަރުދުވަސް ނުވާ މީހަކު ކަމުގައިވުން.
 .4ފަނޑިޔާރަކު ކަމުގައިވުން.
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން
ނ
އިޢުލާނުކުރު ް

ގއިވާ
ވނަ މާއްދާ ަ
ގ ޤާނޫނު) ގެ ަ 11
ނތިޚާބު ެ
ނންބަރު ( 2/2009ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އި ް
 .17ޤާނޫނު ަ
ލނުކޮށް
ނމާއި އެޑްރެސް އާންމުކޮށް އިޢު ާ
މ ަ
ލހުގެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފުރިހަ ަ
ގ މަޖި ީ
ގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުން ެ
ރއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ފަސޭހައިން
ނގެ އޮފީހުގައްޔާއި މީހުން ދި ި
އަދި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަ ު
މީހުންނަށް

ތށް
ބެލޭނެގޮ ަ

އޓަންވާނެއެވެ.
ބަހަ ް

ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢު ކުރަންވާނެއެވެ.
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އަދި

އެ

ލމާތު
މަޢު ޫ

އިލެކްޝަންސް

ގ
ކޮމިޝަނު ެ

ވޮލި ުއމް48 :
ނަން އަނބުރާ ގެންދިއުން

ދދު4 :
އަ ަ

( .18ހ)

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ނ
ގންދަ ް
ެ
ތޚާބުގެ ކެންޑިޑޭޓަކު އޭނާގެ ނަން އަނބުރާ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިން ި
ގ ނަންތައް ގުރުއަތުލައި ތަރުތީބުކޮށް އިޢުލާނުކުރުމުގެ
ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،ކެންޑިޑޭޓުން ެ
ކުރިން ،އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނަން އަނބުރާ ގެންދިޔުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވެ.

(ށ)

ލނުކުރުމުގެ ފަހުން ރައްޔިތުންގެ
ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ގުރުއަތުލައި ތަރުތީބުކޮށް އިޢު ާ
މ،
މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ކެންޑިޑޭޓަކު ،އޭނާގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދަން ބޭނުންވެއްޖެނަ ަ
އެކަމުގައި ގޮތެއް ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

އިދާރީ ފީ

ޚބަށް
ދށުން އިންތި ާ
އދާގެ (ށ) ގެ ަ
ވނަ މާ ް
ޚބުގެ ޤާނޫނުގެ ަ 10
 .19ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތި ާ
ދއްކާނީ
ރ ފީގެގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ( 5000/-ފަސްހާސް) ރުފިޔާ ަ
ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުން އިދާ ީ
ނވެ.
ކން ގެރެންޓީ ދީފައިވާ ޗެކަކުން ެ
ނަގުދު ފައިސާއިން ނުވަތަ ބޭން ު
ށ
ހއަ ް
ނތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާން އެދޭ މީ ާ
ށފަހު ،އި ް
އިދާރީ ފީއަކީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަ ް
ދޭންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނޫނެވެ.

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން

( .20ހ)

ނ
ބކުރު ް
ތަރުތީ ު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު ހަމަވާ
ނނަ ތަނާއި ތާރީޚާއި ގަޑި،
ބކުރުމަށްޓަކައި ގުރުއަތުލުން އޮ ް
ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީ ު
ކރަންވާނެއެވެ.
ކޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާނު ު
ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އަންގައި ،އިލެ ް

(ށ)

ނތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައިފައިވާ
އ ް
ވ ގުރުއަތުލުން ބާއްވަންވާނީ ި
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައި ާ
ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓުން ކަނޑައަޅާ މަންދޫބުންގެ ހާޒިރުގައެވެ.

(ނ)

މންދޫބަކު ޢައްޔަންކުރާނަމަ،
ކންޑިޑޭޓަކުަ ،
ނފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ެ
އ ބު ެ
މި މާއްދާގެ (ށ) ގަ ި
އެ

މީހަކު

މަންދޫބަކަށް

އޔަންކުރިކަމުގެ
ޢަ ް

ލިޔުމަކާއެކު

ގުރުއަތު

ނަގާ

ތަނަކަށް،

އެ މަންދޫބުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑާއެކު އެ މީހަކު
ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

އެ

އަދި

ލިޔުމުގައި

މަންދޫބުގެ

ފުރިހަމަ

ނަމާއި،

އެޑްރެހާއި،

ނވާނެއެވެ.
ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު ލިޔެފައި އޮންނަ ް
(ރ)

ކރުމަށް ބާއްވާ ގުރުއަތުލުމަށް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އޭނާ
ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން ތަރުތީބު ު
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ދދު4 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ޢައްޔަންކުރާ މަންދޫބަކު ހާޒިރު ނުވެއްޖެނަމަ ،އެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ބަދަލުގައި ގުރުއަތުގައި
ބައިވެރިވާނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެކެވެ.
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
އިންތިޚާބަށް ތާއީދު
ހޯދުމަށް

 .21ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު ގެ  11ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުންގެ
އ
ނތަ ް
ޠ ހަމަވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަ ް
ތލި މީހުންގެ ތެރެއިން ޝަރު ު
މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަ ި

މަސައްކަތްކުރުމުގެ

އިޢުލާނުކުރާ

މުއްދަތު

މަސައްކަތްކުރުމަށް މަދުވެގެން ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ.

ތާއީދު ހޯދުމަށް

( .22ހ)

ނ
މަސައްކަތްކުރު ް

ދުވަހުން

ފެށިގެން

ވޯޓުނަގާ

ދުވަހާ

ދެމެދު

ކެންޑިޑޭޓުން

ތާއީދު

ށ
ހޯދުމަ ް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައިފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ،ތާއީދު ހޯދުމަށް،
ނގެ  28ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މަސައްކަތްކުރުމުގެ
ނ ު
އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ އާންމު ޤާ ޫ
ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ.

(ށ)

ދ
ދށުން ،ކެންޑިޑޭޓުން ތާއީ ު
ލބިދީފައިވާ ޙައްޤުގެ ަ
މި މާއްދާގެ (ހ) އިން ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ި
ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގައި ތިރީގައިމިވާ ކަންކަން ކުރެވިދާނެއެވެ.
.1

ބއްދަލުކޮށް ވާހަކަދެއްކުން.
ނނާ ަ
ތާއީދު ހޯދުމުގެގޮތުން މީހު ް

.2

ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު އެއްވުންތައް ބޭއްވުން.

.3

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ

ޚަބަރު

ފަތުރާ

ގ
ވަސީލަތްތަކު ެ

ފން.
ބޭނުންހި ު
.4

ށ ސިޓީ ފޮނުވުމާއި ،ފޮޓޯއާއި ،ސްޓިކާއާއި،
ހންނަ ް
ތާއީދު ހޯދުމުގެގޮތުން މީ ު
ބހެއްޓުން.
ނހެން ެ
ތކެތި އާންމުކޮށް ފެންނާ ެ
ލިޔުންފަދަ ތަކެތި ބެހުމާއި ،އެ ަ

.5

ނންކުރުން.
އފައިވާ ތަކެތި ގެންގުޅުމާއި ،އެތަކެތި ބޭ ު
ނިޝާނާއި ،ނިޝާންޖަހަ ި

.6

އިސްތިހާރުކުރުން.

.7

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނާއި ،އިންތޚާބުތަކާބެހޭ އާންމު
ޤާނޫނު ހިމެނޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ،ކަމާބެހޭ ގަވާއިދުތަކާ
ޚިލާފުނުވާ ކަންކަން ކުރުން.
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ވޮލި ުއމް48 :
ކެންޑިޑޭޓުންނާއި،
ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު
ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ
ތތަކުގެ ސުލޫކީ
ފަރާ ް

ދދު4 :
އަ ަ

( .23ހ)

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން
ވނެއެވެ.
ވެސް ތިރީގައި ބަޔާކޮށްފައިވާ ސުލޫކީ މިންގަނޑަށް ޢަމަލުކުރަން ާ
.1

މިންގަނޑު

ވަކި ޖިންސެއްގެ މީހަކަށް ވާތީ ،ނުވަތަ އިސްލާމްދީނުގައި ވަކި މަޒުހަބަކަށް
އުޅެންމުންދާކަމަށްޓަކައި،

ވތަ
ނު ަ

ވަކި

ވާހަކަދައްކާ

ބަހުރުވައަކުން

ދނުމަށް އޮތް
ކަމަށްޓަކައި ،އެއީ ވަކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓުދިނުމަށް ނުވަތަ ނު ި
ސަބަބެއްކަމުގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް ހުށަހަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ.
.2

ވ އެއްވެސް
މށް ބާއް ާ
އކަށް ތާއީދު ހޯދު ަ
ވތަ ޕާޓީ ަ
ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ނު ަ
ޑއެޅިފައިވާ
އ ބާއްވަންވާނީ އެކަމަށް ކަނ ަ
ބައްދަލުވުމެއް ނުވަތަ ހަރަކާތެ ް
ގތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
ޤާނޫނުތަކާއި ،ގަވާއިދުތަކާ އެއް ޮ

.3

އ
ޔއި ،ދީނީ ދަރުސްތަކުގައްޔާއި ޚުޠުބާތަކުގަ ި
ދީނީ އެކި އެކި މުނާސަބަތުގައް ާ
ނވަތަ ތާއީދު
ކ ޕާޓީއަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް ު
ވަކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ ވަ ި
ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައިގެން ނުވާނެއެވެ.

.4

ކިޔަވައިދޭ

ރސާ،
މަދަ ު

ތަންތަނާއި

ކޮލެޖު،

ޔުނިވަރސިޓީތަކުން

ދ
ޭ

ދ
ފިލާވަޅުތައް މެދުވެރިކޮށް ވަކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ ވަކި ޕާޓީއަކަށް ތާއީ ު
ތ
ނުވަ ަ

ހޯދުމަށް

ދ
ތާއީ ު

ކުޑަކުރުމަށް

މަސައްކަތެއް

އެއްވެސް

ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.
.5

ކިޔަވައިދޭ

ތަންތަނާއި

ތމާޢީ
އިޖު ި

ކަންކަން

ނގާ
ހި ް

އ
ނތަންފިޔަވަ ި
ތަ ް

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި ،ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރާތަކާއި ،އެ އިދާރާތަކުގެ
ގޯތިތެރެ،

އިންތިޚާބަށް

ޕންކުރުމަށް
ކެން ޭ

ނ
ނންކޮށްގެ ް
ބޭ ު

ނުވާނެއެވެ.

ދ
ވނީ ހުއް ަ
ކިޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ ގޯއްޗާއި ހޯލު ފަދަ ތަންތަން ބޭނުންކުރަން ާ
ލިބިގެންނެވެ.
.6

ނ
އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު ،އެހެ ް
ކށް ހުރަސްއެޅޭ
ކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ހޯދުމަށް ހިންގަމުންގެންދާ ބައްދަލުވުމަ ަ
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ވޮލި ުއމް48 :

ދދު4 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ވ.
ފަދަ ޢަމަލެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެ ެ
.7

ޓކު ނުވަތަ އޭނާ ނިސްބަތްވާ ޕާޓީއަކުން
ތާއީދު ހޯދުމުގެގޮތުން ކެންޑިޑޭ ަ
ތ
ޓ ޕޯސްޓަރު ،ނުވަ ަ
އދުކުރާ ބަޔަކު ބަހައް ާ
ށ ތާ ީ
ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކަ ް
ނިޝާން ،ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެފަދަ އެހެންވެސް އެއްޗެއް،
ކރާ ބަޔަކު
އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ު
ދގެން ނުވާނެއެވެ.
ނައްޓައި ،ހަލާކުކޮށް ،ގެއްލުން ީ

.8

ކންޕޭން އެއްވުމެއް
ކ ނިސްބަތްވާ ޕާޓީއަކުން ެ
ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓަ ު
ނ
ކށް ،އެހެ ް
އ ވަގުތަކާ ދިމާ ޮ
ދ ތަނެއްގައިެ ،
ނ ާ
ދލުވުމެއް ބާއްވަމު ް
ނުވަތަ ބައް ަ
ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ
ބަޔަކު އެތަނުގައި ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

.9

ށ ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ،މީހެއްގެ
އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަ ް
ގެއެއްގައި

ނުވަތަ

ނުވަތަ

އިމާރާތެއްގައި

ބިމެއްގައި

ނ
ވ ީ
ބހައްޓަން ާ
ަ

އެ ތަނެއްގެ ވެރިފަރާތުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.
.10

ނ ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބަހައްޓާ އިސްތިހާރާއި،
އިންތިޚާބަށް ތާއީދު ހޯދުމުގެގޮތު ް
ތ
ބނަރ ފަދަ ތަކެތި ،އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރާ ާ
ބިލްބޯޑާއިެ ،
ގއި ނަގައި ސާފުކުރުމަކީ އެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ
( 10ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭ ަ
ޒންމާއެކެވެ.
ނުވަތަ އެ ބެހެއްޓި ފަރާތެއްގެ ި

.11

ތާއީދު ހޯދުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތައް ހިނގަމުންދާ ވަގުތު ،އުނދަގޫކޮށް،
އެ

ތަނެއްގައި

އޮތް

މަސައްކަތްކުރާނަމަ،

ޒމު
އިންތި ާ
އެ

ނަގައިލުމަށް

ފަރާތަކާމެދު

އަމިއްލައަށް

އެއްވެސް
ފިޔަވަޅު

ނ
ފަރާތަކު ް
އެޅުމުގެ

ހ ފަރާތެއް
ބަދަލުގައި އެކަން ޙައްލުކުރަން މަސައްކަތްކުރަންވާނީ ކަމާބެ ޭ
މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ.

20
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ދދު4 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

.12

ށ މަސައްކަތްކުރުމުގައި ،އެއްވެސް މީހެއްގެ
ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަ ް
ފދަ ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
އަބުރަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެ ަ

.13

ތ ވޯޓުނުލުމަށް ބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް
ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުވަ ަ
އެއްވެސް ގޮތަކުން މަޖުބޫރުކުރުވައި އަދި ބިރުދެއްކުމުގެ ޢަމަލެއް އެއްވެސް
ވނެއެވެ.
ފަރާތަކުން ހިންގައިގެންނު ާ

.14

ނ
ވތުގެގޮތު ް
މށް ބުނެ ރިޝް ަ
ވތަ ވޯޓުނުލު ަ
ވަކި މީހަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނު ަ
ވނެއެވެ.
އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ ނުވަތަ ހަދިޔާ ދީގެން ނު ާ

އަދި

ނ ފައިދާއެއް ވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް
މާލީގޮތުން ނުވަތަ މާއްދީގޮތު ް
އގެންވެސް
ށ ހުށަހަޅަ ި
ފދަ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަ ް
ވނެއެވެ .އަދި އެ ަ
ކޮށްދީގެން ނު ާ
ނުވާނެއެވެ.
.15

ކެންޑިޑޭޓަކަށް

ތާއީދު

މަސައްކަތްކުރުމުގައި،

ށ
މ ް
ހޯދު ަ

އިސްލާމްދީނުގެ

އަސްލުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައި ،އިސްލާމްދީނުގެ ޙުރުމަތް
ކެނޑޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
.16

ށ މަސައްކަތްކުރުމުގައި ގަވާއިދު ނަންބަރު
ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަ ް
ޔންކޮށްފައިވާ
ކރުމާބެހޭ ގަވާއިދު) ގައި ބަ ާ
( 2013/R-58ކުނި މެނޭޖު ު
ފަދައިން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެހެން ފަރާތްތަކުންވެސް އެ ގަވާއިދުގައި
ނތަނަށް ކުނި އަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ.
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަ ް

.17

ލސާތަކާއި،
ލންތަކާއި ،ޖަ ް
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި ،ކެންޑިޑޭޓުން ބާއްވާ ހިނގައި ު
އ ހަރަކާތެއް
ތކުގައި އުފެދޭ ކުނިބުނިެ ،
އެހެނިހެން ސިޔާސީ ހަރަކާތް ަ
އިންތިޒާމުކުރި

ފަރާތަކުން،

އެ

ހަރަކާތެއް

ނިމުމާއެކު

ނަގައި،

ސާފުކުރަންވާނެއެވެ.
.18

މގައި ކަރުދާހާއި ،ޕްލާސްޓިކުން ހަދައިފައިވާ
ތާއީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރު ު
ޕޯސްޓަރުތަކާއި ،ލީފްލެޓް ފަދަ ތަކެތީގެ ބަދަލުގައި އެހެން ވަސީލަތްތައް
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ވޮލި ުއމް48 :

ދދު4 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ނއެވެ.
ބޭނުންކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވާ ެ
.19

ކެންޑިޑޭޓަކަށް

ތާއީދު

މަސައްކަތްކުރުމުގައި

ހޯދުމަށް

ޤާނޫނުތަކާއި އެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ހަދައިފައިފާ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފު

އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
(ށ)

ތ ތާއީދު ނުކުރުމުގެގޮތުން،
ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ ވަކި ޕާޓީއަކަށް ތާއީދުކުރުމުގެގޮތުން ނުވަ ަ
ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އިންތިޚާބީ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެ އެއްވެސް ކަމެއް އެއްވެސް
ފަރާތަކުން ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .ތިރީގައި މިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ،
އެކަމުގެ ސަބަބުން ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އިންތިޚާބީ ޙައްޤަކަށް އުނިކަން ދިނީކަމަށް ބެލޭނެއެވެ.
.1

ނ
ނ ް
ވތަ އެ ޫ
ތން ދައްކާ ވާހަކައެއްގައި ނު ަ
ކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ހޯދުމުގެގޮ ު
ގޮތަކުންވެސް އެހެން ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމާއި އޭނާގެ ޒާތީ
ކަންކަމާ ބެހުން.

.2

ދޔަ ކަމެއްގެ
ތކުގެ މައްޗަށް ނުވަތަ ހިނގައި ި
ތ ަ
ނތް ތުހުމަ ު
ސާބިތުކޮށްދެވެން ެ
ޙަޤީޤަތް

އޮޅިގެންދާ

ކެންޑިޑޭޓަކަށް

ފަދަ

ނުވަތަ

ގޮތަކަށް

ސިޔާސީ

ކެންޑިޑޭޓަކާ

ޕާޓީއަކަށް

ނ
ބެހޭގޮތު ް

މަސައްކަތްކޮށްދޭ

ނުވަތަ
ފަރާތަކާ

ކން.
ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެއް ު
.3
.4

މީހުންގެ މެދުގައި ފިތުނައާއި ރުޅިވެރިކަން އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
ތާއީދު

ހޯދުމުގެގޮތުން

ޑޑޭޓަކު،
ކެން ި

ނުވަތަ

ކެންޑިޑޭޓަކަށް

ތާއީދު

ނ
ހޯދުމުގެގޮތުން ބާއްވާ ޝޯތަކާއި ،ރެލީތަކާއި ،ވެހިކަލް ބުރުތަކަށް އެހެ ް
ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު ހުރަސްއެޅުން.
ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް
ކެންޑިޑޭޓުން ޢައްޔަންކުރާ
މަންދޫބުން

( .24ހ)

ކޮންމެ

ކެންޑިޑޭޓަކަށްވެސް،

ވޯޓުނެގުން

އޮންނަ

ދުވަހު

ވޯޓުނެގުމާއި،

ވޯޓުގުނުމުގެ

ގ
ގނުމުގެ ކަންތައްތައް ހިނ ާ
ގ ނުހިނގާގޮތް ބެލުމަށް ،ވޯޓުނެގުމާއި ،ވޯޓު ު
ކަންތައްތައް ހިނ ާ
އވެ.
ކޮންމެ މަރުކަޒަކަށް ( 1އެކެއް) މަންދޫބަކު ޢައްޔަނު ކުރެވިދާނެ ެ
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ވޮލި ުއމް48 :

ދދު4 :
އަ ަ

(ށ)

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

މި މައްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަންދޫބު ޢައްޔަނުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭނީ،
ކމަށްޓަކައި އިޢުލާނުކުރުމުން ދެވޭ މުއްދަތުގައި އެކަމަށް އެދޭ
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެ ަ
ދބަކަށް ވުމަށް އެދޭ ފޯމު"
ދ ހުށަހަޅާނީ "ކެންޑިޑޭޓުގެ މަން ޫ
ކެންޑިޑޭޓުންނަށެވެ .މިކަމަށް އެ ި
ންނެވެ.

(ނ)

ތގައި ކަނޑައަޅާ މީހުންގެ
ނ ޢައްޔަނުކުރާ މަންދޫބުންގެގޮ ު
ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ކެންޑިޑޭޓު ް
އ ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.
ކިބައިގައި އަންނަނިވި ޝަރުޠުތަ ް
.1

އުމުރުން ( 18އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިވާ ދިވެއްސެއް ކަމުގައިވުން.

.2

ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރެވެމުންދާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުން.

.3

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާބެހޭ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް
ނ ހުރި މީހެއްކަމުގައި ނުވުން.
ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ހަވާލުވެގެ ް

.4

ނ މުއައްސަސާއެއްގެ މެންބަރެއް /ވެރިއެއް
ފަނޑިޔާރެއް ނުވަތަ މިނިވަ ް
ކަމުގައި ނުވުން.

(ރ)

.5

ނގެ މީހެއްކަމުގައި ނުވުން.
ދިވެހި ފުލުހެއް ނުވަތަ ސިފައި ް

.6

ފއިހުރި މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.
ކށް ަ
ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދު ޮ

ގއި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ،ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ
ގތު ަ
ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންގެ ޮ
ދބުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ
އިޤުރާރުގައި ސޮއިކުރަން ވާނެއެވެ .އަދި ކެންޑިޑޭޓޫންގެ މަން ޫ
އޓަން ވާނެއެވެ.
އެއްގޮތަށް ޢަމަލުތައް ބަހަ ް

ތކުން
ރާއްޖޭގެ ފަރާތް ަ
އިންތިޚާބު އޮބްޒާވްކުރުން

( .25ހ)

ތތެރިވުމުގެ
ރތްތަކަށް ހަރަކާ ް
ޚބު އޮބްޒާވްކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ފަ ާ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތި ާ
ތކާބެހޭ އާންމު ޤާނޫނުގެ  40ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި
ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީ ،އިންތިޚާބު ަ
ހށަހެޅުމަށް އިޢުލާނުކުރުމުން
ސ ކޮމިޝަނުން އެކަމަށް އެދި ު
ވާގޮތުގެ މަތިން ،އިލެކްޝަން ް
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ވޮލި ުއމް48 :

ދދު4 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

އެކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ .މިކަމަށް އެދި
ހުށަހަޅާނީ "އޮބްޒާވަރަކަށް ވުމަށް އެދޭ ފޯމު" ންނެވެ.
(ށ)

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު އޮބްޒާވްކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކުގައި
ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ.
.1

އުމުރުން ( 18އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިވާ ދިވެއްސެއް ކަމުގައިވުން.

.2

ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރެވެމުންދާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުން.

.3

ނ
މއްލަގޮތު ް
ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ފިޔަވައި މަދަނީ ޖަމާޢަތަކުން ނުވަތަ އަ ި
އޮބްޒާވަރަކަށް

ވުމަށް

ހުށަހަޅާ

ފަރާތެއްނަމަ،

ސިޔާސީ

ޕާޓީއެއްގެ

އ ނުވުން.
ރަޖިސްޓަރީއެއްގައި އެ މީހެއްގެ ނަން ހިމެނިފައިވާ މީހަކު ކަމުގަ ި
.4

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާބެހޭ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް
ނ ހުރި މީހެއްކަމުގައި ނުވުން.
ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ހަވާލުވެގެ ް

(ނ)

ނސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ
ތރިވާ ފަރާތްތަކުން ،އިލެކްޝަ ް
އޮބްޒާވަރުންގެގޮތުގައި ހަރަކާތް ެ
ކ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށް
އިޤުރާރުގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ .އަދި އޮބްޒާވަރުންގެ ސުލޫ ީ
ޓންވާނެއެވެ.
ޢަމަލުތައް ބަހައް ަ

(ރ)

ސިޔާސީ

ޕާޓީތަކަށާއި،

ޢއްޔާތަކަށް
ޖަމް ި

ދޫކުރާ

އޮބްޒާވަރު

ފާސް

އެ

ފަރާތްތަކުން

ޝންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.
ބޭނުންކުރަންވާނީ ،އިލެކް ަ
(ބ)

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށާއި ،ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އޮބްޒާވްކުރުމަށް ފާސް ދޫކުރާނީ ،ކޮންމެ ސިޔާސީ
އޓާ ވޯޓުފޮށީގެ އަދަދަށްވުރެ
ޕާޓީއަކަށާއި ،ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ،އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ބަހަ ް
ތރުނުވާ ގޮތަށެވެ.
( 10ދިހައެއް) އިންސައްތަ އި ު

(ޅ)

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ތަމްސީލުކުރާ އޮބްޒާވަރަކު ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގައި
ހުއްޓައި ،ހަމަ އެ ސަރަހައްދަށް އެ ސިޔާސީ ޕާޓީ ނުވަތަ އެ ޖަމްޢިއްޔާ ތަމްސީލުކުރާ
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ވޮލި ުއމް48 :

ދދު4 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ނއެވެ.
ދެވަނަ އޮބްޒާވަރަކަށް ނުވަދެވޭ ެ
ބައިނަލްއަޤުވާމީ
ޔތުންގެ
ތތަކުން ރައް ި
ފަރާ ް
މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު
އޮބްޒާވްކުރުން

ނސް
ޝ ް
ބ އޮބްޒާވްކުރެވޭނީ ،އިލެކް ަ
ނތިޚާ ު
ރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އި ް
ރތްތަކަށް ަ
 .26ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފަ ާ
ކޮމިޝަނުން ދޭ ދަޢުވަތަކަށް ނުވަތަ ،އިޢުލާނުކުރުމުން އެކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައިވާ
ފުރިހަމަވާ

ޝަރުޠުތައް

ފަރާތްތަކުގެ

ތެރެއިން

އިލެކްޝަންސް

ކޮމިޝަނުން

އެކްރެޑިޓްކުރާ

ފަރާތްތަކަށެވެ.
.1

އުމުރުން ( 18އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހެއްކަމުގައިވުން.

.2

އެމީހަކު ތަމްސީލުކުރާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފަރާތުން އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ މަންދޫބަކަށްވުން.

.3

އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ
މީހަކަށް ނުވުން.

މޮނިޓަރ ކުރުން

( .27ހ)

މސައްކަތް މޮނިޓަރކުރުމަށް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމާއި ވޯޓުގުނުމުގެ ަ
ހަރަކާތްތެރިވެވޭނީ،

ނސް
އިލެކްޝަ ް

ކޮމިޝަނުން

ކރުމުން،
އިޢުލާނު ު

އެކަމަށް

ދ
އެ ި

ހުށަހެޅުމަށް ދޭ މުއްދަތުގައި ،އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި
ރހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފު ި
އެކްރެޑިޓްކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
.1

އުމުރުން ( 18އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހެއްކަމުގައިވުން.

.2

ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރެވެމުންދާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުން.

.3

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

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ
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ނޫސް،

މަޖައްލާއެއްގައި

މަސައްކަތްކުރާ

ވޮލި ުއމް48 :

ދދު4 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

މީހެއްކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ކަށަވަރުވާ މީހެއްކަމުގައިވުން،
ނުވަތަ
މ
ބައިނަލްއަޤުވާ ީ

(ނ)

މީޑިއާއެއްގައި

މީހެއްކަން

މަސައްކަތްކުރާ

ށވަރުވާ މީހެއްކަމުގައިވުން.
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ކަ ަ
.4

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާބެހޭ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް
ނ ހުރި މީހެއްކަމުގައި ނުވުން.
ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ހަވާލުވެގެ ް

(ށ)

ތއް ހަރަކާތްތެރިވާންވާނީ،
ނޓަރކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތް ަ
އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން މޮ ި
މ
ނނާއިި ،
ވ ގޮތުގެ މަތި ް
ނނު ގެ  41ވަނަ މާއްދާގައި ާ
ހ އާންމު ޤާ ޫ
އިންތިޚާބުތަކާބެ ޭ
ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

(ނ)

ޝންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ
ތތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ،އިލެކް ަ
މޮނިޓަރުންގެގޮތުގައި ހަރަކާ ް
ކ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށް
އިޤުރާރުގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ .އަދި މޮނިޓަރުންގެ ސުލޫ ީ
ޓންވާނެއެވެ.
ޢަމަލުތައް ބަހައް ަ

(ރ)

ނށް
ނޫސް މަޖައްލާގެ އިދާރާތަކަށް ދޫކުރެވޭ މޮނިޓަރު ފާސް އެ ފަރާތްތަކުން މޮނިޓަރުން ަ
ދޫކުރަންވާނީ ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.

(ބ)

ށ
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ނޫސް މަޖައްލާތަކަށާއި ،ޚަބަރު ފަތުރާ އިދާރާތަކަށް މޮނިޓަރުކުރުމަ ް
ނގުމަށް ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ
ފާސްދޫކުރެވޭނީ ،އެއިން ކޮންމެ ފަރާތަކަށް އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ެ
އަދަދަށްވުރެ ( 10%ދިހައެއް އިންސައްތަ) އިތުރުނުވާ ގޮތަށެވެ.

ކެންޑިޑޭޓުންގެ

( .28ހ)

މަންދޫބުންނާއި،
އޮބްޒާވަރުންނާއި،

ރައްޔިތުންގެ

މަޖިލީހުގެ

ކަންތައްތައް

ހިނގާ

އިންތިޚާބުގެ
ގގޮތް
ނުހިނ ާ

ކަންތައްތައް
ބެލުމަށް

ކރިއަށްދާއިރު
ު

އިންތިޚާބުގެ

ހުރިހާ

ފަރާތްތަކުން

ވ
ހަރަކާތްތެރި ާ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ސުލޫކީ މިންގަނޑަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

މޮނިޓަރުން ޢަމަލުކުރަންވީ
ގޮތް

(ށ)

ވޯޓުލުމާއި ވޯޓުގުނުމުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާއިރު ،އެ މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާނޭ ގޮތުގެ
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ވޮލި ުއމް48 :

ދދު4 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

މަތިން،

އޮބްޒާވަރުންނަށާއި،

މޮނިޓަރުންނަށާއި،

ނށް،
މަންދޫބުން ަ

ކެންޑިޑޭޓުންގެ

ހަރަކާތްތެރިވެވިދާނެއެވެ.
(ނ)

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ އިސްވެރިޔާގެ ފަރާތުން އޮބްޒާވަރުން

ވތަ
ނވަތަ މޮނިޓަރުން ނު ަ
ު

ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން އެދިއްޖެނަމަ ،އެ ވަގުތަކާ ހަމައަށް އެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒަކަށް ވޯޓުލީ
މީހުންގެ

އަދަދާއި

ބާކީ

ހުރި

ވޯޓުކަރުދާހުގެ

އަދަދު

އިޚްތިޔާރު

ހާމަކޮށްދިނުމުގެ

ލިބިގެންވެއެވެ.
(ރ)

އންތިޚާބާބެހޭ ކަންކަމުގައި
އ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންި ،
ނނާ ި
އޮބްޒާވަރުންނާއި ،މޮނިޓަރު ް
ށ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުންދީ
ޢއްޔަނުކޮށްފައިވާ އޮފިޝަލުންނަ ް
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ަ
އެހީތެރިކަން ދޭންވާނެއެވެ .އަދި އެމީހުންގެ މައްޗަށް އެއްވެސްވަރެއްގެ ނުފޫޒެއް ފޯރުވުމަށް
މަސައްކަތްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

އޮބްޒާވަރުންނާއި،
މޮނިޓަރުންނާއި،
ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން

ނއި،
 .29އޮބްޒާވަރުންނާއި ،މޮނިޓަރުންނާއި ،ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން ،އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ އާންމު ޤާނޫ ާ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނާއި ،މި ގަވާއިދާ ޚިލާފު އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކޮށްފިނަމަ،

ރކޮށް
ގަވާއިދަށް ޙުރުމަތްތެ ި

ދބެއްގެ
ނ ޫ
ނވަތަ މޮނިޓަރެއްގެ ނުވަތަ މަ ް
ކށަވަރުވެއްޖެނަމަ ،އެ އޮބްޒާވަރެއްގެ ު
ނުވަތަ ކުރަން އުޅޭކަން ަ

ހިތުން

ފާސް ހިފަހައްޓައި އޭނާއަށް އެ ސަރަހައްދުން ނުކުތުމަށް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ،އެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ
މ ،ސެކިއުރިޓީ
އިސްވެރިޔާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި އެ ގޮތަށް އެންގުމުން އެ ކަމަށް އިޖާބަނުދީފިނަ ަ
ތން އެ މީހެއްގެ ފާސް އަތުލައި ،އެ މީހަކު އެ ސަރަހައްދުން ނެރެންވާނެއެވެ.
ބަލަހައްޓާ ފަރާ ު

ވޯޓުނެގުމަށް

( .30ހ)

ތައްޔާރުވުމުގެގޮތުން

ތ ޖެހުމުގެ ކުރިން ވޯޓުލާ
ނންވާ ހުރިހާ ތަކެތި ،ވޯޓުނަގަން ފަށާ ވަގު ު
ވޯޓުނެގުމަށް ބޭ ު
މަރުކަޒުގެ

ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން

އޮފިޝަލުންގެ

ހވާލުގައި،
ަ

ވޯޓުލާ

ށ
މަރުކަޒަ ް

ފޮނުވުމުގެ

މ،
އިންތިޒާ ު

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ހަމަޖައްސަން ވާނެއެވެ.

ނ
ކުރު ް

(ށ)

ވޯޓުލާ ކޮންމެ މަރުކަޒެއްގައި ،އެ މަރުކަޒެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ވޯޓުދިނުމުގެ
ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ލިސްޓެއް އޮންނަންވާނެއެވެ .މި ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ
ފުރިހަމަ

ނަމާއި،

ޖންސާއި،
ި

އަތޮޅާއި،

ރަށާއި،

ރހާއި،
އެޑް ެ

އުފަން

ނން ވާނެއެވެ.
ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު އެނގެން އޮން ަ
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ތާރީޚާއި،

ވޮލި ުއމް48 :

ދދު4 :
އަ ަ

(ނ)

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ވޯޓު ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ،ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ހުރިހާ
ޓ
ށ ހާޒިރުވެ ،ވޯޓު ފޮށީގެ ވެރިޔާގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ،ވޯ ު
އޮފިޝަލުން ،ވޯޓުލާ މަރުކަޒަ ް
ފޮށީގެ ވެރިޔާވެސް ހިމެނިގެން ،އޮފިޝަލުންގެ ހުވާ ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި އިޤުރާރުގައި ހުރިހާ
އޮފިޝަލުން ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ
ސަރަހައްދު ކަނޑައެޅުން

ށ
 .31ރަށެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި ތިބި ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދަ ް
ޑއަޅައި،
ޓނެ ސަރަހައްދު ކަނ ަ
ށ ބަހައް ާ
ވޓުފޮ ި
ދދާއިޯ ،
ނ ވޯޓުފޮށީގެ އަ ަ
ބހައްޓާ ެ
އ ރަށުގައި ަ
ބަލައިެ ،
ނ
އަދި އެ ސަރަހައްދަށް ވޯޓުދޭނީ ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެ ޭ
މީހުންގެ ތެރެއިން ކޮން ބައެއްކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅައި ،އެކަން އާންމުކޮށް
ނ އިމާރާތެއްގެ ތެރޭގައިނަމަ ،މުޅި
ވ ީ
ދ ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓައިފައި ަ
އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ .އަ ި
އފައިވާ ސަރަހައްދުކަމުގައި ބަލަންވާނެއެވެ.
އެ އިމާރާތަކީ ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓަ ި

ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް
ތ
ވެއްދުން މަނާ ތަކެ ި

އދާގެ
ނ މާ ް
ނނުގެ  44ވަ ަ
ހ އާންމު ޤާ ޫ
ކބެ ޭ
އންތިޚާބުތަ ާ
ކންތައްތައްކަމަށް ި
ހ ކުރުން މަނާ ަ
 .32ވޯޓު ނަގާދުވަ ު
ކއި ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ވަންނަ މީހަކު
(ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އިތުރުން ،ވޯޓުލުމަށްޓަ ަ
އ
އާދައިގެ ގަލަމެއް ފިޔަވައި އެހެން އެއްޗެއް ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ވައްދައިގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި ފޯނާ ި
ތކަށް
މންޒަރު ރެކޯޑުކުރެވޭ ފަދަ ތަކެއްޗާއި ފައިލްފަދަ ،ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޙައްޤު ަ
އަތްދަބަހާއި އަޑު ނުވަތަ ަ
ބލޭ އެއްވެސް ވަސީލަތެއް ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ވެއްދުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
އުނިކަމެއް ލިބިދާނެކަމަށް ެ

ވޯޓިންގ ބޫތު

( .33ހ)

ވޯޓުލާ

އގައި
މަރުކަޒެ ް

ކޮންމެ

ވޯޓުކަރުދާހުގައި

ފހަގަޖެހުމަށް
ާ

މަދުވެގެން

ޓލާ މީހާ
ނނަންވާނީ ،ވޯ ު
ނވާނެއެވެ .ވޯޓިންގ ބޫތު ހު ް
ނ ް
ތ ހުން ަ
( 1އެކެއް) ބޫ ު
ތށެވެ.
ނފެންނަ ގޮ ަ
ވޯޓުކަރުދާހުގައި ޖަހާ ފާހަގަ އެހެން މީހުންނަށް ު
(ށ)

ށ
ނންވާނީ ،ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ތިބޭ އޮފިޝަލުންނަށާއި އޮބްޒާވަރުންނަ ް
ވޯޓިންގ ބޫތު ހުން ަ
ފަސޭހައިން
ވޯޓުކަރުދާހުގެ

ފެންނަ

ގއެވެ.
ހިސާބު ަ

ގން
ފޮޓޯނެ ު

ފދަ
ަ

އަދި
ގަވާއިދާ

ފާހަގަޖަހާ
ޚިލާފު

މީހާގެ

ހަރަކާތްތައް ،މިގޮތުން

ލތައް
ޢަމަ ު

ތށެވެ.
ފހަގަކުރެވޭ ގޮ ަ
ނނަގޮތަށް ނުވަތަ ާ
އޮބްޒާވަރުންނަށް ފަސޭހައިން ފެ ް
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ނށާއި
އޮފިޝަލުން ަ

ވޮލި ުއމް48 :
ވޯޓުނެގުމާއި ވޯޓު

ދދު4 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

އިލެކްޝަންސް

( .34ހ)

ގުނުމާބެހޭ ކަންކަން

ފާސްކޮށްފައިވާ،

ނ
ކޮމިޝަނު ް

ލ
ވޯޓު ާ

މރުކަޒުގައި
ަ

މަސައްކަތްކުރާ

ޓ
އ ،ވޯ ު
މތިން ވޯޓުނެގުމާ ި
ގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަ
ތ ފޮތު ަ
އޮފިޝަލުންގެ އަތްމަ ީ

ބަލަހައްޓާ މީހުންގެ

ޓ މީހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަންވާނެއެވެ.
އތައް ބަލަހައް ާ
ގުނުމާބެހޭ ކަންތަ ް

މަސްއޫލިއްޔަތު

ވޯޓުނެގުމާއި

(ށ)

ވޯޓު

ބހޭ
ގުނުމާ ެ

ކަންކަން

ބަލަހައްޓާ

މީހުންގެ

މަސްއޫލިއްޔަތާ

ސ ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އިޤުރާރުގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.
ހަވާލުވުމުގެގޮތުން އިލެކްޝަން ް
ލކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން
ވޯޓު ކަރުދާސް ދޫކުރުމުގެ ކުރިން ،ވޯޓު ކަރުދާހުގައި އި ެ

(ނ)

ފޮނުވައިފައިވާ ސްޓޭމްޕް ޖަހަންވާނެއެވެ.
އއްވެސް ޤާނޫނަކާ ނުވަތަ
ބ މީހުންެ ،
ނ ތި ޭ
އތައް ބަލަހައްޓަ ް
ބހޭ ކަންތަ ް
ވޯޓު ނެގުމާ ެ

(ރ)

އ
ގަވާއިދަކާ ޚިލާފަށް ކުރާ ޢަމަލަކަށް ޒިންމާވާންޖެހޭނީ އެމީހެކެވެ .އަދި މިފަދައިން ޤާނޫނާ ި
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލެއް ކޮށްފިނަމަ ،އެ މީހަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު
ބގެންވެއެވެ.
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ލި ި
ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް
ޢައްޔަންކުރާ ވެރިޔާގެ
މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ

ނސް
 .35ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ޢައްޔަންކުރާ ވެރިޔާއާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނުވަތަ އިލެކްޝަ ް
ފރުވާތެރިކަމާއެކު އަދާކުރަންވާނެއެވެ.
ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ހަވާލުކުރާ ޒިންމާތައް ަ
އ
ނ ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒަށް ޢައްޔަނުކުރެވޭ ވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ި
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަ ީ
ޒިންމާއެވެ.
.1

ށ
މ ް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއްގެ ވޯޓުފޮށްޓާއި ،ވޯޓުލު ަ
ބޭނުންވާ

ސާމާނާއި،

ނމު
ހ ް
މު ި

ލިޔެކިޔުންތަކާ

ވމާއި،
ހަވާލު ު

އެ

ތ
ތަކެ ި

ރައްކައުތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމާއި ،އެ ތަކެއްޗަށް ޒިންމާވުން.
.2

ހ
ގ ކުރިން ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެ ޭ
ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ވޯޓުލުމު ެ
ކަންކަން ރާވައި ،އެ ކަންތައްތައް ކުރުވުމާއި ،އެ ކަމާގުޅޭ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން.

.3

ވ
ލ މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފައި ާ
ވޓު ާ
ވޯޓުލާ ދުވަހުގެ ކުރިން ޯ
ގތް އޮޅުންފިލުވައިދީ،
ނ ޮ
ގ ކަންތައް ކުރިއަށްގެންދާ ެ
ޓލުމު ެ
ދލުކޮށް ވޯ ު
މީހުންނާ ބައް ަ
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ވޮލި ުއމް48 :

ދދު4 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ވަކިވަކި މީހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ ހަވާލުކުރުން.

.4

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

.5

މ އަންނަ ( 2ދޭއް)
ނ ވޯޓުލާން އެންމެ ފުރަތަ ަ
ވޯޓު ނަގަން ފެށުމުގެ ކުރި ް
މީހުންނަށާއި،

ވޓުލާ
ޯ

މަރުކަޒުގައި

ޓންގެ
ކެންޑިޑޭ ު

ތިބިނަމަ،

އ،
ނނާ ި
މަންދޫބު ް

ރ
ހ ީ
ޅވައި ،ވޯޓުފޮށި ު
ޓފޮށި ހު ު
ނށް ،ވޯ ު
ހުއްދަދެވިފައިވާ އޮބްޒާވަރުންނާއި ،މޮނިޓަރުން ަ
ހުސްކޮށްކަން

ނމަށްފަހު،
ކަށަވަރުކޮށްދި ު

ވޯޓުފޮށީގެ

ތ
މ ި
ަ

ޖަހައި،

ރަނގަޅަށް

އޓް ސީލް އެޅުވުން.
( 4ހަތަރެއް) ފަރާތުގައި ޕުލްޓަ ި
.6

އ
ނ ި
ށ ޤާނޫ ާ
ކޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުއްދަކުރާ މީހުންނަ ް
ށ އިލެ ް
ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ވަނުމަ ް
ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލުން އެ ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުން.

.7

އ
ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މީހަކު ފޮނުވަންވެއްޖެ ހާލަތެއްގަ ި
ދ
ނތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން .އަ ި
ޓލާ މަރުކަޒަށް ވަދެވޭނެ އި ް
ވ ު
ވ މީހަކަށް ޯ
ކޮމިޝަނުން ފޮނު ާ
ސ
އެފަދަ މީހަކަށް އެ މަރުކަޒަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ދޭންވާނީ ،އެއީ އިލެކްޝަން ް
ރތެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހުއެވެ.
ކޮމިޝަނުން ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަ ާ

.8

ނނުތަކާއި،
ރންޖެހޭ ޤާ ޫ
މސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ ޢަމަލުކު ަ
ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ވޯޓުލުމުގެ ަ
ވރުކުރުން.
ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށްކަން ކަށަ ަ

.9

ގ
ހން ެ
ރކަމަށް ބުނާ މީ ު
ޖސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހު ި
ނގެ ތެރެއިން ި
ވޯޓުލާންދާ މީހު ް
ނ
ކިބައިގައި ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ފާހަގަޖެހުމަށް ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރިކަ ް
ތރިއަކު ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ އެމީހަކަށް ދިނުން.
ކަށަވަރުކޮށް ،ވޯޓުލުމުގައި އެހީ ެ

.10

ވޯޓުނަގާ

ގ
ވޓުނަ ާ
ޯ

ދުވަހު،

މަރުކަޒުގައި،

ވޯޓުލާން

އަންނަ

މީހުންނާއި،

ވ
ކ ާ
ތން ހުށަހަޅާ ޝަ ު
ޓލުމާ ގުޅޭގޮ ު
ގ ފަރާތުން ،ވޯ ު
މނިޓަރުން ެ
އޮބްޒާވަރުންނާއިޮ ،
ބަލައިގަނެ،

ވަގުތުން

30

ހރި
އެޅެން ު

ފިޔަވަޅެއް

އެޅުން.

ވަގުތުން

ވ
ޙައްލުނުކުރެ ޭ

ވޮލި ުއމް48 :

ދދު4 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ރަށު/އަވަށު

މައްސަލަތައް

ކލް
ފޯ ަ

ޕޮއިންޓު

ތ
ނުވަ ަ

އަތޮޅު/ސިޓީ

ސ
އިލެކްޝަން ް

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ރިޕޯޓުކުރުން.
.11

ވ
ވޯޓުލާން އަންނަ މީހެއްގެ ނަން މި ގަވާއިދުގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގައި ބުނެފައި ާ
ލންޖެހޭ މަރުކަޒުގައިވާ
ލިސްޓުގައި އޮތުމާއެކު ،އިދާރީ ސަބަބަކާހުރެ އެ މީހަކު ވޯޓު ާ
ސ
އކަން އިލެކްޝަން ް
ފައިނަލް ލިސްޓުގައި އެމީހާގެ ނަން ހިމެނިފައި ނުވާނަމަެ ،
ނ
ކޮމިޝަނަށް އަންގައި ،ކޮމިޝަނުން އިރުޝާދުދޭ ގޮތެއްގެ މަތިން އެމީހާގެ ނަ ް
ލިސްޓަށް އިތުރުކޮށް އޭނާއަށް ވޯޓުލެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދިނުން .އަދި މިކަން،
ކަންހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ.

.12

އ
ގ ި
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ވޯޓުގުނުމު ަ
ޞައްޙަ ވޯޓާއި ބާޠިލު ވޯޓު ކަނޑައެޅުން.

.13

ވޯޓުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ކަނޑައަޅައި އިޢުލާނުކުރުން.

.14

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރުން.

.15

ވޯޓުލުމާއި،

ވޯޓުގުނުމުގެ

ބޭނުންކުރި

މަސައްކަތް

ބހޭ
އިންތިޚާބާ ެ

ހުރިހާ

ނިމުމުން،

ވޯޓުކަރުދާސްތަކާއި

ލިޔެކިޔުމެއް

ބަންދުކޮށް

އ
ވޯޓުލުމުގަ ި
ނ
ކޮމިޝަނު ް

ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރުން.
.16

މށްފަހު،
ހން ބެހެއްޓު ަ
ނނޭ ެ
ރކަޒުގައި އާންމުކޮށް ފެން ާ
ވޓުނެގި މަ ު
ޯ
ވަގުތީ ނަތީޖާ
އިލެކްޝަންސް

ކޮމިޝަނުން

ހަމަޖައްސާފައިވާ

ގޮތުގެ

މަތިން

ސ
އިލެކްޝަން ް

ވން.
ކޮމިޝަނަށް އެ ނަތީޖާ ފޮނު ު
.17

ވޯޓުލާ

މަރުކަޒުގައި

ވޯޓުލުމުގެ

ކަންކަން

އަމާންކަމާއި

އޮމާންކަމާއެކީ

ށ
ކުރިއަ ް

ކމެއް ކުރުން.
ގެންދިއުމަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ަ
.18

ވޯޓުލާ ވަގުތުގައްޔާއި ވޯޓު ގުނުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްދާ ވަގުތުގައި ،ވޯޓުލާ މަރުކަޒާއި
އ
ށ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަ ް
އެ މަރުކަޒު ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި މަޞްލަޙަތު ހިފެހެއްޓުމަ ް
އެޅުން.

31

ވޮލި ުއމް48 :

ދދު4 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

.19

ށ
ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ ސަރަހައްދުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފުކަމެއް ހިނގާނަމަ ،އެކަން ހުއްޓުވުމަ ް
ނ ހޯދުން.
ހތެރިކަ ް
ވއްޖެނަމަ ،ފުލުހުންގެ އެ ީ
ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުން ެ

.20

ޓ ނަގައި ނިމުމާދެމެދު
ވޯޓު ނަގާ ކޮންމެ ސަރަހައްދެއްގައި ވޯޓު ނަގަން ފެށުމާއި ވޯ ު
ކަން ހިނގައިދިޔަގޮތުގެ ރިޕޯޓު ލިޔެ އެ ސަރަހައްދަކާ ހަވާލުވެހުރި އެންމެ އިސްމީހާ
(ވޯޓުފޮށީގެ ވެރިޔާ) ސޮއިކޮށް ،އެ ރިޕޯޓު ލިޔުނު މީހަކާއި ،އެ ރިޕޯޓު ޗެކުކުރި މީހަކު
ގ
ކޝަންސް ކޮމިޝަނު ެ
ނ އިލެ ް
މާލެ ސިޓީގައި ހުން ަ

ލައްވާ ސޮއިކުރުވުމަށްފަހު

ވޯޓާބެހޭ މައި މަރުކަޒަށް އެ ރިޕޯޓު ފޮނުވުން.
.21

ޖ
ތ ާ
ގނުމާއި ވަގުތީ ނަ ީ
އ ވޯޓު ު
ވޓު ނެގުމާ ި
ތގެ މަތިން ޯ
ގތްވާ ގޮ ު
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއް ޮ
އިޢުލާނުކުރުމަށްޓަކައި ،މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން ކަމެއް ކުރަން
ނ
ޖެހިއްޖެނަމަ ،އެކަމެއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނުވަތަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނު ް
ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއްގެ ލަފައާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ކުރުން.

ޖިސްމާނީގޮތުން

( .36ހ)

ނުކުޅެދިގެންވާ މީހުންނަށް

ވޯޓުކަރުދާހުގައި

އަމިއްލައަށް

ވޯޓުކަރުދާހުގައި ފާހަގަޖެހުމުގައި

ފާހަގަޖެހުމުގައި

އެހީވެދިނުމަކީ ހުއްދަކަމެކެވެ.

އެހީތެރިވެދިނުން

ފާހަގަޖެހުމަށް

ނ
ޖިސްމާނީގޮތު ް

ނުކުޅެދިގެންވާ

މީހަކު

ވޯޓްފޮށީގެ ވެރިޔާގެ ހުއްދަޔާއެކު އެހެން މީހަކު އޭނާއަށް
އަދި މިކަމުގައި އޭނާއަށް އެހީތެރިވެދިން މީހެއްގެ ނަމާއި،

އެޑްރެހާއި ،ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު ،ވޯޓު ނެގުމުގެ ކަންތައް
ނ ލިޔަންވާނެއެވެ .އަދި ވޯޓުލުމުގައި އެހީތެރިވެދެނީ ވޯޓުލާ
ހ ް
ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލުވެ ތިބި މީ ު
ވންވާނީ އެ ވޯޓު ފޮށްޓަށް
މަރުކަޒުގައި ތިބޭ އޮފިޝަލެއް ނޫންނަމަ ،އެހީތެރިވެދޭ މީހާ ާ
ވޯޓުލުމަށް

ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ

މީހަކަށެވެ.

އަދި

މިގޮތުން،

އެމީހަކަށް

ވޯޓުލުމުގައި

އެހީވެދެވޭނީ ( 1އެކެއް) ފަހަރުއެވެ.
(ށ)

ވޯޓުކަރުދާހުގައި

އަމިއްލައަށް

ނ ނުކުޅެދުންތެރިކަން
ތ ް
ފާހަގަޖެހުމަށް ޖިސްމާނީގޮ ު

ހުރި

ކށެވެ.
ގއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނީ އަންނަނިވި ފަރާތްތަ ަ
ވޓުލުމު ަ
މީހުންކަމަށް ބަލައިގެންޯ ،
.1

ޓކަރުދާހުގައި
ބބުން ވޯ ު
ށ ނުފެނުމުގެ ސަ ަ
ލ ް
ލޯފަން މީހުން ނުވަތަ ލޮ ަ
ފާހަގައެއް ޖެހޭވަރުނުވާ މީހުން.
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ދދު4 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

.2
.3

ނނުކުރެވޭ މީހުން.
ދެއަތް ބޭނު ް
ގައިބާރު

މުސްކުޅިވެ

ދެރަވުމުގެ

ސަބަބުން

އެ

މީހެއްގެ

އަތުން

ވޯޓުކަރުދާހުގައި ފާހަގައެއް ޖެހޭވަރުނުވާ މީހުން.
(ނ)

ވޯޓުކަރުދާހުގައި ފާހަގަޖެހުމުގައި ޖިސްމާނީގޮތުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މީހެއްކަމަށް
ބަލައިގެން،

ވޯޓުކަރުދާހުގައި

އަމިއްލައަށް

ފާހަގަޖެހޭވަރުގެ

މީހަކަށް،

އ
ވޯޓުކަރުދާހުގަ ި

ވޓުލާ މަރުކަޒުގެ ވެރިޔާ ދީގެން
ބނުންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ޯ
ފާހަގަޖެހުމުގައި އެހީތެރިއަކު ޭ
ނުވާނެއެވެ.
ކާކުކަން އަންގައިދޭ
ރަސްމީ ލިޔުން ހުށަހެޅުން

ދ
ގއި ޭ
އންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއްގެ ގޮތުގައި ،ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަން ަ
ނނަ މީހާ ކާކުކަން ަ
 .37ވޯޓުލާން އަ ް
ސ
ކާޑު ،ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓު ކާޑު ،ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓް ،ނުވަތަ ފޮޓޯ ޖަހައިފައިވާ ޑްރައިވިންގ ލައިސަން ް
ހށަހަޅާ ކޮންމެ ލިޔުމަކީ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ލިޔުމަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ު
ނގައިދޭ
އ ް
ވނީ ،އޭނާ ހުށަހަޅާ ،ކާކުކަން ަ
ވޓުލުމުގެ ފުރުޞަތު ދެ ޭ
ނނަ މީހާއަށް ޯ
ވޯޓުލާން އަ ް
ލިޔުމުގައިވާ

ފޮޓޯއާއި

މޫނުގެ

އޭނާގެ

ސިފަޔާ

އަޅައިބެލުމަށްފަހު،

އެއީ

ނ
އެމީހާކަ ް

ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހުގައެވެ.
ބާޠިލު ވޯޓާއި ޞައްޙަ
ވޯޓު

( .38ހ)

ތކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކަށް އޮންނަ ކޮންމެ ވޯޓަކީ ބާޠިލު
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތް ަ
ވޯޓެކެވެ.
.1

ނނުގެ
ހ އާންމު ޤާ ޫ
އިންތިޚާބުތަކާބެ ޭ
މަތިން

އިންތިޚާބަށް

ކޝަންސް
އިލެ ް

ގ
ގއިވާ ގޮތު ެ
 36ވަނަ މައްދާގައި ަ
ކޮމިޝަނުން

އޔާރުކޮށްފައިވާ
ތަ ް

ވޯޓުކަރުދާސް ނޫން ކަރުދާހެއްގައި ދީފައިވާ ކޮންމެ ވޯޓެއް.
.2

އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ނަމާ ދިމާގައި ފާހަގަ ޖަހައިފައިނުވާ ވޯޓު.

.3

ގ
އެއް ކެނޑިޑޭޓަށްވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަމާ ދިމާގައި ރަނގަޅު ފާހަ ަ
ޖަހައިފައިވާ ވޯޓު.

.4

ކން އެނގޭ ވޯޓު.
ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ދީފައިވާ ވޯޓެއް ަ
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ދދު4 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

.5

ށ ދީފައިވާ
ގތަ ް
ޑޓެއް ކަށަވަރުކުރަން ނޭނގޭ ޮ
ވޯޓުދޭމީހާ ވޯޓުދޭ ވަކި ކެންޑި ޭ
ވޯޓު.

(ށ)

ހގަޖަހައިފައިވާ ވޯޓުތަކަށެވެ.
ޞައްޙަ ވޯޓުކަމުގައި ބަލާނީ ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ފާ ަ
.1
.2

އެއް ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާ ދިމާގައި ރަނގަޅު ފާހަގަ ޖަހައިފައިވާ ވޯޓު.
އެއް

ކެންޑިޑޭޓުގެ

ނަމާ

މގައި
ދި ާ

ޖަހައިފައިވާ

ކ
ފާހަގައަ ީ

ރަނގަޅު

ވޓު.
ފާހަގައެއްކަމުގައި ދެނެގަނެވޭނެ ޯ
.3

ތ ކުރެހުން ކުރަހައިފައި ހުރި ނަމަވެސް،
ވޯޓުކަރުދާހުގައި ލިޔެފައި ނުވަ ަ
އެއް ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާ ދިމާގައި ރަނގަޅު ފާހަގަ ޖަހައިފައިވާ ވޯޓު.

.4

ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ރަނގަޅު ފާހަގަ ޖަހާއިރު ތަފާތު މިސްރާބަށް ޖަހައިފައިވާ
ފތު ބަދަލު
ތ ާ
ަ
މށް
ގއި ފާހަގައިގެ ބައްޓަ ަ
ޖހުމު ަ
ނުވަތަ ރަނގަޅު ފާހަގަ ެ
އައިސްފައި ހުރިނަމަވެސް ،އެމީހަކު ވޯޓުދޭން ބޭނުން ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާ
ދިމާގައި ޖަހައިފައިވާ ފާހަގައަކީ ރަނގަޅު ފާހަގައިގެ ވައްތަރެއްކަމުގައި
ޓ
ދެނެގަނެވޭ ވޯ ު

.5

ފާހަގަޖެހުމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ގޮޅީގައި ނޫން ނަމަވެސް އެއް ކެންޑިޑޭޓުގެ
ނަމާ ދިމާގައި ނުވަތަ އެއް ކެންޑިޑޭޓުގެ ނިޝާނުގައި ރަނގަޅު ފާހަގަ
ޖަހައިފައިވާ ވޯޓު.

(ނ)

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

ކަންހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ
ރިޕޯޓް

( .39ހ)

ފށުމާއި ،ވޯޓު ނަގައި ނިމުމާ ދެމެދު،
ވޯޓު ނަގާ ކޮންމެ ސަރަހައްދެއްގައި ،ވޯޓު ނަގަން ެ
މނައިގެން،
ހ މަޢުލޫމާތު ހި ަ
ވ ހުރި ާ
ޓއް ލިޔެ ،އަންނަނި ި
ކަން ހިނގައިދިޔަގޮތުގެ ރިޕޯ ެ
އެ ސަރަހައްދަކާ ހަވާލުވެހުރި އެންމެ އިސް މީހާއާއި ،އެ ރިޕޯޓު ލިޔުނު މީހާއާއި،
އެ ރިޕޯޓު ޗެކްކުރި މީހަކު ސޮއިކުރުމަށްފަހު ،މާލެ ސިޓީގައި ހުންނަ އިލެކްޝަންސް
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ވޮލި ުއމް48 :

ދދު4 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ކޒަށް އެ ރިޕޯޓު ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
ކޮމިޝަނުގެ ވޯޓާބެހޭ މައި މަރު ަ

 .1ވޯޓުދޭން ފެށި ވަގުތާއި ،ވޯޓު ނެގުން ނިންމި ގަޑި.
 .2ވޯޓު ނެގުމުގެ ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަށް ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާ
މީހުންގެ ނަމާއި ،އެޑްރެހާއި ،ހައިސިއްޔަތާއި ،އެމީހުންނަކީ ކާކުކަން
އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުމުގެ ނަންބަރާއި ،އެމީހުންގެ ސޮއި.
 .3ވޯޓުދިން އަންހެނުންގެ އަދަދާއ ި،ވޯޓުދިން ފިރިހެނުންގެ އަދަދު ވަކިން
އެނގޭ ގޮތަށް ،ވޯޓުދިން މީހުންގެ އަދަދު.
 .4އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ އާންމު ޤާނޫނުގެ  45ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ވޯޓު ދިން މީހުންގެ އަދަދާއި ،އެމީހުންގެ
ހާލަތާއި،

ވޯޓު

ކަރުދާހުގައި

ފާހަގަޖެހުމުގައި

ޖިސްމާނީގޮތުން

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދިން މީހުންގެ އަދަދާއި
ތަފުސީލު.
 .5ވޯޓުލުމަށް ބޭނުންކުރި ވޯޓު ކަރުދާހުގެ އަދަދާއި ،ވޯޓުލުމަށް ބޭނުންނުކޮށް
ބާކީހުރި ވޯޓުކަރުދާހުގެ އަދަދު އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ވޯޓުކަރުދާސްކޮޅެއް
ހަލާކުވިނަމަ ،އެ ހަލާކުވި ވޯޓުކަރުދާހުގެ އަދަދުވެސް އެނގޭގޮތަށް.
 .6ވޯޓުލުމަށް ބޭނުންކުރި ވޯޓުކަރުދާހުގެ ކައުންޓަރ ފޮއިލް ހުރި އަދަދު.
 .7ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓައިފައިހުރި ތަނުގެ ނަމާއި ،ފުރިހަމަ އެޑްރެސް.
 .8އާދަޔާ ޚިލާފު ހާދިސާއެއް އެތަނުގައި ހިނގައިފައިވާނަމަ ،އެ ހާދިސާއެއްގެ
ތަފުސީލު.
 .9އެ ރަށަކުން ނުވަތަ އެ ސަރަހައްދަކުން ނުވަތަ އެ ތަނަކުން ވޯޓުދޭން
އެންމެ ފުރަތަމަ ހާޒިރުވި ( 2ދޭއް) މީހެއްގެ ނަމާއި ،އެޑްރެހާއި ،ކާކުކަން
އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުމުގެ ނަންބަރު.
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ވޮލި ުއމް48 :

ދދު4 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

 .10އޮބްޒާވަރުން ތިބިނަމަ ،އެމީހުންގެ މަޢުލޫމާތު.
 .11މީގެ

އެއްވެސް

އިތުރުންވެސް،

ޤާނޫނެއްގައި

ގަވާއިދެއްގައި

ނުވަތަ

މި ރިޕޯޓުގައި ހިމެނުން ލާޒިމުކުރާ މަޢުލޫމާތު.
(ށ)

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

އޮފިޝަލުންގެގޮތުގައި
މަންދޫބުން

އެތަނުގައި

ހާޒިރުވެތިބުމަށް

ތިބުމަށް

ފުރުޞަތުދީ،

ހަމަޖެހިފައިވާ
އެ

ފަރާތްތައް

ހާޒިރުވެތިބިތޯ ،ވޯޓު ނަގާ ސަރހައްދެއްގައި ތިބި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ
އޮފިޝަލުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ކަންހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި،
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ސަރަހައްދާ ހަވާލުވެހުރި އެންމެ އިސް
ީހއާއި ،އެ ރިޕޯޓު ޗެކްކުރި މީހާ ސޮއިކުރުމުގެ
މީހާއާއި ،އެ ރިޕޯޓު ލިޔުނު މ ާ
އިތުރުން ،ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގައި ތިބި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނަށް ސޮއިކުރުމުގެ
ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.
(ނ)

މި

މާއްދާގެ

(ށ)

ގެ

ުނ
ދަށ ް

ވޯޓުލާ

ސަރަހައްދުގައި

ތިބި

ކެންޑިޑޭޓުންގެ

ުރޞަތުގައި،
މަންދޫބުންނަށް ކަންހިނގައިދިޔަގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި ސޮއިކުރުމަށް ދެވޭ ފ ު
ކެންޑިޑޭޓެއްގެ މަންދޫބުން ސޮއިނުކުރިނަމަވެސް ،އެ ފަރާތްތަކަށް އެ ރިޕޯޓުގައި
ސޮއިކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދީފައިވާނަމަ ،އެ ރިޕޯޓަކީ ،މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި
ބަޔާންކުރާ އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެއްކަމުގައި ބެލޭނެއެވެ.
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުދިން
މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ

 .40ކޯޓު އަމުރަކަށް މެނުވީ ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުދިން މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ،
އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދީގެން ނުވާނެއެވެ.

ދިނުން
ވަގުތީ ނަތީޖާ

( .41ހ)

އ ނަތީޖާ ،މާލެ ސިޓީގައި
ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުން ވޯޓުގެ ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރުމަށްފަހުެ ،

ނ
އިޢުލާނުކުރު ް
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ވޮލި ުއމް48 :

ދދު4 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ކޝަންސް
ހ މައި މަރުކަޒަށް ފޮނުވުމުން ،އިލެ ް
ޝންސް ކޮމިޝަނުގެ ވޯޓާބެ ޭ
ހުންނަ އިލެކް ަ
ށ ،ވަގުތީ ނަތީޖާ އިޢުލާނު
ކޮމިޝަނުން ،ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގެ ނަތީޖާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮ ް
ކުރަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ޖ އިޢުލާނުކުރާނީ ،ވޯޓުލާ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ނަތީ ާ
ކކީ އެ މަރުކަޒެއްގައި އިޢުލާނުކުރި ނަތީޖާތޯ ކަށަވަރުކުރުމަށް
މަރުކަޒުތަކުން ފޮނުވާ ނަތީޖާތަ ަ
ފަހުގައެވެ.

ރަސްމީ ނަތީޖާ
ނ
އިޢުލާނުކުރު ް

 .42ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ބާއްވާ ދުވަހުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން

7

ނމުކޮށް
އލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އާ ް
(ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ ި
އިޢުލާނުކޮށް ،ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

މާލީ ބަޔާން

( .43ހ)

ކންޑިޑޭޓެއްގެ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ މާލީ
ޚބަށް ކުރިމަތިލާ ކޮންމެ ެ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތި ާ
ނ
ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން ކޮށްފައިވާ އެންމެހައި މުޢާމަލާތްތައް ،އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ އާންމު ޤާނޫ ު
ގެ  73ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ މާލީ

ބަޔާން ،އެ އިންތިޚާބު ބާއްވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން

ޓއްގެ ރަސްމީ އިންތިޚާބީ
ދވަހުގެ ތެރޭގައި ،އެ ކެންޑިޑޭ ެ
ގިނަވެގެން ( 21އެކާވީސް) ު
އޭޖެންޓް މެދުވެރިކޮށް ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި މިގޮތުން
ހުށަހަޅާ
އެ

ރިޕޯޓުތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމާއެކު،

ރިޕޯޓުތައް

ޢާންމުކޮށް

ބެލޭނޭ

ނިޒާމެއް،

އިލެކްޝަންސް

ކޮމިޝަނުން

ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ކެންޑިޑޭޓުން ކަނޑައަޅާ އޮޑިޓަރު ވާންޖެހޭނީ އޮޑިޓަރ
ށވެ.
ޖެނެރަލް ހުއްދަދީފައިވާ ފަރާތަކަ ެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
އިންތިޚާބުގެ އިންތިޚާބީ
ދާއިރާއެއްގެ އިތުރުބުރެއް
ބާއްވަން ޖެހުން

ބގައި ،އެއްވެސް އިންތިޚާބީ ދާއިރާއަކުން އެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާއެއްގައި
 .44ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާ ު
ނމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ވޯޓު ލިބުނީ އެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާއަކަށް ކުރިމަތިލީ
ވޯޓުދިން މީހުންގެ ތެރެއިން އެ ް
ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އެކަކަށްވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ކަމުގައިވާނަމަ ،އެ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ
ނރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ
ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން ( 15ފަ ަ
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ދދު4 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ނ
ނގެ  17ވަނަ މާއްދާއާއި  18ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތި ް
މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫ ު
ތޚާބުގެ އިތުރު ބުރެއް ބޭއްވުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް އިލެކްޝަންސް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިން ި
ކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.
ސެކިއުރިޓީ އުރަތައް
ކެނޑުން

ނވި
ށފައިވާ ޚާއްޞަ ސެކިއުރިޓީ އުރަތައް ،އަންނަ ި
ތއް ލައި ބަންދުކޮ ް
ވޓު ކަރުދާސް ަ
 .45ވޯޓުލީ މީހުންގެ ޯ
ކމިޝަނުން ކަނޑައި ،އެ ވޯޓުކަރުދާސްތައް އަލުން ގުނިދާނެއެވެ.
ހާލަތްތަކުގައި އިލެކްޝަންސް ޮ
.1

ޖ ހެދުމުގައި އެއްވެސް
އވާ އެ މަރުކަޒެއްގެ ވަގުތީ ނަތީ ާ
ވޯޓުލާ މަރުކަޒަކުން ފޮނުވައިފަ ި
މައްސަލައެއް ހުރިކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަވުން.

.2

ކ
އެއްވެސް ފަރާތަކުން ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއްގެ ނަތީޖާއާ ބެހޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއަ ާ
ގުޅިގެން

އެ

ކަމަކީ

ތަޙުޤީޤު

ކުރަންޖެހޭވަރުގެ

ހެކިހުރި

ޝަކުވާއެއްކަމުގައި

މށް.
ނއްޖެނަމަ ،އެ ތަޙުޤީޤެއްގެ ބޭނު ަ
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފެ ި
.3

ޢ
ރ ީ
ނދުކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ ސެކިއުރިޓީއުރަ ކެނޑުމަށް ޝަ ު
ވޯޓުކަރުދާސްތައް ލައި ބަ ް
ކޯޓަކުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް އަމުރެއް ނެރުން.

.4

ނ
ވޯޓުގެ ޞައްޙަކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފެން ަ
ލތެއް މެދުވެރިވުން.
މިނޫންވެސް އެހެނިހެން ހާ ަ

ވޯޓުކަރުދާސް
ބަންދުކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ
ސެކިއުރިޓީ އުރަތައް

( .46ހ)

ތއް ލައި ބަންދުކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ ސެކިއުރިޓީއުރަތައް
ވޯޓުލީ މީހުންގެ ވޯޓުކަރުދާސް ަ
ކަނޑަންވާނީ ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓުން ނުވަތަ
ބންގެ
މަންދޫ ު

ހާޒިރުގައި،

އިލެކްޝަންސް

ކޮމިޝަނުން

ޢައްޔަންކުރާ

ކެނޑުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ

ކެންޑިޑޭޓުންގެ

ތ
ގޮ ް

ޢއްޔަނުކުރާ މީހުން ،އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ޙައްޤަކަށް
ތން ަ
ފަރާތަކުންނެވެ .މި ގޮ ު
އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި ވޯޓު ގުނުމުގެ
ޢލޫމާތެއް ،އިލެކްޝަންސް
ބހޭގޮތުން ލިބޭ އެއްވެސް މަ ު
ެ
މަސައްކަތުގައި ،އިންތިޚާބާ
ނމަވެސް ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް
ކޮމިޝަން ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަށް ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެަ .
ހާމަކުރަން ޖެހިގެން ހާމަކުރާ ހާމަކުރުން މިއިން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
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އަ ަ

(ށ)

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ސެކިއުރިޓީއުރަ ކަނޑާނަމަ،
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އެ އުރަ ކެނޑުމުގެ
އސްއެމްއެސްއަކުން ،ނުވަތަ
ރން ،އީމެއިލަކުން ،ނުވަތަ ެ
( 3ތިނެއް) ގަޑިއިރުގެ ކު ި
ގތާއި
މސެޖަކުން ،ސެކިއުރިޓީއުރަ ކެނޑުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަ ު
ސިޓީއަކުން ،ނުވަތަ ފެކްސް ެ
ތަން އަންގަންވާނެއެވެ.

(ނ)

ލތްތަކުގައި ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކަނޑާނަމަ،
ކށްފައިވާ ފަދަ ހާ ަ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން ޮ
ށ
ނތިޚާބުގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަ ް
ލހުގެ އި ް
ކށް ،ރައްޔިތުންގެ މަޖި ީ
އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތަނަ ަ
ނވާނެއެވެ.
ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ދޭ ް

(ރ)

ކއުރިޓީ އުރަތައް ކަނޑައި
ވޓުކަރުދާސް ބަންދުކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ ސެ ި
ވޯޓުލީ މީހުންގެ ޯ
ވ
ގ މަސައްކަތްތައް ހިނގައިދިޔަގޮތުގެ ރިޕޯޓެއް ލިޔެ ،އަންނަނި ި
ވޯޓުކަރުދާސް އަލުން ގުނުމު ެ
ރ އެންމެ އިސް މީހަކާއި،
މނޭގޮތަށް ،އެ މަސައްކަތާ ހަވާލުވެހު ި
ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ހި ެ
އެ ރިޕޯޓު ލިޔުނު މީހަކާއި ،އެ ރިޕޯޓު ޗެކުކުރި މީހަކު ސޮއިކުރުމަށްފަހު ،އިލެކްޝަންސް
ވނެއެވެ.
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަން ާ
.1

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ ނަންބަރު.

.2

ސެކިއުރިޓީއުރަ ކެނޑި ތާރީޚާއި ވަގުތު.

.3

އއި ،ގުނައި
ސެކިއުރިޓީ އުރައިގައި ހުރި ވޯޓުކަރުދާސްތައް ގުނަން ފެށި ގަޑި ާ
ނިންމި ގަޑި.

.4

ސެކިއުރިޓީ އުރަ އަލުން ބަންދުކުރި ގަޑި.

.5

ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކެނޑުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ މީހުންގެ
އެޑްރެހާއި،

ނަމާއި،

ނގެ
އެމީހު ް

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން

އަންގައިދޭ

ކާޑު

ނަންބަރު.
.6

ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކެނޑުމުގެ މަސައްކަތް ބެލުމަށް އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓެއް،
ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ފަރާތުން މަންދޫބަކު ހާޒިރުވިނަމަ ،އެ މީހެއްގެ
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އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ނަމާއި ،އެޑްރެހާއި ،އެ މީހެއްގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު
ނަންބަރު.

(ބ)

.7

ސެކިއުރިޓީ އުރައިގައި ހުރި ޞައްޙަ ވޯޓުކަރުދާހުގެ އަދަދު.

.8

ސެކިއުރިޓީ އުރައިގައި ހުރި ބާޠިލު ވޯޓުކަރުދާހުގެ އަދަދު.

.9

ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ލިބިފައިވާ ވޯޓުގެ އަދަދު.

ނ ތައްޔާރުކުރާ ރިޕޯޓު ހޯދުމަށް ،އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރި
ށ ް
މި މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަ ު
އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ،ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ކެންޑިޑޭޓުން ނެރޭ
އ
ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން އެދިއްޖެނަމަ ،އެ ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީއެއް ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންެ ،
ފަރާތަކަށް ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

(ޅ)

ސެކިއުރިޓީ

އުރަ

ކަނޑައި،

އަލުން

ގުނުމުގެ

މަސައްކަތްކުރާ

އެއްވެސް

މީހެއްގެ

ވސް ޢަމަލެއް ،އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
މަސައްކަތަށް ދަތިވާކަހަލަ އެއް ެ
އަދި

މި

މަސައްކަތުގައި

ބޭނުންކުރާ

އެއްވެސް

ލިޔުމެއްގައި

ނުވަތަ

އެއްޗެއްގައި

އެ މަސައްކަތާ ހަވާލުވެގެން ތިބި މީހުން ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކުން އަތްލައިގެން
ނުވާނެއެވެ.
ސެކިއުރިޓީ އުރަ އަލުން
ބަންދުކުރުން

ނ
ސ ބަންދުކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކެނޑުމުގެ ބޭނު ް
 .47ވޯޓުލީ މީހުންގެ ވޯޓުކަރުދާ ް
ދސް ބަންދުކުރުމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ އުރައިގައި އަލުން
ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ،ވޯޓުކަރު ާ
ބަންދުކުރަންވާނެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
އިންތިޚާބުގެ
މަސައްކަތުގައި

( .48ހ)

އދާރާގެ ވަގުތީ މުވައްޒަފުންނާއި ،ދާއިމީ މުވައްޒަފުންނާއި،
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ

ތރިވާ
ހަރަކާތް ެ

އ
ލ ޕޮއިންޓުންނާއި ،ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގަ ި
ބރުންނާއި ،ފޯކަ ް
މން ަ
ކޮމިޓީތަކާއި ބިއުރޯތަކުގެ ެ

ތތަކުގެ ސުލޫކީ
ފަރާ ް

މަސައްކަތްކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އޮފިޝަލުންނާއި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ

މިންގަނޑު

އިންތިޚާބާ ގުޅޭ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވޭ އެހެނިހެން ފަރާތްތައް ،އެމީހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
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ވޮލި ުއމް48 :

ދދު4 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

އަދާކުރުމުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ސުލޫކީ މިންގަނޑަށް ތަބާވާން ވާނެއެވެ.
.1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ޤާނޫނު

އަސާސީއާއި،

ޤާނޫނުތަކާއި،

ގ
ނއި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ެ
އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ އާންމު ޤާނޫ ާ
ށ
ހދައިފައިވާ ގަވާއިދާއި ،އިންތިޚާބު ހިންގުމަ ް
ދށުން ަ
ޤާނޫނާއި ،އެ ޤާނޫނުގެ ަ
ނ
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތި ް
އެމީހަކާ ހަވާލުކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުން.
.2

ވޯޓުދޭ

ނނާއި،
މީހު ް

ޓންނާއި،
ކެންޑިޑޭ ު

ކެންޑިޑޭޓުންގެ

ނދޫބުންނާއި،
މ ް
ަ

ނގެ ދަށުން
އ ،ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ،ޤާނޫ ު
ނނާ ި
އޮބްޒާވަރުންނާއި ،މޮނިޓަރު ް
ލިބިފައިވާ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް ލިބިދާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުން.
.3

ރައްޔިތުންގެ

މަޖިލީހުގެ

އިންތިޚާބުގައި

އިލެކްޝަންސް

ނ
ކޮމިޝަނު ް

ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތް ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ކުރުން.
.4

ބނުވުން.
އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތުގައި އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒަކަށް ތަ ާ

.5

ނޑިޑޭޓަކަށް،
ޚބުގެ މަސައްކަތުގައި ވަކި ކެ ް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތި ާ
ށ
ދނުކުރާ ފަރާތަކަ ް
ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތަކަށް ،ނުވަތަ ތާއީ ު
ބުރަނުވުން.

.6

މަސައްކަތް

ހަވާލުވާ

ނ
ވަގުތު ް

ފެށިގެން

އިންތިޚާބުގައި

ހރަކާތްތެރިވާ
ަ

ހ ތިބޭ ބައެއްކަމުގައި ވުން.
ފަރާތްތަކަކީ ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެ ި
.7

ރ ،ދެފުށް
ވފައިވާ ،މިނިވަން ،އިންސާފުވެ ި
ކބާ ެ
އިންތިޚާބަކީ ނުފޫޒުން އެއް ި
މސައްކަތްކޮށް ،އެކަމަށް ބާރުއެޅުން.
ހދުމަށް ަ
ފެންނަ އިންތިޚާބަކަށް ެ

އިލެކްޝަންސް
ކޮމްޕްލެއިންޓްސް
ބިއުރޯތައް އުފެއްދުން

( .49ހ)

ށ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ،އިންތިޚާބަ ް
ކ( 5 ،ފަހެއް) މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޤައުމީ
ކުރިމަތިލުމަށް އިޢުލާނުކުރުމާއެ ު
އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއެއް އުފައްދަންވާނެއެވެ .އަދި މާލެ ފިޔަވައި ކޮންމެ
ބރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ
ސިޓީއެއްގައްޔާއި ،ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައި( 3 ،ތިނެއް) މެން ަ
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ދދު4 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

އަތޮޅު/ސިޓީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއެއް ،އިންތިޚާބު ބޭއްވުމުގެ 10
(ދިހައެއް) ދުވަހުގެ

ކުރިން އުފައްދަންވާނެއެވެ .ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ އުފެއްދުމާ

ނބަރާއި ،ފެކްސް
ފނު ނަ ް
ޯ
ފއިވާ ތަންތަނާއި ،ގުޅޭނެ
އެކުގައި ،ބިއުރޯތައް ޤާއިމުވެ ަ
ނ
ނަންބަރާއި ،އީމެއިލް އެޑްރެހާއި ،ހުޅުވައިފައި ހުންނާނެ ގަޑިތައް އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރަ ް
ވާނެއެވެ.
(ށ)

ގ
ޤައުމީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯގައި ހިމެނޭ ( 5ފަހެއް) މެންބަރުން ެ
ޤނޫނީ ދާއިރާއިން ތަޢުލީމު
ނއް) މެންބަރުންނަކީ ޝަރުޢީާ /
ތެރެއިން މަދުވެގެން ( 3ތި ެ
އރާގައި މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހުންކަމުގައި
ހާސިލުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ އެ ދާ ި
ވާންވާނެއެވެ.

(ނ)

އަތޮޅު/ސިޓީ

އިލެކްޝަންސް

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް

ބިއުރޯގައި

ހިމެނޭ

ތިން

ނ
މންބަރު ް
ެ

ޢައްޔަންކުރާނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.
(ރ)

އަތޮޅު/ސިޓީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ އުފެއްދުމުގެ ކުރިން އިންތިޚާބާ
ޅ
ތ ސިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބަލައިގަނެ ،ފިޔަވަ ު
އތޮޅުތަކުން ނުވަ ަ
ބެހޭގޮތުން ަ
އެޅެންހުރި ކަންކަމުގައި ފިޔަވަޅުއަޅާނީ ޤައުމީ ކޮންޕްލައިންޓްސް ބިއުރޯއިންނެވެ.

ފކަލް
ރަށު/އަވަށު ޯ

( .50ހ)

ޕޮއިންޓުން ޝަކުވާ

ރަށު/އަވަށު ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށް އިންތިޚާބާބެހޭ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ ،ދުވަހުން
ދުވަހަށް އެ މައްސަލައަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ .އަދި ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށް އެ މައްސަލަ

ބަލައިގަތުން

ޙައްލު ނުކުރެވިއްޖެ ހިނދެއްގައި ،އަތޮޅު/ސިޓީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ
އުފެދިފައިވާނަމަ ،އަތޮޅު/ސިޓީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯގެ ލަފާ ހޯދިދާނެއެވެ .އަތޮޅު/ސިޓީ
އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ ޤާއިމުވެފައި ނެތްނަމަ ،މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި
ޤައުމީ ކޮންޕްލައިންޓްސް ބިއުރޯގެ ލަފާ ހޯދިދާނެއެވެ.
(ށ)

މާލެ ސިޓީގައިނަމަ ،އިންތިޚާބާބެހޭ މައްސަލަ ހުށަހަޅާނީ ސީދާ ޤައުމީ އިލެކްޝަންސް
ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށެވެ .އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ އުފެއްދުމުގެ ކުރިން
ލކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށެވެ.
ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނީ ،އި ެ
42

ވޮލި ުއމް48 :
ކޮމްޕްލެއިންޓްސް

ދދު4 :
އަ ަ

( .51ހ)

ތ
ބިއުރޯތަކުގެ މުއްދަ ު

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ނ
ނނީ ،އެ ބިއުރޯ އުފައްދާ ދުވަހު ް
ޤައުމީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ ދެމިއޮން ާ
ތށެވެ.
ސދަ) ދުވަހުގެ މުއްދަ ަ
ތ ާ ( 14
ގ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރާ ާ
ފެށިގެން ،އިންތިޚާބު ެ
ވން ޖެހިއްޖެނަމަ ،ޤައުމީ
އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ އިތުރު ބުރެއް ބާއް ަ
އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ ދެމިއޮންނާނީ ،އިތުރު ބުރު ނިމި ،ރަސްމީ ނަތީޖާ
ވހުގެ މުއްދަތަށެވެ.
އިޢުލާނުކުރާތާ ( 14ސާދަ) ދު ަ

(ށ)

އަތޮޅު/ސިޓީ

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް

މަސައްކަތް

ބިއުރޯތަކުގެ

ގން،
ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ އުފައްދާ ދުވަހުން ފެށި ެ

ހިނގާނީ

އަތޮޅު/ސިޓީ

ހތެއް)
ބ ނިމި ،އިތުރު ަ ( 7
އިންތިޚާ ު

ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ .އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ އިތުރު ބުރެއް ބާއްވަން
ޖެހިއްޖެނަމަ ،އަތޮޅު/ސިޓީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތައް ދެމިއޮންނާނީ،
ދވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.
އިތުރު ބުރު ނިމި ،ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރާތާ ( 7ހަތެއް) ު
(ނ)

ޅ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ނުނިމި
ފހު ހުށަހެ ޭ
އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް ަ
މސައްކަތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި ،އެ ބިއުރޯއެއްގެ މުއްދަތު،
މ އޮތް ަ
އޮތްނަމަ ،އެ ނުނި ި
ތރުކުރެވިދާނެއެވެ.
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އި ު

ވޯޓުފޮށީގެ ވެރިޔާއާއި،

( .52ހ)

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒުތަކުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ބަލާ
ނމެ މަރުކަޒެއްގައި ހުންނަ
ކ ް
ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮފިސަރުގެ ޒިންމާ އަދާކުރާނީ ވޯޓުނަގާ ޮ

ރ
އޮފިސަ ު

ވޯޓުފޮށީގެ ވެރިޔާއެވެ.
(ށ)

ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައި ،ޙައްލުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ޙައްލުކުރާނީ
ނވަތަ ޙައްލުނުކުރެވޭ މައްސަލަތައް
ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮފިސަރެވެ .އޭނާއަށް ނުނިންމޭ ު
ނ ނުވަތަ އިލެކްޝަންސް
ޙައްލުކުރުމުގައި އެހީތެރިކަން ހޯދާނީ ރަށު ފޯކަލް ޕޮއިންޓު ް
ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިންނެވެ.

(ނ)

ޓ ފޮށީގެ ވެރިޔާ ނުވަތަ
ވ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ވޯ ު
ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ދިމާ ާ
ނމަ ،ރަށު ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށް
ތހަމަނުޖެހޭ ަ
ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮފިސަރު ނިންމާ ނިންމުންތަކާ ހި ް
ނުވަތަ

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް

އަތޮޅު/ސިޓީ
43

ބިއުރޯއަށް

ޝަކުވާ

ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ވޮލި ުއމް48 :

ދދު4 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

މާލެ ސިޓީގައިނަމަ ،ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނީ ،ޤައުމީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށެވެ.

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން

( .53ހ)

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނީ ރަށު/އަވަށު ފޯކަލް
ޕޮއިންޓުންނަށާއި ،އަތޮޅު/ސިޓީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތަކަށާއި ،ޤައުމީ
އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށާއި ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށެވެ .މިގޮތުން
ށހަޅާ ޝަކުވާތައް ހުށަހަޅާނީ އެ ރަށެއްގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ
އާންމުގޮތެއްގައި ރަށުން ހު ަ
ރަށު/އަވަށު ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށެވެ .އަތޮޅެއްގައި ހިމެނޭ ރިސޯޓުތަކާއި ސިނާޢީ މަސައްކަތްކުރާ
ނ
ރަށްރަށުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ީ

އެ އަތޮޅެއްގެ އަތޮޅު ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށެވެ.

ފއި ހުންނަ ޤައުމުތަކުން
ޓ ަ
މާލެއާއި ޖަލުތަކުންނާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައް ާ
ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނީ ޤައުމީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށެވެ.
(ށ)

ރަށު/އަވަށު ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންނާއި ،އަތޮޅު/ސިޓީ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންނާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ
ޝންސް ކޮމިޝަނަށެވެ.
ޝަކުވާތައް ހުށަހަޅާނީ އިލެކް ަ

(ނ)

ގ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނާއި،
ނނާއި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު ެ
އންމު ޤާ ޫ
އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ާ
ފއިވާ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ޢަމަލެއް ،އެއްވެސް
މި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ހެދި ަ
ހށަހަޅާނަމަ ،އެ
މޝަނަށް ު
ނ އެކަމުގެ ޝަކުވާ އިލެކްޝަންސް ކޮ ި
ފަރާތަކުން ކޮށްގެ ް
ޝަކުވާއެއްގެ ތަފުސީލު ،ހެއްކާއި ޤަރީނާއާއެކު ،އިންތިޚާބު ބޭއްވި ދުވަހުން ފެށިގެން 5
ހޅަންވާނެއެވެ .ރަށު/އަވަށު ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށާއި ،އަތޮޅު/ސިޓީ
ށ ަ
ގ ތެރޭގައި ހު ަ
(ފަހެއް) ދުވަހު ެ
ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށާއި ،ޤައުމީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް
ކވާގެ ގޮތުގައެވެ .ޝަކުވާ
ހށަހަޅާ ޝަ ު
ސ ކޮމިޝަނަށް ު
ވެސް ބެލޭނީ އިލެކްޝަން ް
ގ ނަމާއި އެޑްރެހާއި ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު
ހުށަހަޅާއިރު ،ހުށަހަޅާ ފަރާތު ެ
ޝކުވާ ހުށަހަޅާނީ
ަ
ނަންބަރު ހިމަނަންވާނެއެވެ.

"ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާ ބެހޭ

ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު " އިންނެވެ .ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ނުވަތަ
މުއައްސަސާއަކުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނަމަ ،އެފަރާތެއްގެ ތައްގަނޑާއި މަސްއޫލުވެރި ފަރާތެއްގެ
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ވޮލި ުއމް48 :

ދދު4 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ސޮއި ،ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
(ރ)

ށހަޅާ މައްސަލައަކާމެދު ޢަމަލުކުރިގޮތް ،މައްސަލަ
ގތުގެ މަތިން ހު ަ
މި މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ޮ
ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ،ހުށަހެޅި ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 2ދޭއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިބޭނެގޮތް
ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

ތކާއި
ޝަކުވާ ަ
މައްސަލަތައް ބެލުން

ކގައި
 .54ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ރަށު/އަވަށު ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށާއި ،ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒުތަ ު
ތިބޭ

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް

ފސަރުން/ވޯޓުފޮށީގެ
އޮ ި

އ،
ވެރިންނަށާ ި

އަތޮޅު/ސިޓީ

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް

ފޔަވަޅު
އންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ބަލައި ،ވަގުތުން ި
ބިއުރޯތަކަށާއި ،ޤައުމީ ކޮމްޕްލެ ި
ތން ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.
އަޅަންޖެހޭ ޝަކުވާތަކަށް ،ވަގު ު
ތކުގެ މަޢުލޫމާތު
ޝަކުވާ ަ

( .55ހ)

ކށް ބެލެހެއްޓުން
ދަފުތަރު ޮ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ރަށު/އަވަށު ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށާއި ،ވޯޓުނަގާ
ތޅު/ސިޓީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް
މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮފިސަރުންނަށާއި ،އަ ޮ
ޅ ޝަކުވާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު
ލއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހުށަހެ ޭ
ބިއުރޯތަކަށާއި ،ޤައުމީ ކޮމްޕް ެ
ދުވަހަށް

ދުވަހުން

ރކޮށް
ދަފުތަ ު

ވނެއެވެ.
ބަލަހައްޓަން ާ

ޝަކުވާތައް

މިގޮތުން

ވނެއެވެ.
މނަން ާ
ދަފުތަރުކުރުމުގައި ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހި ަ
.1

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

.2

ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު( .ނަމާއި ،އެޑްރެހާއި ،އެނގޭނަމަ
ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު)

(ށ)

.3

ކވާގެ ކުރު ޚުލާޞާއަކާއެކު)
ހުށަހެޅި ޝަކުވާގެ ބާވަތް( .ޝަ ު

.4

ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރި ގޮތް ނުވަތަ ނިންމިގޮތް.

ށ ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް
އ ،ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތަކަ ް
ރަށު/އަވަށު ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށާ ި
ބަލައި،

އެޅެންހުރި

ފިޔަވަޅެއް

އަޅައި،

ކޮންމެ

ދުވަހަކު

ވެސް،

އެ

ދުވަހެއްގެ

ލކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް
ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ރިޕޯޓު ،އަންގައިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އި ެ
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ވޮލި ުއމް48 :

ދދު4 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ވނެއެވެ.
ފޮނުވަމުން ގެންދަން ާ
ނ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި
ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތު ް

(ނ)

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

މަޢުލޫމާތު

ހިމެނޭގޮތަށް

ރިޕޯޓެއް

ތައްޔާރުކޮށް،

ރަސްމީ

ނަތީޖާ

ދވަހުގެ ތެރޭގައި ،އެ ރިޕޯޓު ،ޤައުމީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް
އިޢުލާނުކުރާތާ ( 12ބާރަ) ު
ވނެއެވެ.
ބިއުރޯއިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަން ާ
ކުށާއި އަދަބު

ވއިދާ
ނނާއި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނާއި ،މި ގަ ާ
އންމު ޤާ ޫ
 .56އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ާ
އންމު ޤާނޫނުގެ 74
ނތިޚާބުތަކާބެހޭ ާ
ޚިލާފަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ ،އި ް
ނ ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.
ކމެދު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނު ް
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެ ފަރާތަ ާ

އިންތިޚާބާބެހޭ ރިޕޯޓު
ނ
ކރު ް
ތައްޔާރު ު

ގއި،
ތ ( 90ނުވަދިހަ) ދުވަހުގެ ތެރޭ ަ
ބބެހޭ ރިޕޯޓެއް ،އިންތިޚާބު ބާއްވާ ާ
 .57ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާ ާ
އޔާރުކޮށް އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ތަ ް
ލނުކުރުމާއެކު،
ޝނުން އާންމުކޮށް އިޢު ާ
 .58މި ގަވާއިދުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ފޯމުތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމި ަ
މި

ފޯމުތައް،

ދިވެހިސަރުކާރުގެ

ގެޒެޓާއި،

ކޮމިޝަނުގެ

ވބްސައިޓުގައި
ެ

ނއެވެ.
ޝާއިޢުކުރަންވާ ެ

ނ
ތނު ް
ސ ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ތަން ަ
މީގެ އިތުރުން ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންނާއި ،އިލެކްޝަން ް
އސަންވާނެއެވެ.
ކޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހަމަޖަ ް
މި ފޯމު ލިބޭނެ އިންތިޒާމު އިލެ ް
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަމެއް
ދިމާވުން

ނއި ،އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދައިފައިވާ ގަވާއިދާއި،
ނ ާ
 .59އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ އާންމު ޤާ ޫ
މަޖިލީހުގެ

އިންތިޚާބުގެ

ނއި ،މި
ޤާނޫ ާ

ކށްފައިނުވާ
ގަވާއިދުގައި ބަޔާން ޮ

ރައްޔިތުންގެ

ނމަ،
ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ަ

އެކަމެއްގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.
ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން

( .60ހ)

ނ
ފެށު ް

ށނީ ،މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަ ާ
ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

(ށ)

އަދި

މި

ގަވާއިދަށް

ޢަމަލުކުރަން

ފެށުމާއެކު،

ގަވާއިދު

ނަންބަރު

2012/R-8

"ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު" މި ނަމުގައި 23 ،ފެބުރުވަރީ  2012ގައި
ޝއިޢުކޮށް ނެރެފައިވާ ގަވާއިދު އުވުނީއެވެ.
ާ
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން
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ވޮލި ުއމް48 :
މާނަކުރުން

ދދު4 :
އަ ަ

( .61ހ)

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ނބަރު ( 2/2009ރައްޔިތުންގެ
"އިންތިޚާބު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،ޤާނޫނު ނަ ް
އވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
ދށުން ބާ ް
މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) ގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ ަ
އިންތިޚާބަށެވެ.
ނނު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2008
"އިންތިޚާބާބެހޭ އާންމު ޤާ ޫ
ކބެހޭ އާންމު ޤާނޫނު) އަށެވެ.
(އިންތިޚާބުތަ ާ
ނފައި އެވަނީ2/2009 ،
"ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު" ކަމުގައި ބު ެ
ށވެ.
(ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) އަ ެ
ކމިޓީ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
ލފާދޭ ޮ
"އިންތިޚާބާބެހޭ ޤައުމީ ަ
އިންތިޚާބާ

އލެކްޝަންސް
ި

ހގޮތުން
ބެ ޭ

ކޮމިޝަނަށް

ނންވާ
ބޭ ު

ލަފާ

އ
ދނުމަށާ ި
ި

ނސް ކޮމިޝަނުން އުފައްދާ
މަޝްވަރާކުރުމަށް މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިލެކްޝަ ް
ކޮމިޓީއަށެވެ.
ވހު ،ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު
"ރީ-ރަޖިސްޓަރީ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،ވޯޓުލުން އޮންނަ ދު ަ
ނ
ގ ރަޖިސްޓަރީގައި އެމީހެއްގެ ދާއިމީ އެޑްރެސްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަ ް
ލިބިފައިވާ މީހުން ެ
ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި އެ މީހާ ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީވުމަށެވެ.
"ވޯޓުލާ

މަރުކަޒު"

ބުނެފައި

ކަމުގައި

އެވަނީ،

ގއި
އންތިޚާބު ަ
ި

ވޯޓުލުމަށް

ށ
ވޯޓުފޮ ި

ށވެ .ވޯޓުނަގައި ވޯޓުގުނުމުގެ ކަންތައްތައް ހިންގާނީ ވެސް
ބަހައްޓައިފައިވާ ކޮންމެ ތަނަކަ ެ
މި މަޒުކަޒުގައެވެ.
ނ
ނނަ ް
ނފައި އެވަނީ ،ވޯޓުކަރުދާހުގައި ފާހަގަޖެހުމަށް ހު ް
"ވޯޓިންގ ބޫތު" ކަމުގައި ބު ެ
ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކޮށިގަނޑަށެވެ.
ބހޭ
ނބަރު ( 11/2008އިންތިޚާބުތަކާ ެ
އ އެވަނީ ،ޤާނޫނު ނަ ް
"އޮބްޒާވަރުން" ކަމުގައި ބުނެފަ ި
ސ
ގ މަތިން އިލެކްޝަން ް
އާންމު ޤާނޫނު) އާއި ،މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތު ެ
ކޮމިޝަނުން

ރައްޔިތުންގެ

ފަރާތްތަކަށެވެ.
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މަޖިލީހުގެ

އިންތިޚާބު

އޮބްޒާވްކުރުމަށް

ހުއްދަ

ދީފައިވާ

ވޮލި ުއމް48 :

ދދު4 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ހ
އ އެވަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 11/2008އިންތިޚާބުތަކާބެ ޭ
"މޮނިޓަރުން" ކަމުގައި ބުނެފަ ި
އާންމު ޤާނޫނު) އާއި ،މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރައްޔިތުންގެ
މަޖިލީހުގެ

އިންތިޚާބުގެ

މަރުކަޒުތަކުގައި

ވޯޓުލުމުގެ

ނގާ
ވޯޓު ަ

ދުވަހު

ކަންތައްތައް

ވޯޓުލާ

ސަރަހައްދުތަކުގައްޔާއި،

ކަވަރުކުރުމަށް

އިލެކްޝަންސް

ވޯޓުގުނާ

ކޮމިޝަނުން

ހުއްދަދީފައިވާ މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކަށެވެ.
"ޕާޓީ" ނުވަތަ "ސިޔާސީ ޕާޓީ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ހިންގައި
ރއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރާ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ
ބެލެހެއްޓުމާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހި ާ
ނގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށެވެ.
މަތިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަ ު
"ވޯޓުނެގުމާބެހޭ

ކންކަން
ަ

ލހައްޓަން
ބަ ަ

ތބޭ
ި

ހން"
މީ ު

މގައި
ކަ ު

ބުނެފައި

ވނީ،
އެ ަ

ނތައްތައް
ބހޭ އެންމެހައި ކަ ް
މ ެ
ވޓު ގުނު ާ
ކގައި ވޯޓުނެގުމާއިޯ ،
އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަ ު
ނ
ނސް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ނުވަތަ އެކަމަށް ކޮމިޝަނު ް
ބެލެހެއްޓުމަށް ތިބޭ އިލެކްޝަ ް
ވ.
ނނަށެ ެ
ޢައްޔަންކޮށްފައި ތިބޭ މީހު ް
އާއިލީ މެންބަރު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،މަންމައެއް ،ނުވަތަ ބައްޕައެއް ،ނުވަތަ
އބަނޑު
އބަނޑު އެއްބަފާ ނުވަތަ އެ ް
ވތަ ފިރިއެއް ،ނުވަތަ އެ ް
ތބެއް ،ނު ަ
ދަރިއެއް ،ނުވަތަ އަނ ް
ނުވަތަ އެއްބަފާ ކޮންމެ މީހަކަށެވެ.
ނ
"ކާކުކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،ދިވެހިރައްޔިތެއްކަ ް
އަންގައިދޭ ކާޑާއި ،ޕާސްޕޯޓް ކާޑާއި ،ދިވެހި ޕާސްޕޯޓާއި ،ދިވެހި ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާ،
އުޅަނދުފަހަރު

ދުއްވުމުގެ

ލައިސަންސް

ކާޑުގެ

ތެރެއިން

އެ

ލިޔުމެއްގެ

މުއްދަތު

ކށެވެ.
ހަމަވެފައިނުވާ ފޮޓޯޖެހި ލިޔުންތަ ަ
ފށީގެ ވެރިޔާއަށެވެ.
"ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮފިސަރު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،ވޯޓު ޮ
އންތިޚާބާ ގުޅޭ އިދާރީ ކަންކަމާއި،
"ފޯކަލް ޕޮއިންޓު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީި ،
ތއް އެ ރަށެއްގައި ކުރުމަށް
ވލުކުރާ މިނޫންވެސް މަސައްކަތް ަ
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހަ ާ
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަށެވެ.
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ވޮލި ުއމް48 :

ދދު4 :
އަ ަ

(ށ)

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

އ
މި ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ އިންތިޚާބާބެހޭ ކަންކަމުގައި ދުވަސް ގުނާނީ ،ބަންދު ދުވަސްތަ ް
ހިމަނައިގެންނެވެ.

(ނ)

ށފައި ނުވާހައި ހިނދަކު،
މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮ ް
މުފްރަދުކޮށް

ގެނެސްފައިވާ

ލފުޒުތައް
ަ

ނުވަތަ

ޢބާރާތްތައް،
ި

އެ

ލަފުޒުތައް

ތ
ނުވަ ަ

ގއި އަދި ޖަމްޢުކޮށް ގެނެސްފައިވާ ލަފުޒުތައް ނުވަތަ
ޢިބާރާތްތަކުގެ ޖަމްޢު މާނައި ަ
ނއިގައި ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.
ނވަތަ ޢިބާރާތްތަކުގެ މުފްރަދު މާ ަ
ޢިބާރާތްތައް ،އެ ލަފުޒުތަކުގެ ު
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