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 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 
 މާލެ،        
 ދިވެހިރާއްޖެ. 

  

 ންމު ގަވާއިދު އާއިންތިޚާބުތަކާބެހޭ 

 

   )އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( ގެ  2008/11މި ގަވާއިދަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ( .1 ނަން  އިފާރަތަޢާ
 ގަވާއިދެކެވެ. ފައިވާދައިވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިލެކްޝަންްސ ކޮމިޝަނުން ހަ 76

 ''އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ގަވާއިދު '' އެވެ. ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ )ށ(  

އިންތިޚާބު ހިންގައި 
 ބެލެހެއްޓުން   

އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ހިންގައި، ބަލަހައްޓައި، ވިލަރެސް ކުރާީނ  .2
 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.

 ވޯޓު ދިނުމުގެ 
ޙައްޤު ލިބިގެންވާ 

މީހުންގެ 
 ރަޖިސްޓަރީ 

3. 

 

 2008/11ޤާނޫނު ަނންބަރު  ،ކޮންމެ އިންތިޚާބެއްގައިވެސް ވޯުޓ ނެގުމަށްޓަކައި )ހ(
)އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، އެ އިންތިޚާބެއްގައި 

ކަމާގުޭޅ  ،ްސޓަރީއެއްވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޞައްޙަ ރަޖި 
ިއލެކްޝަންސް ކޮިމޝަނުން ތައްޔާރުކޮށް  ،މުއައްސަސާތަކުން ދޭ މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި

 2008/11ޤާނޫނު ަނންބަރު  ،ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ރަޖިސްޓަރީ
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ  9)އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( ގެ 

ސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ތާރީޚެއްގައި ސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށް އިލެކްޝަން
)އިްނތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންުމ  2008/11އާންމު ކުރަންާވނެއެވެ. އަދި ޤާނޫުނ ނަންބަުރ 

ވޯޓު ދިނުުމގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ވަ 10ޤާނޫނު( ގެ 
ކެންިޑޑޭޓުންނަށާއި ސިޔާސީ ޕާޓީަތކަށް އިލެކްޝަންސް  ،އްމީހުންގެ ރަިޖސްޓަރީގެ ކޮޕީއެ
 ކޮމިޝަނުން ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

އަންނަނިިވ  ،ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ އާންމު ކުރާއިރު )ށ(  
 މަޢުލޫމާތު ހިމަަނންވާނެއެވެ.

 ފުރިހަމަ ނަން؛ (1)

 ؛އުފަން ތާރީޚު (2)

 ޖިންސް؛ (3)
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 ތޮޅާއި ރަށާއި އެޑްެރސް އެނގޭގޮތަށް(؛ދާއިމީ އެޑްރެސް )އަ (4)

 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު. (5)

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު 
ލިބިގެންވާ މީހުންގެ 
ރަޖިސްޓަރީއާ ބެހޭ 

ގޮތުން ޝަކުވާ 
 ހުށަހެޅުން 

ވަަނ މާއްދާގަިއ  10)އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( ގެ  2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރު  .4
ނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނިފައިާވ ބު

މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅޭގޮތުން، ނުވަަތ ިހމެނިފައިނުވާ މަޢުލޫމާތަކާ ުގޅޭޮގތުން، ނުވަަތ އެ ަރޖިސްޓަީރ 
ޝަކުވާ  ރަކާ ގުޅޭގޮތުންނުވަތަ އުިނއިތުޞައްޙަކުރުމަށްޓަކައި ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލަކާ ގުޅޭގޮތުން، 

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ުހޅުވައިަލއިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ، ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން
ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު މެދުވެރިކޮށް އިލެކްޝަންސް ކޮިމޝަނުން ކަނޑައަޅާ ފޯކަްލ 

ނެއެވެ. މިކަމަށްޓަކަިއ ނުވަތަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅަންވާ ،ޕޮއިންޓުންނަށް
ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު، އިލެކްޝަންްސ ކޮމިޝަނުެގ ވެބްސައިޓުންނާއި އަތޮޅު/ސިޓީ/ރަުށ 

 އިލެކްޝަންސް ކޮިމޝަނުން ހަމަޖަްއސަންވާނެއެވެ. ،ކައުންސިލް އިދާރާތަކުން ލިބޭނެ އިންތިޒާމު 

ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ 
މައްސަލަތައް 

އިލެކްޝަންސް 
ކޮމިޝަނަށް 

 ފޮނުވުން 

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއާ ބެހޭގޮތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުްނ  .5
ކަނޑައަޅާ ރަށު/ އަތޮޅު ނުވަތަ ސިޓީ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންނަށާއި ކޮމިޓީތަކަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަްއ 

  ދުވަހުން ދުވަހަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވަމުން ގެންދަްނވާނެއެވެ.

ވޯޓު  ،ގެޒެޓުކުރެވޭ
ދިނުމުގެ ޙައްޤު 

ލިބިފައިވާ މީހުންގެ 
ރަޖިސްޓަރީއަށް 
 ބަދަލުގެނައުން 

 2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް )ހ( .6
 މަތިްނ ހުށަހެޅޭ ވަަނ މާއްދާގައިާވ ގޮތުގެ 10)އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( ެގ 

ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަނާ ގުޅޭ ކަންކަން ބެލެހެްއޓުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަުތ  ،ޝަކުވާތަކާއި
ތަކާ ގުޅިގެން ގެންަނންޖެޭހ ޙުއިދާރާއިން ގެންނަ އިޞްލާހަވާލުކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ 

ބަދަލުތައް ގެންނަންވާނެއެވެ. މި މުއްދަތުގައި ގެނެވޭ ބަދަލުތައް ފިޔަވައި އެއްވެސް އިތުުރ 
 ލެއް ރަޖިސްޓަރީއަކަށް ނުގެނެވޭނެއެވެ.ބަދަ

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންެގ  ،މިގޮތަށް ލިޔުމުްނ ހުށަހެޭޅ ބަދަލުތައް
 .ރަޖިސްޓަރީއަށް ގެނެވޭނީ އަންނަނިިވ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންެގ ރަޖިސްޓަރީއަށް މީހަކު ިއތުރުކުރެވޭނީ،  (1)
އެ މީހަކީ ވޯޓުާލ  ،ފައިވާ ޝަކުވާއާއެކުޅައިއި ނަން ނެތިގެން ހުށަހަލިސްޓުގަ
ރައްޔިތެއްކަން ސާބިތުކޮށްދޭނެ  )އަށާރަ( އަހަރު ފުރިފައިވާ ދިވެހި 18ދުވަހަށް 

އެކަމާ ގުޭޅ  ،ރަސްމީ ލިުޔމެއްގެ އަސްުލ ނުވަތަ ކޮޕީ ހުށަެހޅުމުން
. މިގޮުތން ހުށަހަާޅ ކަށަވަރުކުރުމަށް ފަހުގައެވެއެކަްނ މުއައްސަސާއަކުްނ 

ލިޔުމުގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންާވ މީހުންެގ ރަިޖސްޓަރީއަށް އިތުރުކުރަން 
، ޚާއިތާރީ އުަފން، ހާއި ދާއިމީ އެޑްރެ، މާއިއެދިފައިވާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަ

 ހިމަނައިފައިނަންބަރު  ގެރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ދިވެހި ސާއި،ޖިން
 އެވެ.އޮންނަންވާނެ

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ަރޖިސްޓަރީްނ މީހަުކ އުނިކުރެވޭނީ،  (2)
ފައިވާ ޅައިލިސްޓުން އުނިކުރުމަށް ުހށަހަ މީހަކު ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިވާ 
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މީހަކީ ވޯުޓ ދިނުމުެގ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުްނގެ ލިސްޓުްނ  ޝަކުވާއާއެކު އެ
ށްދޭނެ ރަސްމީ ލިުޔމެއްގެ ައސްލު ނުވަަތ އުނިކުރަންޖެހޭ މީހެއްކަން ސާބިތުކޮ

 އަސްލާ އެއްގޮތްކަން އަންގައިދޭ ކޮޕީ ހުށަހެުޅމުންނެވެ.

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންެގ ރަިޖސްޓަރީގައި ހިމެނިފައިާވ  (3)
މަޢުލޫމާތަކަށް ބަދަލުގެނެވޭނީ، ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް 

ލިސްޓަށް ގެންަނން އެދިފައިވާ  ،ފައިވާ ޝަކުވާއާއެކުޅައިބަދަލުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަ
ބަދަލަކީ ޞައްޙަ ބަދަލެއްކަން ސާބިތުކޮށްދޭނެ ރަސްމީ ލިޔުމެއްގެ ައސްލު ނުވަތަ 

 އަސްލާ އެއްގޮތްކަން އަންގައިދޭ ކޮޕީ ހުށަހެުޅމުންނެވެ.

ްނ ނިޔާވެފައިވާ މީހެއްގެ ނަން ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުްނގެ ލިސްޓު (4)
ނުވަތަ  ،ފޯމުސާބިތުކުރާ  މަރު ،ޞައްޙަ ލިޔުމެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާނީ އުނިކުރުމުގައި

ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓަރީ، ނުވަތަ އުނިކުރަން އެދިފައިވާ ީމހަީކ މަރުވެފައިވާ 
މީހެއްކަމަށް އެކަމާ ގުޅުންހުރި ދައުލަތުގެ މުއަްއސަސާއަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްީމ 

 ލިޔުމެކެވެ.

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންެގ ރަޖިސްޓަރީއަށް ހުށަަހޅާ ޝަކުވާތަކާ ބެޭހ  )ށ(  
 ،އެ ޝަކުވާގެ ބާވަތާއި އެ ޝަކުވާއަކާމެދު ޢަމަލުކުރެވުނު ގޮތް އެނގޭގޮތަށް ،މަޢުލޫމާތު

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދަފުތަރުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

 އެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންެގ ކޮންމެ އިންތިޚާބެއްގައިވެސް )ނ(  
)އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު(  2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ފައިނަލް ރަޖިސްޓަރީ

ްނމުކޮްށ އާވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން  9ގެ 
         ޑޭޓުންނަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. އަދި ޝާއިޢުކޮށް، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށާއި ކެންޑި

 ،ްނމުކޮށް ޝާއިޢުކުރާއާއެ އިންތިޚާބެއްގައި ވޯޓުލެވޭނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުްނ 
ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންެގ ފައިނަލް ރަިޖސްޓަރީގައި ނަން ިހމެނިފައިާވ 

އި އޮވެމެ، މީހުންނަށެވެ. ނަމަވެްސ އެއްވެސް މީހެއްގެ ނަްނ މި ަރިޖސްޓަރީގަ
ގެ އިދާރީ ސަބަބަކާހުރެ މީހެއްގެ ނަްނ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގަިއ ނުއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަ

އެ މީހަކަްށ  ،އޮންނަ ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންެގ ރަޖިސްޓަރީގައި ެނތްނަމަ
 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުްނ ހަަމޖައްސައިޭދން ވާނެއެވެ. ،ވޯޓުލެވޭނެ އިންތިޒާމު

ންމު ކުރެޭވ ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެްނވާ މީހުންގެ ފައިނަްލ އާމާއްދާގެ ދަށުން  މި )ރ(  
އިލެކްޝަންްސ ކޮމިޝަނާއި، ކެންިޑޑޭޓުން ުނވަތަ ކެންޑިޑޭޓުންެގ  ،ރަޖިސްޓަރީގައި

ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓުން ަކނޑައަޅާ ފަރާތްތަކުން ރަިޖސްޓަރީ ޞައްޙަކަމަށް  ،މަންދޫބުން
 ،އިނގިލީެގ ނިޝާން ޖަހަންވާނެއެވެ. މިޮގތުން ކެންޑިޑޭޓުން އެއްބަސްވެ ސޮއިކޮށް،

ނުވަތަ ކެންިޑޑޭޓުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކުން   ،ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން
 ،ނުވަަތ ކެްނޑިޑޭޓުގެ ަމންދޫބަކު ،ލެޭވ މުއްދަތުގައި ކެންިޑޑޭޓަކުވައިސޮއިކުރުމަށް ހުޅު

    ރުނުވާނަަމ ބެލޭނީ، ޒި ތަކުން ސޮއިކުރުމަށް ހާނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓުްނ ކަނޑަައާޅ ފަރާތް
 އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ލިބުނު ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލީ ކަމަށެވެ.
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ވޯޓު ދިނުމުގެ 
ޙައްޤު ލިބިގެންވާ 

މީހުންގެ 
ރަޖިސްޓަރީ 
ޢާންމުކޮށް 
ދޫކުރުމާއި 
 ބޭނުންކުރުން 

ގެ ގެޒެޓުގަިއ ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީުހންގެ ަރޖިސްޓަރީ ދިވެިހ ަސރުކާރު )ހ( .7
ކުރުާމ ހަމައަްށ ނު ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު، އެ އިންތިޚާބެއްގެ ރަސްމީ ނަތީާޖ އިޢުލާ 

 ްނމުކޮށް ލިބެން ހުްނނަންވާނެއެވެ.އާއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި 

އެއްވެސް އިންތިޚާބެއްގައި ވޯޓުދިން މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ، ކޯޓު އަމުރަކަށް ފިޔަވައި  )ށ(  
 އްވެސް ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.އެ

އެހެން ތަނެއްގައި 
ދިރިއުޅޭ މީހުން 

ވޯޓު ދިނުމަށްޓަކައި 
ރަޖިސްޓަރީ -ރީ

 ކުރުން 

ވަނަ މާއްދާެގ  12)އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( ގެ  2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ( .8
މުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހެއް، މަތިން އިންތިޚާބެއްގައި ވޯޓު ދިނު )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ

   ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި،  ،ވޯޓުލުން އޮންނަ ދުވަހު
އަިދ  ،އެ މީހެއްގެ ދާއިމީ ެއޑްރެސްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަށުގައި އެ މީަހކު ނޫޅޭ ނަމަ

 ޢީނާޞިއްގައި ނުވަތަ ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ އެހެްނ ރަށެއްގައި ނުވަތަ ރިޒޯޓެ
މަސައްކަތްކުރާ ރަށެއްގައި ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓުމަށް 

އެ އިންތިޚާބުގައި އެ މީހަކު ޯވޓު ދިނުމަށް ބޭނުްނ  ،ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤައުމެއްގައި ހުރެ
   ގެެއ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ނަާގ ދުވަުހ ެއ މީހަުކ ހުްނނާެނ ތަނެއް ިމ މާއްދާ ،ނަމަ

ގަިއ ނުފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަށް)ނ( ގައި ބަޔާންކޮ
 ރަޖިސްޓަރީކުރަން ވާނެއެވެ.

ވޯުޓ  ،އެއްވެސް އިންތިޚާބެއްގައި ރާއްޖެއާއި ރާްއޖެއިން ބޭރުގައި ވޯޓު ފޮށްޓެއް ބެހެއްޓޭނީ )ށ(  
އެވެ. އަދި  ރިޒޯޓު ނުވަަތ ފޮށްޓެއް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ތަންތަނުގަ

މަސައްކަތްކުރާ ރަށެއް ނުވަތަ ރާއްޖެއިްނ ބޭރުގަިއ ޯވޓު ފޮށި ބެހެއްޓުމަށް  ޢީނާޞި
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުްނ  ،ފައިވާ ޤައުމުތަކުގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާނީޅައިކަނޑައަ

ރީވާ ރަޖިސްޓަ-ތަނުގައި ވޯޓުލުަމށް ރީ ދަދަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އެއަކަނޑައަޅާ 
 ތަންތަނުގައެވެ.

ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެްނ ރަށެއްގައި ނުވަތަ ތަެނއްގައި ތިބޭ މީހުްނ  )ނ(  
އެކަމަށް އިލެކްޝަންްސ  ،އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ދިނުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށްޓަކައި

ޢުޫލމާުތ ްނމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށް އަންާގ ގޮތެއްގެ މަތިން ެއ މީހެއްެގ މައާކޮމިޝަނުން 
 ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަްށ ނުވަތަ އިލެކްޝަންްސ ޮކމިޝަނުން ކަނޑައަާޅ ތަނަކަށް

ފައިާވ ޅައިކަނޑައަޅައިފައިވާ މުއްދަތުގައި އެކަމަށް އިލެކްޝަންްސ ޮކމިޝަނުން ކަނޑައަ 
ފޯމު ހުށަަހޅާއިރު، ަރޖިސްޓަރީވުމަށް އެދޭ ފަރާތުެގ  ފޯމުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މި 

ބޭނުންކުރެވޭ، ކާކުކަން އަންގައިދޭ ރަްސމީ ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީއެްއ  ވޯޓުލުމަށް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ފޯމު ހިފައިގެން އަންނަީނ ފޯމުގެ ވެިރފަރާތް ނޫން އެހެްނ 
ފަރާތަކުން ނަމަ، ފޯމު ހިފައިގެން އަންނަ މީހާގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިުޔމެއްެގ 

   ދި ފޯުމ ބަލައިގަނެވޭީނ އެ ފޯުމ ިހފައިގެން އަންނަމީހާ އަސްލު ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ. އަ
އެ ފޯމަށް ޒިންމާވާ ގޮތަށެވެ. އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ނުވަތަ މުއަްއސަސާއަކުން ހުށަހަާޅ 
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ޕާޓީއެއްގެ ނުވަަތ  ފޯމުތައް ބަލައިގަނެވޭނީ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ސިޓީގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ އެ
ންމާާވ ގޮތަށެވެ. އެހެން ފަރާތެއް މެދުވެރި ނުކޮްށ މުއައްސަސާއެއްގެ ިއސްފަރާތެއް ޒި

ގެ އިދާރާއަށް ނުވަތަ ނު މީހަކު އީމެއިލުން ނުވަތަ ފެކުހުން ސީދާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަ
ފައިވާ ފަރާތްތަކަށް  ފޮނުވާ ޅައިފޯމު ބަލައިގަތުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަ

 ނުގަނެވޭނެއެވެ. ފޯމު ބަލައެއް

އެ މީހަުކ  ،އްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ވޯޓުލުން އޮންަނ ދުވަހުމާ މި )ރ(  
ތަނަީކ  ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ހުންނާނޭކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އެ

    ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުްނ ވޯޓުފޮށްޓެއް ބަހައްޓަން ކަނޑައަަޅއިފައިވާ ތަނެއްނަމަ
މަށް އިލެކްޝަންްސ ކޮމިޝަނުްނ ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ އެ ތަނެއްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރު 

ތެރޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހެުޅމުން، އެ ހުށަހަާޅ ތަނެއްގައި އެ މީހަކަށް ވޯުޓ 
ލެވޭނެ ގޮތަށް ެއ މީހެއްެގ ނަްނ އިލެކްޝަންްސ ކޮމިޝަނުްނ ރަިޖސްޓަރީކޮށްދޭން 

އި އެ މީހަކަށް ވޯޓުލެވޭނެ އިންތިޒާުމ ވާނެއެވެ. އަދި ވޯޓުލުން އޮންނަ ދުވަހު އެ ތަނެއްގަ
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހަަމޖައްސަން ވާނެއެވެ. މި މާއްދާގައި މިގޮތަށް އޮތްކަމުގައި 

ތަނަކީ ވޯޓު ފޮށްޓެއް ބަހައްޓަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުްނ  އެ ،ވީނަމަވެސް
ވޯޓުލުމަށް  ފައިވާ ތަނެއް ކަމުގައި ވާްނޖެހޭނެއެވެ. ިމނޫން ތަނަކަށްޅައިކަނޑައަ

ފައިވާ މީހުްނ ޢަމަލުކުރަންވީ ޮގތް އިލެކްޝަންްސ ޅައިރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ހުށަހަ
 ކުރަންވާނެއެވެ. ނުންމުކޮށް އަންގަިއ އިޢުލާއާކޮމިޝަނުން 

      މަތިން، އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުން އޮންނަ ދުވަހު،  މި މާއްދާގެ )ނ( ގައިާވ ގޮތުގެ )ބ(  
ށް ނޫން އެހެްނ ރަށެއްގައި ނުވަަތ އެހެން ތަނެއްގަިއ އެ މީހަުކ ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަ

       ހުންނާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންްސ ކޮމިޝަނަށް އަންގައި ަރިޖސްޓަރީކުރުމަށްފަހު، 
ފައިވާ ރަށް ނުވަތަ ތަން ފިޔަވައި އެހެން ރަށެއްގައި ނުވަތަ އެހެން ތަނެއްގަިއ ގައިއެ އަން

 އެ މީހަކަށް ވޯޓެއް ނުލެވޭނެއެވެ.

މަސައްކަތްކުާރ  ޢީނާޞި ލާ މުއްދަތުގައި، ރިޒޯޓު ނުވަތަ ވައި ޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުޅުރަ-ރީ )ޅ(  
ފައިވާ ޤައުމުތަކުގައި ޅައިފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ކަނޑައަރަށެއް ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވޯޓު

       ރަޖިސްޓަރީ ނުކޮށްފިނަމަ، -ދަދަށް ރީއައިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަާޅ 
ރަޖިސްޓަރީވާްނ -ތަނަްށ ރީ  ފޮށްޓެއް ނުބަހައްޓާނެއެވެ. އަދި އެއެ ތަނުގައި ވޯޓު 

ރަޖިްސޓަރީވުމުގެ ފުރުޞަތު -ފައިވާ މީހުންނަށް އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރީޅައިހުށަހަ
 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދޭންވާނެއެވެ.

އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ 
ބުރަށް 

 ރަޖިސްޓަރީވުން 

  ގައި އެ އިންތިޚާބެއްގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ވޯޓުލާން ޖެހިއްެޖނަމަ، އެއްވެސް އިންތިޚާބެއް )ހ( .9
ފުރަތަަމ  ،އެ އިންތިޚާބެއްގައި ދެވަނަ ބުރުގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރަން ޖެހޭނީ

ބުރުގައި ވޯޓުލުމަށް ަހމަޖެހިފައިާވ ފޮށި ނޫްނ އެހެްނ ފޮށްޓަކަށް ވޯޓުލާން ބޭނުންާވ 
)އަށާރަ( އަހަރު ފުރިގެން އަލަށް ވޯޓުާލ  18 ނަ ބުރުގައި،އިންތިޚާބުގެ ދެވަ ،ފަރާތްތަކާއި

މީހުންގެ ތެރެއިން ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެެހން ރަށެއްގައި ވޯޓުލާން އެޭދ 
 ފަރާތްތަކެވެ.
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުްނ  )ށ(  
 ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ. ކުރާނުންމުކޮށް އިޢުލާއާ

އިންތިޚާބު 
ބާއްވާކަން 

 އިޢުލާނުކުރުން 

 

ަވނަ މާއްދާގައިާވ  13)އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( ގެ  2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރު  .10
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ  ޞަ އެ އިންތިޚާބަކާބެހޭ ޚާއް ،މަތިން އިންތިޚާބެއް ބާއްވާކަން ގޮތުގެ

 ކުރަްނ ވާނެއެވެ. އިޢުލާނު ގައިްނމުކޮށް އަންއާކޮމިޝަނުން އިލެކްޝަންސް 

އިންތިޚާބަށް 
ކުރިމަތިލިކަން 

 ކުރުން  އިޢުލާނު

އެ އިންތިޚާބަކާ ގުޭޅ  ،އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާން ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން .11
އިންތިޚާބަކަށް ކުރިމަތިިލ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، ެއ  ޞަޚާއް

 ،ުލ އެންގުމަށްޓަކައި، ގުރުއަތު ނަގަިއ، ަންނތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްފަހުފުސީކެންޑިޑޭޓުންގެ ތަ
ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް  14)އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( ގެ  2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ްނމުކުރަންވާނެއެވެ.އާއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން 

ންތިޚާބަށް އި
ކުރިމަތިލާ 
މީހުންގައި 

ހުންނަންޖެހޭ 
 ޝަރުޠުތައް 

 ،އިންތިޚާބަކަށް ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ ކިބައިގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކެއް ޤާނޫނުއަސާސީގައި .12
އެ އިންތިޚާބަކަށް ކުރިމަތިލާ  ،ފައިވާނަމަޅައިނުވަތަ ގަވާއިދެއްގައި ކަނޑައަ ،ނުވަތަ ޤާނޫނެއްގައި

 ޖެހޭނެއެވެ. ީމހެއްގެ ކިބައިގައި އެ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާން  ކޮންމެ

އިންތިޚާބަށް 
ކުރިމަތިލުމަށް އެދި 

 ހުށަހެޅުން 

ކުރުމުން، އެ އިޢުލާނުގައިާވ  އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާނު .13
އެަކމަށް އެދި، އިލެކްޝަންްސ މަތިން، އެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ މީުހން  ގޮތުގެ

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ެއ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުަމށް އެދޭ މީހުްނނަށް އެކަަމްށ 
 ޞަ އެ އިންތިޚާބަކާ ގުޅޭ ޚާއް ،ފައިވާ ފޯމުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށްޅައިކަނޑައަ

 އެވެ.މުއްދަތު ދޭންވާނެޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

އިންތިޚާބުގައި 
ތާއީދު ހޯދުމަށް 

ބޭނުންކުރާ ނިޝާން 
 ފާސްކުރުން 

ވަަނ  1 ވަނަ މާއްދާގެ 14)އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( ގެ  2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރު  .14
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނިޝާން ނުވަތަ ލޯގޯއަީކ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަްށ  ނަންބަރުގެ )ރ(
 ކޮމިޝަނުްނ ފާސްކޮށްފައިވާ އެއްޗަކަށް ވާންވާނެެއވެ. ނިޝާން ނުވަަތ ޯލގޯ  ހުށަހަޅައި އެ 
ފަރާތަކުން ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކުން އެއް ލޯގޯއެއް  ދެ ،ފާސްކުރާއިރު

ކުރިން ހުށަހެޅި ފަރާތަށެވެ. ސިޔާސީ  ،ފައިވާނަމަ، އެ ލޯގޯ ފާސްކުުރމުގައި އިސްކަންދޭނީޅައިހުށަހަ
ރާތުން ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޕާޓީގެ ލޯގޯ ޭބނުންކުރެވިދާނެއެވެ. ސިޔާީސ ޕާޓީއެއްގެ ފަ

އެ ޕާޓީ ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަްށ  ،ޕާޓީއެއްގެ ލޯގޯ ނުވަތަ އެ ލޯގޯާއ އެއްވައްތަރު ލޯގޯއެއް
 ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

އިދާރީ ފައިސާ 
 ހުށަހެޅުން 

މީހާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ދައްކަންޖެހޭ އިދާރީ  ދޭއިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެ )ހ( .15
 ،ފައިސާ ދެއްކުމުން، ެއ ފައިސާ ިއލެކްޝަންސް ޮކމިޝަނަށް ލިބުނުކަމުގެ ރަސީދެއް

 މީހަކަށް ދޫކުރަންވާނެއެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެ 

ނަގުދު ފައިާސ  ،އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާއިރު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އިދާރީ ފައިސާ ދައްކާނީ )ށ(  
 ނުވަތަ ބެންކް ގެރެންޓީ ޗެކަކުންނެވެ.
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އިންތިޚާބަށް 
ކުރިމަތިލުމަށް 

ހުށަހެޅި 
ހުށަހެޅުމާމެދު 

 ނިންމިގޮތް އެނގުން 

ަވނަ މާއްދާގައިާވ  21)އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( ގެ  2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރު  .16
އްެގ ކެންިޑޑަސީ ޤަބޫލުކޮށްފައިވަނިކޮށް، މީހެ މަތިން، އިލެކްޝަންްސ ކޮމިޝަނުްނ އެ  ގޮތުގެ

ފަރާތެއްެގ  ކުރަން ޖެހިއްޖެަނމަ، އެލުފަރާތުގެ ކެންޑިޑަސީ ބާޠި އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ އެ
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުްނނެވެ. މާީނ ކެންޑިޑަސީާއމެދު ގޮތެއް ނިން

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން 
 ތަރުތީބު ކުރުން 

މި ގަވާއިދުގައި  ،ރިމަތިލި މީހުންގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވާންވާނީއިންތިޚާބަށް ކު )ހ( .17
އެ އިންތިޚާބަކަށް ނުވަތަ އެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާއަކަށް  ،މަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ

 މީހުންގެ މަންދޫބުންގެ ހާޒިރުގައެވެ. ކުރިމަތިލި މީހުްނ ނުވަތަ އެ

ން ޝަރުުޠ ހަމަާވ ކެްނޑިޑޭޓުންގެ ނަންތަްއ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ ތެރެއި )ށ(  
ތަރުތީބު ކުރުމަށްޓަކައި ގުރުއަތުލުން އޮންނަ ތަނާއި ތާރީޚާއި ގަޑި، ކެންޑިޑޭޓުންނަްށ 

 އަންގައި، އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަނުން އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.

ުކ މަންދޫބަކަްށ ކުރާަނމަ، ެއ މީހަނު ކެންޑިޑޭޓަކު އޭނާެގ ފަރާތުން މަންދޫބަކު ޢައްޔަ )ނ(  
 ެއ މަންދޫބުގެ ދިވެހި  ،ކުރިކަމުގެ ލިޔުމަކާއެކު ގުރުއަތު ނަގާ ތަނަކަށްނު ޢައްޔަ

ާކޑުެގ ކޮޕީއަކާއެކު ެއ މީަހކު ފޮނުވަންވާނެއެވެ.  ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑާިއ އެ
ން ރައްޔިތެއްކަ އެޑްރެހާއި، ދިވެހި ،މަންދޫބުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި ،އަދި އެ ލިޔުމުގައި

 ނަންބަރު ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ގެއަންގައިދޭ ކާޑު

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ގުރުއަތުލުމަށް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަަތ  )ރ(  
ކުރާ މަންދޫބަކު ހާޒިރު ނުވެްއޖެަނމަ، އެ ެކންިޑޑޭޓެއް ނުވަތަ އޭާނ ނުއޭނާ ޢައްޔަ

ގައި ގުރުއަތުގައި ބައިވެރިވާނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުްނ ކުރާ މަންދޫބުގެ ބަދަލުނުޢައްޔަ
 ކަނޑައަޅާ މީހެކެވެ.

 ،މަތިްނ ގުރުއަތުލުން ބާއްވަންވާނީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ )ބ(  
ހަމައެކަނި އެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެ، އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް 

 ޅި ހުށަހެޅުން އިލެކްޝަންްސ ކޮމިޝަނުްނ ޤަބޫލުކޮށްފައިވާ މީހުންގެ މެދުގައެވެ.ހުށަހެ

ޓަަކއި، އެ އިންތިޚާބަށް  ނެުގމަށް ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށް ގުރުއަތު )ޅ(  
ނުވަތަ އެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާއަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ މީހުންގެ ތެރެއިން، 

ންމެ ފުރަތަމަ ގުރުއަތު ނެުގމުގެ ފުރުޞަތުދޭނީ، އެ އިންތިޚާބަށް ނުވަތަ އެ އިންތިޚާބީ އެ
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ޯފމު ހުށަހެިޅ ީމހުންެގ  ،ދާއިރާއަކަށް ކުރިމަތިލުމަށްޓަކައި

 .ތަރުތީބުންނެވެ

ތާއީދު ހޯދުމަށް 
 މަސައްކަތްކުރުން 

ވަނަ މާއްދާއިްނ  28ގެ  ކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު()އިންތިޚާބުތަ 2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރު  .18
ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤުގެ ދަށުން، ކެންޑިޑޭޓުން ތާއީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގަިއ 

 .ތިރީގައި މިވާ ކަންތައްތައް ކުރެވިދާނެއެވެ

 .ތާއީދު ހޯދުމުގެގޮތުން މީހުންނާ ބައްދަލުކޮށް ވާހަކަދެއްކުން (1)
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 .މާއެކު އެއްވުންތައް ބޭއްވުންވެރިކަޙަލްޞު (2)

 .ޚަބަރު ފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުންހިފުން (3)

ފައިވާ އިންތިޚާބީ ދާއިރާއެއްގެ މީހުންނަްށ ލައިމީހަކު ކުރިމަތި ތާއީދު ހޯދުމުގެގޮތުން އެ (4)
ންމުކޮްށ އާއެ ތަކެތި  ،ސިޓީ ފޮނުވުމާއި، ފޮޓޯއާއި ސްޓިކާއާއި ލިޔުންފަދަ ތަކެތި ބެހުމާއި

 . ބެހެއްޓުންހެންނޭފެންނާ

 .ބޭނުންކުރުންެއ ތަކެތި  ،ފައިވާ ތަކެތި ގެންގުުޅމާއިހައިޖަ ނިޝާނާއި ނިޝާން (5)

 .ޕޯސްޓަރުފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކުރުން، ތިހާރުކުރުން، ބިލްބޯޑުސްއި (6)

 .ޝޯ ބޭއްވުން (7)

 .ރެލީތަކާއި ވެހިކަލް ބުރުތައް ބޭއްވުން (8)

 އިންޓަރނެޓާއި ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ބޭނުްނހިފުން. (9)

 ންނާއި އެކެންޑިޑޭޓު
މީހުންނަށް ތާއީދު 

ހޯދުމަށް 
މަސައްކަތްކުރާ 

ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ 
 މިންގަނޑު 

އިންތިޚާބުތަކުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް އަްނނަނިިވ  )ހ( .19
 ދަމަހައްޓަން ޖެޭހނެއެވެ.ހިފަހައްޓައި، ެއ މިންގަނޑު ސުލޫކީ މިންަގނޑު 

އްެގ މީހަކަށްވާތީ، ނުވަތަ ިއސްލާމްދީނުގައި ވަިކ މަޒުހަބަކަްށ ވަކި ޖިންސެ (1)
ކަމަށްޓަކައި، ނުވަތަ ވަކި ބަހުރުވައަކުން ވާހަކަދައްާކ ކަމަށްޓަކައި،  އުޅެމުންދާ

އެއީ ވަކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓު ދިނުމަށް ނުވަތަ ނުދިނުމަށް އޮތް ސަބަބެއްކަމުގައި 
 ނެއެވެ.އެއްވެސް ބަޔަކަށް ހުށަހަޅައިގެން ނުވާ

ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ ޕާޓީއަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް ބާއްވާ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއް  (2)
ރަކާތެއް ބާއްވަންވާނީ އެަކމަށް ކަނޑަެއޅިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ ހަނުވަތަ 

 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

    ބާތަކުގައި ޠުޚު ،ދީނީ ދަރުސްތަކުގައްޔާއި ،ދީނީ އެކިއެކި މުނާސަބަތުގައްޔާއި (3)
ވަކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ ވަކި ޕާޓީއަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތާއީދު 

 .ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް ވާހަކައެްއ ދައްކައިގެން ނުވާނެއެވެ

ދޭ  ފަދަ ތަންތަނުން( ޔުނިވަރސިޓީ ،ކޮލެޖު ،މަދަރުސާނުން )ކިޔަވައިދޭ ތަންތަ (4)
ޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ ވަކި ޕާޓީއަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް ފިލާވަޅުތައް މެދުވެރިކޮށް ވަކި ެކން

 .ނުވާެނއެވެ ނުވަތަ ތާއީދު ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްގެން

މަރުކަުޒ ފަދަ ތަންތަން ފިޔަވައި ސަރުކާރުެގ  ޢީކިޔަވައިދޭ ތަންތަނާއި އިޖުތިމާ (5)
އިންތިޚާބަށް ، ތިތެރެ އޮފީސްތަކާއި ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރާތަކާއި އެ އިދާރާތަކުގެ ގޯ

ކެންޕޭންކުރުމަށް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ކިޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ ގޯއްޗާއި ހޯލު 
 ފަދަ ތަންތަން ބޭނުންކުރަންވާނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުއްދަ ލިބިގެންެނވެ. 
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އެހެްނ ، އެއްވެސް ކެންިޑޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ ެކންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު (6)
ތާއީދު ހޯދުމަްށ ހިންަގމުްނ ގެންދާ ބައްދަލުވުމަކަށް ުހރަސްއެޅޭ ފަދަ  ކެންޑިޑޭޓަކު

 .ޢަމަލެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

  ތާއީދު ހޯދުމުގެގޮތުން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އޭނާ ިނސްބަތްވާ ޕާޓީއަކުން ނުވަތަ  (7)
އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު ބަހައްޓާ ޕޯސްޓަރު، ނުވަތަ ނިޝާން، ނުވަތަ 

ނުވަތަ  ،ންޑިޑޭޓަކު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެފަދަ އެހެން އެއްޗެއް، އެހެން ކެންިޑޑޭޓަކުއެ ކެ
ގެއްލުންދީ ، އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު ނައްޓައި، ހަލާކުކޮށް 

 .ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ

ނުވަތަ ކެްނޑިޑޭޓަކު ިނސްބަތްވާ ޕާޓީއަކުން ތާއީދު ހޯދުމަށް ބާއްވާ  ،ކެންޑިޑޭޓަކު (8)
ނުވަތަ ބައްދަލުވުމެްއ ބާއްވަމުންދާ ތަނެއްގައި، އެ ވަުގތަކާ ދިމާކޮށް،  ،އްއެއްވުމެ

އެހެން ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެހެން ކެންިޑޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ 
 ތަނުގައި ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާުމ ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.  ބަޔަކު އެ

 ،ންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، މީހެްއގެ ގެއެއްގައިއިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނު (9)
ނުވަތަ ބިމެއްގައި ބަހައްޓަންވާނީ އެ ތަނެއްގެ ވެރިފަރާތުގެ  ،ނުވަތަ އިމާރާތެއްގައި
 ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ. 

، ރާއިތިހާސްގޮތުން ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބަހައްޓާ އިއިންތިޚާބަށް ތާއީދު ހޯދުމުގެ (10)
   ކުރާތާ  ނުއިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ ިއޢުލާ ،ބެނަރ ފަދަ ތަކެތި ޑާއި،ބިލްބޯ
އެ ބެހެއްޓި ފަރާތަކުން ނަގައި ސާފުކުރުމަީކ  ،)ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 10

 އެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ.

     އުނދަގޫކޮށް،  ތާއީދު ހޯދުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތައް ހިނގަމުންދާ ވަގުތު، (11)
 ުލމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން މަސައްކަތް ގައިނަ އެ ތަނެއްގައި އޮތް އިންތިޒާމު

ކުރާނަމަ، ެއ ފަރާތަކާމެދު އަމިއްލައަްށ ފިޔަވަޅު ެއޅުމުެގ ބަދަލުގައި އެކަްނ 
 .ކަމާބެހޭ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ ،ކުރަންވާނީ ޙައްލުކުރަން މަސައްކަތް

ހެއްގެ އަބުރަށް ކުުރމުގައި، އެއްވެސް މީ  ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް (12)
 .އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެ ފަދަ ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

ނުލުމަށް ބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެއްވެސް  ލުމަށް ނުވަތަ ވޯޓު ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓު (13)
ގޮތަކުން މަޖުބޫރު ކުރުވައި އަދި ބިރުދެއްކުމުގެ ޢަމަލެއް އެއްެވސް ފަރާތަކުން 

 .ނުވާނެއެވެ ހިންގައިގެން

ނުުލމަށް ބުނެ ރިޝްވަތުގެ ޮގތުން އެއްވެސް ވޯޓު މީހަކަށް ވޯޓު ުލމަށް ނުވަތަ  ވަކި (14)
ނުވާނެއެވެ. އަދި މާލީގޮތުން ނުވަތަ  މީހަކަށް ފައިސާ ނުވަތަ ހަދިޔާ ދީ ހަދައިގެން

މާއްދީގޮތުން ފައިދާއެއް ވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ަކމެއް ކޮށްދީގެން ައދި ކޮށްދިނުމަށް 
 .ވެހުށަހަޅައިގެންވެސް ނުވާނެއެ
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ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގައި، އިސްލާމްދީުނގެ އަސްލުތަކާ  (15)
ރުމަްތ ކެނޑޭ ފަދަ ޙުއިސްާލމްދީނުގެ  ،ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައި
  .އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެްނ ނުވާނެއެވެ

ޖޭެގ ޤާނޫނުތަކާއި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް ަމސައްކަތް ކުރުމުގަިއ ދިވެހިރާއް (16)
އެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެްސ ަކމެއް ކޮށްގެްނ 

 ނުވާނެއެވެ.

ނުކުރުމުގެ ތާއީދު ކުރުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ  ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ ވަކި ޕާޓީއަކަށް ތާއީދު )ށ(  
 އަތުވެދާނެ އެއްވެސް ގޮތުން ވިޔަސް، ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އިންތިޚާބީ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް

އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ތިރީގައި މިވާ ަކންތައްތަކުގެ ތެރެއިން  ،ކަމެއް
 .ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އިންތިޚާބީ ޙައްޤަކަށް އުނިކަން ދިނީކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ ،ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ

ނުވަތަ އެނޫްނ  ،ކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ދައްކާ ވާހަކައެއްގައި (1)
އެހެން ކެްނޑިޑޭޓެއްގެ އަމިްއލަ ދިރިއުޅުމާއި ޭއނާގެ ޒާތީ ކަންކަާމ  ،ގޮތަކުންވެސް

 ބެހުން.

ނުވަތަ ހިނގައިދިޔަ ކަމެއްގެ  ،ސާބިތުކޮށްދެވެން ނެތް ތުހުމަތުތަކުގެ މައްޗަށް (2)
ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓަކަށް  ،ކެންޑިޑޭޓަކާ ބެޭހ ގޮތުން ،ފަދަ ގޮތަކަށް އޮޅޭތް ޙަޤީޤަ

 ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް މަސައްކަތްކޮށްދޭ ފަރާތަކާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކުން.ނުވަތަ 

 މީހުންގެ މެދުގައި ފިތުނައާއި ރުޅިވެރިކަން އުފެއްދުމަށް މަސައްކަްތކުރުން. (3)

އެ ކެންޑިޑޭޓަށް ތާއީދު ހޯދަން ނުވަތަ ، ތާއީދު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ކެންޑިޑޭޓަކު (4)
ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ޯހދުމުގެ ގޮތުްނ  މަސައްކަތްކުރާ ީމހަކު ނުވަަތ ބަޔަކު އެ 

އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ  ،ވެހިކަލް ބުރުތަކަށް ،ރެލީތަކާއި ،ބާއްވާ ޝޯތަކާއި
 ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު ހުރަސްއެޅުން.

 2008/11 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަނީ ޤާނޫނު ަނންބަރު )ހ( .20 ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުން 
)އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( އާއި މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާ 
އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމާއި، އެއާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރާ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ފަސޭހައިން ޝަކުވާ 

 މޯލްޑިްވސް  ، މުުކރުމަކީއިއަދި ޝަކުވާ އަވަހަށް ބެލޭނެ ނިޒާމެއް ޤާނިޒާމެއް ހުށަހެޅޭނެ 
 ންމާއެކެވެ.ކޮމިޝަނުގެ ޒި  ންގބްރޯޑްކާސްޓި

 ގބްރޯޑްކާސްޓިންޯމލްޑިްވސް މަތިން  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ )ށ(  
ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، އެކަން އިލެކްަޝންސް ކޮމިޝަނަްށ 

 އަންގަންވާނެއެވެ.
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ވޯޓުލާ 
މަރުކަޒުތަކުގައި 

 ތިބޭ މީހުންގެ 
ލިސްޓު 

)އޮފިޝަލުންގެ 
 ލިސްޓު(

ވަަނ  33)އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާޫނނު( ގެ  2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ( .21
ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަުކގައި ތިބޭ މީހުންެގ ، މަތިން މާއްދާގައިވާ ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ

އިލެކްޝަންްސ  ރުގައްޔާއި،ލިސްޓު )އޮފިޝަލުންގެ ލިސްޓު( ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ފޮނުވާއި
ހަމައެކަނި ވޯޓުާލ  ،ންމުކުރާއިރު، އެ ލިސްޓުގައި ހިމަަނންވާނީ އާކޮމިޝަނުން ލިސްޓު 

މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ މީހުންގެ ފުރިހަަމ ނަމާިއ އެޑްރެހާއި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި އަދާކުާރ 
 ހައިސިއްޔަތު އެކަންޏެވެ.

އިާވ ލިސްާޓއި، އިލެކްޝަންްސ ފަވައިމި މާއްދާގެ ދަށުން ކެްނޑިޑޭޓުންނަށް ފޮނު )ށ(  
 ،ެއއްވެސް ފަރާތަކުން ،ްނމުކުރާ ިލސްޓުގައި ހިެމނޭ އެއްވެްސ މީހަކަށްއާކޮމިޝަނުން 

ވަކި ކަމެްއ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ގޯނާއެއްކޮށް ނުވަތަ ވަކިކަމެއް ކުުރމަށް ނުވަތަ 
 ނުކުރުމަށް އަންގައި ބިރުދައްކައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ 
ސަރަޙައްދު 

ޑައެޅުމާއި ކަނ
 ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުން 

ދަދަށް އަރަށެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައި ތިބި ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ  .22
ރަށުގައި ބަހައްޓާނެ ވޯޓުފޮށީގެ އަދަދާއި، ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާނެ ސަރަޙައްދު ކަނޑައަޅައި،  ބަލައި، އެ

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީުހންގެ ރަޖިސްޓަރީގަިއ ހިމެޭނ  އަދި އެ ސަރަޙައްދަށް ވޯޓުދޭނީ
ްނމުކޮްށ އާއެކަން ، މީހުންގެ ތެރެއިން ކޮން ބައެއްކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ަކނޑައަޅައި

 ކުރަންވާނެއެވެ. އިޢުލާނު

)އެކެއް(  1ަމދުވެގެން  ،ށްވޯޓުކަރުދާހުގައި ފާހަގަޖެހުމަ ،ވޯޓުލާ ކޮންމެ މަރުކަޒެއްގައި )ހ( .23 ވޯޓިންގ ބޫތު 
ވޯޓުލާ މީހާ ވޯޓުކަރުދާހުގައި ޖަާހ  ،ބޫތު ހުންނަންވާނެއެވެ. ވޯޓިންގ ބޫތު ހުންނަންވާނީ 

 ފާހަގަ އެހެން މީހުްނނަށް ނުފެންނަ ގޮތަށެވެ.

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ތިބޭ އޮފިޝަލުންނަށާއި އޮބްޒާވަރުންނަްށ  ،ވޯޓިންގ ބޫތު ހުންނަންވާނީ  )ށ(  
 ހުގެރަކާތްތައް )ވޯޓުކަރުދާހަ ފެންނަ ހިސާބުގައެވެ. އަދި ފާހަގަޖަހާ މީހާގެ ފަސޭހައިން

ފޮޓޯނެގުން ފަދަ ގަވާއިދާ ޚިލާފު ޢަމަލުތައް( އޮފިޝަލުންނަށާއި އޮބްޒާވަރުންނަްށ 
 ނުވަތަ ފާހަގަކުރެވޭ ގޮތަށެވެ. ގޮތަށްފަސޭހައިން ފެންނަ

އިންތިޚާބުގެ 
 އޮބްޒާވަރުން 

ރަކާތްތެރިވުމަށް އެދި ހަޒާވްކުރުމަށް އޮބްޒާވަރުންގެ ގޮތުގައި އިންތިޚާބު އޮބް )ހ( .24
އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިއްޖެކަން އަންގައި،  ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި، އެކަމަށް އެދޭ

 ކުރަންވާނެއެވެ.ނު ްނމުކޮށް އިޢުލާއާއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން 

ން އިންތިޚާބުގެ އިތުރު އެއްވެސް މަޤާމަކަްށ އޮބްޒާވަރެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކު )ށ(  
 ނުވާނެއެވެ. ފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވެގެން ލައިކުރިމަތި

ރާއްޖޭގެ 
ފަރާތްތަކުން 
އިންތިޚާބު 

 އޮބްޒާވްކުރުން 

އިންތިޚާބު އޮބްޒާވްކުރުމަށް އޮބްޒާވަރުންެގ ގޮތުގައި ރާްއޖޭގެ ފަރާތްތަކަށް  )ހ( .25
މި މާއްދާެގ  ،ކުރެވޭނީ، އެަކމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިންރަކާތްތެރިވުމުގެ  ހުއްދަ ދޫހަ

)ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. އިންތިޚާބުގައި 
ރަކާތްތެރިވުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ އެކަމަށްޓަކަިއ ހައޮބްޒާވަރެއްގެ ގޮތުގައި 

  ފޯުމންނެވެ.އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ
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ޝަރުޠުތަްއ  އަންނަނިވިއިންތިޚާބު އޮބްޒާވްކުރުމަށް ހުށަހަާޅ ރާއްޖޭެގ ފަރާތްތަކުގައި  )ށ(  
 ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ.

 .ވުން  )އަށާރަ( އަހަރު ފުރިފައިވާ ދިވެއްސެއް ކަމުގައި 18އުމުރުން  (1)

 .ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ޙުކުްމ ތަންފީޛުކުރެވެމުންދާ މީހެއްކަމުގައި ނުުވން (2)

ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ފިޔަވައި މަދަނީ ޖަމާޢަތަކުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ގޮތުން ހުށަހަޅާ  (3)
ފަރާތެއް ނަމަ، ސިޔާީސ ޕާޓީއެއްގެ ރަޖިސްޓަރީއެއްގަިއ އެ މީހެއްގެ ަންނ 

 .ހިމެނިފައިވާ މީހަުކ ކަމުގައި ނުވުން

ވެގެްނ ވާލުހަގެ ފަރާތުން ނުއެ އިންތިޚާބާބެހޭ މަސައްކަތެއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަ (4)
 .ހުރި މީހެއްކަމުގަިއ ނުވުން

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށާއި، ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އޮބްޒާވްކުރުމަށް ފާސް ދޫކުރެވޭނީ، ކޮންެމ  )ނ(  
ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށާއި، ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް، އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ 

 ގޮތަށެވެ. އިތުރުނުވާ ()ދިހައެއް އިންސައްތަ %10 އަދަދަށްވުރެ

ފައިާވ ޅައިރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން، އެ އިންތިޚާބަކަށް ކަނޑައަހައޮބްޒާވަރުންގެ ގޮތުގައި  )ރ(  
ރާރުގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އޮބްޒާވަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑަށް ޢަމަުލ ޤުއި

 ކުރަންވާނެއެވެ.

ފުރިހަަމ  މްޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުްނ އޮބްޒާވަރުންނަށް ބާއްވާ )ބ(  
 ކުރަންވާނެއެވެ.

ފަރާތްތަކުން  ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށާއި ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ދޫކުރެވޭ އޮބްޒާވަރު ފާސް އެ )ޅ(  
 ބޭނުންކުރަންވާނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުްނ ކަނޑައަާޅ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.

ލުކުާރ އޮބްޒާވަރަުކ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގަިއ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ނުވަަތ ަޖމްޢިއްޔާއެއް ތަމްސީ )ކ(  
ހުއްޓާ، ހަމަ އެ މަރުކަޒަށް އެ ސިޔާސީ ޕާޓީ ނުވަތަ އެ ަޖމްޢިއްޔާ ތަމްސީލުކުރާ ދެވަަނ 

 އޮބްޒާވަރަކަށް ނުވަދެވޭނެއެވެ.

ބައިނަލްއަޤުވާމީ 
ފަރާތްތަކުން 
އިންތިޚާބު 

 އޮބްޒާވްކުރުން 

ކުރެވޭނީ، އިލެްކޝަންސް ކޮމިޝަނުްނ  ޚާބު އޮބްޒާވްބައިނަލްއަޤުވާމީ ފަރާތްތަކަށް އިންތި )ހ( .26
އެކަމަްށ  ،ކުރުމުން މަތިްނ އިޢުލާނު މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ  ނުވަތަ ،ދޭ ދަޢުވަތަކަށް

މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް  މި ،އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން
 ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

 އަންނަނިވި ޒާވްކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފަރާތްތަކުގައި އިންތިޚާބު އޮބް )ށ(  
 ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ.

 .ވުން )އަށާރަ( އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހެއް ަކމުގައި 18އުމުރުން  (1)
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އެ މީހަުކ ތަމްސީލުކުާރ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފަރާތުން އެކްިރެޑޓް ކޮށްފައިވާ  (2)
 .ވުން މަންދޫބަކަށް

ސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އެއްވެ (3)
 މީހަކަށް ނުވުން.

 ،އެދި ހުށަހަޅާނީ ކުރުމަށް އެދޭ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް އިންތިޚާބު އޮބްޒާވް )ނ(  
 އެކަމަށްޓަކައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ފޯުމންނެވެ.

ރުންގެ އޮބްޒާވަ
އިޤްރާރާއި، 

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 
 ސުލޫކީ މިންގަނޑު 

ރަކާތްތެރިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން، ހަދަށުން އިންތިޚާބުގައި އޮބްޒާވަރުންގެ ގޮތުގައި  މި ގަވާއިދުގެ .27
ގަވާއިދުގައިވާ އޮބްޒާވަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނާޑ އެއްގޮތަްށ  ޞައެ އިންތިޚާބަކާ ގުޅޭ ޚާއް

 އެވެ.ޢަމަލުކުރަންވާނެ

އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުނަގާ ދުވަހު ވޯޓުލުމުގެ ކަންތައްތައް ރިޕޯޓަރުންގެ ހައިސިއްޔަތުްނ  )ހ( .28 މޮނިޓަރުކުރުން 
އި ވޯޓުގުނާ ތަންތަނުގަިއ އްޔާކުރުމަށްޓަކައި ވޯޓުާލ ސަރަޙައްދުތަކުގަރ މޮނިޓަ

ނުން ހުއްދަދޭ، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެަކމަށް އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަ ،ރަކާތްތެރިވެވޭނީހަ
އަކުްނ ކަމާ ގުުޅންހުރި މުއައްސަސާއެއްގަިއ ރަޖިސްޓަީރ ކޮށްފައިވާ ނޫސް މަޖައްލާ

 ޚަބަރު ފަތުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ކަނޑައަޅާ މީހުންނަށާއި،

އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުނަގާ ދުވަހު ވޯޓުލުމުގެ ކަންތައްތައް ރިޕޯޓަރުންގެ ހައިސިއްޔަތުްނ  )ށ(  
ނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިއްޖެކަން އަންގައި، އެކަްނ ކުރުމަށް ބޭރ މޮނިޓަ

އަދި މި މުއްދަތުގައި  ކުރަންވާނެއެވެ. ނުންމުކޮށް އިޢުލާއާއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން 
         ވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް، ވޯޓުނަގާ ދުވަހުގެ މަދުވެގެން  މޮނިޓަރަކަށް

 ވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ުހއްދަ ދޫކުރަންވާނެވެ.މި ގަ ،ކުރިން ހުގެ)ދިހައެއް( ދުވަ 10

ވޯޓުލުމުގެ ކަންތައްތައް ރިޕޯޓަރުންގެ ހައިސިއްޔަތުްނ  ،އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުނަގާ ދުވަހު )ނ(  
އެކަމަށް އެދި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަާޅ  ،ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނީރ މޮނިޓަ

)ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ހަމަާވ  މި މާއްދާގެ ،ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން
ކުރުމުގެ ހުއްދައަްށ ރ ފަރާތްތަކަށެވެ. އިންތިޚާބުގައި ރިޕޯޓަރުންގެ ހައިސިއްޔަތުން މޮނިޓަ

 އެކަމަށްޓަކައި އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަނުން ކަނަޑއަޅާ ފޯމުންނެވެ. ،އެދި ހުށަހަޅާނީ

ގެ ކަންތައްތައް ރިޕޯޓަރުންގެ ހައިސިއްޔަތުްނ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުނަގާ ދުވަހު ވޯޓުލުމު )ރ(  
 ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާން  އަންނަނިވިކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ރ މޮނިޓަ

 ޖެހޭނެއެވެ.

 .ވުން )އަށާރަ( އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހެއް ަކމުގައި 18އުމުރުން  (1)

 .ުވންޖިނާއީ ކުށެއްގެ ޙުކުްމ ތަންފީޛުކުރެވެމުންދާ މީހެއްކަމުގައި ނު (2)
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ކަމާ ގުޅުންހުރި މުއައްަސސާއެއްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ރޭޑިއޯ/ޓީވީ  )ހ( (3)
ސްޓޭޝަނެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހެއްކަން ިއލެކްޝަންސް ކޮިމޝަނަށް 

 ނުވަތަ  ؛ވުން ކަށަވަރުވާ މީހެއް ކަމުގައި 

ެގ  )ނޫްސ ަމޖައްާލ ފަދަ ތަކެތީގެ ޤާނޫނު( 78/47ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ށ( 
ަމޖައްލާއެއްގައި މަސައްަކތްކުރާ  ،ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ނޫސް

 ؛ވުން މީހެއްކަން އިލެކްޝަންްސ ކޮމިޝަނަށް ކަށަވަރުވާ މީހެްއ ކަމުގައި 
 ނުވަތަ

ބައިނަލްއަޤުވާމީ މީޑިއާއެއްގަިއ މަސައްކަތްކުރާ މީހެއްކަްނ އިލެކްޝަންްސ  )ނ( 
 .ވުން އް ަކމުގައިކޮމިޝަނަށް ކަށަވަރުވާ މީހެ

ގެ ފަރާތުން ނުއިންތިޚާބާބެހޭ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަ  (4)
 ވާލުވެގެން ހުރި މީހެއް ަކމުގައި ނުވުން.ހަ

 ފައިވާ މީހެއްަކމުގައި ނުވުން.ލައިއިންތިޚާބުގައި އިތުރު އެހެން މަޤާމަކަށް ކުރިމަތި (5)

ކުރުމަްށ ރދި ޚަބަރު ފަތުރާ އިދާރާތަކަށް މޮނިޓަރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ނޫސް ަމޖައްލާ އަ )ބ(  
އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާ އަދި ވޯޓުގުނާ ކޮންެމ  ،އެއިން ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ،ފާސްދޫކުރެވޭނީ

 ސަރަޙައްދަކަށް އެކަކަށްވުރެ އިތުރުނުވާ ގޮތަށެވެ. 

އިވާ ފަރާތްތަކުން ކުރުމަްށ ހުއްދަ ދޫޮކށްފަރ މި ގަވާއިދުެގ ދަށުން އިންތިޚާބުގައި ޮމނިޓަ )ޅ(  
އަޑާއި މަްނޒަރު ރެކޯްޑ  ،ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދުގައި ނުވަތަ ވޯޓުގުނާ ތަނުގައި ފޮޓޯ ނަގައި

 މަތިންނެވެ. ތިރީގައި މިވާ ގޮތުގެ ،ކުރެވޭނީ

 )ދިހައެއް( ފޫޓަށްވުރެ ކައިރިނުވާ ގޮތަށެވެ. 10ވޯޓުލާ ބޫތާ  ،ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދުގައި (1)

 ވޯޓުގުާނ މީހުްނނަށް ދަތިނުވާ ގޮތަށެވެ. ،ވޯޓުގުނާ މަރުކަޒުގައި (2)

ކުރުމަށް ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން އިންތިޚާބުގެ މޮނިޓަރުންގެ ގޮތުގައި ރ މޮނިޓަ )ކ(  
މީހުންެގ  އެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ފާހެއް، އެ ،ރަކާތްތެރިވާއިރުހަ

 ފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ. ކޮށްށް ހަރުހެދުމުގައި ފެންނަގޮތަ

ރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން، އެ އިންތިޚާބެއްގެ ހައިންތިޚާބުގައި މޮނިޓަރުންގެ ގޮތުގައި  )އ(  
ގަވާއިދުގައިވާ، މޮނިޓަރުންގެ ސުލޫީކ މިންގަނޑާ ެއއްގޮތަށް ޢަމަލުތައް  ޞަޚާއް

 ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ކެންޑިޑޭޓުންގެ 
 މަންދޫބުން 

ވަނަ މާއްދާެގ  42ގެ  )އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( 2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރު  ()ހ .29
ކުރާ ނުދަށުން އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކަށް ކެންިޑޑޭޓުންގެ ަފރާތުން ޢައްޔަ

މަންދޫބުންގެ ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިއްޖެކަްނ އަންގައި، އެކަްނ 
 ާވނެއެވެ. ކުރަން ނުްނމުކޮށް އިޢުލާއާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން
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ކުރާ މަންދޫބުންނަްށ ނުއިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކަށް ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފަރާތުން ޢައްޔަ )ށ(  
ކުުރމުން، އެ މުއްދަތުގައި އެކަމަްށ  ނުއެކަމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީ، އެކަމަށްޓަކައި އިޢުލާ

މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް  ، މިއެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން
ހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކަށް ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފަރާތުން 

ކުރާ މަންދޫބުންގެ ނަން ހުށަހަޅާނީ އެކަމަށްޓަކައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުްނ ނުޢައްޔަ
 ކަނޑައަޅާ ފޯމުްނނެވެ.

ކުރާ ަމންދޫބުންގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާ މީހުންެގ ނުކަޒަށް ކެންޑިޑޭޓުން ޢައްޔަވޯޓުލާ މަރު )ނ(  
 .ކިބައިގައި އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ

 .ވުން  )އަށާރަ( އަހަރު ފުރިފައިވާ ދިވެއްސެއް ކަމުގައި 18އުމުރުން  (1)

 .ުވންޖިނާއީ ކުށެއްގެ ޙުކުްމ ތަންފީޛުކުރެވެމުންދާ މީހެއްކަމުގައި ނު (2)

ެގ ނުއެ އިންތިޚާބަކާބެހޭ އެއްވެްސ ަމސައްކަތެއް ކުރުމަްށ އިލެކްޝަންްސ ކޮމިޝަ (3)
 .ވާލުވެގެން ހުރި މީހެއްަކމުގައި ނުވުންހަފަރާތުން 

ފަނޑިޔާރެއް ނުވަތަ ިމނިވަން މުއައްސަސާއެއްެގ މެންބަރެއް/ ވެިރއެއް ކަމުގަިއ  (4)
 .ނުވުން

 މުގައި ނުުވްނ.ކަ ނުވަތަ ސިފައިންެގ މީހެއް ކަމުގައި ދިވެހި ފުލުހެއް  (5)

 ފައި ހުރި މީހަކު ކަމުގައި ނުުވން.ކޮށްކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދު (6)

 ކަމުގަިއ ނުވުން. ފައިވާ މީހެއްއިމަޤާމަކަށް ކުރިމަތިލައިންތިޚާބުގައި އިތުރު  (7)

ވޯޓުނެގުމާއި ވޯޓުގުނުމުގެ ކަންތައްތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮްތ  ،ވޯޓުނެގުން އޮންނަ ދުވަހު )ރ(  
ކޮންެމ  ،ވޯޓުނަގާ ގުނާ ކޮންމެ މަރުކަޒަކަށް ،ތު އޮންނަޙަކެންޑިޑޭޓުގެ މަޞްލަބެލުމަށް، 

 )އެކެއް( މަންދޫބެވެ. 1ކުރެވޭނީ ނު ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ފަރާތުން ޢައްޔަ

ކުރާ މަންދޫބުންގެ ގޮތުގައި ނުމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ކެންޑިޑޭޓުން ޢައްޔަ )ބ(  
ތުން ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދުގައި ނުވަތަ ވޯޓު ގުނާ ތަނުގަިއ  ކޮށްފައިވާ ފަރާނު ޢައްޔަ

މީހުންެގ  އެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ފާހެއް، އެ ،ރަކާތްތެރިވާއިރުހަ
ރާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކު ފައި ހުންނަން ާވނެއެވެ. މިގޮތުން އެ ށްހެދުމުގައި ފެންނަގޮތަށް ހަރުކޮ

ރަންވާނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްެގ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންކު ފާސް އެ
 މަތިންނެވެ.

ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންގެ ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން، އެ އިންތިޚާބާ ބެހޭ  )ޅ(  
ޚާއްޞަ ގަވާއިދުގައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންގެ ސުލޫކީ ިމންގަނޑާ އެއްގޮތަށް 

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
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ކެންޑިޑޭޓުންގެ 
 ،މަންދޫބުންނާއި

 ،އޮބްޒާވަރުންނާއި
މޮނިޓަރުން 

ޢަމަލުކުރަންވީ 
  ގޮތް

ގޮްތ  އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށްދާއިރު އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތައް ހިނގާ ނުހިނގާ  )ހ( .30
ރަކާތްތެރިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް ސުލޫކީ މިންގަނޑަށް ޢަމަުލ ހަބެލުމަށް 

 ވާނެއެވެ.ކުރަން

ވޯޓުލުމާއި ވޯޓުގުނުމުގެ ަމސައްކަތް ހިނގަމުންދާއިރު، އެ މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާނޭ ގޮތުގެ  )ށ( 
މަތިން އޮބްޒާވަރުންނާއި، މޮނިޓަރުންނާއި، ކެްނޑިޑޭޓުްނގެ މަންދޫބުންނަށް 

 ރަކާތްތެރިވެވިދާނެއެވެ. ހަ

ރުންނާއި މޮނިޓަރުން ނުވަތަ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ އިސްވެރިޔާގެ ފަރާތުން އޮބްޒާވަ )ނ(  
ވޯޓުލާ މަރުަކޒަްށ  ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން އެދިއްޖެނަމަ، ެއ ވަގުތަކާ ހަމައަށް އެ 

ވޯޓުލީ މީހުންގެ އަދަދާއި ބާކީ ހުރި ވޯޓުކަރުދާހުގެ އަދަދު ހާމަކޮށްދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު 
 ލިބިގެންވެއެވެ. 

ންިޑޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން، އިންތިޚާބާބެޭހ އޮބްޒާވަރުން ނުވަަތ މޮނިޓަރުްނ އަދި ކެ )ރ(  
ކޮށްފައިވާ އޮފިޝަލުންނަށް ފުރިހަމަ ނު ކަންކަމުގައި އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަނުން ޢައްޔަ

މީހުންގެ މައްަޗށް އެއްވެސް ވަރެއްެގ  އެއްބާރުލުންދީ އެހީތެރިކަން ދޭންވާނެއެވެ. އަދި އެ
 .ނުފޫޒެއް ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

އޮބްޒާވަރުންނާ 
މޮނިޓަރުންނާ 
ކެންޑިޑޭޓުންގެ 

މަންދޫބުން ގަވާއިދާ 
 ޚިލާފުވުން 

 2008/11ކެންޑިޑޭޓުންެގ މަންދޫބުން، ާޤނޫނު ނަންބަރު  ނާއި،މޮނިޓަރުން، ނާއިއޮބްޒާވަރުން .31
ގަވާއިާދ  ެއ އިންތިޚާބާ ބެހޭ ޚާްއޞަ ޤާނޫނާއި، މި  ،)އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( އާއި

          ނުވަތަ ކުރަން ުއޭޅކަން  ކަށަވަރުވެއްޖެނަަމ، ،ލާފަށް އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކޮށްފިނަމަޚި
       އޭނާއަްށ  ،އެ އޮބްޒާވަރެއްގެ ނުވަތަ މޮނިޓަރެއްގެ ނުވަތަ މަންދޫބެއްގެ ފާސް ހިފަހައްޓައި

ެއ ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއްެގ އިސްވެރިޔާއަްށ  ،އެ ސަރަޙައްދުން ނުކުުތމަށް އެންުގމުެގ އިޚްތިޔާރު
ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްާޓ  ،އެ ަކމަށް ޢަމަލު ނުކޮށްފިނަމަ ،ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި އެ ގޮތަށް އެންގުމުން

 އެ މީހަކު އެ ސަރަޙައްދުން ނެރެންވާނެއެވެ. ،އެ މީހެއްގެ ފާސް އަތުލައި ،ފަރާތުން

ވޯޓު ނެގުން 
ކުރިއަށްދާނެ ގޮތް 

 ޢާންމުކުރުން 

އިންތިޚާބެއްގެ ވޯުޓ ެއ ، ތަފުީސލުރިއަށް ގެންދާެނ ގޮތުގެ އެ އިންތިޚާބެއްގައި ވޯޓު ނެގުްނ ކު .32
 ކުރަންވާނެއެވެ.ނު ްނމުކޮށް އިޢުލާއާ ނަގާ ދުވަހުގެ ކުރިން އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަނުން

ވޯޓުނަގާ ދުވަހު 
ކުރުން މަނާ 
 ކަންތައްތައް

 ،އްދާގައިވަަނ މާ 44ގެ  )އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( 2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރު  .33
ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ވަންަނ  ،ވޯޓުނަގާ ދުވަހު ކުރުން މަނާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން

 އްޗާއި،، ައޑު ނުވަތަ މަންޒަރު ރެކޯޑުކުރެވޭ ފަދަ ތަކެހާއި، އަތްދަބައިމީހަކު ގަަލން ފިޔަވައި، ފޯނާ
ވަސީލަތެއް ވޯޓުާލ  ެއއްވެސްވޭ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އުނިކަމެއް ލިބިދާނެކަމަށް ބެލެ

 މަރުކަޒަށް ވެއްދުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ވޯޓުނެގުމަށް 
ތައްޔާރުވުމުގެ 

ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ 
 ކަންތައްތައް ކުރުން 

އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުނެގުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ތަކެތި، ވޯޓުނަގަން ފަށާ ވަގުތު ޖެހުމުެގ  )ހ( .34
ވާލުގައި، ވޯޓުލާ ަމރުކަޒަށް ފޮނުވުމުެގ ހަލުންގެ ކުރިން ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ އޮފިޝަ

 އިންތިޒާމު، އިލެކްޝަންްސ ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަާޅ ފަރާތަކުން ހަަމޖައްސަން ވާނެއެވެ.
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ވޯޓުލާ ކޮންމެ މަރުަކޒެއްގައި، އެ އިންތިޚާބުގައި އެ މަރުަކޒެއްގައި ވޯޓުލުމަްށ  )ށ(  
ންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއެްއ ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެ

އޮންނަންވާނެއެވެ. މި ލިސްޓުގައި ިހމެނޭ މީހުންގެ ފުރިހަމަ ަނމާއި، ޖިންސާއި، އަތޮޅާއި، 
ނަންަބުރ  ގެރައްޔިތެއްކަން އަންަގއިދޭ ކާޑު ރަށާއި، އެޑްރެހާއި، އުފަން ތާރީޚާއި، ދިވެހި

 އެނގެން އޮންނަން ާވނެއެވެ.

މީހަކީ ކާކުކަްނ  ނު ނިވާކޮށްފައިތިބޭ މީހުންގެ މޫނު ބަލައި، އެމޫ ޅައިމޫނު ބުރުގާ އަ )ނ(  
 ކޮްނމެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއްގައި ުހންނަންާވނެއެވެ. ،ކަށަވަރުކުރާނެ އިންތިޒާމު

ޖިސްމާނީގޮތުން 
ނުކުޅެދިގެންވާ 

މީހުންނަށް 
ފާހަގަޖެހުމުގައި 
 އެހީތެރިވެދިނުން 

މާނީގޮތުން ނުކުޅެދިގެންވާ ީމހަކު ވޯޓުކަރުދާހުގައި ވޯޓުކަރުދާހުގައި ފާހަގަ ޖެހުމަށް ޖިސް )ހ( .35
ފާހަގަ ޖެހުމުގައި، ވޯޓުފޮށީގެ ވެރިޔާގެ ހުއްދަޔާއެކު އެހެން މީހަކު ޭއނާއަށް އެހީވެދިނުމަީކ 

 ހުއްދަކަމެކެވެ. 

ވޯޓުކަރުދާހުގައި ފާހަގަޖެހުމަށް ިޖސްމާނީގޮތުްނ ނުކުޅެދުންތެރިކަްނ ހުރި މީހުްނ ކަމަްށ  )ށ(  
 ން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނީ އަންނަނިވި ފަރާތްތަކަށެވެ.ބަލައިގެ

ލޯފަން މީހުްނ ނުވަތަ ޮލލަށް ނުފެނުމުެގ ސަބަބުން ވޯޓުކަރުދާހުަގއި ފާހަގައެއް  (1)
 .ޖެހޭވަރު ނުވާ މީހުން

 .ނުކުރެވޭ މީހުން ދެއަތް ބޭނުން (2)

ހުގައި މުސްކުޅިވެ ގައިބާރު ދެރަވުމުގެ ސަބަބުން އެ މީހެއްެގ އަތުން ޯވޓުކަރުދާ (3)
 .ފާހަގައެއް ޖެހޭވަރު ނުވާ މީހުން

ވޯޓުކަރުދާހުގައި އަމިއްލައަށް ފާހަގަޖެހޭވަރުގެ މީހަކަށް، ޖިްސމާނީގޮތުްނ  )ނ(  
ަކމަށް ބަލައިގެްނ ވޯޓުކަރުދާހުގައި ފާހަގަޖެުހމުގަިއ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުިރ މީހެއް

  ވެރިޔާ ދީގެން ނުވާނެއެވެ. ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ ،އެހީތެރިއަކު ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު

ވޯޓުކަރުދާސް 
 ދޫކުރުން 

ެއ މީހަީކ ކާކުކަްނ  ،ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ވޯޓު ކަރުދާސް ދޫކުރުމުެގ ކުރިން )ހ( .36
ވޯޓު ނެުގމާބެޭހ  ،އަންގައިދިނުމަށްޓަކައި، އެ މީހަކީ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ރަްސމީ ލިުޔމެއް

 ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ. މިޮގތުން ހުށަހަާޅ ކޮންެމ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަން ތިބޭ މީުހންނަށް
މުއްދަތު ހަމަނުވާ ލިޔުމަކަށް ވާންވާނެއެވެ. ވޯޓުލާން އަންނަ މީހާއަށް ވޯޓުލުމުެގ  ،ލިޔުމަކީ

މީހަކު ހުށަހަޅާ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމުަގއިވާ ފޮޓޯއާއި އޭނާގެ  އެ ،ފުރުޞަތު ދެވޭނީ
 ފަހުގައެވެ. ކުުރމަށް ކަން ކަށަވަރުމީހާ އެއީ އެ ،މޫނާ އަޅައިބެުލމަށްފަހު

މީހަުކ ވޯޓުލާންެޖހޭ ވޯުޓ ކަރުދާސްކޮޅުކަން،  ވޯޓުލާން އަންނަ މީހާއަށް ދޫކުރެވުނީ، އެ  )ށ(  
 ވޯޓުކަރުދާސް ދޫކުރާ އޮފިޝަލް ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.
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 2008/11ޤާނޫުނ ަނންބަރު  ،މި މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރާ އޮފިޝަލަކާމެދު )ނ(  
ވަނަ މާއްދާގައި ވާޮގތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު  74ގެ ( އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު)

 އެޅޭނެއެވެ.

ވޯޓުނެގުން 
 މެދުކެނޑުން 

ވޯޓުލުމަްށ  ،ވޯޓު ނަގަން ފެށުމަށްފަހު ވޯޓުލުން ކުޑަވަގުތުކޮޅަކަްށ ނަމަެވސް ެމދުކެނޑިއްޖެނަމަ .37
 ގެއްލުނު ވަގުތު ަހމަކުރަްނވާނެއެވެ.ަލ ވަގުތުގެ ތެރެއިން މުހަމަޖެހިފައިވާ ޖު

ވޯޓުނެގުމާއި ވޯޓު 
ގުނުމާބެހޭ 

ކަންތައްތައް 
ބަލަހައްޓާ މީހުންގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތު

ވޯޓުާލ ، ވޯޓުނެގުމާއި ވޯޓު ގުނުމާބެހޭ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ މީހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު .38
 ގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރާ އޮފިޝަލުންގެ އަތްމަތީ ފޮތު

 .ފައިވާ ވޯޓުތަކަށެވެހައިޖަ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ފާަހގަ ،ޞައްޙަ ވޯޓު ކަމުގައި ބަލާނީ .39 ޞައްޙަ ވޯޓު 

ނުވަތަ އެއަްށ ވުރެ މަދު ކެންިޑޭޑޓުންގެ ނަާމ ދިމާގަިއ  ،ދަދަށްއައިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭ  (1)
 ؛ފައިވާ ވޯޓުހައިރަނގަޅު ފާހަގަ ޖަ

ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ މަދު  ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަމާ ދިމާގަިއ  ،ދަދަށްއައިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭ  (2)
 ؛ފައިވާ ފާހަގައަކީ ރަނގަޅު ފާހަގައެއް ަކމުގައި ދެނެގަނެވޭ ޯވޓުހައިޖަ

 ފައިވާ ނުވަތަ ފާހަގަ ޖެުހުމގައި ބައްޓަމަށް ތަފާތު ހައިފާހަގަ ޖެހުމުގެ ތަފާތު މިސްރާބަށް ޖަ  (3)
ފައިވާ ފާހަގައަކީ ހައިކެންިޑޑޭޓުންގެ ނަާމ ދިމާގައި ޖަ ،ބަދަލު އައިސްފައި ހުރި ނަމަވެސް

 ؛ރަނގަޅު ފާހަގައިގެ ވައްތަރެއް ކަމުގައި ދެނެގަނެޭވ ވޯޓު

ފާހަގަޖެހުމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ގޮޅީގައި ނޫން ނަމަވެސް ކެްނޑިޭޑޓުންގެ ނަމާ ދިމާގަިއ  (4)
 ؛ފައިވާ ޯވޓުހައިގައި ރަނަގޅު ފާހަގަ ޖަނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނިޝާނު

ޤާނޫނެއްގައި ނުވަަތ ގަވާއިދެއްގައި ޞައްޙަ ވޯޓެއްކަމަްށ  ޞައެ އިންތިޚާބަކާ ގުޭޅ ޚާއް (5)
 .ފައިވާ ވޯޓުޅައިކަނޑައަ

ވޯޓުލާ 
މަރުކަޒުތަކުގެ 
ވަގުތީ ނަތީޖާ 

 ކުރުން ނު އިޢުލާ

ވަނަ މާއްދާެގ  57ގެ   ޤާނޫނު()އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު 2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ( .40
      ކުރުމަށްފަހު،  ނުމަތިން ެއ މަރުކަޒެއްެގ ވަގުތީ ނަތީާޖ ިއޢުލާ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ

ންމުންނަްށ އާ ެއ ނަތީާޖ ޝީޓު، ،އެ މަރުަކޒުގެ ނަތީާޖ ޝީޓުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު
 ހެން ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.ނޭފެންނާނ

މާލޭގައި ހުންަނ  ،އެ ނަީތޖާ ،ކުރުމަށްފަހު ތީޖާ އިޢުލާނުވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުން ވޯޓުގެ ނަ )ށ(  
މަރުަކޒަށް ފޮނުވުމުން، އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަނުން ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުެގ  ވޯޓާބެހޭ މައި

 ކުރަންވާނެެއވެ. ނަތީޖާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ވަގުތީ ނަތީޖާ އިޢުލާނު 



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްދިވެހި              R-48/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު:             125 އަދަދު:         49 ލިއުމް: ވޮ

 

19 

 

އިންތިޚާބީ 
ދާއިރާތަކުގެ ވަގުތީ 

ނަތީޖާ 
 ކުރުން އިޢުލާނު

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ  60ގެ  )އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( 2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރު  .41
ކުރާނީ، ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަްށ ނު އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިޢުލާ

 ކަށަވަރު ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.ނަތީޖާތޯ ކުރި  ފައިވާ ނަތީޖާތަކަކީ އެ މަރުކަޒެއްގައި އިޢުލާނުވައިފޮނު

ރަސްމީ ނަތީޖާ 
 ކުރުން  އިޢުލާނު

      ، ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ ގަވާއިދުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ޞައެ އިންތިޚާބެއްގެ ޚާއް .42
ްނުމކޮށް އިޢުލާނުކޮށް ސަރުކާރުެގ އާއެ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަނުން 

ެއ      ޢުކުރަން ވާނެއެވެ. އަދި އެ އިންތިޚާބެއްގައި އިންތިޚާބުވި ފަރާތްތައްވެސް ގެޒެޓުގައި ޝާއި
 ގައި ހާމަކުރަންވާނެއެވެ.ނުއިޢުލާ

އިލެކްޝަންސް 
ކޮމްޕްލެއިންޓްސް 

ބިއުރޯތައް 
 އުފެއްދުން

ވަނަ މާއްދާގަިއ  62)އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( ގެ  2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ( .43
        މަތިން، އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ ަމއްސަލަތައް ބެލުމަށް  އިވާ ގޮތުގެބުނެފަ

ޤައުމީ އިލެކްޝަންްސ  ،ކުރުމާއެކު ނުއެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އިޢުލާ
ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއެއް އުފައްދަންވާނެއެވެ. އަދި މާެލ ފިޔަވައި ކޮންެމ 

އަތޮޅު/ސިޓީ އިލެކްޝަްނސް ކޮމްޕްލެއިންޓްްސ ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައި  އިއްޔާސިޓީއެއްގަ
 ކުރިން އުފައްދަންވާނެއެވެ.  ހުގެ)ދިހައެއް( ދުވަ 10އެ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމުގެ  ،ބިއުރޯއެއް

 ،މަތިްނ ކޮމްޕްލެއިންޓްްސ ބިއުރޯ އުފެއްދުމާ އެކުގައި މާއްދާގެ )ހ( ގައިާވ ގޮތުގެ މި )ށ(  
އީމެއިްލ  ،ނަންބަރާއިފޯުނ ގުޅޭނެ އެ ތަންތަނާ  އިމުވެފައިވާ ތަންތަނާއި،ޤާބިއުރޯތައް 

ކުރަން  ންމުޮކށް އިޢުލާނުއާފައި ހުންނާނެ ގަޑިތައް ވައިހުޅުތަން އެ ތަން ހާއި،އެޑްރެ
 ވާނެއެވެ.

ޤައުމީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯގައި ިހމެނޭ  ެމންބަރުންގެ ތެރެއިން  )ނ(  
ކީ ޝަރުޢީ/ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން ތަޢުލީމު )ތިނެއް( މެންބަރުންނަ 3މަދުވެގެން 

ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހުންކަމުގަިއ  ނުވަތަ އެ ،ލުކޮށްފައިވާހާސި
 ވާންވާނެއެވެ. 

އަތޮޅު/ސިޓީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ އުފެއްދުމުެގ ކުރިން އިންތިޚާބާބެހޭ  )ރ(  
            ، ސިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބަލައިގަނެގޮތުން އަތޮޅުތަކުން ނުވަތަ
ފިޔަވަޅު އެޅެންހުރި ކަންކަމުގައި ފިޔަވަޅު އަޅާނީ ޤައުީމ އެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން 

 އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިންނެވެ.

ފޯކަލް 
ޕޮއިންޓުންނަށް 

ހުށަހެޅޭ 
މައްސަލަތަކާމެދު 

 ގޮތް  ޢަމަލުކުރާނެ 

ދުވަހުްނ  ، ޕޮއިންޓަށް/ ކޮމިޓީއަށް އިންތިޚާބާބެހޭ މަްއސަލައެްއ ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ ފޯކަލް )ހ( .44
ެއ        ދުވަހަށް އެ މައްސަލައަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށް 

އަތޮޅު/ިސޓީ އިލެކްޝަންސް  ،މައްސަލަ ޙައްލު ނުކުރެވިއްޖެ ހިނދެއްގައި
އަތޮޅު/ސިޓީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްްސ  ،ދިފައިވާނަމަކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ އުފެ

ޤައުމީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްްސ  ،ބިއުރޯގެ ލަފާ ހޯދިދާނެއެވެ. އޭގެ ކުރިން ނަމަ 
 ބިއުރޯގެ ލަފާ ހޯދިދާނެއެވެ.

އަތޮޅު/ސިޓީ އިލެކްޝަންސް ޮކމްޕްލެއިންޓްްސ ބިއުރޯ އުފެއްދުމުގެ ކުރިްނ ފޯކަްލ  )ށ(  
ެއ މަްއސަލައަކާމެުދ  ،ޓަށް އިންތިޚާބާބެހޭ މައްސަލައެްއ ހުށަހެޅިއްޖެަނމަޕޮއިން
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 ޤައުމީ އިލެކްޝަންސް ޮކމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން އަންގާ ގޮތެއްގެ  ،ޢަމަލުކުރާނީ
 ،މަތިންނެވެ. އަދި އަތޮޅު/ސިޓީ އިލެކްޝަންްސ ޮކމްޕްލެއިންޓްސް ިބއުރޯ އުފެދުމަށްފަހު

 އްގެ މަތިންނެވެ.އެ ބިއުރޯއިން އަންގާ ގޮތެ

ސީދާ ަޤއުމީ އިލެކްޝަންްސ  ،އިންތިޚާބާބެހޭ މައްސަލަ ހުށަހަޅާނީ ،މާލެ ސިޓީގައި ނަމަ )ނ(  
 ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށެވެ. 

ޤައުމީ އިލެކްޝަންސް ޮކމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ އުފެދުމުެގ ކުރިން ހުށަހަާޅ ޝަކުާވ  )ރ(  
 ވެ.ހުށަހަޅާނީ އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަނަށެ

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް 
ބިއުރޯތަކުގެ 

 މުއްދަތު

އެ ބިއުރޯ އުފައްދާ  ،ޤައުމީ އިލެކްޝަންސް ޮކމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުޯރ ދެމިއޮންނާނީ )ހ( .45
)ސާދަ(  14 ،ކުރުަމށްފަހު އިންތިޚާބުގެ ރަްސމީ ނަތީޖާ އިޢުލާނު  ،ދުވަހުން ފެށިގެން

ޤައުީމ  ،ބުރެއް ބާއްވަން ޖެހިއްޖެަނމަދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. އަދި އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ 
ރަސްީމ  ،ދެވަނަ ބުރު ނިމި ،އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްްސ ބިއުރޯ ދެމިއޮންނާނީ

 އިލެކްޝަންްސ ކޮމިޝަނުން ކަނޑަައޅާ މުއްދަތަކަށެވެ. ،ކުރުމަށްފަހު ނުނަތީޖާ އިޢުލާ

 ،ސައްކަތް ހިނގާނީއަތޮޅު/ސިޓީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތަކުގެ މަ )ށ(  
 ،ކުރިން ފެށިގެން ހުގެ)ދިހައެއް( ދުވަ 10އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުން އޮންނަ ދުވަހުގެ 

)ހަތެއް( ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. އަދި އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ  7އިތުރު  ،އިންތިޚާބު ނިމި
 ެއ އަތޮޅު/ސިޓީ އިލެކްޝަްނސް ޮކމްޕްލެއިންޓްސް  ،ބުރެއް ބާއްވަން ޖެހިއްޖެަނމަ

 )ހަތެއް( ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. 7 ،ދެވަނަ ބުރު ނިމި  ،ބިއުރޯތައް ދެމިއޮންނާނީ

އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށްފަހު ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކާ ުގޅިގެން ކުރަްނޖެހޭ މަސައްކަތެއް ނުނިިމ  )ނ(  
އެ ނުނިމި އޮތް ަމސައްކަތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި އެ ބިއުރޯއެއްގެ މުއްދަތު  ،އޮތްނަމަ

 ކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ.އިލެ

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް 
 އޮފިސަރު

ކޮމްޕްލެއިންޓްްސ  ލަިއ،އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ިދމާވާ މައްސަލަތައް ބަ )ހ( .46
ވޯޓުލާ ކޮންމެ މަރުކަޒެއްގަިއ ހުންނަ ވޯޓުފޮށީގެ  ،އޮފިސަރުގެ ޒިންމާ އަދާކުރާނީ

 ވެރިޔާއެވެ.

 ،ޙައްލުކުރަންޖެހޭ ަކންކަން ޙައްލުކުރާނީ ،ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ހުށަހެޅޭ މައްަސލަތައް ބަލައި ()ށ  
ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮފިސަރެވެ. މިގޮތުން ޮކމްޕްލެއިންޓްސް ޮއފިސަރަށް ނުނިންޭމ 

ނުވަތަ ޙައްލުނުކުރެޭވ މަްއސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގަިއ އެހީތެރިކަން ހޯދާީނ މައްސަލަތައް 
 ގެ އިދާރާިއންނެވެ.ނުނުވަތަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަ ،ކަލް ޕޮއިންޓްރަށު ފޯ

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގަިއ ދިމާވާ މައްސަލަތަާކ ގުޅިގެްނ ވޯޓު ޮފށީގެ ވެރިޔާ ނުވަަތ  )ނ(  
ރަށު ފޯކަްލ  ،ހިތްހަމަނުޖެޭހނަމަ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮފިސަރު ނިންމާ ނިްނމުމަާކމެދު

ޓީ އިލެކްޝަންްސ ކޮމްޕްލެއިންޓްްސ ބިއުރޯއަށް ޝަކުާވ ޕޮއިންޓަށް ނުވަތަ އަތޮޅު/ސި
ޤަުއމީ އިލެކްޝަންްސ  ،ނަމަ ޝަކުވާ ހުށަހަާޅނީހުށަހެޅިދާނެއެވެ. މާލޭގައި

 ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށެވެ.
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ޓީ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން/ކޮމިޓީތައް/އަތޮޅު/ސި ،އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނީ )ހ( .47 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން 
އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތައް/ ޤައުމީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްްސ 

ްނމުގޮތެއްގައި ރަށުން ހުށަހަާޅ އާބިއުރޯއަށާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށެވެ. މިގޮތުްނ 
އިމުކޮށްފައިވާ ރަށު ފޯކަލް ޕޮއިންޓު/ ޤާއެ ރަށެއްގައި  ،ޝަކުވާތައް ހުށަހަޅާނީ

މަސަްއކަތްކުރާ ރަށްރަށުން  ޢީނާޞި އިތޮޅެއްގައި ހިމެނޭ ރިސޯޓުތަކާކޮމިޓީއަށެވެ. އަ
އެ އަތޮޅެއްެގ އަތޮުޅ ކޮމްޕްލެއިންޓްްސ ބިއުރޯއަށެވެ. މާލެއާިއ  ،ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނީ

ފައި ހުންނަ ޤައުމުތަކުން ޝަކުާވ ޓައިޖަލުތަކުންނާއި ރާްއޖެއިން ބޭރުގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައް
 ންްސ ކޮމްޕްލެއިންޓްްސ ބިއުރޯއަށެވެ. ޤައުމީ އިލެކްޝަ ،ހުށަހަޅާނީ

އަތޮުޅ             ،ރަށު ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންނާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ހުށަހަޅާނީ )ށ(  
އެ ބިއުރޯއަށެވެ. ބިއުރޯ އުފެއްދުމުގެ ކުރިން  ،ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ އުފެދިފައިވާނަމަ

 ކޮމްޕްލެއިންޓްްސ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށެވެ. ޤައުމީ އިލެކްޝަންސް ،ނަމަ
އަތޮޅު/ސިޓީ  ބިއުރޯއާއި، އަތޮޅު/ސިޓީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތަކާއި

އިލެކްޝަންްސ  ،އިލެކްޝަންސް ފޯކަލް ޕޮއިންޓާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނީ
 ކޮމިޝަނަށެވެ.

ނު( އާއި، އެ އިންތިޚާބަކާ )އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫ 2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ނ(  
ބެހޭ ޚާއްޞަ ޤާނޫނާއި، މި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް 
ޢަމަލެއް، އެއްވެްސ ފަރާތަކުން ކޮށްގެްނ އެކަމުެގ ޝަކުާވ އިލެްކޝަންސް ކޮމިޝަނަްށ 

ންތިޚާބު ބޭއްިވ ހެއްކާ ޤަރީނާއާއެކު، އި، ލުފުސީހުށަހަޅާނަމަ، ެއ ޝަކުވާއެއްގެ ތަ
ފޯކަލް  )ފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 5ދުވަހުން ފެށިގެން 
އަތޮޅު/ސިޓީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށާއި، ޤައުމީ ، ޕޮއިންޓު/ކޮމިޓީއަށާއި

 ،އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަަތއް ވެސް ބެލެވޭނީ
 ލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާގެ ގޮތުގައެވެ. އި

 ،މަތިން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާއިރު، ޝަކުވާ ހުށަަހޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ )ރ(  
ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް ހިމަަނންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ  ދިވެހި ،އެޑްރެހާއި
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑަައޅާ ފޯމުންނެވެ. ސިޔާީސ  އެަކމަށްޓަކައި ،ހުށަހަޅާނީ

   ޕާޓީއަކުން ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ނުވަތަ މުއައްސަސާއަކުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނަމަ، 
ޝަުކވާ ހުށަހަޅާ ފޯމުގަިއ  ،ފަރާތެއްގެ ތައްގަނޑާއި މަސްއޫލުވެިރ ފަރާތެއްގެ ސޮއި އެ

 އޮންނަންވާނެއެވެ.

 ،ފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހުށަހަޅާ މައްސަލައަާކމެދު ޢަމަލުކުރެވުނު ގޮތްމާއްދާގައި ބުނެ މި )ބ(  
)ފަހެއް(  5އެ މައްަސލަ ހުށަހެިޅ ތާރީޚުން ފެށިގެން ، މައްސަލަ ހުށަހެިޅ ފަރާތަށް
 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުްނ ހަަމަޖއްސަންވާނެއެވެ. ،ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިބޭނެ ގޮތް

ޝަކުވާތަކާއި 
 މައްސަލަތައް ބަލައި 

 ފިޔަވަޅު އެޅުން 

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ފޯކަްލ ޕޮއިންޓު/ކޮމިޓީ/ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަުކގައި ތިބޭ ކޮމްޕްލެއިންޓްްސ  .48
އޮފިސަރުން/ވޯޓުފޮށީގެ ވެރިން/ އަތޮޅު/ސިޓީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތަކާއި، 

ވަގުތުން  ،ކުވާތައް ބަލައިޤައުމީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހުށަހެޅޭ ޝަ
ގަވާއިދުގައި  ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެޭހ ޝަކުވާތަކަށް ވަގުތުން ފިޔަވަޅު އަަޅންވާނެއެެވ. މިގޮތުން މި 
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ވަގުތުން  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ޚިލާފުވެގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަަތއް އަވަހަށް ބަލައި
 ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.

ޝަކުވާތަކުގެ 
މާތު މަޢުލޫ

ދަފުތަރުކޮށް 
 ބެލެހެއްޓުން 

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ފޯކަލް ޕޮއިންޓު/ކޮމިޓީ/ވޯޓުލާ މަރުަކޒުތަކުގައި ިތބޭ ކޮމްޕްލެއިންޓްްސ  )ހ( .49
އޮފިސަރުން އަތޮޅު/ސިޓީ އިލެކްޝަންްސ ކޮމްޕްލެއިންޓްްސ ބިއުރޯތަކާއި، ޤައުީމ 

ވާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދުވަހުްނ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކު
 ،ދުވަހަށް ދަފުތަރުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ޝަކުވާތައް ދަފުތަރުކުރުމުގައި

 .ފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެކޮށްތިރީގައި ބަޔާން

ިމހާރު ދިރިއުޅޭ  ،ދާއިީމ އެޑްރެހާއި ،ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި (1)
 ؛ަނންބަރު ގެރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ދިވެހި ހާއި،އެޑްރެ

 ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު )ނަން، އެޑްރެސް، އެނގޭނަމަ ދިވެހި  (2)
 ؛ނަންބަރު( ގެރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު

 ؛އަކާއެކު(ޞާލާޚުހުށަހެޅުނު ޝަކުވާގެ ބާވަތް )ޝަކުވާގެ ކުރު  (3)

 ގޮތް. ގޮތް ނުވަތަ ިނންމިރި ލުކުހުށަހެޅުނު ޝަކުވާއާ ގުޅިގެްނ ޢަމަ (4)

އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްްސ ިބއުރޯތަކަށް ހުށަހެޅޭ  ފޯކަލް ޕޮއިންޓް/ކޮމިޓީ/ )ށ(  
ކޮްނމެ ދުވަހަކު ވެސް، އެ ދުވަހެއްެގ  ،އެޅެންހުރި ފިޔަވަޅެއް އަޅައި، މައްސަލަތައް ބަލައި

ޤައުމީ އިލެކްޝަންްސ  ،ފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންގައިއަން ،ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ރިޕޯޓު
 ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ފޮނުވަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.

       އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތަކަށް ހުށަހެޅޭ މަްއސަލަތަކާބެހޭ ގޮތުން  )ނ(  
ޤައުމީ  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ މަޢުލޫމާތު ިހމެނޭ ގޮތަށް ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް

އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ަނތީޖާ އިޢުލާންކުރުމުެގ  ންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން އިލެކްޝަ
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ެއ ރިޕޯޓު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް  ،ކުރިން

ޝަކުވާއަކާ 
ގުޅިގެން 

ސެކިއުރިޓީ 
އުރަތައް ކެނޑޭނެ 

 ލަތްތައް ހާ

އަންނަނިވި  ، ސެކިއުރިޓީ އުރަތައްވޯޓުލީ މީހުންގެ ވޯޓު ކަރުދާސް ބަންދުކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ .50
 .ލަތްތަކުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑަިއ އަލުން ުގނިދާނެއެވެހާ

ފައިވާ އެ މަރުކަޒެއްގެ ވަގުީތ ނަތީާޖ ހެދުމުގައި އެއްވެްސ ވައިވޯޓުލާ މަރުކަޒަކުްނ ފޮނު (1)
 .މައްސަލައެއް ހުރިކަްނ އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަނަށް ފާހަގަވުން

ރާތަކުން ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއްގެ ނަތީޖާއާ ބެހޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެްނ އެއްވެސް ފަ (2)
އެ ކަމަީކ ތަޙުޤީޤުކުރަން ޖެހޭވަރުެގ ހެިކ ހުިރ ޝަކުވާއެއް ަކމުގައި އިލެކްޝަންްސ 

 .ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެ ތަޙުޤީޤެއްގެ ބޭނުމަށް

އުރަ ކެނޑުަމށް ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ވޯޓުކަރުދާސް ބަންދުކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ ސެކިއުރިޓީ  (3)
 .ގެ މައްޗަށް އަމުރެއް ނެރުންނުއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަ
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ވޯޓުގެ ޞައްޙަކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭކަމަށް އިލެކްޝަންްސ ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ  (4)
 ލަތެއް މެދުވެރިވުން.ހާ މިނޫންވެސް ެއހެނިހެން 

ވޯޓުކަރުދާސް 
ބަންދުކޮށްފައިވާ 

ޚާއްޞަ ސެކިއުރިޓީ 
 އުރަތައް

ކެނޑުމުގައި 
 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

ވޯޓުލީ މީހުންެގ ވޯޓުކަރުދާސް ބަންދުކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ ސެކިއުރިޓީ އުރަތައް  )ހ( .51
ކަނޑަންވާނީ، އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓުން ނުވަތަ ކެންޑިޭޑޓުންގެ މަންދޫބުންގެ 

ކުރެވޭ ނު ގޮތުން ޢައްޔަކުރާ ބައެކެވެ. މި ނުއިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަނުން ޢައްޔަ ،ހާޒިރުގައި
މީހުން، އެއްވެސް ކެްނޑިޑޭޓެއްގެ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެްއ 
ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި ވޯޓު ގުނުމުގެ މަސައްކަތުގައި، އިންިތޚާބާބެހޭ ގޮތުން ލިބޭ 

ތަކަށް ހާމަކޮށްގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ފިޔަވައި އެހެން ަފރާ ،އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް
ނުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް ހާމަކުަރން ޖެހިެގން ާހމަކުާރ 

 މާއްދާއިން ިއސްތިސްނާ ވާނެއެވެ. ހާމަކުރުން މި 

ލަތްތަކުގައި ސެކިއުރިޓީ އުރަ ހާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ  50މި ގަވާއިދުގެ  )ށ(  
)ތިނެއް(  3އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އެ އުރަ ެކނޑުމުގެ  ،ކަނޑާނަމަ
 ،ނުވަތަ ސިޓީއަކުން އަކުން،.އެސް.އެމް.ނުވަތަ ެއސް ލަކުން،އީމެއި  ،ކުރިން ގެގަޑިއިރު

ނުވަތަ ފެކްސް މެެސޖަކުން، ސެކިއުރިީޓ އުރަ ކެނޑުމަްށ ހަަމޖެިހފައިވާ ވަގުތާއި ތަްނ 
 އަންގަންވާނެއެވެ.

ލަތްތަކުގައި ސެކިއުރިޓީ އުރަ ހާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ  50މި ގަވާއިދުގެ  )ނ(  
އެަކމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ތަނަކަށް، ވަނުމުގެ ހުއްދަ އެ އިންތިޚާބުގެ  ،ކަނޑާނަމަ

ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކަށް އިލެކްޝަންސް 
 ނެއެވެ.ކޮމިޝަނުން ދޭންވާ

ވޯޓުލީ މީހުންގެ ވޯޓުކަރުދާސް ބަންދުކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ ސެކިއުރިޓީ އުރަތައް ކަނޑަިއ  )ރ(  
 ،ވޯޓުކަރުދާސް އަލުން ގުނުމުގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓެއް ލިޔެ

އަންނަނިވި ހުރިާހ މަޢުލޫމާތެއް ިހމަނައި، ެއ ަމސައްކަތާ ހަވާުލވެހުރި އެންެމ އިްސ 
    ، ހަކާއި، ެއ ރިޕޯޓު ލިޔުނު މީހަކާއި، އެ ރިޕޯޓު ޗެކުކުރި މީހަުކ ސޮއިކުރުމަށްފަހުމީ

 .އެ ރިޕޯޓު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 .ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ ަނންބަރު (1)

 .ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކެނޑި ތާރީޚާއި ވަގުތު (2)

 .ގަޑިއާއި ނިންމި ގަޑި ސެކިއުރިޓީ އުރައިގައި ހުރި ވޯޓުކަރުދާސްތައް ގުނަން ފެށި (3)

 ސެކިއުރިޓީ އުރަ އަލުން ބަންދުކުރެވުނު ގަޑި. (4)

ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކެނޑުމުެގ ަމސައްކަތްކުރުމަށް ޢައްޔަނު ކޮށްފައިވާ މީހުންެގ  (5)
 .ނަމާއި، އެޑްރެހާއި، އެ މީހުންގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު
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ނުވަަތ ، ތް ބެުލމަށް އެއްވެްސ ކެންިޑޑޭޓަކުސެކިއުރިޓީ އުރަ ކެނުޑމުގެ މަސައްކަ (6)
ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ފަރާތުން މަންދޫބަކު ހާޒިރުވިަނމަ، އެ މީހެއްގެ ނަމާިއ، އެޑްރެހާއި، 

 .އެ މީހެއްގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުެގ ނަންބަރު

 .ސެކިއުރިޓީ އުރައިގައި ހުރި ޞައްޙަ ވޯޓުކަރުދާހުގެ އަދަދު (7)

 .ރައިގައި ހުރި ބާޠިލު ވޯޓުކަރުދާހުގެ އަދަދުސެކިއުރިޓީ އު (8)

 ކޮންމެ ކެންިޑޑޭޓަކަށް ލިބިފައިވާ ވޯޓުގެ އަދަދު. (9)

 ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކެނޑި ސަބަބާއި، ކަނޑަްނ އެންގި ފަރާތުގެ މަުޢލޫމާތު. (10)

މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ތައްޔާރުކުރާ ރިޕޯޓު ހޯދުމަށް، އެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރި  )ބ(  
ސް ކެންޑިޑޭޓަކު، ނުވަތަ އެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުްނ އެއްވެ

އެ ފަރާތަކަށް  ،އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަުނން ،ެއ ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީއެއް ،އެދިއްޖެނަމަ
 ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކަނޑައި އަލުްނ ގުނުމުެގ ަމސައްކަތްކުރާ އެއްވެސް ީމހެއްެގ  )ޅ(  
އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.  ،ތިވާކަހަލަ އެއްވެސް ޢަމަލެއްމަސައްކަތަށް ދަ

          ނުވަތަ އެއްޗެއްގަިއ  ،އަދި މި މަސައްކަތުގަިއ ބޭނުންކުރާ އެއްވެްސ ލިޔުމެއް 
ވާލުވެގެްނ ތިިބ މީހުްނ ފިޔަވަިއ އެހެްނ ފަރާތަކުން އަތްލައިގެްނ ހައެ ަމސައްކަތާ 

 ނުވާނެއެވެ.

އިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވޯޓުލީ މީހުންގެ ވޯޓުކަރުދާސް ބަންދުކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ މި ގަވާއިދުގަ )ކ(  
ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކެނޑުމުގެ ބޭނުްނ ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، ވޯޓުލީ މީހުންެގ 

ފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ކޮށްވޯޓުކަރުދާސްތައް، އެ ވޯޓުކަރުދާސްތައް ބަންދުކުރުމަށް ޚާއްޞަ
 ނެއެވެ.އުރައިގައި އަލުން ބަންދުކުރަންވާ

އިންތިޚާބަށް 
ޚާއްޞަ ބޭންކް 

 އެކައުންޓް

ނުވަތަ ގަވާއިދުގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ، ކޮންެމ  ގައިޤާނޫނު ޞައެ އިންތިޚާބެއްގެ ޚާއް .52
ގުޅޭ އެންމެހަިއ ޚަރަދުތައް ކުރުމަށްޓަކައި އެކަމަށް ޚާއްޞަކުރާ  ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އިންތިޚާބާ

ކޮްނެމ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ަނމުގައި  ،ންގާ ބޭންކެއްގައިއެކައުންޓެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހި
 ހުޅުވަންވާނެއެވެ.

އިންތިޚާބާ ގުޅޭ 
މާލީ ކަންކަމާބެހޭ 

މަޢުލޫމާތު 
އިލެކްޝަންސް 
ކޮމިޝަނަށް 

 ހުށަހެޅުން 

އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނާިއ ސިޔާީސ ޕާޓީތަކުން އިްނތިޚާބާ ގުޅިގެން ކުާރ  )ހ( .53
 އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަނުން އަންާގ ގޮތެއްގެ  ،ދުތައް ދުވަހުން ދުވަހަށްއެންމެހައި ޚަރަ

 ލު ސީފުމަތިން ބަލަހައްޓަމުްނ ގެންދަންވާނެއެވެ. ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރާ ަޚރަދުތަކުގެ ތަ
އެ ިއންތިޚާބެއްގައި އިލެކްޝަންސް ކޮިމޝަނުން ކަނޑައަާޅ  ،ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާނީ
 ޓެމްޕްލެޓާ އެއްގޮތަށެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްަސލައަކާ ގުޅިގެން ެއ ކޮމިޝަނުން އެހެްނ  )ށ(  
ހިނދަކު، ނުވަތަ ކޯޓަކުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައަާކ  ހައިނުވާ ފައިޅައިގޮތަކަށް ކަނޑައަ



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްދިވެހި              R-48/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު:             125 އަދަދު:         49 ލިއުމް: ވޮ

 

25 

 

ިހނދަކު، އިންތިޚާބާ ގުޭޅ  ހައިނުވާ ފައިޅައިގުޅިގެން ކޯޓަކުން އެހެްނ ގޮތަކަށް ކަނޑައަ 
އެ އިންތިޚާބެއްގެ ރަސްީމ ނަތީާޖ  ،ިހސާބުތަކުގެ ރެކޯޑުތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައްމާލީ 
)ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.  6ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ނުއިޢުލާ

އަދި މިއިން ލިޔެކިޔުމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އަންގައިފިނަމަ، 
ކީ ކެންޑިޑޭޓަށާއި އެ ކެންޑިޑޭޓުގެ ރަސްމީ ިއންތިޚާބީ އޭޖެންޓުގެ މައްޗަށް އެކަން ކުރުމަ

 ަކމެކެވެ. ލާޒިމު

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން 
ހުށަހެޅޭ 

ރިޝްވަތުގެ 
 މައްސަލަތައް ބެލުން 

 ،ޤީޤު ކުރާނީޙުއިންތިޚާބުތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ ރިޝްވަތާބެހޭ މައްސަލަތައް ބަަލއި ތަ (ހ) .54
ޤީޤުކޮށް، ޝަރީޢަތަށް ޙުން ކޮމިޝަނުންނެވެ. އަދި އެ މަްއސަލަ ތަކޮރަޕްޝަ-އެންޓި

             ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ފޮނުވުމުގެ އިޚްތިޔާރުވެސް 
 އެ މުއައްސަސާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް  -މަތިްނ އެންޓި މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ )ށ(  
ށަހެޅޭ މަްއސަލަ ިނމުުމން، ަކމާބެހޭ ރިޕޯޓު އިލެކްަޝންސް ޮކމިޝަނަށް ހު

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

އިންތިޚާބާބެހޭ 
ރިޕޯޓު 

 ތައްޔާރުކުރުން 

)ނުވަދިހަ( ދުަވހުގެ ތެރޭގައި އިލެކްޝަންްސ  90އެ އިންތިޚާބު ބާއްވާތާ  ،އިންތިޚާބާބެހޭ ރިޕޯޓެއް .55
 ވާނެއެވެ. ކުރަންންމުއާކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށް 

އިންތިޚާބުގެ 
މަސައްކަތުގައި 

ރަކާތްތެރިވާ ހަ
ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ 

 މިންގަނޑު 

 ،ދާއިމީ މުވައްޒަފުންނާއިމުވައްޒަފުންނާއި، ގެ އިދާރާގެ ވަގުތީ ނުއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަ .56
އުރޯތަކުގެ ބި ،ކޮށްފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއިނު އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ޢައްޔަ

މެންބަރުންނާއި، ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންނާއި، ވޯޓުލާ މަރުަކޒުތަކުގައި ަމސައްކަތްކުރުމަށް ކޮމިޝަނުްނ 
، ކުންވާލުކުެރވޭ އެހެނިހެން ފަރާތްތަހަކަނޑައަޅާ އޮފިޝަލުންނާއި، އިންތިޚާބާ ގުޭޅ ަމސައްކަތް 

 ސުލޫކީ މިންގަނޑަްށ ތަބާވާން މީުހންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގަިއ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ  އެ
 .ވާނެއެވެ

 2008/11ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުޖމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާިއ، ޤާނޫުނ ނަންބަރު  (1)
ިމ ގަވާއިދާއި، ެއ އިްނތިޚާބަކާ ބެހޭ ޚާއްޞަ  ،)އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( އާއި

ޚާބު ހިންގުމަށް އިންތި، ފައިވާ ގަވާއިދާއިދައިއެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަ ،ޤާނޫނާއި
މީހަކާ  މަތިން އެ ލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެސޫ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އު

 .ވާލުކުރެވޭ މަސްއޫލިއްޔަތު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުންހަ

ވޯޓުދޭ މީހުންނާއި ެކންޑިޑޭޓުންނާިއ ކެންިޑޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނާއި އޮބްޒާވަރުންނާިއ  (2)
ތަކަށް، ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިފައިާވ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް މޮނިޓަރުންނާއި ސިާޔސީ ޕާޓީ

 .ލިބިދާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުން

ތެދުވެރިކަމާއި  ،ވާލުކުރާ މަސަްއކަތްހައިންތިޚާބުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން  (3)
 .އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ކުރުން

 . ތަބާނުވުންއިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތުގައި އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒަކަށް (4)
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ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ  ،އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތުގައި ވަކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް (5)
 .ނުކުރާ ފަރާތަކަށް ބުރަނުވުން ފަރާތަކަށް، ނުވަތަ ތާއީދު

ރަކާތްތެރިވާ ހަވާލުާވ ވަގުތުްނ ފެށިގެން އިންތިާޚބުގައި ހައިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތާ  (6)
 .ކަށް ނުޖެހި ތިބޭ ބައެއްކަމުގައި ވުންފަރާތްތަކަކީ ވަކިފަރާތަ

ދެފުށް ފެންނަ  ،އިންސާފުވެރި ،މިނިވަން ،އިންތިޚާބަކީ ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެފައިވާ (7)
 އެކަމަށް ބާރުއެޅުން. ،އިންތިޚާބަކަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތްކޮށް

ޤާނޫނާއި 
ގަވާއިދުގައި 

ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ 
 ކަމެއް ދިމާވުން 

ޤާނޫނުތަކާއި، އެ ޤާނޫނުތަކުެގ  ޞަ ޢާންމު ޤާނޫނާއި، އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޚާއްއިންތިޚާބުތަކާބެހޭ .57
މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެަނމަ،  ކުގައްޔާއި،ދަށުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތަ

 ކަމެއްގައި ޢަމަލުކުރާެނ ގޮތެއް ކަނޑައަާޅނީ އިލެކްޝަންސް ޮކިމޝަނުންނެވެ. އެ

ށް ގަވާއިދަ
 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

ޝާއިޢުކުރާ މި ގަވާއިދު މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މދިވެހި ސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުގައި  .58
 ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

އިންތިޚާބު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަީނ، ޤާނޫނުއަާސސީއާއި، ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން " )ހ( .59 މާނަކުރުން 
 ން ހިންގަިއ ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ެއންމެހައި އިންތިޚާބުތަކަށެވެ.އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނު

ފޮށި ވޯޓުލާ މަރުކަުޒ" ކަމުގަިއ ބުނެފައި އެވަނީ، އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ވޯޓު"
ފައިވާ ކޮންމެ ތަނަކަށެވެ. ވޯޓުނަގައި ވޯޓުގުނުމުގެ ކަންތައްތައް ހިންގާނީ ވެްސ ޓައިބަހައް

 .މި ަމޒުކަޒުގައެވެ

ރަށު/އަތޮޅު/ސިޓީތަކުން އިންތިޚާބުގެ  ،އިންޓު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ"ފޯކަލް ޕޮ
 ކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.ނުއްޔަޢަކުރުމަށްޓަކައި އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަނުން  މަސައްކަތް

 ރަށު/އަތޮޅު/ސިޓީތަކުން އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތް ،"ކޮމިޓީ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ
 ކުރާ ކޮމިޓީތަކަށެވެ.ނުއްޔަޢަސް ކޮމިޝަނުްނ ޓަކައި އިލެކްޝަން ކުރުމަށް

ވޯޓުކަރުދާހުގައި ފާހަގަޖެހުމަށް ހުްނނަްނ  ،ވޯޓިންގ ބޫތު" ކަމުގަިއ ބުނެފައި އެވަނީ"
 .ޑަށެވެނކަނޑައަޅައިފައިވާ ކޮށިގަ

 2008/11އޮބްޒާވަރުން" ކަމުގަިއ ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ަނންބަރު "
( އާިއ ިމ ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ )އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުްނ ެއ އިންތިޚާބެއް އޮބްޒާވްކުރުމަްށ ހުއްދަ ދީފައިާވ 
 .ފަރާތްތަކަށެވެ

)އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ  2008/11ވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު އެ މޮނިޓަރުން" ަކމުގައި ބުނެފައި"
ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުނަގާ ޢާންމު ޤާނޫނު( އާއި މި ގަވާއިދުގައި 

އި ވޯޓުގުނާ މަރުކަޒުތަކުގައި ވޯޓުލުމުގެ ކަންތައްތައް އްޔާދުވަހު ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދުތަކުގަ
 .ކަވަރުކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުއްދަ ދީފައިވާ މީޑިއާެގ ފަރާތްތަކަށެވެ 
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ވަނީ، ސިާޔސީ ޕާޓީތައް ހިންގައި އެނެފައި ޕާޓީ" ނުވަތަ "ސިޔާީސ ޕާޓީ" ކަމުގައި ބު"
ބެލެހެއްޓުމާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރާ ޤާނޫނާއި ގަވާިއދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ 
މަތިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައި ަރޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ސިާޔީސ 

 .ޕާޓީއަކަށެވެ

އެވަނީ،   މީހުން" ަކމުގައި ބުނެފައިވޯޓުނެގުމާބެހޭ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަން ތިބޭ"
އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގަިއ ވޯޓުނެގުމާއި، ވޯޓުުގނުމާބެހޭ އެްނމެހަިއ 

ގެ މުވައްަޒފުން ނުވަތަ އެކަމަްށ ނުކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ތިބޭ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަ
 .ކޮށްފައި ތިބޭ މީހުންނަށެވެނު ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަ

ރައްޔިތެއްކަން  ން އަންގައިޭދ ރަސްީމ ލިޔުްނ" ަކމުގަިއ ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިކާކުކަ"
ދިވެހި ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާ  ،އަންގައިދޭ ކާޑާއި، ދިވެހި ޕާސްޕޯޓާއި، ޕާސްޕާޓު ކާޑާއި

އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިަސންްސ ކާޑުެގ ތެރެއިން ެއ ލިޔުމެއްގެ މުއްދަތު 
ނަންބަުރ  ގެރައްޔިތެއްކަން އަންަގއިދޭ ކާޑު ދި އެ ލިޔުމެއްގައި ދިވެހިއަ، ހަމަވެފައިނުވާ

 .އެނގެން އޮންނަ ފޮޓޯޖެިހ ލިޔުންތަކަށެވެ

 .ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮފިސަރު" ކަމުގަިއ ބުނެފައި އެވަނީ، ވޯޓު ފޮށީގެ ވެރިޔާއަށެވެ"

 ،ންަކމާއިއިންތިޚާބާ ުގޭޅ އިދާރީ ކަ، ފޯކަލް ޕޮއިންޓު" ކަމުގަިއ ބުނެފައި އެވަނީ "
މަސައްކަތްތައް އެ ރަށެއްގައި ނުވަތަ ެއހެނިހެން ވާލުކުރާ ހައިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން 

 .އަތޮޅު/ސިޓީގައި ކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުްނ ކަނޑައަާޅ ފަރާތަށެވެ 

އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ" ަކމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، އިންތިޚާބާ ގުޭޅ "
 .އިމުކޮށްފައިވާ ޔުނިޓްތަކަށެވެޤާއިގަތުމަށް ޝަކުވާ ބަލަ

ބަންުދ  ،ދުަވސް ގުނާނީ  ،މި ގަވާއިދުގަިއ ބުނެފައިވާ އިންތިޚާބާބެހޭ ކަންކަމުގައި )ށ(  
 .ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެންނެވެ

ހިނދަކު،  ހައިމި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ )ނ(  
ގެނެސްފައިވާ ލަފުޒުތައް ނުވަތަ ޢިބާރާތްތައް، އެ ލަފުޒުތައް ނުވަަތ މުފްރަދުކޮށް 

ޢިބާރާތްތަކުގެ ޖަމްޢު މާނައިގައި އަދި ޖަމްޢުކޮށް ގެނެސްފައިާވ ލަފުޒުތައް ނުވަތަ 
ޢިބާރާތްތައް އެ ލަފުޒުތަކުގެ ނުވަަތ ޢިބާރާތްތަކުގެ މުފްރަދު މާނައިގަިއ 

 .ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ

 މާއްދާއެވެ.)ފަސްދޮޅަސް(  60 ،ގަވާއިދުގައި ހިމެެނނީ މި .60 މާއްދާތަކުގެ އަދަދު 

______________________________ 
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 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 
 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

  

 ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު ވަނަ  1 އަށް (ގަވާއިދު އާންމު އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ) R/2020-48 ނަންބަރު  ގަވާއިދު
 ގަވާއިދު 

 

 .ތައް ގެނައުން)އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ އާންމު ގަވާއިދު( އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙު R-48/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު 

  އިތުރުކުރުން.)ދޭއް( އަކުރު  2ގޮތަށް ނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވިވަ 53ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .1

އިންތިޚާބާ ގުޅޭ 

ކަންކަމާބެހޭ  މާލ  

މަޢުލޫމާތު 

އިލެކްޝަންސް 

ކޮމިޝަނަށް 

 ހުށަހެޅުން 

ވަނަ މާއްދާގަިއ  73( ގެ )އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު 2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ނ( .53

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް، އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކޮްނމެ ކެްނޑިޑޭޓަކު ުހށަހަޅާ މާލ  ބަޔާނަކ  

ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއެއްގައި ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރަކު އޮޑިޓްކޮށް، 

މި ގަވާއިދުެގ  ،ންވާނ ސޮއިކޮށްފައިވާ މާލ  ބަޔާނަކަށް ވާންވާނެއެވެ. މާލ  ބަޔާން ހުށަހަޅަ

 ގައިވާ ފޯމެޓާ އެއްގޮތަށެވެ. 1ޖަދުވަލު 

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް، ހުށަހަޅާ މާލ  ބަޔާްނތައް އޮޑިޓްކުރުމުގަިއ  )ރ(  

އާންމުކޮށް ބަާލ ކަންކަންމުެގ އިތުރުން، ެއ ކެންޑިޑޭޓަުކ އިންތިޚާބުގައި މާލ  ކަންކަްނ 

ކޮށްފައިވަނ  އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅުންހުިރ އިސާ ހޯދައި، ފައިާސ ޚަރަދުބަލަހައްޓައި، ފަ

މާލ  ބަޔާން އޮޑިޓްކުރާ އޮޑިޓަރު ބަލަންވާނެއެވެ. އެގޮތުން،  ،ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތަށްކަން

 ކުރަންވާނެއެވެ. އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް

ވަަނ  67ގެ )އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު(  2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރު  (1)

އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ގޮތުން ލިބޭ އެހ ގެ ފައިސާ  ،މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް

 ކެންޑިޑޭޓުގެ ަނމުގައި ުހުޅވައިފައިވުން. ،ޖަމާކުރުމަށް ވަިކ ޚާއްޞަ އެކައުންޓެއް

ވަަނ  68)އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( ގެ  2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2)

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ެކންޑިޑޭޓަކަްށ ، އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށްމާއްދާގެ )ހ( ގަ
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         ލިބޭ މާލ  އެހ  ބަލައިގަނެފައިވަނ  ަހމައެކަނި ެއ ކެްނޑިޭޑޓަކު ނުވަަތ 

 އެ ކެންޑިޑޭޓުގެ ރަްސމ  އިންތިޚާބ  އޭެޖންޓްކަމުގައި ވުން.

ވަަނ  68ނު( ގެ )އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫ 2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3)

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކެންޑިޑޭޓަުކ  ،މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް

ކުރާ އެންމެހައި ޚަރަދުތަކަށް ފައިސާ ދައްކައިފައިވަނ  ނުވަތަ އަުގ 

         ދައްކައިކައިފައިވަނ  ނުވަތަ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނ  އެ ކެންޑިޭޑޓު ނުވަތަ 

 ކަމުގައި ުވން. އިންތިޚާބ  އޭެޖންޓް އެ ކެންޑިޑޭޓުގެ ރަްސމ 

ވަަނ  69)އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( ގެ  2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 4)

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކުރާ ޚަރަދުތަކުގެ އެންެމ  ،މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް

ރާއެއްގަިއ މަތ  އަދަދަކ ، އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ކުރިމަތިލައިފައިވާ އިންތިޚާބ  ދާއި

ދެހާސް( ރުފިޔާގެ )  -/2,000ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ކޮންމެ މ ހަކަށް 

ކުރުމުްނ ނުކުންނަ ފައިސާގެ އަދަދަށްވުރެ އިތުރު ނުވާެނ މަގުން ހިސާބު

 ވުން. އަދަދަކަށް

ވަަނ  72)އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( ގެ  2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 5)

އަމިއްލަ ފަރުދަކު ދޭ އެހ ގެ އެންެމ ، ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށްމާއްދާގެ )ށ( 

ލައިފައިވާ އިންތިޚާބ  ދާއިރާއެއްގަިއ ދަކ ، އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ކުރިމަތިމަތ  އަދަ

)ދެހާސް( ރުފިޔާެގ  -/2,000ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ކޮްނމެ މ ހަކަށް 

)ސުެމއް ޕޮއިންްޓ  %0.5ދަދުގެ މަގުން ިހސާބު ކުރުމުން ނުކުންނަ ފައިސާގެ އަ

ފަހެއް އިންސައްތަ( އަށްވުރެ އިތުރުނޫން އަދަދަކަށް ވުން. އަދި ޤާނޫނ  

ލައިފައިވާ ދަކ ، އެ ކެންިޑޑޭޓަކު ކުރިަމތިޝަޚްޞުން ދޭ އެހ ގެ އެންމެ މަތ  އަދަ

އިންތިޚާބ  ދާއިރާއެއްގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންާވ ކޮްނމެ މ ހަކަްށ 

ކުރުމުން ނުކުންަނ ފައިސާެގ ދެހާސް( ރުފިޔާގެ މަގުން ހިސާބު) -/2,000

 )ދޭއް އިންސައްތަ( އަށްވުރެ އިތުރުނޫން އަދަދަކަށް ވުން. %2އަދަދުގެ 

ވަަނ  73)އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( ގެ  2008/11ނޫނު ނަންބަރު ( ޤ6ާ)

ހިމަނަންޖެޭހ  މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް، މާލ  ބަޔާނުގައި 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމަނައިފައިވުން.

އިންތިޚާބާ ުގޅިގެްނ ކެންޑިޭޑުޓ  ،ފައިސާއާއި މުދާ ހިމެނޭގޮތަށް 6.1

 ؛ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ ތަފުސ ލު
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ޚަރަދުތަްއ  އިންތިޚާބުގައި ކެންޑިޑޭޓަށް ތާއ ދު ހޯދުމަށްޓަކައި ކޮށްފައިވާ 6.2

 ؛ގެ ތަފުސ ލުވަކިން އެނގޭގޮތަށް އެ ޚަރަދުތަކު

 ؛ގޮތުގެ ތަފުސ ލުފައިސާ ހޯދިކުރުމަށްޓަކައި އިންތިޚާބަށް ޚަރަދު 6.3

ކުރުމަށްޓަކައި ނުވަަތ ބާ ގުޅިގެން ކެންޑިޑޭޓަކު ޚަރަދުއިންތިޚާ 6.4

         ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ފައިސާއާއި ތަކެތި ދިން ފަރާތްތަކާިއ 

 ؛އެ ފަރާތްތަކުން ދިން މިންވަރުގެ ތަފުސ ލު

އުންޓުން ކޮށްފައިވާ އެންމެހައި މުޢާމަލާތްތައް އަންގަިއދޭ ބޭންކް އެކަ 6.5

 ބޭންކް އެކައުންޓުގެ ސްޓޭޓްމަންޓް.

ވަަނ  73)އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( ގެ  2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރު  (7)

ޗަކ  މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތާއި ތަކެއް

ޢުލޫމާތަކާ ުގޭޅ ދިނުމަށްޓަކައި އެ މަކަމަށް އަންގައިއި ތަކެތިޞައްޙަ މަޢުލޫމާތާ

މިފަދަ އެންމެހަިއ ލިޔެކިޔުމާިއ  އި،ބިލާ، އާއިއިންވޮއިސް، އިފައިސާގެ ރަސ ދާ

 ތަކެތި ހުށަހަޅައިފައިވުން.

ކުރުމުގައި، މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ންޑިޑޭޓުންގެ މާލ  ބަޔާން އޮޑިޓްކެ )ބ(  

ނުވާ ގައިވާ ގައިޑްލައިނަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި 2ޖަދުވަލު ކަމަށާއި މި ގަވާއިދުގެ ކަން

އަޅައިދިނުމަށް އެދި ކަމާބެޭހ އިދާރާއަށް އިލެކްޝަންްސ އޮޑިޓަރުންނާމެދު ފިޔަވަޅު

 ކޮމިޝަނުން ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

އް ޗެކްކުރުމުގަިއ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މާލ  ބަާޔންތަ )ޅ(  

 ،ގައިވާ 3މި ގަވާއިދުގެ ަޖދުވަލު  ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޢަމަލުކުރާނ 

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުންެގ މާލ  ބަޔާންތަްއ ބަލައިގަތުމާއި ޗެކްކުރުމުގަިއ 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ސްޓޭންޑަރްޑ އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސ ޖަރއަށެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ކުރުމަށްފަހު ބަޔާންތައް ޗެކްޅ( ގެ ދަށުން މާލ މި މާއްދާގެ ) )ކ(  

 ،ގައިވާ ފޯމެޓަށް ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ. މި ރިޕޯޓާއެކު 5

 ގައިވާ ޗެކްލިސްުޓ ވެސް ފުރިހަަމ ކުރަންވާނެއެވެ. 4ޖަދުވަލު 

)ފަހެއް( ޖަދުވަލު އިތުރުކުރުން. 5ގޮތަށް ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި .2



 ހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްދިވެ              R-53/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު:             139 އަދަދު:         49 ލިއުމް: ވޮ

 

4 

 

 1ޖަދުވަލު 

 
` 

 ކެންޑިޑޭޓުގެ މާލ  ބަޔާން 

 )އިންތިޚާބުގެ ނަން(

ެގ އިޤްރާރު ޓުެކންޑިޑޭުޓެގ ރަސްމ  އިްނތިޚާބ  އޭެޖން  ޓާއި ކެންޑިޑޭ   

 

ޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަްނ )ކެން ...........................................................................އަހުރެމެން

)ރަސްމ  އިންތިޚާބ   ...........................................................................އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު( އަދި 

)އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު  2008/11އޭޖެންޓުގެ ނަމާއި ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު(، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ  43ވަނަ މާއްދާއާއި ރައްޔިތުންގެ މަިޖލ ހުގެ އިންިތޚާބުގެ ގަވާއިދުގެ  73ޤާނޫނު( ގެ 

ލޫމާުތ އެ ބަޔާނާއެކު އެޓޭޗްކޮށްފައިވާ ނޯޓުތަކުގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކ  ޞައްޙަ ތެދު މަޢު، މަތިން ިމ ހުށަހަާޅ މާލ  ބަޔާނާއި

 ކަމުގައި އިޤްރާރުވެ ސޮއިކުރަމެވެ.

..................................................:ޚުތާރ   

       

ގެ ސޮއި:             ޓުގެ ސޮއި:                           ރަްސމ  އިންތިޚާބ  އޭޖެންޓުކެންޑިޑޭ  

ެގ ނަން:ޓުތިޚާބ  އޭޖެންގެ ނަން:                            ރަސްމ  އިންޓުކެންޑިޑޭ  

 ކުރިމަތިލ  ދާއިރާ:
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c 

 ކެންޑިޑޭޓުގެ މާލ  ބަޔާން 

 ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަން: އޭޖެންޓުގެ ނަން:

 ދާއިމ  އެޑްރެސް: ދާއިމ  އެޑްރެސް:

ނަންބަރު: ގެކާޑުދ.ރ.އ.  ނަންބަރު: ގެކާޑު ދ.ރ.އ.   

 އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލި ގޮތް: ފޯނު ނަންބަރު:

 ޕާޓ ގެ ފަރާތުން 

 އަމިއްލަގޮތުން

ކުރިމަތިލ  ޕާޓ ގެ ފަރާތުން ނަމަ، ިނސްބަތްވާ ސިޔާސ   ކުރިމަތިލި ދާއިރާ:
 ޕާޓ :

 

 މާލ  ބަޔާނުގެ ތަފުސ ލު 
 

 

 އެހ ގެ ގޮތުގައި ލިބުނު  ފައިސާ 
 ލާރި  ރުފިޔާ

(1ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ އަތުން ނަގުދު ފައިސާއިން ލިބުނު )ނޯޓު     

(2ކުން ނަގުދު ފައިސާއިން ލިބުނު )ނޯޓު ތަޞްއެކިއެކި ޤާނޫނ  ޝަޚު    

(3ނަގުދު ފައިސާއިްނ ލިބުނު )ނޯޓު ން ނިސްބަތްވާ ސިޔާސ  ޕާޓ     

   (A) ލަ މުނަގުދު ފައިސާއިން ލިބުނު އެހ ގެ ޖު   

(4ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ އަތުން ތަކެތ ގެ ގޮތުގައި ލިބުނު )ނޯޓު     

(5ތުގައި ލިބުނު )ނޯޓު ތަކުން ތަކެތ ގެ ގޮޞްއެކިއެކި ޤާނޫނ  ޝަޚު    

(6ތަކެތ ގެ ގޮތުގައި ލިބުނު )ނޯޓު ން ނިސްބަތްވާ ސިޔާސ  ޕާޓ     

   (B) ަލ މުތަކެތ ގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އެހ ގެ ޖު  

   (A+B)  ުލަ މުއެހ ގެ ގޮތުގައި ލިބުުނ ޖ  
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ގެ އަމިއްލަ ފައިސާއާއި ލޯނު ޓުކެންޑިޑޭ ފައިސާ   
 ލާރި ރުފިޔާ 

(7 ޓުމިއްަލ ފައިސާ )ނޯގެ އަޓުކެންޑިޑޭ    

(8 ޓުލޯނުގެ ގޮތުގައި ހޯދި ފައިސާ )ނޯ    

  (C) ަލ މުގެ އަމިއްލަ ފައިސާއާިއ ލޯނުގެ ޖުޓުކެންޑިޑޭ  

 

 އަމިއްލަ ތަކެތި  ފައިސާ 
 ލާރި ރުފިޔާ 

(9 ޓުގެ އަމިއްަލ ތަކެތި )ނޯޓުކެންޑިޑޭ    

  (D) ލަ އަުގ މުއަމިއްލަ ތަކެތ ގެ ޖު  

 

ހުރި ދަރަނި  މުނުއިރު އަދާނުކުރެވި ކެމްޕެއިން ނި ފައިސާ   
 ލާރި ރުފިޔާ 

(10 ޓުަލ )ނޯމުތަކުގެ ޖުލުއަދާނުކުރެވި ހުރި ބ    

(8 ޓުއަދާކުރަންޖެހޭ ލޯނުގެ ބާކ  )ނޯ    

  (E) ަލ މުހުރި ދަރަނ ގެ ޖު ވިއަދާނުކުރެ  

 

 ފައިސާ 
ތަފުސ ލު ގެ ޓު ބޭންކް އެކައުން  

 ލާރި ރުފިޔާ 

ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަާމކުރިކުރި ކުރި/ޚާއްޞަންޓް ހުޅުވުމަށް ޖަމާއެކައު    

  (A)  ނަގުދު ފައިސާއިން ލިބުނު އެހ 

 (C) ނު ގެ އަމިއްަލ ފައިސާއާއި ލޯޓުކެންޑިޑޭ  

  (F) ުލަމުޖ   
 

ތަފުސ ލު ގެ ޓު ބޭންކް އެކައުން ފައިސާ   
 ލާރި ރުފިޔާ 

(11 ޓުލަ )ނޯ މުކެންޑިޑޭޓަށް ތާއ ދު ހޯދުމަށްޓަކައި ޚަރަދުކުރި ފައިސާގެ ޖު    

(12 ޓުަލ )ނޯމުއިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކެންޑިޑޭޓް ޚަރަދުކުރި ފައިސާގެ ޖު    

(8 ޓުލޯނު އަދާކުރުމަށް ދެއްކި )ނޯ    

  (G) ުލަމުޖ   

 (F-G)ގެ ބާކ  ޓުއެކައުން  
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 ތައް ޓު ގެ މާލ  ބަޔާނާ ގުޅޭ ނޯ ޓު ންޑިޑޭ ކެ 
 

(1 ޓުނު )ނޯވަކިވަކި ފަރުދުންގެ އަތުން ނަގުދު ފައިސާއިން ލިބު  

 ތާރ ޚު  އެހ ދިން ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް  ފައިސާ 
 ލާރި ރުފިޔާ 

    

    

    

    

    

    

    

  ލަ މު ޖު  

 

(2ތަކުން ނަގުދު ފައިސާއިން ލިބުނު )ނޯޓު ޞްއެކިއެކި ޤާނޫނ  ޝަޚު   

 ތާރ ޚު  އެހ ދިން ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް  ފައިސާ 
 ލާރި  ރުފިޔާ 

    

    

    

    

    

    

    

  ލަ މު ޖު  
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(3ނަގުދު ފައިސާއިން ލިބުނު )ނޯޓު ން ނިސްބަތްވާ ސިޔާސ  ޕާޓ   

ދިން ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްެރސް  އެހ  ފައިސާ  ތާރ ޚު  
 ލާރި ރުފިޔާ 

    

    

    

    

    

    

    

  ލަ މު ޖު  

 

(4ތުގައި ލިބުނު )ނޯޓު ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ އަތުން ތަކެތ ގެ ގޮ  

ދިން ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްެރސް  އެހ  ފައިސާ  ތާރ ޚު  
 ލާރި ރުފިޔާ 

    

    

    

    

    

    

    

  ލަ މު ޖު  
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(5ތަކުން ތަކެތ ގެ ގޮތުގައި ލިބުނު )ނޯޓު ޞްއެކިއެކި ޤާނޫނ  ޝަޚު   

ދިން ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްެރސް  އެހ  ފައިސާ  ތާރ ޚު  
 ލާރި ރުފިޔާ 

    

    

    

    

    

    

  ލަ މު ޖު  
 

(6ތަކެތ ގެ ގޮތުގައި ލިބުނު )ނޯޓު ން ނިސްބަތްވާ ސިޔާސ  ޕާޓ   

ދިން ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްެރސް  އެހ  ފައިސާ  ތާރ ޚު  
 ލާރި ރުފިޔާ 

    

    

    

    

    

    

  ލަ މު ޖު  
 

(7 ޓު ގެ އަމިއްލަ ފައިސާ )ނޯޓުކެންޑިޑޭ  

 ތާރ ޚު  ނަމާއި އެޑްރެސް  ފައިސާ
 ލާރި ރުފިޔާ 

    

    

    

    

  ލަ މު ޖު  
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(9ނޯޓު ކެންޑިޑޭޓުގެ އަމިއްލަ ތަކެތި )  

 ތާރ ޚު  ނަމާއި އެޑްރެސް  ފައިސާ
 ލާރި ރުފިޔާ 

    

    

    

    

    

    

    

  ލަ މު ޖު  

 

 

 

 

 

 

(8 ޓު ލޯނުގެ ގޮތުގައި ހޯދި ފައިސާ )ނޯ  

 ތާރ ޚު  ނަމާއި އެޑްރެސް  ފައިސާ
 ލާރި ރުފިޔާ 

    

    

    

    

    

    

    

  ލަ މު ޖު  
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(10 ޓުލަ )ނޯ މު ތަކުގެ ޖު ލު އަދާނުކުރެވި ހުރި ބި   

  

ލުސ ފުތަ ފައިސާ  ތާރ ޚު  ފަރާތް  
 ލާރި ރުފިޔާ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   ލަ މު ޖު  
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(11 ޓުލަ )ނޯ މު ޓަކައި ޚަރަދުކުރި ފައިސާގެ ޖު ށް ދު ހޯދުމަ ކެންޑިޑޭޓަށް ތާއ    

     

ރ ޚު ތާ ފައިސާ ލިބުނު ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްެރސް  ބޭނުން ފައިސާ  

    ލާރި ރުފިޔާ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   ލަ މު ޖު  
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(12 ޓު ލަ )ނޯމު އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކެންޑިޑޭޓް ޚަރަދުކުރި ފައިސާގެ ޖު  

 ތާރ ޚު  ފައިސާ ލިބުނު ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްެރސް  ބޭނުން ފައިސާ
ޔާ ރުފި  ލާރި 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   ލަ މު ޖު  
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 )އިންތިޚާބުގެ ނަން(

 ކަންތައްތައް  އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން މާލ  ބަޔާން ހުށަހެޅުމުގައި ސަމާލުވާންވ  

ވަނަ  73 ،72، 71، 70، 69، 68، 67، 66)އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( ގެ  2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރު  .1

 މާއްދާއަށް އަހުލުވެރިވުން.

 މިގޮތުން އަންނަނިިވ ކަންކަމަށް ކޮްނމެ ކެްނޑިޑޭޓަކުވެސް ސަމާލުުވން. .2

އި ޚަރަދުތައް ކުރުމަށްޓަކައި އެކަމަށް ޚާއްޞަކުރާ އެކައުންޓެއް ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ އެންމެހަ )ހ(

 ކެންިޑޑޭޓުގެ ަނމުގައި ހުޅުުވން. ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ބޭންކެއްގައި

އިންތިޚާބާ  ،ޚާއްޞަ ކޮށްފައިވާ އެކައުންޓް މެދުވެރިކޮށް ކުރުމާއި ،އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކުރާ އެންމެހައި ޚަރަދެއް )ށ(

 ބޭ އެްނމެހައި ފައިސާގެ އެހ  އެ އެކައުންޓަށް ަޖމާކުރުްނ.ގުޅިގެން ލި

ހަމައެކަނި ކެްނޑިޑޭޓު ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓުގެ ރަސްމ  އިންތިޚާބ  އޭޖެްނުޓ  ،އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ލިބޭ މާލ  އެހ  )ނ(

 ބަލައިގަތުން.

ާރ ންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކެންިޑޑޭޓު ކުކެންޑިޑޭޓު ނުވަތަ ރަްސމ  އިންތިޚާބ  އޭެޖންޓު ފިޔަވައި އެހެން ފަާރތަކުން އި )ރ(

 ނުވަަތ ޚަރަދު ނުކުރުން.  ނުދެއްކުން،ނުވަތަ އަގު  ނުދެއްކުން،ޚަރަދުތަކަށް ފައިސާ 

ދެހާސް( ރުފިޔާގެ ( -/2,000އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ކުރިމަތިލާ ދާއިރާގެ ވޯޓުުލމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ޮކންމެ މ ހަކަށް  )ބ(

 ފައިސާގެ އަދަދަށްވުރެ އިތުރުނުވާ އަދަދަކަށް އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ޚަރަދު މަގުން ހިސާބުކުރުމުން ނުުކންނަ

 ކުރުން.

     ،ބިދޭސ ން ،ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ،ޤާނޫނ ގޮތުން ސިޔާސ  ޕާޓ ތަކަށް ދައުލަތުން ދޭ ފައިސާ ފިޔަަވއި )ޅ(

ބައިނަލްއަޤްވާމ   ،މާޢަތްތަކުންބިދޭސ  ޖަ  ،ބިދޭސ  ސަރުކާރުން ،ބިދޭސ  އިދާރާތަކުން ،ބިދޭސ  ފަރާތްތަކުން

ސަރުކާރުގެ ހިއްސާއެއް ހިމެނިެގންވާ އެއްެވްސ  ،ނަން ހާމަކުުރމަށް ބޭނުންނުވާ ފަރާތްތަކުން ،ޖަމާޢަތްތަކުން

ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ ތަނަކުން އެހ ގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ ނުވަތަ ތަކެތި ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ ކެްނޑިޑޭޓެއްެގ 

 ން މ ހަކުވިޔަސް ބޭނުްނ ނުކުރުން.ފަރާތުން އެހެ

ކުރުމަށް ފައިސާ ނުވަތަ ތަކެތި ހޯދުމުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އިންތިޚާބަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ނުވަތަ ބޭނުން )ކ(

ވަކި މ ހަކަށް ޚާއްަޞ  ،ބިރުނުދެއްކުން ،ނުފޫޒު ނުފޯރުވުން  ،އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ބާރެއް ބޭނުން ނުކުރުން

 ނުވަތަ ޒާތ  ފައިދާތަކެއް ހޯދައިދޭނެކަމަށް ހުށަނޭޅުން.އިމްތިޔާޒުތަކެއް 

   ވޯޓުުލމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ޮކންެމ މ ހަކަށް  ،އިންތިޚާބުގައި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވަކި ފަރުދަކު ދޭ ފައިސާ )އ(

                  )ދެހާސް( ރުފިޔާގެ މަގުން ހިސާބު ކުރުމުން ނުކުންނަ ފައިސާގެ އަދަދުގެ   -/2,000

 )ސުމެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް( އަށް ވުރެ އިތުރުނުވުން. %0.5

       ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ކޮންެމ  ،އިންތިޚާބުގައި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ޤާނޫނ  ޝަޚްޞަކު ދޭ ފައިސާ )ވ(

               ކުރުމުން ނުކުންނަ ފައިސާގެ އަދަދު)ދެހާސް( ރުފިޔާގެ މަގުން ހިސާބު  -/2,000މ ހަކަށް 

  )ދޭއް އިންސައްތަ( އަށް ވުރެ އިތުރުނުވުން. %2
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 ރިޔާސ  އިންތިޚާބު / ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ އިންތިޚާބު 

އޮޑިޓްކުރުމުގައި އޮޑިޓަރު ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ   ގެ މާލ  ބަޔާންތައްއިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުން

 ކަންކަން 
 
 

އޮޑިޓްކުރުމުގައި އާންމުކޮށް ބަލާ ކަންކަމުގެ އިތުރުން، އެ ކެންޑިޑޭޓަުކ  ންޑިޑޭޓުންގެ މާލ  ބަޔާންތައްއިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ ކެ
އިންތިޚާބުގައި މާލ  ކަންކަން ބަލަހައްޓައި، ފައިސާ ހޯދައި އަދި ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނ  އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅުންހުރި ޤާނޫނުތަކާ 

  ބަލަންވާނެއެވެ. އެގޮތުން، އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދޭންވާނެއެވެ.އެއްގޮތަށްކަން އޮޑިޓް ފާރމުން އޮޑިޓަރު
 

 ސަމާލުކަން ދޭންވ  ަކންކަން  ޤާނޫނު / މާއްދާ  #
އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު  1

 ވަނަ މާއްދާ 67ޤާނޫނުގެ 
އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ގޮތުން ލިބޭ އެހ ގެ ފައިސާ ަޖމާކުރުމަށް ވަކި ޚާްއޞަ އެކައުންޓެއް 

 ޑިޑޭޓުގެ ނަމުގަިއ ހުޅުވައިފައިވުން.ކެން
އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު  2

ވަނަ މާއްދާގެ  68ޤާނޫނުގެ 
 )ހ(

  އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކެންޑިޑޭޓަކަށް ލިބޭ ާމލ  އެހ  ބަލައިގަންަންނވާނ  ހަމައެކަިނ 
 އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ ެއ ކެންިޑޑޭޓުގެ ރަސްމ  އިންތިޚާބ  އޭޖެްނޓްކަން.

ތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު އިން 3
ވަނަ މާއްދާގެ  68ޤާނޫނުގެ 

 )ށ(

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކެންޑިޑޭޓަކު ކުރާ އެންމެހައި ޚަރަދުތަކަށް ފައިސާ 
          ،ނުވަތަ ޚަރަދު ކުރަންވާނ  ،ނުވަތަ އަގު ދައްކަންވާނ  ،ދައްކައްކަންވާނ 

 ޖެންްޓކަން.ރަސްމ  އިންތިޚާބ  އޭ އެ ކެންޑިޑޭޓު ނުވަތަ ެއ ކެންިޑޑޭޓުގެ
އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު  4

 ވަނަ މާއްދާ 69ޤާނޫނުގެ 
އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކުރާ ޚަރަދުތަކުގެ އެންމެ މަތ  އަދަދު: އެ ކެންޑިޑޭޓަުކ 
ކުރިމަތިލައިފައިވާ އިންތިޚާބ  ދާއިރާއެއްގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ިލބިގެންވާ ކޮންެމ 

ގެ މަގުން ހިސާބުކުރުުމން ުނކުންނަ ފައިސާެގ )ދެހާސް( ރުފިޔާ  -/2,000މ ހަކަށް 
 އަދަދަށްވުރެ އިތުރުނުވާނެ އަދަދެއްކަން.

އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު  5
ވަނަ މާއްދާގެ  72ޤާނޫނުގެ 

 )ށ(

އަމިއްލަ ފަރުދަކު ދޭ އެހ ގެ އެންމެ މަތ  އަދަދު: އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ުކރިމަތިލައިފައިވާ 
    ނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ކޮންމެ މ ހަކަށް އިންތިޚާބ  ދާއިރާއެއްގައި ވޯޓުދި

)ދެހާސް( ރުފިޔާގެ މަގުން ިހސާބު ކުރުުމން ނުކުްނނަ ަފއިސާގެ އަދަދުގެ   -/2,000
 )ސުމެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް އިންސައްތަ( އަށްވުރެ އިތުރު ނުވާކަން. 0.5%

ރިމަތިލައިފައިވާ ޤާނޫނ  ޝަޚްޞުން ދޭ އެހ ގެ އެންމެ މަތ  އަދަދު: އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ކު  6
    އިންތިޚާބ  ދާއިރާއެއްގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ކޮންމެ މ ހަކަށް 

)ދެހާސް( ރުފިޔާގެ މަގުން ިހސާބު ކުރުުމން ނުކުްނނަ ަފއިސާގެ އަދަދުގެ   -/2,000
 )ދޭއް އިންސައްތަ( އަށްވުރެ އިތުރު ނުވާކަން. 2%



 ހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްދިވެ              R-53/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު:             139 އަދަދު:         49 ލިއުމް: ވޮ

 

 

Elections Commission 

PA Complex, 5th Floor, Malé 

20307, Republic of Maldives 

T (960) 332 2241  

F (960) 332 3997 

www.elections.gov.mv 

16 

 

އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު  7
ވަނަ މާއްދާގެ  73ޤާނޫނުގެ 

 )ހ(

 .މާލ  ބަޔާނުގައި ިހމަނަންޖެޭހ ކަންކަްނ ހިމަނައިފައިވާކަމުެގ ޔަޤ ންކަން
ފައިވާ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެްނ ކެންޑިޑޭުޓ ކޮށް ،ފައިސާއާއި މުދާ ިހމެނޭގޮތަށް 1

 ޚަރަދުތަކުގެ ތަފުސ ލު.
 ޚަރަދުތައް ވަކިން އިންތިޚާބުގައި ކެންޑިޑޭޓަށް ތާއ ދު ހޯދުމަށްޓަކައި ކޮށްފައިވާ 2

 އެނގޭގޮތަށް އެ ޚަރަދުތަކުގެ ތަފުސ ލު.
 ގޮތުގެ ތަފުސ ލު. ކުރުމަށްޓަކައި ފައިސާ ހޯދިއިންތިޚާބަށް ޚަރަދު 3
ކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ބާ ގުޅިގެން ކެންިޑޑޭޓަކު ޚަރަދުއިންތިޚާ 4

ތްތަކުން ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ފައިސާއާއި ތަކެތި ދިން ފަރާތްތަކާއި އެ ަފރާ
 ދިން މިންވަރުގެ ތަފުސ ލު.

ބޭންކް އެކައުންޓުން ކޮށްފައިވާ އެންމެހައި މުޢާަމލާތްތައް އަންގައިދޭ ބޭންކް  5
 އެކައުންޓުގެ ސްޓޭޓްމަންޓް.

އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު  8
ވަނަ މާއްދާގެ  73ޤާނޫނުގެ 

 )ށ(

ކެތި ކަމަށް ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތާިއ ތަކެއްޗަކ  ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތާިއ ތަ
، އާއިއިންވޮއިސް، ސ ދާއިގުޭޅ ފައިސާެގ ރައަންގައިދިނުމަށްޓަކައި އެ މަޢުޫލމާތަކާ 

 ކަން.މިފަދަ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުމާިއ ތަކެތި މާލ  ބަޔާނާއެކު ހުަށހަޅައިފައިވާ ބިލާއި،
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` 

 

 

 

 ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސ ޖަރ

 ބަލައިގަތުމާއި ޗެކްކުރުން  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ންޑިޑޭޓުންގެ މާލ  ބަޔާންތައް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ ކެ 

 މާލ  ބަޔާން ބަލައިގަތުން  .1

އެ އިންތިޚާބެއްގެ ޚާއްޞަ ޤާނޫނުގައި ނުވަަތ އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނުގައި ބުާނ މުއްދަތުގައި އިލެކްޝަންްސ 

 ކުރަންވާނެއެވެ.ަތކުގައިވާ ކަންކަން ބަލައި ޗެކްއިގަނެ، އެ މާލ  ބަޔާންކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މާލ  ބަޔާންތައް ބަލަ

 ކުރުން ށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހަމަތޯ ޗެކް މާލ  ބަޔާނާއެކު ހު  .2

މާލ  ބަޔާނާއެކު އަންަނނިވި ލިޔެކިޔުާމއި ތަކެތި ހުށަހަޅައިފައިވޭތޯ ބަލަންވާނެއެވެ. މިގޮތުްނ،  ،މާލ  ބަޔާން ބަލައިގަތުމަށްފަހު

 ޓެވެ.ޗެކް ލިސް ގަިއވާ 4ޖަދުވަލު  މި ގަވާއިދުގެ މިކަން ބެލުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާނ 

 ކުރުން ޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ހަމަތޯ ޗެކް މާލ  ބަޔާނުގައި ހިމަނަން .3

ފައިވޭތޯ ޔަޤ ންކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން، މިކަްނ ޔަޤ ންކުރުމަށްޓަކަިއ ނައިނަނިވި މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަމާލ  ބަޔާނުގައި އަން
 ޓެވެ.ލިސް ޗެކް ގައިވާ  4ޖަދުވަލު  މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުންކުރާނ 

 ކުރުން ލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލައި ޗެކް ޤާނޫނ ގޮތުން ބަ  .4

ގެްނ ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކާއި، އެ ޚަރަދުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ކެންޑިޑޭޓުގެ މާލ  ބަޔާނުގައި، އިންތިޚާބާ ގުޅި
ކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން، މިކަން ޔަޤ ންކުރުމަށްޓަކަިއ ށްފައިވާ ގޮތަށްތޯ ބަލައި ޔަޤ ން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނ  ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮ

 ޓެވެ.ލިސް ޗެކް ގައިވާ  4ޖަދުވަލު  މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުންކުރާނ 

  މާލ  ބަޔާންތައް ޗެކްކުރުން  ރއޮޑިޓަ އިންޓަރނަލް  .5

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ހުށަހަާޅ މާލ  ބަޔާނާއެުކ ހުށަހަާޅ އޮޑިްޓ ރިޕޯޓުގައި ހުރި ަކންކަން އިންޓަރނަްލ އޮޑިޓަރ 

 ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ.

 ފައިވާ މާލ  ބަޔާންތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް، ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުން ޅައި ހުށަހަ  .6

ކުރުމަށްފަހު، ާމލ  ބަޔާންތައް ހުށަހަޅަން އޮންނަ އެްނމެ ފަހު ތާރ ުޚ  ހުށަހަޅާ މާލ  ބަޔާންތައް ޗެކްންތިޚާބާ ގުޅިގެންއި
ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަނުން ، )ތިރ ސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިކަމާ ުގޅޭ  ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް 30ހަމަވުމުން، ގިނަވެގެން 

 އަންަނނިވި ތަފުސ ލުތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ. ،މި ރިޕޯޓުގައިކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
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           ފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މާލ  ބަޔާންތަކާއި ހުށަނާޅާ ކެންޑިޑޭޓެއްެގ ޅައިހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި ހުށަހަ .1

 . ވަކިވަކިން އެނގޭގޮތަށް ތަފުސ ލުމާލ  ބަޔާންތަކުގެ 

        ނުާވ ފައިޅައިހުށަހަަޅންޖެޭހ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތި ހުށަހަފައިވާ މާލ  ބަޔާންތަކުގެ ތެރެއިން، ޅައިހުށަހަ .2

 .  ވަކިވަކިން އެނގޭގޮތަށް ތަފުސ ލުމާލ  ބަޔާންތަކުގެ 

ވަކިވަިކްނ  ތަފުސ ލުނުވާ މާލ  ބަޔާންތަކުގެ ރިހަމަ ފައިވާ މާލ  ބަޔާންތަކުގެ ތެރެއިން، މަޢުލޫމާތު ފުޅައިހުށަހަ .3

 އެނގޭގޮތަށް )ޗެކްލިސްޓާއެކު(

ވަކިވަކިން އެނގޭގޮތަްށ  ތަފުސ ލުފައިވާ މާލ  ބަޔާންތަކުގެ ތެރެއިން، ޤާނޫާނ ޚިލާފު މާލ  ބަޔާންތަކުގެ ޅައިހުށަހަ .4

 )ޗެކްލިސްޓާއެކު(

މެދު ލ  ބަޔާނެއްނަމަ، އެ މާލ  ބަޔާނާފައިވާ މާލ  ބަޔާނަކ  ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކަންތައްތައް ފުރިހަމަނުވާ މާ ޅައި ހުށަހަ  .7

 ނުން ކަނޑައެޅުން މަލުކުރާނެ ގޮތެއް ކޮމިޝަ ޢަ 

 އް ހުށަހެޅި ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ކެންޑިޑޭޓުންގެ އިންތިޚާބ  އޭޖެންޓު ނުވަތަ އޮޑިޓަރާމެދުބަޔާންތަމާލ   ފުޤާނޫނާ ޚިލާ
މަލުކުރާނެ ގޮތެއް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި، އެއާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ކޮމިޝަނުްނ ޢަ

  ވެ.ނިންމަންވާނެއެ

 ޤ ޤުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ފޮނުވުން ޙު ޤާނޫނާ ޚިލާފު މާލ  ބަޔާންތައް އިތުރަށް ތަ  .8

ސަަލ ލަތްތަކުގައި، އެ މައްހާ ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ކުރުމަށް  ޤ ޤުޙުއިތުރަށް ތަ ގެ މައްސަލަމާލ  ބަޔާންތަކު ފުޤާނޫނާ ޚިލާ
 ކުރުމަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. ޤ ޤުޙުއަށް ފޮނުވައި ތަމޯލްޑިވްްސ ޕޮލިސް ސަރވިސް

ކުރުމަށްފަހު، ކެންޑިޑޭޓާއި ކެންޑިޑޭޓުގެ ރަސްމ  އިންތިޚާބ  އޭޖެންޓާމެދު ފިޔަވަޅު  ޤު ޤ  ޙު ޤާނޫނާ ޚިލާފު މާލ  ބަޔާންތައް ތަ  .9

 އެޅުމަށްޓަކައި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހަށް ފޮނުވުން 

ކޮށް، ކެންޑިޑޭޓާއި ކެންޑިޑޭޓުގެ ރަސްމ  އިންތިޚާބ  އޭޖެންޓާމެުދ ޤުޤ ޙުރަށް ތައިތު ކުގެ މަްއސަލަމާލ  ބަޔާންތަ ފުޤާނޫނާ ޚިލާ
އެކަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި،  ލ ގަލް ސެކްޝަނުންލަތްތަކުގައި ހާޖިނާއ  މަްއސަލައެއް ހުށަހަޅަްނޖެހޭކަމަށް ފެންނަ 

 އެވެ.މައްސަލަ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހަށް ފޮުނވަންވާނެ އެ ކޮމިޝަނުން
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 ޖަދުވަލު 4

` 

 

 

 

 

 

 ރިޔާސ  އިންތިޚާބު 

ގެ މާލ  ބަޔާންތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބަލައިގަތުމާއި އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުން

 ޗެކްކުރުން 

 
 

 ގެ މަޢުލޫމާތު:ރަސްމ  އިންތިޚާބ  އޭޖެންޓު  /ކެންޑިޑޭޓު 
 

 ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަން: އޭޖެންޓުގެ ނަން:

 ދާއިމ  އެޑްރެސް: ސް:ދާއިމ  އެޑްރެ

 ނަންބަރު: ގެކާޑު ދ.ރ.އ. ނަންބަރު: ގެކާޑު ދ.ރ.އ.

 ފޯނު ނަންބަރު: ފޯނު ނަންބަރު:

 ލި ހައިސިއްޔަތު:ކުރިމަތި ކުރިމަތިލި ދާއިރާ:

 ގަޑި: ތާރ ޚާއި ހުށަހެޅި  ބަޔާން މާލ 
 

 ޗެކްލިސްޓު )މި ބައި ފުރިހަމަކުރާނ  ކޯޑިނޭޝަންސް ސެކްޝަނުންނެވެ.(
 

 ކޮމެންޓް / ހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަ
އެ އިންތިޚާބަކާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުްނ  1

       ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޓެމްޕްލޭޓާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 
  .މާލ  ބަޔާން

  

   އިޤްރާރު އޭޖެންޓުގެ އިންތިޚާބ  ރަސްމ   ކެންިޑޑޭޓުގެ ކެންޑިޑޭޓާއި 2

އިވާ އެންމެހަިއ މުޢާމަލާތްތައް އަންގައިޭދ ބޭންކް އެކައުންޓުން ކޮށްފަ 3
 .ބޭންކް އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓް

  

ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތާއި ތަކެއްޗަކ  ޞައްޙަ މަޢުޫލމާތާއި ތަކެތިކަން  4
، ގުޅޭ ފައިސާގެ ރަސ ދާއިއަންގައިދިނުމަށްޓަކައި އެ މަޢުލޫމާތަކާ 

 .މާިއ ތަކެތިމިފަދަ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުލާއި، ބި، އާއިއިންވޮއިސް

  

 

 ކޮމެންޓް  / ހިމަނަންޖެޭހ މަޢުޫލމާތު
   މަޢުލޫމާތު  އޭޖެންޓުގެ އިންތިޚާބ  ރަސްމ   ކެންޑިޑޭޓާއި 1



 ހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްދިވެ              R-53/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު:             139 އަދަދު:         49 ލިއުމް: ވޮ

 

 

Elections Commission 

PA Complex, 5th Floor, Malé 

20307, Republic of Maldives 

T (960) 332 2241  

F (960) 332 3997 

www.elections.gov.mv 

20 

 

އިފައިވާ އިންތިޚާބާ ގުޅޭގޮތުން ލިބޭ އެހ ގެ ފައިސާ ޖަމާކުރަން ހުޅުވަ 2
 ޚާއްޞަ އެކައުންޓުގެ މަޢުލޫމާތު

  

   ޚާއްޞަ ބޭންކް އެކައުންޓުގެ ތަފުސ ލު 3

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކެންޑިޑޭުޓ  ،ފައިސާއާއި މުދާ ހިމެނޭގޮތަށް 4
 ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ ތަފުސ ލު 

  

 ކޮށްފައިވާ  ހޯދުމަށްޓަކައި ތާއ ދު ކެންޑިޑޭޓަށް އިންތިޚާބުގައި 5
 ތަފުސ ލު ޚަރަދުތަކުގެ އެ އެނގޭގޮތަށް ވަކިން ޚަރަދުތައް

  

   ގޮތުގެ ތަފުސ ލު އި ފައިސާ ހޯދިރަދު ކުރުމަށްޓަކައިންތިޚާބަށް ޚަ 6

   ތަފުސ ލު  އެހ ގެ ލިބުނު އަތުން ފަރުދުންގެ ވަކިވަކި 7

   ތަފުސ ލު އެހ ގެ ލިބުނު ޝަޚުޞްތަކުން ޤާނޫނ  އެކިއެކި 8

   ތަފުސ ލު  އެހ ގެ ޕާޓ ން ލިބުނު ސިޔާސ   ސ ލުކުރާތަމް 9

ތާއ ދު  ބަށްއިންތިޚާ ތަކެތިން/  ފައިސާއިން އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓުގެ 10
 ތަފުސ ލު ޚަރަދުގެ ކުރި ހޯދުމަށް

  

   ލޯނުގެ ގޮތުގައި ހޯދި ފައިސާގެ ތަފުސ ލު  11

   އަދާނުކުރެވި ހުރި ބިލުތަކުގެ ތަފުސ ލު 12

   ކެންޑިޑޭޓަށް ތާއ ދު ހޯދުމަށްޓަކައި ޚަރަދުކުރި ފައިސާގެ ޖުމުލަ އަދަދު 13
 

 :ސެކްޝަނުގެ އިސްވެރިޔާ ޗެކްކުރި މުވައްޒަފު:
 ނަން: ނަން:

 މަޤާމު: މަޤާމު:
 ސޮއި: ސޮއި:
 ތާރ ޚު: ތާރ ޚު:

 
 ޗެކްލިސްޓު )މި ބައި ފުރިހަމަކުރާނ  ލ ގަލް ސެކްޝަނުންނެވެ.(

 

 ކޮމެންޓް  / ޤާނޫނު / މާއްދާ   #
އިންތިޚާބާގުޅޭ މާލ  ކަންކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާުތ  1

އިންތިޚާުބ  -އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުން
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި )ފަސްދޮޅަސް(  60 ބާއްވާތާ

ރިޔާސ  
އިންތިޚާބުގެ 

ވަަނ  16ޤާނޫނުގެ 
 މާއްދާ

  

އެ ކެންޑިޑޭޓެއްެގ ރަސްމ  އިންތިޚާބ  އޮޑިޓަުރ  2
 އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ މާލ  ބަޔާނަކަށް ވުން
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ރުމަްށ ގޮތުން ލިބޭ އެހ ގެ ފައިސާ ަޖމާކުއިންތިޚާބާ ގުޅޭ 3
ޑިޑޭޓުގެ ނަމުގައި ވަކި ޚާއްޞަ އެކައުންޓެއް ކެން

 ހުޅުވައިފައިވުން

އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ 
ޢާންމު ޤާނޫނުެގ 

 ވަނަ މާއްދާ  67

  

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކެްނޑިޑޭޓަކަށް ލިބޭ މާލ  އެހ   4
ބަލައިގަންނަންވާނ  ަހމައެކަނި އެ ކެންިޑޑޭޓަކު ނުވަަތ 

 އެ ކެންޑިޑޭޓުގެ ރަްސމ  އިންތިޚާބ  އޭެޖންޓް

އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ 
ންމު ޤާނޫނުެގ ޢާ

ވަަނ މާއްދާެގ  68
 )ހ(

  

 ހައި އިންތިޚާބާ ގުޅިހެން ކެންިޑޑޭޓަކު ކުރާ އެްނމެ 5
 ޚަރަދުތަކަށް ފައިސާ ދައްކައްކަންވާނ ، ނުވަތަ އަގު 
        ،ދައްކައްކަންވާނ ، ނުވަތަ ޚަރަދުކުރަންވާނ 

އެ ކެންޑިޑޭޓު ނުވަތަ ެއ ކެންޑިޑޭޓުެގ  ރަްސމ  
 އިންތިޚާބ  އޭޖެންޓް

ންތިޚާބުތަކާބެހޭ އި
ޢާންމު ޤާނޫނުެގ 

ވަަނ މާއްދާެގ  68
 )ށ(

  

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކުރާ ޚަރަދުތަކުގެ އެންމެ މަތ   6
ލައިފައިވާ އިންތިޚާބ  ކުރިމަތިއަދަދު: އެ ކެންޑިޑޭޓަުކ 

ދާއިރާއެއްގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ކޮންމެ 
ން )ދެހާސް( ރުފިޔާގެ މަގު  -/2,000މ ހަކަށް 

ހިސާބުކުރުމުން ނުކުންނަ ފައިސާގެ އަދަދަށްވުރެ 
 އިތުރު ނުވާނެ އަދަދެއް

އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ 
ޢާންމު ޤާނޫނުެގ 

 ވަނަ މާއްދާ  69

  

އަމިއްލަ ފަރުދަކު ދޭ އެހ ގެ އެންމެ މަތ  އަދަދު:  7
ވަނަ  69)އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނުގެ 

 0.5 މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަދުގެ
 ނުވާނެ މިންވަރަށް(އިންސައްތައަށްވުރެ އިތުރު

އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ 
ޢާންމު ޤާނޫނުެގ 

ވަަނ މާއްދާެގ  72
 )ށ(

  

ޤާނޫނ  ޝަޚްޞުން ދޭ އެހ ގެ އެންމެ މަތ  އަދަދު:  8
ވަނަ  69)އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނުގެ 

 2މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަދުގެ 
  އިތުރު ނުވާނެ މިންވަރަށް(އިންސައްތައަށްވުރެ

  

މާލ  ބަޔާނުގައި ހިމަނަންެޖހޭ ކަންކަްނ  9
 ހިމަނައިފައިވުން

އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ 
ޢާންމު ޤާނޫނުެގ 

ވަަނ މާއްދާެގ  73
 )ހ(

  

އިންތިޚާބާ  ،ފައިސާއާއި މުދާ ިހމެނޭގޮތަށް 1 
ގުޅިގެން ކެންިޑޑޭޓު ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ 

 ތަފުސ ލު

  

ތިޚާބުގައި ކެންޑިޑޭޓަށް ތާއ ދު ހޯދުމަށްޓަކައި އިން 2 
    ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތައް ވަކިން އެނގޭގޮތަށް 

 އެ ޚަރަދުތަކުގެ ތަފުސ ލު 

  

އިންތިޚާބަށް ޚަރަދުކުރުމަށްޓަކައި ފައިސާ  3 
 ގޮތުގެ ތަފުސ ލު ހޯދި
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ބާ ގުޅިގެން ކެންޑިޑޭޓަކު އިންތިޚާ 4 
ންކުރުމަށްޓަކައި ކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ބޭނުޚަރަދު

         ފައިސާއާއި ތަކެތި ދިން ފަރާތްތަކާއި 
 އެ ފަރާތްތަކުން ދިން މިންވަރުގެ ތަފުސ ލު

  

ބޭންކް އެކައުންޓުން ކޮށްފައިވާ އެންމެހަިއ  5 
މުޢާމަލާތްތައް އަންގައިދޭ ބޭންކް އެކައުންޓުެގ 

 ސްޓޭޓްމަންޓް

  

 މަޢުލޫމާތާިއ ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތާިއ ތަކެއްޗަކ  ޞައްޙަ 10
ުގޭޅ ތަކެތިކަން އަންގައިދިނުމަށްޓަކައި އެ މަޢުލޫމާތަކާ 

މިފަދަ  ބިލާއި،، އާއިއިންވޮއިސް، ފައިސާގެ ރަސ ދާއި
 އެންމެހައި ލިޔެކިޔުމާިއ ތަކެތި ހުށަހެޅުން 

އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ 
ޢާންމު ޤާނޫނުެގ 

ވަަނ މާއްދާެގ  73
 )ށ(

  

ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތާިއ  ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތާިއ ތަކެއްޗަކ  11
ތަކެތިކަން އެނގޭގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އިޤްރާރުގައި 
ކެންޑިޑޭޓާއި އެ ކެންިޑޑޭޓުގެ ރަސްމ  އިންތިޚާބ  

 އޭޖެންޓް ސޮއިކޮށްފައިވުން

އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ 
ޢާންމު ޤާނޫނުެގ 

ވަަނ މާއްދާެގ  73
 )ނ(

  

 

 :ގެ އިސްވެރިޔާސެކްޝަނު ޗެކްކުރި މުވައްޒަފު:
 ނަން: ން:ނަ

 މަޤާމު: މަޤާމު:
 ސޮއި: ސޮއި:
 ތާރ ޚު: ތާރ ޚު:

 
 އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް:

 މާލ  ބަޔާނުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން:
 
 
 
 
 
 

 އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރ:
 ނަން:

 މަޤާމު:
 ސޮއި:
 ތާރ ޚު 
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 ޤާނޫނ  ލަފާ:

 










 ލ ގަލް ސެކްޝަނުގެ ފަރާތުން
 ނަން:

 މަޤާމު:
 ސޮއި:
 ތާރ ޚު 

 

 ކްރެޓަރ  ޖެނެރަލް: ސެ 
 

  ނަން:
  ސޮއި:
  ތާރ ޚު:
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`  

 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ އިންތިޚާބު 

ބަލައިގަތުމާއި   އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ގެ މާލ  ބަޔާންތައްއިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުން

 ޗެކްކުރުން 

 ގެ މަޢުލޫމާތު:ޚާބ  އޭޖެންޓު ރަސްމ  އިންތި  /ކެންޑިޑޭޓު 
 

 ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަން: އޭޖެންޓުގެ ނަން:

 ދާއިމ  އެޑްރެސް: ދާއިމ  އެޑްރެސް:

 ނަންބަރު: ގެކާޑު ދ.ރ.އ. ނަންބަރު: ގެކާޑު ދ.ރ.އ.

 ފޯނު ނަންބަރު: ފޯނު ނަންބަރު:

 ލި ހައިސިއްޔަތު:ކުރިމަތި ކުރިމަތިލި ދާއިރާ:

 :ގަޑި ތާރ ޚާއި ހުށަހެޅި ބަޔާން މާލ 

 ޗެކްލިސްޓު )މި ބައި ފުރިހަމަކުރާނ  ކޯޑިނޭޝަންސް ސެކްޝަނުންނެވެ.(
 

 ކޮމެންޓް  / ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި
އެ އިންތިޚާބަކާ ގުޅިގެްނ އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަުނން  1

 ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޓެމްޕްލޭޓާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މާލ  ބަޔާން 
  

   އިޤްރާރު އޭޖެންޓުގެ އިންތިޚާބ  ރަސްމ   ިޑޑޭޓުގެކެން ކެންޑިޑޭޓާއި 2

ބޭންކް އެކައުންޓުން ކޮށްފައިވާ އެންމެހަިއ މުޢާމަލާތްތައް އަންގަިއދޭ  3
 ބޭންކް އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓް

  

ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތާއި ތަކެއްޗަކ  ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތާއި ތަކެތިަކން  4
، ގުޅޭ ފައިސާގެ ރަސ ދާއިކާ އަންގައިދިނުމަށްޓަކައި އެ މަޢުލޫމާތަ

 މިފަދަ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތި އާއި، ބިލާއި،ިއްނވިޮއސްް

  

 

 ކޮމެންޓް / ހިމަނަންޖެޭހ މަޢުޫލމާތު
   ކެންޑިޑޭޓާއި ރަސްމ  އިންތިޚާބ  އޭޖެންޓުގެ މަޢުލޫމާތު  1

ިއވާ އިންތިޚާބާ ގުޅޭގޮތުން ލިބޭ އެހ ގެ ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް ހުޅުވައިފަ 2
 ޚާއްޞަ އެކައުންޓުގެ މަޢުލޫމާތު

  

   ޚާއްޞަ ބޭންކް އެކައުންޓުގެ ތަފުސ ލު 3
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 އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކެންޑިޭޑޓު ،ފައިސާއާއި މުދާ ހިމެނޭގޮތަށް 4
 ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ ތަފުސ ލު 

  

އިންތިޚާބުގައި ކެންޑިޑޭޓަށް ތާއ ދު ހޯދުމަށްޓަކައި ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތައް  5
 ން އެނގޭގޮތަށް އެ ޚަރަދުތަކުގެ ތަފުސ ލުވަކި

  

   ގޮތުގެ ތަފުސ ލު އިންތިޚާބަށް ޚަރަދުކުރުމަށްޓަކައި ފައިސާ ހޯދި 6

   ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ އަތުން ލިބުނު އެހ ގެ ތަފުސ ލު  7

   އެކިއެކި ޤާނޫނ  ޝަޚުޞްތަކުން ލިބުނު އެހ ގެ ތަފުސ ލު 8

    އެހ ގެ ތަފުސ ލު ތަމްސ ލުކުރާ ސިޔާސ  ޕާޓ ން ލިބުނު 9

 ކެންޑިޑޭޓްގެ އަމިއްލަ ފައިސާއިން / ތަކެތިން އިންތިޚާބަށް ތާއ ދު 10
 ހޯދުމަށް ކުރި ޚަރަދުގެ ތަފުސ ލު

  

   ލޯނުގެ ގޮތުގައި ހޯދި ފައިސާގެ ތަފުސ ލު  11

   އަދާނުކުރެވި ހުރި ބިލުތަކުގެ ތަފުސ ލު 12

   ކުރި ފައިސާގެ ޖުމުލަ އަދަދުކެންޑިޑޭޓަށް ތާއ ދު ހޯދުމަށްޓަކައި ޚަރަދު 13
 

 :އިސްވެރިޔާ ނުގެސެކްޝަ ޗެކްކުރި މުވައްޒަފު:

 ނަން: ނަން:
 މަޤާމު: މަޤާމު:
 ސޮއި: ސޮއި:
 ތާރ ޚު: ތާރ ޚު:

 ޗެކްލިސްޓު )މި ބައި ފުރިހަމަކުރާނ  ލ ގަލް ސެކްޝަނުންނެވެ.(
 

 ކޮމެންޓް / ޤާނޫނު / މާއްދާ   #
ަކމާބެހޭ މަޢުލޫމާުތ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ާމލ  ކަން 1

އިންތިޚާުބ  -އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުން
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި)އެކާވ ސް(  21ބާއްވާތާ 

އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ 
ޢާންމު ޤާނޫނުެގ 

ވަަނ މާއްދާެގ  73
 )ހ(

  

ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއެއްގައި ަރޖިސްޓަރ   2
ލ  ބަޔާނަކަްށ ކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރަކު އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ މާ

 ވުން

  

ގޮތުން ލިބޭ އެހ ގެ ފައިސާ ަޖމާކުރުމަްށ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ 3
ވަކި ޚާއްޞަ އެކައުންޓެއް ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމުގައި 

 ހުޅުވައިފައިވުން

އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ 
ޢާންމު ޤާނޫނުެގ 

 ވަނަ މާއްދާ  67
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ހ  އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކެްނޑިޑޭޓަކަށް ލިބޭ މާލ  އެ 4
ވަތަ ންނަންވާނ  ހަމައެކަިނ އެ ކެްނޑިޑޭޓަކު ނުބަލައިގަ

 އެ ކެންޑިޑޭޓުގެ ރަްސމ  އިންތިޚާބ  އޭެޖންޓް

އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ 
ޢާންމު ޤާނޫނުެގ 

ވަަނ މާއްދާެގ  68
 )ހ(

  

 ހައި އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކެންޑިޑޭޓަކު ކުރާ އެްނމެ 5
ޚަރަދުތަކަށް ފައިސާ ދައްކައްކަންވާނ ، ނުވަތަ އަުގ 

       ،ކަންވާނ ، ނުވަތަ ޚަރަދު ކުރަންވާނ ދައްކައް
އެ ކެންޑިޑޭޓު ނުވަތަ ެއ ކެންޑިޑޭޓުެގ  ރަްސމ  

 އިންތިޚާބ  އޭޖެންޓް

އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ 
ޢާންމު ޤާނޫނުެގ 

ވަަނ މާއްދާެގ  68
 )ށ(

  

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކުރާ ޚަރަދުތަކުގެ އެންމެ މަތ   6
އިވާ އިންތިޚާބ  އަދަދު: އެ ކެންޑިޑޭޓަުކ ކުރިމަތިލައިފަ

ދާއިރާއެއްގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ކޮންމެ 
)ދެހާސް( ރުފިޔާގެ މަގުްނ  -/2,000މ ހަކަށް 

ހިސާބުކުރުމުން ނުކުންނަ ފައިސާގެ އަދަދަށްވުރެ 
 އިތުރު ނުވާނެ އަދަދެއް

އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ 
ޢާންމު ޤާނޫނުެގ 

 ވަނަ މާއްދާ  69

  

އެހ ގެ އެންމެ މަތ  އަދަދު:  އަމިއްލަ ފަރުދަކު ދޭ 7
ވަނަ  69)އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނުގެ 

 0.5މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަދުގެ 
 އިންސައްތައަށްވުރެ އިތުރު ނުވާނެ މިންވަރަށް(

އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ 
ޢާންމު ޤާނޫނުެގ 

ވަަނ މާއްދާެގ  72
 )ށ(

  

އަދަދު:  ޤާނޫނ  ޝަޚްޞުން ދޭ އެހ ގެ އެންމެ މަތ  8
ވަނަ  69)އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނުގެ 

              މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަދުގެ 
 އިންސައްތައަށްވުރެ އިތުރު ނުވާނެ ިމންވަރަށް( 2

  

މާލ  ބަޔާނުގައި ހިމަނަންެޖހޭ ކަންކަްނ  9
 ހިމަނައިފައިވުން

އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ 
ޢާންމު ޤާނޫނުެގ 

އްދާެގ ވަަނ މާ 73
 )ހ(

  

އިންތިޚާބާ  ،ފައިސާއާއި މުދާ ިހމެނޭގޮތަށް 1 
ގުޅިގެން ކެންިޑޑޭޓު ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ 

 ތަފުސ ލު

  

އިންތިޚާބުގައި ކެންޑިޑޭޓަށް ތާއ ދު ހޯދުމަށްޓަކައި  2 
ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތައް ވަކިން އެނގޭގޮތަށް އެ 

 ޚަރަދުތަކުގެ ތަފުސ ލު

  

ދު ކުރުމަށްޓަކައި ފައިސާ ރަ އިންތިޚާބަށް ޚަ 3 
 ގޮތުގެ ތަފުސ ލު ހޯދި

  

ބާ ގުޅިގެން ކެންޑިޑޭޓަކު އިންތިޚާ 4 
ކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ޚަރަދު
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        ފައިސާއާއި ތަކެތި ދިން ފަރާތްތަކާއި 
 އެ ފަރާތްތަކުން ދިން މިންވަރުގެ ތަފުސ ލު

ވާ އެންމެހަިއ ބޭންކް އެކައުންޓުން ކޮށްފައި 5 
މުޢާމަލާތްތައް އަންގައިދޭ ބޭންކް އެކައުންޓުެގ 

 ސްޓޭޓްމަންޓް

  

ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތާިއ ތަކެއްޗަކ  ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތާިއ  10
ުގޭޅ ތަކެތިކަން އަންގައިދިނުމަށްޓަކައި އެ މަޢުލޫމާތަކާ 

މިފަދަ  އާއި، ބިލާއި،އިންވޮއިސް، ދާއިފައިސާގެ ރަސ 
 މާިއ ތަކެތި ހުށަހެޅުން އެންމެހައި ލިޔެކިޔު

އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ 
ޢާންމު ޤާނޫނުެގ 

ވަަނ މާއްދާެގ  73
 )ށ(

  

ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތާިއ ތަކެއްޗަކ  ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތާިއ  11
ތަކެތިކަން އެނގޭގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އިޤްރާރުގައި 
ކެންޑިޑޭޓާއި އެ ކެންިޑޑޭޓުގެ ރަސްމ  އިންތިޚާބ  

 ށްފައިވުންއޭޖެންޓް ސޮއިކޮ

އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ 
ޢާންމު ޤާނޫނުެގ 

ވަަނ މާއްދާެގ  73
 )ނ(

  

 

 ސެކްޝަނުގެ އިސްވެރިޔާ ޗެކްކުރި މުވައްޒަފު:
 ނަން: ނަން:

 މަޤާމު: މަޤާމު:
 ސޮއި: ސޮއި:
 ތާރ ޚު: ތާރ ޚު:

 އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް:
 

 މާލ  ބަޔާނުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން:







 އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރ:
 ނަން:

 މަޤާމު:
 ސޮއި:
 ތާރ ޚު:
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 ޤާނޫނ  ލަފާ:
 










 ލ ގަލް ސެކްޝަނުގެ ފަރާތުން
 ނަން:

 މަޤާމު:
 ސޮއި:
 ތާރ ޚު:

 

 ސެކްރެޓަރ  ޖެނެރަލް: 
 

 

  ނަން:

  ސޮއި:

  ތާރ ޚު:



 ހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްދިވެ              R-53/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު:             139 އަދަދު:         49 ލިއުމް: ވޮ

 

 

Elections Commission 

PA Complex, 5th Floor, Malé 

20307, Republic of Maldives 

T (960) 332 2241  

F (960) 332 3997 

www.elections.gov.mv 

29 

 

 ޖަދުވަލު 5

` 

 

 

 

 

 

 

 )އިންތިޚާބުގެ ނަން(
 ރިޕޯޓު  ޞާ ލާ ޚު ގުޅޭ  ތަކާ މާލ  ބަޔާން 

 
 ފައިނުވާ މާލ  ބަޔާންތައް ޅައި ފައިވާ މާލ  ބަޔާންތަކާއި، ހުށަހަ ޅައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި ހުށަހަ  .1

  ދަދު:އަފައިވާ މާލ  ބަޔާންތަކުެގ ޅައިހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި ހުށަހަ 1.1

  ދަދު:އަޔާންތަކުގެ ފައިނުވާ މާލ  ބަޅައިހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި ހުށަހަ 1.2

 ލު:ފުސ ފައިނުވާ މާލ  ބަޔާންތަުކގެ ތަޅައިހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި ހުށަހަ 1.3
 ގެކާޑުދ.ރ.އ.  ދާއިމ  އެޑްރެސް  ފުރިހަމަ ނަން  #

 ނަންބަރު
 ދާއިރާ  ހައިސިއްޔަތު

  
 
 
 
 
 

    

 ޔާންތައް ފައިނުވާ މާލ  ބަ ޅައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތި ހުށަހަ  .2
  ދަދު:އަފައިވާ ާމލ  ބަޔާންތަކުގެ ޅައިހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިާހ ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތި ހުށަހަ 2.1

  ދަދު:އަފައިނުވާ މާލ  ބަޔާންތަކުގެ ޅައިހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިާހ ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތި ހުށަހަ 2.2

 ތަފުސ ލު:ވާ މާލ  ބަޔާންތަކުގެ ފައިނުޅައިހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިާހ ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތި ހުށަހަ 2.3

 ގެކާޑުދ.ރ.އ.  ދާއިމ  އެޑްރެސް  ފުރިހަމަ ނަން  #
 ނަންބަރު

ވާ ފައިޅައިހުށަހަ ދާއިރާ  ހައިސިއްޔަތު
މަޢުލޫމާތު / 

 ތަކެތި 
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 މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ މާލ  ބަޔާންތައް  .3

  ދަދު:އަމަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަވާ މާލ  ބަޔާންތަކުގެ  3.1

  ދަދު:އަމަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ މާލ  ބަޔާންތަކުގެ  3.2

 ތަފުސ ލު:މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ މާލ  ބަޔާންތަކުގެ  3.3
 ގެކާޑުދ.ރ.އ.  ދާއިމ  އެޑްރެސް  ފުރިހަމަ ނަން  #

 ނަންބަރު
ފުރިހަމަނުވާ  ދާއިރާ  ހައިސިއްޔަތު

 މަޢުލޫމާތު
  

 
     

 މާލ  ބަޔާންތައް  ފު ޤާނޫނާ ޚިލާ  .4
  ދަދު:އަމާލ  ބަޔާންތަކުގެ ފު ނޫނާ ޚިލާޤާ 4.1
  ތަފުސ ލު:މާލ  ބަޔާންތަކުގެ  ފުޤާނޫނާ ޚިލާ 4.2
 ގެކާޑުދ.ރ.އ.  ދާއިމ  އެޑްރެސް  ފުރިހަމަ ނަން  #

 ނަންބަރު
ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް  ދާއިރާ  ހައިސިއްޔަތު

 ހުރި ކަންކަން 
  

 
 

     

 

 ވައްޒަފު:ރިޕޯޓު ޗެކްކުރި މު  ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރި މުވައްޒަފު:
 ނަން: ނަން:
 :މުމަޤާ :މުމަޤާ

 ސޮއި:
 

 ސޮއި:

 :ޚުތާރ  :ޚުތާރ 
     

 ސެކްރެޓަރ  ޖެނެރަލް: 
 

  ނަން:
 ސޮއި:

 
 

  :ޚުތާރ 
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