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 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 

 މާލެ،       

 .ދިވެިހާރއްޖެ

   

 ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ 

 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  2010/7މިއީ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު  (ހ) .1 ތަޢާރަފާއި ނަން 

ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ެގ ދަށުން، އަންެހނުންގެ  56-6) ެގ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާޫނނު

އިލެކްޝަންސް  ،ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަްށޓަކައި

 ކޮމިޝަނުން ހަދައި ހިންގާ ގަވާިއދެކެވެ.

ޚާބުގެ މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ "އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތި (ށ) 

 ގަވާއިދު'' އެވެ.

އަންހެުނންގެ 

ތަރަްއޤީައށް 

މަަސއްކަތްކުރާ 

 ކޮމިޓީގެ އިްނތިާޚބު 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ  ،އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބަކީ (ހ) .2

 ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާޫނނުގެ ދަުށްނ ކޮންމެ ރަށެއްގެ އަދި

ސިޓީއެއްގެ ކައުންސިލާ އެކުގައި އެ ރަށެއްގެ ނުވަތަ އެ ސިޓީއެއްގެ އަންހެނުންެގ 

ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި، އެ ރަށުގެ ނުވަތަ އެ ސިޓީގެ އަންހެނުންެގ 

ތެރެއިން އެ ރަށެއްގެ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް 

 ންތިޚާބު ކުރުމަށްޓަކައި ބާއްވާ އިންތިޚާބެވެ.ކުރާ ކޮމިޓީ އި

ވަަނ  56-6ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  (ށ) 

ގެ ަދށުން ައންެހނުންގެ ތަރައްޤީއަްށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބާިއ  މާއްދާގެ (ރ)

 ބާއްވާނީ އެއް ދުވަހެއްގައެވެ. ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާާބ ގުޅޭގޮތުން މި ގަވާއިދުގަިއ  (ނ) 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ އުސޫުލތަކާއި ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޢަމަުލކުރަންވާނީ މި ގަވާއިދާ 

ދުގައި ަބޔާންކޮށްފައިނުވާ ނުވަަތ       އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަިތންނެވެ. އަދި މި ގަވާއި

    މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ޮގތަކަށް ބުެނފައިނުވާ އެންމެހަިއ އުސޫލުތަކާއި ކަންކަމާ 
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(އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންުމ  2008/11ގުޅޭ ގޮތުން ޢަމަލު ކުރަންވާނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ 2010/7ޤާނޫނު) އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާޫނނު) ަގއި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

އިންިތޚާބު ހިްނަގއި 

 ބެލެހެއްޓުން   

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީައށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބާއި، މި އިންތިޚާބުގެ އިތުުރ  (ހ) .3

ހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ހިންގައި ބަލަހައްޓަިއ އިލެކްަޝންތަާކބެ-ބުރުތަކާއި ބައި

 ވިލަރެސްކުރާނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.

 ،ވަނަ މާއްދާގަިއ ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން 4އިންތިޚާބުތަކާބެޭހ އާންމު ާޤނޫުނގެ  (ށ) 

ތުެގ އަންނަނިވި ކަންކަން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމުގައި އިލެކްަޝންސް ކޮމިޝަނުން ދައުލަ

އެ ކަމެއް ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާެނ  ،މުއައްސަސާތަކުގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިއްޖެ ނަމަ

އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން އެ ފަރާތަކުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް 

 .ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ

 ؛އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުން .1

ސްޓަރީގެ ޞައްޙަކަން ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖި .2

 ؛ކަށަވަރުކުރުން

 ؛އިންތިޚާބަށް ބޭުނންވާ ތަްނތަނާިއ ވަސީލަތްތައް ހޯދުން .3

 ؛އިންތިޚާބާ ގުޅޭގޮތުން އާންމުން ޭހލުންތެރިކުރުން .4

 ވޯޓު ފޮށި ަބހައްޓާނެ ތަންތަްނ ހޯދުމާއި އެ ތަންތަްނ އިްނތިޒާމުކުރުން. .5

އި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާނަަމ، މިގޮތުން ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ަދށުގައިވާ ތަނެއްގަ

 އެއްވެސް އަގަކާ ނުލައި، ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓުން.

 ؛ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ބޭނުންވާ އޮިފޝަލުން ހޯދުމާއި އެ މީހުން ތަްމރީންކުރުން .6

 ؛އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާ ެބލޭނެ ިނޒާމު ޤާއިމުކުރުން .7

 ؛އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުްނވާ ތަކެތި ހޯދުން .8

 ގެ ކަންކަން ހިންގުަމށް ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން ހަމަޖެއްސުން.އިންތިޚާބު .9

ިސވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެެގން   އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތަށް .10
 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެިދއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެ މީހުން ވީއްލުން.

  އިންތިޚާބާ ގުޅޭ  ،ެވސްމި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އިތުރުން (ނ)  

ނަމަ، އެ އެދުުނ ލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެިދއްޖެ އެހެން ކަމެއްގެ އެހީތެރިކަމަށް އި
ކަމެއް ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުްނވާނެ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން އެ ފަރާތަކުން 

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ދޭްނވާނެއެވެ.
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ރަކާތްތެރިވާ މީހުން ހޯދުުމގައި ސިވިލް ސަރވިސް އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ހަ (ރ) 

ކޮމިޝަނުން ދޭންޖެހޭ އެްއާބރުލުމާއި އެހީތެރިކަން އިލެްކޝަންސް ކޮމިޝަނަށް 

ދޭންވާނެއެވެ. އަދި މިފަދައިން އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ސިވިލް 

އެ މީހުންނާމެދު ފިޔަވަޅު  ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ޒިންމާދާރު ކުރުވައި،

އަޅަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެ މީހުންނާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ ސިވިލް ސަރވިސް 

 ކޮމިޝަނުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

އަންހެުނންގެ 

ތަރަްއޤީައށް 

މަަސއްކަތްކުރާ 

ކޮމިޓީއަށް އިްނތިާޚބު 

ކުރަންޖެހޭ 

 މެންަބރުްނގެ ައދަދު 

އްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ، އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތިްނ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަ .4

 އިންތިޚާބުކުރެވޭ މެންބަރުންގެ ަމއްޗަށެވެ.

 (ފަހެއް) މެްނބަރުން. 5ރަށެއްގައި ނަމަ  (ހ)

   . ސިޓީއެއްގައި ނަމަ، ސިޓީގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ އާބާދީގެ އަދަދަކީ،1 (ށ)

   (ތިރީސްހާސް) މީހުންނާ ދެމެދުެގ  30,000އި (ދިހަހާސް) މީހުްނނާ  10,000

 (ހައެއް) މެްނބަރުން. 6ނަމަ،  އަދަދެއް

 (ތިރީސްހާސް)  30,000ސިޓީގައި ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ އާބާދީގެ އަދަދަކީ، . 2

ނަމަ،         ހާސް) މީހުންނާ ދެމެދުގެ އަދަދެއް (ފަސްދޮޅަސް 60,000މީހުންނާއި 

 (ދިހައެއް) މެންބަރުން. 10

ހާސް)  (ފަސްދޮޅަސް 60,000. ސިޓީގައި ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ އާބާދީގެ އަދަދަކީ، 3

 (އަށާރަ) މެްނބަރުން. 18ނަމަ،  މީހުންނަށްވުރެ އިތުރު އަދަދެއް

އިންިތޚާާބބެހޭ ަޤއުމީ 

 ލަފާދޭ ކޮމިޓީ

ޝަންސް އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ަމސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބާ ބެހޭގޮތުން އިލެކް .5

ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ ލަފާ ހޯދައި، މަޝްވަރާ ކުރާނީ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ލޯކަލް ކަުއންސިލްަތކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންެގ  3ގަވާއިދުގެ 

ން އުފައްދާ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން އިލެްކޝަންސް ކޮމިޝަނު

 "އިންތިޚާބާބެހޭ ޤައުމީ ލަފާދޭ ޮކމިޓީ" ގައެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުްނ ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތައް  .6 ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން

ހިންގުމަށްޓަކައި ރަށު/ އަތޮޅު/ ސިޓީ އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވޯޓުފޮށްޓެއް ބަހައްޓާ ކޮންމެ 

އި ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނީ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤައުމެއްގަ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ލޯކަލް ކަުއންސިލްަތކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންެގ  4ގަވާއިދުގެ 

 ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބަށް އިލެކްޝަްނސް ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަނުކުރާ 

 ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންނެވެ. 
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ވޯޓު ދިނުުމގެ ަޙްއޤު 

ލިބިގެްނވާ މީުހންގެ  

 ރަިޖސްޓަރީ 

 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު،     (ހ) .7

އެ ރަށެއް ނުވަތަ އެ ސިޓީއެއްގައި ދިރިއުޅޭ ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ހުރިހާ 

 ންހެނުންނާއި ފިރިެހނުންަނށްެވސް ލިބިގެންވެއެވެ.އަ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަަސއްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު ނެގުމަށްޓަކައި  (ށ)  

ވަނަ މާއްދާެގ  8(އިންތިޚާބުތަކާބެޭހ އާންމު ާޤނޫނު) ގެ  2008/11ޤާނޫނު ަނންބަރު: 

، ޯވޓުދިނުމުގެ ޙައްުޤ ލިބިގެންވާ މީުހންގެ (ހ) ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮުތގެ މަތިން

ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަނާ ގުޅޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުެގ  ،ޞައްޙަ ރަޖިސްޓަރީއެއް

މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާއިން ަބލަހައްާޓ ޤައުމީ ޑޭޓާބޭސްގައި 

ކޮްށގެން، އިލެކްޝަންސް ހިމެނޭ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާ

 ކޮމިޝަނުން  އެކުލަވައިލައި ބަަލހައްޓަންވާނެއެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ  (ނ)  

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ           ،އިންތިޚާބުގައި ބޭނުންކުރާނީ

 ޓަރީއެވެ.އެއް ރަޖިސް

އެހެން ތަެނއްަގއި 

ދިިރއުޅޭ ީމހުން 

   ވޯޓުދިުނމަށްޓަކައި

 ކުރުން  ރަިޖސްޓަރީ-ރީ

   އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގައި، އެހެން ތަނެއްގައި  .8

 R-6/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު  ރަޖިސްޓަރީކުރާނީ،-ދިރިއުޅޭ މީހުން ވޯޓު ދިނުމަށް ޓަކައި ރީ

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.  12ގެ  )ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިާޚބުގެ ގަވާއިދު(

އަންހެުނންގެ 

ތަރަްއޤީައށް 

މަަސއްކަތްކުރާ 

ކޮމިޓީގެ އިްނތިާޚބަށް 

ކުރިމަތިލުމަށް 

 އިޢުލާނުކުރުން 

 

ްށ ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަަސއްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބަ (ހ) .9

މީހުންނަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވިއްޖެކަމަށް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އާންމުކޮށް 

 އަންގައި އިޢުލާނުކުރަން ވާނެއެވެ.

އަންނަނިވި  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކުރާ އިޢުލާނުގައި (ށ) 

 މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންާވނެއެވެ.

 ން އިންތިޚާބެއް ކަމާއި، އެ އިންތިޚާބަކާބެހޭ އިތުރު މަޢުޫލމާތު. އެއީ ކޮ .1

 އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ދެވޭ މުއްދަތު. .2

 އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ މީހުންގަިއ ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް.  .3

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ މީުހްނ ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫާމތުތަާކއި ތަކެތީގެ  .4

 ތަފުސީލު. 

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިާލ މީުހން ހުށަހަޅަންެޖހޭ މަޢުލޫމާުތތަކާއި ތަކެިތ  .5

 ވަގުތު.  ،ތާރީޚާއި ،ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަނާއި 
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އާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ، ވޯޓު ނެގުން ބާއްވާ ތާރީޚާއި، ވޯޓު ނަގާ ގަޑިއާއި .6

 ވޯޓުނަގައި ނިންމާ ގަޑިއާއި، ވޯުޓ ގުނަން ފަށާ ގަޑި. 

 ޖާ އިޢުލާނު ކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ތާރީޚާއި ވަގުތު. ވޯޓުގެ ރަސްމީ  ނަތީ .7

އެ އިންތިޚާބަކާބެހޭ ޚާއްޞަ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ އިތުރު  .8

މަޢުލޫމާތާއި، މި ޤާޫނނުގެ ަދށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ުބނެަފއިވާ އިތުރު 

 މަޢުލޫމާތު. 

ޚާބަށް ކުރިމަިތުލމަށް އެދޭ މީހާ ުހށަހަޅާ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުެގ މަތިން އިްނތި (ނ) 

މަޢުލޫމާތާއެކު ތިރީގައި ުބނެފައިމިވާ ތަކެިތ އިލެްކޝަންސް ކޮމިޝަނަށް 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަަސއްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބަްށ ކުރިމަތިލާ  .1

   ރުފިޔާގެ ސަތޭކަ)  ފަސް   (އެއްހާސް   -/1,500މީހުން ދައްކަންޖެހޭ 

 އިދާރީ ފީ.

 ވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ.ދި .2

މީހަކު ތަމްސީލުކުރާ ސިޔާސީ  އެ ،ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލާނަމަ .3

 ޕާޓީން އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ އެ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤަރާރު.

ހުށަހަޅާ  އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ މީހާ ،އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލާ މީހެްއނަމަ .4

 ޤަރާރު.

އިންތިޚާބުަގއި ޚާއްޞަ ނިޝާނެއް ޭބނުންކުރުމަްށ އެ މީހަކު އެ  .5

 އެ ނިޝާން. ،ގަސްތުކުރާނަމަ

މީގެ އިތުރުން، މި މާއްދާގެ ދަށުން ކުރާ އިޢުލާނުގައި، ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި  .6

 ކަމަށް ބަޔާންކުރާ ލިޔެކިޔުންތައް.

ކުރިމަތިލާ ކޮމިޓީ 

   ،ބަދަލުކުުރމާއި 

މިީޓއަށްުވރެ އެއް ކޮ

ގިނަ ކޮމިޓީައށް ނުވަތަ 

ލޯކަލް ކައުންސިލެްއގެ 

މެންަބރުކަމަށް ކުިރމަތި 

 ނުލުން

      ގައި، އެކަކަށް އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު (ހ) .10

 އެއް ކޮމިޓީއަށްވުރެ ގިނަ ކޮމިޓީއަށް ކުރިމައްޗެއް ނުލެވޭނެއެވެ.

 

ރަށު ކައުންސިލް، ނުވަތަ އަތޮޅު ކައުންސިލް، ނުވަތަ ، ސިލް އިންތިޚާބުގައިލޯކަލް ކައުން (ށ) 

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެންބަުރ ކަމަށް ކުރިމަތިލައިފައިވާ ަފރާތްތަކަށް، އަްނހެނުންގެ 

 ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް ކުރިމައްޗެއް ނުލެވޭނެއެވެ.
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ގައި، އިންތިޚާބަްށ ކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުއަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައް (ނ) 

       ކުރިމަތިލުމަށް އިލެކްޝަންްސ ކޮމިޝަނުން ދީފައިާވ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، 

އެއް ކޮމިޓީއަކަށް ކުރިމަތިލައިފައިވާ މީހަކަށް، އޭނާގެ ނަން އަނބުރާ ގެނެސް، އެހެން 

 ކޮމިޓީއަކަށް ކުރިމަތިލެވިދާނެއެވެ.

އަންހެުނންގެ 

ައށް ތަރަްއޤީ

މަަސއްކަތްކުރާ 

ކޮމިޓީގެ އިްނތިާޚބަށް 

 ކުރިމަތިލުން 

     ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އިލެްކޝަންސް ކޮމިޝަނުން  9މި ގަވާއިދުގެ  (ހ) .11

އަންހެނުްނގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބަށް  ،ކުރާ އިޢުލާނުގައި

(ސާދަ)  14މަދުވެގެން  ، ހުށަހެޅުމަށްކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ މީހުންނަްށ އެކަމަށް އެދި

 ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދޭންވާނެއެވެ.

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބަށް ުކރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު  (ށ)  

މިކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން  ،ހުޅުވިއްޖެކަން އަންގަން ކުރާ އިޢުލާނުގައި

ންޖެހޭ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއި، އެ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހިމަނަންވާނެއެވެ. ހުށަހަޅަ

އިންތިޚާުބގައި ތާއީދު ހޯދުމަްށ ބޭުނންކުރާ ނިޝާން ފާސްކުރާއިރު  ،މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ

ދެފަރާތަކުން ނުަވތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަުކން އެއް ނިާޝެނއް ހުށަހަޅައިފައިވާނަމަ، 

ން ފާސްކުރުމުގައި އިސްކަންދޭނީ ކުރިން ނިޝާން ހުށަހެޅި ފަރާތަށެވެ. ސިޔާސީ އެ ނިޝާ

ޕާޓީގެ ހުއްދައާއެކު ، ޕާޓީއެއްގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް، ޕާޓީގެ ނިާޝން

ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ނިޝާން ނުވަތަ އެ ނިޝާނާ އެއްވައްތަރުެގ 

 ވައި އެހެން ފަރާތަކަށް ބޭނުމެއް ނުކުރެޭވނެއެވެ.ނިޝާނެއް އެ ޕާޓީ ފިޔަ

އަންހެުނންގެ 

ތަރަްއޤީައށް 

މަަސއްކަތްކުރާ 

ކޮމިޓީގެ އިްނތިާޚބަށް 

ކުރިމަތިލާ މީެހއްަގއި 

ހުންނަންެޖހޭ 

 ޝަރުޠުތައް 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ަމސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާ މީހެއްގައި  .12

 ނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަަމވާންވާނެއެވެ. އަންނަ

 ވުން؛ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް .1

 އަންހެނަކު ކަމުަގއި ވުން.  ނިސްބަތްވާށްއަ ޓީ ނުވަތަ ސިށްށަރަ ކުރިމަތިލާ .2

 ބޭރު ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތަކަށް ނުވުން؛ .3

އެ މީހަކު ދިވެހި  ،ބޭރު ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތަކު ިދވެހި ރައްޔިތަކަށް ވެފައިވާނަމަ  .4

 (ފަހެްއ) އަހަރު ފާއިތުވެފައިވުން؛ 5ރައްޔިތަކަށް ވުމަށްފަހު 

 އި ވުމާއި، ސުންނަތް ޖަމާޢަތުގެ މީހަަކށް ވުން؛މުސްލިމަކު ކަމުގަ .5

 (އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ވުން؛ 18އުމުރުން  .6

 ؛ބުއްދި ހަމައަށް ހުރި މީހަކު ކަމުގައި ވުން .7



 ދިވެހިަސރުކާުރގެ ެގޒެޓް              R-7/2020 : ނަްނބަރު ގަވާިއދު                9  :އަދަދު                    49 ލިުއމް:ވޮ

 

 

 

9 

އަދާކުރަންޖެހޭ ސާބިތު ދަރަންެޏއް އޮތް މީހަކު ނަމަ، ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް އެ ދަރަނި  .8

 އި ވުން؛ އަދާކުރަމުންދާ މީހަކު ކަމުގަ

ޖިނާއީ އެއްވެސް ކުށެއް ކުރިކަްނ ޝަރީޢަތަށް ސާިބތުވެ، ޙުކުެމއް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ  .9

 ؛މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން

ކުޑަކުއްޖަކާ މެދު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލެއް ހިންގިކަން ނުވަތަ މީެހއްގެ ޢިއްފަތްތެރިކަްނ  .10

 ވުން؛ފޭރިގަތްކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިުތވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނު

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެ، އެ މީހެއްގެ  .11

(ހަތެއް)  7މައްޗަށް ޙުކުމެއް ކޮށްފައިވާ ނަމަ، އެ ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކޮށް ނިމުނުތާ 

   އަހަރު ފާއިތުވެފައިވުން ނުވަަތ އެ ޙުކުމުން ކަނޑައެޅުނު އަދަބު މަޢާފުކޮށްެދވުނުތާ 

 ހަތެއް) އަހަރު ފާއިތުވެފައިުވން؛( 7

) ވަނަ ނަްނަބރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 10) ވަނަ ނަންބަރާއި (9މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ (  .12

ކުށްތައް ފިޔަވައި ޖިނާއީ އެހެްނ ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީަޢތަށް ސާބިތުވެ، އެ ީމހެއްގެ 

   ކޮށްފައިވާނަމަ،  (ބާރަ) މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްެގ ޙުކުމެއް 12މައްޗަށް 

   (ތިނެއް) އަހަރު ފާއިތުވެފައި ވުން ނުވަތަ  3އެ ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކޮށް ނިުމނުތާ 

    (ތިނެއް) އަހަރު  3އެ ޙުކުމުން ކަނޑައެޅުނު އަދަބު މަޢާފުކޮށްދެވުުނތާ 

 ފާއިތުވެފައި ވުން.

އަންހެުނންގެ 

ތަރަްއޤީައށް 

މަަސއްކަތްކުރާ 

ކޮމިޓީގެ 

 ކެންޑިޑޭޓުންގެ ަނން

 އިޢުލާނުކުރުން 

ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން އިލެކްަޝންސް ކޮމިޝަނުން ކުރާ އިޢުލާނުގަިއ  9މި ގަވާއިދުގެ  .13

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާން ދީފައިވާ މުއްދަތު 

ގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު (އެކާވީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭ 21ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިަނވެގެން 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  14(އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ާޢންމު ޤާނޫނު) ގެ  2008/11

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އޮފީހުގައްޔާއި މީހުން ދިރިއުޅޭ  ،މަޢުލޫމާތު އަންގައި އިޢުލާނުކޮށް 

  އިޢުލާނު ބަހަްއޓަންވާނެއެވެ. އަިދ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ފަސޭހައިން މީހުންނަށް ބެލޭނެގޮަތށް އެ 

 އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާިއޢު ކުރަންވާނެއެވެ. ،އެ މަޢުލޫމާތު

ނަން އަނބުރާ 

 ގެްނދިއުން 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީައށް ަމސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ކެންޑިޑޭޓަކު އޭނާގެ ނަން  .14

ެޖ ނަމަ، ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ގުރުއަތުލައި ތަރުތީބުކޮށް އަނބުރާ ގެންދަން ބޭނުންވެއް

އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނަން އަނބުރާ ގެންދިޔުމުގެ އިޚްތިޔާރު  ،އިޢުލާނު ކުރުމުގެ ކުރިން

 ލިބިގެންވެއެވެ.
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ކެންޑިޑޭޓުންގެ ަނން 

 ތަރުތީބުުކރުން 

ޚާބަށް ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތި (ހ) .15

ތެރެއިން ޝަރުޠު ހަމަވާ ކެްނޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުީތބުުކރުމަށްޓަކައި ގުރުއަތުލުން 

އޮންނަ ތަނާއި ތާރީޚާއި ގަޑި، ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އަންގައި، އިެލކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން 

 އިޢުލާނު ކުރަން ވާނެއެވެ.

ގުރުއަތުލުން ބާްއވަންވާނީ އިންތިޚާބަްށ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ  (ށ)  

ކުރިމަތިލައިފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓުން ކަނޑައަޅާ މަންދޫބުންގެ 

 ހާޒިރުގައެވެ.

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެަފއިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކެންޑިޑޭޓަކު، މަންދޫބަކު ޢައްޔަނު  (ނ)  

ޔަނު ކުރިކަމުގެ ލިޔުމަކާއެކު ގުރުއަތު ނަގާ ކުރާނަމަ، އެ މީހަކު މަންދޫަބކަށް ޢައް

  މުްއދަތު ހަމަނުވާ ކާޑާއެކު ، ެއ މަންދޫބުެގ ދިވެިހރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ،ތަނަކަށް

އެޑްރެހާއި،  ،އެ މީހަކު ފޮނުވަންވާނެއެވެ. އަިދ އެ ލިޔުމުގައި މަންދޫބުގެ ފުރިަހމަ ނަމާއި

 ނަންބަރު ލިޔެފައި އޮންނަްނވާނެއެވެ.ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ 

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން ތަރުތީބުުކރުމަށް ބާއްވާ ގުރުއަތުލުަމށް ެކންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އޭާނ  (ރ)  

ޢައްޔަނުކުރާ މަންދޫބަކު ހާޒިރު ނުވެއްޖެނަމަ، އެ ެކންޑިޑޭޓެއްގެ ބަދަލުގައި ގުރުއަތުގަިއ 

 އަޅާ ފަރާތެކެވެ. ބައިވެރިވާނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑަ

އަންހެުނންގެ 

ތަރަްއޤީައށް 

މަަސއްކަތްކުރާ 

ކޮމިޓީގެ އިްނތިާޚބަށް 

ތާއީދު ޯހދުމަށް 

މަަސއްކަތްކުުރމުގެ 

 މުްއދަތު 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލި މީހުންގެ ތެރެއިން  .16

އް އިޢުލާނުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ވޯޓުނަގާ ދުވަހާ ދެމެުދ ޝަރުޠު ހަމަވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތަ

(އަށާވީސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް  28ކެންޑިޑޭޓުން ތާއީދު ހޯދުމަށް ަމސައްކަތްކުރުމަށް މަދުވެގެން 

 ދޭންވާނެއެވެ.

ތާއީދު ޯހދުމަށް 

 މަަސއްކަތްކުރުން 

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައިފައިވާ  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ަމސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ (ހ) .17

ވަނަ  28އިންތިޚާބުތަާކބެހޭ އާންުމ ޤާނޫނުގެ  ،ކެންޑިޑޭޓުންނަށް، ތާއީދު ހޯުދމަށް

 މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ.

ންޑިޑޭޓުން މި މާއްދާގެ (ހ) އިން ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ލިބިީދފައިވާ ޙައްޤުގެ ދަށުން، ކެ (ށ)  

 .ތާއީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގައި ތިރީގައިމިވާ ކަންކަން ކުރެވިދާނެއެވެ

 .ތާއީދު ހޯދުމުގެގޮތުން މީހުްނނާ ަބއްދަލުކޮށް ވާހަކަދެއްކުން .1

 .ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު އެއްވުންތައް ބޭއްވުން .2
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ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޚަބަރު ފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުގެ  .3

 .ބޭނުންހިުފން

 ،ތާއީދު ހޯދުމުގެގޮތުން މީހުްނނަށް ސިޓީ ފޮނުވުމާއި، ފޮޓޯއާއި .4

އެ ތަެކތި އާންމުކޮށް  ،ލިޔުންފަދަ ތަެކތި ބެހުމާއި ،ސްޓިކާއާއި

 .ފެންނާނެެހން ބެހެއްުޓން

އެ ތަކެތި ، ނިާޝންޖަހައިފައިާވ ތަކެތި ގެންގުޅުމާއި ،ނިޝާނާއި .5

 .ބޭނުންކުރުން

 އިސްތިހާރުކުރުން. .6

ތިޚާބުތަކާބެހޭ އާންމު ޤާނޫނު ހިމެނޭގޮުތން ދިވެިހރާއްޖޭގެ އިން .7

 ކަާމބެހޭ ގަވާއިދުަތކާ ޚިލާފުނުވާ ކަންކަން ކުރުން.  ،ޤާނޫނުތަކާއި

 ،ކެންޑިޑޭޓުންާނއި

ކެންޑިޑޭޓުންނަށް  

ތާއީދު ޯހދުމަށް 

މަަސއްކަތްކުރާ 

ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ 

 މިންަގނޑު 

ސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަްށ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަ  (ހ) .18

މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް ތިރީގައި ބަޔާކޮށްފައިވާ ސުލޫކީ މިންގަނޑަށް 

 .ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ

       ވަކި ޖިންސެއްގެ މީހަކަށް ވާތީ، ނުވަތަ އިސްާލމްދީނުގަިއ  .1

ޓަކައި، ނުވަތަ ވަކި ބަހުުރވަޔަކުން ވަކި މަޒުހަބަކަށް އުޅެންމުންދާކަމަށް

އެއީ ވަކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓުދިނުމަްށ ނުވަަތ ، ވާހަކަދައްކާ ކަމަށްޓަކައި

ނުދިނުމަށް އޮތް ސަބަބެއްކަމުގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް ހުށަހަޅައިގެން 

 ނުވާނެއެވެ.

ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ނުަވތަ ޕާޓީައކަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް ބާއްވާ އެއްވެސް  .2

ދަލުވުމެއް ނުވަތަ ހަރަކާތެްއ ބާއްވަންވާނީ އެކަމަްށ ކަނޑައެޅިފައިވާ ބައް

 ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 

ދީނީ ދަރުސްތަކުގައްޔާއި  ،ދީނީ އެކިއެކި މުނާސަބަތުތަކުގައްޔާއި .3

މަްށ ޚުޠުބާތަކުގައި ވަކި ކެންޑިޑޭޓަކަްށ ނުވަތަ ވަކި ޕާޓީއަކަށް ތާއީދު ހޯދު

 .ނުވަތަ ތާއީދު ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައިގެން ނުވާނެއެވެ

ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ދޭ  ،ކޮލެޖު ،މަދަރުސާ ،ކިޔަވައިދޭ ތަންތަނާއި .4

ފިލާވަޅުތައް މެދުވެރިކޮށް ވަިކ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ ވަކި ޕާޓީއަކަށް 

ސް މަސައްކަތެްއ ތާއީދު ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތާއީުދ ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެ

 .ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ
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ކިޔަވައިދޭ ތަންތަނާއި އިުޖތިމާީޢ ކަންކަން ިހންގާ ތަްނތަން ފިޔަވައި  .5

        ،ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި، ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރާތަކާއި

އިންތިޚާބަށް ކެންޕޭންކުރުމަށް ބޭނުްނކޮށްގެްނ ، އެ އިދާރާތަކުގެ ގޯތިތެރެ

ވައިދޭ ތަންަތނުގެ ގޯއްޗާއި ހޯލު ފަދަ ތަންތަްނ ނުވާނެއެވެ. ކިޔަ

 ބޭނުންކުރަންވާނީ ހުއްދަ ލިބިގެްނނެވެ.

، އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު .6

އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ޯހދުމަށް ހިންގަމުންގެްނދާ ބައްަދލުވުމަކަށް 

 .ވާނެއެވެހުރަސްއެޅޭ ފަދަ ޢަމަލެއް ކޮށްގެން ނު

ތާއީދު ހޯދުމުގެގޮތުން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އޭނާ ނިސްބަތްވާ ޕާޓީއަކުްނ  .7

ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީުދކުރާ ބަޔަކު ބަހައްޓާ ޕޯސްޓަރު، ނުވަަތ 

ނުަވތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެފަދަ އެހެންވެސް ، ނިޝާން

ންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެހެން ކެ، އެއްޗެއް

 .ބަޔަކު ނައްޓައި، ހަލާކުކޮށް، ގެްއލުންދީގެން ނުވާނެއެވެ

ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ ޕާޓީއަކުން ކެންޕޭްނ  .8

އެއްވުމެއް ނުވަތަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމުންދާ ތަނެއްގައި، އެ ވަގުތަކާ 

ޑިޑޭޓަކު ނުވަަތ އެހެން ދިމާކޮށް، އެހެން ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ ކެން

ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ަބޔަކު އެ ތަނުގައި ބައްަދލުވުމެްއ 

 އިންތިޒާމުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 

އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، މީހެއްގެ  .9

    ގެއެއްގައި ނުވަތަ އިމާރާތެއްަގއި ނުވަތަ ބިމެއްގައި ބަހަްއޓަންވާީނ 

 ނެއްގެ ވެރިފަރާތުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ. އެ ތަ

އިންތިޚާބަށް ތާއީދު ހޯދުމުެގގޮތުން ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބަހައްާޓ  .10

އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ  ،އިސްތިހާރާއި، ބިލްބޯޑާއި، ބެަނރ ފަދަ ތަކެތި

(ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ ނަގައި  10ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރާތާ 

އްގެ ނުވަތަ އެ ބެހެއްޓި ފަރާތެއްގެ ސާފުކުރުމަކީ އެ ކެންޑިޑޭޓެ

 ޒިންމާއެކެވެ. 

ތާއީދު ހޯދުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތައް ހިނގަމުންދާ ވަގުތު،  .11
އުނދަގޫކޮށް، އެ ަތނެއްގައި އޮތް އިންތިޒާމު ނަގައިލުަމށް އެއްވެސް 
ފަރާތަކުން މަސައްކަތްކުރާނަމަ، އެ ފަރާތަކާމެދު އަމިއްލައަްށ ފިޔަވަޅު 

ދަލުގައި އެކަން ޙައްލުކުރަން މަސައްކަތްކުރަންވާނީ ކަމާބެޭހ އެޅުމުގެ ބަ
 .ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ
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ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގައި، އެއްވެސް މީހެއްގެ  .12

 .އަބުރަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެ ަފދަ ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

ވޯޓުނުލުމަްށ ބުެނ އެއްވެސް ފަރާތަކަްށ  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯުޓލުމަށް ނުަވތަ  .13

އެއްވެސް ގޮތަކުން މަޖުބޫރުކުރުވައި އަދި ބިރުދެއްކުމުގެ ޢަމަލެްއ 

 .އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހިންގައިގެން ނުވާނެއެވެ

ވަކި މީހަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުވަަތ ވޯޓުނުލުމަށް ުބނެ ރިޝްވަުތގެގޮތުްނ  .14

ދީގެން ނުވާނެއެވެ.  އަިދ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ ނުވަތަ ހަދިޔާ 

މާލީގޮތުން ނުަވތަ މާއްދީގޮތުން ފައިދާއެއް ވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެްއ 

ކޮށްދީގެން ނުވާނެއެވެ. ައދި އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަްށ 

 .ހުށަހަޅައިގެންވެސް ނުވާނެއެވެ

ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގައި، އިސްލާމްދީނުެގ  .15

އިސްލާމްދީނުެގ  ،ކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައިއަސްލުތަ

 .ޙުރުމަތް ކެނޑޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގައި ގަވާއިދު ނަންބަުރ  .16

2013/R-58  ާ(ކުނި މެނޭޖުކުުރމާބެހޭ ގަވާއިދު) ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވ

ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެހެން ފަރާތްތަކުންވެސް އެ ގަވާއިދުގައި  ފަދައިން

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަްނތަނަށް ކުނި އަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ.

 ،ކެންޑިޑޭޓުން ބާއްވާ ހިނގައިލުންތަކާއި ،ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި .17

   ،އެހެނިހެން ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި އުފެދޭ ކުނިބުނި  ،ޖަލްސާތަކާއި

ންތިޒާމުކުރި ފަރާތަކުން، އެ ހަރަކާތެއް ިނމުމާއެކު އެ ހަރަކާތެއް އި

 ނަގައި، ސާފުކުރަންވާނެއެވެ.

ޕްލާސްޓިކުްނ  ، ތާއީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގައި ކަރުދާހާއި .18

ލީފްލެޓް ފަދަ ތަކެތީގެ ބަދަލުގަިއ އެހެން  ،ހަދައިފައިވާ ޕޯސްޓަރުތަކާއި

 އެވެ.ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމަށް ިއސްކަންދޭންވާނެ

ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަްށ މަސައްކަތްކުރުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  .19

ޤާނޫނުތަކާއި އެ ޤާޫނނުތަކުގެ ދަށުން ހަދައިފައިފާ ގަވާއިދުތަާކ ޚިލާފު 

 އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ުދ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ ވަިކ ޕާޓީއަކަށް ތާއީދުކުރުމުގެގޮތުން ނުވަަތ ތާއީ (ށ)  

ކެންޑިޑޭޓެއްެގ އިންތިޚާބީ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެ އެއްވެސް  ،ނުކުރުމުގެގޮތުން

ކަމެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ތިރީގައި މިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިްނ 
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 އެކަމުގެ ސަބަބުން ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އިންިތޚާބީ ޙައްޤަކަށް އުނިކަން  ،ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ

 .ދިނީކަމަށް ބެލޭނެއެވެ

ކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ހޯދުމުގެގޮުތން ދައްކާ ވާހަކައެއްގައި ނުވަަތ އެނޫްނ  .1

ގޮތަކުންވެސް އެހެން ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމާއި އޭނާގެ ޒާތީ 

 ކަންކަމާ ބެހުން.

ސާބިތުކޮށްދެވެން ެނތް ތުހުމަުތތަކުގެ މައްޗަށް ނުވަތަ ހިނގައިދިޔަ  .2

ޙަޤީޤަތް އޮޅިގެންދާ ފަދަ ގޮތަކަށް ކެންޑިޑޭޓަކާ ބެހޭގޮުތްނ ނުވަަތ ކަމެއްގެ 

ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް މަސައްކަތްކޮށްދޭ ފަރާތަކާ 

 ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެއްުކން.

 މީހުންގެ މެދުގައި ފިތުނައާއި ރުޅިވެރިކަން އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން. .3

ޑިޭޑޓަކު، ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓަކަްށ ތާއީދު ތާއީދު ހޯދުމުގެގޮތުން ކެން .4

ވެހިކަލް ބުރުތަކަްށ އެހެްނ  ،ރެލީތަކާއި ،ހޯދުމުގެގޮތުން ބާއްވާ ޝޯތަކާއި

 ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު ހުރަސްއެޅުން.

ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް 

ކެންޑިޑޭޓުން 

ކުރާ ނުޢައްޔަ

 މަންޫދބުން 

ވޯޓުުގނުމުގެ  ،ޯވޓުނެގުން އޮްނނަ ދުވަުހ ވޯުޓނެގުމާއި ،ޓަކަށްވެސްކޮންމެ ކެންޑިޑޭ (ހ) .19

ކަންތައްތައް ހިނާގ ނުހިނގާޮގްތ ބެލުމަްށ، ވޯޓުނެގުމާިއ، ވޯުޓ ގުނުމުގެ ކަންތައްތަްއ 

 (އެކެއް) މަންދޫބަކު ޢައްޔަނު ކުރެވިދާނެއެވެ. 1ހިނގާ ކޮންމެ މަރުކަޒަކަށް 

ށްފައިވާ މަންދޫބު ޢައްޔަނުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭނީ، މި މައްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮ  (ށ)  

ކުރުމުން ެދވޭ މުއްދަތުގައި އެކަމަށް  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެކަމަށްޓަކައި އިޢުލާނު

 އެދޭ ކެންޑިޑޭޓުންނަށެވެ. 

ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާ މީހުންގެ  ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ކެންޑިޑޭޓުން ޢައްޔަނުކުރާ މަންދޫބުންގެ (ނ)  

 .އިގައި އަންނަނިވި ޝަރުޠުތަްއ ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެކިބަ

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

 .ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރެވެމުންދާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުން .2

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބާބެޭހ  .3

ތެއް ކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ހަވާލުވެގެްނ މަސައްކަ

 .ހުރި މީހެއްކަމުގައި ނުވުން

ފަނޑިޔާރެއް ނުވަތަ މިނިވަން މުއައްސަސާއެއްގެ މެންބަރެއް/ ވެރިއެއް  .4

 .ކަމުގައި ނުވުން
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 ދިވެހި ފުލުހެއް ނުވަތަ ސިފައިްނގެ މީހެއްކަމުގައި ނުވުން. .5

 ޮކށްަފއި ހުރި މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދު .6

ރާްއޖޭގެ ފަާރތްތަކުން 

އިންިތޚާބު 

 އޮބްާޒވްުކރުން 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ަމސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންިތޚާބު އޮބްޒާވްކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ  .20

ގެ ތަރައްޤީއަށް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުން ،ފަރާތްތަކަށް ހަރަކާތްތެރިވާނީ 

މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުޅުވައިލާ 

ފުރުޞަތުގައި އެކަމަށް އެދި ހުަށހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިެލކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުއްަދ 

 ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.

ބައިނަްލއަުޤާވމީ 

ފަރާތްތަކުން 

ގެ އަންހެުނން

ތަރަްއޤީައށް 

މަަސއްކަތްކުރާ 

ކޮމިޓީގެ އިްނތިާޚބު 

 އޮބްާޒވްުކރުން 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު އޮބްޒާވްކުރުމަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ  .21

ށް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަ ،ފަރާތްތަކަށް ހަރަކާތްތެރިވާނީ 

މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުޅުވައިލާ 

ފުރުޞަތުގައި އެކަމަށް އެދި ހުަށހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިެލކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުއްަދ 

 ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.

އްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމާއި ވޯޓުގުނުމުެގ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީައށް މަސަ (ހ) .22 މޮނިޓަރ ކުރުން 

ލޯކަލް ކައުްނސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާިއ  ،މަސައްކަތް މޮނިޓަރކުރުމަށް ހަރަކާތްތެރިވާނީ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް 

އި އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަނުން ހުޅުވައިލާ ފުރުޞަތުގަ

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެކްރެޑިޓްކުރާ ފަރާތްތަކެވެ.

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ނޫސް މަޖައްލާތަކަށާއި، ޚަބަރު ފަތުރާ އިދާރާތަކަށް މޮނިޓަރުކުރުމަށް  (ށ)  

ނެގުމަށް ބަހައްާޓ އެއިން ކޮންމެ ފަރާތަކަށް އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ،ފާސް ދޫކުރެވޭނީ

 .އިންސައްތަ) އިތުރުނުވާ ގޮތަށެވެ(ދިހައެއް  10ވޯޓުފޮށީގެ އަދަދަށްވުރެ %

ކެންޑިޑޭޓުންގެ 

މަންޫދބުންާނއި 

އޮބްާޒަވރުންާނއި 

 މޮނިޓަރުން

  ޢަމަލުކުރަްނވީ ގޮތް

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތަްއ  (ހ) .23

ރިއަށްދާއިރު އިންތިޚާބުގެ  ކަންތައްތައް ހިނގާ ުނހިނގާ ގޮްތ ބެލުމަށް ހަރަކާތްތެރިާވ ކު

ހުރިހާ ފަރާތްތަކުްނ  އިލެްކޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑަައޅާ ސުލޫކީ މިންގަނޑަށް 

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ިތނުވާނޭ ޮގތުގެ ވޯޓުލުމާއި ވޯޓުގުނުމުެގ މަސައްކަތް ހިނގަމުްނދާއިރު، އެ މަސަްއކަތަށް ދަ (ށ)  

އޮބްޒާވަރުންަނށާިއ މޮނިޓަރުންނަށާއި ކެންިޑޑޭޓުންގެ މަންދޫބުްނނަށް  ،މަތިން

 ހަރަކާތްތެރިވެވިދާނެއެވެ. 
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ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ އިސްވެރިޔާގެ ފަރާތުން އޮބްޒާވަރުން ނުވަތަ މޮނިޓަރުން ނުވަަތ  (ނ)  

މައަށް އެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒަކަށް ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން އެދިްއޖެ ނަމަ، އެ ވަގުތަކާ ހަ

ވޯޓުލީ މީހުންގެ އަދަދާއި ބާކީ ހުރި ވޯޓުކަރުދާހުގެ އަދަދު ހާމަކޮށްދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

 ލިބިގެންވެއެވެ. 

އޮބްޒާވަރުންނާއި މޮނިޓަރުްނނާިއ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫުބން، ިއންތިޚާބާބެހޭ ަކންކަމުގައި  (ރ)  

ނުކޮށްފައިވާ އޮފިޝަލުންަނށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުންދީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޢަްއޔަ

އެހީތެރިކަން ދޭންވާނެއެވެ. އަދި އެ މީހުންގެ މައްޗަށް އެއްވެސްވަރެއްގެ ނުފޫޒެއް 

 ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތްކޮށްގެން ުނވާނެއެވެ.

އޮބްާޒަވރުންާނއި 

މޮނިޓަރުްނނާއި 

ކެންޑިޑޭޓުންގެ 

މަންޫދބުން ގަާވއިދަށް 

 ކޮށް ހިުތން ޙުުރމަތްތެރި

، އޮބްޒާވަރުންނާއި މޮނިޓަރުންނާއި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުްނ، އިްނތިޚާބުތަކާބެހޭ އާންމު ޤާޫނނާއި .24

ނުވަތަ ކުރަްނ އުޅޭކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ ނަމަ،  ،މި ގަވާއިދާ ޚިލާފު އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކޮށްފިނަމަ

     އްެގ ފާސް ހިފަހައްޓައި އޭނާއަށް އެ އޮބްޒާވަރެއްގެ ނުވަތަ މޮނިޓަރެއްގެ ނުވަތަ މަންދޫބެ

އެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ އިސްވެރިޔާއަށް  ،އެ ސަރަހައްދުން ނުކުތުމަށް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު

ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި އެ ގޮތަށް އެންގުމުން އެ ކަމަށް އިޖާބަނުީދފިނަމަ، ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ 

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

ވޯޓުނެުގމަށް 

ތައްޔާުރވުުމގެ ޮގތުން 

ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން 

 ކުރުން 

ވޯޓުނެގުމަށް ބޭުނންވާ ހުރިހާ ަތކެތި، ވޯޓުނަގަން ަފށާ ވަގުތު ޖެހުމުގެ ކުރިން ވޯޓުލާ  (ހ) .25

ތިޒާމު، މަރުކަޒުގެ އޮފިޝަލުންގެ ހަވާލުގައި، ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ފޮނުވުމުގެ އިން

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ހަމަޖައްސަން ވާނެއެވެ.

ވޯޓުލާ ކޮންމެ މަރުކަޒެއްގައި، އެ މަރުކަޒެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ  (ށ)  

      ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް އޮންނަންވާނެއެވެ. 

ނޭ މީހުންގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި، ޖިންސާއި، އަތޮޅާއި، ރަށާއި، މި ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެ

އެޑްރެހާއި، އުފަން ތާރީޚާއި، ިދވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު އެނގެްނ 

 އޮންނަން ވާނެއެވެ.

ވޯޓު ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން، ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ހުރިހާ  (ނ)  

ވޯޓު ފޮށީގެ ވެރިޔާގެ ބެލުމުގެ ދަށުްނ، ވޯޓު ، ޯވޓުލާ މަރުކަޒަށް ހާޒިރުވެ ،ޝަލުންއޮފި

އޮފިޝަލުންގެ ހުވާ ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އިޤުރާރުގައި ، ފޮށީގެ ވެރިޔާވެސް ހިމެނިގެން

 ހުރިހާ އޮފިޝަލުން ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

ވޯޓުފޮށި ބަަހއްޓާ 

ސަރަަހއްދު 

 ކަނޑަެއޅުން 

ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި ތިބި ވޯޓުިދނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދަްށ ރަށެއްގައި  .26

ބަލައި، އެ ރަށުގައި ބަހައްޓާނެ ވޯޓުފޮށީގެ އަދަދާއި، ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާނެ ސަރަހައްދު 

ކަނޑައަޅައި، އަދި އެ ސަރަހައްދަށް ވޯޓުދޭނީ ޯވޓުދިނުމުެގ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންެގ 
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ޓަރީގައި ހިމެނޭ މީހުްނގެ ތެރެއިން ކޮން ބައެއްކަްނ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ރަޖިސް

ކަނޑައަޅައި، އެކަން އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ. އަިދ ވޯޓު ފޮށި ަބހައްޓައިފައިވަީނ 

އިމާރާތެއްގެ ތެރޭގައިނަމަ، މުޅި އެ އިމާރާތަކީ ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓައިފައިވާ ސަރަހައްދުކަމުގައި 

 ލަންވާނެއެވެ.ބަ

ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް 

 ވެްއދުން ަމނާ ތަކެތި

ވަަނ  44ވޯޓު ނަގާދުވަހު ކުރުން މަނާ ަކންތައްތައްކަމަށް އިްނތިޚާބުތަކާބެޭހ އާންމު ޤާނޫނުގެ  .27

މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އިތުރުން، ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް 

ދައިގެ ގަލަމެއް ފިޔަވައި އެހެން އެއްޗެއް ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ވައްދައިގެން ވަންނަ މީހަކު އާ

   ނުވާނެއެވެ. އަދި ފޯނާއި އަތްދަބަހާއި އަޑު ނުވަތަ މަންޒަރު ރެކޯޑުކުރެވޭ ފަދަ ތަކެއްޗާއި 

    ،ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އުނިކަމެއް ލިބިދާނެކަަމށް ބެލޭ އެއްވެސް ވަސީލަތެއް ،ފަދަ ލުފައި

  މަރުކަޒަށް ވެއްދުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. ވޯޓުލާ

 ވޯޓުލާ ކޮންމެ މަރުކަޒެއްގައި ވޯޓުކަރުދާހުގައި ފާހަގަޖެހުމަށް މަދުވެގެން      (ހ) .28 ވޯޓިންގ ބޫތު 

    ވޯޓުލާ މީާހ  ،(އެކެއް) ބޫތު ހުންނަންާވނެއެވެ. ވޯޓިންގ ބޫތު ހުްނަނންވާނީ 1 

 ށް ނުފެންނަ ޮގތަެށވެ.ކަރުދާހުގައި ޖަހާ ފާހަގަ އެހެން މީހުންނަ ވޯޓު

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ިތބޭ އޮފިޝަލުްނނަށާިއ  ،ވޯޓިންގ ޫބތު ހުްނނަންވާނީ  (ށ)  

، އޮބްޒާވަރުންނަށް ފަސޭހައިން ެފންނަ ހިސާބުގައެވެ. އަދި ފާހަގަޖަހާ މީހާގެ ހަރަކާތްތައް

ލުންނަށާިއ މިގޮތުން ވޯޓުކަރުދާހުގެ ފޮޓޯނެުގން ފަދަ ގަވާއިދާ ޚިލާފު ޢަމަލުތައް އޮފިޝަ

 އޮބްޒާވަރުންނަށް ފަސޭހައިން ފެްނނަގޮތަށް ނުވަތަ ާފހަގަކުރެވޭ ގޮަތށެވެ.

ނެުގމާއި ވޯޓު  ވޯޓު

ގުނުާމބެހޭ ކަންކަން 

ބަލަހައްޓާ މީުހންގެ 

 މަްސއޫލިއްޔަތު 

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްފައިވާ، ވޯޓުލާ މަރުަކޒުގައި މަސައްކަތްކުރާ  (ހ) .29

     މަތީ ފޮތުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވޯޓުނެގުމާިއ، އޮފިޝަލުންގެ އަތް

 ވޯޓު ގުނުމާބެހޭ ކަްނތައްތައް ބަަލހައްޓާ މީހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަންވާނެއެވެ. 

ވޯޓު ކަރުދާސް ދޫކުރުމުގެ ކުރިން، ވޯޓު ކަރުދާހުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން  (ށ)  

 ވާނެއެވެ.ފޮނުވައިފައިވާ ސްޓޭމްޕް ޖަހަން

ވޯޓު ނެގުމާެބހޭ ކަންތަްއތައް ބަލަހައްޓަްނ ިތބޭ މީހުްނ، އެްއވެސް ޤާނޫނަކާ ނުަވތަ  (ނ)   

ގަވާއިދަކާ ޚިލާފަށް ކުރާ ޢަމަލަކަށް ޒިންމާވާންޖެހޭނީ އެ މީހެކެވެ. އަދި މިފަދައިން 

މުގެ ބާރު ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަްށ ޢަަމލެއް ކޮށްފިނަމަ، އެ މީހަކާ މެުދ ފިޔަވަޅު އެޅު

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ލިިބގެންވެއެވެ.
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ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް 

ޢައްޔަނުކުރާ ވެރިާޔގެ 

މަްސއޫލިއްޔަާތއި 

 ޒިންމާ 

ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ޢައްޔަނުކުރާ ވެރިޔާއާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނުަވތަ އިލެކްޝަންސް  .30

 ފަރުވާތެރިކަމާއެކު އަދާކުރަންވާނެއެވެ. ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ހަވާލުކުރާ ޒިންމާތައް

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީ ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒަށް ޢައްޔަނުކުރެވޭ ވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި 

 .ޒިންމާއެވެ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ަމސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލާ  .1

މުހިްނމު ލިޔެކިޔުންތަކާ  ،ންވާ ސާމާނާއިވޯޓުުލމަށް ބޭނު ،މަރުކަޒެއްގެ ވޯޓުފޮށްޓާއި

ހަވާލުވުމާއި، އެ ތަކެތި ރައްކައުތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމާއި، އެ ތަކެއްޗަށް 

 .ޒިންމާވުން

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ވޯޓުލުމުގެ ކުރިން ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ  .2

ކަމާގުޅޭ އިންތިޒާމު އެ  ކަންތައްތައް ކުރުވުމާއި، އެ  ،ކަންކަން ރާވައި

 .ހަމަޖެއްސުން

ވޯޓުލާ ދުވަހުގެ ކުރިން ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ  .3

މީހުންނާ ބައްދަލުޮކށް ވޯޓުލުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތް އޮޅުންފިލުވައިދީ، 

 .ވަކިވަކި މީހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ ހަވާލުކުރުން

(ތިރީސް)  30ވޯޓުލުމުެގ  ،ކަރުދާސް އަޅައިފައި ހުންަނ ސެކިއުރިޓީ އުރަވޯޓު .4

 .މިނެޓުގެ ކުރިން ކަނޑައި، ވޯޓުަކރުދާސް ގުނައި، ހުރި އަދަދު ކަށަވަރުކުރުން

(ދޭއް)  2ވޯޓު ނަގަން ފެށުމުގެ ކުރިން ވޯޓުލާން އެންމެ ފުރަތަމަ އަްނނަ  .5

ންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނާިއ، މީހުންނަށާއި، ޯވޓުލާ މަރުކަޒުަގއި ތިބިނަމަ، ކެ 

ވޯޓުފޮިށ  ،ހުއްދަދެވިފައިވާ އޮބްޒާވަރުންނާިއ، މޮނިޓަރުންަނށް، ޯވޓުފޮށި ުހޅުވައި

ވޯޓުޮފށީގެ މަތި ރަނގަޅަށް ޖަހައި،  ،ހުރީ ހުސްކޮށްކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށްފަހު

 .(ހަތަރެއް) ފަރާތުގައި ޕުލްޓަިއޓް ސީލް އެޅުވުން 4

ނުމަށް އިެލކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުއްަދކުރާ މީހުންނަްށ ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ވަ .6

 ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ކަނޑަައޅައިފައިވާ އުސޫލުން އެ ފުރުސަތު ތަނަވަސް

 .ކޮށްދިނުން

ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް އިލެކްޝަންްސ ކޮމިޝަނުން މީހަުކ ފޮނުވަންެވއްޖެ ހާލަތެއްގަިއ  .7

ކޮމިޝަނުން ފޮނުވާ މީހަކަށް ޯވުޓލާ މަރުކަޒަށް ވަދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން. 

         ،އަދި އެފަދަ މީހަކަށް އެ މަރުކަޒަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ދޭންވާނީ

 ކުރުމަށް އިވާ ފަރާތެއްކަން ކަށަވަރުއެއީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުއްދަ ދީފަ

 .ފަހުއެވެ
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ކުރަންޖެހޭ  ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ވޯޓުލުމުެގ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ ޢަމަލު .8

 ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮަތށްކަން ކަށަވަރުކުރުން.

ވޯޓުލާންދާ މީހުންގެ ތެރެއިން ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރިކަމަށް ބުާނ  .9

ކިބައިގައި ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ފާހަގަޖެހުމަށް ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން މީހުންގެ 

     ހުރިކަން ކަށަވަރުކޮށް، ވޯޓުުލމުގައި އެހީތެރިއަކު ބޭުނންުކރުމުގެ ހުއްދަ 

 އެ މީހަކަށް ދިނުން.

ވޯޓުލާން އަންނަ މީހުންނާިއ  ،ވޯޓުނަގާ ދުވަހު، ވޯުޓނަާގ މަރުކަޒުގައި .10

ޯވޓުލުމާ ގުޅޭގޮތުްނ ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ  ،ގެ ފަރާތުންއޮބްޒާވަރުންނާއި މޮނިޓަުރން

ވަގުުތން އެޅެންހުރި ފިޔަވަޅެއް އެޅުން. ވަގުތުން ޙައްލުނުކުރެވޭ  ،ބަލައިގަނެ

މައްސަލަތައް ރަށު/އަވަށު ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށް ނުވަތަ އަތޮޅު/ސިޓީ އިލެކްޝަންސް 

 ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ރިޕޯޓުކުރުން.

 މީހެއްގެ ަނން ވޯޓުދިނުމުެގ ޙައްޤު ލިިބގެންވާ މީހުންެގ ވޯޓުލާން އަްނނަ .11

އިދާރީ ސަބަބަކާހުރެ އެ މީހަުކ ވޯޓުލާންޖެޭހ ، ރަޖިސްޓަރީގައި އޮތުމާއެކު

މަރުކަޒުގައިވާ ފައިނަލް ރަޖިސްޓަރީގައި އެ މީހާގެ ނަން ހިމެނިފައި ނުވާނަމަ، 

ޝާދުދޭ ގޮތެއްގެ ކޮމިޝަުނން އިރު ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އެަކން އަންގައި

މަތިން އެ މީހާގެ ަނން ރަިޖސްޓަރީއަށް އިތުރުކޮށް އޭނާއަްށ ވޯޓުލެވޭނެ ގޮްތ 

އަދި ކަންހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި މިކަްނ  .ހަމަޖައްސައިދިނުން

 ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ.

 .ވޯޓުލާ މަރުކަޒުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރުން .12

ވޯޓުކަރުދާސްަތކާއި ވޯޓުލުމުގައި  ،ވޯޓުގުނުމުގެ މަސަްއކަތް ނިމުމުން ވޯޓުލުމާއި .13

ބޭނުންކުރި އިންތިޚާާބބެހޭ ުހރިހާ ލިޔެކިޔުމެއް ބަންދުކޮށް ކޮމިޝަނުން 

 .ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރުން

ވަގުތީ ނަތީޖާ ވޯޓުނެގި މަރުކަުޒގައި އާންމުކޮށް ފެންނާނޭެހން ބެހެއްޓުމަށްަފހު،  .14

ލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސައިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިލެކްޝަންސް އި

 ކޮމިޝަނަށް އެ ނަތީޖާ ފޮނުުވން.

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ވޯޓުލުމުެގ ކަންކަން އަމާންކަމާއި އޮމާްނކަމާއެކީ ކުރިޔަށް  .15

 .ގެންދިއުމަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ަކމެއް ކުރުން

      ކަންކަން ކުރިޔަށްދާ ވަގުތުގައި، ވޯޓުލާ ވަގުތުގައްޔާއި ވޯޓު ގުނުމުގެ .16

ވޯޓުލާ މަރުކަޒާއި އެ މަރުކަޒު ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި މަޞްލަޙަތު ހިފެހެއްޓުމަްށ 

 އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.
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އެކަްނ  ،ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ ސަރަހައްދުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފުކަމެއް ހިނގާނަމަ .17

ފުލުުހްނގެ އެހީތެރިކަން ، ނުންވެއްޖެނަމަހުއްޓުވުމަށް ފުލުހުންގެ އެހީތެިރކަން ބޭ

 .ހޯދުން

ވޯޓު ނަގާ ކޮންމެ ސަރަހައްެދއްގައި ވޯޓު ނަގަން ެފށުމާިއ ވޯޓު ނަގައި  .18

ނިމުމާދެމެދު ކަން ހިނގައިދިޔަގޮތުގެ ރިޕޯޓު ލިޔެ އެ ސަރަހައްދަކާ ހަވާލުވެހުރި 

ސްކޮށް ހުރި ވޯޓު ގުނުމުގައި އި ،އެންމެ އިސްމީހާ (ވޯޓުފޮށީގެ ވެރިޔާ) ސޮއިކޮށް

އެ ރިޕޯޓު ޗެކުކުރި މީހަކު ލައްވާ  ،ފަރާތަކާއި، އެ ރިޕޯޓު ލިޔުނު މީހަކާއި

މާލެ ސިޓީގައި ހުންނަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ވޯޓާބެޭހ  ،ސޮއިކުރުވުމަށްފަހު

 .މައި މަރުކަޒަށް އެ ރިޕޯޓު ފޮނުވުން

ގުނުމާއި ވަގުތީ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ވޯޓު ނެގުމާއި ވޯޓު  .19

ކުރުމަށްޓަކައި، މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން  ނަތީޖާ އިޢުލާނު

އެކަމެއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނުަވތަ ، ކަމެއް ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ަކނޑައަޅާ ފަރާތެއްގެ ލަފައާ ެއއްގޮތްވާ ގޮތުެގ 

 މަތިން ކުރުން.

ނީޮގތުން ޖިްސމާ

ނުކުޅެިދގެްނވާ 

މީހުންނަށް 

ފާހަގަޖެުހުމގައި 

 އެހީތެިރެވދިނުން 

ވޯޓުކަރުދާހުގައި އަމިއްލަޔަށް ފާހަގަޖެހުމަށް ޖިސްމާނީގޮުތްނ ނުކުޅެދިގެންވާ މީހަކު  (ހ) .31

ވޯޓުކަރުދާހުގައި ފާހަގަޖެހުމުގަިއ  ވޯޓްފޮށީގެ ވެރިޔާގެ ހުއްދަޔާއެކު އެހެން މީހަކު 

ދިނުމަކީ ހުއްދަކަމެކެވެ.  އަދި މިކަމުގައި އޭނާއަށް އެހީތެރިވެދިން މީހެއްގެ އޭނާއަށް އެހީވެ

ވޯުޓ ނެގުމުެގ  ،ނަމާއި، އެޑްރެހާއި، ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ަނންބަރު

ކަންތައް ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލުެވ ތިބި މީހުން ލިޔަންވާނެއެެވ. އަދި ވޯޓުލުމުގައި 

 މަރުކަޒުގައި ތިބޭ އޮފިޝަލެއް ނޫންަނމަ، އެހީތެރިވެދޭ މީހާ އެހީތެރިވެދެނީ ވޯޓުލާ

  ވާންވާނީ އެ ވޯޓު ފޮށްަޓށް ވޯުޓލުމަށް ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ މީހަކަށެވެ. އަދި މިގޮތުން، 

 (އެކެއް) ފަހަރުއެވެ. 1އެ މީހަކަށް ވޯޓުލުމުގައި އެހީވެެދވޭނީ 

ސްމާނީގޮތުން ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުިރ ވޯޓުކަރުދާހުގައި އަމިއްލައަށް ފާހަގަޖެހުމަށް ޖި (ށ)  

ޯވޓުލުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނީ އަންނަނިިވ ، މީހުންކަމަށް ބަލައިގެން 

 ފަރާތްތަކަށެވެ.

ކަރުދާހުގައި  ލޯފަން މީހުން ނުވަތަ ޮލލަށް ނުފެނުމުގެ ސަބަބުން ޯވޓު .1

 .ފާހަގައެއް ޖެހޭވަރުނުވާ މީހުން

 .ދެއަތް ބޭނުްނނުކުރެވޭ މީހުން .2

     މުސްކުޅިވެ ގައިބާރު ދެރަވުމުގެ ސަބަބުން އެ ީމހެއްގެ އަތުްނ  .3

 .ކަރުދާހުގައި ފާހަގައެއް ޖެހޭވަރުނުވާ މީހުން ވޯޓު



 ދިވެހިަސރުކާުރގެ ެގޒެޓް              R-7/2020 : ނަްނބަރު ގަވާިއދު                9  :އަދަދު                    49 ލިުއމް:ވޮ

 

 

 

21 

ވޯޓުކަރުދާހުގައި ފާހަގަޖެހުމުގައި ޖިސްމާނީގޮތުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މީހެއްކަމަށް  (ނ)  

ރުގެ މީހަކަށް، ވޯޓުކަރުދާހުގައި ބަލައިގެން، ވޯޓުކަރުދާހުގައި އަމިއްލައަށް ފާހަގަޖެހޭވަ

ފާހަގަޖެހުމުގައި އެހީތެރިއަކު ބޭުނންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ވޯޓުލާ ަމރުކަޒުގެ ވެރިޔާ ދީގެން 

 ނުވާނެއެވެ. 

ކާކުކަން އަންަގއިދޭ 

ރަްސމީ ލިޔުން 

 ހުށަހެޅުން 

ރައްޔިތެއްކަްނ ދިވެހި ގޮތުގައި، ވޯޓުލާން އަްނނަ މީހާ ކާކުކަްނ އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއްގެ .32

ނުވަތަ ފޮޓޯ ޖަހައިފައިވާ ޑްރައިވިންގ ، ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓު ކާޑު، ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓް، އަންގައިދޭ ކާޑު

ލައިސަންސް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ލިޔުމަކީ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ލިޔުމަކަށް 

ކާކުކަން ، ހުަށހަޅާއޭނާ  ،ޞަތު ެދވޭނީވާންވާނެއެވެ. ވޯޓުލާން ައންނަ މީހާއަށް ވޯޓުލުމުގެ ފުރު

އެއީ އެ މީހާކަން  ،އަންގައިދޭ ލިޔުމުގައިވާ ފޮޓޯއާއި އޭނާގެ މޫނުގެ ސިފަޔާ އަޅައިބެލުމަށްފަހު 

 ކަށަވަރު ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.

ވޯޓު އަދި ވޯޓު 

 ކަރުާދސް 

އިންތިޚާުބތަކާބެހޭ ދޭންވާނީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު .33

ވަަނ މައްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން  36އާންމު ޤާނޫނުގެ 

 ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވޯޓު ކަރުދާހުގައެވެ.

ބާޠިލު ވޯޓާއި ަޞއްޙަ 

 ވޯޓު

ޠިލު ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްަތކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކަށް އޮންނަ ކޮންމެ ވޯޓަކީ ބާ (ހ) .34

 .ވޯޓެކެވެ

ވަނަ މައްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  36އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ާއންމު ޤާޫނނުގެ  .1

އިންތިޚާބަށް އިލެކްޝަންސް ކޮިމޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވޯޓުަކރުދާސް ނޫން 

 .ކަރުދާހެއްގައި ދީފައިވާ ވޯޓު

 .އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ނަމާ ދިމާގައި ފާހަގަ ޖަހައިފައި ނުވާ ވޯޓު .2

 .ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ދީފައިވާ ވޯޓެއްަކން އެނގޭ ވޯޓު .3

ވޯޓުދޭ މީހާ ވޯޓުދޭ ވަކި ކެންޑިޑޭޓެއް ކަށަވަރުކުރަން ނޭނގޭ ގޮތަށް ދީފައިވާ  .4

 ވޯޓު. 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ އެއްގޮތްވާ  51އިންތިޚާބުތަކާބެޭހ ޢާންމު ާޤނޫުނގެ  .5

ޑޭޓެއްގެ ނަމާ ގޮތުގެ މަތިްނ ވޯޓު ކަރުދާހުަގއި އެ މީހަކަށް ެފންނަ ކެންޑި 

ދިމާގައި ރަނގަޅު ފާހަގަ ޖެހުން ފިޔަވައި، އިތުރު އެހެން ފާހަގައެއް 

 ،ޖަހައިފައިވާ ނުވަތަ ލިޔުމެއް ލިޔެފައިވާ ނުވަތަ ކުރެހުމެއް ކުރަހައިފައިވާނަމަ

 އެ ކަރުދާހުގައިވާ ހުރިހާ ވޯޓެއް. 
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 އަވަށަކުން އެ ކޮމިޓީއަކަށް އެ އިދާރީ ދާއިރާއަކުން ނުވަތަ އެ ރަށަކުން ނުވަތަ .6

އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ އަދަދަށް ުވރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަމާ ދިމާގައި ރަނގަޅު 

 އެ ކަރުދާހުގައިވާ ހުރިހާ ވޯޓެއް. ،ފާހަގަ ޖަހައިފައިވާނަމަ

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮތަށް  ،ޞައްޙަ ވޯޓު ކަމުގައި ބަލާނީ (ށ)  

 .ފާހަގަޖަހައިފައިވާ ވޯޓުތަކަށެވެ

އަށް އިންތިޚާބުކުރަންޖެޭހ މެންބަރުންގެ އަދަދަްށ ނުވަތަ އެައށްވުރެ މަދުްނ ކޮމިޓީ .1

 .ވޯޓު ޖަހައިފައިވާ ރަނގަޅު ފާހަގަ

އެ ކޮމިޓީއަށް އިންތިޚާބުކުރަންެޖހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދަށް ނުަވތަ އެއަށްވުރެ  .2

 .ޓުމަދުން ޖަހައިފައިވާ ފާހަގައަކީ ރަނގަޅު ފާހަގައެއް ކަމުގައި ދެނެގަނެވޭނެ ވޯ

ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ރަނގަޅު ފާހަގަ ޖަހާއިރު ތަފާތު މިސްރާބަށް ޖަހައިފައިވާ  .3

ނުވަތަ ރަނގަޅު ފާހަގަޖެހުމުަގއި ފާހަގައިގެ ބައްޓަމަށް ަތފާތު ބަދަުލ 

އެ މީހަކު ވޯޓުދޭން ޭބނުން ކެންިޑޑޭޓުންގެ ނަމާ  ،އައިސްފައި ހުރިނަމަވެސް

ފާހަގައިގެ ވައްތަރެއްކަމުގައި  ދިމާގައި ޖަހައިފައިވާ ފާހަގައަކީ ރަނގަޅު

 ދެނެގަނެވޭ ވޯޓު.

އެ ކޮމިޓީއަށް  ،ފާހަގަޖެހުމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިާވ ގޮޅީގައި ނޫން ނަމަވެސް .4

އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ މެންބަުރންެގ އަދަދަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަުދ ކެންޑިޑޭޓުގެ 

 . ވޯޓުޖަހައިފައިވާ ނަމާ ދިމާގައި ނުވަތަ ނިޝާނުަގއި ރަނގަޅު ފާހަގަ 

ބާޠިލު ވޯޓެއްކަމަށް ަކނޑައެޅުމުގައި ވޯޓުގުނަން ިތބޭ މީުހންގެ މެދުގައި ޚިލާފެއް  (ނ)  

އެ ވޯޓު އެއީ ބާޠިލު ވޯޓެއްކަން ނުވަތަ ބާޠިލު ވޯޓެއް ނޫންކަްނ  ،އުފެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި

 ކަނޑައަޅާނީ ވޯޓުގުނުމުގެ އިސްވެރިޔާއެވެ.

ކަންހިނަގއިދިޔަ ގޮުތގެ 

 ރިޕޯޓު

 ،ވޯުޓ ނަގައި ނިމުމާ ދެމެދު ،ވޯޓު ނަގާ ކޮންމެ ސަރަހައްދެއްަގއި، ވޯޓު ނަަގން ފެށުމާއި ހ)( .35

ކަން ހިނގައިދިޔަގޮތުގެ ރިޕޯޓެްއ ލިޔެ، އެ ސަރަހައްދަކާ ހަާވލުވެހުރި އެންމެ އިސް 

    އެ ރިޕޯޓު ލިޔުނު މީހާއާއި، މުގައި އިސްކޮށް ހުރި ފަރާތާއި، މީހާއާއި، ވޯޓު ގުނު

މާލެ ސިޓީގައި ހުންނަ އިލެކްަޝންސް  ،ކްކުރި މީހަކު ސޮއިކުރުމަށްފަހުއެ ރިޕޯޓު ޗެ

  ކޮމިޝަނުގެ ވޯޓާބެހޭ މައި މަރުަކޒަށް އެ ރިޕޯޓު ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ  (ށ)  

 (އެކެއް) ރިޕޯޓެވެ. 1ކަންހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ  ،އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ބޭނުންކުރާނީ 
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އަންހެުނންގެ 

ތަރަްއޤީައށް 

މަަސއްކަތްކުރާ 

ކޮމިޓީގެ އިްނތިާޚބުގެ 

ވޯޓުދިުނމުގެ ޙަްއޤު 

ލިބިގެްނވާ މީުހންގެ 

 ރަިޖސްޓަރީ ދިުނން 

ގައި ކޯޓު އަމުރަކަށް މެނުވީ، އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު .36

 އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދީގެން ނުވާނެއެވެ.، ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ީމހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ

ވަގުތީ ަނތީޖާ 

 އިޢުލާނުކުރުން 

މާލެ ސިޓީގައި ހުންނަ  ،ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުން ވޯޓުެގ ނަތީޖާ އިޢުލާުނ ކުރުމަށްފަހު (ހ) .37

ކަޒަށް އެ ަނތީޖާ ފޮނުވުމުްނ، ވޯޓުާލ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ޯވޓާބެހޭ މައި މަރު

އިލެކްޝަންސް ކޮިމޝަނުން ވަގުތީ ަނތީޖާ  ،މަރުކަޒުތަކުގެ ނަތީޖާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް 

 އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ަނތީޖާ އިޢުލާނުކުރާނީ، ވޯުޓާލ  (ށ)  

 ަނތީާޖތަކަކީ އެ މަރުކަޒެއްގައި އިޢުލާނުކުރި ނަތީޖާަކން މަރުކަޒުތަކުން ފޮނުވާ

 ކަށަވަރުކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.

ރަްސމީ ނަތީޖާ 

 އިޢުލާނު ކުރުން 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީައށް ަމސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ބާއްވާ ދުވަހުން  .38

ެއ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީާޖ  (ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 14ފެށިގެން ގިނަވެެގން 

ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރަން  ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށް 

 ވާނެއެވެ. 

އަންހެުނންގެ 

ތަރަްއޤީައށް 

މަަސއްކަތްކުރާ 

ކޮމިޓީގެ މެްނބަރުަކމަށް 

 ހޮވޭ ގޮތް 

ޓީގެ އިންތިޚާބުގައި، ކޮމިޓީގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމި (ހ) .39

މެންބަރުކަމަށް ވާދަކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން އެ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމަށް އިންތިޚާބުވާނީ 

ވޯޓުދިން މީހުންގެ ތެރެިއން އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ވޯުޓ ލިބުނު ކެންޑިޑޭޓުންެގ 

ންޖެހޭ މެންބަރުންެގ ތަރުތީބުްނ، އެ ކޮމިޓީއަކަށް އެ ރަށަކުން ނުވަތަ އެ ސިޓީއަކުން ހޮވަ

 އަދަދު ހަމަވާ ވަރަށެވެ.

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީައށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ަރސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާނު  (ށ)   

      އެންމެ ގިނަ ވޯުޓ ލިބުނު ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތަރުތީބުން އެ ކޮމިޓީއަކަްށ  ،ކުރާއިރު

 ެމންބަރުންެގ އަދަދު އެ ކޮމިޓީެގ އެ ރަށަކުން ނުަވތަ އެ ސިީޓއަކުން ހޮވަންޖެހޭ

މެންބަރުކަމަށް އިންތިޚާބުވެއްޖެަކމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާނު ކުރަން 

 ވާނެއެވެ.
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އަންހެުނންގެ 

ތަރަްއޤީައށް 

މަަސއްކަތްކުރާ 

ކޮމިޓީގެ އިްނތިާޚބުގެ 

އިތުރު ުބެރއް 

 ބާްއވަްނޖެހުން 

ތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގައި، އެއްވެސް ރަށަކުން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަ (ހ) .40

ނުވަތަ ސިޓީއަކުން ެއ ކޮމިޓީއަކަށް އިންތިޚާުބ ކުރަންޖެޭހ އަދަދަށްވުރެ ގިަނ 

ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ިލބުުނ ވޯޓު އެއްވަރުވެފައިވާނަމަ، އެ އިްނިތޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ 

      ސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި (ތިރީ  30އިޢުލާނު ކުރާ ތާރީޚުން ފެިށގެން ގިނަވެގެން 

    އެ އިންތިޚާބުގައި އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ލިބިގެން އެއްވަރުވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މެދުގައި 

އެ އިންތިޚާބުގެ އިތުރު ބުރެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ. އަދި މި ގަވާިއދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ 

ޑިޑޭޓަކު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީައށް ަމސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންަބރުކަމަށް ކެން

 ހޮވެންދެން މިގޮތުގެ މަިތން ވޯޓު ނަގަމުން ގެންދާންާވނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ބާއްވާ އިންތިޚާބުގެ އިތުރު ބުރުގައި ވޯޓުދިން މީހުންގެ  (ށ)  

ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްެގ ވޯޓު ލިބުނު ކެންޑިޑޭޓަކު އެ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމަށް 

 ކަމަށް އިލެކްޝަްނސް ކޮމިޝަނުން އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރަން ވާނެއެވެ.އިންތިޚާބުވެއްޖެ

އަންހެުނންގެ 

ތަރަްއޤީައށް 

މަަސއްކަތްކުރާ 

ކޮމިޓީގެ އިްނތިާޚބުގެ 

އިތުރު ުބުރގައި މި 

ގަާވިއދުަގއިވާ ގޮުތގެ 

މަތިން ކުރަްނޖެހޭ 

 ކަންތައްަތއް 

 އިންތިޚާބުގެ އިތުރު ބުރެއް ބާއްވާއިރުވެސް، އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަަސއްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ .41

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތާއީދު ހޯދުަމށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި، ވޯޓުނެގުަމށް ތައްޔާރުވުމާ ގުޅޭގޮތުންނާިއ، 

އިންތިޚާބާބެޭހ ޝަކުވާއާއި، ، ވޯޓު ނެގުމާއި، ޯވޓު ގުނުމާިއ، ނަތީާޖ އިޢުލާނު ކުރުމާއި

ންނާއި، ިއންތިޚާބާެބހޭ ކުށާއި އަދަބާ ގުޅޭގޮުތްނ ފައިސާއާއި މާލީ ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތު

 ޢަމަލުކުރަންވާނީ މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނނެެވ.

އިންިތޚާބަށް ކުިރމަތިލީ 

މެންަބރުްނގެ ައދަދު 

އެްއވަުރވުން ުނވަތަ 

 މަުދވުން 

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޝަރުޠު  ކޮމިޓީއެއްގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައިފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަކީ .42

ފުރިހަމަވާ ކެންޑިޑޭޓުން ކަމަށް ވެފައި، އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ އަދަދު 

      ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަދުނަމަ،  ،އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ މެންބަރުްނގެ އަދަދާ އެއްވަރުނަމަ

މަޤާމުތަކަށް އިންތިޚާބުވީކަމަށް އިޢުލާނު އެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމެއްނެިތ އެ ކެންޑިޑޭޓުން އެ 

  ކުރަން ވާނެއެވެ.

އިންިތޚާބަށް ީމހަކު 

 ،ކުރިމަތިނުުލމާއި 

ކުރިމަތިލީ 

ކެންޑިޑޭޓުންގެ އަަދދު 

 މަުދވުން 

ކޮމިޓީއެއްގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިަމތިލުމަށް އިޢުާލނު ކުރުމުން ެއއްވެސް މީހަކު އެ އިންތިޚާބަްށ  .43

ނުވަަތ އެ ރަށަކުން ނުވަަތ އެ ސިޓީއަކުން އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ  ،ކުރިމަތިނުލައިފިނަމަ

    މެންބަރުންގެ އަދަދާ އެއްވަރަްށ އެ އިންތިޚާބަށް ކެންޑިޑޭޓުްނ ކުރިމަތިނުލައިފިނަމަ، އަލުްނ 

ސިލަށް އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ މެންބަރުން މި ގަވާިއދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ ކައުން

   ،(ނުވަދިހަ) ދުވަހުގެ ކުރިން 90އެ ަމާޤމްތަކުގެ ދައުރު ހަމަވުމުގެ  ،ކައިއިންތިޚާބުކުރުމަށްޓަ

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިޢުލާނު ކުރަން ވާނެއެވެ. 9މި ގަވާއިދގެ 
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އަންހެުނންގެ 

ތަރަްއޤީައށް 

މަަސއްކަތްކުރާ 

ކޮމިޓީގެ ަބއި 

 އިލެކްޝަން 

 ، މެންބަރެއްގެ މަޤާމު ހުސްވެއްޖެނަމައަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ (ހ) .44

(ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މެްނބަރެްއގެ ބަދަލުގައި ކޮިމޓީއަށް  60ލަސްވެގެން 

މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރަްނ ވާނެއެވެ. ނަމަވެސް ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއްގެ މަޤާުމ 

ތަ އެއަށްވުރެ ކުރު (އެކެއް) އަހަރުދުވަސް  ނުވަ 1ހުސްވިއިރު ކޮމިޓީގެ އުމުރުގެ 

ެއ ހުސްވި މަޤާމަކަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކޮށްގެން  ،މުއްދަތެއް ބާކީ އޮތްނަމަ

 ނުވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައި އިލެކްޝަނަކުްނ އިންތިޚާބުކުރެވިފައިވާ  (ށ)  

 މަަވންދެނެވެ.މެންބަރަކަށް މެންބަރުކަމުގައި ހުެރވޭނީ ހިނގަމުންދާ ދައުރު ހަ

ވޯޓުގެ ިސއްރުަކން 
 ޔަގީންކުުރން 

ވަކި ވޯޓު ފޮށްޓަކަށް ވޯޓުލާންެޖުހމުގެ ސަބަބުން ވޯޓުގެ ސިއްރުކަން ގެއްލޭފަދަ ގޮތެއް މެދުވެރިވާ  .45

ހާލަތްތަކުގައި ވޯޓުގެ ސިއްރުކަން ޔަގީންކުރުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

ކޮމިޝަނަށް ލިިބގެންވެއެވެ.  ވޯޓުގެ ސިއްރުކަން ޔަގީންކުރުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ  އިލެކްޝަންސް

ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި ވެސް، ވޯޓު ގުނައި، އަދަދުކޮށް، ނަތީޖާ ހޯދައި، ނަތީޖާ 

 އިޢުލާނު ކުރަންވާނީ އެ ވޯޓުލާ ަމރުކަޒެއްގައެވެ.

ސެކިުއރިޓީ އުރަަތއް 

 ކެނޑުން 

 ،މީހުންގެ ވޯޓު ކަރުދާސްތައް ލައި ބަންދުކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ ސެކިއުރިޓީ އުރަތައް ވޯޓުލީ .46

އެ ވޯޓުކަރުދާސްތައް އަލުން ، އަންނަނިވި ހާލަްތތަކުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައި

 .ގުނިދާނެއެވެ

ވޯޓުލާ މަރުކަޒަކުން ފޮނުވައިފައިވާ އެ މަރުކަޒެއްގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ހެދުމުގައި  .1

 .އްވެސް މައްސަލައެއް ހުރިކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފާަހގަވުންއެ

ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއްގެ ނަތީޖާއާ ެބޭހގޮތުން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ުހަށހަޅާ ޝަކުވާއަކާ  .2

ގުޅިގެން އެ ކަމަކީ ތަޙުޤީޤު ކުރަންޖެހޭވަރުގެ ހެކިހުރި ޝަކުވާއެއްކަމުގައި 

 .އެ ތަޙުޤީޤެއްގެ ބޭުނމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފެިނއްޖެ ނަމަ،

ވޯޓުކަރުދާސްތައް ލައި ަބންުދކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ ސެކިއުރިޓީއުރަ ކެނޑުމަށް  .3

 .ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް އަމުރެއް ނެރުން

ވޯޓުގެ ޞައްޙަކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮިމޝަނަށް ފެްނނަ  .4

 ން ހާަލތެއް މެދުވެރިވުން.މިނޫންވެސް އެހެނިހެ

ވޯޓުކަރުާދސް 
ބަންދުކޮށްަފިއވާ 

ޚާްއޞަ ސެކިުއރިޓީ 
އުރަަތއް ކެނޑުުމަގއި 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

ވޯޓުލީ މީހުންގެ ވޯޓުކަރުދާސްތައް ލައި ބަންދުކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ ސެކިއުރިޓީއުރަތައް  (ހ) .47
ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލި  ކަނޑަންވާނީ، އަންހެނުންގެ ތަަރއްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ

އިެލކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން  ،ކެންޑިޑޭޓުން ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓުްނގެ މަންދޫބުންގެ ހާޒިރުގައި
ޢައްޔަނުކުރާ ފަރާތަކުންނެވެ. ިމ ގޮތުން ޢައްޔަނުކުރާ މީހުން، އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓެއްގެ 
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ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި ވޯުޓ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާެނ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް 
 ،އިންތިޚާބާ ބެހޭގޮތުން ލިޭބ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް، ގުނުމުގެ މަސައްކަތުގައި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަށް ހާމަކޮށްެގްނ ނުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް 
 ތިސްނާވާނެއެވެ.ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް ހާމަކުރަން ޖެިހގެން ހާމަކުރާ ހާމަކުރުން މިއިން އިސް

 ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ހާަލތްތަކުގައި ެސކިއުރިޓީއުރަ ކަނޑާނަމަ (ށ)  

އެ ރަށުން / ސިޓީން އަންހެުނންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބަށް 

 ،ކުރިން (ތިނެްއ) ގަޑިއިރުގެ 3ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންނަްށ އެ އުރަ ކެނޑުމުގެ 

ނުވަތަ ފެކްސް  ،ނުވަތަ ސިޓީއަުކން ،ނުވަތަ އެސްއެްމއެސްއަކުން ،އީމެއިލަކުން

 މެސެޖަކުން، ސެކިއުރިޓީއުރަ ކެނޑުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތާއި ަތން އަންގަންވާނެއެވެ.

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

އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތަނަކަށް، އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީައށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 

ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކަށް ވަނުމުެގ  އިންތިޚާބުގެ

 ހުއްދަ ދޭންވާނެއެވެ.

އުރިޓީ އުރަތައް ކަނޑައި ވޯޓުލީ މީހުންގެ ވޯޓުކަރުދާސް ބަންދުކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ ސެކި (ރ)  

 ،ވޯޓުކަރުދާސް އަލުން ގުނުމުގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގައިދިޔަގޮތުގެ ރިޕޯޓެއް ލިޔެ

އަންނަނިވި ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ހިމެނޭގޮތަްށ، އެ މަސައްކަތާ ހަވާލުވެހުރި އެންމެ އިސް 

 ،މަށްފަހުމީހަކާއި، އެ ރިޕޯޓު ލިޔުނު މީހަކާއި، އެ ރިޕޯޓު ޗެކުކުރި މީހަކު ސޮއިކުރު

 .އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުަށހަޅަންވާނެއެވެ

 .ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ ނަންބަރު .1

 .ސެކިއުރިޓީއުރަ ކެނޑި ތާރީޚާއި ވަގުތު .2

، ސެކިއުރިޓީ އުރައިގައި ހުރި ވޯޓުކަރުދާސްތައް ގުނަން ެފށި ަގޑިއާއި .3

 .ގުނައި ނިންމި ގަޑި

 ސެކިއުރިޓީ އުރަ އަލުން ބަންދުކުރި ގަޑި. .4

އުރަ ކެނޑުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާ  ސެކިއުރިޓީ .5
މީހުންގެ ނަމާއި، އެޑްރެހާއި، އެ މީހުންގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ 

 .ކާޑުގެ ނަންބަރު

ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކެނޑުމުގެ މަސައްކަތް ބެލުމަށް އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓެއް،  .6
ޒިރުވިނަމަ، އެ މީހެއްގެ ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ފަރާތުން މަންދޫބަކު ހާ

ރައްޔިތެއްކަން އަންގަިއދޭ ކާޑުގެ  އެ މީހެއްެގ ދިވެހި، ނަމާއި، އެޑްރެހާއި
 .ނަންބަރު
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 .ސެކިއުރިޓީ އުރައިގައި ހުރި ޞައްޙަ ވޯޓުކަރުދާހުގެ އަދަދު .7

 .ސެކިއުރިޓީ އުރައިގައި ހުރި ބާޠިލު ވޯޓުކަރުދާހުގެ އަދަދު .8

 ގެ އަދަދު.ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ލިބިފައިވާ ވޯޓު .9

މި މާއްދާގެ (ރ) ެގ ދަށުްނ ތައްޔާރުކުރާ ރިޕޯޓު ހޯދުމަށް، އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރި  (ބ)  

އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު، ނުވަަތ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 

 ،ޕީއެއް އެ ރިޕޯޓުގެ ކޮ ،އިންތިޚާބަށް ކެންޑިޑޭޓުން ނެރޭ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން އެދިއްޖެނަމަ

 އެ ފަރާތަކަށް ދޫކުރަންވާނެއެވެ. ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން

ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކަނޑައި، އަލުން ގުނުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ އެއްވެސް މީހެއްގެ  (ޅ)  

އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮށްގެން ނުާވނެއެވެ.  ،މަސައްކަތަށް ދަތިވާކަހަލަ އެއްެވސް ޢަމަލެއް

     ނުންކުރާ އެއްވެސް ލިޔުމެއްގައި ނުވަތަ އެއްޗެއްގައި އަދި މި މަސައްކަތުގައި ބޭ

އެ މަސައްކަތާ ހަވާލުވެގެން ތިބި މީހުން ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކުން އަތްލައިގެްނ 

 ނުވާނެއެވެ.

ސެކިުއރިޓީ އުރަ 

 އަލުން ބަްނދުކުރުން 

ޑުމުގެ ބޭނުން ވޯޓުލީ މީހުންގެ ވޯޓުކަރުދާސް ބަންދުކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކެނ .48

ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، ވޯޓުކަރުާދސް ބަންދުކުރުމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ އުރައިގައި 

 އަލުން ބަންދުކުރަންާވނެއެވެ.

އަންހެުނންގެ 

ތަރަްއޤީައށް 

މަަސއްކަތްކުރާ 

ކޮމިޓީގެ އިްނތިާޚބުގެ 

މަަސއްކަތުަގއި 

ހަރަކާތްތެިރވާ 

ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ 

 މިންަގނޑު 

އަންހެުނންގެ  ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ވަގުތީ މުވައްޒަފުންނާއި، ދާއިމީ މުވައްޒަފުންނާއި .49

ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ޢައްޔަނު 

ޯވޓުލާ  ކޮށްފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި ބިުއރޯތަކުގެ މެންބަރުންނާިއ، ޯފކަލް ޕޮއިންޓުންނާއި،

މަރުކަޒުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ކޮމިޝަނުްނ ކަނޑައަޅާ އޮފިޝަލުންނާިއ، އަންެހނުްނގެ 

ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވޭ އެހެނިހެން 

ސުލޫކީ މިންގަނޑަށް އެ ީމހުންގެ މަސްޫއލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ، ފަރާތްތައް

 .ތަބާވާން ވާނެއެވެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި، ޤާނޫނުތަކާއި،  .1
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަްށ މަސައްކަތްކުރާ ، އިންތިޚާބުތަކާބެޭހ އާންމު ޤާޫނާނއި
އިންތިޚާބު ހިންގުމަްށ އިލެކްޝަންސް ، ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދާއި

 ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ މީހަކާ ހަވާލުކުރާ ކޮމިޝަނުން
 .މަސްއޫލިއްޔަތު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުން

 ،ކެންޑިޑޭޓުންެގ މަންދޫބުންނާއި  ،ެކންޑިޑޭޓުންނާއި ،ވޯޓުދޭ މީހުންނާއި .2
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް، ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ  ،މޮނިޓަރުްނާނއި ،އޮބްޒާވަރުންނާއި

 .ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް ލިބިދާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުން ލިބިފައިވާ
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އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގައި އިލެކްޝަންސް  .3

 .ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ކުރުން ،ކޮމިޝަނުން ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތް

 .އްގެ ނުފޫޒަކަށް ތަާބނުވުންއިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތުގައި އެއްވެސް ފަރާތެ .4

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަަސއްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތުގައި  .5

ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތަކަށް، ނުވަަތ  ،ވަކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް

 .ތާއީދުނުކުރާ ފަރާތަކަށް ބުރަނުުވން

ންތިޚާބުގައި ހަރަކާތްެތރިވާ ފަރާތްތަކަކީ މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ވަގުތުން ފެށިގެން އި .6

 .ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހި ތިބޭ ބައެްއކަމުގައި ވުން

ދެފުށް ފެންަނ  ،އިންސާފުވެރި ،މިނިވަން ،އިންތިޚާބަކީ ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެފައިވާ .7

 އެކަމަށް ބާރުއެޅުން. ،އިންތިޚާބަކަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތްކޮށް

އިލެކްޝަންސް 

ސް ކޮމްޕްލެއިންޓް

 ބިުއރޯތައް އުފެްއދުން 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަަސއްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް  .50

ބަލާނީ ލޯކަލް ކަުއންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެުނންގެ ތަރަްއޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 

ލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއާއި އަތޮޅު/ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ޢައްޔަނުކުރާ ޤައުމީ އި

 ސިޓީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތަކުންނެވެ.

ރަށު/ައވަށު/ސިޓީ 

ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން 

 ޝަކުވާ ބަަލއިގަުތން 

 ،ރަށު/އަވަށު/ސިޓީ ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށް އިންތިޚާާބބެހޭ މައްަސލައެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ (ހ) .51

ވަހަށް އެ މައްސަލައަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ފޯކަލް ޕޮއިންޓަްށ ދުވަހުން ދު

އަތޮޅު/ސިޓީ އިލެކްޝަންސް  ،އެ މައްސަލަ ޙައްލު ނުކުރެވިއްޖެ ހިނދެއްގައި

އަތޮޅު/ސިޓީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯގެ ލަފާ  ،ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ އުފެދިފައިވާނަމަ

އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ ޤާއިމުވެފައި  ހޯދިދާނެއެވެ. އަތޮޅު/ސިޓީ

 މިފަދަ މައްސަލަތަކުަގއި ޤައުމީ ކޮންޕްލައިންޓްސް ބިއުރޯގެ ލަފާ ހޯދިދާނެއެވެ. ،ނެތްނަމަ

އިންތިޚާބާެބހޭ މައްސަލަ ހުށަހަޅާނީ ސީދާ ޤައުމީ އިލެކްޝަންސް  ،މާލެ ސިޓީގައިނަމަ (ށ)  

ލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ އުފެއްދުމުގެ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށެވެ. އި

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަެށވެ. ،ކުރިން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނީ

ވޯޓުފޮށީގެ ވެރިާޔއާިއ، 

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް 

 އޮފިަސރު 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުނަގާ  (ހ) .52
އި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ބަލަިއ، ކޮމްޕްލެއިންްޓސް އޮފިސަރުގެ ޒިންމާ މަރުކަޒުތަކުގަ

އަދި ވޯޓު   އަދާކުރާނީ ވޯޓުނަގާ ކޮންމެ މަރުކަޒެއްގައި ހުންނަ ވޯޓުފޮށީގެ ވެރިޔާއެވެ.
ގުނުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ބަލައި،  ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮފިސަރުގެ ޒިންމާ 

 ޔާއެވެ.އަދާކުރާނީ ވޯޓުގުނުމުގެ އިސްވެރި
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ޙައްލުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން  ،ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައި (ށ)  
ޙައްލުކުރާނީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮފިސަރެވެ. އޭނާއަށް ނުނިންމޭ ނުވަތަ ޙައްލުނުކުރެވޭ 
މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގައި އެހީތެރިކަން ހޯދާނީ ރަށު ފޯަކލް ޕޮއިންޓުން ނުވަަތ 

 ކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.އިލެ

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ދިމާާވ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ވޯުޓ ފޮށީގެ ވެރިޔާ ނުވަަތ  (ނ)  

ރަށު ފޯކަްލ  ،ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮފިސަރު ނިންމާ ނިންމުްނތަކާ ހިތްހަމަނުެޖހޭނަމަ

ށަހެޅިދާނެއެވެ. ޕޮއިންޓަށް ނުވަތަ ައތޮޅު/ސިޓީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ަޝކުވާ ހު

ޤައުމީ އިލެްކަޝންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް  ،ޝަކުާވ ހުށަހަޅާނީ ،މާލެ ސިޓީގައި ނަމަ

 ބިއުރޯއަށެވެ.

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ަމސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ  (ހ) .53 ޝަކުވާ ހުށަެހޅުން 

އަތޮޅު/ސިޓީ އިލެކްޝަންސް ، ހުށަހަޅާނީ ރަށު/އަވަށު ފޯަކލް ޕޮއިންޓުންނަށާއި

 ،ޤައުމީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށާއި ،ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތަކަށާއި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށެވެ. މިގޮތުން އާންމުގޮތެއްގައި ރަށުްނ ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް 

ންޓަށެވެ. އަތޮޅެއްގައި ހުށަހަޅާނީ އެ ރަށެއްގައި ޤާއިުމކޮށްފައިވާ ރަށު/އަވަށު ފޯކަލް ޮޕއި

     ހިމެނޭ ރިސޯޓުތަކާއި ސިނާީޢ މަސައްކަތްކުރާ ރަށްރަށުްނ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާީނ  

އެ އަތޮޅެއްގެ އަތޮޅު ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށެވެ. މާލެއާއި ަޖލުތަކުންނާއި ރާއްޖެއިްނ 

އުމީ ބޭރުގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓަިއަފއި ހުންނަ ޤައުމުތަކުން ަޝކުވާ ހުށަހަޅާނީ ޤަ

 ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށެވެ. 

އަތޮޅު/ސިޓީ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންނާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ ، ރަށު/އަވަށު ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންނާއި (ށ)  

 ޝަކުވާތައް ހުށަހަޅާނީ އިލެކްަޝންސް ކޮމިޝަނަށެވެ.

އެއްވެސް  ،އްއިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ާއންމު ޤާނޫާނއި ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ޢަމަލެ (ނ)  
    ފަރާތަކުން ކޮށްގެން އެކަމުެގ ޝަކުވާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާނަަމ، 

ހެްއކާއި ޤަރީނާއާއެކު، އިންތިޚާބު ޭބއްވި ދުވަހުން ފެށިެގން ، އެ ޝަކުވާއެއްގެ ތަފުސީލު
، (ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ރަށު/އަވަުށ ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށާއި 5
ތޮޅު/ސިޓީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށާއި، ޤައުމީ އިލެކްަޝންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އަ

ބިއުރޯއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ވެސް ބެލޭނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަާޅ 
ޝަކުވާގެ ގޮތުގައެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހަޅާއިރު، ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެހާއި 

އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު ހިމަނަންވާނެއެވެ. ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން 
ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ނުވަަތ މުއައްސަސާއަކުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނަމަ، ޝަކުާވ 
ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި، އެ ފަރާތެއްގެ ތައްގަނޑު ޖަހައި، މަސްއޫލުވެރި ފަރާތެއްގެ 

 ސޮއިކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
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 ،އްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮުތގެ މަތިން ހުށަހަޅާ މައްސަލައަކާމެދު ޢަމަލުކުރިގޮތްމި މާ (ރ)  

(ދޭއް) ދުވަހުގެ  2ަމއްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚުން ފެށިގެން  ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް

 ތެރޭގައި ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖައްސަްނވާނެއެވެ.

ޝަކުވާތަާކއި 

 މަްއސަލަތައް ބެލުން 

     އްޤީއަށް ަމސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ރަށު/އަވަށު އަންހެނުންގެ ތަރަ .54

ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށާއި، ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮފިސަރުން/ވޯޓުފޮށީގެ 

އަތޮޅު/ސިޓީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތަކަށާއި، ޤައުމީ  ،ވެރިންނަށާއި

ވަގުތުން ފިޔަވަޅު  ،އިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ބަލައިއިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެ

 ވަގުުތން ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ. ،އަޅަންޖެހޭ ޝަކުވާތަކަށް

ޝަކުވާތަުކގެ 

މަޢުލޫމާތު ދަފުަތރުކޮށް 

 ބެލެހެއްޓުން 

ށު/އަވަށު ފޯކަްލ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާާބ ގުޅިގެން ރަ (ހ) .55

 ،ޕޮއިންޓަށާއި، ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮފިސަރުންނަށާއި

އަތޮޅު/ސިޓީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތަކަށާއި، ޤައުމީ އިލެކްޝަންސް 

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދުވަހުން ދުވަހަށް 

ތިރީގައި  ،ފުތަރުކޮށް ބަލަހަްއޓަންވާނެެއވެ. އެ ޝަކުވާތައް ދަފުތަރުކުރުމުގައިދަ

 .ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިަމަނންވާނެއެވެ

މިހާރުގެ  ،ދާއިމީ އެޑްރެހާއި ،ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ފުރިަހމަ ނަމާއި .1

 .އެޑްރެހާއި، ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު

ވާ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު (ނަމާއި، އެޑްރެހާއި، އެނގޭނަމަ ޝަކު .2

 ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު)

 ހުށަހެޅި ޝަކުވާގެ ބާވަތް (ޝަުކވާގެ ކުރު ޚުލާޞާއަކާއެކު) .3

 ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރި ގޮތް ނުވަތަ ނިންމި ގޮްތ. .4

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތަކަށް ހުށަހެޅޭ  އިލެކްޝަންސް ، ޕޮއިންޓަށާއިރަށު/އަވަށު ފޯކަލް (ށ)  

      ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް،  ،އެޅެްނހުރި ފިޔަވަޅެއް އަޅައި، މައްސަލަތައް ބަލައި

އަންގައިފައިވާ ގޮތުެގ މަތިން އިލެކްޝަންްސ  ،އެ ދުވަހެއްގެ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ރިޕޯޓު

 އެވެ.ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވަމުން ެގންދަްނވާނެ

     އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން  (ނ)  

، މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮަތްށ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް

(ބާރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ، ޤައުމީ އިލެކްޝަންސް  12ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރާތާ 

 ޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އެ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ކޮމް
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މި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެއްވެސް ކަމެއް  ،އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ އާންމު ޤާޫނާނއި .56 ކުށާއި އަަދބު 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  75 ވަނަ މާއްާދއާއި 74ކޮށްފިނަމަ، އިްނތިޚާބުތަކާބެހޭ ާއންމު ޤާނޫނުގެ 

 އެ ފަރާތަކާމެދު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.

އިންިތޚާާބބެހޭ ރިޕޯޓު 

 ތައްޔާރުުކރުން 

އިންތިޚާބު ބާއްވާތާ  ،އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބާބެހޭ ރިޕޯޓެއް .57

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށް  ،އި(ނުވަދިހަ) ދުވަހުެގ ތެރޭގަ 90

 އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

އިންިތޚާާބބެހޭ ފޯމުަތއް 

 އާންމުުކރުން 

މި ގަވާއިދުގައި ޙަވާލާދީފައިވާ ފޯމުތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އާންމުކޮށް އިޢުލާނު  .58

ފޯމުތައް  ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓާއި، ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި މި ،ކުރުމާއެކު

އިލެކްޝަންސް  ،ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންނާއި

ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ތަްނަތނުން މި ފޯމު ލިބޭެނ އިންތިާޒމު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން 

 ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

ޤާނޫާނއި ަގވާިއުދގައި 

ބަޔާންކޮށްފަިއނުވާ 

 ކަމެއް ިދމާުވން 

   ންތިޚާބުތަކާބެހޭ އާންމު ޤާޫނާނއި މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އި .59

 އެ ކަމެއްގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.

ގަާވިއދަށް ބަދަލު 

 ގެަނއުން 

ކަަމށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެއްވެސް އިންތިޚާބަކަށް ކުރިމަިތލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިއްޖެ .60

އިޢުލާންކުރުމާއި އެ އިންތިޚާބެއްގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރުމާ ދެމެދު މި ގަވާއިދަށް އެއްވެސް 

 އުނިއިތުރެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ.

ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަން 

 ފެށުން

ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ  މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި .61

 ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2010/7އިންތިޚާބު" ކަމުގައި ބުނެފަިއ އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު " (ހ) .62 މާނަކުރުން 

ވަނަ މާއްދާެގ  56-6އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ާޤނޫނު) ެގ 

ތަރައްޤީއަށް ަމސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ (ރ) ގެ ދަށުން ބާއްވާ އަންހެނުންގެ 

 .އިންތިޚާބަށެވެ

 2008/11"އިންތިޚާބާބެހޭ އާންމު ޤާޫނނު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާޫނުނ ނަންބަރު 

 (އިންތިޚާބުތަާކބެހޭ އާންމު ޤާނޫުނ) އަށެވެ.

އި "ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު" ކަމުގަ

(ދިެވހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް  2010/7ބުނެފައި އެވަީނ، ާޤނޫނު ަނންބަރު 

 ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) އަށެވެ.
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އިންތިޚާބާބެހޭ ޤައުމީ ލަފާޭދ ކޮމިޓީ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، އަންހެނުްނެގ "

 ކައުްނސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބާއި ލޯކަލް

ބެހޭގޮތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ ލަފާ ދިނުަމށާއި މަޝްވަރާކުރުމަށް 

 .އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އުަފއްދާ ކޮމިޓީއަށެވެ

ވޯޓު ދިނުމުގެ  ،ރަޖިސްޓަރީ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ވޯޓުލުން އޮންަނ ދުވަހު-"ރީ

ންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި އެ މީހެއްގެ ދާއިމީ އެޑްރެސްކަމަށް ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހު

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަން ޫނން އެެހން ތަނެއްގައި އެ މީހާ ވޯޓުލުމަްށ ރަޖިސްޓަރީވުމަށެވެ. 

ވޯޓުލާ މަރުކަޒު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، އިންތިޚާބުަގއި ވޯޓުލުމަށް ވޯޓުފޮިށ "

ޓުނަގައި ވޯޓުުގނުމުގެ ކަްނަތއްތައް ހިންގާީނ ވެސް ބަހައްޓައިފައިވާ ކޮންެމ ތަނަަކށެެވ. ވޯ

 .މި މަޒުކަޒުގައެވެ

ވޯޓުކަރުދާހުގައި ފާހަގަޖެހުމަށް ހުްނނަން  ،ވޯޓިންގ ބޫތު" ކަމުގައި ުބެނފައި އެވަނީ"

 .ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކޮށިގަނޑަށެވެ

 2008/11އޮބްޒާވަރުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާޫނނު ނަންބަރު "

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  ،ބުތަާކބެހޭ އާންމު ޤާނޫުނ) އާއި(އިންތިޚާ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ަމސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 

އިންތިޚާބާއި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު އޮބްޒާވްކުރުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ 

 .ފަރާތްތަކަށެވެ

 2008/11ޤާޫނނު ނަންބަރު ، ޓަރުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީމޮނި"

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  ،(އިންތިޚާބުތަާކބެހޭ އާންމު ޤާނޫުނ) އާއި

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބާއި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ 

ވޯޓުގުނާ މަރުކަޒުތަކުގަިއ  ،ވަހު ޯވޓުލާ ސަރަޙައްދުތަކުގައްޔާއިއިންތިޚާބުގެ ވޯުޓނަގާ ދު

ވޯޓުލުމުގެ ކަންތައްތައް ކަވަރުކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުއްދަދީފައިވާ 

 .މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކަށެވެ

ޕާޓީ" ނުވަތަ "ސިޔާސީ ޕާޓީ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެަވނީ، ިސޔާސީ ޕާޓީތައް ހިންގައި "

(ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު) އާއި  2013/4 ގުޅޭގޮުތން ޤާޫނނު ނަންބަރު: ބެލެހެއްޓުމާ

ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައި 

 .ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށެވެ

އެވަނީ،  ވޯޓުނެގުމާބެހޭ ކަންަކން ބަަލހައްޓަން ިތބޭ މީހުން" ކަމުަގއި ބުނެފައި"
އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ވޯޓުނެގުމާއި، ވޯޓު ގުނުމާބެހޭ އެންމެހަިއ 
ކަންތައްތައް ބެލެހެްއޓުމަށް ިތބޭ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުެގ މުވައްޒަފުން ނުވަތަ 

 .އެކަމަށް ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަނުކޮްށފައި ތިބޭ މީހުންަނށެވެ
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ނުވަތަ   ،ނުަވތަ ބައްޕައެއް ،އެވަނީ، މަންމައެއް އާއިލީ މެންބަރު" ކަމުގައި ބުެނފައި

ނުވަތަ ފިރިއެއް، ނުަވތަ އެއްަބނޑު އެއްބަފާ ނުވަަތ ، ނުވަތަ އަންތބެއް، ދަރިއެއް

 .އެއްބަނޑު ނުވަތަ އެއްބަފާ ކޮންެމ މީހަކަށެވެ

ކާކުކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރައްޔިތެއްކަްނ "

ންގައިދޭ ކާޑާއި، ޕާސްޕޯޓް ކާޑާއި، ދިވެހި ޕާސްޕޯޓާއި، ދިވެހި ސަރުކާރުން އަ

އުޅަނދުފަހަރު ުދއްވުމުގެ ލައިސަންސް ކާޑުގެ ތެރެއިން އެ ލިޔުމެއްގެ  ،ދޫކޮށްފައިވާ

 .މުއްދަތު ހަމަވެފައިނުވާ ފޮޓޯ ޖެިހ ލިޔުންތަކަށެވެ

 .ޓު ޮފށީގެ ވެރިޔާއަށެވެކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮފިސަރު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ވޯ"

 ،ފޯކަލް ޕޮއިންޓު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، އިންތިޚާބާ ގުޅޭ އިދާރީ ކަންކަމާއި"

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ަހވާލުކުރާ މިނޫންވެސް މަސައްކަތްތައް އެ ރަށެއްގަިއ 

 .ކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަށެވެ

ބަންުދ  ،ބުނެފައިވާ އިންތިޚާބާބެހޭ ކަންކަމުގައި ުދވަސް ގުނާނީ މި ގަވާއިދުގައި (ށ)  

 .ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެންނެވެ

މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްަފއި ނުވާހައި ހިނދަކު،  (ނ)  

މުފްރަދުކޮށް ގެނެސްފައިވާ ލަފުޒުތައް ނުވަތަ ޢިބާރާތްތަްއ، އެ ލަފުޒުތައް ނުވަަތ 

ޢިބާރާތްތަކުގެ ޖަމްޢު މާނައިގައި އަދި ޖަމްޢުކޮށް ގެނެސްފައިވާ ލަފުޒުތައް ނުވަތަ 

އެ ަލފުޒުތަުކގެ ނުވަތަ ޢިބާރާްތތަކުެގ މުފްރަދު މާނައިގައި  ،ޢިބާރާތްތައް

 ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.

............................... 
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 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 

 މާލެ،       

 .ދިވެިހާރއްޖެ

 

   

 

  އަށް  )އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު ( R/2020-7ގަވާއިދު ނަންބަރު: 

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު  1

  

 

 އްޤީއަްށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު) ައށް ައންނަނިވި (އަންހެުނންގެ ތަރަ R-7/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު: 

 .ގެނައުން އިޞްލާޙުތައް

 

 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އުނިކޮށް، އެ މާްއދާގެ އަކުރުތައް ތަރުތީބުކުރުން. 29ގަވާއިދުގެ  ބުނެވިދިޔަ .1

 

އެ މާއްދާގެ (ށ) ެގ ފަހަތަށް އަންަނނިވި ގޮތަްށ ވަަނ މާއްދާގެ އަރިމަތީ ސުރުޚީ ބަދަލުކޮށް،  34ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .2

 އަކުރެއް އިތުރުކޮށް، (ނ) އެއީ (ރ) ކަމުގައި ހަމަޖައްސައިގެން އަކުރުތައް ތަރުތީބުކުރުން.

 

ބާޠިލު ވޯޓާއި، ޞައްޙަ 

 ވޯޓާއި، ނުދޭ ވޯޓު 

ވުެރ ކޮމިޓީއަކަށް އެ ރަށަކުން ނުވަަތ އެ ސިޓީއަކުން އިންތިޚާބުކުރަްނޖެހޭ އަދަދަށް (ނ) .34

މަދު ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަމާ ދިމާަގއި ރަނގަޅު ފާހަގަ ޖަހައިފައިާވ ވޯޓު ކަރުދާސް 

ބަލަންވާނީ ޞައްޙަ ވޯޓު ކަރުދާހެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މިފަދައިން އޮންނަ ވޯޓު 

އިންތިޚާބު ކުރަްނޖެހޭ ކެންޑިޑޭޓުންގެ އަދަދަށްވުެރ މަދުން ރަނގަޅު  ،ކަރުދާހުގައި

ފައިވާނަަމ، އެ ަރނގަޅު ފާހަގަ ގުާނނީ ޞައްޙަ ވޯޓުގެ ގޮތުގައެވެ. ފާހަގަ ޖަހައި

 މިގޮތުން އެ ކަރުދާހުގައި މަދުވާ ފާހަގަ ގުނާނީ ނުދޭ ވޯޓުގެ ގޮތުަގއެވެ.
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 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްާލޙުކުރުން. 36ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .3

 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް 

 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ

އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުދިން 

މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ 

 ދިނުން 

ކޯޓު އަމުރަކަށް މެނުވީ، އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގައި  .36

 ވޯޓުދިން މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ، އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދީގެން ނުވާނެއެވެ.

 

 .ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާީނ، ދިވެހި .4

 

…………………………………….. 
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 ން ޝަކޮމިންސް ޝައިލެކް 
 މާލެ،       

 .ދިވެިހާރއްޖެ

 

   

 

   އަށް  )ގަވާއިދު  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ( R/2020-7 އިދު ނަންބަރު ވާ ގަ 

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު  2

 

 ައންނަނިވި އަށް) ގަވާއިދު އިންތިޚާބުގެ ގެކޮމިޓީ މަސައްކަތްކުރާ ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ( R-7/2020 ނަންބަރު އިދުގަވާ

 .ގެނައުން ތައްއިޞްލާޙު

 

 ގޮތަށް އިޞްާލޙުކުރުން.  އަންނަނިވި ވަނަ މާއްދާ 12އިދުގެ ބުނެވިދިޔަ ގަވާ .1

 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް 

މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ 

މީހެއްގައި ހުންނަންޖެހޭ 

 ޝަރުޠުތައް

ހެނުންގެ ތަރައްޤީައށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަަމށް ކުރިމަތިލާ މީހެއްގަިއ އަން .12

 އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަަމވާންވާނެއެވެ. 

 ވުން؛ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް .1

 ކުރިމަތިލާ ރަށަށް ނުވަތަ ސިޓީައށް ނިސްބަތްވާ އަންހެނަކު ކަމުަގއި ވުން؛ .2

 ން؛ބޭރު ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތަކަށް ނުވު .3

އެ މީހަކު ދިވެހި  ،ނަމަ ބޭރު ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތަކު ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ވެފައިވާ .4

 (ފަހެްއ) އަހަރު ފާއިތުވެފައިވުން؛ 5ވުމަށްފަހު  ރައްޔިތަކަށް

 ވުން؛ ވުމާއި، ސުންނަތް ޖަމާޢަތުގެ މީހަަކށް މުސްލިމަކު ކަމުގައި .5
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 ވުން؛ ގައި(އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހަކު ކަމު 18މުރުން އު .6

 ؛ވުން ބުއްދި ހަމައަށް ހުރި މީހަކު ކަމުގައި .7

ނަމަ، ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް އެ ދަރަިނ  އަދާކުރަންޖެހޭ ސާބިތު ދަރަންޏެއް އޮތް މީހަކު .8

 ވުން؛  އަދާކުރަމުންދާ މީހަކު ކަމުގައި

ޙުކުމެއް ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެ، އެއްވެސް  .9

 ؛ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މީހަކު ކަމުގަިއ ނުވުން

ކުޑަކުއްޖަކާ މެދު ބަދުއަޚްލާޤީ ަޢމަލެއް ހިންގިކަން ނުވަތަ މީހެްއގެ ޢިއްފަތްތެރިކަްނ  .10

 ނުވުން؛ ފޭރިގަތްކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިުތވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި

     ށް ސާބިތުެވ، މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީޢަތަ .11

ނަމަ، އެ ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކޮށް ނިމުުނާތ  އެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ޙުކުމެއް ކޮށްފައިވާ

(ހަތެއް) އަހަރު ފާއިތުވެަފއިވުން ނުވަތަ އެ ޙުކުމުން ކަނޑައެޅުނު އަދަބު  7

 (ަހތެއް) ައހަރު ފާއިތުވެފައިވުން؛ 7މަޢާފުކޮށްދެވުނުތާ 

) ަވނަ ނަްނބަރުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ 11 () ވަނަ ަނންބަރާއ10ިމި މާއްދާ ގެ (  .12

      ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެ، އެހެން ކުށްތައް ފިޔަވައި 

(ާބރަ) މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގު ުމއްދަތެއްގެ ޙުކުމެއް  12އެ މީހެއްގެ މައްޗަށް 

 އިތުވެފައި(ތިނެއް) އަހަރު ފާ 3ކޮށްފައިވާނަމަ، އެ ޙުކުމެއް ަތްނފީޛުކޮށް ނިމުުނތާ 

(ތިނެއް) އަހަުރ  3ވުން ނުވަތަ އެ ޙުކުމުން ކަނޑައެޅުނު އަދަބު މަޢާފުކޮށްދެވުނުތާ 

 ވުން. ފާއިތުވެފައި

 .ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެމި ގަވާއިދު ގައި ޓުގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާީނ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެ މި .2
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