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 ން ޝަ ކޮމި ންސް ޝަ އިލެކް 

   ،ލެމާ

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 މާއި ބޭނުންކުރުމުގެ ފާސްކުރު  ނިޝާން ބޭނުންކުރާ  ކެންޑިޑޭޓުން ތާއީދު ހޯދުމަށް އިންތިޚާބުތަކުގައި ވާދަކުރާ 

 އުސޫލު 

 

މި އުސޫލަކީ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ   .1 ފު ތަޢާރު

އިންތިޚާބުތަކުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން، އިންތިޚާބަކާ ގުޅިގެން ެއ އިންތިޚާބެއްގައި 

ޚާއްޞަ ނިޝާނެއް ނުވަތަ ލޯގޯެއއް ބޭނުންކުރުމަށް އެދޭނަަމ، އެ ނިޝާނެއް ނުވަަތ 

 ޝަން ކޮމިޝަނުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލެވެ.  ލޯގޯއެއް ފާސްކޮށްދިނުމުގައި އިލެކް

މި އުސޫލުގެ ބޭނުމަކީ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިންތިާޒމުކޮށްގެން ބާއްާވ   .2 މަުގސަދު 

އިންތިޚާބުތަކުގައި ވާދަކުރާ ފަރާތްތަކުން، އިންތިޚާބަކާ ގުޅިގެން އެ އިންތިޚާބެއްގައި 

 ޚާއްޞަ ނިޝާނެއް ނުވަތަ ލޯގޯެއއް ފާސްކޮށް ދިނުމުގެ އުސޫލެއް ޤާއިމުކުރުމެވެ. 

އިންތިޚާބެއްގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން އެ އިންތިޚާބެއްގައި ެއ ކެންޑިޑޭޓް  (ހ)  .3 އާންމު އުސޫލުަތއް 

ރަމްޒުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، އެއްވެސް ނިޝާނެއް ނުވަތަ ލޯގޯއެއް ބޭނުންކުރަން 

އެދޭނަމަ، އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ނިޝާން ފާސްކޮށްދިނުމަށް އެދޭ 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިާވ ގޮތުގެ މަތީން، ކެންޑިޑޭޓު ހުށަހަޅާ ިނޝާނާއި ލޯޯގ  (ށ)  

 ނެއެވެ. މަށް ބެލޭފާސްކުރުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިާދއި އާންމު ނިޒާމާއި އާންމު އަަދބުތަކާ  )1(

 އެއްޗަކަށް ނުވުން.ޚިލާފު ކަމެއް ނުވަތަ މަންޒަރެއް ރަމްޒުކޮށްދޭ 
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 ގެ ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ގެނުވަތަ ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ގެދައުލަތު )2(   

ެއހެން ފަރާަތކުން ނުވަތަ ޤާޫނނަކުން ނުަވތަ ގަވާއިަދކުން ހުއްދަ ދީގެން 

 އެއް ކަމުގައި ނުވުން.ލޯގޯރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ނިޝާނެއް ނުވަތަ 

ވާދަކުރާ އެހެން ެކންޑިޑޭޓަކު ބޭނުންކުރުމަށް ކޮމިަޝނުން އިންތިޚާބުގައި  )3(   

 ހުއްދަ ދީފައިވާ ނިޝާނެއް ނުވަަތ ލޯގޯއެއް ކަމުގައި ނުވުން.

ފާސްކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިަފއިވާ ނިޝާނަކީ ނުަވތަ ލޯޯގއަކީ  )4(   

 ކޮމިޝަނަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ނިާޝެނއް ނުވަތަ ލޯގޯއެއް ކަމުގައި ވުން. 

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ތަމްސީލުކުރާ ކެންޑިޑޭޓަކު އެ ޕާޓީއެއްގެ ރަސްމީ ނިޝާނެއް  (ނ)  

ވަަނ ނަންބަުރ  )2(ނުވަތަ ލޯގޯއެއް ބޭނުންކުރުމަށް މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ 

 ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. 

ވޯޓުކަރުާދހުަގއި ނިޝާެނއް ުނވަތަ 

 ލޯގޯެއއް ބޭނުންުކރުން 

  ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ތަމްސީލުކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން ވޯޓުކަރުދާހުގައި ބޭނުންކުރާނީ  (ހ) .4

 އެ ޕާޓީއަކުން ކަނޑައަޅާ ނިޝާނެއް ނުވަތަ ލޯގޯއެކެވެ. 

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން ވޯޓުކަރުދާހުގައި ނިާޝނެއް ނުވަަތ  (ށ)  

ލޯގޯއެއް ޖަހަން ބޭނުންނަަމ، އެ ނިޝާނެއް ނުވަތަ ލޯގޯއެއް ވޯޓުަކރުދާހުގައި 

 ޖަހާނީ ކޮމިޝަނުން އެ ނިޝާެނއް ނުވަތަ ލޯގޯއެއް ފާސްކޮށްގެންނެވެ. 

މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ އިތުރުން ވޯޓުކަރުދާހުގައި  (ނ)  

 ނިޝާނެއް ނުވަތަ ލޯގޯއެއް ޖެހުާމމެދު ކޮމިޝަނުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. 

ޭބނުންކުރުމަްށ މި އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީްނ ކެންޑިޑޭޓަކު އިންތިޚާބުގައި  (ހ) .5 ފާސްކޮށްދިުނމަށް  ހުށަހެުޅން 

    ނިޝާނާއި ލޯގޯ ފާސްކޮށްދިުނމަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނީ، މި އުސޫލުގެ 

ގައިވާ ފޯމުންނެވެ. އެގޮތުން ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު އިންތިޚާބުގައި  1ޖަދުވަލު 

ބޭނުންކުރާ ިނޝާނުގައި ނުވަަތ ލޯގޯގައި ޭބނުންކުރާ ކުލައާއި އެ ކުލައިގެ 

  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.                          ކޯޑާއި ނިޝާނުގެ ފުރިހަމަ ތަުފސީލު

މި އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެއްވައްތަރެއްގެ ނިޝާނެއް  ނުވަތަ ލޯގޯއެއް  (ށ)  

ފާސްކޮށްދިނުމަށް އެދި އިންިތޚާބެއްގައި ވާދަކުރާ ގިނަ ފަރާތްތަކަކުްނ 

އެ ނިޝާނެއް  ނުވަތަ އެ ލޯގޯއެއް  ،ހުށަހަޅައިފައިވާ ނަމަ، ފާސްކޮށްދިނުމުގައި

ފާސްކޮށްދިނުމަށް އެދި ފުރަަތމަ ހުށަހެޅި ކެންޑިޑޭޓަކަްށ އިސްކަން 

 ދޭންވާނެއެވެ. 
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މި އުސޫލުގެ ދަށުން ފާސްކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ިނޝާން ުނވަތަ ލޯޯގ  (ނ)  

ބޭނުންކުރެވޭީނ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެ ތަކެތި ފާސްކުރުމުންނެވެ. 

ޝާނާއި ލޯގޯއަކީ، ވޯޓުކަރުދާހުގައި ޖަހަން ބޭނުންވާ ނިޝާނެްއ އަދި އެ ނި

ނުވަތަ ލޯގޯއެއް ނަމަ، އެކަންވެސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރަން 

 ޖެހޭނެއެވެ. 

ފާސްކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ނިޝާން ނުވަތަ ލޯގޯ، އިންތިޚާަބށް ކުރިމަތިލުމުގެ  (ރ)  

(ދިހައެއް) ދުވަުހގެ ތެރޭގައި  10ގިނަވެގެން  މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން

 ،މި އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަީތން ފާސްވެފައިވާކަން ނުަވަތ ނޫންކަން

 އަންގަންވާނެއެވެ. ފަރާތަށްއެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން 

ފާސްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ނިޝާނެއް ނުވަތަ ލޯގޯއެއް ފާސްކޮށްދިނުމަްށ  (ބ)  

ފަރާތަށް އަންގާ ތާރީޚުން ފެށިގެްނ  ކޮިމޝަނުން ނިްނމައި، އެ ނުފެންނަކަމަށް

 އައު ލޯގޯއެއް ނުވަތަ ނިޝާނެއް(ސައުވީސް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި  24

 ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

އެ ނިޝާނެްއ މި އުސޫލުގެ ދަށުން ފާސްކޮށްފައިވާ ނިޝާނެއް ނުވަތަ ލޯގޯއެްއ،  .6 ޚާްއޞަވުން 

ނުވަތަ އެ ލޯގޯއެްއ ފާސް ކޮށްެދވުނު އިންތިޚާބުގައި ާވދަކުރާ ެއހެން ކެންޑިޑޭޓަކު 

 ބޭނުންކޮށްެގން ނުވާނެއެވެ.

މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެުޓގައި މި އުސޫލު  .7 މި އުސޫލަށް ޢަމަލުުކރުން ފެށުން 

 ފެށިގެންެނވެ.ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން 

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ފާސްކޮށްަފއިވާ ނިޝާނެއް ނުަވތަ ލޯގޯއެްއ ބޭނުންކުރެވޭީނ،  .8 ބާޠިލުވުން 

 ފާސްކޮށްދެވުނު އިންތިޚާބުގައި ެއކަންޏެވެ.

 އިންތިޚާބުތަކުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން ތާއީދު ހޯދުމަށް ޭބނުންކުރާ ނިޝާން މިއީ  .9 އުސޫލަށް ައންނަ ަބދަލު 

ފާސްކުރުމާއި ބޭުނންކުރާނޭ ގޮތް ކަނޑައެޅުމަށް ަޓކައި، ހަދައިފައިާވ ނުވަތަ ލޯގޯ 

 ފުރަތަމަ އުސޫލެވެ.

_____________________ 
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 ކެންޑިޑޭޓުގެ އިޤްރާރު  .9

އެދި ހުށަހަާޅ    ނިޝާން ފަދަ ތަކެތި ފާސްކޮށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް  ާއއިާވދަކުރާ ކެންޑިޑޭުޓން ބޭނުންކުރާ ލޯގޯއިންިތޚާބުތަުކގައި 

       ހުށަހަަޅމެވެ. ައދި މި ފޯމުަގއިވާ މަޢުޫލމާތާިއ  ނިާޝން/މި އިންތިާޚބުަގއި ބޭނުންުކރުމަށް ޯލގޯ ރެން އުސޫުލގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އަހު 

 .................................................................. ހުެރންހަަޅއިފަިއވާ ހުރިހާ ތަކެއްޗަކީ ޞަްއޙަ ތަކެތިކަމަށް އަމި ފޯމާއެކު ހުށަ

 އިްޤރާުރވަެމވެ.

   ސޮއި:                                             

 ނަން:                                             

 :ތާރީޚު                                              

 

 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،ތިރީގައިވާ ތަކެތި ،ފޯމާއެކު ށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދޭ ނިޝާން ފަދަ ތަކެތި ފާސްކޮ އާއި އިލެކްޝަންތަކުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން ބޭނުންކުރާ ލޯގޯ 

 ން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ތީ ގޮތުގެ މަ 

  ސޮޕްޓް ކޮޕީ) -ނިޝާން ނުވަތަ ލޯގޯ (ޕީޑިއެފް ފޯމެޓް  ،ބޭނުންކުރާނަމަ ނުވަތަ ލޯގޯ ން ނިޝާ ތާއީދު ހޯދުމުގެގޮތުން އިންތިޚާބުގައި 1

  ކޮޕީ ކާުޑގެ ދިވެހި ަރްއޔިތެއްކަން އަްނަގއިދޭގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިަމތިލާ މީހާ 2

  ބޫލުކުރިކަމުގެ ލިޔުންގަކެންޑިޑަސީ  3

 

 

 

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ ބޭނުމަށް 

 މުވައްޒަފު  ފޯމު ޗެކުކުރި  މުވައްޒަފު  ފޯމު ބަލައިގަތް 

 ނަން: ނަން:

 މަާޤމު: މަާޤމު:

 :ނަންަބރު ގެކާޑު ދިވެހި ރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ :ނަންަބރު ގެކާޑު ދިވެހި ރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ

 :ސޮއި :ސޮއި

 :ތާރީާޚއި ގަޑި  :ތާރީާޚއި ގަޑި 
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