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ކޮމިޝަނ ން  )ހ(  .1 ތަޢާރ ފާއި ނަން   އިލެކްޝަންސް  ދަށ ން  ޤާނޫނ ތަކ ގެ  ޤާނޫނ އަސާސީއާއި  ޤާނޫނަކީ،  މި 

ހިންގައި ބަލަހައްޓަންޖެހޭ އެންމެހައި އިންތިޚާބ ތަކާެބހޭ ޢާންމ  އ ޞޫލ ތަކާއި ކަންކަން 

 ކަނޑައަޅައި ަބޔާންކ ރާ ޤާނޫނެވެ.

 ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ "އިންތިޚާބ ތަކާެބހޭ ޢަންމ  ޤާނޫނ " އެވެ.މި  )ށ(   

ރާޠީ އަސާސް ތަކ ގެ  ޤްމި ޤާނޫނ ގެ މަޤްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ާބއްވާ އިންތިޚާބ ތަކަކީ ދީމި .2 މަޤ ޞަދ  

އިންސާފ ވެރި،   މިނިވަން،  އޮންނަ،  ަބއިވެރިވ ން  ރައްޔިތ ންގެ  ސީދާ  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް 

އިންތިޚާބ ތަކެއްކަން    ގޮތ ގެމަތިންާބއްވާ  އިތ ާބރ ކ ރ ވަނިވި  އަދި  ހާމަކަންޮބޑ  

އޮނިގަނޑެއް  ޤާނޫނީ  ިބނާކޮށް  މައްޗަށް  އ ޞޫލ ތަކ ގެ  އެފަދަ    ޔަޤީންކ ރ މަށްޓަކައި، 

 ޤާއިމ ކ ރ މެވެ. 

ޢާންމ  އ ޞޫލ ތަކާއި ޢާންމ   
 ކަންކަން

ޤާނޫނެއްގައި   ޞައިންތިޚާބ ތަކާެބހޭ ޢާންމ  އ ޞޫލ ތައް ކަނޑައަޅާނީ އެ އިންތިޚާަބކާެބހޭ ޚާއް .3

އެހެންގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާފައި ނ ވާހާހިނދަކ  މި ޤާނޫނ ންނެވެ. އަދި އެ އިންތިޚާަބކާެބހޭ ޢާންމ   

ކ ރަ އެހެންގޮތަކަށް  ކަންތައްތައް  ޤާނޫނެއްގައި  ޚާއްސަ  އިންތިޚާަބކާެބހޭ  އެ  ގެންދަންވާނީ  މ ން 

 ކަނޑައަޅާފައި ނ ވާހާހިނދަކ  މި ޤާނޫނ ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތ ގެ މަތީންނެވެ.  

ހ ރިހާ )ހ(  .4 ހިންަގއި ބެލެހެއްޓ ން  އިންތިޚާބ ތަކާެބހޭ  އެ  ާބއްވައި،  ބަލަހައްޓާނީ   އިންތިޚާބ ތައް  ހިންގައި  ކަމެއް 

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ ންނެވެ. 

އަންނަނިވި ކަންކަން ހިންގައި ެބލެހެއްޓ މ ގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ ން ދައ ލަތ ގެ   )ށ(   

ޭބނ ންވާނެ   ކ ރ މަށްޓަކައި  އެކަމެއް  އެދިއްޖެނަމަ،  އެހީތެރިކަމަށް  މ އައްސަސާތަކ ގެ 
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ކޮމިޝަނަށް  އިލެކްޝަންސް  އެފަރާތަކ ން  އެހީތެރިކަން  އެއްާބރ ލ މާއި 

 ފޯރ ކޮށްދޭންވާނެއެވެ.  

 ؛އިންތިޚާީބ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅ ން .1   

ޞައްޙަކަން    .2 ރަޖިސްޓަރީގެ  މީހ ންގެ  ލިިބފައިވާ  ޙައްޤ   ވޯޓ ދިނ މ ގެ 

 ؛ކަށަވަރ ކ ރ ން

 ؛އިންޚާަބށް ބޭނ ންވާ ތަންތަނާއި ވަޞީލަތްތައް ހޯދ ން  .3

 ؛ އިންތިޚާާބ ގ ޅޭގޮތ ން ޢާންމ ން ހޭލ ންތެރިކ ރ ން .4

 ؛ފޮށި ަބހައްޓާނެ ތަންތަން ހޯދ މާއި އެތަންތަން އިންތިޒާމ ކ ރ ން ވޯޓ  .5

 ؛ވޯޓ ލާ މަރ ކަޒަށް ބޭނ ންވާ އޮފިޝަލ ން ހޯދ މާއި އެމީހ ން ތަމްރީންކ ރ ން .6

 ؛ އިންތިޚާާބެބހޭ ޝަކ ވާ ެބލޭނެ ނިޒާމ  ޤާއިމ ކ ރ ން .7

 ؛އްކަތަށް ބޭނ ންވާ ތަކެތި ހޯދ ންއިންތިޚާބ ގެ މަސަ .8

 އިންތިޚާބ ގެ ކަންކަން ހިންގ މަށް ފޯކަލް ޕޮއިންޓ ން ހަމަޖެއްސ ން. .9

 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައ މ ގެ ޤާނޫނ (  1)އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( އަްށ  2008/11)ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

 ވޯޓ ދިނ މ ގެ ޙައްޤ  

)އަށާރަ( އަހަރ ން މަތީގެ ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް، މި ޤާނޫނ  އެ މައްޗަށް    18ޢ މ ރ ން   .5 ޯވޓ ދިނ މ ެގ ޙައްޤ  

 ހިނގާ އެންމެހައި އިންތިޚާބ ތަކ ގައި ވޯޓ  ދިނ މ ގެ ޙައްޤ  ލިބިގެންވެއެވެ.

 ގެނައ މ ގެ ޤާނޫނ ( ވަނަ އިޞްލާޙް  1)އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( އަްށ  2008/11)ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

އެއްފަހަރަށްވ ރެ ިގނަ ފަހަރ   
 ޯވޓ  ނ ދިނ ން 

އިންތިޚާެބއްގައި އެއް ފަހަރ  ވޯޓ  ދީފައިވާ މީހަކ  ވޯޓ ދިނ ގެ އެބ ރ ގައި އިތ ރ  ފަހަރަކ  ވޯޓ   .6

 ދީގެނެއްނ ވާނެއެވެ.  

 އިންތިޚާބ ތަކ ގައި ނަގަންވާނީ ސިއްރ  ވޯޓެވެ. .7 ސިއްރ  ޯވޓ  
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 ވޯޓ  ދިނ މ ގެ ޙައްޤ  ލިބިފައިވާ މީހ ންގެ ރަޖިސްޓަރީ  

ޯވޓ  ދިނ މ ެގ ޙައްޤ  
ލިބިފައިާވ މީހ ްނެގ  

 ރަޖިސްޓަރީ 

އިންތިޚާބ ތަކ ގައި ވޯޓ  ދިނ މ ގެ ޙައްޤ  ލިިބފައިވާ ދިވެހި ރައްޔިތ ން އެނގޭނެ ފަދަ  )ހ(  .8

މީހ ންގެ ރަޖިސްޓަރީ" ގެ ނަމ ގައި  ރަޖިސްޓަރީއެއް، "ވޯޓ  ދިނ މ ގެ ޙައްޤ  ލިިބފައިވާ 

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ ން އެކ ލަވާލައި ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައ މ ގެ ޤާނޫނ (  1)އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( އަްށ  2008/11)ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

އިލެކްޝަންސް   )ށ(    ދަށ ން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ރަޖިސްޓަރީ މި  އެކ ލަވާލާ  ކޮމިޝަނ ން 

ބެލެހެއްޓ މ ގެ   ކަންކަން  ރަޖިސްޓްރޭޝަނާގ ޅޭ  ނޭޝަނަލް  އެކ ލަވާލަންވާނީ، 

ޤައ މީ   ބަލަހައްޓާ  އިދާރާއިން  ދައ ލަތ ގެ  ޙަވާލ ކ ރެވިފައިވާ  މަސްއޫލިއްޔަތ  

އެ  އެގޮތ ން،  ބިނާކޮށެވެ.  މަޢ ލޫމާތަށް  ރައްޔިތ ންގެ  ދިވެހި  ހިމެނޭ  ޑޭޓާޭބސްގައި 

މަޢ ލޫމާތ   ރަ އަންނަނިވި  މީހ ންގެ  ލިިބފައިވާ  ޙައްޤ   ދިނ މ ގެ  ވޯޓ   ޖިސްޓަރީގައި، 

 ހިމަނާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. 

 ؛ފ ރިހަމަ ނަން .1

 ؛އ ފަން ތާރީޚް .2

 ؛ޖިންސް .3

 ؛ދާއިމީ އެޑްރެސް )އަތޮޅާއި ރަށާއި އެޑްރެސް އެނގޭގޮތަށް( .4

 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑ  ނަންަބރ . .5

 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައ މ ގެ ޤާނޫނ (  1)އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( އަްށ  2008/11)ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

ގައި  )ނ(    )ށ(  މާއްދާގެ  މި  ރަޖިސްޓަރީގައި  މީހ ންގެ  ލިިބފައިވާ  ޙައްޤ   ވޯޓ ދިނ މ ގެ 

ގަވާއިދ ގައި  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ގެ  މި  އިތ ރ ން،  މަޢ ލޫމާތ ގެ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ 

ހިމެނިދާނެއެވެ.   ކޮމިޝަނަށް  އިލެކްޝަންސް  މަޢ ލޫމާތ ،  އިތ ރ   ަބޔާންކ ރާ 

ވާންވާނީ، ވޯޓ ލ މ ގެ ޙައްޤ  ލިިބގެންވާ މީހ ންނަކީ   އެހެންނަމަވެސް، އެފަދަ މަޢ ލޫމާތ 

ގައި  )ށ(  މާއްދާގެ  މި  އަދި  ޭބނ ންވާ،  ކޮންމެހެން  ދެނެގަތ މަށް  ަބއެއްކަން  ކޮން 

ފަދަ  ހާމަނ ވާނެ  މަޢ ލޫމާތ   ޒާތީ  އެމީހ ންގެ  އިތ ރ ން  މަޢ ލޫމާތ ގެ  ަބޔާންކ ރާ 



 

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން                                                               އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ  4

 
 

މީހ   ލިިބގެންވާ  ޙައްޤ   ވޯޓ ލ މ ގެ  އަދި  ރަޖިސްޓަރީގައި  މަޢ ލޫމާތަށެވެ.  ންގެ 

އިތ ރ   ގޮތ ގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ  މާއްދާއާ  މި  ޭބނ މަށް  ކޮމިޝަންގެ  އިލެކްޝަންސް 

ޤާނޫނ ގެ   މި  ކަމ ގައިވީނަމަވެސް،  ހިމެނި  އެ   9މަޢ ލޫމާތ   ދަށ ން  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ކަނޑައަޅާފައިވާ   މާއްދާގައި  އެ  ޝާއިޢ ކ ރަންވާނީ،  ޢާންމ ކ ރާއިރ   ރަޖިސްޓަރީ 

  އެކަންޏެވެ.މަޢ ލޫމާތ 

 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައ މ ގެ ޤާނޫނ (  1)އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( އަްށ  2008/11)ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

އެއްގޮތްވާ  )ރ(   މާއްދާއާ  މި  ރަޖިސްޓަރީ  މީހ ންގެ  ލިިބފައިވާ  ޙައްޤ   ވޯޓ ދިނ މ ގެ 

އެ   އެކ ލަވާލާއިރ ،  ޢ މ ރ ން  ގޮތ ގެމަތިން  އަހަރ     18ރަޖިސްޓަރީގައި،  )އަށާރަ( 

ފ ރިފައިނ ވާ ކ ޑަކ ދިންނާއި، މަރ ވެފައިވާ މީހ ންނާއި، އެ އިންތިޚާެބއްގައި ވޯޓ ލ މ ގެ 

ޙައްޤ  ލިިބގެންނ ވާ ކަމަށް ޤާނޫނަކ ން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތެއްގެ ނަން ހިމަނައިގެން 

 ނ ވާނެއެވެ. 

 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައ މ ގެ ޤާނޫނ (  1ޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( އަްށ )އިންިތ 2008/11)ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

އެ  )ބ(    އެކ ލަވާލ މ ގައާއި،  ރަޖިސްޓަރީ  މީހ ންގެ  ލިިބފައިވާ  ޙައްޤ   ވޯޓ ދިނ މ ގެ 

މި   ޤާނޫނާއި  މި  ކަށަވަރ ކ ރ މ ގައި،  ޞައްޙަކަން  މަޢ ލޫމާތ ގެ  ރަޖިސްޓަރީގައިވާ 

ހަދާ   ދަށ ން  ކަމާެބހޭ ޤާނޫނ ގެ  ދައ ލަތ ގެ  މަޢ ލޫމާތ ،  ަބޔާންކ ރާ  ގަވާއިދ ގައި 

އިޚްތިޔާރ  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ާބރާއި  އިދާރާތަކ ން ހޯދ މ ގެ 

އަދި އެފަދައިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ޭބނ ންވާ މަޢ ލޫމާތ  ދިނ މަކީ، އެކަމަށް  

 މެ އިދާރާއަކަށް ލާޒިމ ވެގެންވާ ކަމެކެވެ.އެދި އެ ކޮމިޝަނ ން އަންގާ ދައ ލަތ ގެ ކޮން

 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައ މ ގެ ޤާނޫނ (  1)އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( އަްށ  2008/11)ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

ޙައްޤ   )ޅ(   ދިނ މ ގެ  ވޯޓ   ކޮމިޝަނ ން  އިލެކްޝަންސް  ގޮތ ގެމަތިން  މާއްދާގައިވާ  މި 

އެކ  ރަޖިސްޓަރީ  މީހ ންގެ  އެ ލިިބފައިވާ  އަދި  މަގ ފަހިކ ރ މަށްޓަކައި،  ލަވާލ މަށް 

މަގ ފަހިކ ރ މަށްޓަކައި،   ކަށަވަރ ކ ރ މަށް  ކޮމިޝަނ ން  އެ  ޞައްޙަކަން  ރަޖިސްޓަރީގެ 

މަސްއޫލިއްޔަތ    ބެލެހެއްޓ މ ގެ  ކަންކަން  ރަޖިސްޓްރޭޝަނާގ ޅޭ  ނޭޝަނަލް 
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ގައިވާ މަޢ ލޫމާތ ގެ ޙަވާލ ކ ރެވިފައިވާ ދައ ލަތ ގެ އިދާރާއިން ބަލަހައްޓާ ޤައ މީ ޑޭޓާޭބސް

ޞައްޙަކަން، އެ އިދާރާއިން ކަށަވަރ ކ ރަންވާނެއެވެ. އަދި މި މާއްދާގެ )ށ( އަދި )ރ(  

އެފަދައިން  ފޯރ ކޮށްދޭންވާނީ،  ކޮމިޝަނަށް  އިލެކްޝަންސް  ބޭނ މަށްޓަކައި،  ގެ 

 ޞައްޙަކަން ކަށަވަރ ކޮށްފައިވާ މަޢ ލޫމާތެވެ. 

 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައ މ ގެ ޤާނޫނ (  1)އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( އަްށ  2008/11)ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

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

ކޮމިޝަނާއި، ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަނާގ ޅޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓ މ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތ  

އިދާރާތަކާ  ކަމާެބހޭ  ދައ ލަތ ގެ  އެނޫންވެސް  އިދާރާއާއި  ދައ ލަތ ގެ  ޙަވާލ ކ ރެވިފައިވާ 

ަބދަލ ކ ރެވޭ މަޢ ލޫމާތ   ރައްކާތެރިކަމާއެކ   ދަށ ން ދެމެދ   ޤާނޫނ ގެ  މި  ނިޒާމެއް،  ނެ 

ކޮމިޝަނ ން  އިލެކްޝަންސް  ގޮތ ގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ  ގަވާއިދާ  ހަދާ 

 ޤާއިމ ކ ރަންވާނެއެވެ.

 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައ މ ގެ ޤާނޫނ (  1)އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( އަްށ  2008/11)ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

ބޭނ މަށްޓަކައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ ން ވޯޓ ލ މ ގެ ޙައްޤ  ލިިބގެންވާ މި މާއްދާގެ   )އ(   

މީހ ންގެ ރަޖިސްޓަރީ އެކ ލަވާލާއިރ ، މީހ ން ދިރިއ ޅޭ އެއްވެސް ރަށެއް، ފަޅ ރަށެއްގެ 

ަބދަލ ކ ރާ   ރަށަކަށް  އެހެން  ރަށްވެހިން  އެރަށ ގެ  ކަނޑައަޅައި،  ސަރ ކާރ ން  ގޮތ ގައި 

ަބދަ އެފަދައިން  ކަމ ގައި  ޙާލަތ ގައި،  ދާއިރާ  އިންތިޚާީބ  ރަށްވެހިންގެ  ރަށ ގެ  ލ ވީ 

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ ން ަބލަންވާނީ އެމީހ ން އަލަށް ަބދަލ ކ ރެވ ނ  ރަށެވެ.

 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައ މ ގެ ޤާނޫނ (  1)އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( އަްށ  2008/11)ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

އޮތ މަކ ން، އެފަދައިން ަބދަލ ކ ރެވޭ ރަށެއްގެ ރަށްވެއްސަކ    މި މާއްދާގެ )އ( އެހެން )ވ(   

ވަނަ މާއްދާގެ    12ރަޖިސްޓަރީކ ރ މަށް މި ޤާނޫނ ގެ  -އެހެން ރަށެއްގައި ވޯޓ ލ މަށް ރީ

 ދަށ ން ލިިބދޭ ޙައްޤަކަށް އ ނިކަމެއް ނާންނާނެއެވެ. 

 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައ މ ގެ ޤާނޫނ (  1)އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( އަްށ  2008/11)ޤާނޫނ  ނަންބަރ  
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ރަށަކަށް   )މ(    އެހެން  އާާބދީ  ރަށެއްގެ  ވަކި  ފަދައިން  ަބޔާންކ ރާ  ގައި  )އ(  މާއްދާގެ  މި 

ަބދަލ ކ ރާ ޙާލަތ ގައި، އެ ަބދަލ ވާ ރަށ ގެ ރަށްވެހީންގެ ތެރެއިން، ވޯޓ ލ މ ގެ ޙައްޤ   

ަބދަލ ވި   އެމީހ ން  މީހ ންނަށް،  މި  ލިިބފައިވާ  އިންތިޒާމ   ލެވޭނެ  ވޯޓ   ރަށ ގައި 

ކޮމިޝަނ ން   އިލެކްޝަންސް  ގޮތ ގެމަތިން  ގަވާއިދ ގައިވާ  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ގެ 

 ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.

 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައ މ ގެ ޤާނޫނ (  1)އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( އަްށ  2008/11)ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

 ާބއްވާ އިންތިޚާބ ތަކ ގައި ވޯޓ ލެވޭނީ، މި މާއްދާގެ ދަށ ން އެކ ލަވާލާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި )ފ(   

ޤާނޫނ ގެ   މި  ރަޖިސްޓަރީއަށް،  މީހ ންގެ  ލިިބގެންވާ  ޙައްޤ   ވަނަ   11ވޯޓ ދިނ މ ގެ 

ކޮމިޝަނ ން  އިލެކްޝަންސް  ބަދަލާއެކ ،  ގެނެވޭ  ގޮތ ގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ  މާއްދާއާ 

ވޯޓ ދިނ މ  ފަހ ގެ  އެންމެ  ރަޖިސްޓަރީގައި  ޝާއިޢ ކ ރާ  މީހ ންގެ  ލިިބގެންވާ  ޙައްޤ   ގެ 

 ހިމެނޭ މީހ ންނަށެވެ. 

 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައ މ ގެ ޤާނޫނ (  1)އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( އަްށ  2008/11)ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

ޯވޓ  ދިނ މ ެގ ޙައްޤ  
ލިބިފައިާވ މީހ ްނެގ  

 ރަޖިސްޓަރީ ޢާންމ ކ ރ ން 

މަދ ވެގެން   )ހ(  .9 ޭބއްވ މ ގެ  ކ ރިން    45އިންތިޚާެބއް  ދ ވަސް(  ފަސް  )ސާޅީސް  ދ ވަސް 

މަޢ ލޫމާތާއެކ    އެންމެފަހ ގެ  ރަޖިސްޓަރީ  މީހ ންގެ  ލިިބފައިވާ  ޙައްޤ   ދިނ މ ގެ  ވޯޓ  

ރަޖިސް މީހ ންގެ  ލިިބފައިވާ  ޙައްޤ   ދިނ މ ގެ  ވޯޓ   ރީގައިވާ  ޓަފ ރިހަމަކ ރ މަށްފަހ  

ޖިންސާއި ނަމާއި،  އިލެކްޝަންސް  މީހ ންގެ  އެނގޭނެގޮތަށް  އެޑްރެސް  ދާއިމީ   ،

ސަރ ކާރ ގެ   އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ ން  އަދި  ޝާއިޢ ކ ރަންވާނެއެވެ.  ގެޒެޓްގައި 

 ކޮމިޝަންގެ ވެްބސައިޓ ގައިވެސް އެ މަޢ ލޫމާތ  ޝާއިޢ ކ ރަންވާނެއެވެ. 

ލިިބފައިވާ  )ށ(    ޙައްޤ   ދިނ މ ގެ  ވޯޓ   ގޮތ ގެމަތިން  ބ ނެފައިވާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢ ކ ރާ ދ ވަހ ، އެރަށެއްގައި ވޯޓ    މީހ ންގެ ރަޖިސްޓަރީ ސަރ ކާރ ގެ 

ދިނ މ ގެ ޙައްޤ  ލިިބގެންވާ މީހ ންގެ ރަޖިސްޓަރީ، މީހ ން ދިރިއ ޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި  

ފެންނަގޮ އެ  ޢާންމ ކޮށް  އަދި  ަބހައްޓަންވާނެއެވެ.  ކޮމިޝަނ ން  އިލެކްޝަންސް  ތަށް 

އިންތިޚާެބއްގައި ވޯޓ  ދިނ މ ގެ ޙައްޤ  ލިިބގެންވާ ހ ރިހާ މީހ ންގެ ރަޖިސްޓަރީ، މީހ ން 
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އިންތިޒާމ   ބެލޭނެ  ފަރާތަކަށް  ކޮންމެ  އެދޭ  އެކަމަށް  ރަށެއްގައި  ކޮންމެ  ދިރިއ ޅޭ 

 ނެއެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ ން ހަމަޖައްސަންވާ

ލިިބގެންވާ   )ނ(    ޙައްޤ   ދިނ މ ގެ  ވޯޓ   ގޮތ ގެމަތިން  ބ ނެފައިވާ  ގައި  )ށ(  މާއްދާގެ  މި 

މީހ ންގެ ރަޖިސްޓަރީ ބެހެއްޓިފައިވާ ތަންތަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ ން ޢާންމ ކޮށް  

 އިޢ ލާނ ކ ރަންވާނެއެވެ.  

ރަޖިސްޓަރީެގ ކޮޕީ 
ކެންޑިޑޭޓ ންނަށާއި ސިޔާސީ  

ނ ވ މާއި ޝަކ ާވ  ޕާޓީތަކަށް ފޮ
 އ ފ ލ މަށް ހ ޅ ާވލ ން 

ޤާނޫނ ގެ   )ހ(  10 މީހ ންގެ    9މި  ލިިބގެންވާ  ޙައްޤ   ވޯޓ ދިނ މ ގެ  ދަށ ން  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ޤާނޫނ ގެ   މި  އިތ ރ ން،  ޢާންމ ކ ރ މ ގެ  ދަށ ން    8ރަޖިސްޓަރީ  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ޙައްޤ    ވޯޓ ލ މ ގެ  އެކ ލަވާލާފައިވާ  ކޮމިޝަނ ން  މީހ ންގެ އިލެކްޝަންސް  ލިިބފައިވާ 

ސިޔާސީ  ކެންޑިޑޭޓ ންނަށާއި  ކޮޕީއެއް،  ރަޖިސްޓަރީގެ  އެކ ލެވޭ  މަޢ ލޫމާތ   ތަފްޞީލ  

 ޕާޓީތަކަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ ން ފޮނ ވަންވާނެއެވެ. 

 ޤާނޫނ ( ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައ މ ގެ  1)އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( އަްށ  2008/11)ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

ފޮނ ވާ  )ށ(    ޕާޓީތަކަށް  ސިޔާސީ  ކެންޑިޑޭޓ ންނަށާއި  ދަށ ން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

ސ ވާލެއް   ފަރާތެއްގެ  އެއިން  ޞައްޙަކަމާމެދ   މަޢ ލޫމާތެއްގެ  ހިމެނޭ  ރަޖިސްޓަރީގައި 

އޮތްނަމަ، އެކަމ ގެ ޝަކ ވާ، އެ ރަޖިސްޓަރީ އެފަރާތްތަކަށް ފޮނ ވާ ތާރީޚ ން ފެށިގެން  

ހ ށަހެޅ މަށް،  )ދިހައެއް  10 ކޮމިޝަނަށް  އިލެކްޝަންސް  ތެރޭގައި  ދ ވަހ ގެ   )

 އެފަރާތްތަކަށް އެ ކޮމިޝަނ ން ފ ރ ޞަތ  ހ ޅ ވާލަންވާނެއެވެ. 

 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައ މ ގެ ޤާނޫނ (  1)އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( އަްށ  2008/11)ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

ދިނ މ ގެ   )ނ(    ވޯޓ   ފޮނ ވާ  ޕާޓީތަކަށް  ސިޔާސީ  ކެންޑިޑޭޓ ންނަށާއި  ދަށ ން  މާއްދާގެ  މި 

މަޢ ލޫމާތ ،   ޒާތީ  މީހ ންގެ  އެކ ލެވޭ  ރަޖިސްޓަރީގައި  މީހ ންގެ  ލިިބފައިވާ  ޙައްޤ  

އެފަރާތްތަކ ން ބޭނ ންކ ރަންވާނީ ޒިންމާދާރ  ކަމާއެކ ގައި، ހަމައެކަނި ވޯޓ ލ މ ގެ ޙައްޤ   

މީހ ން ޞައްޙަކަން ލިިބފައިވާ  މަޢ ލޫމާތ ގެ  އެކ ލެވޭ  ރަޖިސްޓަރީގައި  ގެ 

ޤާނޫނ ގެ   މި  އަދި  ގައި   9ކަށަވަރ ކ ރ މަށެވެ.  )ށ(  އާއި  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

އެއްވެސް  ލިިބގެންވާ  ޙައްޤ   ވޯޓ ދިނ މ ގެ  ފިޔަވައި،  މިންވަރަށް  ަބޔާންކޮށްފައިވާ 
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ށްގެން ނ ވާނެއެވެ. އަދި އެ  ފަރާތެއްގެ ޒާތީ މަޢ ލޫމާތ ، އެއްވެސް ފަރާތަކ ން ޢާންމ ކޮ

މެނ ވީ   ޭބނ ންތަކަށް  އިންތިޚާބ ގެ  މަޢ ލޫމާތެއް،  އެއްވެސް  ރަޖިސްޓަރީގައިވާ 

ވިޔަފާރީގެ  މަޢ ލޫމާތ   އެ  ގޮތެއްގައި  ޚާއްޞަ  މަނާކަމެކެވެ.  ބޭނ ންކ ރ މަކީ 

 ބޭނ މަކަށްޓަކައި ނ ވަތަ މާލީ ފައިދާއެއް ހޯދ މަށްޓަކައި ބޭނ ންކ ރ މަކީ މަނާކަމެކެވެ.

 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައ މ ގެ ޤާނޫނ (  1)އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( އަްށ  2008/11)ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

ޤާނޫނ ގެ   )ރ(    މި  އިތ ރ ން،  ފަރާތްތަކ ގެ  ަބޔާންކ ރާ  ގައި  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ   9މި 

މީހ ންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި  މާއްދާގެ ދަށ ން ޢާންމ ކ ރާ ވޯޓ  ދިނ މ ގެ ޙައްޤ  ލިިބގެންވާ  

އެކ ލެވޭ މަޢ ލޫމާތެއްގެ ޞައްޙަކަމާމެދ  ޝަކ ވާއެއް އޮތްނަމަ، އެކަމ ގެ ޝަކ ވާ، މި 

  10ވަނަ މާއްދާގެ ދަށ ން އެ ރަޖިސްޓަރީ ޢާންމ ކ ރާ ތާރީޚ ން ފެށިގެން    9ޤާނޫނ ގެ  

އެއްގޮތްވާ   ގަވާއިދާ  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ގެ  މި  ތެރޭގައި  ދ ވަހ ގެ  )ދިހައެއް( 

ޢ މ ރ ން  ގޮ އިޚްތިޔާރ ،  ހ ށަހެޅ މ ގެ  ކޮމިޝަނަށް  އިލެކްޝަންސް    18ތ ގެމަތިން 

 )އަށާރަ( އަހަރ ން މަތީގެ ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ލިިބގެންވެއެވެ.

 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައ މ ގެ ޤާނޫނ (  1)އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( އަްށ  2008/11)ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

ހ ށަހެޅޭ  މި   )ބ(    ކޮމިޝަނަށް  އިލެކްޝަންސް  ދަށ ން  ގެ  )ރ(  އާއި  )ށ(  މާއްދާގެ 

ފެށިގެން  ތާރީޚ ން  ހަމަވާ  މ އްދަތ ތައް  ަބޔާންކ ރާ  މާއްދާގައި  އެ  ޝަކ ވާތައް، 

)ފަހެއް( ދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި އެ ކޮމިޝަނ ން ަބލައި، އެ ޝަކ ވާތަކާމެދ    5ގިނަވެގެން  

އެފަ ދައިން އެ ކޮމިޝަނ ން ނިންމާ ނިންމ ން، އެ ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. އަދި 

ސަަބާބއެކ   ފަރާތަކަށް  ހ ށަހެޅި  ޝަކ ވާއެއް  އެ  ތެރޭގައި  މ އްދަތ ގެ 

 އަންގަންވެސްވާނެއެވެ.

 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައ މ ގެ ޤާނޫނ (  1)އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( އަްށ  2008/11)ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

ނިންމ މަކާމެދ   )ޅ(   ނިންމާ  ކޮމިޝަނ ން  އިލެކްޝަންސް  ދަށ ން  ގެ  )ބ(  މާއްދާގެ  މި 

މައްސަލައަކާމެދ    އެ  ކޮމިޝަނ ން  ހިތްހަމަނ ޖެހޭނަމަ،  ފަރާތަކ ން  ހ ށަހެޅި  ޝަކ ވާ 

)ފަހެއް( ދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި، އެ    5ނިންމި ނިންމ ން އެފަރާތަށް އަންގާތާ ގިނަވެގެން  
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެފަރާތަކަށް މައްސަލައެއް  އިޚްތިޔާރ   ހ ށަހެޅ މ ގެ  ހައިކޯޓަށް   

 ލިިބގެންވެއެވެ. 

 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައ މ ގެ ޤާނޫނ (  1)އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( އަްށ  2008/11)ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

މައްސަލައަކާމެދ ، އެ މި މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ދަށ ން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހ ށަހެޅޭ   )ކ(   

)ފަނަރަ( ދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި އެ ކޯޓ ން ގޮތެއް    15މައްސަލައެއް ހ ށަހަޅާތާ ގިނަވެގެން  

 ނިންމަންވާނެއެވެ. 

 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައ މ ގެ ޤާނޫނ (  1)އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( އަްށ  2008/11)ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

ހ ށަހެޅޭ ޝަކ ވާއާ ގ ޅިެގން  
 ރީއަށް ބަދަލ ެގަނއ ން ރަޖިސްޓަ

މަޢ ލޫމާތެއްގެ  )ހ(  .11 ރަޖިސްޓަރީގައިވާ  މީހ ންގެ  ލިބިގެންވާ  ޙައްޤ   ވޯޓ ދިނ މ ގެ 

ޤާނޫނ ގެ   މި  ޝަކ ވާ،  އެކަމ ގެ  އ ފައްދައި،  ސ ވާލ   ވަނަ   10ޞައްޙަކަމާމެދ  

ޙައްޤ  މާއްދާގެ ދަށ ން ކެންޑިޑޭޓަކ  ނ ވަތަ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކ ން ނ ވަތަ ވޯޓ  ދިނ މ ގެ  

އެ މަޢ ލޫމާތެއްގެ   ،ލިިބގެންވާ ފަރާތަކ ން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހ ށަހަޅައިފިނަމަ

ޞައްޙަކަން އެ ކޮމިޝަނ ން ކަށަވަރ ކ ރަންވާނެއެވެ. އަދި އެފަދައިން އެ މަޢ ލޫމާތ ގެ 

މީހ ންގެ  ލިިބގެންވާ  ޙައްޤ   ވޯޓ ދިނ މ ގެ  ކަށަވަރ ކ ރ މަށްފަހ ،  ޞައްޙަކަން 

 ަބދަލެއް ގެންނަންޖެހޭނަމަ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ ން އެ ަބދަލެއް ރަޖިސްޓަރީއަށް

 އެ ރަޖިސްޓަރީއަށް ގެނެސް، އެކަން ސަރ ކާރ ގެ ގެޒެޓ ގައި ޝާއިޢ ކ ރަންވާނެއެވެ.

 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައ މ ގެ ޤާނޫނ (  1)އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( އަްށ  2008/11)ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

ލިިބގެންވާ މި   )ށ(    ޙައްޤ   ދިނ މ ގެ  ވޯޓ   ގޮތ ގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ  އާ  )ހ(  މާއްދާގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(    9މީހ ންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް ަބދަލ  ގެނެވ މާއެކ ، މި ޤާނޫނ ގެ  

ރަޖިސްޓަރީގެ   އެ  ަބހައްޓާފައިވާ  ެބލޭނެގޮތަށް  ޢާންމ ކޮށް  ގޮތ ގެމަތިން  ގައިވާ 

 ވާނެއެވެ. ކޮޕީތަކަށްވެސް އެ ަބދަލ  ގެންނަން

 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައ މ ގެ ޤާނޫނ (  1)އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( އަްށ  2008/11)ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

ވޯޓ  ދިނ މ ގެ ޙައްޤ  ލިިބގެންވާ މީހ ންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް މި މާއްދާގެ ދަށ ން ގެނެވޭ   )ނ(   

ކޮމިޝަނ ން  އިލެކްޝަންސް  ޕާޓީތަކަށް  ސިޔާސީ  ކެންޑިޑޭޓ ންނަށާއި  ަބދަލ ، 
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 ފޮނ ވަންވާނެއެވެ. 

 މ ގެ ޤާނޫނ ( ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައ  1)އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( އަްށ  2008/11)ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

ވޯޓ  ދިނ މ ގެ ޙައްޤ  ލިިބގެންވާ މީހ ންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް މި މާއްދާގެ ދަށ ން ގެނެވޭ   )ރ(  

ވަނަ މާއްދާގައި   10ަބދަލެއްގައި އެކ ލެވޭ މަޢ ލޫމާތެއްގެ ޞައްޙަކާމެދ  މި ޤާނޫނ ގެ  

މަތިން   ަބޔާންކ ރާ ފަރާތެއްގެ ޝަކ ވާއެއްވާނަމަ، އެ މާއްދާގައި ަބޔާންކ ރާ އ ސޫލ ގެ

ޝަކ ވާ އ ފ ލ މ ގެ އިޚްތިޔާރ ، ކެންޑިޑޭޓ ންނަށާއި، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށާއި، ޢ މ ރ ން  

އަދި   18 ލިިބގެންވެއެވެ.  ރައްޔިތަކަށް  ދިވެހި  ކޮންމެ  މަތީގެ  އަހަރ ން  )އަށާރަ( 

  10އެފަދައިން، ޝަކ ވާ ހ ށަހެޅ މާއި، ޝަކ ވާ ެބލ މ ގައި ޢަމަލ ކ ރާނީ، މި ޤާނޫނ ގެ  

 އި ަބޔާންކ ރާ މ އްދަތ ތަކަށެވެ. ވަނަ މާއްދާގަ

 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައ މ ގެ ޤާނޫނ (  1)އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( އަްށ  2008/11)ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

އެހެން ތަެނއްަގއި ދިރިއ ޅޭ  
 މީހ ން ޯވޓ ދިނ މަށްޓަކައި 

 ރަޖިސްޓަރީކ ރ ން -ރީ

ވޯޓ ދިނ މ ގެ   )ހ(  .12 ދ ވަހ ،  އިންތިޚާެބއްގައި  އޮންނަ  ވޯޓ ލ ން  މީހެއް،  ލިިބފައިވާ  ޙައްޤ  

ވޯޓ ދިނ މ ގެ ޙައްޤ  ލިިބފައިވާ މީހ ންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި އެމީހެއްގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް  

އެ  އަދި  ނޫޅޭނެކަމ ގައިވާނަމަ،  އެމީހަކ   ރަށ ގައި  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ކަމަށް 

ދޭން   ވޯޓ   ތަނެއްގައި  އެހެން  އެމީހަކ   އެމީހަކ  އިންތިޚާބ ގައި  ޭބނ ންނަމަ، 

ރީ ގަވާއިދާ  -އެތަނެއްގައި  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ގެ  މި  އެދި  ރަޖިސްޓަރީކ ރ މަށް 

 އެއްގޮތްވާ ގޮތ ގެމަތިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ނޫނ ( ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައ މ ގެ ޤާ  1)އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( އަްށ  2008/11)ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

ރީ )ށ(    ގޮތ ގެމަތިން  މާއްދާގައިވާ  ޖިންސާއި، -މި  ނަމާއި،  ފަރާތްތަކ ގެ  ރަޖިސްޓަރީކ ރެވޭ 

އެފަރާތްތައް އަލ ން ރަޖިސްޓަރީކ ރެވޭ ތަން އެނގޭނެ ގޮތަށް   އަދި  އެޑްރެސް  ދާއިމީ 

ގެޒެޓ ގައި   ސަރ ކާރ ގެ  ކޮމިޝަނ ން  އަދި އިލެކްޝަންސް  ޝާއިޢ ކ ރަންވާނެއެވެ. 

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ވެްބސައިޓ ގައިވެސް އެ މަޢ ލޫމާތ  ޝާއިޢ ކ ރަންވާނެއެވެ. 

 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައ މ ގެ ޤާނޫނ (  1)އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( އަްށ  2008/11)ޤާނޫނ  ނަންބަރ  
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ޙ  )ނ(    ކ ށ ގެ  ޖިނާއީ  ބޭނ މަށްޓަކައި،  މާއްދާގެ  މީހ ންނާެބހޭ މި  ތަންފީޛ ކ ރަމ ންދާ  ކ މް 

މަސްއޫލިއްޔަތ    ބެލެހެއްޓ މ ގެ  ކަންކަން  މީހ ންގެ  ތަންފީޛ ކ ރާ  ޙ ކ މް  މަޢ ލޫމާތ ، 

 ޙަވާލ ކ ރެވިފައިވާ މ އައްސަސާއިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ. 

 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައ މ ގެ ޤާނޫނ (  1ްށ )އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( އަ 2008/11)ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

 އިންތިޚާބ  އިޢ ލާނ ކ ރ ން 

އިންތިޚާބ  ބާއްާވކަން އިޢ ލާނ   
 ކ ރ ން 

މަތިން  )ހ(  13 ގޮތ ގެ  ޤާނޫނ ގައިވާ  ޚާއްސަ  އިންތިޚާަބކާެބހޭ  އެ  ާބއްވާކަން  އިންތިޚާެބއް 

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ ން ޢާންމ ކޮށް އަންގައި އިޢ ލާން ކ ރަންވާނެއެވެ. 

އެ   )ށ(    އިޢ ލާންގައި  ކ ރާ  ކޮމިޝަނ ން  އިލެކްޝަންސް  ދަށ ން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

 އިންތިޚާަބކާ  ގ ޅޭގޮތ ން އަންނަނިވި މަޢ ލޫމާތ  ހިމަނަންޖެހޭނެއެވެ. 

 އެއީ ކޮން އިންތިޚާެބއް ކަމާއި، އެ އިންތިޚާަބކާެބހޭ އިތ ރ  މަޢ ލޫމާތ .  .1

 އިންތިޚާަބށް ކ ރިމަތިލ މަށް ދެވޭ މ އްދަތ . .2

 ތިޚާަބށް ކ ރިމަތިލާމީހ ންގައި ފ ރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރ ޠ ތައް.  އިން .3

ތަކެތީގެ   .4 މަޢ ލޫމާތ ތަކާއި  ހ ށައަޅަންޖެހޭ  މީހ ން  ކ ރިމަތިލާ  އިންތިޚާަބށް 

 ތަފްޞީލ .  

ތަކެތި   .5 މަޢ ލޫމާތ ތަކާއި  ހ ށައަޅަންޖެހޭ  މީހ ން  ކ ރިމަތިލާ  އިންތިޚާަބށް 

 ތާރީޚާއި ވަގ ތ .  ،ހ ށައަޅަންޖެހޭ ތަނާއި

ާބއްވާ ތާރީޚާއި، ވޯޓ  ނަގާ ގަޑިއާއި .6 ޢާންމ  އ ޞޫލެއްގެ ގޮތ ން  ،  ވޯޓ  ނެގ ން 

 ނަގައި ނިންމާ ގަޑިއާއި، ވޯޓ  ގ ނަން ފަށާ ގަޑި. ވޯޓ 

 ވޯޓ ގެ ރަސްމީ  ނަތީޖާ އިޢ ލާންކ ރ މަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚާއި ވަގ ތ .  .7

އިންތި .8 ގަޚާއެ  ޤާނޫނާއި  ޚާއްޞަ  އިތ ރ  ަބކާެބހޭ  ބ ނެފައިވާ  ވާއިދ ގައި 

ގަމަޢ ލޫމާ ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ގެ  މި  އިތ ރ  ތާއި،  ބ ނެފައިވާ  ވާއިދ ގައި 

 މަޢ ލޫމާތ .  
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އިންތިޚާބަށް ކ ރިމަތިލިކަން  
 އިޢ ލާންކ ރ ން 

ފެށިގެން   )ހ(  .14 ތާރީޚ ން  ހަމަވާ  މ އްދަތ   ދީފައިވާ  ކ ރިމަތިލާން  ގިނަވެގެން  އިންތިޚާަބކަށް 

)ސާދަ( ދ ވަހ ގެތެރޭގައި، އެ އިންތިޚާަބކަށް ކ ރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓ ންގެ ތަފްޞީލ     14

   އިޢ ލާން އެ  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ ން ޢާންމ ކޮށް އިޢ ލާންކޮށް،  އެންގ މަށްޓަކައި،

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އޮފީހ ގައި ަބހައްޓައި، އަދި އެކޮމިޝަނ ގެ ވެްބސައިޓ ގައި  

ކ ރިމަތިލާފައިވާ  ޢ ކ ރަންވާނެއެވެ.  ޝާއި ދާއިރާއަކަށް  އިންތިޚާީބ  ކޮންމެ  އަދި 

ކެންޑިޑޭޓ ންނާ ެބހޭގޮތ ން ކޮށްފައިވާ  އިޢ ލާން އެ އިންތިޚާީބ ދާއިރާއެއްގައި މީހ ން  

އިލެކްޝަންސް   ެބލޭނެގޮތަށް،  މީހ ންނަށް  ފަސޭހައިން  ރަށެއްގައި  ކޮންމެ  ދިރިއ ޅޭ 

 ވެ.  ކޮމިޝަނ ން ަބހައްޓަންވާނެއެ

ހ ށަ .1 ކ ރިމަތިލ މަށް  އިންތިޚާަބށް  މިގޮތ ން  ނަންތައް.  ޅާފައިވާ ހަކެންޑިޑޭޓ ންގެ 

ކެންޑިޑޭޓެއްގެ   އެ  ނަމާއެކ   ކެންޑިޑޭޓ ގެ  ގޮތ ގެމަތިން  މަޢ ލޫމާތ ގައިވާ 

 އަންނަނިވި މަޢ ލޫމާތ ތައްވެސް ހިމަނަންވާނެއެވެ.  

 )ހ( ފ ރިހަމަ ނަމާއި ދާއިމީ އެޑްރެސް.  

)ށ( ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ފަރާތ ން ކ ރިމަތިލާނަމަ އެ ކެންޑިޑޭޓެއް ތަމްސީލ ކ ރާ  

 ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ނަން. 

 )ނ( އަމިއްލަ ގޮތ ން ކ ރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓެއްނަމަ  އެކަން. 

ކެންޑިޑޭޓަކ    އެ  އެ )ރ(  ޭބނ ންކ ރާނަމަ  ނިޝާނެއް  ޚާއްސަ  އިންތިޚާބ ގައި 

 ނިޝާން.  

ރަ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ  އެ  ދާއިމީ )ބ(  ނަމާއި،  އޭޖެންޓ ގެ   އިންތިޚާީބ  ސްމީ 

 އެޑްރެސް.  

)ޅ( އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ފޮނ ވަންޖެހޭ ލިޔެކިއ މާއި އެންގ ންތައް ފޮނ ވާނެ ރަސްމީ   

 އެޑްރެސް. 

ތަނ ގެ  2    ހ ންނާނެ  ަބހައްޓާފައި  ވޯޓ ފޮށިތައް  ރަށްރަށާއި،  އޮންނާނެ  ވޯޓ ލ ން   .

 އެޑްރެސް.  
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) )ށ(    ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  އިޢ ލާންކ ރާއިރ ، 1މި  ނަންތައް  ކެންޑިޑޭޓ ންގެ  ދަށ ން  ގެ   )

ޝަރ ޠ   ކ ރިމަތިލ މ ގެ  އިންތިޚާަބށް  ތަރ ތީބ ކ ރާނީ،  ނަންތައް  ކެންޑިޑޭޓ ންގެ 

މީ ގ ރ އަތ ލ ން  ފ ރިހަމަވާ  ނަގާ  މިގޮތ ން  ގ ރ އަތ ލައިގެންނެވެ.  މެދ ގައި  ހ ންގެ 

ާބއްވަންވާނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ ން އެކ ލަވާލާ ގަވާއިދާއެއްގޮތްވާ ގޮތ ގެމަތިން،  

އެމީހ ންގެ   ނ ވަތަ  މީހ ން  ކ ރިމަތިލި  ހާޒިރ ގައެއިންތިޚާަބށް  އަދި  މަންދޫބ ންގެ  ވެ. 

މަންދޫެބއް   އެމީހެއްގެ  ނ ވަތަ  މީހަކ   ކ ރިމަތިލި  ޒިރ ނ ވެއްޖެނަމަ ހާއިންތިޚާަބށް 

މަންދޫެބއްގެ   ޢައްޔަންކ ރާ  ކޮމިޝަނ ން  ގ ރ އަތ ލ މ ގެ ހާއިލެކްޝަންސް  ޒިރ ގައި 

 އިޚްތިޔާރ  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ލިިބގެންވެއެވެ.  

 ކެންޑިޑޭޓ ން 

މީހ ްނަގއި ކ ރިމަތިލާ 
 ހ ންނަންޖެހޭ ޝަރ ޠ ތައް 

ޝަރ ޠ ތަކެއް ޚާއިންތި )ހ(  .15 ފ ރިހަމަވާންޖެހޭ  ކިަބއިގައި  މީހ ންގެ  ކ ރިމަތިލާ  ަބކަށް 

އިންތިޚާަބކަށް  އެ  ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ  ޤާނޫނެއްގައި  ނ ވަތަ  ޤާނޫނ އަސާސީގައި 

 ންޖެހޭނެއެވެ.  ކ ރިމަތިލާ ކޮންމެ މީހެއްގެ ކިަބއިގައި އެ ޝަރ ޠ ތައް ފ ރިހަމަ ވާ

އެކަމަށް  ޚާއިންތި )ށ(    ހ ޅ ވާލ މ ން،  ކޮމިޝަނ ން  އިލެކްޝަންސް  ކ ރިމަތިލ މަށް  ަބށް 

މީހަކ   ފ ރިހަމަވާ  ޝަރ ޠ   އެކަމަށް  ތެރެއިން  މީހ ންގެ  ޭބނ ންވާ  ކ ރިމަތިލ މަށް 

ކ ރިމަތިލ މަށް ކ ރަންޖެހޭ ދައ ލަތ ގެ ެބލ މ ގެ ދަށ ގައިވާނަމަ، އެމީހަކ  އެ އިންތިޚާަބށް  

މ އައްސަސާއަކ ން ،  މަސައްކަތްކ ރ މަށް އެ  ދައ ލަތ ގެ  ބަލަހައްޓަމ ންގެންދާ    އެމީހަކ  

 މަގ  ތަނަވަސްކޮށްދޭންވާނެއެވެ.  

އިންތިޚާބަށް ކ ރިމަތިލ މަށް  
 ޅ ން ހެ އެދި ހ ށަ

ގޮތ ގެމަތިން އިންތިޚާަބށް ކ ރިމަތިލ މަށް  ވަނަ މާއްދާގައި ބ ނެފައިވާ    13މި ޤާނ ނޫގެ   )ހ(  .16

އިޢ ލާ އެ  އިޢ ލާނ ކ ރ މ ން،  ކޮމިޝަނ ން  އެ ންއިލެކްޝަންސް  ގޮތ ގެމަތިން،  ގައިވާ 

ކޮމިޝަނަށް   އިލެކްޝަންސް  އެދި،  އެކަމަށް  އެދޭމީހ ން  ކ ރިމަތިލ މަށް  އިންތިޚާަބށް 

 ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ.  

އިންތިޚާަބށް   )ށ(    އެދޭމީހާ،  ކ ރިމަތިލ މަށް  އިންތިޚާަބށް  ދަށ ން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 
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 ކ ރިމަތިލ މަށް އެދޭ އިރ ، ތިރީގައި ބ ނެފައިމިވާ މަޢ ލޫމާތ  ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 ފ ރިހަމަ ނަން.  .1

 އ ފަން ތާރީޚް.  .2

 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑ ގެ ނަންަބރ .  .3   

 ސް )އަތޮޅާއި ރަށާއި އެޑްރެސް އެނގޭގޮތަށް(.ދާއިމީ އެޑްރެ .4

 މިހާރ  ދިރިއ ޅޭ އެޑްރެސް )އަތޮޅާއި ރަށާއި އެޑްރެސް އެނގޭގޮތަށް(. .5

ވަޒީފާއެއް   .6 އެއްވެސް  ދައ ލަތ ގެ  އަހަރ ދ ވަހ ގެތެރޭގައި  ފަސް  ވޭތ ވެދިޔަ 

 އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ވަޒީފާ އަދާކ ރި ތަންތަނ ގެ ނަމާއި މަޤާމ ތަކ ގެ ނަން. 

އެދޭމީހާއަށް  .7 ކ ރިމަތިލ މަށް  އިންތިޚާަބށް  ކޮމިޝަނ ން  އިލެކްޝަންސް 

ލިޔެކި )ގ ޅޭނެ މާއި  އ ފޮނ ވަންޖެހޭ  އެޑްރެސް  ރަސްމީ  ފޮނ ވާނެ  އެންގ ންތައް 

 . ފޯނ  ނަންަބރާއެކ (

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ފަރާތ ން ކ ރިމަތިލާނަމަ އެމީހަކ  ތަމްސީލ  ކ ރާ ސިޔާސީ   .8

 ޕާޓީގެ ނަން. 

 ގެ ނަމާއި ދާއިމީ އެޑްރެސް. ޓްއެމީހެއްގެ ރަސްމީ އިންތިޚާީބ އެޖެން .9

ގަ .10 ޤާނޫނާއި  ޚާއްޞަ  އިންތިޚާަބކާެބހޭ  އިތ ރ  ވާއެ  ބ ނެފައިވާ  އިދ ގައި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ   13މަޢ ލޫމާތ . މި މަޢ ލޫމާތަކީ ކޮަބއިކަން މި ޤާނޫނ ގެ  

ދަށ ން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ ން ކ ރާ އިޢ ލާނ ގައި ތަފްޞީލ ކޮށް ަބޔާންކޮށްފައި  

 އޮންނަންވާނެއެވެ.  

އިންތިޚާބަށް ކ ރިމަތިލ މަށް  
މަޢ ލޫމާތާއެކ   ފޮނ ާވ 

 ހ ށައަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތ ގެމަތިން އިންތިޚާަބށް ކ ރިމަތިލ މަށް އެދޭމީހާ ހ ށައަޅާ    16މި ޤާނޫނ ގެ   .17

 މަޢ ލޫމާތާއެކ  ތިރީގައި ބ ނެފައިމިވާ ތަކެތި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހ ށައަޅަންވާނެއެވެ.  

 ޤާނޫނ ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އިދާރީ ފީ. އިންތިޚާަބކާެބހޭ ޚާއްޞަ  .1

 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑ ގެ ކޮޕީއެއް.   .2

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ފަރާތ ން ކ ރިމަތިލާނަމަ އެމީހަކ  ތަމްސީލ ކ ރާ ސިޔާސީ ޕާޓީން އެކަން  .3
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 ކަށަވަރ ކޮށްދޭ އެ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤަރާރ .  

 ން ަބޔާންކޮށް އެ މީހާ ހ ށަހަޅާ އިޤްރާރ . އަމިއްލަ ގޮތ ން ކ ރިމަތިލާ މީހެއްނަމަ އެކަ .4

އެކަން   .5 މީހާ   ހ ށަހަޅާފައިވާ  ގޮތ ގައި  އެޖެންޓ ގެ  އިންތިޚާީބ  ރަސްމީ  އެމީހެއްގެ 

 ޤަޫބލ ކޮށްފައިވާކަމ ގެ އިޤްރާރ .  

 އެމީހަކ  އެ އިންތިޚާބ ގައި ޚާއްޞަ ނިޝާނެއް ޭބނ ންކ ރ މަށް ޤަސްދ ކ ރާނަމަ އެ ނިޝާން.  .6

ހޭ ޚާއްޞަ ޤާނޫނާއި ގަވައިދ ގައި ބ ނެފައިވާ އިތ ރ ތަކެތި. މި ތަކެއްޗަކީ އެ އިންތިޚާަބކާެބ .7

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށ ން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ ން    13ކޮަބއިކަން މި ޤާނޫނ ގެ  

 ކ ރާ އިޢ ލާނ ގައި ތަފްޞީލ ކޮށް ަބޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.  

ޕް .8 އެއްވެސް  ޭބއްވ ނ   ގ ޅިގެން  އިންތިޚާާބ  ަބއިވެރިވެފައިވާކަން ނ ވަތަ  އެ  ރައިމަރީއެއްގައި 

 .ަބއިވެރިވެފައިނ ވާ ކަމ ގެ އިޤ ރާރ 

 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައ މ ގެ ޤާނޫނ (  1)އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( އަްށ  2008/11)ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

ޞައްޙަ މަޢ ލޫމާތާއި 
 ތަކެތިކަމަށް އިޤްރާރ ވ ން 

ޔަޤީންކޮށްދިނ މ ގެ   .18 ކ ރިމަތިލާކަން  އިންތިޚާަބށް  އެމީހާ  އެދޭމީހާ،  ކ ރިމަތިލ މަށް  އިންތިޚާަބށް 

ޤާނޫނ ގެ   މި  މާއްދާއާއި    16ގޮތ ންނާއި،  އިލެކްޝަންސް   17ވަނަ  ދަށ ން  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ހ ށަ ތަކެތިކަމަށް ހަކޮމިޝަނަށް  މަޢ ލޫމާތާއި  ޞައްޙަ  ތަކެއްޗަކީ  މަޢ ލޫމާތާއި  ޅަންޖެހޭ 

ޤާނޫނ ގެ   މި  އިޤްރާރ   އެ  ހ ށައަޅާ    16އިޤްރާރ ވެ،  ދަށ ން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

 މަޢ ލޫމާތާއެކ  އެމީހަކ  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހ ށައަޅަންވާނެއެވެ. 

ޤާނޫނ ގެ  އިންތިޚާަބށް   .19 އިދާރީ ފީ މި  މީހާ  )  17ކ ރިމަތިލާންއެދޭ  މާއްދާގެ  ނަންަބރ ގެ  1ވަނަ  ވަނަ   )

ފީ   އިދާރީ  އެ  ދެއްކ މ ން،  ފީ  އިދާރީ  ދައްކަންޖެހޭ  ކޮމިޝަނަށް  އިލެކްޝަންސް  ދަށ ން 

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ލިބ ނ  ކަމ ގެ ރަސީދެއް އެމީހަކަށް ދޫކ ރަންވާނެއެވެ.

 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައ މ ގެ ޤާނޫނ (  1ތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( އަްށ )އިން 2008/11)ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

އިންތިޚާބ ގައި ތާޢީދ  ހޯދ މަށް 
ބޭނ ންކ ރާ ނިޝާން  

 ފާސްކ ރ ން 

ބޭނ ންކ ރާ   )ހ(  .20 ހޯދ މަށް  ތާއީދ   އިންތިޚާބ ގައި  މީހަކ   ކ ރިމަތިލާފައިވާ  އިންތިޚާަބށް 

ކޮމިޝަނ ން   އެ  ހ ށަހަޅައި  ކޮމިޝަނަށް  އިލެކްޝަންސް   ވާފައިށްސްކޮފާނިޝާނަކީ 

 އެއްޗަކަށް ވާންވާނެއެވެ. 



 

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން                                                               އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ  16

 
 

ަބކަށް  ޚާގޮތ ގެމަތީން އެ އިންތިވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބ ނެފައިވާ    13މި ޤާނޫނ ގެ   )ށ(   

ވަނަ   17ކ ރިމަތިލާފައިވާ މީހ ންގެ ނަންތައް އިޢ ލާނ ކ ރ މ ގެ ކ ރިން، މި ޤާނޫނ ގެ  

( ހ ށ6ަމާއްދާގެ  ކޮމިޝަނަށް  އިލެކްޝަންސް  ދަށ ން  ނަންަބރ ގެ  ވަނަ  ޅާފައިވާ  ހަ( 

 ނިޝާން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ ން ފާސްކޮށް ނިންމަންވާނެއެވެ. 

ށް ކ ރިމަތިލ މަށް  އިންތިޚާބަ
ހ ށަހެޅި ހ ށަހެޅ މާމެދ   
 ނިންމިޮގތް އެްނގ ން 

21. 

 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތ ގެމަތިން އިންތިޚާަބށް ކ ރިމަތިލ މަށް އެދޭމީހާ    16މި ޤާނޫނ ގެ   )ހ( 

  48އެކަން ަބޔާންކޮށް ހ ށަހަޅާ ލިޔ ން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ލިޭބތާ ގިނަވަގެން  

ގަޑިއިރ ގެ )ސާޅީސް އަށްގަޑި އިރ ގެ( ތެރޭގައި، އެމީހެއްގެ ހ ށަހެޅ ން ޤަޫބލ ކ ރިކަން  

ޤަޫބ ލިޔ މ ން ނ ވަތަ  އެމީހަކަށް  ކޮމިޝަނ ން  އިލެކްޝަންސް  ލ ނ ކ ރާކަން، 

 އަންގަންވާނެއެވެ.  

ޅާ ހ ށަހެޅ ން މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށ ން  ހައިންތިޚާަބށް ކ ރިމަތިލ މަށް އެދޭމީހާ ހ ށަ )ށ(   

ޤަބޫލ ނ ކ ރާކަން  ޤަޫބލ ކ  ނ ވަތަ  އެމީހަކަށް  ރިކަން  ކޮމިޝަނ ން  އިލެކްޝަންސް 

ޤާނޫނ ގެ   މި  އެދޭމީހާ  ކ ރިމަތިލ މަށް  އިންތިޚާަބށް  ކ ރިން،  ވަނަ    16އެންގ މ ގެ 

ކޮމިޝަ  17މާއްދާއާއި   އިލެކްޝަންސް  ދަށ ން  މާއްދާގެ  ނ ން ވަނަ 

 ކ ރަންވާނެއެވެ. ޔަޤީން

ޅ ން މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށ ން  ހެޅާ ހ ށަހައިންތިޚާަބށް ކ ރިމަތިލ މަށް އެދޭމީހާ ހ ށަ )ނ(   

ކަނޑައަ ޤަޫބލ ނ ކ ރާކަމަށް   ކޮމިޝަނ ން  އިންތިޚާަބށް  ޅައިލެކްޝަންސް  އެ  ންވާނީ، 

  16ކ ރިމަތިލ މަށް ފ ރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރ ޠެއް ފ ރިހަމަނ ވާނަމަ، ނ ވަތަ މި ޤާނޫނ ގެ  

ޅަންޖެހޭ ހަވަނަ މާއްދާގެ ދަށ ން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހ ށަ  17ވަނަ މާއްދާއާއި  

ތަކެތި  އެއްޗެއް   މަޢ ލޫމާތާއި  ތެރެއިން  އެތަކެތީގެ  ނ ވަތަ  ނެތްނަމަ،  ފ ރިހަމައަށް 

 ޞައްޙަ ނޫންކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ޤަޫބލ ކ ރެވޭ ޙާލަތެއްގައެވެ. 

އިންތިޚާަބށް ކ ރިމަތިލ މަށް އެދޭމީހާ ހ ށަހަޅާ ހ ށަހެޅ ން މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށ ން   )ރ(  

ޤަބޫލ ނ ކ  ކޮމިޝަނ ން  އަންގާއިރ  އިލެކްޝަންސް  އެމީހަކަށް  އެކަން  ރާނަމަ 

އެމީހަކަށް   ކޮމިޝަނ ން  އިލެކްޝަންސް  ލިޔ މ ން  ސަަބބ   ޤަބޫލ ނ ކ ރި 
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 އަންގަންވާނެއެވެ. 

އިންތިޚާަބށް ކ ރިމަތިލ މަށް އެދޭމީހާއަށް މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށ ން އިލެކްޝަންސް   )ބ(   

އެ ސަަބަބކީ އެ    ހިތްހަމަ ނ ޖެހޭނަމަ، އަދިކޮމިޝަނ ން އެންގި ސަަބާބމެދ  އެމީހަކ   

އެ ފ ރިހަމަވާންއިންތިޚާަބށް  ކ ރިމަތިލ މަށްޓަކައި   ޝަރ ޠ   މީހަކ   ޖެހޭ 

ނަމަ، އެ މައްސަލައެއް ސ ޕްރީމް  ވާނިންމާފައިވާ ނިންމ މެއްކަމ ގައިފ ރިހަމަނ ވާކަމަށް  

ނިންމ މެއްކަމ  ނިންމާފައިވާ  ގ ޅޭގޮތ ން  އެނޫންކަމަކާ  އަދި  އެ ކޯޓަށް،  ގައިވާނަމަ 

 މައްސަލައެއް ހައިކޯޓަށް، ހ ށަހެޅ މ ގެ އިޚްތިޔާރ  އެމީހަކަށް ލިިބގެންވެއެވެ. 

ހ ށަހަޅާ  )ޅ(   ހައިކޯޓަށް  ނ ވަތަ  ކޯޓަށް  ސ ޕްރީމް  ދަށ ން  ގެ  )ބ(  މާއްދާގެ  މި 

ބ ނެފައިވާ   ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި  )ސާޅީސްއަށް    48މައްސަލައެއް،  ގަޑިއިރ  

ދ ވަހ ގެ )ފަސް ދ ވަހ ގެ( ތެރޭގައި   5ގ ތ ން ފެށިގެން ގިނަވެގެން  ގަޑިއިރ ( ހަމަވާ ވަ

ޅަންވާނެއެވެ. އަދި ހައިންތިޚާަބށް ކ ރިމަތިލ މަށް އެދޭމީހާ އެ މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ހ ށަ

ހ ށަ ކޯޓަށް  ގިނަވެގެން  ހައެމައްސަލައެއް  ތެރޭގައި   7ޅާތާ  ދ ވަހ ގެ(  )ހަތް  ދ ވަހ ގެ 

 ތެއް ނިންމަންވާނެއެވެ.  ކޯޓ ން އެ މައްސަލައަކާމެދ  ގޮ

ޤާނޫނ ގެ   .22 ޅ ން ހެއަލ ން ހ ށަ އެދޭމީހާ   21މި  ކ ރިމަތިލ މަށް  އިންތިޚާަބކަށް  ދަށ ން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

އެކޮމިޝަނ ން   ޤަޫބލ ނ ކ ރާކަމަށް  ކޮމިޝަނ ން  އިލެކްޝަންސް  ހ ށަހެޅ ން  ހ ށަހަޅާ 

ހ ށަ ކޮމިޝަނަށް  އެ  ނެތްކަމެއް  ހައަންގާފައިވަނީ،  ފ ރިހަމައަށް  ތަކެތި  މަޢ ލޫމާތާއި  ޅަންޖެހޭ 

ކޮމިޝަނ ން   އެ  ކަމަށް  ފ ރިހަމަނ ވާ  އެ  ކަމަށްވާނަމަ،  ޙާލަތެއްގައި   ކަނޑައަޅާފައިވާ 

ކ ރިމަތިލ މަށް   އިންތިޚާަބށް  ފ ރިހަމަކ ރ މަށްފަހ ،  އެއްޗެއް  ނ ވަތަ  މަޢ ލޫމާތެއް  އަންގާފައިވާ 

ކ  ހަމަވ މ ގެ  މ އްދަތ   އިންތިޚާަބށް ދީފައިވާ  އިޚްތިޔާރ   ހ ށަހެޅ މ ގެ  ކޮމިޝަނަށް  އެ  ރިން 

ކ ރިމަތިލ މަށް އެދޭމީހާއަށް ލިިބގެންވެއެވެ. ނ ވަތަ އިންތިޚާަބށް ކ ރިމަތިލ މަށް ދީފައިވާ މ އްދަތ  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށ ން އިލެކްޝަންސް   17ވަނަ މާއްދާއާއި  16ހަމަވ މ ގެ ކ ރިން މި ޤާނޫނ ގެ 

ހ ށަ އިންތިޚާަބށް ހަކޮމިޝަނަށް  އަލ ން  ކ ރ މަށްފަހ   ފ ރިހަމަ  ތަކެތި  މަޢ ލޫމާތާއި  ޅަންޖެހޭ 

 ލިިބގެންވެއެވެ.   އެމީހަކަށްކ ރިމަތިލ މަށް އެދި އެ ކޮމިޝަނަށް ހ ށަހެޅ މ ގެ އިޚްތިޔާރ ވެސް އެ 
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އިލެކްޝަންސް   .23 ނަން އަނބ ރާ ެގންދިއ ން  އެދި  ކ ރިމަތިލާން  ހ ށައިންތިޚާަބށް  ނަން  މި  ހަކޮމިޝަނަށް  މީހަކ ،  ޅާފައިވާ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށ ން ކެންޑިޑޭޓ ންގެ ނަންތައް އިޢ ލާންކ ރ މ ގެ ކ ރިން    14ޤާނޫނ ގެ  

އިޚްތިޔާރ    ގެންދިޔ މ ގެ  އަނބ ރާ  އިންތިޚާަބކ ން  އެ  ނަން  އެމީހެއްގެ  ވަގ ތަކ ވެސް  ކޮންމެ 

 އެމީހަކަށް ލިިބގެންވެއެވެ.  

މަރ ވެއްޖެނަމަ )ހ(  .24  މަރ ވ ން  ކެންޑިޑޭޓަކ  ކެންޑިޑޭޓަކ   ކ ރިމަތިލާފައިވާ  މަރ ވެއްޖެކަމާއި،   ،އިންތިޚާަބށް  އެމީހާ 

އިންތިޚާަބށް ކ ރިމަތިލާފައިވާ މީހ ންގެ ތެރޭގައި އެމީހަކ  ނ ހިމެނޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅައި 

ކ ރަންވާނެއެވެ. އަދި ން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ ން އެކަން ޢާންމ ކޮށް އަންގައި އިޢ ލާ

ދާ އިންތިޚާީބ  އެ  އޮފީހ ގައާއި  ކޮމިޝަންގެ  އިލެކްޝަންސް  އިޢ ލާން  އިރާއެއްގައި އެ 

 ގޮތަށް ަބހައްޓަންވާނެއެވެ.  ނެމީހ ން ދިރިއ ޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ޢާންމ ކޮށް ފެންނާ 

ކަމ ގަ )ށ(    ޗާޕ ކ ރިފަހ ން   ކަރ ދާސް  ވޯޓ   މަރ ވީ،  އެމީހަކ   ކެންޑިޑޭޓަކ   އިވާނަމަ، 

ތިޚާީބ ދާއިރާގެ ކޮންމެ ފަދަ ލިޔ މެއް އެމީހަކ  ކ ރިމަތިލި އިންނެކަން އެނގޭމަރ ވެފައިވާ

ވޯޓ ލާން  ޫބތެއްގައި                                    ވޯޓިންގ 

ފެންނަ އަ ފަރާތްތަކަށް  ޮބޑ ގޮތެއްގައި   ންނަ  ފާޅ ކަން  ވަރަށް  ގޮތަށް، 

ވޯޓ  ަބހައްޓަންވާނެއެވެ.   އިންތިޚާބ ގައި  އެ  މީހަކަށް  އެ  ޙާލަތެއްގައި  އެއްވެސް  އަދި 

 ތައްވާނީ ބާޠިލ  ވޯޓ ތަކަކަށެވެ. ލިިބފައިވާނަމަ، އެ ވޯޓ  

ކ ރިމަތިލ މ ގެ  )ހ(  .25 ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އެޖެންޓް  އިންތިޚާަބށް  މީހަކ   އެ  ކެންޑިޑޭޓަކ   ކޮންމެ  ކ ރިމަތިލާ  އިންތިޚާަބކަށް 

އޭޖެންޓަކ    އިންތިޚާީބ  ރަސްމީ  އެމީހާގެ  އިންތިޚާބ ގައި  އެ  ކ ރިން 

 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. 

ކަނޑައަޅާ   )ށ(    ކަމަށް  އޭޖެންޓް  އިންތިޚާީބ  ރަސްމީ  ބ ނެފައިވާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

 ފަރާތެއްގައި އަންނަނިވި ސިފަތައް ހ ންނަންވާނެއެވެ.  

 އެ އިންތިޚާބ ގައި ކ ރިމަތިލާފައިވާ ކެނޑިޑޭޓެއްކަމ ގައި ނ ވ ން.  .1

އްގެމަތިން  އެ އިންތިޚާބ ގެ ކަންތައްތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ ން އަންގާ ގޮތެ .2

 ބެލެހެއްޓ މަށް ޙަވާލ ކޮށްފައިވާ މީހަކ ކަމ ގައި ނ ވ ން. 
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އަދާކ ރަންޖެހޭ ސާިބތ  ދަރަންޏެއް އޮތް މީހަކ ނަމަ، ޙ ކ މާ އެއްގޮތަށް އެ ދަރަނި   .3

 އަދާކ ރަމ ން ނ ދާ މީހަކ ކަމ ގައި ނ ވ ން. 

 އެ އިންތިޚާެބއްގައި ވޯޓ ދިނ މ ގެ ޙައްޤ  ލިިބފައިނ ވާ މީހަކ ކަމ ގައި ނ ވ ން.  .4

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އެޖެންޓް  
މަރ ވ ން، އިސްތިޢ ފާ ދިނ ން  

 ނ ަވތަ ަވކިކ ރ ން 

ގޮތ ގައި .26 އެޖެންޓްގެ  އިންތިޚާީބ  ރަސްމީ  ކެންޑިޑޭޓަކ   ދަށ ން  ޤާނޫނ ގެ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  މި   

މަޤާމ ން    މީހަކ  އެ  ނ ވަތަ  އިސްތިޢ ފާދީފިނަމަ،  މަޤާމ ން  އެ  އޭނާ  ނ ވަތަ  މަރ ވެއްޖެނަމަ، 

އަދި   ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.  މީހަކ   މަޤާމަށް  އެ  ލަސްނ ކޮށް  ކެންޑިޑޭޓަކ   އެ  ވަކިކޮށްފިނަމަ، 

ޤާނޫނ ގެ   މި  ގޮތ ން   ފަރާތާގ ޅޭ  ކަނޑައަޅާ  މާއްދާއާއި    16މިގޮތ ން  ވަނަ   17ވަނަ 

ގިނަވެގެން  މާއްދާގައިވާ ތަކެތި  މަޢ ލޫމާތާއި  ތެރޭގައި   7  ދ ވަހ ގެ(  )ހަތް  ދ ވަހ ގެ 

ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ.އިލެކްޝަންސް   އިލެކްޝަންސް   ކޮމިޝަނަށް  ަބދަލ   ގެނެވ ނ   މި  އަދި 

 ކޮމީޝަނ ގެ ފަރާތ ން ޢާންމ ކޮށް އިޢ ލާން ކ ރަންވާނެއެވެ.  

އެއް ރަސްމީ އިންތިޚާބީ  
 އޭޖެންޓް 

ޚާެބއްގައިވެސް ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް އެއް ވަގ ތެއްގައި ެބހެއްޓޭނީ އެއް ރަސްމީ ކޮންމެ އިންތި .27

 އިންތިޚާީބ އޭޖެންޓެވެ.  

 ތާއީދ  ހޯދ މަށް މަސައްކަތްކ ރ ން  

ތާއީދ  ހޯދ މަށް މަސައްކަތް 
 ކ ރ މ ެގ ޙައްޤ  

އިންތިޚާަބށް   )ހ(  28 އެމީހ ން  ކެންޑިޑޭޓ ންނަށް،  ކ ރިމަތިލާފައިވާ  އިންތިޚާެބއްގައި 

މަސައްކަތްކ ރ މ ގެ   ހޯދ މަށް  ތާއީދ   މީހ ންގެ  ދާއިރާގެ  އިންތިޚާީބ  ކ ރިމަތިލާފައިވާ 

 ޙައްޤ  ލިިބގެންވެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( އިން ކެންޑިޑޭޓ ންނަށް ލިިބދީފައިވާ ޙައްޤ ގެ ދަށ ން، ކެންޑިޑޭޓ ން   )ށ(   

ކަންތައްތައް   ތިރީގައިމިވާ  ކެންޑިޑޭޓ ންނަށް  މަސައްކަތްކ ރ މ ގައި،  ހޯދ މަށް  ތާއީދ  

 ކ ރެވިދާނެއެވެ. 

 އެ ދާއިރާއެއްގެ މީހ ންނާ ަބއްދަލ ކ ރ މާއި ވާހަކަ ދެއްކ ން.   .1

  އެއްވ ންތައް ޭބއްވ ން.  ސ ލްޙަވެރިކަމާއެކ  .2

 ޚަަބރ ފަތ ރާ ވަސީލަތްތަކ ގެ ޭބނ ންހިފ ން.   .3
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ސްޓިކާއާއި   .4 ފޮޓޯއާއި  ސިޓީފޮނ ވ މާއި،  މީހ ންނަށް  ދާއިރާއެއްގެ  އިންތިޚާީބ  އެ 

 ށް ފެންނާނެހެން ެބހެއްޓ ން.  ކެތި ެބހ މާއި، އެތަކެތި ޢާންމ ކޮލިޔ ންފަދަ ތަ

 ގެންގ ޅ މާއި ބޭނ ންކ ރ ން. ނިޝާނާއި ނިޝާން ޖަހާފައިވާ ތަކެތި  .5

 އިޝްތިހާރ ކ ރ ން.  .6

ހޯދ މަށް   )ނ(    ތާއީދ   ލިިބދީފައިވާ  ކެންޑިޑޭޓ ންނަށް  ދަށ ން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

މަސައްކަތްކ ރ މ ގެ ޙައްޤ ،  އެ ކެންޑިޑޭޓ ންނަށް ތާއީދ ކ ރާ ފަރާތްތައް މެދ ވެރިކޮށް  

މިގޮތ ން   އަދި  ލިިބގެންވެއެވެ.  ކެންޑިޑޭޓ ންނަށް  އިޚްތިޔާރ   ބޭނ ންކ ރ މ ގެ 

ތާއީ ފަރާތ ން  ފަރާތަކ ންވެސް  ކެންޑިޑޭޓ ންގެ  ކ ރާ  މަސައްކަތް  ހޯދ މަށް  މި ދ  

މިންގަނޑ    29ޤާނޫނ ގެ   ސ ލޫކީ  ބ ނެފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

   ދަމައްހައްޓަންޖެހޭނެއެވެ. 

އިންތިޚާބ ތަކ ގައި ކެންޑިޑޭޓ ން ތާއީދ  ހޯދ މަށް މަސައްކަތް ކ ރ މ ގައި ގެންގ ޅެންޖެހޭ  )ހ(  .29 ސ ލޫކީ މިންަގނޑ   

މިންގަނ ހަދާ  ސ ލޫކީ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ގެ  މި  ަބޔާންކޮށްފައި ގަޑ   ވާއިދ ގައި 

އޮންނަންޖެހޭނެއެވެ. އަދި މިގޮތ ން މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ގައި ކަނޑައަޅާ  

ބ ތަކ ގައި ކެންޑިޑޭޓ ންނަށް ތާއީދ  ހޯދ މަށް މަސައްކަތް ޚާސ ލޫކީ މިންގަނޑ ، އިންތި

 ކ ރާ ހ ރިހާ ފަރާތްތަކ ންވެސް ދަމަހައްޓަންޖެހޭނެއެވެ.  

އެހެން ކެންޑިޑޭޓެއްގެ  ،  ދ  ހޯދ މަށް ކ ރާ މަސައްކަތ ގައިއީއެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާ )ށ(    

ޙައްޤަކަށް  އިންތިޚާ ފަރާތަކ ން  ީބ  އެއްވެސް  ކަމެއް  އެއްވެސް  އަތ ވެދާނެ  އ ނިކަމެއް 

ކޮށްގެން ނ ވާނެއެވެ. އަދި އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކާެބހޭގޮތ ން އެއްވެސް ދޮގ  މަޢ ލޫމާތެއް 

 ޭބނ ންކޮށްގެންވެސް ނ ވާނެއެވެ.  

ޙައްޤަ )ނ(     އިންތިޚާީބ  ކެންޑިޑޭޓެއްގެ  ބ ނެފައިވާގޮތ ގެމަތިން  ގައި  )ށ(  މާއްދާގެ  ކަށް މި 

ޝަކ ވާ  އެކަމ ގެ  ފަރާތަކ ންކ ރާނަމަ،  އެހެން  ކަމެއް  އަތ ވެދާނެފަދަ  އ ނިކަމެއް 

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހ ށަހަޅައި އެކަމެއް ހ އްޓ ވައި ދިނ މަށް އެ ކޮމިޝަންގައި 

އެދ މ ގެ ޙައްޤ  އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ލިިބގެންވެއެވެ. އަދި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ ން  
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 އްސަލައެއް ަބލައި އެކަމާމެދ  ވަގ ތ ން ފިޔަވަޅ  އަޅަންވާނެއެވެ. ލަސްނ ކޮށް އެ މަ

ޝަކ ވާތައް  )ރ(   ހ ށަހަޅާ  ކޮމިޝަނަށް  އިލެކްޝަންސް  ދަށ ން  ގެ  )ނ(  މާއްދާގެ  މި 

ފިޔަވަޅ    ަބލައި  އެމައްސަލައެއް  އަވަހަށް  ގޮތާއި،  ހ ށަހެޅޭނެ  ފަސޭހައިން 

އިދ ގައި  ވާވަނަ މާއްދާގެ ދަށ ން ހަދާ ގަ  62ޤާނޫނ ގެ  އެޅޭނެގޮތްތަކ ގެ ތަފްޞީލ  މި  

 ަބޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެ އެވެ. 

ކޮމިޝަނ ން  )ހ(   .30 ބްރޯޑްކާސްޓް ކ ރ ން   އިލެކްޝަންސް  ނަންތައް  ކެންޑިޑޭޓ ންގެ  ވާދަކ ރާ  އިންތިޚާބ ގައި 

އިޢ ލާ ފެށިގެން  ންރަސްމީކޮށް  ދ ވަހ ން  ދ ވަހ ގެ  ކ ރާ  ވޯޓ ނަގާ  އިންތިޚާބ ގައި 

ހަވީރ    ހ ރިހާ   6.00ކ ރީދ ވަހ ގެ  ޮބރޯޑްކާސްޓްކ ރާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އާހަމައަށް، 

އިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތ ގެމަތިން، ވާފަރާތަކ ން، މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ހަދާ ގަ

ތާ ޕާޓީތަކ ން  ސިޔާސީ  ކެންޑިޑޭޓ ންނާއި  ވާދަކ ރާ  އިންތިޚާބ ގައި  ހޯދ މަށް  އެ  އީދ  

ކ ރ މަ ވަގ ތ   ށްމަސައްކަތް  ފޮނ ވ މަށް  ޕްރޮގްރާމްތައް  އިޝްތިހާރާއި  ޓަކައި 

 ޚާއްޞަކ ރަންވާނެއެވެ.    

ކަނޑައަޅާ   )ށ(    ދަށ ން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި  ފަރާތަކ ންވެސް  ކޮންމެ  ްބރޯޑްކާސްޓްކ ރާ 

ވަގ ތ ތަކާއި، އެ ވަގ ތ ތައް ވިއްކާނަމަ ވިއްކ މަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަގ ތައް ޢާންމ ކޮށް 

ވަގ ތ    ނ ވަތަ  ދޫކ ރ މ ގައި  ވަގ ތ   ކެންޑިޑޭޓ ންނަށް  އަދި  އިޢ ލާންކ ރަންވާނެއެވެ. 

 ހަމަ އ ޞޫލެއް ްބރޯޑްކާސްޓްކ ރާ ފަރާތްތަކ ން ގެންގ ޅެންވާނެއެވެ. ވިއްކ މ ގައި ހަމަ

ވަގ ތ    )ނ(    ޚާއްޞަކ ރާ  ދަށ ން  މާއްދާގެ  މި  ފަރާތްތަކ ން  ްބރޯޑްކާސްޓްކ ރާ 

ދޭންވާނީ   ޕާޓީތަކަށް  ސިޔާސީ  ނިސްަބތްވާ  ކެންޑިޑޭޓ ން  ނ ވަތަ  ކެންޑިޑޭޓ ންނަށް 

ޑޭޓަކަށް ދޭން ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަގ ތަށްވ ރެ ހަމަހަމަކަމާ އެކ ގައެވެ. އަދި އެއް ކެންޑި

އެއް   ނ ވަތަ  ޕާޓީއަކަށް  ސިޔާސީ  އެއް  ނ ވަތަ  ކެންޑިޑޭޓަކަށް  އެއް  ވަގ ތ ،  އިތ ރ  

ނ ވަތަ   ދީ  ޕާޓީއަކަށް  ސިޔާސީ  ނިސްަބތްވާ  ކެންޑިޑޭޓ ން  އެ  ކެންޑިޑޭޓަކަށާއި 

 ވިއްކައިގެން ނ ވާނެއެވެ.

 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައ މ ގެ ޤާނޫނ (  1)އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( އަްށ  2008/11)ޤާނޫނ  ނަންބަރ  
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ްބރޯޑްކާސްޓްކ ރާ   )ރ(   ވީނަމަވެސް،  ަބޔާންކޮށްފައި  ގޮތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނ ގައި  މި 

އެއްގޮތަށްތޯ  އ ސޫލ ތަކާ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  މި  ޢަމަލ ކ ރަނީ  ފަރާތްތަކ ން 

ފަސޭހައިން ޝަކ ވާ ބެލ މާއި، މި   ގ ޅިގެން  ޢަމަލ ކ ރާ ފަރާތްތަކާ  ޚިލާފަށް  މާއްދާއާ 

ްބރޯޑްކާސްޓް   ހ ށަހެޅޭނެ އަދި އެ ޝަކ ވާ އަވަހަށް ބެލޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމ ކ ރ މަކީ، 

 ކޮމިޝަންގެ ޒިންމާއެކެވެ.

 އ މ ގެ ޤާނޫނ ( ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނަ 1)އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( އަްށ  2008/11)ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

 މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޝަކ ވާ ހ ށަހެޅ މާއި ެބލ މ ގެ ނިޒާމ ، ޤާނޫނ   )ބ(   

ޢާންމ ) 2008/11 ނަންަބރ  އިޞްލާޙ    1 އަށް ( ޤާނޫނ  އިންތިޚާބ ތަކާެބހޭ  ވަނަ 

ފަށާތާ   ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  މަސްދ ވަހ ގެ    1ގެނައ މ ގެ  ތެރޭގައި  )އެކެއް( 

 ްބރޯޑްކާސްޓް ކޮމިޝަނ ން އެކ ލަވާލައި، ޢާންމ ކ ރަންވާނެއެވެ. 

 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައ މ ގެ ޤާނޫނ (  1)އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( އަްށ  2008/11)ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

ަބލައި  ްބރޯޑްކާސްޓް ކޮމިޝަނަށް މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށ ން ހ ށަހެޅޭ ޝަކ ވާތައް   )ޅ(  

އިލެކްޝަންސް  އެކ ލަވާލައި،  ރިޕޯޓެއް  ކަމާެބހޭ  ކޮމިޝަނ ން  އެ  ނިންމ މަށްފަހ ، 

ަބޔާންކ ރާ   ޤާނޫނ ގައި  މި  ގ ޅިގެން  ރިޕޯޓާ  އެ  އަދި  ފޮނ ވަންވާނެއެވެ.  ކޮމިޝަނަށް 

ކޮމިޝަނަށް  އިލެކްޝަންސް  ތަޙްޤީޤ ކ ރަންޖެހޭކަމަށް  މައްސަލަ  ކ ށެއްގެ  ޖިނާއީ 

މައްސަ އެ  ޤާނޫނ ގެ  ފެނިއްޖެނަމަ،  މި  ތަޙްޤީޤ ކޮށް،  މާއްދާގައިވާ   64ލައެއް  ވަނަ 

ފޮނ ވ މ ގެ  ޖެނެރަލަށް  ޕްރޮސިކިއ ޓަރ  ހ ށަހެޅ މަށްޓަކައި  ޝަރީޢަތަށް  ގޮތ ގެމަތިން 

 އިޚްތިޔާރ  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ލިިބގެންވެއެވެ. 

 އިޞްލާޙް ގެނައ މ ގެ ޤާނޫނ (  ވަނަ 1)އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( އަްށ  2008/11)ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

ޚިލާފަށް  )ކ(    މާއްދާއާ  މި  ަބޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،  ގޮތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނ ގައި  މި 

ާބރ    އެޅ މ ގެ  ފިޔަވަޅ   އިދާރީ  ކަންކަމާމެދ   ކ ރާ  ފަރާތަކ ން  ްބރޯޑްކާސްޓްކ ރާ 

ޚިލާފ ވާ  މާއްދާއާ  މި  މިގޮތ ން،  ކޮމިޝަނަށެވެ.  ްބރޯޑްކާސްޓް  ލިިބގެންވަނީ 

އެ ފިޔަވަޅ   އިދާރީ  ނަންަބރ   ފަރާތްތަކާމެދ   ޤާނޫނ   އ ސޫލ ،   2008/11ޅ މާެބހޭ 
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އަށް   ޤާނޫނ (  ޢާންމ   ޤާނޫނަށް    1)އިންތިޚާބ ތަކާެބހޭ  ގެނައ މ ގެ  އިޞްލާޙ   ވަނަ 

ފަށާތާ   ކޮމިޝަނ ން   1ޢަމަލ ކ ރަން  ްބރޯޑްކާސްޓް  ތެރޭގައި  މަސްދ ވަހ ގެ  )އެކެއް( 

 އެކ ލަވާލައި، ޢާންމ ކ ރަންވާނެއެވެ.

 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައ މ ގެ ޤާނޫނ (  1)އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( އަްށ  2008/11)ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

މި މާއްދާގެ )ކ( ގެ ދަށ ން އެކ ލަވާލާ އ ސޫލ ގައި ކަނޑައަޅާ ފިޔަވަޅ ތައް ވާންވާނީ،   )އ(   

ނަންަބރ    އެ    16/2010ޤާނޫނ   ދަށ ން  ގެ  ޤާނޫނ (  )ްބރޯޑްކާސްޓްކ ރ މ ގެ 

 ރ  ލިިބގެންވާ ފިޔަވަޅ ތަކަށެވެ. ކޮމިޝަނަށް ކަނޑައެޅ މ ގެ ާބ

 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައ މ ގެ ޤާނޫނ (  1)އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( އަްށ  2008/11)ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

ހޯދ މަށް ރާއްޖެއިން   ތާއީދ 
ބޭރ ން ބްރޯޑްކާސްޓް ކ ރ ން  

 މަނާކ ރ ން  

އިންތިޚާެބއްގައި ތާއީދ  ހޯދ މަށް މަސައްކަތްކ ރ މ ގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ޭބރ ގައި އޮޕަރޭޓް ކ ރާ   .31

 އެއްވެސް ްބރޯޑްކާސްޓްކ ރާ ސްޓޭޝަނެއް ބޭނ ން ކ ރ މަކީ މަނާކަމެކެވެ. 

 ވޯޓ  ނެގ މަށް ތައްޔާރ ވ ން 

ޓ ލާ މަރ ކަޒ ތަކ ަގއި ތިބޭ  ޯވ
 މީހ ން  

ކަންތައްތައް   )ހ(  .32 އެންމެހައި  ނެގ މާެބހޭ  ވޯޓ   މަރ ކަޒ ތަކ ގައި  ވޯޓ ލާ  އިންތިޚާބ ތަކ ގައި 

ބަލަހައްޓަން ތިބެންވާނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ ގެ މ ވައްޒަފ ން ނ ވަތަ އެކަމަށް އެ 

 ކޮމިޝަނ ން ޢައްޔަންކ ރާ ަބޔެކެވެ. 

މަރ ކަޒެއްގަ ކޮންމެ  ވޯޓ ލާ  ތެރެއިން  މީހ ންގެ  ތިޭބ  މަރ ކަޒެއްގެ  މިގޮތ ން  އެ  އި 

ކޮމިޝަނ ން  އިލެކްޝަންސް  ފަރާތެއް  އިސް  ބަލަހައްޓާނެ  ކަންކަން  އެންމެހައި 

 ޢައްޔަންކ ރަންވާނެއެވެ.

ތިޭބ   )ށ(    ބަލަހައްޓަން  ކަންތައްތައް  ނެގ މާެބހޭ  ވޯޓ   ބ ނެފައިވާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

ދާއިރާގެ އިންތިޚާީބ  ނިސްަބތްވާ  މަރ ކަޒ   އެ  ވޯޓ ލާ  ހިންގ މ ގައި    ަބޔަކީ  އިދާރީ 

އެމީހ ންނަކީ   އަދި  ވެގެންނ ވާނެއެވެ.  ަބޔަކަށް  އަދާކ ރާ  ދައ ރެއް  އިސް  އެއްވެސް 

ފަރާތަކަށް   ވަކި  އަދި  ހ ރި،  ޤާިބލ ކަން  ެބލެހެއްޓ މ ގެ  ކަންތައްތައް  ވޯޓ ނެގ މާެބހޭ 
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 ބ ރަނ ވެ އެ މަސްއޫލިއްޔަތ  އަދާކ ރެވޭ ަބޔަކަށްވާންޖެހޭނެއެވެ. 

ނެ )ނ(    މައިގަނޑ  ވޯޓ   މީހ ންގެ  ތިޭބ  ބަލަހައްޓަން  ކަންތައްތައް  ގ މާެބހޭ 

ގ ނ މާގ ޅޭ   ވޯޓ   ނެގ މާއި  ވޯޓ   ެބލެހެއްޓ މާއި،  ވޯޓ ފޮށި  މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކަކީ، 

އެންމެހައި ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓ މާއި، ވޯޓ ގެ ވަގ ތީ ނަތީޖާ  އިޢ ލާންކ ރ މާއި، އަދި 

ކަންތައްތަ މީހ ންގެ  އަންނަ  ސަރަޙައްދ ގައި  އް  ވޯޓ ލާން  ވޯޓ ލާ  ބެލެހެއްޓ މާއި، 

ވޯޓ ލާން އަންނަ މީހ ންގެ އިންތިޒާމ  ހަމަޖެއްސ މާއި، އޮްބޒާވަރ ންނާއި މޮނިޓަރ ކ ރާ 

ޚިލާފ    ޤާނޫނާ  ސަރަޙައްދ ގައި  އެ  އަދި  ބެލެހެއްޓ މާއި،  ކަންތައްތައް  ފަރާތްތަކ ގެ 

 ހިނގާނަމަ އެކަމެއް މަނާކ ރ މާއި ހ އްޓ ވ މެވެ.  ކަމެއް

މީހަކ   )ރ(   އެއްވެސް  ތެރެއިން  މީހ ންގެ  ތިޭބ  ަބލަހައްޓަން  ކަންތައްތައް  ވޯޓ  ނެގ މާެބހޭ 

ވަދެގެން   ބޫތަށް  ވޯޓިންގ  ހ އްޓާ  މީހަކ   ހ ރި  އައިސް  ވޯޓ ލާން  ޫބތ ގައި  ވޯޓިންގ 

 ނ ވާނެއެވެ. 

ނެގ މާެބހޭ  )ބ(    ވޯޓ   މީހ ން  ތިޭބ  ބަލަހައްޓަން  ކަންތައްތައް  ނެގ މާެބހޭ  ވޯޓ  

ކަނޑައަޅާ ކަންތައްތަ ކޮމިޝަނ ން  އިލެކްޝަންސް  ޙަރަކާތްތެރިވާއިރ   ކ ގައި  

 ނިޝާނެއް އެމީހ ންގެ ހެދ މ ގައި ފެންނަގޮތަށް ހަރ ކ ރެވިފައި ހ ންނަންވާނެއެވެ.  

ވޯޓ ލާ މަރ ކަޒ ތަކ ގައި ވޯޓ ލާން ފެށ މ ގެ ކ ރިން ފެށިގެން ވޯޓ ލާނިމި، ވޯޓ ގެ ނަތީޖާ   )ޅ(  

އަދިވޯޓާެބހޭ މަރ ކަޒ ތަކެއްގެ    އިޢ ލާންކޮށް  ހ ރިހާ  ވޯޓ ލާ  ނިމެންދެން  ކަމެއް  ހ ރިހާ 

 ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ދައ ލަތ ގެ ސަލާމަތީ ާބރ ތަކ ން ަބލަހައްޓަންވާނެއެވެ.  

ޯވޓ ލާ މަރ ކަޒ ތަކ ަގއި ތިބޭ  
 މީހ ްނެގ ލިސްޓް 

ކ ރިމަތި .33 އިންތިޚާަބށް  އެ  ކެންޑިޑޭޓަކަށް  އިންތިޚާބ ތަކ ގައި،  ކޮންމެ  ކެންޑިޑޭޓެއް ލާފައިވާ  އެ 

ކޮމިޝަންގެ  އިލެކްޝަންސް  މަރ ކަޒ ތަކ ގައި  ވޯޓ ލާ  ދާއިރާގެ  އިންތިޚާީބ  ކ ރިމަތިލާފައިވާ 

ފަރާތ ން ވޯޓ  ނެގ މ ގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަން ތިޭބ މީހ ންގެ ތަފްޞީލ  އެނގޭނެ ލިސްޓެއް  

ދ ވަހ ގެ( ކ ރިން،    ތިންދ ވަހ ގެ )  3ވަހ ގެ މަދ ވެގެން  އެ އިންތިޚާެބއްގެ ވޯޓ ލ ން އޮންނަ ދ 

ކެންޑިޑޭޓަ ކޮންމެ  ކޮމިޝަނ ން  ކޮމިއިލެކްޝަންސް  އިލެކްޝަންސް  ފޮނ ވައި،  ޝަނ ގެ ކަށް 

ގައި ހިމެނޭ ޓްލިސް  އެއޮފީހ ގައި އެ ލިސްޓް ޢާންމ ކޮށް ފެންނަގޮތަށް ަބހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި  
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އެ ޝަކ ވާއެއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ ން   ޓަކ  ޝަކ ވާއެއް އ ފ ލައިފިނަމަމީހަކާމެދ  ކެންޑިޑޭ

 ަބލަންވާނެއެވެ.  

މަރ ކަޒ ތަކ  .34 މައ ލޫމާތާއި އިރ ޝާދ  ދިނ ން  ކަންތައްތައް  ވޯޓ ލާ  ނެގ މ ގެ  ވޯޓ   ފަރާތ ން  ކޮމިޝަންގެ  އިލެކްޝަންސް  ގައި 

ބޭނ ންވާވަރަށް އެމީހ ންގެ  ށްބަލަހައްޓަން ތިޭބ މީހ ންނަށް އެމީހ ންގެ ޒިންމާ އަދާކ ރ މަ ޓަކައި 

ތަމްރީނާ  ކޮމިޝަނ ން    މަޢ ލޫމާތާއި،  ،އިމަސްއޫލިއްޔަތ ތަކާެބހޭ  އިލެކްޝަންސް  އިރ ޝާދ  

 ދޭންވާނެއެވެ. 

ފޮށިތައް ހ ންނަންވާނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ ން   އިންތިޚާބ ތަކ ގައި ބޭނ ންކ ރާ ވޯޓ   )ހ(  .35 ޯވޓ  ފޮށި

ގޮތަށެވެ.  ނޑައަޅާ ގޮތަކަށް، އެތެރެ ފެންނަސައިޒަކަށާއި، އެ ކޮމިޝަނ ން ކަކަނޑައަޅާ 

ޭބއްވ މ ގެ މަދ ވެގެން   ދ ވަސް( ކ ރިން އެ    5އަދި އެ އިންތިޚާެބއް  ދ ވަސް )ފަސް 

އިލެކްޝަންސް  މަޢ ލޫމާތ   ތަފްޞީލ   ވޯޓ ފޮށިތަކާެބހޭ  ބޭނ ންކ ރާނެ  އިންތިޚާެބއްގައި 

 ކޮމިޝަނ ން ޢާންމ ކޮށް އިޢ ލާން ކ ރަންވާނެއެވެ. 

ވޯޓ ލ މަށް   )ށ(    މަރ ކަޒ ތަކ ގައި  ގައި  ވޯޓ ލާ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި  ބޭނ ންކ ރަންވާނީ، 

ވޯޓ    ފޮނ ވާ  ކޮމިޝަނ ން  އިލެކްޝަންސް  ތައްޔާރ ކޮށް  ގޮތ ގެމަތިން  ބ ނެފައިވާ 

 ފޮށިތަކެވެ.  

އިލެކްޝަންސް   )ހ(  .36 ޯވޓ  ކަރ ދާސް  ގޮތ ގެމަތިން  ބ ނެފައިވާ  ތިރީގައި  ދޭންވާނީ  ވޯޓ   އިންތިޚާބ ތަކ ގައި 

 ކޮމިޝަނ ން ތައްޔާރ ކޮށްފައިވާ ވޯޓ  ކަރ ދާހ ގައެވެ. 

ވޯޓ    .1 މިންވަރަކަށް  އެކަށީގެންވާ  ހ ންނަންވާނީ  ޗާޕްކޮށްފައި  ކަރ ދާސް  ވޯޓ  

 ވަކި ފޮތްތަކެއްގައެވެ. ކަރ ދާސް ހިމެނޭ ވަކި

ޗާކަރ ދާ  ވޯޓ  .2 ހ ންނަންވާނީ  ޕްސް  ހިމެނޭގޮތަށް،  ކ ރެވިފައި  ފޮއިލް  ކައ ންޓަރ 

ބ ރިކޮށްލެވޭގޮތަށް   ދެަބއި  ކަރ ދާސްކޮޅާ  ވޯޓ ލާ  އަދި  ފޮއިލާއި  ކައ ންޓަރ 

 ކައ ންޓަރ ފޮއިލ ގައި ހީރަސްޖަހާފައެވެ. 

ފޮއިލް،   .3 ކައ ންޓަރ  ކަރ ދާހާއި  ވޯޓ   އެ  ހ ންނަންވާނީ  ކަރ ދާސް  ވޯޓ  

ފޮތ ޕްޗާ ވޯޓ   ކޮށްފައިވާ  އެ  ވަކިކ ރ މ ން  ފޮތ ން  އެ  އަދި  ވަކިކ ރެވޭގޮތަށް،  ން 
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ކަރ ދާހ ގެ  ވޯޓ   އެ  އެނގޭގޮތަށް  ވަކިކ ރިކަން  ފޮއިލް  ކައ ންޓަރ  ކަރ ދާހާއި 

 ކައ ންޓަރ ފޮއިލް އެ ފޮތ ގައި ާބކީ ހ ންނަގޮތަށެވެ. 

ކަރ ދާހ  .4 ޖަހާފައި    ގެވޯޓ   ނަންަބރ    ސީރިއަލް  ފޮއިލްގައި  ކައ ންޓަރ 

ޭބރ ގައި އެ   އެވެ. އަދި ވޯޓ  ކަރ ދާސް  ހ ންނަންވާނެ ޗާޕްކޮށްފައިވާ ފޮތްތަކ ގެ 

ވޯޓ   ދެމެދ ގެ  ނަންަބރަކާ  ކޮން  ނަންަބރަކ ން  ކޮން  ހިމެނެނީ  ފޮތ ގައި 

   ކަރ ދާސްކަން އެނގެން  އޮންނަންވާނެއެވެ. 

އެ .5 އިންތިޚާބ ތަކަށް  އެކި  ހ ންނަންވާނީ  ކަރ ދާސް  ބޭނ ންކ ރާ  ވޯޓ   ކ ލަ  ކި 

އެ ޗާޕ ކ ރ މަށް  އ ޞޫލ ން  ކަރ ދާސް  ވޯޓ   ކޮމިޝަނ ން  އިލެކްޝަންސް  ފަހަރަކ  

 ކަނޑައަޅާ ކ ލައަކ ން، ކަނޑައަޅާ ސައިޒަކ ން، ކަނޑައަޅާ ކަރ ދާހެއްގައެވެ. 

އެނގެން  .6 ކަރ ދާހެއްކަން  ވޯޓ   އިންތިޚާެބއްގެ  ކޮން  އެއީ  ކަރ ދާހ ގައި  ވޯޓ  

 އޮންނަންވާނެއެވެ.  

ދ ވަސް   5ކޮންމެ އިންތިޚާެބއްގައިވެސް އެ އިންތިޚާެބއް  ޭބއްވ މ ގެ  ގިނަވެގެން    )ށ(   

ޖ މްލަ   ކަރ ދާހ ގެ  ވޯޓ   ޗާޕްކ ރެވ ނ   އިންތިޚާަބކަށް  އެ  ކ ރިން  ދ ވަސް(  )ފަސް 

ޢާންމ ކޮށް   މަޢ ލޫމާތ   ޗާޕްކ ރިތަނެއްގެ  ކަރ ދާސް  ވޯޓ   ޢަދަދާއި، 

 އިޢ ލާންކ ރަންވާނެއެވެ.  

ަގއި ތިބޭ  ޯވޓ ލާ މަރ ކަޒ  
 މީހ ންނަށް ފޮނ ަވްނޖެހޭ ތަކެތި 

ކަންތައްތައް  )ހ(  .37 ނެގ މ ގެ  ވޯޓ   ކޮމިޝަނ ން  އިލެކްޝަންސް  އިންތިޚާބ ތަކ ގައި، 

މަރ ކަޒ  ވޯޓ ލާ  ވަނަ        32ޤާނޫނ ގެ      މި    ތިޭބ،      ގައިތަކ ބަލަހައްޓަން 

މާއްދާގެ  )ހ( ގައި  ބ ނެފައިވާ  އިސް  ފަރާތްތަކަށް      އެ އިންތިޚާެބއް 

 ޭބއްވ މ ގެ ކ ރިން އަންނަނިވި ތަކެތި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ ން ފޮނ ވަންވާނެއެވެ.  

)އެކެއް    1ރީވެފައިވާ ޢަދަދަށްވ ރެ  %ޓައެ  މަރ ކަޒަކަށް ވޯޓ  ލ މަށް ރަޖިސް .1

 އިންސައްތަ( އިތ ރ ނ ވާ ޢަދަދަކަށް ވޯޓ  ކަރ ދާސް. 

އެ މަރ ކަޒެއްގައި ހ ންނާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ ން އިޢ ލާންކޮށްފައިވާ   .2

 ޢަދަދަކަށް ވޯޓ  ފޮށި.  
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ވޯޓ  ،  އެ މަރ ކަޒަކަށް ފޮނ ވ ނ  ވޯޓ  ފޮށީގެ ޢަދަދާއި، ވޯޓ  ކަރ ދާހ ގެ ޢަދަދާއި .3

ކަރ ދާސް ޗާޕްކޮށްފައިވާ ފޮތްތަކ ގެ ޭބރ ގައި ޖަހާފައިވާ ވޯޓ  ކަރ ދާހ ގެ ސީރިއަލް 

ތައްޔާރ ކޮށްފައިވާ  ކޮމިޝަނ ން  އިލެކްޝަންސް  ގޮތަށް  އެނގޭ  ނަންަބރ ތައް 

 ރަސްމީ ލިޔ މެއް.  

 ވޯޓ ގެ ކަންތައްތައް ެބލެހެއްޓ މަށްޓަކައި ފޮނ ވާ އިރ ޝާދ ތައް ހިމެނޭ ލިޔ މެއް.  .4

އެކިއެކި  ވޯޓ  .5 ޭބނ ންކ ރަންޖެހޭ  ދިނ މ ގައި  މި  އަދި  މި ސާމާނާއި،  ނޫންވެސް، 

ޚާއްސަ   އިންތިޚާަބކާެބހޭ  އެ  ނ ވަތަ  ގަވާއިދ ގައި  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ގެ 

 ޤާނޫނ ގައި ބ ނެފައިވާ އިތ ރ  ތަކެތި. 

ފޮނ ވާ  )ށ(    މަރ ކަޒަކަށް  އެ  ކޮމިޝަނ ން  އިލެކްޝަންސް  ދަށ ން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

ތަކެއްޗަށް، ވޯޓ  ނެގ މ ގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަން ވޯޓ ލާ މަރ ކަޒަށް ކަނޑައަޅާފައި 

ޚިލާފަށް   ޤާނޫނާ  ތަކެތި  އެ  އަދި  ޒިންމާވާންޖެހޭނެއެވެ.  ފަރާތ ން  އިސް  ހ ންނަ 

ތަކެތި  ބޭނ ންކ ރިޔަނ ދިނ މަށްޓަކަ އެ  ފަރާތ ން  އެ  ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި  އި 

 ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.  

ޯވޓ ފޮށި ބެހެއްޓިފައިާވ 
ސަރަޙައްދާއި، ޯވޓ ފޮށި  

 ބެހެއްޓ ން 

ފެށިގެން   )ހ(  .38 ވޯޓ ފޮށިން  ސަރަޙައްދަކީ،  ބެހެއްޓިފައިވާ  ވޯޓ ފޮށި  މަރ ކަޒ ތަކ ގައި،  ވޯޓ ލާ 

)އެއްސަތޭކަ( ފޫޓ ގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެންވާ ގޯތިގެދޮރާއި، މަގ ތަކާއި، ގޯޅިތައް   100

ހިމެނިގެންވާ   ތަންތަން  ފަދަ  ޯބޅަދަނޑ   ހ ސްިބންތަކާއި،  ޕާކ ތަކާއި،  ފިޔަވައި 

 ސަރަޙައްދެވެ.   

އަންނަ  )ށ(     ވޯޓ ލާން  ަބހައްޓަންވާނީ  ވޯޓ ފޮށި  ސަރަޙައްދ ގައި  ަބހައްޓާ  ވޯޓ ފޮށި 

ވޯމީހ ންނަ ަބޔަކަށްވެސް ށާއި  ތިޭބ  ބަލަހައްޓަން  ކަންތައްތައް  ނެގ މ ގެ  ޓ  

 ވަދެ ނިކ މެވޭފަދަ ހާމަ ތަނެއްގައެވެ.   ންފެންނަގޮތަށް، ފަސޭހައި

ޫބތ  )ނ(    ފިޔަވައި،   ވޯޓިންގ  މީހާ  ވޯޓ ދޭ  ފާހަގަ،  ޖަހާ  ކަރ ދާހ ގައި  ވޯޓ   ހ ންނަންވާނީ 

 އެހެން އެއްވެސް މީހަކަށް ނ ފެންނާނޭހެން ނިވާކޮށްފައެވެ. 
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ކެންޑިޑޭޓ ންެގ ަނން ޢާންމ ކޮށް  
 ފެންނަ ޮގތަށް ބެހެއްޓ ން  

ތަ .39 އިޢ ލާންކޮށްފައިވާ  ކޮމިޝަނ ން  އިލެކްޝަންސް  ނަންތައް،  ރ ތީބ ން،  ކެންޑިޑޭޓ ންގެ 

ކޮންމެ   ބަހައްޓާފައިވާ  ވޯޓ ފޮށި  ދ ވަހ   ނަގާ  ވޯޓ   ލިޔެ،  އެނގޭނެހެން  ކިޔަން  ރަނގަޅަށް 

 މ ކޮށް ފެންނާނެހެން ަބހައްޓަންވާނެއެވެ.  ންސަރަޙައްދެއްގައި ޢާ

ހިނގާ   )ހ(  .40 އިންތިޚާބ ެގ އޮބްޒޒާވަރ ން  ކަންތައްތައް  އިންތިޚާބ ގެ  އެ  ެބލ މައިންތިޚާެބއްގައި  ގޮތް  ޓަކައި،  ށް ނ ހިނގާ 

ތަކ ންނާއި،  ޕާޓީ  ސިޔާސީ  ޙަރަކާތްތެރިވެވޭނީ،  ގޮތ ގައި  އޮްބޒާވަރ ންގެ  އިންތިޚާބ ގެ 

މީހ ންނާއި،  އެދޭ  އެކަމަށް  އަމިއްލައަށް  ަބޔަކާއި،  ކަނޑައަޅާ  ކެންޑިޑޭޓ ން 

ަބޔަކާއި، ރީކޮށްފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކ ން ކަނޑައަޅާ  ޓަދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސް

ަބއިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކ ން ކަނޑައަޅާ ަބޔެއްގެ ތެރެއިން، މި ޤާނޫނ ގެ  

ދަށ ން ހަދާ  ގަވާއިދ ގައި ކަނޑައަޅާ އ ޞޫލެއްގެ ދަށ ން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ ން  

 އެކްރެޑިޓްކ ރާ ނ ވަތަ ހ އްދަ ދޫކ ރާ ފަރާތްތަކަށެވެ. 

ބ ނެ  )ށ(    ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މީހ ން މި  ދޫކޮށްފައިވާ  ހ އްދަ   ގޮތ ގެމަތިން  ފައިވާ 

އިލެކްޝަންސް  އެކަމަށް  ޙަރަކާތްތެރިވާއިރ   ގޮތ ގައި  އޮްބޒާވަރ ންގެ  އިންތިޚާބ ގެ 

ހަރ ކ ރެވިފައި  ހެދ މ ގައި ފެންނަގޮތަށް  ކޮމިޝަނ ން ކަނޑައަޅާ ފާހެއް، އެމީހ ންގެ  

 ހ ންނަންވާނެއެވެ.  

ބ ނެފައިވާ ގޮތ ގެމަތިން ހ އްދަ ދޫކޮށްފައިވާ   )ނ(    އޮްބޒާވަރ ންނަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި 

ހަދާ   ދަށ ން  ޤާނޫނ ގެ  މި  ޤާނޫނާއި  އަދި  ގަމި  ގޮތ ގެމަތިން  ހ އްދަކ ރާ  ވާއިދ ގައި 

ވޯޓ   ތިރީގައި   ސަރަޙައްދ ގައާއި،  ވޯޓ ލާ  ޢަމަލ ކ ރ މާއެކ ،  ގޮތަށް  ަބޔާންކޮށްފައިވާ 

 ރަކާތްތެރި ވެވިދާނެއެވެ. ގ ނާ ތަނ ގައި ޙަ

ބޭނ ންވެއްޖެ   .1    ސާފ ކ ރ މަށް  ކަމެއް  ެބހޭގޮތ ން  އިންތިޒާމްތަކާ  ވޯޓ ނެގ މ ގެ 

އެތަނަކަށް   ނ ވަތަ  ސަރަޙައްދަކަށް  އެ  ނ ވަތަ  އެރަށަކަށް  ހިނދެއްގައި 

ވާހަކަ  އިސްވެރިއަކާ  އެންމެ  ކޮށްފައިވާ  ޢައްޔަން  ކޮމިޝަނ ން  އިލެކްޝަންސް 

 ދައްކައިގެން އެކަމެއް ސާފ ކ ރ ން. 

ރަޙައްދެއްގައި ވޯޓ  ދޭން އަންނަ މީހ ންނަށް ދަތިނ ވާނޭގޮތ ގެމަތިން  ވޯޓ ލާ އެ ސަ .2
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 އެފަރާތްތަކާ މ ޢާމަލާތ  ކ ރ ން. 

ބަލަހައްޓަން  .3 ކަންތައްތައް  ނެގ މ ގެ  ވޯޓ   ސަރަޙައްދަކަށް  އެ  ނ ވަތަ  އެރަށަކަށް 

ޙަރަކާތްތެރިވާ  ގ ނ މ ގައި  ވޯޓ   ނ ވަތަ  މަސައްކަތަށް  މީހ ންގެ  ފޮނ ވާފައިވާ 

 މީހެއްގެ މަސައްކަތަށް ދަތިވާ ކަހަލަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ނ ކ ރ ން. އެއްވެސް 

ވަނަ މާއްދާގައި ވޯޓ ނަގާ ދ ވަހ  ކ ރ ން މަނާކަމަށް ބ ނެފައިވާ    44މި ޤާނޫނ ގެ   .4

 އެއްވެސް ކަމެއް ނ ކ ރ ން.  

ސަރަޙައްދ ގައި   .5 ވޯޓ ލާ  އެއްޗެއް  އެއްވެސް  ކ ރެވޭ  ބޭނ ން  ގޮތ ން  މ އާސަލާތީ 

 ބޭނ ން ނ ކ ރ ން.  

ކެމެރާއަކ ން    ވޯޓ ލާ ސަރަޙައްދ ގައި އެއްވެސް ޙާލެއްގައި އެއްވެސް ސިފައެއްގައި  .6

ނ ވަތަ ފޯނަކ ން ނ ވަތަ އެާބވަތ ގެ އެއްވެސް ވަސީލަތެއް ބޭނ ން ކޮށްގެން ފޮޓޯ 

 ނ ނެގ ން، އަދި މަންޒަރާއި އަޑ  ރެކޯޑ  ނ ކ ރ ން.

ޤާނޫނ ގެ    .7 ކޮމިޝަނ ން  9މި  އިލެކްޝަންސް  ދަށ ން  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީއެއް،  ޢާންމ ކޮށްފައިވާ ވޯޓ ދިނ މ ގެ ޙައްޤ  ލިިބގެންވާ މީހ ންގެ ރަ

 ވޯޓ ލާ ދ ވަހ  ވޯޓ ލާ މަރ ކަޒަށް ވެއްދ ން.

 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައ މ ގެ ޤާނޫނ (  1)އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( އަްށ  2008/11)ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

ރިޕޯޓަރ ންގެ   )ހ(  .41 މޮނިޓަރ ކ ރ ން  ކަންތައްތައް  ވޯޓ ލ މ ގެ  ދ ވަހ   ހައިސިއްޔަތ ން  ވޯޓ ނަގާ 

ތަންތަނ ގައި  ށްމޮނިޓަރ ކ ރ މަ ވޯޓ ގ ނާ  ސަރަޙައްދ ތަކ ގައާއި  ވޯޓ ލާ  ޓަކައި 

ހަރަކާތްތެރިވެވޭނީ މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން އެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ ން ހ އްދަ 

 ދޭ ރިޕޯޓަރ ންނަށެވެ. 

ދ ވަހ ގެ   )ށ(    ކ ރިން    10ވޯޓ ނަގާ  ދ ވަސް(  )ދިހަ  އެ  ދ ވަސް  ނ ވަތަ  އެރަށެއްގައި 

ތެރިވ މ ގެ ހ އްދަ ތްސަރަޙައްދެއްގައި ނ ވަތަ އެތަނެއްގައި މޮނިޓަރ ންގެ ގޮތ ގައި ޙަރަކާ

ހ ށަ އެދި  ޚަަބރ ފަތ ރާ ހަހޯދ މަށް  އަދި  މަޖައްލާ  ނޫސް،  ކޮށްފައިވާ  ރަޖިސްޓަރީ  ޅާ، 

ސަރަ ކޮންމެ  ގ ނާ  ވޯޓ   އަދި  ވޯޓ ލާ  އިދާރާއަކ ން  އެކަކަކޮންމެ  ށްވ ރެ ޙައްދަކަށް 



 

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން                                                               އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ  30

 
 

 ގޮތަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ ން ހ އްދަ ދޫކ ރަންވާނެއެވެ.  ނ ވާއިތ ރ 

ބ ނެފައިވާ ގޮތ ގެމަތިން ހ އްދަ ދޫކ ރެވޭ މީހ ން، އިންތިޚާބ    )ނ(    މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި 

ދޫކ ރާ  ކޮމިޝަނ ން  އިލެކްޝަންސް  އެކަމަށް  ޙަރަކާތްތެރިވާއިރ   މޮނިޓަރ ކ ރ މަށް 

 ފާހެއް އެމީހ ންގެ ހެދ މ ގައި ފެންނަގޮތަށް ހަރ ކ ރެވިފައި ހ ންނަންވާނެއެވެ. 

ހ އްދަ މި   )ރ(   މޮނިޓަރ ކ ރ މަށް  އިންތިޚާބ   ގޮތ ގެމަތިން  ބ ނެފައިވާ  ގައި  )ށ(  މާއްދާގެ 

ޤާނޫނާ މި  މީހ ންނަށް،  ގަވަދޫކޮށްފައިވާ  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ގެ  މި  އިދ ގައި އި 

ޢަމަލ ކ ރ މާއެކ ،  ގޮތަށް  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީގައި  އަދި  ގޮތ ގެމަތިން،  ހ އްދަކ ރާ 

 ވޯޓ ގ ނާ ތަންތަނ ގައި ޙަރަކާތްތެރިވެވިދާނެއެވެ. ވޯޓ ލާ ސަރަޙައްދ ތަކާއި 

އެ .1 ތަންތަނ ގައި  ވޯޓ ގ ނާ  ސަރަޙައްދ ތަކާއި،  ހާމަކޮށް   ވޯޓ ލާ  މަސައްކަތް 

 ފެންނާނެ ގޮތަށް ތިބ ން. 

އިންތިޒާމްތަކާެބހޭ  .2 ބޭނ ންވެއްޖެ   ވޯޓ ނެގ މ ގެ  ސާފ ކ ރަން  ކަމެއް  ގޮތ ން 

އެސަރަޙައްދަ ނ ވަތަ  އެރަށަކަށް  އެތަނަކަށް ހިނދެއްގައި  ނ ވަތަ  ކަށް 

އިސްވެރި އެންމެ  ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ  ކޮމިޝަނ ން  ވާހަކަ އައިލެކްޝަންސް  ކާ 

 ދައްކައިގެން އެކަމެއް ސާފ ކ ރ ން. 

ބަލަހައްޓަން  .3 ކަންތައްތައް  ނެގ މ ގެ  ވޯޓ   ސަރަޙައްދަކަށް  އެ  ނ ވަތަ  އެރަށަކަށް 

ގ ނ މ  ވޯޓ   ނ ވަތަ  މަސައްކަތަށް  މީހެއްގެ  ޙަރަކާތްތެރިވާ  ފޮނ ވާފައިވާ  ގައި 

 އެއްވެސް މީހެއްގެ މަސައްކަތަށް ދަތިވާ ކަހަލަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ނ ކ ރ ން. 

 ވޯޓ ލާ ސަރަޙައްދ ގައި، ވޯޓ ލާން ދާ މީހ ންނާ އިންޓަވިޔ ނ ކ ރ ން.   .4

ނަގާ ދ ވަހ  ކ ރ ން މަނާކަމަށް ބ ނެފައިވާ  ވަނަ މާއްދާގައި ވޯޓ   44ނޫނ ގެ  މި ޤާ .5

 އެއްވެސް ކަމެއް ނ ކ ރ ން.  

)ށ(  )ބ(    މާއްދާގެ  މި  ވީނަމަވެސް،  ަބޔާންކޮށްފައި  އެހެންގޮތަކަށް  ޤާނޫނެއްގައި  އެހެން 

މީހ ންނަށް   ހ އްދަދީފައިވާ  މޮނިޓަރކ ރ މަށް  އިންތިޚާބ   ގޮތ ގެމަތިން  ބ ނެފައިވާ  ގައި 

ފޮޓޯ   ގޮތ ގެމަތިން،  ތިރީގައިއެވާ  ތަނ ގައި،  ވޯޓ ގ ނާ  ނ ވަތަ  ސަރަޙައްދ ގައި  ވޯޓ ލާ 
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 ންޒަރ  ރެކޯޑ ކ ރ މަކީ ހ އްދަކަމެކެވެ.ނަގައި އަޑާއި މަ

ޫބތާ   .1 ވޯޓ ލާ  ސަރަޙައްދ ގައި  ފޫޓަށްވ ރެ(    10ވޯޓ ލާ  )ދިހަ  ފޫޓަށްވ ރެ 

 ކައިރިނ ވާގޮތަށް. 

 ވޯޓ ގ ނާ މަރ ކަޒ ގައި ވޯޓ ގ ނާ މީހ ންނަށް ދަތިނ ވާ ގޮތަށް.  .2

 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައ މ ގެ ޤާނޫނ (  1)އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( އަްށ  2008/11)ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

އެ   ވޯޓ  )ހ(  .42 ކެންޑިޑޭޓ ންެގ މަންދޫބ ން  ކެންޑިޑޭޓ ންނާއި  ދާއިރ    ކ ރިއަށް  ކަންތައްތައް  ގ ނ މ ގެ  ވޯޓ   ނެގ މާއި 

ކެންޑިޑޭޓ ންގެ   އިތ ރ ން،  އޭޖެންޓ ންގެ  އިންތިޚާީބ  ރަސްމީ  ކެންޑިޑޭޓ ންގެ 

ދަށ ން   ޤާނޫނ ގެ  މި  ނ ވަތަ  މަންދޫބ ންނަށް  ޭބނ ންކ ރެވޭނީ  ޙައްޤ ތައް  ދީފައިވާ 

ކ ރެވޭނީ،   ކަންތައްތައް  ބ ނެފައިވާ  ޤާނޫނ ގައި  މި  ކ ރެވިދާނެކަމަށް  އެފަރާތްތަކަށް 

ކެންޑިޑޭޓ ން  ގޮތ ގައި  މަންދޫބ ންގެ  ކެންޑިޑޭޓ ންގެ  ކ ރިމަތިލާފައިވާ  އިންތިޚާބ ގައި 

ހަހަހ ށަ ދަށ ން  ޤާނޫނ ގެ  މި  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކ ގެ  ކަނޑައަޅާ  ޅާ  ގަވާއިދ ގައި  ދާ 

 އ ޞޫލެއްގެ ދަށ ން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ ން ހ އްދަ ދޫކ ރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.  

އެ   )ށ(    އޭޖެންޓ ންނާއި  އިންތިޚާީބ  ރަސްމީ  ކެންޑިޑޭޓ ންގެ  އެ  ކެންޑިޑޭޓ ންނާއި 

ކެންޑިޑޭޓ ންގެ މަންދޫބ ންނަށް ވޯޓ ލާ ސަރަޙައްދ ގައި ނ ވަތަ ވޯޓ  ގ ނާ ތަނ ގައި މި  

އިލެކްޝަންސް  އެކަމަށް  ޙަރަކާތްތެރިވާއިރ   ގޮތ ގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ  ޤާނޫނާ 

އެމީހ ން ފާހެއް  ދޫކ ރާ  ފެންނަގޮތަށް  ކޮމިޝަނ ން  ހެދ މ ގައި  ހަރ ކ ރެވިފައި ގެ 

 ހ ންނަންވާނެއެވެ.  

 

 ވޯޓ  ނެގ ން 

ދ ވަހާއި .43 ޯވޓ  ނަާގ ދ ަވހާއި ަވގ ތ   ނަގާ  ވޯޓ   އިންތިޚާެބއްގައި  އެ  ގަޑިއާއި،  އިންތިޚާބ ތަކ ގައި  ނަގާ  ޢާންމ  ،  ވޯޓ  

ވޯޓ   ގޮތ ން  ގ ނަން  އ ޞޫލެއްގެ  ވޯޓ   ގަޑިއާއި،  ނިންމާ  ކަނޑައަޅައި   ފަށާނަގާ  ގަޑި 

 އިޢ ލާންކ ރާނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ ންނެވެ.  
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ޯވޓ ނަާގ ދ ަވހ  ކ ރ ން މަނާ  
 ކަންތައްތައް 

ން ފެށިގެން ވޯޓ ނަގާ    6.00އިންތިޚާެބއްގައި ވޯޓ ނަގާ ދ ވަހ ގެ ކ ރީދ ވަހ ގެ ހަވީރ    )ހ(   .44

ހެނދ ނ    ފަހ ދ ވަހ ގެ  ތިރީގައިމިވާ   6.00ދ ވަހ   މީހަކ   އެއްވެސް  ދެމެދ ،  އާ 

 ކަންތައްތަކ ގެ ތެރެއިން ކަމެއް ކޮށްގެން ނ ވާނެއެވެ.  

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތަކ ގެ ތެރެއިން    28މި ޤާނޫނ ގެ   .1

 ކަމެއް. 

ވަކި   .2 އަދި  ސްޓިކާއާއި  ޕޯސްޓަރާއި  އިންތިޚާބެާބހޭ  އެއްޗެހީގައި  ދ އްވާ 

ގޮތަކަށް  އެއްވެސް  އެއްޗެއް  ނ ވަތަ  ލިޔ މެއް  ނިސްަބތްވާ  ކެންޑިޑޭޓަކަށް 

 ަބހައްޓައިގެ ދ އްވ ން.  

ކ ރ  .3 ތާއީދ  އަޑ ގަދަ  ބޭނ ންކޮށްގެން  ވަޞީލަތެއް  އެއްވެސް  ބޭނ ންކ ރާ  މަށް 

 ކ ރ ން.  ހޯދ މަށް މަސައްކަތް

ހަވީރ    )ށ(    ކ ރީދ ވަހ ގެ  ދ ވަހ ގެ  ނިމެންދެން    6.00ވޯޓ ނަގާ  ވޯޓ ނަގައި  ފެށިގެން  ން 

 ވޯޓ ލާ ސަރަޙައްދ ގެ ތެރޭގައި، ތިރީގައިމިވާ އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެން ނ ވާނެއެވެ.  

ގެންގ ޅެންޖެހޭ އިންތިޚާާބެބހޭގޮ  .1 ފަރާތ ން  ހިންގާ  ކަންތައް  އިންތިޚާބ ގެ  ތ ން 

ލިޔ ންތައް ފިޔަވައި، އިންތިޚާާބެބހޭ އެއްވެސް ލިޔ މެއް، ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ފޮޓޯއެއް، 

 ޕޯސްޓަރެއް، ސްޓިކާއެއް، ނިޝާނެއްފަދަ އެއްވެސް އެއްޗެއް ގެންގ ޅ ން. 

ސަރަޙައްދ ގައި   .2 އެ  ނިމ މަށްފަހ ،  ވޯޓ ލައި  މީހަކ   އެއްވެސް  އަންނަ  ވޯޓ ލާން 

 މަޑ ކ ރ ން. 

ކެންޑިޑޭޓަކ ، ވޯޓ ލ މަށް ވޯޓ ލާ ސަރަޙައްދ ގެ ތެރެއަށް ވަންނަ ވަނ މ ގެ އިތ ރަށް  .3

 އެ ސަރަޙައްދަށް ވަނ މާއި އެ ސަރަޙައްދ ގެ ތެރޭގައި މަޑ ކ ރ ން. 

މީހަ  .4 އެއްވެސް  އަންނަ  ކޮޅ   ވޯޓ ލާން  ކަރ ދާސް  ވޯޓ   ދޫކ ރާ  އެމީހަކަށް   ކ  

 ހިފައިގެން އެ ސަރަޙައްދ ން ޭބރަށް ދިޔ ން. 

މަންޒަރ   .5 ނ ވަތަ  އަޑ   މީހަކ ،  ވަންނަ  މަރ ކަޒަށް  ވޯޓ ލާ  ވޯޓ ލ މަށްޓަކައި 

  ރެކޯޑ ކ ރެވޭ ފަދަ ތަކެތި ވޯޓ ލާ މަރ ކަޒަށް ވެއްދ ން.
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 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައ މ ގެ ޤާނޫނ (  1ންމ  ޤާނޫނ ( އަްށ )އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާ 2008/11)ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

މި  )ހ(  .45 ޯވޓ ލާނެ ޮގތް   އަދި  އަމިއްލައަށެވެ.   އެމީހަކ   ޖަހަންވާނީ  ފާހަގަ  ވޯޓ ކަރ ދާހ ގައި  ވޯޓ ލާމީހާ، 

ފާހަގަޖެހ މަށް   އަމިއްލައަށް  ވޯޓ ކަރ ދާހ ގައި  ގޮތ ގެމަތިން   ގައިވާ  )ށ(  މާއްދާގެ 

އެއްވެސް  އެހެން  ފިޔަވައި  މީހާ  އެހީވެދޭ  މީހަކަށް  ނ ކ ޅެދިގެންވާ  ގޮތ ން  ޖިސްމާނީ 

އަނެކެއްގެ ގޮތަކ ން މީހަކ ،  އެއްވެސް  ފާހަގަޖެހ މ ގައި  ވޯޓ ކަރ ދާހ ގައި   

 ަބއިވެރިވެގެންނ ވާނެއެވެ.  

މީހަކ   )ށ(    ނ ކ ޅެދިގެންވާ  ޖިސްމާނީގޮތ ން  ފާހަގަޖެހ މަށް  އަމިއްލައަށް  ވޯޓ ކަރ ދާހ ގައި 

ހ އްދަ   އެހީވެދިނ މަކީ  އޭނާއަށް  މީހަކ   އެހެން  ފާހަގަޖެހ މ ގައި  ވޯޓ ކަރ ދާހ ގައި 

 .ކަމެކެވެ

 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައ މ ގެ ޤާނޫނ (  1)އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( އަްށ  2008/11)ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

ޯވޓ    ޯވޓ ލާން ފެށ މ ެގ ކ ރިން
 ކަރ ދާސްތައް ގ ނ ން 

ގަޑީގެ   .46 ހަމަޖެހިފައިވާ  ފެށ މަށް  ފޮށްޓަކަށް   15ވޯޓ ލާން  ވޯޓ   އެ  މިނެޓ ކ ރިން  )ފަނަރަ( 

ހ ޅ ވައި،   ޕެކެޓްތައް  ވޯޓ ކަރ ދާސް  ފޮނ ވާފައިވާ  ކޮމިޝަނ ން  އިލެކްޝަންސް  ވޯޓ ލ މަށްޓަކައި 

ތެރެއިން  މީހ ންގެ  ތިޭބ  ބަލަހައްޓަން  ކަންތައްތައް  ނެގ މ ގެ  ވޯޓ   ވޯޓ ކަރ ދާހެއް    ހ ރިހާ 

ަބޔަކ  ގ ނަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް ގ ނާއިރ  އެ ގަޑީގައި ކެންޑިޑޭޓ ންގެ  އިސްވެރިޔާ ކަނޑައަޅާ 

ވޯޓ ކަރ ދާސްތައް   ތިބިނަމަ،  ކައިރީގައި  ފޮށި  ވޯޓ   އެ  އޮްބޒާވަރ ން  ނ ވަތަ  މަންދޫބ ން 

 ގ ނަންވާނީ އެމީހ ންގެ ޙާޟިރ ގައެވެ. 

ކ ރިން   ޯވޓ ލާން ފެށ މ ެގ
  ޯވޓ ފޮށިތައް ޗެކްކޮށް

 ޓ ފޮށިތައް ސީލްކ ރ ން  ޯވ

އެތަނަކަށް   )ހ(  .47 ވޯޓ ލ މަށް  ހ ޅ ވަންވާނީ  ވޮޓ ފޮށި  ގޮތ ގެމަތިން  ބ ނެފައިވާ  މާއްދާގައި  މި 

އަންނަ   ފ ރަތަމަ  )ދެމީހެއްގެ(    2އެންމެ  އިލެކްޝަންސް ޙާމީހެއްގެ  ޟިރ ގައި 

ހ ޅ ވާއިރ    ވޯޓ ފޮށި  މީގެއިތ ރ ން،  މީހެކެވެ.  އިސްކޮށްފައިވާ   އެކަމަށް  ކޮމިޝަނ ން 

ކެންޑިޑޭޓ ން އެ  އެގަޑީގައި  އޮްބޒާވަރ ން  ނ ވަތަ  މަންދޫބ ން  ކައިރީގައި  ވޯގެ  ފޮށި  ޓ  

 ތިބިނަމަ، ވޯޓ ފޮށި ހ ޅ ވަންވާނީ އެމީހ ންގެވެސް ޙާޟިރ ގައެވެ.    

ަބއެއްގެ  )ށ(    އަންނަ  އެތަނަކަށް  ފ ރަތަމަ  އެންމެ  ވޯޓ ލ މަށް  ކ ރިން  ފެށ މ ގެ  ވޯޓ ލާން 

ޅ ވައި، ވޯޓ ފޮށީގެ އެތެރެ  އެ ވަގ ތ  ޓ ފޮށި ހ ގައި، އެތަނަކަށް ފޮނ ވާފައިވާ ވޯޙާޟިރ 
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 އެތަނަށް ޙާޟިރ ވެ ތިިބަބޔަކަށް ދައްކަންވާނެއެވެ. 

ގަ )ނ(     )ށ(  މާއްދާގެ  ވޯޓ  މި  ގޮތ ގެމަތިން  ބ ނެފައިވާ  އެއްޗެއް  އި  އެއްވެސް  ފޮށީގައި 

ޔަޤީންކޮށްދިނ މަށްފަހ ،   މީހ ންނަށް  ތިިބ  ޙާޟިރ ވެ  ވަގ ތ   އެ  އެތަނަށް  ނެތްކަން 

ވޯޓ ލާން ފެށ މ ގެ ކ ރިން ވޯޓ ފޮށީގެ މަތިގަނޑ  ޖަހައި، ވޯޓ ފޮށީގެ ހަތަރ  ފަރާތ ގައި  

އަޅ ވައި   ޕ ލްޓައިޓްސީލް  ވޯޓ މަތިގަނޑާއެކ   ވައްޓާލ މަށް  ކަރ ދާސް  ފޮށީގެ  ވޯޓ  

 މަތިގަނޑ ން ކަނޑާފައިވާ ތަން ހ ޅ ވަންވާނެއެވެ. 

އެތަނަކ ން   )ރ(   ގޮތ ގެމަތިން  ބ ނެފައިވާ  ގައި  )ނ(  އާއި  )ށ(  އާއި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

)ދޭއް( މީހެއްގެ    2އެންމެ ފ ރަތަމަ ވޯޓ ލާން ޙާޟިރ ވި މީހ ންގެ ތެރެއިން މަދ ވެގެން  

މި   ނަންަބރ   ލިޔ މ ގެ  ރަސްމީ  އަންގައިދޭ  ކާކ ކަން  އެއީ  އަދި  އެޑްރެހާއި،  ނަމާއި، 

 ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓ ގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ. ވަނަ މާއްދާ 58ޤާނޫނ ގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބ ނެފައިވާ ގޮތ ގެމަތިން ވޯޓ ފޮށީގެ ހަތަރ    47މި ޤާނޫނ ގެ   )ހ(  .48 ޯވޓ ލާން ފެށ ން 

ވައްޓާލ މަށް  ކަރ ދާސް  ވޯޓ   އަޅ ވައި  ޕ ލްޓައިޓްސީލް  މަތިގަނޑާއެކ   ފަރާތ ގައި 

މަތިގަނޑ ން ފޮށްޓަށް   ވޯޓ ފޮށީގެ  އެ  ލަސްނ ކޮށް  ހ ޅ ވ މާއެކ   ތަން  ކަނޑާފައިވާ 

 ވޯޓ ލާން ގޮސްތިިބ މީހ ންނަށް ވޯޓ ލެވޭގޮތަށް މަސައްކަތް ފަށަންވާނެއެވެ. 

ވޯޓ ނަގަން ފެށ މަށްފަހ  މި ޤާނޫނ ގައިވާ ގޮތ ގެމަތިން ވޯޓ  ފޮށި ަބންދ  ކ ރަންދެން،   )ށ(    

 ވޯޓ  ނެގ މ ގެ މަސައްކަތް މެދ ކެނޑ މެއް ނެތި ކ ރިއަށް ގެންދަންވާނެއެވެ. 

ފަސޭހައިން ޯވޓ ލެޭވނެ  
 އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސ ން  

ނެގ މާެބހޭ   .49 ވޯޓ   އިންތިޒާމް  ވޯޓ ލެވޭނެ  ފަސޭހައިން  މީހ ންނަށް  ގޮސްތިޭބ  ލާން  ވޯޓ  

ޚާއްޞަ   ދާ  ވޯޓ ލާން  އަދި  ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.  މީހ ން  ތިޭބ  ބަލަހައްޓަން  ކަންތައްތައް 

ހަމަޖައްސައި   އިންތިޒާމް  ވޯޓ ލެވޭނެ  ފަސޭހައިން  ވީހާ  މީހ ންނަށްވެސް  ބޭނ ންވާ  އެހީއަށް 

ތިޭބއިރ   ދޭންވާ ސަރަޙައްދ ގައި  ވޯޓ ލާ  މީހ ންނަށް  ގޮސްތިޭބ  ލާން  ވޯޓ   އަދި  ނެއެވެ. 

އ ނދަގޫނ ވާނެގޮތަށް ތިެބވޭނެ އިންތިޒާމްވެސް ވޯޓ  ނެގ މާެބހޭ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަން ތިޭބ  

 މީހ ން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ. 
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ކާކ ކަން  )ހ(   .50 ޯވޓ  ކަރ ދާސް ދޫކ ރ ން  މީހަކީ  އެ  ކ ރިން  ދޫކ ރ މ ގެ  ކަރ ދާސް  ވޯޓ   ވޯޓ ލ މަށްޓަކައި 

ޓަކައި، އެމީހަކީ ކާކ ކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔ މެއް ވޯޓ  ނެގ މާެބހޭ ށްއަންގައިދިނ މަ

 ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަން ތިޭބ މީހ ންނަށް ދޭންވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބ ނެފައިވާ ގޮތ ގެމަތިން އެ މީހަކީ ކާކ ކަން އަންގައިދިނ މ ން،   )ށ(   

މީހ ންގެ   ލިިބފައިވާ  ޙައްޤ   ވޯޓ ލ މ ގެ  ފޮށްޓަށް  މަޢ ލޫމާތާއި އެ  ލިސްޓ ގައިވާ 

ޗެކް  ަބލައި  ދިމާވޭތޯ  އެޑްރެސް  ނަމާއި  މީހާގެ  ދޫކ ރެވޭ  ކޮޅ   ވޯޓ ކަރ ދާސް 

 ކ ރަންވާނެއެވެ.

މެ ސަރަޙައްދެއްގައިމެ ހ ންނަ ވޯޓ  ފޮށްޓަށް ވޯޓ ލ މ ގެ ޙައްޤ  ލިިބފައިވާ މީހ ންގެ  ކޮން )ނ(    

 ލިސްޓ ން ވޯޓ  ކަރ ދާސް ކޮޅ  ދޫކ ރެވޭ މީހ ން ފާހަގަކ ރަމ ން ގެންދަންވާނެއެވެ. 

ކަމާއި،    ވޯޓ ލާން )ރ(   ކަރ ދާސްކޮޅެއް  ވޯޓ   އެންމެ  ދޫކ ރެވޭނީ  މީހަކަށްވެސް  ކޮންމެ  ދާ 

އެމީހަކަށް އެ އިންތިޚާބ ގެ އެ ބ ރ ގައި ވޯޓ ދެވޭނީ އެއް ފަހަރ ކަމާއި، އެމީހަކަށް ވޯޓ   

އިނގިލީގައި   މީހާގެ  ދާ  ވޯޓ ލާން  ޔަޤީންކ ރ މަށްޓަކައި،  ދޫކ ރެވ ނ ކަން  ކަރ ދާސްކޮޅ  

 ން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން ފާހަގަޖަހަންވާނެއެވެ.  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ 

ފ ރިހަމަ   )ބ(    ކަންތައްތައް  ގައިވާ  )ރ(  އާއި  )ނ(  އާއި  )ށ(  އާއި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

ކޮމިޝަނ ން  އިލެކްޝަންސް  ވޯޓ ލ މަށްޓަކައި  ވޯޓ ފޮށްޓަށް  އެ  ކ ރ މަށްފަހ ، 

 ތަށެވެ.  ފޮނ ވާފައިވާ ވޯޓ ކަރ ދާސް ދޫކ ރަންވާނީ ވޯޓ ލާ މީހާގެ އަ

ދޫކ ރިކަން   )ޅ(   ވޯޓ ކަރ ދާސް  އެމީހާއަށް  ދޫކ ރ މަށްފަހ ،  ކަރ ދާސް  ވޯޓ   މީހާއަށް  ވޯޓ ލާ 

ޙައްޤ  ލިިބފައިވާ  މީހ ންގެ ލިސްޓްގައި ށްފާހަގަކ ރ މަ އެ ފޮށްޓަށް ވޯޓ ލ މ ގެ  ޓަކައި 

 ހޭނެއެވެ.  ޖެއެކަން އެނގޭގޮތަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ފާހަގަކ ރަން

ތެރެއިން  )ހ(  .51 ޯވޓ ލ ން  ކެންޑިޑޭޓ ންގެ  ވާދަކ ރާ  އިންތިޚާެބއްގައި  އެ  ވޯޓ ދޭނީ،  އިންތިޚާެބއްގައި 

ފެންނަ މީހާއަތަށް   އެމީހަކަށް  ވޯޓ ލާ  ފ ރިހަމަވާނީ  ދިނ ން  ވޯޓ   މިގޮތ ން  މީހަކަށެވެ. 

ފެންނަ  އެމީހަކަށް  ގޮތ ގެމަތިން،  މާއްދާގައިވާ  މި  ވޯޓ ކަރ ދާސްކޮޅ ގައި،  ދޫކ ރާ 
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ވޯ ފާހަގަޖަހައި  ރަނގަޅ   ދިމާގައި  ނަމާ  ވޯޓ ފޮށްޓަށް ކެންޑިޑޭޓ ގެ  ޓ ކަރ ދާސްކޮޅ  

 ވައްޓާލ މ ންނެވެ.  

ވޯޓ ލާ   )ށ(     ފާހަގަޖަހާނީ  ރަނގަޅ   ވޯޓ ކަރ ދާސްކޮޅ ގައި  ދޫކ ރާ  މީހާއަތަށް  ވޯޓ ލާ 

 ސަރަޙައްދ ގައި ހ ންނަ ވޯޓިންގ ބޫތ  ތެރޭގައެވެ.  

ވޯޓ ލާން އަންނަ މީހަކ  ވޯޓ ކަރ ދާސްކޮޅ  އެމީހެއްގެ އަތަށް ލިބ މ ން ލަސްނ ކޮށް މި  )ނ(   

ންވާނެއެވެ. އަދި އެމީހަކ  ވޯޓ ލ މަށްފަހ  މާއްދާގައިވާ ގޮތ ގެމަތިން ވޯޓ ލ ން ފ ރިހަމަކ ރަ

 ވޯޓ ލާ ސަރަޙައްދ ން ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ނ ކ ންނަންވާނެއެވެ. 

އެއްވެސް   )ރ(   އަދި  ޙާލެއްގައި  އެއްވެސް  ސަރަޙައްދ ގައި  ވޯޓ ލާ  މީހަކ   އަންނަ  ވޯޓ ލާން 

އެާބވަތ ގެ އެހެންވެސް ވަސީލަތެއް  ސިފައެއްގައި ކެމެރާއަކ ން ނ ވަތަ ފޯނަކ ން ނ ވަތަ  

 ބޭނ ން ކޮށްގެން ފޮޓޯ ނެގ މާއި މަންޒަރާއި އަޑ  ރެކޯޑ  ކ ރ މަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ޤާނޫނ އަސާސީއާއި ޤާނޫނ ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އިންތިޚާބ ތަކ ގައި ދެވޭ ވޯޓަކީ ސިއްރ    )ބ(   

އިލެކްޝަންސް   ކަށަވަރ ކ ރ މަށްޓަކައި  އިންތިޒާމ ތައް ވޯޓ ކަން  ކަމާގ ޅޭ  ކޮމިޝަނ ން 

އިންތިޚާީބ  އޮންނަ  އެޑްރެސް  ދާއިމީ  ަބއެއްގެ  އެ  އެގޮތ ން،  ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށ ން   12ދާއިރާ ފިޔަވައި އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓ ލ މަށް މި ޤާނޫނ ގެ  

ދި-ރީ ވޯޓ   ތަނެއްގައި  ވަކި  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކ ގެ  ނ މަށް ރަޖިސްޓަރީކ ރާ 

ަބއެއްކަން،   ޢަދަދެއްގެ  ނ ގެއްލޭނެ  ސިއްރ ކަން  ވޯޓ ގެ  ރަޖިސްޓަރީކ ރަނީ، 

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ ން ކަށަވަރ ކ ރަންވާނެއެވެ.

 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައ މ ގެ ޤާނޫނ (  1)އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( އަްށ  2008/11)ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

ކޮމިޝަނ ން   )ހ(  .52 ޯވޓ ނަާގ ިނންމ ން   އިލެކްޝަންސް  ގަޑިކަމަށް  ނިންމާ  ވޮޓ ނެގ ން  އިންތިޚާެބއްގައި 

އިޢ ލާންކޮށްފައިވާ ގަޑިޖެހ މ ން، މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބ ނެފައިވާ ޙާލަތ ގައި ފިޔަވައި  

  ވޯޓ ނެގ ން ނިންމައި ވޯޓ ފޮށި ަބންދ ކ ރަންވާނެއެވެ. 

ކޮމިޝަނ ން   )ށ(    އިލެކްޝަންސް  ގަޑިކަމަށް  ނިންމާ  ވޯޓ ނެގ ން  އިންތިޚާެބއްގައި 
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ކޮށްފައިވާ ގަޑިޖެހޭއިރ ، ވޯޓ ލާން ަބޔަކ  އައިސް ކިޔޫގައި ތިބިނަމަ، އެަބޔަކ  ންއިޢ ލާ

ގޮތ ން  މި  އަދި  ަބހައްޓަންވާނެއެވެ.  ބަންދ ނ ކޮށް  ވޯޓ ފޮށި  ނިމެންދެން  ވޯޓ ލައި 

ކިޔޫގައި   އައިސް  ވޯޓ ފޮށި  ވޯޓ ލާން  ނިމ މ ން  ވޯޓ ލާ  އެންމެން  ތިިބ 

 ބަންދ ކ ރަންވާނެއެވެ.  

ކޮމިޝަނ ން   )ނ(    އިލެކްޝަންސް  ގަޑިކަމަށް  ނިންމާ  ވޯޓ ނެގ ން  އިންތިޚާެބއްގައި 

އެ  ވޯޓ ލާ  ނ ވަތަ  އެރަށެއްގައި  ކ ރިން،  ގަޑިޖެހ މ ގެ  އިޢ ލާންކޮށްފައިވާ 

ވޯޓ ދިނ މ  އެތަނެއްގައި  ނ ވަތަ  އެންމެން ސަރަޙައްދެއްގައި  ލިިބފައިވާ  ޙައްޤ   ގެ 

ޭބނ ންވާ   ވޯޓ ލާން  ސަރަޙައްދ ގައި  ދޭ  ވޯޓ   ވަގ ތ   އެ  އަދި  ނިމިއްޖެނަމަ  ވޯޓ ލައި 

ވޯޓ ފޮށި   ނިންމައި  ވޯޓ ލ ން  ޙާލަތ ގައި  އެ  ނެތްނަމަ      ަބޔަކ   ނ ވަތަ  މީހަކ  

ޙާލަތެއްގައިވެސް   މިފަދަ  އެހެންނަމަވެސް،  ކަމެކެވެ.  ހ އްދަ  ވޯޓ  ަބންދ ކ ރ މަކީ، 

ވޯޓ  ގ ނަން ފެށ މަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ ން އިޢ ލާންކޮށްފައިވާ    ގ ނަންފަށަންވާނީ

 ވަގ ތ ގައެވެ. 

ފޮށި  )ރ(   ވޯޓ   ގޮތ ގެމަތިން  ގައިވާ  )ނ(  އާއި  )ށ(  އާއި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

މިފަދައިން  ަބންދ ވީ"  "ވޯޓ ނެގ ން  ނިންމަންވާނީ  ނެގ ން  ވޯޓ   ބަންދ ކ ރ މަށްފަހ ، 

މިގޮތ ގެމަތިން   އަދި  ެބހެއްޓ މަށްފަހ ގައެވެ.  ކައިރީގައި  ވޯޓ ފޮށި  ލިޔ މެއް  ލިޔެފައިވާ 

 ފައިވާ ޯބޑ  ެބހެއްޓ މަށްފަހ  ވޯޓ ނެގ މަކީ މަނާކަމެކެވެ. ވޯޓ ނެގ ން ަބންދ ވީކަމަށް ލިޔެ

 ޯވޓ ފޮށި ބަްނދ ކ ރ ން 
 

މަތިގަނޑ ން   )ހ(  .53 ވޯޓ ފޮށީގެ  ވައްޓާލ މަށް  ވޯޓ ކަރ ދާސްކޮޅ   ނިމ މ ން  ވޯޓ ނެގ ން 

ތަން ބަންދ ކ ރ މަށްފަހ  އެތަނ ގައި ޕްލާސްޓިކް ޕ ލްޓައިޓްސީލް އަޅ ވައި  ކަނޑާލާފައިވާ  

 ވޯޓ ފޮށި ަބންދ ކ ރަންވާނެއެވެ.  

ތަކެއްޗާއި،  )ށ(    ޭބނ ންކ ރި  ވޯޓ ނެގ މަށް  ަބންދ ކ ރ މާއެކ ،  ވޯޓ ފޮށި  ވޯޓ ނެގ ން ނިމ މ ން 

ާބކީހ ރި ވޯޓ ކަރ ދާހާއި، ކައ ންޓަރ ފޮއިލް، އެކަމަށް ޚާއްސަކ ރެވިފައިވާ  ސެކިއ ރިޓީ     

އ ރައިގައި ބަންދ ކޮށް ސީލްކ ރަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް އެތަކެތި ަބންދ ކޮށް ސީލްކ ރާއިރ   

ގަޑީގައި ކެންޑިޑޭޓ ންގެ މަންދޫބ ން ނ ވަތަ އޮްބޒާވަރ ން އެ ވޯޓ  ފޮށި ކައިރީގައި  އެ  
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 ތިބިނަމަ، އެކަންތައްތައް ކ ރަންވާނީ އެމީހ ންގެ ޙާޟިރ ގައެވެ.

 ވޯޓ  ގ ނ މާއި ނަތީޖާ އިޢ ލާންކ ރ ން  

ޤާނޫނ ގެ   )ހ(  .54 ޯވޓ ގ ަނން ފެށ ން  މި    52މި  ނިމި،  ވޯޓ ނަގައި  ގޮތ ގެމަތިން  ބ ނެފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބ ނެފައިވާ ގޮތ ގެގެމަތިން ވޯޓ ފޮށި ބަންދ ކ ރ މަށްފަހ ،    53ޤާނޫނ ގެ  

ވޯޓ ފޮށި  ގަޑިޖެހ މ ން  އިޢ ލާންކޮށްފައިވާ  ގ ނ މަށް  ވޯޓ   ކޮމިޝަނ ން  އިލެކްޝަންސް 

ވޯ ހ ޅ ވައި،  ގ ނަން އަލ ން  ވޯޓ   ލަސްނ ކޮށް  މަރ ކަޒެއްގައި  ކޮންމެ  ޓ ލާ 

 ފަށަންވާނެއެވެ.  

އެ  )ށ(    ގަޑިޖެހޭއިރ   އިޢ ލާންކޮށްފައިވާ  ކޮމިޝަނ ން  އިލެކްޝަންސް  ގ ނ މަށް  ވޯޓ  

ޤާނޫނ ގެ   މި  ފަށާނީ،  ގ ނަން  ވޯޓ   ނ ނިމޭނަމަ،  ވޯޓ ނަގާ  ވަނަ   52މަރ ކަޒެއްގައި 

ބ ނެފައިވާ ގޮތ ގެމަތިން  ވޯޓ ނަގާ ނިންމ މަށްފަހ  މި ޤާނޫނ ގެ  ގައި  މާއްދާގެ )ށ( 

ބ ނެފައިވާ   53 މާއްދާގައި  ވޯޓ ފޮށި  ވަނަ  އެ  ަބންދ ކޮށް،  ވޯޓ ފޮށި   ގޮތ ގެމަތިން   

 އަލ ން ހ ޅ ވައި، ވީ އެންމެ އަވަހަކަށެވެ. 

ޯވޓ ފޮށި ހ ޅ ވައި، ޯވޓ ތައް  
ޓ  ގ ަނއި،  ޯވބަލައި،  

 ޢަދަދ ކޮށް ނަތީޖާ ހޯދ ން.  

ގ ނ މަ )ހ(  .55 ޢަދަދ ކޮށް، ށް ވޯޓ   ގ ނައި،  ވޯޓ   ބަލައި،  ވޯޓ ތައް  ހ ޅ ވައި،  ވޯޓ ފޮށި    ޓަކައި 

ނަތީޖާ ހޯދާނީ، ވޯޓ ލާ އެ މަރ ކަޒަކަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ ން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ 

ކަންތައްތައް   ނެގ މާެބހޭ  ވޯޓ   މަރ ކަޒެއްގައި  އެ  ދަށ ން،  ެބލ މ ގެ  ފަރާތ ގެ  އިސް 

ކޮމިޝަނ ން  އިލެކްޝަންސް  ވޯޓ ގ ނ މަށް  ތެރެއިން  މީހ ންގެ  ތިޭބ  ބަލަހައްޓަން 

 ކަނޑައަޅާ ަބޔެކެވެ.  

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބ ނެފައިވާ ގޮތ ގެމަތިން ވޯޓ  ގ ނައި ޢަދަދ ކ ރ މަށްފަހ ، ވޯޓ ލާ  )ށ(   

އެ މަރ ކަޒެއްގެ ނަތީޖާ އިޢ ލާންކ ރ މ ގެ ކ ރިން، ވޯޓ ލާ އެ މަރ ކަޒަށް އިލެކްޝަންސް 

ގ ނ މ ގައި   ވޯޓ   މަރ ކަޒެއްގައި  އެ  ފަރާތާއި،  އިސް  ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ  ކޮމިޝަނ ން 

މަދ ވެގެން  ަބއިވެ ތެރެއިން  މީހ ންގެ  މީހ ން( ނަތީޖާ ޝީޓ ގައި   2ރިވި  )ދެ  މީހ ން 

 ސޮއިކ ރަންވާނެއެވެ. 
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ގ ނ މަ )ނ(    ޢަދަދ ކޮށް  ށް ވޯޓ   ގ ނައި،  ވޯޓ   ަބލައި،  ވޯޓ ތައް  ހ ޅ ވައި،  ވޯޓ ފޮށި  ޓަކައި، 

އެ  ވޯޓ ލާ  ކ ރިއަށްދާއިރ ،  މަސައްކަތް  އިޢ ލާންކ ރ މ ގެ  ނަތީޖާ  ހޯދައި،    ނަތީޖާ 

ފެންނަ  ގާތ ން  ވީހާވެސް  އަދި  ރަނގަޅަށް  ކ ރާތަން  އެކަންކަން  މަރ ކަޒެއްގައި 

މަރ ކަޒެއްގައި   އެ  ތިެބގެން  ފ ރ ޞަތ ،  ތަނެއްގައި  ެބލ މ ގެ  ކަންހިނގާގޮތް 

އޭޖެންޓ ންނަށާއި،   އިންތިޚާީބ  ރަސްމީ  ކެންޑިޑޭޓ ންގެ  ކެންޑިޑޭޓ ންނަށާއި، 

އިންތިޚާ މަންދޫބ ންނަށާއި،  އިންތިޚާބ   ކެންޑިޑޭޓ ންގެ  އޮްބޒާވަރ ންނަށާއި،  ބ ގެ 

މީހ ންނަށް   ހ އްދަދޫކޮށްފައިވާ  ކޮމިޝަނ ން  އިލެކްޝަންސް  މޮނިޓަރ ކ ރ މަށް 

 ލިިބގެންވެއެވެ. 

ވޯޓ ފޮށި   )ރ(   ގ ނ މަށްޓަކައި،  ވޯޓ   ގޮތ ގެމަތިން  ބ ނެފައިވާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

ގ ނައި،   ވޯޓ   ބަލައި،  ވޯޓ ތައް  ނަތީޖާ ހ ޅ ވައި،  ހޯދައި،  ނަތީޖާ  ޢަދަދ ކޮށް، 

އިޢ ލާންކ ރ މ ގެ މަސައްކަތް ކ ރިއަށްގެންދަންވާނީ، ވޯޓ ލާ އެ މަރ ކަޒެއްގައި އެއްވެސް  

ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ،  ކެންޑިޑޭޓެއް އަދި  އޭޖެންޓެއް  އިންތިޚާީބ  ރަސްމީ  ކެންޑިޑޭޓެއްގެ 

އެމަ ނެތްނަމަ،  ޙާޟިރ ވެ  ޙައްޤ     ންދޫަބކ   ވޯޓ ލ މ ގެ  މީހ ންގެ  ފޮށްޓަށް  ލިިބފައިވާ 

މީހެއްގެ )ތިން މީހެއްގެ( ޙާޟިރ ގައެވެ. މިގޮތ ން ވޯޓ ލާ އެ    3  ތެރެއިން މަދ ވެގެން

ފޮށްޓަށް    މަރ ކަޒަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ ން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ އިސްފަރާތ ން އެ

އް(  މީހެއް  )ތިން މީހެ  3ވޯޓ ލ މ ގެ ޙައްޤ  ލިިބފައިވާ މީހ ންގެ ތެރެއިން މަދ ވެގެން  

 ށް އައ މަށް ދަޢ ވަތ ދޭންވާނެއެވެ.  ކައެ ގަޑިއަށް ވޯޓ ލާ އެމަރ ކަޒަ

އެ   )ބ(    ފަރާތްތަކ ން      ބ ނެފައިވާ  ގައި  )ރ(   އަދި   )ނ(   މާއްދާގެ   މި 

ގ ނ މ ގައި  ތަކ އަކ ރ  ވޯޓ   ެބލ މ ގައި،  ކަންހިނގާގޮތް   ގޮތ ގެމަތިން  ބ ނެފައިވާ  ގައި 

މީހެއް އެއްވެސް  ކަމެއް  ޙަރަކާތްތެރިވާ  އެއްވެސް  ދަތިވާފަދަ  މަސައްކަތަށް  ގެ 

 ކޮށްގެންނ ވާނެއެވެ.  

ވޯޓަކީ )ހ(  .56 ބާޠިލ  ޯވޓ  ކޮންމެ  އޮންނަ  ގޮތަކަށް  ތެރެއިން  ގޮތްތަކ ގެ  ތިރީގައިމިވާ    ، ވޯޓ ގ ނ މ ގައި 

 ބާޠިލ ވޯޓެކެވެ.  
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ޤާނޫނ ގެ   .1 ކޮމިޝަނ ން   36މި  އިލެކްޝަންސް  ގޮތ ގެމަތިން  މާއްދާގައިވާ  ވަނަ 

 ތައްޔާރ ކޮށްފައިވާ ވޯޓ ކަރ ދާސް ނޫން އެހެން ކަރ ދާހެއްގައި ދީފައިވާ ވޯޓ . 

 އެއްވެސް ފާހަގައެއް ޖަހާފައި ނ ވާ ވޯޓ .  .2

 ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ދީފައިވާ ވޯޓެއްކަން އެނގޭ ވޯޓ .  .3

ދޭ   .4 ވޯޓ   މީހާ  ދޭ  ދީފައިވާ ވޯޓ   ނޭނގޭގޮތަށް  ކަށަވަރ ކ ރަން  ކެންޑިޑޭޓެއް  ވަކި 

 ވޯޓ .

)ހ( އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތ ގެމަތިން ވޯޓ  ކަރ ދާހ ގައި ވަނަ މާއްދާގެ   51މި ޤާނޫނ ގެ  .5

ޖެހ މ ގެ  ފާހަގަ  ރަނގަޅ   ދިމާގައި  ނަމާ  ކެންޑިޑޭޓެއްގެ  ފެންނަ  އެމީހަކަށް 

ވަތަ ލިޔ މެއް ލިޔެފައިވާ ނ ވަތަ އިތ ރ ން، އިތ ރ  އެހެން ފާހަގައެއް ޖަހާފައިވާ ނ 

 ކ ރަހާފައިވާ ވޯޓ . ކ ރެހ މެއް

ވޯޓ ކަމަށް   .6 ބާޠިލް  ޤާނޫނެއްގައި  ޚާއްޞަ  އިންތިޚާަބކާގ ޅޭ  އެ  މިނޫންވެސް،  އަދި 

 ކަނޑައަޅާފައިވާ ވޯޓ . 

 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައ މ ގެ ޤާނޫނ (  1)އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( އަްށ  2008/11)ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައ މ ގެ ޤާނޫނ (  2)އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( އަްށ  2008/11)ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

ކަނޑައެޅ މ ގައި  ( ށ)   ވޯޓެއްކަމަށް  ާބޠިލް  ގޮތ ގެމަތިން  ގައިވާ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

ވޯޓ ގ ނ މ ގެ މަސައްކަތ ގައި ަބއިވެރިވާ މީހ ންގެ ނިންމ މާމެދ  ޝަކ ވާކ ރ މ ގެ ޙައްޤ   

މަންދޫަބށް  ކެންޑިޑޭޓ ގެ  ނ ވަތަ  ކެންޑިޑޭޓަށް  ޙާޟިރ ވެހ ރި  ތާނގައި  ވޯޓ ގ ނާ 

 ލިިބގެންވެއެވެ.  

 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައ މ ގެ ޤާނޫނ (  1)އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( އަްށ  2008/11ންބަރ  )ޤާނޫނ  ނަ 

ބާޠިލް ވޯޓެއްކަމަށް، ކަނޑައެޅ މ ގައި ޚިލާފެއް  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތ ގެމަތިން   ( ނ)  

އް ނޫންކަން ޓެއ ފެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ ވޯޓ  އެއީ ބާޠިލް ވޯޓެއްކަން ނ ވަތަ ާބޠިލްވޯ

ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ  ކޮމިޝަނ ން  އިލެކްޝަންސް  މަރ ކަޒަކަށް  އެ  ވޯޓ ލާ  ކަނޑައަޅާނީ 

އިސް މީހާއެވެ. އަދި މިގޮތ ން އެކަމާމެދ  ޝަކ ވާ އ ފ ލި ފަރާތާއި އެކަން ނިންމިގޮތް 
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 ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓްގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.   58މި ޤާނޫނ ގެ 

 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައ މ ގެ ޤާނޫނ (  1)އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( އަްށ  2008/11ނަންބަރ   )ޤާނޫނ 

މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ނ( ގައިވާ ގޮތ ގެމަތިން ބާޠިލް ވޯޓ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ  (ރ)  

ޤާނޫނ ގެ   މި  އެ   55ވޯޓ ތައް،  ދަށ ން  ގެ  )ރ(  އާއި  )ނ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

 މަރ ކަޒެއްގައި ކަންހިނގާގޮތް ެބލ މަށް ތިިބ ަބޔަކަށް ދައްކަންވާނެއެވެ. 

 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައ މ ގެ ޤާނޫނ (  1ހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( އަްށ )އިންތިޚާބ ތަކާބެ 2008/11)ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

ަވގ ތީ   ެގޯވޓ ލާ މަރ ކަޒ ތަކ  
 ނަތީޖާ އިޢ ލާންކ ރ ން  

ޤާނޫނ ގެ   )ހ(  .57 އެ   55މި  ވޯޓ ލާ  ގޮތ ގެމަތިން  ބ ނެފައިވާ  ގައި  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ބ ނެފައިވާ   މާއްދާގައި  އެ  ޝީޓ ގައި  ނަތީޖާ  ފަރާތްތަކ ން މަރ ކަޒެއްގެ 

މަރ ކަޒ ގައި  އެ  ވަގ ތ ން  ނަތީޖާ  ވަގ ތީ  މަރ ކަޒ ގެ  އެ  ސޮއިކ ރ މަށްފަހ ، 

 ގައި ަބހައްޓަންވާނެއެވެ. ޒ ފެންނަގޮތަށް އެ މަރ ކަށް އިޢ ލާންކޮށް، ޢާންމ ކޮ

އެ   )ށ(    ނަތީޖާ  ވަގ ތީ  މަރ ކަޒެއްގެ  އެ  ވޯޓ ލާ  ގޮތ ގެމަތިން  ގައިވާ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

މަރ ކަޒ ގައި ޢާންމ ކޮށް އިޢ ލާންކ ރ މާއެކ ، ލަސްނ ކޮށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ ން  

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތެއްގެމަތިން މާލޭގައި ހ ންނަ ވޯޓާެބހޭ މައި މަރ ކަޒަށް އެ ނަތީޖާ  

    ފޮނ ވަންވާނެއެވެ.

ސަރަޙައްދެއްގައި، ވޯޓ  ނަގަން ފެށ މާއި ވޯޓ  ނަގައި ނިމ މާ ދެމެދ   ވޯޓ  ނަގާ ކޮންމެ  )ހ(  .58 ކަންހިނަގއިދިޔަ ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ  

ކަން ހިނގާދިޔަގޮތ ގެ ރިޕޯޓެއް ލިޔެ، އަންނަނިވި ހ ރިހާ މަޢ ލޫމާތ  ހިމަނައިގެން އެ 

ސަރަޙައްދަކާ ޙަވާލ ވެ ހ ރި އެންމެ އިސް މީހާއާއި، އެ ރިޕޯޓ  ލިޔ ނ  މީހާއާއި، އެ 

މީހަކ  ސޮއިކ ރ   ޗެކްކ ރި  މައި ރިޕޯޓ   ވޯޓާެބހޭ  ކޮމިޝަންގެ  އިލެކްޝަންސް  މަށްފަހ  

 މަރ ކަޒަށް އެ ރިޕޯޓ  ފޮނ ވަންވާނެއެވެ.

 ވޯޓ  ދޭން ފެށިވަގ ތާއި، ވޯޓ  ނެގ ން ނިންމިގަޑި. .1

ވޯޓ  ނެގ މ ގެ ކަންތައްތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓ މަށް ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ މީހ ންގެ  .2

އަންގައިދޭ  ކާކ ކަން  އެމީހ ންގެ  ހައިސިއްޔަތާއި،  އެޑްރެހާއި،  ނަމާއި، 
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 ރަސްމީ ލިޔ މ ގެ ނަންަބރާއި އަދި އެމީހ ންގެ ސޮއި.

އެ .3 ވަކިން  ޢަދަދ   ފިރިހެނ ންގެ  ޢަދަދާއި  އަންހެންނ ންގެ  ދިން  ނގޭ  ވޯޓ  

 ގޮތަށް، ވޯޓ  ދިން މީހ ންގެ ޢަދަދ .

ޤާނޫނ ގެ   .4 ވޯޓ     45މި  ގޮތ ގެމަތިން  ބ ނެފައިވާ  ގައި  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

އެހީތެރިވެދިން   އެމީހ ންނަށް  ޙާލަތާއި  އެމީހ ންގެ  ޢަދަދާއި  މީހ ންގެ  ދިން 

 މީހ ންގެ ޢަދަދާއި ތަފްޞީލ . 

ވޯޓ ލ  .5 ޢަދަދާއި  ވޯޓ ކަރ ދާހ ގެ  ބޭނ ންކ ރި  ބޭނ ންނ ކޮށް  ވޯޓ ލ މަށް  މަށް 

ސަަބަބކާހ ރެ  އެއްވެސް  )އަދި  ޢަދަދ   ވޯޓ ކަރ ދާހ ގެ  ާބކީހ ރި 

ޢަދަދ ވެސް  ވޯޓ ކަރ ދާހ ގެ  ހަލާކ ވި  އެ  ހަލާކ ވިނަމަ  ވޯޓ ކަރ ދާސްކޮޅެއް 

 އެނގޭގޮތަށް(. 

 ވޯޓ ލ މަށް ޭބނ ންކ ރި ވޯޓ ކަރ ދާހ ގެ ކައ ންޓަރ ފޮއިލް ހ ރި ޢަދަދ . .6

 ތަނ ގެ ނަމާއި ފ ރިހަމަ އެޑްރެސް.  ވޯޓ  ފޮށި ަބހައްޓާފައި ހ ރި .7

ހާދިސާއެއްގެ   .8 އެ  ހިނގާފައިވާނަމަ،  އެތަނ ގައި  ހާދިސާއެއް  ޚިލާފ   އާދަޔާ 

 ތަފްޞީލ . 

ދޭން   .9 ވޯޓ   އެތަނަކ ން  ނ ވަތަ  ސަރަޙައްދަކ ން  އެ  ނ ވަތަ  ރަށަކ ން  އެ 

ޙާޟިރ ވި   ފ ރަތަމަ  އަދި   2އެންމެ  އެޑްރެހާއި  ނަމާއި،  މީހެއްގެ  )ދޭއް( 

 ންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔ މ ގެ ނަންަބރ . ކާކ ކަން އަ

 އޮްބޒާވަރ ން ދިޔަނަމަ، އެމީހ ންގެ މަޢ ލޫމާތ .  .10

 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައ މ ގެ ޤާނޫނ (  1)އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( އަްށ  2008/11)ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

ކޮންމެ   )ށ(    ނަގާ  ވޯޓ   ވަގ ތ ،  ތައްޔާރ ކ ރާ  ރިޕޯޓ   ގައިވާ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

ހަމަޖެހިފައިވާ  ތިބ މަށް  އެތަނ ގައި  ގޮތ ގައި  އޮފިޝަލ ންގެ  ސަރަޙައްދެއްގައި 

އެފަރާތްތައް   ފ ރ ޞަތ ދީ،  ޙާޟިރ ވެތިބ މަށް  މަންދޫބ ން  ކެންޑިޑޭޓ ންގެ 

ތިިބ ސަރަޙައްދެއްގައި  ނަގާ  ވޯޓ   ކޮމިޝަންގެ   ޙާޟިރ ވެތިިބތޯ  އިލެކްޝަންސް 

މި   ރިޕޯޓ ގައި،  ގޮތ ގެ  ކަންހިނގާދިޔަ  އަދި  ކަށަވަރ ކ ރަންވާނެއެވެ.  އޮފިޝަލ ން 
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އިސް   އެންމެ  ހ ރި  ޙަވާލ ވެ  ސަރަޙައްދާ  އެ  ގޮތ ގެމަތިން  ގައިވާ  )ހ(  މާއްދާގެ 

ސޮއިކ ރ މ ގެ   މީހާ  ޗެކްކ ރި  ރިޕޯޓ   އެ  މީހާއާއި،  ލިޔ ނ   ރިޕޯޓ   އެ  މީހާއާއި، 

ސޮއިކ ރ މ ގެ ،  އިތ ރ ން މަންދޫބ ންނަށް  ކެންޑިޑޭޓ ންގެ  ތިިބ  ސަރަޙައްދ ގައި  ވޯޓ ލާ 

 ފ ރ ޞަތ  ދޭންވާނެއެވެ. 

 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައ މ ގެ ޤާނޫނ (  1)އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( އަްށ  2008/11)ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

ކެ )ނ(    ތިިބ  ސަރަޙައްދ ގައި  ވޯޓ ލާ  ދަށ ން  ގެ  )ށ(  މާއްދާގެ  ންޑިޑޭޓ ންގެ  މި 

ފ ރ ޞަތ ގައި،   ދެވޭ  ސޮއިކ ރ މަށް  ރިޕޯޓ ގައި  ގޮތ ގެ  ކަންހިނގާދިޔަ  މަންދޫބ ންނަށް 

ރިޕޯޓ ގައި   އެ  އެފަރާތްތަކަށް  ނަމަވެސް،  ސޮއިނ ކ ރި  މަންދޫބ ން  ކެންޑިޑޭޓެއްގެ 

ގައި  )ށ(  މާއްދާގެ  މި  ރިޕޯޓަކީ،  އެ  ދެވިފައިވާނަމަ،  ފ ރ ޞަތ   ސޮއިކ ރ މަށް 

 ރާއަތ  ފ ރިހަމަކ ރެވިފައިވާ ރިޕޯޓެއް ކަމ ގައި ބެލޭނެއެވެ.ަބޔާންކ ރާ އިޖ 

 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައ މ ގެ ޤާނޫނ (  1)އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( އަްށ  2008/11)ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

ޯވޓ  ކަރ ދާހާއި ބާކީ ހ ރި  
ތަކެތި ސެކިއ ރިޓީ އ ރައަށް 

ލައި ޯވޓާބެހޭ މައި މަރ ކަޒަށް  
 ފޮނ ވ ން 

މަރ ކަޒެއްގައި   )ހ(  .59 އެ  ނަތީޖާ  ފޮށްޓެއްގެ  އެ  ނިމި  ގ ނައި  ވޯޓ   ވޯޓ ފޮށްޓެއްގެ  ކޮންމެ 

ވޯޓ ކަރ ދާސް،  ލާފައިވާ  ފޮށްޓަކަށް  އެ  ލަސްނ ކޮށް  ނިމ މ ން  އިޢ ލާންކޮށް 

ަބންދ    އ ރައިގައި  ސެކިއ ރިޓީ  ކ ރެވިފައިވާ  ޚާއްޞަ  ަބންދ ކ ރ މަށް  ވޯޓ ކަރ ދާސް 

 ކ ރަންވާނެއެވެ. 

އަންނަނިވި ،  މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތ ގެމަތިން ސެކިއ ރިޓީ އ ރަ ބަންދ ކ ރ މަށްފަހ މި   )ށ(   

ތަކެތި އެކަމަށް ޚާއްޞަކ ރެވިފައިވާ ސެކިއ ރިޓީ އ ރައިގައި ބަންދ ކ ރ މަށްފަހ  އެތަކެތި  

 ލަސްނ ކޮށް މާލޭގައި ހ ންނަ ވޯޓާެބހޭ މައި މަރ ކަޒަށް ފޮނ ވަންވާނެއެވެ. 

 ކ ރި ތަކެތި. ވޯޓ ނެގ މ ގައި ޭބނ ން .1

 ާބކީހ ރި ވޯޓ ކަރ ދާހާއި އެ ކަރ ދާހ ގެ ކައ ންޓަރ ފޮއިލް.  .2

 ވޯޓ  ގ ނާފައިވާ ވޯޓ ކަރ ދާސް.  .3

 ވޯޓ ލ މަށް ޭބނ ންކ ރި ވޯޓ ލާ ކަރ ދާހ ގެ ކައ ންޓަރ ފޮއިލް.  .4

 ހަލާކ ވެފައިވާ ވޯޓ ކަރ ދާސް ހ ރިނަމަ އެ ކަރ ދާސް.   .5
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 ވަގ ތީ ނަތީޖާ ޝީޓްތައް.   .6

މަރ ކަޒަށް   )ނ(    މައި  ވޯޓާެބހޭ  ހ ންނަ  މާލޭގައި  ތަކެތި  ވޯޓާެބހޭ  މަރ ކަޒ ތަކ ން  ވޯޓ ލާ 

މަދ ވެގެން    ނީފޮނ ވާ ކަނޑައަޅާ  ކޮމިޝަނ ން  )ތިން    3އިލެކްޝަންސް  މީހ ންގެ 

 މީހ ންގެ( ޙަވާލ ގައެވެ. 

ހ ންގެ  ވޯޓާެބހޭ ތަކެއްޗާއެކ  ފޮނ ވާ ލިޔ މ ގައި މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބ ނެފައިވާ މީ )ރ(  

ނަމާއި އެޑްރެސް، އަދި ކާކ ކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔ މ ގެ  ނަންަބރާއި އަދާކ ރާ  

 ވަޒީފާ ަބޔާންކ ރަންވާނެއެވެ. 

އިތ ރ ން )ބ(    ތަކެތީގެ  ވޯޓާެބހޭ  ބ ނެފައިވާ  ގައި  )ށ(  މާއްދާގެ  މިވާތަކެތި  ،  މި  ތިރީގައި 

 އެވެ.  މާލޭގައި ހ ންނަ ވޯޓާެބހޭ މައި މަރ ކަޒަށް ފޮނ ވަންވާނެ

 ވޯޓާެބހޭ ތަކެއްޗާ ޙަވާލ ކޮށް ފޮނ ވާ މީހ ންނާ އެތަކެތި ޙަވާލ ކ ރިކަމ ގެ ލިޔ ން.  .1   

 ވޯޓ ދިން މީހ ންގެ ލިސްޓް )އަންހެން ފިރިހެން ވަކިން  އެނގޭގޮތަށް(.  .2

 .  ޓ ވަނަ މާއްދާގައި ބ ނެފައިވާ ކަންހިނގާދިޔަ  ގޮތ ގެ ރިޕޯ 58މި ޤާނޫނ ގެ  .3

ދާއިރާތަކ ެގ  އިންތިޚާބީ  
 ަވގ ތީ ަނތީޖާ  އިޢ ލާންކ ރ ން 

ޤާނޫނ ގެ   .60 މި  އިޢ ލާންކ ރ މަށްފަހ   ސާފ ކޮށް  ނަތީޖާ  ވޯޓ ގެ  މަރ ކަޒ ތަކ ން  ވަނަ   57ވޯޓ ލާ 

މަރ ކަޒަށް   މައި  ވޯޓާެބހޭ   ހ ންނަ  މާލޭގައި  ނަތީޖާ  އެ  ގޮތ ގެމަތިން  ގައިވާ  )ށ(  މާއްދާގެ 

ވޯ ކޮމިޝަނ ން  އިލެކްޝަންސް  އެ  ފޮނ ވ މ ން،  އާއި  ނަތީޖާ  ވަގ ތީ  މަރ ކަޒ ތަކ ގެ  ޓ ލާ 

ޢާންމ ކޮށް  ނަތީޖާ  ވަގ ތީ  ދާއިރާތަކ ގެ  އިންތިޚާީބ  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  ނަތީޖާތަކ ގެ 

 އިޢ ލާންކ ރަންވާނެއެވެ.  

ރަސްމީ ނަތީޖާ ެގޒެޓްަގއި  
 ޝާއިޢ ކ ރ ން 

ާބއްވާ ދ ވަހ ން ފެށިގެން  އެ އިންތިޚާެބއްގެ އެންމެހައި ނަތީޖާ   .61 ސާފ ކ ރ މަށްފަހ ،  ވޯޓ ލ ން 

ނަތީޖާ   7ގިނަވެގެން   ރަސްމީ  އިންތިޚާެބއްގެ  އެ  ތެރޭގައި  )ހަތްދ ވަހ ގެ(  ދ ވަހ ގެ 

އިޢ ލާންކޮ ޢާންމ ކޮށް  ކޮމިޝަނ ން  ގެޒެޓްގައި  އިލެކްޝަންސް  ސަރ ކާރ ގެ  ށް 

ކ ރަންވާނެއެވެ. އަދި އެ އިންތިޚާެބއްގައި އިންތިޚާބ ވި ފަރާތްތައްވެސް  އެ އިޢ ލާންގައި  ޝާއިޢ 

 ހާމަކ ރަންވާނެއެވެ. 
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 އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކ ވާ  

ިނޒާމް   ބެލޭނެޝަކ ާވ 
 ޤާއިމްކ ރ ން  

ކަމަކާ   )ހ(  .62 އެއްވެސް  ގ ޅޭ  އިންތިޚާަބކާ  އެ  ހިނގަމ ންދާއިރ ،  ގ ޅިގެން އިންތިޚާެބއް 

ގަވާއިދ ގައިވާ  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ގެ  މި  ފަރާތްތަކަށް  ބޭނ ންވާ  ހ ށަހަޅަން  ޝަކ ވާ 

ގޮތ ގެމަތިން ފަސޭހައިން އެ ޝަކ ވާ ހ ށަހެޅޭނެ އަދި އެ ޝަކ ވާތައް އަވަހަށް ަބލައި  

 ޝަނ ން ޤާއިމްކ ރަންޖެހޭނެއެވެ.ފިޔަވަޅ އެޅޭނެ ނިޒާމެއް އިލެކްޝަންސް ކޮމި

   ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައ މ ގެ ޤާނޫނ ( 1)އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( އަްށ  2008/11 )ޤާނޫނ  ނަންބަރ 

ޤާނޫނ ގެ   )ށ(    މި  ތެރޭގައި،  ާބވަތ ގެ ޝަކ ވާގެ  ަބޔާންކ ރާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ   74މި 

ޤާނޫނ ގެ   މި  މާއްދާއާއި  ކ ށަކާގ ޅޭ   75ވަނަ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ކ ރަން  ނ ވަތަ  ކ ރާކަމ ގެ  ކ ށެއް  އެއިން  އެގޮތ ން،  ހިމެނެއެވެ.  ޝަކ ވާވެސް 

ހ ށަހެޅ މ ގެ   ކޮމިޝަނަށް  އިލެކްޝަންސް  ޝަކ ވާ  ކޮށްފިކަމ ގެ  ނ ވަތަ  އ ޅޭކަމ ގެ 

ޤާނޫނ ގެ   މި  މާއްދާ 63ޙައްޤ ،  ޙައްޤ  ވަނަ  ހ ށަހެޅ މ ގެ  ބ ނެފައިވާ ޝަކ ވާ  ގައި 

 .ލިިބގެންވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ލިިބގެންވެއެވެ

 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައ މ ގެ ޤާނޫނ (  1)އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( އަްށ  2008/11)ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

މާއްދާގެ   )ނ(    އިލެކްޝަންސް  ( ށ)މި  ގޮތ ގެމަތިން  ހ ށަހަޅާ ގައިވާ  ކޮމިޝަނަށް 

އެޅ މ ގެ   ފިޔަވަޅ   ގޮތ ގެމަތިން  ޤާނޫނ ގައިވާ  ތަޙްޤީޤ ކޮށް  ފ ރިހަމައަށް  ޝަކ ވާއެއް 

ލިިބގެންވެއެވެ ކޮމިޝަނަށް  އިލެކްޝަންސް  ތަޙްޤީޤ ކ ރ މ ގައި،  . ާބރ   މިގޮތ ން 

ތަޙްޤީޤ ކ ރ މަށް  ނ ވަތަ  މެދ ވެރިކޮށް  ިބއ ރޯތައް  ކޮމްޕްލެއިންޓްސް  އިލެކްޝަންސް 

އިލެކްޝަންސް އެކ  ާބރ   ކަނޑައެޅ މ ގެ  ތަޙްޤީޤ ކ ރ މަށް  ކޮމިޓީއަކ ން  ލަވާލެވޭ 

 .ކޮމިޝަނަށް ލިިބގެންވެއެވެ

 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައ މ ގެ ޤާނޫނ (  1)އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( އަްށ  2008/11)ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

ދަށ ން   )ރ(   ގެ  )ނ(  މާއްދާގެ  މި  މައްސަލައެއް  ހ ށަހެޅޭ  ކޮމިޝަނަށް  އިލެކްޝަންސް 

ކޮމިޝަނ ން  އެ  އެހީތެރިކަމަށް  އިދާރާއެއްގެ  އެއްވެސް  ދައ ލަތ ގެ  ތަޙްޤީޤ ކ ރ މ ގައި 
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ފޯރ ކޮށްދޭންވާނެއެވެ.   އަވަހަކަށް  ވީއެންމެ  އެހީތެރިކަން  އެފަދަ  ޙާލަތެއްގައި  އެދިއްޖެ 

މައްސަލަ ތަޙްޤީޤ ކ ރ މާއި، ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ މީހ ން ނ ވަތަ ހެކިން  ،  މިގޮތ ން ޚާއްޞަކޮށް

ތަޙްލީލްކ ރ ންފަދަ  ފޮރެންސިކް  ފާސްކ ރ މާއި،  ަބލައި  ތަންތަން  ޙާޟިރ ކ ރ މާއި، 

ޙާލަތެއްގައި   އެދިއްޖެ  ކޮމިޝަނ ން  އިލެކްޝަންސް  އިދާރާތަކ ން  އެފަދަ  ކަންކަމ ގައި 

 ށް ފޯރ ކޮށްދޭންވާނެއެވެ. އެފަދަ އެހީތެރިކަން ވީއެންމެ އަވަހަކަ

 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައ މ ގެ ޤާނޫނ (  1)އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( އަްށ  2008/11)ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

ޝަކ ާވ ހ ށަހެޅ މ ެގ ޙައްޤ   
 ލިބިެގްނާވ ފަރާތްތައް 

ޤާނޫނ ގެ   .63 ޝަކ ވާ    62މި  ގ ޅޭ  އިންތިޚާާބ  ދަށ ން  މާއްދާގެ  ޙައްޤ   ވަނަ  ހ ށަހެޅ މ ގެ 

 ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  އަންނަނިވި

 އިންތިޚާބ ގައި ވޯޓ  ލ މ ގެ ޙައްޤ  ލިިބފައިވާ ކޮންމެ މީހެއް.  )ހ(   

 އިންތިޚާބ ގައި ވާދަކ ރާ ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓެއް.  )ށ(   

 ސިޔާސީ ޕާޓީތައް. )ނ(   

އިންތިޚާބ ގެ   )ރ(   ހ އްދަދީފައިވާ  ކޮމިޝަނ ން  އިލެކްޝަންސް  ދަށ ން  ޤާނޫނ ގެ  މި 

 އޮްބޒާވަރ ންނާއި އިންތިޚާބ  މޮނިޓަރ ކ ރާ މީހ ން. 

 އިންތިޚާާބެބހޭ ކަންކަން ހިންގައި ބަލަހައްޓަން ތިޭބ މީހ ން.   )ބ(   

ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދާއި ނ ވަތަ އެ އިންތިޚާަބކާެބހޭ  މި ޤާނޫނާއި ނ ވަތަ މި ޤާނޫނ ގެ   )ހ(  .64 މައްސަލަ ހ ށަހެޅ ން  

ޚާއްޞަ ޤާނޫނާއި ނ ވަތަ އެ ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ކަމެއް  

ވަނަ   62އެއްވެސް ފަރާތަކ ން ކޮށްފިނަމަ، ނ ވަތަ އިންތިޚާާބ ގ ޅިގެން މި ޤާނޫނ ގެ  

ހ  ކޮމިޝަނަށް  އިލެކްޝަންސް  ދަށ ން  އެ  ހެށަމާއްދާގެ  ގ ޅިގެން  ޝަކ ވާއަކާ  ޅި 

އިންތިޚާބ ގެ   ނ ވަތަ  ހިތްހަމަނ ޖެހޭނަމަ،  ނިންމ މަކާމެދ   ނިންމި  ކޮމިޝަނ ން 

އެދި  ނިންމައިދިނ ން  ގޮތެއް  މައްސަލައަކާމެދ   އެ  ހިތްހަމަނ ޖެހޭނަމަ،  ނަތީޖާއާމެދ  

 އެފަރާތަކ ން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ.  
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ހ ށަހެޅ މ ގެ ޙައްޤ   މި   )ށ(    މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށ ން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބ ނެފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ލިިބގެންވެއެވެ.   63މި ޤާނޫނ ގެ  

މައްސަލައެއް  ހައިކޯޓަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދަށ ން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި  އެގޮތ ން، 

ސަަބާބއި ނަތީޖާ   ،ހ ށަހަޅާނަމަ  ރަސްމީ  އިންތިޚާެބއްގެ  އެ  ހެއްކާއެކ   ތަފްޞީލާއި 

)ސާދަ( ދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް އެ   14އިޢ ލާންކ ރާތާ ގިނަވެގެން 

 މައްސަލައެއް ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 މ ގެ ޤާނޫނ ( ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައ  1)އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( އަްށ  2008/11)ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މި ޤާނޫނާ ނ ވަތަ އިންތިޚާާބެބހޭ   )ނ(   

ޙާލަތ ގައި،  ކ ރާ  ކ ށެއް  ޖިނާއީ  ފަރާތަކ ން  އެއްވެސް  ޚިލާފަށް  ޤާނޫނަކާ  ޚާއްޞަ 

ާބރ    އ ފ ލ މ ގެ  ދަޢ ވާ  ޖިނާއީ  ކ ށެއްގެ  އެ  ގޮތ ގެމަތިން  ލިބިގެންވަނީ  ޤާނޫނ ގައިވާ 

 ޕްރޮސިކިއ ޓަރ ޖެނެރަލަށެވެ.

 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައ މ ގެ ޤާނޫނ (  1)އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( އަްށ  2008/11)ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

އެންޓި  )ރ(   ޤާނޫނ ގައި  ކަމަށް -މި  ތަޙްޤީޤ ކ ރަންޖެހޭ  ކޮމިޝަނ ން  ކޮރަޕްޝަން 

ފިޔަވައި، މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ަބޔާންކ ރާ ޖިނާއީ ކ ށެއްގެ ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކ ށްކ ށް 

ކޮމިޝަނަށް  އިލެކްޝަންސް  ކަމަށް  ހ ށަހަޅަންޖެހޭ  ޝަރީޢަތަށް  މައްސަލަ 

ހ ށަހެޅ މަށްޓަކައި   ޝަރީޢަތަށް  ތަޙްޤީޤ ކޮށް  މައްސަލައެއް  އެ  ފެނިއްޖެނަމަ، 

 ޕްރޮސިކިއ ޓަރ ޖެނެރަލަށް ފޮނ ވަންވާނެއެވެ. 

 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައ މ ގެ ޤާނޫނ (  1)އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( އަްށ  2008/11ނަންބަރ  )ޤާނޫނ  

މި ޤާނޫނ ގައިވާ ގޮތ ގެމަތިން އިޢ ލާންކޮށްފައިވަނިކޮށް،  އިންތިޚާެބއްގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ   )ހ(  .65 އިންތިޚާބ  ބާޠިލ ކ ރ ން  

ޤާނޫނ ގެ   މާއްދާގައި    64މި  ހ ށަވަނަ  ޝަރީޢަތަށް  ގޮތ ގެމަތިން  ޅާ ޙަބ ނެފައިވާ 

މައްސަލައެއްގައި ތިރީގައިމިވާ ސަަބބ ތަކ ގެ ތެރެއިން ސަަބެބއް މެދ ވެރިވެގެން، ވޯޓ ލާ  

ފޯރާފައިވާކަމަށް   އަސަރެއް  އެކަށީގެންނ ވާ  ނަތީޖާއަށް   އިންތިޚާބ ގެ  ސަރަޙައްދެއްގެ 

އިންރީޝަ ސަަބބ ން  އެކަމ ގެ  އަދި  ސާބިތ ވެ،  ަބދަލ   ޢަތަށް  ނަތީޖާއަށް  ތިޚާބ ގެ 



 

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން                                                               އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ  48

 
 

އިންތިޚާބ   އެސަރަހައްދެއްގެ  ކަނޑައަޅައިފިނަމަ،  ޝަރީޢަތ ން  އަތ ވެދާނެކަމަށް 

 ބާޠިލ ކޮށް، އަލ ން އިންތިޚާބ  ާބއްވަންވާނެއެވެ. 

 އިންތިޚާބ ގެ ތެރޭގައި އެކަށީގެންނ ވާ ނ ފޫޒެއް ފޯރ ވ ން.  .1   

ޙައްޤެއް .2 ަބޔަކަށް   ގެއިންތިޚާީބ  ވަކި  ނ ވަތަ  މީހަކަށް  ވަކި  ފައިދާ، 

 ލެންބ މަށްޓަކައި ރިޝްވަތ ދިނ ން. 

އެ   .3 ނ ވަތަ  ގަވާއިދާއި  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ގެ  މި  ނ ވަތަ  ޤާނޫނާއި  މި 

ގަވާއިދާ    ަބކާެބހޭއިންތިޚާ ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ގެ  އެ  ނ ވަތަ  ޤާނޫނާއި  ޚާއްޞަ 

 ޚިލާފަށް ޢަމަލ ކ ރ ން.

ޅާ މައްސަލައަކާމެދ ، އެ  ހަވަނަ މާއްދާގެ ދަށ ން ހައިކޯޓަށް ހ ށަ   64މި ޤާނޫނ ގެ   )ށ(   

ގިނަވެގެން   އިޢ ލާންކ ރާތާ  ނަތީޖާ  ރަސްމީ  ދ ވަހ ގެ   30އިންތިޚާެބއްގެ  )ތިރީސް( 

 ތެރޭގައި ހައިކޯޓ ން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. 

ކެންޑިޑޭޓް އަދި ރަސްމީ 
 އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓ ެގ ޒިންމާ  

ކެންޑިޑޭޓެއްގެ   .66 އެކަންކަމާ ކޮންމެ  ބަލަހައްޓައި،  ކަންކަން  އެންމެހައި  މާލީ  އިންތިޚާާބގ ޅޭ 

ގ ޅޭގޮތ ން މި ޤާނޫނ ގައިވާ ގޮތ ގެމަތިން ރިޕޯޓ ކ ރ މަކީ މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން އެ ކެންޑިޑޭޓަށާއި  

 .އަދި އެ ކެންޑިޑޭޓްގެ ރަސްމީ އިންތިޚާީބ އޭޖެންޓ ގެ މައްޗަށް ލާޒިމ ކަމެކެވެ

 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައ މ ގެ ޤާނޫނ (  1)އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( އަްށ  2008/11)ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

 ފައިސާ އާއި މާލީ ކަންކަން 

އިންތިޚާބަށް ޚާއްސަ ބޭންކް  
 އެކައ ންޓް  

އެކަމަށް  )ހ(  .67 ކ ރ މަށްޓަކައި  ޚަރަދ ތައް  އެންމެހައި  އިންތިޚާާބގ ޅޭ  ކެންޑިޑޭޓެއްގެ  ކޮންމެ 

ކެންޑިޑޭޓެއްގެ  ކޮންމެ  ޭބންކެއްގައި  ހިންގާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އެކައ ންޓެއް  ޚާއްސަކ ރާ 

 ނަމ ގައި ހ ޅ ވަންވާނެއެވެ. 

ހައި ޚަރަދެއް ކ ރަންވާނީ މި ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކ ވެސް އިންތިޚާާބ ގ ޅިގެން ކ ރާ އެންމެ )ށ(   

ކެންޑިޑޭޓަކަށް  އެމާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ އެކައ ންޓް މެދ ވެރިކޮށެވެ. އަދި  

އެ   ޖަމާކ ރަންވާނީ  އެހީވެސް  ފައިސާގެ  އެންމެހައި  ލިޭބ  ގ ޅިގެން  އިންތިޚާާބ  އެ 
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 އެކައ ންޓަށެވެ.  

ކެންޑިޑޭޓަށް ލިބޭ އެހީއާއި  
ފައިސާ ބަލައިަގތ މާއި،  

 ރަދ ކ ރ ން  ޚަ

އިންތިޚާާބ ގ ޅިގެން ކެންޑިޑޭޓަކަށް ލިޭބ މާލީ އެހީ ަބލައިގަންނަންވާނީ ހަމައެކަނި އެ  )ހ(  .68

 ކެންޑިޑޭޓަކ  ނ ވަތަ ކެންޑިޑޭޓ ގެ ރަސްމީ އިންތިޚާީބ އޭޖެންޓެވެ.

ދައްކައި  )ށ(    ފައިސާ  ޚަރަދ ތަކަށް  އެންމެހައި  ކ ރާ  ކެންޑިޑޭޓަކ   ގ ޅިގެން  އިންތިޚާާބ 

ނ ވަތަ އަގ  ދައްކައި ނ ވަތަ ޚަރަދ ކ ރާނީ އެ ކެންޑިޑޭޓަކ  ނ ވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކ ގެ  

 ރަސްމީ އިންތިޚާީބ އޭޖެންޓެވެ. 

ކާއި، މާލީ ހިސާބ ތައް މި  އިންތިޚާާބ ގ ޅޭގޮތ ން ތިރީގައިވާ ރެކޯޑ ތަކާއި ލިޔެކިޔ ންތަ )ނ(   

ގޮތ ގެމަތިން   ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދ ގައި  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ގެ  މި  ޤާނޫނާއި 

އޭޖެންޓ ގެ   އިންތިޚާީބ  ރަސްމީ  ކެންޑިޑޭޓްގެ  އެ  އަދި  ކެންޑިޑޭޓަށާއި  ބެލެހެއްޓ މަކީ 

 މައްޗަށް ލާޒިމ ކަމެކެވެ.

ން ޚަރަދ ކ ރާ ފައިސާގެ ކެންޑިޑޭޓްގެ އަމިއްލަ ފައިސާއިން އިންތިޚާާބ ގ ޅިގެ .1

 ތަފްޞީލ . 

ގ ޅިގެން   .2 އިންތިޚާާބ  ތަކެތިން  އަމިއްލަ  ކެންޑިޑޭޓްގެ  ފިޔަވައި  ފައިސާ 

 ބޭނ ންކ ރާ ތަކެތީގެ ތަފްޞީލ . 

ނ ވަތަ   .3 ޕާޓީން  ސިޔާސީ  ނިސްަބތްވާ  ކެންޑިޑޭޓަކ   އެ  ގ ޅިގެން  އިންތިޚާާބ 

އެނޫންވެ  އެހީއާއި  މާލީ  އެންމެހައި  ލިޭބ  ފަރާތަކ ން  ތަކެތީގެ ތިންވަނަ  ސް 

 ތަފްޞީލ . 

 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައ މ ގެ ޤާނޫނ (  1)އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( އަްށ  2008/11)ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

ކޮމިޝަނ ން  )ރ(   އެ  ގ ޅިގެން  މައްސަލައަކާ  ަބލަމ ންދާ  ކޮމިޝަނ ން  އިލެކްޝަންސް 

ަބލަމ ންދާ   ކޯޓަކ ން  ނ ވަތަ  ހިނދަކ ،  ކަނޑައަޅާފައިނ ވާހާ  ގޮތަކަށް  އެހެން 

މި  ހިނދަކ ،  ކަނޑައަޅާފައިނ ވާހާ  ގޮތަކަށް  އެހެން  ކޯޓަކ ން  ގ ޅިގެން  މައްސަލައަކާ 

ޖެހޭ ލިޔެކިޔ ންތައް އެ އިންތިޚާެބއްގެ ރަސްމީ  މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށ ން ބަލަހައްޓަން
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ފެށިގެން   ދ ވަހ ން  އިޢ ލާންކ ރާ  މ އްދަތަށް   6ނަތީޖާ  މަސްދ ވަހ ގެ  )ހައެއް( 

 ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައ މ ގެ ޤާނޫނ (  1)އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( އަްށ  2008/11ޤާނޫނ  ނަންބަރ  )

މާއްދާގެ )ރ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ މ އްދަތ ގެ ތެރޭގައި، މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ  މި   )ބ(   

ކޮމިޝަނ ން  އިލެކްޝަންސް  ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް  ލިޔެކިޔ ންތައް  ބަލަހައްޓަންޖެހޭ  ދަށ ން 

ރަސްމީ   ކެންޑިޑޭޓްގެ  އެ  އަދި  ކެންޑިޑޭޓަށާއި  ކ ރ މަކީ  އެކަން  އަންގައިފިނަމަ، 

 ޗަށް ލާޒިމ ކަމެކެވެ.އިންތިޚާީބ އޭޖެންޓ ގެ މައް

 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައ މ ގެ ޤާނޫނ (  1)އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( އަްށ  2008/11ޤާނޫނ  ނަންބަރ  )

އިންތިޚާބާ ގ ޅިެގން ކ ރާ  
ޚަރަދ ތަކ ެގ އެންމެ މަތީ 

 ޢަދަދ  

ކެންޑިޑޭޓަކ  ކ ރިމަތިލާފައިވާ އިންތިޚާބީ އިންތިޚާާބ ގ ޅިގެން ކެންޑިޑޭޓަކ  ޚަރަދ ކ ރަންވާނީ، އެ   .69

)ދެހާސް( ރ ފިޔާގެ   2,000.00ދާއިރާއެއްގައި ވޯޓ ދިނ މ ގެ ޙައްޤ  ލިިބގެންވާ ކޮންމެ މީހަކަށް  

 މަގ ން ހިސާބ ކ ރ މ ން ނ ކ ންނަ ފައިސާގެ ޢަދަދަށްވ ރެ އިތ ރ ނ ވާނެ ޢަދަދަކަށެވެ. 

 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައ މ ގެ ޤާނޫނ (  1ންމ  ޤާނޫނ ( އަްށ )އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާ 2008/11ޤާނޫނ  ނަންބަރ  )

ބައެއް ފަރާތްތަކ ން ދޭ އެހީ  
 ޤަބޫލ ނ ކ ރ ން  

ގ ޅިގެން ކެންޑިޑޭޓަކ  ޚަރަދ ކ ރ މަށްޓަކައި ނ ވަތަ ބޭނ ންކ ރ މަށްޓަކައި އަންނަނިވި   ާބއިންތިޚާ .70

ކެންޑިޑޭޓެއްގެ   އެ  ނ ވަތަ  ކެންޑިޑޭޓަކ   އެއްވެސް  ތަކެތި،  ނ ވަތަ  ފައިސާ  ދޭ  ފަރާތްތަކ ން 

 ފަރާތ ން އެހެން މީހަކ ވިޔަސް ބޭނ ންކޮށްގެން ނ ވާނެއެވެ. 

ިބދޭސީންނާއި، ިބދޭސީ ފަރާތްތަކާއި، ިބދޭސީ އިދާރާތަކ ން އެހީގެ ގޮތ ގައި ދޭ ފައިސާ   )ހ(   

 ނ ވަތަ ތަކެތި.  

ިބދޭސީ ސަރ ކާރަކ ން ނ ވަތަ ިބދޭސީ ޖަމާޢަތަކ ން އެހީގެ ގޮތ ގައި ދޭ ފައިސާ ނ ވަތަ  )ށ(   

 ތަކެތި. 

  ނ ވަތަ ތަކެތި. ަބއިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތްތަކ ން އެހީގެ ގޮތ ގައި ދޭ ފައިސާ )ނ(   

 ޭބނ ން ނ ވާ ފަރާތަކ ން އެހީގެ ގޮތ ގައި ދޭ ފައިސާ ނ ވަތަ ތަކެތި.  މަށްނަންހާމަކ ރަ )ރ(  
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ދައ ލަތ ގެ   )ބ(    ފިޔަވައި،  ފައިސާ  ދޭ  ދައ ލަތ ން  ޕާޓީތަކަށް  ސިޔާސީ  ގޮތ ން  ޤާނޫނީ 

 އިދާރާއަކ ން އެހީގެ ގޮތ ގައި ދޭ ފައިސާ ނ ވަތަ ތަކެތި. 

ޙިއްޞާއެއް ހިމެނިގެންވާ އެއްވެސް ކ ންފ ންޏަކ ން ނ ވަތަ ތަނަކ ން ދޭ    ގެސަރ ކާރ  )ޅ(  

 ފައިސާ ނ ވަތަ ތަކެތި. 

ހޯދ މަށް ނ ފޫޒ   ފައިސާ 
 ނ ފޯރ ވ ން 

ބޭނ ންކ ރ މަށްޓަކައި   )ހ(  .71 ނ ވަތަ  ޚަރަދ ކ ރ މަށްޓަކައި  ކެންޑިޑޭޓަކ   ގ ޅިގެން  އިންތިޚާާބ 

ކެންޑިޑޭޓެއްގެ  އެ  ނ ވަތަ  ކެންޑިޑޭޓަކ   އެ  ހޯދ މަށްޓަކައި،  ތަކެތި  ނ ވަތަ  ފައިސާ 

އެއްވެސް  ފަރާތަކަށް  ނ ވަތަ  މީހަކަށް  އެއްވެސް  މަސައްކަތްތަކ ގައި،  ކ ރާ  ފަރާތ ން 

ާބރެއް ނ ވަތަ   ާބވަތެއްގެ  ފޮރ ވައިގެން،  ނ ފޫޒެއް  ނ ވަތަ  ޭބނ ންކޮށްގެން 

 ިބރެއްދައްކައިގެން ނ ވާނެއެވެ.  

ޭބނ ންކ ރ މަށްޓަކައި،   )ށ(    ނ ވަތަ  ޚަރަދ ކ ރ މަށްޓަކައި  ކެންޑިޑޭޓަކ   ގ ޅިގެން  އިންތިޚާާބ 

ކެންޑިޑޭޓެއްގެ  އެ  ނ ވަތަ  ކެންޑިޑޭޓަކ   އެ  ހޯދ މަށްޓަކައި،  ތަކެތި  ނ ވަތަ  ފައިސާ 

އިމްތިޔާޒ ތަކެއް  ފަރާ ޚާއްސަ  ވަކިމީހަކަށް  މަސައްކަތްތަކ ގައި،  ކ ރާ  ތ ން 

ހ ށަހެޅ މެއް  ހޯދައިދޭނެކަމ ގެ  ފައިދާތަކެއް  ޒާތީ  ނ ވަތަ  ހޯދައިދޭނެކަމ ގެ، 

 ހ ށަހަޅައިގެންނ ވާނެއެވެ. 

އަމިއްލަ ފަރ ދ ންނާއި ޤާނޫނީ  
 ޝަޚްޞ ން ދޭ އެހީ  

އިންތިޚާާބ ގ ޅިގެން ކެންޑިޑޭޓަކ  ޚަރަދ ކ ރ މަށްޓަކައި ނ ވަތަ ބޭނ ންކ ރ މަށްޓަކައި މި  )ހ(  .72

އަމިއްލަ   70ޤާނޫނ ގެ   ފިޔަވައި  ފަރާތްތައް  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

އެއްގޮތްވާ  ޤާނޫނާ  މި  ފަރާތ ން  ޝަޚްޞ ތަކ ގެ  ޤާނޫނީ  އަތ ންނާއި  ފަރ ދ ންގެ 

ކެންޑި ކޮންމެ  އަދި  ގޮތ ގެމަތިން  ހޯދިދާނެއެވެ.  ތަކެތި  ނ ވަތަ  ފައިސާ  ޑޭޓަކަށްވެސް 

ފަރާތަކ ން   އެއިން  މަތިން  ތަކެތި  މިގޮތ ގެ  ނ ވަތަ  ފައިސާ  ދަރަންޏަށްވެސް 

 ހޯދިދާނެއެވެ. 

އިންތިޚާާބ ގ ޅިގެން ކެންޑިޑޭޓަކ  ޚަރަދ ކ ރ މަށްޓަކައި ނ ވަތަ ބޭނ ންކ ރ މަށްޓަކައި ވަކި  )ށ(   

ޤާ މި  ފައިސާ،  ޢަދަދ ގެ   69ނޫނ ގެ  ފަރ ދަކ ދޭ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ނ ވާނެއެވެ.    %0.5 އިތ ރ ވެގެން  އަށްވ ރެ  އިންސައްތަ(  ފަހެއް  ޕޮއިންޓް  )ސ މެއް 
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އަދި އިންތިޚާާބ ގ ޅިގެން ކެންޑިޑޭޓަކ  ޚަރަދ ކ ރ މަށްޓަކައި ނ ވަތަ ބޭނ ންކ ރ މަށްޓަކައި  

ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ   69ޤާނޫނީ ޝަޚްޞަކ  ދޭ ފައިސާ، މި ޤާނޫނ ގެ  

 )ދޭއް އިންސައްތަ( އަށްވ ރެ އިތ ރ ވެގެން ނ ވާނެއެވެ.  2ޢަދަދ ގެ %

ލިބ ނ   )ނ(     ފައިސާ  އެންމެހައި  ލިޭބ  ގޮތ ގެމަތިން  ގައިވާ  )ށ(  އާއި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

ރަސްމީ   ކެންޑިޑޭޓެއްގެ  އެ  ރެކޯޑ ތައް  ޢަދަދ ގެ  ލިބ ނ   ލިބ ނ ގޮތާއި  ފަރާތާއި، 

 އިންތިޚާީބ އޭޖެންޓް ަބލަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

ވަތަ ބޭނ ންކ ރ މަށްޓަކައި މި އިންތިޚާާބ ގ ޅިގެން ކެންޑިޑޭޓަކ  ޚަރަދ ކ ރ މަށްޓަކައި ނ  )ރ(  

އެއްޗެއް ދިން ފަރާތް  ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން އެއްވެސް ފަރާތަކ ން ދޭ ފައިސާއެއް ނ ވަތަ 

 ސިއްރ ކޮށްގެން ނ ވަތަ އޮޅ ވާލައިގެން ނ ވާނެއެވެ.  

އިންތިޚާބާގ ޅޭ މާލީ 
ކަންކަމާބެހޭ މަޢ ލޫމާތ   

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް  
 ހ ށަހެޅ ން  

ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އިންތިޚާާބގ ޅޭ މާލީ ކަންކަމާ ބެހޭގޮތ ން އަންނަނިވި މަޢ ލޫމާތާއި   )ހ(  .73

 21ތަކެތި ހިމެނޭ މާލީ ަބޔާނެއް ތައްޔާރ ކޮށް، އިންތިޚާެބއް ާބއްވާ ތާރީޚ ން ފެށިގެން  

ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ކޮމިޝަނަށް  އިލެކްޝަންސް  ތެރޭގައި  ދ ވަހ ގެ  )އެކާވީސް( 

ހ ށަހަ އިދާރާއެއްގައި މިގޮތ ން  ކަމާެބހޭ  ދައ ލަތ ގެ  ަބޔާނަކީ  މާލީ  ޅާ 

 ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރަކ  އޮޑިޓ ކޮށްފައިވާ މާލީ ަބޔާނަކަށްވާންވާނެއެވެ.   

ކޮށްފައިވާ  .1 ކެންޑިޑޭޓް  ގ ޅިގެން  އިންތިޚާާބ  ހިމެނޭގޮތ ން،  މ ދާ  ފައިސާއާއި 

 ޚަރަދ ތަކ ގެ ތަފްޞީލ .

ަބޔާންކޮށްފައިވާ މަޢ ލޫމާތ  ހިމެނޭ ވަނަ މާއްދާގެ   68މި ޤާނޫނ ގެ   .2 ގައި   )ނ( 

ޚަރަދ ތައް   ކޮށްފައިވާ  ހޯދ މަށްޓަކައި  ތާއީދ   ކެންޑިޑޭޓަށް  އިންތިޚާބ ގައި  ގޮތަށް، 

 ވަކިން އެނގޭގޮތަށް އެ ޚަރަދ ތަކ ގެ ތަފްޞީލ . 

 އިންތިޚާަބށް ޚަރަދ ކ ރ މަށްޓަކައި ފައިސާ ހޯދިގޮތ ގެ ތަފްޞީލ .   .3

ބޭނ ން   .4 ނ ވަތަ  ޚަރަދ ކ ރ މަށްޓަކައި  ކެންޑިޑޭޓަކ   ގ ޅިގެން  އިންތިޚާާބ 

ދިން   އެފަރާތްތަކ ން  ފަރާތްތަކާއި  ދިން  ތަކެތި  އާއި  ފައިސާ  ކ ރ މަށްޓަކައި 

 މިންވަރ ގެ ތަފްޞީލް.  
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ޤާނޫނ ގެ   .5 އެކައ ންޓ ން  67މި  ޭބންކް  ހ ޅ ވާފައިވާ  ދަށ ން  މާއްދާގެ  ވަނަ 

މ ޢާ އެންމެހައި  އެކައ ންޓްގެ ކޮށްފައިވާ  ޭބންކް  އަންގައިދޭ  މަލާތްތައް 

 . ސްޓޭޓްމަންޓް

 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައ މ ގެ ޤާނޫނ (  1)އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( އަްށ  2008/11)ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

މަޢ ލޫމާތާއި  )ށ(    ޞައްޙަ  ތަކެއްޗަކީ  މަޢ ލޫމާތަކާއި  ހ ށަހަޅާ  ދަށ ން  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

ރަސީދ ،   ފައިސާގެ  މަޢ ލޫމާތަކާގ ޅޭ  އެ  އަންގައިދިނ މައްޓަކައި  ކަމަށް  ތަކެތި 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  އިންވޮއިސް، ިބލް އަދި މިފަދަ އެންމެހައި ލިޔެކިޔ މާއި ތަކެތި  

 އި ތަކެއްޗާއެކ  ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޅާ މަޢ ލޫމާތާދަށ ން ހ ށަހަ

މި މާއްދާގެ )ހ( ދަށ ން ހ ށަހަޅާ މަޢ ލޫމާތާއި ތަކެއްޗަކީ ޞައްޙަ މަޢ ލޫމާތާއި ތަކެތި  )ނ(   

ކެންޑިޑޭޓ ގެ  އެ  ކެންޑިޑޭޓާއި  އިޤްރާރ ގައި  ތައްޔާރ ކޮށްފައިވާ  އެނގޭގޮތަށް  ކަމަށް 

ކޮމިޝަނަށް މި މާއްދާގެ )ހ(    ރަސްމީ އިންތިޚާީބ އޭޖެންޓް ސޮއިކޮށް އިލެކްޝަންސް

 ގެ ދަށ ން ހ ށަހަޅާ މަޢ ލޫމާތާއި ތަކެއްޗާއެކ  ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ބެލޭނެ   )ރ(   ޢާންމ ކޮށް  ތަކެތި  މަޢ ލޫމާތާއި  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

 ނިޒާމެއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ ން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.  

 އިންތިޚާބާބެހޭ ކ ށާއި އަދަބ  

ޤާނޫނ ގައި   )ހ(  .74 ކ ށާއި އަދަބ    މި  ވީނަމަވެސް،  ަބޔާންކޮށްފައި  ގޮތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނެއްގައި  އެހެން 

މި   އިސްކަންދޭންވާނީ  ކަނޑައެޅ މ ގައި  އަދަބ   ކ ށާއި  މައްޗަށް  ކ ށެއްގެ  ަބޔާންކ ރާ 

އިންތިޚާެބއްގައި، ތިރީގައިއެވާ ކަންކަމ ގެ ތެރެއިން ކަމެއް  ޤާނޫނަށެވެ. އަދި އެއްވެސް  

 ކ ރ މަކީ ނ ވަތަ ކ ރަން އ ޅ މަކީ ކ ށެކެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މ ވައްޒަފަކ  ނ ވަތަ އެ ކޮމިޝަނ ން ވޯޓ  ނެގ މ ގެ  .1

އިންތިޚާަބށް  މީހަކ ،  އެއްވެސް  ޙަވާލ ކޮށްފައިވާ  ހިންގ މާ  ކަންތައްތައް 

އެ ކ ރިމަތިލ މަށް   ނ ވަތަ  ނައްތާލ ން،  ލިޔ މެއް  ފޮނ ވާ  ފަރާތަކ ން  އެއްވެސް 
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އެ  ނ ވަތަ  ޢަމަލ ނ ކ ރ ން،  ގޮތަކަށް  ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ  ގަވާއިދ ން  ލިޔ މަކާމެދ  

 ލިޔ މަކާމެދ  އެއްވެސް ގޮތަކ ން އިހ މާލ ވ ން. 

އެއްވެސް   .2 ލިިބފައިނ ވާ  ހ އްދަ  ޤާނޫނީގޮތ ން  ނ ވަތަ  ވިއްކ ން،  ވޯޓ ކަރ ދާސް 

 ކަށް ވޯޓ ކަރ ދާސް ދޫކ ރ ން ނ ވަތަ ދިނ ން. ފަރާތަ

ބޭނ ންކ ރ މަށް   .3 އިންތިޚާބ ގައި  މެނ ވީ  ގޮތެއްގެމަތިން  ހ އްދަކ ރާ  ޤާނޫނ  

ނ ވަތަ   ފޮތެއް،  ވޯޓ ކަރ ދާސް  ނ ވަތަ  ޕެކެޓެއް  ވޯޓ ކަރ ދާސް  ތައްޔާރ ކޮށްފައިވާ 

އ ރައެ ސެކިއ ރިޓީ  ނ ވަތަ  ވޯޓ ފޮށްޓެއް  ހ ޅ ވައި،  އެއްޗެއް  އް މިނޫންވެސް 

އެއްޗެއް  މިއިން  ނ ވަތަ  ެބލ ން،  ނަގައި  ވޯޓ ކަރ ދާސް  އެއިން  ކަނޑައި، 

 ހަލާކ ކ ރ ން، ނ ވަތަ މިއިން އެއްޗަކަށް ގެއްލ ން ދިނ ން. 

ދޮގ   .4 އެނގިހ ރެ  ނެގ މ ގައި،  މަޢ ލޫމާތ   ލާޒިމ ކ ރާ  ބެލެހެއްޓ ން  ޤާނޫނީގޮތ ން 

 ނ ވަތަ ފ ރިހަމަނޫން މަޢ ލޫމާތ  ނެގ ން. 

ނ ވަތަ ޞައްޙަ ،  ގައި، ޞައްޙަ ވޯޓެއް ބާޠިލ  ވޯޓަކަށް ގ ނ ންއެނގިހ ރެ ޤަޞްދ  .5

ޞައްޙަ   ވޯޓެއް  ބާޠިލ   ޤަޞްދ ގައި،  ނ ވަތަ  ދޫކޮށްލ ން،  ނ ގ ނައި  ވޯޓެއް 

ވޯޓަކަށް ގ ނ ން، ނ ވަތަ ޤަޞްދ ގައި، އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ދީފައިވާ ވޯޓ  އަނެއް 

 ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ނަމ ގައި ގ ނ ން.

ޤާނޫނ ގެ   .6 ވޯޓ ފޮށި    53މި  ގޮތ ގެމަތިން  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ަބންދ ކ ރ މާ ޙަވާލ ވެހ ރި މީހަކ ، ޤަޞްދ ގައި ނ ވަތަ އޭނާގެ އިހ މާލ ން ވޯޓ ފޮށި 

ބަންދ ނ ކޮށް ހ ރ ން، ނ ވަތަ ވޯޓ ނަގަން ފެށ މާއި ވޯޓ ނަގާ ނިންމ މާ ދެމެދ ގައި، 

ކ  ވަގ ތ ގެ  ހަމަޖެހިފައިވާ  ވޯޓ ގ ނަން  ވޯޓ ތައް  ނ ވަތަ  ހ ޅ ވައި  ވޯޓ ފޮށި  ރިން 

 ަބލައި ހެދ ން، ނ ވަތަ ވޯޓ  ަބދަލ ކޮށް އ ނިއިތ ރ ކޮށް ހެދ ން. 

 ވަނަ މާއްދާގައި ބ ނެފައިވާގޮތާ ޚިލާފަށް ވޯޓ ނެގ ން ހ އްޓާލ ން.  52މި ޤާނޫނ ގެ  .7

ޤާނޫނ ގެ   .8 ޢަދަދަށްވ ރެ   72މި  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

 ނ ން ނ ވަތަ ަބލައިގަތ ން. އިތ ރަށް ފައިސާ ދި

ނ ވަތަ  .9 އ ފެއްދ ން  ވޯޓ ކަރ ދާސް  ހ އްދަނެތި  ކޮމިޝަންގެ  އިލެކްޝަންސް 
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ވޯޓ ކަރ ދާހ ގެ ގޮތ ގައި އިންތިޚާބ ގައި ބޭނ ންކ ރެވިދާނެ އެއާ އެއްފަދަ އެއްޗެއް  

 އ ފެއްދ ން.

ޤާނޫނ ގެ   .10 މި  ގ ޅިގެން  ަބޔާންކޮށްފައިވާ    69އިންތިޚާާބ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

 ދަށްވ ރެ އިތ ރަށް ޚަރަދ ކ ރ ން.ޢަދަ

އެއްވެސް އިންތިޚާީބ ޙައްޤެއްގެ ފައިދާ ވަކި ފަރާތަކަށް ލެންބ މަށްޓަކައި ނ ވަތަ  .11

އެއްޗެއް ޝ ކ ރެއްގެ   ޭބނ މެއް ކ ރީތީ އެއްވެސް  ވަކިގޮތަކަށް އެފަދަ ޙައްޤެއްގެ 

ވިޔަސް  ގޮތަކަށް  އެނޫން  ނ ވަތަ  ވިޔަސް  ގޮތ ން  ހަދިޔާއެއްގެ  ނ ވަތަ    ގޮތ ން 

ދިނ ން. އަދި މިފަދައިން އެއްވެސް އެއްޗެއް ދިނ މަކީ ރިޝްވަތ ދިނ ން ކަމ ގައި 

   ބެލެވޭނެއެވެ.

ނަތީޖާ  .12 ދާއިމީ  އިންތިޚާބ ގެ  ފެށިގެން  ތާރީޚ ން  އިޢ ލާންކ ރާ  އިންތިޚާަބށް 

ގ ޅިގެން   30އިޢ ލާންކ ރާތާ   އިންތިޚާާބ  ނިޔަލަށް،  ދ ވަހ ގެ  )ތިރީސް( 

ހޯދ މަށް ތާއީދ   އިންތިޚާީބ ކެންޑިޑޭޓަކ   ކެންޑިޑޭޓެއްގެ  އެހެން  ނ ވަތަ  ޓަކައި 

ނ ވަތަ  ފަރ ދަކަށް  ވަކި  ފޯރ ވ މަށްޓަކައި  އަސަރ   ނ ރަނގަޅ   ޙައްޤަކަށް 

ޖަމާޢަތަކަށް ނ ވަތަ ޢާންމ  ފައިދާއަށްޓަކައި އެއްޗެއް ދިނ ން ނ ވަތަ ޚިދ މަތެއް 

ނ ވަ ފޯރ ކޮށްދިނ ން  މަންފާއެއް  މިނޫންވެސް  ނ ވަތަ  މިއިން ފޯރ ކޮށްދިނ ން  ތަ 

ކަމެއް ކޮށްދޭނެ ކަމަށް ބ ނ ން. މިފަދައިން ޢަމަލ ކ ރ ން ނ ވަތަ ކ ރަން އ ޅ ން  

   އެއީވެސް ރިޝްވަތ ދިނ ން ނ ވަތަ ރިޝްވަތ ދޭން އ ޅ ން ކަމ ގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

ކޮމިޝަން  .13 އިލެކްޝަންސް  ގޮތާމެދ   ހ ންނާނެ  ވޯޓ ކަރ ދާސް  އިންތިޚާބ ގައި 

ފަރާތަކ  އެއްވެސް  ާބވަތެއްގެ ފިޔަވައި،  އެއްވެސް  ނ ވަތަ  އިޢ ލާނެއް  ން 

 އިޝްތިހާރެއް ކ ރ ން.

ޤާނޫނ ގެ   .14 ސަރަޙައްދ ގައި    39މި  ވޯޓ ލާ  ގޮތ ގެމަތިން  މާއްދާގައިވާ  ވަނަ 

ބަހައްޓާފައި ހ ންނަ ކެންޑިޑޭޓ ންގެ ލިސްޓްގައިވާ ނަންތަކ ގެ ތެރެއިން ނަމެއް މި  

 ރ  ގެނައ ން. ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ަބދަލ ކޮށް، އެ ލިސްޓަށް އ ނިއިތ 

ނ ފޫޒ ފޯރ ވ މަށްޓަކައި  .15 ލ މ ގައި  ވޯޓ   މީހަކަށް  ލިިބފައިވާ  ޙައްޤ   ދިނ މ ގެ  ވޯޓ  
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ފަރާތަކަށް  ރައްކާތެރިކ ރަންޖެހިފައިވާ  މަޞްލަޙަތ   އޭނާ  ނ ވަތަ  އޭނާއަށް 

 އެއްވެސް ާބވަތެއްގެ އަނިޔާއެއް ކޮށްފާނެ ކަމ ގެ ިބރ ދެއްކ ން. 

ަބ  .16 ހިންގައި  ކަންކަން  ކޮމިޝަންގެ އިންތިޚާބ ގެ  އިލެކްޝަންސް  ލަހައްޓަން 

މަސައްކަތަށް  އިންތިޚާބ ގެ  ނ ވަތަ  ިބރ ދެއްކ ން  އޮފިޝަލ ންނަށް  ތިޭބ  ފަރާތ ން 

 ހ ރަސްއެޅ ން.

 އިންތިޚާަބށް ކ ރިމަތިލ މ ގެ ގޮތ ން ދޮގ  މަޢ ލޫމާތ  ދިނ ން.   .17

ގިނަފަހަރ   .18 ފަހަރަށްވ ރެ  އެއް  ބ ރެއްގައި  އެ  ވޯޓ ދިނ މ ގެ   އިންތިޚާެބއްގައި 

 ވޯޓ ލ ން. 

އެއްވެސް   .19 ވޯޓ ދިނ މަށް  ނ ވަތަ  ދަތިކ ރ ން،  ވޯޓ ދިނ މަށް  މީހަކ   އެއްވެސް 

 މީހަކަށް ހ ރަސްއެޅ ން.

ވޯޓ ގ ނ މ ގެ    .20 ފަރާތ ން  ކޮމިޝަންގެ  އިލެކްޝަންސް  ސަރަޙައްދ ގައި  ވޯޓ ލާ 

ކަންތައްތައް ެބލެހެއްޓ މާ ޙަވާލ ވެ ތިޭބ މީހ ންގެ ތެރެއިން މީހަކ ، ނ ވަތަ އެނޫން  

ގަވާއިދ ތަކާ  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ގެ  މި  ނ ވަތަ  ޤާނޫނާ  މި  ނަމަވެސް،  މީހަކ  

ޢަ އެފަދަ  ނ ވަތަ  ކ ރ ން.  ގޮތަކ ން ޚިލާފ ކަމެއް  އެއްވެސް  ކ ރ މަށް  މަލެއް 

އެހީވ ން. ނ ވަތަ އެމީހެއްގެ ވާޖިބ  އަދާކ ރ މ ގައި އިހ މާލ ވ މ ގެ ސަަބބ ން އެފަދަ  

 ޢަމަލެއް ހިނގ މަށް މަގ ފަހިވ ން. 

 އިންތިޚާެބއްގައި އެއްވެސް މީހަކ ، އެހެން މީހެއްގެ ނަމ ގައި ވޯޓ ލ ން.   .21

ޤާނޫ  .22 ޙައްޤަކަށް  އިންތިޚާީބ  ނ ވަތަ  އަނެކެއްގެ  ެބހި  ގޮތަކަށް  ނޭދެވޭ  ނީގޮތ ން 

އެ  އަނެކަކަށް  ސަަބބ ން  ކ ޑަކ ރ މ ގެ  އިޙްތިރާމް  ޤަދަރާއި  ޙައްޤަކާމެދ   އެފަދަ 

 ޙައްޤ  މިނިވަން ގޮތ ގައި އިޚްތިޔާރ  ކ ރ މަށް ހ ރަސްއެޅ ން. 

 ވޯޓ ލާ ސަރަޙައްދ ން ޭބރަށް ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ވޯޓ ކަރ ދާސް ގެންދިޔ ން.  .23

ހ އްދަ ވޯޓ ކަރ ދާސް ނޫން އެހެން އެއްވެސް އެއްޗެއް ވޯޓ ފޮށްޓަށް  ޤާނޫނީގޮތ ން    .24

 ލ ން. 

 ވޯޓ ދިނ މ ގެ ޙައްޤ ނެތި އެއްވެސް އިންތިޚާެބއްގައި ވޯޓ ލ ން.   .25

 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައ މ ގެ ޤާނޫނ (  1އަްށ  ންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( )އި 2008/11)ޤާނޫނ  ނަންބަރ  
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( ވަނަ ނަންަބރ ގެ ނިޔަލަށް  8( ވަނަ ނަންަބރ ން ފެށިގެން )1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(   

ކ ށްވެރިވެއްޖެ   ސަަބބ ން  ކ ރ މ ގެ  ޢަމަލެއް  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ނަންަބރ ތަކ ގައި  ހ ރި 

ބަލައި،   ކ ޑަޮބޑ މިނަށް  ޢަމަލެއްގެ  ކ ރި  އެމީހަކ   އަދަަބކީ،  )ތިނެއް(   3މީހެއްގެ 

  36,000.00އަހަރާ ދެމެދ ގެ މ އްދަތަކަށް ޖަލަށްލ ން ނ ވަތަ  )އަށެއް(    8އަހަރާއި  

ރ ފިޔާއާއި   ހަހާސް(  ދެމެދ ގެ    96,000.00)ތިރީސް  ރ ފިޔާއާ  ހަހާސް(  )ނ ވަދިހަ 

 ޢަދަދަކ ން ޖޫރިމަނާކ ރ މެވެ.

 ( ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައ މ ގެ ޤާނޫނ  1)އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( އަްށ  2008/11)ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

) )ނ(    ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  )9މި  ފެށިގެން  ނަންަބރ ން  ވަނަ  ނަންަބރ ގެ  12(  ވަނަ   )

ސަަބބ ން  ކ ރ މ ގެ  ޢަމަލެއް  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ނަންަބރ ތަކ ގައި  ހ ރި  ނިޔަލަށް 

 1ކ ށްވެރިވެއްޖެ މީހެއްގެ އަދަަބކީ، އެމީހަކ  ކ ރި ޢަމަލެއްގެ ކ ޑަބޮޑ މިނަށް ބަލައި،  

އަހަރާއި   ނ ވަތަ    4)އެކެއް(  ޖަލަށްލ ން  މ އްދަތަކަށް  ދެމެދ ގެ  އަހަރާ  )ހަތަރެއް( 

ރ ފިޔާއާއި    12,000.00 ރ ފިޔާއާ    48,000.00)ާބރަހާސް(  އަށްހާސް(  )ސާޅީސް 

 ދެމެދ ގެ ޢަދަދަކ ން ޖޫރިމަނާކ ރ މެވެ.

 ގެނައ މ ގެ ޤާނޫނ ( ވަނަ އިޞްލާޙް  1)އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( އަްށ  2008/11)ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

) )ރ(   ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  )13މި  ފެށިގެން  ނަންަބރ ން  ވަނަ  ނަންަބރ ގެ  17(  ވަނަ   )

ސަަބބ ން  ކ ރ މ ގެ  ޢަމަލެއް  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ނަންަބރ ތަކ ގައި  ހ ރި  ނިޔަލަށް 

 9ކ ށްވެރިވެއްޖެ މީހެއްގެ އަދަަބކީ، އެމީހަކ  ކ ރި ޢަމަލެއްގެ ކ ޑަބޮޑ މިނަށް ބަލައި،  

ދޭއް( އަހަރާ ދެމެދ ގެ މ އްދަތަކަށް ޖަލަށްލ ން ނ ވަތަ  )  2)ނ ވައެއް( މަސްދ ވަހާއި  

ރ ފިޔާއާއި    9,000.00 ރ ފިޔާއާ    24,000.00)ނ ވަހާސް(  )ސައ ވީސްހާސް( 

 ދެމެދ ގެ ޢަދަދަކ ން ޖޫރިމަނާކ ރ މެވެ.

 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައ މ ގެ ޤާނޫނ (  1)އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( އަްށ  2008/11)ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

) )ބ(    ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  )18މި  ފެށިގެން  ނަންަބރ ން  ވަނަ  ނަންަބރ ގެ  23(  ވަނަ   )

ސަަބބ ން  ކ ރ މ ގެ  ޢަމަލެއް  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ނަންަބރ ތަކ ގައި  ހ ރި  ނިޔަލަށް 
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 4ކ ށްވެރިވެއްޖެ މީހެއްގެ އަދަަބކީ، އެމީހަކ  ކ ރި ޢަމަލެއްގެ ކ ޑަބޮޑ މިނަށް ބަލައި،  

އެކެއް( އަހަރާ ދެމެދ ގެ މ އްދަތަކަށް ޖަލަށްލ ން ނ ވަތަ  )  1)ހަތަރެއް( މަސްދ ވަހާއި  

ރ ފިޔާއާއި    4,000.00 ދެމެދ ގެ    12,000.00)ހަތަރ ހާސް(  ރ ފިޔާއާ  )ާބރަހާސް( 

 ޢަދަދަކ ން ޖޫރިމަނާކ ރ މެވެ.

 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައ މ ގެ ޤާނޫނ (  1)އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( އަްށ  2008/11)ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

) (ޅ)   ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ކ ރ މ ގެ  24މި  ޢަމަލެއް  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ނަންަބރ ގައި  ވަނަ   )

ކ ޑަޮބޑ މިނަށް  ޢަމަލެއްގެ  ކ ރި  އެމީހަކ   އަދަަބކީ،  މީހެއްގެ  ކ ށްވެރިވެއްޖެ  ސަަބބ ން 

މަސްދ ވަހާއި    2ބަލައި،   މ އްދަތަކަށް    6)ދޭއް(  ދެމެދ ގެ  މަސްދ ވަހާ  )ހައެއް( 

)ހަހާސް( ރ ފިޔާއާ    6,000.00)ދެހާސް( ރ ފިޔާއާއި    2,000.00ތަ  ޖަލަށްލ ން ނ ވަ

 ދެމެދ ގެ ޢަދަދަކ ން ޖޫރިމަނާކ ރ މެވެ.

 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައ މ ގެ ޤާނޫނ (  1)އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( އަްށ  2008/11)ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

) )ކ(    ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ  25މި  ކ ރ މ ގެ  (  ޢަމަލެއް  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ނަންަބރ ގައި 

ކ ޑަޮބޑ މިނަށް  ޢަމަލެއްގެ  ކ ރި  އެމީހަކ   އަދަަބކީ،  މީހެއްގެ  ކ ށްވެރިވެއްޖެ  ސަަބބ ން 

މަސްދ ވަހާއި    1ބަލައި،   މ އްދަތަކަށް    3)އެކެއް(  ދެމެދ ގެ  މަސްދ ވަހާ  )ތިނެއް( 

ނ ވަތަ   ރ ފިޔާއާއި    1,000.00ޖަލަށްލ ން  )ތިންހާސް(    3,000.00)އެއްހާސް( 

 ރ ފިޔާއާ ދެމެދ ގެ ޢަދަދަކ ން ޖޫރިމަނާކ ރ މެވެ.

 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައ މ ގެ ޤާނޫނ (  1)އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( އަްށ  2008/11)ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

ކޮމިޝަނ ން   )އ(    އިލެކްޝަންސް  މީހަކީ،  ކ ށްވެރިވި  ދަށ ން  މާއްދާގެ  އިންތިޚާާބެބހޭ  މި 

 ،ކަމެއް ޙަވާލ ކޮށްފައިވާ މީހަކ  ކަމ ގައިވާނަމަ، އެމީހެއްގެ އަދަަބކީ، މި މާއްދާގެ )ށ(

  6)ޅ( ނ ވަތަ )ކ( ގެ ދަށ ން ކަނޑައެޅޭ އަދަބ ގެ އިތ ރަށް،    ،)ބ(  ،)ރ(  ،)ނ(

މަސްދ ވަހާއި   ނ ވަތަ   1)ހައެއް(  ޖަލަށްލ ން  މ އްދަތަކަށް  ދެމެދ ގެ  އަހަރާ  )އެކެއް( 

ރ ފިޔާއާއި    6,000.00 ދެމެދ ގެ    12,000.00)ހަހާސް(  ރ ފިޔާއާ  )ާބރަހާސް( 

 ޢަދަދަކ ން ޖޫރިމަނާކ ރ މެވެ.

 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައ މ ގެ ޤާނޫނ (  1)އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( އަްށ  2008/11)ޤާނޫނ  ނަންބަރ  
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މި މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކ ށަކާެބހޭ މަޢ ލޫމާތ  ސިއްރ ކ ރ މަކީ ކ ށެކެވެ. އެފަދަ  )ވ(   

އަދަަބކީ،   މީހެއްގެ  ކޮށްފި  ނ ވަތަ    3ޢަމަލެއް  ޖަލަށްލ ން  މަސްދ ވަހަށް  )ތިނެއް( 

 )ތިންހާސް( ރ ފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކ ރ މެވެ. 3,000.00

 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައ މ ގެ ޤާނޫނ (  1ޢާންމ  ޤާނޫނ ( އަްށ )އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ  2008/11)ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

މި ޤާނޫނ ގައި ނ ވަތަ އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ަބޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،   )މ(   

ތަޙްޤީޤ ކ ރާނީ  ަބލައި  މައްސަލަތައް  ރިޝްވަތާެބހޭ  ހ ށަހެޅޭ  ގ ޅިގެން  އިންތިޚާބ ތަކާ 

ކޮމިޝަނ ންނެ-އެންޓި ަބލައި ކޮރަޕްޝަން  މައްސަލަތައް  މިފަދަ  ކޮމިޝަނ ން  އެ  ވެ. 

ނިންމައި، ޤާނޫނ ގައި ަބޔާންކ ރާ ޖިނާއީ ކ ށެއްގެ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤ ކ ރަންޖެހޭ ކަމަށް 

ޝަރީޢަތަށް  ތަޙްޤީޤ ކޮށް،  މައްސަލައެއް  އެ  ފެންނަނަމަ،  މ އައްސަސާއަށް  އެ 

އި ފޮނ ވ މ ގެ  ޖެނެރަލަށް  ޕްރޮސިކިއ ޓަރ  އެ  ހ ށަހެޅ މަށްޓަކައި  ޚްތިޔާރ  

ރިޕޯޓ   ކަމާެބހޭ  ނިމ މ ން،  މައްސަލަ  އަދި  ލިިބގެންވެއެވެ.  މ އައްސަސާއަށް 

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނ ވަންވާނެއެވެ. 

 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައ މ ގެ ޤާނޫނ (  1)އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( އަްށ  2008/11)ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކ ށްތައް ފިޔަވައި، މި ޤާނޫނ ގައި ނ ވަތަ   74ޤާނޫނ ގެ މި  )ހ(  .75 އިތ ރ  ކ ށް 

އިންތިޚާަބކާެބހޭ ޚާއްޞަ ޤާނޫނެއްގައި ކޮށްގެން ނ ވާނެކަމަށް ބ ނެފައިވާ ކަމެއް ނ ވަތަ  

ކ ރ މަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަމެއް    ށްކަކ ރ ންމަނާ ކަމެއް ކޮށްފި މީހަކ ، ނ ވަތަ ވަކިގޮތަ

 ވެ. މީހަކ ، ކ ށްވެރިވާނެއެ ގޮތަކަށް ކޮށްފިމީހަކ ، ނ ވަތަ ކ ރަން އ ޅެފިއެނޫން 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށ ން ކ ށްވެރިވެއްޖެ މީހެއްގެ އަދަަބކީ، އެމީހަކ  ކ ރި ކ ށެއްގެ  )ށ(   

ބަލައި،   މަސްދ ވަހާއި(  މަސްދ ވަހާ  6ކ ޑަޮބޑ މިނަށް  )ހަ  އަހަރާ  2އި  )ދެ  ( އަހަރާ 

)ހަހާސް( ރ ފިޔާއާއި   6،000.00މ އްދަތަކަށް  ޖަލަށްލ ން،   ނ ވަތަ  ދެމެދ ގެ   

 )ސައްވީސްހާސް( ރ ފިޔާއާ ދެމެދ ގެ ޢަދަދަކ ން ޖޫރިމަނާކ ރ މެވެ. 24،000.00
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 އެހެނިހެން ކަންކަން 

މި ޤާނޫނ  ހިންގ މަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދ ތައް ހަދައި ހިންގާނީ އިލެކްޝަންސް  )ހ(  .76 ަގާވއިދ  ހަދައި ހިންގ ން 

ކޮމިޝަނ ންނެވެ. އަދި މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާ ތާރީޚ ން ފެށިގެން ގިނަވެގެން 

ޢާންމ ކޮށް    6 ހަދައި،  ގަވާއިދ ތައް  އެ  ތެރޭގައި  ދ ވަހ ގެ  މަސް(  )ހަ  މަސް 

 އިޢްލާންކ ރަންވާނެއެވެ.  

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށ ން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދަކަށް އ ނި އިތ ރ  ގެނައ މަށް ނ ވަތަ   )ށ(    

އެ މާއްދާގައި ބ ނާ މ އްދަތ ގެ ފަހ ން މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން އިތ ރ  ގަވާއިދެއް ހަދަން 

މި  ހެދ މަކަށް  ޤަވާއިދެއް  އެ  ޙާލަތެއްގައި  ޭބނ ންވެއްޖެ  ކޮމިޝަނ ން  އިލެކްޝަންސް 

 ހެއް ނާޅައެވެ. މާއްދާގެ )ހ( ހ ރަ

ޤާނޫނ އަސާސީގެ     )ނ(    ނަމަވެސް،  އޮތް  އެހެން  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ   276މި 

ވާޖިބ ތަކާއި   ކޮމިޝަނ ގެ  އެ  ކޮމިޝަނަށް  އިލެކްޝަންސް  އ ފައްދާ  ދަށ ން  މާއްދާގެ 

އަދާކ ރ މަށްޓަކައި ގަވާއިދެއް   މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް  ހަދަންޖެހޭ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ގެ  މި 

  މި މާއްދާގެ )ހ( ހ ރަހެއް ނާޅައެވެ. ހެދ މަކަށް

ދިވެހިސަރ ކާރ ގެ  .77 ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ ން  ތަޞްދީޤ ކޮށް  ފާސްވެ،  ޤާނޫނ   މި  ޢަމަލ ކ ރަންފަށާނީ،  ޤާނޫނަށް  މި 

 ގެޒެޓ ގައި ޝާއިޢ ކ ރާ ދ ވަހ ން ފެށިގެންނެވެ.  

)ޢާންމ  އިންތިޚާބ ގެ ޤާނޫނ (    5/81ޤާނޫނ  ނަންަބރ     ،މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މ ން .78 އ ާވލެޭވ ޤާޫނނ  

 އ ވ ނީއެވެ.       

ޒ ތަކާއި ޢިބާރާތްތަކ ެގ  ލަފ 
 މާނަ 

 މި ޤާނޫނ ގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ަބޔާންކޮށްފައި ނ ވާހާ ހިނދަކ :  )ހ(  .79

ބ ނެފައިއެވަނީ،      ކަމ ގައި  "ކޮމިޝަން"  ނ ވަތަ  ކޮމިޝަން"  "އިލެކްޝަންސް 

އިލެކްޝަންސް ރާއްޖޭގެ  ދިވެހި އ ފައްދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ އަސާސީގެ  ޖ މްހޫރިއްޔާގެ 

 ކޮމިޝަނަށެވެ.  

ދަށ ން      ޤާނޫނ ތަކ ގެ  ޤާނޫނ އަސާސީއާއި  ބ ނެފައިއެވަނީ،  ކަމ ގައި  "އިންތިޚާބ " 
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 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ ން ހިންގައި ބަލަހައްޓަންޖެހޭ އެންމެހައި އިންތިޚާބ ތަކަށެވެ.  

ާބއްވާ     ވޯޓ ލ ން  އިންތިޚާެބއްގައި  އެ  ބ ނެފައިއެވަނީ،  ކަމ ގައި  މަރ ކަޒ "  ވޯޓ ލާ   "

 ކޮންމެ ސަރަޙައްދެއްގައި ވޯޓ ލ މ ގެ ކަންތައްތައް ހިންގ މަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަނަށެވެ. 

ވޯޓ ލާން      އިންތިޚާެބއްގައި  އެ  ބ ނެފައިއެވަނީ،  ކަމ ގައި  ސަރަޙައްދ "  "ވޯޓ ލާ 

ފެށިގެން  ަބހައްޓާފައި ވޯޓ ފޮށްޓަކ ން  ކޮންމެ  ތެރޭގައި   100ވާ  ފޫޓ ގެ  )އެއްސަތޭކަ( 

ހިމެނިގެންވާ ގޯތިގެދޮރާއި، މަގ ތަކާއި، ގޯޅިތައް ފިޔަވައި ޕާކ ތަކާއި، ހ ސްބިންތަކާއި،  

 ޯބޅަދަނޑ  ފަދަ ތަންތަން  ހިމެނިގެންވާ ސަރަޙައްދަށެވެ.  

ފާހަގަޖެހ މަށް      ކަރ ދާހ ގައި  ވޯޓ   ބ ނެފައިއެވަނީ،  ކަމ ގައި  ޫބތ "  "ވޯޓިންގ 

 ކަނޑައަޅާފައިވާ  ތަނަށެވެ. 

ބ ނެފައިއެވަނީ،      ކަމ ގައި  މީހ ން"  ތިޭބ  ބަލަހައްޓަން  ކަންތައްތައް  ނެގ މާެބހޭ  "ވޯޓ  

އިންތިޚާބ ތަކ ގައި ވޯޓ ލާ މަރ ކަޒ ތަކ ގައި ވޯޓ  ނެގ މާއި، ވޯޓ  ގ ނ މާެބހޭ އެންމެހައި  

ނ ވަތަ  މ ވައްޒަފ ން  ކޮމިޝަނ ންގެ  އިލެކްޝަންސް  ތިޭބ  ބެލެހެއްޓ މަށް  ކަންތައްތައް 

 ކޮމިޝަނ ން ޢައްޔަންކޮށްފައި ތިޭބ މީހ ންނަށެވެ.  އެކަމަށް އެ

ދިވެހި      ބ ނެފައިއެވަނީ،  ކަމ ގައި  ލިޔ ން"  ރަސްމީ  އަންގައިދޭ  ކާކ ކަން   "

ދިވެހިރާއްޖޭން  އަދި  ޕާސްޕޯޓާއި،  ދިވެހި  ކާޑާއި،  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން 

ތެރެއި ކާޑ ގެ  ލައިސަންސް  ދ އްވ މ ގެ  ފަހަރ   އ ޅަނދ   އެލިޔ މެއްގެ ދޫކޮށްފައިވާ  ން 

 މ އްދަތ  ހަމަވެފައިނ ވާ ލިޔ ންތަކަށެވެ. 

ބެލެހެއްޓ މާ      ހިންގައި  ޕާޓީތައް  ސިޔާސީ  ބ ނެފައިއެވަނީ،  ކަމ ގައި  ޕާޓީ"  "ސިޔާސީ 

ނ ވަތަ   ޤާނޫނާ  ޢަމަލ ކ ރާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އެގަގ ޅޭގޮތ ން  އްގޮތްވާ  ވާއިދާ 

 ރީކޮށްފައިވާ ކޮންމެ  ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށެވެ.  ގޮތ ގެމަތިން ރަޖިސްޓަ

ނަންަބރ       ޤާނޫނ   އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  ކޮމިޝަން"   2010/16"ްބރޯޑްކާސްޓް 

ްބރޯޑްކާސްޓިންގ   މޯލްޑިވްސް  ަބޔާންކ ރާ  ގައި  ޤާނޫނ (  )ްބރޯޑްކާސްޓްކ ރ މ ގެ 



 

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން                                                               އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ  62

 
 

 ކޮމިޝަނަށެވެ. 

 ( ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައ މ ގެ ޤާނޫނ  1)އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( އަްށ  2008/11)ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

ހ ށަހެޅ މަށް   )ށ(    ތަކެތި  ކ ރ މަށާއި  ކަންތައްތައް  އެކިއެކި  ބ ނެފައިވާ  ޤާނޫނ ގައި  މި 

 ދީފައިވާ މ އްދަތ  ގ ނ މ ގައި ސަރ ކާރ  ބަންދ  ދ ވަސްތައް ހިމެނޭނެއެވެ. 

ނ ވާހާ   )ނ(    ދޭހަ  ނ ވަތަ  ަބޔާންކޮށްފައި  ގޮތަކަށް  އެހެން  ކަނޑައެޅިގެން  ޤާނޫނ ގައި  މި 

ލަފ ޒ ތަކ ގެ  އެ  ޢިާބރާތްތައް  ނ ވަތަ  ލަފްޒ ތައް  ގެނެސްފައިވާ  މ ފްރަދ ކޮށް  ހިނދަކ  

ލަފ ޒ ތައް  ގެނެސްފައިވާ  ޖަމްޢ ކޮށް  އަދި  މާނައިގައި  ޖަމްޢ   އިާބރާތްތަކ ގެ  ނ ވަތަ 

ޢިާބރާތްތަ މާނައިގައި ނ ވަތަ  މ ފްރަދ   ޢިާބރާތްތަކ ގެ  ނ ވަތަ  ލަފ ޒ ތަކ ގެ  އެ  އް 

 ބޭނ ންކ ރެވޭނެއެވެ.  

 


