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   އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން    
  ،މާލެ     

 ދިވެހިރާއްޖެ.   

 

 ގަވާއިދު  އިންތިޚާބުގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ 

 ޔިތުންގެމިއީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ރައް )ހ( .1 ތަޢާުރފާއި ނަން

ނު ޤާނޫ ،އިލީހުގެ މެންބަރުކަމަށް މީހުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށްޓަކަމަޖި

އްދާގެ ވަނަ މާ 22)ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2009/2ނަންބަރު 

 ދަށުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަުނން ހަދައި ހިންގާ ގަވާއިދެކެވެ.

 .ޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު'' އެވެމި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ ''ރައް )ށ(  

އިންތިޚާބު ހިންގައި 

 ބެލެހެއްޓުން   

އިތުރު  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ )ހ( .2

އި، ންގައި، ަބލަހައްޓައިލެްކޝަންތަާކބެހޭ އެންމެހައި ަކންކަން ހި-ބުރުތަކާއި ބައި

 ކުރާނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.ލަރެސްވި

 ،މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 4 ާޤނޫުނގެ އާންމު ބެހޭއިންތިޚާބުތަކާ )ށ(  

 ތުގެ ދައުލަ ކޮމިޝަނުން ިއލެކްޝަްނސް ބެލެހެއްޓުމުގައި ހިންގައި  ކަންަކން އަންނަނިވި

 ވާނެ ބޭނުން ކުރުމަށްޓަކައި އެކަމެއް  ،ނަމައެދިއްޖެ އެހީތެރިކަމަށް  މުއައްސަސާތަކުގެ

 .ންވާނެއެވެފޯރުކޮށްދޭ ކޮމިޝަަނށް އިލެކްޝަންސް އެފަރާތަކުން އެހީތެރިކަން މާއިއެއްބާރުލު

 ؛ކަނޑައެޅުން ދާއިރާތައް އިންތިޚާބީ .1

 ޞައްޙަކަން ރަޖިސްޓަރީގެ މީހުންގެ ލިބިފައިވާ ޙައްޤު ދިނުމުގެ ވޯޓު .2

 ؛ކަށަވަރުކުރުން

 ؛ހޯދުން ވަސީލަތްތައް ތަްނތަނާއި  ބޭުނންވާ އިންތިޚާބަށް .3



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                                           4 އަަދދު:  48 ލިުއމް: ވޮ

4 

 
 

 ؛ޭހލުންތެރިކުރުން އާންމުން ގުޅޭގޮތުން އިންތިޚާބާ .4

 .އިްނތިާޒމުކުރުން އެތަންތަން ހޯދުމާއި ތަްނތަން  ބަހަްއޓާނެ ފޮށި ވޯޓު .5

، އްޓާނަމަ މިގޮތުން ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ތަނެއްގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހަ

 ، ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓުން.އެއްވެސް އަގަކާ ނުލައި

 ؛ރުންތަމްީރންކު އެމީހުން ހޯދުމާއި އޮިފޝަލުން ބޭނުންވާ މަރުކަޒަށް ވޯޓުލާ .6

 ؛ޤާއިމުކުރުން ިނޒާމު ެބލޭނެ ޝަކުވާ އިންތިޚާބާބެހޭ .7

 ؛ހޯދުން ތަކެތި ބޭނުްނވާ މަސައްކަތަށް އިންތިޚާބުގެ .8

 .ންހަމަޖެއްސު ޕޮއިންޓުން ފޯކަލް ހިންގުަމށް ކަންކަން އިންތިޚާބުގެ .9

ގެްނ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެ  އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތަށް .10

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެިދއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެމީހުން ވީއްުލން.

ން ޅޭ އެހެގުއިންތިޚާބާ  ،މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އިތުރުންވެސް  )ނ(  

މެއް އެދިއްޖެނަމަ، އެ އެދުނު ކަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަމެއްގެ އެހީތެރިކަމަށް

ންސް ބޭނުންވާނެ ެއއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން އެފަރާތަކުން އިލެކްޝަކުރުމަށްޓަކައި 

 ދޭންވާނެއެވެ. ކޮމިޝަނަށް

ރވިސް  ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުން ހޯދުުމގައި ސިވިލް ސައިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި )ރ(  

ވެ. ންވާނެއެން ދޭންޖެހޭ އެއްބާރުުލމާއި އެހީތެރިކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ދޭކޮމިޝަނު

ސްގައި އަދި މިފަދައިން އިންތިޚާބުެގ މަސައްކަތްތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިާވ ސިވިލް ސަރވި

ހިއްޖެ ޖެފިޔަވަޅު އަޅަން  މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ޒިންމާދާރު ކުރުވައި، އެމީހުންނާމެދު

 .ންމާއެކެވެއެމީހުންނާމެދު ފިޔަަވޅު އެޅުމަކީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޒިހާލަތެއްގައި 

 ޤައުމީ އިންތިޚާބާބެހޭ

 ކޮމިޓީ ލަފާދޭ

 ންވާ ލަފާގޮތުން އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަނަށް ބޭނުބެހޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާ )ހ( .3

 ލެކްޝަންސްއި، " އެއްދޭ ކޮިމޓީއިންތިޚާބާބެހޭ ޤައުމީ ލަފާ"ހޯދުމަށާއި، މަޝްވަރާކުރުމަށް 

 ކޮމިޝަނުން އުފައްދަންވާނެއެވެ. 

ލަފާދޭ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭނީ ތިރީގައިވާ ޤައުމީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާބެހޭ  )ށ(  
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 .ފަރާތްތައް ތަމްސީލުކުރާ މަންދޫުބންނެވެ

  ވެފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތައް. ރަޖިސްޓަރީ .1

 ޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް.އުމަން ރައިހި .2

 ރވިސް ކޮމިޝަން.ސިވިލް ސަ .3

 .މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް .4

 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރެިޖސްޓްރޭޝަން. .5

 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް. .6

 މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން. .7

 .އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން .8

 .އޮފީސް ގެޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް .9

 .އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް .10

 .ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ .11

 ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ތެރެއިން އިެލކްޝަންސް ހިލޭ .12

 ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ޖަމްޢިއްޔާތައް.

 ތައް:ޠު ރުލަފާދޭ ކޮިމޓީގެ މެންބަރުންގެ ޝަޤައުމީ އިންތިޚާބާބެހޭ  )ނ(  

 .ފައިވާ ދިވެއްސެއް ކަމުގައިވުންރު ފުރި)އަށާރަ( އަހަ 18އުމުރުން  .1

 .ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރެވެމުންދާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުން .2

ޓީއެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރޭ ސިޔާސީ ޕާ .3

 .ތަމްސީލުކުރާ މަންދޫބަކީ އެ ޕާޓީއެއްގެ މެންބަރަކު ކަމުގައިވުން

 ސިވިލް ސަރވިސް  އާއި، ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ސްހިއުމަން ރައިޓް .4

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލާއި، މޯލްޑިވްސް  ކޮމިޝަނާއި،
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ތަމްސީލުކުރާ  ނާއި، އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަ

މުއައްސަސާއެއްގެ މެންބަރަކު  އެ މަންޫދބަކު ިނސްބަތްވާ މަންދޫބަކީ

ކުރާ ޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ތަމްސީލްރޮސިކިއު ޕްއަދި  .ކަމުގައިވުން

ފެށިގެްނ  ރ ޖެނެރަލުންއޮފީހުގެ އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮސިކިއުޓަ މަންދޫބަކީ އެ

ޖެނެރަލްގެ ކަމުގައިވުން. އަދި އެޓަރނީ މީހަކު  އި ހުރިމެއްގަޤާމަތީ މަ

އޮފީހުގެ އެސިސްޓަންޓް އެޓަރނީ  ކުރާ މަންދޫބަކީ އެއޮފީސް ތަމްސީލް

 ކަމުގައިވުން.މީހަކު  އި ހުރިެމއްގަޤާފެށިގެން މަތީ މަ ންލުޖެނެރަ

 ކީ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ތަމްސީލުކުރާ މަންދޫބަހިލޭ .5

 .ކަމުގައިވުންޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ އިސް ފަރާތެއް އެ

ލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ތަމްސީލުކުރާ މަންދޫބަކީ އެސިސްޓެންޓް މޯ .6

މެްއ އަދާކުރާ ޤާފެށިގެން މަތީ މަ އޮފް ޕޮލިސްއިން ރކޮމިޝަނަ

 .މީހެއްކަމުގައިވުން

 ކުރާ މަންދޫބަކީޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަަނލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ތަމްސީލު .7

 ެމއްގެ މީހަކު ކަމުގައި ވުން.ޤާޑިރެކްޓަރުން ފެށިގެން މަތީ މަ

 ފް ޗީ  އެތަނުގެ  ،ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ ތަމްސީލުކުރާ މަންދޫބަކީ .8

 .ކަމުގައިވުން އޮފިސަރ ޓިވްއެގްޒެކެ

 އްޒަފެްއގެ އާއިލީ ގެ މެންބަރެއްގެ ނުވަތަ މުވައިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނު .9

 މެންބަރަކު ކަމުގައި ނުވުން.

ށް ހޭ ލަފާދޭ ޤައުމީ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންނަކީ އިންތިޚާބައިންތިޚާބާ ބެ .10

ބީ ފައިވާ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އިންތިޚާއިކުރިމަތިލަ

 .ޖެންޓަކަށް ނުވަތަ އޭނާގެ އާއިީލ މެންބަރަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެއޭ

ގެ މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނާއެކު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނު .11

 ނެ މީހެއްކަމުގައިވުން.އޮމާންކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރެވޭ
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  ،އުސޫލުތަކަށް  ޑާއިމިްނގަނ ސުލޫކީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުްނ ކަނޑައަޅާ )ރ(  

  ތިޚާބާބެހޭ ޤައުމީ ލަފާދޭ ކޮިމޓީން ތަބާާވންވާނެއެވެ.އިން

ކްޝަންސް ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ރާވައި ހިންގާނީ އިލެޤައުމީ އިންތިޚާބާބެހޭ  )ބ(  

 ކޮމިޝަނުންނެވެ.

ވާ ނިފައިއި ހިމެފައިވާ އިންތިޚާބާެބހޭ ޤައުމީ ަލާފދޭ ކޮމިޓީގަޔާންޮކށް މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަ )ޅ(  

 ނުންވެއްޖެ އިލެކްަޝންސް ކޮމިޝަނުން ބޭ ކޮމިީޓގައި ހިމެނުމަށް  މި ،ކުގެ އިތުރުންފަރާތްތަ

  .އް ނާޅައެވެމި ގަވާއިދު ހުރަހެ މަކަށްއެ ކޮމިޓީގައި ހިމެނުފަރާތެއް  އެހެން ،ހިނދެއްގައި

ބަރުްނ ންހުންނަ މެ މަލުތައް ޢައުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ  )ކ(  

ށާއި ކުރުމާއި މެންަބރުން ބަދަލުކުރުމަށް މުއަްއސަސާތަކަށާއި ޕާޓީތަކަކޮމެޓީން ވަކި

 ވެ.ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެ

ިއ މަްށޓަކަންތައްތައް ހިންގުއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ަކނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން އިްނތިޚާބުގެ ކަ .4 ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން

އި މެްއގައުޤަރަށު/ އަވަށު/ އަތޮޅު/ ސިޓީ އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި  ވޯޓުފޮށްޓެއް ބަހައްޓާ ކޮންމެ 

  ފޯކަލް ޕޮއިންުޓން ޢައްޔަންކުރާނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންނެވެ. ރަކާތްތެރިވާނެހަ

ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ 

  ،ންޓުންއިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ފޯކަލް ޕޮއި  )ހ( .5

ޝަންސް އެ ރަށެއްގައި ނުވަތަ އެ ައތޮޅެއްގައި ނުވަތަ އެ ސިޓީއެއްގައި އިލެކް

ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ގޮެތއްގެ މަތިން މަސްއޫލިއްޔަތާިއ ޒިންމާތައް 

 .އަދާކުރަންވާނެއެވެ

ން، އިންޓުސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ފޯކަލް ޕޮއިންތިޚާބުގެ މަ  )ށ(  

ތު ފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަވާލުކޮށްހަފަރާތްތަކާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެ

 މެޓަކާ އެއްގޮތަށް އަދާކޮށް ނިމުމުން، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދޭ ފޯ

އް( )ދިހައެ 10އިންތިޚާބު ނިމޭތާ ގިނަވެގެން  ،ބެހޭ ރިޕޯޓެއްއެ މަސައްކަތާ

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވަންާވނެއެވެ.
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 ދަތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއް ،މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓު  )ނ(  

ރު ޚްތިޔާމެދު ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިއެފަދަ ފަރާތްތަކާ ،ނުފޮނުވައިފިނަމަ

 ލިިބގެންވެއެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް

ރަށު/ އަވަށު އަދި އަތޮޅު 

ސިޓީ އިލެކްޝަންސް  /

ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންގެ 

 މުއްދަތު

ޓުންގެ ރަށު/ އަވަށު / އަތޮޅު/ ސިޓީ ފޯކަލް ޕޮއިން އްޔަންުކރާޢަދަށުން މި ގަވާއިދުގެ   .6

 ގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފުްނ ފިޔަވައި އެހެން މީހުންތެރެއިން އިލެކްޝަންސް ކޮިމޝަނު

ސް ލެކްަޝންމުގައި ދެމިތިޭބނީ، މި ގަވާިއދުގައި އެހެންގޮތަކަްށ ބުެނފައި ނުވާނަމަ، އިޤާމަ

  ށިގެން ފެ ތާރީޚުންންކުރާ އްޔަ ޢަ ގެ މަޤާަމށްފޯަކލް ޕޮއިންޓުން ފަާރތްތައް ކޮމިޝަނުން އެ

ޑައަޅާ އެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއްގެ މަސައްކަތް ނިމުނުކަމަށް ިއލެކްޝަްނސް ކޮމިޝަނުން ކަނ

 ކާ ހަމައަށެވެ.ތާރީޚަ

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު 

 ލިބިގެންވާ މީހުންގެ 

 ރަޖިސްޓަރީ

 

 ންމުއާ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު ނެގުމަށްޓަކައި އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  .7

އްޙަ ޞަހުންެގ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮުތގެމަތިން، ޯވޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ިލބިގެންވާ މީ

 ލިއްޔަތުނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަނާގުޅޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސްއޫ ،އެއްރަޖިސްޓަރީ

 ނޭ ދިވެހިފައިވާ ދައުލަތުެގ އިާދރާއިން ބަލަހައްޓާ ޤައުމީ ޑޭާޓބޭސްގައި ހިމެށްވާލުކޮހަ

ރައްޔިތުންގެ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެްނ، އިެލކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން  

ިއ ންމު ޤާނޫނުގައާންވާެނއެވެ. އަދި އިންތިޚާބުތަކާެބހޭ އެކުލަވައިލައި ބަލަހައްޓަ 

އަޅާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑަ، ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަިތން އެ ރަޖިސްޓަރީ

  ވެ.ންމުުކރަންވާނެއެއާތާރީޚެއްގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްގެން 

ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ 

ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި 

 ޕާޓީތަކަށް ސިޔާސީ

ޝަކުވާ  ،ފޮނުވުމާއި

 ލުންއިށް ހުޅުވައުފުލުމަ

ޤު ލިބިެގންވާ ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުްނ ވޯުޓދިނުމުގެ ޙައް 9ންމު ާޤނޫުނގެ އާއިންތިޚާބުތަކާބެޭހ  )ހ( .8

ށުން ވަނަ މާއްދާގެ ދަ 8ޤާނޫނުގެ  ންމުކުރުމުގެ އިތުރުން، އެއާމީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ 

ުހންގެ މީފައިވާ ވޯޓުލުމުގެ ަޙއްޤު ލިބިފައިވާ އިލައިެއކުލަވައިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން 

ސީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި ސިޔާ ،މަޢުލޫމާތު އެކުލެޭވ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީއެއް  ލީސީތަފު

 ޕާޓީތަކަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުވަންާވނެއެވެ.

ށް ފޮނުވާ ރަޖިސްޓަރީގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަ ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކެންޑިޑޭޓުންނާއި )ށ(  
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ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތެއްގެ ޞައްޙަކަމާމެދު އެއިން ފަރާތެއްގެ ސުވާލެއް އޮތްނަމަ، އެކަމުގެ 

)ދިހައެއް( ދުވަހުެގ  10ޝަކުވާ، އެ ރަޖިސްޓަރީ އެފަރާތްތަކަށް ޮފނުވާ ތާރީޚުން ފެށިެގން 

ރުަޞތު ތެރޭގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ުހށަހެޅުމަށް އެފަރާތްތަކަށް ފު

 ހުޅުވައިލަންވާނެއެވެ.

ވާ ޮގތުގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައި 10އިންތިޚާބުތަކާބެޭހ އާންމު ާޤނޫުނގެ  )ނ(  

  ނުވަތަ މަތިން، ވޯޓުިދނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަީރގައި ހިމެނިފައިވާ

ޓަކައި ޖިސްޓަރީ ޞައްޙަކުރުމަށްނުވަތަ އެ ރަ، ހިމެނިފައިނުވާ މަުޢލޫމާތަކާ ުގޅޭގޮތުން

ނުންާވ ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލަކާ ނުަވތަ އުނިއިތުރަކާ ގުޅޭގޮތުން، ޝަުކވާ ހުށަހަޅަން ބޭ

( ދުވަހުގެ )ދިހައެއް 10ލާ ތާރީޚުން ފެށިގެން އިޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވަ، ފަރާތްތަކުން

ޝަކުާވ  ންސް ކޮމިޝަނަށްތެރޭގައި އިލެކްޝަންސް ފޯކަލް ޕޮއިންޓުތަކަށް ނުަވތަ އިލެކްޝަ 

ެގ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުަށހަޅާނީ "ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުން

ގެ ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު"ންނެވެ. މި ފޯމު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނު

ން ޓުއިލެކްޝަންސް ފޯކަލް ޕޮއިން ،ގެ އިދާރާތަކުންނާއިކައުންސިލު ،ވެބްސައިޓުންނާއި

 .މެދުވެރިކޮށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ިއލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހަމަަޖއްސަންވާނެއެވެ

، ތައްމި މާއްދާގެ )ށ( އާއި )ނ( ގެ ދަށުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ )ރ(  

)ފަހެއް(  5އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުތައް ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެްނ ގިނަވެގެން 

 ނެއެވެ.އެ ޝަކުވާތަކާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންވާ ،ހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުން ބަލައިދުވަ

އް ޝަކުވާއެ އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ، އަދި ކޮމިޝަނުން ޝަކުވާތަކާމެދު ކަނޑައެޅި ގޮތެއް

 ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް ސަބަބާއެކު ައންގަންވެސް ވާނެއެވެ.

 ވާޝަކު ނިންމުމަކާމެދު ނިްނމާ ކޮމިޝަނުން ކްޝަންސްިއލެ ދަށުން ގެ( ރ) މާއްދާގެ މި )ބ(  

 މި ނިން މައްސަލައަކާމެދު އެ ކޮމިޝަނުން ،ނުޖެހޭނަމަ ހިތްހަމަ ފަރާތަކުން ހުށަހެޅި

 އްސަލައެއް މަ އެ ،ތެރޭގައި ދުވަހުގެ( ފަހެއް) 5 ގިނަވެގެން އަންާގތާ އެފަރާތަށް ނިންމުން

 .ވެލިބިގެންވެއެ އެފަރާތަކަށް ތިޔާރުއިޚް ހުށަހެުޅމުގެ ހައިކޯޓަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ
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އެއް މައްސަލަ މި މާއްދާގެ )ބ( ގެ ދަށުން ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކާމެދު، އެ )ޅ(  

 ންވާނެއެވެ.)ަފަނރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމަ 15ހުށަހަޅާތާ ގިނަވެގެން 

ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ 

މައްސަލަތައް 

އިލެކްޝަންސް 

 މިޝަނަށް ފޮނުވުން. ކޮ

ޓުްނ  ޕޮއިން ޙައްޤު ިލބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއާ ބެހޭޮގުތން އިލެކްޝަންސް ފޯކަލް ވޯޓުދިނުމުގެ .9

ންސް މެދުވެރިކޮށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަްއ ދުވަހުން ދުވަހަށް އިލެކްޝަ

 ނެއެވެ. ކޮމިޝަނަށް ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން ޮފނުވަމުން ގެންދަންވާ 

ގެޒެޓްކުރެވޭ 

ރަޖިސްޓަރީއަށް 

 ބަދަލުގެނައުން. 

 ފައިވާ މީހުންގެ ޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިވޯ ވަނަ މައްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  7މި ގަވާއިދުގެ  )ހ( .10

 10 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންޞައްޙަ ރަޖިސްޓަރީ  ދިވެހި

ންނާއި ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާއާއި، ކެންޑިޑޭޓު ގަިއ ލިޔުމުން)ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭ

 ން އެއްވެސްނޫބަދަލުތައް ގެންނަ ގުޅިގެން  ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ހުށަހަޅައިފައިވާ ޝަކުވާތަކާ

 ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ.

 ށްގެ ލިސްޓަ ވޯޓުލުމުެގ ޙައްޤު ލިިބފައިވާ މީހުން ،ބަަދލުތައް ހަޅާމިގޮތަށް ލިޔުމުން ހުށަ

 .ގެނެވޭނީ އަންނަނިވި ޮގތުގެ މަިތންނެވެ

ފައިވާ ޅާހަލިސްޓަށް މީހަކު އިތުރުކުރެވޭނީ، ލިސްޓުގައި ނަން ެނތިގެން ުހށަ .1

އިވާ )އަށާރަ( އަހަރު ފުރިފަ 18ޝަކުވާއާއެކު އެ މީހަކީ ވޯޓުލާ ދުވަހަށް 

ލާ އަސް ލިޔުމެއްގެ އަސްލު ނުަވތަ ދޭނެދިވެހިރައްޔިތެއްކަން ސާބިތުކޮށް 

 މާ ގުޅޭ އެކަ ،ހެޅުމުންކަން އަންގައިދޭ އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ކޮޕީ ހުށައެއްގޮތް

މުގައި މި ލިޔުއަދި  ރުމަށް ފަހުގައެވެ.މުއައްސަސާއަކުން އެކަން ކަށަވަރުކު

ފުރިހަމަ ނަން، ދާއިމީ  ލިސްޓަށް އިތުރުކުރަން އެދިފައިވާ ފަރާތުގެ

އިދޭ ކަން އަންގަދިވެހިރައްޔިތެއް އަދި ،އެޑްރެސް، އުފަން ތާރީޚު، ޖިންސް

 ކާޑު ނަންބަރު ހިމެނިފައި އޮންަނން ވާނެއެވެ.

ހިމެނިފައިާވ ފަރާތެއް ރަޖިސްޓަރީގައި ހަކު އުނިކުރެވޭނީ، މީ ރަޖިސްޓަރީން .2

ފައިވާ ޝަކުވާއާއެކު އެމީހަކީ ވޯޓުދިުނމުގެ ޙައްޤު އިޅަހައުނިކުރުމަށް ހުށަ

ން ސާބިތުކޮށްދޭނެ ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓުން އުނިކުރަންޖެހޭ މީހެއްކަ
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ކޮޕީ  އަސްލާ އެއްގޮތްކަން އަންަގއިދޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއްގެ އަސްލު ނުވަތަ

 ޅުމުންނެވެ.ހެހުށަ

ޓަރީގައި ރަޖިސްލޫމާތަކަށް ބަދަލުގެނެވޭީނ، ޢު ހިމެނިފައިވާ މަރަޖިސްޓަރީގައި  .3

ކު ކުވާއާއެފައިވާ ޝަހަޅައިލޫމާތެއް ަބދަލުުކރުމަށް އެދި ހުށަޢުހިމެނިފައިވާ މަ

ބަދަލެއްކަން ޞައްޙަ ސްޓަށް ގެންނަން އެދިަފއިވާ ބަދަލަކީ ލި

ން އަސްލާ އެއްގޮތްކަ ސާބިތުކޮށްދޭނެ ރަސްމީ ލިޔުމެއްގެ އަސްލު ނުވަތަ

 ޅުމުންނެވެ.ހެކޮޕީ ހުށަ އަންގައިދޭ

 

 މީހެއްގެ ނަްނ ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިަފއިވާ މީހުންގެ ލިސްޓުން މަރުވެފައިވާ )ށ(  

 ޖިސްޓަރީ މަރުފޯމު، ރަށްވެހިންގެ ރަ ،ލިޔުމެއްގެގޮތުގައި ބަލާނީ ޞައްޙަ އުނިކުރުމުގައި،

ކުން އްސަސާއަމުއަދައުލަތުގެ އުނިކުރަން އެދިފައިވާ މީހަކީ މަރުވެފައިވާ މީހެއްކަމަށް  ،ފަދަ

 ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުންތަކެވެ.

 ،ލޫމާތުބެހޭ މަޢުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކާސްޓަރީއަށް ހުވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖި )ނ(  

ންްސ އެ ޝަކުވާއަކާމެދު ޢަމަލުކުރިގޮތް އެނގޭގޮތަށް އިލެކްޝައެ ޝަކުވާގެ ބާވަތާއި، 

 އެވެ. ކޮމިޝަނުން ދަފުތަރުކޮށް ަބލަހަްއޓަންވާނެ

 

 11ނުގެ މު ޤާނޫއާންވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ރަޖިސްޓަރީއަށް އިންތިޚާބުތަކާބެޭހ  )ރ(  

  ބަދަލެއްޖެޭހނަމަ، އިލެްކޝަންްސ ކޮމިޝަނުން އެ  މާއްދާގެ ދަުށން ބަަދލެއް ެގންނަންވަނަ

 ކު، އެޝާއިޢުކުރުމާއެ ރަޖިސްޓަރީއަށް ގެނެސް، އެކަން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި 

ން ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނު ،އެ ބަދަލުތައް

  ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ވަނަ  9އިވާ ބަދަލު، އިްނތިޚާބުތަކާެބހޭ އާންމު ޤާނޫނުގެ މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮްށފަ (ބ)  

މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އާންމުކޮށް ބެލޭނެޮގތަށް ބަހަްއޓައިފައިވާ އެ ރަޖިސްޓަރީގެ 



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                                           4 އަަދދު:  48 ލިުއމް: ވޮ

12 

 
 

 . ކޮޕީތަކަށްވެސް ގެންނަންވާނެއެވެ

ނަްލ ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ފައިޓުވޯ ،ންމުކުރާއާ މި މާއްދާގެ ދަށުން (ޅ)  

އެ ލިސްޓު ޞައްޙަކަމަށް އެއްބަސްވެ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި، ، ލިސްޓުގައި

ކެންޑިޑޭޓުން ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫުބން ސޮއިކޮށް، އިނގިލީގެ ނިޝާްނ 

ށް ކުރުމަދޫބުްނ ސޮއިޖަހަންވާނެއެވެ. މިގޮުތން ކެންިޑޑޭޓުން ނުވަތަ  ކެންޑިޑޭޓުންެގ މަން

ރުމަށް ކު ސޮއިކުހުޅުވައިލެވޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓުގެ މަންދޫބަ

 މަ ބެލޭީނ، އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ލިބުނު ފުރުޞަތު ދޫޮކްށލީކަމަށެވެ.ރުނުވާނަހާޒި

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު 

ލިބިގެންވާ މީހުންގެ 

ންމު އާ ރަޖިސްޓަރީ

  ންކުރުންނުކުރުމާއި ބޭ

ގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ިލބިފައިާވ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ދިެވހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު )ހ( .11

މާ ކުރުލާނުރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢު އިންތިޚާބުގެ ގެރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު، 

 ބެލޭނެޮގތަށް  ންމުކޮށްއާހަމައަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި 

 ވެ.ހުންަނންވާނެއެ ޝާއިޢުކޮށްފައި

 ،ފޮނުވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި 8މި ގަވާއިދުގެ  )ށ(  

ލޫމާތު، ތީ މަޢު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި އެކުލެވޭ މީހުންގެ ޒާވޯޓު

ޤު މުގެ ޙައްކަމާއެކުގައި، ހަމައެކަނި ވޯޓުލު އެފަރާތްތަކުން ޭބނުންކުރަންވާީނ ޒިންމާދާރު

ށެވެ. ރުކުރުމަލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަީރގައި އެކުލެވޭ މަޢުލޫމާތުގެ ަޞއްޙަކަން ކަށަވަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި  9ންުމ ޤާނޫނުގެ އާއަދި އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ 

ތެއްގެ ސް ފަރާޙައްޤު ލިބިެގންވާ އެއްވެ ގެބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ފިަޔވައި، ވޯޓުދިނުމު

އިވާ ޖިސްޓަރީގަށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އެ ރަންމުކޮއާޒާތީ މަޢުލޫމާތު، އެއްވެސް ފަރާތަކުން 

. ކަމެކެވެންކުރުމަކީ މަނާއެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް، އިންތިޚާބުގެ ބޭނުންތަކަށް މެނުވީ ޭބނު

ދާއެއް ނުމަކަށްޓަކައި ނުވަތަ މާލީ ފައިގޮތެއްގައި އެ މަޢުލޫމާތު ވިޔަފާރީގެ ބޭޚާއްޞަ

 ހޯދުމަށްޓަކައި ބޭުނންކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

އެހެން ތަނެއްގައި 
ދިރިއުޅޭ މީހުން 
 ވޯޓުދިނުމަށްޓަކައި

  ރީރަޖިސްޓަރީުކރުން

ރައްޔިތުންގެ  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ފަދައިން 12މު ޤާޫނުނގެ ންއާ ބެހޭ އިންތިޚާބުތަކާ )ހ( .12

ްއ، ވޯޓުލުން އޮްނނަ ދުވަހު ިދނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހެއިންތިޚާބުގައި ޯވޓު ހުގެމަޖިލީ
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ކަމަށް އި އެ މީހެއްގެ ދާއިމީ އެޑްރެސްދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ ީމހުންގެ ރަޖިސްޓަރީގަވޯޓު

ރިއުޅޭ އަދި ރާއްޖޭގައި މީހުން ދި ،ކަމުގައި ވަނީނަމަފައިވާ ރަށުގައި އެ މީހަކު ނޫޅޭބަޔާންކޮށް

މަސައްަކތްކުރާ ރަށެއްގައި ނުވަތަ  ޞިނާޢީެޓއްގައި ނުވަތަ ސޯއެހެން ރަށެއްގައި ނުވަތަ ރި

ރައްޔިތުންގެ ،  ޤައުމެއްގައި ހުރެފައިވާޅައިކަނޑައަބޭރުގައި ވޯޓު ނެގުމަށް ރާއްޖެއިން 

މީހަކު  ނަގާ ދުވަހު އެޓުވޯ ،ދިނުމަށް ބޭުނންނަމައިންތިޚާބުގައި އެ މީހަކު ވޯޓު މަޖިލީހުގެ 

 ރަޖިސްޓަރީ-ރީ ޮގތުގެ މަތިން ފައިވާށްންކޮ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާމި ގައިހުންނާނެ ަތނެއް

 ވާނެއެވެ.ކުރަން

 ތަނެއްގައި ތިބޭ މީުހންަތ ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫްނ އެހެން ރަށެއްގައި ނުވަ )ށ(  

 ންމުކޮށްއާ ވޯޓުދިނުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީާވން ބޭނުްނނަމަ، އެކަމަށް ކޮމިޝަނުން

ނުަވތަ  އްގެ މަޢުޫލމާތު ކޮމިޝަނަށްއެ މީހެ ،އަންގާ ޮގތެއްެގ މަތިން ގެންކޮށްއިޢުލާނު

ވާ ވެހިވެފައި"ރަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ މުއްދަތުގައިއެކަމަށް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ތަނަކަްށ 

ްނ ހުށަހަޅަ ން "ފޯމު ތަން ނޫން އެެހން ތަނެއްގައި ޯވޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދޭ

 ނުވަތަ ސީދާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ،މިގޮތުން އީމެއިލުން ނުވަތަ ފެކުހުންވާނެއެވެ. 

 ރާއަކަށް ރާތަކަށް ނުވަތަ އިދާނޑައަޅައިފައިވާ ފަފޯމު ބަލައިަގތުމަށް ކަ ކޮމިޝަނުން މި

ށް ވެރިކޮދުކުރަން ދަތިވާނެތީ، އެފަދަ ވަސީލަތްތައް މެނުވާ ފޯމުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުފޮ

 ފޮނުވާ ފޯމު ބަލައެއް ނުގަނެޭވެނއެވެ. 

މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ވޯުޓލުން އޮންނަ ދުވަހު އެ މީހަކު ރަށްވެހިވެފައިވާ  މި )ނ(  

ރަށް ނޫން އެހެން ތަނެއްގަިއ ހުންނާނޭކަމަށް ަކނޑައަޅައި، އެތަނަކީ އިލެކްޝަންސް 

އެ ތަނެއްގައި  ،ނޑައަޅައިފައިވާ ތަނެއްނަމަކޮމިޝަނުން ވޯޓުފޮށްޓެއް ބަަހއްޓަން ކަ

ކުރުމަށް މުއްދަތުގެ ތެޭރގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ދީފައިވާރަޖިސްޓަރީ

ހުށަހެޅުމުން، އެ ހުށަހަޅާ ތަނެްއގައި އެ މީހަކަށް ވޯޓު ލެވޭނެ ގޮތަށް އެ މީހެއްގެ ނަން 

ވަހު ެއ ތަނެއްގައި އެ މީހަކަށް ރަޖިސްޓަރީކުރަން ވާނެއެވެ. އަދި ވޯޓުލުން އޮންނަ ދު

ވޯޓުލެވޭނެ އިންތިޒާމު އިލެކްަޝންސް ކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ. މި މާއްދާގައި 

ލެކްަޝންސް ތަނަކީ ވޯޓު ފޮށްޓެްއ ބަހައްޓަން އި އެ ،ވީނަމަެވސް ހެން ބަޔާންކޮށްފައިމި
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ވޯޓުޮފށްޓެްއ ، ގޮތުންފައިވާ ތަނެއްކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެެވ. މިއިނޑައަޅަކޮމިޝަނުން ކަ

ތަނަަކށް  އެހެން ނޫންކަނޑައަޅައިފައިވާ ތަެނއް  ބަހައްޓަން އިލެކްަޝންސް ކޮމިޝަނުން

މަލުުކރަންވީގޮތް އިލެކްޝަންސް ޢަފައިވާ މީހުން އިވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ހުށަހަޅަ

 ކުރަންވާނެއެވެ. ންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާނުއާކޮމިޝަނުން 

އިާވ ވެހިވެފައްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެަމތިން، ޯވޓުލުން ޮއންނަ ދުަވހު، އެ މީހަކު ރަށްމި މާ )ރ(  

ޝަންްސ ކަމަށް އިލެކްވަތަ އެހެން ތަނެއްގައި ހުްނނާނެރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ނު

 އްގައި ތަން ފިޔަވައި އެހެން ތަނެ އެރަިޖސްޓަރީކުރުމަށްފަހު، -ރީކޮމިޝަނަށް އަންގައި 

 ށް ވޯޓެއް ނުލެވޭނެއެވެ.އެ މީހަކަ

 އި، ދާއިމީފަރާތްތަކުގެ ނަމާއި، ޖިންސާ ރަޖިސްޓަރީކުރާ-ތިން ރީ ގޮތުގެމަމި މާއްދާގައިވާ  )ބ(  

ލުން އައެފަރާތްތައް އި، ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރާ ،އެޑްރެހާއި

ގެ ސަރުކާރުދިވެހިން ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ ތަން އެނގޭނެ ގޮތަށް އިލެކްޝަންސް ކޮިމޝަނު

 ވެސް އިގެ ވެބްސައިޓުގަގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އިލެކްޝަންސް ކޮމިަޝނު

 އެ މަޢުލޫމާތު ޝާއިޢުކުރަންވާނެެއވެ.

 ންނާެބހޭގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މީހުއްމި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ޖިނާއީ ކުށެ )ޅ(  

ޔަތު ރާ މީހުންގެ ކަންކަން ބެެލހެއްޓުމުގެ މަސްއޫލިއްމަޢުލޫމާތު، ޙުކުމް ތަްނފީޛުކު 

 ވާ މުއައްސަސާއިން ހޯދަންވާނެއެވެ.ފައިށްވާލުކޮހަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ދެވަނަ  އިންތިޚާބުގެ

 ބުރަށް ރަޖިސްޓަރީވުން 

 ،ހޭނީ ޖެކުރަން ދެވަނަ ބުރުގައި ވޯޓުލުމަްށ ރަޖިސްޓަރީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ )ހ( .13

ނުްނ ޓުލާން ބޭފުރަތަމަ ބުރުގައި ވޯޓުލުަމށް ަހމަޖެހިފައިވާ ފޮށި ޫނން އެހެން ފޮށްޓަކަށް ވޯ 

)އަށާަރ( އަހަރު ފުރިގެން އަލަށް ވޯުޓލާ މީހުންގެ ތެރެއިްނ  18، ފަރާތްތަކާއި

 ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެްނ ރަށެއްގައި ވޯޓުލާން އެދޭ ފަރާތްތަކެވެ.

 މިޝަނުންކޮގޮތަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާނީ ިއލެކްޝަންސް ބަޔާންކޮްށފައިވާދާގެ )ހ( ގައި މި މާއް )ށ(  

 ލާނުކުރާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.ޢުމުކޮށް އިންއާ
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ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

އިންތިޚާބަށް 

ކުރިމަތިލުމަށް 

 ކުރުން ލާނުޢުއި

ތުގެމަތިން ގޮއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ވަނަ މާ 5ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު ގެ  )ހ( .14

ސަތު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންިތޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ މީހުންނަށް އެ ފުރު

 ވެ. ވާނެއެލާނުކުރަންޢުންމުކޮށް އަންގައި އިއާކަމަށް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުޅުވިއްޖެ

ތުންގެ ރައްޔި ،ލާނުގައިޢުރާ އިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކުމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށު  )ށ(  

 އިވާންކޮްށފަބަޔާއިންތިޚާބުތަާކބެހޭ ާއންމު ާޤނޫނުގައި  ިއ،މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނާ

 ވާނެެއވެ.ތި ހިމަަނންލޫމާތާއި ތަކެޢުމަ

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

 އިންތިޚާބަށް ކުރިަމތިލުން

ުށން އިލެްކޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކުރާ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަ 14މި ގަވާއިދުގެ  )ހ( .15

ކަމަށް އެންނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ މީހު ،ލާނުގައިޢުއި

 .)ދިހައެއް( ދުވަހުގެ މުއްދަތު ޭދންވާނެއެވެ 10މަދުވެގެން  ،ޅުމަށްހެއެދި ހުށަ

ރާ ކު ންއަންގަ ންތު ުހޅުވިއްޖެކަޞަމުގެ ފުރުއިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލު ތުންގެ މަޖިލީހުގެރައްޔި )ށ(  

 ލިކޭޝަންއެޕް މިކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ުހަށހަޅަންޖެހޭ ،ލާނުގައިޢުއި

ފޯމާއެކު  އެ ވަނަ މާއްދާގައި 10ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނުގެ  ފޯމާއި،

 ، ހިމެނޭތެރޭގައި ހިަމނަންވާނެެއވެ. މީގެ ތަކެތި ކަމަށް ބަޔާްނކޮށްފައިވާހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަެކތި

ނުވަތަ  އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ ނިޝާން ފާސްކުރާއިރު ދެފަރާތަކުން

ނިޝާން ، އެ ފައިވާނަމައިއް ހުށަހަޅަނިޝާނެްނ އެއް އެއަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކު

އެއްގެ ފަރާތަށެވެ. ސިޔާސީ ޕާޓީހުށަހެޅި ނިޝާން ދޭނީ ކުރިން މުގައި އިސްކަންފާސްކުރު

ޕާޓީގެ ހުއްދައާއެކު ، ފަރާތުން ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް، ޕާޓީގެ ނިާޝން 

 ގެ ތަރުވައްއެއް ނިޝާނާނުވަތަ އެ  ނިޝާންބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ 

 އް އެ ޕާޓީ ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަށް ބޭނުމެއް ނުކުރެޭވނެއެވެ.ނިޝާނެ

ޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައް

އިންތިޚާބަށް ކުރިަމތިލާ 

މީހެއްގައި ހުންނަންޖެހޭ 

 ޝަރުޠުތައް 

 ރުޠުތައްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެްނަބރުކަމަށް ކުރިމަތިލާ މީހެއްގަިއ އަންނަނިވި ޝަ )ހ( .16

 ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ. 

 ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވުން.  .1

 ބޭރު ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތަކަށް ނުވުން.  .2
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 ސުންނަތް ޖަމާޢަތުގެ މީހަކުކަމުގައިވުްނ.  ،ކުކަމުގައި ވުމާއިމުސްލިމަ .3

 )އަށާރަ( އަހަރު ފުރިފައިވުން.  18މުރުން އު .4

 ބުއްދި ހަމައަށް ހުރި މީހަކުކަމުގައިވުން. .5

ެގ އްޔިތުންބޭރު ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތަކު ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ވެފައިވާނަމަ، އެ މީހަކަށް ރަ )ށ(  

ްއ( )ފަހެ 5 މެންބަރުކަމަށް ކުރިަމތިލެވޭނީ، އެ ީމހަކު ދިވެހި ަރއްޔިތަކަށްވިތާ މަޖިލީހުގެ

 ކަމުގައި ދާ މީހަކުއެމީހަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅެމުން އަހަރުދުވަސް ވުމަށްފަހުގައެވެ. އަދި

 ވާންވާނެއެވެ.

ބުގަިއ ންތިޚާޖިލީހުގެ އިވި ހާަލތަކުންކުރެ ހާލަެތއްގައިވާ މީހަކަށް ރައްޔިތުންގެ މައަންނަނި )ނ(  

 ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ. 

ިނ އެ ދަރަ އަދާކުރަންޖެހޭ ސާބިތު ދަރަންޏެއް އޮތް މީހަކު ނަމަ، ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް .1

 އަދާކުރަމުން ނުދާ މީހަކު ކަމުގައިވުން.

)ބާރަ( މަސްދުވަހަށްވުރެ  12 ،ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަން ސާބިތުވެގެން .2

 އް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މީހަކު ކަމުގައިވުން. ދިގުމުއްދަތެއްގެ ޙުކުމެ

 )ބާރަ( މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގު  12 ،ކަން ސާބިތުވެގެންޖިނާއީ ކުށެއް ކުރި .3

ތާ،  ނިމުނުއެ ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކޮށް ،މުއްދަތެއްގެ ޙުކުމެއް ކޮށްފައިވާ މީހަކުނަމަ

އް( )ތިނެ 3ނުވަތަ އެ ޙުކުމުން ކަނޑައެޅުނު އަދަބު މަޢާފުކުރެވުނުތާ 

 އަހަރުދުވަސް ނުވާ މީހަކު ކަމުގައިވުން. 

  ފަނޑިޔާރަކު ކަމުގައިވުން. .4

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ންޑިޑޭޓުންގެ ނަން ކެ

 ލާނުކުރުން ޢުއި

ަގއިވާ އްދާަވނަ މާ 11)ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިްނތިޚާބުެގ ޤާނޫނު( ގެ  2009/2ޤާނޫނު ަނންބަރު  .17

ާލނުކޮށް ޢުކޮށް އިޖިީލހުގެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފުރިހަަމ ަނމާއި އެޑްރެސް އާންމުގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުންެގ މަ

ހައިން ގެ އޮފީހުގައްޔާއި މީހުން ދިިރއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ފަސޭއަދި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނު 

ެގ ނުމީހުންނަށް ބެލޭނެގޮަތށް ބަހަްއޓަންވާނެއެވެ. އަދި އެ މަޢުޫލމާތު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަ

 ރަންވާނެއެވެ.ގައި ޝާއިޢު ކުޓުވެބްސައި
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ދަްނ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންިތޚާބުގެ ކެންޑިޑޭޓަކު އޭނާގެ ނަން އަނބުރާ ެގން )ހ( .18 ނަން އަނބުރާ ގެންދިއުން 

ގެ ކުރުމުލާނުޢުނުންވެއްޖެނަަމ، ކެންޑިޑޭޓުންެގ ނަންތައް ގުރުއަތުލައި ތަރުތީބުކޮށް އިބޭ

 ވެ.ބިގެންވެއެން އަނބުރާ ގެންދިޔުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިއެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނަ ،ކުރިން

ގެ އްޔިތުންރަާލނުކުރުމުގެ ފަހުން ޢުތުލައި ތަރުތީބުކޮށް އިގުރުއަކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް  )ށ(  

، އްޖެނަމަ އޭނާގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދަން ބޭނުންވެ ،އިންތިޚާބުގެ ކެންޑިޑޭޓަކުމަޖިލީހުގެ 

 އެވެ.ގެ އިޚްތިޔާރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެކަމުގައި ގޮތެއް ނިންމުމު

ާޚބަށް ަވނަ މާްއދާގެ )ށ( ގެ ަދށުން އިންތި 10ގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިާޚބުގެ ޤާނޫނު ރައްޔިތުންގެ .19  އިދާރީ ފީ

އްކާނީ ރުފިޔާ ދަ  )ފަސްހާސް( -/5000ދައްކަންޖެހޭ  އިދާީރ ފީގެގޮތުގައިޑޭޓުން ކުރިމަތިލާ ކެންޑި

 ނުވަތަ ބޭންުކން ގެރެންޓީ ދީފައިވާ ޗެކަކުންެނވެ.  ފައިސާއިންނަގުދު

އަްށ ދޭ މީހާ އެއިދާރީ ފީއަކީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަްށފަހު، އިްނތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާން 

 ދޭންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނޫނެވެ.

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން 

 ކުރުން ތަރުތީބު 

މަވާ ހަ ޠުތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ ތެރެއިން ޝަރު މަޖިލީހުގެ އިންރައްޔިތުންގެ )ހ( .20

ޑި، ގަރީޚާއި ތާކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީުބކުރުމަށްޓަކައި ގުރުއަތުލުން އޮްނނަ ތަނާއި 

 ވާނެއެވެ.ލާނުުކރަންޢުކެންޑިޑޭޓުންނަށް އަންގައި، އިލެްކޝަންސް ކޮމިޝަނުން އި

ފައިވާ އިމަތިލަގުރުއަތުލުން ބާއްވަންވާނީ ިއްނތިޚާބަށް ކުރިގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިާވ މި މާއްދާ )ށ(  

 ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓުން ކަނޑައަޅާ މަންދޫބުންގެ ހާޒިރުގައެވެ.

މަ، ންކުރާނައްޔަޢަމި މާއްދާގެ )ށ( ގަިއ ބުެނފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ެކންޑިޑޭޓަކު، ަމންދޫބަކު  )ނ(  

  ،ށްމުގެ ލިޔުމަކާއެކު ގުރުއަތު ނަގާ ތަނަކަންކުރިކަްއޔަޢައެ މީހަކު މަންދޫބަކަށް 

  މީހަކު އެ މަންދޫބުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑާއެކު އެ

، އެޑްރެހާއި  ،ފޮނުވަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ލިޔުމުގައި މަންދޫބުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި

 ރު ލިޔެފައި އޮންނަްނވާނެއެވެ.ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަ

 ުކރުމަށް ބާއްވާ ގުރުއަތުލުމަށް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އޭނާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން ތަރުތީބު )ރ(  
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ކުރާ މަންދޫބަކު ހާޒިރު ނުވެއްޖެނަމަ، އެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ބަދަލުގައި ގުރުއަތުގައި އްޔަންޢަ

 ފަރާތެކެވެ. ބައިވެރިވާނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ތާއީދު އިންތިޚާބަށް 

ހޯދުމަށް 

މަސައްކަތްކުރުމުގެ 

 މުއްދަތު

އްޔިތުންގެ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރަ 11ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު ގެ  .21

ްނތަްއ ނަވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ހަމަ ޠު މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަިތލި މީހުންގެ ތެރެއިން ޝަރު

 ތާއީދު ހޯދުމަށް   ލާނުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ވޯޓުނަގާ ދުވަހާ ދެމެދު ކެންޑިޑޭޓުންޢުއި

 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ.)ތިރީސް(  30މަދުވެގެން  މަސައްކަތްކުރުމަށް

ތާއީދު ހޯދުމަށް 

 މަސައްކަތްކުރުން 

 ،ދުމަށްއީދު ހޯތާކެންޑިޑޭޓުންނަްށ،  ފައިވާއި ކުރިމަތިލަންތިޚާބަށްޖިލީހުގެ އިރައްޔިތުންގެ މަ )ހ( .22

އްކަތްކުރުމުގެ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މަސަ 28ގެ ންތިޚާބުތަކާބެހޭ އާންމު ޤާޫނނު އި

 ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ.

އީުދ ޓުން ތާޑިޑޭމާއްދާގެ )ހ( އިން ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ިލބިދީފައިވާ ޙައްޤުގެ ަދށުން، ކެން މި )ށ(  

 .މިވާ ކަންކަން ކުރެވިދާނެއެވެ މަސައްކަތްކުރުމުގައި ތިރީގައިހޯދުމަށް

 .ތާއީދު ހޯދުމުގެގޮތުން މީހުްނނާ ަބއްދަލުކޮށް ވާހަކަދެއްކުން .1

 .ރިކަމާއެކު އެއްވުންތައް ބޭއްވުންވެޞުލްޙަ .2

 ޚަބަރު ފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުގެ ކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީ .3

 .ންހިުފންބޭނު

 ،އާއިސްޓިކާ ، މީުހންނަްށ ސިޓީ ފޮނުވުމާއި، ފޮޓޯއާއިގޮތުންތާއީދު ހޯދުމުގެ .4

 .އްޓުންންމުކޮށް ފެންނާެނހެން ެބހެއާއެ ަތކެތި  ،ލިޔުންފަދަ ތަކެތި ބެހުމާއި

 .ރުންބޭުނންކު އެތަކެތި، ފައިވާ ތަކެތި ގެންގުޅުމާއިއި ނިޝާންޖަހަ ،ނިޝާނާއި .5

 .ތިހާރުކުރުންސްއި .6

ާންމު އންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނާއި، އިންތޚާބުތަކާބެހޭ ރައްޔިތު .7

ުތަކާ ކަމާބެހޭ ގަވާއިދ ،ޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއިޤާނޫނު ހިމެނޭގ

 ޚިލާފުނުވާ ކަންކަން ކުރުން. 
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 ،ކެންޑިޑޭޓުންނާއި

ތާއީދު  ކެންޑިޑޭޓުންނަށް 

ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ 

ފަރާްތތަކުގެ ސުލޫކީ 

 ގަނޑު މިން

ތަކުން  ފަރާތްކުރާ ހުރިހާގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު )ހ( .23

 .ރަންާވނެއެވެމަލުކުޢަވެސް ތިރީގައި ބަޔާކޮށްފައިވާ ސުލޫކީ މިންގަނޑަށް 

ބަކަށް ވަކި ޖިންސެއްގެ މީހަކަށް ވާތީ، ނުވަތަ އިސްލާމްދީނުގައި ވަކި މަޒުހަ .1

 ދާކަމަށްޓަކައި، ނުަވތަ ވަކި ބަހުރުވައަކުން ވާހަކަދައްކާއުޅެންމުން

މަށް އޮތް ނުވަތަ ނުިދނުއެއީ ވަކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓުދިނުމަށް ، ކަމަށްޓަކައި

 އިގެން ނުވާނެއެވެ.ޅަހަށަސަބަބެއްކަމުގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް ހު

 ވެސްކެންޑިޑޭޓުންނަށް ނުަވތަ ޕާޓީައކަށް ތާއީދު ހޯދުަމށް ބާއްާވ އެއް .2

އިވާ ބައްދަލުވުމެއް ނުވަތަ ހަރަކާތެްއ ބާއްވަންވާނީ އެކަމަށް ކަނަޑއެޅިފަ

 ގަވާއިދުތަކާ އެއްޮގތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.  ،ޤާނޫނުތަކާއި

 ކުގައި ބާތަޚުޠުދީނީ ދަރުސްތަކުގައްޔާއި  ،ދީނީ އެކި އެކި މުނާސަބަތުގައްާޔއި .3

ތާއީދު   ހޯދުމަށް ުނވަތަވަކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ ވަިކ ޕާޓީއަކަށް ތާއީދު

 .ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައިގެން ނުވާނެއެވެ

ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ޭދ  ،ކޮލެޖު ،ކިޔަވައިދޭ ތަންތަނާއި މަދަުރސާ .4

ުދ ށް ތާއީފިލާވަޅުތައް މެދުވެރިކޮށް ވަކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ ވަކި ޕާޓީއަކަ

އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ހޯދުމަށް ނުވަަތ ތާއީުދ ކުޑަކުރުމަށް 

 .ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ

ފިޔަވަިއ ހިްނގާ ތަްނތަންކަން ޢީ ކަންއިޖުިތމާކިޔަވައިދޭ ތަންތަނާއި  .5

ކުގެ އެ އިދާރާތަ ،ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރާތަކާއިކާއި، އޮފީސްތަ ސަރުކާރުގެ

. އިންތިޚާބަށް ކެންޭޕންކުރުމަށް ބޭުނންކޮށްގެްނ ނުވާނެއެވެ، ގޯތިތެރެ

  ހުއްދަ  ތަންތަނުގެ ގޯއްޗާއި ހޯލު ފަދަ ތަންތަން ބޭނުންކުރަންާވނީކިޔަވައިދޭ

 ވެ.ލިބިގެންނެ

އެހެްނ ، އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު .6

ގެންދާ ބައްދަލުވުމަަކށް ހުރަސްއެޅޭ ޓަކު ތާއީދު ހޯދުމަށް ހިންގަމުންކެންޑިޑޭ
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 .ވެ އް ކޮށްގެން ނުވާނެއެމަލެޢަދަ ފަ

ން ތާއީދު ހޯދުމުގެގޮތުން ކެންޑިޑޭަޓކު ނުވަތަ އޭނާ ނިސްބަތްވާ ޕާޓީއަކު .7

ަތ ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކަްށ ތާީއދުކުރާ ބަޔަކު ބަހައްާޓ ޕޯސްޓަރު، ނުވަ

، ޗެއްނިޝާން، ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެފަދަ އެހެންވެސް އެއް

 ޓަކަށް ތާއީދުުކރާ ބަޔަކު އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެހެން ކެންޑިޑޭ

 .ނައްޓައި، ހަލާކުކޮްށ، ގެއްލުންީދގެން ނުވާނެއެވެ

 އްވުމެއްކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓަުކ ނިސްބަތްވާ ޕާޓީއަކުން ެކންޕޭން އެ .8

ްނ ށް، އެހެނުވަތަ ބައްަދލުވުމެއް ބާއްވަމުްނާދ ތަނެއްގައި، ެއ ވަގުތަކާ ދިމާކޮ 

 ކުރާ އީދުތަ އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާޓަކު ނުވަޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ ކެންޑިޑޭ

 ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ގައި ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމުބަޔަކު އެތަނު

އްގެ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަްށ ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، މީހެ .9

  ގެއެއްގައި ނުވަތަ އިމާރާތެއްގައި ނުވަތަ ބިމެއްގައި ަބހައްޓަންާވނީ 

 ގެ ވެރިފަރާތުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ. އެ ތަނެއް

 ،އިތިހާރާސްއި ގޮތުްނ ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބަހައްޓާ އިންތިޚާބަށް ތާއީދު ހޯދުމުގެ .10

 ތާ ކުރާލާނުޢުއިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އި ،ެބނަރ ފަދަ ތަކެތި އި،ބިލްބޯޑާ

 ގެޑިޑޭޓެއްކެން )ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ނަގައި ސާފުކުރުމަކީ އެ 10

 ިޒންމާއެކެވެ.  ނުވަތަ އެ ބެހެއްޓި ފަރާތެއްގެ

ގޫކޮށް، އް ހިނގަމުންދާ ވަގުތު، ުއނދަތާއީދު ހޯދުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަ .11

ލުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުްނ އިއެ ތަނެއްގައި އޮތް އިންތިާޒމު ނަގަ

 މަސައްކަތްކުރާނަމަ، އެ ފަރާތަކާމެދު އަމިއްލައަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ

ތެއް އްލުކުރަން މަސައްކަތްކުރަންވާނީ ކަމާބެޭހ ފަރާޙައި އެކަން ބަދަލުގަ

 .ރިކޮށްގެންނެވެމެދުވެ
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އްގެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަްށ މަސައްކަތްކުރުމުގައި، އެއްވެސް މީހެ .12

 .އަބުރަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެ ަފދަ ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

ށް ރާތަކަނުލުމަށް ބުނެ އެއްވެސް ފަވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުވަަތ ވޯޓު .13

އްވެސް މަލެއް އެޢައެއްވެސް ގޮތަކުން މަޖުބޫރުކުރުވައި އަދި ބިރުދެއްކުމުގެ 

 .ފަރާތަކުން ހިންގައިގެންނުާވނެއެވެ

 ނުލުަމށް ބުނެ ރިޝްަވތުގެގޮތުން ވޯޓުވަކި މީހަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުަވތަ  .14

 ނުާވނެއެވެ.  އަދި ދީގެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ ނުވަތަ ހަދިޔާ

މެއް މާލީގޮތުން ނުވަތަ މާއްދީގޮތުްނ ފައިދާއެއް ވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަ

ންވެސް ޅަިއގެހަކޮށްދިނުމަްށ ހުށައެަފދަ ކަމެއް އަދި  ނުާވނެއެވެ. ކޮށްދީގެން

 .ނުވާނެއެވެ

ގެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުަމްށ މަސައްކަތްކުރުމުގައި، އިސްލާމްދީނު .15

 މަތްރުޙުއިސްލާމްދީނުގެ  ،ލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައިއަސްލުތަކާ ޚި

 .ކެނޑޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

ބަރު ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަްށ މަސައްކަތްކުރުމުގައި ގަވާއިދު ނަން .16

2013/R-58 ުގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދު( ބެހޭުކރުމާ)ކުނި މެނޭޖ 

އި ޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެހެން ފަރާތްތަކުންވެސް އެ ގަވާއިދުގަފަދައިން ކެން

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަްނތަނަށް ކުނި އަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ.

 ،ކާއިޖަްލސާތަ ،ކެންޑިޑޭޓުން ބާއްވާ ހިނގައިުލންތަކާއި ،ޕާޓީތަކާއިސިޔާސީ  .17

 ެއ ހަރަކާތެއް ،އެހެނިހެން ސިޔާސީ ހަރަކާތްަތކުގައި އުފެދޭ ކުނިބުނި

ޒާމުކުރި ފަރާތަކުން، އެ ހަރަކާތެއް ނިމުމާއެކު ނަގައި، އިންތި

 ސާފުކުރަންވާނެއެވެ.

ޕްލާސްޓިކުން ހަދައިފައިވާ  ، ތާއީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުުމގައި ކަރުދާހާއި .18

ޓް ފަދަ ތަކެތީގެ ބަދަލުގައި އެހެން ވަސީލަތްތައް ލީފްލެ ،ޕޯސްޓަރުތަކާއި
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 ބޭނުންކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވާެނއެވެ.

 ކުރުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާއީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކެންޑިޑޭޓަކަށް .19

ފު އިދުތަކާ ޚިލާގަވާހަދައިފައިފާ ށުން  ޤާނޫނުތަކާއި އެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަ

 އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

 ،ގޮތުންކުރުމުގެނު  ވަކި ޕާޓީއަކަށް ތާއީދުކުރުމުގެގޮތުން ނުވަަތ ތާއީދުކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ )ށ(  

 އެއްވެސް  ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އިންތިޚާބީ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެ އެއްވެސް ކަމެއް

 ،ނަމައް ކޮށްފިފަރާތަކުން ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ތިރީގައި މިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެ

 .ނެއެވެލޭބެނީކަމަށް ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އިންތިޚާބީ ޙައްޤަކަށް އުނިކަން ދިއެކަމުގެ ސަބަބުން 

ޫންނ ގޮުތން ދައްކާ ވާހަކައެއްގައި ނުަވތަ އެކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ހޯދުމުގެ .1

ތީ ގޮތަކުންވެސް އެހެން ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމާއި އޭނާގެ ޒާ

 ކަންކަމާ ބެހުން.

 މެއްގެ ކަސާބިތުކޮށްދެވެން ެނތް ތުހުމަުތަތކުގެ މައްޗަށް ނުވަތަ ހިނގައިިދޔަ  .2

ގޮތުްނ ނުވަތަ ފަދަ ގޮތަކަށް ކެންޑިޑޭޓަކާ ބެހޭއޮޅިގެންދާ  ތްޤަޙަޤީ

 ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް މަސައްކަތްކޮށްދޭ ފަރާތަކާ

 ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެއްުކން.

 ކުރުން.މީހުންގެ މެދުގައި ފިތުނައާއި ރުޅިވެރިކަން އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތް .3

ޓަކު، ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ގޮތުން ކެންިޑޑޭތާއީދު ހޯދުމުގެ .4

ހެްނ ވެހިކަލް ބުރުތަކަށް އެ ،ރެލީތަކާއި ،ގޮތުން ބާއްވާ ޝޯތަކާއިހޯދުމުގެ

 .ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު ހުރަސްއެޅުން

ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް 

އްޔަންކުރާ ޢަޓުން ކެންޑިޑޭ

 މަންދޫބުން 

ގެ ވޯޓުގުނުމު ،ވޯޓުނެގުން އޮންނަ ދުވަހު ވޯޓުނެގުމާއި ،ށްވެސްކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކަ )ހ( .24

 ނގާ އްތައް ހިމުގެ ކަންތަުގނުގުމާިއ، ވޯޓު ކަންތައްތައް ހިނާގ ނުިހނގާގޮތް ބެލުމަށް، ވޯޓުނެ

 ެއވެ.ކުރެވިދާނެ އްޔަނުޢަ)އެކެއް( މަންދޫބަކު  1ކޮންމެ މަރުކަޒަކަށް 
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ބޭނީ، ތު ލިޞަގެ ފުރުކުރުމުއްޔަނުޢައިވާ މަންދޫބު މި މައްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަ )ށ(  

ދޭ އެކަމަށް އެލާނުކުރުމުން ދެވޭ މުއްދަތުގައި ޢުއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެަކމަށްޓަކައި އި

 "ފޯމު މަށް އެދޭކެންޑިޑޭޓުގެ މަންޫދބަކަށް ވު"ކެންޑިޑޭޓުންނަށެވެ. މިކަމަށް އެިދ ހުށަހަޅާނީ 

 ންނެވެ.

 މީހުންގެ  ކުރާ މަންދޫބުންގެގޮުތގައި ކަނޑައަޅާއްޔަނުޢަްނ ށް ކެންޑިޑޭޓުވޯޓުލާ މަރުކަޒަ )ނ(  

 .ހަމަވާންވާނެއެވެތަްއ ފުރިޠުކިބައިގައި އަންނަނިވި ޝަރު

 .)އަށާރަ( އަހަރު ފުރިފައިވާ ދިވެއްސެއް ކަމުގައިވުން 18އުމުރުން  .1

 .ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރެވެމުންދާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުން .2

 ކްޝަންސްއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާބެހޭ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އިލެރަ .3

 .ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ހަވާލުވެގެްނ ހުރި މީހެއްކަމުގައި ނުވުން

 ފަނޑިޔާރެއް ނުވަތަ މިނިވަްނ މުއައްސަސާއެއްގެ މެންބަރެއް/ ވެރިއެއް  .4

 .ކަމުގައި ނުވުން

 ކަމުގައި ނުވުން.ދިވެހި ފުލުހެއް ނުވަތަ ސިފައިްނގެ މީހެއް .5

 މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން. ަފއިހުރިށް ބަންދުކޮ ށެއްގެ ތުހުމަތުގައިކު .6

 

 

ޅާ ކަނޑައަ ކޮމިޝަނުންޮގތުަގއި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުްނ، ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންގެ (ރ)  

 ަގނޑާންމިރާރުގައި ސޮއިކުރަން ވާނެއެވެ. އަދި ކެންޑިޑޭޓޫންގެ މަންޫދބުންގެ ސުލޫކީ ޤުއި

 ބަހަްއޓަން ވާނެއެވެ. މަލުތައްޢައެއްގޮތަށް 

ރާއްޖޭގެ ފަރާތްަތކުން 

 އިންތިޚާބު އޮބްޒާވްކުރުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިާޚބު އޮބްޒާވްކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ފަާރތްތަކަށް ހަރަކާްތތެރިވުމުގެ  )ހ( .25

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  40ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީ، އިންތިޚާބުަތކާބެހޭ އާންމު ޤާނޫނުގެ 

ލާނުކުރުމުން ޢުޅުމަށް އިހެުހށަވާގޮތުގެ މަތިން، އިލެކްޝަންްސ ކޮމިޝަނުން އެކަމަށް އެދި 
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ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. މިކަމަށް އެދި ޠު އެކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރު

 ންނެވެ. "ފޯމު "އޮބްޒާވަރަކަށް ވުމަށް އެދޭ  ޅާނީހަހުށަ

 ތްތަކުގައި ޅާ ރާއްޖޭގެ ފަރާހައިންތިޚާބު އޮބްޒާވްކުރުމަށް ހުށަޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައް )ށ(  

 ރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ.ތައް ފުޠުތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރު

 .)އަށާރަ( އަހަރު ފުރިފައިވާ ދިވެއްސެއް ކަމުގައިވުން 18އުމުރުން  .1

 .އި ނުވުންޖިނާއީ ކުށެއްގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރެވެމުންދާ މީހެއްކަމުގަ .2

 ތަކުން ނުވަތަ އަިމއްލަގޮތުން ޢަދަނީ ޖަމާސިޔާސީ ޕާޓީތައް ފިޔަވައި މަ  .3

ޅާ ފަރާތެއްނަމަ، ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ހަހުށަ އޮބްޒާވަރަކަށް ވުމަށް

 .ވުންނު ރަޖިސްޓަރީއެއްގައި އެ މީހެއްގެ ނަން ހިމެނިފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި 

ޝަންސް އިލެކްކުރުމަށް އްކަތެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާބެހޭ މަސަ .4

 ފަރާތުން ހަވާލުވެގެްނ ހުރި މީހެއްކަމުގައި ނުވުން. ގެކޮމިޝަނު

 

 ޅާ  ކަނޑައަ އިލެކްޝަްނސް ކޮމިޝަނުންގޮތުގައި ހަރަކާތްެތރިވާ ފަރާތްތަކުން، އޮބްޒާވަރުންގެ )ނ(  

ތަށް އެއްގޮ ރާރުގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އޮބްޒާވަރުންގެ ސުލޫީކ މިންގަނޑާޤުއި

 އް ބަހައްަޓންވާނެއެވެ.މަލުތަޢަ

ން ބްޒާވަރު ފާސް އެ ފަރާތްތަކުއޮ ށް ދޫކުރާށާއި، ޖަމްިޢއްޔާތަކަސިޔާސީ ޕާޓީތަކަ )ރ(  

 އިލެކްަޝންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ. ،ބޭނުންކުރަންވާނީ

  ސިޔާސީ ންމެކޮ ،ނީފާސް ދޫކުރާމަށް ވްކުރުސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށާއި، ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އޮބްޒާ )ބ(  

ދަށްވުރެ ގެ އަދަޕާޓީއަކަށާއި، ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް، އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ބަހަްއޓާ ވޯޓުފޮށީ

 )ދިހައެއް( އިންސައްތަ އިުތރުނުވާ ގޮތަށެވެ. 10

އި އްދުގަ ސަރަހަސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ތަމްސީލުކުރާ އޮބްޒާވަރަކު ވޯޓުލާ )ޅ(  

ސަރަހައްދަށް އެ ސިޔާސީ ޕާޓީ ނުވަތަ އެ ޖަމްޢިއްޔާ ތަމްސީލުކުރާ  ހަމަ އެ ،އިހުއްޓަ
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 ދެވަނަ އޮބްޒާވަރަކަށް ނުވަދެވޭެނއެވެ.

 ވާމީޤުނަލްއަބައި

ފަރާްތތަކުން ރައްިޔތުންގެ 

މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 

 އޮބްޒާވްކުރުން

 އިލެކްަޝްނސް  ޖިލީހުގެ އިްނތިޚާުބ އޮބްޒާވްކުރެވޭނީ،ވާމީ ފަާރތްތަކަށް ަރއްޔިތުންގެ މަޤުއަބައިނަލް .26

ރީގައިވާ އިން ތިލާނުކުރުމުން އެކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެޢުވަތަކަށް ނުވަތަ، އިޢުކޮމިޝަނުން ދޭ ދަ

ކުރާ ކޮމިޝަނުން އެކްރެޑިޓް ވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިލެކްޝަންސްތައް ފުރިހަމަޠުޝަރު

 ފަރާތްތަކަށެވެ. 

 .ކަމުގައިވުންށާރަ( އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހެއް)އަ 18ން އުމުރު .1

 ވުން. ދޫބަކަށްކޮށްފައިވާ މަންލްއަޤުވާމީ ފަރާތުން އެކްރެޑިޓްއެމީހަކު ތަމްސީލުކުރާ ބައިނަ .2

ތްކުރާ އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަ .3

 މީހަކަށް ނުވުން.

ރުމަށް ނިޓަރކުމޮރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމާއި ވޯޓުގުނުމުގެ ަމސައްކަތް  )ހ( .27 މޮނިޓަރ ކުރުން

 އެދި  ލާނުުކރުމުން، އެކަމަށްޢުއިލެކްޝަްނސް ކޮމިޝަނުން އި ،ހަރަކާތްތެރިވެވޭނީ

 ތިރީގައި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  ހުށަހަޅާއެދި އެކަމަށް ،މުއްދަތުގައި ދޭހުށަހެޅުމަށް 

 މިޝަނުންކޮފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިލެކްޝަންސް  ތައް ފުިރހަމަވާޠުބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރު

  އެކްރެޑިޓްކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

 .ކަމުގައިވުންށާރަ( އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހެއް)އަ 18އުމުރުން  .1

 .ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރެވެމުންދާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުން .2

ގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކޮމިޝަނުސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޑިވް)ހ( މޯލް .3

 މަސައްކަތްކުރާ މީހެއްކަން އިލެކްޝަންސް ރޭޑިއޯ/ޓީވީ ސްޓޭޝަނެއްގައި

 ،ކޮމިޝަނަށް ކަށަވަރުވާ މީހެއް ކަމުގައިވުން

 ނުވަތަ     

)ނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތީގެ ޤާނޫނު( ގެ  78/47)ށ( ޤާނޫނު ނަންބަރު      

މަޖައްލާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ  ،ސްޓަރީކޮށްފައިވާ ނޫސްދަށުން ރަޖި
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 ،ކަމުގައިވުންސް ކޮމިޝަނަށް ކަށަވަރުވާ މީހެއްމީހެއްކަން އިލެކްޝަން

 ނުވަތަ     

މީޑިއާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހެއްކަން  ވާމީ ޤުއަ)ނ( ބައިނަލް     

 .ކަމުގައިވުންސް ކޮމިޝަނަށް ކަަށވަރުވާ މީހެއްއިލެކްޝަން

 ކްޝަންސް ކުރުމަށް އިލެއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާބެހޭ މަސައްކަތެއްރަ .4

 ކަމުގައި ނުވުން.ރާތުން ހަވާލުވެގެްނ ހުރި މީހެއްފަ ގެމިޝަނުކޮ

ވާނީ، ތެރިވާންކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްަތއް ހަރަކާތްމޮިނޓަރ އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން )ށ(  

ިމ  ، މާއްދާގައިާވ ގޮތުގެ މަތިްނނާއިވަނަ 41ޫނނު ގެ އިންތިޚާބުތަކާބެޭހ އާންމު ޤާ

 ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ނޑައަޅާ ކައިލެކްަޝންސް ކޮމިޝަނުން ވާ ފަރާތްތަކުން، ރަކާްތތެރިހަ ގޮތުގައިމޮނިޓަރުންގެ )ނ(  

ތަށް ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މޮނިޓަރުންގެ ސުލޫީކ މިންގަނޑާ އެއްގޮރާރުގައި ސޮއިޤުއި

 މަލުތައް ބަހައްަޓންވާނެއެވެ.ޢަ

 ރުންަނށްފާސް އެ ފަރާތްތަކުން މޮނިޓަ ނޫސް މަޖައްލާގެ އިދާރާތަކަށް ދޫކުރެވޭ މޮނިޓަރު )ރ(  

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ. ،ދޫކުރަންވާނީ

މަްށ ކުރުޓަރުދާރާތަކަށް މޮނި ފަތުރާ އިޚަބަރު ތަކަށާއި،ލާކޮށްފައިވާ ނޫސް މަޖައްޖިސްޓަރީރަ )ބ(  

ފޮށީގެ ޓާ ވޯޓުއެއިން ކޮންމެ ފަރާތަކަށް އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުެނގުމަށް ބަހައް ،ފާސްދޫކުރެވޭނީ

 )ދިހައެއް އިންސައްތަ( އިތުރުނުވާ ގޮތަށެވެ. 10އަދަދަށްވުރެ %

ކެންޑިޑޭޓުންގެ 

 ،މަންދޫބުންނާއި

 ،އޮބްޒާވަރުންނާއި

ރަންވީ މަލުކުޢަން މޮނިޓަރު

  ގޮތް

 ބުގެ ުކރިއަށްދާއިރު އިންތިޚާކަންތައްތައް  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ  )ހ( .28

  ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ރަކާތްތެރިވާ ހަލުމަށް ހިނގާ ނުިހނާގގޮތް ބެ ކަންތައްތައް

 ކުރަންވާނެއެވެ.މަލުޢަސުލޫކީ މިންގަނޑަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ 

ވޯޓުލުމާއި ވޯޓުގުނުމުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާއިރު، އެ މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާނޭ ގޮތުގެ  ށ()  
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އި، ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންަނށް، ށާއި، މޮނިޓަރުންނަށާބްޒާވަރުންނައޮ ،މަތިން

 ވިދާނެއެވެ. ހަރަކާތްތެރިވެ

ތަ މޮނިޓަރުން ނުވަ  ތަުނވަ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ އިސްވެރިޔާގެ ފަރާތުން އޮބްޒާވަރުން )ނ(  

ލީ ވޯޓު ށްކަޒަކަވޯޓުލާ މަރު ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން އެދިއްޖެނަމަ، އެ ވަގުތަކާ ހަމައަށް އެ

ރު ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާމީހުންގެ އަދަދާއި ބާކީ ހުރި ވޯޓުކަރުދާހުގެ އަދަދު ހާމަކޮށް

 ލިބިގެންވެއެވެ. 

ގައި ކަންކަމު ޓުންގެ މަންދޫބުން، ިއންތިޚާބާބެހޭރުންނާއި، މޮނިޓަރުްނނާިއ ކެންޑިޑޭއޮބްޒާވަ )ރ(  

ލުންދީ ވާ އޮފިޝަލުންނަްށ ފުރިހަމަ އެއްބާރުއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ަޢއްޔަނުކޮށްފައި

ވުމަށް އް ފޯރުވަރެއްގެ ނުފޫޒެދި އެމީހުންގެ މައްޗަށް އެއްވެސްއެހީތެރިކަން ދޭންވާނެއެވެ. އަ

 މަސައްކަތްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

 ،އިންނާވަރުއޮބްޒާ

 ،އިމޮނިޓަރުންނާ

ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން 

ތެިރކޮށް ރުމަތްޙުގަވާއިދަށް 

 ހިތުން

، އިނާ ންމު ޤާނޫކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން، އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ އާ ނާިއ،މޮނިޓަރުން ،ނާއިރުންއޮބްޒާވަ .29

 ،ކޮށްފިނަމަ މަލެއްޢައެއްވެސް  ފުގަވާއިދާ ޚިލާ އި، މިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނާ

ޫދބެއްގެ ވަތަ މަން އެ އޮބްޒާވަރެއްގެ ުނވަތަ މޮނިޓަރެއްގެ ނުަކށަވަރުވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ކުރަން އުޅޭކަން 

ކަޒުގެ ލާ މަރުއެ ވޯޓު ،ނުކުތުމަށް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު އްދުންހަފާސް ހިފަހައްޓައި އޭނާއަށް އެ ސަރަ

ރިޓީ ސެކިއު، އިޖާބަނުދީފިނަމަ ވެ. އަދި އެ ގޮތަށް އެންގުމުން އެ ކަމަށް އިސްވެރިޔާއަށް ލިބިގެންވެއެ

 އެވެ.އްދުން ނެރެންވާނެހައެ މީހަކު އެ ސަރަ ،ބަލަހައްޓާ ފަރާުތން އެ މީހެއްގެ ފާސް އަތުލައި

ވޯޓުނެގުމަށް 

ގޮތުން ތައްޔާރުވުމުގެ

ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން 

 ކުރުން 

  ވޯޓުލާ ތަކެތި، ވޯޓުނަގަން ފަށާ ވަގުުތ ޖެހުމުގެ ކުރިން ވޯޓުނެގުމަށް ބޭުނންވާ ހުރިހާ )ހ( .30

، މަރުކަޒުގެ އޮފިޝަލުންގެ ަހވާލުގައި، ވޯޓުލާ މަރުކަޒަްށ ފޮނުވުމުގެ އިންތިޒާމު 

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ހަމަޖައްސަން ވާނެއެވެ.

ދިނުމުގެ ވާ ވޯޓުޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީވެފައިވޯޓުލާ ކޮންމެ މަރުކަޒެއްގައި، އެ މަރުކަޒެއްގައި ވޯ )ށ(  

 މީހުންގެ  ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ލިސްޓެއް އޮންނަންވާނެއެވެ. މި ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ

ފުރިހަމަ ނަމާއި، ިޖންސާއި، އަތޮޅާއި، ރަށާއި، އެޑްެރހާއި، އުފަން ތާރީޚާއި، 

 ންަނން ވާނެއެވެ.ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު އެނގެން އޮ
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  ހުރިހާ ކާތްތެރިވާއި ހަރަވޯޓު ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން، ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގަ  )ނ(  

ން، ވޯުޓ ށީގެ ވެރިޔާގެ ބެލުމުގެ ދަށުވޯޓު ފޮ، ވޯޓުލާ މަރުކަޒަްށ ހާޒިރުވެ ،އޮފިޝަލުން

ރިހާ ރުގައި ހުރާދި އިޤުއޮފިޝަލުންގެ ހުވާ ކުރަންވާނެއެވެ. އަ، ވެރިޔާވެސް ހިމެނިގެންފޮށީގެ 

 ކުރަންވާނެއެވެ.އޮފިޝަލުން ސޮއި

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ 

 ނޑައެޅުން އްދު ކަހަރަސަ

ދަްށ ގެ އަދަކޮށްފައި ތިބި ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންށެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީރަ .31

އި، ނަޑއަޅަކައްދު ހަބަހައްާޓނެ ސަރަ ރަށުގައި ަބހައްޓާެނ ވޯޓުފޮށީގެ އަަދދާއި، ޯވޓުފޮށި  ބަލައި، އެ 

 ހިމެނޭ  އިރަޖިސްޓަރީގައްދަށް ވޯޓުދޭނީ ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ހައަދި އެ ސަރަ

ކޮށް ންމުއާމީހުންގެ ތެރެއިން ކޮން ބައެއްކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅައި، އެކަން 

 މަ، މުޅި ބަހައްޓައިފައިަވީނ އިމާރާތެއްގެ ތެރޭގައިނަ އަިދ ވޯޓު ފޮށި ކުރަންވާނެއެވެ.ނު ލާޢުއި

 އެ އިމާރާތަކީ ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓަިއފައިވާ ސަރަހައްދުކަމުގައި ބަލަންވާނެއެވެ.

ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް 

 ވެއްދުން މަނާ ތަކެތި 

ވަަނ މާްއދާގެ  44 މަނާ ަކންތައްތައްކަމަށް ިއންތިޚާބުތަާކބެޭހ އާންމު ޤާޫނނުގެ ދުވަުހ ކުރުންވޯޓު ނަގާ .32

ހަކު ންނަ މީވަ)ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އިތުރުން، ވޯޓުލުމަށްޓަަކއި ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް 

ފޯނާިއ  ވެ. އަދިއާދައިގެ ގަލަމެއް ފިޔަވައި އެހެން އެއްޗެއް ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ވައްދައިގެން ނުވާނެއެ

އްޤުަތކަށް ޓުންގެ ޙަކެންޑިޑޭ ،ފަދަ ތަކެއްޗާއި ފައިލްފަދައަތްދަބަހާއި އަޑު ނުވަތަ ަމންޒަރު ރެކޯޑުކުރެވޭ 

  ވެ.ނާކަމެކެއުނިކަމެއް ލިބިދާނެކަމަށް ެބލޭ އެއްވެސް ވަސީލަތެއް ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ވެއްދުމަކީ މަ

      ވޯޓުލާ ކޮންމެ މަރުކަޒެްއގައި ވޯޓުކަރުދާހުގައި ާފހަގަޖެހުމަށް މަދުވެގެން )ހ( .33 ވޯޓިންގ ބޫތު

ވޯުޓލާ މީހާ  ،ކެއް( ބޫުތ ހުންަންނވާނެއެވެ. ވޯޓިންގ ބޫތު ހުްނނަންވާނީ)އެ 1 

 ވޯޓުކަރުދާހުގައި ޖަހާ ފާހަގަ އެހެން މީހުންނަށް ުނފެންނަ ގޮަތށެވެ.

 ށް ވަރުންނަވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ތިބޭ އޮފިޝަލުންނަށާއި އޮބްޒާ ،ވޯޓިންގ ބޫތު ހުންަނންވާނީ )ށ(  

ން މިގޮތު، ރަކާތްތައްހަ. އަދި ފާހަގަޖަހާ މީހާގެ ފަސޭހައިން ފެންނަ ހިސާބުަގއެވެ

 ވޯޓުކަރުދާހުގެ ފޮޓޯނެުގން ަފދަ ގަވާއިދާ ޚިލާފު ޢަމަުލތައް އޮފިޝަލުންަނށާއި

 އޮބްޒާވަރުންނަށް ފަސޭހައިން ފެްނނަގޮތަށް ނުވަތަ ާފހަގަކުރެވޭ ގޮަތށެވެ.
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ވޯޓުނެގުމާއި ވޯޓު 

ގުނުމާބެހޭ ކަންކަން 

ބަލަހައްޓާ މީހުންގެ 

 ސްއޫލިއްޔަތުމަ

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުްނ ފާސްކޮށްފައިވާ، ވޯޓުާލ ަމރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރާ   )ހ( .34

ވޯުޓ ، އޮފިޝަލުންގެ އަތްމަީތ ފޮތުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން ވޯޓުނެގުމާއި 

 . ވެގުނުމާބެހޭ ކަންތަްއތައް ބަލަހައްާޓ މީހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަންވާނެއެ

ވޯޓުނެގުމާއި ވޯޓު ގުނުމާެބހޭ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ މީހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ  )ށ(  

 .ންވާނެއެވެރާރުގައި ސޮއިކުރަޤުއިއިލެކްޝަންްސ ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ގޮތުން ހަވާލުވުމުގެ

 ވޯޓު ކަރުދާސް ދޫކުރުމުގެ ކުރިން، ވޯޓު ކަރުދާހުގައި އިެލކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން )ނ(  

 އިފައިވާ ސްޓޭމްޕް ޖަހަންވާނެއެވެ.ފޮނުވަ

ވަތަ ވޯޓު ނެގުމާެބހޭ ކަންތަްއތައް ބަލަހައްޓަްނ ތިޭބ މީހުްނ، ެއއްވެސް ޤާނޫނަކާ ނު )ރ(   

ނޫނާިއ ދައިން ޤާގަވާއިދަކާ ޚިލާފަށް ކުރާ ޢަމަލަކަށް ޒިންމާވާންޖެހޭނީ އެމީހެކެވެ. އަދި މިފަ

ރު ހަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލެއް ކޮށްފިނަމަ، އެ މީ

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ލިިބގެންވެއެވެ.

 މަރުކަޒަށް ވޯޓުލާ

ރިޔާގެ ވެ އްޔަންކުރާޢަ

 މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ 

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނުވަތަ އިލެކްޝަްނސްވެރިޔާއާ  އްޔަންކުރާ ޢަވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް  .35

. ވާނެއެވެ ަފރުވާތެރިކަމާއެކު އަދާކުރަންން ހަވާލުކުރާ ޒިންމާތައްކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކު

އްޔަތާިއ ކުރެވޭ ވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަނުޢަވަީނ ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒަށް މިކޮށްފައި ތިރީގައި ބަޔާން

 .ޒިންމާއެވެ

 ޓުލުަމށް ވޯ ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއްގެ ވޯޓުފޮށްޓާއި .1

މުިހްނމު ލިޔެކިޔުންތަކާ ހަވާލުުވމާއި، އެ ތަކެިތ  ،ވާ ސާމާނާއިބޭނުން

 .ތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމާއި، އެ ތަކެއްޗަށް ޒިންމާވުންއުރައްކަ

ންޖެޭހ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ވޯޓުލުމުެގ ކުރިން ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތަކާ ގުޅިގެން ކުރަ .2

 .ޖެއްސުންގުޅޭ އިންތިޒާމު ހަމަކުރުވުމާއި، އެ ކަމާ ކަންތައްތައް އެ  ،ކަންކަން ރާވައި

ވޯޓުލާ ދުވަހުގެ ކުރިން ޯވޓުާލ މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިާވ  .3

ގެންދާެނ ޮގތް އޮޅުންފިލުވައިދީ، ށް ވޯުޓލުމުެގ ކަންތައް ކުރިއަށްމީހުންނާ ބައްަދލުކޮ
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 .ވަކިވަކި މީހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ ހަވާލުކުރުން

 

 ގެ ނެޓުމި )ތިރީސް( 30ވޯޓުލުމުގެ  ،ފައި ހުންނަ ސެކިއުރިޓީ އުރައިސް އަޅަރުދާވޯޓުކަ .4

 .ނޑައި، ވޯޓުކަރުދާސް ގުނައި، ހުރި އަދަދު ކަށަވަރުކުރުންކުރިން ކަ

)ދޭްއ(  2ވޯޓު ނަގަން ފެށުމުގެ ކުރިްނ ވޯޓުލާން އެންމެ ފުރަތަަމ އަންނަ  .5

، ޑިޑޭުޓންގެ މަންދޫބުްނނާއި މީހުންނަށާއި، ޯވޓުލާ މަރުކަޒުގައި ތިބިނަމަ، ކެން

ީރ ފޮށި ހު ވޯޓު ،ހުއްދަދެވިފައިވާ އޮބްޒާވަރުންނާއި، މޮނިޓަރުންަނށް، ވޯުޓފޮށި ހުުޅވައި

 ވޯޓުފޮށީގެ ަމިތ ރަނގަޅަށް ޖަހައި، ،ހުސްކޮށްކަން ކަށަވަރުކޮށްދިުނމަށްފަހު

 .)ހަތަރެއް( ފަރާތުގައި ޕުލްޓަިއޓް ސީލް އެޅުވުން 4

 ޤާނޫާނއި  މަްށ އިލެްކޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުއްދަކުރާ މީހުންނަށް ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ވަނު .6

 .ކޮށްދިނުން އުސޫލުން އެ ފުރުސަތު ތަނަވަސްވާފައިޅައި ކަނޑައަގަވާއިދުގައި

ގަިއ ވެއްޖެ ހާލަތެއްންސް ކޮމިޝަނުން މީހަކު ފޮނުވަންވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް އިލެކްޝަ .7

ިދ އަސުން. ދެވޭނެ އިްނތިޒާމު ހަމަޖެއްކޮމިޝަނުން ފޮނުާވ މީހަކަށް ޯވުޓލާ މަރުކަޒަށް ވަ

 އެއީ އިލެކްޝަންސް  ،އެފަދަ މީހަކަށް އެ މަރުކަޒަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ދޭންވާނީ

 .ކޮމިޝަނުން ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަާރތެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހުއެވެ

 ،ކާއިޫނނުތަަރންޖެހޭ ޤާމަލުކުޢަމަރުކަޒުގައި ވޯޓުލުމުގެ ަމސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ ވޯޓުލާ  .8

 ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށްކަން ކަށަަވރުކުރުން.

 މީުހންގެ  ވޯޓުލާންދާ މީހުްނގެ ތެރެއިން ިޖސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުިރކަމަށް ބުނާ .9

ރިކަްނ ހުޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ޖެހުމަށްވޯޓު ކަރުދާހުގައި ފާހަގަ ކިބައިގައި

 ނުން.ދިއެމީހަކަށް ނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ އެހީެތރިއަކު ބޭވޯޓުލުމުގައި ކަށަވަރުކޮށް، 

ވޯޓުލާން އަންނަ މީހުންނާިއ،  ،މަރުކަޒުގައިވޯޓުނަގާ ދުވަހު، ޯވޓުނަާގ  .10

ޝަުކާވ  ހަޅާވޯުޓލުމާ ގުޅޭގޮުތން ހުށަ ،އޮބްޒާވަރުންނާއި، ޮމނިޓަރުންެގ ފަރާތުން

ޭވ އްލުނުކުރެޙަވަގުތުން އެޅެންުހރި ފިޔަވަޅެއް އެޅުން. ވަގުތުން  ،ބަލައިގަނެ
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ނުވަަތ އަތޮޅު/ސިޓީ އިލެކްޝަންްސ  ފޯަކލް ޕޮއިންޓު އަވަށު/މައްސަލަތައް ރަށު

 ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ރިޕޯޓުކުރުން.

ނެފައިާވ ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބު 12ގަވާއިދުގެ  ވޯޓުލާން އަންނަ މީހެއްގެ ނަން މި .11

ޒުގައިވާ ާލންޖެހޭ މަރުކައިދާރީ ސަބަބަކާހުރެ އެ މީހަކު ވޯޓު، އޮތުމާއެކުލިސްޓުގައި 

ްސ ފައިނަލް ލިސްޓުގައި އެމީހާގެ ނަން ހިމެނިފައި ނުވާނަމަ، ެއކަން އިލެކްޝަން

 ކޮމިޝަނަށް އަންގައި، ކޮމިޝަނުން އިރުޝާދުދޭ ގޮތެއްގެ މަތިން އެމީހާގެ ނަން 

 ،ންމިކަ އަދި .ލިސްޓަށް އިތުރުކޮށް އޭނާއަށް ވޯޓުލެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދިނުން

 ޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ.ނގައިދިޔަ ގޮތުގެ ރިކަންހި

ިއ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ަކނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ވޯޓުގުނުމުގަ  .12

 .ލު ވޯޓު ކަނޑައެޅުންޠިވޯޓާއި ބާ ޙައްޞަ

 .ލާނުކުރުންޢުވޯޓުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ކަނޑައަޅައި އި .13

 .ޔުންތައް ފުރިހަމަކުރުންވޯޓުލާ މަރުކަޒުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ލިޔެކި .14

ގަިއ ވޯޓުކަރުދާސްތަކާއި ވޯޓުލުމު ،ވޯޓުލުމާއި، ވޯޓުގުނުމުގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން .15

ބޭނުންކުރި އިންތިޚާބާެބހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުމެއް ބަންދުކޮށް ކޮމިޝަނުްނ 

 .ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރުން

ފަުހ، ށް ފެންާނނޭެހން ބެހެއްޓުަމށްންމުކޮއާކަޒުގައި ވަގުތީ ނަތީޖާ ޯވޓުނެގި މަރު  .16

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިލެކްޝަންްސ 

 ކޮމިޝަނަށް އެ ނަތީޖާ ފޮނުުވން.

އަްށ އޮމާންކަމާއެކީ ކުރި އިވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ވޯޓުލުމުގެ ކަންކަން އަމާންކަމާ .17

 .ދިއުމަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ަކމެއް ކުރުންގެން

ޒާއި ލާ މަރުކަ ވަގުތުގައްޔާއި ވޯޓު ގުނުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްދާ ވަގުތުގައި، ވޯޓުވޯޓުލާ .18

ްއ ޔަވަޅުތަތު ހިފެހެއްޓުމަްށ އަޅަންޖެހޭ ފިޙަލަޞްއްދުގައި މަހައެ މަރުކަޒު ހިމެނޭ ސަރަ

 އެޅުން.
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ްށ ވުމައްޓުހުއެކަން  ،ވާއިދާ ޚިލާފުކަމެއް ހިނގާނަމައްދުގައި ގަހަވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ ސަރަ .19

 .ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންެވއްޖެނަމަ، ފުލުހުންގެ އެީހތެރިކަްނ ހޯދުން

ދެމެދު ޓު ނަގާ ކޮންމެ ސަރަހައްދެއްގައި ވޯޓު ނަގަން ފެށުމާއި ވޯުޓ ނަގައި ނިމުމާވޯ .20

ސްމީހާ އްދަކާ ހަވާލުވެހުރި އެންމެ އިހަކަން ހިނގައިދިޔަގޮތުގެ ރިޕޯޓު ލިޔެ އެ ސަރަ

 ރި މީހަކު އެ ރިޕޯޓު ޗެކުކު ،އެ ރިޕޯޓު ލިޔުނު މީހަކާއި ،ރިޔާ( ސޮއިކޮށް)ވޯޓުފޮށީގެ ވެ

އިލެްކޝަންސް ކޮމިޝަނުެގ ހުންަނ  މާލެ ސިޓީގައި ލައްވާ ސޮއިކުރުވުމަށްފަހު 

 .މަރުކަޒަށް އެ ރިޕޯޓު ފޮނުވުން ބެހޭ މައިވޯޓާ

ާޖ ގުތީ ނަތީ ވަ ުގނުމާއިޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްޮގތްވާ ގޮުތގެ މަތިން ޯވޓު ނެގުމާިއ ވޯޓު  .21

ރަން ކު ކަމެއް ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން ފައިވާށްލާނުކުރުމަށްޓަކައި، މަތީގައި ބަޔާންކޮޢުއި

ނުްނ އެކަމެއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނުވަތަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަ، ޖެހިއްޖެނަމަ

 މަތިން ކުރުން. ލަފައާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެކަނޑައަޅާ ފަރާތެއްގެ 

 ގޮތުންޖިސްމާނީ

ނުކުޅެދިގެންވާ މީހުންނަށް 

ފާހަގަޖެހުމުގައި 

 އެހީތެރިވެދިނުން

 ކު މީހަ ގޮތުްނ ނުކުޅެދިގެންވާފާހަގަޖެހުމަށް ޖިސްމާނީ އަމިއްލައަށް ވޯޓުކަރުދާހުގައި )ހ( .36

އަށް ހަކު އޭނާމީ އެހެން ހުއްދަޔާއެކު ވޯޓްފޮށީގެ ވެރިޔާގެ   މުގައި ފާހަގަޖެހުވޯޓުކަރުދާހުގައި

މާއި، އްގެ ނަ މީހެހުއްދަކަމެކެވެ.  އަދި މިކަމުގައި އޭނާއަށް އެހީތެރިވެދިން އެހީވެދިނުމަކީ

ންތައް ވޯޓު ނެގުމުގެ ކަ ،ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު އެޑްރެހާއި،

ޓުލާ ވޯރިވެދެނީ އަދި ވޯޓުލުމުގައި އެހީތެވާނެއެވެ. މާ ހަވާލުވެ ތިބި މީުހްނ ލިޔަންބެލެހެއްޓު

ށްޓަށް ފޮއި ތިބޭ އޮފިޝަލެއް ނޫންނަމަ، އެހީތެރިވެދޭ މީހާ ާވންވާނީ އެ ވޯޓު މަރުކަޒުގަ

މުގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ މީހަކަށެވެ. އަދި މިގޮތުން، އެމީހަކަށް ވޯޓުލު

 )އެކެއް( ފަހަރުއެވެ. 1އެހީވެދެވޭނީ 

  ހުރިކަން ނުކުޅެދުންތެރިގޮުތން ފާހަގަޖެހުމަށް ޖިސްމާނީ ވޯޓުކަރުދާހުގައި އަމިއްލައަށް )ށ(  

 ތަަކށެވެ.ވި ފަރާތްޯވޓުލުމުަގއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނީ އަންނަނި، ކަމަށް ބަލައިގެންމީހުން

ރުދާހުގައި ފަން މީހުން ނުވަތަ ލޮަލްށ ނުފެނުމުގެ ސަަބބުން ވޯުޓކަލޯ .1

 .ނުވާ މީހުންފާހަގައެއް ޖެހޭވަރު
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 .ދެއަތް ބޭނުްނނުކުރެވޭ މީހުން .2

ގައިބާރު ދެރަވުމުގެ ސަބަބުން އެ މީހެއްގެ އަތުން  މުސްކުޅިވެ .3

 .ނުވާ މީހުންރުދާހުގައި ފާހަގައެއް ޖެހޭވަރުވޯޓުކަ

ށް ހެއްކަމަޖެހުމުގައި ޖިސްމާނީގޮތުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މީފާހަގަވޯޓުކަރުދާހުގައި  )ނ(  

ިއ ރުދާހުގަށް، ވޯޓުކައަމިއްލައަށް ފާހަގަޖެހޭވަރުގެ މީހަކަބަލައިގެން، ވޯޓުކަރުދާހުގައި 

ން ރިޔާ ދީގެތު ޯވޓުލާ މަރުކަޒުގެ ވެޞަފާހަގަޖެހުމުގައި އެހީތެރިއަކު ޭބނުންކުރުމުގެ ފުރު

 ނެއެވެ. ނުވާ

ކާކުކަން އަންގައިދޭ 

 ޅުން ހެޔުން ހުށަރަސްމީ ލި

ންަގއިޭދ ން އައްކަދިވެހިރައްޔިތެ  ގޮތުގައި،ގެވޯޓުލާން އަްނނަ މީހާ ކާކުކަން ައންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއް .37

އިސަންްސ ލަނުވަތަ ފޮޓޯ ޖަހައިފައިވާ ޑްރައިވިންގ ، ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓު ކާޑު، ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓް، ކާޑު

އެވެ. ވާންވާނެ  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ުހށަހަޅާ ކޮންމެ ލިޔުމަކީ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ލިޔުމަކަށް

އިދޭ ކާކުކަން ައްނގަ، ހުށަހަޅާއޭނާ  ،ވޯޓުލާން އަްނނަ މީހާއަށް ޯވޓުލުމުގެ ފުރުޞަތު ދެޭވނީ

އެއީ އެމީހާކަްނ  ،ލިޔުމުގައިވާ ފޮޓޯއާއި އޭނާގެ މޫނުގެ ސިފަޔާ އަޅައިބެލުމަށްފަހު

 ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

 ޙައްޞަ ލު ވޯޓާއިޠިބާ

 ވޯޓު

 ލު ޠި ބާއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްަތކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކަށް އޮންނަ ކޮންމެ ވޯޓަކީތިރީގަ )ހ( .38

 .ވޯޓެކެވެ

 ަގއިވާ ގޮތުގެ މައްދާގައި ވަނަ 36ބެޭހ އާންމު ޤާޫނނުގެ  އިންތިޚާބުތަކާ .1

އިންތިޚާބަށް އިލެްކޝަންސް ކޮމިޝަނުން ތަްއޔާރުކޮށްފައިވާ މަތިން 

 .ވޯޓުކަރުދާސް ނޫން ކަރުދާހެއްގައި ދީފައިވާ ކޮންމެ ވޯޓެއް

 ނުވާ ވޯޓު.އިފައިގަ ޖަހަޓެއްގެ ނަމާ ދިމާގައި ފާހައެއްވެސް ކެންޑިޑޭ .2

ހަަގ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަމާ ދިމާގައި ރަނގަޅު ފާ ކެނޑިޑޭޓަށްވުރެ ގިނަ އެއް .3

 .ވޯޓު ފައިވާއިޖަހަ

 .ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ދީފައިވާ ވޯޓެއްަކން އެނގޭ ވޯޓު .4
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ފައިވާ ދޭ ވަކި ކެންޑިޭޑޓެއް ކަށަވަރުކުރަން ނޭނގޭޮގތަްށ ދީމީހާ ވޯޓުވޯޓުދޭ .5

 ވޯޓު. 

 .ތަކަށެވެވާ ވޯޓުފައިއިޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ފާަހގަޖަހަތިރީގައި ބަ ،ބަލާނީ ކަމުގައިވޯޓު ޞައްޙަ )ށ(  

 .ފައިވާ ވޯޓުއިނަމާ ދިމާގައި ރަނގަޅު ފާހަގަ ޖަހައެއް ކެންޑިޑޭޓުގެ  .1

ފައިވާ ފާހަގައަީކ ރަނގަޅު އިނަމާ ދިާމގައި ޖަހަ އެއް ކެންޑިޑޭޓުގެ .2

 .ފާހަގައެއްކަމުގައި ދެނެގަނެވޭނެ ޯވޓު

 ސް، ފައި ހުރި ނަމަވެއިއި ލިޔެފައި ނުވަަތ ކުރެހުން ކުރަހަވޯޓުކަރުދާހުގަ .3

 .ފައިވާ ވޯޓުއިނަމާ ދިމާގައި ރަނގަޅު ފާހަގަ ޖަހަ އެއް ކެންޑިޑޭޓުގެ 

 ފައިވާ ޖަހައި މިސްރާބަށް ތަފާތު ޖަހާއިރު ފާހަގަ ރަނގަޅު ކަރުދާހުގައި ވޯޓު .4

 ބަދަލު ަތާފތު ބައްޓަަމށް ފާހަގައިގެ ފާހަގަެޖހުމުަގއި ރަނގަޅު ނުވަތަ

 ނަމާ ކެންޑިޑޭޓުގެ ބޭނުން ވޯޓުދޭން އެމީހަކު ،ހުރިނަމަވެސް އައިސްފައި

 ގައި ވައްތަރެއްކަމު ގައިގެފާހަ ރަނގަޅު ފާހަގައަކީ ޖަހައިފައިވާ ދިމާގައި

 ވޯޓު  ދެނެގަނެވޭ

ޑޭޓުގެ އެއް ކެންޑިފާހަގަޖެހުމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ގޮޅީގައި ނޫން ނަމަވެސް  .5

 ނިޝާނުގައި ރަނގަޅު ފާހަގައެއް ކެންޑިޑޭޓުގެ  ނަމާ ދިމާގައި ނުވަތަ

 ވާ ވޯޓު.ފައިއިޖަހަ

ފެދިއްޖެ ފެއް އުލު ވޯޓެއްކަމަށް، ކަނޑައެޅުމުގައި ވޯޓުގުނަން ތިބޭ މީހުންގެ މެދުގައި ޚިލާޠިބާ )ނ(  

ނީ ނޑައަޅާކަލު ވޯެޓއް ނޫންކަން ޠިލު ވޯޓެއްކަން ނުވަތަ ބާޠިއެ ވޯޓު އެއީ ބާ ،ހިނދެއްގައި

 މަރުކަޒުގެ އިސްވެރިޔާއެވެ.ވޯޓުލާ 

ދިޔަ ގޮތުގެ ކަންހިނގައި

 ރިޕޯޓް

 ،ދެމެދު ނިމުމާ ނަގައި ވޯޓު ،ެފށުމާއި ނަގަން ވޯޓު ސަރަހައްދެއްގައި، މެކޮން ނަގާ ވޯޓު )ހ( .39

  ،ހިަމނައިގެން މަޢުލޫމާތު ހުރިހާ  އަންނަނިވި  ލިޔެ، ރިޕޯެޓއް ހިނގައިދިޔަގޮތުގެ ކަން

  މީހާއާއި، ލިޔުނު ރިޕޯޓު އެ މީހާއާއި، އިސް  އެންމެ ހުރިހަވާލުވެ ސަރަހައްދަކާ  އެ

 މާލެ ސިޓީގައި ހުންނަ އިލެކްޝަންސް ،ސޮއިކުރުމަށްފަހު މީހަކު ޗެކްކުރި ރިޕޯޓު އެ
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 .ފޮނުވަންވާނެއެވެ ރިޕޯޓު އެ މަރުަކޒަށް މައި ވޯޓާބެހޭ ކޮމިޝަނުގެ

 ގަޑި. ދޭން ފެށި ވަގުތާއި، ވޯޓު ނެގުން ނިންމިވޯޓު .1

ައިވާ ކޮށްފހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަށް ޢައްޔަނުުގެ ކަންތައްތައް ވޯޓު ނެގުމ .2

ަން މީހުންގެ ނަމާއި، އެޑްރެހާއި، ހައިސިއްޔަތާއި، އެމީހުންނަކީ ކާކުކ

 އެމީހުންގެ ސޮއި.، އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުމުގެ ނަންބަރާއި

ކިން ި ވޯޓުދިން ފިރިހެނުންގެ އަދަދު ވަ،އަދަދާއދިން އަންހެނުންގެ ވޯޓު .3

 ގޮތަށް، ވޯޓުދިން މީހުންގެ އަދަދު. އެނގޭ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި 45އިިންތިޚާބުތަކާބެހޭ އާންމު ޤާނޫނުގެ  .4

ުންގެ އެމީހ ،ގޮތުގެމަތިން ވޯޓު ދިން މީހުންގެ އަަދަދާއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ފާހަގަޖެހުމުގައި ޖިސްމާނީގޮތުން  ،ހާލަތާއި

ދާއި ންނަށް އެހީތެރިވެދިން މީހުންގެ އަދަނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މީހު

 ތަފުސީލު.

 ންނުކޮށްވޯޓުލުމަށް ބޭނު ،ވޯޓުލުމަށް ބޭނުންކުރި ވޯޓު ކަރުދާހުގެ އަދަދާއި .5

ސްކޮޅެއް އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ވޯޓުކަރުދާު ބާކީހުރި ވޯޓުކަރުދާހުގެ އަދަދ

 ް.އެ ހަލާކުވި ވޯޓުކަރުދާހުގެ އަދަދުވެސް އެނގޭގޮތަށ ަ،ހަލާކުވިނަމ

 ދު.ުމަށް ބޭނުންކުރި ވޯޓުކަރުދާހުގެ ކައުންޓަރ ފޮއިލް ހުރި އަދަވޯޓުލ .6

 ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓައިފައިހުރި ތަނުގެ ނަމާއި، ފުރިހަމަ އެޑްރެސް. .7

ާއެއްގެ އާދަޔާ ޚިލާފު ހާދިސާއެއް އެތަނުގައި ހިނގައިފައިވާނަމަ، އެ ހާދިސ .8

 ތަފުސީލު.

ން ތަ އެ ތަނަކުން ވޯޓުދޭއެ ރަށަކުން ނުވަތަ އެ ސަރަހަައްދަކުން ނުވަ .9

ާކުކަން ކ)ދޭއް( މީހެއްގެ ނަމާއި، އެޑްރެހާއި،  2އެންމެ ފުރަތަމަ ހާޒިރުވި 

 ްގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުމުގެ ނަންބަރު.އަނ
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 އޮބްޒާވަރުން ތިބިނަމަ، އެމީހުންގެ މަޢުލޫމާތު. .10

 މީގެ އިތުރުންވެސް، އެއްވެސް ޤާނޫނެއްގައި ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގައި  .11

 ހިމެނުން ލާޒިމުކުރާ މަޢުލޫމާތު. މި ރިޕޯޓުގައި

ެ ތައްޔާރުކުރާ ވަގުތު، ވޯޓު ނަގާ ކޮންމ ގައިވާ ރިޕޯޓު( ހ)މި މާއްދާގެ  )ށ(  

ިވާ ްގައި އޮފިޝަލުންގެގޮތުގައި އެތަނުގައި ތިބުމަށް ހަމަޖެހިފައސަރަހައްދެއ

ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން ހާޒިރުވެތިބުމަށް ފުރުޞަތުދީ، އެ ފަރާތްތައް 

ގެ ވެތިބިތޯ، ވޯޓު ނަގާ ސަރހަައްދެއްގައި ތިބި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުހާޒިރު

 ގައި، އޮފިޝަލުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ކަންހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓު

މެ އިސް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ސަރަހަައްދާ ހަަވާލުވެހުރި އެން

ުގެ ސޮއިކުރުމ ާޗެކްކުރި މީހ ޓުއެ ރިޕޯއި، ާއާލިޔުނު މީހ ޓުއެ ރިޕޯމީހާއާއި، 

ެ ިކުރުމުގސޮއ ޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނަށްްތިބި ކެނ ހައްދުގައިަސަރއިތުރުން، ވޯޓުލާ 

 .ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ

ޑިޑޭޓުންގެ ްކެނ ތިބި ސަރަހަައްދުގައިވޯޓުލާ ް މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުނ )ނ(  

ި، ުޞަތުގައޯޓުގައި ސޮއިކުރުމަށް ދެވޭ ފުރގޮތުގެ ރިޕކަންހިނގައިދިޔަ މަންދޫބުންނަށް

ޓުގައި އިނުކުރިނަމަވެސް، އެ ފަރާތްތަކަށް އެ ރިޕޯިޑޭޓެއްގެ މަންދޫބުން ސޮކެންޑ

 ސޮއިކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދީފައިވާނަމަ، އެ ރިޕޯޓަކީ، މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި

 ކަމުގައި ބެލޭނެއެވެ.އިވާ ރިޕޯޓެއްބަޔާންކުރާ އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކޮށްފަ

ގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުން

ދިން އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު

މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ 

 ދިނުން 

، ޖިސްޓަރީއިންތިޚާބުގައި ވޯޓުދިން މީހުންގެ ރަ ކޯޓު އަމުރަކަށް މެނުވީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ .40

 ނުވާނެއެވެ.ދީގެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް 

ވަގުތީ ނަތީޖާ 

 ލާނުކުރުން ޢުއި

ގައި  ސިޓީމާލެ ،ެއ ނަތީޖާ ،ކުރުމަށްފަހުޒުތަކުން ވޯޓުގެ ނަތީޖާ އިޢުލާނުރުކަވޯޓުލާ މަ )ހ( .41
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މަރުކަޒަށް ފޮނުވުމުން، އިލެްކޝަންސް  ވޯޓާބެޭހ މައިއިލެކްަޝންސް ކޮމިޝަނުގެ ހުންނަ 

 ޖާ އިޢުލާނުވަގުތީ ނަތީ ،ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގެ ނަތީޖާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް  ،ކޮމިޝަނުން

 ވެ.ކުރަންވާނެއެ

ޓުލާ ވޯކުރާނީ،  ނަތީާޖ އިޢުލާނުވާ ގޮތުގެ މަތިންމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައި )ށ(  

ކުރުމަށް ށަވަރުކަނަތީޖާތޯ  ކުރިމަރުކަޒުތަކުން ފޮނުވާ ނަތީޖާތަަކކީ އެ މަރުކަޒެއްގައި އިޢުލާނު

 ފަހުގައެވެ.

ރަސްމީ ނަތީޖާ 

 ލާނުކުރުން ޢުއި

 7         އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ބާއްވާ ދުވަހުން ފެށިގެން ގިނަވެގެންރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  .42

 މުކޮށްން އާއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ ިއލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން )ހަތެ

 ވާނެއެވެ. ގައި ޝާއިޢުކުރަންސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު ،ލާނުކޮށްޢުއި

ޅޭ މާލީ ތިޚާބާ ގުޖިލީހުގެ އިންތިާޚބަށް ކުރިމަތިލާ ކޮންމެ ެކންޑިޑޭޓެއްގެ އިންރައްޔިތުންގެ މަ )ހ(  .43 މާލީ ބަޔާން 

 ޤާނޫުނ ންމުއާހޭ އިންތިޚާބުތަކާބެ ،މަލާތްތައްޢާތުން ކޮށްފައިވާ އެންމެހައި މުކަންކަމާ ބެހޭގޮ

ން ފެށިގެން އެ އިންތިޚާބު ބާއްވާ ތާރީޚު ،ބަޔާން ބުނެފައިވާ މާލީ ވަނަ މާއްދާގައި  73ގެ 

ޚާބީ އެ ކެންޑިޑޭެޓއްގެ ރަސްމީ އިންތި ،ުދވަހުގެ ތެރޭގައި އެކާވީސް() 21ނަވެގެން ގި

ގޮތުން ޅަންވާނެއެވެ. އަދި މިހައިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަ ،އޭޖެންޓް މެދުވެރިކޮށް

 ، އެކުގައި ޝާއިޢުކުރުމާގެ ވެބްސައިޓުޅާ  ރިޕޯޓުތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުހަހުށަ

ޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިލެކް ،މުކޮށް ބެލޭނޭ ނިޒާމެއްންޢާއެ ރިޕޯޓުތައް 

 ވާނެއެވެ.ހަމަޖައްސަން

ޑިޓަރ ހޭނީ އޮކެންޑިޑޭޓުން ކަނޑައަޅާ އޮޑިޓަރު ވާންޖެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ )ށ(  

  ޖެނެރަލް ހުއްދަދީފައިވާ ފަރާތަކަެށވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  

އިންތިޚާބުގެ އިންތިޚާބީ 

އިރާއެއްގެ އިތުރުބުރެއް ދާ

 ބާއްވަން ޖެހުން 

އެއްވެސް އިންތިޚާބީ ދާއިރާއަކުން އެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާއެއްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާުބގައި،  .44

ދަދެއްގެ ވޯޓު ލިބުނީ އެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާއަކަށް ކުރިމަތިލީ އަވޯޓުދިން މީހުންގެ ތެރެއިން އެްނމެ ގިނަ 

އެ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ  ،ންގެ ތެރެއިން އެކަކަށްވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ކަމުގައިވާނަމަކެންޑިޑޭޓު

)ފަަނރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ  15ލާނުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން ޢުނަތީޖާ އި
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މަތިްނ  ގެވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތު 18 ވަނަ މާއްދާއާއި 17މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫުނގެ 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންިތޚާބުގެ އިތުރު ބުރެއް ބޭއްވުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް އިލެކްޝަންސް 

 ވާނެއެެވ.ޝަނުން ހަމަޖައްސަންކޮމި

ސެކިއުރިޓީ އުރަތައް 

 ކެނޑުން 

ިނވި އަންނަ ،އުރަތައް ބަންދުކޮްށފައިވާ ޚާއްޞަ ސެކިއުރިޓީލައި  ަތއް ކަރުދާސްވޯޓުލީ މީހުންގެ ޯވޓު .45

 .އެވެއަލުން ގުނިދާނެ އެ ވޯޓުކަރުދާސްތައް، ހާލަތްތަކުގައި އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަނުން ކަނޑައި

ސް އި އެއްވެފަިއވާ އެ މަރުކަޒެއްގެ ވަގުތީ ނަތީާޖ ހެދުމުގައިވޯޓުލާ މަރުކަޒަކުން ފޮނުވަ .1

 .މައްސަލައެއް ހުރިކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަވުން

ވާއަާކ ޅާ ޝަކުހަވޯޓުލާ މަރުކަޒެއްގެ ނަތީޖާއާ ބެހޭގޮތުން ހުށަ އެއްވެސް ފަރާތަކުން .2

 ކުރަންޖެހޭވަރުގެ ހެކިހުރި ޝަކުވާއެއްކަމުގައިޙުޤީޤު ގުޅިގެން އެ ކަމަކީ ތަ

 .ބޭނުަމށް ތަޙުޤީޤެއްގެއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފެިނއްޖެނަމަ، އެ 

 ުރޢީ ރަ ކެނޑުމަށް ޝައުކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ ސެކިއުރިޓީބަްނދު ތައް ލައިވޯޓުކަރުދާސް .3

 .ގެ މައްޗަށް އަމުރެއް ނެރުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުކޯޓަކުން

 ފެދޭކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ ކަމާމެދު ސުވާލު އުޞައްޙަވޯޓުގެ  .4

 މިނޫންވެސް އެހެނިހެން ހާަލތެއް މެދުވެރިވުން.

ވޯޓުކަރުދާސް 

ބަންދުކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ 

ރިޓީ އުރަތައް ސެކިއު

ކުރާނެ މަލުޢަނޑުމުގައި ކެ

 ގޮތް 

ރަތައް ބަންދުކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ ސެކިއުރިޓީއު ަތއް ލައި ވޯޓުކަރުދާސްވޯޓުލީ މީހުންގެ )ހ( .46

ވަތަ ނުކަނޑަންވާނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓުން 

 އްޔަންކުރާޢަޝަނުން އިލެކްޝަންސް ކޮމި ،ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫުބންގެ ހާޒިރުގައި

ޤަކަށް އްޙަމީހުން، އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓެއްގެ  ކުރާއްޔަނުޢަ މި ގޮުތން  ފަރާތަކުންނެވެ.

ނުމުގެ ގުނިކަމެއް އަތުވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި ވޯޓު އު

ސް ޝަންއިލެކް ،ލޫމާތެއްޢު ގޮތުން ލިބޭ އެއްވެސް މަެބހޭ މަސައްކަތުގައި، އިންތިޚާބާ

ށް ޢީ ކޯޓަކަ ކޮމިޝަން ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަށް ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ަނމަވެސް ޝަރު

 ވާނެއެވެ.ތިސްނާހާމަކުރަން ޖެހިގެން ހާމަކުރާ ހާމަކުރުން މިއިން އިސް
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 ،ނޑާނަމައުރަ ކަފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ސެކިއުރިޓީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ )ށ(  

 ނޑުމުގެ ހުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އެ އުރަ ކެޔިތުންގެ މަޖިލީރައް

ތަ ނުވަ ،އަކުންނުވަތަ ެއސްއެމްއެސް ،ކުންއީމެއިލަ ،ކުިރން ގެ)ތިނެއް( ގަޑިއިރު 3

ތާއި ވާ ވަގު އުރަ ކެނޑުމަށް ހަމަޖެހިފައި ފެކްސް ެމސެޖަކުން، ސެކިއުރިޓީނުވަތަ ،ސިޓީއަކުން

 ންވާނެއެވެ.ތަން އަންގަ

 ،ނޑާނަމަކަމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ފަދަ ހާަލތްތަކުގައި ސެކިއުރިޓީ އުރަ  )ނ(  

ންނަްށ ންޑިޑޭޓުނަަކށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ އިްނތިޚާބުގެ ކެފައިވާ ތަށްޚާއްޞަކޮއެކަމަށް 

 ވާނެއެވެ.ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ދޭން 

ނޑައި ވޯޓުލީ މީހުންގެ ޯވޓުކަރުދާސް ބަންދުކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ ސެިކއުރިޓީ އުރަތައް ކަ )ރ(  

ނިިވ އަންނަ ،ސައްކަތްތައް ހިނގައިދިޔަގޮތުގެ ރިޕޯޓެއް ލިޔެމުެގ މަވޯޓުކަރުދާސް އަލުން ގުނު

 ހަކާއި، ސް މީއެ މަސައްކަތާ ހަވާލުވެހުިރ އެންމެ އި ހިެމނޭގޮތަްށ،ތެއް ލޫމާޢުހުރިހާ މަ

 ކްޝަންސްއިލެ ،އެ ރިޕޯޓު ލިޔުނު މީހަކާއި، އެ ރިޕޯޓު ޗެކުކުރި މީހަކު ސޮއިކުރުމަށްފަހު

 .ާވނެއެވެޅަންހަހުށަކޮމިޝަނަށް 

 .ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ ނަންބަރު .1

 .އުރަ ކެނޑި ތާރީޚާއި ވަގުތުސެކިއުރިޓީ .2

 ނައިގު، ާއއިއުރިޓީ އުރައިގައި ހުރި ވޯޓުކަރުދާސްތައް ގުނަން ފެށި ގަޑިސެކި .3

 .ނިންމި ގަޑި

 ގަޑި. ސެކިއުރިޓީ އުރަ އަލުން ބަންދުކުރި .4

ހުންގެ އްޔަންކޮށްފައިވާ މީޢަސެކިއުރިޓީ އުރަ ކެނޑުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް  .5

ޑު ތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާނަމާއި، އެޑްރެހާއި، އެމީހުްނގެ ދިވެހިރައްޔި

 .ނަންބަރު

ލުމަށް އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓެއް، ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކެނޑުމުގެ މަސައްކަތް ބެ .6

ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ފަރާތުން މަންދޫބަކު ހާޒިރުވިނަމަ، އެ މީހެއްގެ 
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ނަމާއި، އެޑްރެހާއި، އެ މީހެއްގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު 

 .ނަންބަރު

 .ވޯޓުކަރުދާހުގެ އަދަދު ޞައްޙަސެކިއުރިޓީ އުރައިގައި ހުރި  .7

 .ލު ވޯޓުކަރުދާހުގެ އަދަދުޠި ބާ ހުރިސެކިއުރިޓީ އުރައިގައި  .8

 ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ލިބިފައިވާ ވޯޓުގެ އަދަދު. .9

ކުރި މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަުށްނ ތައްޔާރުކުރާ ރިޕޯޓު ހޯދުމަށް، އިންތިޚާބުގައި ވާދަ )ބ(  

 ޓުން ނެރޭއިންތިޚާބަށް ކެންޑިޑޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެއެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު، ނުވަތަ 

ެއ  ،ންއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނު ،އެ ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީއެއް ،ޔާސީ ޕާޓީއަކުން އެދިއްޖެނަމަސި

 ފަރާތަކަށް ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

ސް މީހެއްގެ ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކަނޑައި، އަލުން ގުނުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ އެއްވެ )ޅ(  

. ވާނެއެވެކޮށްގެން ނުއެއްވެސް ފަރާތަކުން  ،މަލެއްޢަކަހަލަ އެއްެވސް މަސައްކަތަށް ދަތިވާ

 ވަތަ އެއްޗެއްގައި ނު ގައި ލިޔުމެއްއަދި މި މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް

ގެން އެ މަސައްކަތާ ހަވާލުވެގެން ތިބި މީހުން ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކުން އަތްލައި

 ނުވާނެއެވެ.

ސެކިއުރިޓީ އުރަ އަލުން 

 ބަންދުކުރުން

ްނ އުރަ ކެނޑުމުގެ ބޭނު ބަންދުކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ ސެކިއުރިޓީ ވޯޓުލީ މީހުންގެ ވޯޓުކަރުދާސް  .47

ލުން އިގައި އަފައިވާ ސެކިއުރިޓީ އުރަށްފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، ވޯޓުކަރުާދސް ބަންދުކުރުމަށް ޚާއްޞަކޮ

 ބަންދުކުރަންވާނެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

އިންތިޚާބުގެ 

މަސައްކަތުގައި 

ހަރަކާތްެތރިވާ 

 ސުލޫކީ ފަރާްތތަކުގެ

 މިންގަނޑު 

 ،ދާއިމީ މުވައްޒަފުންނާއި މުވައްޒަފުންނާއި،ގެ ިއދާރާގެ ވަގުތީ ންސް ކޮމިޝަނުއިލެކްޝަ )ހ( .48

އްޔަންކޮށްފައިވާ ޢަރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް 

ނާިއ، ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގަިއ ބިއުރޯތަކުގެ ެމންަބރުންނާއި، ފޯކަްލ ޕޮއިންޓުން ކޮމިޓީތަކާއި

މަސައްކަތްކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އޮފިޝަލުންނާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

އެމީހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ، އިންތިޚާބާ ގުޅޭ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވޭ އެހެނިހެން ފަރާތްތައް
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 .ވާން ވާނެއެވެ މިންގަނޑަށް ތަބާއަދާކުރުމުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ސުލޫކީ

 ތަކާއި،ހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި، ޤާނޫނުދިވެ .1

ޚާބުެގ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތި، އިއިންތިޚާބުތަކާބެހޭ އާންމު ޤާނޫނާ 

 ންގުމަށް އިންތިޚާބު ހި، ފައިވާ ގަވާއިދާއިއިއި، އެ ޤާނޫނުގެ ަދށުން ަހދަނާޤާނޫ

ތިްނ އަޅާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މައިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑަ

 .މަސްއޫލިއްޔަތު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުން އެމީހަކާ ހަވާލުކުރާ

 ،ކެންޑިޑޭޓުންގެ ަމްނދޫބުންނާއި ،ކެންޑިޑޭުޓންނާއި ،ވޯޓުދޭ މީހުްނނާއި .2

ން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް، ޤާނޫުނގެ ދަށު ،މޮނިޓަރުްނނާއި  ،އޮބްޒާވަރުންނާއި

 .ކަށް އުނިކަމެއް ލިބިދާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުންއްޤަޙަލިބިފައިވާ 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުްނ  .3

 .މާއެކު ކުރުން ތެރިކަޞްޚްލާހަވާލުކުރާ މަސައްކަތް ތެދުވެރިކަމާއި އި

 .ވުންއިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތުގައި އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒަކަށް ތަާބނު .4

 ،ޓަކަށްތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިާޚބުގެ މަސައްކަތުގައި ވަކި ކެްނޑިޑޭރައްޔި .5

 ރާތަކަށް ފަތާއީދުކުރާ ފަރާތަކަށް، ނުވަތަ ތާއީުދނުކުރާ  ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓަކަށް

 .ބުރަނުވުން

ވާ މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ވަގުތުްނ ފެށިގެން އިންތިޚާބުގައި ަހރަކާތްތެރި .6

 .ިހ ތިބޭ ބައެއްކަމުގައި ވުންފަރާތްތަކަކީ ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެ

ފުށް ދެ ،އިންސާފުވެރި  ،މިނިވަން ،އިންތިޚާބަކީ ނުފޫޒުން އެއްިކބާެވފައިވާ .7

 .އެޅުންބާރުއެކަމަށް  ،ފެންނަ އިންތިޚާބަކަށް ެހދުމަށް ަމސައްކަތްކޮށް

އިލެކްޝަންސް 

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް 

 ބިއުރޯތައް އުފެއްދުން

އިންތިޚާބަްށ  ،ޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަށްހެތިޚާބާ ގުޅިގެން ހުށަ މަޖިލީހުގެ އިންރައްޔިތުންގެ )ހ( .49

)ފަހެއް( މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޤައުމީ  5 ،ލާނުކުރުމާއެކު ޢުކުރިމަތިލުމަށް އި

އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއެއް އުފައްދަންވާނެއެވެ. އަދި މާލެ ފިޔަވައި ކޮންމެ 

)ތިނެއް( މެންަބރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ  3 ، އަތޮޅެއްގައިކޮންމެ ،އިއްޔާސިޓީއެއްގަ
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 10އިންތިޚާބު ބޭއްވުމުގެ  ،އަތޮޅު/ސިޓީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއެއް

ކުރިން އުފައްދަންވާނެއެވެ. ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ އުފެއްދުމާ  ހުގެ)ދިހައެއް( ދުވަ

ފެކްސް  ،ނަްނބަރާއި ންތަނާިއ، ގުޅޭނެ ޯފނުއިމުވެަފއިވާ ތަޤާބިއުރޯތައް  ،އެކުގައި

ލާނުކުރަްނ ޢުށް އިންމުކޮއާފައި ހުންނާނެ ގަޑިތައް އިހުޅުވަ ހާއި،އީމެއިލް އެޑްރެ ،ނަންބަރާއި

 ވާނެއެވެ.

ންެގ )ފަހެއް( މެންބަރު 5ޤައުމީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯގައި ހިމެނޭ  )ށ(  

 ލީމުޢު ތަ( މެންބަރުންނަކީ ޝަރުޢީ/ާޤނޫނީ ދާއިރާއިން)ތިެނއް 3ތެރެއިން މަދުވެގެން 

ގައި ހުންކަމުދާިއރާގައި މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީ ހާސިލުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ އެ

 ވާންވާނެއެވެ. 

 /ސިޓީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯގައި ހިމެނޭ ތިން ެމންބަރުން އަތޮޅު )ނ(  

 ކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންނެވެ. އިލެކުރާނީ އްޔަންޢަ

 ޚާބާ އަތޮޅު/ސިޓީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ އުފެއްދުމުގެ ކުރިން އިންތި )ރ(  

ުޅ ފިޔަވަ ،މައްސަލަތައް ބަލައިގަނެ ޅާހަން ހުށަގޮތުން ައތޮޅުތަކުން ނުވަަތ ސިޓީތަކުބެހޭ

 ވެ. ޓްސް ބިއުރޯއިންނެއަޅާނީ ޤައުމީ ކޮންޕްލައިންޅެންހުރި ކަންކަމުގައި ފިޔަވަޅުއެ

ޯފކަލް  އަވަށު/ރަށު

ޕޮއިންޓުން ޝަކުވާ 

 ބަލައިގަތުން

ދުވަހުން  ،ޅިއްޖެނަމަހެކަލް ޕޮއިންޓަށް އިންތިޚާބާބެހޭ މައްސަލައެއް ހުށަފޯ އަވަށު/ރަށު )ހ( .50

އްސަލަ ށް އެ މަދުވަހަށް އެ މައްސަލައަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ފޯކަލް ޕޮއިންޓަ

އުރޯ ބި އަތޮޅު/ސިޓީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ،އްލު ނުކުރެވިއްޖެ ހިނދެއްގައިޙަ

 އަތޮޅު/ސިޓީ އަތޮޅު/ސިޓީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯގެ ލަފާ ހޯދިދާނެއެވެ. ،އުފެދިފައިވާނަމަ

 ތަކުގައި މިފަދަ މައްސަލަ ،އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ ޤާއިމުވެފައި ނެތްނަމަ

 މީ ކޮންޕްލައިންޓްސް ބިއުރޯގެ ލަފާ ހޯދިދާނެއެވެ.ޤައު

ންސް އިންތިޚާބާބެހޭ މައްސަލަ ހުށަހަޅާނީ ސީދާ ޤައުމީ އިލެކްޝަ ،ނަމަމާލެ ސިޓީގައި )ށ(  

ރިން މުގެ ކު އުފެއްދުކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ

 އަށެވެ.ގެ އިދާރާޝަންސް ކޮމިޝަނުއިެލކް ،ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނީ
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ކޮމްޕްލެއިންޓްސް 

 ބިއުރޯތަކުގެ މުއްދަތު 

ްނ ދާ ދުވަހުއެ ބިއުރޯ އުފައް ،ޤައުމީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ ދެމިއޮންާނނީ )ހ( .51

ދަަތށެވެ. )ާސދަ( ދުވަހުގެ މުއް 14 ތާ ލާނުކުރާޢު ނަތީޖާ އިއިންތިޚާބުެގ ރަސްމީ ،ފެށިގެން

މީ ޤައު ،މަރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ އިތުރު ބުރެއް ބާއްަވން ޖެހިއްޖެނަ އަދި

 ނަތީޖާ ރަސްމީ ،އިތުރު ބުރު ނިމި ،އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ ދެމިއޮންނާނީ

 )ސާދަ( ދުަވހުގެ މުއްދަތަށެވެ. 14 ތާލާނުކުރާޢުއި

ކުގެ މަސައްކަތް ހިނގާނީ އަތޮޅު/ސިޓީ އަތޮޅު/ސިޓީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތަ )ށ(  

ތެއް( )ހަ  7 އިތުރު ،އިންތިޚާުބ ނިމި  ،ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ އުފައްދާ ދުވަހުން ފެށިެގން

ވަން ރެއް ބާއްދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ އިތުރު ބު

 ،ނާނީ ބިއުރޯތައް ދެމިއޮންޕްލެއިންޓްސްއަތޮޅު/ސިޓީ އިލެކްޝަންސް ކޮމް ،ޖެހިއްޖެނަމަ

 ށެވެ.ހަތެއް( ުދވަހުގެ މުއްދަތަ) 7 ތާލާނުކުރާޢުރަސްމީ ނަތީޖާ އި ،އިތުރު ބުރު ނިމި

ނިމި ކަތެއް ނުމައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައް ޅޭ ހެހުށައިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށްަފހު  )ނ(  

 ،އްދަތުއެ ބިއުރޯއެއްގެ މު ،މުމަށްޓަކައިއެ ނުނިިމ އޮތް ަމސައްކަތެއް ނިން ،އޮތްނަމަ

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އިުތރުކުރެވިދާނެއެވެ.

 އާއި،ވެރިޔާވޯޓުފޮށީގެ 

 ކޮމްޕްލެއިންޓްސް

 އޮފިސަރު 

 ބަލާ އްސަލަތައްއިންތިޚާބުގައި ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒުތަކުގައި ދިމާވާ މަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ )ހ( .52

 އި ހުންނަ ރުގެ ޒިންމާ އަދާކުރާނީ ވޯޓުނަގާ ޮކްނމެ މަރުކަޒެއްގަކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮފިސަ

 ވޯޓުފޮށީގެ ވެރިޔާއެވެ.

ރާނީ އްލުކުޙަ އްލުކުރަންޖެހޭ ކަންކަންޙަ ،ޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައިހެގާ މަރުކަޒަށް ހުށަވޯޓުނަ )ށ(  

ލަތައް އްލުނުކުރެވޭ މައްސަޙަކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮފިސަރެވެ. އޭނާއަށް ނުނިންމޭ ުނވަތަ 

ންސް ނުވަތަ އިލެކްޝަ ން އްލުކުރުމުގައި އެހީތެރިކަން ހޯދާނީ ރަށު ފޯކަލް ޕޮއިންޓުޙަ

 ރާއިންނެވެ.ގެ އިދާކޮމިޝަނު

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

ރަށު ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށް  ،ޖެހޭަނމަކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮފިސަރު ނިންމާ ނިންމުންތަކާ ހިްތހަމަނު

 ޅިދާނެއެވެ. ހެނުވަތަ އަތޮޅު/ސިޓީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ޝަކުވާ ހުށަ
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 ށެވެ.ޤައުމީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަ ،ޅާނީހަޝަކުވާ ހުށަ ،ގައިނަމަ ސިޓީމާލެ

 

ކަލް ފޯ އަވަށު/ރަށު ޅާނީހަވާ ހުށަކުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ޝަ )ހ( .53 ންޅުހެ ހުށަޝަކުވާ

 ޤައުމީ  ،އަތޮޅު/ސިޓީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތަކަށާއި ،ޕޮއިންޓުންނަށާއި

ތުން  ކޮމިޝަނަށެވެ. މިގޮއިލެކްޝަންސް ،އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށާއި

 ކޮށްފައިވާއިމުޤާރަށެއްގައި ޅާނީ އެ ހަޅާ ޝަކުވާތައް ހުށަހަންމުގޮތެއްގައި ރަށުން ހުށަ އާ

ކުރާ ސައްކަތްމަ ޢީސިނާ އިފޯކަލް ޕޮއިންޓަށެވެ. އަތޮޅެއްގައި ހިމެނޭ ރިސޯޓުތަކާ އަވަށު/ރަށު

އަށެވެ. އެ އަތޮޅެއްގެ އަތޮޅު ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާީނ  ރަށްރަށުން

ން އުމުތަކުާޓަފއި ހުންނަ ޤަމާލެއާއި ޖަލުތަކުންނާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައް

  ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށެވެ. ޅާނީ ޤައުމީހަޝަކުވާ ހުށަ

ހެޅޭ ން ހުށައަތޮޅު/ސިޓީ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންނާ ގުޅޭގޮތު ،ރަށު/އަވަށު ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންނާއި )ށ(  

 ޝަކުވާތައް ހުށަހަޅާނީ އިލެކްަޝންސް ކޮމިޝަނަށެވެ.

  ،އިއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނާންމު ޤާޫނނާބުތަކާބެހޭ އާ އިންތިޚާ (ނ)  

އެއްވެސް  ،މަލެއްޢަނޫނުތަކުގެ ދަށުން ހެދިަފއިވާ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް މި ޤާ

ޅާނަމަ، އެ ހަފަރާތަކުން ކޮށްގެްނ އެކަމުގެ ޝަކުވާ އިލެކްޝަންސް ކޮިމޝަނަށް ުހށަ

 5ރީނާއާއެކު، އިންތިޚާބު ބޭއްވި ދުވަހުން ފެށިގެން ޤަ އި ހެއްކާ، ސީލުޝަކުވާއެއްގެ ތަފު

އަތޮޅު/ސިޓީ ، ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށާއި އަވަށު/ޅަންވާނެއެވެ. ރަށުހަ )ފަހެއް( ދުވަހުެގ ތެރޭގައި ހުށަ 

ޅޭ މައްސަލަތައް ހެކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށާއި، ޤައުމީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހުށަ

ޅާ ޝަުކވާގެ ގޮތުގައެވެ. ޝަކުވާ ހަމިޝަނަށް ުހށަނީ އިލެކްޝަންްސ ކޮވެސް ބެލޭ

ތުެގ ނަމާއި އެޑްރެހާއި ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ޅާ ފަރާހަޅާއިރު، ހުށަހަހުށަ

"ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާ ބެހޭ  ޅާނީ ހަނަންބަރު ހިމަނަންވާނެއެވެ. ަޝކުވާ ހުށަ

ޔާސީ ޕާޓީއަކުން ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ނުވަތަ ނެވެ. ސިންއި ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު "

މަ، އެފަރާތެއްގެ ތައްގަނޑާއި މަސްއޫލުވެރި ފަރާތެއްގެ ޅާނަހަމުއައްސަސާއަކުން ޝަކުވާ ހުށަ
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 ޅާ ފޯމުގައި އޮންނަންވާނެއެވެ.ހަޝަކުވާ ހުށަ ،ސޮއި

ސަލަ މައް ،ގޮތްމަލުކުރިޢަޅާ މައްސަލައަކާމެދު ހަމާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ޮގތުގެ މަތިން ހުށަ  މި (ރ)  

ބޭނެގޮތް ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިދޭއް) 2ޅި ތާރީޚުން ފެށިގެން ހެހުށަ ،ޅި ފަރާތަށްހެހުށަ

 ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

ޝަކުވާަތކާއި 

 މައްސަލަތައް ބެލުން

ކަޒުތަުކގައި ރުގާ މަފޯކަލް ޕޮއިންޓަށާއި، ވޯޓުނަ އަވަށު/ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ރަށު .54

ޓްސް އަތޮޅު/ސިޓީ ކޮމްޕްލެއިން ،އި ށާތިބޭ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮިފސަރުން/ވޯޓުފޮށީގެ ވެރިންނަ

ޔަވަޅު ތުން ފި ވަގު ،ޅޭ ޝަކުވާތައް ބަލައިހެއި، ޤައުމީ ކޮމްޕްލެިއންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހުށަކަށާބިއުރޯތަ

 .ވަގުުތން ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ ،އަޅަންޖެހޭ ޝަކުވާތަކަށް

މާތު ލޫޢުގެ މަޝަކުވާަތކު

 ދަފުތަރުޮކށް ބެލެހެއްޓުން

ގާ ، ވޯޓުނަފޯކަލް ޕޮއިންޓަށާއި އަވަށު/ ރަށުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން )ހ( .55

ސް ލެއިންޓްއަޮތޅު/ސިޓީ ކޮމްޕް ،އިށާމަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮފިސަރުންނަ

 ލޫމާތުޢުޭޅ ޝަކުވާތަކުގެ މަހެކޮމްޕްެލއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހުށައި، ޤައުމީ ކަށާބިއުރޯތަ

ދުވަހުން ދުވަހަށް ދަފުތަުރކޮށް ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ. މިގޮތުން ޝަކުވާތައް 

 .ލޫމާތު ހިަމނަންާވނެއެވެޢުފައިވާ މަށްތިރީގައި ބަޔާންކޮ ،ދަފުތަރުކުރުމުގައި

ގެ މިހާރު ، އެޑްރެހާއިދާއިމީ ،ޅާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއިހަޝަކުވާ ހުށަ .1

 .ހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރުދިވެ ހާއި،އެޑްރެ

 އެނގޭނަމަ ހާއި،އެޑްރެ މާއި،ލޫމާތު. )ނަޢު ފަރާތުގެ މަ ވާޝަކުވާ ރައްދު .2

 ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު(

 އަކާއެކު(ޞާލާޚުޝަކުވާގެ ބާވަތް. )ޝަުކވާގެ ކުރު  ޅިހެހުށަ .3

 ވަތަ ނިންމިގޮތް.ގޮތް ނު މަލުކުރިޢަޅުނު ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން ހެށަހު .4

ޅޭ މައްސަލަތައް ހެކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތަކަްށ ހުށަ، ންޓަށާއި ފޯކަލް ޕޮއި އަވަށު/ރަށު )ށ(  

ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް، އެ ދުވަހެއްގެ  ،އެޅެންހުރި ފިޔަވަޅެއް އަޅައި، ބަލައި

ފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިެލކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އިގައަން ،ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ރިޕޯޓު
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 ފޮނުވަމުން ގެންދަންާވނެއެވެ.

 )ހ( ގައި  އްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުްނ މި މާއްދާގެ ހުށަހެޅޭ މަކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތަކަށް )ނ(  

ޖާ ރަސްމީ ނަތީ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށް ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް

ޓްސް ޤައުމީ ކޮމްޕްލެއިން ،އެ ރިޕޯޓު ތެރޭގައި، )ބާރަ( ުދވަހުގެ 12ކުރާތާ އިޢުލާނު

 ާވނެއެވެ.ޅަންހަ ހުށަބިއުރޯއިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް

ދާ  ގަާވއިމި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނާއި ،ބެހޭ ާއންމު ޤާޫނނާއިއިންތިޚާބުތަކާ .56 ކުށާއި އަދަބު 

 74 ޤާނޫނުގެ ސް ފަރާތަކުން އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ، އިްނތިޚާބުތަކާބެހޭ ާއންމުޚިލާފަށް އެއްވެ

 ވެ.ފަރާތަާކމެދު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުްނ ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެ ދަށުން އެ ވަނަ މާއްދާގެ

އިންތިޚާބާބެހޭ ރިޕޯޓު 

 ތައްޔާރުުކރުން 

 ،ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި )ނުވަދިހަ( 90އިންތިޚާބު ބާއްވާާތ  ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާާބބެހޭ ރިޕޯޓެއް .57

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ތަްއޔާރުކޮށް އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

  ،ކުކުރުމާއެކޮށް އިޢުާލނު އާންމުލެކްޝަންސް ކޮމިަޝނުންވާއިދުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ފޯމުތައް އިމި ގަ .58 

 އެވެ. މިޝަނުގެ ެވބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެ ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓާއި، ކޮ ،ފޯމުތައް މި

 ަތނުްނ އިލެކްޝަންްސ ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ތަން ،މީގެ އިތުރުން، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންނާއި

 މި ފޯމު ލިބޭނެ އިންތިޒާމު އިލެްކޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހަމަޖަްއސަންވާނެއެވެ.

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި 

އް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަމެ

 ދިމާވުން 

 އްޔިތުންގެރަ ، ގަވާއިދާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދައިފައިވާ ންމު ޤާޫނާނއި،އާބެހޭ އިންތިޚާބުތަކާ .59

 އްޖެަނމަ،މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންޮކށްފައިނުވާ ކަމެއް ދިމާވެ، މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫާނއި

 ސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.މަލުކުރާނެ ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ އިލެކްޝަންޢައެކަމެއްގައި 

މަލުކުރަން ޢައިދަށް ގަވާ

 ފެށުން 

 ކުރާއިޢުޝާގައި ގެޒެޓު ދިވެހިސަރުކާރުގެ މަލުކުރަން ފަާށނީ، މި ގަވާއިދުޢަމި ގަވާއިދަށް  )ހ( .60

 ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. 

 R-8/2012ގަވާއިދު ނަންބަރު   ށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު،ގަވާއިދަ އަދި މި )ށ(  

ގައި  2012ރީ ވަރުފެބު 23 ،ނަމުގައި " މިޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދުތުންގެ މަ"ރައްޔި

 އުވުނީއެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ާޝއިޢުކޮށް ނެރެފައިވާ ގަވާއިދު 
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 )ރައްޔިތުންގެ 2009/2ނު ނަްނބަރު ނޫޤާ، އެވަނީ އިންތިޚާބު" ކަމުގައި ބުނެފައި" )ހ( .61 މާނަކުރުން

ގެ މަޖިލީހުގެ ވަނަ މާއްދާގެ ަދށުން ބާްއވާ ރައްޔިތުން 2ތިޚާބުގެ ޤާނޫުނ( ގެ މަޖިލީހުގެ އިން

 .އިންތިޚާބަށެވެ

 2008/11ހޭ އާންމު ޤާޫނނު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު "އިންތިޚާބާބެ

  ޤާނޫުނ( އަށެވެ.)އިންތިޚާބުތަާކބެހޭ އާންމު

 2009/2 އެވަނީ، ބުެނފައި ކަމުގައި" ނުޤާނޫ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ"

 .އަެށވެ )ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު(

ގެ ގެ މަޖިލީހުއެވަީނ، ރައްޔިތުން ަލފާދޭ ޮކމިޓީ" ކަމުގައި ބުނެފައިއިންތިޚާބާބެހޭ ޤައުމީ "

ބެޭހގޮތުން ިއލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ބޭުނންވާ ލަފާ ިދނުމަށާިއ  އިންތިޚާބާ

ފައްދާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިލެކްޝަްނސް ކޮމިޝަނުން އު ރާކުރުމަށް މިމަޝްވަ

 .ކޮމިޓީއަށެވެ

ޤު މުގެ ޙައްވޯޓު ދިނު ،ވޯޓުލުން އޮންނަ ދުަވހު އެވަނީ، ރަޖިސްޓަރީ" ކަމުގައި ބުނެފައި-"ރީ

ވާ ތަްނ ފައިކޮށްކަމަށް ބަޔާންގައި އެމީހެއްގެ ދާއިމީ އެޑްރެސްލިބިފައިވާ މީހުންެގ ރަޖިސްޓަރީ

  ވުމަށެވެ.މީހާ ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި އެ

ފޮިށ ިއންތިޚާބުަގއި ވޯޓުލުމަށް ވޯޓު އެވަނީ، ވޯޓުލާ މަރުކަޒު" ކަމުގައި ބުނެފައި"

 ސް ންގާނީ ވެހި ކަންތައްތައްއިވާ ކޮންމެ ތަނަކަެށވެ. ވޯޓުނަގައި ވޯޓުގުނުމުގެ ފައިއްޓަބަހަ

 .ވެމި މަޒުކަޒުގައެ

ްނނަްނ ވޯޓުކަރުދާހުގައި ފާހަގަޖެހުމަށް ހު ،އެވަނީ މުގައި ބުެނފައިބޫތު" ކަގ ވޯޓިން"

 .ށެވެޑަނ ކޮށިގަކަނޑައަޅައިފައިވާ

ބުތަކާެބހޭ )އިންތިޚާ 2008/11ނޫނު ނަްނބަރު ޤާ، އެވަނީ އޮބްޒާވަރުން" ކަމުގައި ބުނެފައި "

ޝަންްސ ތުެގ މަތިން އިލެކްވާ ގޮބަޔާންކޮށްފައިމި ގަވާއިދުގައި  ،އާންމު ޤާނޫނު( އާއި

އިވާ ކޮމިޝަނުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު އޮބްޒާވްކުރުމަށް ހުއްދަ ދީފަ

 .ފަރާތްތަކަށެވެ
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ތަކާބެޭހ )އިންތިޚާބު 2008/11ނަންބަރު  ނޫނުޤާވަނީ، އެ މޮނިޓަރުން" ކަމުގައި ބުނެފައި "

ތުންގެ ގޮތުގެ މަތިން ރައްޔި އިވާބަޔާންކޮށްފަމި ގަވާއިދުގައި  ،އާންމު ޤާނޫނު( އާއި

ގުނާ ވޯޓު ،އިޔާއްދުތަކުގައްހަރަމަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުަނގާ ދުވަހު ވޯޓުލާ ސަ

ނުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަ ކަވަރުކުރުމަށް ކަންތައްތައް މަރުކަޒުތަކުގައި ވޯޓުލުމުގެ

 .ދީފައިވާ މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކަށެވެހުއްދަ

ގައި އެވަނީ، ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ހިން ޓީ" ކަމުގައި ބުނެފައިޕާޓީ" ނުވަތަ "ސިޔާސީ ޕާ"

ތުގެ ގޮތްވާ ގޮމަލުކުރާ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްޢަބެލެހެއްޓުމާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިާރއްޖޭގައި 

 .ކަށެވެކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަޝަންސް ކޮމިޝަުނގައި ރަޖިސްޓަރީމަތިން އިލެކް

، އެަވނީ އްޓަން ިތބޭ މީުހން" ކަުމގައި ބުނެފައިވޯޓުނެގުމާބެހޭ ަކންކަން ބަަލހަ"

 ތައްތައްކަން ހައި ގުނުާމެބހޭ އެންމެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަުކގައި ވޯޓުނެގުމާއި، ޯވޓު

 މިޝަނުން ގެ މުވައްޒަފުން ނުވަތަ އެކަމަށް ކޮސް ކޮމިޝަނުމަށް ތިބޭ އިލެކްޝަން ބެލެހެއްޓު

 .ވެ އްޔަންކޮށްފައި ތިބޭ މީހުްނނަށެޢަ

 ވަތަ ނު ،ނުވަތަ ބައްޕައެއް ،އާއިލީ މެންބަރު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، މަންމައެއް

 އެްއބަނޑުތަ ނުވަތަ އެްއބަނޑު އެއްބަފާ ނުވަފިރިއެއް، ނުަވތަ ، އަންތބެއް ނުވަތަ، ދަރިއެއް

 .ނުވަތަ އެއްބަފާ ކޮންމެ މީހަކަށެވެ

ތެއްކަްނ އެވަނީ، ދިވެހިރައްޔި ނެފައިކާކުކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުން" ކަމުގައި ބު"

 ،ވާ ކޮށްފައިދިވެހި ސަރުކާރުން ދޫ ދިވެހި ޕާސްޕޯޓާއި، ޕާސްޕޯޓް ކާޑާއި، އަންގައިދޭ ކާޑާއި،

 އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ކާޑުގެ ތެރެއިން އެ ލިޔުމެއްގެ މުއްދަތު 

 .ހަމަވެފައިނުވާ ފޮޓޯޖެހި ލިޔުންތަަކށެވެ

 .ށެވެއެވަނީ، ވޯޓު ޮފށީގެ ވެރިޔާއަ އޮފިސަރު" ކަމުގައި ބުނެފައިކޮމްޕްލެއިންޓްސް "

 ،އި އެވަނީ، ިއންތިޚާބާ ގުޅޭ އިދާރީ ކަންކަމާ ފޯކަލް ޕޮއިންޓު" ކަމުގައި ބުނެފައި"

 ކުރުމަށް ސައްކަތްަތއް އެ ރަށެއްގައިރާ މިނޫންވެސް މައިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހަާވލުކު

 .ޅާ ފަރާތަށެވެއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަ
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ތަްއ  ދުވަސްބަންދު ،މި ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ އިންތިޚާބާބެހޭ ކަންކަމުގައި ދުވަސް ގުނާނީ )ށ(  

 .ހިމަނައިގެންނެވެ

ުކ، ހިނދަ އިވާހަ ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮްށފައި ނުމި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން )ނ(  

ވަަތ ބާރާތްތައް، އެ ލަފުޒުތައް ނުޢި  މުފްރަދުކޮށް ގެނެސްފައިވާ ަލފުޒުތައް ނުވަތަ

ވަތަ ބާރާތްތަކުގެ ޖަމްޢު މާނައިަގއި އަދި ޖަމްޢުކޮށް ގެނެސްފައިވާ ލަފުޒުތައް ނުޢި

 ނެއެވެ.ނުންކުރެވޭބާރާތްތަކުގެ މުފްރަދު މާަނއިގައި ބޭޢިއެ ލަފުޒުތަކުގެ ުނވަތަ  ،ބާރާތްތައްޢި
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