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c 
  
  
  

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
  ދިވެހިރާއްޖެމާލެ،    
  

  ދުއިވާގައިންތިޚާބުގެ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
 

މެންބަރުކަމަށްޤާނޫނު އަސާސީގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ، މިއީ  )ހ(  .1 ތަޢާރުފް
2009/2އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށްޓަކައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ބާއްވާ  މީހުން ހޮވުމަށް

އާއި) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  22ގެ ) އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ (
ވަނަ 76ގެ ) އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( 2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރު 

  .ހިންގާ ގަވާއިދެކެވެ ހަދައިއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން  ގެ ދަށުން) ނ(މާއްދާގެ 
       
  .އެވެ" އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ"ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ  މި  )ށ(   
       

އިންތިޚާބާބެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ވިލަރެސްކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ    .2  ވިލަރެސްކުރުންއިންތިޚާބު
  .ނެވެބަލަހައްޓާނީ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން

       
އި، އެޔާއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައަތޮޅެއްގައި މީހުން ދިރި ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައިވެސް، އެ  )ހ(  .3  އިލެކްޝަންސް އޮފިސަރު

ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އެހެންނެގުމަށް އިލެކްޝަންސް  ޅެއްގައި ވޯޓުއަތޮ
ގުޅޭގޮތުން އެންމެހައި ކަންކަމާރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިްނތިޚާބުގެ  ،ރަށެއްގައި

މަޝްވަރާގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން، 
ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ން ހިްނގައި ބަލަހައްޓާނީ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެމަތީ

  .އަތޮޅު އިލެކްޝަންސް އޮފިސަރެވެކުރާ ޢައްޔަނު ކޮމިޝަނުން 
       
މީހުން ދިރިނޫޅޭ އަތޮޅުގައިވާއިންތިޚާބާބެހޭގޮތުން މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގަޔާއި އެ   )ށ(   

އެކަމަކު އެރަށެއްގައި ނުވަތަ އެ ތަނެއްގައި ވޯޓު ނެގުމަށް އިލެކްޝަންސް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ،ތަނެއް ގައި/ނޑައަޅާ އެހެން ރަށެއްކޮމިޝަނުން ކަ

އިންތިޚާބުގެ އެންމެހައި ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން،
މަޝްވަރާގެ މަތީން ހިންގައި ބަލަަހއްޓާނީ މި އަތޮޅު އިލެކްޝަންސް އޮފިސަރުގެ

ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަނު ކުރާ ރަށު ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް
  .އިލެކްޝަންސް އޮފިސަރެވެ
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ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވޯޓު ނެގުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ  )ނ(   
ޤައުމެއްގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ އެންމެހައި ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މަޝްވަރާގެދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން، 
މަތީން ހިންގައި ބަލަހައްޓާނީ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް

  .ކޮމިޝަނުން އެޤައުމަކަށް ޢައްޔަނު ކުރާ އިލެކްޝަންސް އޮފިސަރެވެ
  

ނާނީ އެހުން އިލެކްޝަންސް އޮފިސަރހުންނަ އަތޮޅު ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައިވެސް   )ރ(   
އަދި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގެ ރަށު .އަތޮޅެއްގެ ވެރިކަން ކުރާ ރަށުގައެވެ

އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި .ހުންނާނީ އެ ރަށެއްގައެވެ އިލެކްޝަންސް އޮފިސަރ
ހުންނަ އިލެކްޝަންސް އޮފިސަރ ހުންނާނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވޯޓުފޮށި

  .ބެހެއްޓުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ތަނެއްގައެވެ
  

އިންތިޚާބާ ބެހޭ ލަފާދޭ ޤައުމީ 
  ކޮމިޓީ އަތޮޅުކޮމިޓީ އާއި ލަފާދޭ 

ން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާ ބެހޭ ގޮތު  )ހ(  .4
ންތިޚާބާބެހޭ ލަފާދޭ ޤައުމީބޭނުންވާ ލަފާ ދިނުމަށާއި މަޝްވަރާކުރުމަށް އި

ކޮމިޓީ އެއް އިލެކްޝަންސްއަތޮޅު ލަފާދޭ  އަތޮޅެއްގައިޓީއަކާއި ކޮންމެ ކޮމި
  .ކޮމިޝަނުން އުފައްދަން ވާނެއެވެ

  
އިންތިޚާބާ ބެހޭ ލަފާދޭ ޤައުމީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭނީ، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ  )ށ(   

މެންބަރަކާއި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސް ގެ ފަރާތުން ޢައްޔަނުކުރާ
މުވައްޒަފަކާއި، ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ މަންދޫބަކާއި،

.ފަރާތުން އެ ޕާޓީއަކުން ޢައްޔަންކުރާ މަންދޫބެކެވެރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ 
  

އިންތިޚާބާ ބެހޭ ލަފާދޭ އަތޮޅު ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭނީ، އަތޮޅު އިލެކްޝަންސް  )ނ(   
އޮފިސަރާއި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސް ގެ ފަރާތުން ޢައްޔަނު ކުރާ

ޕާޓީތަކުގެ ތެރެއިން އެސިޔާސީ ހާތަނަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ އެމުވައްޒަފަކާއި، 
ދާއިރާ އަކަށް މެންބަރުން ކުރިމަތިލާ ޕާޓީތަކުގެ ތެރެއިން މި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާ

5މަންދޫބުންނާއެކު ޖުމްލަ ) ތިނެއް( 3މަންދޫބުންގެ ތެރެއިން ޤުރުޢަތުން ހޮވޭ 

  . މެންބަރުންނެވެ) ފަހެއް(
  

މެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުންނާއިއިންތިޚާބާ ބެހޭ ލަފާދޭ އަތޮޅު ކޮމިޓީ ގައި ނުހި  )ރ(   
އްމަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތައަމިއްލަ ގޮތުން ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނާއި، 

އޮބްޒާވަރުންގެ ގޮތުގައިކޮމިޓީގައި އަތޮޅު ލަފާދޭ  ތަމްސުީލކުރާ މަންދޫބުންނަށް،
  .ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެ

  
އިންތިޚާބާ ބެހޭ ކޮމިޓީތަކާބެހޭ 

  ޞޫލުތައްޢާންމު ބައެއް އު
ރައްޔިތުންގެ، ގައިއިންތިޚާބާ ބެހޭ ކޮމިޓީތަކު އުފައްދާމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން   )ހ(  .5

މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އޭނާގެ
  . ހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވެނުވަތަ އޭނާގެ ޢާއިލީ މެންބަރަކު ޭއޖެންޓަކު އިންތިޚާބީ 
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ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ވޯޓު ނެގުމާއި ވޯޓު ގުނުމުގެ އި އަތޮޅުތަކުގެއިންތިޚާބުގަ މި  )ށ(   
މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ޢައްޔަނު ކުރުމަށްޓަކައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް

  .ކޮމިޓީންނެވެއަތޮޅު މަޝްވަރާ ދޭނީ ލަފާދޭ 
       
އިންތިޚާބާބެހޭ ލަފާދޭ ކޮމިޓީތައް ދެމި އޮންނާނީ، އުފައްދާމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން   )ނ(   

ދުވަހުން ފެށިގެން ރައްޔިތުންގެ އުފައްދާއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެކޮމިޓީތައް 
ކޮމިޝަނުން އެ ކޮމިޓީތައް ،މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތް މުޅިން ނިމި

  .އުވާލުމާ ހަމައަށެވެ
  

އިންތިޚާބާ ބެހޭ ލަފާދޭ ޤައުމީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ރާވައި ހިންގާނީ  )ރ(   
ކޮމިޓީ ގެ ބައްދަލުވުންތައް ރާވައިއަތޮޅު ލަފާދޭ . އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންނެވެ

އިންތިޒާމް ކުރާނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އަންާގ ގޮތެއްގެ މަތީން އެ
  .ވެއިލެކްޝަންސް އޮފިސަރެއަތޮޅެއްގެ އަތޮޅު 

  
އެހެންތަނެއްގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން 

ވޯޓު ދިނުމަށްޓަކައި އެމީހަކު 
ދިރިއުޅޭ ތަނެއްގައި ވޯޓު 

ލުމަށްޓަކައި އިލެކްޝަންސް 
  ކޮމިޝަނުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުން

ވަނަ 12ގެ  )އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( 2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރ   )ހ(  .6
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައިން ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީ) ހ(މާއްދާގެ 

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހެއް، ވޯޓުލުން އޮންނަ ދުވަހު ވޯޓު ދިނުމުގެ
ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި އެ މީހެއްގެ ދާއިމީ އެޑްރެސްކަމަށް

ނޫޅޭކަމުގައި ވަނީނަމަ، އަިދއެމީހަކު ނުވަތަ އަވަށުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަށުގައި 
ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ އެހެން ރަށެއްގައި ނުވަތަ ރިސޯޓެއްގައި ނުވަތަ ސިނާޢީ
މަސައްކަތް ކުރާ ރަށެއްގައި ނުވަތަ ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ވޯޓުނެގުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ

ދޭން އި އެމީހަކު ވޯޓުޤައުމެއްގައިހުރެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގަ
)ށ(މަ، ވޯޓުލުން އޮންނަ ދުވަހު އެ މީހަކު ހުންނާނެ ތަނެއް މިމާއްދާގެ ބޭނުންނަ

  .ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންވާނެއެވެ
       
ދާއިމީ އެޑްރެސް އޮންނަ ރަށްނޫން ރަށެއްގައި ތިބޭމީހުން ވޯޓުދިނުމަށްޓަކައި  )ށ(   

ރަޖިސްޓަރީވާން ބޭނުންނަމަ، ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށް އަންގާ ގޮތެއްގެ
މަތީން އެމީހެއްގެ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނަށް ނުވަތަ ކޮމަިޝނުން ކަނޑައަޅާ ތަނަކަށް

  .ވާނެއެވެހުށަހަޅަން  ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގައި
       
ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ވޯޓުލުން އޮންނަ ދުވަހު އެމީހަކު އެހެން) ށ(މި މާއްދާގެ   )ނ(   

ތަނެއްގައި ހުންނާނޭކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އެންގުމުން، އެމީހަކު
ރަޖިސްޓަރީކުރާ ތަނެއްގައި އެމީހަކަށް ވޯޓުލެވޭނެ ގޮަތށް އެމީހެއްގެ ނަން

އަދި ވޯޓުލުން އޮންނަ ދުވަހު އެތަނެއްގައި އެމީހަކަށް. ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންވާނެއެވެ
މިގޮތުން. ވޯޓުލެވޭނެ އިންތިޒާމު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސަން ވާނެއެވެ

ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށް
   .ފޮށި ބަހައްޓާ ތަނެއްގައެވެއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވޯޓު
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މީހަކު އޭނާ ،ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ވޯޓުލުން އޮންނަ ދުވަހު) ށ(މި މާއްދާގެ   )ރ(   
ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ނުވަތަ އެހެން ތަނެއްގައި
ހުންނާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އެންގުމަށް ފަހު، އެ އަންގާފައިވާ ރަށް
ނުވަތަ ތަން ފިޔަވައި އެހެން ރަށެއްގައި ނުވަތަ އެހެން ތަނެއްގައި އެމީހަކަށް ވޯޓެއް

  . ނުދެވޭނެއެވެ
  

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ ރައްޔިތުންގެ  )ބ(   
ރީގައިޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަޙައްމަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ 

މަރުކަޒެއްގެ ލިސްޓުގައި އެމީހެއްގެ ހަމަޖެހިފައިވާވޯޓުލާންއެމީހެއް  ،މީހަކު ހިމެނޭ
އިލެކްޝަންސް ލުމުގެ އިންތިޒާމްއެމީހަކަށް ވޯޓު ، ނެތިއްޖެ ހިނދެއްގައިނަން 
  . ން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެނުކޮމިޝަ

   
ބޭރު ޤައުމެއްގައި ހުރެގެން 

  ވޯޓުދިނުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީވުން
ން ބޭއްވުމަށް އިލެކްޝަންސްބޭރުގައި ވޯޓުލު ރާއްޖެއިން އިންތިޚާބުގައި މި  )ހ(  .7

ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ޤައުމުތަކާއި ވޯޓުފޮށި ހުންނާނެ ތަންތަނާއި، އެތަންތަނުގައި
ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީވުމުގައި ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭނެގޮތިާއ، ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ދެވޭ

ސްއަދި އިލެކްޝަންމުއްދަތު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށް އިޢްލާނުކޮށް 
  .ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓުގައި މި މަޢުލޫމާތު ޝާއިޢު ކުރަންވާނެއެވެ

       
ވޯޓުފޮށި ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ކަނޑައަޅާ ޤައުމުތަކުގައި) ހ(މި މާއްދާގެ   )ށ(   

ގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ވޯޓުލާންއްޓާފައިވާ ތަނެއްގައި، ވޯޓުލުމުބަހަ
ގައި ބުނެފައިވާ އިޢުލާނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން) ހ(މާއްދާގެ ބޭންުނވާ މީހުންނަށް މި 

ވޯޓު ދިނުމަށް އެމީހުންގެ ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްޓަކައި އިލެކްޝަންސް
  .ކޮމިޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ

       
  )ނ(   

  
  
  
  
  
  
  
  

ގައިވާގޮތުގެ މަތިން، ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވޯޓުލުމަށް ބޭނުންވާކަން) ށ(މި މާއްދާގެ 
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އެންގުމުން، ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް އިލެކްޝަންސް

ގޮތަށް އެމީހެއްގެ ނަންކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސާ ތަނެއްގައި އެމީހަކަށް ވޯޓުލެވޭނެ
އަދި ވޯޓުލުން އޮންނަ ދުވަހު އެތަނެއްގައި އެމީހަކަށް. ރީ ކުރަންވާނެއެވެރަޖިސްޓަ

  .ޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސަން ވާނެއެވެވޯޓުލެވޭނެ އިްނތިޒާމް އިލެކް
ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ވޯޓުލުން އޮންނަ ދުވަހު މީހަކު އެހެން) ށ(މި މާއްދާގެ 

ތަނެއްގައި ހުންނާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އެންގުމަށްފަހު، އެމީހަކު
  .ދެވޭނެއެވެއަންގާފައިވާ ތަން ފިޔަވައި އެހެން ތަނެއްގައި އެމީހަކަށް ވޯޓެއް ނު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި އެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ  )ށ(   
އެދިއްޖެނަމަ، ތަކުންކުރެ ފަރާތަކުންރަސްމީ އިންތިޚާބީ އެޖެންޓުންނާއި ސިޔާސީ ޕާޓީ

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީއެއް އިލެކްޝަންސް
  .ކޮމިޝަނުން ދޫކުރަންވާނެއެވެ
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ވަނަ 11ގެ ) އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( 2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރު   )ނ(   

އެރަޖިސްޓަރީގައިވާ މަޢުލޫމާތުގެމާއްދާއާ ޚިލާފަށް އެ ރަޖިސްޓަރީ ނުވަތަ 
  .ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ

       
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 
  އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުން

ވަނަ 18ގެ ) އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( 2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރު     .9
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ( 2009/2މާއްދާއާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އިންތިޚާބަށް 10އަދި  9ގެ ) ޤާނޫނު
ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތާއި، ތަކެތީގެ އިތުރުން ތިރީގައި މިވާ ތަކެތި

  .ވެހުށަހަަޅންވާނެއެއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކުރާ އިޢުލާނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން 
  

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓާއި ކެންޑިޑޭޓުގެ ރަސްމީ އިންތިޚާބީ )1(
ާސބިތު ދަރަންޏެއް އޮތްކަން ނުވަތަ ނެތްކަން އަދާކުރާންޖެހޭއޭޖެންޓު 
އަދި ސާބިތު ދަރަންޏެއް. ލިޔުމެއްރަސްމީ ކޯޓުގެ ޝަރުޢީ އެނގޭނޭ 

ދާ ކަމުގެ މުންއޮތް މީހަކު ނަމަ، ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް އެ ދަރަނި އަދާކުރަ
 .ލިޔުންރަސްމީ 

  
12ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަން ސާބިތުވެ އިންތިާޚބަށް ކުރިމަތިލާ މީހާ  )2(

ކުރެވިފައިވާމުއްދަތެއްގެ ޙުކުމެއް  ދިގު މަސްދުވަހަށްވުރެ) ބާރަ(
 .ލިޔުންރަސްމީ ކޯޓުގެ  ޝަރުޢީއަންގައިދޭ  މީހެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން

 

މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގު) ބާރަ( 12ސާބިތުވެ ކުށެއް ކުރިކަން  ޖިނާއީ )3(
ކުރެވިފައިވާ މީހަކު ނަމަ އެ ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކޮށް މުއްދަތެއްގެ ޙުކުމެއް

3އަދަބު މަޢާފްކުރެވުނުތާ  ުނވަތަ އެ ޙުކުމުން ކަނޑައެޅުނު، ނިމުނުތާ

 ލިޔުންރަސްމީ އަންގައިދޭ އަހަރު ވެއްޖެކަން ) ތިނެއް(

 
20ގެ ) އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( 2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރު  )4(

ގައި ބުނެފައިވާ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ 
)ދޭއް( 2 ބޭނުންކުރާ ނިޝާން ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު އެ ނިޝާނުގެ

  .ސޮފްޓްކޮޕީ ކޮޕީއާއި
 

މީހަކު ބޭރުޤައުމެއްގެ ރައްޔިތަކު ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ވެފައިވާ ނަމަ، އެ )5(
ންގައިދޭއަހަރު ވެއްޖެކަން އަ) ފަހެއް( 5ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވީތާ 

 .ލިޔުންރަސްމީ 

 
އާއި އޭގެ ފޮޓޯ) އެކެއް( 1ކުރިމަތިލާ މީހާގެ ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ  )6(

 ސޮފްޓް ކޮޕީ
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އިން ފެށިގެން ދަށް) އިންސައްތަދިހައެއް ( 10%އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުދިން މީހުންގެ   )ހ(  .10  ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ އަނބުރާ ދިނުން

އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޑިޕޮޒިޓްގެ، ޢަދަދަކަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ މީހުންނަށް
ރުފިޔާ އަނބުރާ) ފަސްހާސް( 5000/- ގޮތުގައި ދައްކާފައިވާ ފައިސާ ކަމަށްވާ 

  .ނުލިބޭނެއެވެ
       
އިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން އިޢްލާނުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފަ  )ށ(   

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލީ މީހާގެ ނަން އަނބުރާ ގެންގޮސްފިނަމަ، ،ކުރުމުގެ ކުރިން
)ފަހެއް( 5ނަން އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގަިނވެގެން 

އިސާގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ޑިޕޮޒިޓް ފަ) ހ(ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި މާއްދާގެ 
  .އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އަނބުރާ ދޭންވާނެއެވެ

       
ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން 

  ތަރުތީބުކުރުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވާ  )ހ(  .11

ގަޑިއި ތާރީޚާއި އޮންނަ ތަނާމީހުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކުރުމަށްޓަކައި ޤުރުޢަތުލުން 
  . ންވާނެއެވެއި އިޢުލާނު ކުރަކެންޑިޑޭޓުންނަށް  އިލެކްޝަންސް ކޮމަިޝނުން އަންގަ

       
ގައި ބުނެފައިވާ ގުރުއަތުލުން ބާއްވަންވާނީ އިންތިޚާބަށް) ހ(މިމާއްދާގެ   )ށ(   

ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ކަނޑައަޅާ މަންދޫބެއް ބައިވެރިވާ
  . ގޮތަށެވެ

       
ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް މަންދޫބެއް ޢައްޔަނު ކުރާނަމަ، އެ) ށ(މިމާއްދާގެ   )ނ(   

ން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރުދިވެހިރައްޔިތެއްކަ ،ފުރިހަމަ ނަމާއި އެޑްރެސް މީހެއްގެ
ށް އެމީހަކު ޢައްޔަނު ކުރާކަމުގެ ލިޔުމަކާއެކު ޤުރުއަތު ނަގާ ތަނަކަށްމަންދޫބަަކ އަދި

  .ންވާނެއެވެފޮނުވަ އެމީހަކު
       
ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން ތަރުތީބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ގުރުއަތުލުމަށް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ  )ރ(   

އޭނާ ޢައްޔަނުކުރާ މަންދޫބު ޙާޒިރު ނުވެއްޖެނަމަ، އެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ބަދަލުގައި
  .މީހެކެވެ ހަމަޖައްސާގުރުއަތުގައި ބައިވެރިވާނީ ކޮމިޝަނުން 

       
ތާއީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ 

  ސުލޫކީ މިންގަނޑު ފަރާތްތަކުގެ 
)ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  29ގެ ) ތަކާބެހޭ ޢާންމު ގާނޫނުއިންތިޚާބު( 2008/11ނު ނަންބަރު ޤާނޫ  .12

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ކެންޑިޑޭޓުން ތާއީދު ހޯދުމަށް ގޮތުގެމަތިންގައިވާ 
ރައްޔިތުންގެ. ގެންގުޅެންޖެހޭ ސުލޫކީ މިންގަނޑު ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައި އެ ވަނީއެވެ

މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާއިރު ކެންޑިޑޭޓުންނާއި
ރާތްތަކުން މި ސުލޫކީހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ފަކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު 
  .ވާނެއެވެމިންގަނޑަށް ޢަމަލުކުރަން 

       
ކުރުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ނުކުރުމުގެ ގޮތުންވިޔަސް،ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު   )ހ(   
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ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އިންތިޚާބީ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެ އެއްވެސް ކަމެއް
  . ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެއެއްވެސް ފަރާތަކުން 

       
އެހެން ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ފާޑުކިޔުމުގެ ގޮތުން ދައްކާ ވާހަކައެއްގައި ނުވަތަ  )ށ(   

އެނޫންވެސް ގޮތަކުން އެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމާއި އޭނާގެ ޒާތީ ކަންކަމާ
  .ބެހިގެން ނުވާނެއެވެ

       
ާސބިތުކޮށްދެވެން ނެތް ތުހުމަތުތަކުގެ މައްޗަށް ނުވަތަ ހިނގައި ދިޔަ ކަމެއްގެ  )ނ(   

ހަޤީޤަތް އޮޅިގެންދާ ފަދަ ގޮތަކަށް އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކާ ބެހޭ ގޮތުން ނުވަތަ
.ކެންޑިޑޭޓަކަށް މަސައްކަތްކޮށްދޭ ފަރާތަކާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކައިގެން ނުވާނެއެވެ

       
ދުގައި ފިތުނަޔާއި ރުޅިވެރިކަން އުފެއްދުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއްމީހުންގެ މެ  )ރ(   

   .ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ
       
ނުވަތަ އިސްލާމުދީނުގެ ވަކި މަޒުހަބަކަށް ،ވާތީސެއްގެ މީހަކަށް ވަކި ޖިން  )ބ(   

އެއީ، ނުވަތަ ވަކި ބަހުރުވަޔަކުން ވާހަކަދައްކާ ކަމަށްޓަކައި ،އުޅެމުންދާކަމަށްޓަކައި
ވަކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓު ދިނުމަށް ނުވަތަ ނުދިނުމަށް އޮތް ސަބަބެއްކަމުގައި

  . އެއްވެސް ބަޔަކަށް ހުށަހަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ
       
ކެންޑިޑޭޓުން ތާއީދުހޯދުމަށް ބާއްވާ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއް ނުވަތަ ޙަރަކާތެއް  )ޅ(   

  .ވެއެގޯތިތެރޭގައި ބާއްވައިގެން ނުވާނެމިސްކިތެއްގައި ނުވަތަ މިސްކިތެއްގެ 
       
ވަކި ކެންޑިޑޭޓަކަށްދީނީ ތަޤްރީރުތަކުގައި ދީނީ އެކި އެކި މުނާސަބަތުތަކުގައްޔާއި   )ކ(   

ތާއީދު ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތާއީދު ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައިގެން
  .ނުވާނެއެވެ

       
ްސކޫލުތަކާއި ސިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނާއި އަދި މިނޫންވެސް އާންމު ޚިދުމަތްދޭ  )އ(   

ތަންތަނުގައި ކެންޑިޑޭޓުން ތާއީދު ހޯދުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއްމިފަދަ 
ކުރަންވާނީ އެތަނަކުން ދެވޭ ޚިދުމަތަށް ދަތިނުވާނެ ގޮތެއްގެމަތިން އެތަނެއްގެ ހުއްދަ

  . ލިބިގެންނެވެ
       
ނުވަތަ އެކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު އެހެން އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު  )ވ(   

އެ، ކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ހޯދުމަށް ހިންގަމުންގެންދާ ބައްދަލުވުމަކަށް ހާޒިރުވެ
  . ވެފަދަ ޢަމަލެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެބައްދަލުވުމަށް ހުރަސްއެޅޭ 

       
ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު ނުވަތަ އެ ތާއީދު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ކެންޑިޑޭޓަކު  )މ(   

ކެންޑިޑޭޓަކު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެފަދަ އެހެންވެސް ނިޝާން ނުވަތަ އެ، ބަހައްޓާ ޕޯސްޓަރު
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، ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު ނައްޓައި އެއްޗެއް އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ
    .ހަލާކުކޮށް ގެއްލުންދީ ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ

       
ކެމްޕޭން އެއްވުމެއް ނުވަތަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމުންދާ އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު  )ފ(   

އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް، އެވަގުތަކާ ދިމާކޮށް، ތަނެއްގައި
އެހެން. އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެއެތަނުގައި ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު ބައްދަލުވުމެއް 

ކުރިމަތިލާ ގިނަ ނުވަތަ ގިނަ ޕާޓީތައް ގުޅިގެން ޕާޓީއަކުން ނަމަވެސް އެއް
  .ކެންޑިޑޭޓުން ބައިވެރިވާ ބައްދަލުވުމެްއ އެއް ފަހަރާ އެއް ތަނެއްގައި ބޭއްވިދާނެއެވެ

       
ކެންޑިޑޭޓު  ރަމްޒުކޮށްދޭ ،ލޯގޯއެއް ، އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ނިޝާނެއް  )ދ(   

ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ ނުވަތަ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ،އެހެންވެސް އެއްޗެއް
ޕޯސްޓަރެއް، ލިޔުމެއް ނުވަތަ ކުރެހުމެއް މީހެއްގެ ެގއެއްގައި ނުވަތަ އިމާރާތެއްގައި

  .ވާނީ އެތަނެއްގެ ވެރިފަރާތުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެއްގައި ބަހައްޓަންނުވަތަ ބިމެ
       
އެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ކެމްޕޭނަށް ،ނގަމުންދާ ވަގުތުތާއީދު ހޯދުމުގެ ބައްދަލުވުންތައް ހި  )ތ(   

އުނދަގޫކޮށް، އެތަނެއްގައި އޮތް އިންތިޒާމް ނަގާލުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން
މަސައްކަތް ކުރާނަމަ އެ ފަރާތަކާ މެދު އަމިއްލައަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބަދަލުގައި

ކަމާބެހޭ ފަރާތެއް އެކަން ޙައްލުކުރަން މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ ފުލުހުން ނުވަތަ
  .  މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ

       
ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގައި، އެއްވެސް މީހެއްގެ އަބުރަށް  )ލ(   

  .އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެ ފަދަ ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ
   

އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެއްވެސްވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުވަތަ ވޯޓުނުލުމަށް ބުނެ   )ގ(   
ގޮތަކުން މަޖުބޫރު ކުރުވައި އަދި ބިރުދެއްކުމުގެ އެއްވެސް އަމަލެއް ކޮށްގެން

  .ނުވާނެއެވެ
       
ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުވަތަ ނުލުމަށް ބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ އާއި  )ޏ(   

ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް އެއްވެސް ހަދިޔާއެއް ނުވަތަ މާލީގޮތުން ފައިދާއެއްވާނެ
  .ކޮށީްދގެން ނުވާނެއެވެ

       
ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގައި، އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލުތަކާ  )ސ(   

ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައި އިސްލާމުދީނުގެ ހުރުމަތް ކެނޑޭނެ ފަދަ
  .އެއްވެސް ޢަމަލެއް ޮކށްގެން ނުވާނެއެވެ

       
ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއިކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމު  )ޑ(   

  .ގަވާއިދާ ޚިލާފު އެއްވެސްކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ
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  ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން

  ޢައްޔަނުކުރުން 
ވޯޓުގުނުމުގެކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްވެސް ވޯޓުނެގުން އޮންނަ ދުވަހު ވޯޓުނެގުމާއި   )ހ(  .13

)އެކެއް( 1ކަންތައްތައް ބެލުމަށްޓަކައި ވޯޓުނަގާ ގުނާ ކޮންމެ މަރުކަޒަކަށް 
  .މަންދޫބަކު ޢައްޔަނު ކުރެވިދާނެއެވެ

  
ކުރުމުގެ ފުރުޞަތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަންދޫބަކު ޢައްޔަނު ) ހ(މި މާއްދާގެ   )ށ(   

ކަމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކޮށް ދެވޭ މުއްދަތުގައިއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެ ލިބޭނީ
  . އެކަމަށް އެދޭ ެކންޑިޑޭޓުންނަށެވެ

       
)އަށާރަ( 18ޢުމުރުން ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންގެ ގޮތުގައި ތިބޭ މީހުންނަކީ   )ނ(   

ޖިނާޢީ ކުށެއްގައި ހުންނަކީއަދި އެމީ. ވާންވާނެއެވެ ހުންނަށްއަހަރު ފުރިފައިވާ މީ
  .ވެގެން ނުވާނެއެވެ ހުންނަށްޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރެވެމުންދާ މީ

       
ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންގެ ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން، ކޮމިޝަނުން  )ރ(   

އަދި ކެންޑިޑޭޓުންގެ. ކަނޑައަޅައިފައިވާ އިޤުރާރުގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ
  .ސުލޫކީ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުތައް ބަަހއްޓަންވާނެއެވެމަންދޫބުންގެ 

  
އިންތިޚާބު އޮބްޒާވް ކުރުމަށް ޙަރަކާތްތެރިވުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީ،މި   )ހ(  .14  އޮބްޒާވް ކުރުން

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެކަމަށް އިޢުލާނު ކުރުމުން އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން
  .ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަެށވެގައި ) ށ(މި މާއްދާގެ 

       
މީހަކީމި އިންތިޚާބުގައި އޮބްޒާވަރެއްގެ ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް ހުށަހަޅާ   )ށ(   

އެމީހަކީއަދި . އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހަކަށް ވާންވާނެއެވެ) އަށާރަ( 18 ޢުމުރުން
  .ކުރެވެމުންދާ މީހަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެކުށެއްގައި ޙުކުމް ތަންފީޒު ޖިނާޢީ 

       
އޮބްޒާވަރުންގެ ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން، ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ  )ނ(   

އަދި އޮބްޒާވަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ. އިޤުރާރުގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ
  .އެއްގޮތަށް ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންވާނެއެވެ

  
ތަކަށް ދޫކުރެވޭ އޮބްޒާވަރު ފާސްޖަމާޢަތް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށާއި، ޖަމްޢިއްޔާ  )ރ(   

ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލު ކުރަންގައި ބުނެފައިވާ) ނ(ބޭނުންކުރުމުގައި، މިމާއްދާގެ 
  .ވާނެއެވެ

       
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމާއި ވޯޓުގުނުމުގެ މަސައްކަތް މޮނިޓަރ  )ހ(  .15  މޮނިޓަރ ކުރުން

ކުރުމަށް ޙަރަކާތްތެރި ވެވޭނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެކަމަށް އިޢުލާންކުރުމުން
އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންދެވޭ މުއްދަުތގައި އެކަމަށް 

  .ތްތަކަށެވެހުއްދަ ދޫކުރާ ފަރާ
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އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތައް މޮނިޓަރ ކުރުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތައް ޙަރަކާތްތެރި  )ށ(   
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ 41ވާންވާނީ، އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނުގެ 

  .މަތީންނެވެ
  

ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅައިފައިވާމޮނިޓަރުންގެ ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން،   )ނ(   
އަދި މޮނިޓަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށް. އިޤުރާރުގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ
  .ޢަމަލުތަްއ ބަހައްޓަންވާނެއެވެ

       
ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނާއި 
އޮބްޒާވަރުންނާއި މޮނިޓަރުންގެ 

  ސުލޫކީ މިންގަނޑު

42އަދި  41، 40ގެ ) އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ގާނޫނު( 2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރު   .16

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފަދައިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށްދާއިރު
އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އޮބްޒާވަރުންނާއި މޮނިޓަރކުރާ މީހުންނާއި

.ސުލޫކީ މިންގަނޑު ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައި އެ ވަނީއެވެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންގެ
ޔާއި މޮނިޓަރުންގެ ގޮތުގައިއްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިާޚބުގައި އޮބްޒާވަރުންގެ ގޮތުގަ

ރާތްތަކުން މި ސުލޫކީއަދި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންގެ ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ހުރިހާ ފަ
  .ވާނެއެވެން މިންގަނޑަށް ޢަމަލުކުރަ

       
އޮބްޒާވަރުންނާއި މޮނިޓަރކުރާ މީހުން އަދި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން، ވޯޓުނެގުމާއި  )ހ(   

ގުނުމުގެ މަސައްކަތް ހިނގާ ސަރަޙައްދަށް ވަދެ ވޯޓުގެ މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާގޮތަށް
އޮތްއޮބްޒާވަރުންގެ ނުވަތަ މޮނިޓަރުންގެ ފާހެއް . ހަރަކާތްތެިރ ވެވިދާނެއެވެ

އަދި ވޯޓު. ނަމަވެސް ވޯޓިންގ ބޫތުގެ ތެރެއަށް ވަނުމަކީ މުޅިން މަނާކަމެކެވެ
 .ކަރުދާހުގައި ފާހަގަޖަހާތަން ބެލުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީވެސް މަނާކަމެކެވެ

  
ވޯޓުނެގުމުގެ އިންތިޒާމާ ބެހޭގޮތުން ކަމެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ  )ށ(   

ނުވަތަ އެ ސަރަޙައްދަކަށް ނުވަތަ އެ ތަނަކަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންރަށަކަށް 
ޢައްޔަނު ކޮށްފައިވާ އެންމެ އިސްވެރިޔަކާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން އެ ކަމެއް

  .ސާފުކުރެވިދާނެއެވެ
       
އޮބްޒާވަރުންނާއި މޮނިޓަރކުރާ މީހުން އަދި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންގެ ޢަމަލުތައް  )ނ(   

ބަހައްޓަން ޖެހޭނީ އެރަށެއް ނުވަތަ އެސަރަހައްދެއްގައި ވޯޓުދޭން އަންނަ މީހުންނަށް
  .ދަތިނުވާނޭ ގޮތެްއގެ މަތިންނެވެ

       
އޮބްޒާވަރުން ނުވަތަ މޮނިޓަރކުރާ މީހުން އަދި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން ބުނާ  )ރ(   

އެސަރަހައްދަކަށް ވޯޓުނަމަވެސް އެރަށަކަށް ނުވަތަ  ކަމަކުންބަހަކުން ނުވަތަ ކުރާ 
ނެގުމުގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަން ފޮނުވައިފައިވާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ
އޮފިޝަލުންގެ މަސައްކަތަށް ނުވަތަ ވޯޓު ނެގުމާއި ގުނުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ
އެއްވެސް މީހެްއގެ މަސައްކަތަށް ދަތިވާ ކަހަލަ އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެން

  .ނުވާނެއެވެ
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އޮބްޒާވަރުން ނުވަތަ މޮނިޓަރކުރާ މީހުން އަދި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންގެ ފާސް  )ބ(   
އޮންނަ މީހުން ވޯޓުގެ މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ މީހުންނާއި ވޯޓުދޭން އަންނަ

އަދި ވަކި. ނުވާނެއެވެ އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެންމީހުންގެ މަސަްއކަތަށް ދަތިވާފަދަ 
ކުޑަކުރުމަށް ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދުގައިނުވަތަ ތާއީދު  އީދު ހޯދުމަށްކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާ

  .އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ
       
މުވާޞަލާތީ ގޮތުން ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ވޯޓުނަގާ އަދި ވޯޓުގުނާ  )ޅ(   

ަސރަހައްދުގައި އޮބްޒާވަރުންނާއި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން ބޭނުންކޮށްގެން
  .ނުވާނެއެވެ

       
މޮނިޓަރުންގެ ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ވޯޓުނަގާ އަދި ގުނާ  )ކ(   

ަސރަހައްދުގައި ފޮޓޯ ނެގުމާއި މަންޒަރާއި އަޑު ރެކޯޑް ކުރި ކަމުގައިވިޔަސް
  .އޮބްޒާވަރުންނާއި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނަށް މިއީ މުޅިން މަނާކަމެކެވެ

       
މޮނިޓަރުންގެ ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށާއި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން،  )އ(   

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާއި ވޯޓުލާން އަންނަ މީހުންނާ
  .އިންޓަރިވއު ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

       
މަސައްކަތަށްވޯޓު ގުނާއިރު ޖާގަ ހުރިވަރަކުން ވޯޓުގުނާ މޭޒު ކުރިމަތީގައި   )ވ(   

.ދަތިނުވާނޭ ގޮތުގެ މަތިން އިށީދެއިނދެ ނުވަތަ ކޮޅަށްހުރެ އޮބްޒާވް ކުރެވިދާނެއެވެ
ނަމަވެސް ވޯޓުކަރުދާހުގައި ނުވަތަ އެއްވެސް ޑޮކިއުމެންޓެއްގިައ އަތްލައި ހަދައިގެން

  .ނުވާނެއެވެ
       
އްކަތަށް ދަތިނުވާނޭވޯޓުލުމާއި ވޯޓުގުނުމުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާއިރު، އެ މަސަ  )މ(   

،ގޮތުގެ މަތިން އޮބްޒާވަރުންނާއި މޮނިޓަރކުރާ މީހުންނާއި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން
  . އެމީހުންނަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ނޯޓުކުރެވިދާނެއެވެ

       
ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ އިސްވެރިޔާގެ ފަރާތުން އޮބްޒާވަރުންނާއި މޮނިޓަރކުރާ މީހުން  )ފ(   

ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން އެދިއްޖެނަމަ، އެ ވަގުތަކާ ހަމަޔަށް އެ ވޯޓުލާނުވަތަ 
މަރުކަޒަށް ވޯޓުލީ މީހުންގެ ޢަދަދާއި ބާކީހުރި ވޯޓުކަރުދާހުގެ ޢަދަދު ހާމަކޮށްދޭން

  .ވާނެއެވެ
  

،އޮބްޒާވަރުން ނުވަތަ މޮނިޓަރކުރާ މީހުން އަދި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން  )ދ(   
ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ނިޝާނެއް ނުވަތަ ލޯގޯ އެއް ފަދަ ކެމްޕޭން ކުރެވިދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ

އަދި މިފަދަ. އެއްވެސް އެއްޗެއް ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ވައްދައިގެން ނުވާނެއެވެ
ފޭރާމެއް ލައިގެން ވޯޓުލާ ނިޝާނެއް ނުވަތަ ލޯގޯއެއް ނުވަތަ ލިއުމެއް ހުރި

  .މަރުކަޒަށް ވަދެގެން ނުވާނެއެވެ
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، އޮބްޒާވަރުން ނުވަތަ މޮނިޓަރކުރާ މީހުން އަދި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން  )ތ(   
އިންތިޚާބާބެހޭ ކަންކަމުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ

އަދި އެމީހުންގެ. ވާނެއެވެދޭން ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުންދީއެހީތެރިކަންއޮފިޝަލުންނަށް 
  .ނުފޫޒެއް ފޯރުވައިގެން ނުވާނެއެވެ މައްޗަށް އެއްވެސް ވަރެއްގެ

  
ވޯޓުލުމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން 
  ކުރަންޖެހޭ އިންތިޒާމްތައް ކުރުން

ކޮންމެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ އޮފިޝަލުންގެ ނަންތައް ވޯޓުލުން  )ހ(  .17
ދުވަހުގެ ކުރިން ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ފޮނުވައި) ތިނެއް( 3އޮންނަ ދުވަހުގެ 

  .އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައި ބަހައްޓަންވާނެއެވެ
       
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ބޭނުންކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން  )ށ(   

އިންތިޚާބު ބޭއްވުމުގެ ޗާޕުކުރާ ވޯޓުކަރުދާހުގެ ޢަދަދާއި، ވޯޓުކަރުދާސް ޗާޕުކުރި ތަން
  .ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެދުވަސްކުރިން އެ ކޮމިޝަނުން  5

       
ވޯޓުނަގަން ފަށާވަގުތު ޖެހުމުގެކުރިން ވޯޓުލާ ވޯޓުލުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ތަކެތި،  )ނ(   

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެހެއްޓުމާއި ވޯޓުލާ ،މަރުކަޒުގެ އޮފިޝަލުންގެ ޙަވާލުގައި
މަރުކަޒަށް ފޮނުވުމުގެ އިންތިޒާމު، ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ފަރަާތކުން ހަމަޖައްސަން

  .ވާނެއެވެ
       
ކޮންމެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއްގައި އެމަރުކަޒަކަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބގެންވާ  )ރ(   

ހިމެނޭ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައިމި . އޮންނަން ވާނެއެވެ  މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް
،އުފަންތާރީޚާއި، އެޑްރެހާއި، ރަށާއި، ޖިންސާއި، އަތޮޅާިއ ،ފުރިހަމަ ނަމާއި

މި. އެނގެން އޮންނަން ވާނެއެވެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު
އަހަރު ފުރިފައިވާ) ރައަށާ( 18ލިސްޓުގައި ވޯޓުނެގުން އޮންނަ ދުވަހު އުމުރުން 

  .މީހުން ހިމަނަން ވާނެއެވެ
       

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ސަރަޙައްދު 
  ކަނޑައެޅުން

އެރަށުގައި ،އެރަށެއްގައި ތިބި ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދަށް ބަލައި  .18
އަދި  ،ބަހައްޓާނެ ވޯޓުފޮށީގެ އަދަދާއި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާނެ ސަރަހައްދު ކަނޑައަޅައި

އެސަރަހައްދަށް ވޯޓުދޭނީ ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަީރގައި ހިމެނޭ
އެކަން ،މީހުންގެ ތެރެއިން ކޮންބަޔެއްކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅައި

  .ޢާންުމކޮށް އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ
       

)އެކެއް( 1ވޯޓުލާ ކޮންމެ މަރުކަޒެއްގައި ވޯޓުކަރުދާހުގައި ފާހަގަޖެހުމަށް މަދުވެގެން   )ހ(  .19  ވޯޓިންގ ބޫތު
ވޯޓިންގ ބޫތު ހުންނަންވާނީ ވޯޓުލާ މީހާ. ވޯޓިންގ ބޫތު ހުންނަންވާނެއެވެ

  . އެހެން އެއްވެސް މީހަކަށް ނުފެންނާނޭ ގޮތަށެވެ ވޯޓުކަރުދާހުގައި ޖަހާ ފާހަގަ
       
ވޯޓިންގ ބޫތު ހުންނަންވާނީ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި އޮފިޝަލުންނަށް ފަސޭހައިން   )ށ(   

  . ފެންނަ ހިސާބުގައެވެ
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ވޯޓުނެގުމާއި ވޯޓުގުނުމާބެހޭ 
ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ މީހުންގެ 

  މަސްއޫލިއްޔަތު 

ވޯޓުގުނުމާބެހޭ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކަށް ޢައްޔަނު ކުރެވޭވޯޓުނެގުމާއި   .20
މީހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅައި

  .އެފަރާތްތަކަށް ލިޔުމުން އަންގައި އިޤްރާރު ކުރުވަންވާނެއެވެ
       

ޖިސްމާނީގޮތުން ނުކުޅެދިގެންވާ 
މީހުންނަށް ފާހަގަޖެހުމުގައި 

  އެހީތެރިވެ ދިނުން

ވޯޓުކަރުދާހުގައި ފާހަގަޖެހުމަށް ޖިސްމާނީގޮތުން ނުކުޅެދިގެންވާ މީހަކަށް ވޯޓު  )ހ(  .21
ކަރުދާހުގައި ފާހަގަޖެހުމަށް އެހީތެރިވެދޭ މީހާ އެހީތެރިވެދެނީ އެކަކަށްކަން ކަށަވަރު

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުކުރުމަށްޓަކައި އޭނާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި 
  .ނަންބަރު ވޯޓުނެގުމުގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުމާ ޙަވާލުވެ ތިބި މީހުން ލިޔާން ވާނެއެވެ

       
ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޖިސްމާނީގޮތުން ނުކުޅެދިގެންވާ މީހަކަށް ) ހ(މި މާއްދާގެ   )ށ(   

ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ފާހަގަޖެހުމުގައި އެހީތެރިވެވޭނީ އެ މަރުކަޒަކަށް 
  .މީހަކަށެވެ

   
ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ވޯޓުނެގުމާބެހޭ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ މީހުންގެ ތެރެއިން   )ނ(   

މީހަކު، ކެންޑިޑޭޓަކު، ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބަކު، އޮބްޒާވަރަކު ނުވަތަ މޮނިޓަރ 
ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޖިސްމާނީގޮތުން ނުކުޅެދިގެންވާ ) ހ(މި މާއްދާގެ  މީހަކު،ކުރާ 

  . މީހަކަށް ފާހަގަޖެހުމުގައި އެހީތެރިވެދީގެން ނުވާނެއެވެ
       

ޞައްޙަ ވޯޓެއްކަމުގައި ބަލާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ފާހަގަޖަހައިފައިވާ  )ހ(  .22  ވޯޓު ބާޠިލުވޯޓާއި ޞައްޙަ
  . ވޯޓުތަކަށެވެ

 އެއް ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ނަމާ ދިމާގައި ރަނގަޅު ފާހަގަ ޖަހާފައިވާ ވޯޓު .1

ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ޖަހައިފައިވާ ފާހަގަ އަކީ ރަނގަޅު ފާހަގައެއް ކަމުގައި .2
  ދެނެގަނެވޭ ވޯޓު

       
  .ތިރީގައި މިވާ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކަށް އޮންނަ ކޮންމެ ވޯޓަކީ ބާޠިލު ވޯޓެކެވެ  )ށ(   

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވޯޓު ކަރުދާސްއިންތިޚާބަށް  .1
 ނޫން ކަރުދާހެއްގައި ދީފައިވާ ވޯޓު

  އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ނަމާ ދިމާގައި ފާހަގަ ޖަހާފައިނުވާ ވޯޓު  .2
އެއްކެންޑިޑޭޓަށްވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަމާ ދިމާގައި ރަނގަޅު .3

  ފާހަގަޖަހާފައިވާ ވޯޓު
 ވޯޓު ދީފައިވަނީ ކާކަށް ކަން ކަށަވަރުނުވާ ވޯޓު .4

  ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ދީފައިވާ ވޯޓެއްކަން އެނގޭ ވޯޓު .3
       
ކަނޑައެޅުމުގައި ޚިލާފެއް އުފެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެވޯޓު އެއީ، ބާޠިލު ވޯޓެއްކަމަށް  )ނ(   
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ބާޠިލު ވޯޓެއްކަން ނުވަތަ ބާޠިލު ވޯޓެއްނޫންކަން ކަނޑައަޅާނީ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ
  .އިސްވެރިޔާއެވެ

       
ވޯޓު ދިން މީހާގެ ނިޔަތް ކިތަންމެ ރަނގަޅަށް އެނގުނަސް ޞައްޙަ ވޯޓެއްކަމުގައި  )ރ(   

ދީފައިވަނީ ކޮން ކެންޑިޑޭޓަކަށްކަން އެނގޭގޮތަށް ރަނގަޅު ފާހަގަބަލަންވާނީ ވޯޓު 
  .ޖަހާފައިވާ ވޯޓެވެ

  
މާލޭގައި ހުންނަ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުން ވޯޓުގެ ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރުމަށްފަހު އެ ނަތީޖާ  )ހ( 23  ވަގުތީ ނަތީޖާ އިޢުލާނު ކުރުން

ކޮމިޝަނުން ވޯޓުލާމަރުކަޒަށް ފޮނުވުމުން، އިލެކްޝަންސް ވޯޓާބެހޭ މައި
މަރުކަޒުތަކުގެ ނަތީޖާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޖުމްލަ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިޢުލާނު

  .ކުރަންވާނެއެވެ
  

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތީން ނަތީޖާ އިޢުލާނު ކުރާނީ،) ހ(މި މާއްދާގެ   )ށ(   
ލާން ކުރެވުނުވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުން ފޮނުވާ ނަތީޖާތަކަކީ އެ މަރުކަޒެއްގައި އިޢު

  .ނަތީޖާތޯ އެ މަރުކަޒަކަށް ގުޅައި ބެލުމަށްފަހުގައެވެ
       

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި) ހަތެއް( 7ވޯޓުލުން ބާއްވާ ދުވަހުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން   )ހ( 24  ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރުން
  .ކުރަންވާނެއެވެއިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާނު 

  
ކުރުމުގެ ކުރިން ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާނު) ހ(މި މާއްދާގެ   )ށ(   

މަރުކަޒަށް ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުން ފޮނުވާފައިވާ ވޯޓުދިންމާލޭގައި ހުންނަ ވޯޓާބެހޭ މައި
މަރުކަޒުތަކުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ޝީޓުތަކާއި ވޯޓު ގުނާ މީހުންގެ ލިސްޓާއި، އެ

  .ކަރުދާހާއި ދިމާވޭތޯ ބަލަންވާނެއެވެ
  

ވޯޓުލާ މަރުކަޒަކުން ފޮނުވާފައިވާ ގުނާފައިވާ ވޯޓުކަރުދާސް ބަންދުކޮށްފައިވާ ޚާއްސަ  )ހ( 25  ސެކިޔުރިޓީ އުރަތައް ކެނޑުން
ެސކިޔުރިޓީ އުރަތައް އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައި

  .އަލުން ގުނިދާނެއެވެ
ވޯޓުލާ މަރުކަޒަކުން ފޮނުވާފައިވާ އެ މަރުކަޒެއްގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ބެލުމުގައި - 1     

 .އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުރިކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަވުން

އެއްވެސް ފަރާތަކުން ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއްގެ ނަތީޖާއާބެހޭގޮތުން ހުށަހަޅާ - 2
ޖެހޭވަރުގެ ހެކިހުރި ޝަކުވާއެއް ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން އެކަމަކީ ތަހުޤީޤުކުރަން

 .ކަމުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެ ތަހުޤީޤެއްގެ ބޭނުމަށް
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ވޯޓުކަރުދާސް ބަންދުކޮށްފައިވާ ޚާއްސަ ސެކިޔުރިޓީ އުރަ ކެނޑުމަށް ޝަރުޢީ - 3
 .ކޯޓަކުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް އަމުރެއް ނެރުން

ފެންނަ މިނޫންވެސް އެހެނެިހން ޙާލަތެއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް - 4
 .މެދުވެރިވުން

  
ވޯޓުކަރުދާސް ބަންދުކޮށްފައިވާ 
ޚާއްސަ ސެކިޔުރިޓީ އުރަތައް 

ކެނޑުމުގައި އަމަލުކުރާނެ 
  އުޞޫލުތައް

ވޯޓުލާ މަރުކަޒަކުން ފޮނުވާފައިވާ ގުނާފައިވާ ވޯޓުކަރުދާސް ބަންދުކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ  )ހ( 26
ކަނޑަންވާނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤައުމީ ސެކިއުރިޓީ އުރަތައް

މެންބަރުންގެ ޙާޟިރުގައި ދެބައިކުޅަ އެއްބައިލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ މަދުވެގެން 
މި ގޮތުން އައްޔަންކުރެވޭ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަންކުރާ ބައެެކެވެ

ންޑިޑޭޓެއްގެ ހައްޤަށްއެއްވެސް ބައެއް އެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާއެއްގެ އެއްވެސް ކެ
އަދި ވޯޓު. އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

ގުނުމުގެ މަސައްކަތުގައި، އިންތިޚާބާބެހޭ ގޮތުން ލިބޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް
  .އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަށް ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

   
ގައި ސެކިއުރިޓީއުރަގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ޙާލަތްތަކު) ހ(މާއްދާގެ  މި  )ށ(   

ނާއި އިންތިޚާބާ ބެހޭ ޤައުމީ ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެންއެއްގެ ކެންޑިޑޭޓުއެ ދާއިރާ ކަނޑާނަމަ
)ސައުވީސް(24މެންބަރުންނަށް ސެކިއުރިޓީއުރަ ކަނޑާތަނަކަށް ޙާޟިރުވުމަށް 

   .ދޭންވާނެއެވެގަޑިއިރު ކުރިން ދައުވަތު 
  

އުރަ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި ސެކިއުރިޓީ) ހ(މި މާއްދާގެ   )ށ(   
ނާއި އިންތިޚާބާ ބެހޭ ޤައުމީ ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެންކަނޑާނަމަ އެ ދާއިރާއެއްގެ ކެންޑިޑޭޓު

މެންބަރުންގެ އިތުރުން އެމަރުކަޒަކަށް ވަނުމަށް ފާސް ދޫޮކށްފައިވާ ކޮންމެ
  .މީހަކަށްވެސް ވަދެވިދާނެއެވެ

       
ވޯޓުލާ މަރުކަޒަކުން ފޮނުވާފައިވާ ގުނާފައިވާ ވޯޓުކަރުދާސް ބަންދުކޮށްފައިވާ ޚާއްސަ  )ނ(   

ެސކިޔުރިޓީ އުރަ ކަނޑައި ވޯޓުކަރުދާސް އަލުން ގުނުމުގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގާދިޔަ
ގޮތުގެ ރިޕޯޓެއް ލިޔެ އަންނަނިވި ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ހިމަނައި، އެ މަސައްކަތާ

އިސް މީހަކާއި، ޤައުމީ ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކާއި، އެޙަވާލުވެ ހުރި އެންމެ 
ރިޕޯޓު ލިޔުނު މީހަކާއި، އެ ރިޕޯޓު ޗެކްކުރި މީހަކު ސޮއި ކުރުމަށްފަހު

  . އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
  

 ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ ނަންބަރު؛ - 1     
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 ސެކިޔުރިޓީ އުރަ ކެނޑި ތާރީޚާއި ވަގުތު؛ -2

އުރައިގައިވާ ވޯޓުކަރުދާސްތައް ގުނަން ފެށިގަޑިއާއިސެކިޔުރިޓީ  - 3
 ނިންމިގަޑި؛

 ސެކިޔުރިޓީ އުރަ އަލުން ބަންދު ކުރެވުނު ގަޑި؛ -4

ސެކިޔުރިޓީ އުރަ ކެނޑުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ -5
މީހުންގެ ނަމާއި، އެޑްރެހާއި، އެމީހުންގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ

 ؛ކާޑު ނަންބަރު

ެސކިޔުރިޓީ އުރަ ކެނޑުމުގެ މަސައްކަތް ބެލުމަށް އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓެއް، - 6
ނުވަތަ ކެނޑިޑޭޓެއްގެ މަންދޫބެއް، ނުވަތަ އޮބްޒާވަރެއް ޙާޟިރުވިނަމަ، އެ
މީހެއްގެ ނަމާއި، އެޑްރެހާއި، އެމީހެއްގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ

 ކާޑު ނަންބަރު؛ އަދި

ވަކި ވަކި(އުރައިގައިވާ ވޯޓުކަރުދާހުގެ ޢަދަދު ެސކިޔުރިޓީ  - 7
ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ލާފައިވާ ވޯޓުކަރުދާހާއި ޞައްޙަ ވޯޓުކަރުދާހުގެ އަދަދާއި

 ).ބާޠިލް ވޯޓުކަރުދާހުގެ އަދަދުވެސް އެނގޭގޮތަށް

  
ގެ ދަށުން ތައްޔާރުކުރާ ރިޕޯޓު ހެދުމަށް، އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރި) ނ(މި މާއްދާގެ   )ރ(   

އިންތިޚާބީ ދާއިރާއަކަށް ނިސްބަތްވާ އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު، ނުވަތައެ 
ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓެއް ނުވަތަ އެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާއަކަށް
ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ކުރެ ޕާޓީއަކުން އެދިއްޖެނަމަ އެ ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީއެއް

  .ށް ދޫކުރަންވާނެއެވެއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެ ފަރާތަކަ
       
ެސކިޔުރިޓީ އުރަ ކެނޑުމުގެ މަސައްކަތް ބެލުމަށް ޙާޟިރުވެތިބި ކެންޑިޑޭޓުންނާއި،  )ބ(   

އަދި އިންތިޚާބާ ބެހޭ ލަފާދޭ ޤައުމީކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނާއި އޮބްޒާވަރުން، 
ސެކިޔުރިޓީ އުރަ ކަނޑައި އަލުން ގުނުމުގެ މަސައްކަތްކުރާކޮމިޓީގެ މެންބަރުން، 

އެއްވެސް މީހެއްގެ މަސައްކަތަށް ދަތިވާ ކަހަލަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކޮށްގެން
އަދި މި މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ނުވަތަ. ނުވާނެއެވެ

  . އެއްޗެއްގައި އަތްލައިގެން ނުވާނެއެވެ
  

ދުކޮށްފައިވާ ވޯޓުކަރުދާސް ބަން
ޙާއްސަ ސެކިޔުރިޓީ އުރަތައް 

  ކެނޑުމަށްފަހު އަލުން ބަންދުކުރުން

ވޯޓުލާ މަރުކަޒަކުން ފޮނުވާފައިވާ ގުނާފައިވާ ވޯޓުކަރުދާސް ބަންދުކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ   27
ސެކިޔުރިޓީ އުރަ ކެނޑުމުގެ ބޭނުން ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، އަލުން ވޯޓުކަރުދާސް

  .ކުރެވިފައިވާ ސެކިޔުރިޓީ އުރައިގައި ބަންދު ކުރަންވާނެއެވެބަންދުކުރުމަށް ޚާއްޞަ 
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 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުގެ ސިއްރުކަން 

  ޔަޤީންކުރުން

އެ މީހެއްގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް ނޫން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް އިލެކްޝަންސް   28
ތެރެއިން، ވަކި ވޯޓުފޮށްޓަކަށް އެކޮމިޝަނުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންގެ 

މީހަކު ވޯޓުލާންޖެހުމުގެ ސަބަބުން އެމީހަކު ލާ ވޯޓުެގ ސިއްރުކަން ގެއްލޭފަދަ ގޮތެއް
މެދުވެރިވެދާނެ ފަރާތްތަކަށް އެމީހުންގެ ވޯޓުކަރުދާހާމެދު ޢަމަލުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ

  .ކުރަންވާނެއެވެގޮތް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢްލާނު 
  

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތުގައި 

ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ 
  މިންގަނޑު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް އިލެކްޝަންސް  .29
ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އެކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި ރައްޔިތުންގެ
އިމަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޮމިޓީތަކާ
އަދި ބިއުރޯތަކުގެ މެންބަރުންނާއި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން
ކަނޑައަޅާ އޮފިޝަލުން އެމީހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުުމގައި ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ

  . ސުލޫކީ މިންގަނޑު ދަމަހައްޓަން ވާނެއެވެ
       
އާއި އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޤާނޫނުތަކާއިދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީ   )ހ(   

އެޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި އިންތިޚާބު ހިންގުމަށް
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައާަޅ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން

  .އެމީހަކާ ޙަވާލުކުރެވޭ މަސްއޫލިއްޔަތު ފުރިހަމަޔަށް އަދާކުރާން ވާނެއެވެ
       
ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނާއި، ،ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ،ވޯޓުދޭ މީހުންނާއި  )ށ(   

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ،އޮބްޒާވަރުންނާއި މޮނިޓަރކުރާ މީހުން އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް
  .  ލިބިފައިވާ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް ލިބިދާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

       
މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޙަވާލުކުރެވޭރައްޔިތުންގެ   )ނ(   

މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ ތެދުވެރިކަމާއި
  .އިޚްލާސްެތރިކަމާއެކު ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައެވެ

       
އިންތިޚާބުގެރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން   )ރ(   

  .މަސައްކަތުގައި ވަކިފަރާތެއްގެ ނުފޫޒަށް ތަބާވެގެން ނުވާނެއެވެ
       
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޙަވާލުކުރެވޭ  )ބ(   

މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ވަކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ ،މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން
  .ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ނުވަތަ ތާއީދުނުކުރާ ފަރާތަކަށް ުބރަވެގެން ނުވާނެއެވެ

       
އިންތިޚާބާ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
  ބެހޭ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް  )ހ(  .30
ޤައުމީ"އާއި " އިންތިޚާބީ ދާއިރާގެ އިލެކްޝަން ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ"

ދުވަސް ކުރިން 3އިންތިޚާބު ބޭއްވުމުގެ " އިލެކްޝަން ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ
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ބިއުރޯތަކަށް މެންބަރުން ޢައްޔަނު ކުރާން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އުފައްދައި އެ
  .ވާނެއެވެ

       
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް  )ށ(   

އެކުލަވާލެވޭ އިންތިޚާބީ ދާއިރާގެ އިލެކްޝަން ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ އާއި ޤައުމީ
ބިއުރޯއަކީ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރީއިލެކްޝަން ކޮމްޕްލެއިންޓްސް 

ނަމަވެސް ނިންމުންތައް ނިންމުމުގެ ފުރިހަމަ ،އެހީތެރިކަން ލިބިގެން މަސައްކަތްކުރާ
  .މިނިވަންކަން ލިބިފައިވާ އިދާރާތަކެކެވެ

       
އިލެކްޝަން ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތަކުގެ މަސައްކަތް ހިނގާނީ ރައްޔިތުންގެ  )ނ(   

ދުވަސްކުރިން) ތިނެއް( 3މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުން އޮންނަ ދުވަހުގެ 
  .ދުވަސް ވަންދެނެވެ) ތިނެއް( 3ފެށިގެން އިންތިޚާބު ނިމި 

   
ކޮމްޕްލައިންޓްސް އޮފިސަރ އަދި 
އިންތިޚާބީ ދާއިރާގެ އިލެކްޝަން 

  ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ވޯޓު ނަގާ މަރުކަޒުތަކުގައި ދިމާވާރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ   )ހ(  .31
އެއް ވޯޓު ނަގާ ކޮންމެ" ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮފިސަރ"މައްސަލަތައް ބެލުމަށް 

އަދި ކޮންމެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ އެއްގައި އެ. މަރަުކޒެއްގައި ހުންނަންވާނެއެވެ
އެއް" އިންތިޚާބީ ދާއިރާގެ ކޮމްޕްލައިންޓްސް ބިއުރޯ"ދާއިރާއެއްގެ 
އެއްފަސްކޮށް އޮންނަ ރަށެއްގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ އިންތިޚާބީ. ހުންނަންވާނެއެވެ

  .ދާއިރާއަކަށް ހުންނާނީ އެއް ބިއުރޯއެވެ
  

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒަށް ހުށަހެޅޭ  )ށ(   
ކޮމްޕްލެއިންޓްސް"މައްސަލަތައް ބަލައި ޙައްލު ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ޙައްލު ކުރާނީ 

އޭނާ އަށް ނުނިންމޭ ނުވަތަ ޙައްލު ނުކުރެވޭ މައްސަލަތައް. އެވެ" އޮފިސަރ
"ގެ އިލެކްޝަން ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިންތިޚާބީ ދާއިރާ"ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ 

  .  އަށެވެ
  

އަކީ އިންތިޚާބީ" ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮފިސަރ"ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ   )ނ(   
ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށްކަމުގައި ދާއިރާއެއްގެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ޢާއިލީ މެންބަރެއް 

  .ނުވާނެއެވެެ ވާ މީހެއް ކަމުގައި ެވގެންނިސްބަތް
       

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން އިންތިޚާބީ ދާއިރާގައި ދިމާވާ  )ރ(   
"އިންތިޚާބީ ދާއިރާގެ އިލެކްޝަން ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ"މައްސަލަތައް ބެލުމަށް 

މާލެ ފިޔަވައި، އެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާއެއް ނިސްބަތްވާ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑުރަށެއްގައި
ދާއިރާއަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލާނީ މި ބިއުރޯ އެ. ޤާއިމު ކުރަންވާނެއެވެ

އަދި އެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ެއއްގެ ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ. އިންނެވެ
. ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮފިސަރުންނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ފޮނުވާނީ މި ބިއުރޯއަށެވެ
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)ތިނެއް( 3ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯގައި ހިމެނޭނީ އިންތިޚާބީ ދާއިރާގެ އިލެކްޝަން   )ބ(   
މި ތިން މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި އަންހެން މެންބަރަކު. މެންބަރުންނެވެ
  .ހިމެނެންވާނެއެވެ

       
އިންތިޚާބީ ދާއިރާގެ އިލެކްޝަން ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހުށަހެޅޭ  )ޅ(   

ނުނިންމޭ މައްސަލަތައް ފޮނުވާނީ ޤައުމީމައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އެ ބިއުރޯ އަށް 
  .އިލެކްޝަން ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ އަށެވެ

       
ޤައުމީ އިލެކްޝަން 

  ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ
އިންތިޚާބީ ދާއިރާގެ އިލެކްޝަން ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހުށަހެޅޭ  )ހ(  .32

މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ޙައްލުނުވާ މައްސަލަތަކާއި މާލެއާއި މާލެއަތޮޅުގެ
ރިސޯޓުތަކުންނާއި ސިނާޢީ މަސައްކަތްކުރާ ރަށްރަށުން އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި

ހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލާނީ ޤައުމީވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާފައިވާ ޤައުމުތަކުން ހުށަ
  . އިލެކްޝަން ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިންނެވެ

       
ިސވިލް ސަރވިސްގެ ،މެންބަރުންނާއި 3މިބިއުރޯގައި ހިމެނޭނީ ޤާނޫނީގޮތުން ޤާބިލް   )ށ(   

މުވައްޒަފުން ނުވަތަ ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ވަކި ޕާޓީއެއްގައި 2އިސް 
މި ފަރާތްތައް ޢައްޔަނު ކުރާނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން. މީހެކެވެ 2ނުހިމެނޭ 

  .ނެވެ
       
. ންނާނީ މާލޭގައެވެހުޤާއިމުކުރެވިފައި " ޤައުމީ އިލެކްޝަން ކޮމްޕްލެއިންސް ބިއުރޯ"  )ނ(   
       

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާނީ  )ހ(  .33  މައްސަލަ ހުށަހެޅުން
އިންނަށާއި" ކޮމްޕްލައިންޓްސް އޮފިސަރ"ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ 

ޤައުމީ"އަށާއި " އިންތިޚާބީ ދާއިރާގެ އިލެކްޝަން ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ"
  . ށެވެއަ" އިލެކްޝަން ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ

       
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ  )ށ(   

އަށް ނުވަތަ" ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮފިސަރ" ، ފަރާތަކުން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ
ޤައުމީ ،އާއި" އިންތިޚާބީ ދާއިރާގެ އިލެކްޝަން ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ"

އިލެކްޝަން ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހުށަހެޅުމުގެ ބަދަލުގައި ސީދާ އެ
ަޝކުވާއެއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ނުވަތަ ޝަރުޢީ އިދާރާއަކަށް

  .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ
  

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވުނުގޮތާ ބެހޭގޮތުން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ،  )ނ(   
3ސަބަބާއި، ތަފްޞީލާއި، ހެއްކާއެކު، އިންތިޚާބު ބޭއްވި ދުވަހުން ފެށިގެން 

މި ގޮތަށް. ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ) ތިނެއް(
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އި އެޑްރެހާއި ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުހުށަހަޅާއިރު، އެ ފަރާތެއްގެ ނަމާ
ަޝކުވާ ހުށަހަޅަނީ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން. ނަންބަރު ހިމަނަން ވާނެއެވެ

އަދި. ކަމުގައިވާނަމަ، ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ އެ ޕާޓީގެ ރަސްމީ ލެޓަރހެޑް ގައެވެ
ކުރެވުނުގޮތްމިގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ މައްސަލައަކާމެދު ޢަމަލު

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި) ހަތެއް( 7މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ހުށަހެޅިތާ 
  .އަންގަންވާނެއެވެ

       
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ  )ރ(   

ބިއުރޯތަކަށްކޮމްޕްލައިންޓްސް އޮފިސަރުންނަށާއި  އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް 
މިގޮތުން. ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދަފްތަރުޮކށް ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ
  .ޝަކުވާތައް ދަފްތަރު ކުރުމުގައި ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ

ަޝކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުެގ ފުރިހަމަ ނަމާއި ދާއިމީ އެޑްރެހާއި މިހާރުގެ .1
 ތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު އެޑްރެސް އަދި ދިވެހިރައްޔި

 ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  .2

 ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާގެ ތަފްޞީލު .3

 ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާ އާ ގުޅިގެން ފިޔަވަޅެއް އަޅަންޖެހޭނަމަ، އެޅުނު ފިޔަވަޅު  .4

  ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާ އާ ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރެވުނުގޮތް ނުވަތަ ނިންމިގޮތް .5
       

ތައްޔާރު  ރިޕޯޓު އިންތިޚާބާބެހޭ
  ކުރުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ކަންތައް ހިނގައިދިޔަގޮތުގެ ރިޕޯޓެއް  )ހ(  .34
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިލެކްޝަންސް) ފަސްދޮޅަސް( 60އިންތިޚާބު ބާއްވާތާ 

  .ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށް ޢާންމު ކުރަންވާނެއެވެ
       

ނުހިމެނޭ ކަމެއް މިޤަވާއިދުގައި 
  ދިމާވުން

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންވެފައިނުވާ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެކަމެއްގައި ޢަމަލުކުރާނެ  )ހ(  .35
  .ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންނެވެ

       
ގައިވާފަދަ ކަމެއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމަންވާނީ) ހ(މި މާއްދާގެ   )ށ(   

  .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ
       

ކަމުގައި ބުނެފައި އެ ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި" ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު"  .36 މާނަކުރުން
ފޫޓުގެ ތެރޭގައި) ސަތޭކަ( 100ވޯޓުލާން ބަހައްޓާފައިވާ ކޮންމެ ވޯޓުފޮށްޓަކުން ފެށިގެން 

، ނިގެންވާ ގޯތިގެދޮރާއި، މަގުތަކާއި، ގޯޅިތައް ފިޔަވައި ޕާކުތަކާއި، ހުސްބިންތަކާއިހިމެ
  .ބޯޅަދަނޑު ފަދަ ތަންތަން ހިމެނިގެންވާ ސަރަޙައްދަށެވެ

 

ކަމުގައި ބުނެފައި އެ ވަނީ، އެ އިންތިާޚބެއްގައި ވޯޓުލުން ބާއްވާ ކޮންމެ" ވޯޓުލާ މަރުކަޒު"
  .ވޯޓުގުނުމުގެ ކަންތައްތައް ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަނަށެވެސަރަޙައްދެއްގައި ވޯޓުނަގައި 
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ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ފާހަގަޖެހުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ" ވޯޓިންގ ބޫތު"
  .ތަނަށެވެ

  
އިންތިޚާބަުތކާބެހޭ( 2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރު ކަމުގައި ބުނެފައި އެ ވަނީ " އޮބްޒާވަރުން"

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން 40ގެ ) ޤާނޫނުޢާންމު 
  .އިންތިޚާބު އޮބްޒާރވް ކުރުމަށް ހުއްދަލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ

 

ކަމުގައި ބުނެފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުެގ ވޯޓުނަގާ ދުވަހު" މޮނިޓަރުން"
ޙައިސިއްޔަތުން ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދުތަކުގައާއި ވޯޓުގުނާ ވޯޓުލުމުގެ ކަންތައްތައް ރިޕޯޓަރެއްގެ

މަރުކަޒުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުއްދަ ލިބިފައިވާ
  .ފަރާތްތަކަށެވެ

  
ކަމުގައި ބުނެފައި އެ ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ" އަތޮޅު އިލެކްޝަންސް އޮފިސަރ"

ކަން އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ވިލަރެސްކޮށް ވޯޓުެނގުމާ ބެހޭއިންތިޚާބުގެ އެންމެހައި ކަން
އެންމެހައި ކަންކަމާގުޅޭ ގޮތުން ދުވަހުންދުވަހަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަށް

  .އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ޢައްޔަނު ކުރާ ފަރާތެވެ
  
ފައި އެ ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެކަމުގައި ބުނެ" ރަށު އިލެކްޝަންސް އޮފިސަރ"

އިންތިޚާުބގެ އެންމެހައި ކަންކަން ރަށު ފެންވަރުގައި ވިލަރެސްކޮށް ވޯޓުނެގުމާ ބެހޭ
އެންމެހައި ކަންކަމާގުޅޭ ގޮތުން ދުވަހުންދުވަހަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަށް

  .ޔަނު ކުރާ ފަރާތެވެއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ރަށު ފެންވަރުގައި ޢައް
  
ކަމުގައި ބުނެފައި އެ ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް" އިންތިޚާބާ ބެހޭ ޤައުމީ ލަފާދޭ ކޮމިޓީ"

މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ނަގާ ޢާންމު ސިއްރު ވޯޓުގެ ކަންތައްތައް ރާއްޖެއާއި
ންވާ ލަފަޔާއިރާއްޖޭން ބޭރުގައި ރާވައި ހިންގުމުގައި އިލެކްޝަންްސ ކޮމިޝަނަށް ބޭނު

  .އިރުޝާދު ދޭ ފަރާތަށެވެ
  
ކަމުގައި ބުނެފައި އެ ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް" އިންތިޚާބާ ބެހޭ ލަފާދޭ އަތޮޅު ކޮމިޓީ"

މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ނަގާ ޢާންމު ސިއްރު ވޯޓުގެ ކަންތައްތައް މާލެ ފިޔަވައި
ހިންގުމުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާއެހެނިހެން އިދާރީ ދާއިރާތަކުގައި ރާވައި 

  .ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދޭ ފަރަާތށެވެ
 

އަކީ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ވޯޓު ނަގާ މަރުކަޒުތަކުގައި ދިމާވާ" ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮފިސަރ"
  . މައްސަލަތައް ބުެލމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާ އޮފިސަރެކެވެ

  
އަކީ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން" ބީ ދާއިރާގެ އިލެކްޝަން ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިންތިޚާ"

އިންތިޚާބީ ދާއިރާގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން
  .ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާ ބިއުރޯއެކެވެ
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ދާއިރާގެ އަކީ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން އިދާރީ" ޤައުމީ އިލެކްޝަން ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ"
އިލެކްޝަން ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އެދާއިރާއަކުން
ޙައްލުނުކުރެވޭ ކަންތައްތަކާއި މާލެ އާއި މާލެއަތޮޅުގެ ސިނާޢީ މަސައްކަތްކުރާ ރަށްރަށުން

  .ބިއުރޯ އެވެ ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާ
  
ކަމުގައި ބުނެފައި އެ ވަނީ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން" ކާކުކަން އަންގައިދޭ ރަސްީމ ލިޔުން"

އަންގައިދޭ ކާޑާއި ދިވެހި ޕާސްޕޯޓާ އަދި ދިވެހިރާއްޖެއިން ދޫކޮށްފައިވާ އުޅަނދުފަހަރު
ވާދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ކާޑުގެ ތެރެއިން އެ ލިޔުމެްއގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިނު

  .ލިޔުންތަކަށެވެ
  
ކަމުގައި ބުނެފައިވަނީ، ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ހިންގައި" ސިޔާސީ ޕާޓީ"ނުވަތަ " ޕާޓީ"

ބެލެހެއްޓުމާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރާ ޤާނޫާނ ނުވަތަ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ
ގޮތުގެ މަތިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ސިޔާސީ

  .ޕާޓީއަކަށެވެ
  
ކަމުގައި ބުނެފައިވަނީ،" ވޯޓު ނެގުމާބެހޭ ކަންތައްތަްއ ބަލަހައްޓަން ތިބޭ މީހުން"

އިންތިޚާބުތަކުގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ވޯޓުނެގުމާއި، ވޯޓުގުނުމާބެހޭ އެންމެހައި
އެކަމަށް އެކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ިތބޭ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ނުވަތަ 

  .ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަނުކޮށްފައިތިބޭ މީހުންނަށެވެ
  
ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު" އިންތިޚާބު"

ކުރުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބުތަކާއި އެމަޖިލީހަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ަބއި
  .އިލެކްޝަން ތަކަށެވެ

  
ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަީނ އެމީހެއްގެ މަންމައެއް، ބައްޕައެއް، އަނތްބެއް،" ޢާއިލީ މެންބަރު"

  .ފިރިއެއް، ދަރިއެއް، އެއްބަނޑު ނުވަތަ އެއްބަފާ މީހުންނަށެވެ
     
މި ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ އިންތިޚާބާ ބެހޭ ކަންކަމުގައި ދުވަސް ގުނާނީ ބަންދު) ށ(   

  .ހިމަނައިގެންނެވެދުވަސް 
  
  
  
  
  

 


