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  ވަނަ ދުވަހު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދަށް ގެނެވިފައިވާ އިސްލާޙު 30އޮކްޓޯބަރ  2008  

ވަގުތީ ނަތީޖާ 
  އިޢުލާން ކުރުން

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުން ވޯޓުގެ ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރުމަށްފަހު އެ ނަތީޖާ މާލޭގައި ހުންނަ  )ހ(.29
ކޮމިޝަނުން ވޯޓުލާ މައި މަރުކަޒަށް ފޮނުވުމުން، އިލެކްޝަންސްބެހޭ ވޯޓާ

ޖުމްލަ ވަގުތީ ނަތީޖާ ނަތީޖާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މަރުކަޒުތަކުގެ ނަތީޖާ އާއި އެ
  . އިޢުލާނުކުރަންވާނެއެވެއެއްފަހަރާ 

  
ވޯޓުލާ ކުރާނީ،ނަތީޖާ އިޢުލާނު  ންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތީ)ހ(ދާގެ މި މާއް  )ށ(    

ެއ އިޢުލާން ކުރެވުނު ނަތީޖާތޯ މަރުކަޒެއްގައިމަރުކަޒުތަކުން ފޮނުވާ ނަތީޖާތަކަކީ އެ 
  . ބެލުމަށްފަހުގައެވެ އިގުޅަ މަރުކަޒަކަށް

  
ރަސްމީ ނަތީޖާ 
  އިޢުލާނުކުރުން

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިންތިޚާބުގެ 7ވޯޓުލުން ބާއްވާ ދުވަހުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން   )ހ(.30
  .އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ މިޝަނުންނަތީޖާ އިލެކްޝަންސް ކޮރަސްމީ 

  
ކުރިންއިޢުލާނުކުރުމުގެ  ނަތީޖާރަސްމީ އިވާ ގައި ބަޔާންކޮށްފަ)ހ(މި މާއްދާގެ   )ށ(    

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުން ފޮނުވާފައިވާމާލޭގައި ހުންނަ ވޯޓާބެހޭ މައި މަރުކަޒަށް 
ގުނާ ވޯޓު ރުކަޒުތަކުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ޝީޓުތަކާއިއެ މަ ،މީހުންގެ ލިސްޓާއި ވޯޓުދިން

   . ބަލަންވާނެއެވެތޯ ކަރުދާހާއިި ދިމާވޭ
  

ސެކިއުރިޓީ އުރަތައް 
  ކެނޑުން 

ކަރުދާސް ބަންދުކޮށްފައިވާ ޚާއްސަވޯޓުގުނާފައިވާ  ފޮނުވާފައިވާ މަރުކަޒަކުންވޯޓުލާ   )ހ(.31
ކަނޑައިކުގައި އެިލކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އަންނަނިވި ޙާލަތްތަ ސެކިއުރިޓީ އުރަތައް
  . އަލުން ގުނިދާނެއެވެ

  
ވޯޓުލާ މަރުކަޒަކުން ފޮނުވާފައިވާ އެ މަރުކަޒެއްގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ބެލުމުގައި  .1      

  .ންލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަވުއެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުރިކަމަށް އި
  

  ހޭގޮތުން ހުށަހަޅާމަރުކަޒެއްގެ ނަތީޖާއާބެވޯޓުލާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން   .2      
ޖެހޭވަރުގެ ހެކިހުރި ޝަކުވާއެއް  ތަހުޤީޤުކުރަން ގުޅިގެން އެކަމަކީ ޝަކުވާއަކާ

  .އެ ތަހުޤީޤެއްގެ ބޭނުމަށް ކަމުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެނަމަ،
  

ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކެނޑުމަށް ޝަރުޢީ ޚާއްސަ  ވާވޯޓުކަރުދާސް ބަންދުކޮށްފައި  .3      
  . ކޯޓަކުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް އަމުރެއް ނެރުން

  
 އެހެނިހެން ޙާލަތެއް ނަށް ފެންނަ މިނޫންވެސްއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަ  .4      
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  .ންމެދުވެރިވު
  

ވޯޓުކަރުދާސް 
 ވާބަންދުކޮށްފައި

ސެކިއުރިޓީ ޚާއްސަ 
އުރަތައް 

ކެނޑުމުގައި 
އަމަލުކުރާނެ 
  އުޞޫލުތައް

ޚާއްސަ ވާގުނާފައިވާ ވޯޓުކަރުދާސް ބަންދުކޮށްފައި ފޮނުވާފައިވާ މަރުކަޒަކުންވޯޓުލާ   )ހ(.32
ކުރިން، މި ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ރިޔާސީ އިރުގަޑި 12ކެނޑުމުގެ  ސެކިއުރިޓީ އުރަ

ކެންޑިޑޭޓަކުއި، ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއެބުރެއްގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރި 
މަށްއް ކެނޑުމުގެ މަސައްކަތްތައް ބެލުސެކިއުރިޓީ އުރަތައަންގާ،  ކަނޑައަޅާ މީހަކަށް

  . ދޭންވާނެއެވެ ދަޢުވަތު އެފަރާތްތަކަށް

ޚާއްސަ ވާގުނާފައިވާ ވޯޓުކަރުދާސް ބަންދުކޮށްފައި ފޮނުވާފައިވާ މަރުކަޒަކުންވޯޓުލާ   )ށ(    
ގެ) ހ(އްދާގެ ކަނޑައި ވޯޓުކަރުދާސް އަލުން ގުނާނީ، މި މަ ސެކިއުރިޓީ އުރަ
ހާޟިިރުވެ ތިބި ބައެއްގެ ހާޟިރުގައި،އެވަގުތު ބައެއްގެ ތެރެއިން  ދަށުން ދަޢުވަތުދެވޭ

މި ގޮތުން އައްޔާންކުރެވޭ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަންކުރާ ބައެކެވެ
ކެނޑިޑޭޓެެއްގެ ހައްޤަށް އުނިކަމެއްސީ އިންތިޚާުބގެ އެއްވެސް އެއްވެސް ބަޔެއް ރިޔާ

ގުނުމުގެ އަދި ވޯޓު. އަތުވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ
ޚާބާބެހޭ ގޮތުން ިލބޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް އިލެކްޝަންސްމަސައްކަތުގައި، އިންތި

   . ހާމަ ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ އެހެން ފަރާތަކަށްކޮމިޝަން ފިޔަވައި 
  

ޚާއްސަ ވާގުނާފައިވާ ވޯޓުކަރުދާސް ބަންދުކޮށްފައި ފޮނުވާފައިވާ މަރުކަޒަކުންވޯޓުލާ )ނ(    
ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކަނޑައި ވޯޓުކަރުދާސް އަލުން ގުނުމުގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގާދިޔަ

ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ހިމަނައި، އެ މަސައްކަތާ ވިގޮތުގެ ރިޕޯޓެއް ލިޔެ އަންނަނި
ލިޔުނު މީހަކާއި، އެ ރިޕޯޓު ޙަވާލުވެ ހުރި އެންމެ އިސް މީހަކާއި، އެ ރިޕޯޓު

.ކުރި މީހަކު ސޮއި ކުރުމަށްފަހު އިލެކްޝަންސް ކޮމަިޝނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެޗެކް
ކެންޑިޑޭޓުންނާއި، އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދިޔަ އިރު އެތަނުގައި ޙާޟިރުވެތިބި އަދި

އެ މަސައްކަތް ދިޔަގޮތް ބެލިކަަމށް  މަންދޫބުންނާއި،  އޮބްޒާވަރުންކެންޑިޑޭޓުންގެ 
  . އެ ރިޕޯޓުގައި ސޮއި ކުރަންވާނެއެވެ

  
  ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ ނަންބަރު؛  .1      

  ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކެނޑި ތާރީޚާއި ވަގުތު؛  .2      

  ނިންމިގަޑި؛ ގަޑިއާއިފެށި ކަރުދާސްތައް ގުނަންރައިގައިވާ ވޯޓު ސެކިއުރިޓީ އު  .3      

  ސެކިއުރިޓީ އުރަ އަލުން ބަންދު ކުރެވުނު ގަޑި؛  .4      
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ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކެނޑުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ މީހުންގެ  .5      
ނަމާއި، އެޑްރެހާއި، އެމީހުންގެ ދިވެހިރައްޔިތެެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު

  ނަންބަރު؛
ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކެނޑުމުގެ މަސައްކަތް ބެލުމަށް އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓެއް،  .6      

ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ މަންދޫބެއް، ނުވަތަ އޮބްޒާވަރެއް ޙާޟިރުވިނަމަ، އެ
މީހެއްގެ ނަމާއި، އެޑްރެހާއި، އެމީހެއްގެ ދިވެހިރައްޔިތެެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު

  ނަންބަރު؛ އަދި

ންނަށްވަކި ވަކި ކެންޑިޑޭޓު( ޢަދަދު  ގެދާހުގައިވާ ވޯޓުކަރުސެކިއުރިޓީ އުރައި  .7      
ޞައްޙަ ވޯޓުކަރުދާހުގެ އަދަދާއި ބާތިލް ވޯޓުކަރުދާހުގެލާފައިވާ ވޯޓުކަރުދާހާއި 

  ).އެނގޭގޮތަށް އަދަދުވެސް
  

ވާދަކުރިއި ގެ ދަށުން ތައްޔާރުކުރާ ރިޕޯޓު ހޯދުމަށް، އިންތިޚާބުގަ) ނ(މި މައްދާގެ )ރ(    
ކު، އެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އެޖެންޓެއް ނުވަތައެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަ

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ކުރެ ފާޓީއަކުން އެދިއްޖެނަމަ އެ ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީއެއް
  . އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެ ފަރާތަކަށް ދޫކުރަންވާނެއެވެ

  
ނާއި،ންލުމަށް ޙާޟިރުވެތިބި ކެންޑިޑޭޓުބެ ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކެނޑުމުގެ މަސައްކަތް) ބ(    

ކަނޑައި އަލުންއުރަ ންގެ މަންދޫބުންނާއި އޮބްޒާވަރުން، ސެކިއުރިޓީ ކެންޑިޑޭޓު
މަސައްކަތްކުރާ އެއްެވެސް މީހެެއްގެ މަަސައްކަތަށް ދަތިވާ ކަހަލަ އެއްެވެސް ގުނުމުގެ

ކުރާ އެއްވެސް ލިޔުމެއްއަދި މި މަސައްކަތުގައި ބޭނުން. ޢަމަލެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ
މަސައްކަތުގައި އަދި މި . ުނވަތަ އެއްޗެއްގައި އަތްލައިގެން ނުވާނެއެވެ

ޚާބާބެހޭ ގޮތުން ލިބޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ހުއްދައިންތި
  .  ހާމަ ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ ށްފަހު މެނުވީ،  އެހެން ފަރާތަކަށްހޯދުމަ

  
ވޯޓުކަރުދާސް 
 ވާބަންދުކޮށްފައި

ސެކިއުރިޓީ ޚާއްސަ 
އުރަތައް 

ކެނޑުމަށްފަހު 
  އަލުން ބަންދުކުރުން
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ބޭނުން ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، އަލުން ވޯޓުކަރުދާސް ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކެނޑުމުގެ

  .ބަންދުކުރުމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ސެކިއުރިޓީ އުރައިގައި ބަންދު ކުރަންވާނެއެވެ

 


