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 ދައުރުެގ  ދެވަނަ ހު އޮތް ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެުދވަ ބުދަވި  4މަހުގެ  ޖުލައިވަނަ އަހަރުގެ  2018
ވަަނ  1ޤާނޫނު( އަށް  އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު) 2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރު " ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުެރއްވި 7

        2018 ޖުލައި 9 ،މަތިންަވނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެ 92ގެ ޤާނޫނުއަސާސީ" ބިލު އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ
 ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ ،އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެްއވުމުން ރަ ދުވަހު ހޯމަހ( ިވ 1439 ޝަްއވާލް 25)

 ޢު ކުެރވިއްެޖއެވެ.ދިވެހިސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުަގއި ިމއަދު ޝާއި
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 2018/4 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 

   ވަނަ  1 އަށް( ޤާނޫނު  ޢާންމު  އިންތިޚާބުތަކާބެހ  ) 2008/11 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 
 ޤާނޫނު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު 

 

 .ގެނައުން ތައްިއޞްލާޙު އަންނަނިވި އަށް( ޤާނޫނުއިންތިޚާބުތަކާބެހ  ޢާންމު ) 2008/11ނަންބަރު  ޤާނޫނު

 .ިއޞްލާޙުކުރުން ގޮތަށް އަންނަނިވި މާއްދާ ވަނަ 4 ޤާނޫނުގެ ނެވިދިޔަބު .1

އިންތިޚާބުތައް ބާްއވަިއ، ެއ އިންތިޚާބުތަކާބެހ  ހުރިހާ ކަމެއް ހިންގައި  )ހ( .4 ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން 
 ބަލަހައްޓާނީ އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަނުންނެވެ.

އަންނަނިވި ކަންކަން ހިްނގަިއ ބެލެހެއްޓުމުގައި އިލެކްޝަްނސް ކޮމިޝަނުން  )ށ(  
ދައުލަތުގެ މުައއްސަސާަތކުެގ އެހީތެރިކަމަށް އެިދއްެޖނަމަ، އެކަެމއް 
ކުރުމަށްޓަކައި ބ ނުންވާެނ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެިރކަން އެފަރާތަކުން 

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ޯފރުކޮށްދ ންވާނެެއވެ.
 އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ަކނަޑެއޅުން؛ .1   

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ޞައްޙަކަްނ  .2   

 ކަށަވަރުކުރުްނ؛

 އިންތިޚާބަށް ބ ނުންވާ ތަންތަނާއި ވަސީލަތްަތއް ހޯދުން؛ .3   

 އިންތިޚާބާ ގުޅ ގޮތުން ޢާންމުން ހ ލުންތެރިކުރުން؛ .4   

 ބަހައްޓާނެ ތަންތަން ހޯދުމާއި އެތަންތަން އިންތިޒާމުކުރުން؛ ވޯޓުފޮށި .5   

ވޯޓުލާ މަރުަކޒަށް ބ ނުންވާ އޮފިޝަލުން ހޯދުމާއި އެމީހުްނ  .6   

 ތަމްރީންކުރުން؛

 ކުރުން؛މުއިންތިޚާބާބެހ  ޝަކުވާ ބެލ ނެ ނިޒާމު ޤާއި .7   

 އިންތިޚާބުގެ މަސަްއކަތަށް ބ ނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން؛ .8   

 އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ހިންގުަމށް ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން ހަމަޖެއްސުން. .9   
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 .ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން 5ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .2

   )އަށާރަ( އަހަރުން މަތީގެ ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަްށ، މި ޤާނޫނު  18ޢުމުރުން  .5 ޙައްޤު  ވޯޓުދިނުމުގެ 

 އެންމެހައި އިންތިޚާބުތަކުަގއި ޯވޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެްނެވއެވެ. އެ މައްޗަށް ހިނގާ

 .ިއޞްލާޙުކުރުން ގޮތަށް މާއްދާ އަންނަނިވި ވަނަ 8 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .3

 ޙައްޤު  ވޯޓުދިނުމުގެ 
 މީހުންގެ  ލިބިފައިވާ 
 ރަޖިސްޓަރީ 

ަރއްޔިތުން އެނގ ެނ  އިންތިޚާބުތަކުަގއި ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްުޤ ލިބިފައިާވ ދިވެހި )ހ( .8

ފަދަ ރަޖިސްޓަރީއެްއ، "ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިަފއިާވ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ" 

 ގެ ނަމުގައި އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަނުން އެކުލަވާލައި ބަލަަހއްޓަންވާެނއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ަދށުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެކުަލވާލާ  )ށ(  

ްނވާނީ، ނ ޝަނަލް ރަޖިސްޓްރ ޝަނާގުޅ  ކަންކަން އެކުލަވާލަރަޖިސްޓަރީ 

ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސްއޫިލއްޔަުތ ޙަވާލުކުެރވިފަިއވާ ަދއުަލތުގެ އިދާާރއިން 

ރައްޔިުތންގެ މަޢުލޫމާތަށް  ަގއި ހިމެނ  ދިވެހިޓާބ ސް ޑ ޤައުމީ  ބަލަހައްޓާ

އިާވ ވޯޓު ދިނުމުެގ ޙައްޤު ލިބިފަ ބިނާކޮށެވެ. ެއގޮތުން، އެ ަރޖިސްޓަރީގަިއ،

 މީހުންގެ އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

 ފުރިހަމަ ނަން؛ .1   

 އުފަން ތާރީޚް؛ .2   

 ޖިންސް؛ .3   

 ދާއިމީ އެޑްރެސް )އަތޮާޅއި ރަށާއި އެޑްެރސް އެނގ ގޮތަށް(؛ .4   

 ދިވެހި ރައްޔިެތއްކަން އަްނގަިއދ  ކާޑު ނަންބަރު. .5   

    ވޯޓުދިނުމުގެ ަޙއްޤު ލިބިފަިއވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީަގިއ މި މާއްދާގެ  )ނ(  

)ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ަމޢުލޫމާތުގެ އިތުރުން، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ 

ގަާވއިދުަގއި ަބޔާންކުރާ އިތުރު މަޢުލޫމާތު، އިލެކްޝަްނސް ކޮމިޝަނަށް 

މާތު ވާންވާނީ، ވޯޓުލުުމގެ ހިމެނިދާނެއެވެ. އެހެންނަމަެވސް، އެފަދަ މަޢުލޫ

ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންނަކީ ކޮން ބައެއްކަން ދެނެގަުތމަށް ކޮންމެހެން 

ބ ނުންވާ، އަދި މި މާއްާދެގ )ށ( ަގއި ަބޔާންކުރާ މަުޢލޫމާތުގެ އިތުރުން 

އެމީހުންގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު ހާމަނުވާނެ ފަދަ މަޢުލޫމާތަށެވެ. އަދި ވޯޓުލުމުެގ 

ގެ ންމީހުންެގ ރަޖިސްޓަރީގަިއ އިެލކްަޝންސް ކޮމިޝަ ޙައްޤު ލިބިގެްނވާ
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ބ ނުމަށް މި މާއްދާއާ އެްއޮގތްވާ ގޮުތގެމަތިން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހިމެނި 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެ ރަޖިސްޓަރީ  9ކަމުގަިއވީނަމަެވސް، މި ޤާނޫނުގެ 

މާތު ޢާންމުކުރާއިރު ޝާއިޢުކުރަްނާވނީ، އެ މާއްދާަގއި ަކނަޑއަާޅފައިވާ މަޢުލޫ

 އެކަންޏެވެ.

ވޯޓުދިނުމުގެ ަޙއްޤު ލިބިފަިއާވ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ މި މާއްދާއާ އެްއގޮްތވާ  )ރ(  

)އަށާރަ(  18ގޮތުގެމަތިން އެކުަލވާލާއިުރ، އެ ރަޖިސްޓަރީގަިއ، ޢުމުރުން 

         އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ުކޑަކުދިންނާއި، މަުރވެފަިއާވ މީހުންނާއި، 

އިންތިޚާެބއްަގއި ވޯޓުލުުމގެ ޙައްުޤ ލިބިގެންުނވާ ަކމަށް ޤާނޫނަކުން އެ 

ނަޑއަޅާފަިއވާ ފަރާތެްއގެ ަނން ހިމަނައިގެން  ނުވާނެެއވެ. ކަ

   މުގަާއއި، ލިބިފަިއވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ އެކުަލވާލު ޤުވޯޓުދިނުމުގެ ަޙއް )ބ(  

މި ޤާނޫނާިއ ، އި ގަކަަށވަރުކުރުމު އްޙަކަން ޞަ ރަޖިސްޓަރީަގިއވާ މަޢުލޫމާތުގެ  އެ

ަދުއަލުތެގ ، މަުޢލޫމާތު ަބޔާންކުރާާވއިދުަގއި ގަމި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ 

ހޯދުމުގެ ބާރާިއ އިޚްިތޔާރު އިެލކްަޝންސް ކޮމިޝަނަށް  ަކާމެބޭހ ިއާދާރަތުކނ  

އަދި އެފަަދއިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ބ ނުންވާ ލިބިގެންެވއެވެ. 

މަކީ، އެކަމަށް އެދި އެ ކޮމިޝަނުން އަްނގާ ދައުލަތުގެ ކޮންެމ މަޢުލޫމާތު ދިނު 

 އިދާރާއަކަށް ާލޒިމުެވގެންވާ ަކމެކެވެ.

މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު  )ޅ(  

ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ އެކުލަވާލުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި، އަދި  

ރަޖިސްޓަރީގެ ޞައްޙަކަން އެ ކޮމިޝަނުން ކަށަވަރުކުރުމަށް  އެ

މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި، ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަނާގުޅޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ 

ޤައުމީ  މަސްއޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާއިން ބަލަހައްޓާ

ން ގައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަން، އެ އިދާރާއިޓާބޭސްޑޭ

މި މާއްދާގެ )ށ( އަދި )ރ( ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި،  ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނީ، އެފަދައިން ޞައްޙަކަން 

 ކަށަވަރުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ.

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

ކޮމިޝަނާއި، ނ ޝަނަލް ރަޖިސްޓްރ ޝަނާގުޅ  ކަްނަކން ބެލެހެއްޓުމުގެ 
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މަސްއޫލިއްޔަުތ ޙަވާލުކުެރވިފަިއވާ ދައުލަުތގެ އިދާރާާއއި އެޫނންވެސް ދައުލަުތެގ 

ޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރެވ ނެ ކަމާބެހ  އިދާރާތަކާ ދެމެދު ރައްކާތެރިކަމާެއކު މަ

ނިޒާމެއް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާ ެއއްޮގތްވާ ގޮތުގެމަތިްނ 

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ާޤއިމުކުރަންވާެނއެވެ.

މި މާއްދާގެ ބ ނުމަށްޓަކައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު  )އ(  

އެްއވެސް މީހުން ިދރިއުޅ  ލިބިގެންވާ މީހުންެގ ރަޖިސްަޓރީ އެކުަލވާލާއިުރ، 

ނޑަައޅަިއ، އެރަށުގެ  ސަރުކާރުން ފަޅުރަށެްއގެ ގޮުތގައި  ،ރަށެއް ރަށްވެހިްނ ކަ

ފަދައިން ބަދަލުވީ ރަށުގެ ރަށްވެހިންގެ އެ، ކުރާ ޙާލަތުގައި އެހެން ރަށަކަށް ބަދަލު

އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ކަމުަގއި ިއލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބަލަންވާނީ އެމީހުން 

 އަލަށް ބަދަލުކުރެވުނު ރަށެވެ.

މި މާއްދާގެ )އ( އެހެން އޮތުމަކުން، އެފަދައިން ބަަދލުކުރެވ  ރަށެްއގެ  )ވ(  

ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް މި ޤާނޫނުގެ -ރީވެއްަސކު އެހެން ރަެށއްަގިއ ވޯޓުލުމަށް ށްރަ

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ލިިބދ  ޙައްޤަކަށް އުނިކަެމއް ނާންނާނެއެވެ. 12

ރާ ފަދައިން ވަކި ރަށެއްގެ އާބާދީ އެހެން ( ގައި ބަާޔންކުއމި މާއްދާގެ ) )މ(  

ރަށަކަށް ބަދަލުކުރާ ޙާލަތުގަިއ، އެ ބަދަލުވާ ރަުށގެ ރަށްެވހީންގެ ތެރެއިން، 

ވޯޓުލުމުގެ ަޙއްޤު ލިބިފަިއާވ މީހުންނަށް، އެމީހުން ބަދަލުވި ރަށުަގއި ވޯޓު 

މި ޤާޫނނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުަގއިވާ ގޮުތގެމަތިން  މުލެވ ނެ އިންތިޒާ

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސައިދ ންވާެނއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖ ަގއި ާބއްާވ އިްނތިޚާބުތަކުގަިއ ޯވޓުލެވ ނީ، މި މާއްދާގެ ދަށުްނ  )ފ(  

     އެކުަލވާލާ ޯވޓުދިނުމުގެ ަޙއްޤު ލިބިގެްނވާ މީހުންެގ ރަޖިސްޓަރީއަށް، 

ވަނަ މާްއދާއާ ެއއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިން ގެނެވ  ބަދަާލއެކު،  11މި ޤާނޫނުގެ 

މެ ފަހުގެ ޯވޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޝާއިޢުކުރާ އެން

 ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްަޓރީގައި ހިމެނ  މީހުންނަށެވެ.

 މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ  10 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .4

 ކޮޕީ  ރަޖިސްޓަރީގެ 
 ކެންޑިޑ ޓުންނަށާއި 

 ޕާޓީތަކަށް  ސިޔާސީ 
 ޝަކުވާ  ފޮނުވުމާއި 
 ހުޅުވާލުން  އުފުލުމަށް 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ  9މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .10

ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން  8ރަޖިސްޓަރީ ޢާންމުކުރުމުގެ ިއތުރުން، މި ޤާނޫނުގެ 

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުްނ އެކުލަވާލާަފއިވާ ވޯޓުލުމުެގ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ 
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ވ  ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީެއއް، މީހުންގެ ތަފްޞީލު މަޢުލޫމާތު އެކުލެ

ކެންޑިޑ ޓުންނަށާއި ސިޔާީސ ޕާޓީތަކަށް އިލެކްޝަްނސް ކޮމިޝަނުން 

 ފޮނުވަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކެންޑިޑ ޓުންނަށާއި ސިާޔީސ ޕާޓީތަކަށް ފޮނުވާ  )ށ(  

ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނ  މަޢުލޫމާތެއްގެ ޞައްަޙކަމާމެދު އެއިން ފަރާތެްއގެ 

ސުވާލެއް އޮތްނަމަ، ެއކަމުގެ ޝަކުާވ، އެ ރަޖިސްޓަރީ އެފަރާތްތަކަށް ފޮނުވާ 

)ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ތެރ ަގިއ އިލެކްޝަންސް  10ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށް، އެފަރާތްތަކަށް އެ ކޮމިަޝނުން ފުރުޞަތު 

 ހުޅުވާލަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން ކެންޑިޑ ޓުންނަށާއި ސިޔާީސ ޕާޓީތަަކށް ފޮނުވާ ވޯުޓ  )ނ(  

   ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިަފއިާވ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީަގިއ އެކުެލވ  މީހުންެގ 

ޒާތީ މަޢުލޫމާތު، އެފަރާތްތަުކން ބ ނުންކުރަންވާނީ ޒިންާމދާރު ކަމާއެުކގަިއ، 

ހުންގެ ރަިޖސްޓަރީަގއި ެއކުލެވ  ހަމައެކަނި ވޯޓުލުުމގެ ަޙއްުޤ ލިބިފައިާވ މީ

ވަނަ  9މަޢުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށެވެ. އަދި މި ޤާނޫނުގެ 

މާއްދާގެ )ހ( އާިއ )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ މިންވަރަށް ފިަޔވަިއ، 

ވޯޓުދިނުމުގެ ަޙއްޤު ލިިބެގންވާ ެއްއވެސް ފަރާެތއްެގ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު، 

ނުވާނެެއވެ. އަދި ެއ ރަޖިސްޓަރީގަިއވާ  މުކޮށްގެންއެްއވެސް ފަރާތަކުން ޢާން

އެްއވެސް މަޢުލޫމާތެއް، އިްނތިޚާބުގެ ބ ނުންތަކަށް މެނުވީ ބ ނުންކުރުމަކީ 

މަނާކަމެކެވެ. ޚާއްޞަ ގޮެތްއގައި އެ މަޢުލޫމާތު ވިޔަފާރީގެ ބ ނުމަކަށްޓަކަިއ 

 މަނާކަެމކެވެ.ނުވަތަ މާލީ ފައިދާއެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ބ ނުންކުރުމަކީ 

    މި މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ަބޔާންކުރާ ފަރާތްތަުކގެ އިތުރުން، މި ޤާނޫނުެގ  )ރ(  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޢާންމުކުރާ ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ  9

ރަޖިސްޓަރީގައި ެއކުލެވ  މަޢުލޫމާތެއްގެ ޞައްޙަކަމާމެދު ޝަުކވާެއއް އޮތްނަމަ، 

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން އެ ރަޖިސްޓަރީ  9އެކަމުގެ ަޝކުާވ، މި ޤާނޫނުގެ 

( ދުވަހުގެ ތެރ ގައި މި ޤާނޫނުގެ )ދިހައެއް 10ޢާންމުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދާ ެއއްޮގތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިެލކްަޝންސް ކޮމިޝަނަށް 
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އަހަރުން މަތީގެ ކޮންމެ  )އަށާރަ ( 18ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު، ޢުުމރުން 

 ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ލިިބގެންެވއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( އާއި )ރ( ގެ ދަށުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅ   )ބ(  

ޝަކުވާަތއް، އެ މާއްާދގަިއ ަބޔާންކުރާ މުއްދަތުތަްއ ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

      )ފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެރ ަގއި އެ ކޮިމޝަނުން ބަލައި،  5ގިނަެވގެން 

ނަޑއަޅަންވާެނއެވެ.        އަދި އެފަދައިްނ  އެ ޝަުކވާތަކާމެދު ގޮތެްއ ކަ

އެ ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ނިންމުން، އެ މުއްދަތުގެ ތެރ ގަިއ އެ ޝަުކވާެއްއ 

 ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް ސަބަބާއެކު އަންގަްނވެސްވާެނއެެވ.

މި މާއްދާގެ )ބ( ގެ ދަށުން އިލެކްޝަންސް ކޮިމޝަނުން ނިންމާ  )ޅ(  

ނިންމުމަކާމެދު ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަކުން ހިތްހަމަނުޖެހ ނަމަ، ކޮމިޝަނުން 

    އެ މައްސަލަައކާމެދު ނިންމި ނިންމުން އެފަރާތަށް އަންގާތާ ގިނަެވގެން 

ޖ ގެ ހަިއކޯޓަށް )ފަހެއް( ދުވަހުެގ ތެރ ަގއި، އެ މައްސަަލއެއް ިދވެިހރާއް 5

 ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެފަރާަތކަށް ލިބިގެންެވެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖ ގެ ހަިއކޯޓަށް ހުށަހެޅ   )ކ(  

)ފަނަރަ(  15މައްސަލައަކާމެދު، އެ މަްއސަލައެއް ހުށަހަޅާތާ ގިނަެވެގން 

 ނިންމަންވާނެއެެވ.ދުވަހުގެ ތެރ ަގއި އެ ކޯޓުން ޮގތެއް 

 މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ  11 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .5

 ޝަކުވާއާ  ހުށަހެޅ  
 ރަޖިސްޓަރީއަށް  ގުޅިގެން 

 ބަދަލުގެނައުން 

ވޯޓުދިނުމުގެ ަޙއްޤު ލިބިގެްނވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަީރގަިއވާ މަޢުލޫމާތެއްެގ  )ހ( .11

ވަނަ  10އުަފްއދައި، އެކަުމގެ ޝަުކާވ، މި ާޤނޫނުގެ ޞައްޙަކަމާމެދު ުސވާލު 

މާއްދާގެ ދަށުން ކެންިޑޑ ޓަކު ނުވަތަ ސިޔާީސ ޕާޓީައކުން ނުވަތަ ޯވޓު ދިނުމުެގ 

  ޙައްޤު ލިބިގެްނވާ ފަރާތަކުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަްށ ހުށަހަޅައިފިނަމަ،

ެއވެ. އަިދ އެ މަޢުލޫމާތެއްގެ ޞައްަޙކަން އެ ކޮމިޝަނުން ކަށަވަރުުކރަންވާނެ

އެފަދައިން އެ މަޢުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަން ކަަށވަރުކުރުމަށްަފހު، ވޯޓުދިނުމުގެ 

ޙައްޤު ލިބިގެްނވާ މީހުންެގ ރަޖިސްޓަރީއަށް ބަދަލެްއ ގެންނަންޖެހ ނަމަ، 

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެ ބަދަލެްއ ެއ ރަޖިސްޓަރީއަްށ ގެނެްސ، ެއކަން 

 ވާނެެއވެ.ސަރުކާރުގެ ގެޒެުޓަގއި ޝާއިުޢކުރަން
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މި މާއްދާގެ )ހ( އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ  )ށ(  

ވަނަ މާއްދާގެ  9މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް ބަދަލު ގެނެވުމާއެކު، މި ޤާނޫނުގެ 

)ނ( ގައިވާ ގޮތެުގމަިތން ާޢންމޮުކށް ބެޭލނެގޮތަށް ަބހްައާޓފިައވާ         

 ކޮޕީތަކަށްވެސް އެ ބަދަލު ގެންނަންވާނެއެވެ.އެ ރަޖިސްޓަރީގެ 

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް މި މާއްދާގެ ދަށުން  )ނ(  

ގެނެވޭ ބަދަލު، ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް އިލެކްޝަންސް 

 ކޮމިޝަނުން ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް މި މާއްދާގެ ދަށުން  )ރ(  

ގެނެވޭ ބަދަލެއްގައި އެކުލެވޭ މަޢުލޫމާތެއްގެ ޞައްޙަކާމެދު މި ޤާނޫނުގެ    

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތެއްގެ ޝަކުވާއެއްވާނަމަ، އެ މާއްދާގައި  10

ފުލުމުގެ އިޚްތިޔާރު، ބަޔާންކުރާ އުސޫލުގެ މަތިން ޝަކުވާ އު

އަހަރުން  )އަށާރަ( 18ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށާއި، ޢުމުރުން 

މަތީގެ ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި އެފަދައިން، ޝަކުވާ 

ވަނަ  10ހުށަހެޅުމާއި، ޝަކުވާ ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ، މި ޤާނޫނުގެ 

 އްދަތުތަކަށެވެ.މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މު

 މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ  12 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .6

 ތަނެއްގައި  އެހެން 
 މީހުން  ދިރިއުޅ  

 ވޯޓުދިނުމަށްޓަކައި 
 ރަޖިސްޓަރީކުރުން -ރީ 

އިންތިޚާބެއްގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހެއް، ވޯޓުލުން އޮންނަ  )ހ( .12

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި އެމީހެއްގެ ދުވަހު، 

ދާއިމީ އެޑްރެސް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަށުގައި އެމީހަކު 

ނޫޅޭނެކަމުގައިވާނަމަ، އަދި އެ އިންތިޚާބުގައި އެމީހަކު އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓު 

މަށް އެދި      ރަޖިސްޓަރީކުރު-ދޭން ބޭނުންނަމަ، އެމީހަކު އެތަނެއްގައި ރީ

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިލެކްޝަންސް 

 ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ނަމާއި، -މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރީ )ށ(  

ޖިންސާއި، ދާއިމީ އެޑްރެސް އަދި އެފަރާތްތައް އަލުން ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ ތަން 

ގައި ގެޒެޓު ގެއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ސަރުކާރުއެނގޭނެ ގޮތަށް 
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ވެބްސައިޓުގައިވެސް ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ 

 އެ މަޢުލޫމާތު ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

މުންދާ ރަޖިނާއީ ކުށުގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުމި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި،  )ނ(  

މުގެ ބެލެހެއްޓު ކަންކަންމީހުންގެ  ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރާ، ބެހޭ މަޢުލޫމާތުމީހުންނާ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް  މަސްއޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މުއައްސަސާއިން

 .އަންގަންވާނެއެވެ

 .ކުރުންއިޞްލާޙު  ގޮތަށް އަންނަނިވި ވަނަ ނަންބަރު )1(މާއްދާގެ  ވަނަ 17 ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .7

 .އިންތިޚާބަކާބެހޭ ޚާއްޞަ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އިދާރީ ފީ (1) .17 

ވަނަ ނަންބަރުގެ ފަހަތަށް، އަންނަނިިވ ފަދައިން ނަންބަރެއް  )7(ވަނަ މާއްދާގެ  17 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .8

 .އިތުރުކުރުން

އިންތިޚާބާ ގުިޅގެްނ ބ ްއވުނު ެއްއވެްސ ޕްރައިމަރީެއއްަގއި އެ  (8) .17 

 .ކަމުގެ އިޤުާރރު ބައިވެިރވެފަިއވާކަން ުނވަތަ ބައިވެިރވެފައިުނވާ

 .ކުރުންިއޞްލާޙު ގޮތަށް އަންނަނިވި މާއްދާ ވަނަ 19 ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .9

 ވަނަ ( 1) މާއްދާގެ ވަނަ 17 ޤާނޫނުގެ މި މީހާ ކުރިމަތިލާންއެދ  އިންތިޚާބަށް .19 ފީ  އިދާރީ 

  ދެްއކުމުން، ފީ އިދާރީ ދަްއކަންޖެހ  ކޮމިޝަނަށް އިލެކްަޝންސް ދަށުން ނަންބަރުގެ

 އެމީހަކަށް  ރަސީދެއް  ަކމުގެ ލިބުނު ކޮމިޝަނަށް އިެލކްޝަްނސް ފީ އިދާރީ އެ

 .ދޫކުރަންވާނެެއވެ

 .ކުރުންއިޞްލާޙު ޮގތަށް އަންނަނިވި )ނ( މާއްދާގެ ވަނަ  30 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .10

މި މާއްދާގެ ދަށުން ޚާއްޞަކުރާ ވަގުތު  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކުން )ނ( .30 

 ޕާޓީތަކަށް ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓުން ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ

ޑިޑޭޓަކަށް ދޭން އެވެ. އަދި އެއް ކެންގައެކު ދޭންވާނީ ހަމަހަމަކަމާ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތަށްވުރެ އިތުރު ވަގުތު، އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ އެއް 

ޑިޑޭޓަކަށާއި އެ ކެންޑިޑޭޓުން ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނުވަތަ އެއް ކެން

 .ނުވާނެއެވެސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ދީ ނުވަތަ ވިއްކައިގެން 
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 .އަންނަނިވި ފަދައިން ހަތަރު އަކުރު އިތުރުކުރުން ،ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ފަހަތަށް 30 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .11

 މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ )ރ( .30 

އުސޫލުތަކާ ކޮށްފައިވާ މި މާއްދާގައި ބަޔާން ކުރަނީފަރާތްތަކުން ޢަމަލު

ގުޅިގެން  ކުރާ ފަރާތްތަކާއި، މި މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުއެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމާ

ފަސޭހައިން ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެ އަދި އެ ޝަކުވާ އަވަހަށް ބެލޭނެ ނިޒާމެއް 

 .ޒިންމާއެކެވެޤާއިމުކުރުމަކީ، ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮމިޝަންގެ 

މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ބެލުމުގެ ނިޒާމު،  )ބ(  

     އަށް( ޤާނޫނު އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު) 2008/11 ނަންބަރު ޤާނޫނު

)އެކެއް(  1ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ 1

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލައި، 

 ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް  ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮމިޝަނަށް )ޅ(  

އެ ކޮމިޝަނުން ކަމާބެހޭ ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލައި،  ބަލައި ނިންމުމަށްފަހު،

އަދި އެ ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން     އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ކުށެއްގެ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރަންޖެހޭކަމަށް މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ޖިނާއީ 

  ، އެ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤުކޮށް ނިއްޖެނަމަ،ފެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޝަރީޢަތަށް  64މި ޤާނޫނުގެ 

 ށް ފޮނުވުމުގެ އިޚްތިޔާރުލަނެރަހެޅުމަށްޓަކައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެހުށަ

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މި މާއްދާއާ ޚިލާފަށް  )ކ(  

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތަކުން ކުރާ ކަންކަމާމެދު އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު 

ލިބިގެންވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮމިޝަނަށެވެ. މިގޮތުން، މި މާއްދާއާ ޚިލާފުވާ 

 ނަންބަރު ޤާނޫނުޅުމާބެހޭ އުސޫލު، ފަރާތްތަކާމެދު އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެ

ވަނަ އިޞްލާޙު  1 އަށް( އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު) 2008/11

)އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  1ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  ގެނައުމުގެ

 ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލައި، ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ.
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މި މާއްދާގެ )ކ( ގެ ދަށުން އެކުލަވާލާ އުސޫލުގައި ކަނޑައަޅާ ފިޔަވަޅުތައް  )އ(  

)ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  16/2010ވާންވާނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ދަށުން އެ ކޮމިޝަނަށް ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވާ ފިޔަވަޅުތަކަށެވެ.

އަންނަނިވި ފަދައިން  ،ވަނަ ނަންބަރުގެ ފަހަތަށް (6)ަވނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ  40 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .12

 .ނަންބަރެއް އިތުރުކުރުން

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން  9މި ޤާނޫނުގެ  (7) )ނ( .40 

ޢާންމުކޮށްފައިވާ ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީގެ 

 ެވއްދުން. ކޮޕީއެްއ، ޯވޓުލާ ދުވަހު ވޯޓުާލ މަރުކަޒަށް

 .ކުރުންއިޞްލާޙު ގޮތަށް އަންނަނިވި )ބ( ގެ ފެށޭ ޢިބާރާތް މާއްދާގެ ވަނަ 41 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .13

 41. (b) ިވީނަމަވެސް،  އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައ        

ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޚާބު މޮނިޓަރކުރުމަށް ( ށ)މި މާއްދާގެ 

އި ނުވަތަ ވޯޓުގުނާ ތަނުގައި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދުގަ މީހުންނަށްހުއްދަދީފައިވާ 

ވާ ގޮތުގެމަތިން، ފޮޓޯ ނަގައި އަޑާއި މަންޒަރު ރެކޯޑުކުރުމަކީ އެތިރީގައި

 .ހުއްދަކަމެކެވެ

އަންނަނިވި ފަދައިން  ،ވަނަ ނަންބަރުގެ ފަހަތަށް (4)ަވނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  44 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .14

 .ނަންބަރެއް އިތުރުކުރުން

އަޑު ނުވަތަ ، ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ވަންނަ މީހަކު (5) )ށ( .44 

 ން.ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ވެއްދު ތަކެތި މަންޒަރު ރެކޯޑުކުރެވޭ ފަދަ

 ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 45 ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .15
ދިގެންވާ ޖެހުމަށް ޖިސްމާނީގޮތުން ނުކުޅެރުދާހުގައި އަމިއްލައަށް ފާހަގަވޯޓުކަ )ށ( .45 

މީހަކު ވޯޓުކަރުދާހުގައި ފާހަގަޖެހުމުގައި އެހެން މީހަކު އޭނާއަށް އެހީވެދިނުމަކީ 

 ހުއްދަ ކަމެކެވެ.

 އަންނަނިވި ފަދައިން ައކުރެއް އިތުރުކުރުން. ،ވަަނ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ފަހަތަށް 51 ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .16

ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އިންތިޚާބުތަކުގައި ދެވޭ ވޯޓަކީ  )ބ( .51 

ސިއްރު ވޯޓުކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަމާގުޅޭ 
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އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ. އެގޮތުން، އެ ބައެއްގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް 

އޮންނަ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ފިޔަވައި އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް މި ޤާނޫނުގެ 

ރަޖިސްޓަރީކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަކި -ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރީ 12

ރަނީ، ވޯޓުގެ ސިއްރުކަން ނުގެއްލޭނެ ތަނެއްގައި ވޯޓު ދިނުމަށް ރަޖިސްޓަރީކު

 ޢަދަދެއްގެ ބައެއްކަން، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

އަންނަނިވި ފަދައިން  ،ވަނަ ނަންބަރުގެ ފަހަތަށް (3)ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  56 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .17

 ވަނަ ނަންބަރު ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުން. (5)އެއީ އެ ައކުރުގެ  (4)ނަންބަރެއް އިތުރުކޮށް، އެ މާްއދާގެ )ހ( ގެ 

ދ  ވަކި ކެންޑިޑ ެޓއް ކަށަވަުރކުރަން ނ ނގ ގޮތަްށ  ވޯޓު ދ  މީހާ ވޯޓު (4) )ހ( .56 

 ދީފައިވާ ޯވޓު.

ވަނަ މާއްދާގެ، ތިރީގައި ނަކަލުކޮށްފައިވާ )ށ( އުނިކޮށް، އެ މާއްދާގެ )ނ( އިން  56ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .18

 ފެށިގެން )ބ( ގެ ނިޔަލަށް ހުރި އަކުރުތަކަކީ، އެ މާއްދާގެ )ށ(، )ނ( އަދި )ރ( ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުން.

ވޯޓު  ލުއިންތިޚާބެއްގައި ވޯޓުދިން މީހުންގެ ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި ބާޠި (ށ) .56 

 ނުވާނެއެވެ. ހިމަނައިގެން

 އިޞްލާޙުކުރުން.ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް  58ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .19

 ގޮތުގެ  ކަންހިނގާދިޔަ 
 ރިޕޯޓު 

ވޯޓު ނަގާ ކޮންމެ ސަރަޙައްދެއްގައި، ވޯޓު ނަގަން ފެށުމާއި ވޯޓު ނަގައި  (ހ) .58

ނިމުމާ ދެމެދު ކަން ހިނގާދިޔަގޮތުގެ ރިޕޯޓެއް ލިޔެ، އަންނަނިވި ހުރިހާ 

މަޢުލޫމާތު ހިމަނައިގެން އެ ސަރަޙައްދަކާ ޙަވާލުވެ ހުރި އެންމެ އިސް 

މީހާއާއި، އެ ރިޕޯޓު ލިޔުނު މީހާއާއި، އެ ރިޕޯޓު ޗެކްކުރި މީހަކު 

ސޮއިކުރުމަށްފަހު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ވޯޓާބެހޭ މައި މަރުކަޒަށް     

 އެ ރިޕޯޓު ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

 ވޯޓު ދޭން ފެށިވަގުތާއި، ވޯޓު ނެގުން ނިންމިގަޑި. .1   

ބެލެހެއްޓުމަށް ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ  ވޯޓު ނެގުމުގެ ކަންތައްތައް ހިންގާ .2   

މީހުންގެ ނަމާއި، އެޑްރެހާއި، ހައިސިއްޔަތާއި، އެމީހުންގެ ކާކުކަން 

 އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުމުގެ ނަންބަރާއި އަދި އެމީހުންގެ ސޮއި.

ވޯޓު ދިން އަންހެންނުންގެ ޢަދަދާއި ފިރިހެނުންގެ ޢަދަދު ވަކިން އެނގޭ  .3   

 ވޯޓު ދިން މީހުންގެ ޢަދަދު. ގޮތަށް،
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ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން  45މި ޤާނޫނުގެ  .4   

ވޯޓު ދިން މީހުންގެ ޢަދަދާއި އެމީހުންގެ ޙާލަތާއި އެމީހުންނަށް 

 އެހީތެރިވެދިން މީހުންގެ ޢަދަދާއި ތަފްޞީލު.

ވޯޓުލުމަށް ބޭނުންނުކޮށް ވޯޓުލުމަށް ބޭނުންކުރި ވޯޓުކަރުދާހުގެ ޢަދަދާއި  .5   

ބާކީހުރި ވޯޓުކަރުދާހުގެ ޢަދަދު )އަދި އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ 

ވޯޓުކަރުދާސްކޮޅެއް ހަލާކުވިނަމަ އެ ހަލާކުވި ވޯޓުކަރުދާހުގެ ޢަދަދުވެސް 

 އެނގޭގޮތަށް(.

 ވޯޓުލުމަށް ބޭނުންކުރި ވޯޓުކަރުދާހުގެ ކައުންޓަރ ފޮއިލް ހުރި ޢަދަދު. .6   

 ފޮށި ބަހައްޓާފައި ހުރި ތަނުގެ ނަމާއި ފުރިހަމަ އެޑްރެސް.ވޯޓު  .7   

ާއދަޔާ ޚިާލފު ާހދިސާއެއް ެއތަނުގައި ހިނގާފައިވާަނމަ،          .8   

 އެ ހާދިސާއެއްގެ ތަފްޞީލު.

އެ ރަށަކުން ނުވަތަ އެ ސަރަޙައްދަކުން ނުވަތަ އެތަނަކުން ވޯޓު ދޭން  .9   

ހެއްގެ ނަމާއި، އެޑްރެހާއި މީ)ދޭއް(  2 އެންމެ ފުރަތަމަ ޙާޟިރުވި

 އަދި ކާކުކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުމުގެ ނަންބަރު.

 އޮބްޒާވަރުން ދިޔަނަމަ، އެމީހުންގެ މަޢުލޫމާތު. .10   

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

ސަރަޙައްދެއްގައި އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި އެތަނުގައި ތިބުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 

ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން ޙާޟިރުވެތިބުމަށް ފުރުޞަތުދީ، އެފަރާތްތައް 

ޙާޟިރުވެތިބިތޯ ވޯޓު ނަގާ ސަރަޙައްދެއްގައި ތިބި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ 

ޝަލުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ކަންހިނގާދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި،  އޮފި

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ސަރަޙައްދާ ޙަވާލުވެ ހުރި އެންމެ 

 ޗެކްކުރި މީހާ ޓުއި، އެ ރިޕޯއާލިޔުނު މީހާ ޓުއެ ރިޕޯއިސް މީހާއާއި، 

ޑިޑޭޓުންގެ ކެން ތިބި ސަރަޙައްދުގައިސޮއިކުރުމުގެ އިތުރުން، ވޯޓުލާ 

 .މަންދޫބުންނަށް ސޮއިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ

ޑިޑޭޓުންގެ ތިބި ކެން ސަރަޙައްދުގައިވޯޓުލާ މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން  )ނ(  

ކަންހިނގާދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި ސޮއިކުރުމަށް ދެވޭ  މަންދޫބުންނަށް
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ސޮއިނުކުރި ނަމަވެސް، ފުރުޞަތުގައި، ކެންޑިޑޭޓެއްގެ މަންދޫބުން 

އެފަރާތްތަކަށް އެ ރިޕޯޓުގައި ސޮއިކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދެވިފައިވާނަމަ،      

އެ ރިޕޯޓަކީ، މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާ 

 ރިޕޯޓެއް ކަމުގައި ބެލޭނެއެވެ.

     ފެށޭ ޢިބާރާތް އެއީ އެ މާއްދާގެ )ހ( ކަމުގައި ހަމަޖައްސައި،  ވަނަ މާއްދާގެ 62ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .20

 އެ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން ތިން އަކުރު އިތުރުކުރުން.

މި ޤާނޫނުގެ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ބާވަތުގެ ޝަކުވާގެ ތެރޭގައި،  )ށ( .62 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްދާ 75އާއި މި ޤާނޫނުގެ ވަނަ މާއްދާ 74

ނުވަތަ ކުށަކާގުޅޭ ޝަކުވާވެސް ހިމެނެއެވެ. އެގޮތުން، އެއިން ކުށެއް ކުރާކަމުގެ 

ކަމުގެ ޝަކުވާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ނުވަތަ ކޮށްފިކަމުގެ އުޅޭ ކުރަން

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ޝަކުވާ  63ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު، މި ޤާނޫނުގެ 

  .މުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެހުށަހެޅު

މަތިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ ގައިވާ ގޮތުގެ( ށ)މި މާއްދާގެ  )ނ(  

 ގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅު ވާމައަށް ތަޙްޤީޤުކޮށް ޤާނޫނުގައިޝަކުވާއެއް ފުރިހަ

މިގޮތުން . ލިބިގެންވެއެވެއެޅުމުގެ ބާރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް 

ކުރުމުގައި، އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތައް މެދުވެރިކޮށް ތަޙްޤީޤު

ކުރުމަށް ން ތަޙްޤީޤުނުވަތަ ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް އެކުލަވާލެވޭ ކޮމިޓީއަކު

 .ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ

       އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް މި މާއްދާގެ  )ރ(  

ކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ އެއްވެސް އިދާރާއެއްގެ ތަޙްޤީޤު)ނ( ގެ ދަށުން 

ކޮމިޝަނުން އެދިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެފަދަ އެހީތެރިކަން އެ   އެހީތެރިކަމަށް 

އްޞަކޮށް، މައްސަލަ ޚާ މިގޮތުން. ވާނެއެވެއެންމެ އަވަހަކަށް ފޯރުކޮށްދޭންވީ

ކުރުމާއި، ޙާޟިރުވޭ މީހުން ނުވަތަ ހެކިން ކުރެތަޙްޤީޤުކުރުމާއި، ތުހުމަތު

ކުރުންފަދަ ކަންކަމުގައި ސްކުރުމާއި، ފޮރެންސިކް ތަޙްލީލްފާބަލައި ތަންތަން 

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެދިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެފަދަ  އެފަދަ އިދާރާތަކުން
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 .އަވަހަކަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ އެހީތެރިކަން ވީއެންމެ

 .ގެ )ށ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުންވަނަ މާއްދާ 64ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .21

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ  )ށ( .64 

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް  63ޙައްޤު މި ޤާނޫނުގެ 

ލިބިގެންވެއެވެ. އެގޮތުން، މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

    ތަފްޞީލާއި ހެއްކާއެކު ، ހައިކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާނަމަ ސަބަބާއި

)ސާދަ(  14އެ އިންތިޚާބެއްގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރާތާ ގިނަވެގެން 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް އެ މައްސަލައެއް 

  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 .ކުރުންއަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙު ގެ )ނ(ވަނަ މާއްދާ 64ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .22

މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މި ޤާނޫނާ ނުވަތަ  )ނ( .64 

އިންތިޚާބާބެހޭ ޚާއްޞަ ޤާނޫނަކާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޖިނާއީ ކުށެއް 

ކުރާ ޙާލަތުގައި، ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ކުށެއްގެ ޖިނާއީ ދަޢުވާ 

 ޖެނެރަލަށެވެ. އުފުލުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވަނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ

 ގެ )ނ( ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން އަކުރެއް އިތުރުކުރުން.މާއްދާ ވަނަ 64 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .32

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް -މި ޤާނޫނުގައި އެންޓި )ރ( .64 

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޖިނާއީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްކުށް ފިޔަވައި، 

ކުށެއްގެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް 

ނަމަ، އެ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤުކޮށް ޝަރީޢަތަށް ފެނިއްޖެކޮމިޝަނަށް 

 ށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.ލަހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަ

 .ކުރުންއިޞްލާޙު ގޮތަށް އަންނަނިވި މާއްދާ ވަނަ 66 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .32

ކެންޑިޑ ޓް އަދި ރަސްމީ 
ގެ ޓު އިންތިޚާބީ އ ޖެން 

 ޒިންމާ 

ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އިންތިޚާބާގުޅޭ މާލީ އެންމެހައި ކަންކަން ބަލަހައްޓައި،  .66

ދަށުން  އެކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރިޕޯޓުކުރުމަކީ މި ޤާނޫނުގެ

ގެ މައްޗަށް ޓުއެ ކެންޑިޑޭޓަށާއި އަދި އެ ކެންޑިޑޭޓްގެ ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެން

 .ކަމެކެވެމުލާޒި
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 .ފަދައިން ތިން އަކުރު އިތުރުކުރުންއަންނަނިވި  ،ގެ )ށ( ގެ ފަހަތަށްވަނަ މާއްދާ 68 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .32

       ތަކާއި ލިޔެކިޔުންތަކާއި، ޑުޚާބާ ގުޅޭގޮތުން ތިރީގައިވާ ރެކޯއިންތި )ނ( .68 

ދުގައި އިވާގަ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާމާލީ ހިސާބުތައް މި ޤާނޫނާއި 

        ބެލެހެއްޓުމަކީ ކެންޑިޑޭޓަށާއި އަދި  ތުގެމަތިންގޮ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 .ކަމެކެވެމުގެ މައްޗަށް ލާޒިޓުއެ ކެންޑިޑޭޓްގެ ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެން

ގުޅިގެން ޚަރަދުކުރާ  ކެންޑިޑޭޓްގެ އަމިއްލަ ފައިސާއިން އިންތިޚާބާ  .1   

 .ފައިސާގެ ތަފްޞީލު

ގުޅިގެން  އިންތިޚާބާ ކެންޑިޑޭޓްގެ އަމިއްލަ ތަކެތިން ފައިސާ ފިޔަވައި  .2   

 .ބޭނުންކުރާ ތަކެތީގެ ތަފްޞީލު

ޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީން ގުޅިގެން އެ ކެން އިންތިޚާބާ  .3   

އާއި އެނޫންވެސް މާލީ އެހީ ހައިނުވަތަ ތިންވަނަ ފަރާތަކުން ލިބޭ އެންމެ

 .ގެ ތަފްޞީލުތަކެތީ

ކޮމިޝަނުން  އެއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން  )ރ(  

ާދ ، ކުހިނދަ ހާއެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިނުވާ ުނަވަތ ޯކަޓުކނ  ަބަލުމނ 

ަސަލައާކ   ހާގުޅިގެން ކޯޓަކުން އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިނުވާަމއ 

ާދެގ ، ކުހިނދަ ންތައް އެ ޔުދަށުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ލިޔެކި ގެ( ނ)ިމ ާމއ 

( ހައެއް) 6ދުވަހުން ފެށިގެން  ލާންކުރާޢުއިންތިޚާބެއްގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އި

 .މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ

މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، މި މާއްދާގެ  )ބ(  

)ނ( ގެ ދަށުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

ކެންޑިޑޭޓަށާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އަންގައިފިނަމަ، އެކަން ކުރުމަކީ 

 .ކަމެކެވެޒިމުއްޗަށް ލާގެ މަޓުއަދި އެ ކެންޑިޑޭޓްގެ ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެން

 .އިޞްލާޙުކުރުން ގޮތަށް އަންނަނިވި މާއްދާ ވަނަ 69 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .32

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކުރާ 
ޚަރަދުތަކުގެ އެންމެ މަތީ 

 ޢަދަދު 

އިންތިޚާބާ ގުިޅގެން ކެންޑިޑ ަޓކު ޚަރަދުކުރަންވާނީ، އެ ކެްނޑިޑ ޓަކު ކުރިމަތިލާފަިއާވ  .69

 2,000.00އިންތިޚާބީ ދާއިރާއެްއަގއި ވޯުޓދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ޮކންމެ މީހަކަށް 
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ރުފިޔާެގ މަގުްނ ހިސާބުކުރުމުން ނުކުންނަ ފައިާސގެ ޢަދަދަށްވުެރ ( ދެހާސް)

 .ޢަދަދަކަށެވެއިތުރުނުވާނެ 

 .އިޞްލާޙުކުރުން ގޮތަށް އަންނަނިވި ގެ )ހ( ގެ ފެށޭ ޢިބާރާތްމާއްދާ ވަނަ 73 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .32

އިންތިޚާބާގުޅ  މާލީ 
ކަންކަމާބެހ  މަޢުލޫމާތު 

އިލެކްޝަންސް 
 ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުން 

އަންނަނިވި  ބެހޭގޮތުން ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އިންތިޚާބާގުޅޭ މާލީ ކަންކަމާ )ހ( .73

ބާއްވާ  އްއިންތިޚާބެ ،މަޢުލޫމާތާއި ތަކެތި ހިމެނޭ މާލީ ބަޔާނެއް ތައްޔާރުކޮށް

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިލެކްޝަންސް ( އެކާވީސް) 21ތާރީޚުން ފެށިގެން 

މިގޮތުން ހުށަހަޅާ މާލީ ބަޔާނަކީ ދައުލަތުގެ . ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރަކު އޮޑިޓުކޮށްފައިވާ މާލީ ކަމާބެހޭ އިދާރާއެއްގައި 

 ވާނެއެވެ.ބަޔާނަކަށްވާން

 .ކުރުންވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙު (1)ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 73ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .28

 އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކެންޑިޑޭޓް ހިމެނޭގޮތުން، މުދާފައިސާއާއި   .1 )ހ( .73 

 .ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްޞީލު

 .ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން (2)ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 73ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .29

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު( ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  68 މި ޤާނޫނުގެ  .2 )ހ( .73 

 ޓަކައިތާއީދު ހޯދުމަށްއިންތިޚާބުގައި ކެންޑިޑޭޓަށް ހިމެނޭ ގޮތަށް، 

 ލު.އެ ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްޞީ ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތައް ވަކިން އެނގޭގޮތަށް

 .އިޞްލާޙުކުރުން ގޮތަށް ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި (5)ގެ  މާއްދާގެ )ހ( ވަނަ 73 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .30

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުުޅވާފަިއާވ ބ ންކް  67މި ޤާނޫނުގެ   .5 )ހ( .73 

އެަކއުންޓުން ކޮށްފަިއވާ އެްނމެހައި މުޢާމަލާތްތައް އަންގަިއދ  ބ ންކް 

 .އެަކއުންޓްގެ ސްޓ ޓްމަންޓް

 .އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން ވަނަ މާއްދާ 74 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .31

       ކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، ތައެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮ )ހ( .74 ކުށާއި އަދަބު 

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ކުށެއްގެ މައްޗަށް ކުށާއި އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި 

އަދި އެއްވެސް އިންތިޚާބެއްގައި،  އިސްކަންދޭންވާނީ މި ޤާނޫނަށެވެ.
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ތިރީގައިއެވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ކުރުމަކީ ނުވަތަ ކުރަން އުޅުމަކީ 

 ކުށެކެވެ.

މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ އެ ކޮމިޝަނުން ވޯޓު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ   .1   

ނެގުމުގެ ކަންތައްތައް ހިންގުމާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެއްވެސް މީހަކު، 

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ފޮނުވާ ލިޔުމެއް 

ނައްތާލުން، ނުވަތަ އެ ލިޔުމަކާމެދު ގަވާއިދުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 

ނުވަތަ އެ ލިޔުމަކާމެދު އެއްވެސް ގޮތަކުން ގޮތަކަށް ޢަމަލުނުކުރުން، 

 އިހުމާލުވުން.

ވޯޓުކަރުދާސް ވިއްކުން، ނުވަތަ ޤާނޫނީގޮތުން ހުއްދަ ލިބިފައިނުވާ   .2   

 އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ވޯޓުކަރުދާސް ދޫކުރުން ނުވަތަ ދިނުން.

ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ގޮތެއްގެމަތިން މެނުވީ އިންތިޚާބުގައި ބޭނުންކުރުމަށް   .3   

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވޯޓުކަރުދާސް ޕެކެޓެއް ނުވަތަ ވޯޓުކަރުދާސް ފޮތެއް، 

ނުވަތަ މިނޫންވެސް އެއްޗެއް ހުޅުވައި، ވޯޓުފޮށްޓެއް ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީ 

އުރައެއް ކަނޑައި، އެއިން ވޯޓުކަރުދާސް ނަގައި ބެލުން، ނުވަތަ 

ލުން މިއިން އެއްޗެއް ހަލާކުކުރުން، ނުވަތަ މިއިން އެއްޗަކަށް ގެއް

 ދިނުން.

ޤާނޫނީގޮތުން ބެލެހެއްޓުން ލާޒިމުކުރާ މަޢުލޫމާތު ނެގުމުގައި،   .4   

 އެނގިހުރެ ދޮގު ނުވަތަ ފުރިހަމަނޫން މަޢުލޫމާތު ނެގުން.

ވޯޓަކަށް ގުނުން،  ލުއެނގިހުރެ ޤަޞްދުގައި، ޞައްޙަ ވޯޓެއް ބާޠި  .5   

ނުވަތަ ޞައްޙަ ވޯޓެއް ނުގުނައި ދޫކޮށްލުން، ނުވަތަ ޤަޞްދުގައި، 

    ވޯޓެއް ޞައްޙަ ވޯޓަކަށް ގުނުން، ނުވަތަ ޤަޞްދުގައި،  ލުބާޠި

އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ދީފައިވާ ވޯޓު އަނެއް ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ނަމުގައި 

 ގުނުން.

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން  53މި ޤާނޫނުގެ   .6   

ވޯޓުފޮށި ބަންދުކުރުމާ ޙަވާލުވެހުރި މީހަކު، ޤަޞްދުގައި ނުވަތަ އޭނާގެ 

އިހުމާލުން ވޯޓުފޮށި ބަންދުނުކޮށް ހުރުން، ނުވަތަ ވޯޓުނަގަން ފެށުމާއި 

ވާ ވޯޓުނަގާ ނިންމުމާ ދެމެދުގައި، ނުވަތަ ވޯޓުގުނަން ހަމަޖެހިފައި
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ވަގުތުގެ ކުރިން ވޯޓުފޮށި ހުޅުވައި ވޯޓުތައް ބަލައި ހެދުން، ނުވަތަ 

 ވޯޓު ބަދަލުކޮށް އުނިއިތުރުކޮށް ހެދުން.

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާގޮތާ ޚިލާފަށް ވޯޓުނެގުން  52މި ޤާނޫނުގެ   .7   

 ހުއްޓާލުން.

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  72މި ޤާނޫނުގެ   .8   

 ޢަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ފައިސާ ދިނުން ނުވަތަ ބަލައިގަތުން.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ހުއްދަނެތި ވޯޓުކަރުދާސް އުފެއްދުން ނުވަތަ   .9   

ވޯޓުކަރުދާހުގެ ގޮތުގައި އިންތިޚާބުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއާ އެއްފަދަ 

 އެއްޗެއް އުފެއްދުން.

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  69އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން މި ޤާނޫނުގެ   .10   

 ޢަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ޚަރަދުކުރުން.

އެއްވެސް އިންތިޚާބީ ޙައްޤެއްގެ ފައިދާ ވަކި ފަރާތަކަށް   .11   

ލެންބުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ވަކިގޮތަކަށް އެފަދަ ޙައްޤެއްގެ ބޭނުމެއް ކުރީތީ 

ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ޝުކުރެއްގެ ގޮތުން ނުވަތަ 

ވިޔަސް ނުވަތަ އެނޫން ގޮތަކަށް ވިޔަސް ދިނުން. އަދި މިފަދައިން 

 އެއްވެސް އެއްޗެއް ދިނުމަކީ ރިޝްވަތުދިނުން ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

ކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން އިންތިޚާބުގެ ދާއިމީ ންއިންތިޚާބަށް އިޢުލާ  .12   

ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް، އިންތިޚާބާ )ތިރީސް(  30ކުރާތާ ންނަތީޖާ އިޢުލާ

ގުޅިގެން ކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ހޯދުމަށްޓަކައި ނުވަތަ އެހެން 

ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އިންތިޚާބީ ޙައްޤަކަށް ނުރަނގަޅު އަސަރު 

ފޯރުވުމަށްޓަކައި ވަކި ފަރުދަކަށް ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކަށް ނުވަތަ ޢާންމު 

އް ފޯރުކޮށްދިނުން ފައިދާއަށްޓަކައި އެއްޗެއް ދިނުން ނުވަތަ ޚިދުމަތެ

ނުވަތަ މިނޫންވެސް މަންފާއެއް ފޯރުކޮށްދިނުން ނުވަތަ މިއިން ކަމެއް 

ކޮށްދޭނެ ކަމަށް ބުނުން. މިފަދައިން ޢަމަލުކުރުން ނުވަތަ ކުރަން 

އުޅުން އެއީވެސް ރިޝްވަތުދިނުން ނުވަތަ ރިޝްވަތުދޭން އުޅުން 

 ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.
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ވޯޓުކަރުދާސް ހުންނާނެ ގޮތާމެދު އިލެކްޝަންސް އިންތިޚާބުގައި   .13   

ކޮމިޝަން ފިޔަވައި، އެއްވެސް ފަރާތަކުން އިޢުލާނެއް ނުވަތަ އެއްވެސް 

 ބާވަތެއްގެ އިޝްތިހާރެއް ކުރުން.

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ވޯޓުލާ  39މި ޤާނޫނުގެ   .14   

ސަރަޙައްދުގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓްގައިވާ 

     ނަންތަކުގެ ތެރެއިން ނަމެއް މި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ބަދަލުކޮށް، 

 އެ ލިސްޓަށް އުނިއިތުރު ގެނައުން.

މީހަކަށް ވޯޓު ލުމުގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ   .15   

ނުފޫޒުފޯރުވުމަށްޓަކައި އޭނާއަށް ނުވަތަ އޭނާ މަޞްލަޙަތު 

ރައްކާތެރިކުރަންޖެހިފައިވާ ފަރާތަކަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އަނިޔާއެއް 

 ކޮށްފާނެ ކަމުގެ ބިރުދެއްކުން.

އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ހިންގައި ބަލަހައްޓަން އިލެކްޝަންސް   .16   

ފަރާތުން ތިބޭ އޮފިޝަލުންނަށް ބިރުދެއްކުން ނުވަތަ ގެ ންކޮމިޝަ

 އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅުން.

 އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ގޮތުން ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދިނުން.  .17   

އިންތިޚާބެއްގައި ވޯޓުދިނުމުގެ އެ ބުރެއްގައި އެއް ފަހަރަށްވުރެ   .18   

 ގިނަފަހަރު ވޯޓުލުން.

މީހަކު ވޯޓުދިނުމަށް ދަތިކުރުން، ނުވަތަ ވޯޓުދިނުމަށް އެއްވެސް   .19   

 އެއްވެސް މީހަކަށް ހުރަސްއެޅުން.

ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން   .20   

ވޯޓުގުނުމުގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާ ޙަވާލުވެ ތިބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން 

     މީހަކު، ނުވަތަ އެނޫން މީހަކު ނަމަވެސް، މި ޤާނޫނާ ނުވަތަ 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފުކަމެއް ކުރުން. ނުވަތަ 

ދަ ޢަމަލެއް ކުރުމަށް އެއްވެސް ގޮތަކުން އެހީވުން. ނުވަތަ އެފަ

އެމީހެއްގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން އެފަދަ 

 ހިވުން.ނގުމަށް މަގުފަހިޢަމަލެއް 
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 އިންތިޚާބެއްގައި އެއްވެސް މީހަކު، އެހެން މީހެއްގެ ނަމުގައި ވޯޓުލުން.  .21   

ޙައްޤަކަށް ޤާނޫނީގޮތުން ނޭދެވޭ ގޮތަކަށް ބެހި އަނެކެއްގެ އިންތިޚާބީ   .22   

ނުވަތަ އެފަދަ ޙައްޤަކާމެދު ޤަދަރާއި އިޙްތިރާމް ކުޑަކުރުމުގެ ސަބަބުން 

އަނެކަކަށް އެ ޙައްޤު މިނިވަން ގޮތުގައި އިޚްތިޔާރު ކުރުމަށް 

 ހުރަސްއެޅުން.

ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދުން ބޭރަށް ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ވޯޓުކަރުދާސް   .23   

 ގެންދިޔުން.

ޤާނޫނީގޮތުން ހުއްދަ ވޯޓުކަރުދާސް ނޫން އެހެން އެއްވެސް އެއްޗެއް   .24   

 ވޯޓުފޮށްޓަށް ލުން.

 ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤުނެތި އެއްވެސް އިންތިޚާބެއްގައި ވޯޓުލުން.  .25   

ވަނަ ނަންބަރުގެ  (8)ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން  (1)މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  )ށ(  

ނިޔަލަށް ހުރި ނަންބަރުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއް ކުރުމުގެ ސަބަބުން 

ކުށްވެރިވެއްޖެ މީހެއްގެ އަދަބަކީ، އެމީހަކު ކުރި ޢަމަލެއްގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް 

)އަށެއް( އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް  8)ތިނެއް( އަހަރާއި  3ބަލައި، 

 96,000.00)ތިރީސް ހަހާސް( ރުފިޔާއާއި  36,000.00ޖަލަށްލުން ނުވަތަ 

 )ނުވަދިހަ ހަހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.

ވަނަ ނަންބަރުގެ  (12)ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން  (9)މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  )ނ(  

ނިޔަލަށް ހުރި ނަންބަރުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއް ކުރުމުގެ ސަބަބުން 

ކުށްވެރިވެއްޖެ މީހެއްގެ އަދަބަކީ، އެމީހަކު ކުރި ޢަމަލެއްގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް 

)ހަތަރެއް( އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް  4)އެކެއް( އަހަރާއި  1ބަލައި، 

 48,000.00)ބާރަހާސް( ރުފިޔާއާއި  12,000.00ޖަލަށްލުން ނުވަތަ 

 )ސާޅީސް އަށްހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.

ވަނަ  (17)ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން  (13)މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  )ރ(  

ނަންބަރުގެ ނިޔަލަށް ހުރި ނަންބަރުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއް ކުރުމުގެ 

ސަބަބުން ކުށްވެރިވެއްޖެ މީހެއްގެ އަދަބަކީ، އެމީހަކު ކުރި ޢަމަލެއްގެ 

)ދޭއް( އަހަރާ ދެމެދުގެ  2)ނުވައެއް( މަސްދުވަހާއި  9ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި، 



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 110 އަަދދު:  47 ލިުއމް: ވޮ

 23 

)ނުވަހާސް( ރުފިޔާއާއި  9,000.00މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން ނުވަތަ 

ވީސްހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން އު)ސަ 24,000.00

 ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.

ވަނަ  (23)ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން  (18)މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  )ބ(  

ނަންބަރުގެ ނިޔަލަށް ހުރި ނަންބަރުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއް ކުރުމުގެ 

ސަބަބުން ކުށްވެރިވެއްޖެ މީހެއްގެ އަދަބަކީ، އެމީހަކު ކުރި ޢަމަލެއްގެ 

)އެކެއް( އަހަރާ  1)ހަތަރެއް( މަސްދުވަހާއި  4ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި، 

)ހަތަރުހާސް( ރުފިޔާއާއި  4,000.00 ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން ނުވަތަ

 )ބާރަހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ. 12,000.00

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއް  (24)މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  )ޅ(  

ކުރުމުގެ ސަބަބުން ކުށްވެރިވެއްޖެ މީހެއްގެ އަދަބަކީ، އެމީހަކު ކުރި ޢަމަލެއްގެ 

)ހައެއް( މަސްދުވަހާ  6)ދޭއް( މަސްދުވަހާއި  2ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި، 

 )ދެހާސް( ރުފިޔާއާއި 2,000.00ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން ނުވަތަ 

 )ހަހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ. 6,000.00

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއް  (25)މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  )ކ(  

ކުރުމުގެ ސަބަބުން ކުށްވެރިވެއްޖެ މީހެއްގެ އަދަބަކީ، އެމީހަކު ކުރި ޢަމަލެއްގެ 

)ތިނެއް( މަސްދުވަހާ  3)އެކެއް( މަސްދުވަހާއި  1ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި، 

އާއި )އެއްހާސް( ރުފިޔާ 1,000.00ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން ނުވަތަ 

 )ތިންހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ. 3,000.00

މި މާއްދާގެ ދަށުން ކުށްވެރިވި މީހަކީ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން  )އ(  

އިންތިޚާބާބެހޭ ކަމެއް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މީހަކު ކަމުގައިވާނަމަ، އެމީހެއްގެ 

       އަދަބަކީ، މި މާއްދާގެ )ށ(، )ނ(، )ރ(، )ބ(، )ޅ( ނުވަތަ 

 1)ހައެއް( މަސްދުވަހާއި  6)ކ( ގެ ދަށުން ކަނޑައެޅޭ އަދަބުގެ އިތުރަށް، 

 6,000.00)އެކެއް( އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން ނުވަތަ 

)ބާރަހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން  12,000.00)ހަހާސް( ރުފިޔާއާއި 

 ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.
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މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސިއްރުކުރުމަކީ ކުށެކެވެ.  )ވ(  

)ތިނެއް( މަސްދުވަހަށް  3އެފަދަ ޢަމަލެއް ކޮށްފި މީހެއްގެ އަދަބަކީ، 

 )ތިންހާސް( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ. 3,000.00ޖަލަށްލުން ނުވަތަ 

މި ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް  )މ(  

ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ ރިޝްވަތާބެހޭ 

  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުންނެވެ. -މައްސަލަތައް ބަލައި ތަޙްޤީޤުކުރާނީ އެންޓި

ގައި ބަޔާންކުރާ އެ ކޮމިޝަނުން މިފަދަ މައްސަލަތައް ބަލައި ނިންމައި، ޤާނޫނު

ޖިނާއީ ކުށެއްގެ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އެ މުއައްސަސާއަށް 

ފެންނަނަމަ، އެ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤުކޮށް، ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ފޮނުވުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެ މުއައްސަސާއަށް 

މުން، ކަމާބެހޭ ރިޕޯޓު އިލެކްޝަންސް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި މައްސަލަ ނިމު

 ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

 މާނަކުރުން އިތުރުކުރުން. ޢިބާރާތުގެގެ )ހ( އަށް އަންނަނިވި ވަނަ މާއްދާ 79 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .32

"ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮމިޝަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ( .79 

)ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކުރާ މޯލްޑިވްސް  2010/16

 ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށެވެ.

މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް، ިދވެހި ސަރުކާރުގެ ގެެޒޓުަގިއ  ފަށާނީ، ޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނަށް މި .33
 ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެްނނެވެ.

 

________________________ 


