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c 
  
  

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
  ދިވެހިރާއްޖެމާލެ،    

 

  ދު އި ވާގަރިޔާސީ ިއންތިޚާބުގެ 
 
ދަށުން ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  301ޤާނޫނުއަސާސީގެ ، މިއީ  )ހ(  .1 ތަޢާރުފް

އާއި) ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު( 2008/12ޤާނޫނު ނަންބަރު ބޭއްވުމަށްޓަކައި 
ވަނަ 76ގެ ) އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( 2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރު 

  .ހިންގާ ގަވާއިދެކެވެ ހަދައިއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން  ގެ ދަށުން) ނ(މާއްދާގެ 
       
  .އެވެ"ގަވާއިދުރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ "ގަވާއިދަށް ކިޔާނީމި )ށ(   
     

އިންތިޚާބާބެހޭ ޤައުމީ ކޯޑިނޭޓިންގ 
  ކޮމިޓީ

ވިލަރެސްކޮށް ބަލަހައްޓާނީ، މި ރިޔާސީ އިންތިޚާބާބެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް )ހ(  .2
އިންތިޚާބާބެހޭ" ރާޤާއިމްކުގަވާއިދުގެ ދަށުން އެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން 

  .އިންނެވެ" ޤައުމީ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީ
  

ބެހޭ ޤައުމީ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭނީ، އިލެކްޝަންސް އިންތިޚާބާ  )ށ(   
)ހަތެއް( 7ންނާއި، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު

އެކު އެކުފަރާތަކާ 3މުވައްޒަފުންނާއި އިލެކަްޝންސް ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަންކުރާ 
   .މެންބަރުންނެވެ) ފަނަރަ( 15ލަ ޖުމް

       
ން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ އެންމެހައިބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތީ) ހ(މި މާއްދާގެ   )ނ(   

މާލެއަތޮޅުގައިވާ ކަންކަން ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ އިތުރުން، މާލެއާއި،
މާލެއަތޮޅުގައިވާ ސިނާޢީ މަސައްކަތްކުރާ ރަށްރަށާއި، ރާއްޖޭން ތަކާއި،ރިސޯޓު

ބެހޭ އެންމެހައި ކަންކަމާގުޅޭ ގޮތުން ދުވަހުން އި ވޯޓު ގުނުމާނެގުމާވޯޓުބޭރުގައި 
ބެހޭ ޤައުމީ ދުވަހަށް ކުރަންޖެޭހ ކަންކަން ހިންގައި ބަލަހައްޓާނީ އިންތިޚާބާ

  .ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީންނެވެ
     
ބެހޭ ޤައުމީ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީ އޮންނާނީ މާލޭގައި، އިލެކްޝަންސްއިންތިޚާބާ )ރ(   

  .ގައެވެ ކޮމިޝަން
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އިންތިޚާބާބެހޭ އަތޮޅު ކޯޑިނޭޓިންގ 

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

،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އެހެން ރަށެއްގައިޅެއްގައި ވޯޓުނެގުމަށް އަތޮ
ގުޅޭގޮތުން ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރަންޖެހޭ ބެހޭ އެންމެހައި ކަންކަމާ ނެގުމާވޯޓު

ންބެހޭ ޤައުމީ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާގެ މަތީ ކަންކަން، އިންތިޚާބާ
ހިންގައި ބަލަހައްޓާނީ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން

  .ބެހޭ އަތޮޅު ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީންނެވެ ޤާއިމުކުރާ އިންތިޚާބާ
     
ބެހޭ އަތޮޅު ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީގައި ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައިވެސް އޮންނަ އިންތިޚާބާ  )ށ(   

މީހަކާއި،) އެކެއް( 1ކުރާ ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަނުހިމެނޭނީ، އިލެކްޝަންސް 
އެއަތޮޅެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން

މީހަކާއި، ކޮންމެ) އެކެއް( 1އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަންކުރާ 
  .މަންދޫބެކެވެ) އެކެއް( 1ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ފަރާތުން އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ކަނޑައަޅާ 

       
އޮންނާނީ އިންތިޚާބާބެހޭ އަތޮޅު ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީކޮންމެ އަތޮޅެއްގައިވެސް އޮންނަ   )ނ(   

  .އެއަތޮޅެއްގެ ވެރިކަން ކުރާ ރަށުގައެވެ
       

ބެހޭ ކޯޑިނޭޓިންގ އިންތިޚާބާ
ކޮމިޓީތަކާބެހޭ ޢާންމު ބައެއް 

  އުޞޫލުތައް

ބެހޭ ޤައުމީ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީގައި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޤާއިމުކުރާ އިންތިޚާބާ )ހ(  .4
ނުވަތަ އަތޮޅުތަކުގައި ޤާއިމުކުރާ އަތޮޅު ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީތަކުގައި ރިޔާސީ

އޭނާގެ ނާއިބަކު، އޭޖެންޓަކު، ފައިވާ އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކުއިންތިޚާަބށް ކުރިމަތިލާ
   .ހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވެ ނުވަތަ އޮޑިޓަރަކު

  
ވޯޓުނެގުމާއި ވޯޓުގުނުމުގެލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ވޯޓުބުގައިރިޔާސީ އިންތިޚާ )ށ(   

މަށްޓަކައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށްކުރުމަސައްކަތްކުރާ މީހުން ޢައްޔަނު
  .ޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީންނެވެނިސްބަތްވާ އިންތިޚާބާބެހޭ ކޯ އަތޮޅަށް މަޝްވަރާދޭނީ އެ

       
ކޮމިޓީތައް ދެމިކޯޑިނޭޓިންގ އިންތިޚާބާބެހޭ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޤާއިމުކުރާ   )ނ(   

ދުވަހުން ފެށިގެން ތައް ޤާއިމުކުރާކޮމިޓީއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެއޮންނާނީ، 
ކޮމިޓީތައް ކޮމިޝަނުން އެ ،ނިމި އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތް މުިޅން މި ރިޔާސީި

  .އުވާލުމާ ހަމައަށެވެ
       

ބެހޭ ލަފާދޭ ޤައުމީ އިންތިޚާބާ
  ކޮމެޓީ

ގޮތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ ލަފާބެހޭ  ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ  )ހ(  .5
ބެހޭ ލަފާދޭ ޤައުމީ ކޮމެޓީއެއް އިލެކްޝަންސްއިންތިޚާބާދިނުމަށާއި މަޝްވަރާކުރުމަށް 
  .ކޮމިޝަނުން އުފައްދަން ވާނެއެވެ
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ކޮމިޝަންގެ ހިއުމަން ރައިޓްސްބެހޭ ލަފާދޭ ޤައުމީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭނީ،  އިންތިޚާބާ  )ށ(   
ކާއި، ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ މަންދޫބަކާއި، ރިޔާސީމެންބަރަ

   .އިންތިޚާބުގެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފަރާތުން އެކެންޑިޑޭޓަކު ޢައްޔަނުކުރާ މަންދޫބެކެވެ
     
  .ހިންގާނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންނެވެއިގެ ބައްދަލުވުންތައް ރާވަކޮމިޓީމި )ނ(   
     

ދާއިމީ އެޑްރެސް އޮންނަ ރަށްނޫން 
ރަށެއްގައި ތިބޭ މީހުން 

  ރީވުންދިނުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަވޯޓު

ވަނަ 12ގެ ) ޤާނޫުނޢާންމު އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ (2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރ )ހ(  .6
ދިނުމުގެ ޙައްޤުވޯޓުގައިވާ ފަދައިން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ) ހ(މާއްދާގެ 

އޮންނަ ދުވަހު ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ ލުންލިބިފައިވާ މީހެއް، ވޯޓު
މީހެއްގެ ދާއިމީ އެޑްރެސްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ރަޖްިސޓަރީގައި އެ

ވަނީނަމަ، އަދި ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ އެހެން ނޫޅޭކަމުގައި ރަށުގައި އެމީހަކު
ޓެއްގައި ނުވަތަ ސިނާޢީ މަސައްކަތް ކުރާ ރަށެއްގައި ނުވަތަސޯރަށެއްގައި ނުވަތަ ރި

ނެގުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤައުމެއްގައިހުރެ ރިޔާސީވޯޓު ގައިން ބޭރުރާއްޖޭ
މީހަކު މަ، ވޯޓުލުން އޮްނނަ ދުވަހު އެއިންތިޚާބުގައި އެމީހަކު ވޯޓު ދޭން ބޭނުންނަަ

ރީން ރަޖިސްޓަގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތީ) ށ(ހުންނާނެ ތަނެއް މިމާއްދާގެ 
  .ކުރަންވާނެއެވެ

       
ދިނުމަށްޓަކައިވޯޓުދާއިމީ އެޑްރެސް އޮންނަ ރަށްނޫން ރަށެއްގައި ތިބޭމީހުން  )ށ(   

ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށް އަންގާރީވާން ބޭނުންނަމަ، ކޮމިޝަނުން ރަޖިސްޓަ
ގޮތްތަކެއްގެ މަތީން އެމީހެއްގެ މަުޢލޫމާތު ކޮމިޝަނަށް ނުވަތަ ކޮމިޝަނުން

  .ކަނޑައަޅާ ތަނަކަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ
     
މީހަކު އެހެންއެގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ވޯޓުލުން އޮންނަ ދުވަހު )ށ(މި މާއްދާގެ )ނ(   

ށް އެންގުމުން، އެމީހަކުކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަތަނެއްގައި ހުންނާނޭ
ގޮތަށް އެމީހެއްގެ ނަން ވޯޓުލެވޭނެ ށްތަނެއްގައި އެމީހަކަ ރީކުރާރަޖިސްޓަ
އެތަނެއްގައި އެމީހަކަށް އަދި ވޯޓުލުން އޮންނަ ދުވަހު. ކުރަންވާނެއެވެ ރަޖިސްޓަރީ

މިގޮތުން .ވާނެއެވެ ވޯޓުލެވޭނެ އިންތިޒާމު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސަން
ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން

  .ށި ބަހައްޓާ ތަނެއްގައެވެވޯޓުފޮ
  

އޭނާމީހަކު  ،މަތިން، ވޯޓުލުން އޮންނަ ދުވަހުގައިވާ ގޮތުގެ ) ށ(މި މާއްދާގެ   )ރ(   
ތަނެއްގައިއެހެން ރަށެއްގައި ނުވަތަ އެހެން ނޫން  ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް

ރަށްއަންގާފައިވާ  ފަހު، އެ ހުންނާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އެންގުމަށް
މީހަކަށް ވޯޓެއްތަނެއްގައި އެރަށެއްގައި ނުވަތަ އެހެން ތަން ފިޔަވައި އެހެން ނުވަތަ 

  .ނުދެވޭނެއެވެ
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ބޭރު ޤައުމެއްގައި ހުރެގެން 

  ދިނުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީވުންވޯޓު
ބޭރުގައި ވޯޓުލުުން ބޭއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ންދިވެހިރާއްޖޭރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި   )ހ(  .7

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

ކޮށް އެކޮމިޝަންގެމުއްދަތު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށް އިޢްލާނު
  .ކުރަންވާނެއެވެ ވެބްސައިޓުގައި މި މަޢުލޫމާތު ޝާއިޢު

     
ފޮށި ބަހައްޓާފައިވާވޯޓުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޤައުމުތަކުގައި )ހ(މި މާއްދާގެ )ށ(   

ގެންވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ވޯޓުލާން ބޭނުންވާލިބި ތަނެއްގައި، ވޯޓުލުމުުގެ ޙައްޤު
ންގައި ބުނެފައިވާ އިޢުލާނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީ) ހ(މީހުންނަށް މި މާއްދާގެ 

ރީއެއިޢުލާނުގައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވޯޓުދިނުމަށް އެމީހުންގެ ނަން ރަޖިސްޓަ
  .ކުރުމަށްޓަކައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ

       
ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވޯޓުލުމަށް) ށ(މި މާއްދާގެ   )ނ(   

ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށްކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އެންގުމުން، ވާބޭނުން
ވޯޓުލެވޭނެގޮތަށް އެމީހަކަށް އްސާ ތަނެއްގައިިއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހަމަޖަ

ވޯޓުލުން އޮންނަ ދުވަހު އަދި. ކުރަންވާނެއެވެ އެމީހެއްގެ ނަން ރަޖިސްޓަރީ
އެތަނެއްގައި އެމީހަކަށް ވޯޓުލެވޭނެ އިންތިޒާމު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން

  .ވާނެއެވެ ހަމަޖައްސަން
  

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ވޯޓުލުން އޮންނަ ދުވަހު މީހަކު އެހެން)ހ(މި މާއްދާގެ )ރ(   
ފަހު، އެމީހަކު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އެންގުމަށްތަނެއްގައި ހުންނާނެކަމަށް 

  .އަންގާފައިވާ ތަން ފިޔަވައި އެހެން ތަނެއްގައި އެމީހަކަށް ވޯޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ
       

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ 
   ރަޖިސްޓަރީމީހުންގެ 

ވަނަ 9ގެ ) ބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު އިންތިޚާބުތަކާ( 2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރ   )ހ(  .8
ފިޔަވައި ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ ގައި ބުނެފައިވާ މަޢުލޫމާތު) ހ(މާއްދާގެ 

  .މީހުންގެ އެހެން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ޢާންމުކޮށް ޝާޢިއުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ
       
ރީއަށް ބަދަލެއްރަޖިސްޓަދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ޢާންމު ކުރެވޭ ވޯޓު  )ށ(   

ބަދަލުގެނައުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން، ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ގެނައުމަށް ބޭނުންނަމަ،
ހެއްކާއެކު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ގޮތެއްގެ މިަތން ހުށަހަޅަން

  .ވާނެއެވެ
     
ކެންޑިޑޭޓުންގެ ރަސްމީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި އެ )ނ(   

އިންތިޚާބީ އެޖެންޓުންނާއި ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން އެދިއްޖެނަމަ، ތިރީގައި
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ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު
  .ރަންވާނެއެވެރީގެ ކޮޕީއެއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދޫކުރަޖިސްޓަ

 ހުށަހެޅުން  ރީއަށް އެދި ލިޔުމަކުންރަޖިސްޓަ .1
  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކުރާ އިޤްރާރަކަށް އެއްބަސްވުން  .2

     
ޚިލާފަށް ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަމަކާއިޤްރާރުގައިވާ)2(ގެ)ނ(މާއްދާގެމި )ރ(   

  .ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ ޤާނޫނީ މަޢުލޫމާތު ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން
     

ދަށްއިން ފެށިގެން ) ދިހައެއް އިންސައްތަ( 10%ދިން މީހުންގެ ވޯޓުއިންތިޚާބުގައި   )ހ(  .9  އަނބުރާ ދިނުްނ ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ
ގެޕޮޒިޓްޑި އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވުމަށް، މީހުންނަށް ވާލިބިފައިވޯޓުޢަދަދަކަށް 

އަނބުރާރުފިޔާ ) ސާޅީސްހާސް( 40000/- ކަމަށްވާ ފައިސާ ގޮތުގައި ދައްކާފައިވާ
  .ނުލިބޭނެއެވެ

       
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ  )ށ(   

ބުރާނމީހާގެ ނަން އަ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލީ ،ކުރުމުގެ ކުރިން ލާނުނަން އިޢް
ގިނަވެގެންބުރާ ގެންދިއުމަށް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ނއަ ނަން މަ،ގެންގޮސްފިނަ

ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ޑިޕޮޒިޓް) ހ(މާއްދާގެ  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި) ފަހެއް( 5
  .ބުރާ ދޭންވާނެއެވެނފައިސާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އަ

     
ނަން ކެންޑިޑޭޓުންގެ 
  ތަރުތީބުކުރުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށް ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވާ މީހުންގެ )ހ(  .10
ލުން އޮންނަ ތަނާއި ތާރީޚު އަދި ގަޑިޤުރުޢަތުތަރުތީބުކުރުމަށްޓަކައި ނަންތައް 

  . ކެންޑިޑޭޓުންނަށް  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އަންގަންވާނެއެވެ
     
ބުނެފައިވާ ގުރުއަތުލުން ބާއްވަންވާނީ އިންތިޚާބަށްގައި ) ހ(މިމާއްދާގެ   )ށ(   

ކެންޑިޑޭޓަކު ކަނޑައަޅާ މަންދޫބެއް ބައިވެރިވާ ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓު ނުވަތަ އެ
  . ގޮތަށެވެ

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

ކާޑު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ،ނަމާއި އެޑްރެސްފަރާތެއްގެ ފުރިހަމަ 
ކުރާކަން،  ކެންޑިޑޭޓް ފޮނުވާ ލިޔުމަކުން ޢައްޔަނުއަދި މަންދޫބަކު ނަންބަރާއެކު 

  .ކޮމިޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ
       
ކުރުމަށް ބާއްވާ ގުރުއަތުލުމަށް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން ތަރުތީބު )ރ(   

ނުވެއްޖެނަމަ، އެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ބަދަލުގައި ރުޒިކުރާ މަންދޫބު ޙާއޭނާ ޢައްޔަނު
  .ކުރާ ފަރާތެކެވެޢައްޔަނުގުރުއަތުގައި ބައިވެރިވާނީ ކޮމިޝަނުން 
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މާއްދާގެ ވަނަ 29ގެ ) ގާނޫނު އިންތިޚާބްތަކާބެހޭ ޢާންމު( 2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރު   .11ލޫކީ މިންގަނޑު ުސކެންޑިޑޭޓުންގެ 

ހޯދުމަށް ގެންގުޅެންޖެހޭ ގައިވާ ފަދައިން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ކެންޑިޑޭޓުން ތާއީދު) ހ(
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު. ވަނީއެވެ މިންގަނޑު ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފިައ އެ ސުލޫކީ

ހޯދުމަށް ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދުކުރާއިރު  ހޯދުމަށް މަސައްކަތް
  .ލޫކީ މިންގަނޑު ދަމަހައްޓަންވާނެއެވެސު މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން މި

     
ކުރުމުގައި، އެހެން ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަްތ )ހ(   

  . ނުވާނެއެވެ ކޮށްގެންކަމެއް  އަތުވެދާނެ އެއްވެސްއްޤަކަށް އުނިކަމެއް ޙައިންތިޚާބީ 
       
ވާހަކައެއްގައި ނުވަތަ ގޮތުން ދައްކާ ފާޑުކިޔުމުގެ އެހެން ކެންޑިޑޭޓުންނަށް  )ށ(   

ކަންކަމާ އި އޭނާގެ ޒާތީއަމިއްލަ ދިރިއުޅުމާ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން އެ
  .ބެހިގެން ނުވާނެއެވެ

       
ދިޔަ ކަމެއްގެއި ސާބިތުކޮށްދެވެން ނެތް ތުހުމަތުތަކުގެ މައްޗަށް ނުވަތަ ހިނގަ  )ނ(   

ގޮތުން ނުވަތަ ބެހޭ ކެންޑިޑޭޓަކާހަޤީޤަތް އޮޅިގެންދާ ފަދަ ގޮތަކަށް އެއްވެސް 
.ވާހަކަ ދައްކައިގެން ނުވާނެއެވެފަރާތަކާ ބެހޭގޮތުން  ށްދޭމަސައްކަތްކޮ ކެންޑިޑޭޓަކަށް

     
އްމަސައްކަެތ އެއްވެސް އި ރުޅިވެރިކަން އުފެއްދުމަށްޔާމީހުންގެ މެދުގައި ފިތަުނ )ރ(   

   .ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ
     
ނުވަތަ ވަކި، އްދަކަށް އުފަންވެފައިވާކަމަށްޓަކައިހަދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަކި ސަަރ )ބ(   

،އުޅެމުންދާކަމަށްޓަކައި ހަބަކަށްދީނުގެ ވަކި މަޒުއިސްލާމުނުވަތަ  ،ޖިންސަކަށްވާތީ
ވޯޓުކެންޑިޑޭޓަކަށް  ވަކިއެއީ ، ނުވަތަ ވިަކ ބަހުރުވަޔަކުން ވާހަކަދައްކާ ކަމަށްޓަކައި
ހަޅައިގެންބަޔަކަށް ހުށަ އެއްވެސްދިނުމަށް ނުވަތަ ނުދިނުމަށް އޮތް ސަބަބެއްކަމުގައި 

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

  .ބާއްވައިގެން ނުވާނެވެ ނުވަތަ މިސްކިތެއްގެ ގޯތިތެރޭގައި އްގައިތެމިސްކި
       
ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނާއި އަދި މިނޫންވެސް މިފަދަ އާންމު ސްކޫލުތަކާއި ސިއްޙީ  )ކ(   

ހޯދުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ތާއީދުތަންތަނުގައި ކެންޑިޑޭޓުން  ޚިދުމަތްދޭ
ހުއްދަ ގޮތެއްގެމަތިން އެތަނެއްގެދެވޭ ޚިދުމަތަށް ދަތިނުވާނެ  ކުރަންވާނީ އެތަނަކުން

  . ލިބިގެންނެވެ
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ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު އެހެން އެކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު  )އ(   
އެ، ހިންގަމުންގެންދާ ބައްދަލުވުމަކަށް ހާޒިރުވެހޯދުމަށް  ތާއީދު ކެންޑިޑޭޓަކު

  . ނުވާނެއެެވެ ކޮށްގެންބައްދަލުވުމަށް ހުރަސްއެޅޭ ފަދަ ޢަމަލެއް 
     
ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު އެކެންޑިޑޭޓަކަށް ގޮތުން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަަތތާއީދު ހޯދުމުގެ )ވ(   

އެހެންވެސް އެފަދަރަމްޒުކޮށްދޭ  އެކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ ނިޝާން ،ބަހައްޓާ ޕޯސްޓަރު
، ނައްޓައި ބަޔަކު ެކންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާއެހެން  އެއްޗެއް
    .ގެއްލުންދީ ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ ށްކޮކުހަލާ

       
ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމުންދާ ކެމްޕޭން އެއްވުމެއް ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓަކު އެއް  )މ(   

ކެންޑިޑޭޓަކަށް އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތައެހެން ، އެވަގުތަކާ ދިމާކޮށް، ތަނެއްގައި
  . ނުވާނެއެވެ ކޮށްގެން ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު ބައްދަލުވެުމއް އިންތިޒާމު

       
ކެންޑިޑޭޓު  ރަމްޒުކޮށްދޭ އެހެންވެސް ،ލޯގޯއެއް، ނިޝާނެއް ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އެއްވެސް  )ފ(   

ދުހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ ޕޯސްޓަރެއް، ލިޔުމެއްއީއިންތިޚާބުގައި ތާނުވަތަ  ،އެއްޗެއް
މީހެއްގެ ގެއެއްގައި ނުވަތަ އިމާރާތެއްގައި ނުވަތަ ބިމެއްގައިނުވަތަ ކުރެހުމެއް 

  .ލިބިގެންނެވެ އެތަނެއްގެ ވެރިފަރާތުގެ ހުއްދަ ވާނީބަހައްޓަންް
     
ކެމްޕޭންަށ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އެ ،ހިނގަމުންދާ ވަގުުތންތައްބައްދަލުވުހޯދުމުގެތާއުީދ )ދ(   

ފަރާތަކުން އެއްވެސްއެތަނެއްގައި އޮތް އިންތިޒާމް ނަގާލުމަށް ކޮށް، އުނދަގޫ
މެދު އަމިއްލައަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބަދަލުގައި ފަރާތަކާ ނަމަ އެކުރާ މަސައްކަތް

ތެއްނުވަތަ ކަމާބެހޭ ފަރާ އެކަން ޙައްލުކުރަން މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ ފުލުހުން
    .ގެންނެވެމެދުވެރިކޮށް

       
އަބުރަށްހެއްގެ އެއްވެސް މީކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގައި،   )ތ(   

   .އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެ ފަދަ ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ
       
ބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެއްވެސް ނުވަތަ ވޯޓުނުލުމަށް ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލުމަށް  )ލ(   

އަދި ބިރުދެއްކުމުގެ އެއްވެސް އަމަލެއް ކޮށްގެން އިގޮތަކުން މަޖުބޫރު ކުރުވަ
  .ނުވާނެއެވެ

       
އާއި ބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާނުލުމަށް ނުވަތަ ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލުމަށް   )ގ(   

ކަމެއް ވެސްފަދަ އެއް އްވާނެއެއްވެސް ހަދިޔާއެއް ނުވަތަ މާލީގޮތުން ފައިދާއެ
  .ކޮށްދީގެން ނުވާނެއެވެ
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އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލުތަކާ ކުރުމުގައި، ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް  )ޏ(   
ފަދަ ކެނޑޭނެ ދައްކައި އިސްލާމުދީނުގެ ހުރުމަތް ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް
  .ނުވާނެއެވެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކޮށްގެން

     
ކުރުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަްތ )ސ(   

  .ނުވާނެއެވެ އެއްވެސްކަމެއް ކޮށްގެން ވާއިދާ ޚިލާފުގަ
     

  ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން
   ކުރުންޢައްޔަނު

ވޯޓުނެގުން އޮންނަ ދުވަހު ވޯޓުނެގުމާއި ވޯޓުގުނުމުގެކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްވެސް )ހ(  .21
)އެކެއް( 1ކަންތައްތައް ބެލުމަށްޓަކައި ވޯޓުނަގާ ގުނާ ކޮންމެ މަރުކަޒަކަށް 

  .ކުރެވިދާނެއެވެ ޢައްޔަނުމަންދޫބަކު 
  

ކުރާނީ ޢައްޔަނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަންދޫބަކު ) ހ(މާއްދާގެ  މި  )ށ(   
އެކަމަށް އެދޭ ކުރުމުން ލާނުޢުއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެކަމަށްޓަކައި އި

  .ކެންޑިޑޭޓުންނަށެވެ
       
މަންދޫބުންގެ ގޮތުގައި ތިބޭ މީހުންނަކީ މި އިންތިޚާބުގައި ކެންޑިޑޭޓުންގެ  )ނ(   

  .ފުރިހަމަވާ މީހުންކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ ތުވޯޓުދިނުމުގެ ޝަރު
     

އިންތިޚާބު އޮބްޒާވް ކުރުމަށް ޙަރަކާތްތެރިވުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީ،މި )ހ(  .13  ކުރުންވްއޮބްޒާ
ކުރުމުން އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެކަމަށް އިޢުލާނު

  .ތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ަޝރު) ށ(މާއްދާގެ  މި
     
ރިވުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީއިންތިޚާބުގައި އޮބްޒާވަރެއްގެ ގޮތުގައި ޙަރަކާތްެތމި )ށ(   

މީހަކަށްއަހަރު ފުރިފައިވާ، ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރި ) އަށާރަ( 18ޢުމުރުން 
ވެގެންމީހަކަށް ކުރެވެމުންދާ  އަދި ޤާނޫނީ ކުށެއްގައި ޙުކުމް ތަންފީޒު. ވާންވާނެއެވެ
  .ނުވާނެއެވެ

       
އިވާކަނޑައަޅައިފަކޮމިޝަނުން ރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން، ޙައޮބްޒާވަރުންގެ ގޮތުގައި   )ނ(   

ސުލޫކީ މިންގަނޑާވަރުންގެ އަދި އޮބްޒާ .އިޤުރާރުގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ
  .އެއްގޮތަށް ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންވާނެއެވެ

       
ގެޕާޓީތަކަށް އޮބްޒާވަރުން ޢައްޔަނުކުރުމު ފައިވާއިކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން ހުށަހަޅަ  )ރ(   

  .އިތުރު ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ
     

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމާއި ވޯޓުގުނުމުގެ މަސައްކަތް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް )ހ(  .14  މޮނިޓަރ ކުރުން
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ޙަރަކާތްތެރި ވެވޭނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެކަމަށް އިޢުލާންކުރުމުން އެކަމަށް
އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުއްދަ ދޫކުރާ

  .ފަރާތްތަކަށެވެ
     
އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތައް މޮނިޓަރކުރުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތައް )ށ(   

ވަނަ މާއްދާގައިވާ 41ބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނުގެ  އިންތިޚާބުތަކާ ނީ،ތްތެރިވާންވާޙަރަކާ
  .މަތީންނެވެގޮތުގެ 

     
ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނާއި 
އޮބްޒާވަރުންނާއި މޮނިޓަރުންގެ 

  ޑުނސުލޫކީ މިންގަ

42އަދި  41، 40ގެ ) ޢާންމު ގާނޫނު ތަކާބެހޭއިންތިޚާބު( 2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރު   .15
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފަދައިން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށްދާއިރު އިންތިޚާބުގެ
ކަންތައްތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އޮބްޒާވަރުންނާއި މޮނިޓަރކުރާ މީހުންނާއި ކެނިްޑޑޭޓުންގެ

ރިޔާސީ. ވަނީއެވެ ރެވިފައި އެމަންދޫބުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު ތިރީގައި ބަޔާންކު
އި މޮނިޓަރުންގެ ގޮތުގައި އަދި ކެންޑިޑޭޓުންގެޔާއިންތިޚާބުގައި އޮބްޒާވަރުންގެ ގޮތުގަ

މަންދޫބުންގެ ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން މި ސުލޫކީ މިންގަނޑު ދަމަހައްޓަން
  .ވާނެއެވެ

       
ވޯޓުނެގުމާއިއަދި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން،  މީހުންނާއި މޮނިޓަރކުރާ އޮބްޒާވަރުން  )ހ(   

ގޮތަށްދަތިނުވާވަދެ ވޯޓުގެ މަސައްކަތަށް  އްދަށްޙަގުނުމުގެ މަސައްކަތް ހިނގާ ސަރަ
ންގެ ނުވަތަ މޮނިޓަރުންގެ ފާހެއް އޮތްއޮބްޒާވަރު. ހަރަކާތްތެރި ވިެވދާނެއެވެ

އަދި ވޯޓު .މަނާކަމެކެވެނަމަވެސް ވޯޓިންގ ބޫތުގެ ތެރެއަށް ވަނުމަކީ މުޅިން 
 .ފާހަގަޖަހާތަން ބެލުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީވެސް މަނާކަމެކެވެކަރުދާހުގައި 

  
ބެހޭގޮތުން ކަމެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެވޯޓުނެގުމުގެ އިންތިޒާމާ )ށ(   

ތަނަކަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އްދަކަށް ނުވަތަ އެޙަރަށަކަށް ނުވަތަ އެ ސަރަ
ކަމެއް ވާހަކަ ދައްކައިގެން އެ ކޮށްފައިވާ އެންމެ އިސްވެރިޔަކާއްޔަނު ޢަ

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

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

       
ބުނާ އޮބްޒާވަރުން ނުވަތަ މޮނިޓަރކުރާ މީހުން އަދި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން  )ރ(   

ށަކަށް ނުވަތަ އެސަރަހައްދަކަށް ވޯޓުބަހަކުން ނުވަތަ ކުރާ ޢަމަލަކުން ނަމަވެސް އެރަ
ފައިވާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެއިނެގުމުގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަން ފޮނުވަ

ރަކާތްތެރިވާޙައޮފިޝަލުންގެ މަސައްކަތަށް ނުވަތަ ވޯޓު ނެގުމާއި ގުނުމުގައި 
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އެއްވެސް މީހެއްގެ މަސައްކަތަށް ދަތިވާ ކަހަލަ އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެން
  .ނުވާނެއެވެ

     
ފާސް އޮބްޒާވަރުން ނުވަތަ މޮނިޓަރކުރާ މީހުން އަދި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންގެ )ބ(   

ރަކާތްތެރިވާ މީހުންނާއި ވޯޓުދޭން އަންނަޙަމީހުން ވޯޓުގެ މަސައްކަތުގައި  އޮންނަ
އަދި ވަކި. މަސައްކަތަށް ދަތިވާފަދަ ޢަމަލެއްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ މީހުންގެ

ކުރުމުގެ ގޮތުން ބުނާނުކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ތާއީދު 
  .ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ ބަހަކުން ނުވަތަ ކުރާ ޢަމަލަކުން ނަމަވެސް އެއްވެސް ކަމެއް

       
އެއްވެސް އެއްޗެއް ވޯޓުނަގާ އަދި ވޯޓުގުނާ ލާތީ ގޮތުން ބޭނުންކުރާޞަވާމު  )ޅ(   

ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންމޮނިޓަރކުރާ މީހުންނާއި ނާއި ސަރަހައްދުގައި އޮބްޒާވަރުން
  .ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

       
މޮނިޓަރުންގެ ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ވޯޓުނަގާ އަދި ގުނާ  )ކ(   

ސަރަހައްދުގައި ފޮޓޯނެގުމާއި މަންޒަރާއި އަޑު ރެކޯޑް ކުރި ކަމުގައިވިޔަސް
  .ން މަނާކަމެކެވެމިއީ މުޅި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނަށް ނާއިންއޮބްޒާވަރު

       
އި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން،ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށާމޮނިޓަރުންގެ ގޮތުގައި )އ(   

ލާން އަންނަ މީހުންނާވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާއި ވޯޓު
  .އިންޓަރވިއު ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

     
ހުރިވަރަކުން ވޯޓުގުނާ މޭޒު ކުރިމަތީގައި މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާނޭވޯޓުގުނާއިރު ޖާގަ )ވ(   

ނަމަވެސް. ގޮތުގެ މަތިން އިށީދެއިނދެ ނުވަތަ ކޮޅަށްހުރެ އޮބްޒާވް ކުރެވިދާނެއެވެ
ވޯޓުކަރުދާހުގައި ނުވަތަ އެއްވެސް ޑޮކިއުމެންޓެއްގައި އްަތލައި ހަދައިގެން

  .ނުވާނެއެވެ
       
މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާނޭ ލުމާއި ވޯޓުގުނުމުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާއިރު، އެވޯޓު  )މ(   

،ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންމޮނިޓަރކުރާ މީހުންނާއި ގޮތުގެ މަތިން އޮބްޒާވަރުންނާއި 
   .ވިދާނެއެވެރެނޯޓުކުބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އެމީހުންނަށް 

       
މަރުކަޒުގެ އިސްވެރިޔާގެ އަރިހުން އޮބްޒާވަރުންނާއި މޮނިޓަރކުރާ މީހުން ލާވޯޓު  )ފ(   

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

  .ވާނެއެވެ
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އްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ލުމަށް ަތވޯޓު
  ކުރުން ތައްއިންތިޒާމްކުރަންޖެހޭ 

ވޯޓުލުންކޮންމެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ އޮފިޝަލުންގެ ނަންތައް   )ހ(  .16
ދުވަހުގެ ކުރިން ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ފޮނުވައި) ތިނެއް( 3އޮންނަ ދުވަހުގެ 

  .ންވާނެއެވެއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައި ބަހައްޓަ
     
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ބޭނުންކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޗާޕުކުރާ )ށ(   

ފޮނުވާއަތޮޅުތަކަށް ރި ތަނާއި، ޗާޕުކުވޯޓުކަރުދާހުގެ ޢަދަދާއި، ވޯޓުކަރުދާސް 
ދުވަސްކުރިން އެ ކޮމިޝަނުން 5ވޯޓުކަރުދާހުގެ ޢަދަދު، އިންތިޚާބު ބޭއްވުމުގެ 

  .ކުރަންވާނެއެވެ އިޢުލާނުޢާންމުކޮށް 
       
ލާވޯޓުނަގަން ފަށާވަގުތު ޖެހުމުގެކުރިން ވޯޓު ވޯޓުލުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ތަކެތި،  )ނ(   

ލާވޯޓުރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެހެއްޓުމާއި  ،ޙަވާލުގައި މަރުކަޒުގެ އޮފިޝަލުންގެ
ހަމަޖައްސަންމަރުކަޒަށް ފޮނުވުމުގެ އިންތިޒާމު، ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން 

  .ވާނެއެވެ
       
ކޮންމެ މަރުކަޒެއްގައި ލާވޯޓު  ރަޖިސްޓަރީއެއްހަމަވާ މީހުންގެ މުރުއުވޯޓުދިނުމުގެ   )ރ(   

ޖިންސާއި، ،މި ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި. އޮންނަން ވާނެއެވެ
ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ،އުފަންތާރީޚާއި، އެޑްރެހާއި، ރަށާއި، އަތޮޅާއި
މިލިސްޓުގައި ވޯޓުނެގުން އޮންނަ ދުވަހު. އެނގެން އޮންނަން ވާނެއެވެ ނަންބަރު
  .އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހުން ހިމަނަން ވާނެއެވެ) އަށާރަ( 18އުމުރުން 

     
އްދު ޙަވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ސަރަ

  ންކަނޑައެޅު
އެރަށުގައި ،ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދަށް ބަލައިރަށެއްގައި ތިބިއެ  .17

އަދި  ،ކަނޑައަޅައި ބަހައްޓާނެ ވޯޓުފޮށީގެ އަދަދާއި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާނެ ސަރަހައްދު
މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނޭޙައްޤު ލިބިފައިވާ އެސަރަހައްދަށް ވޯޓުދޭނީ ވޯޓުދިނުމުގެ 

އެކަން ،އްކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅައިޔެބަމީހުންގެ ތެރެއިން ކޮން
  .ލާނު ކުރަންވާނެއެވެޢާންމުކޮށް އިޢު

       
)އެކެއް( 1ކަރުދާހުގައި ފާހަގަޖެހުމަށް މަދުވެގެން ވޯޓުލާ ކޮންމެ މަރުކަޒެއްގައި ވޯޓު  )ހ(  .18  ވޯޓިންގ ބޫތު

ވޯޓުލާ މީހާވޯޓިންގ ބޫތު ހުންނަންވާނީ . ވޯޓިންގ ބޫތު ހުންނަންވާނެއެވެ
   .އެއްވެސް މީހަކަށް ނުފެންނާނޭ ގޮތަށެވެއެހެން  ވޯޓުކަރުދާހުގައި ފާހަގަޖަހާއިރު

       
ބޫތު  ފަސޭހައިންއޮފިޝަލުންނަށް ލާ މަރުކަޒުގައި ވޯޓިންގ ބޫތު ހުންނަންވާނީ ވޯޓު  )ށ(   

  . ފެންނަ ހިސާބުގައެވެ
     
ބެހޭ ވޯޓުގުނުމާނެގުމާއިވޯޓު

ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ މީހުންގެ 
  މަސްއޫލިއްޔަތު 

ކުރެވޭބެހޭ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކަށް ޢައްޔަުނއި ވޯޓުގުނުމާވޯޓުނެގުމާ  .19
މީހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅައި
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  .އެފަރާތްތަކަށް ލިޔުމުން އަންގައި އިޤްރާރު ކުރުވަންވާނެއެވެ
       

ޖިސްމާނީގޮތުން ނުކުޅެދިގެންވާ 
މީހުންނަށް ފާހަގަޖެހުމުގައި 

  އެހީތެރިވެ ދިނުން

ޖިސްމާނީގޮތުން ނުކުޅެދިގެންވާ މީހަކަށް ވޯޓުވޯޓުކަރުދާހުގައި ފާހަގަޖެހުމަށް )ހ(  .20
ކަރުދާހުގައި ފާހަގަޖެހުމަށް އެހީތެރިވެދޭ މީހާ އެހީތެރިވެދެނީ އެކަކަށްކަން ކަށަވަރު

ކާޑު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭކުރުމަށްޓަކައި އޭނާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި 
  .ވާނެއެވެ ންޙަވާލުވެ ތިބި މީހުން ލިޔާންތައް ބެލެހެއްޓުމާ ނަންބަރު ވޯޓުނެގުމުގެ ކަ

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

ރީ ލުމަށް ރަޖިސްޓަވޯޓުއެހީތެރިވެވޭނީ އެވޯޓުލާ މަރުކަޒަކަށް ފާހަގަޖެހުމުގައި 
  .ކުރެވިފައިވާ މީހަކަށެވެ

   
ތެރެއިން ބެހޭ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ މީހުންގެ ވޯޓުނެގުމާ ލާ މަރުކަޒުގައިވޯޓު  )ނ(   

 ރަކު ނުވަތަ މޮނިޓަރޒާވަކެންޑިޑޭޓަކު، ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބަކު، އޮބް މީހަކު،
ޖިސްމާނީގޮތުން ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ) ހ(މި މާއްދާގެ ކުރާ ފަރާތެއް، 

   .ނުވާނެއެވެ ވެދީގެންތެރިއެހީނުކުޅެދިގެންވާ މީހަކަށް ފާހަގަޖެހުމުގައި 
       

  .ވޯޓެކެވެ މިވާ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކަށް އޮންނަ ކޮންމެ ވޯޓަކީ ބާޠިލު ތިރީގައި  )ހ(  .21  ވޯޓުޓާއި ޞައްޙަ ވޯބާޠިލު
ވޯޓުކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ސްއިލެކްޝަންއިންތިޚާބަކަށް  އެ .1

 ން ކަރުދާހެއްގައި ދީފައިވާ ވޯޓުކަރުދާސް ނޫ

   ޖަހާފައިނުވާ ވޯޓު ދިމާގައި ފާހަގަ ންޑިޑޭޓެއްގެ ނަމާއެއްވެސް ކެ .2
ގަޅުނދިމާގައި ރަނަމާ  ގެޑިޑޭޓަށްވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުންއެއްކެން .3

  ވޯޓު ވާފާހަގަޖަހާފައި
 ނުވާ ވޯޓުކަން ކަށަވަރު ވޯޓު ދީފައިވަނީ ކާކަށް .4

  ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ދީފައިވާ ވޯޓެއްކަން އެނގޭ ވޯޓު .5
     
ފައިވާއިގޮތަށް ފާހަގަޖަހަ ބަޔާންކުރެވިފައިވާޞައްޙަ ވޯޓެއްކަމުގައި ބަލާނީ ތިރީގައި  )ށ(   

  . ތަކަށެވެވޯޓު
 ރަނގަޅު ފާހަގަ ޖަހާފައިވާ ވޯޓު ދިމާގައި ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ނަމާ އެއް .1

ވޯޓުއޮވެފައި،  ރަނގަޅު ފާހަގަ ދިމާގައި އެއްކެންޑިޑޭޓެއްގެ ނަމާ .2
  ކުރެހުން ކުރަހާފައި ހުންނަ ވޯޓުފައި ނުވަތަ ލިޔެކަރުދާހުގައި 

ގައެއް ކަމުގައިފައިވާ ފާހަގައަކީ ރަނގަޅު ފާހައިޖަހަކަރުދާހުގައި  ވޯޓު .3
 ވޯޓު ދެނެގަނެވޭ

ކުރަހާފައިވާރޭގައި ފާހަގަ ޖެހުމަށް ތެގޮޅީނަން ލިޔެފައިވާ  ކެންޑިޑޭޓުގެ .4
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ފާހަގަ ޖެހުމަކީ އެންމެ އެދެވިގެން ވާގޮތް ކަމުގައި ވިޔަސް ރޭގައިތެގޮޅީ
ރަނގަޅުތެރޭގައި ނަން ލިޔެފައިވާ ގޮޅިކެންޑިޑޭޓުގެ ގޮޅިން ބޭރުގައި 
 ވޯޓު ފާހަގަޖަހާފައިވާ

އިފާހަގަ ޖެހުމުގަ ވާ ނުވަތަފާހަގަ ޖެހުމުގައި ތަފާތު މިސްރާބަށް ޖަހާފައި .5
ނަމަވެސް އެއީ ރަނގަޅު ރިހު ބައްޓަމަށް ތަފާތު ބަދަލު އައިސްފައި
  ވޯޓު ފާހަގައިގެ ވައްތަރެއް ކަމުގައި ދެނެގަނެވޭ

       
ކަނޑައެޅުމުގައި ޚިލާފެއް އުފެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެވޯޓު އެއީ، ވޯޓެއްކަމަްށބާޠުިލ )ނ(   

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެވޯޓެއްނޫންކަން ކަނޑައަޅާނީ  ވޯޓެއްކަން ނުވަތަ ބާޠިލު ބާޠިލު
  .އިސްވެރިޔާއެވެ

     
ކިތަންމެ ރަނގަޅަށް އެނގުނަސް ޞައްޙަ ވޯޓެއްކަމުގައިނިޔަތްވޯޓު ދިން މީހާގެ )ރ(   

ގޭގޮތަށްނގަޅަށް އެނދީފައިވަނީ ކޮން ކެންޑިޑޭޓަކަށްކަން ރަ ވޯޓުބަލަންވާނީ 
  .ވެރަނގަޅު ފާހަގަ ޖަހާފައިވާ ވޯޓެ

       
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ 

މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ 
  ޑުނފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ މިންގަ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން  .22
ކަނޑައަޅާފައިވާ އެކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ

ޓީތަކާއި އަދި ބިއުރޯތަކުގެކަންތައްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޮމި
އި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ މީހުންމެންބަރުންނާ

އެމީހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ސުލޫކީ މިންގަނޑު
  . ދަމަހައްޓަންވާނެއެވެ

     
ޤާނޫނުތަކާއި ބެހޭއިންތިޚާބުތަކާއާއި  ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީ )ހ(   

އެޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި އިންތިޚާބު ހިންގުމަށް
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން

  .ންވާނެއެވެއެމީހަކަށް ޙަވާލުކުރެވޭ މަސްއޫލިއްޔަތު ފުރިހަމަޔަށް އަދާކުރާ
       
ދޫބުންނާއި،ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަން ،ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ،މީހުންނާއިދޭ ވޯޓު  )ށ(   

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ،އަދި ސިޔާސީ ޕާރޓީތަކަށް މޮނިޓަރކުރާ މީހުން ންނާއިއޮބްޒާވަރު
    .ލިބިފައިވާ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް ލިބިދާނެ އެއްވެސް ކަމެްއ ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

       
ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތް ކުރާރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން   )ނ(   

އި،އި އިޚްލާސްތެރިކަމާއްކަތް ކުރަންވާނީ ތެދުވެރިކަމާމުވައްޒަފުން މަސަ
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  .ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައެވެ ފަންނުވެރިކަމާއެކު
       
ކުރަންޖެހޭ އިދާރީރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގައި  )ރ(   

މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ޙަރަކާތްތެރިވާ މުވައްޒަފުން ވަކިފަރާތަކަށް ތާއީދުކުރުމުގެ
  .ގޮތުން ނުވަތަ ވަކިފަރާތަކާ ދެކޮޅަށް ޙަރަކާތްތެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ

     
މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ވަކިފަރާތެއްގެ ނުފޫޒަށްއިރިޔާސީ އިންތިޚާބުގަ )ބ(   

  .ތަބާވެގެން ނުވާނެއެވެ
       
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތް ކުރާ  )ޅ(   

މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ވަކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓަކަށް
  .ނުވާނެއެވެ ބުރަވެގެންތާއީދުކުރާ ފަރާތަކަށް 

       
ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގައި ކުރަންޖެހޭ އިދާރީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ  )ކ(   

މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ޙަރަކާތްތެރިވާ މުވައްޒަފުން އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި
ގަވާއިދުތަކާ އަދި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ހިންގުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ އުޞޫލުތަކުގައި

ލޫމާތެއް އެއްވެސްޢުއި އެއްވެސް މަހިމެނިގެންވާ ކަމެއް ބުނެދިނުން ފިޔަވަ
ފަރާތަކަށް އެއްވެސް މިންވަރަކަށް އެއްވެސް ގޮތަކަށް އަދި އެއްވެސް ސިފައެއްގައި

  .ދޭންވާނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެފޯރުކޮށް 
     

 ބެހޭ ޝަކުވާ އިންތިޚާބާރިޔާސީ
  މުގެ ނިޒާމުހުށަހެޅު

ވަަނ 62ގެ ) ތަކާބެހޭ ޢާންމު ގާނޫުނއިންތިޚާބު(2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރު )ހ(  .23
ބެލޭނެ ނިޒާމުރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ މާއްދާގައިވާ ފަދައިން 

  .ވާނެއެވެ ކުރެވިފައި ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 24މިގަވާއިދުގެ 
     
2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޅޭނީހުށަހެމިގަވާއިދުގެ ދަށުން ޝަކުވާ )ށ(   

ޙައްޤު ލިބިދީފައިވާ ވަނަ މާއްދާއިން އެ 63ގެ ) ތަކާބެހޭ ޢާންމު ގާނޫނުއިންތިޚާބު(
  .ކަށެވެފަރާތްތަ

     
ޝަކުވާ ބެހޭ  ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ

  ހުށަހެޅޭނެ އިދާރާތައް
އިލެކްޝަން ރުަށ"ލުމަށް ބެ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައްރިޔާސީ އިންތިޚާބާ )ހ(  .24

އާއި ސް ބިއުރޯޓްއަތޮޅު އިލެކްޝަން ކޮމްޕްލެއިން"އާއި  "ބިއުރޯސް ޓްކޮމްޕްލެއިން
އިންތިޚާބު ބޭއްވުމުގެ "ބިއުރޯސް ޓްކޮމްޕްލެއިންއިލެކްޝަން  ޤައުމީ"އަދި 

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އުފައްދައި އެދުވަހުގެ ތެރޭގައި  10ގިނަވެގެން 
  .ން ވާނެއެވެކުރާޢައްޔަނުތަކަށް މެންބަރުން ބިއުރޯ

       
ރަށުގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް އެކުލަވާލެވޭ  ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ  )ށ(   
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ސްޓްއަތޮޅު އިލެކްޝަން ކޮމްޕްލެއިންއާއި  ބިއުރޯސް ޓްކޮމްޕްލެއިންއިލެކްޝަން 
އިލެކްޝަންސް، އަކީބިއުރޯސް ޓްކޮމްޕްލެއިންއިލެކްޝަން  ބިއުރޯ އަދި ޤައުމީ

ނިންމުންތައް ނަމަވެސް ،ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ އެހީތެރިކަން ލިބިގެން މަސައްކަތްކުރާ
  .ނިންމުމުގެ ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކެކެވެ

     
ރިޔާސީމަސައްކަތް ހިނގާނީ  ތަކުގެބިއުރޯސްޓްކޮމްޕްލެއިްނއިލެކްޝަން )ނ(   

ދުވަސްކުރިން) ހަތެއް( 7 ގިނަވެގެން އޮންނަ ދުވަހުގެލުން ވޯޓުއިންތިޚާބުގައި 
   .ދުވަސްވަންދެނެވެ )ނުވައެއް( 9ފެށިގެން އިންތިޚާބު ނިމި 

       
އިލެކްޝަން ރަށު

  ބިއުރޯސް ޓްކޮމްޕްލެއިން
ރަށެއްގެ ރަށު ގުޅިގެން ރަށްރަށުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް އެ އިންތިޚާބާރިޔާސީ   )ހ(  .25

އެއެއް  "ބިއުރޯސް ޓްކޮމްޕްލެއިންއިލެކްޝަން  ރަށު"ބެލުމަށް ފެންވަރުގައި 
ރަށަކުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް އެ .ންވާނެއެވެކުރަރަށެއްގައި ޤާއިމު
   .އަށެވެބިއުރޯ މިހުށަހަޅަންޖެހޭނީ 

       
)ތިނެއް( 3ހިމެނޭނީ  ގައިބިއުރޯކޮމްޕްލެއިންޓްސް އިލެކްޝަން  ރަށު  )ށ(   

ން އަދި ފިރިހެންއަންހެ ން ޢައްޔަނުކުރާއެއީ ރަށްކުރިއަރުވާ ކޮމެޓީ. މެންބަރުންނެވެ
  .ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިސް މުވައްޒަފެކެވެ ،މެންބަރަކާއި

     
ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އެ އްަށބިއުރޯސްޓްކޮމްޕްލެއިްނއިލެކްޝަންރުަށ )ނ(   

ސްޓްކޮމްޕްލެއިން އިލެކްޝަން އަތޮޅުނުނިންމޭ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާނީ  އިންބިއުރޯ
  .އަށެވެބިއުރޯ

     
އަތޮޅު އިލެކްޝަން 

  ސް ބިއުރޯޓްކޮމްޕްލެއިން
އަތޮޅެއްގެ އަތޮޅު އެގުޅިގެން ރަށްރަށުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް އިންތިޚާބާރިޔާސީ )ހ(  .26

ކޮންމެ އެއް  "ބިއުރޯސް ޓްކޮމްޕްލެއިންއިލެކްޝަން  އަތޮޅު"ފެންވަރުގައި ބެލުމަށް 
ސްޓްއަތޮޅެއްގެ ރަށު ކޮމްޕްލެއިން އެ .ންވާނެއެވެކުރަ ޤާއިމް އަތޮޅެއްގައި

އަތޮޅެއްގެ ރިސޯޓްތަކުންނާއި ސިނާޢީ ބިއުރޯއިން ނުނިންމޭ މައްސަލަތަކާއި އެ
ބިއުރޯ މިޖެހޭނީ  ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅަންމަސައްކަތްކުރާ ރަށްރަށުން 

  .އަށެވެ
       
)ތިނެއް( 3ހިމެނޭނީ  ބިއުރޯގައިސް ޓްކޮމްޕްލެއިންއިލެކްޝަން  އަތޮޅު  )ށ(   

ރާޢައްޔަނުކު ންޓީކޮމި އަތޮޅު އިލެކްޝަން ކޯޑިނޭޓިންގއެއީ . މެންބަރުންނެވެ
މެންބަރަކާއި ސިވިލް ސަރވިސްގެއަންހެން ން ޢައްޔަނުކުރާ ފަރާތަކާއި އަތޮޅު ކޮމެޓީ
  .އިސް މުވައްޒަފެކެވެ

     
ސް ބިއުރޯއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިންޓްއަތޮޅު އިލެކްޝަން ކޮމްޕްލެއިން )ނ(   
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ބިއުރޯއިން ނުނިންމޭ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާނީ ޤައުމީ އިލެކްޝަން އެ
  .ސް ބިއުރޯއަށެވެޓްކޮމްޕްލެއިން

     
ލެކްޝަން އިޤައުމީ

  ބިއުރޯސް ޓްކޮމްޕްލެއިން
އަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިންބިއުރޯސް ޓްކޮމްޕްލެއިންއިލެކްޝަންއަތޮޅު )ހ(  .27

ތަކުންނާއި ސިނާޢީޓުސޯލެއާއި މާލެއަތޮޅުގެ ރިޙައްލުނުވާ މައްސަލަތަކާއި މާ
ފޮށި ބަހައްޓާފައިވާވޯޓުއަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައިމަސައްކަތްކުރާ ރަށްރަށުން 

ސްޓްކޮމްޕްލެއިންއިލެކްޝަން  ޤައުމީހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލާނީ ޤައުމުތަކުން 
  . އިންނެވެބިއުރޯ

       
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ،މެންބަރުންނާއި 3ގައި ހިމެނޭނީ ޤާނޫނީގޮތުން ޤާބިލް ބިއުރޯމި  )ށ(   

މުވައްޒަފުން ނުވަތަ ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ވަކިޕާރޓީއެއްގައި 2އިސް 
ކުރާނީ އިލެކްޝަންސް މިފަރާތްތައް ޢައްޔަނު. ފަރާތެކެވެ 2ނުހިމެނޭ 

  .ކޮމިޝަނުންނެވެ
       
. ކުރެވިފައި އޮންނާނީ މާލޭގައެވެޤާއިމު" ބިއުރޯކޮމްޕްލެއިންސް  އިލެކްޝަން ޤައުމީ"  )ނ(   
       

ރަށެއްގައި ރަށެއްގައިނަމަ، އެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޝަކުވާތައް ހުށަހަޅަންވާނީ އެ  )ހ(  .28  މައްސަލަ ހުށަހެޅުން
އެ އަތޮޅެއްގައި. ސް ބިއުރޯއަށެވެޓްކޮމްޕްލެއިން އިލެކްޝަން ރަށުދާފައިވާ އުފައް

އަތޮޅުގެ އަތޮޅު ތަކާއި ސިނާޢީ މަސައްކަތްކުރާ ރަށްރަށުން، އެހިމެނޭ ރިސޯޓު
ތަކުންނާއިސޯޓުލެއާއި މާލެއަތޮޅުގެ ރިމާ. ސް ބިއުރޯއަށެވެޓްއިލެކްޝަން ކޮމްޕްލެއިން

ބޭރުގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާފައި ރާއްޖޭންނާއި ރަށްރަށުންމަސައްކަތްކުރާ  ސިނާޢީ
  .އަށެވެ ސް ބިއުރޯޓްކޮމްޕްލެއިންއިލެކްޝަން ޤައުމީ  ހުންނަ ޤައުމުތަކުން،

     
ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން ޤުރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ޙައް  )ށ(   

އަތޮޅުއަށް ނުވަތަ ބިއުރޯސް ޓްކޮމްޕްލެއިން އިލެކްޝަން ރަށު، ބޭނުންވެއްޖެނަމަ
ސްޓްއިލެކްޝަން ކޮމްޕްލެއިން ޤައުމީއާއި  ސް ބިއުރޯްޓއިލެކްޝަން ކޮމްޕްލެއިން

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށްޝަކުވާއެއް  އެ އަށް ހުށަހެޅުމުގެ ބަދަލުގައި ސީދާބިއުރޯ
  .ޅިދާނެއެވެއިދާރާއަކަށް ހުށަހެ ނުވަތަ ޝަރުޢީ

       
ބެހޭގޮތުން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ސަބަބާއި، ބޭއްވުނުގޮތާއިންތިޚާބު ރިޔާސީ   )ނ(   

ދުވަހުގެ )ހަތެއް( 7ތަފްޞީލާއި، ހެއްކާއެކު، އިންތިޚާބު ބޭއްވި ދުވަހުން ފެށިގެން 
ފަރާތެއްގެ މި ގޮތަށް ހުށަހަޅާއިރު، އެ. ތެރޭގައި އެމައްސަލައެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ކާޑު ގެ ނަންބަރު ހިމަނަންވާނެ އަންގައިދޭދިވެހިރައްޔިތެއްކަން ނަމާއި އެޑްރެހާއި 
ޝަކުވާ ހުށަހަޅަނީ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ކަމުގައިވާނަމަ، ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ އެ. އެވެ
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އަދި މިގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބަލައި. ޕާޓީގެ ރަސްމީ ލެޓަރހެޑްގައެވެ
ދުވަހުގެ )އްދޭ( 2މައްސަލަ ނިންމިގޮތް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ހުށަހަޅާތާ 

  .ތެރޭގައި އަންގަންވާނެއެވެ

       
ބިއުރޯތަކަށް ހުށަހެޅޭ ސްޓްރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިން  )ރ(   

މިގޮތުން ޝަކުވާތައް. ޝަކުވާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދަފްތަރުކޮށް ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ
  .ދަފްތަރު ކުރުމުގައި ތިރީގައި މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ

ދާއިމީ އެޑްރެހާއި މިހާރުގެ އިޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަމާ .1
  ކާޑު ނަންބަރު އްކަން އަންގައިދޭދިވެހިރައްޔިތެއެޑްރެސް އަދި 

 ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  .2
 ތަފްޞީލު ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާގެ .3
 ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން ފިޔަވަޅެއް އަޅަންޖެހޭނަމަ، އެޅުނު ފިޔަވަޅު  .4
  ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރެވުނުގޮތް ނުވަތަ ނިންމުނުގޮތް .5

     
 ތައްޔާރު ރިޕޯޓު އިންތިޚާބާބެހޭ

  ކުރުން
30އިންތިޚާބުގެ ކަންތައް ހިނގައިދިޔަގޮތުގެ ރިޕޯޓެއް  އިންތިޚާބު ބާއްވާތާ ރިޔާސީ )ހ(  .29

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށް ޢާންމު )ތިރީސް(
  .ކުރަންވާނެއެވެ

       
ބެހޭ ކަންކަމުގައި ދުވަސް ގުނާނީ ބަންދު ބުނެފައިވާ އިންތިޚާބާ ދުގައިގަވާއި މި  )ށ(   

  .ދުވަސް ހިމަނައިގެންނެވެ
       

މިޤަވާއިދުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް 
  ދިމާވުން

ގަވާއިދުގައި ބަޔާންވެފައިނުވާ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެކަމެއްގައި ޢަމަލުކުރާނެ މި  )ހ(  .30
  .ކޮމިޝަނުންނެވެގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ އިލެކްޝަންސް 

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

  .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ
     

ވޯޓުލާންރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވަނީ  ކަމުގައި ބުނެފައި އެ"ސަރަޙައުްދވޯޓުލާ"  .31 މާނަކުރުން
ފޫޓުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެންވާ) ސަތޭކަ( 100ބަހައްޓާފައިވާ ކޮންމެ ވޯޓުފޮށްޓަކުން ފެށިގެން 

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

 
އިންތިޚާބެއްގައި ވޯޓުލުން ބާއްވާ ކޮންމެ ވަނީ، އެ އި އެކަމުގައި ބުނެފަ" ވޯޓުލާ މަރުކަޒު"

  .ކަންތައްތައް ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަނަށެވެ ވޯޓުނަގައި ވޯޓުގުނުމުގެސަރަޙައްދެއްގައި 
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ކަނޑައަޅާފައިވާކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ފާހަގަޖެހުމަށް " ވޯޓިންގ ބޫތު"
  .ތަނަށެވެ

  
ވަނަ 40ބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނުގެ އިންތިޚާބުތަކާވަނީ  ކަމުގައި ބުނެފައި އެ" ރުންއޮބްޒާވަ"

ރވް ކުރުމަށްއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިންތިޚާބު އޮބްޒާމާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 
  .ހުއްދަލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ

 
 
ހު ވޯޓުލުމުގެކަމުގައި ބުނެފައިަވނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުނަގާދުވަ" މޮނިޓަރުން"

ގުނާކަންތައްތައް ރިޕޯޓަރެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުން ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދުތަކުގައާއި ވޯޓު
މަރުކަޒުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުއްދަ ލިބިފައިވާ

  .ފަރާތްތަކަށެވެ
  
ރިޔާސީވަނީ  ކަމުގައި ބުނެފައި އެ" ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީބެހޭ ޤައުމީ  އިންތިޚާބާ"

އާއި، އިންތިޚާބުގެ އެންމެހައި ކަންކަން ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ އިތުރުން، މާލެ
ތަކާއި، މާލެއަތޮޅުގައިވާ ސިނާޢީ މަސައްކަތްކުރާ ރަށްރަށާއި،މާލެއަތޮޅުގައިވާ ރިސޯޓު

ބެހޭ އެންމެހަިއ ކަންކަމާގުޅޭ ގޮތުން ދުވަހުންދުވަހަށް ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ވޯޓުނެގުމާ
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަނުކުރާކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަށް 

  .ކަށެވެކޮމިޓީއަ
  
ވަނީ ކަމުގިައ ބުނެފައި އެ" ކޮމިޓީކޯޑިނޭޓިންގ ބެހޭ އަތޮޅު  އިންތިޚާބާ"

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ނަގާ ޢާންމު ސިއްރު ވޯޓުގެ ކަންތައްތައް
ޝަންސް ކޮމިޝަނުން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތީން އަތޮޅުގައި ރާވައި ހިންގާ ބަލަހައްޓާއިލެކް

  .ފަރާތަށެވެ
 
އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ރަށްރަށުގައިއަކީ " ސް ބިއުރޯޓްއައިލެންޑް އިލެކްޝަން ކޮމްޕްލެއިން"

ންއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނު ރަށެއްގެ ރަށު ފެންވަރުގައި ބެލުމަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް އެ
  .ކޮށްފައިވާ ބިއުރޯއެކެވެޢައްޔަނު

 
އައިލެންޑްއިންތިޚާބާ ގުޅިގެން އަކީ " ސް ބިއުރޯޓްނޭޝަނަލް އިލެކްޝަން ކޮމްޕްލެއިން"

ސް ބިއުރޯއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އެރަށަކުންޓްއިލެކްޝަން ކޮމްޕްލެއިން
މަސައްކަތްކުރާ ރަށްރަށުން ނާޢީއާއި މާލެއަތޮޅުގެ ސި ޙައްލުނުކުރެވޭ ކަންތައްތަކާއި މާލެ

  .ކޮށްފައިވާ ބިއުރޯއެކެވެހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަނު
  
ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަންވަނީ  ކަމުގައި ބުނެފައި އެ "ކާކުކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުން"

އިން ދޫކޮށްފައިވާ އުޅަނދުފަހަރުއަންގައިދޭ ކާޑާއި ދިވެހި ޕާސްޕޯޓާ އަދި ދިވެހިރާއްޖެ
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ލިޔުމެއްގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިނުވާ ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ކާޑުގެ ތެރެއިން އެ
  .ލިޔުންތަކަށެވެ

  
ބެލެހެއްޓުމާ ގުޅޭގޮތުން އިހިންގަކަމުގައި ބުނެފައިވަނީ، ސިޔާސީ ޕާޓީތައް " ސިޔާސީ ޕާޓީ"

ރީދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރާ ޤާނޫނާ ނުވަތަ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ރަޖިސްޓަ
  .ކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށެވެ

  
ކަމުގައި ބުނެފައިވަނީ،" ތިބޭ މީހުން ވޯޓު ނެގުމާބެހޭ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަން"

ބެހޭ އެންމެހައިވޯޓުގުނުމާމަރުކަޒުތަކުގައި ވޯޓުނެގުމާއި،  އިންތިޚާބުތަކުގައި ވޯޓުލާ
ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ތިބޭ އިލެކަްޝންސް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ނުވަތަ އެކަމަށް އެ

  .ކޮށްފައިތިބޭ މީހުންނަށެވެކޮމިޝަނުން ޢައްޔަނު
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