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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ
 ދިވެހިރާއްޖެ. ،މާލެ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރާ ކައުންސިލަށް މެންބަރުން 
 އުޞޫލު އިންތިޚާބުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ 

]ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުްނނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތަްއ  2010/8ޤާނޫނު ަނންބަރު  ،މިއީ )ހ( .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 
 ވަނަ މާއްދާގެ  4ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫުނ[ ގެ 

ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރާ )ހ( ގެ ަދށުން އުފައްަދންޖެހޭ ]ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުްނނަ މީހުްނގެ 
ކައުންސިލް[ އަށް އިްނތިޚާބުުކރާ މެންބަރުން، އިންތިޚާބުކުުރމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް 

ނޑައެޅުމުގެ ގޮތުން އެ ޤާނޫނުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ  5ގެންދިއުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮްތތައް ކަ
 )ށ( ގެ ދަށުން އެކުލަވާާލފައިވާ އުޞޫލެކެވެ.

ނީ ]ނުކުެޅދުންތެރިކަން ހުްނނަ މީހުންެގ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރާ  މި އުޞޫލަށް ކިޔަ )ށ(  
 ކައުންސިލަށް މެންބަރުން އިންތިާޚބުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު[ އެވެ.

އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން 
 އިންތިޒާމްކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން 

އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން އިންތިާޒމްކޮށް ބަލަހައްޓާީނ، ނުކުޅެދުްނތެރިކަން ހުންނަ މީހުންެގ  )ހ( .2
ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރާ ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ ޒިންމާ އެއިރަކު އޮންަނ 

 މިނިސްޓްރީންނެވެ. 

ީނ އެހީތެރިކަްނ އިންތިޚާބު ކުރިއަށް ގެްނދިއުމަްށޓަކައި، އިލެކްޝަންސް ކޮމިަޝނުގެ ފަން )ށ(  
ހޯދަންޖެހިއްޖެނަމަ، އެކަންކަްނ ކުރިއަށްގެންދާނީ މި މާއްާދގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ 

 މިނިސްޓްރީންނެވެ. 

އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް ިއޢުާލނުކުރުމުގެ ކުރިން، އިންތިާޚބު ބޭއްވުމަްށޓަކައި ކޮށް  )ނ(  
 ޒިންމާއެކެވެ.ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަން ނިންމުމަީކ މިނިސްޓްރީގެ 

މެްނބަރުންެގ އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮިމޓީއެއް  3އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްެގންދިއުމަށްޓަކައި  )ރ(  
އިންތިޚާބު އިޢުލާނުކުރުމުގެ ކުރިން، މިނިސްޓްރީން އުަފއްދަންވާނެއެވެ. ކޮމިޓީެގ 

 މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ިތބޭނީ ައންނަނިވި މެްނބަރުންނެވެ.

 .މިނިސްޓްރީގެ ސިޔާސީ މަޤާމެއްގައި ހުންނަވާ މުވައްޒަފެއް .1   

މިނިސްޓްރީގެ ޕާރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ނުވަތަ ޕާރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ  .2   
ނޑައަޅުއްވާ ފަރާތެއް  .ކަ
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ނޑައަޅުއްވާ، އިތުރު މުވައްޒަފެއް. .3     މިނިސްޓަރު ކަ

މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް 
 ހުޅުވާލުން ފުރުޞަތު 

ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ ތެރޭން އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ މެންބަުރން އިންތިޚާބުކުރުމަށްޓަކައި،  )ހ( .3
ދުވަސްކުރިން  45އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު، އިންތިޚާބު އޮްނނަ ތާީރޚުގެ 

 ހުޅުވާލަންވާނެއެވެ.

ކުރިަމތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާނީ، ޚަބަރުފަތުރާ ވަޞީލަތްތަްއ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް  )ށ(  
 ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްގެންނެވެ.  ،މެދުވެރިކޮށްގެންނާއި

ނޫހެއްގައި އިޢުލާނު  2އިންތިޚާބު އިޢުލާނުކުރާއިރު ޓީވީ ރޭޑިއޯގެ އިތުރަށް މަދުވެގެން  )ނ(  
 ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމަށް ކުރާ އިޢުލާނުގައި އަންނަނިވި  )ރ(  
 .މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނިފައި އޮްނަނންޖެހޭނެއެވެ

 އިންތިޚާބުކުރެވޭ މަޤާމު ނުވަތަ ާދއިރާގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު. .1   

 ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޝަރުޠުތައް. .2   

 ވާދަކުރުމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚް.އިންތިޚާބުގައި  .3   

 އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ހުށަަހޅަންވީގޮތާއި، ހުށަހަޅަންީވތަން. .4   

ކައުންސިލުގެ އިންތިޚާބުގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަްށ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުްނ  )ހ( .4 މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުން 
 ޝަރުޠު ހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށްވެސް އޮންނާނެއެވެ.  ،ކުރިމަތިލުމުގެ ޙައްޤުމެންބަރުކަމަށް 

އެކިއެކި ދާއިރާތަކުން ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލާފައިވާއިރު ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުޠުތައް  )ށ(  
 ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ، މެްނބަރުކަމަްށ އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުން ބާޠިލުވާނެއެވެ. 

އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ހުށަހަޅާނީ، ިއންތިޚާބުގެ އިުޢލާނުގައިވާ ގޮތުގެމަިތން،  )ނ(  
ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަށެވެ.  އިޢުލާނުގައި ކަ

ކެންޑިޑޭޓުންގެ 
ނަންތަރުތީބުކުރުމާއި، 

 ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު ދިނުން 

މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުަމށް ހުަށހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިްނ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާްތތައް  )ހ( .5
ނޑައަޅާނީ އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމިީޓންނެވެ.   ކަ

ގަޑިިއރުތެރޭ ޝަރުޠު ހަމަާވ  48މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާތާ  )ށ(  
ތަރުީތުބކުރުމަށް، ގުރުއަތުލުން ބާއްވަްނވާނެއެވެ. ގުރުއަތުލުމުގައި ފަރާތްތަކުގެ ނަްނތައް 

ބައިވެރިވާންވާނީ ކެންޑިޑޭޓް ުނަވތަ ކެންޑިޑޭޓް ޢައްޔަންކުރާ ފަާރތެކެވެ. ކެންޑިޑޭޓް ފިޔަވައި 
ގަޑިއިރު  3އެހެން ފަރާތެއް ގުރުއަތުގައި ަބއިވެރިވާނަމަ، ގުރުއަތުލުން އޮްނނަ ވަގުތުގެ 

 ލިޔުމުން އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ައންގަންވާނެއެެވ.ކުރިން އެކަން 

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުީތބުކުރުމަށް ބާއްވާ ގުރުއަތުލުްނ ބޭއްވުމަށް، ގުރުއަތުލުްނ  )ނ(  
 ގަޑިއިރު ކުރިން ރަސްމީކޮށް އަންގަން ވާނެއެވެ.  24އޮންނަ ވަގުތުގެ 
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ގުރުއަތުލުމުގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކަްށ ގުރުއަތުލުން ކުރިއަށްގެންދާއިރު،  )ރ(  
 ފަސޭހައިން އެތަނެއްގައި ތިބެވޭެނ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.

 ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުީތުބކުރާނީ ގުރުއަތުން ނެގޭ ނަންބަުރތަކުގެ ތަރުތީބުްނނެވެ. )ބ(  

ކެމްޕެއިންކުރުމުގެ 
ވޯޓުލުން ފުރުޞަތުދިނުމާއި 

 ބޭއްވުން 

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުީތބުކޮށް ނިމުމުން، ވޯޓުުލން އޮންނަ ދުވަހުގެ ކުރީދުވަހުގެ  )ހ( .6
ނިޔަލަށް ކެންޑިޑޭޓުން ކެމްޕެއިްނކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ. އަދި ކެމްޕެއިންކުރުމަށް 

ލިޔުމުން ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ފުރުޞަތު ދޭއިރު، ކެމްޕެއިްނކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީގޮތް 
އަންގަންވާނެއެވެ. ކެމްޕެއިންކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީގޮތް އެކުލަވާލާނީ އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން 

 ކުރިއަށް ގެންދާ ކޮމިޓީންނެވެ.

ގަޑިއިރުތެރޭ އިންތިޚާބު އޮންނާނެ ތަނާއި،  48ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން ތަރުތީބުކޮްށ ނިމޭތާ  )ށ(  
ތިޚާބު ކުރިއަްށދާނެ ވަގުތާއި، ެކންޑިޑޭޓުންގެ ަނން ތަރުތީބުކުރެވިފައިވާޮގތް ދުވަސް އަދި އިން

 އެނގޭނެގޮތަްށ، ޢާއްމުކޮށް އަންާގ އިޢުލާނުކުރަންވާނެއެވެ. 

ނޫހެއްގައި އިޢުލާުނ  2އިޢުލާނުކުރާއިރު ޓީވީ ރޭޑިއޯގެ އިތުރަށް މަދުވެގެން  )ނ(  
 ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި އިޢުލާނު ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ. 

 ކުރަންވާނެއެވެ.އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށް އަްނަނނިވި ޙާލަތުގައި ރަޖިސްޓަރީ  )ހ( .7 ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން 

އިންތިޚާބަކީ ކައުންސިލުގައި އެން.ޖީ.އޯ.އެއް ތަމްސީލުކުރުމަށް ބާއްވާ  .1   
އިންތިޚާބެއްނަމަ، ޯވޓުލާން ބޭުނންވާ ހުރިހާ މަދަނީ ޖަްމޢިއްޔާއަކުން އިންތިޚާބުެގ 
، ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދާ މުއައްސަސާއަކަށް، އެ ފަރާތްތަކުގެ މެންޑޭޓް ހުށައަޅައި

އިންތިޚާބާއި ބެޭހ ކޮމެޓީްނ އެ މެންޑޭޓް ބެލުަމށްފަހު، އެ ޖަމްިޢއްޔާއަކަށް ވޯޓުގައި 
 ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުން؛

އަތޮޅުތެރޭގައި ދިރިއުޅޭފަރާތްތަކުން އެފަރާތްތައް ދިރިއުޅެމުންދާ ރަށެއްގައި ވޯޓުލާން  .2   
މުއައްސަސާއިން އިންތިޒާމްކުރާ ބޭނުންވާނަަމ، އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދާ 

 ގޮތެއްގެމަތިން، ވޯުޓލާ ފަރާތްތަްއ ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންުކރާ ދެ ޙާލަތުގައި ވެސް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް،  )ށ(  
އެކަށީގެންވާ، ފަސޭހަ ިއންތިޒާެމއް އިންތިޚާބުގެ ކަންކަްނ ކުރިއަށްގެންދާ މުއައްސަސާއަކުން 

ވަނަ  6ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ. އަދި އެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެހިފައިވާގޮްތ މި އުޞޫލުގެ 
 ދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ އިޢުލާނުގައި ހިމަނަންާވނެއެވެ. މާއް

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތުގައި އެ އެން.ޖީ.އޯ.އެއް ރަޖިސްޓަރީ  1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  )ނ(  
ކުރާއިރު، އެ އެން.ޖީ.އޯ. އަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާުޒގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ، 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންަނ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރަން މަސައްކަތްކުރުން އަދި 
 އެފަރާތުގެ މެންޑޭޓުގައިވާ އެން.ޖީ.އޯ. އަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

ޯވޓުލާ މި އުޞޫލުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުެގމަތިން ވޯޓުގެ ކަންަކން ކުރިއަްށގެންދިއުމަށްޓަކައި،  )ހ( .8 ވޯޓުލާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރު 
 ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާާލ ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ.
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ދަފްތަރު އެކުލަާވލާ ެބލެހެއްޓުމަކީ މިނިސްޓްރީެގ  )ށ(  
 ޒިންމާއެކެވެ.

 ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕްކުރާނީ، ވޯޓުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދާ މުއައްސަސާއަކުން، ނުވަތަ  )ހ( .9 ވޯޓު ކަރުދާސް 
 އެ މުއައްސަސާއަކުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުންނެވެ.

ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ކެންޑިޑޭޓުްނގެ ނަންތަްއ ކެންޑިޑޭޓު ނަްނަބރު ތަރުތީބުްނ ހިމެނިފަިއ  )ށ(  
 ިދމާލުގައި ފާހަގަޖަހާނެ ގޮޅިއެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި ނަމާއި 

ވޯޓު ކަރުދާހުގެ މޫނުމަތީގައި ިމ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރަްށ  )ނ(  
އިންތިޚާބުގެ ނަމާއި، އިންތިޚާުބ ބާއްވާ މުއައްސަސާގެ ނަމާއި، ދައުލަތުގެ ނިާޝްނ 

 އޮންނަންވާނެއެވެ 

ނޑު  )ރ(   ވޯޓުކަރުދާހުގެ ނުފުށުގައި )ފަހަުތގައި( ވޯޓުލުން ކުރިއަށްގެންދާ މުއައްސަސާއެއްގެ ތައްގަ
 )ސްޓޭމްޕް(، ކޮންމެ ކަރުދާހެއްގައިވެސް ވަކިވަކިން ޖަހާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ގެންދަންާވނީ ދެފުށް ފެންނަޮގތަށް، ކެންޑިޑޭުޓން ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓުންެގ  )ހ( .10 ވޯޓުލުން 
އޮބްޒާވަރުންނަށް ވޯޓުލާ މަރުކަުޒގައި ތިބެވޭނެ އިންތިޒާމެއްގެ ދަުށންނެވެ. މި ގޮތަށް ިތބޭއިރު 

ންނަ އެ ތިބޭ ބަޔަކަށް ވޯުޓ ކަރުދާހުގައި ފާހަގަޖެހުމަށް ޚާއްޞަުކރެވިފައިވާ ޕޯސްޓް ހު
ސަރަހައްދާއި ކައިރިވެވިގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި ވޯޓުފޮށްޓާވެސް ކައިރިވެވިގެން ނުވާނެއެވެ. 

ގަޑިއިރުކުރިން އިންތިޚާބުގެ  1އެގޮތުން އޮބްޒާވަރުން ިތބެންޖެޭހނެ ތަން ވޯޓުާލން ފެށުމުގެ 
ނޑައަޅަންވާނެއެވެ.   ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދާ ކޮމިީޓން ކަ

އި ލާ ވޯޓަކީ ސިއްރު ވޯޓެކެވެ. އެހެންކަމުން ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމުގެ ޙައްޤު އިންތިޚާބުގަ )ށ(  
ހުރިހާ ފަރާތަކަށްވެސް ލިބިގެންެވއެވެ. އަދި އެ ޙައްޤަށް އުނިކަމެއް އަންނާނެފަދަ އެއްވެސް 

 ކަމެއް އެހެން ފަރާތަކުން ކޮށްގެްނ ނުވާނެއެވެ.

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ެމނުީވ ވޯޓުކަރުދާހުގައި ފާހަގަ ޖަަހްނވާނީ، ވޯޓުލުމުެގ ޙައްޤު  )ނ(  
 ލިބިފައިވާ ފަރާތުން އަމިއްލައަށެެވ. 

 ނަންތައް  ވޯޓުކަރުާދހުގައިވާ އެމީހަކަށް ސަބަބުން ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ހުރި .1   
 މީހުްނ؛ ނުފެންނަ

ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން އަމިއްލަ ައތުން ވޯޓުަކރުދާހުގައި ފާހަަގ ހުރި  .2   
 ޖެހުމަށް ޢުޛުރުވެރިވާމީހުން؛

ގައެވެ. ޖަހަންވާނީ އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ގޮޅީ، ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ފާހަގަ ޖެހޭނީ )ރ(  
  ފާހަގައެވެ.  ހެޔޮ/ރަނގަޅު 

 ވޯޓުލާނީ ވޯޓުލުަމށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ފޮށްޓަށް ވޯޓު ކަރުދާސް ވައްޓާލައިގެންނެވެ.  )ބ(  
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ވޯޓުލާން އަންނައިރު ދިެވހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ގެންނަންވާނެއެވެ. ނުވަަތ   )ޅ(  
 ނީ އެމީހެއްގެ ފޮޓޯ ޖަހާފައިވާ، ަސރުކާރުގެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ގެންނަންވާނެއެވެ. ވޯޓު ލެވޭ 

 އެ ލިޔުން ޗެކުކުރުމަށް ފަހުއެވެ.

އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން އިުޢލާންުކރާއިރު ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާނެ ަވގުތު ޢާއްމުކުރަންވާނެއެވެ.  )ކ(  
ވަގުތު ހަމަވާއިރު ވޯޓުލުމަށް ޙާޟިރުވެ ބަޔަކު ތިބިނަމަ އެބަޔަކު ވޯޓްލާ ނިމެންދެްނ 

އެހެންނަމަވެސް ވޯޓުލާން ކަނޑައަޅާ ވަގުތު ހަމަވާއިރު ވޯޓުލުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެެއވެ. 
 ކިއުގައި ޖެހިފައިނުވާ ބަޔަކަށް ފުރުޞަތު ނުލިބޭނެއެވެ.

 ވޯޓު ބާޠިލުވާނީ ައންނަނިވި ސަަބބުތަކުންކުރެ ސަބަބެއް މެދުވެރިެވގެންނެވެ. .11 ވޯޓު ބާޠިލުވާގޮތް 

 އެއް ފާހަގައަށްވުރެ ފާހަގަ އިތުރުވުން؛ )ހ(  

 އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ނަމާދިމާގައި ފާހަގަ ޖަހާފައިނުވުން؛ )ށ(  

ނޑައަޅާފައިވާ ކަރުދާސް ނޫން އެހެން ކަރުދާހެއްގައި  )ނ(   އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ކަ
 ވޯޓުލާފައިވުން؛

 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތާއި ޚިލާފަށް ވޯޓުލުން؛ 9މި އުޞޫލުގެ  )ރ(  

ވޯޓުލުމާއި ވޯޓުގުނުން 
 އޮބްޒާވްކުރުން 

ނޑައަޅާފަރާތަކަށް،  )ހ( .12 ވޯޓުލާތަނުގައާއި، ވޯޓުގުާނތަނުަގއި ކެންޑިޑޭޓަށް ނުވަތަ ކެންިޑޑޭޓް ކަ
ނޑައަޅާގޮތެއްގެ މަތިން އިންތިޚާބު އޮބްާޒވްކުރުމަށް ހުރެވޭނެއެވެ.  އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމިީޓން ކަ

ނޑައަޅާނަމަ، ވޯޓުާލން ފެށުމުެގ  )ށ(    ކެންޑިޑޭޓް ފިޔަވައި އެހެންފަރާެތއް އޮބްޒާވް ކުރުމަށް ކަ
ގަޑިއިރު ކުރިން އެފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދާ  24

 މުއައްސަސާއަކަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.

އެފަދަ ތަނެއްގެ ފަރާތުްނ ، ސަޚްޞުންގެ އިންތިޚާބެއްނަމަފަރުދުން ނޫން އެހެނިެހން ޤާޫނނީ  )ނ(  
ނޑައަޅާމީހެއްގެ މަޢުލޫމާތު ވޯޓުާލންފެުށމުގެ  ގަޑިއިރު ކުރިން  24އޮބްޒާވަރެއްގެ ގޮތުގައި ކަ

 އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދާ މުއައްސަސާއަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.

ނޑައަޅާ ފަރާތްތަކަށް އެތަނުގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި  )ރ(   އޮބްޒާވަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުރުމަށް ކަ
 ތިބެވޭނީ ވޯޓުގެ ކަންަކން އިންތިާޒމްކުރާ ފަރާތަކުން ދޫކުރާ ކާޑު ޖަހައިގެންނެވެ.

މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އޮބްޒާވްކުރުމުގެ ، ވޯޓުލާ ވަގުތާއި ވޯޓު ގުނާިއރު )ބ(  
 ށް އެފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ. ައދި މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކުްނ ފުރުޞަތަށްއެދޭ މީޑިއާތަކަ

އެ ފަރާތްތައް ވަކިވާނެހެން މީޑިއާ ފާސް ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ. އޮބްޒާވްކުރުމުގެ 
ގަޑިއިރުެތރޭ އިންތިޚާބުގެ ކަންކަްނ ކުރިއަށްގެންދާ މުއައްސަސާއަށް  24ފުރުޞަތައްއެދި 

 ލިޔުމުން ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.

ވޯޓުލާ ވަގުތުގައާއި، ވޯޓުުގނާއިރު، އޮބްޒާވަރުންނަށް ޫދކޮށްފައިވާ ކާޑު ނުޖަހާ  )ޅ(  
 ނުހުރެވޭނެއެވެ.
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ވޯޓު ގުނުމާއި ނަތީޖާ 
 އިޢުލާންކުރުން 

ނޑައެޅުނު މަރުކަޒުގައެވެ. އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ  )ހ( .13 ވޯޓު ގުނަންވާީނ، ވޯޓުލުަމްށ ކަ
 ކަން އޮބްޒާވަރުންނަށް ވޯޓު ގުނަންފެށުމުގެ އެހެންތަނެއްގައި ވޯޓު ގުނަންެޖހޭނަމަ، އެ

ގަޑިއިރު ކުރިން އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި ވޯޓުފޮށި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދެވޭީނ  1
 އޮބްޒާވަރުންގެ ހާޒިރުގައެވެ.

 ގަޑިއިރުތެރޭ ވޯޓުގުނުމަށްފަހު ަނތީޖާ އިޢުލާންުކރަންވާނެއެވެ.  3ވޯޓުލާ ނިމޭތާ  )ށ(  

ނޫހެއްގައި  2ވޯޓުގުނާ ނިންމުަމށްފަހު ަނތީާޖ ޓީވީ ރޭޑިއޯ އަދި ދުވަހު ނޫސްތަކުން  )ނ(  
 މަދުވެގެން ޢާއްމުކަރަންވާނެއެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

ދިމާވާ މައްސަލަތައް 
 ޙައްލުކުރުން 

މަ އެކަމެއް ޙައްލުކުރާނީ، އިންތިޚާބާއި އިންތިޚާބާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަ .14
 ބެހޭ ކޮމިޓީގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެްނދާ މުއައްސަސާއިންނެވެ.

 މި ޤާނޫނުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާ ހިނދަުކ؛ .15 މާނަކުރުން 

]މިނިސްޓްރީ[ ކަމުގައި ބުނެަފއި އެވަނީ، ނުކުޅެދުންތެރިކަްނ ހުންނަ މީހުންނާެބހޭ އެންމެަހއި 
ނޑައެޅުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން އެ މަސްއޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާއަށެވެ.   ސިޔާސަތުތައް ކަ

ގެ ަދށުން  2010/8]އިންތިޚާބާެބހޭ ކޮމިޓީ[ ކަމުަގއި ބުނެފައި އެވަނީ، ާޤނޫުނ ނަންބަރު 
އެކުލަވާލަންޖެހޭ ކައުންސިލުގައި ހިމެނޭ އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރުްނގެ އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް 

 ގެންދިއުމަށްޓަކައި، މިނިސްޓްރީްނ އުފައްދާ ކޮމެޓީއަށެވެ.

 
 

________________________ 



ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންްތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

  އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް - ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު 12:30 ން 1:00 އަށް، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހުކުރު ދުވަސް -  ހެނދުނު 11:00 ން 11:30 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހޮނިހިރު ދުވަސް - ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް  

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު 7:00 ން 7:45 ައށް
. . .your fr iend on air.


