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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް 

 ، މާލެ

 ދިވެހިރާއްޖެ.

ކުރުމުގައި  ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރާ ކައުންސިލަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު 

(ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންެގ  2010/8ންބަރު ޤާނޫނު ނަ ،މިއީ (ހ) .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

  ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ 

 ،ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އުފައްދަންޖެހޭ  4ޤާނޫނު) ގެ 

، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުްނނަ މީހުްނގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރާ ކައުންސިލަށް

) ަވނަ ނަްނބަރުްނ ފެށިގެްނ 3ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( 5ގެ އެ ޤާނޫނު

) ވަނަ ަނންބަރުގެ ިނޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާިއރާތަކުްނ 7(

ކުރުމުގެ ކަންކަްނ ކުރިޔަށް  އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރުން ިއންތިޚާބު

އެ ޤާނޫނުެގ  ،ގެންދިއުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮްތތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ގޮތުން

ވަނަ މާއްދާގެ  33މާއްދާގެ (ށ) އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ ޤާނޫނުގެ  ވަނަ 5

 ގަވާއިދެކެވެ.  ލައިފައިވާލިބިގެން ެއކުލަވައި (ހ) ގެ ދަށުން ބާރު

"ނުކުެޅދުންތެރިކަން ހުްނނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް  ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔަނީ (ށ)  

ގައި ޢަަމލުކުރާނެ ކުރުމު ޙިމާޔަތްކުރާ ކައުންސިލަށް މެންަބރުން އިންތިޚާބު

 ގޮތުގެ ގަވާއިދު" އެވެ.

ކުުރާމއި  އިންިތޚާުބގެ ކަންކަން އިްނތިޒާމު

 ބެލެހެއްޓުން 

އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން އިންތިާޒމުކޮށް ބަލަހައްާޓނީ، ނުކުޅެދުްނތެރިކަްނ  (ހ) .2

ހުންނަ މީުހންގެ ޙައްޤުތަްއ ޙިމާޔަތްކުރާ ކައުންސިލް ހިންގުމާބެޭހ 

 ކުރުމުގެ ޒިންމާ އޮންނަ މިނިސްޓްރީންނެވެ.  މަސައްކަތްއެންމެހައި އިދާރީ 

     އިްނތިޚާބާބެހޭ  ،ޓަކައިގެންދިއުމަށް  އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް  (ށ)  

އިންތިޚާބު އިޢުާލުނ ކުރުމުގެ  ،ެމންބަރުންގެ ޮކމެޓީއެއް(ތިނެއް)  3

ގެ ގޮތުގަިއ ކުރިން، މިނިސްޓްރީން އުފައްދަންވާނެއެވެ. ކޮމެޓީގެ މެންބަރުން
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 ތިބޭނީ އަންަނނިވި ފަރާތްތަކެވެ.

  ؛މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއް )1(   

މިނިސްޓްރީގެ ކޮލިޓީ އެޝުއަރެންސް އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް އޮފް  )2(   

  ؛ސްޓޭޓް ކެއަރ އިންސްޓިޓިއުޝަންސް ޑިވިޜަނުގެ އިސްވެރިއެއް

 އްޒަފެއް.މިނިސްޓްރީގެ އިދާރީ ހިންގުމުގެ އިސް މުވަ )3(   

މެންަބރުކަމަށް ކުިރމަތިލުަމށް ފުރުޞަތު 

 ހުޅުަވއިލުން 

ކުރުމަށް ބޭނުންާވ  ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ ެތރެއިން އިންތިޚާބު (ހ) .3

   މެންބަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިްނތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ މީހުންނަށް 

ންތިޚާބުގަިއ އި ،އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިއްޖެކަން އާންމުކޮށް އަންގައި

(ދިހައެއް)  10ވާދަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު، އިްނިތޚާބު އޮންނަ ތާރީޚުގެ 

  ދުވަހުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީން އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލާނީ، ޚަބަރުފަތުާރ  (ށ)  

ގައި ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށާއި، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

 ޝާއިޢުކޮށްގެންނެވެ. 

(ދޭއް)  2ޓީވީއާއި ރޭޑިއޯއާއި، މަދުވެގެން  ،އިންތިޚާބު އިޢުލާނު ކުރާއިރު (ނ)  

 ނޫހެއްގައި އިޢުލާނު ޝާއިޢު ކުރަންވާނެއެވެ.

 ،އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުުރޞަތު ހުޅުވައިލުމަށް ކުރާ އިޢުލާނުގައި (ރ)  

 ަނއިފައި އޮންނަންޖެހޭނެއެވެ.އަންނަނިވި މަޢުލޫމާުތތައް ހިމަ

އިންތިޚާބުކުރެވޭ ދާއިރާގެ ފުރިަހމަ  ،އެއީ ކޮން އިންތިޚާބެއްކަމާއި )1(   

 ؛މަޢުލޫމާތު

 ؛ޑިޑޭޓުންގެ ޝަރުޠުތައްކެން )2(   

ޑިޑޭޓުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތާިއ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ ކެން )3(   

  ؛ތަކެތީގެ ތަފުސީލު

ޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚާއި އިންތި )4(   

 ވަގުތު؛  

 ،އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅަންވީ ގޮތާއި  )5(   

 ؛އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅަންވީ ތަން 
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 ،އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ ީމހުްނ ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަުޢލޫމާތުތަކާއި  )6(   

 ؛ންޖެހޭ ަތނާއި ތާީރޚާއި ވަގުތުތަކެތި ހުށަހަޅަ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީުހންގެ ތެރެއިން އެ މީހުން އިންތިޚާބުކުރާ  (ހ) .4 މެންަބރުކަމަށް ކުިރމަތިލުުމގެ ަޝރުޠުަތއް 

ތިރީގަިއ ، މެންބަރުގެ ގޮތުގައި ކުރިމަތިާލ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޝަރުޠުތައް

 ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.

 ؛ހި ރައްޔިތަކަށް ވުންދިވެ )1(   

 ؛(އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ވުން 18އުމުރުން  )2(   

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންަނ މީހުންގެ ދަފުތަރުގައި  )3(   

 ؛ދަފުތަރުކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގަިއ ވުން

 ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުްނނަ މީުހންގެ ޙައްޤުތަކަށް ވަކާލާތުޮކށް  )4(   

 ކަމުގައި ވުން. ކުރަމުންދާ ފަރާތެއް މަސައްކަތް

ނުވަަތ  ންގެ ތެރެއިން ކަން ހުންނަ މީުހންގެ ބެލެނިވެރީނުކުޅެދުންތެރި (ށ)  

ންގެ ތެރެއިން އެ ީމހުން އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރުެގ ގޮތުގައި ބަލަދުވެރީ

ތިރީގައި ބަާޔންކޮށްފަިއ ، ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޝަރުޠުތައް

 ނީއެވެ.މިވަ

 ؛ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ވުން )1(   

 ؛(އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ވުން 18އުމުރުން  )2(   

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންަނ މީހުންގެ ދަފުތަރުގައި  )3(   

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުްނނަ މީެހއްގެ ބެލެނިވެރިއެއްގެ ގޮތުގަިއ 

 ކަމުަގއި ވުން؛ ދަފުތަރުކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުްނނަ މީުހންގެ ޙައްޤުތަކަށް ވަކާލާތުޮކްށ  )4(   

 ކަމުގައި ވުން. ކުރަމުންދާ ފަރާތެއް މަސައްކަތް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންަނ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރާ  (ނ)  

ޔާތަކުން ނުވަތަ އެަފަދ މީހުންނަްށ ޚިދުމަތްދޭ ޖަމްިޢއް ތަކުންޖަމްޢިއްޔާ

، އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރުގެ ގޮތުަގއި ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޝަރުޠުތައް

 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެެވ. 
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ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު )1(   

އެންޕަވަރމަންޓުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާއެއް 

 ؛ކަމުގައިވުން

ތަމްސީލުކުރާ ޖަމްޢިއްޔާއަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުްނނަ  )2(   

(ތިނެއް) އަހަރުދުވަހު  3ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ވޭތުެވދިޔަ 

 ؛ޢަމަލީގޮތުން މަސައްކަތްކޮށްފައިާވ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ކަމުގައި ވުން

ޖަމްޢިއްޔާ ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތަކީ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން  )3(   

       ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އިން ފެިށގެން މަތީގެ ސަނަދެްއ  7ލެވެލް 

މި ދާިއރާގެ މަސައްކަތުގައި މަދުވެގެން  ،ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު

 ފަރާތެއް ރުދުވަހުެގ ތަޖުރިބާ ލިިބފައިވާ(ތިނެއް) އަހަ 3

 .ކަމުގައި ވުން

ރީންގެ ތެރެއިން އެ މީހުން ނަފްސާނީ ބަލިތަކާެބހޭ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެ (ރ)  

، އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރުގެ ގޮތުަގއި ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޝަރުޠުތައް

 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެެވ.

 ؛ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ވުން )1(   

މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ  )2(   

އިން ފެށިެގން މަތީެގ  7ގެ ލެެވލް ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު

ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު، މި ދާއިރާގެ މަސައްކަތުގައި 

 ؛(ތިނެއް) އަހަރުދުަވހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިުވން 3މަދުވެގެން 

މޯލްޑިވްސް އެލައިޑް ހެލްތް ކައުންސިލުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައި  )3(   

 ވުން.

މީހުްނ  ސައްކަތްކުރާ ޑޮކްޓަރުންގެ ތެރެއިން އެ ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަ  (ބ)  

، ގެ ޝަރުޠުތައްންޑިޑޭޓުއިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރުގެ ގޮތުަގއި ކުރިމަތިލާ ކެން

 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެެވ.

 ؛ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ވުން )1(   
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(ިތނެއް)  3މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް ކައުންސިލް ގަބޫލުކުރާ  )2(   

ށްވުރެ ކުރު ނޫން އެމް.ޑީ/އެމް.އެސް ނުވަތަ އެއާ އަހަރަ

އެއްފެންވަރުގެ ޑިގްރީއެއް މެޑިކަލް ސްޕެޝަލްޓީއަކުން 

މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް ކައުންސިލް ގަބޫލުކުރާ  ،ހާސިލުކުރުމަށްފަހު

(ދޭއް) އަހަރަށްވުރެ ކުރުނޫން ފެލޯޝިޕް ޕްރޮގްރާމެއް މެޑިކަލް  2

މޯލްޑިވްސް ، ފައިވުމާއެކުސްޕެޝަލްޓީއަކުން ހާސިލުކޮށް -ސަބް

މެޑިކަލް ކައުންސިލުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށް ޕްރެކްޓިސް ކުރުމުގެ 

 ؛ވުން ހުއްދަ ލިބިފައި

މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލުގަިއ  )3(   

 ވުން. ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައި

ިއ (ރ) އާއި، (ބ) ގަ، (ނ) އާއި، (ށ) ާއއި، މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ޅ)  

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތަކުެގ އިތުރުން

 ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާންޖެހޭނެެއވެ. 

 ،ނުވަތަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހަކަށް  ،ކުޑަކުއްޖަކަށް )1(   

ނުވަތަ އުމުރުން ދުވަސްީވ މީހަކަށް ނުވަަތ ޚާއްޞަ 

ންވާ ފަރާތަކަށް ޖިންސީ ރައްކައުތެރިކަމާއި އެހީތެރިކަން ބޭނު

ނުވަތަ ނަފްސާނީ  ،ނުވަތަ ޖިސްމާނީ އަނިޔާއެއް ،އަނިޔާއެއް

އަނިޔާއެއް ކުރިކަން ނުވަތަ އިހުމާލުވެފައިވާ ނުވަަތ އެފަަދ 

ކަމެއްގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ނުަވތަ ކުރަން އުޅެފައިވާ ކަމުގެ 

ކަމާ  ،ތުހުމަތެއް ކުރެވިފައިވާ ކަމުެގ އެއްވެސް ރިކޯޑެއް

 ންހުރި އިދާރާއެއްގައި އޮތް ފަރާތެއް ކަމުގައި ނުވުން؛ގުޅު

ނުވަަތ  ،އިސްލާމްދީނުގައި ޙައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް )2(   

ނުވަތަ ޚިޔާނާތުެގ  ،ނުަވތަ މަކަރާއި ހީަލތް ހެދުން ،ޓެކުން

ކުށެއް ކުރިކަން ސަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގަިއ 

 ނުވުން؛

 ބޮޑެތި ކުށްކަމުގައި ބެލެވޭ ކުށެށް ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ޖިނާއީ )3(   

 ޝާބިތުވެފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގަިއ ނުވުން.
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އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރުގެ ޮގތުަގއި ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުން، ިމ މާއްދާގެ  (ކ)  

ކުށުެގ  ،(ޅ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވޭތޯ ބެލުަމށް

 ސް ރިކޯޑު ސާފުކުރުމަކީ މިނިސްޓްރީގެ ޒިންމާއެކެވެ.ރިކޯޑާއި ޕޮލި

ކައުންސިލުގެ މެންބަރުކަމުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަްށ ުފރުޞަތު  (ހ) .5 މެންަބރުކަމަށް ކުިރމަތިލުން 

    މި ގަވާއިދުގެ، މެންބަރުކަމަްށ ކުރިމަތިލުމުގެ ޙައްޤު ،ހުޅުވައިލުމުން

    ޝަރުޠު ހަމަާވ ހުރިހާ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ 4

 ފަރާތްތަކަށް ވެސް އޮންނާނެއެވެ. 

އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ެއދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ެތރެއިން،  (ށ)  

ދާއިރާެގ މެންބަރުކަމުގެ ޝަރުޠު ުފރިހަމަނުާވ  ،ކުރިމަތިލާން އެދޭ

 ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން ބާޠިުލވާނެއެވެ.

 ވާދަކުރުމަށް ހުށަަހޅާނީ، އިންތިޚާބުގެ އިޢުލާނުގައިާވ ގޮތުެގ އިންތިޚާބުގައި (ނ)  

 މަތީން، އިޢުލާނުގައި ކަނޑައަޅަިއފައިވާ ގޮތަށެވެ. 

އޭނާގެ ނަްނ  ،ބަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ކެންޑިޑޭޓަކުޚާއިންތި (ރ)  

އިްނތިޚާބަްށ  ،އަނބުރާ ގެންދަްނ ބޭުންނވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ގުރުއަތުލައި ަތރުތީބުޮކްށ  ފައިވާލައިކުރިމަތި

 އެ މީހެއްގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދެވިާދނެއެވެ.  ،ޢިއުލާނު ކުރުމުގެ ކުރިން

ކުރުާމއި،  ކެންޑިޑޭޓުންގެ ަނން ތަރުީތބު

 ކެންޑިޑޭޓް ނަންަބރު ދިުނން 

ތްތަކުގެ ތެރެއިްނ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުަމށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ފަރާ (ހ) .6

 ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅާނީ އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމެޓީްނެނވެ. 

(ހަތްދިހަދޭއް)  72މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާތާ  (ށ) 

     ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި، ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ނަންތަްއ 

ންވާނެއެވެ. ގުރުއަތުލުމުގަިއ ގުރުއަތުލުން ބާއްވަ ކުރުމަށް ތަރުތީބު

 ކެންޑިޑޭޓް ނުަވތަ ކެންޑިޑޭޓް އައްޔަނުކުރާ ފަރާތެކެވެ.  ،ބައިވެރިވާންވާނީ

ކެންޑިޑޭޓަށް ހާޒިރުވެވެން ނެްތނަމަ، ކެންޑިޑޭޓުގެ ފަރާތުން ބަދަލުގަިއ  (ނ)  

ކެންޑިޑޭޓުގެ ސިޓީއެއް ގެންނަންވާނެއެވެ.  ،ހާޒިރުވާއިރު ހާޒިރުވާ ފަރާތެއް

 ނަމަވެސް، ކެންޑިޑޭޓު ނުވަތަ ބަދަލުގައި އެހެން މީހަުކ ހާޒިރު އެހެން

ނުވާނަމަ، ކެންޑިޑޭޓުގެ ބަދަުލގައި ގުރުއަތު ނަގާނީ މިނިސްޓްރީގެ 

  ފަރާތުންނެވެ.
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ކުރުމަށް ބާއްވާ ގުރުއަތުލުން ބޭއްވުމަށް،  ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުީތބު  (ރ)  

އުވީސް) ގަޑިއިރުގެ ކުރިން (ސަ 24ގުރުއަތުލުން އޮންނަ ވަގުތުގެ 

 އިޢުލާނުކޮށް އަންގަން ވާނެއެވެ. 

ގުރުއަތުން ނެގޭ ނަންަބރުތަކުެގ  ،ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީުބކުރާނީ (ބ)  

 ތަރުތީބުްނނެވެ. 

ގުރުއަތުލުން ކުރިޔަށްގެންދާއިރު، ގުރުއަތުލުމުގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހާ  (ޅ)  

 ތަނެއްގައި ތިބެވޭނެ އިންތިޒާމު ފަރާތްތަކަކަށް ފަސޭހައިން އެ

 ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.

ކެމްޕެއިން ކުުރުމގެ ފުރުޞަތު ިދނުާމއި 

 ވޯޓުލުން ބޭްއވުން 

ޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުީތުބކޮށް ނިމުމުން، ވޯުޓލުން އޮންަނ ދުވަހުެގ ކެން (ހ) .7

ުތ ޑިޑޭޓުން ކެމްޕެއިން ކުރުމުގެ ފުރުޞަކުރީދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކެން

ދޭންވާނެއެވެ. އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން ކެމްޕޭންކުރުމުގެ 

 ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. 1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ހަމަތައް

އިޢުލާނު  އިމުކޮށް އަންގަކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން ތަރުތީބުކޮްށ ނިމުމުން، އާން (ށ)  

 ކުރަންވާނެއެވެ. 

(ދޭއް) ޫނހެއްގައި  2އާއި ރޭޑިއޯއާއި، މަދުވެގެން ޓީވީ ،އިޢުލާނު ކުރާއިރު (ނ)  

އިޢުލާނު ޝާއިޢު ކުރަންާވނެެއވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ވެސް 

 އިޢުލާނު ޝާއިޢު ކުރަންވާނެއެވެ. 

ކުުރުމގައި ިދާމވާ ކަންކަމާ  ކެމްޕެއިން

 ގުިޅގެން ޝަުކވާ ހުށަެހޅުން 

އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެ ފަަދ ކަމެއް ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އިންތިޚާބީ ޙައްޤަކަށް  (ހ) .8

އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކުރާނަމަ، އެ ކަމުގެ ޝަކުވާ މިނިސްޓްރީއަްށ 

އެ ކަމެއް ހުއްޓުވަިއދިނުމަށް މިނިސްޓްރީގައި އެދުުމގެ ޙައްޤު  ،ހުށަހަޅައި

    ލަސްނުކޮށް  ންއެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީ

 އެކަމާމެދު ވަގުތުން ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ. ،އެ މައްސަލައެއް ބަލައި

ލިޔުމުްނ  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަކުވާތައް (ށ)  

 މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅޭނެއެވެ.

) ވަަނ 7) ވަނަ ނަްނބަރުން ެފށިގެން (3ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( 5ޤާނޫނުގެ  .9 ވޯޓު ލުމުގެ ަޙްއޤު 

ށް ބަޔާންކޮްށފައިވާ ހުރިހާ ދާއިރާއަކުން ވޯޓުލުމުގެ ޙައްުޤ ނަންބަރުގެ ނިޔަލަ

 ވޯޓުލުމުެގ ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލަންވާނެއެވެ. ަކށް ފަރާތްތަލިބިގެންވާ
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މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެ މަތީްނ ވޯޓުގެ ކަންކަްނ  (ހ) .10 ލާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފުތަރު ވޯޓު

ުޓލާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފުތަރެއް އެކުލަވައިލައި، ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ޓަކައި، ވޯ

 އެ ދަފުތަރު ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ.

    މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ދަފުތަރު އެކުލަަވއިލުމާއި،  (ށ)  

 އެ ދަފުތަރު ބެލެހެއްޓުމަކީ މިިނސްޓްރީގެ ޒިންމާއެކެވެ.

ފުތަރު އެކުލަވައިުލމަށްފަހު، މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ދަ (ނ)  

ދަފުތަރާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުަށހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލައި އިޢުލާުނ 

 ކުރަންވާނެއެވެ.

ކަރުދާސް ޗާޕްކުރާނީ، ވޯޓުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށްގެންދާ މިނިްސޓްރީން،  ވޯޓު (ހ) .11 ކަރުާދސް  ވޯޓު

 ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުންނެވެ.

ކެންޑިޑޭުޓ ނަންބަުރ  ،ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް (ށ)  

ތަރުތީބުން ހިަމނައިފައި އޮންަނންވާނެއެވެ. އަދި ނަމާ ދިމާަގއި ފާހަަގ 

 ޖަހާނެ ގޮޅިއެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ،ވޯޓު ކަރުދާހުގެ މޫނުމަތީގައި (ނ)  

އިްނތިޚާުބ ބާއްވާ ، އިްނތިޚާބުގެ ނަމާއި ، އިތުރަށްމަޢުލޫމާތުގެ

ވަަނ މާއްދާގެ  5މިނިސްޓްރީގެ ނަމާއި، ދައުލަތުެގ ނިޝާނާއި، ޤާޫނނުގެ 

) ވަނަ ނަންބަރުގެ ނިޔަލަްށ 7) ވަނަ ަނންބަރުން ފެށިގެން (3(ހ) ގެ (

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުލަީނ ކޮން ދާިއރާއެއްގެ 

 އޮންަނންވާނެއެެވ. ކަންށްކަމެންބަރަ

ކަރުދާހުގެ ނުފުށުގަިއ (ފަހަތުގައި) ޯވޓުލުން ުކރިޔަށްގެންާދ  ވޯޓު (ރ)  

މިނިސްޓްރީގެ ތައްގަނޑު (ސްޓޭމްޕް)، ކޮންމެ ކަރުދާހެއްގަިއ ވެސް 

 ވަކިވަކިން ޖަހައިފައި އޮންނަންާވނެއެވެ.

 ފެންނަގޮތަްށ، ކެންޑިޑޭޓުންނަްށ ވޯޓުލުން ކުރިޔަށް ގެންދަންވާީނ ދެފުށް (ހ) .12 ލުން ވޯޓު

ޯވޓުލާ މަރުކަޒުގަިއ ތިބެވޭެނ  ،ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޮއބްޒާަވރުންނަށް

    ،އެ ިތޭބ ބަޔަކަށް ،އިންތިޒާމެއްގެ ދަށުންނެވެ. ިމ ގޮތަށް ތިބޭއިރު

ކަރުދާހުގައި ފާހަގަޖެހުމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓް ހުންނަ  ވޯޓު

) ފޫޓަށްވުރެ ގާތްވެވިގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި ވޯޓު (ދިހައެއް 10ސަރަޙައްދާ 

ފޮށްޓާ ވެސް ގާތްވެވިގެން ނުވާެނއެވެ. އެގޮތުން އޮބްޒާވަރުން ިތެބންޖެހޭެނ 

އިންތިޚާބުގެ  ،(ތިރީސް) މިނިޓުގެ ކުރިން 30ވޯޓުލާން ފެށުމުގެ  ،ތަން
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  ކަންކަން ކުރިޔަށްގެންދާ ވޯޓްލާ ަމރުކަޒުގެ ވެރިޔާ ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

ސިއްރު  ،އިންތިޚާބުގައި ލާ ޯވޓަކީ ސިއްރު ވޯޓެކެވެ. އެހެންކަމުން  (ށ)  

    ހިފެހެއްޓުމުގެ ޙައްޤު ހުރިާހ ފަރާތަކަށް ވެސް ިލބިގެންވެއެެވ. އަދި 

އެ ޙައްޤަށް އުނިކަމެއް އަންނާެނ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް އެހެން ފަރާތަކުްނ 

 ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ލަތްތަކުގައި ެމނުީވ ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ާފހަގަ ޖަަހންވާނީ، އަންނަނިވި ހާ  (ނ)  

 ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ ފަރާތުން އަމިއްލައަށެވެ. 

ހުރި ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން އެ މީހަަކށް ވޯުޓ  )1(   

 ؛ކަރުދާހުގައިވާ ނަންތައް ނުފެްނަނ މީހުން

ން އަމިއްލަ އަުތން ވޯުޓ ހުރި ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ސަބަބު )2(   

 ކަރުދާހުގައި ފާހަގަ ޖެހުމަށް އުޒުރުވެރިވާ މީހުން.

ގައެވެ. ، އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ޮގޅީވޯޓު ކަރުދާހުގައި ފާހަގަ ޖެހޭނީ  (ރ)  

  ޖަހަންވާނީ ހަމައެކަނި ހެޔޮ/ރަނަގޅު ފާހަގައެވެ.

ރެޔަށް ވޯޓު ކަރުދާސް ވޯޓުލުަމށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ފޮށީގެ ތެ ،ވޯޓު ލާނީ (ބ)  

 ވައްޓައިލައިގެންނެވެ. 

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު  ،ވޯޓު ލާން އަންނައިރު (ޅ)  

ގެންނަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ އެ މީހެއްގެ ފޮޓޯ ޖަހައިފައިވާ، ސަރުކާރުގެ 

އެ ލިޔުން ޗެކް ކުރުމަށް  ،ރަސްމީ ލިޔުމެއް ގެންނަންވާނެއެވެ. ވޯޓް ލެވޭނީ

 ވެ.ފަހުގައެ

ވޯޓުލުން ކުރިޔަށްދާނެ ވަގުުތ  ،އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން އިޢުލާުނކުރާއިރު (ކ)  

ހާޒިރުވެ އާންމުކަރަންވާނެއެވެ. ވަގުތު ހަމަވާއިރު ވޯޓުލުމަށް ބަޔަކު 

އެ ބަޔަކު ވޯޓުލައި ނިމެންދެން ވޯޓުލުމުގެ ފުރުޞަުތ  ،ތިބިނަމަ

އިފައިވާ ވަގުތު ވޯޓުލާން ކަނޑައަޅަ ،ދޭންވާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް

 ހަމަވާއިރު ކިއުގައި ޖެހިފައި ނުވާ ބަޔަކަށް ފުރުޞަތެއް ނުލިޭބނެއެވެ.

 އަންަނނިވި ސަބަބުތަކުން ސަަބބެއް މެދުވެރިވެެގންނެވެ. ،ބާޠިލުވާނީ  ވޯޓު .13 ބާޠިލުވާ ގޮތް  ވޯޓު

 އެއް ފާހަގައަށްވުރެ ފާހަގަ އިތުރުވުން. (ހ)  
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 މާ ދިމާގައި ފާހަގަ ޖަހައިފައި ނުވުން.އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ނަ (ށ)  

އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކަރުދާސް ނޫްނ   (ނ)  

 ކަރުދާހެއްގައި ވޯޓުލައިފައިވުން.

ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮާތ ޚިލާފަްށ  12މި ގަވާއިދުގެ  (ރ)  

 ވޯޓުލުން.

ޑިޑޭްޓ ކެންޑިޑޭޓަްށ ނުވަތަ ެކން ،ތަނުގައްޔާއި، ޯވޓު ގުނާ ތަނުގައި ވޯޓުލާ (ހ) .14 އޮބްާޒވްުކރުން 

 ،ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް، އިންތިޚާާބބެހޭ ކޮމެޓީން ަކނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން 

 ކުރުމަށް ހުރެވޭނެއެވެ. އިންތިޚާބު އޮބްޒާވް

ކޮންމެ  ،ކައުންސިލް މެންބަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބުގައި (ށ)  

ވޯުޓ ނެގުާމއި ވޯުޓ  ،ވޯޓު ނެުގން އޮންނަ ދުވަހު  ،ޑޭޓަކަށް ވެސްކެންޑި

ގުނުމުގެ ކަންތައްތައް ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ބެލުމަްށ، ވޯޓު ނެގުމާއި، 

ވޯޓު ގުނުމުގެ ކަންތައްތައް ހިނގާ، އެ މީހެއްގެ މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ 

 .  (އެކެއް) މަންދޫބަކު އައްޔަނު ކުރެވިދާނެއެވެ 1ކޮންމެ މަރުކަޒަކަށް 

    މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މަންދޫުބްނ  (ނ)  

ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީން އިޢުލާނު  އައްޔަނު

 ކުރަންވާނެއެވެ. 

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި އޮބްޒާަވރެއްގެ ގޮތުގައި ހުރުމަށް ކަނޑައަޅާ  (ރ)  

ވޯޓުެގ ކަންކަން ިއންިތޒާމުކުރާ  ،ތިެބވޭނީފަރާތްތަކަށް އެ ތަނުގައި 

 ފަރާތަކުން ދޫކުރާ ކާޑު އަބަދުވެސް ފެންނާނޭ ގޮތަށް ޖަހައިގެްނެނވެ.

ކުރުމުގެ ފުރުޞަތަށް އެދޭ  އޮބްޒާވް ،ވޯޓުލާ ވަގުތާއި ވޯޓު ގުނާއިރު (ބ)  

ހުޅުވައިލަންވާނެއެެވ. އަދި  ފުރުޞަތު މިނިސްޓްރީންމީޑިއާތަކަށް އެ 

ތްތަކުން އެ ފަރާތްތައް އެނގޭނޭހެން މީޑިާއ ފާސް މީޑިއާގެ ފަރާ

 ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ. 

ވޯޓުލާ ވަގުތުގައްޔާއި، ވޯޓު ގުާނއިރު، އޮބްޒާވަރުންނަށް ދޫކޮްށފަިއވާ ކާޑު  (ޅ)  

 ނުޖަހައި ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.

ކަނޑައެޅި މަރުކަޒުގައެވެ. އެއްވެސް ވޯޓު ގުނަންވާނީ، ވޯޓުލުމަްށ  (ހ) .15 ަނތީޖާ އިޢުލާނު ުކރުން  ،ވޯޓު ގުުނމާއި

ގުނަން  ޖެހޭނަމަ،  ވޯޓުސަބަބަކާ ހުރެ އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓު ގުނަން 
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އޮބްޒާވަރުންަންށ އެކަން  ،(ތިރީސް) މިިނޓުގެ ކުރިން 30ފެށުމުގެ 

 ،ފޮިށ އެއްތަނުން އަނެއްތަަނށް ގެންދެވޭނީ އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި ވޯޓު

 ހުންނަ ވެރިޔާގެ ހާޒިރުގައެވެ.  ވޯޓުލާ މަރުކަޒާ ހަވާލުވެ

 ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަގުތު ހަމަވުމުން ،ވޯޓުލައި ނިމި (ށ)  

 ވޯޓުގެ ނަތީާޖ އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ. ، ވޯޓު ގުނުމަށްފަހު 

ޢުާލނު ކުރުމަށްފަުހ، ވޯުޓލާ މަރުކަޒުތަކުން ވޯޓުގެ ނަތީޖާ އި ،ވޯޓުލާ ދުވަހު (ނ)  

މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުުވމުން، ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގެ ނަީތޖާތަކުގެ  ތީޖާއެ ނަ

މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ވަގުތީ ނަީތޖާ އެ ދުވަހު އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ. 

 އެކަން ކުރާނީ މިނިސްޓްރީންނެވެ.

ވޯޓުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ޓީވީއާއި ރޭޑިއޯއާއި ދުވަހުނޫސްތަކުންކުރެ މަދުވެގެްނ  (ރ)  

    ނޫހެއްގައި އާންމުކަރަންވާނެއެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ (ދޭއް)  2

 ގެޒެޓުގައި ވެސް ޝާއިޢު ކުރަންވާނެއެވެ.

އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާއާ ގުޅޭ ޝަކުވާ، ވަގުތީ ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރާ  (ބ)  

(ސައުވީސް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި، މި ގަވާއިދުެގ  24ވަގުތުން ފެށިެގން، 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމިޓީއަްށ  ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) 16

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

.16 ދިާމވާ ަމއްސަލަަތއް ޙައްލުުކރުން  (ސައުވީސް) ގަޑިއިރުގެ   24އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް  (ހ) 

 މުއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ.

ކަމެއް އިންތިޚާބާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެްސ މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެ  (ށ)  

ޙައްލުކުރާނީ، އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމެޓީގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އިންތިޚާބުެގ 

 ކަންކަން ކުރިޔަށްގެންދާ މިނިސްޓްރީންނެވެ.

(ތިނެއް)  3އިންތިޚާބާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަާޅ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް  (ނ)  

ިއންތިޚާބު އިޢުލާނު ކުރުމުެގ ކުރިން،  ،މެންބަރުންގެ ކޮމެޓީއެއް

ޓްރީން އުފައްދަންވާނެއެވެ. ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންގެ ޮގތުގައި ތިޭބީނ މިނިސް

 އަންނަނިވި ފަރާތްތަކެވެ.

  ؛މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ )1(   

 ؛ރީ ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއްޓަރެސެކްމިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް  )2(   
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ވިޜަނުެގ މިނިސްޓްރީގެ ހިޔުމަން ރިސޯސް އެންޑް ޓްރެއިނިންގ ޑި )3(   

 އިސްވެރިއެއް.

    އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅޭތާ ، އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް (ރ)  

(ދޭއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބަަލއި ނިންމައި، މައްސަލަ ުހށަހެޅި ފަރާަތްށ  2

 އަންގަންވާނެއެވެ.

ތީޖާ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަ (ބ)  

(ހަތަރެއް)  4ގިނަވެގެން  ،މިނިސްޓްރީން އިޢުލާނުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން

ސަރުކާރުގެ  ،ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަސްމީ ނަތީޖާ މިނިސްޓްރީން އިޢުލާނުކޮށް

 ގެޒެޓުގައި އެ ނަތީޖާ ޝާއިޢު ކުރަންވާނެއެވެ.

ވޯޓުގެ ނަީތޖާ ެއއްަވރު ެވއްޖެަނމަ 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

ކަށް ވާދަކުރި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ވޯޓު އެ ދާއިރާއަ .17

ލިބުނީ އެކަކަށް ވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ކަމުގައި ވާނަމަ، އެ އިންތިޚާބުގެ 

(ތިނެއް) ދުވަހުެގ  3ގިނަވެގެން  ،ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން

ވޯޓު ލިބިގެން އެއްވަރުވި ކެންޑިޑޭޓުންެގ ތެރޭގައި، އެ މަޤާމަކަށް އެންމެ ގިނަ 

އެ މަޤާމަށް ކެންޑިޭޑޓަކު ހޮވެންދެން ިމ ގޮތުގެ މަީތން ވޯޓު ނަގަުމްނ  ،މެދުގައި

ގެންދާންވާނެއެވެ. އަދި މި ަގވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ުއސޫލުތަކާ އެއްގޮތްާވ 

 ވަނަ ބުރަށް ިއލެކްޝަން ބާއްވަންވާނެއެވެ. 2ގޮތުގެ މަތީން 

ިޑޑޭޓަކު ކުރިމަތިަލއިފިނަމަ މެ ކެންއެން

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

) ވަަނ 7) ވަނަ ނަްނބަރުން ެފށިގެން (3ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( 5ޤާނޫނުގެ  .18

ބަޔާންޮކށްފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެިއން ދާއިރާއަކަށް  ނިޔަލަށްނަންބަރުގެ 

 މަ، އެ ކެންޑިޑޭޓަކު، ކުރިމަތިލައިފައިވަނީ ޝަރުޠު ަހމަވާ އެންމެ ކެންޑިޑޭޓެއް ނަ

 އެ ދާއިރާއެއްގެ މެންބަރުކަމަށް ހޮވޭނެއެވެ.

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ އެއްވެސް ކަމަކާ ކެންޑިޑޭޓަކު ޚިލާފުވެއްޖެކަން  .19 ޚިލާފުވުން 

ކެންޑިޑޭޓުންެގ  ،މިނިސްޓްރީއަށް ސާބިތުވެއްޖެަނމަ، އެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ނަން

 ވެ.ލިސްޓުން އުނިކުރެވޭނެއެ

 މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު .20 ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާީރޚު 

 .ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންެނވެ

މި ގަވާއިދުގައި އިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފުޒެއް ހިމެނިފައިވާ ގޮތުން އެހެން ގޮތަކަްށ  .21 މާނަކުރުން 

ނުވާހައި ހިނދަކު ތިރީގައިވާ ިއބާރާްތތަކާއި ލަފުޒުތަްއ ކަނޑައެޅިގެން ދޭހަ

 ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނައިގައެވެ.، މާނަކުރާނީ
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[މިނިސްޓްރީ] ކަމުގައި ބުނެަފއި އެވަނީ، ނުކުޅެދުްނތެރިކަްނ ހުންަނ  (ހ)  

މީހުންނާބެޭހ އެންމެހައި ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމަށް ޓަކައި ަސރުކާރުން 

  ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާއަށެވެ. އެ މަސްއޫލިއްޔަތު

"ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުްނނަ މީުހންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރާ ކައުންސިލު"  (ށ)  

ނުވަތަ "ކައުންސިލް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫުނ ނަންބަރު 

(ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންެގ ޙައްޤުތައް  2010/8

    އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި މާލީ

 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުްނ އުފައްދައިފައިވާ ކައުންސިލަށެވެ. 4

[އިންތިޚާބާ ބެހޭ ކޮމެީޓ] ކަުމގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާޫނުނ ނަންބަރު  (ނ)  

(ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންެގ ޙައްޤުތައް  2010/8

އި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު) ެގ ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާ

އިްނތިޚާބުކުރާ  ،ދަށުން އެކުލަވައިލަންޖެހޭ ަކއުންސިލުގައި ހިމެނޭ

މެންބަރުންގެ އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ޓަކައި، 

 މިނިސްޓްރީން އުފައްދާ ކޮމެޓީއަެށވެ.

_______________________ 
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   1ޖަދުވަލު 

` 

    

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް 

 ، މާލެ

                                            ދިވެހިރާއްޖެ.

 ކެންޑިޑޭޓުން އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ  ލުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރާ ކައުންސި 

 އް ހަމަތަ ކެމްޕޭންކުރުމުގެ 

ތާއީދު ޯހދުމަށް ަމަސއްކަތް 

 ކުރުުމގެ ޙަްއޤު 

މީހުން އިްނތިޚާބަްށ  ޑިޑޭޓުންނަްށ، އެ ަފއިވާ ކެންލައިއިންތިޚާބެއްގައި ކުރިމަތި (ހ) .1

ކުރުމުގެ ޙައްޤު  ފައިވާ އިންތިޚާބީ ދާއިރާގެ މީހުންގެ ތާއީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްލައިކުރިމަތި

 ލިބިގެންވެއެވެ.

ުދ އީޑިޑޭޓުން ތާޑިޑޭޓުންނަށް ިލބިދީފައިވާ ޙައްޤުގެ ދަށުން ކެން(ހ) އިން ކެން މި މާއްދާގެ (ށ)  

 ޑިޑޭޓުންނަށް ތިރީގައިވާ ކަްނތައްތައް ކުރެވިދާނެއެވެ.ކުރުމުގައި، ކެން ހޯދުމަށް މަސައްކަތް

 ؛އެ ދާއިރާއެއްގެ މީހުންނާ ބައްދަުލކުރުމާއި ވާހަކަ ދެއްކުން )1(   

ފޮނުވުމާއި، ފޮޓޯއާއި ސްޓިކާއާއި  އެއްގެ މީހުންނަށް ސިޓީއިންތިޚާބީ ދާއިރާ )2(   

 ؛ހެން ެބހެއްޓުންނޭ ންމުކޮށް ފެންނާއާތަކެތި  ލިޔުންފަދަ ތަކެތި ބެހުމާިއ، އެ

 .ތިހާރުކުރުންސްއި )3(   

 ޑިޑޭޓުންނަށް ލިިބދީފައިވާ ާތއީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކެން (ނ)  

ޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް ބޭނުންކުރުމުގެ އްޤު، އެ ކެންކުރުމުގެ ޙަ

 ޑިޑޭޓުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އިޚްތިޔާރު ކެން

ޑިޑޭޓުންގެ ސުލޫކީ ކެން

 މިންަގނޑު 

ޑިޑޭޓުން ތާއީދު ހޯދުމަށް ގެންގުޅެންޖެހޭ ސުލޫކީ މިންގަނޑު ތިރީގައި އިންތިޚާބުގައި ކެން .2

 ވަނީއެވެ. މި ބަޔާންކޮށްފައި
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ޑިޑޭޓެއްގެ އިންތިޚާީބ ޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގައި، އެހެން ކެންކެން (ހ)  

 ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ކޮންގެން ނުވާނެއެވެ.

ތަ އެޫނންވެސް ޑިޑޭޓުންަނށް ފާޑުިކޔުމުގެ ގޮތުން ދައްކާ ވާހަކަެއއްގައި ނުވައެހެން ކެން (ށ)  

 ޑިޑޭޓެއްގެ އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމާއި އޭނާގެ ޒާތީ ކަންކަމާ ބެހިގެން ނުވާނެއެވެ.ގޮތަކުން އެ ކެން

ޤީޤަތް ޙަސާބިތުކޮށްދެވެން ނެތް ތުހުމަުތތަކުގެ މައްޗަށް ނުވަތަ ހިނގައިދިޔަ ކަމެއްގެ  (ނ)  

ޑިޑޭޓަަކްށ ވަތަ ކެންޑިޑޭޓަކާ ބެހޭ ގޮތުން ނުއެއްވެސް ކެން ށްއޮޅިގެންދާ ފަދަ ގޮތަކަ

 މަސައްކަތްކޮށްދޭ ފަރާތަކާ ބެހޭގޮުތން ވާހަކަދައްކައިގެން ނުވާނެއެވެ.

މީހުންގެ މެދުގައި ިފތުނަޔާއި ުރޅިވެރިކަން އުފެއްދުމަށް އެއްެވސް މަސައްކަތެއް ކޮށްގެން  (ރ)  

 ނުވާނެއެވެ.

           ޓަކައި، ނުވަަތ  އްދަކަށް އުފަންވެފައިވާކަމަށް ޙަދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަކި ސަރަ (ބ)  

ޓަކައި،  ދީނުގެ ވަކި މަޒުހަބަކަށް އުޅެމުންދާކަމަށްމްވަކި ޖިންސަކަށްވާތީ، ނުވަތަ އިސްލާ

     ޑިޑޭޓަކަށް ޓަކައި، އެއީ ވަކި ކެން ނުވަތަ ވަކި ބަހުރުވަޔަކުން ވާހަކަދައްކާ ކަމަށް

 އެއްވެސް ބަޔަކަްށ ކަމުގައި ނުދިނުމަށް ޮއތް ސަބަބެއް ވޯޓު ވޯޓު ދިނުމަްށ ނުވަތަ 

 ހުށަހަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ރަކާތެއް ހަޑިޑޭޓުން ތާއީދު ހޯދުމަްށ ބާއްވާ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއް ނުވަތަ ކެން (ޅ)  

 މިސްކިތެއްގައި ނުވަތަ މިސްކިތެއްގެ ގޯތިތެރޭގައި ބާއްވައިގެން ނުާވނެއެވެ.

ޑިޑޭޓުން ތާއީދު ތަންަތުނގައި ކެންހެން އެހެނިފަދަ އާންމު ޚިދުމަތްދޭ އެސްކޫލުތަކާއި  (ކ)  

 ގޮތެއްގެ  ނޭޚިދުމަތަށް ދަތިނުވާ  ދޭތަނަކުން  އެ ،ހޯދުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރަންވާނީ

 ތަނެއްގެ ހުއްދަ ލިިބގެންނެވެ. އެ ،ންތީމަ

އެހެން  ތާއީދު ހޯދުމަށް ،ޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު ކެން ޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ އެއްވެސް ކެން (އ)  

ހާޒިރުވެ، އެ ބައްދަލުވުމަށް ހުރަސްއެޅޭ ފަދަ  ށްދާ ބައްދަލުވުމަކަމުންގެންގަހިން ޑިޑޭޓަކުކެން

 ޢަމަލެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު ބަހައްޓާ ކެން ޑިޭޑޓަކު ނުވަތަ އެތާއީދު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ކެން (ވ)  

    އެފަދަ އެހެްނ  ދޭޑިޑޭޓަކު ރަްމޒުކޮށްކެން ނިޝާން ނުވަތަ އެނުވަތަ ޕޯސްޓަރު 

ޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަުކ ކެން ޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެއެހެން ކެންވެސް އެއްޗެއް 

 އި، ހަލާކުކޮށް ެގންލުްނދީ ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ.ތައިލަނައް
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ވަގުތަކާ ދިމާކޮށް،  އެ ،އެއް ކެނޑިޑޭޓަކު ކެމްޕޭން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމުންދާ ަތނެއްގައި (މ)  

ޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަުކ ބައްދަލުވުމެއް އިްނތިޒާމު ޑިޑޭޓަކު ނުވަަތ އެ ކެންއެހެން ކެން

 ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 

ލޯގޯއެއް، ނުަވތަ އިންތިޚާބުގައި ތާއީުދ ނުަވތަ ޑިޑޭޓެއްގެ ނިޝާނެއް، އެއްވެސް ކެން (ފ)  

ނުވަތަ ކުރެހުމެއް ނުވަަތ ލިޔުމެއް ނުވަތަ  ނުވަތަހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ ޕޯސްޓަރެއް، 

މީހެއްގެ ގެއެއްގައި ނުވަތަ އިމާރާތެއްގައި  އެއްޗެއް،އެފަދަ އެހެން  ޑިޑޭޓު ރަމްޒުކޮށްދޭކެން

ނުވަތަ ހަރުކުރަންާވނީ،      ނުަވތަ ތަތްކުަރންވާނީ،  ،ނުވަތަ ބިމެއްގައި ބަހައްަޓންާވނީ

 ންނެވެ.ތަނެއްގެ ވެރިފަރާތުގެ ހުއްދަ ލިބިގެ އެ

ޑިޑޭޓެއްގެ ކެމްޕޭނަށް ތާއީދު ހޯދުމުގެ ބައްދަލުވުންަތއް ހިންގަމުންދާ ވަގުތު، އެ ކެން (ދ)  

ލުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން މަސައްކަތް ގައިގައި އޮްތ އިންތިޒާމު ނަނެއްތަ އުނދަގޫކޮށް، އެ

ކަން ޙައްލުކުރަން އެ ،އެ ފަރާތަކާ މެދު އަމިއްލައަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބަދަލުގައި ،ކުރާނަމަ

 މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ.

ކުރުމުގައި، އެއްވެސް މީހެއްގެ އަބުރަށް  ޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަްށ މަސައްކަތްކެން (ތ)  

 އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެ ފަދަ ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ވޯޓުނުލުމަށް ބުނެ އެއްވެސް ފަާރތަކަށް އެއްވެސް ގޮތަކުްނ ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލުަމށް ނުަވތަ  (ލ)  

 މަލެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.ޢަމަޖުބޫރު ކުރުވައި އަދި ބިރުދެއްކުމުގެ އެއްވެސް 

ނުލުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާއާއި އެއްވެސް  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުވަތަ ވޯޓު (ގ)  

 ިއދާއެއްވާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްދީގެން ނުވާނެއެވެ.ހަދިޔާއެއް ނުވަތަ މާލީގޮތުން ފަ

ޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުަމށް މަސައްކަތް ކުރުމުގައި، އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލުތަކާ ޚިލާުފ ކެން (ޏ)  

ރުމަތް ކެނޑޭނެ ފަދަ އެއްވެސް ޢަމަެލްއ ޙުއިސްލާމުދީނުގެ  ،އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައި

 . ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި  ،ޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަްށ މަސައްކަތް ކުރުމުގައިކެން (ސ)  

 ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ޚިލާފު އެއްވެސްއުސޫލުތަކާ  ދުތަކާއި،ގަވާއި
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