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 9 – 1439ޖުލައި
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ހޯމަ

2018

ޤާނޫނު ނަންބަރު4/2018 :

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

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު



ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.


މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ވެބްސައިޓްwww.gazette.gov.mv :

ހޯމަ

ދުވަހުގެ

ގެޒެޓުގައި

ޝާއިޢުކުރުމަށް

ފޮނުއްވާ

ގަވާއިދުތަކާއި

އުސޫލުތައް

ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތަކީ ،ކުރީ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު
 12:00ގެ ކުރިންނެވެ .އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމަށް ފޮނުއްވާ
ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެފަހު ވަގުތަކީ ،ހިނގަމުންދާ ހަފުތާގެ

ފޯނު333 6334 :
ފެކްސް331 0274 :

ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާނީ ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި



އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު  12:00ގެ ކުރިންނެވެ.
ގަވާއިދުތަކާއި

އުސޫލުތައް

ގެޒެޓުގައި

 legalaffairs@po.gov.mvއަށެވެ.

ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް

އެދި

ފޮނުއްވާނީ

ގ
މޖިލީހުގެ ދެވަނަ ދައުރު ެ
އޔިތުންގެ ަ
ދވަހު އޮތް ރަ ް
 2018ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ  4ވި ބުދަ ު
ނ
ރއްވި "ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 11/2008އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު) އަށް  1ވަ ަ
 7ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކު ެ
މގެ ބިލު" ޤާނޫނުއަސާސީގެ 92
އިޞްލާޙު ގެނައު ު

ތގެމަތިން 9 ،ޖުލައި 2018
އވާ ގޮ ު
ވނަ މާއްދާގަ ި
ަ

ނ ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ،
އވުމު ް
ވ ހޯމަ ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެ ް
އވާލް 1439ހ) ި
( 25ޝަ ް
ޖއެވެ.
ރވިއް ެ
މއަދު ޝާއިޢު ކު ެ
ގއި ި
ގޒެޓު ަ
ދިވެހިސަރުކާރުގެ ެ

ވޮލި ުއމް47 :

ދދު110 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ޤާނޫނު ނަންބަރު4/2018 :

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 11/2008އިންތިޚާބުތަކާބެހ ޢާންމު ޤާނޫނު) އަށް  1ވަނަ
އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
އޞްލާޙުތައް ގެނައުން.
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 11/2008އިންތިޚާބުތަކާބެހ ޢާންމު ޤާނޫނު) އަށް އަންނަނިވި ި
.1

އޞްލާޙުކުރުން.
ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  4ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ި

ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން

.4

(ހ)

އ އިންތިޚާބުތަކާބެހ ހުރިހާ ކަމެއް ހިންގައި
ެ
އވައި،
އިންތިޚާބުތައް ބާ ް
ކމިޝަނުންނެވެ.
ބަލަހައްޓާނީ އިލެކްޝަންސް ޮ

(ށ)

ނސް ކޮމިޝަނުން
އ ބެލެހެއްޓުމުގައި އިލެކްޝަ ް
ނގަ ި
އަންނަނިވި ކަންކަން ހި ް
ދައުލަތުގެ
ކުރުމަށްޓަކައި

ގ
ތކު ެ
އއްސަސާ ަ
މު ަ
ނ
ބނުންވާ ެ

އެހީތެރިކަމަށް
އެއްބާރުލުމާއި

ޖނަމަ،
ދއް ެ
އެ ި
ރކަން
އެހީތެ ި

މއް
އެކަ ެ
އެފަރާތަކުން

އވެ.
ފރުކޮށްދންވާނެ ެ
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ޯ
.1

އޅުން؛
ޑ ެ
އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނ ަ

.2

ނ
ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ޞައްޙަކަ ް
ކަށަވަރުކުރުން؛

.3

ތއް ހޯދުން؛
އިންތިޚާބަށް ބނުންވާ ތަންތަނާއި ވަސީލަތް ަ

.4

އިންތިޚާބާ ގުޅގޮތުން ޢާންމުން ހލުންތެރިކުރުން؛

.5

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާނެ ތަންތަން ހޯދުމާއި އެތަންތަން އިންތިޒާމުކުރުން؛

.6

ވޯޓުލާ

ކޒަށް
މަރު ަ

ބނުންވާ

އޮފިޝަލުން

ހޯދުމާއި

ނ
އެމީހު ް

ތަމްރީންކުރުން؛
.7

އިންތިޚާބާބެހ ޝަކުވާ ބެލނެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުން؛

.8

އކަތަށް ބނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން؛
އިންތިޚާބުގެ މަސަ ް

.9

މށް ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން ހަމަޖެއްސުން.
އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ހިންގު ަ

3

ވޮލި ުއމް47 :

.2

ދދު110 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

އޞްލާޙުކުރުން.
ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  5ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ި

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު

.5

ޢުމުރުން ( 18އަށާރަ) އަހަރުން މަތީގެ ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ،މި ޤާނޫނު
ވއެވެ.
ނ ެ
ވޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެ ް
ގއި ޯ
އެ މައްޗަށް ހިނގާ އެންމެހައި އިންތިޚާބުތަކު ަ

އޞްލާޙުކުރުން.
 .3ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  8ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ި
ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު
ލިބިފައިވާ މީހުންގެ

.8

(ހ)

ނ
ރއްޔިތުން އެނގ ެ
ވ ދިވެހި ަ
ޤ ލިބިފައި ާ
ގއި ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައް ު
އިންތިޚާބުތަކު ަ
ވ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ"
ފއި ާ
ފަދަ ރަޖިސްޓަރީއެއް" ،ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބި ަ

ރަޖިސްޓަރީ

ނއެވެ.
ހއްޓަންވާ ެ
ކމިޝަނުން އެކުލަވާލައި ބަލަ ަ
ގެ ނަމުގައި އިލެކްޝަންސް ޮ
(ށ)

ލވާލާ
ދށުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެކު ަ
ަ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ
ނވާނީ ،ނޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޝަނާގުޅ ކަންކަން
ރަޖިސްޓަރީ އެކުލަވާލަ ް
ތ
ލއްޔަ ު
މަސްއޫ ި

ބެލެހެއްޓުމުގެ

އވާ
ރވިފަ ި
ޙަވާލުކު ެ

ރއިން
އިދާ ާ

ލތުގެ
ދއު ަ
ަ

ތންގެ މަޢުލޫމާތަށް
ގއި ހިމެނ ދިވެހި ރައްޔި ު
ސ ަ
ބަލަހައްޓާ ޤައުމީ ޑޓާބ ް
ވ
ގ ޙައްޤު ލިބިފައި ާ
ރޖިސްޓަރީގައި ،ވޯޓު ދިނުމު ެ
އގޮތުން ،އެ ަ
ބިނާކޮށެވެެ .
މީހުންގެ އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

(ނ)

.1

ފުރިހަމަ ނަން؛

.2

އުފަން ތާރީޚް؛

.3

ޖިންސް؛

.4

ރސް އެނގގޮތަށް)؛
ޅއި ރަށާއި އެޑް ެ
ދާއިމީ އެޑްރެސް (އަތޮ ާ

.5

ނގައިދ ކާޑު ނަންބަރު.
ތއްކަން އަ ް
ދިވެހި ރައްޔި ެ

ވޯޓުދިނުމުގެ

ޙއްޤު
ަ

އވާ
ލިބިފަ ި

މީހުންގެ

އ
ގ ި
ރަޖިސްޓަރީ ަ

މި

މާއްދާގެ

މޢުލޫމާތުގެ އިތުރުން ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ
ފއިވާ ަ
(ށ) ގައި ބަޔާންކޮށް ަ
ނސް ކޮމިޝަނަށް
ބޔާންކުރާ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ،އިލެކްޝަ ް
ގއި ަ
ވއިދު ަ
ގަ ާ
މގެ
ވސް ،އެފަދަ މަޢުލޫމާތު ވާންވާނީ ،ވޯޓުލު ު
ހިމެނިދާނެއެވެ .އެހެންނަމަ ެ
ތމަށް ކޮންމެހެން
ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންނަކީ ކޮން ބައެއްކަން ދެނެގަ ު
ޢލޫމާތުގެ އިތުރުން
ބޔާންކުރާ މަ ު
ގއި ަ
ގ (ށ) ަ
ދ ެ
ބނުންވާ ،އަދި މި މާއް ާ
ގ
އެމީހުންގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު ހާމަނުވާނެ ފަދަ މަޢުލޫމާތަށެވެ .އަދި ވޯޓުލުމު ެ
ޝންސް ކޮމިޝަންގެ
ލކް ަ
އ އި ެ
ގ ރަޖިސްޓަރީގަ ި
ނވާ މީހުން ެ
ޙައްޤު ލިބިގެ ް

4

ވޮލި ުއމް47 :

ދދު110 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ތގެމަތިން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހިމެނި
ގތްވާ ގޮ ު
އ ޮ
ބނުމަށް މި މާއްދާއާ އެ ް
ވސް ،މި ޤާނޫނުގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެ ރަޖިސްޓަރީ
އވީނަމަ ެ
ކަމުގަ ި
ޅފައިވާ މަޢުލޫމާތު
ޑއަ ާ
ގއި ކަނ ަ
ވނީ ،އެ މާއްދާ ަ
ނ ާ
ޢާންމުކުރާއިރު ޝާއިޢުކުރަ ް
އެކަންޏެވެ.
(ރ)

ތވާ
އގޮ ް
ވ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ މި މާއްދާއާ އެ ް
އ ާ
ޙއްޤު ލިބިފަ ި
ވޯޓުދިނުމުގެ ަ
ލވާލާއިރު ،އެ ރަޖިސްޓަރީގައި ،ޢުމުރުން ( 18އަށާރަ)
ގޮތުގެމަތިން އެކު ަ
އަހަރު

ކޑަކުދިންނާއި،
ު

ފުރިފައިނުވާ

މީހުންނާއި،

ވ
އ ާ
ރވެފަ ި
މަ ު

ކމަށް ޤާނޫނަކުން
ަ
ނވާ
ޤ ލިބިގެން ު
މގެ ޙައް ު
ގއި ވޯޓުލު ު
ބއް ަ
އެ އިންތިޚާ ެ
އވެ.
ނން ހިމަނައިގެން ނުވާނެ ެ
އގެ ަ
އވާ ފަރާތެ ް
ޑއަޅާފަ ި
ކަނ ަ
(ބ)

އއި،
ލވާލުމުގަ ާ
އވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ އެކު ަ
ޙއްޤު ލިބިފަ ި
ވޯޓުދިނުމުގެ ަ
އ
އ ،މި ޤާނޫނާ ި
މގަ ި
ށވަރުކުރު ު
ޞއްޙަކަން ކަ ަ
ަ
އވާ މަޢުލޫމާތުގެ
ގ ި
އެ ރަޖިސްޓަރީ ަ
ޢލޫމާތުަ ،
ދ ުއ ަލ ުތ ެގ
ބޔާންކުރާ މަ ު
ގއި ަ
ވއިދު ަ
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަ ާ
ދ ާ
ހ ިއ ާ
ަކ ާމ ެބ ޭ
ޝންސް ކޮމިޝަނަށް
ލކް ަ
ތޔާރު އި ެ
އ އިޚް ި
ރ ަތ ުކނ ހޯދުމުގެ ބާރާ ި
ވއެވެ.
ލިބިގެން ެ

އަދި

ދއިން
އެފަ ަ

އިލެކްޝަންސް

ކޮމިޝަނަށް

ބނުންވާ

މ
ނގާ ދައުލަތުގެ ކޮން ެ
މަޢުލޫމާތު ދިނުމަކީ ،އެކަމަށް އެދި އެ ކޮމިޝަނުން އަ ް
ކމެކެވެ.
ވގެންވާ ަ
ލޒިމު ެ
އިދާރާއަކަށް ާ
(ޅ)

މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު
ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ އެކުލަވާލުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި ،އަދި
އެ

ރަޖިސްޓަރީގެ

ޞައްޙަކަން

އެ

ކަށަވަރުކުރުމަށް

ކޮމިޝަނުން

މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި ،ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަނާގުޅޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ
މަސްއޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާއިން ބަލަހައްޓާ ޤައުމީ
މަޢުލޫމާތުގެ

ޑޭޓާބޭސްގައިވާ

ޞައްޙަކަން،

އެ

އިދާރާއިން

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

ފޯރުކޮށްދޭންވާނީ،

ކޮމިޝަނަށް

އެފަދައިން

ޞައްޙަކަން

ކަށަވަރުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ.
(ކ)

މި މާއްދާގެ (ށ)( ،ރ)( ،ބ) އަދި (ޅ) ގެ ބނުމަށްޓަކައި ،އިލެކްޝަންސް
ކޮމިޝަނާއި،

ނޝަނަލް
5

ރަޖިސްޓްރޝަނާގުޅ

ކން
ނ ަ
ކަ ް

ބެލެހެއްޓުމުގެ

ވޮލި ުއމް47 :

ދދު110 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ގ
ތ ެ
ނންވެސް ދައުލަ ު
އއި އެ ޫ
ތގެ އިދާރާ ާ
އވާ ދައުލަ ު
ރވިފަ ި
ތ ޙަވާލުކު ެ
މަސްއޫލިއްޔަ ު
ކަމާބެހ

އިދާރާތަކާ

ދެމެދު

އކު
ރައްކާތެރިކަމާ ެ

މަޢުލޫމާތު

ބަދަލުކުރެވނެ

ނ
ގތްވާ ގޮތުގެމަތި ް
އއް ޮ
ނިޒާމެއް ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާ ެ
ނއެވެ.
ޤއިމުކުރަންވާ ެ
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ާ
(އ)

މި މާއްދާގެ ބނުމަށްޓަކައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު
އވެސް
ދރިއުޅ އެ ް
ލވާލާއިރު ،މީހުން ި
ޓރީ އެކު ަ
ގ ރަޖިސް ަ
ލިބިގެންވާ މީހުން ެ
ނ
އޅައި ،އެރަށުގެ ރަށްވެހި ް
އ ސަރުކާރުން ކަނޑަ ަ
ތގަ ި
އގެ ގޮ ު
ރަށެއް ،ފަޅުރަށެ ް
އ ،އެފަދައިން ބަދަލުވީ ރަށުގެ ރަށްވެހިންގެ
އެހެން ރަށަކަށް ބަދަލުކުރާ ޙާލަތުގަ ި
އލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބަލަންވާނީ އެމީހުން
ގއި ި
އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ކަމު ަ
އަލަށް ބަދަލުކުރެވުނު ރަށެވެ.

(ވ)

އގެ
ދލުކުރެވ ރަށެ ް
މި މާއްދާގެ (އ) އެހެން އޮތުމަކުން ،އެފަދައިން ބަ ަ
އ ވޯޓުލުމަށް ރީ-ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް މި ޤާނޫނުގެ
ގ ި
ށއް ަ
ސކު އެހެން ރަ ެ
ރަށްވެއް ަ
މއް ނާންނާނެއެވެ.
 12ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ލިބިދ ޙައްޤަކަށް އުނިކަ ެ

(މ)

ޔންކުރާ ފަދައިން ވަކި ރަށެއްގެ އާބާދީ އެހެން
މި މާއްދާގެ (އ) ގައި ބަ ާ
ވހީންގެ ތެރެއިން،
ށގެ ރަށް ެ
ރަށަކަށް ބަދަލުކުރާ ޙާލަތުގައި ،އެ ބަދަލުވާ ރަ ު
ގއި ވޯޓު
ވ މީހުންނަށް ،އެމީހުން ބަދަލުވި ރަށު ަ
އ ާ
ޙއްޤު ލިބިފަ ި
ވޯޓުލުމުގެ ަ
ތގެމަތިން
ގއިވާ ގޮ ު
ވއިދު ަ
ނނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަ ާ
ލެވނެ އިންތިޒާމު މި ޤާ ޫ
ނއެވެ.
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސައިދންވާ ެ

(ފ)

ނ
ވޓުލެވނީ ،މި މާއްދާގެ ދަށު ް
އ ޯ
ނތިޚާބުތަކުގަ ި
ވ އި ް
ބއް ާ
ގއި ާ
ދިވެހިރާއްޖ ަ
ލވާލާ
އެކު ަ

ވޓުދިނުމުގެ
ޯ

ޙއްޤު
ަ

ނވާ
ލިބިގެ ް

ގ
މީހުން ެ

ރަޖިސްޓަރީއަށް،

ލއެކު،
ތވާ ގޮތުގެމަތިން ގެނެވ ބަދަ ާ
އއްގޮ ް
އދާއާ ެ
މި ޤާނޫނުގެ  11ވަނަ މާ ް
ވޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޝާއިޢުކުރާ އެންމެ ފަހުގެ ޯ
ޓރީގައި ހިމެނ މީހުންނަށެވެ.
ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސް ަ
އޞްލާޙުކުރުން.
ނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ި
 .4ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  10ވަ ަ
ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ
ކެންޑިޑޓުންނަށާއި
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް
ފޮނުވުމާއި ޝަކުވާ
އުފުލުމަށް ހުޅުވާލުން

.10

(ހ)

މި ޤާނޫނުގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ
ނ މާއްދާގެ ދަށުން
އތުރުން ،މި ޤާނޫނުގެ  8ވަ ަ
ރަޖިސްޓަރީ ޢާންމުކުރުމުގެ ި
ގ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ
ފއިވާ ވޯޓުލުމު ެ
ނ އެކުލަވާލާ ަ
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނު ް
6

ވޮލި ުއމް47 :

ދދު110 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

މީހުންގެ

ތަފްޞީލު

ކެންޑިޑޓުންނަށާއި

މަޢުލޫމާތު
ސ
ސިޔާ ީ

އެކުލެވ

ޕާޓީތަކަށް

ރަޖިސްޓަރީގެ
ނސް
އިލެކްޝަ ް

އއް،
ކޮޕީ ެ
ކޮމިޝަނުން

އވެ.
ފޮނުވަންވާނެ ެ
(ށ)

ސ ޕާޓީތަކަށް ފޮނުވާ
ޔ ީ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކެންޑިޑޓުންނަށާއި ސި ާ
އގެ
ޙކަމާމެދު އެއިން ފަރާތެ ް
ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނ މަޢުލޫމާތެއްގެ ޞައް ަ
އކަމުގެ ޝަކުވާ ،އެ ރަޖިސްޓަރީ އެފަރާތްތަކަށް ފޮނުވާ
ސުވާލެއް އޮތްނަމަެ ،
ތާރީޚުން

ފެށިގެން

ކޮމިޝަނަށް

10

ހުށަހެޅުމަށް،

(ދިހައެއް)

ދުވަހުގެ

އެފަރާތްތަކަށް

އެ

އ
ގ ި
ތެރ ަ

އިލެކްޝަންސް

ޝނުން
ކޮމި ަ

ފުރުޞަތު

އވެ.
ހުޅުވާލަންވާނެ ެ
(ނ)

ޓ
ކށް ފޮނުވާ ވޯ ު
ސ ޕާޓީތަ ަ
މި މާއްދާގެ ދަށުން ކެންޑިޑޓުންނަށާއި ސިޔާ ީ
ގ
އ އެކުލެވ މީހުން ެ
ގ ި
ވ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ަ
ފއި ާ
ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބި ަ
ކގައި،
މދާރު ކަމާއެ ު
ކން ބނުންކުރަންވާނީ ޒިން ާ
ޒާތީ މަޢުލޫމާތު ،އެފަރާތްތަ ު
އކުލެވ
ގއި ެ
ޖސްޓަރީ ަ
ވ މީހުންގެ ރަ ި
ޤ ލިބިފައި ާ
ޙއް ު
މގެ ަ
ހަމައެކަނި ވޯޓުލު ު
މަޢުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށެވެ .އަދި މި ޤާނޫނުގެ  9ވަނަ
ޔވައި،
ވ މިންވަރަށް ފި ަ
ފއި ާ
ގއި ބަޔާންކޮށް ަ
ަ
އ (ށ)
މާއްދާގެ (ހ) އާ ި
ވޯޓުދިނުމުގެ

ގ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު،
ތއް ެ
އވެސް ފަރާ ެ
އ ް
ެ
ގންވާ
ބ ެ
ޙއްޤު ލި ި
ަ

އވާ
އ ރަޖިސްޓަރީގަ ި
އވެ .އަދި ެ
އވެސް ފަރާތަކުން ޢާންމުކޮށްގެން ނުވާނެ ެ
އެ ް
ނތިޚާބުގެ ބނުންތަކަށް މެނުވީ ބނުންކުރުމަކީ
އވެސް މަޢުލޫމާތެއް ،އި ް
އެ ް
އ
އގައި އެ މަޢުލޫމާތު ވިޔަފާރީގެ ބނުމަކަށްޓަކަ ި
ތ ް
މަނާކަމެކެވެ .ޚާއްޞަ ގޮ ެ
މކެވެ.
ނުވަތަ މާލީ ފައިދާއެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ބނުންކުރުމަކީ މަނާކަ ެ
(ރ)

ގ
ކގެ އިތުރުން ،މި ޤާނޫނު ެ
ބޔާންކުރާ ފަރާތްތަ ު
ގއި ަ
މި މާއްދާގެ (ށ) ަ
 9ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޢާންމުކުރާ ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ
އއް އޮތްނަމަ،
ކވާ ެ
އކުލެވ މަޢުލޫމާތެއްގެ ޞައްޙަކަމާމެދު ޝަ ު
ރަޖިސްޓަރީގައި ެ
ދގެ ދަށުން އެ ރަޖިސްޓަރީ
ޝކުވާ ،މި ޤާނޫނުގެ  9ވަނަ މާއް ާ
ަ
އެކަމުގެ
ޢާންމުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 10ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ތެރގައި މި ޤާނޫނުގެ
ޝންސް ކޮމިޝަނަށް
ލކް ަ
ގތްވާ ގޮތުގެމަތިން އި ެ
އއް ޮ
ވއިދާ ެ
ދަށުން ހަދާ ގަ ާ

7

ވޮލި ުއމް47 :

ދދު110 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ރ( އަހަރުން މަތީގެ ކޮންމެ
މރުން ) 18އަށާ ަ
ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ،ޢު ު
ވއެވެ.
ބގެން ެ
ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ލި ި
(ބ)

މި މާއްދާގެ (ށ) އާއި (ރ) ގެ ދަށުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅ
އ ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން
ބޔާންކުރާ މުއްދަތުތަ ް
އ ަ
ދގަ ި
ތއް ،އެ މާއް ާ
ޝަކުވާ ަ
ވގެން
ގިނަ ެ
އެ

5

(ފަހެއް)

ކވާތަކާމެދު
ޝަ ު

ދުވަހުގެ

އ
ގޮތެ ް

ގއި
ތެރ ަ

އެ

ނއެވެ.
ޑއަޅަންވާ ެ
ކަނ ަ

މޝަނުން
ކޮ ި
އަދި

ބަލައި،
ނ
އެފަދައި ް

އ
އ ް
ކވާ ެ
އ އެ ޝަ ު
އެ ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ނިންމުން ،އެ މުއްދަތުގެ ތެރގަ ި
ނއެވެ.
ނވެސްވާ ެ
ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް ސަބަބާއެކު އަންގަ ް
(ޅ)

މި

މާއްދާގެ

(ބ)

ގެ

ދަށުން

އިލެކްޝަންސް

މޝަނުން
ކޮ ި

ނިންމާ

ނިންމުމަކާމެދު ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަކުން ހިތްހަމަނުޖެހނަމަ ،ކޮމިޝަނުން
ވގެން
އކާމެދު ނިންމި ނިންމުން އެފަރާތަށް އަންގާތާ ގިނަ ެ
އެ މައްސަލަ ަ
އކޯޓަށް
ހރާއްޖގެ ހަ ި
ދވެ ި
ލއެއް ި
ގއި ،އެ މައްސަ ަ
ގ ތެރ ަ
( 5ފަހެއް) ދުވަހު ެ
އވެ.
ވ ެ
ތކަށް ލިބިގެން ެ
ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެފަރާ ަ
(ކ)

މި

މާއްދާގެ

(ޅ)

ގެ

ދަށުން

ދިވެހިރާއްޖގެ

އކޯޓަށް
ހަ ި

ހުށަހެޅ

ގން ( 15ފަނަރަ)
ވ ެ
އސަލައެއް ހުށަހަޅާތާ ގިނަ ެ
މައްސަލައަކާމެދު ،އެ މަ ް
ގތެއް ނިންމަންވާނެއެވެ.
ގއި އެ ކޯޓުން ޮ
ދުވަހުގެ ތެރ ަ
އޞްލާޙުކުރުން.
ނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ި
 .5ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  11ވަ ަ
ހުށަހެޅ ޝަކުވާއާ
ގުޅިގެން ރަޖިސްޓަރީއަށް
ބަދަލުގެނައުން

.11

(ހ)

ގ
އވާ މަޢުލޫމާތެއް ެ
ރގަ ި
ނވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަ ީ
ޙއްޤު ލިބިގެ ް
ވޯޓުދިނުމުގެ ަ
ޤނޫނުގެ  10ވަނަ
ކވާ ،މި ާ
މގެ ޝަ ު
އދައި ،އެކަ ު
ފ ް
ސވާލު އު ަ
ޞައްޙަކަމާމެދު ު
ގ
ވޓު ދިނުމު ެ
އކުން ނުވަތަ ޯ
ސ ޕާޓީ ަ
މާއްދާގެ ދަށުން ކެންޑިޑޓަކު ނުވަތަ ސިޔާ ީ
ށ ހުށަހަޅައިފިނަމަ،
ނވާ ފަރާތަކުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަ ް
ޙައްޤު ލިބިގެ ް
ދ
އވެ .އަ ި
ކރަންވާނެ ެ
ޙކަން އެ ކޮމިޝަނުން ކަށަވަރު ު
އެ މަޢުލޫމާތެއްގެ ޞައް ަ
ފހު ،ވޯޓުދިނުމުގެ
ށވަރުކުރުމަށް ަ
އެފަދައިން އެ މަޢުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަން ކަ ަ
އ ގެންނަންޖެހނަމަ،
ގ ރަޖިސްޓަރީއަށް ބަދަލެ ް
ނވާ މީހުން ެ
ޙައްޤު ލިބިގެ ް
އކަން
ށ ގެނެސްެ ،
އ ރަޖިސްޓަރީއަ ް
އ ެ
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެ ބަދަލެ ް
އވެ.
ޢކުރަންވާނެ ެ
ގއި ޝާއި ު
ޓ ަ
ސަރުކާރުގެ ގެޒެ ު
8

ވޮލި ުއމް47 :

ދދު110 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ
މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް ބަދަލު ގެނެވުމާއެކު ،މި ޤާނޫނުގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ
ގައިވާ

(ނ)

ކށް
ޢންމު ޮ
ާ

ތނ ް
ގމ ަ ި
ގޮތ ު ެ

އވާ
ޓފ ަ ި
އ ާ
ބހ ަ ް
ަ

ލނެގޮތަށް
ބެ ޭ

އެ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީތަކަށްވެސް އެ ބަދަލު ގެންނަންވާނެއެވެ.
(ނ)

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް މި މާއްދާގެ ދަށުން
ގެނެވޭ

ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި

ބަދަލު،

ޕާޓީތަކަށް

ސިޔާސީ

އިލެކްޝަންސް

ކޮމިޝަނުން ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
(ރ)

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް މި މާއްދާގެ ދަށުން
ގެނެވޭ ބަދަލެއްގައި އެކުލެވޭ މަޢުލޫމާތެއްގެ ޞައްޙަކާމެދު މި ޤާނޫނުގެ
 10ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތެއްގެ ޝަކުވާއެއްވާނަމަ ،އެ މާއްދާގައި
ބަޔާންކުރާ

އުސޫލުގެ

މަތިން

އުފުލުމުގެ

ޝަކުވާ

އިޚްތިޔާރު،

ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި ،ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށާއި ،ޢުމުރުން ) 18އަށާރަ( އަހަރުން
މަތީގެ ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި އެފަދައިން ،ޝަކުވާ
ހުށަހެޅުމާއި ،ޝަކުވާ ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ،މި ޤާނޫނުގެ  10ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުތަކަށެވެ.
އޞްލާޙުކުރުން.
ނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ި
 .6ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  12ވަ ަ
އެހެން ތަނެއްގައި
ދިރިއުޅ މީހުން

.12

(ހ)

އިންތިޚާބެއްގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހެއް ،ވޯޓުލުން އޮންނަ
ދުވަހު ،ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި އެމީހެއްގެ

ވޯޓުދިނުމަށްޓަކައި
ރީ-ރަޖިސްޓަރީކުރުން

އެޑްރެސް

ދާއިމީ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ކަމަށް

އެމީހަކު

ރަށުގައި

ނޫޅޭނެކަމުގައިވާނަމަ ،އަދި އެ އިންތިޚާބުގައި އެމީހަކު އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓު
ދޭން

ބޭނުންނަމަ،

އެމީހަކު

އެތަނެއްގައި

ރީ-ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް

އެދި

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިލެކްޝަންސް
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރީ-ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ނަމާއި،
ޖިންސާއި ،ދާއިމީ އެޑްރެސް އަދި އެފަރާތްތައް އަލުން ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ ތަން
އެނގޭނެ

އިލެކްޝަންސް

ގޮތަށް
9

ކޮމިޝަނުން

ސަރުކާރުގެ

ގެޒެޓުގައި

ވޮލި ުއމް47 :

ދދު110 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ .އަދި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓުގައިވެސް
އެ މަޢުލޫމާތު ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.
(ނ)

މި

މާއްދާގެ

ބޭނުމަށްޓަކައި،

ކުށުގެ

ޖިނާއީ

ޙުކުމް

ތަންފީޛުކުރަމުންދާ

މީހުންނާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ،ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރާ މީހުންގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ
މަސްއޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މުއައްސަސާއިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް
އަންގަންވާނެއެވެ.
ޙކުރުން.
ގ  17ވަނަ މާއްދާގެ ) (1ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާ ު
 .7ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނު ެ
.17

()1

އިންތިޚާބަކާބެހޭ ޚާއްޞަ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އިދާރީ ފީ.

ވ ފަދައިން ނަންބަރެއް
ގ  17ވަނަ މާއްދާގެ ) (7ވަނަ ނަންބަރުގެ ފަހަތަށް ،އަންނަނި ި
 .8ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނު ެ
އިތުރުކުރުން.
.17

()8

އެ

ނ
ޅގެ ް
ގު ި

އިންތިޚާބާ

ސ
އވެ ް
އ ް
ެ

އވުނު
ބ ް

ގއި
އއް ަ
ޕްރައިމަރީ ެ

ރރު.
ނވާ ކަމުގެ އިޤު ާ
ރވެފައި ު
ނވަތަ ބައިވެ ި
އވާކަން ު
ރވެފަ ި
ބައިވެ ި
އޞްލާޙުކުރުން.
ގ  19ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ި
 .9ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނު ެ
އިދާރީ ފީ

.19

ނ
އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާންއެދ މީހާ މި ޤާނޫނުގެ  17ވަނަ މާއްދާގެ ( )1ވަ ަ
އކުމުން،
އކަންޖެހ އިދާރީ ފީ ދެ ް
ޝންސް ކޮމިޝަނަށް ދަ ް
ނަންބަރުގެ ދަށުން އިލެކް ަ
ށ
އ އެމީހަކަ ް
ކމުގެ ރަސީދެ ް
ނސް ކޮމިޝަނަށް ލިބުނު ަ
ލކްޝަ ް
އެ އިދާރީ ފީ އި ެ
އވެ.
ދޫކުރަންވާނެ ެ

ގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
ނ މާއްދާގެ (ނ) އަންނަނިވި ޮ
 .10ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  30ވަ ަ
.30

(ނ)

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކުން މި މާއްދާގެ ދަށުން ޚާއްޞަކުރާ ވަގުތު
ކެންޑިޑޭޓުންނަށް
ދޭންވާނީ

ނުވަތަ

ހަމަހަމަކަމާ

ކެންޑިޑޭޓުން
އެކުގައެވެ.

ނިސްބަތްވާ
އަދި

އެއް

ސިޔާސީ

ޕާޓީތަކަށް

ކެންޑިޑޭޓަކަށް

ދޭން

ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތަށްވުރެ އިތުރު ވަގުތު ،އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ އެއް
ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނުވަތަ އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށާއި އެ ކެންޑިޑޭޓުން ނިސްބަތްވާ
ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ދީ ނުވަތަ ވިއްކައިގެން ނުވާނެއެވެ.
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ވޮލި ުއމް47 :

ދދު110 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

 .11ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  30ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ފަހަތަށް ،އަންނަނިވި ފަދައިން ހަތަރު އަކުރު އިތުރުކުރުން.
.30

(ރ)

މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ،ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ
ފަރާތްތަކުން

ޢަމަލުކުރަނީ

މި

މާއްދާގައި

އުސޫލުތަކާ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމާއި ،މި މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރާ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން
ފަސޭހައިން ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެ އަދި އެ ޝަކުވާ އަވަހަށް ބެލޭނެ ނިޒާމެއް
ޤާއިމުކުރުމަކީ ،ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮމިޝަންގެ ޒިންމާއެކެވެ.
(ބ)

މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ބެލުމުގެ ނިޒާމު،
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 11/2008އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު) އަށް
 1ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ( 1އެކެއް)
މަސްދުވަހުގެ

ތެރޭގައި

ބްރޯޑްކާސްޓް

އެކުލަވާލައި،

ކޮމިޝަނުން

ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ.
(ޅ)

ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮމިޝަނަށް މި މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް
ބަލައި ނިންމުމަށްފަހު ،އެ ކޮމިޝަނުން ކަމާބެހޭ ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލައި،
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ .އަދި އެ ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން
މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ޖިނާއީ ކުށެއްގެ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރަންޖެހޭކަމަށް
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެނަމަ ،އެ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤުކޮށް،
މި

ޤާނޫނުގެ

64

ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި

ވަނަ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ގޮތުގެމަތިން

މާއްދާގައިވާ
ޖެނެރަލަށް

ފޮނުވުމުގެ

ޝަރީޢަތަށް
އިޚްތިޔާރު

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
(ކ)

މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،މި މާއްދާއާ ޚިލާފަށް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތަކުން ކުރާ ކަންކަމާމެދު އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު
ލިބިގެންވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮމިޝަނަށެވެ .މިގޮތުން ،މި މާއްދާއާ ޚިލާފުވާ
ފަރާތްތަކާމެދު

އިދާރީ

ފިޔަވަޅު

އެޅުމާބެހޭ

އުސޫލު،

ޤާނޫނު

ނަންބަރު

( 11/2008އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު) އަށް  1ވަނަ އިޞްލާޙު
ގެނައުމުގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ( 1އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލައި ،ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ.
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ވޮލި ުއމް47 :

ދދު110 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

(އ)

މި މާއްދާގެ (ކ) ގެ ދަށުން އެކުލަވާލާ އުސޫލުގައި ކަނޑައަޅާ ފިޔަވަޅުތައް
ވާންވާނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 16/2010ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ
ދަށުން އެ ކޮމިޝަނަށް ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވާ ފިޔަވަޅުތަކަށެވެ.

ވނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ( )6ވަނަ ނަންބަރުގެ ފަހަތަށް ،އަންނަނިވި ފަދައިން
ގ ަ 40
 .12ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނު ެ
ނަންބަރެއް އިތުރުކުރުން.
.40

(ނ)

()7

މި ޤާނޫނުގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން
ޢާންމުކޮށްފައިވާ ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީގެ
ވއްދުން.
ލ މަރުކަޒަށް ެ
ވޓުލާ ދުވަހު ވޯޓު ާ
ކޮޕީއެއްޯ ،

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

( )b

އެހެން

ޤާނޫނެއްގައި

އެހެންގޮތަކަށް

ބަޔާންކޮށްފައި

ވީނަމަވެސް،

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޚާބު މޮނިޓަރކުރުމަށް
ހުއްދަދީފައިވާ މީހުންނަށް ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދުގައި ނުވަތަ ވޯޓުގުނާ ތަނުގައި،
ތިރީގައިއެވާ ގޮތުގެމަތިން ،ފޮޓޯ ނަގައި އަޑާއި މަންޒަރު ރެކޯޑުކުރުމަކީ
ހުއްދަކަމެކެވެ.
ވނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( )4ވަނަ ނަންބަރުގެ ފަހަތަށް ،އަންނަނިވި ފަދައިން
ގ ަ 44
 .14ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނު ެ
ނަންބަރެއް އިތުރުކުރުން.
.44

(ށ)

()5

ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ވަންނަ މީހަކު ،އަޑު ނުވަތަ
މަންޒަރު ރެކޯޑުކުރެވޭ ފަދަ ތަކެތި ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ވެއްދުން.

ގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
ނ މާއްދާގެ (ށ) އަންނަނިވި ޮ
ގ  45ވަ ަ
 .15ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނު ެ
.45

(ށ)

ވޯޓުކަރުދާހުގައި އަމިއްލައަށް ފާހަގަޖެހުމަށް ޖިސްމާނީގޮތުން ނުކުޅެދިގެންވާ
މީހަކު ވޯޓުކަރުދާހުގައި ފާހަގަޖެހުމުގައި އެހެން މީހަކު އޭނާއަށް އެހީވެދިނުމަކީ
ހުއްދަ ކަމެކެވެ.

އކުރެއް އިތުރުކުރުން.
ނ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ފަހަތަށް ،އަންނަނިވި ފަދައިން ަ
ގ  51ވަ ަ
 .16ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނު ެ
.51

(ބ)

ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އިންތިޚާބުތަކުގައި ދެވޭ ވޯޓަކީ
ސިއްރު ވޯޓުކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަމާގުޅޭ
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ވޮލި ުއމް47 :

ދދު110 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ .އެގޮތުން ،އެ ބައެއްގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް
އޮންނަ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ފިޔަވައި އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް މި ޤާނޫނުގެ
 12ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރީ-ރަޖިސްޓަރީކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަކި
ތަނެއްގައި ވޯޓު ދިނުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރަނީ ،ވޯޓުގެ ސިއްރުކަން ނުގެއްލޭނެ
ޢަދަދެއްގެ ބައެއްކަން ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.
ގ  56ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )3ވަނަ ނަންބަރުގެ ފަހަތަށް ،އަންނަނިވި ފަދައިން
 .17ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނު ެ
އކުރުގެ ( )5ވަނަ ނަންބަރު ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުން.
އދާގެ (ހ) ގެ ( )4އެއީ އެ ަ
ނަންބަރެއް އިތުރުކޮށް ،އެ މާ ް
.56

(ހ)

()4

ށ
ރކުރަން ނނގގޮތަ ް
ޓއް ކަށަވަ ު
ވޯޓު ދ މީހާ ވޯޓު ދ ވަކި ކެންޑިޑ ެ
ވޓު.
ދީފައިވާ ޯ

 .18ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  56ވަނަ މާއްދާގެ ،ތިރީގައި ނަކަލުކޮށްފައިވާ (ށ) އުނިކޮށް ،އެ މާއްދާގެ (ނ) އިން
ފެށިގެން (ބ) ގެ ނިޔަލަށް ހުރި އަކުރުތަކަކީ ،އެ މާއްދާގެ (ށ)( ،ނ) އަދި (ރ) ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުން.
.56

( ށ)

އިންތިޚާބެއްގައި ވޯޓުދިން މީހުންގެ ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި ބާޠިލު ވޯޓު
ހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވެ.

 .19ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  58ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
ކަންހިނގާދިޔަ ގޮތުގެ
ރިޕޯޓު

.58

( ހ)

ވޯޓު ނަގާ ކޮންމެ ސަރަޙައްދެއްގައި ،ވޯޓު ނަގަން ފެށުމާއި ވޯޓު ނަގައި
ނިމުމާ ދެމެދު ކަން ހިނގާދިޔަގޮތުގެ ރިޕޯޓެއް ލިޔެ ،އަންނަނިވި ހުރިހާ
މަޢުލޫމާތު ހިމަނައިގެން އެ ސަރަޙައްދަކާ ޙަވާލުވެ ހުރި އެންމެ އިސް
މީހާއާއި،

އެ

ސޮއިކުރުމަށްފަހު

ރިޕޯޓު

ލިޔުނު

އިލެކްޝަންސް

މީހާއާއި،
ކޮމިޝަންގެ

އެ

ރިޕޯޓު
ވޯޓާބެހޭ

ޗެކްކުރި
މައި

މީހަކު

މަރުކަޒަށް

އެ ރިޕޯޓު ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
.1

ވޯޓު ދޭން ފެށިވަގުތާއި ،ވޯޓު ނެގުން ނިންމިގަޑި.

.2

ވޯޓު ނެގުމުގެ ކަންތައްތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމަށް ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ
މީހުންގެ ނަމާއި ،އެޑްރެހާއި ،ހައިސިއްޔަތާއި ،އެމީހުންގެ ކާކުކަން
އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުމުގެ ނަންބަރާއި އަދި އެމީހުންގެ ސޮއި.

.3

ވޯޓު ދިން އަންހެންނުންގެ ޢަދަދާއި ފިރިހެނުންގެ ޢަދަދު ވަކިން އެނގޭ
ގޮތަށް ،ވޯޓު ދިން މީހުންގެ ޢަދަދު.
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ވޮލި ުއމް47 :

ދދު110 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

.4

މި ޤާނޫނުގެ  45ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން
ވޯޓު ދިން މީހުންގެ ޢަދަދާއި އެމީހުންގެ ޙާލަތާއި އެމީހުންނަށް
އެހީތެރިވެދިން މީހުންގެ ޢަދަދާއި ތަފްޞީލު.

.5

ވޯޓުލުމަށް ބޭނުންކުރި ވޯޓުކަރުދާހުގެ ޢަދަދާއި ވޯޓުލުމަށް ބޭނުންނުކޮށް
ބާކީހުރި

ވޯޓުކަރުދާހުގެ

ޢަދަދު

އެއްވެސް

(އަދި

ސަބަބަކާހުރެ

ވޯޓުކަރުދާސްކޮޅެއް ހަލާކުވިނަމަ އެ ހަލާކުވި ވޯޓުކަރުދާހުގެ ޢަދަދުވެސް
އެނގޭގޮތަށް).
.6

ވޯޓުލުމަށް ބޭނުންކުރި ވޯޓުކަރުދާހުގެ ކައުންޓަރ ފޮއިލް ހުރި ޢަދަދު.

.7

ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާފައި ހުރި ތަނުގެ ނަމާއި ފުރިހަމަ އެޑްރެސް.

.8

އދަޔާ
ާ

ލފ ު
ޚި ާ

ހދިސާއެއް
ާ

ނމަ،
ހިނގާފައިވާ ަ

އތަނުގައި
ެ

އެ ހާދިސާއެއްގެ ތަފްޞީލު.
.9

އެ ރަށަކުން ނުވަތަ އެ ސަރަޙައްދަކުން ނުވަތަ އެތަނަކުން ވޯޓު ދޭން
އެންމެ ފުރަތަމަ ޙާޟިރުވި ( 2ދޭއް) މީހެއްގެ ނަމާއި ،އެޑްރެހާއި
އަދި ކާކުކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުމުގެ ނަންބަރު.

.10
(ށ)

އޮބްޒާވަރުން ދިޔަނަމަ ،އެމީހުންގެ މަޢުލޫމާތު.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރާ ވަގުތު ،ވޯޓު ނަގާ ކޮންމެ
ސަރަޙައްދެއްގައި އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި އެތަނުގައި ތިބުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ
ކެންޑިޑޭޓުންގެ

މަންދޫބުން

ޙާޟިރުވެތިބުމަށް

ފުރުޞަތުދީ،

އެފަރާތްތައް

ޙާޟިރުވެތިބިތޯ ވޯޓު ނަގާ ސަރަޙައްދެއްގައި ތިބި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ
އޮފިޝަލުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ކަންހިނގާދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި،
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ސަރަޙައްދާ ޙަވާލުވެ ހުރި އެންމެ
އިސް މީހާއާއި ،އެ ރިޕޯޓު ލިޔުނު މީހާއާއި ،އެ ރިޕޯޓު ޗެކްކުރި މީހާ
ސޮއިކުރުމުގެ

އިތުރުން،

ވޯޓުލާ

ސަރަޙައްދުގައި

ތިބި

ކެންޑިޑޭޓުންގެ

މަންދޫބުންނަށް ސޮއިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.
(ނ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދުގައި ތިބި ކެންޑިޑޭޓުންގެ
މަންދޫބުންނަށް

ކަންހިނގާދިޔަ
14

ގޮތުގެ

ރިޕޯޓުގައި

ސޮއިކުރުމަށް

ދެވޭ

ވޮލި ުއމް47 :

ދދު110 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ފުރުޞަތުގައި،
އެފަރާތްތަކަށް

ކެންޑިޑޭޓެއްގެ

މަންދޫބުން

ރިޕޯޓުގައި

ސޮއިކުރުމަށް

އެ

ނަމަވެސް،

ސޮއިނުކުރި

ދެވިފައިވާނަމަ،

ފުރުޞަތު

އެ ރިޕޯޓަކީ ،މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުރާ އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާ
ރިޕޯޓެއް ކަމުގައި ބެލޭނެއެވެ.
 .20ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  62ވަނަ މާއްދާގެ ފެށޭ ޢިބާރާތް އެއީ އެ މާއްދާގެ (ހ) ކަމުގައި ހަމަޖައްސައި،
އެ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން ތިން އަކުރު އިތުރުކުރުން.
.62

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ބާވަތުގެ ޝަކުވާގެ ތެރޭގައި ،މި ޤާނޫނުގެ
 74ވަނަ މާއްދާއާއި މި ޤާނޫނުގެ  75ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ކުށަކާގުޅޭ ޝަކުވާވެސް ހިމެނެއެވެ .އެގޮތުން ،އެއިން ކުށެއް ކުރާކަމުގެ ނުވަތަ
ކުރަން އުޅޭކަމުގެ ނުވަތަ ކޮށްފިކަމުގެ ޝަކުވާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް
ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ،މި ޤާނޫނުގެ  63ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ޝަކުވާ
ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ
ޝަކުވާއެއް ފުރިހަމައަށް ތަޙްޤީޤުކޮށް ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅު
އެޅުމުގެ

އިލެކްޝަންސް

ބާރު

ކޮމިޝަނަށް

ލިބިގެންވެއެވެ.

މިގޮތުން

ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައި ،އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތައް މެދުވެރިކޮށް
ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް

ނުވަތަ

އެކުލަވާލެވޭ

ކޮމިޓީއަކުން

ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް

ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
(ރ)

އިލެކްޝަންސް
(ނ)

ގެ

އެހީތެރިކަމަށް

ކޮމިޝަނަށް

ދަށުން

ހުށަހެޅޭ

ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައި

މައްސަލައެއް
ދައުލަތުގެ

އެއްވެސް

މި

މާއްދާގެ
އިދާރާއެއްގެ

އެ ކޮމިޝަނުން އެދިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެފަދަ އެހީތެރިކަން

ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ޚާއްޞަކޮށް ،މައްސަލަ
ތަޙްޤީޤުކުރުމާއި ،ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން ނުވަތަ ހެކިން ޙާޟިރުކުރުމާއި،
ތަންތަން ބަލައި ފާސްކުރުމާއި ،ފޮރެންސިކް ތަޙްލީލްކުރުންފަދަ ކަންކަމުގައި
އެފަދަ އިދާރާތަކުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެދިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެފަދަ
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ވޮލި ުއމް47 :

ދދު110 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

އެހީތެރިކަން ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

 .21ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  64ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
.64

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ
ޙައްޤު މި ޤާނޫނުގެ  63ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް
ލިބިގެންވެއެވެ .އެގޮތުން ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ހައިކޯޓަށް

ހުށަހަޅާނަމަ

މައްސަލައެއް

ސަބަބާއި،

ހެއްކާއެކު

ތަފްޞީލާއި

އެ އިންތިޚާބެއްގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރާތާ ގިނަވެގެން ( 14ސާދަ)
ދުވަހުގެ

ތެރޭގައި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އެ

ހައިކޯޓަށް

މައްސަލައެއް

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 .22ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  64ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
.64

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) އެހެން އޮތްނަމަވެސް ،މި ޤާނޫނާ ނުވަތަ
އިންތިޚާބާބެހޭ ޚާއްޞަ ޤާނޫނަކާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޖިނާއީ ކުށެއް
ކުރާ ޙާލަތުގައި ،ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ކުށެއްގެ ޖިނާއީ ދަޢުވާ
އުފުލުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވަނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށެވެ.

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

(ރ)

މި ޤާނޫނުގައި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްކުށް ފިޔަވައި ،މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކުރާ ޖިނާއީ
ކުށެއްގެ
ކޮމިޝަނަށް

މައްސަލަ

ޝަރީޢަތަށް

ފެނިއްޖެނަމަ،

އެ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ
މައްސަލައެއް

ކަމަށް
ތަޙްޤީޤުކޮށް

އިލެކްޝަންސް
ޝަރީޢަތަށް

ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
 .32ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  66ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
ކެންޑިޑޓް އަދި ރަސްމީ
އިންތިޚާބީ އޖެންޓުގެ
ޒިންމާ

.66

ކޮންމެ

ކެންޑިޑޭޓެއްގެ

އިންތިޚާބާގުޅޭ

މާލީ

އެންމެހައި

ކަންކަން

ބަލަހައްޓައި،

އެކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރިޕޯޓުކުރުމަކީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން
އެ ކެންޑިޑޭޓަށާއި އަދި އެ ކެންޑިޑޭޓްގެ ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓުގެ މައްޗަށް
ލާޒިމުކަމެކެވެ.
16

ވޮލި ުއމް47 :

ދދު110 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

 .32ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  68ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ފަހަތަށް ،އަންނަނިވި ފަދައިން ތިން އަކުރު އިތުރުކުރުން.
.68

(ނ)

އިންތިޚާބާ

ތިރީގައިވާ

ގުޅޭގޮތުން

ރެކޯޑުތަކާއި

ލިޔެކިޔުންތަކާއި،

މާލީ ހިސާބުތައް މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ގޮތުގެމަތިން

ބެލެހެއްޓުމަކީ

ކެންޑިޑޭޓަށާއި

އަދި

އެ ކެންޑިޑޭޓްގެ ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓުގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކަމެކެވެ.
.1

ކެންޑިޑޭޓްގެ އަމިއްލަ ފައިސާއިން އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ޚަރަދުކުރާ
ފައިސާގެ ތަފްޞީލު.

.2

ފައިސާ ފިޔަވައި ކެންޑިޑޭޓްގެ އަމިއްލަ ތަކެތިން އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން
ބޭނުންކުރާ ތަކެތީގެ ތަފްޞީލު.

.3

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީން
ނުވަތަ ތިންވަނަ ފަރާތަކުން ލިބޭ އެންމެހައި މާލީ އެހީއާއި އެނޫންވެސް
ތަކެތީގެ ތަފްޞީލު.

(ރ)

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެ ކޮމިޝަނުން
ބ ަލ ުމނ ާ
ކ ަޓ ުކނ ަ
ނ ަވ ަތ ޯ
އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިނުވާހާ ހިނދަކުު ،
ދ
ަމ އ ަ
ސ ަލ ައ ާކ

ގުޅިގެން

ކޯޓަކުން

އެހެން

ގޮތަކަށް

ކަނޑައަޅާފައިނުވާހާ

ހިނދަކުި ،މ ާމ އ ާ
ދ ެގ (ނ) ގެ ދަށުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް އެ
އިންތިޚާބެއްގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ( 6ހައެއް)
މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
(ބ)

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

ގެ

ދަށުން

ބަލަހައްޓަންޖެހޭ

ލިޔެކިޔުންތައް

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އަންގައިފިނަމަ ،އެކަން ކުރުމަކީ ކެންޑިޑޭޓަށާއި
އަދި އެ ކެންޑިޑޭޓްގެ ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓުގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކަމެކެވެ.
 .32ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  69ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކުރާ
ޚަރަދުތަކުގެ އެންމެ މަތީ
ޢަދަދު

.69

ވ
އ ާ
ނޑިޑޓަކު ކުރިމަތިލާފަ ި
ޓކު ޚަރަދުކުރަންވާނީ ،އެ ކެ ް
ޅގެން ކެންޑިޑ ަ
އިންތިޚާބާ ގު ި
ކންމެ މީހަކަށް 2,000.00
ޓދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ޮ
ގއި ވޯ ު
އ ަ
އިންތިޚާބީ ދާއިރާއެ ް
17

ވޮލި ުއމް47 :

ދދު110 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ގ
ރުފިޔާ ެ

(ދެހާސް)

ހިސާބުކުރުމުން

ނ
މަގު ް

ނުކުންނަ

ރ
ޢަދަދަށްވު ެ

ސގެ
ފައި ާ

އިތުރުނުވާނެ ޢަދަދަކަށެވެ.
 .32ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  73ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ފެށޭ ޢިބާރާތް އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
އިންތިޚާބާގުޅ މާލީ
ކަންކަމާބެހ މަޢުލޫމާތު

.73

(ހ)

ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އިންތިޚާބާގުޅޭ މާލީ ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން އަންނަނިވި
މަޢުލޫމާތާއި ތަކެތި ހިމެނޭ މާލީ ބަޔާނެއް ތައްޔާރުކޮށް ،އިންތިޚާބެއް ބާއްވާ

އިލެކްޝަންސް
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުން

ތާރީޚުން

ފެށިގެން

(އެކާވީސް)

21

ދުވަހުގެ

ތެރޭގައި

އިލެކްޝަންސް

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ހުށަހަޅާ މާލީ ބަޔާނަކީ ދައުލަތުގެ
ކަމާބެހޭ އިދާރާއެއްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރަކު އޮޑިޓުކޮށްފައިވާ މާލީ
ބަޔާނަކަށްވާންވާނެއެވެ.
 .28ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  73ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
.73

(ހ)

.1

މުދާ

ފައިސާއާއި

އިންތިޚާބާ

ހިމެނޭގޮތުން،

ގުޅިގެން

ކެންޑިޑޭޓް

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

(ހ)

.2

މި ޤާނޫނުގެ  68ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު
ހިމެނޭ ގޮތަށް ،އިންތިޚާބުގައި ކެންޑިޑޭޓަށް ތާއީދު ހޯދުމަށްޓަކައި
ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތައް ވަކިން އެނގޭގޮތަށް އެ ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްޞީލު.

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

(ހ)

.5

މި ޤާނޫނުގެ 67

ވ ބންކް
އ ާ
ޅވާފަ ި
މާއްދާގެ ދަށުން ހު ު

ވަނަ

ނމެހައި މުޢާމަލާތްތައް އަންގައިދ ބންކް
އވާ އެ ް
ކއުންޓުން ކޮށްފަ ި
އެ ަ
ކއުންޓްގެ ސްޓޓްމަންޓް.
އެ ަ
 .31ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  74ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
ކުށާއި އަދަބު

.74

(ހ)

އެހެން

ޤާނޫނެއްގައި

އެހެން

ގޮތަކަށް

ބަޔާންކޮށްފައި

ވީނަމަވެސް،

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ކުށެއްގެ މައްޗަށް ކުށާއި އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި
އިސްކަންދޭންވާނީ

މި

18

ޤާނޫނަށެވެ.

އަދި

އެއްވެސް

އިންތިޚާބެއްގައި،

ވޮލި ުއމް47 :

ދދު110 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ތިރީގައިއެވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ކުރުމަކީ ނުވަތަ ކުރަން އުޅުމަކީ
ކުށެކެވެ.
.1

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ އެ ކޮމިޝަނުން ވޯޓު
ނެގުމުގެ ކަންތައްތައް ހިންގުމާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެއްވެސް މީހަކު،
އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ފޮނުވާ ލިޔުމެއް
ނައްތާލުން ،ނުވަތަ އެ ލިޔުމަކާމެދު ގަވާއިދުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ
ގޮތަކަށް ޢަމަލުނުކުރުން ،ނުވަތަ އެ ލިޔުމަކާމެދު އެއްވެސް ގޮތަކުން
އިހުމާލުވުން.

.2

ވޯޓުކަރުދާސް ވިއްކުން ،ނުވަތަ ޤާނޫނީގޮތުން ހުއްދަ ލިބިފައިނުވާ
އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ވޯޓުކަރުދާސް ދޫކުރުން ނުވަތަ ދިނުން.

.3

ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ގޮތެއްގެމަތިން މެނުވީ އިންތިޚާބުގައި ބޭނުންކުރުމަށް
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވޯޓުކަރުދާސް ޕެކެޓެއް ނުވަތަ ވޯޓުކަރުދާސް ފޮތެއް،
ނުވަތަ މިނޫންވެސް އެއްޗެއް ހުޅުވައި ،ވޯޓުފޮށްޓެއް ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީ
އުރައެއް ކަނޑައި ،އެއިން ވޯޓުކަރުދާސް ނަގައި ބެލުން ،ނުވަތަ
މިއިން އެއްޗެއް ހަލާކުކުރުން ،ނުވަތަ މިއިން އެއްޗަކަށް ގެއްލުން
ދިނުން.

.4

ޤާނޫނީގޮތުން

ބެލެހެއްޓުން

ލާޒިމުކުރާ

މަޢުލޫމާތު

ނެގުމުގައި،

އެނގިހުރެ ދޮގު ނުވަތަ ފުރިހަމަނޫން މަޢުލޫމާތު ނެގުން.
.5

އެނގިހުރެ ޤަޞްދުގައި ،ޞައްޙަ ވޯޓެއް ބާޠިލު ވޯޓަކަށް ގުނުން،
ނުވަތަ ޞައްޙަ ވޯޓެއް ނުގުނައި ދޫކޮށްލުން ،ނުވަތަ ޤަޞްދުގައި،
ބާޠިލު

ވޯޓެއް

ޞައްޙަ

ވޯޓަކަށް

ގުނުން،

ނުވަތަ

ޤަޞްދުގައި،

އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ދީފައިވާ ވޯޓު އަނެއް ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ނަމުގައި
ގުނުން.
.6

މި ޤާނޫނުގެ  53ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން
ވޯޓުފޮށި ބަންދުކުރުމާ ޙަވާލުވެހުރި މީހަކު ،ޤަޞްދުގައި ނުވަތަ އޭނާގެ
އިހުމާލުން ވޯޓުފޮށި ބަންދުނުކޮށް ހުރުން ،ނުވަތަ ވޯޓުނަގަން ފެށުމާއި
ވޯޓުނަގާ ނިންމުމާ ދެމެދުގައި ،ނުވަތަ ވޯޓުގުނަން ހަމަޖެހިފައިވާ
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ވަގުތުގެ ކުރިން ވޯޓުފޮށި ހުޅުވައި ވޯޓުތައް ބަލައި ހެދުން ،ނުވަތަ
ވޯޓު ބަދަލުކޮށް އުނިއިތުރުކޮށް ހެދުން.
.7

މި ޤާނޫނުގެ  52ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާގޮތާ ޚިލާފަށް ވޯޓުނެގުން
ހުއްޓާލުން.

.8

މި ޤާނޫނުގެ 72

މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ވަނަ

ޢަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ފައިސާ ދިނުން ނުވަތަ ބަލައިގަތުން.
.9

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ހުއްދަނެތި ވޯޓުކަރުދާސް އުފެއްދުން ނުވަތަ
ވޯޓުކަރުދާހުގެ ގޮތުގައި އިންތިޚާބުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއާ އެއްފަދަ
އެއްޗެއް އުފެއްދުން.

 .10އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން މި ޤާނޫނުގެ  69ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ޢަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ޚަރަދުކުރުން.
އިންތިޚާބީ

 .11އެއްވެސް

ޙައްޤެއްގެ

ވަކި

ފައިދާ

ފަރާތަކަށް

ލެންބުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ވަކިގޮތަކަށް އެފަދަ ޙައްޤެއްގެ ބޭނުމެއް ކުރީތީ
އެއްވެސް އެއްޗެއް ޝުކުރެއްގެ ގޮތުން ނުވަތަ ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުން
ވިޔަސް ނުވަތަ އެނޫން ގޮތަކަށް ވިޔަސް ދިނުން .އަދި މިފަދައިން
އެއްވެސް އެއްޗެއް ދިނުމަކީ ރިޝްވަތުދިނުން ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.
 .12އިންތިޚާބަށް އިޢުލާންކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން އިންތިޚާބުގެ ދާއިމީ
ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރާތާ ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ،އިންތިޚާބާ
ގުޅިގެން

ކެންޑިޑޭޓަކު

ކެންޑިޑޭޓެއްގެ

ތާއީދު

އިންތިޚާބީ

ހޯދުމަށްޓަކައި
ޙައްޤަކަށް

ނުވަތަ

ނުރަނގަޅު

އެހެން
އަސަރު

ފޯރުވުމަށްޓަކައި ވަކި ފަރުދަކަށް ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކަށް ނުވަތަ ޢާންމު
ފައިދާއަށްޓަކައި އެއްޗެއް ދިނުން ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުން
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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 .13އިންތިޚާބުގައި

ހުންނާނެ

ވޯޓުކަރުދާސް

އިލެކްޝަންސް

ގޮތާމެދު

ކޮމިޝަން ފިޔަވައި ،އެއްވެސް ފަރާތަކުން އިޢުލާނެއް ނުވަތަ އެއްވެސް
ބާވަތެއްގެ އިޝްތިހާރެއް ކުރުން.
 .14މި

ޤާނޫނުގެ

ވަނަ

39

ގޮތުގެމަތިން

މާއްދާގައިވާ

ސަރަޙައްދުގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ކެންޑިޑޭޓުންގެ
ތެރެއިން

ނަންތަކުގެ

ނަމެއް

ޤާނޫނާ

މި

ވޯޓުލާ

ލިސްޓްގައިވާ

ޚިލާފަށް

ބަދަލުކޮށް،

އެ ލިސްޓަށް އުނިއިތުރު ގެނައުން.
 .15ވޯޓު

ދިނުމުގެ

ޙައްޤު

ނުފޫޒުފޯރުވުމަށްޓަކައި

ލިބިފައިވާ
އޭނާއަށް

މީހަކަށް
ނުވަތަ

ވޯޓު

އޭނާ

ލުމުގައި
މަޞްލަޙަތު

ރައްކާތެރިކުރަންޖެހިފައިވާ ފަރާތަކަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އަނިޔާއެއް
ކޮށްފާނެ ކަމުގެ ބިރުދެއްކުން.
ކަންކަން

 .16އިންތިޚާބުގެ

ބަލަހައްޓަން

ހިންގައި

އިލެކްޝަންސް

ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ތިބޭ އޮފިޝަލުންނަށް ބިރުދެއްކުން ނުވަތަ
އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅުން.
 .17އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ގޮތުން ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދިނުން.
 .18އިންތިޚާބެއްގައި

ވޯޓުދިނުމުގެ

އެ

ބުރެއްގައި

އެއް

ފަހަރަށްވުރެ

ގިނަފަހަރު ވޯޓުލުން.
 .19އެއްވެސް

މީހަކު

ވޯޓުދިނުމަށް

ދަތިކުރުން،

ނުވަތަ ވޯޓުދިނުމަށް

އެއްވެސް މީހަކަށް ހުރަސްއެޅުން.
 .20ވޯޓުލާ

ސަރަޙައްދުގައި

އިލެކްޝަންސް

ކޮމިޝަންގެ

ފަރާތުން

ވޯޓުގުނުމުގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާ ޙަވާލުވެ ތިބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން
މީހަކު ،ނުވަތަ އެނޫން މީހަކު ނަމަވެސް ،މި ޤާނޫނާ ނުވަތަ
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފުކަމެއް ކުރުން .ނުވަތަ
އެފަދަ ޢަމަލެއް ކުރުމަށް އެއްވެސް ގޮތަކުން އެހީވުން .ނުވަތަ
އެމީހެއްގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން އެފަދަ
ޢަމަލެއް ހިނގުމަށް މަގުފަހިވުން.
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ވޮލި ުއމް47 :

ދދު110 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

 .21އިންތިޚާބެއްގައި އެއްވެސް މީހަކު ،އެހެން މީހެއްގެ ނަމުގައި ވޯޓުލުން.
 .22އަނެކެއްގެ އިންތިޚާބީ ޙައްޤަކަށް ޤާނޫނީގޮތުން ނޭދެވޭ ގޮތަކަށް ބެހި
ނުވަތަ އެފަދަ ޙައްޤަކާމެދު ޤަދަރާއި އިޙްތިރާމް ކުޑަކުރުމުގެ ސަބަބުން
އެ

އަނެކަކަށް

ޙައްޤު

މިނިވަން

ގޮތުގައި

އިޚްތިޔާރު

ކުރުމަށް

ހުރަސްއެޅުން.
 .23ވޯޓުލާ

ސަރަޙައްދުން

ބޭރަށް

ޤާނޫނާ

ވޯޓުކަރުދާސް

ޚިލާފަށް

ގެންދިޔުން.
 .24ޤާނޫނީގޮތުން ހުއްދަ ވޯޓުކަރުދާސް ނޫން އެހެން އެއްވެސް އެއްޗެއް
ވޯޓުފޮށްޓަށް ލުން.
 .25ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤުނެތި އެއްވެސް އިންތިޚާބެއްގައި ވޯޓުލުން.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން ( )8ވަނަ ނަންބަރުގެ
ނިޔަލަށް ހުރި ނަންބަރުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއް ކުރުމުގެ ސަބަބުން
ކުށްވެރިވެއްޖެ މީހެއްގެ އަދަބަކީ ،އެމީހަކު ކުރި ޢަމަލެއްގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް
ބަލައި( 3 ،ތިނެއް) އަހަރާއި ( 8އަށެއް) އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް
ޖަލަށްލުން ނުވަތަ ( 36,000.00ތިރީސް ހަހާސް) ރުފިޔާއާއި 96,000.00
(ނުވަދިހަ ހަހާސް) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )9ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން ( )12ވަނަ ނަންބަރުގެ
ނިޔަލަށް ހުރި ނަންބަރުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއް ކުރުމުގެ ސަބަބުން
ކުށްވެރިވެއްޖެ މީހެއްގެ އަދަބަކީ ،އެމީހަކު ކުރި ޢަމަލެއްގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް
ބަލައި( 1 ،އެކެއް) އަހަރާއި ( 4ހަތަރެއް) އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް
ޖަލަށްލުން ނުވަތަ ( 12,000.00ބާރަހާސް) ރުފިޔާއާއި 48,000.00
(ސާޅީސް އަށްހާސް) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.

(ރ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )13ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން ( )17ވަނަ
ނަންބަރުގެ ނިޔަލަށް ހުރި ނަންބަރުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއް ކުރުމުގެ
ސަބަބުން

ކުށްވެރިވެއްޖެ

މީހެއްގެ

އަދަބަކީ،

އެމީހަކު

ކުރި

ޢަމަލެއްގެ

ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި( 9 ،ނުވައެއް) މަސްދުވަހާއި ( 2ދޭއް) އަހަރާ ދެމެދުގެ
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ވޮލި ުއމް47 :

ދދު110 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ޖަލަށްލުން

މުއްދަތަކަށް
24,000.00

ނުވަތަ

(ސައުވީސްހާސް)

9,000.00
ރުފިޔާއާ

(ނުވަހާސް)

ރުފިޔާއާއި

ދެމެދުގެ

ޢަދަދަކުން

ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.
(ބ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )18ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން ( )23ވަނަ
ނަންބަރުގެ ނިޔަލަށް ހުރި ނަންބަރުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއް ކުރުމުގެ
ސަބަބުން

ކުށްވެރިވެއްޖެ

މީހެއްގެ

އަދަބަކީ،

އެމީހަކު

ޢަމަލެއްގެ

ކުރި

ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި( 4 ،ހަތަރެއް) މަސްދުވަހާއި ( 1އެކެއް) އަހަރާ
ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން ނުވަތަ ( 4,000.00ހަތަރުހާސް) ރުފިޔާއާއި
( 12,000.00ބާރަހާސް) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.
(ޅ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )24ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއް
ކުރުމުގެ ސަބަބުން ކުށްވެރިވެއްޖެ މީހެއްގެ އަދަބަކީ ،އެމީހަކު ކުރި ޢަމަލެއްގެ
ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި( 2 ،ދޭއް) މަސްދުވަހާއި ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހާ
ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން ނުވަތަ ( 2,000.00ދެހާސް) ރުފިޔާއާއި
( 6,000.00ހަހާސް) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.

(ކ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )25ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއް
ކުރުމުގެ ސަބަބުން ކުށްވެރިވެއްޖެ މީހެއްގެ އަދަބަކީ ،އެމީހަކު ކުރި ޢަމަލެއްގެ
ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި( 1 ،އެކެއް) މަސްދުވަހާއި ( 3ތިނެއް) މަސްދުވަހާ
ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން ނުވަތަ ( 1,000.00އެއްހާސް) ރުފިޔާއާއި
( 3,000.00ތިންހާސް) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.

(އ)

މި

މާއްދާގެ

ދަށުން

ކުށްވެރިވި

މީހަކީ،

އިލެކްޝަންސް

ކޮމިޝަނުން

އިންތިޚާބާބެހޭ ކަމެއް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މީހަކު ކަމުގައިވާނަމަ ،އެމީހެއްގެ
އަދަބަކީ،

މި

މާއްދާގެ

(ށ)،

(ނ)،

(ރ)،

(ބ)،

(ޅ)

ނުވަތަ

(ކ) ގެ ދަށުން ކަނޑައެޅޭ އަދަބުގެ އިތުރަށް( 6 ،ހައެއް) މަސްދުވަހާއި 1
(އެކެއް) އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން ނުވަތަ 6,000.00
(ހަހާސް) ރުފިޔާއާއި ( 12,000.00ބާރަހާސް) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން
ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.
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ވޮލި ުއމް47 :

ދދު110 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

(ވ)

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސިއްރުކުރުމަކީ ކުށެކެވެ.
އެފަދަ ޢަމަލެއް ކޮށްފި މީހެއްގެ އަދަބަކީ( 3 ،ތިނެއް) މަސްދުވަހަށް
ޖަލަށްލުން ނުވަތަ ( 3,000.00ތިންހާސް) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.

(މ)

މި

ޤާނޫނުގައި

އެހެން

ނުވަތަ

އެހެން

ޤާނޫނެއްގައި

ގޮތަކަށް

ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ ރިޝްވަތާބެހޭ
މައްސަލަތައް ބަލައި ތަޙްޤީޤުކުރާނީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުންނެވެ.
އެ ކޮމިޝަނުން މިފަދަ މައްސަލަތައް ބަލައި ނިންމައި ،ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ
ޖިނާއީ ކުށެއްގެ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އެ މުއައްސަސާއަށް
ފެންނަނަމަ ،އެ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤުކޮށް ،ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި
ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ޖެނެރަލަށް

ފޮނުވުމުގެ

އިޚްތިޔާރު

އެ

މުއައްސަސާއަށް

ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި މައްސަލަ ނިމުމުން ،ކަމާބެހޭ ރިޕޯޓު އިލެކްޝަންސް
ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
 .32ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  79ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަށް އަންނަނިވި ޢިބާރާތުގެ މާނަކުރުން އިތުރުކުރުން.
.79

(ހ)

"ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮމިޝަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،

ޤާނޫނު ނަންބަރު

( 16/2010ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކުރާ މޯލްޑިވްސް
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށެވެ.
އ
ގ ި
ޒޓު ަ
ދވެހި ސަރުކާރުގެ ގެ ެ
 .33މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،މި ޤާނޫނު ފާސްވެ ،ތަޞްދީޤުކޮށްި ،
ނނެވެ.
ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެ ް
________________________
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