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ެެ 

 ޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެޚުލާޞާެ

 ެު2013ެ:ޤަޟިއްޔާެނަންބަރ/SC-C/42ެ 

 :ްެޖުމްހޫރީެޕާޓީެެދަޢުވާކުރާެފަރާތ 

 :ްއިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަންެެދަޢުވާެލިބޭެފަރާތ 

 :ްއެޓަރނީެޖެނެރަލްގެެއޮފީސް(ދައުލަތްެެތަދައްޚުލްވިެފަރާތ( 

 ޕްރޮގްރެސިވްެޕާޓީެއޮފްެމޯލްޑިވްސްެެ

 :ްދުސްތޫރީެމައްސަލަެެމައްސަލައިގެެބާވަތ 

 :ްފޯމުންެެއެދިެހުށަހަޅާެހުއްދައަށްދުސްތޫރީެމައްސަލަެހުށަހެޅުމުގެެެމައްސަލަެއައިގޮތ 

 :ް2013ެބަރެމްސެޕްޓ15ެެެހުށަހެޅުނުެތާރީޚ 

 :ް2013ބަރެމްެސެޕްޓ16ެެެރަޖިސްޓްރީެކުރެވުނުެތާރީޚ 

 ެ:ް2013ެެބަރއޮކްޓ07ެެޯނިމުނުެތާރީޚ

 :ި23:30 މައްސަލަެނިންމިެގަޑ  

 :ްެމަޖިލިސ ެފަނޑިޔާރުންގެ ެބެލި ެޙުސައިން،ެެމައްސަލަ ެފާއިޒް ެއަޙްމަދު ނޑިޔާރު ެފަ އުއްތަމަ

ެ ނޑިޔާރު ެޢަބްދުސަޢީދު،ެهللاެޢަބްދުެފަ ެޙަެޢަރީފް،ެهللاެފަނޑިޔާރު ެޢަލީ ނޑިޔާރު ެމުޙައްމަދު،ެފަ މީދު

ެ ނޑިޔާރު ެޢަބްދުެފަ ެމުޙައްމަދު ެޢަބްދުެ، هللاއާދަމް ެއަޙްމަދު ެޑރ. ެފަނޑިޔާރުެهللاެފަނޑިޔާރު ދީދީ،

 އަޙްމަދުެމުޢުތަސިމްެއަދްނާންެ

ެ
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 މައްސަލައިގެެޚުލާޞާެ

ެ ެފުރަތަމ2013ެެަސެޕްޓެމްބަރ07ެެމިއީ، ެއިންތިޚާބުގެ ެރިޔާސީ ެބޭއްވުނު ެދުވަހު ވަނަ

ެމާއްދާތަކާއި،ެ ެކަމާބެހޭ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކަންކުރެވިފައިވަނީ، ބުރުގައި

ގައިެޤަޟިއްޔSC-C/2013ެެާ/39އިންތިޚާބާެބެހޭެޤާނޫނުތަކާއި،ެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެނަންބަރުެ

ެއިންތިޚާބުގަ ެއެ ެނުވާތީ، ެގޮތަށްކަމުގައި ނޑައަޅާފައިވާ ެލިސްޓުކަ ެމީހުންގެ ެވޯޓުލާފައިވާ ެހޯދުމަކީެއި ތައް

ެބޭނުންކުރެވުނުެ ެއިންތިޚާބުގައި ެމި ނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، ެކަ ެކަމުގައި ެޙައްޤެއް ެކެންޑިޑޭޓެއްގެވެސް ކޮންމެ

ނޑާއިެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެވޯޓުލުމުގެެޝަރުޠުެފުރިހަމަވާެމީހުންގެެލިސްޓަކީ،ެ ކަމާބެހޭެޤާނޫނީެއޮނިގަ

ެ ެނަންބަރު ެއެއްގޮތަށSC-C/2013ެެް/39ކޯޓުގެ ެޙުކުމްތަކާ ެބަޔާންކުރެވިގެންވާ ޤަޟިއްޔާގައި

ެ ެޞައްޙަ ެމިއީ ެސަބަބުން ެމިހެންވުމުގެ ެނޫންކަމާއި، ެލިސްޓެއް ެނޫންކަމަށްެއެކުލަވާލެވިފައިވާ ލިސްޓެއް

ނޑައަޅައި ެއަސާސީެެމިެއިންތިޚާބަކީެޤާނޫނުއަސާސީންެދިވެހިރައްޔިތުންނަށްެދިނުމަށާއިެއަދިެކަ ލިބިދީފައިވާ

ެނިގުޅައިގަނެފައިވާ ެމާއްދާތަކާއި،ެެޙައްޤުތަކެއް ެކަމާބެހޭ ެބުނެފައިވާ ެޤާނޫނުއަސާސީގައި އަދި

ެބޭއްވިެ ެޚިލާފަށް ެޤާނޫނުތަކާއި ެއާއިއިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ެވާތީ ެއިންތިޚާބަކަށް ެދުެފައިވާ ެދައުލަތުގެ ސްތޫރީެއަދި

ނޑުގައިެބަޔާންކުރެވިގެންވާގޮތަށްެހިނގާފައިވާެއިންތިޚާބަކަށްެނުވާކަމަށްެބުނެ،ެމިެއިންތިޚާބުެބާޠިލުެ އޮނިގަ

ެއެދި ެެ،ކޮށްދިނުމަށް ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެފަރާތުން ެޕާޓީގެ ވަނ113ެެަޖުމްހޫރީ

ެެމާއްދާ ެނަންބަރު ެޤާނޫނު ެ)ދިވެހިރ2010/22ެާއާއި، ެގެ ެޤާނޫނު( ެކޯޓުތަކުގެ ެމާއްދާގ10ެެެއްޖޭގެ ވަނަ

ެ ެއާއި، ެ)11ެ)ށ( ެގެ ެ)ހ( ެމާއްދާގެ ެ)1ވަނަ ެއާއި ެކޯޓަށ3ެް( ެސުޕްރީމް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެދަށުން ެގެ )

ެއިލެކްޝަންސްެ ެފަރާތަކީ ެރައްދުވާ ެދަޢުވާ ެމައްސަލައިގައި ެމި ެމައްސަލައެކެވެ. ެބެލިފައިވާ ހުށަހެޅުމުން

ެމައްސަ ެމި ެއަދި ެބަންޑާރަލަކޮމިޝަނެވެ. ެދައުލަތުގެ ެދިވެހި ެއޮފްެއަށް ެޕާޓީ ެޕްރޮގްރެސިވެ ނައިބާއި،

މޯލްޑިވްސްެއިންެތަދައްޚުލްެވެފައިވާއިރު،ެދިވެހިރައްޔިތުންގެެޑިމޮކްރެޓިކްެޕާޓީގެެފަރާތުންެމިމައްސަލައަށްެ

ެގައިެދޫކޮށްލާފައެވެ.2013ެެސެޕްޓެމްބަރ24ެެތަދައްޚުލުވުމަށްފަހު،ެއެެތަދައްޚުލްވުންެވަނީެ
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 ެްފާހަގަެކުރެވުނުެނުކުތާތައ 

ެޤާނޫނުތަކަށާއި،ެ ެޤާނޫނުއަސާސީއަށާއި، ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެމައްސަލައިގައި،ެދިވެހިރާއްޖޭގެ މި

ެ ެނަންބަރު 2008/11ެެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެޤާނޫނު ެއަށާއި، ެޤާނޫނު( ެޢާންމު 2008/12ެ)އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ

ެއިންތިޚާ ެރިޔާސީ ެއަށާއި، ެޤާނޫނު( ެއިންތިޚާބުގެ ެޤަވާޢިދަށާއި)ރިޔާސީ ެފަރާތުންނާއިެެ،ބުގެ ދަޢުވާކުރާ

ދަޢުވާލިބޭެފަރާތުންެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހަށްެހުށަހެޅިެހެކިންގެެހެކިބަހަށާއި،ެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހަށްެހުށަހެޅިެ

ެތަދައްޚުލްވިެ ެމައްސަލައިގައި ެމި ެއަދި ެވާހަކަތަކަށާއި ެދައްކާފައިވާ ެމަޖިލީހުގައި ލިޔުންތަކަށާއި،ެޝަރީޢަތުގެ

ެދައްކާފައިވާެފަރާ ެމަޖިލީހުގައި ެޝަރީޢަތުގެ ެލިޔުންތަކަށާއި، ެހުށަހެޅި ެމަޖިލީހަށް ެޝަރީޢަތުގެ ތްތަކުން

ެރިޕޯޓުެ ެބޭނުންވާ ެޝަރީޢަތަށް ެބެހޭގޮތުން ެހެކިތަކާ ެހުށަހެޅިފައިވާ ެގުޅިގެން ެމައްސަލައާ ެމި ވާހަކަތަކަށާއި،

ެޢައްޔަންކޮ ެކޯޓުން ެސުޕްރީމް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެފޮރެންސިކްެއެކަށައެޅުމަށްޓަކައި ެތަޖުރިބާކާރު ެކަމާބެހޭ ށްފައިވާ

މިބާވަތުގެެމައްސަލަތަކާެގުޅޭެޢާންމުެދުސްތޫރީެެ،މައްޗަށާއިެވާލާފައިވާެއެކްސްޕަރޓްެރިޕޯޓުގެޓީމުންެއެކުލަ

ެވިސްނިއިރު ެބަލައި ެނަޒަރަކުން ެޤާނޫނީ ެއަދި ެޝަރުޢީ ެމައްޗަށް ެމަބުދައުތަކުގެ ެޤާނޫނީ އަންނަނިވިެެ،އަދި

ެކަންތައްތައްެފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

1- 07ެެ ެރިޔާސ2013ެެީސެޕްޓެމްބަރ ެބޭއްވުނު ެދިވެހިރާއްޖޭގައި ެދުވަހު ވަނަ

ެތައްޔާރުކޮށްެ ެކޮމިޝަނުން ެއިލެކްޝަންސް ެގޮތުގައި ެހަމަވާމީހުންގެ ެޝަރުޠު ެވޯޓުދިނުމުގެ އިންތިޚާބުގައި

ެޙައްޤުލިބިގެންވާ ެވޯޓުދިނުމުގެ ެއޮޅުވާލުންތަކެއްެެޢާންމުކޮށްފައިވާ ެބޮޑެތި ެރަޖިސްޓަރީގައި މީހުންގެ

ެ ެއުމުރުން ެރަޖިސްޓަރީގައި ެބުނެވިދިޔަ ެނަންތަކަކާއި،18ެެހުރިކަމަށާއި،ެމިގޮތުން ެމީހުންގެ ެހަމަނުވާ އަހަރު

ެމީހުންގެެނަންތަކަކާއި ެރެޖިސްޓްރޭޝަނުންެދިވެހިރައްޔިތެއްކަންެޑިޕާ، މަރުވެފައިވާ ެއޮފްެނޭޝަނަލް ޓްމަންޓް

ެކާޑުއަންގަ ެނަންތަކަކާއިހަދާދީފައިެއިދޭ ެމީހުންގެ ެރެޖިސްޓްރޭޝަނުގެެޑިޕާ، ނުވާ ެނޭޝަނަލް ެއޮފް ޓްމަންޓް

ެނަންތަކަކާއިހިމެނިފައިެރެކޯޑުގައި ެނަންތަކަކާއި،ެެ،ނުވާ ެތަކުރާރުވެފައިވާ ެނަންބަރާއެކު ެކާޑު ެއައިޑީ ތަފާތު

ެއެޑްރެހާއި ެނަންތަކެއްެެ،ނަމާއި ެދިމާނުވާ ެވޯޓުެހިމެނިގެންވުމުގެެެޖިންސު ެޙައްޤުެސަބަބުން ދިނުމުގެ
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ެއެތައް ެލިބިގެންނުވާ ެވޯޓުެޤާނޫނީގޮތުން ެއިތުރުންެބަޔަކަށް ެގޮސްފައިވުމުގެ ެފަހިވެގެން ެފުރުޞަތު ދިނުމުގެ

ެނަމުގައި ެވަޞީެ،އެކެއްގެ ެބޭނުންކޮށްެއެކި ެވޯޓުލަތްތައް ެގިނަ ެވޯޓަށްވުރެ ެއެއް ެފުރުޞަތުވެސްެގެން ދިނުމުގެ

ެމީގެކަމަށާެގޮސްފައިވާެފަހިވެގެން ެއަދި ެތެރޭގައިެއި ެއިންތިޚާބުގެ ެކުރިންނާއި ެއިންތިޚާބުގެ އިތުރުން،

ެއިންތިޚާބުގެެ ެޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ެއަދާކުރުމުގައި ެމަސްއޫލިއްޔަތު ެޤާނޫނީ ެކޮމިޝަނުގެ އިލެކްޝަންސް

ެގެއްލޭފަދަ އިންޓެގްރިޓީެ ެނަޒާހަތްތެރިކަން ެމައްޗަށްެެއާއި ެއެކޮމިޝަނުގެ ެޤާނޫނުއަސާސީން އަދި

ެކަމަށްވާތީެބުތަކާއިންތިޚާެ ެކަށަވަރުކުރުމަކާނުލައި ެކަންތައްތައް ެލާޒިމުކޮށްފައިވާ ެކަށަވަރުކުރުން ެ،ގުޅިގެން

ެޤާނޫެ ެމާއްދާގައ108ެިނުއަސާސީގެ ެގޮތުގެެެވާވަނަ ެއިންތިޚާބުކުރުމަށް ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 07ެމަތިން

ވަނަެމާއްދާއިނ26ެެްވަނަެދުވަހުެބޭއްވުނުެރިޔާސީެއިންތިޚާބުގައި،ެޤާނޫނުއަސާސީގ2013ެެެސެޕްޓެމްބަރެ

އަހަރުންެމަތީގެެކޮންމެެރައްޔިތަކަށްމެެލިބިގެންވާެވޯޓުދިނުމުގެެއަސާސ18ެެީވަރުކޮށްދީފައިވާެއުމުރުންެކަށަ

ެ ެބަެކުރެވިފައިވާެމަޙްރޫމުޙައްޤުން ެޤާނޫނުއަސާސީގައި ެވެރިއަކުެކަމަށާއި، ެވޯޓުން ެރައްޔިތުންގެ ޔާންކޮށްފައިވާ

ެދައުލަތުގެެ ެއަދި ެބޭރުން ެއުޞޫލުތަކުގެ ެސަފްރޭޖްގެ ެޔުނިވަރސަލް ެގެއްލި، ެހަމަތައް ޢައްޔަންކުރުމުގެ

ެއިސްވެރިޔާެ ެއެންމެ ެދައުލަތުގެ ެބޭރުން، ެއުޞޫލުގެ ނޑައެޅިފައިވާ ެކަ ނޑުގައި ެއޮނިގަ ދުސްތޫރީ

ެއޮތްކަ ެފުރުޞަތު ެއިސްވެރިޔާެެ،މަށާއިއިންތިޚާބުކުރުމުގެ ެއެންމެ ެދައުލަތުގެ ެވެގެންދާނީ ެނަތީޖާއަކަށް އޭގެ

ެޤާނޫނުއަސާސީ ެރައްޔިތުންނަށް ެހުރަސްއެޅިެއިެހޮވުމަށް ެޙައްޤަށް ެއަސާސީ ެލިބިދީފައިވާ ން

ެއިންތިޚާބުވެފައިބަޔާންވެގެންވާެެޤާނޫނުއަސާސީގައި ެފަދައިން ެޤާނޫނީ ެފަރާތަކަށްެނެއްޔަތެއްސިެއިހަނުވާ، ތް

ެއެންމެދައުލަތުެ ެމުޅިެެގެ ެކަންކަމަކީ ެމިފަދަ ެދިއުންކަމަށާއި، ެމަތިކުރެވިގެން ެޒިންމާތައް އިސްވެރިޔާގެ

ެހަެ ނޑު ެއޮނިގަ ެދުސްތޫރީ ެކަންކަންދައުލަތުގެ ެހިނގައިދާނެ ެދަޢުވާެެ،ކަމަށްލާކުވެގެން ެމައްސަލާގައި މި

 ވެއެވެ.ކޮށްފައިެރާތުންެފާހަގަފަެހޫރީެޕާޓީގެޖުމްެމައްސަލާގައިެދަޢުވާކުރާެެ،ބިނާކުރާެސަބަބުތަކުގެެތެރޭގައި

ެއިންތިޚާބުތަކާއިެ -2 ެޢާންމު ެބޭއްވޭ ެދިވެހިރާއްޖޭގައި ެމައްސަލައަކީ، މި

ެ ެޤާނޫނުއަސާސީއިންެއިންތިޒާމުރެފެރެންޑަމްތައް ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހަމަޖެއްސުމަށް ކޮށް
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ެއިލެކްޝަންެ ެމުއައްސަސާކަމުގައިވާ ެމުސްތަޤިއްލު ެމިނިވަން ެފަރާތުންމަތިކޮށްފައިވާ ެކޮމިޝަނުގެ ެ،ސް

ެފާއިތު 07ެެވެދިޔަ ެއިންތިޒާމުކޮށްފައިވަނ2013ެެީސެޕްޓެމްބަރ ެއިންތިޚާބު ެރިޔާސީ ެބާއްވާފައިވާ ، ގައި

ެޤާނޫނުއަސާސީ ެނަޒާހަތްތެރިކަމާއެކު ެއިންޞާފުވެރިކަމާއި ެޙައްޤު ެއަސާސީ ެވޯޓުދިނުމުގެ އާއިެެރައްޔިތުންގެ

ެ ނޑައެޅިފައިވާ ެކަ ެނޫންކަމުގައިވާތީޤާނޫނުތަކުގައި ެގޮތަކަށް ެއަދާކުރެވޭފަދަ ެއިންތިޚާބަކީެެ،ގޮތުގެމަތިން އެ

(ެ ެއިރާދަ ެއިޚުތިޔާރާއި ެމިނިވަން ެނުވާނެތީއާއި،willެރައްޔިތުންގެ ެއިންތިޚާބަކަށް ެޞައްޙަ ެތަޢުބީރުކޮށްދޭ )

ެމުޖުެ ެމުޅި ެސަބަބުން ެ)އޭގެ ެޢާންމު" ެ"ނިޒާމު ެމަޞްލަޙަތާއި ެޢާންމު އްލިގެންެގެެ(Public Orderތަމަޢުގެ

ެހުށަހަޅާފައިވާެެ،ދާނެތީހިނގައި ެއެދި ނޑައަޅައިދިނުމަށް ެކަ ެއިންތިޚާބެއްކަމަށް ެބާޠިލު ެއިންތިޚާބަކީ އެ

ެމިެ ެޞީޣާެމައްސަލައިެމައްސަލައެއްކަން ެދަޢުވާގެ ެބެލުމުންެގެ ެސަބަބުތަކަށް ެބިނާކުރާ ެދަޢުވާ އަށާއި

ެނިޒާެ ެދުސްތޫރީ ެދައުލަތުގެ ެއޮންނަހިނދު، ެކުރެވެން ެއަސާސީެއިސްތިޚްލާޞް ެރައްޔިތުންގެ ެއަދި މާއި

ެގު ެމިނިވަންކަމާ ެއިންތިޚާބުތައްެޅިފައިވާޙައްޤުތަކާއި ެދައުލަތްެޢާންމު ެއުފެދޭ، ެގުޅިގެން ެކަންކަމާ ފަދަ

ެޤާއިމުވެގެންވާ ެއިޙުތިމާލު ެހިނގައިދާނެކަމުގެ ެހަމަނުޖެހުމަކަށް ެގުޅިފައިވާެެ،ދުސްތޫރީ ެމަޞްލަޙަތާ ޢާންމު

ެމައްސަލަ ެޠަބީޢަތުގެ ެނެރުމަކީދުސްތޫރީ ެއަމުރުތައް ެޙުކުމްތަކާއި ެފައިޞަލާކުރުވަނިވި ެބަލައި ެ،ތައް

ެޢަދު ެއޭގެޒާތުގައި ެއިސް ެއެންމެ ެޤާއިމުކުރުމުގެ ެއިންޞާފު ެލު ެކޯޓަށްެއިސިހަފަރާތުގެ ެސުޕްރީމް އްޔަތުން

ެއިޚްތިޞާޞާއި ެބެލެނިވެރިކަމުގެ ެދަށުންނާއިެ،ލިބިގެންވާ ެއިޚްތިޞާޞުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެެެ،ވިރާސީ

ެޖުމްހޫ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެނައްޞާއ113ެިރިއްޔާގެ ެޞަރީޙަ ެމާއްދާގެ ެ،ެވަނަ ެނަންބަރު 2010/22ެޤާނޫނު

11ެެވަނަެމާއްދާގެެ)ށ(ެއާއި،10ެެ،ެވަނަެމާއްދާގެެ)ޅ(ެއާއ9ެިނު(ެގެެ)ދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުގެެޤާނޫ

(ެ ެގެ ެ)ހ( ެމާއްދާގެ ެ)ެ(1ވަނަ ެސާފުކޮށ3ެްއާއި ެބާރެއްކަން ެލިބިގެންވާ ެކޯޓަށް ެސުޕްރީމް ެދަށުން ެގެ )

ެމައްސަ ެމި ެއޮންނަކަމާއި، ެވޯޓުެއެނގެން ެޙާލެއްގައި ެއެއްވެސް ެޙައްލައަކީ ެމީހުންގެެދިނުމުގެ ެލިބިފައިވާ ޤު

ެމަެރަޖިސްޓަ ެރަޖިސްޓަެރީގައިވާ ެއެ ެނުވަތަ ެއިލެކްޝަެޢުލޫމާތާމެދު ެގުޅޭގޮތުން ެބަދަލުގެނައުމާ ންސްެރީއަށް

ެނިންމުމަކާމެދުެ ެނިންމާ ެކޮމިޝަނުން ެއިލެކްޝަންސް ެގުޅިގެން ެޝަކުވާއަކާ ެއުފުލާ ކޮމިޝަނަށް
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ވަނ10ެެަ)އިންތިޚާބުތަކާބެހޭެޢާންމުެޤާނޫނު(ެގ2008/11ެެެހިތްހަމަނުޖެހޭެފަރާތަކުންެޤާނޫނުެނަންބަރުެ

ެބާވަތުގެ ެހުށަހަޅަންޖެހޭ ެހައިކޯޓަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެދަށުން ެގެ ެ)ރ( ެނޫންކަންެެމާއްދާގެ މައްސަލައެއް

ޤުެދިނުމުގެެޙައްެއެެއިންތިޚާބުގައިެވޯޓުެެބޭއްވުމުގެެކުރިން،ެއެހެނީެއެއީެއިންތިޚާބެއް، އިއޮންނަކަމާއެނގެންެ

ެރަޖިސްޓަ ެމީހުންގެ ެމަލިބިފައިވާ ެރަޖިސްޓަރީގައިވާ ެއެ ެނުވަތަ ެގުޅޭގޮތުންެޢުލޫމާތާމެދު ެބަދަލުގެނައުމާ ރީއަށް

ެއު ެކޮމިޝަނަށް ެއުފެދޭއިލެކްޝަންސް ެގުޅިގެން ެޝަކުވާއަކާ ެޚުޞޫމަފަރުެފުލާ ެވަކި ެޠަބީޢަތުގެ ތަކާެދީ

ެހުށަހެ ެހައިކޯޓަށް ެޤާެޅުގުޅިގެން ެއަވަސްެމަށް ނޑައެޅިފައިވާ ެކަ ެމައްސަލައެއްކަމާނޫނުގައި އަދިެެއިނިޔާގެ

ދާއިރު،ެއިންތިޚާބެއްެހިނގަމުންެެ،ހަމައެފަދައިންެސުޕްރީމްެކޯޓަށްެއިޚްތިޞާޞްެލިބިގެންވާެމިެމައްސަލައަކީ

ެޤާނޫނާއިެ ެޢާންމު ެއިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ެބުނެވިދިޔަ ެނުވަތަ ެގުޅިގެން ެކަމަކާ ެއެއްވެސް ެގުޅޭ ެއިންތިޚާބަކާ އެ

ެޤާނޫނާއިެ ެޚާއްޞަ ެއިންތިޚާބަކާބެހޭ ެޚާއްޞަ ެވަކި ެނުވަތަ ެޤަވާޢިދާއި ެހަދާ ެދަށުން ެޤާނޫނުގެ ެއެ ނުވަތަ

މާގުޅިގެންެއިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަނަށްެހުށަހެޅޭެނުވަތަެޤަވާޢިދާެޚިލާފަށްެއެއްވެސްެފަރާތަކުންެކަމެއްެކުރު

ެނަތީޖާއާމެދުެ ެއިންތިޚާބުގެ ެނުވަތަ ެހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ ެނިންމާގޮތާމެދު ެކޮމިޝަނުން ެއެ ޝަކުވާއެއް

ެޤާނޫނު ެޢާންމު ެއިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ެއިސްވެދިޔަ ެދަށުނ64ެެްެގެހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ، ެގެ ެ)ހ( ެމާއްދާގެ ވަނަ

ެހައިކޯޓަ ެދީފައިެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއިޚްތިޞާޞް ެބެލުމުގެ ެމައްސަލަތައް ެއެފަދަ ެއިންތިޚާބާބެހޭެށް ެބާވަތުގެ ވާ

ެމައްސަލައެޝަކު ެނޫންކަމާއިވާގެ ެނުވަތަެެއްވެސް ެޤާނޫނާއި ެޢާންމު ެއިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ެބުނެވިދިޔަ ެއެއީ އަދި

ެނުވަތަެ ެޤާނޫނާއި ެޚާއްޞަ ެއިންތިޚާބަކާބެހޭ ެޚާއްޞަ ެވަކި ެނުވަތަ ެޤަވާޢިދާއި ެހަދާ ެދަށުން ެޤާނޫނުގެ އެ

ެޢާންމުެ ެއިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ެބުނެވިދިޔަ ެއިޚްތިޞާޞް ެބެލުމުގެ ެކުށްތައް ެޖިނާއީ ެހިންގާ ެޚިލާފަށް ޤަވާޢިދާ

ެ ެކުށ64ެެޤާނޫނުގެ ެޖިނާއީ ެބާވަތުގެ ެދީފައިވާ ެހައިކޯޓަށް ެދަށުން ެގެ ެ)ށ( ެމާއްދާގެ އްގެެވަނަ

ެނޫންކަމާއި، ެެމައްސަލައެއްވެސް ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެމައްސަލައަކީ ެމި ެޚިލާފަށް ެމާއްދާގައ108ެެިއެއާ ވަނަ

ެރައީގޮތުގެެބުނެފައިވާ ެއިންތިޚާބުކުރާ ެވޯޓަކުން ެސިއްރު ެރައްޔިތުންގެ ެސީދާ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކުެމަތިން

ެރައްޔިތުންެ ެގެއްލި، ެނަޒާހަތްތެރިކަން ެއިންޞާފުވެރިކަމާއި ެއިންތިޚާބުގެ ެމުޅި ެދިމާވާ، ެއިންތިޚާބުކުރުމުގައި
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ެއިޚްެ ެޙައްޤަށްެމިނިވަންކަމާއެކު ެއަސާސީ ެއިންތިޚާބުކުރުމުގެ ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކު ތިޔާރުކުރާ

ެޚިލާފުތަ ެއުފެދޭ ެކަމަކާމެދު ެނިހާއީެހުރަސްއެޅޭފަދަ ެފައިޞަލާކުރުވަނިވި ެބަލައި ެޚުޞޫމަތްތައް ެނުވަތަ އް

ެކޯޓާކަންެ ެސުޕްރީމް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެމަތިކުރެވިފައިވަނީ ެދުސްތޫރީގޮތުން ެއިޚްތިޞާޞް ެނިންމުމުގެ ނިންމުން

ެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެމާއްދާގ113ެެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއެނގެންެެޞަރީޙަެެވަނަ ނައްޞުން

ެެއޮންނާތީެ ެނުވަތަެއާއި، ެމީހެއްގައި ެކުރިމަތިލާ ެމަޤާމަށް ެ"ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ެމާއްދާގައި އެ

ެ ެހުންނާނޭކަމަށް ެނައިބަކަށް ެހުންނަރައީސުލްޖުޖްހޫރިއްޔާގެ ެމީހެއްގައި ެޝަރުޠުތައްެއިޢުލާންކުރެވޭ ންޖެހޭ

ެނުވަތަެފުރިހަމަވާެ ެއިންެކަމާމެދު، ެދިތިޚާބުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކު ެކަމަކާމެދުެމާެކުރުމުގައި ނުވަތަެެވާ

ެނިމްމުމަކާމެދުެ ެނިންމާ ެމަޖިލީހުން ެރައްޔިތުންގެ ެދުރުކުރުމަށް ެމަޤާމުން ެއޭނާގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ެޚިލާފެއް ެވަކިެެއެއްވެސް ެއެކަމެއް ެހަމައެކަނިެއުފެދިއްޖެނަމަ، ެލިބިގެންވަނީ ެބާރު ެނިންމުމުގެ ގޮތަކަށް

ެސުޕްރީ ެނިންމުމެއް ެމިފަދަ ެކޯޓަށެވެ. ެހުރިހައިެސުޕްރީމް ެހިމެނޭ ެކޯޓުގައި ެއެ ެނިންމާންވާނީ ެކޯޓުން މް

ެނިންމުމެވެ."ެ ެފަހުގެ ެއެންމެ ެނިންމުމަކީ ެނިންމާ ެކޯޓުން ެއެ ެއެގޮތުން ެއަދި ެތިބެގެންނެވެ. ނޑިޔާރުން ފަ

ެބަޔާންކޮށްފައިމިފަދަ ެކަނޑައަޅައި ެއިން ެއަދި ެމާނަކުރުމުގައްޔާއިެެއަސާސީޤާނޫނުވާއިރު، ެޤާނޫނު އާއި

ެބަލާ ެސުޕްރީމްެޝަރީޢަތުން ެމައްސަލަތަކުގައި ެފަހުގެެެއެނޫންވެސް ެއެންމެ ެނިންމުމަކީ ެނިންމާ ކޯޓުން

ެދިވެހި ެޤާނޫނުނިންމުންކަމަށް ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެރާއްޖޭގެ ެސާފ145ެެުއަސާސީގެ ެގައި ެ)ނ( ެމާއްދާގެ ވަނަ

ެބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ެސުޕްރީމްެމިެ،ބަހުން ެނުހިެކޯޓުެެމައްސަލައަކީ ެތެރޭގައި ެއިޚްތިޞާޞްގެ މެނޭެގެ

ެމިެމައްސަލަ ެބުނެ ެއިލެކްޝަންެއެއްކަމަށް ެދަޢުވާލިބޭ ެކޮމިޝަންެމައްސަލާގައި ެހުށަހަޅާފައިވާެެގެެސް ފަރާތުން

 .ދަފްޢަކީެއެއްވެސްެޤާނޫނީެއަސާސެއްގެެމައްޗަށްެބިނާވެގެންވާެދަފްޢެއްެނޫންކަންެއެނގެންެއޮވެއެވެެ

3- ެ 113ެެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެކޯޓަށް ެދަށުންެސުޕްރީމް ެމާއްދާގެ ެދުސްތޫރީެވަނަ ެމި ހުށަހެޅުނު

ެޝަރުޢީގައިމައްސަލަ ެކަންކަން ެއެންމެހައި ެޤާނޫނީެއިވާ ެއިންސާފުވެރިކަމާއިއެކުެެއަދި ެމަތިން ހަމަތަކުގެ

ެޤަބޫލުކުރެވޭނަމަެ ެކޯޓަށް ެބޭނުންވާކަމަށް ެމުއްދަތެއް ެއެކަށީގެންވާ ެނިންމުމަށްޓަކައި ބަލައި
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ފުވެރިެނިޔާއެއްެއިއްވުންެގެރެންޓީެކުރުމަށްޓަކައިެއަދިެއިންސާފުވެރިކަމާއެކުެއެމައްސަލައެއްެބަލައިެއިންސާެ

ެއިންތިޚާބުގެެ ެރިޔާސީ ެސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި ެރައްޔިތުން ެޤައުމާ ެގެއްލުމަކުން އިޢާދަނުކުރެވޭވަރުގެ

ވަނައަށްވާެދުވަހު،ެބޭއްވުމަށ21ެެްތާރީޚުންެފެށިގެންެެފުރަތަމަބުރުެބޭއްވުނުެތާރީޚްގެެމައްޗަށްެބިނާކޮށްެއެ

ެއެއިލެ ނޑައަޅާފައިވާ ެކަ ެކޮމިޝަނުން ެއަމުރުކުރުމުގެެެކްޝަންސް ެފަސްކުރުމަށް ެދެވަނަބުރު އިންތިޚާބުގެ

ެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެއިޚްތިޞާޞ144ެެްބާރުވެސް، ެބެލުމުގެ ެމައްސަލަ ެދުސްތޫރީ ެދަށުން ެމާއްދާގެ ވަނަ

މާއްދާގެެ)ށ(ެއަށްެެވަނ144ެަފައިވާކަންެޤާނޫނުއަސާސީގެެއިންެލިބިދީފައިވާެކޯޓަށްެލިބިދީެެޤާނޫނުއަސާސީ

ެކަނޑައެޅިގެންެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގައި ެއޮންނައިރު،ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއެނގެން ބެލުމުންެސާފުކޮށް

ެ ެނިންމަންެެތަކެއްގެތާރީޚުވަކި ެކަންތައްތައްެކުރިން ެބުނެފައިވާ ޤާނޫނުއަސާސީގައިެެ،ޖެހޭނެކަމަށް

ެކުރަންޖެހޭބުނެފައިވާެ ެނިންމުމަށްޓަކައި ެކަެގޮތަށް ެކަމާބެހޭ ެދައުލަތުގެ ެކުރުމަކީ ެއެންމެހައިެންތައްތައް

ެޤާނޫނުމު ެމައްޗަށް ެލާޒިމުެެއަސާސީެއައްސަސާތަކުގެ ެއެފަދަކަމެއްެކަމަކަށްެވެގެންވާއިން ވާއިރު،

ެޤާނޫނު ެއަދި ެތާރީޚުެޤާނޫނުއަސާސީގައިވާގޮތަށް ެބުނެފައިވާ ެޝަރުެތަކުގައިއަސާސީގައި ެއަދިެނިންމުމަށް ޢީ

ެއުޒުރުވެ ެބޮޑެތިެޤާނޫނީގޮތުން ެޤުދުރަތީ ެނުފޯރާފަދަ ެބާރު ެއިންސާނީ ެޙާލަތަކީ، ެހަމައެކަނި ރިވާފަދަ

ެއެެ ެމެދުވެރިވެ، ެޙާލަތުތައް ެހަނގުރާމަވެރި ެއިޚްތިޔާރުގައިހާދިސާތަކާއި ެކަންކަމަށް ެސަބަބުފަދަ ތަކާހުރެ،ެނުވާ

ެދިޔުން ެހުރަސްއެޅިގެން ެނަންބަރު ެކޯޓުގެ ެސުޕްރީމް ެޤަޟSC-C/2009ެި/02ކަމަށް ބުނެފައިެއްޔާގައި

(ެ ެނެސެސިޓީ ެالضرورةއެވަނީ )ެ ެޤާނޫނީ ެޙާލަތުފަދަ ެޝަރުގެ ެއިސްއަދި ެޤަބޫލުކުރެވޭ ެގޮތުން ނާެތިސްެޢީ

ެނުވާހާ ެކުރިމަތި ެބުނެފައިވާކަމެއްެޤާނޫނުހިނދަކު،ެޙާލަތެއް ެކުރަން ެވަކިގޮތަކަށް ެކަނޑައެޅިގެން ެއަސާސީގައި

ެބަޔާންކޮށްފައިވާކުރަންވާނީެޤާނޫނު ނޑައަޅައި ެކަ ެތާރީޚެއްގެެ،ެގޮތަށްކަމާއިެއަސާސީގައި ެވަކި ނޑައެޅިގެން ެކަ

ެކުރުމަށް ެއިސްތިއޮންނަކަމެެެކުރިން ެބުނެވިދިޔަ ެދޫކޮށްލައިގެން ެނުކޮށް ެސްެއް ެނާ ެއެހެންެހާލަތު ެފިޔަވައި

ެނުވާނެެލަތެއްގައިޙާ ެހުއްދަވެގެން ނޑައަޅާފައިެެކަމެއްތިބުން ެކަ ެޤަޟިއްޔާގައި ެއެ ެއެހެންކަމުން ކަމާއި،

ެއިންތި ެޤާނޫނުއެވަނީ ެއެނޫންވެސް ެއަދި ެކުރުމަށްެޚާބުތަކާ ެވަކިގޮތަކަށް ެވަކިކަމެއް އަސާސީގައި
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ެއެއްގޮތްވާ ެޤާނޫނުއަސާސީއާ ެޞައްޙަވާނީ ެކަންތައްތައް ނޑައެޅިފައިވާ އަދިެެއިކުރުމުންކަމާެމަތިންގޮތުގެެެކަ

ެތާރީޤާނޫނު ެވަކި ެކުރިންޚެއްގެއަސާސީގައި ެތާރީޚުގެ ެއެ ެއޮންނަކަމެއް ެކުރުމަށް ރުމަކީވެސްެކުެކުރިން

ކަންެއެނގެންެއޮންނައިރު،ެޖުމްހޫރީެރުމުގެެތެރޭގައިެހިމެނޭނެކަމެއްއެއްގޮތަށްެކަންތައްެކުެއަސާސީއާޤާނޫނު

މައްސަލައަކީެެދާއްޔާގައިެބަލަމުންެޤަޟިެޕާޓީގެެފަރާތުންެހުށަހެޅިެހުށަހެޅުމާެގުޅިގެންެސުޕްރީމްެކޯޓުންެމި

ެތާރީޚުެއަޤާނޫނު ނޑައަޅާފައިވާ ެކަ ެކަންތަެތަކަސާސީގައި ެމައްސަލައެއްނޫންށް ެނުކުރުމުގެ ެއެނގޭކަމާއިއް ، ކަން

ެއިތާރީޚު ެކަންތައްތަކެއް ެކޮށްފައިވީތަކުގައި ެކޮމިޝަނުން ެއެކަލެކްޝަންސް ެކޮށްފައިވަނީެނަމަވެސް ންތައްތައް

ނޑައައަސާސީެޤާނޫނު ެކަކީެތައްތަެއެކަންއެހެންކަމުންެ،ެޅާފައިވާެގޮތާެޚިލާފަށްެކަމަށާއިގައިެއަދިެޤާނޫނުގައިެކަ

ެބާޠިލު ެގޮތުން ެއެނގޭކަމާކަންތައްތަކެއްެދުސްތޫރީ ެމައްސަލައެއްކަން ެހުށަހަޅާފައިވާ ެބުނެ އަދިެެއިކަމަށް

ެއިންތި ެމިެޚާބުތައްރިޔާސީ ެކޯޓުން ެސުޕްރީމް ެއުޞޫލަށް ެބެލުމުގެ ެލަސްނުކޮށް ެމައްސަލަތައް ެއިންތިޚާބީ ެފަދަ

ެވަރަ ެބެލުމުގައި ެދީގެންެށްެމައްސަލަ ެއަހައްމިއްޔަތެއް ެެ،ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާއިރުެބޮޑު ެނަންބަރެއަދި ޤާނޫނު

ވަނ64ެެަޤާނޫނުގެެެވަނަެމާއްދާގެެ)ށ(ެގައިެއ65ެެެ(ެގެބެހޭެޢާންމުެޤާނޫނުގެއިންތިޚާބުތަކާ)11/2008ެ

ެއެ ެމައްސަލައަކާމެދު، ެހުށަހަޅާ ެދަށުން ެގިނަވެގެންެެމާއްދާގެ ެއިޢުލާންކުރާތާ ެނަތީޖާ ެރަސްމީ އިންތިޚާބެއްގެ

30ެެ ެހައިކޯޓުންެދުވަހުގެ ެއޮތުމަށާއި ެއޮތް ެކަނަޑައަޅަންވާނެކަމަށް ެގޮތެއް ެހައިކޯޓުން މުއްދަތުގެތެރޭގައި

ެމަ ެޝަކުވާގެ ެއިންތިޚާބީ ެސުޕްރީނިންމާ ެރިވިއުެމްއްސަލައެއް ެގޮތެއްެއަކޯޓުގެ ެއެއާމެދު ެއަތުވެއްޖެނަމަ ެކަށް

ެމައްެ ެމިކަންކަމުގެ ެބޭނުންވެދާނެކަމާއި، ެމުއްދަތެއް ެއިތުރު ނޑައެޅުމަށް ެބަލާއިރުކަ ެވިސްނައި ، ޗަށް

ެބާއްވަންެޤާނޫނުއަސާސީ ެއިންތިޚާބު ެޤާނޫނުގައި ެތާރީޚުެެއާއި ނޑައަޅާފައިވާ އާއިެެއަސާސީޤާނޫނު، ތަކަށްެކަ

ެކުރެވި ެކަންތައް ެއިންތިޚާބުގައި ެއެ ެއެއްގޮތަށް ެއިޖްރާއާތާ ެކަނޑައަޅާފައިވާ ެނުވާކަންެޤާނޫނުގައި ފައި

ެސާބިތުެ ެހިންގުމުގެެގޮތުގެެއެއްގޮތްވާެެއަސާސީއާޤާނޫނު، ވާނަމަޝަރީޢަތަށް ެކަންތައް ެއިންތިޚާބުގެ މަތިން

ެމުއައްސަސާގެ ެއޮތް ެ'ތަޤްޞީރީއިހުެމަސްއޫލިއްޔަތު ެނުވަތަ ެ)މަސްއޫލިއްޔަތުެެމާލުން 'misfeasanceެ)

މައްސަލައެއްގެެޝަރީޢަތްކޮށްެޤާނޫނުގެެެއަކީެއެއެއްވެސްެެނަތީޖާއެއްގެެޒިންމާެނުކުންނަެއެއްގެެސަބަބުން
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ެ ެކޯޓުގެޙުކުމް ެޝަރުެއިއްވާ ެއެއްވެސް ެބަދަލުވާންޖެހޭފަދަ ެއަދިެޒިންމާއެއްކަމަށް ެހަމައެއް ެޤާނޫނީ ެއަދި ެޢީ

ގޮތުގެމަތިންެެވާޤާނޫނުއަސާސީގައިނޯންނަކަންެއެނގެންެއޮންނައިރު،ެެއެއްވެސް(logicެ)ެމަންޠިޤްޤާނޫނީެ

ެއޮންނަކަމެޤާނޫނު ެކުރަން ެމުއްދަތުތަކުގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެމުއްދަތުގައަސާސީގައި ެއެ ެކޮށްފައިވަނީެއް އި

ެޝަރުެއަސާސީނުޤާނޫެ ެޚިލާފަށްކަމަށް ެޤާނޫނުތަކާ ެހަމަތައާއި ެސާބިތުެެމަތިންކުގެެޢީ ެކޯޓަކަށް ެން،ވުމުެކަމާބެހޭ

ނޫނީެޢީެއަދިެޤާެކަންތައްެފުރިހަމަެކުރުމަކީެޝަރުތުގެެތެރެއިންެއެރާއާއްޙަެއިޖްޞަެގޮތުންެއަލުންެދުސްތޫރީެ

ެ ެވާހިނދު، ެއުޞޫލުންެޟަޟަރޫރަތެއްކަމަށް ެމަބުެރޫރަތުގެ ެނެސެސިޓީގެ ެމިެނާއި ެއަދި ެދަށުން، ެދައުގެ

ެމަބުެ ެދުސްތޫރީެެއެންމެހައިދައުގެ ެމުއްދަތަކީ ެއިތުރުވާ ެގޮތުގެމަތިން ެއެއްގޮތްވާ ރުކުންތަކާ

ެޤަބޫ ދިވެހިރާއްޖޭގެެެ،މާއެކުއޮތުެެދައެއްކަންެއެނގެންެލުކުރާެމަބުެޖުރިސްޕުރޫޑެންސާއިެއިސްލާމީެޝަރީޢަތުން

ވަނަެއަހަރުގ2009ެެެެގުޅިގެންެެކުމާޤަޟިއްޔާގައިެކުރިެޙSC-C/2009ެު/02ސުޕްރީމްެކޯޓުގެެނަންބަރުެ

ެ ެރައްޔިތުންގ15ެެެފެބްރުއަރީ ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެޤާނޫނުއަސާސީގައި ެބޭއްވުމަށް ެކުރިން ެދުވަހުގެ ވަނަ

ވިޔަސްެފެށިކަމުގައިެކަތްތައްެކަމާބެހޭެމުއައްސަސާތަކުންެޖެހޭެމަސައްގެެއިންތިޚާބުެބޭއްވުމަށްެކުރަންމަޖިލީހުެ

ެއި ެޤާނޫނުއެ ެބޭއްވިފައިވަނީ ެކަނންތިޚާބު ެމުއްދަތަށްެއަސާސީގައި ެތާރީޚެއްގައިެޑައަޅާފައިވާ ެފަހުގެ ވުރެ

ެއަހަރުގ2009ެެ ެއޮތުމުންއިމަހުގަެއިމެެެވަނަ ެއެނގެން ެމަބުެެ،ކަން ެނެސެސިޓީގެ ދައަށްެބުނެވިދޔަ

ެޞަެނުފެތޭހައިހިނދަކު ެދުސްތޫރީގޮތުން ެއިންތިޚާބަކީ ެކަނޑަނޭޅޭނެކަންެެޙައްއެ އިންތިޚާބެއްކަމަށް

ެއަސާސީގައިެކަމެއްކުރުމަށްެވަކިެމުއްދަތުތަކެއްެކަނޑައެޅިފައިެއޮތުމަކީެއެެޤާނޫނުެއެހެންކަމުން، އިއެނގޭކަމާ

ެކުރަންޖެހޭކަމެއް ެެމުއްދަތެއްގައި ެބާޠިލުގޮތެއްގައި ެގޮތުން ެދުސްތޫރީ ެއުފެދިފައިވާެކޮށްފައިވަނީ ކަމަށްބުނެ

ެނިންމުމާއި ެބަލައި ެމައްސަލައެއް ެއެންގުމަށްެޤާނޫނުެ،ޚިލާފުގެ ެކުރުމަށް ެކަންތައް ެގޮތަށް އަސާސީގައިވާ

ެއޮ ެމައްޗަށް ެކޯޓުގެ ެޝަރުެސުޕްރީމް ެބެލެވޭނޭ ެހުރަހެއްކަމަށް ެހަމައެއްނެތްތް ެޤާނޫނީވެސް ެއަދި ކަންެޢީ

ެކަނއެނގެން ެޤާނޫނުއަސާސީގައި ެކުރަންއޮތްެއޮންނައިރު، ެމުއްދަތުގައި ެޤާނޫނުކަޑއެޅިފައިވާ ެއަސާސީއާމެއް

ެއެ ެކުރުމަށް ެނެސެސިޓީ'އްގޮތަށް ެއު' ެއިތުރުޞޫގެ ެމުއްދަތެއް ެޖެހިއްޖެނަމަލުން ެއިތުރުވާެެވާން މުއްދަތު
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އޮތްެޤާނޫނީެސަރުކާރުެދެމިއޮތުންެނިމުމަކަށްެއަންނަންޖެހޭެސަބަބެއްެވެފައިއިތުރުވުމަކީެދައުލަތުގައިެޤާއިމު

ެނެސެސިޓީެ"ެ،ނޫންކަމާއި ެއޮފް ެސްޓޭޓް "(State of necessity)ެެ      "ޙާލަތުއް ޟަރޫރާ"ނުވަތަ

 (Continuty of legal government)" މެންޓް"ކޮންޓިނުއިޓީ އޮފް ލީގަލް ގަވަރ ،އާއި (حالة الضرورة)

ެމަބުެމިެއާއި ެޤާނޫނީދެ ެއަދި ެދުސްތޫރީ ެއޮންނާނެކަމީ ެދެމި ެސަރުކާރު ެދަށުން ެނުވަތަެެދައުގެ ެފިޤުހު

ެބަލައިގެންފައިވާެ ެއިސްތިޤްރާރުވެ، ެކަމެއްެެ،އިލެއްކަމާޞޫއުެޖުރިސްޕްރޫޑެންސްގައި ެއެއްވެސް ނަމަވެސް،

އަދިެ، ވުރެ،ެއިތުރުނުކުރެވޭނެކަންެއެނގޭކަމާއިކޮންމެހެންެބޭނުންވާެމިންވަރަށްެނެސެސިޓީގެެދަށުންެއެކަމަށްެ

ެެދަށުންެނެސެސިޓީގެ ެމުއްދަތަށްވުރެެެވާރޫރަތްތެރިެޟަކޮންމެހެން ެބޭނުންވާ ެއެކަމަށް ެކޮންމެހެން މިންވަރާއި

ެދިއުން ެއިތުރުވެގެން ެނުވާނެކަމާއިެމަބްދައުގެެމިެެމުއްދަތެއް ެޞައްޙަ ެގޮތުންެެ،ދަށުން އުޞޫލެއްގެ

ެހަނގުރާމެނެ ެޙާލަތްތަކަކީ ެބިެސެސިޓީގެ ެނުވަތަ ެޙާލަތެއް ެފެންބޮޑުވުންެވެރި ެނުވަތަ ެއިންސާނީެންހެލުމެއް ފަދަ

ެނުފޯ ެޙާލަތްތައްބާރު ެދައުލަތުެެރާފަދަެޟަރޫރަތުގެ ެޙަވާލުކަމުގައިވިޔަސް ެކަމަކާ ނުވަތަެެފަރާތަކުންެހުރިވެގެ

ެޤާނޫނު ނޑައަޅާެއަސާސީގައިމުއައްސަސާއަކުން ެބުނެފައިވާފައިެކަ ެޤާނޫނުއަސާސީގައި ެމުއްދަތުގައި ގޮތަށްެވާ

ެ ެމެދުވެރިވާ ެސަބަބުން ެނުކުރެވުމުގެ ެކަމެއް ެނުވަތަ ެޙާލަެ(defacto)ެޑީފެކްޓޯ"ވާޤިޢީ" ތެއްެގެ

ޢީެގޮތުންެހުއްދަެކުރެވެނީެތޫރީެއަދީެޝަރުއްެއިތުރުެމުއްދަތެއްގައިެކުރުންެދުސްެމެދުވެރިވެއްޖެނަމަ،ެއެކަމެ

"ެ ެެ"ޙާލަތުއްޟަރޫރާއިސްވެދިޔަ ެއޮެނުވަތަ ެޝަރުސްޓޭޓް ެބުނެވިދިޔަ ެނެސެސިޓީގެ ެމަތިންެފް ،ެޠުތަކުގެ

ެގަވަ ެލީގަލް ެއޮފް ެމަބުރކޮންޓިނުއިޓީ ެއެނގޭކަމާއިމެންޓްގެ ެދަށުންކަން ެެދައުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެެއެގޮތުން

ެެމްސުޕްރީ ެނަންބަރު ެމަޖިލީހުންެއްޤަޟSC-C/2010ެި/25،26ކޯޓުގެ ެރައްޔިތުންގެ ެވަޒީރުންނަށް ޔާގައި

ެއަދާކުރާ ެކުރިން ެލިބުމުގެ ެެރުހުން ެދުސްތޫރީގޮތުން ނޑައަޅާފައިވާކަންެޙައްޞަމަސްއޫލިއްޔަތު ެކަ ކަމަށް

 އެނެގެއެވެ.

4- ެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެމާއްދާއިނ4ެެްދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަނަ

ރާެެޢާންމުެޤުރާޠީެނިޒާމުތަކުގައިެބޭނުންކުމިޒަމާނުގެެދީމިެ، ކަށަވަރުކޮށްދީފައިެއޮންނަެރައްޔިތުންގެެސިޔާދަތު
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ެ"ދީމި ެވަސީލަތަކީ ެ)އެއް ެނިޔާބިއްޔާ" ެސީދRepresentative Democracyެާޤުރާޠިއްޔާ ެއުޞޫލުން ެގެ )

ެމެދުވެރިކޮށްކަމާ ެމަންދޫބުން ެއިޚްތިޔާރުކުރާ ެމިނިވަންކަމާއެކު ެމީހަކުެ، އިރައްޔިތުން ެ"އެ މިގޮތުން

ެރައްޔިތުންގެެ ެމެދުވެރިކޮށް ެމަންދޫބުން ެއިޚްތިޔާރުކުރާ ެމިނިވަންކަމާއެކު ެމީހަކު ެއެ ެނުވަތަ އަމިއްލައަށް،

ެކަންތަ ެބައިވެރިވުމަކީ ެހިންގުމުގައި ެއުއް ެމަތ18ެީމުރުން ެލިބިގެންވާެއަހަރުން ެރައްޔިތަކަށްމެ ެކޮންމެ ގެ

ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެސާފ26ެެުެޙައްޤެއްކަމަށް ެގައި ެ)ނ( ެމާއްދާގެ ެއޮންނައިރު،ެވަނަ ެބަޔާންކޮށްފައި ބަހުން

ެ ެގޮތުގެެރައްޔިތުން ެއިޚްެބުނެވިދިޔަ ެމަންދޫބުންތިޔާރުމަތިން ެއިދާރީެލާމަރުެއެއީެ،ކުރާ ެނުވަތަ ކަޒީ

ކަޒީެމަރުެވިއަސް،ެޤައުމީެނުވަތަމެންބަރުންެކަމުގައިެކައުންސިލްތަކަށްެއިޚްތިޔާރުކުރާފެންވަރެއްގައިެލޯކަލްެ

ެތަމްެފެންވަރެއްގައި ެއިޚްޕާެލުކުރުމަށްސީެރައްޔިތުން ެމަޖިލީހަށް ެރައްޔިތުންގެ ެނުވަތަ ތިޔާރުކުރާެލަމެންޓަށް

ެކަމުގައިެ ެމަޤާމެންބަރުން ެއިސްވެރިޔާގެ ެއެންމެ ެދައުލަތުގެ ެއެއީ ެއަދި ެއިޚްތިޔާރުކުރާެވިއަސް، މަށް

ެވިއަސް،ެމިޒާނުގެ ެކަމުގައި ެނިޒާމުދީމިެއެންމެހައިެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެއިޚްތިޔާރުކުރެވެނީެޤުރާޠީ ތަކުގައި

(ެ ެއިންޞާފުވެރި ެއަދި ެޒަރީޢާއިންކަމާއި،ެމިފFree and Fairެަމިނިވަން ެއިންތިޚާބެއްގެެ(ެއިންތިޚާބެއްގެ ދަ

ެމުހި ެއްއެންމެ ެއެ ެޢުންޞުރަކީ ެއެއް ެނުވަތަެމު ެރައްޔިތުން ެލިބިގެންވާ ެޙައްޤު ެެވޯޓުދިނުމުގެ އިންތިޚާބުގައި

(ެ ެމElectorateި"އިލެކްޓޮރޭޓް" ެއޮތުންކަމާއި، ނޑައެޅިފައި ެކަ ެނިޒާމު( ެދުސްތޫރީ ެތަފާތު ެތަކުގެެޒަމާނުގެ

ނޑައަޅަނީެެ"އަލްއިޤްތިރާޢުލްެޢާންމު" ެاالقتراع) އިންތިޚާބުތަކުގައިެވޯޓުދިނުމުގެެޙައްޤުލިބިގެންވާެމީހުންެކަ

ެ)ެ)العام ެސަފްރޭޖް' ެ'ޔުނިވަރސަލް ެމަތިންކަމާ؛Universal Suffrageެނުވަތަ ެއަސާސްގެ ެގެ )

ެސަފްރޭޖް" ެޝަރުޠަކުންެެ"ޔުނިވަރސަލް ެޢިލްމީ ެނުވަތަ ެމާލީ ެޙައްޤު ެއިންތިޚާބުގެ ެމަފްހޫމަކީ ެެގެ

ެމިލްކިއްޔާތުެ ެމީހާގެ ެވޯޓުދޭ ެއިންތިޚާބުގައި ެއެބަހީ ެނުވުންކަމާ، ެމުދާެޤައިދުކުރެވިފައި ެނިޞާބަކަށް ެވަކި ގައި

، އިޠުެނުކުރުންކަމާޢުލީމުެލިބިފައިވާެމީހަކަށްވުންެޝަރުފެންވަރަކަށްެތަެެއަކީެވަކިމީހާހުރުންެނުވަތަެވޯޓުދޭެ

ެމީގެ ެސަފްރޭޖް"އިތުރުން ެނުވަތަެެ"ޔުނިވަރސަލް ެޖިންސު ެމީހާގެ ެވޯޓުދޭ ެތެރޭގައި، ެމަފްހޫމުގެ ެޢާންމު ެގެ

ެކުލަ ެނުވަތަ ެބަސް ެނުވަތަ ެވޯޓުެެއަށްެނަސްލު ެހިމެނިގެންވާއިރުބަލައި ެނުކުރުން ެޤައިދު ެޙައްޤު ެ،ދިނުމުގެ
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ެސަފްރޭޖް" ެގެޔުނިވަރސަލް ެޤާނޫނުއަސާސީއިންެެ" ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެމަފްހޫމަކީ މި

ެމަފްހޫމެެ ެޢާންމުެ، އްކަމާކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ެހޯދުމުގެ ެޚިޔާލު ެރައްޔިތުންގެ ެއިންތިޚާބުތަކުގައްޔާއި ެމިގޮތުން

ެޙަވޯޓު ެވޯޓުދިނުމުގެ ެތަކުގައި ެއުއްޤަކީ ެލިބިގެންވ18ެެެާމުރުން ެރައްޔިތަކަށްމެ ެކޮންމެ ެމަތީގެ އަހަރުން

ެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޙައްޤެއްކަމަށް ެގައ26ެެިއަސާސީ ެ)ހ( ެމާއްދާގެ ވަނަ

ނޑައަޅައިެބަޔާންކޮށްފައިވާކަންެއެނގެއެވެ.  ކަ

ެރެފެ -5 ެކިބައިންތިޚާބުތަކާއި ެމީހުންގެ ެވޯޓުދޭ ކޮންމެހެންެެ، ގައިއިރެންޑަމްތަކުގައި

ެ ެޝަރުލާޒިމުެހުރުން ެޤާނޫނުތަކުގައިވާ ެއިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ެދައުލަތްތަކުގެ ެތަފާތު ބޫލުެމަޤު، ޠުތަކެއް

ެވާެގެެމަފްހޫމާއިެތަޢާރުޟުެ"ެސަފްރޭޖްެެޔުނިވަރސަލް"ވުމަކީެބުނެވިދިޔަެބަބުތަކަށްޓަކައި،ެކަނޑައެޅިފައިސަ

އަދިެއެއީެވޯޓުދިނުމުގެެޙައްޤުންެގިނަެޢަދަދެއްގެެމީހުންެމަޙްރޫމްެވެގެންދާެކަމެއްވެސްެެއިކަމެއްެނޫންކަމާ

ެއިންތިޚާބުގެެއިނޫންކަމާ ެެމިގޮތުން ެމިޒަމާނުގެ ެދައުލަތެއްގެެެއެންމެހައިޙައްޤަކީ ެއެ ދައުލަތެއްގައިވެސް

ެއެއްގޮތަ ެއެއީ ެޙައްޤެއްކަމާއި، ެލިބިގެންވާ ެޙައްޤެއްެރައްޔިތުންނަށް ެލިބިގެންވާ ެބިދޭސީންނަށް ކަށްވެސް

ޤާނޫނުެނަންބަރުެެއާއިެވަނަެމާއްދ26ެެާނޫންކަމާއި،ެމިކަންެދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެ

2008/11ެެ ެގެ ެޤާނޫނު( ެޢާންމު ެއެނގެނ5ެެް)އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ެސާފުކޮށް ެއިން ެ)ހ( ެމާއްދާގެ ވަނަ

އިންތިޚާބުތަކާބެހޭެޤާނޫނުތަކުގައިެވަކިެެހުރިހައިއިތުރުންެވޯޓުދިނުމުގެެޙައްޤަކީެދުނިޔޭގެެމީގެ،ެއިމާއޮންނަކަެ

ެމިޒަމާ ެޙައްޤެއްކަމާއި، ެލިބިގެންވާ ެމީހުންނަށް ެފުރިފައިވާ ެޢުމުރެއް ެއެ ެދައުލަތްތަކުގައި ެގިނަ މުރަކީެއުނުގެ

ވަނަެމާއްދާގައ26ެެިގެެއިސްވެދިޔަެއަހަރުކަމާއި،ެއެކަންެދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސ18ެެީ

އިތުރުންެވޯޓުދޭެމީހާއަކީެބައެއްެބާވަތުގެެބޮޑެތިެޖިނާއީެކުށްެއެނާގެެީމގ  ، ބަޔާންކޮށްފައިެވާކަމާެޞަރީޙަކޮށް

މައްޗަށްެސާބިތުވެެޙުކުމްކުރެވުމުގެެސަބަބުންެޝަރަފާއިެކަރާމަތްެގެއްލިފައިވާެމީހަކަށްެނުވުންެމިޒަމާނުގެެ

ެލާޒިމުތިޚާބުތަކާބެއިން ެޤާނޫނުތައް ެއިކުރާކަމާހޭ ެކުށެއްެ، ެޖިނާއީ ެމައްޗަށް ެމީހެއްގެ އެހެންނަމަވެސް

ެވޯ ެއޭނާގެ ެސަބަބުން ެޤައިދުކުރެވޭެޓުދިނުމުގެސާބިތުވުމުގެ ެޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގެެެޙައްޤު ެތަފާތު ޙުދޫދު
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ެއިންތިޒާމު ެޤާނޫނުތަކުގައި ެއެ، ވާކަމާކޮށްފައިެެއިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ެސާބިތުވެފައިވާެމިގޮތުން ެމައްޗަށް މީހެއްގެ

ެމުނާސިބުވާގޮތަެ ެމިނާ ެބޮޑު ެކުޑަ ެޤައިދުކުރެކުށެއްގެ ެޙައްޤު ެއެ ނޑައެޅިގެންވާެެއަދިެވޭކަމާ،ށް ެކަ ޤާނޫނުގައި

ދިވެހިރާއްޖޭގެެއިންތިޚާބުތަކާބެހޭެ،ެއޮންނައިރުކަންެއެނގެންއެެޙައްޤުެޤައިދުކުރެވޭެމުއްދަތަކަށްެއެކަށީގެންވާ

ެ ެމީހާއަކީ ެވޯޓުދޭ ެއިންތިޚާބުތަކުގައި ެޤާނޫނުތަކުގައި، ެއެއްގޮތަށް ެއުޞޫލާ ެސާބިެޖިނާއީމި ތުވެފައިވާެކުށެއް

ެޝަރުެ ެނުވުން ެޠުކޮށްމީހަކަށް ެއެހެނި، ެމިޒަމާނުގެ ެނިޒާދީމިެހެންއެކަން ެއެއްފަދައިން،ެޤުރާޠީ މުތަކެކޭ

ެތަންޒީމު ެނެތުމަކީ ެއުނިކަމެއްކަންެކޮށްފައި ެއޮނިގަނޑުގައިވާ ެޤާނޫނީ ެއިންތިޚާބާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ެމީހާެ،ފާހަގަކުރެވޭކަމާ ެވޯޓުދޭ ެމީގެއިތުރުން ެވުެއަދި ެމީހަކަށް ެހުރި ެސަލާމަތުން ެބުއްދި ެމިޒަމާނުގެެއަކީ ން

ނޑީގެެމިގޮތުންެމޮޔަވުން،ެއިެޠުކުރާކަމާޝަރުެޤާނޫނުތަކުންެހޭއިންތިޚާބުތަކާބެ ސަބަބުންެެބައްޔެއްގެފަދަެސިކު

ޤާނޫނީެެޅެދިގެންވާެމީހުންނަކީެތަފާތުށްެނުކުއިޚްތިޔާރުކުރުމަތަންދޮރުެވަކިކުރަންެނޭނގޭެއަދިެއަމިއްލައަށްެ

ެވޯޓުދިނުމުގެެ ެމީހުންކަމާެނިޒާމުތަކުގައި ެނުވާ ެލިބިގެން ެމީހުންނަކީެެ،އިޙައްޤު ެއެފަދަ ެއެހެންނަމަވެސް

ެތަހު ެސާބިތުކުރުމަކީ ެކޮބައިކަން ެކޯޓުތައްެމުޖުތަޒީބު ެކަމާބެހޭ ެފަރާމަޢުތަކުގައި ެމުސްތަޤިއްލު ތްތަކުންެފަދަ

ެއެނގެން ެމީކުރާކަމެއްކަން ެވޯޓުދޭ ެޤާނޫނުތަކުގައި ެއިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ހާގެެއޮންނައިރު،

ކޮށްފައިެންެހުރުންެކަނޑައަޅައިެއިންތިޒާމުޠުތަކުގެެތެރޭގައިެބުއްދިެސަލާމަތުގައިެހުންނަންޖެހޭެޝަރުއިކިބަ

 ނެތުމަކީެއެެޤާނޫނުތަކުގައިވާެއުނިކަމެއްކަންެފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ެބަޔާންވެދިޔަ -6 ެމަބުެއިސްވެ ެސަފްރޭޖް"ެގެ ެމުހި"ޔުނިވަރސަލް ެއެންމެ މުެއްދައުގެ

(ެ ެޚާއްޞިއްޔަތު ެވޯޓcharacteristicެުއެއް ެއަކީ )(ެ ެހަމަހަމަކަން ެއޮތުމުގequalityެެދިނުމުގައި )

ެވޯޓުދިނުމުގެެޝަރުމިގޮެެއިއަސާސްކަމާ ެތުން ެމީހަކަށް ެކޮންމެ ެހަމަވާ ެގެެެ”One Person One Vote“ޠު

ެވޯޓަށް ެއެއް ެއެކަކަށް ެއިންތިޚާބީެދާއިރާއަށްވުރެެއުޞޫލުން ެއޮތުމާއި،ެއެއް ވުރެެގިނައިންެވޯޓުެނުލެވޭގޮތަށް

ެއިންެ ެވޯޓުގިނަ ެއެކަކަށް ެދާއިރާގައި ެމީހުންެެތިޚާބީ ެލިބިގެންވާ ެޙައްޤު ެއޮތުމާއި،ެވޯޓުދިނުމުގެ ެނުލެވޭގޮތަށް

ެމަޙްރޫމު ެޙައްޤުން ެލިބިގެންނުވާެ ވޯޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤު ެވޯޓުދިނުމުގެ ެސަބަބަކަށްޓަކައި ެއެއްވެސް ނުވުމާއި،
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ެނުވެވުން ެބައިވެރި ެވޯޓުގައި ެވޯޓުކޮެގެރެންޓީެމީހުންނަށް ެއުޞޫލަީކ ެއެއް ެއަސާސީ ެޙަށްދޭ ޤުެއްދިނުމުގެ

ެލިސްޓު ެމީހުންގެ ެތަންޒީމުލިބިގެންވާ ެތަރުތީބުކޮށް ެއުޞޫލުކަމާއިކޮތައް ެބެލެހެއްޓުމުގެ މިގޮތުންެެެ،ށް

ެރަޖިސްޓަ ެނިޒާމެއްެވޯޓުދޭމީހުންގެ ެދެ ނޑު ެމައިގަ ެޢަމަލުކުރާ ެދައުލަތްތަކުން ެމިޒަމާނުގެ ެއެކުލަވާލުމުގައި ރީ

ެއިސްނަގައިގެން ެމީހާ ެވޯޓުދޭ ެނިޒާމަކީ ެފުރަތަމަ ެނިޒާމުސްޓަރަޖިެެވާކަމާއި؛ ެެެެެެެެެރީކުރުމުގެ

(Active registration system)ެިެދަށުން، ކަމާއ ެނިޒާމުގެ ެދައުލަތްތަކުގައިެރަޖިސްޓަެމި ރީކުރާ

ެމީހުން ެލިބިގެންވާ ެޙައްޤު ެރަޖިސްޓަެ،ވޯޓުދިނުމުގެ ެމީހުންގެ ެރަޖިސްޓަރީގަވޯޓުދޭ ެއެމީހުންެއި ރީކުރެވެނީ

ނިޒާމަށްެޢަމަލުކުރާެެއޮންނައިރު،ެމިހުށަހެޅުމުންކަންެއެނގެންެއިދާރާއަށްއެކަމަށްެއެދިެދައުލަތުގެެކަމާބެހޭެ

ވޯޓުދިނުމަށްެެ، ރީކުރުމާެބެހޭގޮތުންެރައްޔިތުންެހޭލުންތެރިކުރުވުމާއިދިނުމަށްެރަޖިސްޓަެދައުލަތްތަކުގައިެވޯޓު

ެހުށަހަރަޖިސްޓަ ެއެދި ެފަސޭހައިންރީވާން ެވީހާވެސް ެމީހުން ެެ،ޅާ ެއުފުލުމަކާ ެބުރަ ެނުލައި،ނޭދެވޭ

ެމަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމާއިޖްެރީކުރެވޭނޭރަޖިސްޓަ ެދައުލަތުގެ ެތަންޒީމުކުރުމަކީ ނޑައަޅައި ެކަ އަދިެެއިރާއާތުތައް

ެރަޖިސްޓަެެވޯޓުދޭ ެދަމީހުންގެ ެނިޒާމަކީ ެދެވަނަ ެޢަމަލުކުރާ ެދައުލަތްތަކުން ެއެކުލަވާލުމުގައި އުލަތުންެރީ

ެރަޖިސްޓަ ެ)އިސްނަގައިގެން ެނިޒާމު ެނިޒާމުގPassive registration systemެެރީކުރުމުގެ ެމި ެކަމާއި، )

ެ ެލިބިގެންވާ ެޙައްޤު ެވޯޓުދިނުމުގެ ެދައުލަތުގައި ެއިެެހުރިހައިދަށުން ެއެމީހުންގެ ންތިޚާބީެއެންމެން،

ެކުރުމަކީ،ެރައްޔިތުންގެެ ެރަޖިސްޓަރީ ެއިދާރާއިންެެދާއިރާތަކުގައި ެކަމާބެހޭ ެދައުލަތުގެ ެނުލައި، އިސްނެގުމަކާ

ެމަސްއޫެ ެެމ  ، ލިއްޔަތެއްކަމާއިއަދާކުރަންޖެހޭ ެދަށުންވެސް ެއެނިޒާމުގެ ެއެޑްރެސްެވޯޓުދޭމީހާ ެދާއިމީ މީހާގެ

ެވޯޓުދިެއޮންނަ ެދާއިރާއެއްގައި ެއެހެން ެފިޔަވައި ެބޭރުެދާއިރާ ެޙާލަތުގައްޔާއި، ެއިޚްތިޔާރުކުރާ ނުމަށް

ެވޯޤަ ެޙާލަތުގައި ެއިޚްތިޔާރުކުރާ ެވޯޓުދިނުމަށް ެއެތަނެއްގައި ެދިރިއުޅެމުންދާނަމަ ޓުދިނުމަށްެއުމެއްގައި

ެހުށަހެޅުމުންކަމާއިރަޖިސްޓަ ެއިދާރާއަށް ެކަމާބެހޭ ެދައުލަތުގެ ެއެދި ެއެކަމަށް ެމީހާ ެވޯޓުދޭ މިއިންެ، ރީކުރެވެނީ

ެނިޒާމެއްެ ެލިބިގެންވާެދަށުންެެގެކޮންމެ ެޙައްޤު ެރަޖިސްޓަމީހުެވޯޓުދިނުމުގެ ެއެކުލަވާލެވުނުެންގެ ރީ

ލިބިގެންވާެެލުގެެދަށުންެވޯޓުދިނިމުގެެޙައްޤުސަފްރެޖް'ގެެއުޞޫކަމުގައިވިއަސް،ެއެވާންޖެހޭނީެ'ޔުނިވަރސަލްެ
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ެއެމީހުންެ ެވޯޓުެމީހުންނަށް ެއިޚްތިޔާރާއެކު ެފުރިހަމަ ެއޫޞޫލަކުންގެ ެއަދާކުރެވޭނެ ެޙައްޤު އަދިެެ،ދިނުމުގެ

ެގޮތަެ ެނުލެވޭފަދަ ެއޮޅުވާ ެއިޚްތިޔާރު ެޙަޤީޤީ ެމީހުންގެ ެވޯޓުދިން ެތައްޔާރުކޮށްފައިވާެއިންތިޚާބުގައި ކަށް

ެކަމާސްޓަރަޖި ެރީއަކަށް ެޙައްޤުއި، ެވޯޓުދިނުމުގެ ެރަޖިސްޓަެމިގޮތުން ެމީހުންގެ ެވޯޓުދެވޭެލިބިގެންވާ ރީގައި

ެހަމައު ެނުވާކަމާއިމުރު ެޝާމިލުވެފައި ެމީހުން ެމަރުވެފައިވާ ެމީހުންނާއި ެތަކުރާރުވެފައިެ، ނުވާ ެނަން އެކެއްގެ

ރީެކޮށްފައިެނުވާކަމާއި،ެއެއްގައިެރަޖިސްޓައެހެންެދާއިރާެވޯޓުދޭެމީހާގެެއިންތިޚާބީެދާއިރާެނޫން، ނުވާކަމާއި

ެއޮމި ެވޯޓުގެެނަތީޖާ ެމިފަދަ ެއެނޫންވެސް ެއެހެންވެސްެކަންކަމުން ެމަގުފަހިވެގެންދާނެ ރީެރަޖިސްޓަެޅުވާލުމަށް

ެދިވެހިރާއް ެއޮންނައިރު، ެއެނގެން ެޖެހޭނެކަން ެއޮންނަން ެވެފައި ެގެރެންޓީ ޖޭގައިެއެއްކިބާވެފައިވާކަން

ެވޯ ެޙައްޓުއިންތިޚާބުތަކުގައި ެރަޖިސްޓަެދިނުމުގެ ެމީހުންގެ ެލިބިގެންވާ ެތައްޔާރުކުރުމުގައިެޤު ރީ

ެދަެ ެބަޔާންވެދިޔަ ެޢަމަލުކުރަނީ ެރަޖިސްޓައަސާސީގޮތެއްގައި ެއިސްނަގައިގެން ރީކުރުމުގެެއުލަތުން

ެއެހެން ެނޫން ެދާއިރާ ެއިންތިޚާބީ ެބައެއްގެ ެއެ ެއިސްތިސްނާއީގޮތަކަށް ދާއިރާތަކުގައިެެނިޒާމަށްކަމާއި،

ެރާއްޖެއިންެ ެތެރެއިން ެރައްޔިތުންގެ ެއުޅޭ ެބޭރުގައި ެރާއްޖެއިން ެމީހުންނާއި، ެއިޚްތިޔާރުކުރާ ވޯޓުދިނުމަށް

ެބޭނުންވާެ ެވޯޓުލާން ެއިސްނަގައިގެން ެރައްޔިތުން ެއެ ެރައްޔިތުން ެއިޚްތިޔާރުކުރާ ެވޯޓުދިނުމަށް ބޭރުގައި

ނޑައެޅިެ، ދާއިރާތަކުގައި ެކަ ެޤާނޫނުގައި ެމަކަމާބެހޭ ެއުޞޫލުގެ ެރަޖިސްޓަގެންވާ ެކުރުވަންވާނެކަންެތިން ރީ

ެއޮ ެންނައިރުއެނގެން ،ެ ެއިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ެހިންގުމުގެެެމެހައިއެންދިވެހިރާއްޖޭގެ ެތަންޒީމުކޮށް ކަންތައް

ެމަތިކުރެވިފަ ެމަސްއޫލިއްޔަތު ެޤާނޫނީ ެއަދި ެކޮމިޝަދުސްތޫރީ ެއިލެކްޝަންސް ެދިވެހިރާއްޖޭގެެނާއިވަނީ ކަން

ެ ެޤާނޫނުއަސީގެ ެއޮންނަކ170ެެަޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެއެނގެން ެސާފުކޮށް ެމާއްދާއިން ެއިމާވަނަ މިގޮތުންެ،

މާއި،ެއެެންޖެހޭެކަންތައްތައްެކުރުދުމުގެެޢާންމުެވޯޓުނެގުމަށްެކުރަެ"އިންތިޚާބުތަކާއި،ެރައްޔިތުންގެެޚިޔާލުެހޯ

އިންތިޚާބުތަކާއިެރައްޔިތުންގެެކަންތައްތައްެހިންގުމާއި،ެބެލެހެއްޓުމާއި،ެއެކަންތަކަށްެމަގުފަހިެކުރުމާއިެއަދިެ

ެބިރުވެރިކަމެއް،ެ ެއިންޞާފުވެރިކަމާއެކު، ެހިނގަނީ ެކަންތައްތައް ެވޯޓުތަކުގެ ެޢާންމު ެހޯދުމުގެ ޚިޔާލު

ށްެތިެމިނިވަންކަމާއެކުެރައްޔިތުނަެބިރުދެއްކުމެއް،ެތަޅާފޮޅުމެއް،ެނުރަނގަޅުެނުފޫޒެއް،ެއަދިެކޮރަޕްޝަނެއްެނެ
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ެފުރިހަމައަށް ެޙައްޤު ެރައްޔިތުންގެެެވޯޓުލުމުގެ ެއިންތިޚާބުތަކާއި، ެކަށަވަރުކުރުމާއި، ެގޮތަށްކަން އަދާކުރެވޭ

ެރަޖިސްޓަރީެ ެމީހުންގެ ެލިބިފައިވާ ެޙައްޤު ެވޯޓުދިނުމުގެ ެވޯޓުތަކުގައި، ެޢާންމު ެހޯދުމުގެ ޚިޔާލު

ބުތަކާއިެއުނިއިތުރުެގެނައުމާއި،ެބެލެހެއްޓުމާއި،ެއިންތިޚާެެއެެރަޖިސްޓަރީއަށްެގެންނަންޖެހޭެތައްޔާރުކުރުމާއި،

ެޚިޔާލު ެވޯެރައްޔިތުންގެ ެޢާންމު ެހަމަޖައްސަެހޯދުމުގެ ެބެހޭގޮތުން ެނެގުމާ ެޓު ތައްެއިންތިޒާމުެެއެންމެހައިންޖެހޭ

ެމަސްއޫލިއް ެކޮމިޝަނުގެ ެއިލެކްޝަންސް ެއެއީ ެކަންކަންހަމަޖެއްސުން" ެހިމެނޭ ެތެރޭގައި ކަމަށްެޔަތުގެ

ެބުނެވިދިޔަެ 170ެެޤާނޫނޫއަސާސީގެ ެ)ހ(ެއާއި ެމާއްދާގެ ނޑައަޅައިެެ)ށ(ެގެވަނަ ެކަ ެނައްޞުގައި ޞަރީޙަ

ެޙައް ެވޯޓުދިނުމުގެ ެތިބި ެދާއިރާތަކުގައި ެ"އިންތިޚާބީ ެގައި ެ)ރ( ެމާއްދާގެ ެއެ ެއޮންނައިރު، ޤުެބަޔާންކޮށްފައި

ެރަޖިސްޓަ ެމީހުންގެ ެއެކުލަވާލިބިފައިވާ ނޑައަޅާެރީތައް ެކަ ެޤާނޫނުގައި ެމުއްދަތަލައި، ެއެެފައިވާ ށް

ެގެންނަެ ެގޮތުގެމަތިއުނިއިތުެންޖެހޭރަޖިސްޓަރީތަކަށް ެޤާނޫނުގައިވާ ެގެޒެޓުގައިެރުގެނެސް ެސަރުކާރުގެ ން

 ކަމަށްެބަޔާންކޮށްފައިެވެއެވެ.ެެ"ެޝާއިޢުކުރަމުންެގެންދިއުމަކީެއިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަނުގެެމަސްއޫލިއްޔަތެއް

ެމައްޗަށްެ -7 ެއަސާސްތަކުގެ ެދީމިޤްރާޠީ ެއިންތިޚާބުތަކަކީ ެބާއްވާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ެ ެސީދާ ެއަދިެބިނާކޮށް ެބޮޑު ެހާމަކަން ެއިންސާފުވެރި، ެމިނިވަން ެއޮންނަ، ެބައިވެރިވުން ރައްޔިތުންގެ

ެއިން ެބާއްވާ ެމަތިން ެގޮތެއްގެ ެޔަޤީންއިތުބާރުކުރުވަނިވި ެޤާނޫނުއަސާސީއާއި،ެށްކުރުމަތިޚާބުތަކެއްކަން ޓަކައި

ެޢާންމުެ ެއިންސާެއިންތިޚާބުތަކާއިބެހޭ ެއުޞޫލުތަކަށާއި، ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެއަދިެޤާނޫނުގައި ެމިނިވަން ފުވެރި

ެބޭއް ެއިންތިޚާބުތައް ެނަޒާހަތްތެރި ެނޭޝަންވުމުގައި ެވޯރކުތެރޭެެޔުނައިޓެޑް ެފްރޭމް ެޤަބޫލުކުރެވިފައިވާެގަގެ އި

ެބަލާއިރުބްދައުމަ ެކްރައިޓީރިއާތަކަކީެތަކަށް ެއިންތިޚާބުތަކުގައިެެއަންނަނިވި ެއިންސާފުވެރި މިނިވަން

ެ.އެނގެންެއޮވެއެވެެވާެރުކުންތަކެއްކަންމުފުރިހަމަވުންެލާޒި

ކޮންމެެެދިނުމުގެެޙައްޤުެލިބިފައިވާފްރޭޖްގެެމަބްދައުގެެމަތިންެވޯޓުެ)ހ(ެޔުނިވަރސަލްެސަެ

ެވޯޓު ެމިގޮތުގެެެދިނުމުގެދިވެހިރައްޔިތަކަށް ެލިބިގެންވުމާއި ެޤާނޫނުޙައްޤު ެޤާނޫނުގައިވާެމަތިން އަސާސީއާއި

ެގޮތުގެ ެއިންތިޚާބުތަކުގެ ެޢާންމުމަތިން ެހިންގުމާއި ެއިޢުލާންެ، ނެގުމާއވޯޓުެެކަންތައް ެނަތީޖާ ެވޯޓުތަކުގެ އެ
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ެމު ެބުރަނުވާ ެވަކިފަރާތަކަށް ެމުސްތަޤިއްލު ެެެެެެެެެެެެެެއްސަސާއަކުންެއަކުރަންވާނީ

ެ)އިމްޕާރޝިއަލްެއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަކުން(ެކަން.ެ

ެގޮތުގެެ ެޤާނޫނުގައިވާ ެކަންތައްތަ)ށ( ެއިންތިޚާބުގެ ެއެ ެއިންތިޚާބެއްގައި އްެމަތިން

ރވަރުންކަންެށްެބުރަނުވާެމުސްތަޤިއްލުެއޮބްޒަޓަކައިެޙަރަކާތްތެރިވަނީެވަކިފަރާތަކަށްގާގޮތްެބެލުމަހިނގާނުހިނ

ެވޯޓު ެރަޖިސްޓަކަށަވަރުކުރުމާއި ެއެނގޭނެފަދަ ެމީހުން ެލިބިފައިވާ ެޙައްޤު ރީއެއްެދިނުމުގެ

ެތައްޔާރުކުރަންވާެ ެވޯޓުނެގުމުގެ ެެއެންމެހައިނެކަމާއި ެސިޔާސީެރައްޔިތުންެއެންމެހައިއިޖްރާއާތުތަކަކީ ނާއި

ެއިތުބާރު ެޕާޓީތަކަށް ެކަށަވަރު ެކަން ެއިޖްރާއާތުތަކެއް ެ ެބަރޯސާކުރެވޭ ެއަދި ެވޯޓުެކޮށްހިފޭ ެ ދިނުމާއި

ެ)އިލެ ެޙީލަތް ެމަކަރާއި ެއޮޅުވާލުމާއި ެމަގުފަހިވެދާނެ ެހެދުމަށް ެފްރޯޑް( ކަންތައްތައްެެއެންމެހައިކްޓޯރަލް

ެއިންތިޒާ ެގޮތްތައް ެކުރެވިފައިވުމުހުއްޓުވޭނެ ެދެބަސްވުންތަކާއި ެއިންތިޒާމުމާއި، ެޙައްލުކުރެވޭނެ ތައްެޝަކުވާ

ެހަމަޖެހިފައިެއޮތުން.ެ ހަރުދަނާކަމާއެކުެ

ެގޮތަކަށްެ ެނުނެގޭނޭ ެފައިދާއެއް ެނާޖާއިޒް ެފަރާތަކަށް ެއެއްވެސް ެ ކެންޑިޑޭޓުންގައިެެ)ނ(

ެޝަރު ެއޮޅުންހުންނަންޖެހޭ ެޠުތައް ެއަދި ެސާފުކޮށް، ެއެނގޭގޮތަށްެރައްޔިތުންެެއެންމެހައިނާރާގޮތަށް ނަށް

ެހުށަހަ ެއިލްތިމާސެއް ެނުވަތަ ެޝަކުވާއެއް ެބެހޭގޮތުން ެކަމަކާ ެއެއްވެސް ެމިއިން ޅައިފިނަމަެއިޢުލާންކުރުމާއި

ެމީހަކާމެދު ެބުެއެއްވެސް ެވަކިފަރާތަކަށް ެއިންެތަފާތުކުރުމެއްނެތި ެކޮމިޝަން ެއިލެކްޝަންސް ރަވުމެއްނެތި

ެއެޤާއިމު ެތެރެއިން ެނިޒާމެއްގެ ެދިޝަކުެކޮށްފައިވާ ެހޯދައި ެޙައްލު ެވާތަކަށް ެއިންތިޚާބުގެ ެއެންމެހައިެނުމާއި،

ެއަސާސީ ެރައްޔިތުންގެ ެހިމެނޭކަންތައްތަކަށްެެކަންތައްތަކަކީ ކެންޑިޑޭޓުންގެެ، އާއިެވާތީެޙައްޤުތައް

ެރައްޔިޠުތައްފަދަެމަޢުލޫމާތުެޝަރު ެމީހަކަށްތަކަކީ ެތެރެއިންެކޮންމެ ެޙައްޤުެތުންގެ ެއެނގުމުގެ ލިބިގެންވާެެވެސް

ެމަެވާތީމަޢުލޫމާތުތަކަކަށް ެހޯދުެޢުެއާއި ެޙައްޤަކަށްެލޫމާތު ެއަސާސީ ެޙައްޤަކީ ެގޮތުންެެ،ވާތީމުގެ ޤާނޫނީ

ެފިޔަ ެމަޢުލޫމާތުތައް ެޟަރޫރީވާ ެހިފެހެއްޓުން ެކޮންމެހެންވެސް ެއިންތިޚާބާބެހޭ މަޢުލޫމާތުެެއެންމެހައިވައި،

ެއިންތިޒާމު ެލިބޭނޭ ެއިންތިޚާބާގުފަހަމަޖެހިެރައްޔިތުންނަށް ެނަތީޖާެއިވުމާއި ެއިންތިޚާބުގެ ެނުވަތަ ެކަމެއްގައި ޅޭ
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ެޢަދުޠަޢުނުކޮ ެމައްސަލަތަކަށް ެހުށަހަޅާ ެހޯދުމުގެށް ެޙައްލެއް ެޝަކުވާެލުވެރި ެފަރާތަށްެހުށަހަެޙައްޤު ޅާ

ެވުން.ެކަށަވަރުކޮށްދީފައި

ދުސްތޫރީެއަދިެޤާނޫނީެއިޖްރާއާތުތަކަކީެދުސްތޫރީެގޮތުންެެއެންމެހައި)ރ(ެއިންތިޚާބުގެެެ

ެޤާނޫނީ ެޝަރުގޮެއަދި ެއިޖްރާއާތުތަކަކަށްވުން ެޞައްޙަ ެފަރާތަކުެެ،ވެގެންވާކަމާއިޠުތުން ެއެފަރާތެއްގެެވަކި ން

ެފަރު ެއައިސްފައިވާކަމަށްެވޯޓުލުމުގެ ެއުނިކަމެއް ެޙައްޤަކަށް ެސިޔާސީ ެނުވަތަ ެގެއްލިފައިވާކަމަށް ެޙައްޤު ދީ

ެކަ ެޤާނޫނީގޮތުން ެހޯދުމަށް ެޙައްލު ެޤާނޫނީ ެޝަކުވާއަށް ެހުށަހަޅާ ެފަރާތަކަށްެދެކިގެން ެވަކި ނޑައެޅިފައިވާ

ެޝަކުވާ ެމުސްތަޤިއްލު ެމިނިވަން ެކަމާބެހޭެބުރަނުވާ ެނުވަތަ ެއިދާރާއަށް ެވާސިލުވުމުގައިެެހުށަހެޅުމުގެ ކޯޓަށް

ެޝަކުވާ ެއަދި ެނުވާނެކަމާއި ެއޮވެގެން ެހުރަހެއް ެއެކަމެއްެެ،ހުށަހަޅާކަމެއްެއެއްވެސް ެހުރިނަމަ އެގޮތަށް

ެއިސްލާޙުކުރެވުންެކަށަވަރުވެފައިެއޮތުން.ެ

ެޢަމަ ެކޮރަޕްޝަންގެ ެމަސްއޫލިއްޔަ)ބ( ެތަޤްޞީރީ ެއޮފިޝަލުންގެ ތުެލުތަކާއި،

ެއާއި ެވާޖިެެ،)މިސްފީސެންސް( ެޤާނޫނީ ެހުރަސްވަކިފަރާތެއްގެ ެޙައްޤުތަކަށް ެނުރަނބުތަކަށާއި ޅުެގައެޅުމާއި،

(ެ ެޕަރސޮނޭޝަން ެހެނުފޫޒާއި ެމީހަކަށް ެރިޝްވަތާއިއެހެން ެއާއި ެވޯޓުލުން( ެދިގެން ބިރުދެއްކުންފަދަެ،

ެޣައިރުެޤާނޫނީެޢަމަލުތައްެތަޖްރީމުކުރެވިފައިވާކަންެކަށަވަރުކުރުމާ؛ެއެންމެހައި

އަދިެޖިނާއީެއިޖްރާއާތާެ، ލުގެެނިޒާމުގެެތެރެއިންމިފަދަެޢަމަލުތަކަށްެޖިނާއީެޢަދުެ،ެއެގޮތުން

ވާނެކަންެއެނގެންެއޮންނަެއޮތުމާއިެވޯޓުލާެމަރުކަޒުތަކުގައިެސަލާމަތީެދެވެންެެމަތިންެއަދަބުއެއްގޮތްވާގޮތުގެެ

ނިންމުންތައްެހުންނަންވާނީެވަކިެފަރާތެއްގެެނުފޫޒެއްެެއެންމެހައިކަންތަކާއިެއާންމުެނިޒާމްެބެލެހެއްޓުމާގުޅޭެ

ެދެއް ެބިރު ެނުވާގޮތަށްނުވަތަ ެޖެހިލުމެއް ެެ،ކަމާއިކުމަކަށް ެވޯޓުލާ ެފެށުމުގެެމަރުކަޒުއަދި ެވޯޓުލާން ތަކުގައި

ކަމެއްެނިމެންދެންެވޯޓުލާެެހުރިހައިނަތީޖާެއިޢުލާންކޮށްެއަދިެވޯޓާބެހޭެެނިމި،ެވޯޓުގެފެށިގެންެވޯޓުލާެެކުރިން

ހައްޓަންވާނެކަމާއިެެވޯޓުލާެމަރުކަޒުތަކެއްގެެސަލާމަތާއިެރައްކާތެރިކަންެދައުލަތުގެެސަލާމަތީެބާރުތަކުންެބަލަ

ެބަލަހައްޓަެމަރު ެކަންތައްތައް ެވޯޓުނެގުމާބެހޭ ެއެމަރުކަޒުކަޒުތަކުގައި ެވޯޓުލާ ެބަޔަކީ ެތިބޭ ނިސްބަތްވާެެން
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އިންތިޚާބީެދާއިރާގެެއިދާރިެހިންގުމުގައިެއެއްވެސްެއިސްެދައުރެއްެއަދާކުރާެބަޔަކަށްެވެގެންެނުވުމާއިެއަދިެ

ނުވެެހުރި،ެއަދިެވަކިެފަރާތަކަށްެބުރަެބިލުކަންެބެލެހެއްޓުމުގެެޤާެެކަންތައްތައްެކީެވޯޓުެނެގުމާބެހޭމީހުންނަެއެ

ެބައެއްކަންެކަށަވަރުކުރަންެެޔަތުއްމަސްއޫލިެއެ ކުގެެކަމާއިެމިފަރާތްތަކުންެެވޯޓުލާެމަރުކަޒުތަެވާނެއަދާކުރެވޭ

ެއިތުރަށްެނިޒާމު ެއަދާކުރުމުގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތު ެމަސްއޫލިެބެލެހެއްޓުމުގެ ެޖިނާއީ ެނުވަތަ ޔަތެއްެއްމަދަނީ

ެޢަމަލުތައްއުފުލަންޖެ ެވަގުތުންހޭފަދަ ެފަރާތަކާމެދު ެމަސްއޫލިއްޔަތުެެއަޅަންެކުރާ ެއެޅުމުގެ ެފިޔަވަޅުތައް ޖެހޭ

ެއަދާކުރާކަންެކަށަވަރުން.

ވަނަެމާއްދާގ170ެެެދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެބަޔާންވެދިޔަެ -8

ެ ެބޭއްވޭ ެދިވެހިރާއްޖޭގައި ެބަލާއިރު، ެއަށް ެ)ރ( ެއާއި ެ)ށ( ެއާއި ެއަދިެެ)ހ( ެމިނިވަން އިންތިޚާބުތަކަކީ

ެޙައްޤުެެ،އިންޞާފުވެރި ެވޯޓުދިނުމުގެ ެކަށަވަރުކުރުމާއި، ެއިންތިޚާބެއްކަން ެއެއްކިބާވެގެންވާ ެނުފޫޒުން ނޭދެވޭ

ެރަޖިސްޓަރީ ެމީހުންގެ ެޙައްޤުެލިބިގެންވާ ެވޯޓުދިނުމުގެ ެދާއިރާތަކުގައި ެއިންތިޚާބީ ެތަފާތު ލިބިގެންވާެެއާއި

ެލިެ ެރަމީހުންގެ ެކޮމިޝަނުގެެސްޓުތައް ެއިލެކްޝަންސް ެއެކުލަވާލުމަކީ ެނުލައި، ެއިސްނެގުމަކާ އްޔިތުންގެ

ެމަސްއޫލިއް ެމި ެކޮމިޝަނުގެ ެއިލެކްޝަންސް ެއޮންނައިރު، ެއެނގެން ެމަސްއޫލިއްޔަތެއްކަން ޔަތަކީެދުސްތޫރީ

ނޑައެޅިގެންވާެއިޖްރާއާތުތަކާެއެއްގޮތްވާކަމާބެހޭެޤާނޫނުތަކާއިެޤަެ ެންެއިންޓެގްރިޓީެމަތިެގޮތުގެެެވާޢިދުތަކުގައިެކަ

ެނުލައި ެބުރަވުމަކާ ެވަކިފަރާތަކަށް ެނަޒާހަތްތެރިކަމާއެކު، ެބާ، އާއި ެނަހަމަގޮތުގައި ެއިޚްތިޔާރުެއަދި ރާއި

ެމިގޮތުންެބޭނުންކުރުމަކާެ ެވާންޖެހޭނެކަމާއި، ެމަސްއޫލިއްޔަތަކަށް ެކުރެވޭ ެއަދާ ެމުސްތަޤިއްލުކަމާއެކު ނުލައި،

ގައިެކަމާބެހޭެރީެއެކުލަވާލުމުެޤުެލިބިގެންވާެމީހުންގެެރަޖިސްޓައިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަނުންެވޯޓުދިނުމުގެެޙައް

ެޑިޕާމަރު ެމުއައްސަސާކަމަށްވާ ެޑޭޓާބޭސްގައިެޓްމަންކަޒީ ެގެ ެރެޖިސްޓްރޭޝަން ެނޭޝަނަލް ެއޮފް ޓް

ެކަމާބެހޭެ ެމަޢުލޫމާތު ެކަށަވަރުވެފައިނުވާ ެއެތަނުން ެބަލައި، ެއަސާސަކަށް ެމަޢުލޫމާތު ޑޮކިއުމެންޓުވެފައިވާ

ެލޯކަެ ެމެނުވީއެހެން ެކަށަވަރުކޮށްފައި ެހޯދައި ެއިދާރާތަކުން ެރަޖިސްޓަެލް ެނުގެނައުމާއި،ެއެ ެއުނިއިތުރު ރީއަށް

ެއު ެމަރުވެފައ18ެެިމުރުން ެމީހުންނާއި ެހަމަނުވާ ެރަޖިސްޓައަހަރު ެއެ ެމީހުންގެެނަންތައް ެހިމެނިގެންެރީގަވާ އި
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ެކަށަވަރު ެޖިނުވާކަން ެއެޑްރެހާއި، ެނަމާއި، ެމީހާގެ ެވޯޓުދޭ ެއަދި ެމަޢުލޫމާތުެެންސުކުރުމާ، ެއަސާސީ ފަދަ

ެވޯޓު ެގިނައިން ެއެއްފަހަރަށްވުރެ ެނަން ެއެކަކުގެ ެރަޖިސްޓަެބަދަލުކޮށް ެލިސްޓުތަކުގައިެެރީެދޭމީހުންގެ އާއި

ެނޭެ ެވޯޓުދޭމީހާއަށް ެކަށަވަރުކުރުމާއި، ެނުވާކަން ެދާއިރާއިންެނތަކުރާރުވެފައި ެއިންތިޚާބީ ެއަޞްލު ެއޭނާގެ ގި

ރީެއަކީެޞައްޙަެޖިސްޓަލިބިގެންވާެމީހުންގެެރަެެރުމާއި،ެވޯޓުދިނުމުގެެޙައްޤުއެހެންެދާއިރާއަކަށްެނަޤްލުެނުކު

ެނުވަތަެރަޖިސްޓަ ެމުއްދަތުތަކުގައި، ެސާބިތު ެކަނޑައެޅިގެންވާ ެދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި، ެގޮތުގައި ރީއެއްގެ

އިލެކްޝަންސްެއިންތިޚާބުެބޭއްވުމުގެެކުރިންެއެެރަޖިސްޓަރީެވަނީެއަޕްޑޭޓްެކުރެވިފައިކަންެކަށަވަރުކުރުމަކީެ

ެ ެހިމެނޭ ެމަސްއޫލިއްޔަތުގެތެރޭގައި ެޤާނޫނީ ެއަދި ެދުސްތޫރީ ެކޮމިޝަނުގެ ެވާއިރު،ެޤާނޫނުގައިެކަމެއް ކަމުގައި

ެޙައްޤު ެވޯޓުދިނުމުގެ ެމުއްދަތުގައި ނޑައެޅިފައިވާ ެރަޖިސްޓަެކަ ެމީހުންގެ ެއިޢުލާންކޮށް،ެލިބިގެންވާ ރީ

ެޗެކްކުރެވޭނޭެރައް ެބަލައި ެޢާޔިތުންނަށް ެގޮތަކަށް ެވޯފަދަ ެރަޖިސްޓަެންމުކުރުމާއި، ެފައިނަލް ެމީހުންގެ ރީެޓުދޭ

ެހަމަޖެއް ެއިންތިޒާމު ެލިބޭނޭ ެޕާޓީތަކަށް ެރަޖިސްޓަސީޔާސީ ެމީހުންގެ ެވޯޓުދޭ ެޞައްޙަކަމާމެދުެސުމާއި، ރީގެ

ެމައްސަލަ ެބޮޑެތި ެރަޖިސްޓަރީގައި ެއެ ެކުރެވި ެތުހުމަތުތަކެއް ެހަރުދަނާެސީރިއަސް ެހުރިކަމުގެ ތަކެއް

ެ ެފެންނަެދަލީލުތަކެއް ެދެފުށް ެއަދި ެހަރުދަނާ ެއެކަށީގެންވާ ެޙައްލުކުރުމަށް ެއެކަންތައް ފާޅުވެއްޖެނަމަ،

އްކަންެއެނގެންެކެފިޔަވަޅުތަކެއްެއެޅުމަކީވެސްެއިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަނުންެއުފުލަންޖެހޭެމަސްއޫލިއްޔަތުެތަ

 އޮވެއެވެ.

ެޤާނޫނު -9 172ެެއަސާސީގެ ެއިންތިޚާބަކާއި ެކޮންމެ ެގައި ެ)ހ( ެމާއްދާގެ ެނުވަތަެވަނަ

ގުޅޭގޮތުންެއިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަނުގެެނިންމުމަކާމެދު،ެނުވަތަެެރައްޔިތުންގެެޚިޔާލުެހޯދުމުގެެޢާންމުެވޯޓަކާ

ފައިވާކަމެއްެހިނގާެއިންތިޚާބުގެެނަތީޖާއަކާމެދު،ެނުވަތަެއިންތިޚާބާބެހޭެކަމެއްގައިެޤާނޫނާއިެޤަވާޢިދާެޚިލާފަށްެ

ެކަމަކާމެދު ެޤަބޫލުކުރާ ެއެފަރާތަކުން ެެކަމަށް ެއޮތްނަމަ ެނިންމައިޝަކުވާއެއް ެގޮތެއް ެޝަކުވާއާމެދު ދިނުންެއެ

ެއެެ ެހައިކޯޓަށްކަމާއި ެހުށަހަޅަންވާނީ ެއެފަރާތަކުން ެބަޔާންކޮށްފައިވާެއެދި ެޝަކުވާތަކާމެދުެމާއްދާގައި ފަދަ

ެގައިެ ެ)ށ( ެއެމާއްދާގެ ެއޮންނަންވާނެކަމަށް ނޑައަޅާފައި ެކަ ެޤާނޫނުގައި ެއިންތިޚާބާބެހޭ ެޢަމަލުކުރާނެގޮތް
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މާއްދާގައިެބަޔާންކޮށްފައިވާެގޮތުގެމަތިންެއިންތިޚާބީެޝަކުވާތަކުގެެެނޑައަޅައިެބަޔާންކޮށްފައިެއޮތުމުންެއެކަ

ެއަޞްލީ ެބެލުމުގެ ެއެނެގެެއިޚްތިޞާޞްެމައްސަލަތައް ެލިބިގެންވާކަން ެއޮންނަކަމާހައިކޯޓަށް ެ،ނަމަވެސްެެ،ން

ގައިެވާއިރު،ެށްތައްކަމުެޖިނާއީެކުމާއްދާގައިެބަޔާންކޮށްފައިވަނީެެވަނ74ެައިންތިޚާބުތަކާބެހޭެޢާންމުެޤާނޫނުގެެ

ެފުރަތަެޖިނާއީ ެމައްސަލަތައް ެމަރުކުށުގެ ެބެލުމަކާެމަ ެކޯޓަކުން ެޤާނޫނުެހަލާގެ ެބެލުމަކީ ެހައިކޯޓުގައި ނުލައި

ެ ެކަށަވަރުކޮށްދީފައިވ56ެެާއަސާސީގެ ެމާއްދާއިން ެގެއްލިގެންެވަނަ ެޙައްޤު ެވާތީެކަމަކަށްެދާނެއިސްތިއުނާފީ

ެޖިނާ ެކުރަންވާނީ ެޝަރީޢަތް ެތަޙްޤީޤުކޮށް ެމައްސަލަތައް ެކުށުގެ ެޖިނާއީ ެގުޅޭގޮތުންެއާއި، ެއިޖްރާއާތާ އީ

ެއު ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެޤަވާޢިދުތަކާެޞޫެޤާނޫނުއަސާސީގައި ެޤާނޫނާއި ެގުޅޭ ެއިޖްރާއާތާ ެޖިނާއީ ލުތަކާއި

މުއްތަހަމުންގެެމައްޗަށްެެހުރިހައިވާލިބޭެޢުެއާތުގެެތެރެއިންެއަދިެކުށުގެެދަެޚިލާފުނުވާނޭެގޮތަށްެޖިނާއީެއިޖްރާ

ެއުެއެއް ެއެއް ެއަދި ެއެނގޭތީޞޫހަމައެއް ެހިންގޭގޮތަށްކަން ެއިންތިޚާބުތަކާެމިެެ،ލެއް ެމަތިން ބެހޭެއުޞޫލުގެ

ެ ެޤާނޫނުގެ ެކުެވަނ74ެެަޢާންމު ެޖިނާއީ ެބުނެފައިވާ ެމަރުމާއްދާގައި ެފުރަތަމަ ެމައްސަލަތައް ޙަލާގައިެށުގެ

ގެެގެންވަނީެކްރިމިނަލްެކޯޓަށްކަންެއެނގޭއިރު،ެއިންތިޚާބުތަކާބެހޭެޢާންމުެޤާނޫނުެބެލުމުގެެއިޚްތިޞާޞްެލިބިެ

ެމ64ެާ ެމިޤާނޫނުެވަނަ ެނުވަތަ ެޤާނޫނާއި ެ"މި ެގައި ެ)ށ( ެނުވަތައްދާގެ ެޤަވާޢިދާ ެހަދާ ެދަށުން އެެެގެ

ެއެ ެނުވަތަ ެޤާނޫނާއި ެޚާއްޞަ ެކުެެއިންތިޚާބަކާބެހޭ ެޖިނާއީ ެޚިލާފަށް ެޤަވާޢިދާ ެހަދާ ެދަށުން ށެއްެޤާނޫނުގެ

ެހުށަހެޅުމުގެެ ެހައިކޯޓަށް ެމެދުވެރިކޮށް ެޕްރޮސެކިއުޓަރެޖެނެރަލް ެމައްސަލަ ެކޮށްފިކަމުގެ ެފަރާތަކުން އެއްވެސް

ެކޮމި ެއިލެކްޝަންސް ެލިބިގެންވަނީ ެބުނެވިދިޔަެއިޚްތިޔާރު ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެއޮތުން ެއޮތް ޝަނަށެވެ."

ނޑަޞޫއު އަދިެޤާނޫނީެގޮތުންެެމިކަމުގައިެދުސްތޫރީެ،ކުރެވިފައިވާތީއެޅިގެންެތަޢާރުޟުވާކަންެފާހަގަލުތަކާެކަ

ެއިޖް ެޞައްޙަ ެމިރާއާތަކަށްވާނީ ެނުވަތަ ެޤާނޫނާއި ެނުވަތަޤާނޫނުެެމި ެޤަވާޢިދާ ެހަދާ ެދަށުން އެެެގެ

ެއެންތިޚާބަކާެއި ެނުވަތަ ެޤާނޫނާއި ެޚާއްޞަ ެކުށެއްެެބެހޭ ެޖިނާއީ ެޚިލާފަށް ެޤަވާޢިދާ ެހަދާ ެދަށުން ޤާނޫނުގެ

ެފަރާތަކު ެކޮއެއްވެސް ެއިޖްން ެޖިނާއީ ެމައްސަލަ ެއެއްގޮތްވާެއާރާށްފިކަމުގެ ެޝަރީއަތަށްެގޮތުގެެެތާ މަތިން

ެންެއެނގެއެވެ.ޓަރެޖެނެރަލްއަށްެއޮތުންކަކިއުެމުގެެބާރުެޕްރޮސިހުށަހެޅު
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ެވޯޓުެ -10 ެލިބިެއިންތިޚާބުގައި ެޙައްޤު ެއެނގޭނޭފަދަެދިނުމުގެ ެމީހުން ފައިވާ

ެތައްސްރަޖި ެކޮމިޝަނުން ެއިލެކްޝަންސް ެޙައްޓަރީއެއް ެވޯޓުދިނުމުގެ ެބެލެހެއްޓުމުގައި ެލިބިފައިވާެޔާރުކޮށް ޤު

ެވޯ ެރަޖިސްޓަރީގައި ެމީހުންގެމީހުންގެ ެލިބިފައިވާ ެޙައްޤު ެތާރީޚާއިެޓުދިނުމުގެ ެއުފަން ެނަމާއި ، ފުރިހަމަ

ެރައްޔިތެއްކަންެއަންގައިދޭެކާޑުެއެނގޭގޮތަށް(ެދިވެހިެޖިންސާއިެދާއިމީެއެޑްރެސްެ)އަތޮޅާއިެރަށާއިެއެޑްރެސް

ެކޮބަިއކަން، ނަންބަރު ެއެޑްރެހަކީ ެހުރި ެމިހާރު ެގޮތުން ެޙައް، ވަގުތީ ެދިނުމުގެ ެމިހާރުެވޯޓު ެމީހާ ެލިބިފައިވާ ޤު

ެނުވަތަ ެއުޅޭކަން ެދާއިރާގައި ެފަދަެއިންތިޚާބީ ެވަކިކޮށްެ،ނޫޅޭކަން ެދެނެގަނެވޭނެެގަރަނެއެމީހާ ޅަށް

ނޑައެޅުމާއި،ެރަޖިސްޓަރީެކުރުމަށްެއެކަމަށްޞީވަ ފަދަެހަރުދަނާެތައްޔާރުކޮށްފައިވާެރަސްމީެފޯމްެލަތްތައްެކަ

ެބޭއްވުމުގެެޞީވަ ެއިންތިޚާބެއް ެބޭނުންކުރުމާއި، ެމުއްދަތެއްެލަތް ެއެކަށީގެންވާ ެއަދިެެކުރިން އޮތްވައި،

ެޤާނޫނުގައިވާެއިންތިޚާބުތަކާ ެޢާންމު ެމަެގޮތުގެެެބެހޭ ެމަތިން ެވޯޓ45ެުދުވެގެން ެކުރިން ެޙައްޤުެދުވަސް ދިނުމުގެ

ެމީހުންެ ެރަޖިލިބިފައިވާ ެގޮތަށްެެގެ ެއެނގޭނެ ެއެޑްރެސް ެދާއިމީ ެޖިންސާއި، ެނަމާއި ެމީހުންގެ ސްޓަރީގައިވާ

ެއި ެއަދި ެޝާއިޢުކުރަންވާނެކަމާއި ެގެޒެޓްގައި ެސަރުކާރުގެ ެކޮމިޝަނުން ލެކްޝަންސްެއިލެކްޝަންސް

ެޝާއިޢުކުރަންެ ެމަޢުލޫމާތު ެއެ ެވެބްސައިޓްގައިވެސް ެއިންތިޚާބުތަކާކޮމިޝަންގެ ެއަދި ޢާންމުެެބެހޭވާނެކަމާއި

ެއެ ެބުނެފައިވާެޤާނޫނުގެ ެގައި ެ)ހ( ެވޯޓުެމާއްދާގެ ެމީހުންގެެގޮތުގެމަތިން ެލިބިފައިވާ ެޙައްޤު ދިނުމުގެ

ެޝާއިޢުރަޖިސްޓަ ެގެޒެޓްގައި ެސަރުކާރުގެ ެއެރީ ެދުވަހު، ެލިބިފައިވާެެކުރާ ެޙައްޤު ެވޯޓުދިނުމުގެ ެރަށެއްގައި

ެދިރިމީ ެމީހުން ެރަޖިސްޓަރީ، ެޢާެހުންގެ ެރަށެއްގައި ެކޮންމެ ެއިލެކްޝަންސްެއުޅޭ ެފެންނަގޮތަށް ންމުކޮށް

ެއިންެ ެއެ ެއަދި ެބަހައްޓަންވާނެކަމަށާއި ެލިބިގެންވާކޮމިޝަނުން ެޙައްޤު ެވޯޓުދިނުމުގެ ެހުރިހައިެެތިޚާބެއްގައި

ެރަޖިސްޓަރީ ެއެކަ، މީހުންގެ ެރަށެއްގައި ެކޮންމެ ެދިރިއުޅޭ ެބެލޭނެެމީހުން ެފަރާތަކަށް ެކޮންމެ ެއެދޭ މަށް

ެބުނެފައިވާެެއިންތިޒާމު ެގައި ެ)ށ( ެމާއްދާގެ ެއެ ެހަމަޖައްސަންވާނެކަމަށާއި ެކޮމިޝަނުން ެއިލެކްޝަންސް

ެޙައްޤުގޮތުގެމަތިންެވޯޓުެ ެއިލެކްޝަންސްެެދިނުމުގެ ެބެހެއްޓިފައިވާެތަންތަން ެމީހުންގެެރަޖިސްޓަރީ ލިބިގެންވާ

ކުރެވޭެދާގެެދަށުންެޢާންމުވަނަެމާއ9ެެްެކޮމިޝަނުންެޢާންމުކޮށްެއިޢުލާންެކުރަންވާނެކަމަށާއިެއެެޤާނޫނުގެ
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ެމަޢުލޫމާތާެ ެހިމެނިފައިނުވާ ެނުވަތަ ެހިމެނިފައިވާ ެރަޖިސްޓަރީގައި ެމީހުންގެ ެލިބިފައިވާ ެޙައްޤު ވޯޓުދިނުމުގެ

ެއެ ެނުވަތަ ެޞައްޙަކުރުމަށްޓަެގުޅޭގޮތުން ެއިތުރަކާެކަެރަޖިސްޓަރީ ެއުނި ެނުވަތަ ެބަދަލަކާ ެގެންނަންޖެހޭ އި

ެއިޚްެ ެއުފުލުމުގެ ެޝަކުވާ ެގުޅޭގޮތުން ެއުމުރުން ެދިވެހިރައްޔިތަކަށާއ18ެެިތިޔާރު ެކޮންމެ ެމަތީގެ އަހަރުން

އެންމެެއެގޮތުންެެ،އިމާވަނަެމާއްދާގައިެބަޔާންވެފައިވ10ެުމަށްެއެެޤާނޫނުގެެކަކަށްެލިބިގެންވާތަސިޔާސީެޕާޓީ

ެޝާއިޢުެ ެރަޖިސްޓަރީ ެެ،ކުރަންވާނީފަހުގެ ެއިސްތިއުނާފުެހުށަެގުޅިގެންރަޖިސްޓަރީއާ ެޝަކުވާތަކާއި ތަކަށްެހަޅާ

ެރަފުރު ެއަބަދުވެސް ެދީގެންކަމާއި ެހުރުމާއިެޖިސްޓަރީޞަތު ެގޮތަށް ެހުންނަ ެފެންނަން ެލިބޭގޮތަށް ތައް

ެކަށަވަރުރަޖިސްޓަ ެޙައްޤު ެބެލުމުގެ ެކުރާެރީތައް ެމޮނިޓަރ ެކަންތައްތައް ެއިންތިޚާބުގެ ެމިފަދަ ެވެފައިވުމާއި،

ެމުހި ެދޭންޖެހޭ ެސަމާލުކަން ެއްއޮބްޒަރވަރުން ެކަންތައްތަކަކީ ެބަލައިމު ެޝަކުވާ ކުރާެމުރާޖަޢާެެ،އިންތިޚާބީ

ެއެކުލެވިފައިވާގޮތާއި ެރޭވި ެއިންތިޒާމުއިދާރީގޮެ،މެކޭނިޒަމް ެބެލުމުގެ ެޝަކުވާ ެމެކަނިޒަމްެނުެތުން ވަތަ

ެމެެ ެއިދާރާއަށް ެޝަކުވާބަލާ ެމުއްދަތަކަށްެންހަމަޖެހިފައިވާގޮތާއި، ެކިހައި ެކުރެވިފައިވަނީ ެޢައްޔަން ބަރުން

ެޝަ، ކަމައި ެޝަކުެއިދާރީގޮތުން ެމުސްތަޤިއްލުކަމާއި،ެއިންތިޚާބީ ެނިޒާމުގެ ެޚާއްސަެވާބެލުމުގެ ެބެލުމާބެހޭ ކުވާ

ކަމާއި،ެއެހެނީެމިންވަރަކަށްެއިކަންހުރީެކިހަޔުެކުރުމުގެެއިޖްރާއާތާއިެޤާބިލުއިންތިޚާބީެޝަކުވާެރިވިެކޯޓުގައި

ެކަށަވަރު ެއިންޓެގްރިޓީ، ެގެ ެޕްރޮސެސް ެއެއްއިލެކްޝަން ނޑު ެމައިގަ ެވަކިފަރާތަކަށްެެކުރުމުގެ އަސާސަކީ

ެހިނދަކުބުރަ ެނުވާހައި ެކަށަވަރު ެމިކަން ެވާއިރު، ެމެކަނިޒަމްކަމަށް ެރިވިއު ެމުސްތަޤިއްލު އިންތިޚާބުގެެެ،ނުވާ

އިންެރޮސެސްެގެެތެރެގަނީެޑިޔުެޕްކަންތައްެހިނެގެެނަޒާހަތްތެރިކަމާއި،ެއިންސާފުވެރިކަމާއިެއަދިެއިންތިޚާބުެ

ެއިޖްރާއާތު ެއެެޤާނޫނީ ެކަށަވައްގޮތަށްތަކާ ެނުކުރެވޭކަން ެއެގޮތުންެރު ެއޮންނަކަމާ، ެއެނގެން ނެކަން

ެވޯޓުކެން ެނުވަތަ ެފަރާތުން ެއާގުޅޭެޑިޑޭޓެއްގެ ެޕޮރޮސެސް ެއިލެކްޝަން ެއޮތްފަރާތަކުން ެޙައްޤު ދިނުމުގެ

ެއެ ެހުށަހަޅައިފިނަމަ ެހަމަހަމަކަމާއިޝަކުވާއެއް ެޤާނޫނީެއަދުެކަން ެކަނޑައެޅފައިވާ ެއަދި ެވެރިކަމާއެކު ލު

ށްެތަކަެއިޖްރާއާތުެއެންމެހައިބަލަންވާނެކަމާއިެމިެެޑިޔުެޕްރޮސެސްެއޮފްެލޯެގެެތެރެއިންެތުގެެނުވަތަެއިޖްރާއާ

ެމާ ެއަދި ެލިބޭގޮތަށް ެވަގުތުތައް ެޤާނޫނުގައިވާއެކަށީގެންވާ ެނުވާގޮތަށް މަތިންެގޮތުގެެލަސް
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ނޑައަޅަންވާނެކަމާއި ެއިންތިޒާމުެހުރަހެއްނެތިެ،ކަ ެހުށަހެޅުމުގެ ެޝަކުވާތައްެެޝަކުވާ ހަމަޖެހިފައިވުމާއި

 އޮވެއެވެ.ެވާންވާނެކަންެއެނގެންެގޮތުގެމަތިންެފަހިކޮށްެދެވިފައިެހުށަހެޅުމުގެެފަސޭހަތައްެޤާނޫނުގައިވާ

ެުޢންޞުރަކީެެެެެެެެެެެެ -11 ެއްެއ ެމުހްިއުމ ެއްެނެމ ެިއންތާިޚބެއެްގ ެއިންޞާފުވިެރ ެައިދ މިނިވަން

ެސަފްރެޖް ެ'ޔުނިވަރސަލް ެބަޔާންވެދިޔަ ެއެކުލަވާލެވިފައިވާއިސްވެ ެރިޢާޔަތްކޮށް ެތަކަށް ެޚަޞާއިޞް އަދިެ، '

ގެންވާެމީހުންގެެ(ެލިބިފައިވާެވޯޓުދިނުމުގެެޙައްޤުެލިބPublic Confidenceެިއެއަށްެރައްޔިތުންގެެއިތުބާރުެ)

ެރަޖިސްޓަ ެއޮތުންކަމާއިޞައްޙަ ެއެއް ެ"އިލެކްޓޮރޭޓް" ެނުވަތަ ެޞައްޙަެ، ރީއެއް ެޢަމަލަކީ ެޤާނޫނީ އެއްވެސް

ެޤާނޫނުންޢަމަލެ ެޞައްޙަވުމަށް ެޢަމަލެއް ެއެ ެބެލެވޭނީ ެޝަރުލާޒިމުެއްކަމުގައި ެރުކުންތަކާއި ޠުތައްެކުރާ

ެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެމިގޮތުން ެއިލެކްޝަންސ170ެެްފުރިހަމަވެގެންކަމާއި، ެއިން ެ)ށ( ެމާއްދާގެ ވަނަ

ެއެކު ެރަޖިސްޓަރީ ެމީހުންގެ ެލިބިގެންވާ ެޙައްޤު ެވޯޓުދިނުމުގެ ެމަތިކޮށްފައިވާ ެއެެކޮމިޝަނާއި ލަވާލުމުގައި،

ެޤާނޫނުއަސާސީ ެޢަމަލުކުރަންވާނީ ެޤާނޫނުތަެކޮމިޝަނުން ެގޮތުގެމަތިެއާއި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެންކަންެކުގައި

2013ެސެޕްޓެމްބަރ07ެެެ،ގައިެދަޢުވާކުރާެޖުމްހޫރީެޕާޓީގެެފަރާތުންއިއެނގެންެއޮންނައިރު،ެމިެމައްސަލަ

ެފުރަތަމަ ެއިންތިޚާބުގެ ެރިޔާސީ ެބޭއްވުނު ެދުވަހު ެޝަރުެބުރުގައިެވަނަ ެވޯޓުލުމުގެ ޠުެބޭނުންކުރެވުނު

ެނަންބަރުެ ެކޯޓުގެ ެސުޕްރީމް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއޮނިގަނޑާއި ެޤާނޫނީ ެކަމާބެހޭ ެލިސްޓަކީ، ެމީހުންގެ ފުރިހަމަވާ

39/SC-C/2013ެެްެލިސްޓެއ ެއެކުލަވާލެވިފައިވާ ެއެއްގޮތަށް ެއަޙްކާމްތަކާ ެބަޔާންކުރެވިގެންވާ ޤަޟިއްޔާގައި

ެ ެއިންތިޚާބަކީެނޫންކަމަށްވާތީ، ެމި ެއަދި ެދިނުމަށާއި، ނޑައަޅައި ެކަ ެނޫންކަމަށް ެލިސްޓެއް ެޞައްޙަ މިއީ

ެއަދިެ ެނިގުޅައިގަނެފައިވާ، ެޙައްޤުތަކެއް ެއަސާސީ ެލިބިދީފައިވާ ެދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީން

ެކަމާބެ ެބުނެފައިވާ ެމާއްދާތަކާއި،ެއިންތިޚާބުތަކާޤާނޫނުއަސާސީގައި ެޚިހޭ ެޤާނޫނުތަކާއި ެބޭއްވިފައިވާެބެހޭ ލާފަށް

ެއޮެެއާއިެއިންތިޚާބަކަށްވާތީ ެދުސްތޫރީ ެދައުލަތުގެ ެބަޔާންކުރެވިގެންވާއަދި ނޑުގައި ެހިނގާނިގަ ފައިވާެގޮތަށް

ެނޫންކަމަށް ެބާޠިލު، ބުނެއިންތިޚާބެއް ެއިންތިޚާބު ެއެދިމި ެޤާނޫނީެެ،ކޮށްދިނުމަށް ެއޮތުމަށް ެއޮންނަ ހުށަހަޅާފައި

2013ެސެޕްޓެމްބަރ07ެެކޮމިޝަނުންެތައްޔާރުކޮށްެޢާންމުކޮށްފައިވާެެނަޒަރަކުންެބަލާއިރު،ެއިލެކްޝަންސް



46 ގެ 26   ސަފްޙާ

 

 ދިވެހިރާއްޖެ | މާލެ | މަގުއޯކިޑް | ތީމުގެ | ސުޕްރީމް ކޯޓުދިވެހިރާއްޖޭގެ 

Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives 

 :Tel   3009990 960 +ފޯން:|   :Fax 3008554 960 +ފެކްސް:  |URL: www.supremecourt.gov.mv ވެބްސައިޓް: 

 

ެމީހުންގެެ ެލިބިގެންވާ ެޙައްޤު ެވޯޓުދިނުމުގެ ެބުރުގައި ެފުރަތަމަ ެއިންތިޚާބުގެ ެރިޔާސީ ެބޭއްވުނު ެދުވަހު ވަނަ

ެޤާނޫނުއަސާސީ ެހުރުން ެކިބާގައި ެމީހުންގެ ެވޯޓުދޭ ެލާޒިމުއިެރަޖިސްޓަރީގައި ެޤާނޫނުން  ކުރާެންނާއި

ެނުެޠުޝަރު ެފުރިހަމަ ެޝާމިލުވެފައިވާތައް ެބަޔަކު ެއެތައް ެފަރާތުންެވާ ެޕާޓީގެ ެޖުމްހޫރީ ކަމަށް

ކުދިނ41ެެްއަހަރުެނުފުރ18ެެޭމުރުންެއުެއަށ2013ެެްސެޕްޓެމްބަރ07ެެގޮތުންެފާހަގަކޮށްފައިވާކަމާއި،ެެމި

ެއަދި ެހިމެނިފައިވާކަމަށާއި، ެރަޖިސްޓަރީގައި ެމީހުންގެ ެލިބިގެންވާ ެޙައްޤު ެރަޖިސްޓަރީގައިެެވޯޓުދިނުމުގެ އެ

ެ ެމަރުވެފައިވާ ެކުރިން ެތާރީޚުގެ 669ެެބުނެވިދިޔަ ެމީގެމީހުން ެއަދި ެއެކެއްގެެހިމަނާފައިވާކަމަށާއި، އިތުރުން

ެ ެވޯޓު ެގިނަ ެވޯޓަށްވުރެ ެއެއް ެމަގުފަހި(multiple voting) ނަމުގައި ެއެެދިނުމަށް ެއެތައްކަމެއް ވާފަދަ

ެރަޖިސްޓަ ެހިމަނާފައިވާކަމަށާއި؛ ެރީގައި ެތެރެއިން ެމީހުންގެ ެފުރިހަމަވާ ެޝަރުޠު ެވޯޓުލުމުގެ 102ެމިގޮތުން

ެނަންެ ެޑިޕާެމީހުންގެ ެނޭތަކުރާރުވެފައިވާކަމަށާއި، ެއޮފް ެރެޓްމަންޓް ެކާޑުެޖިސްެޝަނަލް ެއައިޑީ ޓްރޭޝަންގެ

އައިޑީެކާޑުެބޭނުންކޮށްގެންެމިެއަދަދުގެެމީހުންެވޯޓުލުމުގެެޝަރުތ1818ެެުރީގައިެހިމެނިފައިނުވާެރަޖިސްޓަ

ެއެހެނިހެންެފު ެހެކިބަހާއި، ެހެކިންގެ ެހުށަހަޅާފައިވާ ެހިމަނާފައިވާކަމަށް، ެގޮތުގައި ެމީހުންގެ ރިހަމަވާ

ެދަލީލުތަކާއިެޤަރީނާތަކަށްެބަލާއިރުެއަންނަނިވިެކަންތައްެފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ެކަންތައްތައްެ ެވޯޓުތަކުގެ ެޢާންމު ެހޯދުމުގެ ެޚިޔާލު ެރައްޔިތުންގެ ެއިންތިޚާބުތަކާއި )ހ(

އިންސާފުވެރިކަމާއެކު،ެނުރަނގަޅުެނުފޫޒެއްނެތިެމިނިވަންކަމާއެކުެރައްޔިތުންނަށްެވޯޓުލުމުގެެޙައްޤުެެހިނގަނީ

ފުރިހަމައަށްެއަދާކުރެވޭެގޮތަކަށްެކަންެކަށަވަރުެކުރުމަށްޓަކައިެއިންތިޚާބުތަކާއިެރައްޔިތުންގެެޚިޔާލުެހޯދުމުގެެ

ެމީ ެލިބިފައިވާ ެޙައްޤު ެވޯޓުދިނުމުގެ ެވޯޓުތަކުގައި ެރަޖިސްޓަރީެޢާންމު ެއެެެހުންގެ ެތައްޔާރުކުރުމާއި

ެއެރަޖިސްޓަރީ ެގެނައުމުގައި، ެއުނިއިތުރު ެގެންނަންޖެހޭ ެބެލެހެއްޓުމަކީެެއަށް ެރަނގަޅަށް ރަޖިސްޓަރީ

ެމުހިއިލެ ެއެންމެ ެކޮމިޝަނުގެ ެއެއްއްކްޝަންސް ެެމު ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ވަނ170ެެަމަސްޢޫލިއްޔަތުކަން

)އިންތިޚާބުތަކާބެހޭެޢާންމ2008/11ެެުރު،ެއަދިެޤާނޫނުެނަންބަރުެނައިމާއްދާއިންެރަނގަޅަށްެއެނގެންެއޮން

ެ ެގެ ެ)8ެޤާނޫނު( ެމާއްދާގެ ެވޯޓުވަނަ ެއިންތިޚާބުތަކުގައި ެގައި ެލިބިފަހ( ެޙައްޤު ެމީހުންެދިނުމުގެ އިވާ
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ެރަޖިސްޓަރީ ެއެެއެނގޭފަދަ ެއަދި ެބަލަހައްޓަންވާނެކަމަށާއި ެތައްޔާރުކޮށް ެކޮމިޝަނުން ެއިލެކްޝަންސް ެއެއް

ދިނުމުގެެޙައްޤުެލިބިފައިވާެވޯޓުެދިނުމުގެެޙައްޤުެލިބިފައިވާެމީހުންގެެރަޖިސްޓަރީގައި)ނ(ެގައިެވޯޓުެމާއްދާގެެ

ެ ެކަމަށާއި ެއޮންނަންވާނެ ެހިމަނާފައި ެމަޢުލޫމާތު ެއަންނަނިވި ެ ެނަން،ެ-1މީހުންގެ އުފަންެެ-2ެެފުރިހަމަ

ެއެނެ-4ެ،ޖިންސްެ-3،ތާރީޚް ެއެޑްރެސް ެރަށާއި ެ)އަތޮޅާއި ެއެޑްރެސް ެ-5ެ،ގޭގޮތަށް(ދާއިމީ

ނޑައެޅި، ދިވެހިރައްޔިތެއްކަންެއަންގައިދޭެކާޑުެނަންބަރު ބަޔާންވެފައިވާއިރު،ެދަޢުވާކުރާެފަރާތުންެެމިގޮތަށްެކަ

ެެމި ެޑޮކިއުމަންޓް ެގޮތުގައި ެހެކީގެ ެއ07ެެމައްސަލައިގެ ެބަލާއިރު ެލިޔުމަށް ެހުށަހަޅާފައިވާ ެގޮތުގައި ެގެ

ެއިދާރާ ެކޮމިޝަނުގެ ެއިލެކްޝަންސް ެލިޔުމަކީ، ެއިންތިޚާބު ެރިޔާސީ ެއިލެކްޝަންސ2013ެެްއިން ގައި

ެގޮތުެ ެއޭގައިވާ ެއެެގެކޮމިޝަނުން ެއެއްކަމާއި ެސަރކިއުލަރ ެނެރެފައިވާ ެގޮތުން ެކުރުމާބެހޭ ެޢަމަލު ެމަތިން

ެ 1ެެސަރކިއުލަރގެ ެއިންތިޚާބު ެރިޔާސީ ެއެޑްރެހާއި ެކާޑުގައިވާ ެއައިޑީ ެނަންބަރުގައި ވޯޓ2013ެެުވަނަ

ެޙައް ެލިބިފައިވާެދިނުމުގެ ެރަޖިސްޓަެޤު ެމީހުންގެ ެއެހެން ެނަމަވެސް ެދިމާނުވި ެއެޑްރެހާއި ެހުރިހައިެރީގައިވާ

ެލުމުގެެފުރުޞަތުެދެވޭނެކަމަށާއިެއަދިެއެެއޭނާެހިމެނޭެވޯޓުެފޮށްޓަށްެވޯޓުެމަޢުލޫމާތެއްެދިމާވާނަމަ،ެއޭނާއަށް

ެ 3ެެސަރކިއުލަރގެ ެއެހެން ެނަމަވެސް ެދިމާނުވި ެނަންބަރު ެކާޑު ެއައިޑީ ެނަންބަރުގައި ެހުރިހައިެވަނަ

ެއެނގެންެ ެބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ެދެވޭނެކަމަށް ެފުރުޞަތު ެލުމުގެ ެވޯޓު ެއެމީހަކަށް ެދިމާވާނަމަ މަޢުލޫމާތުތައް

ެނަންބަރުތަކުގައިވާ ެމިބަޔާންކުރެވިދިޔަ ެޢުޞޫލުގެ ެމިސަރކިއުލަރގައިވާ ޢުޞޫލަށްެެއޮންނައިރު،

ެނަތީ ެއެޢަމަލުކުރުމުގެ ެކާޑުގައިވާެޖާއަކަށްވާނީ ެއައިޑީ ެކާޑުގެެެމީހެއްގެ ެއައިޑީ ެއަދި ެއެޑްރެހާ އަޞްލު

ެވޯޓު ެބަޔަކަށް ެއެތައް ެދިމާނުވާ ެދިޔުންނަންބަރު ެލިބިގެން ެފުރުޞަތު ެމިފަދަެލުމުގެ ެއޮތުމުން ެއެނގެން ކަން

ެރަނގަޅަށްެ ެނުވާނެކަން ެވޯޓަކަށް ެޞައްޙަ ެދެވޭ ެފެތޭގޮތަށް ނޑަށް ެމިންގަ ެޤާނޫނުގައިވާ ެވޯޓަކީ ެދޭ މީހުން

ެެއެނގެންެއޮވެއެވެ.

ެކޯޓަ ެއެ)ށ( ެގުޅިގެން ެމައްސަލައަކާ ެހުށަހެޅޭ ެފަރާތުންެެށް ެދަޢުވާކުރާ މައްސަލައެއްގައި

ެކަންތައްތަކާެހެކީގެ ެހުށަހަޅާ ެޙާލަތުގައި،ގޮތުގައި ެއެއްބަސްނުވާ ެފަރާތުން ެދައުވާލިބޭ އެފަދަެެމެދު
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ެދަޢުވާ ެފަރާތުންމައްސަލައެއްގައި ެތަޖުެކުރާ ެކަންކަމަކީ، ެޚަބީރުންގެހުށަހަޅާފައިވާ ޓަކަށްެރިޕޯެރިބާކާރު

ެޤަބޫލު ެކޯޓަށް ެކަންތައްތަކެއްކަމަށް ެމައްސަލައެއްެބޭނުންވާ ެއެފަދަ ެކަމާއެކު ެއިންސާފުވެރި ެޙާލަތުގައި ކުރެވޭ

ެކޯޓުންެ ެސިފައެއްގައި ެރަސްމީ ެރައުޔު ެޚަބީރުންގެ ެއެފަދަ ެކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ެގޮތެއް ެބަލައި ކޯޓުން

ެ ެޤާނޫނީ ެމުޖުތަމަޢުތަކުގެ ެތަޙްޛީބު ެނިޒާމުެހޯދުމަކީ، ެޢަމަލުކުރެވޭ ެތެރޭގައި ެއަދިެއުގެ ޞޫލެއްކަމަށްވެފައި

ެނިޒާއުމި ެޝަރުޢީ ެރާއްޖޭގެ ެޞޫލަކީ، ެޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ެޒަމާނުއްސުރެ ޞޫލެއްކަންެއުމުގައިވެސް

ެމި ެހުށަހެޅިފައިވާ ެކޯޓަށް ެސުޕްރީމް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހުށަހެޅިެެއެނގެންއޮންނައިރު، ެމައްސަލަ ދުސްތޫރީ

1ެ،2ެ،3ެ،4ެ،5ެބުނާެކަންކަންެސާބިތުކުރުމަށްޓަކައިެޑޮކިއުމަންޓްެެގެެދަޢުވާގައިފަރާތުންެމިމައްސަލައި

ެލިސްޓުެެގެ ެހުށަހަޅާފައިވާ ެމިެގޮތުގައި ެގުޅިގެން ެއިލެކްޝަންސްެެތަކާއި ެދަޢުވާލިބޭ މައްސަލައިގައި

މިެލިސްޓުތަކާެެކޮމިޝަނުގެެފަރާތުންެދައްކާފައިވާެވާހަކަތަކަށްބަލާއިރު،ެދަޢުވާކުރާެފަރާތުންެހުށަހަޅާފައިވާ

ެގޮތުގެމަތިންެ ެފާހަގަކޮށްފައިވާ ެއެފަރާތުން ެކަންކަމަކީ ެފާހަގަކޮށްފައވާ ެފަރާތުން ެދަޢުވާކުރާ ގުޅިގެން

ެއިލެކްޝަންސް ެނޫންކަން ެކަންތައްތަކެއް ެޤަބޫލުކުރާ ެފަރާތުން ެކޮމިޝަނުގެ ކޮމިޝަނުގެެެއިލެކްޝަންސް

07ެއިވާެވާހަކަތަކަށްެބެލުމުންެއެނގެންެއޮންނާތީެމައްސަލައާެގުޅިގެންެޝަރީޢަތުގައިެދައްކާފަެެފަރާތުންެމި

ެ ެވޯޓ2013ެެުސެޕްޓެމްބަރ ެހެދުމާއި ެމަކަރު ެއިންތިޚާބުގައި ެރިޔާސީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެބޭއްވިފައިވާ ގައި

ެހިނގާެއޮ ެޢަމަލުތަކެއް ެއިލެކްޝަޅުވާލުމުގެ ެޕާޓީއިން ެޖުމްހޫރީ ެތުހުމަތުކޮށް ެކޮމިޝަނުގެެފައިވާކަމަށް ންސް

ެދަޢުވާެ ެބަލަމުންދާެމައްޗަށް ެމިޤަޟިއްޔާއިން ެހުށަހަޅާފައިވާ ެކޯޓަށް ެސުޕްރީމް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެގޮތަށް ލިބޭ

ެހެކީ ެލިޔެމައްސަލައިގައި ެހުށަހެޅިފައިވާ ެގޮތުގައި ެމޯލްޑިވްސްެކިގެ ެބެލުމަށްޓަކައި، ެޞައްޙަކަން ޔުންތަކުގެ

ެފޮރެންސި ެގެ ެސަރވިސް ެޑިޕަޕޮލިސް ެޑައިރެކްޓަރޭޓް ެސަރވިސަސް ެޚަކް ެމިެރޓްމަންޓްގެ ެރިޕޯޓު ެބީރުންގެ

ެއިން ެޤާއިމުޞާެމައްސަލައިގައި ެމުހިފު ެކޯޓަށްެއްކުރުމަށްޓަކައި ެސުޕްރީމް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ މުކަމަށް

ެމައްސަލައިެ ެމިޤަޟިއްޔާގެ ެލިޔުންތަކުެފެނުނުހިނދު، ެހުށަހަޅާފައިވާ ެޞައްޙަކަގައި ބެލުމަށްޓަކައިެެންގެ

ެސު ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެގައި ެސަރވިސަސް ެޕޮލިސް ެނަންބަރުެމޯލްޑިވްސް ެކޯޓުގެ ެެެެެޕްރީމް
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30/2013/171/1-C-197ެެާެދަންނަވާފައިވ ެސިޓީގައި ެކޯޓުގެ ެސުޕްރީމް ެދެންނެވުމުން ސިޓީއިން

ެޑޮކިއުމަންޓް ެފޮރެންސިކް ެސަރވިސަސްގެ ެޕޮލިސް ެމޯލްޑިވްސް ެމައްޗަށް އެގްޒަމިނަރުންނާއިެެކަންކަމުގެ

ެއެ ެސަޕޯގްޑިޖިޓަލް ެޢަދަދެއްގެ ެގިނަ ެސްޓާޒަމިނަރުންނާއި ެދިވެޓް ެބައިވެރިވެގެން ެސުޕްރީމްެފުން ހިރާއްޖޭގެ

ެއެ ެެކޯޓުގައި ެޙާޟިރުގައި ެމުވައްޒަފުންގެ 2013ެެސެޕްޓެމްބަރ26ެެކޯޓުގެ 2013ެއޮކްޓޯބަރ03ެެއިން

ެހުށަހެޅުނުެ ެހިމެނޭކަމަށް ެއޮޅުވާލުންތަކެއް ެބުރުގައި ެފުރަތަމަ ެއިންތިޚާބުގެ ެ"ރިޔާސީ ެމަސައްކަތްކޮށް އަށް

ެއަޅާކިޔުެ ެމިނަމުގައިެމައްސަލައިގައި ެރިޕޯޓް" ެބަޔާންކުރާ ެކަންކަން ެފާހަގަކުރެވިފައިވާ ެލިސްޓުތަކުން ނު

ެ ެނަންބަރު ެގެ ެސަރވިސަސް ެޕޮލިސް ެދިވK/JER/2013/0001ެެމޯލްޑިވްސް ެރިޕޯޓް ހިރާއްޖޭގެެގެ

ެސުޕްރީމްެކޯޓަށްެހުށަހަޅާފައިވާކަންެއެނގެންެއޮވެއެވެ.ެ

ެފޮރެންސިކްެސަރވިސަސްެ ެޕޮލިސްެސަރވިސަސް ެމޯލްޑިވްސް )ނ(ެއިސްވެެޙަވާލަދެވުނު

ެ ެނަންބަރު ެގެ K/JER/2013/0001ެެޑައިރެކްޓަރޭޓް ެއެ ެބަލާއިރު ެމައްޗަށް ެރިޕޯޓުގެ ރިޕޯޓުެގެ

ެ؛ކިޔުނުެތަކެތީގެެތެރޭގައިތައްޔާރުކުރުމުގައިެއަޅާ

ެ1-ެެ ެއިންތިޚާބު 07ެެ)2013ެރިޔާސީ ެގ2013ެެސެޕްޓެމްބަރ ެމީހުންގެެެ( ވޯޓުލީ

ެލިސްޓާއިެ

ެދިވެހިެ-2 ެފަރާތުން ެޕާޓީގެ ެހުށަހަޖުމްހޫރީ ެކޯޓަށް ެސުޕްރީމް ެެެެެެެޅާފައިވާ:ރާއްޖޭގެ

ެވޯޓުެެ)ހ( ެލިސްޓުގައި ެމީހުންގެ ެފުރިހަމަވާ ެޝަރުތު ެހިމެނިފައިވ18ެެާލުމުގެ ެކުޑަކުދިން އަހަރުނުފުރޭ

ެ ެހުށަހަޅާފައިވާ ެލިސްޓާއ41ެިކަމަށްބުނެ ެލިސްޓުގައިެވޯޓުެެ)ށ(، މީހުންގެ ެމީހުންގެ ެހަމަވާ ެޝަރުތު ލުމުގެ

ެކަމަށްމަރުވެފަ ެހިމެނިފައިވާ ެމީހުން ެއިވާ ެހުށަހަޅާފައިވާ ެލިސްޓާއ669ެިބުނެ ެހިމެނޭ )ނ(ެެ،މީހުން

ެބައެއް ެލިސްޓުގައި ެމީހުންގެ ެހަމަވާ ެޝަރުތު ެބުނެެެވޯޓުލުމުގެ ެހިމެނޭކަމަށް ެދެފަހަރަށް ެނަންތައް މީހުންގެ

ެ ެލިސްޓާއ204ެިހުށަހަޅާފައިވާ ެހިމެނޭ ެރަޖިސްޓްެ)ރ(ެ،މީހުން ެނޭޝަނަލް ެއޮފް ރޭޝަންގެެޑިޕާޓްމަންޓް

ެ)ބ(ެ،މީހުންެހިމެނޭެލިސްޓާއ1818ެިކަމަށްބުނެެހުށަހަޅާފައިވާެގައިެހިމެނިފައިނުވާއައިޑީެކާޑުެރަޖިސްޓަރީ
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ހެންެމީހުންގެެވޯޓުލުމުގެެޝަރުތުެހަމަވާެމީހުންގެެލިސްޓުގައިެގޭގެެވެރިންނަށްެނޭނގިެއެގޭގެެނަމުގައިެއެ

ެެ،މީހުންެހިމެނޭެލިސްޓާއ1187ެިނަންެހިމެނިފައިވާެކަމަށްބުނެެހުށަހަޅާފައިވާެ

ެނޭެޑިޕާެ-3 ެއޮފް ެދިވެހިރައްޔިތުންގެެޓްމަންޓް ެހޯދާފައިވާ ެރެޖިސްޓްރޭޝަންއިން ޝަނަލް

ެ،ފަރުދީެމަޢުލޫމާތުެ)ޑީ.އެން.އާރުެޑޭޓާބޭސް(ެއާއި

ެދުވަެ-4 ެވޯޓުލީ ެކޮމިޝަނުގައި، ެކޮމްޕިއުޓަރެއިލެކްޝަންސް ެބޭނުންކުރެވިފައިވާ ހު

ެގެެ ެއެސް( ެބީ.ޕީ.އާރު ެ)ނުވަތަ ެސިސްޓަމް ެރިޕޯޓިން ެޕްރޮގްރެސް ެބެލޮޓް ެއެއްކަމުގައިވާ ސޮފްޓްވެއަރ

ެ، އެކްސެސްެލޮގްސްެއާއި

ެދޫކޮށްފައިވާެ-5 ެޕާޓީއަށް ެޖުމްހޫރީ ެކޮމިޝަންއިން ެއިންތިޚާބުެެއިލެކްޝަންސް ރިޔާސީ

ެ،އާއިެލިބިފައިވާެމީހުންގެެރަޖިސްޓްރީގެެކޮޕީދިނުމުގެެޙައްޤުެގެެވޯޓ2013ެެު

ެސަރުކާރުެ-6 ެކުރެވިފައިެދިވެހި ެޝާޢިއު ެގެޒެޓުގައި ެެވާެގެ ެއިންތިޚާބު ގ2013ެެެރިޔާސީ

ެބެލުމުންެ ެރިޕޯޓަށް ެބުނެވިދިޔަ ެހިމެނިފައިވާކަން ެމިތަކެތި ެލިސްޓާއި، ެމީހުންގެ ެލިބިފައިވާ ެޙައްޤު ވޯޓުލުމުގެ

ެއެނގެންެއޮވެއެވެ.ެ

ެއިސްވެެ ެފޮރެންސިކްެެ)ރ( ެސަރވިސަސްގެ ެޕޮލިސް ެމޯލްޑިވްސް އިޝާރާތްކުރެވުނު

ެއެންމެހައިެެވާގެެރިޕޯޓުގައިެބައްލަވާފައK/JER/2013/0001ެެިސަރވިސަސްެޑައިރެކްޓަރޭޓްގެެނަންބަރުެ

ެބެލިއިރުސުބެއްލެވުމަށްފަހުެ"ނިންމުން"ެމިެކަންކަމަށް ، ރުޚީގެެދަށުންެފާހަގަކޮށްފައިވާެކަންކަމުގެެމައްޗަށް

ެކާޑު ެވޯޓުެއައިޑީ ެތަފާތުވުމުންވެސް ެނަންބަރު ެދީފައިވާ ެފުރުޞަތު ެލިސްޓުގައ773ެެިލުމުގެ މީހުންނާއި،

ެއިތުރުކުރެވި ެލިސްޓަށް ެގަލަމުން ެނެތިގެން ެނަން ެއެބައެއްގެ ެމަރުވެފައިވ07ެާފައިވާ ކަމަށްެމީހަކާއި،

ެ ެޓަރަޖިސްޑީ.އެން.އާރު ެވޯޓ18ެުރީގައިވާ ެމީހަކު ެކުޑަކުއ07ެެްލާފައިވުމާއި، ލާފައިވާކަމަށްެވޯޓުެޖަކު

ލާފައިވުމާއި،ެޑީ.އެން.އާރުެގައިެއެބައެއްގެެރިކޯޑުެމީހަކުެތަކުރާރުކޮށްެވޯޓ03ެެުމާއި،ެރީއިންެދެއްކުެރަޖިސްޓަ
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ގައިެކަމަށްެރިކޯޑްކޮށްެއަދިެއައިޑެންިޓޓީެކާޑެއްެއެނަމެއްށްެބެލެވިގެންެ"ރިޕީޓް"ެވެފައިވާކަމައިވާތަކުރާރުވެފަ

ެ ެދިވޯޓުެމީހަކ225ެުހަދާނުދެވޭ ެއެޑްރެސް ެދާއިމީ ެވޯޓުެލާފައިވުމާއި ެކަމުގައިވީނަމަވެސް ލުމުގެެމާނުވި

ެދީފައިވާެ ެފަރަމ2830ެީފުރުޞަތު ެހިމެނުމާއި،ެނަމުގައި ެވޯޓުލާފައިވުމާއި،952ެެވަނިކޮށްެެޤުެހުން މީހުން

އެމީހެއްގެެއައިޑީެލުމަށްފަހުެމީހަކުެވޯޓުެލާފައިވުމާއިެވޯޓ07ެުޑީ.އެން.އާރުެގައިެއެއްވެސްެގޮތަކަށްެނެތްެ

ރެވަރަށްެފަރުވާތެރިެނުވެގެންެވޯޓަެެކުރުމުގައިެއެކަށީގެންވާރުެއިލެކްޝަންސްެއޮފިޝަލުންެނޯޓުކާޑުެނަންބަ

ެޕްރިންރީރަޖިސްޓަ ެެވާޓްކޮށްފައިގައި ެދިމާނުވާ ެނަންބަރާއި ެކާޑުގެ ެހިމެނ819ެޭއައިޑީ ކަމަށްެމީހަކު

ެދައްކާފައި ެެ،ކަމަށާއިެވާެރިކޯޑްތަކުން ެެލަޖުމްެމިއީ ެބަލާއިރު ެމިެވޯޓ5623ެުޢަދަދަށް ެމިއީ ެކަމަށާއި

ެކުރައްވާފައި ެޢިއުލާން ެޢަދަދެއްނަތީެވާެއިންތިޚާބުގެ ެބޮޑު ެނުހަނު ެބަލާއިރު ކަމުގައިެެޖާއަށް

ެެފާހަގަކޮށްފައިވާކަންެއެނގެންެއޮވެއެވެ.

ެދައު ެމުޅި ެމައްސަލައަކީ ެމި ެގުޅުން)ބ( ެމަޞްލަހަތާ ެޢާންމު ެމައްސަލަެލަތުގެ އަކަށްެހުރި

ެމަޞްެވުމާ ެދައުލަތުގެ ެމިއެކު، ެޙިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ެތަދައްޚުލްެގެއިމައްސަލަެލަހަތު ެވެެތެރެއަށް ދިވެހިެ،

ެބަންޑާރަނަ ެބަލާއިރު،ެދައުލަތުގެ ެވާހަކަތަކަށް ެދައްކާފައިވާ ެމަޖިލީހުގައި ެޝަރީޢަތުގެ ެކޯޓުގެ ެސުޕްރީމް އިބު

ެފުރ2013ެެަސެޕްޓެމްބަރ07ެެ ެއިންތިޚާބުގެ ެރިޔާސީ ެބޭއްވުނު ެކުރިންނާއި،ެގައި ެވޯޓުލުމުގެ ެބުރުގައި ތަމަ

ެ ެލިބިފައިވާވޯޓުދިނުމުގެ ެރަޖިެޙައްޤު ެހިނގާފައިވާސްމީހުންގެ ެދުވަހު ެވޯޓުދިން ެބައެއްެެޓަރީގައްޔާއި،

ެކަމާެެކަންތައްތަކާއި ެދައުލަތުގެ ެހުށަހެޅިފައިވާެެބެހޭގުޅިގެން ެއެެތަކާމައްސަލަެމުއައްސަސާތަކަށް އި،

ެހޯދުންތަކުގަ ެކަންެމުއައްސަސާތަކުގެ ެއެެއި ެއަދި ެބުރޫއަރާނޭފަދަެެބޮޑުވާ ެޞައްޙަކަމާމެދު ެވޯޓުގެ ދުވަހުގެ

ެމިކަންކަމުެެކަންކަން ެޤަބޫލުކުރެވޭކަމަށާއި ެބައެއްހިނގާފައިވާކަމަށް ެތެރޭގައި ެޢަމަލުތައްެެގެ ޖިނާއީ

ެހިމެނިދާނެ ެއިންތިޚާބެއް ެއިންޞާފުވެރި ެއަދި ެމިނިވަން ެހުރުމަކީ ެމިހެން ެމިކަންކަން ބޭއްވުމަށްެކަމާއި،ެއަދި

ެތަޙްޤީޤުކުރެވި،ެމި ެފުރިހަމައަށް ެމިކަންކަން ެތަކެއްކަމަށާއި ެހުރަސް ެކުރަންެހުރި ެޙައްލުކުރުމަށް ޖެހޭެކަންކަން

ެއިންޞާފުވެ ެމިނިވަންކަމާއި، ެމެނުވީ ެކުރެވިގެން ެހާމަކަންކަން ެހަމަހަމަކަމާއި، ކަމާއެކު،ެރިކަމާއި،
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ެބޭ ެނުކުރެވޭނެއިންތިޚާބެއް ެކަށަވަރު ެއެންމެެޤާނޫނުެ،އިކަމާއްވޭނެކަން ެދައުލަތުގެ ެވާގޮތަށް އަސާސީގައި

ެޤަބޫލުކުރެވޭކަމަށާއި ެކަމަށް ނޑަނޭޅޭނެ ެކަ ެމީހަކު ެމަޤާމަށް ެމިނިވަންެެ،އިސްވެރިޔާގެ ެޙައްލުކޮށް މިކަންކަން

ެޤާނޫނުެއިންޞާފުވެރި ެބާއްވައި، ެއިސްވެރިޔާެއިންތިޚާބެއް ެއެންމެ ެދައުލަތުގެ އަސާސީގައިވާގޮތަށް

ެވެ ެއިސްެއިންތިޚާބުވެ، ެއެންމެ ެޤައުމުގެ ެއަދި ެދައުލަތުގެ ެމުޅި ެތަރުތީބުވުމަކީ ެބާރުތައް ރިކަމުގެ

ގައ2013ެެިސެޕްޓެމްބަރ07ެެުމަޞްލަޙަތުތަކާއި،ެޢާންމުެމަޞްލަޙަތުތައްެއެކަމުގައިެއެކުލެވޭކަމެއްކަމަށާއިެ

ެހި ެކަންކަމުގައި، ެއިންތިޚާބުގެ ެރިޔާސީ ެޤާނޫނުބޭއްވުނު ެދިވެހިރާއްޖޭގެ އާއި،ެެއަސާސީނގާފައިވާ

ޤަޟިއްޔާގSC-C/2013ެެެ/39އިންތިޚާބުތަކާބެހޭެޤާނޫނުތަކާއި،ެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެނަންބަރުެ

ެހިނގާފައިެޙު ެޚިލާފަށް ެކަންކަމާ ނޑައަޅާފައިވާ ެކަ ެޤާނޫނުެެވާކުމުގައި ެޙައްލުކޮށް ެއެއްގޮތަށްެތަކަންކަން ކާއި

ެރަނ ެމެނުެގަޅުއެކަންކަން ެކުރުމަށްފަހު ެރިޔާސީ ެނުގެންދިވީ ެކުރިއަށް ެއެއްވެސްކަމެއް މަށްެއުއިންތިޚާބުގެ

ެެއެންގުމުގެެއަމުރަކަށްެއެދިފައިވާކަންެފާހަގަކުރެވިފައިެވެއެވެ.

12- ެ ެކޮމިޝަނަކ167ެެީޤާނޫނުއަސާސީގެ ެއިލެކްޝަންސް ެގައި ެ)ށ( ެމާއްދާގެ ވަނަ

ެބުރަނު ެމުއައްސަސާއެއްވަކިފަރާތަކަށް ެމުސްތަޤިއްލު ެވާ ެކޮމިޝަނުގެ ެއެ ވާޖިބުތަކާއިެކަމަށާއި،

ެޤާނޫނުއަސާސީެ ެއަދާކުރަންވާނީ ެފާސްކުެމަސްއޫލިއްޔަތުތައް ެމަޖިލީހުން ެރައްޔިތުންގެ ެޤާނޫނާެއާއި ރާ

ެގޮތުގެމަތިެއެއްގޮތްވާ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެއަދި ެބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، ެމާއްދާގައ170ެެިންކަމަށް ވަނަ

ެބާރުތަކުގެތެ ެމަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ެކޮމިޝަނުގެ ެރައްޔިތުންގެެއިލެކްޝަންސް ެއިންތިޚާބުތަކާއި، ރޭގައި

ެވޯޓުނެެ ެކަންތައްތައްޚިޔާލުހޯދުމުގެ ެކުރަންޖެހޭ ެއެކަންތަގުމަށް ެބެލެހެއްޓުމާއި،ެއްކުރުމާއި، ެހިންގުމާއި، ތައް

މުެވޯޓުތަކުގެެއަދިެއެކަންތައްތަކަށްެމަގުފަހިކުރުމާއި،ެއަދިެއިންތިޚާބުތަކާއިެރައްޔިތުންގެެޚިޔާލުހޯދުމުގެެޢާންެ

ެހިނކަންތަ ެނުރަނގަޅުެއްތައް ެތަޅާފޮޅުމެއް ެބިރުދެއްކުމެއް ެބިރުވެރިކަމެއް ެއިންޞާފުވެރިކަމާއެކު، ގަނީ

ެފުރިހަމަ ެޙައްޤު ެވޯޓުލުމުގެ ެރައްޔިތުންނަށް ެމިނިވަންކަމާއެކު ެނެތި ެކޮރަޕްޝަނެއް ެއަދި ޔަށްެނުފޫޒެއް

ެރައްޔިތުންެ ެއިންތިޚާބުތަކާއި ެއަދި ެކަށަވަރުކުރުމާއި، ެޢާންމުެއަދާކުރެވޭގޮތައްކަން ެހޯދުމުގެ ެޚިޔާލު ގެ
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ެޙަ ެވޯޓުދިނުމުގެ ެރަޖިސްޓަވޯޓުތަކުގައި ެމީހުންގެ ެރަޖިސްޓައްޤުލިބިފައިވާ ެއެ ެތައްޔާރުކުރުމާއި، ރީއަށްެރީ

ގެެޚިޔާލުެހޯދުމުގެެޢާންމުެގެނައުމާއި،ެބެލެހެއްޓުމާއި،ެއިންތިޚާބުތަކާއިެރައްޔިތުންެއިތުރުންޖެހޭެއުނިނަެގެންެ

ދާއިރާތަކުގައިެެތައްެހަމަޖެއްސުމާއި،ެއިންތިޚާބީެއިންތިޒާމުެއެންމެހައިތުންެހަމަޖައްސާންޖެހޭެނެގުމާބެހޭގޮވޯޓު

ެޙައްޤު ެވޯޓުދިނުމުގެ ެރަޖިެތިބި ެމީހުންގެ ެޤާނޫެސްޓަެލިބިފައިވާ ެއެކުލަވާލައި، ނޑައެޅިފައިވާެރީތައް ެކަ ނުގައި

ެރަޖިސްޓަެށްމުއްދަތަެ ެގެންނަެއެ ެޤާނޫެރީތަކަށް ެއުނިއިތުރުގެނެސް ެސަރުކާރުގެެންޖެހޭ ެގޮތުގެމަތިން ނުގައިވާ

ެގެންދިއުމާ ެޝާއިޢުކުރަމުން ެކަންކަެއި،ގެޒެޓުގައި ެބަޔާންވެފައިވާކަމާމިއެންމެހައި ނޑައެޅި ެކަ އަދިެެއިން

ެ ެވޯޓުތަކުގައ26ެެިޤާނޫނުއަސާސީގެ ެހޯދުމުގެ ެޚިޔާލު ެރައްޔިތުންގެ ެއިންތިޚާބުތަކާއި ެމާއްދާގައި ވަނަ

ެ ެޢުމުރުން ެޙައްޤެއްކަމުގައިެެގެމަތީެއަހަރުނ18ެްވޯޓުދިނުމަކީ ެލިބިފައިވާ ެދިވެހިރައްޔިތަކަށްމެ ކޮންމެ

ެއެ ެހަމަކޮންމެެެބަޔާންކޮށް ެކުރިމަތިލުމަކީ ެމަޤާމުތަކަށް ެއެކިއެކި ެއިންތިޚާބުތަކުގައި ެގައި ެ)ށ( މާއްދާގެ

11/2008ެރުެނަންބަެދިވެހިރައްޔިތަކަށްމެެލިބިގެންވާެޙައްޤެއްކަމުގައިެބަޔާންކޮށްފައިވާެކަމާއި،ެއަދިެޤާނޫނުެ

ެޢާންމު ެެ)އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ެގެ 5ެެޤާނޫނު( ެމާއްދާގައި ެއުވަނަ ެމީހަކަށ18ެެްމުރުން ެކޮންމެ އަހަރުންމަތީ

ެ ެޤާނޫނުގެ ެއެ ެއަދި ެލިބިފައިވާކަމާއި، ެޙައްޤު ެއެއްފަހަރ6ެެުވޯޓުދިނުމުގެ ެއިންތިޚާބެއްގައި ެމާއްދާގައި ވަނަ

ެއި ެބުރުގައި ެއެ ެވޯޓުދިނުމުގެ ެމީހަކު ެނުވާނެކަމަށްެވޯޓުދީފައިވާ ެވޯޓުދީގެން ތުރުފަހަރަކު

ެ ެޤާނޫނުގެ ެބުނެވުނު ެހަމަ ެއަދި ެއިންތިޚާބުތަކުގައ8ެެިބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، ެގައި ެ)ހ( ެމާއްދާގެ ވަނަ

ެޙައްޤުލިބިފަ ެރަޖިސްޓަވޯޓުދިނުމުގެ ެއެނގޭނޭފަދަ ެމީހުން ެކޮމިޝަނުންެއިވާ ެއިލެކްޝަންސް ރީއެއް

ެބަލަހައްޓަންވާނެކަމަށް ެޙައްެެތައްޔާރުކޮށް ެވޯޓުދިނުމުގެ ެގައި ެ)ނ( ެމާއްދާގެ ެއެ ޤުެބަޔާންކުރުމަށްފަހު

ެރަޖިސްޓަ ެމީހުންގެ ެމަޢުލޫމާތުތައްެލިބިފައިވާ ެއަންނަނިވި ެމީހުންގެ ެލިބިފައިވާ ެޙައްޤު ެވޯޓުދިނުމުގެ ރީގައި

ެ ެމަޢުލޫމާތުތަކަކީ: ެއެ ެކަމަށާއި، ެއޮންނަންވާނެ ެެ-1ހިމަނާފައި ެނަން، ެތާރީޚް،ެ-2ފުރިހަމަ ެެެެެެއުފަން

3-ެެ ެއެނގޭގޮތަށް(،ެެ-4ޖިންސް، ެއެޑްރެސް ެރަށާއި ެ)އަތޮޅާއި ެއެޑްރެސް ދިވެހިރައްޔިތެއްކަންެެ-5ދާއިމީ

ެބަޔާންކުރެވިދިޔަެ ެމި ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެމިކަންކަން ެކަމާއި، ެމަޢުލޫމާތުތައް ެމި ެނަންބަރު، ެކާޑު އަންގައިދޭ
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ެ ެނަންބަރު ެޤާނޫނު ެއަދި ެބަޔާންކުރެވުނ11/2008ެެުމާއްދާތަކާއި، ެގެ ެޤާނޫނު( ެޢާންމު )އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ

ެމޯލްޑިވްސްެޕޮލިސްެސަރވިސްގެެ ެބަޔާންވެފައިވާއިރު،ެއިސްވެެއިޝާރާތްކުރެވުނު ނޑައެޅި މާއްދާތަކުގައިެކަ

ެ ެނަންބަރު ެގެ ެޑައިރެކްޓަރޭޓް ެސަރވިސަސް ެއެކްސްޕJER/Kެަ/0001/2013ފޮރެންސިކް ޓްެރގެ

ެފާހަގަކޮށްފައިވާެރިޕޯޓު ެެއެންމެހައިެގައި ެމައްޗަށާއި، ެކަންކަމުގެ ެމި އިލެކްޝަންސްެމައްސަލައިގައި

ެފަރާތު ެވާހަކަތަކަެކޮމިޝަނުގެ ެދައްކާފައިވާ ެލިޔުންތަކަށާއިެން ެހުށަހަޅާފައިވާ ެމައްސަލައިެެށާއި ގައިެއަދި

ެ ެރިޢާޔަތްކޮށް ެމައްޗަށް ެބަޔާންތަކުގެ ެހެކީންގެ ެހެކިދީފައިވާ ެމަޖިލީހުގައި ެޝަރީއަތުގެ 07ެބެލުމުން

ގައިެއިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަނުންެދިވެހިރާއްޖޭގައިެބާއްވާފައިވާެރިޔާސީެއިންތިޚާބަކ2013ެެީސެޕްޓެމްބަރެ

ެއިންތިޚާބެއްެ ެޞައްޙަ ެބޭއްވިފައިވާ ެއެއްގޮތަށް ެއޮނިގަނޑާއި ެޤާނޫނީ ެއަދި ެދުސްތޫރީ ެބަޔާންވެދިޔަ އިސްވެ

ެމިންވަރަށް ެއެކަށީގެންވާ ެެވާތީސާބިތުެނޫންކަން ެދުވަހ2013ެެުޓެމްބަރެސެޕ07ެްއާއި،ެއަދި ެހޮނިހިރު ވީ

ެރިޔާސީ ެބޭއްވުނު ެއިޢުެދިވެހިރާއްޖޭގައި ެނަތީޖާ ެރަސްމީ ެއިލެކްޝަންސްެއިންތިޚާބުގެ ލާންކުރެވުނު

ެ ެނަންބަރު ެއިޢުލާނ2013ެަސެޕްޓަމްބަރCAެ(A)ެ(14ެެ-474/2013ކޮމިޝަނުގެ ެބަލާ(ެގެ ެއެެށް އިރު

ެ ެވާދަކުރި ެތެރެއިނ4ެްއިންތިޚާބުގައި ެެކެންޑިޑޭޓުންގެ ެނަންބަރު ެޢަދަދަކ1ެެީކެންޑިޑޭޓު ެވޯޓުގެ ެލިބުނު އަށް

50422ެެ ެނަންބަރު ެކެންޑިޑޭޓު ެވޯޓުކަމަށާއި، ެބާވީސް( ެހަތަރުސަތޭކަ ެލިބުނ3ެެު)ފަންސާސްހާސް އަށް

ެ ެޢަދަދަކީ ެނުވައެއް)53099ެވޯޓުގެ ެނުވަދިހަ ެތިންހާސް ެމިެފަންސާސް ެބަޔާންވެފައިވާއިރު، ެވޯޓުކަމަށް )

ެ ެދެމެދުގައި ެދެފަރާތުގެ ެފަރަޤަކީ ެވޯޓުގެ 2677ެެހުރި ެހަސަތޭކަ ެހަތެއް)ދެހާސް ެހަތްދިހަ ވާއިރު،ެކަމަށްެ(

ންެއިސްވެެ)ފަސްހާސްެހަސަތޭކަެތޭވީސް(ެވޯޓުލާފައިެވާކ5623ެެަޤާނޫނުގައިެބުނާެމިންގަނޑާއިެޚިލާފަށްެ

ެއެކްސްޕަ ެރޙަވާލާދެވުނު ެނަންބަރު ެކެންޑިޑޭޓް ެމިޢަދަދަކީ ެހާމަވާއިރު، ެރިޕޯޓުން ެކެނ1ެްޓް ޑިޑޭޓްެއާއި

ެ ެފަރ3ެަނަންބަރު ެބޮޑު ެފަރަޤަށްވުރެ ެވޯޓުގެ ެހުރި ެދެމެދު 2013ެެސެޕްޓެމްބަރ07ެޤެއްކަމަށްވާއިރު،ެއާއި

ެޞައްޙަެ ެއިންތިޚާބަކީ ެރިޔާސީ ެބޭއްވި ެދިވެހިރާއްޖޭގައި ެކޮމިޝަނުން ެއިލެކްޝަންސް ެދުވަހު ެހޮނިހިރު ވީ

 ތްކަމަކަށްެނުފެނެއެވެ.އިންތިޚާބެއްކަމަށްެބެލެވޭނެެދުސްތޫރީެއަދިެޤާނޫނީެހަމައެއްެއޮ
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 ޙުކުމް:

ެޕާޓީެ،ދެންފަހެ ެހުށަހަޅާފައިވާެޖުމްހޫރީ ެކޯޓަށް ެސުޕްރީމް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެފަރާތުން ގެ

ެ ެފަރާތުންނާއި ެދަޢުވާކުރާ ެގުޅިގެން ެދައުލަތުގެެދަޢުދަޢުވާއާ ެދިވެހި ެތަދައްޚުލްވެފައިވާ ވާއަށް

ެޕާޓީެބަން ެޕްރޮގްރެސިވް ެކޯޓުގެެެޑާރަނައިބާއި، ެސުޕްރީމް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެފަރާތުން ެމޯލްޑިވްސްގެ އޮފް

ެ ެވާހަކަތަކަށާއި، ެދައްކާފައިވާ ެމަޖިލީހުގައި 2013ެެޝަރީޢަތުގެ ެމަހުގެ ެސެޕްޓެމްބަރ ެއަހަރުގެ 07ެވަނަ

ެއިންތިޚާބާ ެރިޔާސީ ެބޭއްވިފައިވާ ެދިވެހިރާއްޖޭގައި ެދުވަހު ެކޮމިޝަނުންެެވަނަ ެއިލެކްޝަންސް ގުޅިގެން

ެރަނގަޅުެއިންތިޒާމު ެނަންބަރުެކޮށް ެކޯޓުގެ ެސުޕްރީމް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެބެހޭގޮތުން ެކަންތައްތަކާ ކުރަންޖެހޭ

39/SC-C/2013ެިެގައިޑްލައިންެޤަޟ ެދީފައިވާ ެމަޝްރޫޢިއްޔާެއްޔާގައި ެމަބްދައުލް ެެެެެތަކަށާއި

(Principle of Legalityުެޤާނޫނ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއަށާއި، ެޤާެ( ެއަށާއި، ނޫނުެއަސާސީ

ެ ެމައްސަލައ2008/11ެާނަންބަރު ެޤާނޫނު(ެއަށާއި،ެމި ެޢާންމު ެހުށަހެޅިފައިވާެެ)އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ގުޅިގެން

ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ ެއެކަށައެޅުމަށްޓަކައި ެރިޕޯޓު ެބޭނުންވާ ެޝަރީޢަތަށް ެބެހޭގޮތުން ެހެކިތަކާ ެއެ ހެކިތަކަށާއި

ެޢަ ެކޯޓުން ެތަޖުސުޕްރީމް ެކަމާބެހޭ ެއެކުލަވާލާފައިވާެރިބާކާއްޔަންކޮށްފައިވާ ެޓީމުން ެފޮރެންސިކް ރު

ެރިޕޯޓުގެ ެޚިޔާލުެ، މައްޗަށާއިެއެކްސްޕަރޓް ެރައްޔިތުންގެ ެއިންތިޚާބުތަކާއި ެއެކިއެކި ެބޭއްވޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ެދިވެ ނޑައަޅާފައިވާ ެކަ ނޑުތައް ެމިންގަ ެރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ެނެގުމުގައި ެވޯޓުތައް ެޢާންމު ރާއްޖޭގެެހިހޯދުމުގެ

ނޑައަޅާެބަޔާންކޮށްފައިވާެއުެވަނަެމާއްދާގައ170ެެިޤާނޫނުއަސާސީގެެެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ތަކުގެެމައްޗަށްެލުޞޫކަ

 ެެެ-ޢީެއަދިެޤާނޫނީެނަޒަރަކުންެވިސްނާެބަލާއިރުެ:ެޝަރު

ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ ެދަޢުވާއަކީ ެހުށަހަޅާފައިވާ ެފަރާތުން ެޕާޓީގެ ެޖުމްހޫރީ އަދި

ެއިން ެމީހަކު ެމަޤާމަށް ެކަމުގެ ެއިންތިޒާމުތައްެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެހަމަޖައްސަންޖެހޭ ެކުރުމުގައި ތިޚާބު

ެބުރަވުމެއްނެ ެހަމަހަމަވަކިފަރާތަކަށް ެއިންޞާފުވެރިކަމާއި ެމަސްއޫލިއްޔަތުެތި ެކުރުމުގެ ެއިންތިޒާމު ކަމާއެކު

ެކޮމިޝަނުންެ ެއިލެކްޝަންސް ެމަތިކޮށްފައިވާ ެއިން ެޤާނޫނުއަސާސީ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
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ެ ެޢަމަލުކޮށްފައިވާ 2013ެެގޮތުން ެމަހުގެ ެސެޕްޓެމްބަރ ެއަހަރުގެ ެދިވެހިރާއްޖޭގައ07ެެިވަނަ ެދުވަހު ވަނަ

އަހަރުންެެމަތީގ18ެެެމުރުންެއުެދިވެހިެރައްޔިތުންގެެތެރެއިންެެ،ބޭއްވުނުެރިޔާސީެއިންތިޚާބަށްެވޯޓުލުމުގައި

ެޙަ ެއަސާސީ ެވޯޓުލުމުގެ ެކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ެއިން ެޤާނޫނުއަސާސީ ެރައްޔިތަކަށް ެއެމީހަކުެކޮންމެ އްޤާއި،

ެކަން ެރައްޔިތުންގެ ެމެދުވެރިކޮށް ެމަންދޫބުން ެއިޚްތިޔާރުކުރާ ެހިންގުމުގައިެމިނިވަންކަމާއެކު ތައްތައް

ެގިނަބައިވެރިެ ެޙައްޤުން ެމަޙްރޫމުެެވުމުގެ ެރައްޔިތުން ެއިލެކްޝަންސްެޢަދަދެއްގެ ެގޮސްފައިވާކަމަށާއި، ވެގެން

ެ ެކަންތައްތައް ެއިންތިޚާބުގެ ެއެ ެދިވެހިތިޒާމުއިންކޮމިޝަނުން ެޖުމްހޫރިއްޔާގެެކޮށްފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ

ެޤާނޫނު ެގައ170ެިއަސާސީގެ ެ)ހ( ެމާއްދާގެ ެއިންތިޚާބުެވަނަ ެފަދައިން ެރައްޔިތުންގެެބުނެފައިވާ ތަކާއި،

ެހި ެކަންތައް ެވޯޓުތަކުގެ ެހޯދުމުގެ ެއަދިެނޚިޔާލު ެނުފޫޒެއް ެނުރަނގަޅު ެއިންޞާފުވެރިކަމާއެކު ގަނީ

ެމިނިވަންެ ެފުރިހަމައަށްެކޮރަޕްޝަނެއްނެތި ެޙައްޤު ެވޯޓުލުމުގެ ެރައްޔިތުންނަށް ެގޮތަށްކަންެެކަމާއެކު އަދާކުރެވޭ

ެކަށަވަރު ެއިލެކްޝަންސް ެއިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަކައި، ެރަނގަޅުެކޮމިޝަނުން ެކަންތައްތަކާެކޮށް ކުރަންޖެހޭ

ެޓެކްނޮލޮޖީ ެޕޮލިސްެސަރވިސްެބެހޭގޮތުންެނެޝަނަލްެސެންޓަރެފޯރެއިންފޮމޭޝަން ެމޯލްޑިވްސް ށްެއަެއާއި

ެދޭން ެފަރާތުން ެދެ ެއެ ެގުޅިގެން ެމަޢުލޫމާތާ ެމަޝްވަރާތައްެެލިބިފައިވާ ެއެއްބާރުލުމާއި ެހުށަހެޅި ބޭނުންވެގެން

ެނުލައި ެއިންތިޚާބުގެެ،ޤަބޫލުކުރުމަކާ ެއެ ެއިންތިޚާބަކީ ެއެ ެހަމަޖެހިފައިވާެެއަދި ެ،ގޮތުންއިންތިޒާމުތައް

ެނުފޫޒާއިެ ެނުރަނގަޅު ެއޮޅުވާލުމާއި، ެފަދައިން ެޤަބޫލުކުރެވިފައިވާ ެހިނގައިދާނެކަމަށް މަގުފަހިވެގެން

ެކުރެވިފައިވާ ެއެއްކިބާ ެފުރިހަމައަށްެެ،ކޮރަޕްޝަނުން ެޙައްޤު ެވޯޓުލުމުގެ ެރައްޔިތުންނަށް މިނިވަންކަމާއެކު

ގެެމައްޗަށްެޢަމަލުކުރުންެންސްެކޮމިޝަނުބޭނުންެކުރެވޭެއިންތިޚާބެއްކަންެކަށަވަރުެކުރުމަށްޓަކައިެއިލެކްޝަ

ެސުޕްރީމްވާެލާޒިމު ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެެގޮތަށް ެނަންބަރު ެދީފައިވSC-C/2013ެެާ/39ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާގައި

ގައިޑްލައިނާެޚިލާފަށްެއިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަނުންެޚުދުމުޚްތާރުެގޮތެއްގައިެރޭވުންތެރިކަމާއެކުެވަކިފަރާތަކަށްެ

ެހޯދައިދިނުމުެ ެހެކިެފައިދާއެއް ެމިންވަރަށް ެޔަޤީންކުރެވޭ ެއިންތިޚާބެއްކަން ެބާއްވާފައިވާ ެމަޤުޞަދުގައި ގެ

ވަނ2013ެެަލިބިފައިވާތީެއެެއިންތިޚާބަކީެދިވެހިރައްޔިތުންގެެއިތުބާރުެގެއްލިފައިވާެއިންތިޚާބެއްކަމަށްބުނެ،ެ
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ެ ެރިޔ07ެާއަހަރުގެެސެޕްޓެމްބަރެމަހުގެ ެބޭއްވިފައިވާ ެދިވެހިރާއްޖޭގައި ެދުވަހު ެއިންތިޚާބަކީެވަނަ ލްެބާޠިެސީ

ނޑައަޅައިެދިނުމަށްެއެދިެހުށަހަޅާފައިވާ  ެ-ދަޢުވާއަކަށްވާއިރު:ެ،އިންތިޚާބެއްކަމަށްެކަ

ެ ެޢާއިންތިޚާބުތަކުގައްޔާއި، ެހޯދުމުގެ ެޚިޔާލު ެވޯޓުދިނުމުގެެންެރައްޔިތުންގެ ެވޯޓުތަކުގައި މު

ެ ެމިނިވަންކަމާއެކު ެއެމީހަކު ެނުވަތަ ެއަމިއްލައަށް ެއެމީހަކު ެމެދުވެރިކޮށްެޙައްޤާއި ެމަންދޫބުން އިޚްތިޔާރުކުރާ

ެޖުމްހޫރިއްޔާގެެ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޙައްޤަކީ ެބައިވެރިވުމުގެ ެހިންގުމުގައި ެކަންތައްތައް ރައްޔިތުންގެ

ެ ެބާބުގ2ެަޤާނޫނުއަސާސީގެ ެވަނަ ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ނޑައަޅާ ެކަ ެއުއި ެކޮންމ18ެެެމުރުން ެމަތީގެ އަހަރުން

ެ ެއަސާސީ ެރައްޔިތެއްގެ ެދިވެހި ެގެ ެޤާނޫނުއަސާސީ ެޙައްޤެއްކަން ެހިމެނޭ ެތެރޭގައި ވަނ26ެެަޙައްޤުތަކުގެ

ެއެ ެއާއި ެ)ހ( ެޤާނޫނުއަސާސީގައިެެމާއްދާގެ ެއޮތްއިރު، ެއެނގެން ެސާފުކޮށް ެއިން ެ)ނ( މާއްދާގެ

ެކަމަކަށް ެމިނިވަން ެނުވަތަ ެޙައްޤަކަށް ެއެއްވެސް ެޢަމަލެއްެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެލިބޭނޭފަދަ ކުރުމުގެެއުނިކަމެއް

އެފަދަެޢަމަލެއްގައިެބައިވެރިވުމުގެެޙައްޤުެއެއްވެސްެމީހަކަށްެނުވަތަެޖަމާޢަތަކަށްެނުވަތަެދައުލަތަށްެެނުވަތަ

ެޤާނޫނުެލިބޭނޭ ެގޮތަކަށް ެތަރުޖަމާކޮށްގެންެފަދަ ެނުވަތަ ެމާނަކޮށް ެމާއްދާއެއް ެއެއްވެސް ެހިމެނޭ އަސާސީގައި

ެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެކ69ެަނުވާނެކަމަށް ެބުނެފައިވާ ެމާއްދާގައި ެޤާނޫނުއަސާސީގައިެވަނަ ެއަދި މާއި،

ެމިނިވަ ެޙައްޤުތަކާއި ެއަސާސީ ެޤާނޫނުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެންކަން ެބާބަށ2ެެްއަސާސީގެ ވަނަ

ެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެޙައްޤެއ65ެެްއިޝާރާތްކޮށް ެއެއްވެސް ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެބާބުގައި ެ''މި ެމާއްދާގައި ވަނަ

ެމީހެ ެއެއްވެސް ެމިނިވަންކަމެއް ެހިފަހައްޓައިފިނަމަެނުވަތަ ެނުވަތަ ެނިގުޅައިގެންފިނަމަ ެކިބައިން އްގެ

މައްސަލަެކޯޓަށްެހުށަހެޅުމުގެެޙައްޤުެއެމީހަކަށްެލިބިގެންެވެއެވެ''.ެެއިންޞާފުވެރިެޙައްލެއްެހޯދުމަށްޓަކައިެއެ

ގެެޙައްޤަކަށްެފިޔަވަޅެއްގެެސަބަބުންެއެއްވެސްެމީހެއްެމިފަދައިންެބުނެފައިވާެކަމާއި،ެއަދިެއިދާރީގޮތުންެއަޅާެ

ނުވަތަެއެއްވެސްެބައެއްގެެޙައްޤަކަށްެނުވަތަެމުޖުތަމަޢުގެެޙައްޤަކަށްެއުނިކަމެއްެލިބިއްޖެކަމަށްެފެނިއްޖެނަމަެ

ެއެކަމުެ ެއެބަޔަކަށްެނުވަތަ ެހުށަހެޅުމުގެެޙައްޤުެއެމީހަކަށްެނުވަތަ ެކޯޓަށް ންެސީދާގޮތެއްގައިެއަސަރުެއެކަމެއް

ެލިބިގެެފޯރަ ެމީހަކަށްމެ، ެކޮންމެ ެފާނޭ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެބުނުމަށްފަހު، ެމިފަދައިން ވަނ113ެެަންވެއެވެ.
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ކުރުމުގައިެދިމާވާެކަމަކާމެދުެނުވަތަެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއޭނާގެެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއިންތިޚާބުމާއްދާގައިެ

ެއުފެ ެޚިލާފެއް ެއެއްވެސް ެނިންމުމަކާމެދު ެނިންމާ ެމަޖިލީހުން ެރައްޔިތުންގެ ެދުރުކުރުމަށް ދިއްޖެނަމަެމަޤާމުން

ެއެގޮތުންެ ެކަމަށާއި،ެއަދި ެކޯޓަށް ެސުޕްރީމް ެހަމައެކަނި ެލިބިގެންވަނީ ެބާރު ެނިންމުމުގެ ެވަކިގޮތަކަށް އެކަމެއް

ެނި ެނިންމާ ެކޯޓުން ެނިންމުންސުޕްރީމް ެއެންމެފަހުގެ ެބަންމުމަކީ ެސާފު ނޑައަޅާެކަމަށް ެކަ ހުން

ެޤާނޫނުއަސާސީބަޔާންކޮށްފައިވާ ެއަދި ެމާނަކުެކަމާއި، ެޤާނޫނު ެބަލާެއާއި ެޝަރީޢަތުން ެއަދި ރުމުގައި،

ެނިންމުންކަމަށްެ ެއެންމެފަހުގެ ެނިންމުމަކީ ެނިންމާ ެކޯޓުން ެސުޕްރީމް ެމައްސަލަތަކުގައި އެނޫންވެސް

ެ ެކޯޓުނ145ެެްޤާނޫނުއަސާސީގެ ެސުޕްރީމް ެމައްސަލައެއްގައި ެބުނެފައިވާއިރު، ެގައި ެ)ނ( ެމާއްދާގެ ވަނަ

ެފަރާތުންނާ ެހިންގާ ެވެރިކަން ެނިންމުމަކީ ެއިންޞާފުެނިންމާ ެޢަދުލު ެމަޖިލީހުންނާއި، ެރައްޔިތުންގެ އި،

ެމަޤާމުގައި ެމުސްތަޤިއްލު ެބާރުންނާއި، ެމުއައްސަސާތަކުންނާއި،ެެޤާއިމުކުރުމުގެ ެމީހުންނާއި،ެދައުލަތުގެ ތިބި

ެދައުލަތުގެެމަޤާމުތަކާެޙަވާލުވެތިބިެމީހުންނާއި،ެސިފައިންނާއިެފުލުހުންގެެމައްޗަށްެއެކުލެވިގެންވާެސަލާމަތީެ

ނިންމުމެއްކަމަށްެޤާނޫނުެނަންބަރުެެެލާޒިމުރައްޔިތުންެއެމައްޗަށްެތަބަޢުވުންެެއެންމެހައިދުމަތްތަކުންނާއި،ެޚި

22/2010ެެ ެގެ ެޤާނޫނު( ެކޯޓުތަކުގެ ެއޮޅުންނާރާފަދ20ެެަ)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެގައި ެ)ށ( ެމާއްދާގެ ވަނަ

 ސާފުބަހުންެބުނެފައިވާއިރު،ެ

ެ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެދަޢުވާއަކީ ެއެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެމާއްދާގައ113ެެިޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވަނަ

ެރައީ ެއިންތިޚާބުބުނެފައިވާފަދައިން ެކަމަެސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކު ެދިމާވާ ެއުފެދިފައިވާެކުރުމުގައި ކާމެދު

ެޚުޞޫމަތަކާ ެޚުޞޫމަތަކާެވާއެއްދަޢުެބެހޭ ެއެފަދަ ެއަދި ެބާރުެކަމާއި، ެނިންމުމުގެ ެގޮތެއް ެވަކި ބެހޭގޮތުން

ވަނ113ެެަކޯޓުކަމަށްެޤާނޫނުއަސާސީގެެބުނެވިދިޔަެެކަނިެފަރާތަކީެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްލިބިގެންވާެހަމައެ

ެބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ެކަނޑައަޅައި ެޚުޞޫމަތްތެރިެެ،މާއްދާގައި ެމި ެހުށަހަޅާފައިވާ ެފަރާތުން ެޕާޓީގެ ޖުމްހޫރީ

ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ނޑައެޅުމާއި، ެކަ ެވަކިގޮތެއް ެމީދަޢުވާއާމެދު ެމަޤާމަށް ެއިންތިޚާބުޔާގެ ކުރުމުގައިެހަކު

ެޙައިސިއްޔަތުންެ ެބެލެނިވެރިޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެދިނުމަކީ ެހޯދައި ެޙައްލެއް ެދެބަސްވުމަށް ެއެ އުފެދިފައިވާ
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ެސުޕްރީމްެ ެދުސްތޫރީެެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހިމެނޭ ެތެރޭގައި ެއިޚްތިޞާޞުގެ ެޚާއްޞަ ކޯޓުގެ

ެއްދާއިންެހަމައެކަނިެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެވަނަެމ113ެާމަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމާއި،ެއަދިެޤާނޫނުއަސާސީގެެ

ެ ެހިނގާ ެބާރު ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތާމެދު ެއެ ެމަތިކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުގެެކޯޓާ

ެޢީެއަދިެޤާނޫނީވިޔަސްެހަމައެއްެނެތްކަމާއި،ޝަރުވުމަށްެތަންދޭެތެރޭގައިެދެބަސްެ

ެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެދަށުން ެއަހަރ2013ެެުޤާނޫނުއަސާސީގެ ވަނަ

ެއިންތިޒާމުކުރިެެ ެކަންތައް ެވޯޓުލުމުގެ ެބުރުގެ ެފުރަތަމަ ެއިންތިޚާބުގެ ެރިޔާސީ ެބާއްވަންޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޮމިޝަނަކީ ެއުފައްދާފައިވ167ެެާއިލެކްޝަންސް ެދަށުން ެމާއްދާގެ ވަނަ

ެބުރަނުެ ެކޮމިޝަނެއްކަމާއިވަކިފަރާތަކަށް ެމުސްތަޤިއްލު ެރައްޔިތުންެ،ވާ ެއިންތިޚާބުތަކާއި ެޚިޔާލުެއަދި ގެ

ެޢާ ެހިންެހޯދުމުގެ ެކަންތައް ެވޯޓުތަކުގެ ެބިރުވެރިކަމެއްނމު ެއިންޞާފުވެރިކަމާއެކު ެ،ތަޅާފޮޅުމެއްެ،ގަނީ

ެ ެއަދި ެނުފޫޒެއް ެކޮރަނުރަނގަޅު ެވޯޓުލުމުގެ ެރައްޔިތުންނަށް ެމިނިވަންކަމާއެކު ޙައްޤުެޕްޝަނެއްނެތި

ެމަސްއޫލިއްޔަތަކަށްވެފައި،ެ ެކޮމިޝަންގެ ެއިލެކްޝަންސް ެކަށަވަރުކުރުމަކީ ެގޮތަށްކަން ެއަދާކުރެވޭ ފުރިހަމައަށް

ެއެއްވެސްެ ެރައްކާތެރިކުރުމާއި، ެމިނިވަންކަން ެޙައްޤުތަކާއި ެރައްޔިތުންގެ ެކުރިއަރުވައި ެވެރިކަން ޤާނޫނުގެ

ެޕާޓީއަކަށްެސީދާގޮތު ެތާެެންެކެންޑިޑޭޓަކަށްެނުވަތަެސިޔާސީ ކުރުމުގެގޮތުންެދުޢީނުވަތަެނުސީދާގޮތުންނަމަވެސް

ނުވަތަެދެކޮޅުހެދުމުގެގޮތުންެއެއްވެސްެކަމެއްެނުކުރުމާއި،ެމެންބަރަކުެކުރާެކަމަކުންެނުވަތަެބައިވެރިވުމަކުންެ

ެގޮތަކުން ެއެހެން ެއެނޫންވެސް ެނުވަތަ ެޚިޔާލަކުން ެފާޅުކުރާ ެނުވަތަ ެވާހަކައަކުން ެދައްކާ އެެެ،ނުވަތަ

ެނުކުރުމާއި،ެމެންބަރެ ެކަމެއް ެއެއްވެސް ެއުފެދިދާނޭ ެނުވަތަ ެއުފެދޭނޭ ެސުވާލު ެމުސްތަޤިއްލުކަމާމެދު އްގެ

ެނުވަތަެ ެއުފެދޭނޭ ެސުވާލު ެއިންޞާފުވެރިކަމާމެދު ެކަމާއި، ެމުސްތަޤިއްލު ެމިނިވަންކަމާއި، ކޮމިޝަންގެ

ެކޮމިޝަނު ެއިލެކްޝަންސް ެނުކުރުމަކީ ެކަމެއް ެއެއްވެސް ެއުފެދިދާނޭ ެމެންބަރުންގެ ެޤާނޫނީެގެ ގޮތުންެމައްޗަށް

ެެލާޒިމު ެނަންބަރު ެޤާނޫނު ެކަމެއްކަން 8/2008ެެވެގެންވާ ެގެ ެޤާނޫނު( ެކޮމިޝަނުގެ 17ެ)އިލެކްޝަންސް

ެ ެގެ ެ)ހ( ެމާއްދާގެ 2ެެވަނަ ެނަންބަރާއި، 6ެެވަނަ ެނަންބަރާއި، ެރަނގަޅަށ7ެެްވަނަ ެނަންބަރުން ވަނަ
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ވަނަެދުވަހުެދިވެހިރާއްޖޭގައިެބޭއްވުނ07ެެުވަނަެއަހަރުގެެސެޕްޓެމްބަރެމަހުގ2013ެެެެ،އެނގެންެއޮތްއިރު

ެ ެކަންތައްތައް ެއިންތިޚާބުގެ ެކަންތައްތައްެެ،ކޮށްފައިވަނީއިންތިޒާމުރިޔާސީ ެއިންތިޚާބުގެ އެ

ެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީކުރުމާބެހޭެއިންތިޒާމު ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެބެލެނިވެރިޔާގެެެގޮތުން އާއި،ެޤާނޫނުތަކުގެ

ެޢަމަލުކުރުންެސިޙައި ެމައްޗަށް ެކޮމިޝަނުގެ ެއިލެކްޝަންސް ެކޯޓުން ެސުޕްރީމް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ އްޔަތުން،

ެސުޕްރީމްެ،ގޮތަށްވާެލާޒިމު ެެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެނަންބަރު ެދީފައިވSC-C/2013ެެާ/39ކޯޓުގެ ޤާޟިއްޔާގައި

ެކޮމި ެއިލެކްޝަންސް ެއިންތިޚާބުގައި ެއެ ެކަމަށްވެފައި، ެޚިލާފަށް ޝަނުންެގައިޑުލައިންތަކާއި

ެފުޅާެ ެކޮރަޕްޝަނަށްެެޢަމަލުކޮށްފައިވާގޮތުން ެނުފޫޒަށާއި، ެނުރަނގަޅު ެއޮޅުވާލުމަށާއި، ދާއިރާއެއްގައި

ެނަތީޖާއެއްގެެމަގުފަ ެދިއުމުގެ ެކާޑުހިވެގެން ެއައިޑެންޓިޓީ ެވޯޓުެގޮތުން ެތަފާތުވުމުންވެސް ލުމުގެެނަންބަރު

ެ ެދީފައިވާ ެނ773ެަފުރުޞަތު ެއެބައެއްގެ ެލިސްޓުގައި ެލިސްޓަށްެމީހުންނާއި، ެގަލަމުން ެނެތިގެން ން

ެ ެޑީ.އެން.އާރުގ07ެެއިތުރުކުރެވިފައިވާ ެކަމަށް ެމަރުވެފައިވާ ެރަެމީހަކާއި، ެގައިވާ މީހަކ18ެެުޖިސްޓްރީ

ެލާެވޯޓު ެވޯޓ07ެެުފައިވުމާއި، ެރަޖިސްޓަކުޑަކުއްޖަކު ެދެއްކުލާފައިވާކަމަށް ެރީން ެތަކުރާރުކޮށ3ެެްމާއި، މީހަކު

ެވޯޓު ެއެބަލާފައިވުމާއި، ެތަކުރާރުވެފައިވާޑީ.އެން.އާރުގައި ެރިކޯޑު ެ"ރިޕީޓް"ެކަމައެއްގެ ެބެލެވިގެން ށް

ެއެނަމެއްވެފައިވާ ެކާޑެއް ެއައިޑެންޓިޓީ ެރިކޯޑްކޮށް ެކަމަށް ެހަދާނުދެވޭ ެވޯޓ225ެުގައި ލާފައިވުމާއި،ެމީހަކު

ެ ެއެޑްރެސް ެވޯޓުދާއިމީ ެކަމުގައިވީނަމަވެސް ެދިމާނުވި ެދީފައިވާ ެފުރުޞަތު ެހިމެނުމާއި،ެމ2830ެީލުމުގެ ހުން

ެެޤުފަރަެނަމުގައި ެވޯޓ952ެުވަނިކޮށް ެމީހުން ެނެތް ެގޮތަކަށް ެއެއްވެސް 07ެލާފައިވުމާއި،ެޑީ.އެން.އާރުގައި

ެވޯޓު ެވޯޓުލާފައިވުމާއި، ެނަންބަމީހަކު ެކާޑު ެއައިޑެންޓިޓީ ެމީހެއްގެ ެއެ ެއިލެކްޝަންސްެލުމަށްފަހު ރު

ެނޯޓުެ ެފަރުއޮފިޝަލުން ެވަރަށް ެއެކަށީގެންވާ ެރަޖިސްޓްރީގައިެކުރުމުގައި ެވޯޓަރ ެނުވެގެން ވާތެރި

ެނަންބަ ެކާޑުގެ ެއައިޑެންޓިޓީ ެޕްރިންޓްކޮށްފައިވާ ެދިމާނުވާ ެހިމެނ819ެޭރާއި ެރިކޯޑުތަކުންެމީހަކު ކަމަށް

ެޤާނޫނުއަސާސީއިންެެދައްކާތީ ެރައްޔިތުންނަށް ެޢަދަދެއްގެ ެގިނަ ެތެރެއިން ެރައްޔިތުންގެ ެދިވެހި އާއި،

ެވޯޓުލުމުގެ ެެކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ެޙައްޤުން ެއެކު،ެމަޙްރޫމުއަސާސީ ެއޮތުމާއި ެއެނގެން ވެގެންެގޮސްފައިވާކަން
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ެއިންތިޚާބަކީެ ެބުނެވިދިޔަ ެގޮސްފައިވާތީ، ެފަހިވެގެން ެފުރުޞަތު ެވޯޓުލުމުގެ ެގިނަ ެވޯޓަށްވުރެ ެއެއް އެކަކަށް

ެ ެރައްޔިތ170ެުޤާނޫނުއަސާސީގެ ެމިނިވަންކަމާއެކު ެފަދައިން ެބުނެފައިވާ ެގައި ެ)ހ( ެމާއްދާގެ ންނަށްެވަނަ

ވިޔަސްެޤާނޫނީެޢީެއަދިޝަރުެކުރެވިފައިވާެއިންތިޚާބެއްކަމަށްެބެލެވޭނެެމުގެެޙައްޤުެފުރިހަމައަށްެބޭނުންވޯޓުލުެ

ެހެކިބަހާއި،ެ ެހެކިންގެ ެހުށަހެޅިފައިވާ ެމަޖިލީހަށް ެޝަރީޢަތުގެ ެގުޅިގެން ެމައްސަލައާ ެމި ެނެތްކަން ހަމައެއް

ެބެހޭގޮތުން ެހެކިތަކާ ެއެ ެއަދި ެހެކިތަކާއި، ެއެކަށައެޅުމަށްޓަކައިެެކިތާބީ ެރިޕޯޓު ެބޭނުންވާ ޝަރީޢަތަށް

ެޢަ ެކޯޓުން ެސުޕްރީމް ެތަޖުއްޔަންދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކަމާބެހޭ ެޓީމުންެކޮށްފައިވާ ެފޮރެންސިކް ރިބާކާރު

ެ ެރިޕޯޓުންއެކްސްޕަރއެކުލަވާލާފައިވާ ެއޮންނާތީެެޓް ެއެނގެން ެރަނގަޅަށް ެއަހަރުގ2013ެެެެ،ޘާބިތުވެ ވަނަ

ެއިންތިޚާބުގ07ެެެސެޕްޓެމްބަރެމަހުގެެ ެއެ ެއިންތިޚާބަކީ ެރިޔާސީ ެބޭއްވިފައިވާ ެދިވެހިރާއްޖޭގައި ެދުވަހު ވަނަ

ނޑައަޅައިއިންތިޚާބެއްލްެބާޠިެ(ެގެއްލިފައިވLegitimacyެާޝަރްޢިއްޔަތުެ) ޤާނޫނުއަސާސީގެެދަށުންެ، ކަމަށްެކަ

2013ެެ ެއިންތިޚާބުގެ ެރިޔާސީ ެބާއްވަންޖެހޭ ެދިވެހިރާއްޖޭގައި ެއަހަރު ެބުވަނަ ެވޯޓުފުރަތަމަ ނެގުމުގެެރުގައި

ެކޮމިޝަނަށާއިެ ެއިލެކްޝަންސް ެއިންތިޒާމުކުރުމަށް ެއަލުން ެގޮތުގެމަތިން ެބުނެފައިވާ ެތިރީގައި އިންތިޒާމުތައް

ެދައުލަތުގެެކަމާބެހޭެއެހެނިހެންެމުއައްސަސާތަކުގެެމައްޗަށްެއަންގާެއަމުރުކޮށްފީމެވެ.

ެރ2013ެި(1ެ)ެ ެބާއްވަންޖެހޭ ެދިވެހިރާއްޖޭގައި ެއަހަރު ެފުރަތަމަެވަނަ ެއިންތިޚާބުގެ ެޔާސީ

ެމިހިނގާެެބުރު ެގޮތުގެމަތިން ެއެއްގޮތްވާ ެގައިޑްލައިންތަކާ ެދީފައިވާ ެޤަޟިއްޔާގައި ެއަހަރުގ2013ެެެމި ވަނަ

ެ ެމަހުގެ ެއިލެކްޝަނ20ެްއޮކްޓޯބަރ ެބޭއްވުމަށްޓަކައި ެކުރިން ެދުވަހުގެ ެދައުލަތުގެެވަނަ ެކޮމިޝަނާއި، ސް

 ޅިގެންެހަމަޖައްސަންޖެހޭެއިންތިޒާމުތައްެހަމަޖެއްސުން.ެގުެބެހޭެއެހެނިހެންެމުއައްސަސާތަކާކަމާ

(ެޤާނޫނުއަސާސީެއާއިެކަމާބެހޭެޤާނޫނުގައިވާެގޮތުގެމަތިންެރިޔާސީެއިންތިޚާބުގެެދެވަނ2ެަ)

ވަނަެދުވަހުގެެކުރިނ3ެެްވަނަެއަހަރުގެެނޮވެމްބަރެމަހުގ2013ެެެބުރެއްެބާއްވަންެޖެހިއްޖެނަމަެމިހިނގާެ

ެދެ ެއިންތިޚާބުގެ ެއިލެކްޝަންސްެރިޔާސީ ެއިންތިޒާމުތައް ެކަށަވަރުކޮށްދޭ ެބޭއްވުން ެއިންތިޚާބު ެބުރުގެ ވަނަ

 ގުޅިގެންެއިންތިޒާމުކުރުން.ެކަމާބެހޭެއެހެނިހެންެމުއައްސަސާތަކާކޮމިޝަނާެދައުލަތުގެެ
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(3ެ ެދަށުން ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއަހަުރ2013ެެ( ވަނަ

ެހަމައަށްެ ެތާރީޚާ ެހަމަޖެހިފައިވާ ެބޭއްވުމަށް ެއިންތިޚާބު ެރިޔާސީ ެބާއްވަންޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ެ ެތެރެއިން ެއުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ެބުނެފައިވ18ެާމުރުން ެޙުކުމުގައި ެމި ެއެންމެންނަށް ެފުރިފައިވާ ެއަހަރު

ެޙައްޤުެއުޞޫ ެއަސާސީ ެވޯޓުލުމުގެ ެކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ެޤާނޫނުއަސާސީން ެގޮތުގެމަތިން ެއެއްގޮތްވާ ލުތަކާ

ެ ެވޯޓުލުމުގެ ެކުރެވޭގޮތަށް ެކަށަވަރު ެބޭނުންކުރެވޭނެކަން ެފުރިހަމައަށް ެއިންތިޒާމުެމިނިވަންކަމާއެކު

 ހަމަޖެއްސުން.ެ

ެއޮފ4ް) ެޑިޕާޓްމަންޓް ެޑޭޓާެ( ެރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ެގޮތުންެއުެ،ބޭސްއަކީނޭޝަނަލް މުރުގެ

ެ ނޑު ެމައިގަ ެކަނޑައެޅުމުގައި ެމީހުން ެލިބިފައިވާ ެޙައްޤު ވޯޓުލުމުގެެެ،ބަލައިގެންެކަމަށްދަރުމަސްެވޯޓުލުމުގެ

ެ ެއެލިސްޓުގައި ެލިސްޓުކުރާއިރު ެމީހުން ެލިބިފައިވާ ެއުޙައްޤު 18ެެމުރުން ެފުރިފައިނުވާ ެންނާއިެކުޑަކުދިެއަހަރު

 ނުވާކަންެކަށަވަރުެކުރުން.ެެމަރުވެފައިވާެމީހުންެހިމެނިފައި

(5ެ ެރާއްޖެ( ެއިންތިޚާބީ ެހަމަޖެއްސޭ ެވޯޓުލުމަށްޓަކައި ެބޭރުގައި ެރާއްޖެއިން ެހުރިހައިއާއި

ެއައިޑެންޓި ެއެޑްރެހާއި ެދާއިމީ ެނަމާއި ެމީހާގެ ެވޯޓުލާ ެވޯޓުލެވެނީ ެކާޑުދާއިރާއެއްގައިވެސް ނަންބަރުެެޓީ

ެކެ ެނުވަތަ ެކެންޑިޑޭޓުން ެކޮމިޝަނާއި ެއިލެކްޝަންސް ެއަދި ެމަންދޫބުންެހިމެނިފައިވާ ންޑިޑޭޓުންގެ

ެކަމާއި،ެޞައްޙަ ެލިސްޓަށް ެފަހުގެ ެއެންމެ ެޖަހާފައިވާ ެނިޝާން ެއިނގިލީގެ ެސޮއިކޮށް ެއެއްބަސްވެ، ކަމަށް

ެ ެބޭރުގައިވިޔަސް ެރާއްޖެއިން ެނުވަތަ ެރާއްޖޭގެ ެލިސްޓެއް ެއެހެން ެދާއިރާއެއްގައިެއެނޫން ެއެއްވެސް ވޯޓުލެވޭ

 ބޭނުންެނުކުރެވޭކަންެކަށަވަރުކުރުން.ެ

(6ެ ެކުރެވޭ ެރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ެވޯޓުލާމީހުން ެރަޖިސްޓަރީކުރާެއިޢުެ( ެގުޅިގެން ލާނާ

ެކޮށްފައިވާެެ،ފަރާތްތައް ެރަޖިސްޓަރީ ެބަހާލެވޭއިރު،ެއެމީހަކު ެދާއިރާތަކަށް ެހަމަޖެހިފައިވާ ެވޯޓުލުމަށް އެމީހުން

ެއެމީހެއްގެެދާއިރާ ެދާއިރާއަކަށް ެބަދަލުެެނޫން ެކަށަވަރުކުރުމާއިނަން ެއެދާއިރާއަކަށްެެނުވާނޭކަން އަދި
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ެފަރާތެއްގެރަޖިސްޓަރީ ެއެއްވެސް ެއިތުރު ެފިޔަވައި ެމީހުން ެލިސްޓުގައިެެކޮށްފައިވާ ެދާއިރާއެއްގެ ެއެ ނަން

 ހިމެނިފައިެނެތްކަންެކަށަވަރުެކުރުން.ެ

ެދ7ެަ) ެޚާއްޞަ ެމުނިސިޕަލްޓީގެ ެމާލޭ ެފަރާތްތަކަކީެެފްތަރުގައި( ެހިމެނިފައިވާ ެކުރީއްސުރެ

ދިނުމަށްޓަކައިެމާލޭގެެވަކިެއި،ެރިޔާސީެއިންތިޚާބުގައިެވޯޓުއާެގޮތުންެބެލެވޭތީމާލޭގެެރަށްވެހިންކަމަށްެޤާނޫނީ

ެހިމެނޭެގެއެއްގައިެރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެެޙަޤީޤީެބޭނުމެއްެނެތަތީެމާލޭެ ެއަވަށެއްގެެނުވަތަެވަކިެދާއިރާއެއްގައި

މުނިސިޕަލްޓީގެެޚާއްޞަެދަފްތަރުންެގޭގެއަށްެބަދަލުކޮށްފައިވާެފަރާތްތައްެހިމެނޭގޮތަށްެމާލޭެމުނިސިޕަލްޓީގެެ

ެ ެހިމެނޭ ެެހުރިހައިދަފްތަރުގައި ެވޯޓުލެވޭނޭ ެފޮށިތަކަކަށް ެވޯޓު ެވަކި ެޚާއްޞަކުރެވޭ ެއިންތިޒާމުެފަރާތްތަކަށް

 ލާންކުރުން.ެއިޢުމުކޮށްެންެހަމަޖައްސައިެއެކަންެޢާ

ެޙާ(8ެ) ެވޯޓުއެއްވެސް ެދެފަހަރު ެއެކަކަށް ެކޮންމެެލެއްގައި ނުލެވޭނެކަމާއި،ެވޯޓުލުމަށްޓަކައި

ެއެއް ެދޫކުރެވެނީ ެެމީހަކަށްވެސް ެވޯޓުލާ ެކަށަވަރުކުރުމަށާއި، ެތިބޭެެހުރިހައިކަރުދާސްކޮޅުކަން ދާއިރާއެއްގައި

ެވަކި ެސިޔާސީ ެކެންޑިޑޭޓަެއޮފިޝަލުންނަކީވެސް ެވަކި ެނުވަތަ ެތާފިކުރެއް ެތަމްސީކުރުދުޢީެކަށް ލުކުރުމުގެެމާއި

ެކަށަވަރުކުމަށްޓަ ެބައެއްކަން ެސަލާމަތްކުރެވިފައިވާ ެތުހުމަތުން އޮފިޝަލުންނަކީވެސްެެހުރިހައިެކައި،

 ނަށްެއެނގިގެންެޢައްޔަންކުރެވޭެބައެއްކަންެކަށަވަރުކުރުން.ެނުވަތަެކެންޑިޑޭޓުންގެެމަންދޫބުންެކެންޑިޑޭޓުންެ

(9ެ ެކޮންމެ ެއިންތިޚާބީ ެއެދާއިރާއެއްގައިެ( ެނިމުމަށްފަހު ެވޯޓުލާ ދާއިރާއެއްގައިވެސް

ެހަެނކަންހި ެއޮޅުވާލުމެއްނެތި ެތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ެރިޕޯޓު ެއެއްގޮތަށްކަންެގާދިޔަގޮތުގެ ޤީޤަތާ

ެތައްޔާރުކުކަށަވަރު ެރިޕޯޓު ެއެ ެއެތަނުގައިެެކުރާރުމަށްޓަކައި ެގޮތުގައި ެއޮފިޝަލުންގެ ެކުރީއްސުރެ ވަގުތު

ެހަމަޖެ ެތިބުމަށް ެކެންޑިހިފައިވާ ެމަންދޫބުން ެތަމްސީލުޑޭޓުންގެ ެޙާޟިރުވެތިބުންެެހުރިހައިކުރާ ފަރާތްތައް

ެވޯޓުލާެ ެނަން ެމީހެއްގެ ެވޯޓުލާފައިނުވާ ެއެދާއިރާއަށް ެފެންނަެކަށަވަރުކުރުމާއި، ެގޮތުގައި ެމީހެއްގެ ގޮތަށްެފައިވާ

ެކަ ެނުވާލިސްޓުން ެމާކުކޮށްފައި ެނުވަތަ ެވޯޓުލާފައިވާކަމަށްނޑައި، ެޢަދަދަށްވުރެެެކަމާއި، ެދައްކާ ލިސްޓުން

ެ ެވޯޓު ެވޯޓުލާފައިވާެފޮށްގިނައިން ެދާއިރާއަށް ެކަށަވަރުކުރުމާއި،ެއެ ެނޫންކަން ެނުވަތަ ެވޯޓުލެވިފައިވާކަން ޓަށް
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ދާއިރާއަށްެރަޖިސްޓަރީކުރުމާެގުޅިގެންެވޯޓުލާެމީހުންގެެލިސްޓުގައިެހިމެނިފައިވާެެމީހުންނަކީެކުރީއްސުރެެއެ

ެއެކަނިކަން ެކަންހިެފަރާތްތައް ެއެދާއިރާގެ ެއެކުލަވާލާފައިވަނީެނކަށަވުރުކުރުމަށްޓަކައި ެރިޕޯޓު ގައިދިޔަގޮތުގެ

ެކެންޑިޑޭޓުންގެެމަންދޫބުންގެެޙާޟިރުގައިެޙަޤީޤަތާެއެއްގޮތަށްކަންެކަށަވަރުކުރުން.ެ

ެވޯޓުލުމ10ަ) ެގޮތަކުންެ( ެއެނޫން ެނުވަތަ ެވަންނަެށްޓަކައި ެމަރުކަޒަށް ެވޯޓުލާ ވިޔަސް

(ެ ެމީހަކު ެފޯނާއިއެއްވެސް ެމަރުކަޒަށް ެވޯޓުލާ ެގޮތުން( ެހިމެނޭ ެފަދަެފައިލްެ،ދަބަހާއިއަތްެ،އޮފިޝަލުން

ެވަޞީލަތެއްެ ެއެފަދަ ެއެނޫންވެސް ެބެލެވޭ ެލިބިދާނެކަމަކަށް ެއުނިކަމެއް ެޙައްޤުތަކަށް ެެެކެންޑިޑޭޓުންގެ

ެނުހިނގާކަންެެގަލަން) ެޢަމަލެއް ެއެފަދަ ެހަމަޖެއްސުމާއެކު ެމަނާކަމެއްކަމަށް ެވެއްދުމަކީ ފިޔަވައި(

 އިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަނާއިެދައުލަތުގެެކަމާބެހޭެފަރާތުންެކަށަވަރުެކުރުން.ެ

ެއ11ެ) ެއޮންނަ ެދާއިރާއެއްގައިވެސް ެކޮންމެ ެމީހުންގެެެ( ެވޯޓުލާންޖެހޭ ދާއިރާއަކަށް

ެކަ ެއެއްގޮތްކަން ެޢާށަވަރުލިސްޓާއި ެލިސްޓެއް ެދެވަނަ ެފެންނަެންެކުރެވިފައިވާ ެއެެެންމުކޮށް ެހުންނާނޭގޮތަށް

 ދާއިރާއެއްގައިެބެހެއްޓިފައިވާކަންެކަށަވަރުެކުރުން.ެ

(12ެ ެދަށުން ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެއޮކްޓޯބަރެމަހުގ2013ެެެ(ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއަހަރުގެ ވަނަ

ެހ20ެަ ެބޭއްވުމަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގައި ެކުރިން ެދުވަހުގެ ެއިންތިޚާބުގައިެމަޖެހިފައިވަނަ ެރިޔާސީ ވާ

ެމަވޯޓުލުެ ެސަލާމަތީ ެރައްކާތެރި ެއެކަށީގެންވާ ެއިންތިޚާބަކާ ެއެފަދަ ެވޯޓުކަރުދާސްެފީޗަށްޓަކައި ެހިމެނޭ ރސް

ެއެއް ެކުރުމުގައްޔާއި ެޗާޕު ެކަރުދާސް ެވޯޓު ެޗާޕުކުރުމާއި ެއަލުން ެއަނެއްެމުޅިން ެއެއްެެތަނުން ެނުވަތަ ެތަނަށް

ެއަދިެ ެބެލެހެއްޓުމުގައްޔާއި ެރައްކާތެރިކަމާއެކު ެވޯޓުކަރުދާސް ެކުރުމުގައްޔާއި ެނަޤުލު ެރަށަށް ެއަނެއް ރަށުން

ެކޮމިޝަނާއިެ ެއިލެކްޝަންސް ެބެލެހެއްޓުމުގައި ެރައްކާތެރިކަމާއެކު ެފޮށިތައް ެވޯޓު ެނިމިގެން ވޯޓުލާ

ެކަންކަމުގެ ެބުނެވުނު ެގުޅިގެން ެޚިދުމަތްތަކާ ެސަލާމަތީ ެކަށަވަރުކޮށްދޭެެދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްކާތެރިކަން

 ތައްެހަމަޖެއްސުން.ެއިންތިޒާމުެ
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(13ެ ެކޮންމެ ެނަންބަރު ެޓޯކަން ެފަހުގެ ެއެންމެ ެދޫކުރެވޭ ެމީހުންނަށް ެދާ ެވޯޓުލާން )30ެ

ެދާއިމިނި ެއެ ެއެނގޭޓަކުން ެއެންމެންނަށް ެތިބޭ ެރާގައި ެކޮންމެެލާންެއިޢުެގޮތަށް ެގެންދިއުމާއެކު ކުރަމުން

ެނިމުމުެެމީހަކުވެސްެ ެވޯޓުެވޯޓުލާ ެއެމީހަކު ެން ެދިމާގައި ެނަމާ ެއެމީހެއްގެ ެކުރާއިރުެމަލާފައިވާކަމަށް ރކް

ެކަ ެނަންބަރު ެޓޯކަން ެދޫކުރެވުނު ެއެމީހަކަށް ެދިމާވާގޮތަށް ެނަމާ ެނޯޓުެއެމީހެއްގެ ެއޮފިޝަލް މާބެހޭ

ެމީހެކުރަމުންދާ ެއެއްވެސް ެމަކަމާއި ެދެފަހަރު ެދިމާލުގައި ެނަމާ ެނަެއްގެ ެއެއް ެކަމާއި،ެއަދި ެނުކުރެވޭ މަކާެރކް

ކުރުމަށްޓަކައިެވަކިފަރާތަކަށްެބުރަނުވާެެވެސްެނޯޓުެނުކުރެވޭކަންެކަށަވަރުދިމާވާެގޮތަށްެދެެޓޯކަންެނަންބަރެއްެ

 އޮފިޝަލަކުެހަމަޖެއްސުން.ެ

ެޤާނޫނ14ު) ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެރިޔާސީެ( ެބާއްވަންޖެހޭ ެދިވެހިރާއްޖޭގައި ެދަށުން އަސާސީގެ

ެ ެއިލެކްޝަންސް ެގުޅިގެން ެހަމަޖެއްސުމުގައިެއިންތިޚާބާ ެއިންތިޒާމުތައް ެހަމަޖައްސަންޖެހޭ ކޮމިޝަނުން

ެލާޒިމުެެއިލެކްޝަންސްެ ެޢަމަލުކުރުން ެވާކޮމިޝަނުން ެމި ެގައިޑުލައިންތަކާެޤަގޮތަށް ެދީފައިވާ ޟިއްޔާގައި

ެގުޅިގެންެ ެފަރާތްތަކާ ެއެހެނިހެން ެނުވަތަ ެމުއައްސަސާތަކާއި ެއެހެނިހެން ެދައުލަތުގެ ެގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ

ެފެށިގެންެހަ ެވަގުތުން ެކުރާ ެޙުކުމް ެޤަޟިއްޔާގައި ެމި ެހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ެކަންތައްތައް މަޖައްސަންޖެހޭ

ެ ެގޮތްތަކެއ72ެެްގިނަވެގެން ެމަޝްވަރާކޮށްގެން ެފަރާތްތަކާއެކު ެކަމާބެހޭ ެތެރޭގައި ގަޑިއިރުގެ

ނޑައެޅިގެންދާކަންެކަށަވަރުކޮށްދޭެއިންތިޒާމްތައްެހަމަޖެއްސުން.ެ ެކަ

ެވޯޓ15ެު) ެރަޖިސްޓަ( ެއެނގުމަކާެލުމަށްޓަކައި ެއެފަރާތަށް ެނަން ެފަރާތެއްގެ ރީކޮށްފައިވާ

ެކުޑަކުރުމަށްޓަކައި، ެފުރުޞަތު ެބަދަލުކޮށްލުމުގެ ެޚިލާފަށް ެޤަވާޢިދާއި ެދާއިރާއަކަށް ެއެހެން ެެެެެެނުލައި،

ެއަ-ރީ ެއެހެންރަޖިސްޓަރީކުރަން ެެދި ެއެދޭ ެއެކަމަށް ެފޯމުގައި ެހުށަހަޅާ ެމެދުވެރިކޮށް ެފޯމުެފަރާތެއް ފަރާތާއި،

ެކާޑުެ ެއައިޑެންޓިޓީ ެއެޑްރެހާއި، ެނަމާއި، ެހެކިންގެ ެދެ ެހެކިދޭ ެއެކަމަށް ެއިތުރުން ެފަރާތުގެ ހުށަހަޅާ

ެޤަބޫލުކޮށް ެކޮމިޝަނުން ެއިލެކްޝަންސް ެފޯމެއް ެއެއްވެސް ެހިމެނިފައިނުވާ ެ،ނަންބަރާއި،ެފިންގަރެޕްރިންޓް

ެނުގެން ެޢަމަލުކުރަމުން ެމައްޗަށް ެކަށަވަރުކުރުެއެ ެރީެދާކަން ެފަރާތްތަކާއި-މަށްޓަކައި ެރަޖިސްޓަރެކުރެވޭ އެެ،
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ެރަޖިސްޓަ ެއަލުން ެދާއިރާފަރާތްތައް ެކުރެވޭ ެނަންބަރުެެރީ ެކާޑު ެއައިޑީ ެއެޑްރެހާއި، ެނަމާއި، އާއި،

ެއެނގޭގޮތަށްެތައްޔާރުކޮށްފައިވާެލިސްޓެއްެޢާންމުކޮށްެއެނގޭގޮތަށްެއިޢުލާންކުރުން.

ެއެކްސެސްެއާއި،ެޑޭޓާބޭސްގެެސަރވަރެ(ެއިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަނ16ު) އަށްެޤަވާޢިދުން

ެރާއްޖެެލިބެން ެއިސްވެެެނުޖެހޭ ެހުރިކަން ެލިބޭގޮތަށް ެއެކްސެސް ެފަރާތްތަކަކަށް ެގިނަ ެބޭރުގެ ެރާއްޖެއިން އާއި

ެއޮންނާތީ، ެއެނގެން ެރިޕޯޓުން ެއެކްސްޕާޓް ެސަރވަރެޙަވާލާދެވުނު ެކޮމިޝަނުގެ އާއިެެއިލެކްޝަންސް

ންޓަރެފޯރެކުރެވޭެނިޒާމަކަށްެހެދުމަށްޓަކައި،ެނޭޝަނަލްެސެކީެއިތުބާރުމުޅިެއައިޓީެނިޒާމަެބޭސްެއާއިޑޭޓާ

ެޓެކްނޮލޮ ެފަރާތްެއާއިެޖީެއިންފޮރމޭޝަން ެއެހެނިހެން ެކަމާބެހޭ ެތަޖުދައުލަތުގެ ކާރުންގެެރިބާތަކުގެ

ެކޮށްެރަނގަޅުކުރުން.ޙުމަތިންެއިޞްލާގޮތުގެެއެއްގޮތްވާެއިޕްރޮފެޝަނަލްެއޮޕީނިއަންެއާެ

ެ

ެ

 

ެ
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7ެެެމައްސަލައަކީ މިެ ެރ2013ެިސެޕްޓެންބަރު ެބޭއްވުނު ެދުވަހު ެއިންތިޚާބުެވަނަ ޔާސީ

ެދިވެހިރާއްޖޭގ2013ެެެ ެކޮށްފައިވަނީ ެކޮމިޝަނުން ެއިލެކްޝަންސް ެކަންކަން ެވޯޓުލުމުގެ ެބުރުގެ ެފުރަތަމަ ގެ

ެކޯޓުގެެ ެސުޕްރީމް ެޤާނުނުތަކާއި ެއިންތިޚާބާބެހޭ ެމާއްދާތަކާއި، ެކަމާބެހޭ ެޤާނުނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ނޑައަޅައިފSC-C/39ެަ/2013ނަންބަރުެ އިވާގޮތަށްެނޫންކަމަށާއި،ެރިޔާސީެއިންތިޚާބުގައިެޤަޟިއްޔާގައިެކަ

ނޑައަޅައިެދިނުމަށާއި،ެ ވޯޓުލީެމީހުންގެލިސްޓުެލިބުމަކީެކޮންމެެރިޔާސީެކެންޑިޑޭޓެއްގެެޙައްޤެއްެކަމުގައިެކަ

ެލިސްޓަކީެ ެމީހުންގެ ެލިބިފައިވާ ެޙައްޤު ެވޯޓުލުމުގެ ެކުރެވުނު ެބޭނުން ެބުރުގައި ެފުރަތަމަ ެއިންތިޚާބުގެ ރިޔާސީ

ެކަމާބެ ެނަންބަރު ެކޯޓުގެ ެސުޕްރީމް ެއޮނިގަނޑާއި ެޤާނޫނީ ޤަޟިއްޔާގައSC-C/39ެެި/2013ހޭ

ެނުވާތީ ެލިސްޓަކަށް ެއެކުލަވާލެފައިވާ ެނޫންކަމަށްެެ،ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ެލިސްޓެއް ެޞައްޙަ އެލިސްޓަކީ

ެދިނުމަށާއި ނޑައަޅައި ެރައްޔިތުންެ، ކަ ެޤާނޫނުއަސާސީން ެބުރަކީ ެފުރަތަމަ ެއިންތިޚާބުގެ ނަށްެރިޔާސީ

ެމާއްދާތަކާެ ެކަމާބެހޭ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެއަދި ެނިގުޅައިގަނެފައިވާ ެޙައްޤުތަކެއް ެއަސާސީ ލިބިދީފައިވާ

ެދުސްތޫރީެ ެދައުލަތުގެ ެއިންތިޚާބަކަށްވާތީއާއި ެބޭއްވިފައިވާ ެޚިލާފަށް ެޤާނޫނުތަކާ އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ

ެބަޔާންކުރެވިފައިވާ ނޑުގައި ެއިންެއޮނިގަ ެހިނގާފައިވާ ެއެއްގޮތަށް ެކަމަށްވާތީގޮތާ ެނޫން ރިޔާސީެ، ތިޚާބެއް

ެބެލިެ ެހުށަހެޅުމުން ެފަރާތުން ެޕާޓީގެ ެޖުމްހޫރީ ެއެދި ެދިނުން ެބާޠިލްކޮށް ެބުރު ެފުރަތަމަ އިންތިޚާބުގެ

ެމައްސަލައެކެވެ.

މިެމައްސަލާގައިެދަޢުވާކުރިެފަރާތުންނާއިެދަޢުވާލިބޭެފަރާތުންނާއިެމިެމައްސަލާގައިެެެެެ

ެދެއް ެފަރާތްތަކުން ެވަހަކަތަކަށާއިތަދައްޚުލުވި ެޖުމްހޫރިއްޔާގެެެ،ކި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެލިޔުންތަކަށާއި ހުށަހެޅުނު

)ރިޔާސީެއިންތިޚާބުގެެޤާނޫނު(ެއަށާއިެޤާނޫނުެނަންބަރ2008/12ެެުޤާނޫނުއަސާސީއަށާއިެޤާނޫނުެނަންބަރުެ

ެގަކުރެވެެއެވެ.ޤާނޫނު(ެއަށްެބަލާއިރުެއަންނަނިވިެކަންތައްތައްެފާހަެޢާންމު)އިންތިޚާބުތަކާބެހ8200/11ެެޭ
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ެކަމަކ1ީ) ެފުރަތަމަ )،ެ7ެެ ެރިޔާސ2013ެެީސެޕްޓެންބަރު ެބޭއްވުނު ެދުވަހު ވަނަ

ެއިންތިޚާބުެ 2013ެއިންތިޚާބުގެެފުރަތަމަެބުރުގެެކުރިންެއިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަނުންެގެޒެޓްކުރިެ"ރިޔާސީ

އްތަކެއްެހުރިކަމަށްެބުނެެގެެވޯޓުެލުމުގެެޙައްޤުެލިބިފައިވާެމީހުންގެެލިސްޓު"ެގައިެޤާނޫނާެޚިލާފުވާެކަންތަ

ެދަޢުވާކުރިެފަރާތްެކަމުގައިވާެޖުމްހޫރީެޕާޓީންެއަންނަނިވިެކަންތައްތައްެފާހަގަެކޮށްފައިވާކަމެވެ.

(1.1ެ )07ެެ ެއޮފ2013ެެްސެޕްޓެންބަރު ެޑިޕާޓްމަންޓް ެވާކަމަށް ެމަރުވެފައި ެކުރިން ގެ

ެ ެހިމަނާފައިވާ ެދަފްތަރުގައި ެރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ެމީހެއ669ެެްނޭޝަނަލް ެއިންތިޚާބު ެރިޔާސީ 2013ެގެނަން

 ެ ގެެވޯޓުލުމުގެެޙައްޤުެލިބިފައިވާެމީހުންގެެލިސްޓުގައިެހިމަނާފައިެވާކަމަށާއި،

(1.2ެ )07ެެ 2013ެެސެޕްޓެންބަރު 18ެެއަށް ެނުފުރޭ ެނަނ41ެެްއަހަރު ކުދިންގެ

ގ2013ެެެޚާބުެއަހަރުެފުރުނުެމީހުންގެެގޮތުގައިެރިޔާސީެއިންތ18ެިއެކުދިންގެެއުފަންެތާރީޚްެބަދަލުކޮށްެ

 ވޯޓުލުމުގެެޙައްޤުެލިބިފައިވާެމީހުންގެެލިސްޓުގައިެހިމަނާފައިެވާކަމަށާއި،

(1.3ެ ެއިންތިޚާބު ެރިޔާސީ ެމީހުންގ2013ެެެ( ެލިބިފައިވާ ެޙައްޤު ެލުމުގެ ެވޯޓު ގެ

ެ ެތަކުރާރުވެފައިވ102ެެާލިސްޓުގައި ެސަބަބުން( ެއޮތުމުގެ ެކާޑް ެއައި.ޑީ ެޑަބަލް ެ)އެކެއްގެ ެނަން މީހެއްގެ

 ށާއި،ެކަމަ

ޝަނަލްެރެޖިސްޓްރޭޝަންގެެރަޖިސްޓަރީގައިެހިމެނިފައިެނުވާެޑިޕާޓްމަންޓްެއޮފްެނޭެ(1.4ެ)

1818ެެ ެބޭނުންކޮށްގެން ެކާޑް 1818ެެއައި.ޑީ ެއިންތިޚާބު ެރިޔާސީ ެޙައްޤ2013ެެުމީހުން ެލުމުގެ ެވޯޓު ގެ

 ހިމަނާފައިެވާކަމަށާއި،ލިބިފައިވާެމީހުންގެެލިސްޓުގައިެވޯޓުލުމުގެެޝަރުޠުެފުރިހަމަވާެމީހުންގެެގޮތުގައިެ

ެޚާއްެ)1.5( ެމުނިސިޕަލްޓިގެ ެރަޖިސްޓަމާލޭ ެދާއިމީ ެދަފްތަރުގައި ެގޮތުގަޞަ އިެރީ

ެ)ރަޖިސްޓަ ެބަޔަކު ެގިނަ ެކުރެވިފައިވާ ެއެގޭގޭގ1187ެެެރީ ެގޭގޭގައި ެދިރިއުޅޭ ެމީހުން ެމާލޭގައި މީހަކު(

ެ ެއިންތިޚާބު ެރިޔާސީ ެކުރުމަށްފަހު ެރަޖިސްޓަރީ ެނޭނގި ެޙައްޤ2013ެެުވެރިފަރާތްތަކަށް ެވޯޓުލުމުގެ ގެ
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ެބާރެއްެ ެލިބިފައިވާ ެކޮމިޝަނަށް ެއިލެކްޝަންސް ެއެއީ ެވާއިރު ެހިމަނާފައި ެލިސްޓުގައި ެމީހުންގެ ލިބިފައިވާ

 ެ،ނޫންކަމަށާއި

)1.6(ެެ ެއިންތިޚާބު ެލިސްޓ2013ެެުރިޔާސީ ެމީހުންގެ ެލިބިފައިވާ ެޙައްޤު ެވޯޓުލުމުގެ ގެ

ެވޯޓު ެބޭރުގައި ެ)ރާއްޖެއިން ެވާއިރު ެދިވެހިންގެެއެކުވާލާފައި ެފިޔަވައި( ެދިވެހިން ެކުރި ެރަޖިސްޓަރީ ލުމަށް

ެކޮށްފައިެ ެތަރުތީބު ެލިސްޓު ެދެނެގަނެ ެކޮބައިކަން ެމީހުންނަކީ ެދިރިއުޅޭ ެބޭރުގައި ެރާއްޖޭއިން ތެރެއިން

 ނުވާކަމަށެވެ.

ެދިޔައިރުެެ)1.7( ެވޯޓުލާން ެއެތައްބަޔަކު ެލިބިފައިވާ ެޙައްޤު ެވޯޓުލުމުގެ މީގެއިތުރުން

ެނަން ެކަމުގައިވިއަސްެެލިސްޓުގައި ެލިބުނު ެމީހުންނަށް ެބައެއް ެފުރުޞަތު ެވޯޓުލުމުގެ ެސަބަބުން ނެތުމުގެ

 ބައެއްެމީހުންނަށްެވޯޓުލުމުގެެފުރުޞަތުެލިބިގެންެގޮސްފައިެނުވާކަމަށާއި،

ެއެމީހުންގެެނަމުގައިެވޯޓުލާފައިވާެކަމަށާއިެެ)1.8( ެދިޔައިރު ެމީހުންެވޯޓުލާން ެބައެއް އަދި

ެމީހު ެމެދުވެރިވި ެދިންކަމަށާއިއެގޮތް ެއަލުން ެފުރުޞަތު ެވޯޓުލުމުގެ ެމިޙާލަތުގައިެެ،ންނަށް އެހެންނަމަވެސް

 އެކެއްގެެނަމުގައިެދެވޯޓުލެވޭކަމަށާއި،

ވަނަެދުވަހުެބޭއްވުނުެރިޔާސީެއިންތިޚާބުގައ2013ެެިސެޕްޓެންބަރ07ެެުއަދިެެެ)1.9(ެ

ެސަބަބުންެ ެއޭގެ ެނުވާތީ ެކަރުދާހަކަށް ެވަރުގަދަ ެފީޗަރސް ެސެކިއުރިޓީ ެވޯޓުކަރުދާހަކީ ބޭނުންކުރެވުނު

ޖާއަށްެއިންތިޚާބުގެެނަތީެެއެއީެމުޅިެ،ވޯޓުކަރުދާސްެނަކަލުެކުރުމުގެެފުރުޞަތުެލިބިގެންެގޮސްފައިެވާކަމަށާއި

ެކުރާނެެކަމެއްެކަމަށާއި،އަސަރު

)1.10(ެެ ެސަބަބުން ެކަންކަމުގެ 07ެެމަތީގައިވާ ެދުވަހ2013ެެުސެޕްޓެންބަރު ވަނަ

މީހުންނަށްެވޯޓުލުމުގެެފުރުޞަތ2630ެެުބޭއްވުނުެރިޔާސީެއިންތިޚާބުގައިެވޯޓުދިނުމުގެެޙައްޤުެލިބިފައިނުވާެ

 ބުނެފައިެއޮންނަކަމެއެވެ.ލިބިގެއްެދިޔަކަމަށްެޖުމްހޫރީެޕާޓީންެދެކޭކަމަށްެ
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ެކަމަކީެ(2) ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކުެެޖުމްހޫރީެ،ދެވަނަ ެވަނީ ެދަޢުވާކޮށްފައި ެމި ޕާޓީން

ެއެއްގޮތުގައިެ ެމައްސަލަ ެދުސްތޫރީ ެބުނެ ެކަމަށް ެއުފެދިގެން ެޚިލާފު ެކަމަކާމެދު ެދިމާވާ ެކުރުމުގައި އިންތިޚާބް

ވަނ170ެެަވިއަސްެމިެދަޢުވާއަކީެޤާނޫނުއަސާސީގެެވަނަެމާއްދާގެެދަށުންެކަމަށ113ެެްޤާނޫނުއަސާސީގެެ

އްކަންެމާއްދާގެެ)ށ(ެގައިެބުނެފައިވާެވޯޓުެދިނުމުގެެޙައްޤުެލިބިފައިވާެމީހުންގެެރަޖިސްޓަރީއާެގުޅޭެދަޢުވާއެ

ެފާހަގަ ެޞީޣާގައި ެމިދަޢުވާގެ ެކަންތައްތަކަށާއި، ެކަންކަމަށްެެކޮށްފައިވާ ެއަންނަނިވި ެއެދިފައިވާ ދަޢުވާގައި

ެއެނގެންެއޮންނަކަމެއެވެ.ެއެގޮތުން:ެބަލާއިރު

)2.1(ެ07ެެ ެވޯޓުލ2013ެެީސެޕްޓެންބަރު ެއިންތިޚާބުގައި ެރިޔާސީ ެބޭއްވުނު ެދުވަހު ވަނަ

ނޑައަޅައިެ ެކަ ެކަމުގައި ެމަޢުލޫމާތެއް ެލިބިގެންވާ ެޙައްޤު ެލިބުމުގެ ެކެންޑިޑޭޓަކަށްމެ ެލިސްޓަކީެކޮންމެ މިހުންގެ

 ،ދިނުމަށާއި

)2.2(ެެ ެއިންތިޚާބު ެލިސްޓަކ2013ެެީރިޔާސީ ެމީހުންގެ ެލިބިފައިވާ ެޙައްޤު ެވޯޓުލުމުގެ ގެ

ެ ެނަންބަރު ެކޯޓުގެ ެސުޕްރީމް ެޤާނޫނުތަކާއި ެކަމާބެހޭ ޤަޟިއްޔާގައSC-C/39ެެި/2013ޤާނޫނުއަސާސީއާއި

ެނޫންކަމުގައިެ ެލިސްޓެއް ެޞައްޙަ ެލިސްޓަކީ ެއެ ެނުވާތީ ެލިސްޓަކަށް ެއެކުލަވާލެވިފައިވާ ބުނެފައިވާގޮތަށް

ނޑައަޅައިެދިނުމަށާއި  ،ކަ

)2.3(ެ07ެެ ެބާޠިލ2013ެެުސެޕްޓެންބަރު ެއިންތިޚާބަކީ ެރިޔާސީ ެބޭއްވުނު ެދުވަހު ވަނަ

ނޑައަޅައިެދިނުމަށާއި ެ،ވޯޓެއްކަމުގައިެކަ

ެކަންތައްތައްެެ)2.4( ެކުރި ެފާހަގަ ެޕާޓީން( ެ)ޖުމްހޫރީ ެފަރާތުން ެދަޢުވާކުރި ެދަޢުވާގައި މި

ެ ެނަންބަރު ެކޯޓުގެ ެސުޕްރީމް ެޤާނޫނުތަކާއި ެކަމާބޭހޭ ެޤާނޫނުއަސާސީއާއި SC-C/39ެ/2013ރަނގަޅުކޮށް

ގެެއަމުރެއްެޤަޟިއްޔާގައިެބަޔާންކޮށްފައިވާެއުޞޫލުތަކާެއެއްގޮތަށްެނޫނީެއިންތިޚާބެއްެކުރިއަށްެނުގެންދިއުމު

ެއިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަނުގެެމައްޗަށްެނެރެދިނުމަށްެއެދިފައިވާކަމެވެ.
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ެކަމަކީެ(3) ެކަމާގުޅޭެެ،ތިންވަނަ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެޖުމުހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ެ ެނަންބަރު ެޤާނޫނު ެނަންބަރ2008/12ެެުމާއްދާތަކަށާއި ެޤާނޫނު ެއަށާއި ެޤާނޫނު( ެއިންތިޚާބުގެ )ރިޔާސީ

ެޤާނޫނު(ެއަށްެބަލާއިރުެއަންނަނިވިެކަންކަންެފާހަގަެކުރެވޭކަމެވެ.ެޢާންމުތިޚާބުތަކާބެހޭެ)އިނ8200/11ެެް

ެއިންތިޚާބުތަކާއި،ެެ(3.1)ެެ ެބާއްވާ ެދަށުން ެބެލުމުގެ ެކޮމިޝަނުގެ އިލެކްޝަންސް

ެ ެހޯދުމުގެ ެޚިޔާލު ެނަގައިެެޢާންމުރައްޔިތުންގެ ެވޯޓެއް ެކޮންމެ ެވޯޓުކަމަށާއި، ެސިއްރު ެނަގާނީ ވޯޓުތަކުގައި

ނިމުމާއެކު،ެވޯޓުލާެކޮންމެެމަރުކަޒެއްގައިމެ،ެއިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަނުންެއެެމަރުކަޒެއްެޙަވާލުެކޮށްފައިވާެ

ެހާޟިރުގައިެ ެއެބައެއްގެ ެމީހުންތިބިނަމަ، ނޑައަޅާ ެކަ ެކެންޑިޑޭޓުން ެނުވަތަ ެކެންޑިޑޭޓުން ެކުރިމަތިލީ މީހަކު،

ެހުއް ެޤާނޫނު ެބެލުމަށް ެކަންތައްތައް ެގުނުމުގެ ެވޯޓެއް ެއެ ެއެެއަދި ެހާޟިރުގައި ެބައެއްގެ ެއެނޫންވެސް ދަކުރާ

މަރުކަޒެއްގެެވޯޓުގުނައި،ެކޮންމެެކެންޑިޑޭޓަކަށްެއެެމަރުކަޒަކުންެލިބުނުެވޯޓުގެެޢަދަދުެނުވަތަެރައްޔިތުންގެެ

ވޯޓަށްެހުށަހެޅިފައިވާެެސުވާލަށްެެލިބިފައިވާެވޯޓުގެެޢަދަދުެލިޔެެބަލަހައްޓައި،ެއެެެޢާންމުޚިޔާލުެހޯދުމުގެެ

ެމަރުކަޒެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެވާނެކަމަށް ެއިޢުލާނުކުރަން ެއެމަރުކަޒެއްގައި ެނަތީޖާ ެވޯޓުގެ ެނެގުނު 171ެއްގައި

ެވަނަެމާއްދާގެެ)ހ(ެއަދިެ)ށ(ެގައިެބަޔާންކޮށްފައިެއޮންނަެކަމެއެވެ.

މުެވޯޓަކާެންެންގެެޚިޔާލުެހޯދުމުގެެކޮންމެެޢާކޮންމެެއިންތިޚާބަކާެނުވަތަެރައްޔިތުެ(3.2)ެެ

ެއިލެކް ެނުވަތަެގުޅޭގޮތުން ެނަތީޖާއަކާމެދު، ެއިންތިޚާބެއްގެ ެނުވަތަ ެނިންމުމަކާމެދު، ެކޮމިޝަނުގެ ޝަންސް

ފައިވާކަމަށްެއެފަރާތަކުންެޤަބޫލުކުރާެކަމަކާމެދުެނޫނާއިެޤަވާޢިދާެޚިލާފަށްެހިނގާެއިންތިޚާބާބެހޭެކަމެއްގައިެޤާެ

ެއެ ެއެދި ެދިނުމަށް ެނިންމައި ެގޮތެއް ެމެދު ެޝަކުވާއަކާ ެއެ ެއޮތްނަމަ ެހައިކޯޓަށްެޝަކުވާއެއް ފަރާތަކުން

ެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެކަމަށާއި، ެކޮށްފައިވާފަދ172ެެަހުށަހެޅިދާނެ ެބަޔާން ެގައި ެ)ހ( ެމާއްދާގެ ވަނަ

ެއޮންނަންވާނެކަމަށްެ ެކަނޑައަޅައިފައި ެޤާނޫނުގައި ެއިންތިޚާބާބެހޭ ެގޮތް ެޢަމަލުކުރާނޭ ޝަކުވާތަކާމެދު

ެޔާންކޮށްފައިެއޮންނަެކަމެވެ.ވަނަެމާއްދާގެެ)ހ(ެއަދިެ)ށ(ެގައިެބ172ެާޤާނޫނުއަސާސީގެެ
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ެކަމަކީެ(4) ެެ،ހަތަރުވަނަ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެފަދައިން ެބަޔާންކުރެވުނު ވަނ172ެެައިސްވެ

ެޤާނޫނުގައިެ ެއިންތިޚާބާބެހޭ ެގޮތް ެޢަމަލުކުރާނޭ ެޝަކުވާތަކާމެދު ެކޮށްފައިވާފަދަ ެބަޔާން ެގައި ެ)ހ( މާއްދާގެ

ެ ެބަޔާންކޮށްފައި ެއޮންނަންވާނެކަމަށް ނޑައަޅާއިފައި ެވަނީެކަ ެބަޔާންކޮށްފައި ެމިކަން ެބަލާއިރު ެއޮތުމަށް އޮންނަ

ެ ެެޢާންމުއިންތިޚާބުތަކާބެހޭ 62ެެޤާނޫނުގެ ެޤާނޫނުގެ ެއެ ެފެށިގެން ެމާއްދާއިން ެމާއްދާގ65ެެެވަނަ ވަނަ

ެނިޔަލަށްކަންެއެނގެންެއޮންނަެކަމާއި،

ެޤާެ(4.1) ެޚާއްޞަ ެއިންތިޚާބަކާބެހޭ ެއެ ެނުވަތަ ެޤާނޫނާ ެޢާންމު ެބެހޭ ނޫނާެއިންތިޚާބުތަކާ

ެފަރާތަކުންެ ެއެއްވެސް ެކަމެއް ެއެއްވެސް ެޚިލާފަށް ެޤަވާޢިދުތަކާ ެހަދާ ެދަށުން ެޤާނޫނުތަކުގެ ެއެ ނުވަތަ

ެއިންތިޚާބާެގުޅިގެންެޤާނޫނުގެެ ެކޮމިޝަނަށ62ެެްކޮށްފިނަމަ،ެނުވަތަ ެއިލެކްޝަންސް ެމާއްދާގެެދަށުން ވަނަ

އިންތިޚާބުގެެނަތީޖާއާމެދުެހޭނަމަ،ެނުވަތަެހުށަހެޅިެޝަކުވާއަކާެގުޅިގެންެނިންމިެނިންމުމަކާމެދުެހިތްހަމަނުޖެ

ެ ެމައްސަލައަކާމެދު ެއެ ެދިވެހިރާއްޖޭގެެހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ، ެއެފަރާތަކުން ެއެދި ެނިންމައިދިނުމަށް ގޮތެއް

ެ ެޤާނޫނުގެ ެޢާންމު ެއިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ެހުށަހެޅިދާނެކަމަށް ެގައ64ެެިހައިކޯޓަށް ެ)ހ( ެމާއްދާގެ ވަނަ

 ބަޔާންކޮށްފައިެވާކަމެއެވެ.ެ

ެގުޅިގެންެެ(4.2) ެކަމަކާ ެއެއްވެސް ެގުޅޭ ެއިންތިޚާބަކާ ެއެ ެދާއިރު ެހިނގަމުން ެއިންތިޚާބެއް

ެކޮންމެެމީހަކަށާއި،ެއިންތިޚާބުގައިެ ެލިބިފައިވާ ެވޯޓުލުމުގެެޙައްޤު ެހުށަހެޅުމުގެެޙައްޤުެއިންތިޚާބުގައި ޝަކުވާ

ެހުއްދަދީފައިވާެ ެކޮމިޝަނުން ެއިލެކްޝަންސް ެޕާޓީތަކަށާއި، ެސިޔާސީ ެކެންޑިޑޭޓަކަށާއި، ެކޮންމެ ވާދަކުރާ

ެކަންކަން ެއިންތިޚާބާބެހޭ ެއޮބްޒާވަރުންނަށާއި، ެމީހުންނަށް،ެެއިންތިޚާބުގެ ެތިބޭ ެބަލަހައްޓަން ހިންގައި

 ވަނަެމާއްދާގައިެބަޔާންކޮށްފައިެވާކަމާއި،63ެޤާނޫނުގެެެޢާންމުލިބިގެންވާކަންެއިންތިޚާބުތަކާބެހޭެ

ވަނަެމާއްދާގެެ)ހ(ެއަދިެ)ށ(ެގެެދަށުނ64ެެްޤާނޫނުގެެެޢާންމުއިންތިޚާބުތަކާބޭހޭެެ(4.3)

ެހުށަހަޅާނަމަ،ެހުށަހަ ެމައްސަލަ ެއިންތިޚާބެއްގެެހައިކޯޓަށް ެއެ ެސަބަބާއި،ެތަފްޞީލާއި،ެހެއްކާއެކު ޅަންޖެހޭނީ
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ެ ެގިނަވެގެން ެއިޢުލާންކުރާތާ ެނަތީޖާ 14ެެރަސްމީ ެޤާނޫނުގެ ެކަމަށް ެތެރޭގައި ެމާއްދާގ64ެެެދުވަހުގެ ވަނަ

 )ނ(ެގައިެބަޔާންކޮށްފައިެވާކަމާއި،

ެއިޢުލާ(4.4ެ) ެނަތީޖާ ެރަސްމީ ެއިންތިޚާބެއްގެ ެގޮތުގެމަތިން ެވަނިކޮށްެޤާނޫނުގައިވާ ކޮށްފައި

ެ ެ)64ެޤާނޫނޫގެ ެމައްސަލައަކީ ެހުށަހަޅާ ެޝަރީޢަތަށް ެގޮތުގެމަތިން ެބުނެފައިވާ ެމާއްދާގައި (1ެވަނަ

ވަކިެެ،(ެއިންތިޚާބީެޙައްޤެއްގެެފައިދ2ާއިންތިޚާބެއްގެެތެރޭގައިެއެކަށީގެންނުވާެނުފޫޒެއްެފޯރުވުންެނުވަތަެ)

ެލެންބުމަށްޓަކައި ެބަޔަކަށް ެވަކި ެނުވަތަ ެ)ެމީހަކަށް ެނުވަތަ 3ެރިޝްވަތުދިނުން ެއިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ެޢާންމުެ(

ެނުވަތަެ ެޤާނޫނާ ެޚާއްޞަ ެބެހޭ ެއެއިންތިޚާބަކާ ެނުވަތަ ެޤަވާޢިދާ ެހަދާ ެދަށުން ެޤާނޫނުގެ ެއެ ެނުވަތަ ޤާނޫނާ

ެސަރަޙައްދެއްގެެ ެވޯޓުލާ ެސަބަބުން ެކަމެއްގެ ެޢަމަލުކުރުންފަދަ ެޚިލާފަށް ެޤަވާޢިދާ ެހަދާ ެދަށުން އެޤާނޫނުގެ

ެއެކަމުގެެއިންތިޚާބުެ ެއަދި ެސާބިތުވެ ެޝަރީޢަތަށް ެފޯރާފައިވާކަމަށް ެއަސަރެއް ެއެކަށީގެންނުވާ ެނަތީޖާއަށް ގެ

ެ ނޑައަޅައިފިނަމަ، ެކަ ެޝަރީޢަތުން ެއަތުވެދާނެކަމަށް ެބަދަލު ެނަތީޖާއަށް ެއިންތިޚާބުގެ އެެސަބަބުން

ެއިންތިޚާބު ެބާޠިލުކޮށް،ެއަލުން ެއިންތިޚާބު ެޤާެެސަރަޙައްދެއްގެ ެބާއްވަންވާނެކަމަށް ެމާއްދާގ65ެެެނޫނުގެ ވަނަ

ެ)ހ(ެގައިެބަޔާންކޮށްފައިެވާކަމެވެ.

ެކަމަކީެ(5) ެެ،ފަސްވަނަ ެހޯދުމުގެ ެޚިޔާލު ެރައްޔިތުންގެ ވޯޓުެެޢާންމުެއިންތިޚާބުތަކާއި

ެކުރުމާއި ެހިންގުމާއިެ،ނެގުމަށްެކުރަންޖެހޭެކަންތައްތައް ެކަންތައްތައް އެެކަންތައްތަކަށްެެ،ބެލެހެއްޓުމާއިެ،އެ

ެެ،މަގުފަހިކުރުމާއި ެހޯދުމުގެ ެޚިޔާލު ެރައްޔިތުންގެ ެއިންތިޚާބުތަކާއި ެކަންތައްތައްެެޢާންމުއަދި ވޯޓުތަކުގެ

ެކަމާއެކު ެއިންޞާފުވެރި އަދިެެ،ތަޅާފޮޅުމެއްެނުރަނގަޅުެނުފޫޒެއްެ،ބިރުދެއްކުމެއްެ،ބިރުވެރިކަމެއްެ،ހިނގަނީ

ެރަ ެމިނިވަންކަމާއެކު ެނެތި ެގޮތަށްކަންެކޮރަޕްޝަނެއް ެއަދާކުރެވޭ ެފުރިހަމައަށް ެޙައްޤު ެވޯޓުލުމުގެ އްޔިތުންނަށް

ެހިމެނޭެ ެތެރޭގައި ެމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ެބާރުތަކާއި ެކޮމިޝަންގެ ެއިލެކްޝަންސް ެކުރުމަކީ ކަށަވަރު

ެޚިޔާލުެ ެރައްޔިތުންގެ ެއިންތިޚާބުތަކާއި ެތެރޭގައި ެމުއްދަތުގެ ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެޤާނޫނުގައި ެކަންތައްތައްކަމާއި

ެ ެއިލެކްޝަންސްެެޢާންމުހޯދުމުގެ ެކުރުމަކީވެސް ެއިޢުލާން ެނަތީޖާ ެވޯޓުތަކުގެ ެއެ ެނެގުމާއި ވޯޓުތައް
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ެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމުގައި ވަނ170ެެަކޮމިޝަންގެ

ެޤާެ ެފާސްކުރާ ެމަޖިލީހުން ެރައްޔިތުންގެ ެ ެކަންތައްތައް ެކަނޑައެޅިފައިވާ ެތަންޒީމްކޮށް،ެމާއްދާގައި ނޫނަކުން

ެ ެނަންބަރު ެޤާނޫނު ެތެރެއިން ެޤާނޫނުތަކުގެ ެހެދިފައިވާ ެގޮތުން ެކުރުމުގެ 8200/11ެތަންފީޒު

ެ ެމާއްދާތަކުގައިެެޢާންމުެ)އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ެއެ ެމާއްދާތަކާއި ެއަންނަނިވި ެބަލާއިރު ެއަށް ޤާނޫނު(

ނޑައެޅި ެފައިވާެއުޞޫލުތައްެފާހަގަެކުރެވޭކަމެވެ.ެއެގޮތުން:ކަ

(5.1)ެެ ެޤާނޫނުގެ ެޢާންމު ެއިންތިޚާބުތައ4ެެްއިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ެވަނީ ެމާއްދާގައި ވަނަ

ެބާއްވައިެއިންތިޚާބުތަކާބެހޭެހުރިހާކަމެއްެހިންގައިެބަލަހައްޓާނީެއިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަނުންެކަމާއި،

ެއެނގޭނެފަދަެެ(5.2) ެމީހުން ެލިބިފައިވާ ެޙައްޤު ެވޯޓުދިނުމުގެ އިންތިޚާބުތަކުގައި

ެރަޖިސްޓަ ެޤާނޫނުގެ ެއެ ެކަމަށް ެބަލަހައްޓަންވާނެ ެތައްޔާރުކޮށް ެކޮމިޝަނުން ެއިލެކްޝަންސް ވަނ2ެެަރީއެއް

 މާއްދާގެެ)ހ(ެގައިެބަޔާންކޮށްެފައިވާކަމާއި،

(5.3ެ )ެ ެމަދުވެގެން ެބޭއްވުމުގެ ެޙައްޤ45ެެުއިންތިޚާބެއް ެވޯޓުދިނުމުގެ ެކުރިން ދުވަހުގެ

ެރަޖިސްޓަރީ ެމީހުންގެ ެމަެ،ލިބިފައިވާ ެޙައްޤުެއެންމެފަހުގެ ެވޯޓުދިނުމުގެ ެފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، ޢުލޫމާތާއެކު

ެނަމާއި ެމީހުންގެ ެރަޖިސްޓަރީގައިވާ ެމީހުންގެ ެއެޑްރެސްެ،ޖިންސާއިެ،ލިބިފައިވާ ެގޮތަށްެެ،ދާއިމީ އެނގޭނެ

ެޝާއިޢު ެގެޒެޓުގައި ެސަރުކާރުގެ ެކޮމިޝަނުން ެޙައްޤުެކުރަންެއިލެކްޝަންސް ެވޯޓުދިނުމުގެ ވާނެކަމަށާއި

ވޯޓުދިނުމުގެެޙައްޤުެލިބިގެންވާެެ،ހުންގެެރަޖިސްޓަރީެސަރުކާރުގެެގެޒެޓުގައިެޝާއިޢުކުރާެދުވަހުލިބިފައިވާެމީ

ެރަޖިސްޓަރީ ެެ،މީހުންގެ ެރަށެއްގައި ެކޮންމެ ެދިރިއުޅޭ ެއިލެކްޝަންސްެޢާންމުމީހުން ެފެންނަގޮތަށް ކޮށް

ެމީހުންގެެ ެހުރިހާ ެލިބިގެންވާ ެޙައްޤު ެވޯޓުދިނުމުގެ ެއިންތިޚާބެއްގައި ެބަހައްޓަންވާނެކަމާށާއި،ެއެ ކޮމިޝަނުން

ެއިންތިޒާމެއްެ ެބެލޭނެ ެފަރާތަކަށް ެކޮންމެ ެއެދޭ ެއެކަމަށް ެރަށެއްގައި ެކޮންމެ ެދިރިއުޅޭ ެމީހުން ރަޖިސްޓަރީ

ެހަ ެކޮމިޝަނުން ެމީހުންގެެއިލެކްޝަންސް ެލިބގެންވާ ެޙައްޤު ެވޯޓުދިނުމުގެ ެވާނެކަމަށާއި، މަޖައްސަން
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ކޮށްެއިޢުލާނުކުރަންެވާނެކަމަށްެއެެޢާންމުރަޖިސްޓަރީެބެހެއްޓިފައިވާެތަންތަންެއިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަނުންެ

 ވަނަެމާއްދާގެެ)ހ(ެ)ށ(ެއަދިެ)ނ(ެގައިެބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،9ެޤާނޫނުގެެ

ެޙައްެ(5.4) ެނުވަތަެވޯޓުދިނުމުގެ ެހިމެނިފައިވާ ެރަޖިސްޓަރީގައި ެމީހުންގެ ެލިބިފައިވާ ޤު

ހިމެނިފައިނުވާެމަޢުލޫމާތަކާެގުޅޭގޮތުންެނުވަތަެއެެރަޖިސްޓަރީެޞައްޙަކުރުމަށްޓަކައިެގެންނަންޖެހޭެބަދަލަކާެ

ެ ެއުމުރުން ެއިޚްތިޔާރު ެއުފުލުމުގެ ެޝަކުވާ ެގުޅޭގޮތުން ެއުނިއިތުރަކާ ެކޮންމ18ެެެނުވަތަ ެމަތީގެ ެއަހަރުން

ެޙައްޤުެ ެޝަކުވާއެއްވާނަމަ،ެވޯޓުދިނުމުގެ ެއެފަދަ ެލިބިގެންވާކަމަށާއި ެޕާޓީތަކަށް ެސިޔާސީ ދިވެހިރައްޔިތަކަށާއި

ެ ެގިނަވެގެން ެފެށިގެން ެދުވަހުން ެޝާއިޢުކުރާ ެގެޒެޓުގައި ެސަރުކާރުގެ ެރަޖިސްޓަރީ ެމީހުންގެ 10ެލިބިފައިވާ

ެހުށަ ެލިޔުމަކުންެއިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަނަށް ދުވަސްެހަމަވ10ެެާހަޅަންެވާނެކަމަށާއިެމިެދުވަހުގެެތެރޭގައި

ެ ެގިނަވެގެން ެފެށިގެން ެބަލައ5ެެިތާރީޚުން ެލިބޭެޝަކުވާތައް ެކޮމިޝަނަށް ެއިލެކްޝަންސް ެތެރޭގައި ދުވަހުގެ

ނޑައަޅަންެޖެހޭނެކަމަށާއިެކޮމިޝަނުންެމިގޮތަށްެނިންމާެނިންމުންެހަމަެމިެމުއްދަތުގެެތެރޭގައިެއެެ ގޮތެއްެކަ

ެފަ ެހުށަހެޅި ެއަންގަންޖެހޭނެކަމަށާއިޝަކުވާ ެސަބަބާއެކު ެމީހުންގެެެ،ރާތަކަށް ެލިބިފައިވާ ެޙައްޤު ވޯޓުދިނުމުގެ

ެގެޒެޓުގައިެ ެސަރުކާރުގެ ެބަދަލު ެގެނެވުނު ެރަޖިސްޓަރީއަށް ެގެނެވޭނަމަ ެބަދަލެއް ެއެއްވެސް ރަޖިސްޓަރީއަށް

ެވޯޓުލުމުެ ެހުންނަ ެބަހައްޓާފައި ެބެލޭނެގޮތަށް ެޢާންމުކޮށް ެއިތުރުން ެލިބިފައިވާެޝާއިޢުކުރުމުގެ ެޙައްޤު ގެ

ޤާނޫނުގެެެޢާންމުމީހުންގެެލިސްޓްތަކުގެެކޮޕީތަކަށްވެސްެއެެބަދަލުެގެންނަންޖެހޭނެެކަމަށްެއިންތިޚާބުތަކާބެހޭެ

ެވަނަެމާއްދާގެެ)ހ(ެ)ށ(ެ)ނ(ެއަދިެ)ބ(ެގައިެބަޔާންކޮށްފައިވާކަމެވެ.10ެ

ކުރެވުނުެވޯޓުލުމުގެެެރިޔާސީެއިންތިޚާބުގެެފުރަތަމަެބުރުގައިެބޭނުންެ،ހަވަނަެކަމަކީެ(6)

ޙައްޤުެލިބިފައިވާެމީހުންގެެލިސްޓަކީެޤާނޫނުއަސާސީެއާއިެކަމާބެހޭެޤާނޫނީެއޮނިގަނޑާއިެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެ

ެ ެލިސްޓެއSC-C/39ެެް/2013ނަންބަރު ެއެކުލަވާލެވިފައިވާ ެގޮތަށް ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤަޟިއްޔާގައި

ެޖުމްހޫރީޕާޓީ ެކުރުމަށް ެސާބިތު ެއެކަން ެބުނެ ެހުށަހެޅިކަމާއިނޫންކަމަށް ެލިސްޓެއް ެފަސް ނަމަވެސްެެ،ން

ެހޯދިގޮތުގެެ ެމަޢުލޫމާތު ެއެމީހުންނާބެހޭ ެނަންތަކާއި ެލިސްޓްތަކުގައިވާ ެއެ ެގޮތަކާއި ެއެކުލަވާލި އެލިސްޓުތައް
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(ެ ެއެލިސްޓުތަކަކީ ެނެތްކަމާއި ެލިސްޓެއްގައި ެއެއްވެސް ެއެއިން ެހަމަވ1ެާމަޞްދަރު ެޝަރުޠު ެވޯޓުލުމުގެ )

ެލިސްޓުގައި ެ)ެމީހުންގެ ެބުނާ ެލިސްޓެއްކަމަށް ެމީހުންގެ ެމަރުވެފައިވާ ެނަނ669ެެްހިމެނިފައިވާ މީހެއްގެ

ެލިސްޓަކާއި 2ެ)ެ،ހިމެނޭ( ެޢުމުރުން ެހިމެނިފައިވާ ެލިސްޓުގައި ެމީހުންގެ ެހަމަވާ ެޝަރުޠު ެވޯޓުލުމުގެ )18ެ

ހަމަވާެެ(ެވޯޓުލުމުގެެޝަރުޠ3ު)ެ،ނަމެއްެހިމެނޭ(ެލިސްޓަކާއ41ެިނުފުރޭެކުދިންގެެލިސްޓެއްކަމަށްެބުނާެ)

(ެ ެބުނާ ެހިމަނާފައިވާކަމަށް ެދެފަހަރަށް ެނަންތައް ެމީހުންގެ ެބައެއް ެހިމެނިފައިވާ ެލިސްޓުގައި 204ެމީހުންގެ

(ެޑިޕާޓްމަންޓްެއޮފްެނޭޝަނަލްެރެޖިސްޓުރޭޝަންގެެއައި.ޑީެކާޑ4ެް)ެ،މީހެއްގެެނަންނަެހިމެނޭ(ެލިސްޓަކާއި

(ެ ެމީހުންކަމަށް ެހިމެނިފައިނުވާ ެނަންހިމެނޭ(ެލިސްޓަކާއިމީހ1818ެެރަޖިސްޓަރީގައި (ެވޯޓުލުމުގ5ެެ)ެ،އްގެ

ެގޭގޭގެެ ެއެ ެނޭނގި ެވެރިފަރާތަށް ެގޭގޭގެ ެމީހުން ެބައެއް ެހިމެނިފައިވާ ެލިސްޓުގައި ެމީހުންގެ ޝަރުޠުހަމަވާ

(ެ ެބުނާ ެކަމަށް ެކޮށްފައިވާ ެރަޖިސްޓަރީ ެހިމެނޭ(ެލިސ1187ެްނަމުގައި ެނަން ެޖުމްެމީހެއްގެ ެފަސްެޓާއެކު ލަ

ޔާސީެވަނަެދުވަހުެބޭއްވުނުެ"ރ2013ެިސެޕްޓެންބަރ7ެެު، ންެހުށަހަޅާފައިެވާކަމާއިލިސްޓެއްެޖުމްހޫރީެޕާޓީެ

ެ 2013ެއިންތިޚާބު ެބުރުގައި ެފުރަތަމަ ެގެ ެކޯވޯޓުެ" ެސުޕްރީމް ެލިސްޓުތައް ެމީހުންގެ ެހުށަހަޅަންެލީ ޓަށް

އިލެކްޝަންސްެބުކްލެޓް(ެގޮތުގައ796ެެިޖުމްލަެ، ލީެމީހުންގެެލިސްޓުތައްެ)ފޮށިތައްެވަކިންެއެންގުމުންެވޯޓުެ

ެ ެހުށަހަޅާފައިވާ ެބުނެވުނ470ެެުކޮމިޝަނުން ެއިސްވެ ެހުށަހެޅި ެޕާޓީން ެޖުމްހޫރީ ެލިސްޓުތަކާއި ެފޮށީގެ ވޯޓު

މޯލްޑިވްސްެޕޮލިސްެސަރވިސްއާއިެޙަވާލުކޮށްގެންެއެެސަރވިސްގެެފޮރިންސިކްެސަރވިސްެެ،ފަސްެލިސްޓު

ޓަރެފޮރެންސިކްެއެނަލިސްޓުންެއަދިެޓެކްނިކަލްެޑައިރެކްޓަރޭޓްގެެޑޮކިޔުމަންޓްެއެގްޒަމިނަރުންނާއި،ެކޮމްޕިއު

ެހިމެނޭެޓީމަކުންެއަޅައިކިޔުމަށްފަހު ެރިޕޯޓަށްެެ،ސްޓާފުން ެކުރި ެޕޮލިސްެސަރވިސްއިންެތައްޔާރު މޯލްޑިވްސް

ެފާހަގަކޮށްފައިވާެ ެމެޗްކުރުމަށްފަހު ެލިސްޓުތައް ެހުށަހެޅި ެޕާޓީން ެޖުމްހޫރީ ެމަޢުލޫމާތަކީ ެއަންނަނިވި ބަލާއިރު

 ވެ.މަޢުލޫމާތެ

އަހަރުެނުފުރޭެކުދިންގ18ެެެ"ވޯޓުެލުމުގެެޝަރުޠުެހަމަވާެމީހުންގެެލިސްޓުގައިވާެެ(6.1)

ެހުށަހަޅާފައިވާެ ެޕާޓީއިން ެއޮފްެ، ކުދިންގެެލިސްޓ41ެެުލިސްޓު"ެކަމުގައިެބަޔާންކޮށްެޖުމްހޫރީ ޑިޕަރޓްމަންޓް



15 ގެ 11   ސަފްޙާ

 

 ދިވެހިރާއްޖެ | މާލެ | މަގުއޯކިޑް | ތީމުގެ | ސުޕްރީމް ކޯޓުދިވެހިރާއްޖޭގެ 

Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives 

 :Tel   3009990 960 +ފޯން:|   :Fax 3008554 960 +ފެކްސް:  |URL: www.supremecourt.gov.mv ވެބްސައިޓް: 

 

07ެނަމަކ32ެެީމީގެތެރެއިންެޑޭޓާބޭސްއާެއަޅައިކިޔުނުކަމަށާއިެެ(ޑީ.އެން.އާރުނޭޝަނަލްެރެޖިސްޓެރޭޝަންެ)

ކުދިންގ9ެެެއަހަރުެނުވާެކުދިންެކަމަށާއިެމިެލިސްޓުގައިެހިމެނ18ެެޭއަށްެޢުމުރުނ2013ެެްސެޕްޓެންބަރުެ

ލާފައިެކުއްޖަކުެވޯޓ12ެުކުދިންގެެތެރެއިނ32ެެްމަޢުލޫމާތުެކަށަވަރުެނުކުރެވުނުކަމަށާއި،ެކަށަވަރުެކުރެވުނުެ

(ެގެެވޯޓުލީެމީހުންގެެލިސްޓުތަކުންެފާހަގ2013ެަސެޕްޓެންބަރ7ެެު)2013ެޔާސީެއިންތިޚާބުެވާކަމަށްެރި

 ކުރެވުނުކަމަށާއި،ެ

ެލިސްޓު"ެެ(6.2) ެމީހުންގެ ެމަރުވެފައިވާ ެލިސްޓުގައިވާ ެމީހުންގެ ެޝަރުޠުހަމަވާ ވޯޓުލުމުގެ

ގ2013ެެެ"ރިޔާސީެއިންތިޚާބުެެ،މީހެއްގެެނަންެހިމެނޭެލިސްޓ669ެުކަމަށްބުނެެޖުމްހޫރީެޕާޓީންެހުށަހެޅިެ

ެއަޅައިކިޔުމުންެއޭގެތެރެއިންެ މީހެއްގެެމަޢުލޫމާތ637ެެުވޯޓުލުމުގެެޙައްޤުެލިބިފައިވާެމީހުންގެެލިސްޓު"ެއާ

ެ ެފެނިފައިވާކަމަށާއި، ެތެރެއިން 14ެެމީގެ ެވޯޓުލާފައިވާކަމަށް ެމީހަކު ެއިންތިޚާބު 2013ެެެެެެެެރިޔާސީ

ެވޯޓ2013ުެސެޕްޓެންބަރ7ެު) ެގެ ެމީ( ެލީ ެމި ެކަމަށާއި ެފާހަގަކުރެވުނު ެލިސްޓުން މީހުންގ14ެެެހުންގެ

މީހަކުެވޯޓުލާފައިެވަނީެއޭނާއަށްެދޫކޮށްފައިވާެއައި.ޑީެކާޑުނޫންެއެހެންެކާޑެއްެބޭނުންކޮށްގެނ2ެެްތެރެއިންެ

ެކަމުގައިެރިކޯޑުެކުރެވިފައިވާކަމަށާއިެ

ެމީެ(6.3) ެބައެއް ެލިސްޓުގައި ެމީހުންގެ ެހަމަވާ ެޝަރުޠު ެލުމުގެ ެދެެވޯޓު ެނަންތައް ހުންގެ

ެ ެހުށަހަޅާފައިވާ ެޕާޓީއިން ެބަޔާންކޮށް،ެޖުމްހޫރީ ެކަމަށް ެލިސްޓު ެހިމެނިފައިވާ ެނަނ204ެެްފަހަރަށް މީހުންގެ

ެ ެބެލިބެލުމުން ެލިސްޓު 174ެެހިމެނޭ ެއިންތިޚާބު ެ"ރިޔާސީ ެޙައްޤ2013ެެުއެންޓްރީއެއް ެލުމުގެ ެވޯޓު ގެ

ެކުރެވުނުކަމަ ެމެޗް ެއާ ެލިސްޓު" ެމީހުންގެ ެނޭޝަނަލްެލިބިފައިވާ ެއޮފް ެޑިޕާޓްމަންޓް ެތެރެއިން ެމީގެ ށާއި،

"ެ ެބެލެވިގެން ެވާކަމަށް ެތަކުރާރުވެފައި ެމަޢުލޫމާތު ެބައެއްގެ ެއެ ެގައި  / REPEATރެޖިސްޓްރޭޝަން

REPEAT.REPEATެ ެޖަހާފައިވާ ެގޮތުގައި ެއެޑްރެހުގެ ެދާއިމީ ެމިހެން ެމަޢުލޫމާތ22ެެު" މީހެއްގެ

ެ ެނަމަވެސް ެލިސްޓުގައިފެނުނުކަމަށާއި، ެވޯޓުލީކަމަށްެެމި ެފަހަރަށް ެދެ ެމީހަކު ެއިންތިޚާބުެެހިމެނޭ ރިޔާސީ

 ،(ެގެެވޯޓުލީެމީހުންގެެލިސްޓުންެފާހަގަކޮށްފައިެނުވާކަމާއ2013ިސެޕްޓެމްބަރ7ެެ)2013ެ
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ެރަޖިސްޓަރީގައިެެ(6.4) ެކާޑް ެއައި.ޑީ ެރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ެނޭޝަނަލް ެއޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް

މީހެއްގެެމަޢުލޫމާތުެހިމެނ1818ެެޭނެެޖުމްހޫރީެޕާޓީއިންެހުށަހެޅިެހިމެނިފައިނުވާެމީހުންގެެލިސްޓުކަމަށްެބުެ

ެ ެއަޅައިކިޔުމުން ެޑޭޓާބޭސްއާއި ެޑީ.އެން.އާރު ެކާޑ1637ެެުލިސްޓު ެއައި.ޑީ ެޑީ.އެން.އާރުން މީހަކީ

ެ ެ)ބާކީ ެދައްކާކަމަށާއި، ެޑޭޓާބޭސްއިން ެޑީ.އެން.އާރު ެމީހުންކަމަށް ެމަޢުލޫމާތ181ެެުދޫކޮށްފައިނުވާ މީހެއްގެ

ެހޯދިފަ ެމި ެނުވާކަމަށާއި،( 1637ެެއި ެތެރެއިން 07ެެެމީހަކ207ެެުމީހުންގެ ގައ2013ެެިސެޕްޓެމްބަރ

ެ ެދައްކާ ެވޯޓުލީކަމަށް ެދައްކާކަމަށާއި ެރެކޯޑުން 207ެެވޯޓުލާފައިވާކަމަށް ެތެރެއިން މީހަކ96ެެުމީހުންގެ

 ެ،ށާއިކުރެވިފައިވާެލިސްޓުގައިވާެއައި.ޑީެކާޑުެނަންބަރުގައިެނޫންކަމަެވޯޓުލާފައިވަނީެގެޒެޓު

ެއެެެ(6.5) ެނޭނގި ެވެރިފަރާތަށް ެގޭގެ ެލިސްޓްގައި ެމީހުންގެ ެހަމަވާ ެޝަރުޠު ވޯޓުލުމުގެ

ެލިސްޓުގައިވާެ ެހުށަހެޅި ެޕާޓީން ެޖުމްހޫރީ ެލިސްޓުކަމަށް ެމީހުންގެ ެކޮށްފައިވާ ެރަޖިސްޓަރީ ެނަމުގައި ގޭގޭގެ

1187ެެ ެއިންތިޚާބު ެ"ރިޔާސީ ެމަޢުލޫމާތު ެލިބ2013ެެިމީހެއްގެ ެޙައްޤު ެވޯޓުލުމުގެ ެމީހުންގެެގެ ފައިވާ

ެޑޭޓާބޭސްއާެލިސްޓު" ެޑީ.އެން.އާރު ެެއާއި ެމީގ1186ެެެއަޅާކިޔުމުން ެވާކަމަށާއި، ެފެނިފައި ެރިކޯޑު ެމީހެއްގެ

ެ ެރަޖިސްޓަރ44ެީތެރެއިން ެއެމީހަކު ެއެހެންެ ކުރެވިފައިވަނީ ެރަށްނޫން ެރަށްވެހިވެފައިވާ މީހަކު

ެބެ ެތަންތަނުގައިކަމަށް ެވޯޓ44ެެުލެވޭކަމަށާއި،ެމި ެތެރެއިންެމީހުން ެމީހުންގެ ެލިސްޓުގައިވާ ެއެ ެވާއިރު ލާފައި

ެދައްކާކަމަށާއި،1115ެެ ެރަޖިސްޓަރީއިން ެވާކަމަށް ެވޯޓުލާފައި ެވޯޓުލީކަމަށްެމީހަކު ެލިސްޓުން ެމި ނަމަވެސް

ެ ެކޮށ1159ެްދައްކާ ެރަޖިސްޓަރީ ެވޯޓުލުމަށް ެފޮމީހުން ެއިތުރު ެފިޔަވައި ެތަން ެވޯޓުލީކަންެށްފައިވާ ޓަކަށް

ެ،ތްކަމާއިފާހަގަކޮށްފައިެނެ

(6.6)ެެ ެއިންތިޚާބު ެމީހުންގ2013ެެެރިޔާސީ ެލިބިފައިވާ ެޙައްޤު ެވޯޓުލުމުގެ ގެ

ެޑޭޓާބޭސްގައި ެޑީ.އެން.އާރު ެމަޢުލޫމާތު ެފަރާތްތަކުގެ ެތަފާތުެެލިސްޓު"ގައިވާ ެމަޢުލޫމާތާ ވެފައިވާެހިމެނިފައިވާ

ެހިމެނިފައިވާ ެޑޭޓާބޭސްގައި ެމަޢުލޫމާތުެޑީ.އެން.އާރު ެބަދަލުކޮށްެއެެެޙާލަތްތަކުގައި،ެއެފަދަ ގޮތަށްެގަލަމަކުން

ެފާހަގަކޮށްފައިވާކަމަށާއި ެހުރިކަން ެދީފައި ެވޯޓުލުމުގެެފުރުޞަތު ެމިގޮތަށްެފުރުޞަތުެެ،ފަރާތްތަކަށް ނަމަވެސް
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(2013ެސެޕްޓެންބަރ7ެެު)2013ެއެކަކުެޑަބަލްެވޯޓުެލާފައިވާކަންެރިޔާސީެއިންތިޚާބުެދިނުމުގެެސަބަބުންެ

ެލިސްޓުންެފާހަގަެކޮށްފައިެނުވާކަމާއި،ގެެވޯޓުލީެމީހުންގެެ

(6.7)ެ ެެ ެއިންތިޚާބު ެ"ރިޔާސީ ެގަލަމުން ެނަންތައް ެފަރާތްތަކުގެ 2013ެެެެެެެބައެއް

(7ެެ ެއިތުރުކޮށ2013ްސެޕްޓެންބަރު ެލިސްޓު"ެއަށް ެމީހުންގެ ެލީ ެވޯޓު ެގެ )،ެެ ެފުރުޞަތު 07ެވޯޓުލުމުގެ

ެފާހަގަވެފައިވާކަ ެލިސްޓުތަކުން ެކަމަށް ެދީފައިވާ ެދިނުމުގެެެ،މަށާއިމީހަކަށް ެފުރުޞަތު ެމިގޮތަށް ނަމަވެސް

ެެސަބަބުން 7ެެއެ ެއިންތިޚާބު ެރިޔާސީ ެވެފައިވާކަން ެތަކުރާރު ެވޯޓު 2013ެެެެެެެެެެެެެެެމީހުންގެ

ެ(ެގެެވޯޓުލީެމީހުންގެެލިސްޓުންެފާހަގަެކޮށްފައިެނުވާކަމާއި،2013ސެޕްޓެންބަރ7ެެު)

ެ ެމަޢުލޫމާތުތަކަށް ެމިކުރެވުނު ެބަޔާން ެއިސްވެ ެއިންތިޚާބު ެ"ރިޔާސީ ގ2013ެެެބަލާއިރު

ެ ެޢަދަދަކީ ެޖުމްލަ ެވޯޓުގެ ެބެލެވޭ ެއަސަރުކުރާކަމަށް ެނަތީޖާއަށް ެޖުމްލަ ެބުރުގެ ވޯޓުކަމާއ473ެެިފުރަތަމަ

ެއިންެ ެސަރވިސަސް ެފޮރިންސިކް ެސަރވިސްގެ ެޕޮލިސް ެމޯލްޑިވްސް ެއިތުރުން މިމަޢުލޫމާތުގެ

ެފާހަގަތައްޔާ ެރިޕޯޓުގައި ެޙައްޤުލިބިފައިވާެެކޮށްފައިވާރުކޮށްފައިވާ ެވޯޓުލުމުގެ ެކަންތައްތަކަކީ މައިގަނޑު

ެހުރި ެލިސްޓުތަކުގައި ެފާހަގަކޮށްފައިވާ ެވޯޓުލީމީހުން ެލިސްޓުތަކާއި އުނިއިތުރުގެެެމީހުންގެ

ެއިލެކްޝަންސްެމަޢުލޫމާތުތަކެއް ެމަތިން ެވާގޮތުގެ ެޤާނޫނުތަކުގައި ެއިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ެއެކަންކަމަކީ ކަމާއި

ެބެލުމުގެ ެެކޮމިޝަނުގެ ެހޯދުމުގެ ެޚިޔާލު ެރައްޔިތުންގެ ެއިންތިޚާބުތަކާއި، ެބާއްވާ ވޯޓުތަކުގައިެެޢާންމުދަށުން

ެކަށަވަރުކޮށް،ެ ެވޯޓެއްކަމުގައި ެނެގޭ ެއެއްގޮތަށް ެޤާނޫނުތަކާ ެޤާނޫނުއަސާސީއާ ެވޯޓުތަކަކީ ެސިއްރު ނަގާ

ެރައްޔި ެމައްޗަށް ެއިންތިޚާބުތަކުގެ ެބާއްވާ ެދަށުން ެބެލުމުގެ ެކޮމިޝަނުގެ ެއިތުބާރާއިެއިލެކްޝަންސް ތުންގެ

ެއި ެނުވާނެގޮތެއްގެމަތިން ެތަކުރާރު ެގޮތުން ެދެމެހެއްޓުމުގެ ެކޮމިޝަނުންެޔަޤީންކަން ލެކްޝަންސް

ެކުރަންޖެހޭެކަންތައްތަކެއްކަންެފާހަގަކުރެވޭެކަމެއެވެ.އިޞްލާޙު

ެކަމަކީެ(7) ެމީހާއަީކެެ،ހަތްވަނަ ެދޭ ެހެކި ެއެދި ެކޮށްދިނުމަށް ެޙާޟިރު ެގޮތުގައި ހެކިންގެ

ެމީހުންެ ެބައެއް ެދިން ެހެކިބަސް ެފަރާތުންނާއި ެދަޢުވާކުރި ެދިނުމަށް ެހެކިބަސްނަގައި ެނޭނގޭގޮތަށް ކާކުކަން
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ެ ެރިޢާޔަތްކޮށް ެއެކަމަށް ެގިނަމީހުނ14ެެްއެދިފައިވުމުން ެއޭގެތެރެއިން ެނެގިފައިވާކަމާއި ެހެކިބަސް ގެެމީހެއްގެ

ެސާފުކުރަންޖެހޭ ެއިތުރަށް ެގުޅިގެން ެފާހަގަެބަޔާނާ ެހުރިކަން ެއެކަންކަންެކަންތައްތަކެއް ކުރެވޭކަމާއި

ެނޭނގޭގޮތަށްެ ެއެއީކޮންބައެއްކަން ެސަބަބުން ެސުވާލުގެ ެކުރެވޭ ެކުރިމަތި ެއެފަރާތްކާ ެގޮތުން ސާފުކުރުމުގެ

ެހި ެގެއްލިގެން ެމަޤުޞަދު ެކުރިކުރުމުގެ ެއެސިއްރުކުރި ެސާފުނގައިދާނެތީވެ، ނުވާތީެެކުރެވިފައިކަންކަން

އެފަރާތްތަކުގެެހެކިބަހަށާއި،ެބަންޑާރަެނައިބުގެެއޮފީހުންެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހަށްެސިއްރުެލިޔުމެއްެގޮތުގައިެ

ެސިއްރު ެސަރވިސްގެ ެޕޮލިސް ެމޯލްޑިވްސް ެބުނުމުެހުށަހެޅި ެއެއްޗެއް ެލިބޭފާރާތަށް ެދަޢުވާ ެމެދު ގެެރިޕޯޓާ

ެެކުރެވިފައިެނުވާނެކަމެވެ.ެށްވެސްެރިޢާޔަތްކުރެވިފައިެވާތީެއެރިޕޯޓަފުރަޞަތުެނުލިބޭގޮތަށްެސިއްރު

ެެ

ެޤާނޫނުއަސާސީގެެ ެޖުމްހޫރިއްގެ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެފަދައިން ެބަޔާންކުރެވިފައިވާ ެއިސްވެ ވީމާ،

172ެެ ެކޮންމެ ެހޯދުމުގެ ެޚިޔާލު ެރައްޔިތުންގެ ެނުވަތަ ެއިންތިޚާބަކާ ެކޮންމެ ެ)ހ(ެގައި ެމާއްދާގެ ެޢާންމުެވަނަ

ެ ެނަތީޖާއަކާމެދު،ެވޯޓަކާ ެއިންތިޚާބެއްގެ ެނުވަތަ ެނިންމުމަކާމެދު، ެކޮމިޝަނުގެ ެއިލެކްޝަންސް ގުޅޭގޮތުން

ެއިންތިޚާބާބެހޭ ެޤަވާޢިދާެނުވަތަ ެޤާނޫނާއި ެހިނގާެެކަމެއްގައި ެޤަބޫލުކުރާެޚިލާފަށް ެއެފަރާތަކުން ފައިވާކަމަށް

ެއަކާމެދުެެ،ކަމަކާމެދު ެއެޝަކުވާ ެއޮތްނަމަ ެއެފަރާތަކުންެެ،ޝަކުވާއެއް ެއެދި ެނިންމައިދިނުމަށް ގޮތެއް

ެމާ ެމި ެއޮތުމަށާއި، ެއޮންނަ ެހުށަހެޅިދާނެކަމަށް ެބަޔާންކޮށްފައިެހައިކޯޓަށް ެގައި ެ)ހ( ވާފަދަެއްދަގެ

ެއޮންނަންވާނެކަމަށްެ ނޑައަޅައިފައި ެކަ ެޤާނޫނުގައި ެއިންތިޚާބާބެހޭ ެޢަމަލުކުރާނެގޮތް ޝަކުވާތަކާމެދު

ެ ެމާއްދ172ެެާޤާނޫނުއަސާސީގެ ެބަޔާންކޮށްފައިވާވަނަ ެގައި ެ)ށ( ެމަޖިލީހުންެގޮތުގެެެގެ ެރައްޔިތުންގެ މަތިން

ވަނަެ)ހ(ެގައ65ެެިޤާނޫނު(ެގެެެޢާންމުެ)އިންތިޚާބުތަކާބެހ8200/11ެެޭފާސްކޮށްފައިވާެޤާނޫނުެނަންބަރުެ

ެ ެޤާނޫނުގެ ެގޮތ64ެެްއެ ެބާޠިލްކުރެވިދާނެ ެނަތީޖާ ެރަސްމީ ެއިންތިޚާބެއްގެ ެޙަވާލާދީ، ެމާއްދާއާ ވަނަ

ެބާޔާން ެވަނީ ެއަސަރެއްެކޮށްފައި ެއެކަށީގެންނުވާ ެނަތީޖާއަށް ެއިންތިޚާބުގެ ެސަރަޙައްދެއްގެ ވޯޓުލާ

ެސާބިތުވެެފޯރާފައިވާކަމަށް ެބަދަލުެެ،ޝަރީޢަތަށް ެނަތީޖާއަށް ެއިންތިޚާބުގެ ެސަބަބުން ެއެކަމުގެ އަދި



15 ގެ 15   ސަފްޙާ

 

 ދިވެހިރާއްޖެ | މާލެ | މަގުއޯކިޑް | ތީމުގެ | ސުޕްރީމް ކޯޓުދިވެހިރާއްޖޭގެ 

Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives 

 :Tel   3009990 960 +ފޯން:|   :Fax 3008554 960 +ފެކްސް:  |URL: www.supremecourt.gov.mv ވެބްސައިޓް: 

 

ެ ނޑައަޅައިފިނަމަ، ެކަ ެޝަރީޢަތުން ެއަތުވެދާނެކަމަށް ެބާޠިއެ ެއިންތިޚާބު ެއަލުންެލުސަރަޙައްދެއްގެ ކޮށް،

ެވާނެކަމަށް ެބާއްވަން ެއިންެއިންތިޚާބު ެރިޢާޔަތްކޮށް، ެއޮތުމަށްވެސް ެނަތީޖާެއޮންނަ ެރަސްމީ ތިޚާބެއްގެ

ެޤާނޫނުބާޠިލު ެެކުރެވޭނީ 8200/11ެެނަންބަރު ެެޢާންމު)އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ެމާއްދާގައ65ެެިޤާނޫނު( ވަނަ

ެފޯރ3ެާބަޔާންކޮށްފައިވާެ ެއަސަރެއް ެއެކަމެއްގެ ެކަމެއްގެެސަބަބުން ެނުވަތަެކަމަކުންކުރެ ފައިވާެސަރަޙައްދެއް

ެއޮންނާތީ،ެެވޯޓު ެއެނގެން ެއެކަނިކަން ެނަތީޖާ ެފޮށިތަކެއްގެ ެވޯޓު ެނަވަތަ 2013ެސެޕްޓެމްބަރ7ެެފޮށްޓެއް

ެ"ރި ެބޭއްވުނު ެދުވަހު ެއިންެވަނަ ެޔާސީ ެއިލެކްޝަންސ2013ެްތިޚާބު ެވޯޓުލީކަމަށް ެބުރުގައި ެފުރަތަމަ ެގެ "

ެ ެހާމަކޮށްފައިވާ ެނުވަދިހ211890ެަކޮމިޝަނުން ެއަށްސަތޭ ެއެގާރަހާސް ެއެކުގައިެ)ދެލައްކަ ެވޯޓު (ެމީހުންގެ

 ކުރެވިދާނެެތަނެއްެޤާނޫނީެގޮތުންެއޮތްކަމަށްެނުދެކެމެވެ.ބާޠިލު
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 ރަޢުޔުެތަފާތުވިެފަނޑިޔާރުެއަޙްމަދުެމުޢުތަޞިމްެޢަދުނާންގެެ

ެ ެދުވަހުެދިވެހިރާއްޖޭގައިެބޭއްވުނ2013ެެުސެޕްޓެންބަރ7ެެުއަކީެމައްސަލަމި ެހޮނިހިރު ވީ

ކަންކުރެވިފައިވަނީ،ެދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެރިޔާސީެއިންތިޚާބުގެެފުރަތަމަެބުރުގައިެ

ެއިންތިޚާބުެކަމާބެ ެމާއްދާތަކާއި، ެނަންބަރުެތަކާހޭ ެކޯޓުގެ ެސުޕްރީމް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޤާނޫނުތަކާއި، ބެހޭ

2013/SC-C/39ެާެގޮތަށްޤަޟިއްޔ ނޑައަޅުއްވާފައިވާ ެކަ ެއިންތިޚާބުގައިެގައި ެއެ ކަމުގައިނުވާތީ،

ެޙައްޤެއްކަމުގައިެ ެކެންޑިޑޭޓެއްގެވެސް ެކޮންމެ ެހޯދުމަކީ ެލިސްޓުތައް ެމީހުންގެ ވޯޓުލާފައިވާ

ެމިެ ނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، ެބޭނުންކުރެވުނުެކަ ެމީހުންގެެެއިންތިޚާބުގައި ެފުރިހަމަވާ ެޝަރުޠު ވޯޓުލުމުގެ

ެ ެނަންބަރު ެކޯޓުގެ ެސުޕްރީމް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޑާއި ެއޮނިގަ ެޤާނޫނީ ެކަމާބެހޭ SC-C/39ެ/2013ލިސްޓަކީ

ޤަޟިއްޔާގައިެބަޔާންެކުރެވިގެންވާެޙުކުމާެއެއްގޮތަށްެއެކުލެވިގެންވާެލިސްޓެއްނޫންެކަމަށާއި،ެމިހެންެވުމުގެެ

ެދިނުމަށާ ެކަނޑައަޅައި ެލިސްޓެއްނޫންކަމަށް ެމިއީެޞައްޙަ ެދިވެހިރާއްޖޭގެެެއިސަބަބުން ެއިންތިޚާބަކީ ެމި އަދި

ެޙައްޤުތަކެއްެނިގުޅައިގަނެފައިވާތުންނަށްެލިބިދީފައިވާެއަސާސީެރައްޔިރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީންެދިވެހިޖުމްހޫ

ބެހޭެކާެޤާނޫނުއަސާސީގައިެބުނެފައިވާެކަމާބެހޭެމާއްދާތަކާއި،ެއިންތިޚާބުތަޖުމްހޫރިއްޔާގެެއަދިެދިވެހިރާއްޖޭގެެ

ެއިންތިޚާބަކަށްވާތީއާއި ެބޭއްވިފައިވާ ެޚިލާފަށް ނޑުގައިެ، ޤާނޫނުތަކާ ެއޮނިގަ ެދުސްތޫރީ ެދައުލަތުގެ

ބަޔާންކުރެވިގެންވާެގޮތަށްެހިނގާފައިވާެއިންތިޚާބެއްނޫންކަމަށްެވުމާއެކުެމިެއިންތިޚާބުެބާޠިލުކޮށްދިނުންެއެދިެ

ެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ 113ެެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެނަންބަރު ެޤާނޫނު ެމާއްދާއާއި، 2010/22ެވަނަ

1ެވަނަެމާއްދާގެެ)ހ(ެގ11ެެެެެެއާއި،ެވަނަެމާއްދާގެެ)ށ(10ެ)ދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނު(ެގެެ

ދުވަހުެވަނ2013ެެަސެޕްޓެންބަރ15ެެުެެ،ޖުމްހޫރީެޕާޓީންެ،ވަނަެނަންބަރުގެެދަށުނ3ެްވަނަެނަންބަރާއިެ

ެ ެކޯޓަށް ެސުޕްރީމް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެފޯމުން ެއެދޭ ެހުއްދައަށް ެހުށަހެޅުމުގެ ެމައްސަލަ ެހުށަހެޅިެދުސްތޫރީ

ެމައްސަލައެކެވެ.ެެ
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.ެދިވެހިެދައުލަތުގެެދަޢުވާެރައްދުވާެފަރާތަކީެއިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަނެވެމިެމައްސަލައިގެެ

ެ)އެމް.ޑީ.ޕީ(ެފަރާތުންނާއި ެޕާޓީ ެޑިމޮކްރެޓިކް ެެންނާއިެދިވެހިރައްޔިތުންގެ ެއޮފްެއަދި ެޕާޓީ ޕްރޮގްރެސިވް

ެއިން ެ)ޕީ.ޕީ.އެމް( ެދިވެހިރައްޔިތުންގެެެމޯލްޑިވްސް ެނަމަވެސް، ެތަދައްޚުލްވިއެވެ. ެމައްސަލައަށް ެމި

ެމިެމައްސަލައިންެވަކިވެފައެވެ.ެވަނީެންޑިމޮކްރެޓިކްެޕާޓީ

ެނަންބަރުެ ެޤާނޫނު ެޤާނޫނުއަސާސީއަށާއި ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެމައްސަލައިގައި،ެދިވެހިރާއްޖޭގެ މި

2008/08ެެ ެނަންބަރު ެޤާނޫނު ެއަށާއި ެޤާނޫނު( ެކޮމިޝަންގެ 2008/11ެެ)އިލެކްޝަންސް

ެ ެޤާނޫނު(ެއަށާއި ެޢާންމު ެ)އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ެނަންބަރު ެޤާނޫނު(2008/12ެެޤާނޫނު ެއިންތިޚާބުގެ )ރިޔާސީ

އިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަންގެެެ،ޖުމްހޫރީެޕާޓީންެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހުގައިެދައްކާފައިވާެވާހަކަތަކަށާއިެ،އަށާއި

ެވާހަކަތަކަށާއި ެދައްކާފައިވާ ެމަޖިލީހުގައި ެޝަރީޢަތުގެ ެދައްކާފައިވާެެ،ފަރާތުން ެފަރާތްތަކުން ތަދައްޚުލްވި

ެތަކަށާއިވާ ެލިޔުންތަކަށާއިެ،ހަކަ ެހުށަހެޅުނު ެމަޖިލީހަށް ެސުވާލުތަކަށްެެ،ޝަރީޢަތުގެ ެކުރެއްވި ފަނޑިޔާރުން

ންެނަޒަރަކުެެޤާނޫނީެެޝަރުޢީެއަދިެގާެދިޔަެގޮތުގެެއިޖުރާއާތުތަކަށްެމިެމައްސަލަެހިނެ،ލިބުނުެޖަވާބުތަކަށާއި

ެ.ރަމެވެފާހަގަެކުއަހުރެންެެކަންއަންނަނިވިެކަންެއިރުބެލި ވިސްނާެ

ފުރަތަމަެކަމަކީ،ެމިެމައްސަލައާެގުޅިގެންެޖުމްހޫރީެޕާޓީންެމިެކޯޓުގައިެއެދިފައިވަނީެެ)ހ(

ެތިންެކަމަކަށްެކަމެވެ.ެއެއީ:

ެ(1)ެ2013ެެ ެސެޕްޓެންބަރު ެއަހަރުގެ ެރިޔާސ7ެެިވަނަ ެބޭއްވުނު ެދުވަހު ވަނަ

ެ ެކެންޑިޑޭޓަކަށްމެ ެކޮންމެ ެލިސްޓުތަކަކީ ެމީހުންގެ ެވޯޓުލީ ެލިބިގެންވާެއިންތިޚާބުގައި ެޙައްޤު ލިބުމުގެ

ނޑައަޅައިދިނުން. ެލިސްޓުތަކެއްކަމުގައިެކަ

މިެއިންތިޚާބުގައިެބޭނުންކޮށްފައިވާެވޯޓުލުމުގެެޙައްޤުެލިބިގެންވާެމީހުންގެެލިސްޓަކީެެ(2)

ެކޯޓުގެެ ެސުޕްރީމް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޤާނޫނުތަކާއި ެކަމާބެހޭ ެޤާނޫނުއަސާސީއާއި ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
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ެނަންެ ެނޫންކަމުން،SC-C/39ެެ/2013ބަރު ެލިސްޓެއް ެއެކުލަވާލެވިފައިވާ ެގޮތަށް ެބުނެފައިވާ ޤަޟިއްޔާގައި

ނޑައަޅައިދިނުން. ެއެއީެޞައްޙަެލިސްޓެއްނޫންކަމަށްެކަ

(3)ެ7ެެ ެބ2013ެޭސެޕްޓެންބަރު ެބާޠިލުެގައި ެއިންތިޚާބު ެރިޔާސީ ކަމަށްެއްވުނު

ެދިނުމަށާއި ނޑައަޅައި ެެ،ކަ ެޖުމްހޫރީ ެދަޢުވާގައި ެރަނގަޅުކޮށްެމި ެކަންކަން ެކޮށްފައިވާ ެފާހަގަ ޕާޓީން

ެ ެއިންތިޚާބާެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޤާނޫނުއަސާސީއާއި ެސުޕްރީމްެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއަދި ެޤާނޫނުތަކާ ބެހޭ

ެ ެނަންބަރު ެކSC-C/39ެޮ/2013ކޯޓުގެ ެބަޔާން ެއެއްގޮތަށްޤަޟިއްޔާގަިއ ެއުޞޫލުތަކާ ނޫނީެށްފައިވާ

ެގެންދިއުމުގެެއަމުރެއްެއިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަންގެެމައްޗަށްެނެރުން.އިންތިޚާބުެކުރިއަށްެނުެ

ެކަމަކީެ)ށ( ެރައްޔިތުންގެެެ،ދެވަނަ ެނުވަތަ ެއިންތިޚާބަކާ ެކޮންމެ ެބޭއްވޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ެއިލެ ެގުޅޭގޮތުން ެވޯޓަކާ ެޢާއްމު ެކޮންމެ ެހޯދުމުގެ ެނިންމުމަކާެޚިޔާލު ެކޮމިޝަނުގެ ެނުވަތަެކްޝަންސް މެދު

ެނަ ެއިންތިޚާބާެއިންތިޚާބެއްގެ ެނުވަތަ ެޚިލާފަތީޖާއަކާމެދު ެޤަވާޢިދާ ެޤާނޫނާއި ެކަމެއްގައި ެކަމެއްެބެހޭ ށް

ެއެެ ެޝަކުވާއަކާމެދުެހިންގާފައިވާކަމަށް ެއެ ެއޮތްނަމަ ެޝަކުވާއެއް ެކަމަކާމެދު ެޤަބޫލުކުރާ ގޮތެއްެެފަރާތަކުން

ެއެެ ެއެދި ެނިންމައިދިނުން ެހައިކޯޓަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެދިވެހިރާއްޖޭގެެފަރާތަކުން ހުށަހެޅިދާނެކަމަށް

ެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެނަންބަރ172ެެުޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނު ެއޮތުމަށާއި ެއޮންނަ ެގައި ެ)ހ( ެމާއްދާގެ ވަނަ

ވަނ65ެެަވަނަެމާއްދާެއަދ64ެެިެވަނަެމާއްދާއާއ10ެިޤާނޫނު(ެގެެެ)އިންތިޚާބުތަކާބެހޭެޢާންމ2008/11ެު

ެ ެޖުމްހޫރީ ެރިއާޔަތްކުރާއިރު، ެދިވެހިމާއްދާއަށް ެމައްސަލައަކީ ެހުށަހެޅި ެހައިކޯޓުގެެޕާޓީން ރާއްޖޭގެ

ެއޮންނަކަމާއިއިޚްތިޞާޞް ެއެނގެން ެމައްސަލައެއްކަން ެޖެހޭ ެހުށަހަޅަން ެކޯޓަށް ެއެ ެމިފަދަެެ،އޮތް ެކޯޓުން އެ

ެއިޖުރާއަތުތައް ެގޮތުގެ ެނިންމަންޖެހޭ ެބަލައި ނޑައަޅާފައިވާެމައްސަލަތައް ެކަ ެޤާނޫނުގައި ޖުމްހޫރީެެ،ކަމާއިއެ

ެހުޕާޓީ ެހައިކޯޓަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެމައްސަލައެއް ެއެފަދަ ެމައްސަލައިގައިން ެއެ ދިވެހިރާއްޖޭގެެެށަހެޅިކަމާއި،

ެހައިކޯޓުންެފައިޞަލާެކުރަނިވިެޙުކުމެއްެކުރައްވާފައިވާެކަމެވެ.
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ެލިބިގެންވާެެ)ނ( ެޙައްޤު ެވޯޓުލުމުގެ ެބޭނުންކޮށްފައިވާ ެއިންތިޚާބުގައި ެމި ެކަމަކީ، ތިންވަނަ

ެލި ެދިވެހިރާއްޖޭގެެމީހުންގެ ެޤާނޫނުތަކާއި ެކަމާބެހޭ ެޤާނޫނުއަސާސީއާއި ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޓަކީ

ެ ެނަންބަރު ެކޯޓުގެ ެއެކުލަވާލެވިފައިވSC-C/39ެެާ/2013ސުޕްރީމް ެގޮތަށް ެބުނެފައިވާ ޤަޟިއްޔާގައި

ެ ެއިންތިޚާބު ެރިޔާސީ ެބަލާއިރު، ެބުނާބުނުމަށް ެޕާޓީން ެޖުމްހޫރީ ެނޫންކަމަށް ެވޯޓ2013ެެުލިސްޓެއް ގައި

ެ ެނަންބަރު ެޤާނޫނު ެލިސްޓުވަނީ ެމީހުންގެ ެލިބިގެންވާ ެޙައްޤު 2008/11ެެެެެެެދިނުމުގެ

ެތައްޔާރުކޮށްެ ެކޮމިޝަނުން ެއިލެކްޝަންސް ެގޮތުގެމަތިން ެބުނާ ެޤާނޫނު( ެޢާންމު ެެެެެެ)އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ

30ެެ ެސަރުކ2013ެާމެއި ެދުވަހު ެބުރާސްފަތި ެޝާއިޢުކޮށްފައިވީ ެގެޒެޓުގައި ެެެެެެއަދިެެއިކަމާރުގެ

ެ ެނަންބަރު ެލިސްޓަށ2008/11ެެްޤާނޫނު ެއެ ެގޮތުގެމަތިން ެގައިވާ ެޤާނޫނު( ެޢާންމު )އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ

އްޤުެލިބިގެންވާެމީހުންގެެގައިެވޯޓުެދިނުމުގެެޙ2013ެަގެންނަންޖެހޭެއިޞްލާޙުެގެނެވިެރިޔާސީެއިންތިޚާބުެ

21ެެ ލިސްޓު ެސަރުެ،ގައ2013ެިޖުލައި ެފަހަރަށް ެވޯޓުެދެވަނަ ެކުރިކަމާއި ެޝާއިޢު ެގެޒެޓްގައި ކާރުގެ

ެޙައްޤުެ ެދިނުމުގެ ެވޯޓު ެބެލެހެއްޓުމާއި ެތައްޔާރުކުރުމާއި ެރަޖިސްޓަރީ ެމީހުންގެ ެލިބިފައިވާ ެޙައްޤު ދިނުމުގެ

ެއުފުލުމާއި ެޝަކުވާ ެމަޢުލޫމާތާމެދު ެރަޖިސްޓަރީގައިވާ ެޢާއްމުކުރުމާއި ެރަޖިސްޓަރީ ެމީހުންގެ ެ،ލިބިފައިވާ

ެބަދަ ެޢާއްމުކޮށްެރަޖިސްޓަރީއަށް ެރަޖިސްޓަރީ ެމީހުންގެ ެލިބިފައިވާ ެޙައްޤު ެދިނުމުގެ ެވޯޓު ެގެނައުމާއި ލު

ެވޯޓުެ ެމީހުން ެދިރިއުޅޭ ެތަނެއްގައި ެއެހެން ެބޭނުންކުރުމާއި ެމަޢުލޫމާތު ެރަޖިސްޓަރީގައިވާ ެއެ ދޫކުރުމާއި

ެއިލެކްޝަން ެތަނެއް ެދިރުއުޅޭ ެއެމީހަކު ެއިޖުރާއާދިނުމަށްޓަކައި ެއެންގުމުގެ ެކޮމިޝަނަށް ެވަރަށްެތުތަސް ކަކީ

ެ ެނަންބަރު ެޤާނޫނު 2008/11ެެސާފުކޮށް ެގެ ެޤާނޫނު( ެޢާންމު ެމާއްދާއިނ8ެެް)އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ވަނަ

ކަމާއިެމިެކޯޓުގެެޝަރީޢަތުގެެތުތަކެއްހުންެބުނެދީފައިވާެއިޖުރާއާސާފުބަ ވަނަެމާއްދާގެެނިޔަލަށ12ެްފެށިގެންެ

ެވާހަކަތަކުންެ ެދެއްކި ެމަޖިލީހުގައި ެހުށަހެޅި ެެލިޔެކިޔުންތަކުން،ނާއި ެނަންބަރު 2008/11ެެެެެެެެެެެޤާނޫނު

ވަނަެމާއްދާގެެނިޔަލަށްެބަލާއިރު،12ެެވަނަެމާއްދާއިންެފެށިގެނ8ެެް)އިންތިޚާބުތަކާބެހޭެޢާންމުެޤާނޫނު(ެގެެ
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ެ ެނަންބަރު ެޢާންމ2008/11ެުޤާނޫނު ެއިޖުރާއާެ)އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ެބުނެފައިވާ ެގައި ތުތަކަށްެޤާނޫނު(

ެކަމެވެ.ންެޢަމަލުެކޮށްފައިވާކަންެއެނގޭކޮމިޝަނުެެއިލެކްޝަންސް

ެކަމަކީެ)ރ( ެެ،ހަތަރުވަނަ ެނަންބަރު ެކޯޓުގެ ެސުޕްރީމް SC-C/39ެ/2013ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ެ 22ެެޤަޟިއްޔާއަކީ ެޤަޟިއްޔާއެއްކަމާއ2013ެިއޮގަސްޓް ެހުށަހެޅުނު ެކޯޓަށް ެމި ެޤަޟިއްޔާގެެެ،ދުވަހު އެ

ެ 02ެެޙުކުމްކުރީ ެކަމ2013ެާސެޕްޓެންބަރު ެދިވެެ،އިގައި ެޙުކުމަކީ ެކޯޓުގެެއެ ެސުޕްރީމް ހިރާއްޖޭގެ

ެޙުކުމެއް ެކުރެއްވި ެެ،ކަމާއިއަޣުލަބިއްޔަތުން ެކުރައްވާފައިވަނީ ެޙުކުމް 7ެެއެ ެއޮތ2013ެެްސެޕްޓެންބަރު ގައި

ެ ެއިންތިޚާބުގެ ެނަންބަރ5ެުރިޔާސީ ެކޯޓުގެ ެސުޕްރީމް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކުރިންކަމާއި ެެެެެދުވަސް

2013/SC-C/39ެެުގައިެބޭއްވިެރިޔާސީެއިންތިޚާބ2013ެެުސެޕްޓެންބަރ7ެެުޤަޟިއްޔާގެެޙުކުމްެއައިއިރ

ެވަނީެކުޑަތަންވެފައިކަމެވެ.

ެކަމަކީެ)ބ( ެެ،ފަސްވަނަ ެނަންބަރު ެކޯޓުގެ ެސުޕްރީމް SC-C/39ެ/2013ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ެފައިވަނީ:ވަނަެނުކުތާގައިެބުނ7ެެެޤަޟިއްޔާއަށްެބަލާއިރު،ެއެެޤަޟިއްޔާގައިެފާހަގަެކުރެވުނުެ

ެޤައުމުެެ ެދިވެހި ެދެބަސްވެރިވެ ެމެދު ެނަތީޖާއާ ެއިންތިޚާބެއްގެ ެރިޔާސީ "...ވާދަވެރި

ެދިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި ެވެއްޓިގެން ެޙާލަތަކަށް ެކުރިމަތިލާންޖެހިދާނެފަދަ ެބޭއްވޭެ ފިތުނަވެރިކަމަކާ އިންތިޚާބު

ެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެމާޙ170ެަމާޙައުލަކީ ެފަދަ ެބުނެފައިވާ ެމާއްދާގައި ެކަށަވަރުކުރުމާއި،ެވަނަ އުލެއްކަން

ެދާއިރާގައިވާެ ެއެ ެނަން ެއެމީހެއްގެ ެތެރެއިން ެމީހުންގެ ެދާއިރާގެ ެއެ ެލާންދާ ެވޯޓު ެދާއިރާއަކަށް ކޮންމެ

ެއެެދާއިރާއެއްގައިެ ެއެޅިފައިވާެއެންމެންނަށް ލިސްޓްގައިެނެތިގެންެވަގުތީގޮތުންެވޯޓުލުމުގެެޙައްޤަށްެހުރަސް

ެފަރާތްތަކަ ެއެ ެނިމުމުން ެއެފަދަެވޯޓުލައި ެކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ެލިބިގެންދާނެކަން ެޙައްޤު ެވޯޓުލުމުގެ ށް

ެވޯޓުލުމަށްޓަކައިެ ެހުރުމާއި، ެހަމަޖެހިފައި ެއިންތިޒާމުތަކެއް ެބެލެހެއްޓޭނެ ެނޯޓުކޮށް ެނަންތައް ފަރާތްތަކުގެ

ވަރުކުރުމާއި،ެއަހަރުެފުރިފައިވާެމީހެއްކަންެކަށ18ެަވޯޓުލާެދާއިރާއަށްެވަންނަެކޮންމެެމީހަކީެމީލާދީގޮތުންެ

ެ ެޢުމުރުން ެވޯޓުލާންދާ ެދާއިރާއަށް ެރަށުގެ ެރަށްވެހިވެފައިވާ ެމީހަކު ެދިވެހ18ެެިއެ ެކޮންމެ ެފުރިފައިވާ އަހަރު
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ެވޯޓުލެވޭނެެެރައްޔިތަކު ެދާއިރާއަށް ެނުވާނަމަ،ެއެ ެރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި ެވޯޓުލާން އިންތިޒާމުެެއެހެންތަނެއްގައި

ެމާލެ ެދަފްެހަމަޖެއްސުމާއި، ެމާލޭގެެމުނިސިޕަލްޓީގެ ެފަރާތްތަކަކީ، ެރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ތަރުގައި

ެމީހަކަށްވެސްެށްވެހިންކަމަށްެރަ ެކޮންމެ ެތެރެއިން ެފަރާތްތަކުގެ ެއެ ެބެލެވޭތީ އެހެންތަނެއްގައިެ ޤާނޫނީގޮތުން

ެރަޖިސްޓަ ެދާވޯޓުލާން ެމާލޭގެ ެވޯޓުލާންޖެހޭ ެމީހަކު ެއެ ެނުވާނަމަ، ެއިންތިޒާމުެެގައިއިރާރީކޮށްފައި ެވޯޓުލެވޭނެ

ެފަހުގެެެހަމަޖެއްސުމާއި، ެއެންމެ ެދޫކޮށްފައިވާ ެކޮމިޝަނުން ެއިލެކްޝަންސް ެވޯޓުލެވެނީ ެރާއްޖޭގައިވެސް މުޅި

ެއިތުރުެ ެލިސްޓުކަމާއި، ެޙަވާލުކޮށްފައިވާ ެމަންދޫބުންނާ ެކެންޑިޑޭޓުންގެ ެލިސްޓަކީ ެއެ ލިސްޓަށްކަމާއި،

ރުންފަދަެޤާނޫނީެއިޖުރާއާތުގެެޒަރީޢާއިންެއްޗަށްެޢަމަލުނުކުރާކަންެކަށަވަރުކުއެއްވެސްެއެހެންެލިސްޓެއްގެެމަ

ެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެކަށަވަރުކޮށްދިނުމަކީ ެއިންޓެގްރިޓީ ެދަށުނ170ެެްއިންތިޚާބުގެ ެމާއްދާގެ ވަނަ

(ެ ެއީޖާބީ ެއަދާކުރަންޖެހޭ ެކޮމިޝަނުން ެއެނގެނPositiveެްއިލެކްޝަންސް ެމަސްއޫލިއްޔަތެއްކަން )

ެމައްސަލައިެ،މިހެންކަމާއިެއޮންނަކަމެވެ." ެވާހަކަެގަމި ެދެކެވުނު ެމަޖިލީހުގައި ެޝަރީޢަތުގެ ެކޯޓުގެ ެމި އި

ެނަންބަރުެ ެކޯޓުގެ ެސުޕްރީމް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެބަލާއިރު، ެލިޔެކިޔުންތަކަށް ެހުށަހެޅުނު ެެެތަކަށާއި

2013/SC-C/39ެެުެމަސްއޫލިއްޔަތ ެކަނޑައެޅި ެމައްޗަށް ެކޮމިޝަންގެ ެއިލެކްޝަންސް ެޤަޟިއްޔާއިން

ެފައިވާެކަންެއެނގޭކަމެވެ.އިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަނުންެއަދާކޮށް

ގެެތެރޭގައިެއަހުރެންެބަލައިނުގަންނަެހުށަހެޅިެހެކީެެގައިއިމައްސަލަމިެެހަވަނަެކަމަކީ،ެ)ޅ(

ެހުށަހަ ެވާޅާފައިހެކި ެހިމެނޭެމައްކަމާއި ެތެރޭގައި ެެސަލައިގެ ެނުވެވޭ ެޖަވާބުދާރީ ެފަރާތްތަކަށް ެރިޕޯޓެއްސިއްރު

ެނުކުެކަމެވެ.ފައިވާޅާހުށަހަ ެމި ެތަފް)ނޯޓު: ެޞީތާ ެމައްސަލައިގައި ެމި ެނުވަނީ ެކުރެވިފައި ެލު ބައެއްެހުށަހެޅި

ެއެވެ.(އިވަނީެސިއްރުެކުރެވިގެންެކަމަށްވާތީހެކިެހުށަހަޅާފަ

ެެ)ކ( ެކަމަކީ، 7ެެހަތްވަނަ ެއިންތިޚާބުގ2013ެެެސެޕްޓެންބަރު ެރިޔާސީ ެބޭއްވި ގައި

ފުރަތަމަެބުރުެބާޠިލުެކުރަންޖެހޭފަދަެހެއްކެއްެމިެދަޢުވާެހުށަހެޅިެފަރާތަށްެދެއްކިފައިެނުވާކަމާއިެވޯޓަރސްެ

ެމައްސަލަ ެޕާޓީެލިސްޓުގައި ެޖުމްހޫރީ ެބުނެ ެއިލެކްޝަެހުރިކަމަށް ެލިސްޓުތަކަށާއި ެހުށަހެޅި ންސްެން
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ެވޯޓުެ ެބެލޮޓްެކޮމިޝަންގައި ެކަމުގައިވާ ެސޮޕްޓްވެއަރއެްއ ެކޮމްޕިއުޓަރ ެބޭނުންކުރެވިފައިވާ ެދުވަހު ލީ

ެޕާޓީއަށްެޓިޕޯޕްރޮގްރެސްެރި ެއެކްސެސްެލޮގަށާއިެއިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަނުންެޖުމްހޫރީ ެގެ ންގެސިސްޓަމް

ެ ެއިންތިޚާބު ެރިޔާސީ ެޙައ2013ެެްދޫކޮށްފައިވާ ެދިނުމުގެ ެވޯޓު ެލިބިފަގެ ެރަޖިސްޓަރީެޤު ެމީހުންގެ ގެެއިވާ

ެ ެއިންތިޚާބު ެރިޔާސީ ެޝާޢިއުކުރެވިފައިވާ ެގެޒެޓްގައި ެދިވެހިސަރުކާރުގެ ެލުމުގ2013ެެެކޮޕީއަށާއި ެވޯޓު ގެ

ެލިބިފައި ެޑިޕާރޓްމަޙައްޤު ެލިސްޓަށާއި ެމީހުންގެ ެރެެންޓްެވާ ެނޭޝަނަލް ެހޯދައިފައިވާެޖިސްޓްރޭޝަނުއޮފް ން

ެރައްޔި ެމަޢުލޫމާތުދިވެހި ެފަރުދީ ެއަ)ޑީ.އެންެތުންގެ ެޑޭޓާބޭސް( ެތައްޔާރު.އާރު ެބަލާ ެރިޕޯޓަށްށް ެ،ކުރި

ެއިންތިޚާބުތަކާ ެނަންބަރުދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުގެ ެސުޕްރީމް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޤާނޫނުތަކަށާއި ެެެެބޭހޭ

2013/SC-C/39ެެ،ުެބަލާއިރ ެތެރެއިން ެތަރަހައިގެ 7ެެޤަޟިއްޔާގެ ެބޭއްވުނ2013ެެުސެޕްޓެންބަރު ގައި

ެކަމެވެ.ހުރިކަމަށްެއަހުރެންެނުދެކޭެގެެފުރަތަމަެބުރުެބާޠިލްެކުރަންޖެހޭެފަދަެފަރަގެއްެެރިޔާސީެއިންތިޚާބު

ެއަށް ެޖުމްހޫރިއްޔާ)އ( ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކަމަކީ، ެވަނަ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ވަނ111ެެަގެ

ެ ެބުނާ ެމާއްދާގައި ެއެ ެބުރު ެދެވަނަ ެއިންތިޚާބުގެ ެރިޔާސީ ެބާއްވަންޖެހޭ ެގޮތުގެމަތިން ެބުނާ ގޮތުގެެމާއްދާގައި

ގެެއެެމާއްދާގައިެބުނާެއެކާވީސްެދުވަހުގެެމުއްދަތަށްވުރެެރިޔާސީެއިންތިޚާބުެެ،މަތީންެބާއްވަންޖެހޭނެެކަމާއިެ

ެނުކުރެވޭނެ ެފަސް ެބުރު ެެއިކަމާދެވަނަ ެނަންބަރު ެކޯޓުގެ ެސުޕްރީމް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ SC-C/02ެ/2009އަދި

ެޤާނޫނުއަޤަޟިއްޔާގައި ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެ"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެތާރީޚުތަކެއްގެެވެސް ެވަކި ނޑައެޅިގެން ެކަ ސާސީގައި

ެގޮތަށްެ ެބުނެފައިވާ ެޤާނޫނުއަސާސީގައި ެކަންތައްތައް ެބުނެފައިވާ ެނިންމަންޖެހޭނެކަމަށް ކުރިން

ެކަންތައްތަ ެކުރަންޖެހޭ ެއެންމެހަނިންމުމަށްޓަކައި ެދައުލަތުގެ ެކުރުމަކީ ެމުއައްސަސާތަކުގެއް މައްޗަށްެެއި

ެލާޒިމުެ ެވެގެންެޤާނޫނުއަސާސީން ެކަމަކަވާ ެޤާނޫނުއަސާސީގައިވާށްވާއިރު، ެއަދިެއެފަދަކަމެއް ގޮތަށް

ެވެވިދާފަދަެ ެއުޒުރު ެބަލާއިރު ެނަޒަރަކުން ެޤާނޫނީ ެނިންމުމަށް ެތާރީޚުގައި ެބުނެފައިވާ ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ެޙާލަތްތައްެ ެހަނގުރާމަވެރި ެހާދިސާތަކާއި، ެބޮޑެތި ެޤުދުރަތީ ެނުފޯރާފަދަ ެއިންސާނީބާރު ެޙާލަތަކީ، ެހަމައެކަނި

ެ ެއިޙްތިޔާރުގައިމެދުވެރިވެ، ެދިއުންކަމަށް..."ެއެފަދަކަންކަމަށް ެހުރަސްއެޅިގެން ެސަބަބުތަކާހުރެ، ނުވާ
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ެ ެނަންބަރު ެކޯޓުގެ ެސުޕްރީމް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެދިވެހިރާއްޖޭގSC-C/02ެެެ/2009ބުނާކަމާއި ޤަޟިއްޔާއަކީ

ެނިންމެވުެސުޕް ެނިންމަވާފައިވާ ެއިއްތިފާޤުން ެކޯޓުގެ ެމެއްރީމް ެޖުެކަމާއި މްހޫރިއްޔާގެެދިވެހިރާއްޖޭގެ

ެލާޒިމު ެތެރޭމުއްދަތުެކުރާލާޒިމު، ގޮތަށްކުރާލާޒިމުެ،ކުރާކަމެއްޤާނޫނުއަސާސީ ެދައުލަތުގެެގެ ެކުރުމަކީ ގައި

 ކަމެވެ.މައްޗަށްެއޮތްެމަސްއޫލިއްޔަތެއްެއިެމުއައްސަސާތަކުގެެއެންމެހަ

ެކު ެރިޢާޔަތް ެބަލައި ެކަންތައްތަކަށް ެފާހަގަކުރި ެޕާޓީންެދެންފަހެ،ެއިސްވެ ރާއިރު،ެޖުމްހޫރީ

ެއޮތްކަމަ ެޟުރޫރަތެއް ެކުރަންޖެހޭފަދަ ެޙުކުމެއް ެމައްޗަށް ެކަންތައްތަކުގެ ެއަހުރެންނަކައެދިފައިވާ ެށްެކަެށް

ެނުފެނެއެވެ.ެ

 

 

 


