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ޞާ
މައްސަލައިގެެޚުލާ ެ
މިއީެ 07ެ ،ސެޕްޓެމްބަރ ެެ 2013ވަނަ ެދުވަހު ެބޭއްވުނު ެރިޔާސީ ެއިންތިޚާބުގެ ެފުރަތަމަެ
ބުރުގައި ެކަންކުރެވިފައިވަނީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެކަމާބެހޭ ެމާއްދާތަކާއިެ،
ޔާގައިެ
އިންތިޚާބާެބެހޭެޤާނޫނުތަކާއިެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ2013/SC-C/39ޤަޟިއް ެ
ކަނޑައަޅާފައިވާ ެގޮތަށްކަމުގައި ެނުވާތީެ ،އެ ެއިންތިޚާބުގައި ެވޯޓުލާފައިވާ ެމީހުންގެ ެލިސްޓުތައް ެހޯދުމަކީެ
ކޮންމެ ެކެންޑިޑޭޓެއްގެވެސް ެޙައްޤެއް ެކަމުގައި ެކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއިެ ،މި ެއިންތިޚާބުގައި ެބޭނުންކުރެވުނުެ
ވޯޓުލުމުގެެޝަރުޠުެފުރިހަމަވާެމީހުންގެެލިސްޓަކީެ،ކަމާބެހޭެޤާނޫނީެއޮނިގަނޑާއިެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެ
ކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2013/SC-C/39ޤަޟިއްޔާގައި ެބަޔާންކުރެވިގެންވާ ެޙުކުމްތަކާ ެއެއްގޮތަށްެ
އެކުލަވާލެވިފައިވާ ެލިސްޓެއް ެނޫންކަމާއިެ ،މިހެންވުމުގެ ެސަބަބުން ެމިއީ ެޞައްޙަ ެލިސްޓެއް ެނޫންކަމަށްެ
ށް ެލިބިދީފައިވާ ެއަސާސީެ
ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއިެއަދިެމިެއިންތިޚާބަކީެޤާނޫނުއަސާސީންެދިވެހިރައްޔިތުންނަ ެ
ޙައްޤުތަކެއް ެނިގުޅައިގަނެފައިވާ ެއަދި ެޤާނޫނުއަސާސީގައި ެބުނެފައިވާ ެކަމާބެހޭ ެމާއްދާތަކާއިެ،
ވިފައިވާ ެއިންތިޚާބަކަށް ެވާތީ ެއާއި ެއަދި ެދައުލަތުގެ ެދުސްތޫރީެ
އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ެޤާނޫނުތަކާއި ެޚިލާފަށް ެބޭއް ެ
އޮނިގަނޑުގައިެބަޔާންކުރެވިގެންވާގޮތަށްެހިނގާފައިވާެއިންތިޚާބަކަށްެނުވާކަމަށްެބުނެެ،މިެއިންތިޚާބުެބާޠިލުެ
ކޮށްދިނުމަށް ެއެދިެ ،ޖުމްހޫރީ ެޕާޓީގެ ެފަރާތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 113ވަނަެ
މާއްދާ ެއާއިެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 10ވަނަ ެމާއްދާގެެ
(ށ) ެއާއިެ 11ެ ،ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގެ ެ(ެ )1އާއި ެ(ެ )3ގެ ެދަށުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށްެ
ހުށަހެޅުމުން ެބެލިފައިވާ ެމައްސަލައެކެވެެ .މި ެމައްސަލައިގައި ެދަޢުވާ ެރައްދުވާ ެފަރާތަކީ ެއިލެކްޝަންސްެ
ކޮމިޝަނެވެެ .އަދި ެމި ެމައްސަލައަށް ެދިވެހި ެދައުލަތުގެ ެބަންޑާރަނައިބާއިެ ،ޕްރޮގްރެސިވެ ެޕާޓީ ެއޮފްެ
މޯލްޑިވްސްެއިންެތަދައްޚުލްެވެފައިވާއިރުެ،ދިވެހިރައްޔިތުންގެެޑިމޮކްރެޓިކްެޕާޓީގެެފަރާތުންެމިމައްސަލައަށްެ
ތަދައްޚުލުވުމަށްފަހުެ،އެެތަދައްޚުލްވުންެވަނީެެ24ސެޕްޓެމްބަރެެ2013ގައިެދޫކޮށްލާފައެވެެ ެ.
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އް
 ފާހަގަެކުރެވުނުެނުކުތާތަ ެ
މި ެމައްސަލައިގައިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީއަށާއިެ ،ޤާނޫނުތަކަށާއިެ،
ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 11/2008އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ެޢާންމު ެޤާނޫނު) ެއަށާއިެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެެ12/2008
(ރިޔާސީ ެއިންތިޚާބުގެ ެޤާނޫނު) ެއަށާއިެ ،ރިޔާސީ ެއިންތިޚާބުގެ ެޤަވާޢިދަށާއިެ ،ދަޢުވާކުރާ ެފަރާތުންނާއިެ
ދަޢުވާލިބޭެފަރާތުންެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހަށްެހުށަހެޅިެހެކިންގެެހެކިބަހަށާއިެ،ޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހަށްެހުށަހެޅިެ
ލިޔުންތަކަށާއިެ،ޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހުގައިެދައްކާފައިވާެވާހަކަތަކަށާއިެއަދިެމިެމައްސަލައިގައިެތަދައްޚުލްވިެ
ފަރާތްތަކުން ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހަށް ެހުށަހެޅި ެލިޔުންތަކަށާއިެ ،ޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެދައްކާފައިވާެ
ވާހަކަތަކަށާއިެ ،މި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެހުށަހެޅިފައިވާ ެހެކިތަކާ ެބެހޭގޮތުން ެޝަރީޢަތަށް ެބޭނުންވާ ެރިޕޯޓުެ
އެކަށައެޅުމަށްޓަކައި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ެކަމާބެހޭ ެތަޖުރިބާކާރު ެފޮރެންސިކްެ
ޓީމުންެއެކުލަވާލާފައިވާެއެކްސްޕަރޓްެރިޕޯޓުގެ ެމައްޗަށާއިެ ،މިބާވަތުގެެމައްސަލަތަކާެގުޅޭެޢާންމުެދުސްތޫރީެ
އަދި ެޤާނޫނީ ެމަބުދައުތަކުގެ ެމައްޗަށް ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެނަޒަރަކުން ެބަލައި ެވިސްނިއިރުެ ،އަންނަނިވިެ
ކަންތައްތައްެފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެެ .
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ެ 07ސެޕްޓެމްބަރ ެެ 2013ވަނަ ެދުވަހު ެދިވެހިރާއްޖޭގައި ެބޭއްވުނު ެރިޔާސީެ

އިންތިޚާބުގައި ެވޯޓުދިނުމުގެ ެޝަރުޠު ެހަމަވާމީހުންގެ ެގޮތުގައި ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުން ެތައްޔާރުކޮށްެ
ޢާންމުކޮށްފައިވާ ެވޯޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤުލިބިގެންވާ ެމީހުންގެ ެރަޖިސްޓަރީގައި ެބޮޑެތި ެއޮޅުވާލުންތަކެއްެ
ހުރިކަމަށާއިެ،މިގޮތުންެބުނެވިދިޔަެރަޖިސްޓަރީގައިެއުމުރުންެެ 18އަހަރުެހަމަނުވާެމީހުންގެެނަންތަކަކާއިެ،
މަރުވެފައިވާެމީހުންގެެނަންތަކަކާއި ،ޑިޕާޓްމަންޓްެއޮފްެނޭޝަނަލްެރެޖިސްޓްރޭޝަނުންެދިވެހިރައްޔިތެއްކަންެ
އަންގައިދޭ ެކާޑު ެހަދާދީފައިނުވާ ެމީހުންގެ ެނަންތަކަކާއި ،ޑިޕާޓްމަންޓް ެއޮފް ެނޭޝަނަލް ެރެޖިސްޓްރޭޝަނުގެެ
ރެކޯޑުގައި ެހިމެނިފައިނުވާ ެނަންތަކަކާއިެ ،ތަފާތު ެއައިޑީ ެކާޑު ެނަންބަރާއެކު ެތަކުރާރުވެފައިވާ ެނަންތަކަކާއިެ،
ގެ ެސަބަބުން ެވޯޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤުެ
އް ެހިމެނިގެންވުމު ެ
ނަމާއި ެއެޑްރެހާއިެ ،ޖިންސު ެދިމާނުވާ ެނަންތަކެ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
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ޤާނޫނީގޮތުން ެލިބިގެންނުވާ ެއެތައް ެބަޔަކަށް ެވޯޓުދިނުމުގެ ެފުރުޞަތު ެފަހިވެގެން ެގޮސްފައިވުމުގެ ެއިތުރުންެ
ށްގެންެއެއްެވޯޓަށްވުރެެގިނަެވޯޓުދިނުމުގެެފުރުޞަތުވެސްެ
އެކެއްގެެނަމުގައިެ ،އެކިެވަޞީލަތްތައްެބޭނުންކޮ ެ
ށާއި ެއަދި ެމީގެއިތުރުންެ ،އިންތިޚާބުގެ ެކުރިންނާއި ެއިންތިޚާބުގެ ެތެރޭގައިެ
ފަހިވެގެން ެގޮސްފައިވާކަމަ ެ
އިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުގެ ެޤާނޫނީ ެމަސްއޫލިއްޔަތު ެއަދާކުރުމުގައި ެޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ެއިންތިޚާބުގެެ
ޓީ
އިންޓެގްރި ެ

އާއި ެނަޒާހަތްތެރިކަން ެގެއްލޭފަދަ ެއަދި ެޤާނޫނުއަސާސީން ެއެކޮމިޝަނުގެ ެމައްޗަށްެ

ޚާބުތަކާ ެގުޅިގެން ެކަށަވަރުކުރުން ެލާޒިމުކޮށްފައިވާ ެކަންތައްތައް ެކަށަވަރުކުރުމަކާނުލައި ެކަމަށްވާތީެ،
އިންތި ެ
ގެމަތިން ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެއިންތިޚާބުކުރުމަށް ެެ07
ނޫނުއަސާސީގެ ެެ 108ވަނަ ެމާއްދާގައިވާ ެގޮތު ެ
ޤާ ެ
ސެޕްޓެމްބަރެެ2013ވަނަެދުވަހުެބޭއްވުނުެރިޔާސީެއިންތިޚާބުގައިެ،ޤާނޫނުއަސާސީގެެެ26ވަނަެމާއްދާއިންެ
ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާެއުމުރުންެެ 18އަހަރުންެމަތީގެެކޮންމެެރައްޔިތަކަށްމެެލިބިގެންވާެވޯޓުދިނުމުގެެއަސާސީެ
ވާ ެކަމަށާއިެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާެރައްޔިތުންގެެވޯޓުންެވެރިއަކުެ
ޙައްޤުންެމަޙްރޫމުކުރެވިފައި ެ
ޢައްޔަންކުރުމުގެ ެހަމަތައް ެގެއްލިެ ،ޔުނިވަރސަލް ެސަފްރޭޖްގެ ެއުޞޫލުތަކުގެ ެބޭރުން ެއަދި ެދައުލަތުގެެ
ދުސްތޫރީ ެއޮނިގަނޑުގައި ެކަނޑައެޅިފައިވާ ެއުޞޫލުގެ ެބޭރުންެ ،ދައުލަތުގެ ެއެންމެ ެއިސްވެރިޔާެ
އިންތިޚާބުކުރުމުގެ ެފުރުޞަތު ެއޮތްކަމަށާއިެ ،އޭގެ ެނަތީޖާއަކަށް ެވެގެންދާނީ ެދައުލަތުގެ ެއެންމެ ެއިސްވެރިޔާެ
ހޮވުމަށް ެރައްޔިތުންނަށް ެޤާނޫނުއަސާސީ ެއިން ެލިބިދީފައިވާ ެއަސާސީ ެޙައްޤަށް ެހުރަސްއެޅިެ
ސިއްޔަތެއްނެތް ެފަރާތަކަށްެ
ވާފަދައިން ެއިންތިޚާބުވެފައިނުވާެ ،ޤާނޫނީ ެހައި ެ
ޤާނޫނުއަސާސީގައި ެބަޔާންވެގެން ެ
ތުގެ ެއެންމެ ެއިސްވެރިޔާގެ ެޒިންމާތައް ެމަތިކުރެވިގެން ެދިއުންކަމަށާއިެ ،މިފަދަ ެކަންކަމަކީ ެމުޅިެ
ދައުލަ ެ
ހަލާކުވެގެން ެހިނގައިދާނެ ެކަންކަންކަމަށްެ ،މި ެމައްސަލާގައި ެދަޢުވާެ
ދައުލަތުގެ ެދުސްތޫރީ ެއޮނިގަނޑު ެ ެ
އިވެއެވެ.
ރާެޖުމްހޫރީެޕާޓީގެެފަރާތުންެފާހަގަކޮށްފަ ެ
ބިނާކުރާެސަބަބުތަކުގެެތެރޭގައިެ،މައްސަލާގައިެދަޢުވާކު ެ
-2

މި ެމައްސަލައަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ެބޭއްވޭ ެޢާންމު ެއިންތިޚާބުތަކާއިެ

ރެފެރެންޑަމްތައް ެއިންތިޒާމުކޮށް ެހަމަޖެއްސުމަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީއިންެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ންސް ެކޮމިޝަނުގެ ެފަރާތުންެ،
މަތިކޮށްފައިވާ ެމިނިވަން ެމުސްތަޤިއްލު ެމުއައްސަސާކަމުގައިވާ ެއިލެކްޝަ ެ
ނީ،
ފާއިތުވެދިޔަ ެެ 07ސެޕްޓެމްބަރ ެެ 2013ގައި ެބާއްވާފައިވާ ެރިޔާސީ ެއިންތިޚާބު ެއިންތިޒާމުކޮށްފައިވަ ެ
ރައްޔިތުންގެ ެވޯޓުދިނުމުގެ ެއަސާސީ ެޙައްޤު ެއިންޞާފުވެރިކަމާއި ެނަޒާހަތްތެރިކަމާއެކު ެޤާނޫނުއަސާސީ ެއާއިެ
ޤާނޫނުތަކުގައި ެކަނޑައެޅިފައިވާ ެގޮތުގެމަތިން ެއަދާކުރެވޭފަދަ ެގޮތަކަށް ެނޫންކަމުގައިވާތީެ ،އެ ެއިންތިޚާބަކީެ
ރައްޔިތުންގެ ެމިނިވަން ެއިޚުތިޔާރާއި ެއިރާދަ ެ(ެ )willތަޢުބީރުކޮށްދޭ ެޞައްޙަ ެއިންތިޚާބަކަށް ެނުވާނެތީއާއިެ،
ޖުތަމަޢުގެ ެޢާންމު ެމަޞްލަޙަތާއި ެ"ނިޒާމު ެޢާންމު" ެ(ެ )Public Orderގެއްލިގެންެ
އޭގެ ެސަބަބުން ެމުޅި ެމު ެ
ހިނގައިދާނެތީެ ،އެ ެއިންތިޚާބަކީ ެބާޠިލު ެއިންތިޚާބެއްކަމަށް ެކަނޑައަޅައިދިނުމަށް ެއެދި ެހުށަހަޅާފައިވާެ
ޣާއަށާއި ެދަޢުވާ ެބިނާކުރާ ެސަބަބުތަކަށް ެބެލުމުންެ
މި ެމައްސަލައިގެ ެދަޢުވާގެ ެޞީ ެ
މައްސަލައެއްކަން ެ ެ
ޒާމާއި ެއަދި ެރައްޔިތުންގެ ެއަސާސީެ
އިސްތިޚްލާޞް ެކުރެވެން ެއޮންނަހިނދުެ ،ދައުލަތުގެ ެދުސްތޫރީ ެނި ެ
ޙައްޤުތަކާއި ެމިނިވަންކަމާ ެގުޅިފައިވާ ެޢާންމު ެއިންތިޚާބުތައްފަދަ ެކަންކަމާ ެގުޅިގެން ެއުފެދޭެ ،ދައުލަތްެ
ދުސްތޫރީ ެހަމަނުޖެހުމަކަށް ެހިނގައިދާނެކަމުގެ ެއިޙުތިމާލު ެޤާއިމުވެގެންވާެ ،ޢާންމު ެމަޞްލަޙަތާ ެގުޅިފައިވާެ
ދުސްތޫރީ ެޠަބީޢަތުގެ ެމައްސަލަތައް ެބަލައި ެފައިޞަލާކުރުވަނިވި ެޙުކުމްތަކާއި ެއަމުރުތައް ެނެރުމަކީެ،
އޭގެޒާތުގައި ެޢަދުލު ެއިންޞާފު ެޤާއިމުކުރުމުގެ ެއެންމެ ެއިސް ެފަރާތުގެ ެހައިސިއްޔަތުން ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށްެ
ލިބިގެންވާ ެބެލެނިވެރިކަމުގެ ެއިޚްތިޞާޞާއިެ ،ވިރާސީ ެއިޚްތިޞާޞުގެ ެދަށުންނާއިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 113ވަނަ ެމާއްދާގެެޞަރީޙަ ެނައްޞާއިެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރުެެ22/2010
(ދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނު)ެގެެެ9ވަނަެމާއްދާގެެ(ޅ)ެއާއިެ10ެ،ވަނަެމާއްދާގެެ(ށ)ެއާއިެ11ެެ،
ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގެ ެ(ެ )1އާއި ެ(ެ )3ގެ ެދަށުން ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެލިބިގެންވާ ެބާރެއްކަން ެސާފުކޮށްެ
ޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިފައިވާ ެމީހުންގެެ
އެނގެން ެއޮންނަކަމާއިެ ،މި ެމައްސަލައަކީ ެއެއްވެސް ެޙާލެއްގައި ެވޯ ެ
ޝަންސްެ
ޓަރީއަށް ެބަދަލުގެނައުމާ ެގުޅޭގޮތުން ެއިލެކް ެ
މަޢުލޫމާތާމެދު ެނުވަތަ ެއެ ެރަޖިސް ެ
ރަޖިސްޓަރީގައިވާ ެ ެ
ކޮމިޝަނަށް ެއުފުލާ ެޝަކުވާއަކާ ެގުޅިގެން ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުން ެނިންމާ ެނިންމުމަކާމެދުެ
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ހިތްހަމަނުޖެހޭެފަރާތަކުންެޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ 11/2008އިންތިޚާބުތަކާބެހޭެޢާންމުެޤާނޫނު)ެގެެެ 10ވަނަެ
މާއްދާގެ ެ(ރ) ެގެ ެދަށުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓަށް ެހުށަހަޅަންޖެހޭ ެބާވަތުގެ ެމައްސަލައެއް ެނޫންކަންެ
އްޤުެ
ޓުދިނުމުގެެޙަ ެ
އެނގެންެއޮންނަކަމާއި ،އެހެނީެއެއީެއިންތިޚާބެއްެބޭއްވުމުގެެކުރިންެ ،އެެއިންތިޚާބުގައިެވޯ ެ
ލިބިފައިވާެމީހުންގެެރަޖިސްޓަރީގައިވާެމަޢުލޫމާތާމެދުެނުވަތަެއެެރަޖިސްޓަރީއަށްެބަދަލުގެނައުމާެގުޅޭގޮތުންެ
އިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނަށް ެއުފުލާ ެޝަކުވާއަކާ ެގުޅިގެން ެއުފެދޭ ެފަރުދީ ެޠަބީޢަތުގެ ެވަކި ެޚުޞޫމަތަކާެ
ސްނިޔާގެ ެމައްސަލައެއްކަމާއި ެއަދިެ
ޤާނޫނުގައި ެކަނޑައެޅިފައިވާ ެއަވަ ެ
ގުޅިގެން ެހައިކޯޓަށް ެހުށަހެޅުމަށް ެ ެ
ންދާއިރުެ،
ހަމައެފަދައިންެސުޕްރީމްެކޯޓަށްެއިޚްތިޞާޞްެލިބިގެންވާެމިެމައްސަލައަކީެ ،އިންތިޚާބެއްެހިނގަމު ެ
އެ ެއިންތިޚާބަކާ ެގުޅޭ ެއެއްވެސް ެކަމަކާ ެގުޅިގެން ެނުވަތަ ެބުނެވިދިޔަ ެއިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ެޢާންމު ެޤާނޫނާއިެ
ނުވަތަ ެއެ ެޤާނޫނުގެ ެދަށުން ެހަދާ ެޤަވާޢިދާއި ެނުވަތަ ެވަކި ެޚާއްޞަ ެއިންތިޚާބަކާބެހޭ ެޚާއްޞަ ެޤާނޫނާއިެ
ނުވަތަެޤަވާޢިދާެޚިލާފަށްެއެއްވެސްެފަރާތަކުންެކަމެއްެކުރުމާގުޅިގެންެއިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަނަށްެހުށަހެޅޭެ
ޝަކުވާއެއް ެއެ ެކޮމިޝަނުން ެނިންމާގޮތާމެދު ެހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ ެނުވަތަ ެއިންތިޚާބުގެ ެނަތީޖާއާމެދުެ
ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަެ ،އިސްވެދިޔަ ެއިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ެޢާންމު ެޤާނޫނުގެ ެެ 64ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގެ ެދަށުންެ
އިވާ ެބާވަތުގެ ެއިންތިޚާބާބެހޭެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓަށް ެއެފަދަ ެމައްސަލަތައް ެބެލުމުގެ ެއިޚްތިޞާޞް ެދީފަ ެ
ޝަކުވާގެެމައްސަލައެއްވެސްެނޫންކަމާއި ެއަދިެއެއީެބުނެވިދިޔަެއިންތިޚާބުތަކާބެހޭެޢާންމުެޤާނޫނާއިެނުވަތަެ
އެ ެޤާނޫނުގެ ެދަށުން ެހަދާ ެޤަވާޢިދާއި ެނުވަތަ ެވަކި ެޚާއްޞަ ެއިންތިޚާބަކާބެހޭ ެޚާއްޞަ ެޤާނޫނާއި ެނުވަތަެ
ޤަވާޢިދާ ެޚިލާފަށް ެހިންގާ ެޖިނާއީ ެކުށްތައް ެބެލުމުގެ ެއިޚްތިޞާޞް ެބުނެވިދިޔަ ެއިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ެޢާންމުެ
ޤާނޫނުގެ ެެ 64ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގެ ެދަށުން ެހައިކޯޓަށް ެދީފައިވާ ެބާވަތުގެ ެޖިނާއީ ެކުށެއްގެެ
މައްސަލައެއްވެސް ެނޫންކަމާއިެ ،އެއާ ެޚިލާފަށް ެމި ެމައްސަލައަކީ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 108ވަނަ ެމާއްދާގައިެ
ބުނެފައިވާ ެގޮތުގެމަތިން ެސީދާ ެރައްޔިތުންގެ ެސިއްރު ެވޯޓަކުން ެއިންތިޚާބުކުރާ ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކުެ
ންެ
އިންތިޚާބުކުރުމުގައި ެދިމާވާެ ،މުޅި ެއިންތިޚާބުގެ ެއިންޞާފުވެރިކަމާއި ެނަޒާހަތްތެރިކަން ެގެއްލިެ ،ރައްޔިތު ެ
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ޚްތިޔާރުކުރާ ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކު ެއިންތިޚާބުކުރުމުގެ ެއަސާސީ ެޙައްޤަށްެ
މިނިވަންކަމާއެކު ެއި ެ
ހުރަސްއެޅޭފަދަ ެކަމަކާމެދު ެއުފެދޭ ެޚިލާފުތައް ެނުވަތަ ެޚުޞޫމަތްތައް ެބަލައި ެފައިޞަލާކުރުވަނިވި ެނިހާއީެ
ނިންމުން ެނިންމުމުގެ ެއިޚްތިޞާޞް ެދުސްތޫރީގޮތުން ެމަތިކުރެވިފައިވަނީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓާކަންެ
ޙަ ެނައްޞުން ެއެނގެންެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 113ވަނަ ެމާއްދާގެ ެޞަރީ ެ
ތީ ެއާއިެ ،އެ ެމާއްދާގައި ެ"ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ެމަޤާމަށް ެކުރިމަތިލާ ެމީހެއްގައި ެނުވަތަެ
އޮންނާ ެ
ރައީސުލްޖުޖްހޫރިއްޔާގެ ެނައިބަކަށް ެހުންނާނޭކަމަށް ެއިޢުލާންކުރެވޭ ެމީހެއްގައި ެހުންނަންޖެހޭ ެޝަރުޠުތައްެ
ދު ެނުވަތަެ
މާވާ ެކަމަކާމެ ެ
ވާ ެކަމާމެދުެ ،ނުވަތަ ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކު ެއިންތިޚާބުކުރުމުގައި ެދި ެ
ފުރިހަމަ ެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެއޭނާގެ ެމަޤާމުން ެދުރުކުރުމަށް ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުން ެނިންމާ ެނިމްމުމަކާމެދުެ
ކިގޮތަކަށް ެނިންމުމުގެ ެބާރު ެލިބިގެންވަނީ ެހަމައެކަނިެ
އެއްވެސް ެޚިލާފެއް ެއުފެދިއްޖެނަމަެ ،އެކަމެއް ެވަ ެ
ސުޕްރީމް ެކޯޓަށެވެެ .މިފަދަ ެނިންމުމެއް ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެނިންމާންވާނީ ެއެ ެކޯޓުގައި ެހިމެނޭ ެހުރިހައިެ
ފަނޑިޔާރުން ެތިބެގެންނެވެެ .އަދި ެއެގޮތުން ެއެ ެކޯޓުން ެނިންމާ ެނިންމުމަކީ ެއެންމެ ެފަހުގެ ެނިންމުމެވެެ".
މިފަދައިން ެކަނޑައަޅައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާއިރުެ ،އަދި ެޤާނޫނުއަސާސީ ެއާއި ެޤާނޫނު ެމާނަކުރުމުގައްޔާއިެ
ޝަރީޢަތުން ެބަލާ ެއެނޫންވެސް ެމައްސަލަތަކުގައި ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެނިންމާ ެނިންމުމަކީ ެއެންމެ ެފަހުގެެ
ނިންމުންކަމަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 145ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ނ) ެގައި ެސާފުެ
ހިމެނޭެ
ޓުގެ ެއިޚްތިޞާޞްގެ ެތެރޭގައި ެނު ެ
ބަހުން ެބަޔާންކޮށްފައިވާއިރުެ ،މި ެމައްސަލައަކީ ެސުޕްރީމް ެކޯ ެ
ގެ ެފަރާތުންެހުށަހަޅާފައިވާެ
ން ެ
މި ެމައްސަލާގައިެދަޢުވާލިބޭެއިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަ ެ
މައްސަލައެއްކަމަށްެބުނެެ ެ
ވެ.
ދަފްޢަކީެއެއްވެސްެޤާނޫނީެއަސާސެއްގެެމައްޗަށްެބިނާވެގެންވާެދަފްޢެއްެނޫންކަންެއެނގެންެއޮވެއެ ެ
-3

ޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 113ވަނަެމާއްދާގެެދަށުންެސުޕްރީމްެކޯޓަށްެހުށަހެޅުނުެމިެދުސްތޫރީެ

މައްސަލައިގައިވާ ެއެންމެހައި ެކަންކަން ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކުގެ ެމަތިން ެއިންސާފުވެރިކަމާއިއެކުެ
ބަލައި

ެނިންމުމަށްޓަކައި

ެއެކަށީގެންވާ

ެމުއްދަތެއް

ެބޭނުންވާކަމަށް

ެކޯޓަށް

ެޤަބޫލުކުރެވޭނަމަެ
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ސާފުވެރިެނިޔާއެއްެއިއްވުންެގެރެންޓީެކުރުމަށްޓަކައިެއަދިެ
އިންސާފުވެރިކަމާއެކުެއެމައްސަލައެއްެބަލައިެއިން ެ
އިޢާދަނުކުރެވޭވަރުގެ ެގެއްލުމަކުން ެޤައުމާ ެރައްޔިތުން ެސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި ެރިޔާސީ ެއިންތިޚާބުގެެ
ފުރަތަމަބުރުެބޭއްވުނުެތާރީޚްގެެމައްޗަށްެބިނާކޮށްެއެެތާރީޚުންެފެށިގެންެެ21ވަނައަށްވާެދުވަހުެ،ބޭއްވުމަށްެ
އިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުން ެކަނޑައަޅާފައިވާ ެއެ ެއިންތިޚާބުގެ ެދެވަނަބުރު ެފަސްކުރުމަށް ެއަމުރުކުރުމުގެެ
ބާރުވެސްެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 144ވަނަ ެމާއްދާގެ ެދަށުން ެދުސްތޫރީ ެމައްސަލަ ެބެލުމުގެ ެއިޚްތިޞާޞްެ
ދީފައިވާކަންެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ144ވަނަެމާއްދާގެެ(ށ)ެއަށްެ
ޤާނޫނުއަސާސީެއިންެލިބިދީފައިވާެކޯޓަށްެލިބި ެ
ބެލުމުންެސާފުކޮށްެއެނގެންެއޮންނައިރުެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގައިެކަނޑައެޅިގެންެ
އްެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގައިެ
ންޖެހޭނެކަމަށް ެބުނެފައިވާ ެކަންތައްތަ ެ
ވަކި ެތާރީޚުތަކެއްގެ ެކުރިން ެނިންމަ ެ
އިެ
ވާގޮތަށް ެނިންމުމަށްޓަކައި ެކުރަންޖެހޭ ެކަންތައްތައް ެކުރުމަކީ ެދައުލަތުގެ ެކަމާބެހޭ ެއެންމެހަ ެ
ބުނެފައި ެ
މުވެގެންވާ ެކަމަކަށްވާއިރުެ ،އެފަދަކަމެއްެ
ސީ ެއިން ެލާޒި ެ
މުއައްސަސާތަކުގެ ެމައްޗަށް ެޤާނޫނުއަސާ ެ
ޚުތަކުގައި ެނިންމުމަށް ެޝަރުޢީ ެއަދިެ
ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާގޮތަށް ެއަދި ެޤާނޫނުއަސާސީގައި ެބުނެފައިވާ ެތާރީ ެ
ޤާނޫނީގޮތުން ެއުޒުރުވެރިވާފަދަ ެހަމައެކަނި ެޙާލަތަކީެ ،އިންސާނީ ެބާރު ެނުފޯރާފަދަ ެޤުދުރަތީ ެބޮޑެތިެ
އެފަދަެކަންކަމަށްެއިޚްތިޔާރުގައިނުވާެސަބަބުތަކާހުރެެ،
ހާދިސާތަކާއި ެހަނގުރާމަވެރިެޙާލަތުތައްެމެދުވެރިވެެ ެ ،
ހުރަސްއެޅިގެން ެދިޔުންކަމަށް ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2009/SC-C/02ޤަޟިއްޔާގައި ެބުނެފައިެ
ސްނާެ
އެވަނީ ެނެސެސިޓީ ެ(الضرورة) ެގެ ެޙާލަތުފަދަ ެޤާނޫނީ ެއަދި ެޝަރުޢީ ެގޮތުން ެޤަބޫލުކުރެވޭ ެއިސްތި ެ
އްެ
ޙާލަތެއްެކުރިމަތިެނުވާހާހިނދަކުެ،ޤާނޫނުއަސާސީގައިެކަނޑައެޅިގެންެވަކިގޮތަކަށްެކުރަންެބުނެފައިވާކަމެ ެ
ގެެ
ކުރަންވާނީެޤާނޫނުއަސާސީގައިެކަނޑައަޅައިެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެގޮތަށްކަމާއިެ،ކަނޑައެޅިގެންެވަކިެތާރީޚެއް ެ
ންެ
ސްނާ ެހާލަތު ެފިޔަވައި ެއެހެ ެ
މެއް ެނުކޮށް ެދޫކޮށްލައިގެން ެބުނެވިދިޔަ ެއިސްތި ެ
ކުރިން ެކުރުމަށް ެއޮންނަކަ ެ
ޙާލަތެއްގައި ެތިބުން ެހުއްދަވެގެން ެނުވާނެކަމެއް ެކަމާއިެ ،އެހެންކަމުން ެއެ ެޤަޟިއްޔާގައި ެކަނޑައަޅާފައިެ
އެވަނީ ެއިންތިޚާބުތަކާ ެއަދި ެއެނޫންވެސް ެޤާނޫނުއަސާސީގައި ެވަކިކަމެއް ެވަކިގޮތަކަށް ެކުރުމަށްެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :

ގެ 9
ސަފްޙާ ެ 46

ގެމަތިން ެކުރުމުންކަމާއި ެއަދިެ
ކަނޑައެޅިފައިވާ ެކަންތައްތައް ެޞައްޙަވާނީ ެޤާނޫނުއަސާސީއާ ެއެއްގޮތްވާ ެގޮތު ެ
ޤާނޫނުއަސާސީގައި ެވަކި ެތާރީޚެއްގެކުރިން ެކުރުމަށް ެއޮންނަކަމެއް ެއެ ެތާރީޚުގެ ެކުރިން ެކުރުމަކީވެސްެ
ޤާނޫނުއަސާސީއާ ެއެއްގޮތަށްެކަންތައްެކުރުމުގެެތެރޭގައިެހިމެނޭނެކަމެއްކަންެއެނގެންެއޮންނައިރުެ،ޖުމްހޫރީެ
ންދާ ެމައްސަލައަކީެ
ޕާޓީގެެފަރާތުންެހުށަހެޅިެހުށަހެޅުމާެގުޅިގެންެސުޕްރީމްެކޯޓުންެމި ެޤަޟިއްޔާގައިެބަލަމު ެ
ތައް ެނުކުރުމުގެ ެމައްސަލައެއްނޫންކަން ެއެނގޭކަމާއި،
ޚުތަކަށްެކަން ެ
ޤާނޫނުއަސާސީގައި ެކަނޑައަޅާފައިވާ ެތާރީ ެ
ތާރީޚުތަކުގައި ެކަންތައްތަކެއް ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުން ެކޮށްފައިވީނަމަވެސް ެއެކަންތައްތައް ެކޮށްފައިވަނީެ
ކީެ
ތަކަ ެ
ސީގައިެއަދިެޤާނޫނުގައިެކަނޑައަޅާފައިވާެގޮތާެޚިލާފަށްެކަމަށާއިެ،އެހެންކަމުންެއެކަންތައް ެ
ޤާނޫނުއަސާ ެ
ދުސްތޫރީ ެގޮތުން ެބާޠިލު ެކަންތައްތަކެއްކަމަށް ެބުނެ ެހުށަހަޅާފައިވާ ެމައްސަލައެއްކަން ެއެނގޭކަމާއި ެއަދިެ
މިެ
ރިޔާސީ ެއިންތިޚާބުތައްފަދަ ެއިންތިޚާބީ ެމައްސަލަތައް ެލަސްނުކޮށްެބެލުމުގެ ެއުޞޫލަށް ެސުޕްރީމްެކޯޓުންެ ެ
ށް ެބޮޑު ެއަހައްމިއްޔަތެއް ެދީގެން ެރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާއިރުެ ،އަދި ެޤާނޫނު ެނަންބަރެ
މައްސަލަ ެބެލުމުގައި ެވަރަ ެ
(ެ11/2008އިންތިޚާބުތަކާބެހޭެޢާންމުެޤާނޫނުގެ)ެގެެެ65ވަނަެމާއްދާގެެ(ށ)ެގައިެއެެޤާނޫނުގެެެ64ވަނަެ
މާއްދާގެ ެދަށުންެހުށަހަޅާ ެމައްސަލައަކާމެދުެ ،އެ ެއިންތިޚާބެއްގެ ެރަސްމީެނަތީޖާ ެއިޢުލާންކުރާތާެގިނަވެގެންެ
ެ 30ދުވަހުގެ ެމުއްދަތުގެތެރޭގައި ެހައިކޯޓުން ެގޮތެއް ެކަނަޑައަޅަންވާނެކަމަށް ެއޮތް ެއޮތުމަށާއި ެހައިކޯޓުންެ
އްެ
ނިންމާ ެއިންތިޚާބީ ެޝަކުވާގެ ެމައްސަލައެއް ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެރިވިއުއަކަށް ެއަތުވެއްޖެނަމަ ެއެއާމެދު ެގޮތެ ެ
އްޗަށް ެވިސްނައި ެބަލާއިރު،
ކަނޑައެޅުމަށް ެއިތުރު ެމުއްދަތެއް ެބޭނުންވެދާނެކަމާއިެ ،މިކަންކަމުގެ ެމަ ެ
ށް ،ޤާނޫނުއަސާސީ ެއާއިެ
ޚުތަކަ ެ
ޤާނޫނުއަސާސީ ެއާއި ެޤާނޫނުގައި ެއިންތިޚާބު ެބާއްވަން ެކަނޑައަޅާފައިވާ ެތާރީ ެ
ޤާނޫނުގައި ެކަނޑައަޅާފައިވާ ެއިޖްރާއާތާ ެއެއްގޮތަށް ެއެ ެއިންތިޚާބުގައި ެކަންތައް ެކުރެވިފައި ެނުވާކަންެ
ވާ ެގޮތުގެމަތިން ެއިންތިޚާބުގެ ެކަންތައް ެހިންގުމުގެެ
ތުވާނަމަ ،ޤާނޫނުއަސާސީއާ ެއެއްގޮތް ެ
ޝަރީޢަތަށް ެސާބި ެ
ތު' ެ(ެ)misfeasance
މަސްއޫލިއްޔަތު ެއޮތް ެމުއައްސަސާގެ ެއިހުމާލުން ެނުވަތަ ެ'ތަޤްޞީރީ ެމަސްއޫލިއްޔަ ެ
އެއްގެެސަބަބުން ެނުކުންނަެއެއްވެސްެެނަތީޖާއެއްގެެޒިންމާއަކީެއެ ެމައްސަލައެއްގެެޝަރީޢަތްކޮށްެޤާނޫނުގެެ
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ދިެ
ޙުކުމް ެއިއްވާ ެކޯޓުގެ ެޒިންމާއެއްކަމަށް ެބަދަލުވާންޖެހޭފަދަ ެއެއްވެސް ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމައެއް ެއަ ެ
ޤާނޫނީެމަންޠިޤް ެ(ެ)logicއެއްވެސް ެނޯންނަކަންެއެނގެންެއޮންނައިރުެ،ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ ެގޮތުގެމަތިންެ
ޤާނޫނުއަސާސީގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެމުއްދަތުތަކުގައި ެކުރަން ެއޮންނަކަމެއް ެއެ ެމުއްދަތުގައި ެކޮށްފައިވަނީެ
މުންެ،
ތުވު ެ
ގެމަތިން ެކަމާބެހޭެކޯޓަކަށްެސާބި ެ
ނޫނުއަސާސީ ެއާއިެޤާނޫނުތަކާެޚިލާފަށްކަމަށްެޝަރުޢީެހަމަތަކު ެ
ޤާ ެ
ޤާނޫނީެ
ޞައްޙަެއިޖްރާއާތުގެެތެރެއިންެއެކަންތައްެފުރިހަމަެކުރުމަކީެޝަރުޢީެއަދިެ ެ
ރީގޮތުންެ ެ
އަލުންެދުސްތޫ ެ
މިެ
ބުދައުގެ ެދަށުންެ ،އަދި ެ ެ
ންނާއި ެނެސެސިޓީގެ ެމަ ެ
ޟަރޫރަތެއްކަމަށް ެވާހިނދުެ ،ޟަރޫރަތުގެ ެއުޞޫލު ެ
ބުދައުގެ ެއެންމެހައި ެރުކުންތަކާ ެއެއްގޮތްވާ ެގޮތުގެމަތިން ެއިތުރުވާ ެމުއްދަތަކީ ެދުސްތޫރީެ
މަ ެ
ތުމާއެކުެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ން ެއޮ ެ
ބުދައެއްކަންެއެނގެ ެ
ޖުރިސްޕުރޫޑެންސާއިެއިސްލާމީެޝަރީޢަތުންެޤަބޫލުކުރާެމަ ެ
ންެެ2009ވަނަެއަހަރުގެެ
ސުޕްރީމްެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ2009/SC-C/02ޤަޟިއްޔާގައިެކުރިެޙުކުމާެގުޅިގެ ެ
ފެބްރުއަރީ ެެ 15ވަނަ ެދުވަހުގެ ެކުރިން ެބޭއްވުމަށް ެޤާނޫނުއަސާސީގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެރައްޔިތުންގެެ
އިވިޔަސްެ
ހުގެެއިންތިޚާބުެބޭއްވުމަށްެކުރަންޖެހޭެމަސައްކަތްތައްެކަމާބެހޭެމުއައްސަސާތަކުންެފެށިކަމުގަ ެ
މަޖިލީ ެ
ށްވުރެ ެފަހުގެ ެތާރީޚެއްގައިެ
އެ ެއިންތިޚާބު ެބޭއްވިފައިވަނީ ެޤާނޫނުއަސާސީގައި ެކަނޑައަޅާފައިވާ ެމުއްދަތަ ެ
ބުދައަށްެ
މެއި ެމަހުގައިކަން ެއެނގެން ެއޮތުމުންެ ،ބުނެވިދޔަ ެނެސެސިޓީގެ ެމަ ެ
ެ 2009ވަނަ ެއަހަރުގެ ެ ެ
ނުފެތޭހައިހިނދަކު ެއެ ެއިންތިޚާބަކީ ެދުސްތޫރީގޮތުން ެޞައްޙަ ެއިންތިޚާބެއްކަމަށް ެކަނޑަނޭޅޭނެކަންެ
އެެ
އެނގޭކަމާއި ،އެހެންކަމުންެޤާނޫނުއަސާސީގައިެކަމެއްކުރުމަށްެވަކިެމުއްދަތުތަކެއްެކަނޑައެޅިފައިެއޮތުމަކީެ ެ
މުއްދަތެއްގައި ެކުރަންޖެހޭކަމެއް ެކޮށްފައިވަނީ ެދުސްތޫރީ ެގޮތުން ެބާޠިލުގޮތެއްގައި ެކަމަށްބުނެ ެއުފެދިފައިވާެ
ޚިލާފުގެ ެމައްސަލައެއް ެބަލައި ެނިންމުމާއިެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ ެގޮތަށް ެކަންތައް ެކުރުމަށް ެއެންގުމަށްެ
ރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީވެސް ެހަމައެއްނެތްކަންެ
ސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެމައްޗަށް ެއޮތް ެހުރަހެއްކަމަށް ެބެލެވޭނޭ ެޝަ ެ
ތްކަމެއް ެޤާނޫނުއަސާސީއާެ
އެނގެންއޮންނައިރުެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގައި ެކަނޑއެޅިފައިވާ ެމުއްދަތުގައި ެކުރަންއޮ ެ
އެއްގޮތަށް ެކުރުމަށް ެ'ނެސެސިޓީ' ެގެ ެއުޞޫލުން ެމުއްދަތެއް ެއިތުރުވާން ެޖެހިއްޖެނަމަ ެމުއްދަތު ެއިތުރުވާެ
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އިތުރުވުމަކީެދައުލަތުގައިެޤާއިމުވެފައިއޮތްެޤާނޫނީެސަރުކާރުެދެމިއޮތުންެނިމުމަކަށްެއަންނަންޖެހޭެސަބަބެއްެ
ޓީ" ެ)ެ (State of necessityނުވަތަ ެ"ޙާލަތުއް ޟަރޫރާ"
ނޫންކަމާއި"ެ ،ސްޓޭޓް ެއޮފް ެނެސެސި ެ
(حالة الضرورة) އާއި" ،ކޮންޓިނުއިޓީ އޮފް ލީގަލް ގަވަރމެންޓް" )(Continuty of legal government
ތަެ
އާއި ެމި ެދެ ެމަބުދައުގެ ެދަށުން ެސަރުކާރު ެދެމި ެއޮންނާނެކަމީ ެދުސްތޫރީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެފިޤުހު ެނުވަ ެ
ވާ ެއުޞޫލެއްކަމާއިެ ،ނަމަވެސްެ ،އެއްވެސް ެކަމެއްެ
ޖުރިސްޕްރޫޑެންސްގައި ެއިސްތިޤްރާރުވެެ ،ބަލައިގެންފައި ެ
ށްެކޮންމެހެންެބޭނުންވާެމިންވަރަށްވުރެެ،އިތުރުނުކުރެވޭނެކަންެއެނގޭކަމާއި ،އަދިެ
ނެސެސިޓީގެެދަށުންެއެކަމަ ެ
ރިވާ ެމިންވަރާއިެކޮންމެހެން ެއެކަމަށްެބޭނުންވާެމުއްދަތަށްވުރެެ
ނެސެސިޓީގެ ެދަށުން ެކޮންމެހެން ެޟަރޫރަތްތެ ެ
މި ެމަބްދައުގެ ެދަށުން ެޞައްޙަ ެނުވާނެކަމާއިެ ،އުޞޫލެއްގެ ެގޮތުންެ
މުއްދަތެއް ެއިތުރުވެގެން ެދިއުން ެ ެ
ންފަދަެއިންސާނީެ
ބިންހެލުމެއްެނުވަތަެފެންބޮޑުވު ެ
ނެސެސިޓީގެެޙާލަތްތަކަކީެހަނގުރާމެވެރިެޙާލަތެއްެނުވަތަެ ެ
ތުގެެކަމަކާެޙަވާލުވެހުރި ެފަރާތަކުން ެނުވަތަެ
ބާރުެނުފޯރާފަދަެޟަރޫރަތުގެެޙާލަތްތައް ެކަމުގައިވިޔަސްެދައުލަ ެ
އިވާ ެމުއްދަތުގައި ެޤާނޫނުއަސާސީގައި ެބުނެފައިވާގޮތަށްެ
މުއައްސަސާއަކުން ެޤާނޫނުއަސާސީގައި ެކަނޑައަޅާފަ ެ
ކަމެއް ެނުކުރެވުމުގެ ެސަބަބުން ެމެދުވެރިވާ ެ"ވާޤިޢީ" ެނުވަތަ ެޑީފެކްޓޯ ެ)ެ (defactoގެ ެޙާލަތެއްެ
ސްތޫރީެއަދީެޝަރުޢީެގޮތުންެހުއްދަެކުރެވެނީެ
މެދުވެރިވެއްޖެނަމަެ،އެކަމެއްެއިތުރުެމުއްދަތެއްގައިެކުރުންެދު ެ
ންެ،
އޮފް ެނެސެސިޓީގެ ެބުނެވިދިޔަ ެޝަރުޠުތަކުގެ ެމަތި ެ
އިސްވެދިޔަ ެ"ޙާލަތުއްޟަރޫރާ" ެނުވަތަ ެސްޓޭޓް ެ ެ
ކޮންޓިނުއިޓީ ެއޮފް ެލީގަލް ެގަވަރމެންޓްގެ ެމަބުދައުގެ ެދަށުންކަން ެއެނގޭކަމާއި ެއެގޮތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2010/SC-C/26،25ޤަޟިއްޔާގައި ެވަޒީރުންނަށް ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުންެ
ރުހުން ެލިބުމުގެ ެކުރިން ެއަދާކުރާ ެމަސްއޫލިއްޔަތު ެދުސްތޫރީގޮތުން ެޞައްޙަކަމަށް ެކަނޑައަޅާފައިވާކަންެ
އެނެގެއެވެ.
-4

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 4ވަނަ ެމާއްދާއިންެ

މިޤުރާޠީެނިޒާމުތަކުގައިެބޭނުންކުރާެެޢާންމުެ
ކަށަވަރުކޮށްދީފައިެއޮންނަެރައްޔިތުންގެެސިޔާދަތު ،މިޒަމާނުގެެދީ ެ
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އެއް ެވަސީލަތަކީ ެ"ދީމިޤުރާޠިއްޔާ ެނިޔާބިއްޔާ" ެ(ެ )Representative Democracyގެ ެއުޞޫލުން ެސީދާެ
ރައްޔިތުން ެމިނިވަންކަމާއެކު ެއިޚްތިޔާރުކުރާ ެމަންދޫބުން ެމެދުވެރިކޮށްކަމާއި ،މިގޮތުން ެ"އެ ެމީހަކުެ
އަމިއްލައަށްެ ،ނުވަތަ ެއެ ެމީހަކު ެމިނިވަންކަމާއެކު ެއިޚްތިޔާރުކުރާ ެމަންދޫބުން ެމެދުވެރިކޮށް ެރައްޔިތުންގެެ
ކަންތައް ެހިންގުމުގައި ެބައިވެރިވުމަކީ ެއުމުރުން ެެ 18އަހަރުން ެމަތީގެ ެކޮންމެ ެރައްޔިތަކަށްމެ ެލިބިގެންވާެ
ފުބަހުން ެބަޔާންކޮށްފައި ެއޮންނައިރުެ،
ޙައްޤެއްކަމަށް ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 26ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ނ) ެގައި ެސާ ެ
ޚްތިޔާރުކުރާ ެމަންދޫބުންެ ،އެއީ ެލާމަރުކަޒީ ެނުވަތަ ެއިދާރީެ
ގެމަތިން ެއި ެ
ރައްޔިތުން ެބުނެވިދިޔަ ެގޮތު ެ
ފެންވަރެއްގައިެލޯކަލްެކައުންސިލްތަކަށްެއިޚްތިޔާރުކުރާ ެމެންބަރުންެކަމުގައިވިއަސްެ،ޤައުމީެނުވަތަ ެމަރުކަޒީެ
ސީލުކުރުމަށް ެޕާލަމެންޓަށް ެނުވަތަ ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހަށް ެއިޚްތިޔާރުކުރާެ
ފެންވަރެއްގައި ެރައްޔިތުން ެތަމް ެ
އިވިއަސްެ ،އަދި ެއެއީ ެދައުލަތުގެ ެއެންމެ ެއިސްވެރިޔާގެ ެމަޤާމަށް ެއިޚްތިޔާރުކުރާެ
މެންބަރުން ެކަމުގަ ެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެކަމުގައި ެވިއަސްެ ،މިޒާނުގެ ެއެންމެހައި ެދީމިޤުރާޠީ ެނިޒާމުތަކުގައި ެއިޚްތިޔާރުކުރެވެނީެ
ފަދަ ެއިންތިޚާބެއްގެެ
މިނިވަންެއަދި ެއިންޞާފުވެރި ެ(ެ )Free and Fairއިންތިޚާބެއްގެ ެޒަރީޢާއިންކަމާއިެ ،މި ެ
އެންމެެމުހިއްމުެއެއްެޢުންޞުރަކީެއެެއިންތިޚާބުގައިެެވޯޓުދިނުމުގެެޙައްޤުެލިބިގެންވާެރައްޔިތުންެނުވަތަެ
ގެެ
"އިލެކްޓޮރޭޓް" ެ(ެ )Electorateކަނޑައެޅިފައި ެއޮތުންކަމާއިެ ،މިޒަމާނުގެ ެތަފާތު ެދުސްތޫރީ ެނިޒާމުތަކު ެ
އިންތިޚާބުތަކުގައިެވޯޓުދިނުމުގެެޙައްޤުލިބިގެންވާެމީހުންެކަނޑައަޅަނީެެ"އަލްއިޤްތިރާޢުލްެޢާންމު" (االقتراعެ

العام( ެނުވަތަ ެ'ޔުނިވަރސަލް ެސަފްރޭޖް' ެ(ެ )Universal Suffrageގެ ެއަސާސްގެ ެމަތިންކަމާ؛ެ
ންެެ
"ޔުނިވަރސަލް ެސަފްރޭޖް" ެގެ ެމަފްހޫމަކީ ެއިންތިޚާބުގެ ެޙައްޤު ެމާލީ ެނުވަތަ ެޢިލްމީ ެޝަރުޠަކު ެ
ތުގައިެވަކިެނިޞާބަކަށްެމުދާެ
ޤައިދުކުރެވިފައި ެނުވުންކަމާެ ،އެބަހީ ެއިންތިޚާބުގައި ެވޯޓުދޭ ެމީހާގެެމިލްކިއްޔާ ެ
ތަޢުލީމުެލިބިފައިވާެމީހަކަށްވުންެޝަރުޠުެނުކުރުންކަމާއި،
ހުރުންެނުވަތަެވޯޓުދޭެމީހާއަކީެވަކިެފެންވަރަކަށްެ ެ
ތަެ
މީގެއިތުރުން ެ"ޔުނިވަރސަލް ެސަފްރޭޖް" ެގެ ެޢާންމު ެމަފްހޫމުގެ ެތެރޭގައިެ ،ވޯޓުދޭ ެމީހާގެ ެޖިންސު ެނުވަ ެ
ޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤު ެޤައިދު ެނުކުރުން ެހިމެނިގެންވާއިރުެ،
ށް ެބަލައި ެވޯ ެ
ނަސްލު ެނުވަތަ ެބަސް ެނުވަތަ ެކުލައަ ެ
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"ޔުނިވަރސަލް ެސަފްރޭޖް" ެގެ ެމި ެމަފްހޫމަކީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީއިންެ
މުެ
މެއްކަމާ ،މިގޮތުން ެއިންތިޚާބުތަކުގައްޔާއި ެރައްޔިތުންގެ ެޚިޔާލު ެހޯދުމުގެ ެޢާން ެ
ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ެމަފްހޫ ެ
ވޯޓުތަކުގައި ެވޯޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤަކީ ެއުމުރުން ެެ 18އަހަރުން ެމަތީގެ ެކޮންމެ ެރައްޔިތަކަށްމެ ެލިބިގެންވާެެ
އަސާސީ ެޙައްޤެއްކަމަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 26ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައިެ
ކަނޑައަޅައިެބަޔާންކޮށްފައިވާކަންެއެނގެއެވެ.
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އިންތިޚާބުތަކާއި ެރެފެރެންޑަމްތަކުގައި ެވޯޓުދޭ ެމީހުންގެ ެކިބައިގައި ،ކޮންމެހެންެެ

މުވާ ެޝަރުޠުތަކެއް ެތަފާތު ެދައުލަތްތަކުގެ ެއިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ެޤާނޫނުތަކުގައި ،މަޤުބޫލުެ
ހުރުން ެލާޒި ެ
ވާެ
ޟު ެ
ޖް"ެގެެމަފްހޫމާއިެތަޢާރު ެ
ސަބަބުތަކަށްޓަކައިެ،ކަނޑައެޅިފައިވުމަކީެބުނެވިދިޔަެ"ޔުނިވަރސަލް ެސަފްރޭ ެ
ކަމެއްެނޫންކަމާއި ެއަދިެއެއީެވޯޓުދިނުމުގެެޙައްޤުންެގިނަެޢަދަދެއްގެެމީހުންެމަޙްރޫމްެވެގެންދާެކަމެއްވެސްެ
ނޫންކަމާއި ެމިގޮތުން ެއިންތިޚާބުގެ ެޙައްޤަކީ ެމިޒަމާނުގެ ެއެންމެހައި ެދައުލަތެއްގައިވެސް ެއެ ެދައުލަތެއްގެެ
ރައްޔިތުންނަށް ެލިބިގެންވާ ެޙައްޤެއްކަމާއިެ ،އެއީ ެއެއްގޮތަކަށްވެސް ެބިދޭސީންނަށް ެލިބިގެންވާ ެޙައްޤެއްެ
ދާެއާއިެޤާނޫނުެނަންބަރުެ
ނޫންކަމާއިެ،މިކަންެދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ26ވަނަެމާއް ެ
(ެ 11/2008އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ެޢާންމު ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 5ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެއިން ެސާފުކޮށް ެއެނގެންެ
ކަމާއިެ،މީގެއިތުރުންެވޯޓުދިނުމުގެެޙައްޤަކީެދުނިޔޭގެެހުރިހައި ެއިންތިޚާބުތަކާބެހޭެޤާނޫނުތަކުގައިެވަކިެ
އޮންނަ ެ
ޢުމުރެއް ެފުރިފައިވާ ެމީހުންނަށް ެލިބިގެންވާ ެޙައްޤެއްކަމާއިެ ،މިޒަމާނުގެ ެގިނަ ެދައުލަތްތަކުގައި ެއެ ެއުމުރަކީެ
ސީގެެއިސްވެދިޔަެެ26ވަނަެމާއްދާގައިެ
ެ 18އަހަރުކަމާއިެ،އެކަންެދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާ ެ
މގއިތުރުންެވޯޓުދޭެމީހާއަކީެބައެއްެބާވަތުގެެބޮޑެތިެޖިނާއީެކުށްެއެނާގެެ
ޞަރީޙަކޮށްެބަޔާންކޮށްފައިެވާކަމާީ ،
މައްޗަށްެސާބިތުވެެޙުކުމްކުރެވުމުގެެސަބަބުންެޝަރަފާއިެކަރާމަތްެގެއްލިފައިވާެމީހަކަށްެނުވުންެމިޒަމާނުގެެ
އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ެޤާނޫނުތައް ެލާޒިމުކުރާކަމާއިެ ،އެހެންނަމަވެސް ެމީހެއްގެ ެމައްޗަށް ެޖިނާއީ ެކުށެއްެ
ސާބިތުވުމުގެ ެސަބަބުން ެއޭނާގެ ެވޯޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤު ެޤައިދުކުރެވޭ ެޙުދޫދު ެތަފާތު ެޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގެެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :

ސަފްޙާ  46ގެ 14

އިވާކަމާ ،މިގޮތުން ެއެމީހެއްގެ ެމައްޗަށް ެސާބިތުވެފައިވާެ
އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ެޤާނޫނުތަކުގައި ެއިންތިޒާމު ެކޮށްފަ ެ
ތަށްެއެެޙައްޤުެޤައިދުކުރެވޭކަމާެ ،އަދި ެޤާނޫނުގައިެކަނޑައެޅިގެންވާެ
ކުށެއްގެެކުޑަެބޮޑުެމިނާެމުނާސިބުވާގޮ ެ
އެކަށީގެންވާ ެމުއްދަތަކަށް ެއެެޙައްޤުެޤައިދުކުރެވޭކަންެއެނގެންއޮންނައިރުެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެއިންތިޚާބުތަކާބެހޭެ
ޤާނޫނުތަކުގައިެ ،އިންތިޚާބުތަކުގައި ެވޯޓުދޭ ެމީހާއަކީ ެމި ެއުޞޫލާ ެއެއްގޮތަށް ެޖިނާއީ ެކުށެއް ެސާބިތުވެފައިވާެ
ރުޠުކޮށްެ ،އެކަން ެމިޒަމާނުގެ ެއެހެނިހެން ެދީމިޤުރާޠީ ެނިޒާމުތަކެކޭ ެއެއްފަދައިންެ،
މީހަކަށް ެނުވުން ެޝަ ެ
ތަންޒީމުކޮށްފައި ެނެތުމަކީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއިންތިޚާބާބެހޭ ެޤާނޫނީ ެއޮނިގަނޑުގައިވާ ެއުނިކަމެއްކަންެ
ވުން ެމިޒަމާނުގެެ
ފާހަގަކުރެވޭކަމާެ ،އަދި ެމީގެއިތުރުން ެވޯޓުދޭ ެމީހާއަކީ ެބުއްދި ެސަލާމަތުން ެހުރި ެމީހަކަށް ެ ެ
އިެ،މިގޮތުންެމޮޔަވުންފަދަެސިކުނޑީގެެބައްޔެއްގެެސަބަބުންެ
އިންތިޚާބުތަކާބެހޭެޤާނޫނުތަކުންެޝަރުޠުކުރާކަމާ ެ
ތަންދޮރުެވަކިކުރަންެނޭނގޭެއަދިެއަމިއްލައަށްެއިޚްތިޔާރުކުރުމަށްެނުކުޅެދިގެންވާެމީހުންނަކީެތަފާތު ެޤާނޫނީެ
ކީެ
ގެ ެޙައްޤު ެލިބިގެން ެނުވާ ެމީހުންކަމާއިެ ،އެހެންނަމަވެސް ެއެފަދަ ެމީހުންނަ ެ
ނިޒާމުތަކުގައި ެވޯޓުދިނުމު ެ
އްފަދަ ެމުސްތަޤިއްލު ެފަރާތްތަކުންެ
ކޮބައިކަން ެސާބިތުކުރުމަކީ ެތަހުޒީބު ެމުޖުތަމަޢުތަކުގައި ެކަމާބެހޭ ެކޯޓުތަ ެ
ކުރާކަމެއްކަން ެއެނގެންއޮންނައިރުެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ެޤާނޫނުތަކުގައި ެވޯޓުދޭ ެމީހާގެެ
ކިބައިގައިެހުންނަންޖެހޭެޝަރުޠުތަކުގެެތެރޭގައިެބުއްދިެސަލާމަތުންެހުރުންެކަނޑައަޅައިެއިންތިޒާމުކޮށްފައިެ
ނެތުމަކީެއެެޤާނޫނުތަކުގައިވާެއުނިކަމެއްކަންެފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
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އިސްވެ ެބަޔާންވެދިޔަ ެ"ޔުނިވަރސަލް ެސަފްރޭޖް" ެގެ ެމަބުދައުގެ ެއެންމެ ެމުހިއްމުެ

ޓުދިނުމުގައި ެހަމަހަމަކަން ެ(ެ )equalityއޮތުމުގެެ
އެއް ެޚާއްޞިއްޔަތު ެ(ެ )characteristicއަކީ ެވޯ ެ
ގެެ
ގޮތުންެވޯޓުދިނުމުގެެޝަރުޠުެހަމަވާެކޮންމެެމީހަކަށްެ”ެ ެ “One Person One Vote
އަސާސްކަމާއި ެމި ެ
އުޞޫލުންެއެކަކަށްެއެއްެވޯޓަށްވުރެެގިނައިންެވޯޓުެނުލެވޭގޮތަށްެއޮތުމާއިެ،އެއްެއިންތިޚާބީެދާއިރާއަށްވުރެެ
ންެ
ންތިޚާބީ ެދާއިރާގައި ެއެކަކަށް ެވޯޓު ެނުލެވޭގޮތަށް ެއޮތުމާއިެ ،ވޯޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިގެންވާ ެމީހު ެ
ގިނަ ެއި ެ
ވޯޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤުން ެމަޙްރޫމު ނުވުމާއިެ ،އެއްވެސް ެސަބަބަކަށްޓަކައި ެވޯޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިގެންނުވާެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
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ކ ެވޯޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤުެ
ކޮށްދޭ ެއަސާސީ ެއެއް ެއުޞޫލަ ީ
މީހުންނަށް ެވޯޓުގައި ެބައިވެރި ެނުވެވުން ެގެރެންޓީ ެ
ލިބިގެންވާ ެމީހުންގެ ެލިސްޓުތައް ެތަރުތީބުކޮށް ެތަންޒީމުކޮށް ެބެލެހެއްޓުމުގެ ެއުޞޫލުކަމާއިެ ،މިގޮތުންެެ
ވޯޓުދޭމީހުންގެެރަޖިސްޓަރީެއެކުލަވާލުމުގައި ެމިޒަމާނުގެެދައުލަތްތަކުންެޢަމަލުކުރާ ެމައިގަނޑު ެދެެނިޒާމެއްެ
ޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ެނިޒާމުެެެެެެެެެ
ވާކަމާއި؛ ެފުރަތަމަ ެނިޒާމަކީ ެވޯޓުދޭ ެމީހާ ެއިސްނަގައިގެން ެރަ ެ
)ެ (Active registration systemކަމާއި ،މި ެނިޒާމުގެ ެދަށުން ެރަޖިސްޓަރީކުރާ ެދައުލަތްތަކުގައިެ
ވޯޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިގެންވާ ެމީހުންެ ،ވޯޓުދޭ ެމީހުންގެ ެރަޖިސްޓަރީގައި ެރަޖިސްޓަރީކުރެވެނީ ެއެމީހުންެ
އެކަމަށްެއެދިެދައުލަތުގެެކަމާބެހޭެއިދާރާއަށް ެހުށަހެޅުމުންކަންެއެނގެންއޮންނައިރުެ،މި ެނިޒާމަށްެޢަމަލުކުރާެ
ދައުލަތްތަކުގައިެވޯޓުެދިނުމަށްެރަޖިސްޓަރީކުރުމާެބެހޭގޮތުންެރައްޔިތުންެހޭލުންތެރިކުރުވުމާއިެ ،ވޯޓުދިނުމަށްެ
ރަޖިސްޓަރީވާން ެއެދި ެހުށަހަޅާ ެމީހުން ެވީހާވެސް ެފަސޭހައިންެ ،ނޭދެވޭ ެބުރަ ެއުފުލުމަކާ ެނުލައިެ،
ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭނޭ ެއިޖްރާއާތުތައް ެކަނޑައަޅައި ެތަންޒީމުކުރުމަކީ ެދައުލަތުގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމާއި ެއަދިެ
ޓަރީ ެއެކުލަވާލުމުގައި ެދައުލަތްތަކުން ެޢަމަލުކުރާ ެދެވަނަ ެނިޒާމަކީ ެދައުލަތުންެ
ވޯޓުދޭ ެމީހުންގެ ެރަޖިސް ެ
އިސްނަގައިގެން ެރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ެނިޒާމު ެ(ެ )Passive registration systemކަމާއިެ ،މި ެނިޒާމުގެެ
އިންތިޚާބީެ
ދަށުން ެދައުލަތުގައި ެވޯޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިގެންވާ ެހުރިހައި ެއެންމެންެ ،އެމީހުންގެ ެ ެ
ގެ ެއިސްނެގުމަކާ ެނުލައިެ ،ދައުލަތުގެ ެކަމާބެހޭ ެއިދާރާއިންެ
ދާއިރާތަކުގައި ެރަޖިސްޓަރީ ެކުރުމަކީެ ،ރައްޔިތުން ެ
އޫލިއްޔަތެއްކަމާއި ،މ ެނިޒާމުގެ ެދަށުންވެސް ެވޯޓުދޭމީހާ ެއެމީހާގެ ެދާއިމީ ެއެޑްރެސްެ
އަދާކުރަންޖެހޭ ެމަސް ެ
އޮންނަ ެދާއިރާ ެފިޔަވައި ެއެހެން ެދާއިރާއެއްގައި ެވޯޓުދިނުމަށް ެއިޚްތިޔާރުކުރާ ެޙާލަތުގައްޔާއިެ ،ބޭރުެ
ޤައުމެއްގައި ެދިރިއުޅެމުންދާނަމަ ެއެތަނެއްގައި ެވޯޓުދިނުމަށް ެއިޚްތިޔާރުކުރާ ެޙާލަތުގައި ެވޯޓުދިނުމަށްެ
ރަޖިސްޓަރީކުރެވެނީ ެވޯޓުދޭ ެމީހާ ެއެކަމަށް ެއެދި ެދައުލަތުގެ ެކަމާބެހޭ ެއިދާރާއަށް ެހުށަހެޅުމުންކަމާއި ،މިއިންެ
ން ެވޯޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިގެންވާ ެމީހުންގެ ެރަޖިސްޓަރީ ެއެކުލަވާލެވުނުެ
އްގެ ެދަށު ެ
ކޮންމެ ެނިޒާމެ ެ
ކަމުގައިވިއަސްެ،އެވާންޖެހޭނީެ'ޔުނިވަރސަލްެސަފްރެޖް'ގެެއުޞޫލުގެެދަށުންެވޯޓުދިނިމުގެެޙައްޤުެލިބިގެންވާެ
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ޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤު ެއަދާކުރެވޭނެ ެއޫޞޫލަކުންެ ،އަދިެ
ންގެ ެފުރިހަމަ ެއިޚްތިޔާރާއެކު ެވޯ ެ
މީހުންނަށް ެއެމީހު ެ
ތަކަށް ެތައްޔާރުކޮށްފައިވާެ
އިންތިޚާބުގައި ެވޯޓުދިން ެމީހުންގެ ެޙަޤީޤީ ެއިޚްތިޔާރު ެއޮޅުވާ ެނުލެވޭފަދަ ެގޮ ެ
ރަޖިސްޓަރީއަކަށް ެކަމާއިެ ،މިގޮތުން ެވޯޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިގެންވާ ެމީހުންގެ ެރަޖިސްޓަރީގައި ެވޯޓުދެވޭެ
އުމުރު ެހަމަނުވާ ެމީހުންނާއި ެމަރުވެފައިވާ ެމީހުން ެޝާމިލުވެފައި ެނުވާކަމާއި ،އެކެއްގެ ެނަން ެތަކުރާރުވެފައިެ
ނުވާކަމާއި ،ވޯޓުދޭެމީހާގެެއިންތިޚާބީެދާއިރާެނޫން ެއެހެންެދާއިރާއެއްގައިެރަޖިސްޓަރީެކޮށްފައިެނުވާކަމާއިެ،
މިނޫންވެސްެމިފަދަެވޯޓުގެެނަތީޖާެއޮޅުވާލުމަށްެމަގުފަހިވެގެންދާނެެއެހެންވެސްެކަންކަމުންެއެ ެރަޖިސްޓަރީެ
އެއްކިބާވެފައިވާކަން ެގެރެންޓީ ެވެފައި ެއޮންނަން ެޖެހޭނެކަން ެއެނގެން ެއޮންނައިރުެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައިެ
ޓަރީ ެތައްޔާރުކުރުމުގައިެ
އިންތިޚާބުތަކުގައި ެވޯޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިގެންވާ ެމީހުންގެ ެރަޖިސް ެ
ދައުލަތުން ެއިސްނަގައިގެން ެރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެެ
އަސާސީގޮތެއްގައި ެޢަމަލުކުރަނީ ެބަޔާންވެދިޔަ ެ ެ
ނިޒާމަށްކަމާއިެ ،އިސްތިސްނާއީގޮތަކަށް ެއެ ެބައެއްގެ ެއިންތިޚާބީ ެދާއިރާ ެނޫން ެއެހެން ެދާއިރާތަކުގައިެ
ވޯޓުދިނުމަށް ެއިޚްތިޔާރުކުރާ ެމީހުންނާއިެ ،ރާއްޖެއިން ެބޭރުގައި ެއުޅޭ ެރައްޔިތުންގެ ެތެރެއިން ެރާއްޖެއިންެ
ބޭރުގައި ެވޯޓުދިނުމަށް ެއިޚްތިޔާރުކުރާ ެރައްޔިތުން ެއެ ެރައްޔިތުން ެއިސްނަގައިގެން ެވޯޓުލާން ެބޭނުންވާެ
ޅިގެންވާ ެއުޞޫލުގެ ެމަތިން ެރަޖިސްޓަރީ ެކުރުވަންވާނެކަންެ
ދާއިރާތަކުގައި ،ކަމާބެހޭ ެޤާނޫނުގައި ެކަނޑައެ ެ
އެނގެން ެއޮންނައިރުެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ެއެންމެހައި ެކަންތައް ެތަންޒީމުކޮށް ެހިންގުމުގެެ
ދުސްތޫރީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެމަސްއޫލިއްޔަތު ެމަތިކުރެވިފައިވަނީ ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނާކަން ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ކަމާއިެ ،މިގޮތުންެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސީގެ ެެ 170ވަނަ ެމާއްދާއިން ެސާފުކޮށް ެއެނގެން ެއޮންނަ ެ
ރަންޖެހޭެކަންތައްތައްެކުރުމާއިެ،އެެ
"އިންތިޚާބުތަކާއިެ،ރައްޔިތުންގެެޚިޔާލުެހޯދުމުގެެޢާންމުެވޯޓުނެގުމަށްެކު ެ
ކަންތައްތައްެހިންގުމާއިެ،ބެލެހެއްޓުމާއިެ،އެކަންތަކަށްެމަގުފަހިެކުރުމާއިެއަދިެއިންތިޚާބުތަކާއިެރައްޔިތުންގެެ
ޚިޔާލު ެހޯދުމުގެ ެޢާންމު ެވޯޓުތަކުގެ ެކަންތައްތައް ެހިނގަނީ ެއިންޞާފުވެރިކަމާއެކުެ ،ބިރުވެރިކަމެއްެ،
ނަށްެ
ބިރުދެއްކުމެއްެ،ތަޅާފޮޅުމެއްެ،ނުރަނގަޅުެނުފޫޒެއްެ،އަދިެކޮރަޕްޝަނެއްެނެތިެމިނިވަންކަމާއެކުެރައްޔިތު ެ
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ވޯޓުލުމުގެ ެޙައްޤު ެފުރިހަމައަށް ެއަދާކުރެވޭ ެގޮތަށްކަން ެކަށަވަރުކުރުމާއިެ ،އިންތިޚާބުތަކާއިެ ،ރައްޔިތުންގެެ
ޚިޔާލު ެހޯދުމުގެ ެޢާންމު ެވޯޓުތަކުގައިެ ،ވޯޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިފައިވާ ެމީހުންގެ ެރަޖިސްޓަރީެ
ޚާބުތަކާއިެ
ތައްޔާރުކުރުމާއިެ ،އެެރަޖިސްޓަރީއަށްެގެންނަންޖެހޭ ެއުނިއިތުރުެގެނައުމާއިެ،ބެލެހެއްޓުމާއިެ،އިންތި ެ
މުތައްެ
ސަންޖެހޭ ެއެންމެހައި ެއިންތިޒާ ެ
ރައްޔިތުންގެ ެޚިޔާލު ެހޯދުމުގެ ެޢާންމު ެވޯޓު ެނެގުމާ ެބެހޭގޮތުން ެހަމަޖައް ެ
ހަމަޖެއްސުން" ެއެއީ ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ެތެރޭގައި ެހިމެނޭ ެކަންކަންކަމަށްެ
ޤާނޫނޫއަސާސީގެެބުނެވިދިޔަެެ 170ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެއާއިެ(ށ)ެގެ ެޞަރީޙަެނައްޞުގައިެކަނޑައަޅައިެ
ބަޔާންކޮށްފައި ެއޮންނައިރުެ ،އެ ެމާއްދާގެ ެ(ރ) ެގައި ެ"އިންތިޚާބީ ެދާއިރާތަކުގައި ެތިބި ެވޯޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤުެ
ޅާފައިވާ ެމުއްދަތަށް ެއެެ
ލިބިފައިވާ ެމީހުންގެ ެރަޖިސްޓަރީތައް ެއެކުލަވާލައިެ ،ޤާނޫނުގައި ެކަނޑައަ ެ
ނަންޖެހޭ ެއުނިއިތުރުގެނެސް ެޤާނޫނުގައިވާ ެގޮތުގެމަތިން ެސަރުކާރުގެ ެގެޒެޓުގައިެ
ރަޖިސްޓަރީތަކަށް ެގެން ެ
ޝާއިޢުކުރަމުންެގެންދިއުމަކީެއިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަނުގެެމަސްއޫލިއްޔަތެއް"ެކަމަށްެބަޔާންކޮށްފައިެވެއެވެެެ.
-7

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ެބާއްވާ ެއިންތިޚާބުތަކަކީ ެދީމިޤްރާޠީ ެއަސާސްތަކުގެ ެމައްޗަށްެ

ބިނާކޮށް ެސީދާ ެރައްޔިތުންގެ ެބައިވެރިވުން ެއޮންނަެ ،މިނިވަން ެއިންސާފުވެރިެ ،ހާމަކަން ެބޮޑު ެއަދިެ
އިތުބާރުކުރުވަނިވި ެގޮތެއްގެ ެމަތިން ެބާއްވާ ެއިންތިޚާބުތަކެއްކަން ެޔަޤީންކުރުމަށްޓަކައި ެޤާނޫނުއަސާސީއާއިެ،
މު ެޤާނޫނުގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެއުޞޫލުތަކަށާއިެ ،އިންސާފުވެރި ެމިނިވަން ެއަދިެ
އިންތިޚާބުތަކާއިބެހޭ ެޢާން ެ
ރޭގައި ެޤަބޫލުކުރެވިފައިވާެ
ނަޒާހަތްތެރި ެއިންތިޚާބުތައްެބޭއްވުމުގައި ެޔުނައިޓެޑް ެނޭޝަން ެގެެފްރޭމް ެވޯރކުތެ ެ
މަބްދައުތަކަށް ެބަލާއިރު ެއަންނަނިވި ެކްރައިޓީރިއާތަކަކީ ެމިނިވަން ެއިންސާފުވެރި ެއިންތިޚާބުތަކުގައިެ
ފުރިހަމަވުންެލާޒިމުވާެރުކުންތަކެއްކަންެއެނގެންެއޮވެއެވެެ .
ޓުދިނުމުގެެޙައްޤުެލިބިފައިވާ ެކޮންމެެ
ސަފްރޭޖްގެެމަބްދައުގެެމަތިންެވޯ ެ
(ހ)ެޔުނިވަރސަލްެ ެ
ގެމަތިން ެޤާނޫނުއަސާސީއާއި ެޤާނޫނުގައިވާެ
ދިވެހިރައްޔިތަކަށް ެވޯޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިގެންވުމާއި ެމިގޮތު ެ
ޓުނެގުމާއ ،އެ ެވޯޓުތަކުގެ ެނަތީޖާ ެއިޢުލާންެ
ގޮތުގެމަތިން ެއިންތިޚާބުތަކުގެ ެކަންތައް ެހިންގުމާއި ެޢާންމު ެވޯ ެ
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ކުރަންވާނީ

ެވަކިފަރާތަކަށް

ެމުސްތަޤިއްލު

ެބުރަނުވާ

ެމުއައްސަސާއަކުންެެެެެެެެެެެ

(އިމްޕާރޝިއަލްެއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަކުން)ެކަންެ ެ.
ގެމަތިން ެއިންތިޚާބެއްގައި ެއެ ެއިންތިޚާބުގެ ެކަންތައްތައްެ
(ށ) ެޤާނޫނުގައިވާ ެގޮތު ެ
ހިނގާނުހިނގާގޮތްެބެލުމަށްޓަކައިެޙަރަކާތްތެރިވަނީެވަކިފަރާތަކަށްެބުރަނުވާެމުސްތަޤިއްލުެއޮބްޒަރވަރުންކަންެ
ކަށަވަރުކުރުމާއި

ެވޯޓުދިނުމުގެ

ެޙައްޤު

ެލިބިފައިވާ

ެމީހުން

ެއެނގޭނެފަދަ

ެރަޖިސްޓަރީއެއްެ

ވާނެކަމާއި ެވޯޓުނެގުމުގެ ެއެންމެހައި ެއިޖްރާއާތުތަކަކީ ެއެންމެހައި ެރައްޔިތުންނާއި ެސިޔާސީެ
ތައްޔާރުކުރަން ެ
ޕާޓީތަކަށް ެއިތުބާރުހިފޭ ެއަދި ެބަރޯސާކުރެވޭ ެ ެއިޖްރާއާތުތަކެއް ެކަން ެކަށަވަރު ެކޮށްދިނުމާއި ެ ެވޯޓުެ
އޮޅުވާލުމާއި ެމަކަރާއި ެޙީލަތް ެ(އިލެކްޓޯރަލް ެފްރޯޑް) ެހެދުމަށް ެމަގުފަހިވެދާނެ ެއެންމެހައި ެކަންތައްތައްެ
ހުއްޓުވޭނެ ެގޮތްތައް ެއިންތިޒާމުކުރެވިފައިވުމާއިެ ،ދެބަސްވުންތަކާއި ެޝަކުވާ ެޙައްލުކުރެވޭނެ ެއިންތިޒާމުތައްެ
ކު ެހަމަޖެހިފައިެއޮތުންެ .
ހަރުދަނާކަމާއެ ެ
ށް ެކެންޑިޑޭޓުންގައިެ
(ނ) ެ ެއެއްވެސް ެފަރާތަކަށް ެނާޖާއިޒް ެފައިދާއެއް ެނުނެގޭނޭ ެގޮތަކަ ެ
ންނަށް ެއެނގޭގޮތަށްެ
ހުންނަންޖެހޭ ެޝަރުޠުތައް ެއޮޅުންނާރާގޮތަށް ެސާފުކޮށްެ ،އަދި ެއެންމެހައި ެރައްޔިތު ެ
އިޢުލާންކުރުމާއި ެމިއިން ެއެއްވެސް ެކަމަކާ ެބެހޭގޮތުން ެޝަކުވާއެއް ެނުވަތަ ެއިލްތިމާސެއް ެހުށަހަޅައިފިނަމަެ
އެއްވެސް ެމީހަކާމެދު ެތަފާތުކުރުމެއްނެތި ެވަކިފަރާތަކަށް ެބުރަވުމެއްނެތި ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަން ެއިންެ
އިެ
ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ެނިޒާމެއްގެ ެތެރެއިން ެއެ ެޝަކުވާތަކަށް ެޙައްލު ެހޯދައި ެދިނުމާއިެ ،އިންތިޚާބުގެ ެއެންމެހަ ެ
ތީ ެއާއި،
ށްވާ ެ
ކަންތައްތަކަކީ ެރައްޔިތުންގެ ެއަސާސީ ެޙައްޤުތައް ެހިމެނޭކަންތައްތަކަ ެ

ކެންޑިޑޭޓުންގެެ

ޤު ެލިބިގެންވާެ
ތުތަކަކީެރައްޔިތުންގެެތެރެއިންެކޮންމެެމީހަކަށްވެސްެއެނގުމުގެެޙައް ެ
ޝަރުޠުތައްފަދަެމަޢުލޫމާ ެ
ށްވާތީެ ،ޤާނޫނީ ެގޮތުންެ
ދުމުގެ ެޙައްޤަކީ ެއަސާސީ ެޙައްޤަކަ ެ
ޢުލޫމާތު ެހޯ ެ
މަޢުލޫމާތުތަކަކަށްވާތީ ެއާއި ެމަ ެ
ކޮންމެހެންވެސް ެހިފެހެއްޓުން ެޟަރޫރީވާ ެމަޢުލޫމާތުތައް ެފިޔަވައިެ ،އިންތިޚާބާބެހޭ ެއެންމެހައި ެމަޢުލޫމާތުެ
ރައްޔިތުންނަށްެލިބޭނޭެއިންތިޒާމު ެހަމަޖެހިފައިވުމާއިެއިންތިޚާބާގުޅޭެކަމެއްގައިެނުވަތަެއިންތިޚާބުގެެނަތީޖާެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
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ޠަޢުނުކޮށް ެހުށަހަޅާ ެމައްސަލަތަކަށް ެޢަދުލުވެރި ެޙައްލެއް ެހޯދުމުގެ ެޙައްޤު ެޝަކުވާ ެހުށަހަޅާ ެފަރާތަށްެ
ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވުންެ ެ.
ެ(ރ)ެއިންތިޚާބުގެެއެންމެހައި ެދުސްތޫރީެއަދިެޤާނޫނީެއިޖްރާއާތުތަކަކީެދުސްތޫރީެގޮތުންެ
ކުން ެއެފަރާތެއްގެެ
އަދި ެޤާނޫނީ ެގޮތުން ެޞައްޙަ ެއިޖްރާއާތުތަކަކަށްވުން ެޝަރުޠުވެގެންވާކަމާއިެ ،ވަކި ެފަރާތަ ެ
ވޯޓުލުމުގެ ެފަރުދީ ެޙައްޤު ެގެއްލިފައިވާކަމަށް ެނުވަތަ ެސިޔާސީ ެޙައްޤަކަށް ެއުނިކަމެއް ެއައިސްފައިވާކަމަށްެ
ދެކިގެން ެހުށަހަޅާ ެޝަކުވާއަށް ެޤާނޫނީ ެޙައްލު ެހޯދުމަށް ެޤާނޫނީގޮތުން ެކަ ނޑައެޅިފައިވާ ެވަކި ެފަރާތަކަށްެ
ބުރަނުވާ ެމިނިވަން ެމުސްތަޤިއްލު ެޝަކުވާ ެހުށަހެޅުމުގެެއިދާރާއަށް ެނުވަތަ ެކަމާބެހޭ ެކޯޓަށް ެވާސިލުވުމުގައިެ
އެއްވެސް ެހުރަހެއް ެއޮވެގެން ެނުވާނެކަމާއި ެއަދި ެޝަކުވާ ެހުށަހަޅާކަމެއްެ ،އެގޮތަށް ެހުރިނަމަ ެއެކަމެއްެ
އިސްލާޙުކުރެވުންެކަށަވަރުވެފައިެއޮތުންެ ެ.
(ބ) ެކޮރަޕްޝަންގެ ެޢަމަލުތަކާއިެ ،އޮފިޝަލުންގެ ެތަޤްޞީރީ ެމަސްއޫލިއްޔަތުެ
ޖިބުތަކަށާއި ެޙައްޤުތަކަށް ެހުރަސްއެޅުމާއިެ ،ނުރަނގަޅުެ
(މިސްފީސެންސް) ެއާއިެ ،ވަކިފަރާތެއްގެ ެޤާނޫނީ ެވާ ެ
ނުފޫޒާއި ެޕަރސޮނޭޝަން ެ(އެހެން ެމީހަކަށް ެހެދިގެން ެވޯޓުލުން) ެއާއި ެރިޝްވަތާއިެ ،ބިރުދެއްކުންފަދަެ
އެންމެހައިެޣައިރުެޤާނޫނީެޢަމަލުތައްެތަޖްރީމުކުރެވިފައިވާކަންެކަށަވަރުކުރުމާ؛ ެ
ދުލުގެެނިޒާމުގެެތެރެއިން ،އަދިެޖިނާއީެއިޖްރާއާތާެ
އެގޮތުންެ،މިފަދަެޢަމަލުތަކަށްެޖިނާއީެޢަ ެ
ންވާނެކަންެއެނގެންެއޮންނަެއޮތުމާއިެވޯޓުލާެމަރުކަޒުތަކުގައިެސަލާމަތީެ
އެއްގޮތްވާގޮތުގެެމަތިންެއަދަބު ެދެވެ ެ
ކަންތަކާއިެއާންމުެނިޒާމްެބެލެހެއްޓުމާގުޅޭެއެންމެހައި ެނިންމުންތައްެހުންނަންވާނީެވަކިެފަރާތެއްގެެނުފޫޒެއްެ
ނުވަތަ ެބިރު ެދެއްކުމަކަށް ެޖެހިލުމެއް ެނުވާގޮތަށްކަމާއިެ ،އަދި ެވޯޓުލާ ެމަރުކަޒުތަކުގައި ެވޯޓުލާން ެފެށުމުގެެ
ލާނިމިެ،ވޯޓުގެ ެނަތީޖާެއިޢުލާންކޮށްެއަދިެވޯޓާބެހޭެހުރިހައި ެކަމެއްެނިމެންދެންެވޯޓުލާެ
ކުރިން ެފެށިގެންެވޯޓު ެ
މަރުކަޒުތަކެއްގެެސަލާމަތާއިެރައްކާތެރިކަންެދައުލަތުގެެސަލާމަތީެބާރުތަކުންެބަލަހައްޓަންވާނެކަމާއިެެވޯޓުލާެ
ޓަން ެތިބޭ ެބަޔަކީ ެވޯޓުލާ ެއެމަރުކަޒު ެނިސްބަތްވާެ
މަރުކަޒުތަކުގައި ެވޯޓުނެގުމާބެހޭ ެކަންތައްތައް ެބަލަހައް ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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އިންތިޚާބީެދާއިރާގެެއިދާރިެހިންގުމުގައިެއެއްވެސްެއިސްެދައުރެއްެއަދާކުރާެބަޔަކަށްެވެގެންެނުވުމާއިެއަދިެ
ރަނުވެެ
ޤާބިލުކަންެހުރިެ،އަދިެވަކިެފަރާތަކަށްެބު ެ
އެެމީހުންނަކީެވޯޓުެނެގުމާބެހޭެކަންތައްތައްެބެލެހެއްޓުމުގެެ ެ
ންވާނެ ެކަމާއިެމިފަރާތްތަކުންެެވޯޓުލާެމަރުކަޒުތަކުގެެ
އެ ެމަސްއޫލިއްޔަތު ެއަދާކުރެވޭެބައެއްކަންެކަށަވަރުކުރަ ެ
ނިޒާމު ެބެލެހެއްޓުމުގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތު ެއަދާކުރުމުގެ ެއިތުރަށް ެމަދަނީ ެނުވަތަ ެޖިނާއީ ެމަސްއޫލިއްޔަތެއްެ
އުފުލަންޖެހޭފަދަ ެޢަމަލުތައްކުރާ ެފަރާތަކާމެދު ެވަގުތުން ެއަޅަންޖެހޭ ެފިޔަވަޅުތައް ެއެޅުމުގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތުެެ
އަދާކުރާކަންެކަށަވަރުންެ .
-8

ދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެބަޔާންވެދިޔަެެ 170ވަނަެމާއްދާގެެ

(ހ) ެއާއި ެ(ށ) ެއާއި ެ(ރ) ެއަށް ެބަލާއިރުެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ެބޭއްވޭ ެއިންތިޚާބުތަކަކީ ެމިނިވަން ެއަދިެެ
އިންޞާފުވެރިެ ،ނޭދެވޭ ެނުފޫޒުން ެއެއްކިބާވެގެންވާ ެއިންތިޚާބެއްކަން ެކަށަވަރުކުރުމާއިެ ،ވޯޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤުެ
ލިބިގެންވާ ެމީހުންގެ ެރަޖިސްޓަރީ ެއާއި ެތަފާތު ެއިންތިޚާބީ ެދާއިރާތަކުގައި ެވޯޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިގެންވާެ
ލިސްޓުތައް ެރައްޔިތުންގެ ެއިސްނެގުމަކާ ެނުލައިެ ،އެކުލަވާލުމަކީ ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުގެެ
މީހުންގެ ެ ެ
ދުސްތޫރީ ެމަސްއޫލިއްޔަތެއްކަން ެއެނގެން ެއޮންނައިރުެ ،އިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުގެ ެމި ެމަސްއޫލިއްޔަތަކީެ
ޓީެ
ތިންެއިންޓެގްރި ެ
ގެމަ ެ
ޤަވާޢިދުތަކުގައިެކަނޑައެޅިގެންވާެއިޖްރާއާތުތަކާެއެއްގޮތްވާެގޮތު ެ
ކަމާބެހޭެޤާނޫނުތަކާއިެ ެ
އާއި ެނަޒާހަތްތެރިކަމާއެކުެ ،ވަކިފަރާތަކަށް ެބުރަވުމަކާ ެނުލައި ،އަދި ެނަހަމަގޮތުގައި ެބާރާއި ެއިޚްތިޔާރުެ
ކާނުލައިެ ،މުސްތަޤިއްލުކަމާއެކު ެއަދާ ެކުރެވޭ ެމަސްއޫލިއްޔަތަކަށް ެވާންޖެހޭނެކަމާއިެ ،މިގޮތުންެ
ބޭނުންކުރުމަ ެ
މުގައިެކަމާބެހޭެ
އިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަނުންެވޯޓުދިނުމުގެެޙައްޤުެލިބިގެންވާެމީހުންގެެރަޖިސްޓަރީެއެކުލަވާލު ެ
މަރުކަޒީ ެމުއައްސަސާކަމަށްވާ ެޑިޕާޓްމަންޓް ެއޮފް ެނޭޝަނަލް ެރެޖިސްޓްރޭޝަން ެގެ ެޑޭޓާބޭސްގައިެ
ޑޮކިއުމެންޓުވެފައިވާ ެމަޢުލޫމާތު ެއަސާސަކަށް ެބަލައިެ ،އެތަނުން ެކަށަވަރުވެފައިނުވާ ެމަޢުލޫމާތު ެކަމާބެހޭެ
ކަލް ެއިދާރާތަކުން ެހޯދައި ެކަށަވަރުކޮށްފައި ެމެނުވީ ެއެ ެރަޖިސްޓަރީއަށް ެއުނިއިތުރު ެނުގެނައުމާއިެ،
އެހެން ެލޯ ެ
އިވާެމީހުންގެެނަންތައްެއެެރަޖިސްޓަރީގައިެހިމެނިގެންެ
އުމުރުންެެ 18އަހަރުެހަމަނުވާެމީހުންނާއިެމަރުވެފަ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ނުވާކަން ެކަށަވަރުކުރުމާެ ،އަދި ެވޯޓުދޭ ެމީހާގެ ެނަމާއިެ ،އެޑްރެހާއިެ ،ޖިންސު ެފަދަ ެއަސާސީ ެމަޢުލޫމާތުެ
ރީ ެއާއި ެލިސްޓުތަކުގައިެ
ބަދަލުކޮށް ެއެކަކުގެ ެނަން ެއެއްފަހަރަށްވުރެ ެގިނައިން ެވޯޓު ެދޭމީހުންގެ ެރަޖިސްޓަ ެ
ނޭނގި ެއޭނާގެ ެއަޞްލު ެއިންތިޚާބީ ެދާއިރާއިންެ
ތަކުރާރުވެފައި ެނުވާކަން ެކަށަވަރުކުރުމާއިެ ،ވޯޓުދޭމީހާއަށް ެ ެ
ރަޖިސްޓަރީެއަކީެޞައްޙަެ
އެހެންެދާއިރާއަކަށްެނަޤްލުެނުކުރުމާއިެ،ވޯޓުދިނުމުގެެޙައްޤުެލިބިގެންވާެމީހުންގެެ ެ
ރަޖިސްޓަރީއެއްގެ ެގޮތުގައި ެދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައިެ ،ކަނޑައެޅިގެންވާ ެސާބިތު ެމުއްދަތުތަކުގައިެ ،ނުވަތަެ
އިންތިޚާބުެބޭއްވުމުގެެކުރިންެއެެރަޖިސްޓަރީެވަނީެއަޕްޑޭޓްެކުރެވިފައިކަންެކަށަވަރުކުރުމަކީެއިލެކްޝަންސްެ
ކޮމިޝަނުގެެދުސްތޫރީެއަދިެޤާނޫނީެމަސްއޫލިއްޔަތުގެތެރޭގައިެހިމެނޭެކަމެއްެކަމުގައިެވާއިރުެ،ޤާނޫނުގައިެ
ކަނޑައެޅިފައިވާ ެމުއްދަތުގައި ެވޯޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިގެންވާ ެމީހުންގެ ެރަޖިސްޓަރީ ެއިޢުލާންކޮށްެ،
ޓަރީެ
ނޭފަދަ ެގޮތަކަށް ެޢާންމުކުރުމާއިެ ،ވޯޓުދޭ ެމީހުންގެ ެފައިނަލް ެރަޖިސް ެ
ރައްޔިތުންނަށް ެބަލައި ެޗެކްކުރެވޭ ެ
ސީޔާސީ ެޕާޓީތަކަށް ެލިބޭނޭ ެއިންތިޒާމު ެހަމަޖެއްސުމާއިެ ،ވޯޓުދޭ ެމީހުންގެ ެރަޖިސްޓަރީގެ ެޞައްޙަކަމާމެދުެ
ސީރިއަސް ެތުހުމަތުތަކެއް ެކުރެވި ެއެ ެރަޖިސްޓަރީގައި ެބޮޑެތި ެމައްސަލަތަކެއް ެހުރިކަމުގެ ެހަރުދަނާެ
ދަލީލުތަކެއް ެފާޅުވެއްޖެނަމަެ ،އެކަންތައް ެޙައްލުކުރުމަށް ެއެކަށީގެންވާ ެހަރުދަނާ ެއަދި ެދެފުށް ެފެންނަެ
ފިޔަވަޅުތަކެއްެއެޅުމަކީވެސްެއިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަނުންެއުފުލަންޖެހޭެމަސްއޫލިއްޔަތުެތަކެއްކަންެއެނގެންެ
އޮވެއެވެ.
-9

ތަެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 172ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައި ެކޮންމެ ެއިންތިޚާބަކާއި ެނުވަ ެ

ރައްޔިތުންގެެޚިޔާލުެހޯދުމުގެެޢާންމުެވޯޓަކާެގުޅޭގޮތުންެއިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަނުގެެނިންމުމަކާމެދުެ،ނުވަތަެ
ގާފައިވާކަމެއްެ
އިންތިޚާބުގެެނަތީޖާއަކާމެދުެ،ނުވަތަެއިންތިޚާބާބެހޭެކަމެއްގައިެޤާނޫނާއިެޤަވާޢިދާެޚިލާފަށްެހިނ ެ
ކަމަށް ެއެފަރާތަކުން ެޤަބޫލުކުރާ ެކަމަކާމެދު ެޝަކުވާއެއްެއޮތްނަމަ ެއެ ެޝަކުވާއާމެދު ެގޮތެއް ެނިންމައިދިނުންެ
އެ ެމާއްދާގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ެޝަކުވާތަކާމެދުެ
އެދި ެއެފަރާތަކުން ެހުށަހަޅަންވާނީ ެހައިކޯޓަށްކަމާއި ެ ެ
އިެ
ޢަމަލުކުރާނެގޮތް ެއިންތިޚާބާބެހޭ ެޤާނޫނުގައި ެކަނޑައަޅާފައި ެއޮންނަންވާނެކަމަށް ެއެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގަ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ކަ ނޑައަޅައިެބަޔާންކޮށްފައިެއޮތުމުންެއެ ެމާއްދާގައިެބަޔާންކޮށްފައިވާެގޮތުގެމަތިންެއިންތިޚާބީެޝަކުވާތަކުގެެ
ސްެ،
މައްސަލަތައްެބެލުމުގެެއަޞްލީ ެއިޚްތިޞާޞް ެހައިކޯޓަށްެލިބިގެންވާކަންެއެނެގެންެއޮންނަކަމާެ ،ނަމަވެ ެ
މުގައިެވާއިރުެ،
އިންތިޚާބުތަކާބެހޭެޢާންމުެޤާނޫނުގެެެ74ވަނަެމާއްދާގައިެބަޔާންކޮށްފައިވަނީެޖިނާއީެކުށްތައްކަ ެ
ކާނުލައި ެހައިކޯޓުގައި ެބެލުމަކީ ެޤާނޫނުެ
ޖިނާއީ ެކުށުގެ ެމައްސަލަތައް ެފުރަތަމަ ެމަރުހަލާގެ ެކޯޓަކުން ެބެލުމަ ެ
ތީެ
ވާ ެއިސްތިއުނާފީ ެޙައްޤު ެގެއްލިގެންދާނެ ެކަމަކަށްވާ ެ
އަސާސީގެ ެެ 56ވަނަ ެމާއްދާއިން ެކަށަވަރުކޮށްދީފައި ެ
އާއިެ ،ޖިނާއީ ެކުށުގެ ެމައްސަލަތައް ެތަޙްޤީޤުކޮށް ެޝަރީޢަތް ެކުރަންވާނީ ެޖިނާއީ ެއިޖްރާއާތާ ެގުޅޭގޮތުންެ
ޞޫލުތަކާއި ެޖިނާއީ ެއިޖްރާއާތާ ެގުޅޭ ެޤާނޫނާއި ެޤަވާޢިދުތަކާެ
ޤާނޫނުއަސާސީގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެއު ެ
ޢުވާލިބޭެހުރިހައި ެމުއްތަހަމުންގެެމައްޗަށްެ
ދަ ެ
ޚިލާފުނުވާނޭެގޮތަށްެޖިނާއީެއިޖްރާއާތުގެެތެރެއިންެއަދިެކުށުގެެ ެ
މި ެއުޞޫލުގެ ެމަތިން ެއިންތިޚާބުތަކާބެހޭެ
އެއް ެހަމައެއް ެއަދި ެއެއް ެއުޞޫލެއް ެހިންގޭގޮތަށްކަން ެއެނގޭތީެ ެ ،
ނަ ެމާއްދާގައި ެބުނެފައިވާ ެޖިނާއީ ެކުށުގެ ެމައްސަލަތައް ެފުރަތަމަ ެމަރުޙަލާގައިެ
ޢާންމު ެޤާނޫނުގެ ެެ 74ވަ ެ
ނުގެެ
ބިގެންވަނީެކްރިމިނަލްެކޯޓަށްކަންެއެނގޭއިރުެ،އިންތިޚާބުތަކާބެހޭެޢާންމުެޤާނޫ ެ
ބެލުމުގެެއިޚްތިޞާޞްެލި ެ
ނުގެ ެދަށުން ެހަދާ ެޤަވާޢިދާ ެނުވަތަ ެއެެ
ެ 64ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގައި ެ"މި ެޤާނޫނާއި ެނުވަތަ ެމިޤާނޫ ެ
ކުށެއްެ
އިންތިޚާބަކާބެހޭ ެޚާއްޞަ ެޤާނޫނާއި ެނުވަތަ ެއެ ެޤާނޫނުގެ ެދަށުން ެހަދާ ެޤަވާޢިދާ ެޚިލާފަށް ެޖިނާއީ ެ ެ
އެއްވެސްެފަރާތަކުންެކޮށްފިކަމުގެެމައްސަލަެޕްރޮސެކިއުޓަރެޖެނެރަލްެމެދުވެރިކޮށްެހައިކޯޓަށްެހުށަހެޅުމުގެެ
އިޚްތިޔާރު ެލިބިގެންވަނީ ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނަށެވެެ ".އޮތް ެއޮތުން ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެބުނެވިދިޔަެ
އުޞޫލުތަކާެކަނޑައެޅިގެންެތަޢާރުޟުވާކަންެފާހަގަކުރެވިފައިވާތީެ،މިކަމުގައިެދުސްތޫރީެއަދިެޤާނޫނީެގޮތުންެ
ނުގެ ެދަށުން ެހަދާ ެޤަވާޢިދާ ެނުވަތަ ެއެެ
ޞައްޙަ ެއިޖްރާއާތަކަށްވާނީ ެމި ެޤާނޫނާއި ެނުވަތަ ެމި ެޤާނޫ ެ
ކާބެހޭ ެޚާއްޞަ ެޤާނޫނާއި ެނުވަތަ ެއެ ެޤާނޫނުގެ ެދަށުން ެހަދާ ެޤަވާޢިދާ ެޚިލާފަށް ެޖިނާއީ ެކުށެއްެ
އިންތިޚާބަ ެ
ގެމަތިން ެޝަރީއަތަށްެ
ވާ ެގޮތު ެ
އެއްވެސް ެފަރާތަކުން ެކޮށްފިކަމުގެ ެމައްސަލަ ެޖިނާއީ ެއިޖްރާއާތާ ެއެއްގޮތް ެ
އުޓަރެޖެނެރަލްއަށްެއޮތުންކަންެއެނގެއެވެެ .
ހުށަހެޅުމުގެެބާރުެޕްރޮސިކި ެ
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ބިފައިވާ ެމީހުން ެއެނގޭނޭފަދަެ
ޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤު ެލި ެ
އިންތިޚާބުގައި ެވޯ ެ

ރަޖިސްޓަރީއެއް ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުން ެތައްޔާރުކޮށް ެބެލެހެއްޓުމުގައި ެވޯޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިފައިވާެ
މީހުންގެ ެރަޖިސްޓަރީގައި ެވޯޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިފައިވާ ެމީހުންގެ ެފުރިހަމަ ެނަމާއި ެއުފަން ެތާރީޚާއި،
ޑުެ
ޖިންސާއިެދާއިމީެއެޑްރެސްެ(އަތޮޅާއިެރަށާއިެއެޑްރެސް ެއެނގޭގޮތަށް)ެދިވެހިރައްޔިތެއްކަންެއަންގައިދޭެކާ ެ
އކަން ،ވޯޓުެދިނުމުގެެޙައްޤުެލިބިފައިވާެމީހާެމިހާރުެ
ނަންބަރު ،ވަގުތީެގޮތުންެމިހާރުެހުރިެއެޑްރެހަކީެކޮބަ ި
އިންތިޚާބީ ެދާއިރާގައި ެއުޅޭކަން ެނުވަތަ ެނޫޅޭކަން ެފަދަެ ،އެމީހާ ެވަކިކޮށް ެރަނގަޅަށް ެދެނެގަނެވޭނެެ
ވަޞީލަތްތައްެކަނޑައެޅުމާއިެ،ރަޖިސްޓަރީެކުރުމަށްެއެކަމަށް ެތައްޔާރުކޮށްފައިވާެރަސްމީެފޯމްފަދަެހަރުދަނާެ
ގެ ެކުރިން ެއެކަށީގެންވާ ެމުއްދަތެއް ެއޮތްވައިެ ،އަދިެ
ވަޞީލަތް ެބޭނުންކުރުމާއިެ ،އިންތިޚާބެއް ެބޭއްވުމު ެ
މަދުވެގެން ެެ 45ދުވަސް ެކުރިން ެވޯޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤުެ
ގެމަތިން ެ ެ
ވާ ެގޮތު ެ
އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ެޢާންމު ެޤާނޫނުގައި ެ
ންގެ ެރަޖިސްޓަރީގައިވާ ެމީހުންގެ ެނަމާއި ެޖިންސާއިެ ،ދާއިމީ ެއެޑްރެސް ެއެނގޭނެ ެގޮތަށްެެ
ލިބިފައިވާ ެމީހު ެ
އިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުން ެސަރުކާރުގެ ެގެޒެޓްގައި ެޝާއިޢުކުރަންވާނެކަމާއި ެއަދި ެއިލެކްޝަންސްެ
ންވާނެކަމާއި ެއަދި ެއިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ެޢާންމުެ
ކޮމިޝަންގެ ެވެބްސައިޓްގައިވެސް ެއެ ެމަޢުލޫމާތު ެޝާއިޢުކުރަ ެ
ޤާނޫނުގެ ެއެ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައި ެބުނެފައިވާ ެގޮތުގެމަތިން ެވޯޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިފައިވާ ެމީހުންގެެ
ވާެ
ރަޖިސްޓަރީ ެސަރުކާރުގެ ެގެޒެޓްގައި ެޝާއިޢުކުރާ ެދުވަހުެ ،އެ ެރަށެއްގައި ެވޯޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިފައި ެ
ޢާންމުކޮށް ެފެންނަގޮތަށް ެއިލެކްޝަންސްެ
މީހުންގެ ެރަޖިސްޓަރީެ ،މީހުން ެދިރިއުޅޭ ެކޮންމެ ެރަށެއްގައި ެ ެ
އިެ
ންތިޚާބެއްގައި ެވޯޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިގެންވާ ެހުރިހަ ެ
ކޮމިޝަނުން ެބަހައްޓަންވާނެކަމަށާއި ެއަދި ެއެ ެއި ެ
މީހުންގެ ެރަޖިސްޓަރީ ،މީހުން ެދިރިއުޅޭ ެކޮންމެ ެރަށެއްގައި ެއެކަމަށް ެއެދޭ ެކޮންމެ ެފަރާތަކަށް ެބެލޭނެެ
ވާެ
އިންތިޒާމު ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުން ެހަމަޖައްސަންވާނެކަމަށާއި ެއެ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގައި ެބުނެފައި ެ
ޓުދިނުމުގެެޙައްޤު ެލިބިގެންވާެމީހުންގެެރަޖިސްޓަރީެބެހެއްޓިފައިވާެތަންތަންެއިލެކްޝަންސްެ
ގޮތުގެމަތިންެވޯ ެ
ކޮމިޝަނުންެޢާންމުކޮށްެއިޢުލާންެކުރަންވާނެކަމަށާއިެއެެޤާނޫނުގެ ެެެ 9ވަނަެމާއްދާގެެދަށުންެޢާންމުކުރެވޭެ
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ވޯޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިފައިވާ ެމީހުންގެ ެރަޖިސްޓަރީގައި ެހިމެނިފައިވާ ެނުވަތަ ެހިމެނިފައިނުވާ ެމަޢުލޫމާތާެ
ކައި ެގެންނަންޖެހޭ ެބަދަލަކާ ެނުވަތަ ެއުނި ެއިތުރަކާެ
ގުޅޭގޮތުން ެނުވަތަ ެއެ ެރަޖިސްޓަރީ ެޞައްޙަކުރުމަށްޓަ ެ
ޚްތިޔާރު ެއުމުރުން ެެ 18އަހަރުން ެމަތީގެ ެކޮންމެ ެދިވެހިރައްޔިތަކަށާއިެ
ގުޅޭގޮތުން ެޝަކުވާ ެއުފުލުމުގެ ެއި ެ
ސިޔާސީެޕާޓީތަކަށްެލިބިގެންވާކަމަށްެއެެޤާނޫނުގެެެ10ވަނަެމާއްދާގައިެބަޔާންވެފައިވުމާއިެ،އެގޮތުންެއެންމެެ
ފުތަކަށްެ
ޢުކުރަންވާނީެ ،ރަޖިސްޓަރީއާ ެގުޅިގެން ެހުށަހަޅާ ެޝަކުވާތަކާއިެއިސްތިއުނާ ެ
ފަހުގެެރަޖިސްޓަރީ ެޝާއި ެ
ފުރުޞަތު ެދީގެންކަމާއި ެއަބަދުވެސް ެރަޖިސްޓަރީތައް ެލިބޭގޮތަށް ެފެންނަން ެހުންނަ ެގޮތަށް ެހުރުމާއިެ
ރާެ
ރަޖިސްޓަރީތައް ެބެލުމުގެ ެޙައްޤު ެކަށަވަރުވެފައިވުމާއިެ ،މިފަދަ ެއިންތިޚާބުގެ ެކަންތައްތައް ެމޮނިޓަރ ެކު ެ
ޢާކުރާެ
އޮބްޒަރވަރުން ެސަމާލުކަން ެދޭންޖެހޭ ެމުހިއްމު ެކަންތައްތަކަކީ ެއިންތިޚާބީ ެޝަކުވާ ެބަލައިެ ،މުރާޖަ ެ
މެކޭނިޒަމް ެރޭވި ެއެކުލެވިފައިވާގޮތާއިެ ،އިދާރީގޮތުން ެޝަކުވާ ެބެލުމުގެ ެއިންތިޒާމު ެނުވަތަ ެމެކަނިޒަމްެ
މެންބަރުން ެޢައްޔަން ެކުރެވިފައިވަނީ ެކިހައި ެމުއްދަތަކަށްެ
ހަމަޖެހިފައިވާގޮތާއިެ ،ޝަކުވާބަލާ ެއިދާރާއަށް ެ ެ
ކުވާބެލުމުގެެނިޒާމުގެެމުސްތަޤިއްލުކަމާއިެ،އިންތިޚާބީެޝަކުވާެބެލުމާބެހޭެޚާއްސަެ
ކަމައި ،އިދާރީގޮތުންެޝަ ެ
ކޯޓުގައިެއިންތިޚާބީެޝަކުވާެރިވިޔުެކުރުމުގެެއިޖްރާއާތާއިެޤާބިލުކަންހުރީެކިހައިެމިންވަރަކަށްކަމާއިެ،އެހެނީެ
އިލެކްޝަން ެޕްރޮސެސް ެގެ ެއިންޓެގްރިޓީެ ،ކަށަވަރުކުރުމުގެ ެމައިގަނޑު ެއެއް ެއަސާސަކީ ެވަކިފަރާތަކަށްެ
ބުރަނުވާ ެމުސްތަޤިއްލު ެރިވިއު ެމެކަނިޒަމްކަމަށްެވާއިރުެ ،މިކަން ެކަށަވަރުެނުވާހައި ެހިނދަކުެ ،އިންތިޚާބުގެެ
ގެ ެކަންތައްެހިނގަނީެޑިޔުެޕްރޮސެސްެގެެތެރެއިންެ
ބު ެ
ނަޒާހަތްތެރިކަމާއިެ،އިންސާފުވެރިކަމާއިެއަދިެއިންތިޚާ ެ
އެއްގޮތަށްކަން ެކަށަވަރު ެނުކުރެވޭނެކަން ެއެނގެން ެއޮންނަކަމާެ ،އެގޮތުންެ
ޤާނޫނީ ެއިޖްރާއާތުތަކާ ެ ެ
ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ެފަރާތުން ެނުވަތަ ެވޯޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤު ެއޮތްފަރާތަކުން ެއިލެކްޝަން ެޕޮރޮސެސް ެއާގުޅޭެ
ޝަކުވާއެއް ެހުށަހަޅައިފިނަމަ ެއެކަން ެހަމަހަމަކަމާއި ެއަދުލު ެވެރިކަމާއެކު ެއަދި ެކަނޑައެޅފައިވާ ެޤާނޫނީެ
ކަށްެ
ތަެޑިޔުެޕްރޮސެސްެއޮފްެލޯެގެެތެރެއިންެބަލަންވާނެކަމާއިެމިެއެންމެހައި ެއިޖްރާއާތުތަ ެ
އިޖްރާއާތުގެެނުވަ ެ
އެކަށީގެންވާ ެވަގުތުތައް ެލިބޭގޮތަށް ެއަދި ެމާލަސް ެނުވާގޮތަށް ެޤާނޫނުގައިވާ ެގޮތުގެމަތިންެ
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ކަނޑައަޅަންވާނެކަމާއިެ ،ހުރަހެއްނެތި ެޝަކުވާ ެހުށަހެޅުމުގެ ެއިންތިޒާމު ެހަމަޖެހިފައިވުމާއި ެޝަކުވާތައްެ
ހުށަހެޅުމުގެެފަސޭހަތައްެޤާނޫނުގައިވާެގޮތުގެމަތިންެފަހިކޮށްެދެވިފައިެވާންވާނެކަންެއެނގެންއޮވެއެވެެ.
-11

ޞރަކީެެެެެެެެެެެ
ނ ު
ޢ ް
އެ ު
އ ް
މެ ެ
އ ު
ހ ް
މ ި
މެ ު
ނ ެ
ގ ެއެ ް
ބއް ެ
ޚ ެ
ނތި ާ
އ ް
ރެ ި
ޞފުވެ ި
ނ ާ
ދ ެއި ް
އ ި
ވން ެ ަ
މނި ަ
ި

އިސްވެ ެބަޔާންވެދިޔަ ެ'ޔުނިވަރސަލް ެސަފްރެޖް' ެޚަޞާއިޞް ެތަކަށް ެރިޢާޔަތްކޮށް ެއެކުލަވާލެވިފައިވާ ،އަދިެ
ބިގެންވާެމީހުންގެެ
އެއަށްެރައްޔިތުންގެެއިތުބާރުެ(ެ)Public Confidenceލިބިފައިވާެވޯޓުދިނުމުގެެޙައްޤުެލި ެ
ޞައްޙަ ެރަޖިސްޓަރީއެއް ެނުވަތަ ެ"އިލެކްޓޮރޭޓް" ެއެއް ެއޮތުންކަމާއި ،އެއްވެސް ެޤާނޫނީ ެޢަމަލަކީ ެޞައްޙަެ
ޢަމަލެއްކަމުގައި ެބެލެވޭނީ ެއެ ެޢަމަލެއް ެޞައްޙަވުމަށް ެޤާނޫނުން ެލާޒިމުކުރާ ެރުކުންތަކާއި ެޝަރުޠުތައްެ
ފުރިހަމަވެގެންކަމާއިެ ،މިގޮތުން ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 170ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެއިން ެއިލެކްޝަންސްެ
ކޮމިޝަނާއި ެމަތިކޮށްފައިވާ ެވޯޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިގެންވާ ެމީހުންގެ ެރަޖިސްޓަރީ ެއެކުލަވާލުމުގައިެ ،އެެ
ންެ
ތިންކަ ެ
ކޮމިޝަނުން ެޢަމަލުކުރަންވާނީ ެޤާނޫނުއަސާސީ ެއާއި ެޤާނޫނުތަކުގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެގޮތުގެމަ ެ
އެނގެންެއޮންނައިރުެ،މިެމައްސަލައިގައިެދަޢުވާކުރާެޖުމްހޫރީެޕާޓީގެެފަރާތުންެ 07ެ ،ސެޕްޓެމްބަރެެ2013
ވަނަ ެދުވަހު ެބޭއްވުނު ެރިޔާސީ ެއިންތިޚާބުގެ ެފުރަތަމަ ެބުރުގައި ެބޭނުންކުރެވުނު ެވޯޓުލުމުގެ ެޝަރުޠުެ
ފުރިހަމަވާ ެމީހުންގެ ެލިސްޓަކީެ ،ކަމާބެހޭ ެޤާނޫނީ ެއޮނިގަނޑާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
ެ 2013/SC-C/39ޤަޟިއްޔާގައި ެބަޔާންކުރެވިގެންވާ ެއަޙްކާމްތަކާ ެއެއްގޮތަށް ެއެކުލަވާލެވިފައިވާ ެލިސްޓެއްެ
ނޫންކަމަށްވާތީެ ،މިއީ ެޞައްޙަ ެލިސްޓެއް ެނޫންކަމަށް ެކަނޑައަޅައި ެދިނުމަށާއިެ ،އަދި ެމި ެއިންތިޚާބަކީެ
ޤާނޫނުއަސާސީން ެދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ެލިބިދީފައިވާ ެއަސާސީ ެޙައްޤުތަކެއް ެނިގުޅައިގަނެފައިވާެ ،އަދިެ
ޤާނޫނުއަސާސީގައިެބުނެފައިވާެކަމާބެހޭެމާއްދާތަކާއިެ،އިންތިޚާބުތަކާބެހޭެޤާނޫނުތަކާއިެޚިލާފަށްެބޭއްވިފައިވާެ
އޮނިގަނޑުގައި ެބަޔާންކުރެވިގެންވާގޮތަށް ެހިނގާފައިވާެ
އިންތިޚާބަކަށްވާތީ ެއާއި ެއަދި ެދައުލަތުގެ ެދުސްތޫރީ ެ ެ
އިންތިޚާބެއްެނޫންކަމަށްބުނެ ،މި ެއިންތިޚާބުެބާޠިލުކޮށްދިނުމަށްެއެދިެ ،ހުށަހަޅާފައިެއޮންނަެއޮތުމަށްެޤާނޫނީެ
ނަޒަރަކުންެބަލާއިރުެ،އިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަނުންެތައްޔާރުކޮށްެޢާންމުކޮށްފައިވާެެ07ސެޕްޓެމްބަރެެ2013
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ވަނަ ެދުވަހު ެބޭއްވުނު ެރިޔާސީ ެއިންތިޚާބުގެ ެފުރަތަމަ ެބުރުގައި ެވޯޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިގެންވާ ެމީހުންގެެ
ރާ
ރަޖިސްޓަރީގައި ެވޯޓުދޭ ެމީހުންގެ ެކިބާގައި ެހުރުން ެޤާނޫނުއަސާސީ ެއިންނާއި ެޤާނޫނުން ެލާޒިމުކު ެ
ނުވާ ެއެތައް ެބަޔަކު ެޝާމިލުވެފައިވާކަމަށް ެޖުމްހޫރީ ެޕާޓީގެ ެފަރާތުންެ
ޝަރުޠުތައް ެފުރިހަމަ ެ ެ
އުމުރުންެެ18އަހަރުެނުފުރޭެެ41ކުދިންެ
ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމާއިެެ،މިގޮތުންެެ07ސެޕްޓެމްބަރެެ2013އަށްެ ެ
ވޯޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިގެންވާ ެމީހުންގެ ެރަޖިސްޓަރީގައި ެހިމެނިފައިވާކަމަށާއިެ ،އަދި ެއެ ެރަޖިސްޓަރީގައިެ
ބުނެވިދިޔަ ެތާރީޚުގެ ެކުރިން ެމަރުވެފައިވާ ެެ 669މީހުން ެހިމަނާފައިވާކަމަށާއިެ ،އަދި ެމީގެއިތުރުން ެއެކެއްގެެ
ނަމުގައި ެއެއް ެވޯޓަށްވުރެ ެގިނަ ެވޯޓު ެ) (multiple votingދިނުމަށް ެމަގުފަހިވާފަދަ ެއެތައްކަމެއް ެއެެ
ރަޖިސްޓަރީގައި ެހިމަނާފައިވާކަމަށާއި؛ ެމިގޮތުން ެވޯޓުލުމުގެ ެޝަރުޠު ެފުރިހަމަވާ ެމީހުންގެ ެތެރެއިން ެެ102
ސްޓްރޭޝަންގެ ެއައިޑީ ެކާޑުެ
ން ެތަކުރާރުވެފައިވާކަމަށާއިެ ،ޑިޕާޓްމަންޓް ެއޮފް ެނޭޝަނަލް ެރެޖި ެ
މީހުންގެ ެނަ ެ
ރަޖިސްޓަރީގައިެހިމެނިފައިނުވާެެ1818އައިޑީެކާޑުެބޭނުންކޮށްގެންެމިެއަދަދުގެެމީހުންެވޯޓުލުމުގެެޝަރުތުެ
ފުރިހަމަވާ ެމީހުންގެ ެގޮތުގައި ެހިމަނާފައިވާކަމަށްެ ،ހުށަހަޅާފައިވާ ެހެކިންގެ ެހެކިބަހާއިެ ،އެހެނިހެންެ
ދަލީލުތަކާއިެޤަރީނާތަކަށްެބަލާއިރުެއަންނަނިވިެކަންތައްެފާހަގަކުރެވެއެވެެ .
(ހ) ެއިންތިޚާބުތަކާއި ެރައްޔިތުންގެ ެޚިޔާލު ެހޯދުމުގެ ެޢާންމު ެވޯޓުތަކުގެ ެކަންތައްތައްެ
ހިނގަނީެއިންސާފުވެރިކަމާއެކުެ،ނުރަނގަޅުެނުފޫޒެއްނެތިެމިނިވަންކަމާއެކުެރައްޔިތުންނަށްެވޯޓުލުމުގެެޙައްޤުެ
ފުރިހަމައަށްެއަދާކުރެވޭެގޮތަކަށްެކަންެކަށަވަރުެކުރުމަށްޓަކައިެއިންތިޚާބުތަކާއިެރައްޔިތުންގެެޚިޔާލުެހޯދުމުގެެ
އެެ
ރީ ެތައްޔާރުކުރުމާއި ެ ެ
ޢާންމު ެވޯޓުތަކުގައި ެވޯޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިފައިވާ ެމީހުންގެ ެރަޖިސްޓަ ެ
ރަޖިސްޓަރީއަށް ެގެންނަންޖެހޭ ެއުނިއިތުރު ެގެނައުމުގައިެ ،އެ ެރަޖިސްޓަރީ ެރަނގަޅަށް ެބެލެހެއްޓުމަކީެ
އިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުގެ ެއެންމެ ެމުހިއްމު ެއެއް ެމަސްޢޫލިއްޔަތުކަން ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 170ވަނަެ
މާއްދާއިންެރަނގަޅަށްެއެނގެންެއޮންނައިރުެ،އަދިެޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ11/2008އިންތިޚާބުތަކާބެހޭެޢާންމުެ
ޤާނޫނު) ެގެ ެެ 8ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައި ެއިންތިޚާބުތަކުގައި ެވޯޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިފައިވާ ެމީހުންެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
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އެެ
އެނގޭފަދަ ެރަޖިސްޓަރީއެއް ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުން ެތައްޔާރުކޮށް ެބަލަހައްޓަންވާނެކަމަށާއި ެއަދި ެ ެ
ގެެ(ނ)ެގައިެވޯޓުދިނުމުގެެޙައްޤުެލިބިފައިވާެމީހުންގެެރަޖިސްޓަރީގައިެވޯޓުދިނުމުގެެޙައްޤުެލިބިފައިވާެ
މާއްދާ ެ
މީހުންގެ ެ ެއަންނަނިވި ެމަޢުލޫމާތު ެހިމަނާފައި ެއޮންނަންވާނެ ެކަމަށާއި ެެ -1ފުރިހަމަ ެނަންެ -ެ 2ެ ،އުފަންެ
ތާރީޚްެ -3،ޖިންސްެ -4ެ ،ދާއިމީ ެއެޑްރެސް ެ(އަތޮޅާއި ެރަށާއި ެއެޑްރެސް ެއެނގޭގޮތަށް)ެ-5ެ ،
ދިވެހިރައްޔިތެއްކަންެއަންގައިދޭެކާޑުެނަންބަރު ،މިގޮތަށްެކަނޑައެޅިެބަޔާންވެފައިވާއިރުެ،ދަޢުވާކުރާެފަރާތުންެ
މި ެމައްސަލައިގެ ެހެކީގެ ެގޮތުގައި ެޑޮކިއުމަންޓް ެެ 07ގެ ެގޮތުގައި ެހުށަހަޅާފައިވާ ެލިޔުމަށް ެބަލާއިރު ެއެެ
ލިޔުމަކީެ ،އިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުގެ ެއިދާރާއިން ެރިޔާސީ ެއިންތިޚާބު ެެ 2013ގައި ެއިލެކްޝަންސްެ
އެެ
ތުގެމަތިން ެޢަމަލު ެކުރުމާބެހޭ ެގޮތުން ެނެރެފައިވާ ެސަރކިއުލަރ ެއެއްކަމާއި ެ ެ
ކޮމިޝަނުން ެއޭގައިވާ ެގޮ ެ
ސަރކިއުލަރގެ ެެ 1ވަނަ ެނަންބަރުގައި ެއައިޑީ ެކާޑުގައިވާ ެއެޑްރެހާއި ެރިޔާސީ ެއިންތިޚާބު ެެ 2013ވޯޓުެ
އިެ
ވާ ެމީހުންގެ ެރަޖިސްޓަރީގައިވާ ެއެޑްރެހާއި ެދިމާނުވި ެނަމަވެސް ެއެހެން ެހުރިހަ ެ
ދިނުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިފައި ެ
އެެ
މަޢުލޫމާތެއްެދިމާވާނަމަެ،އޭނާއަށްެއޭނާެހިމެނޭެވޯޓުެފޮށްޓަށްެވޯޓުލުމުގެެފުރުޞަތުެދެވޭނެކަމަށާއިެއަދިެ ެ
އިެ
ސަރކިއުލަރގެ ެެ 3ވަނަ ެނަންބަރުގައި ެއައިޑީ ެކާޑު ެނަންބަރު ެދިމާނުވި ެނަމަވެސް ެއެހެން ެހުރިހަ ެ
މަޢުލޫމާތުތައް ެދިމާވާނަމަ ެއެމީހަކަށް ެވޯޓު ެލުމުގެ ެފުރުޞަތު ެދެވޭނެކަމަށް ެބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ެއެނގެންެ
އޮންނައިރުެ ،މިސަރކިއުލަރގައިވާ ެޢުޞޫލުގެ ެމިބަޔާންކުރެވިދިޔަ ެނަންބަރުތަކުގައިވާ ެޢުޞޫލަށްެ
ޢަމަލުކުރުމުގެ ެނަތީޖާއަކަށްވާނީ ެއެ ެމީހެއްގެ ެއައިޑީ ެކާޑުގައިވާ ެއަޞްލު ެއެޑްރެހާ ެއަދި ެއައިޑީ ެކާޑުގެެ
ނަންބަރު ެދިމާނުވާ ެއެތައް ެބަޔަކަށް ެވޯޓުލުމުގެ ެފުރުޞަތު ެލިބިގެން ެދިޔުންކަން ެއެނގެން ެއޮތުމުން ެމިފަދަެ
މީހުން ެދޭ ެވޯޓަކީ ެޤާނޫނުގައިވާ ެމިންގަނޑަށް ެފެތޭގޮތަށް ެދެވޭ ެޞައްޙަ ެވޯޓަކަށް ެނުވާނެކަން ެރަނގަޅަށްެ
އެނގެންެއޮވެއެވެެ ެ.
(ށ) ެކޯޓަށް ެހުށަހެޅޭ ެމައްސަލައަކާ ެގުޅިގެން ެއެ ެމައްސަލައެއްގައި ެދަޢުވާކުރާ ެފަރާތުންެ
ހެކީގެ ެގޮތުގައި ެހުށަހަޅާ ެކަންތައްތަކާމެދު ެދައުވާލިބޭ ެފަރާތުން ެއެއްބަސްނުވާ ެޙާލަތުގައިެ ،އެފަދަެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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މައްސަލައެއްގައި ެދަޢުވާކުރާ ެފަރާތުން ެހުށަހަޅާފައިވާ ެކަންކަމަކީެ ،ތަޖުރިބާކާރު ެޚަބީރުންގެ ެރިޕޯޓަކަށްެ
ބޭނުންވާ ެކަންތައްތަކެއްކަމަށް ެކޯޓަށް ެޤަބޫލުކުރެވޭ ެޙާލަތުގައި ެއިންސާފުވެރި ެކަމާއެކު ެއެފަދަ ެމައްސަލައެއްެ
ކޯޓުން ެބަލައި ެގޮތެއް ެކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ެއެފަދަ ެޚަބީރުންގެ ެރައުޔު ެރަސްމީ ެސިފައެއްގައި ެކޯޓުންެ
މުގެ ެތެރޭގައި ެޢަމަލުކުރެވޭ ެއުޞޫލެއްކަމަށްވެފައި ެއަދިެ
ހޯދުމަކީެ ،ތަޙްޛީބު ެމުޖުތަމަޢުތަކުގެ ެޤާނޫނީ ެނިޒާ ެ
މިއުޞޫލަކީެ ،ރާއްޖޭގެ ެޝަރުޢީ ެނިޒާމުގައިވެސް ެޒަމާނުއްސުރެ ެޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ެއުޞޫލެއްކަންެ
އެނގެންއޮންނައިރުެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެހުށަހެޅިފައިވާ ެމި ެދުސްތޫރީ ެމައްސަލަ ެހުށަހެޅިެ
ފަރާތުންެމިމައްސަލައިގެެދަޢުވާގައި ެބުނާެކަންކަންެސާބިތުކުރުމަށްޓަކައިެޑޮކިއުމަންޓްެެ5ެ،4ެ،3ެ،2ެ،1
މި ެމައްސަލައިގައި ެދަޢުވާލިބޭ ެއިލެކްޝަންސްެ
ޓުތަކާއި ެގުޅިގެން ެ ެ
ގެ ެގޮތުގައި ެހުށަހަޅާފައިވާ ެލިސް ެ
ކޮމިޝަނުގެެފަރާތުންެދައްކާފައިވާެވާހަކަތަކަށްބަލާއިރުެ،ދަޢުވާކުރާެފަރާތުންެހުށަހަޅާފައިވާ ެމިެލިސްޓުތަކާެ
ގުޅިގެން ެދަޢުވާކުރާ ެފަރާތުން ެފާހަގަކޮށްފައވާ ެކަންކަމަކީ ެއެފަރާތުން ެފާހަގަކޮށްފައިވާ ެގޮތުގެމަތިންެ
އިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުގެ ެފަރާތުން ެޤަބޫލުކުރާ ެކަންތައްތަކެއް ެނޫންކަން ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުގެެ
ފައިވާެވާހަކަތަކަށްެބެލުމުންެއެނގެންެއޮންނާތީެެ07
ފަރާތުންެމިެމައްސަލައާެގުޅިގެންެޝަރީޢަތުގައިެދައްކާ ެ
ސެޕްޓެމްބަރ ެެ 2013ގައި ެބޭއްވިފައިވާ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެރިޔާސީ ެއިންތިޚާބުގައި ެމަކަރު ެހެދުމާއި ެވޯޓުެ
ގާފައިވާކަމަށް ެތުހުމަތުކޮށް ެޖުމްހޫރީ ެޕާޓީއިން ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުގެެ
އޮޅުވާލުމުގެ ެޢަމަލުތަކެއް ެހިނ ެ
ވާލިބޭ ެގޮތަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެހުށަހަޅާފައިވާ ެމިޤަޟިއްޔާއިން ެބަލަމުންދާެ
މައްޗަށް ެދަޢު ެ
މައްސަލައިގައި ެހެކީގެ ެގޮތުގައި ެހުށަހެޅިފައިވާ ެލިޔެކިޔުންތަކުގެ ެޞައްޙަކަން ެބެލުމަށްޓަކައިެ ،މޯލްޑިވްސްެ
މިެ
ޕޮލިސް ެސަރވިސް ެގެ ެފޮރެންސިކް ެސަރވިސަސް ެޑައިރެކްޓަރޭޓް ެޑިޕަރޓްމަންޓްގެ ެޚަބީރުންގެ ެރިޕޯޓު ެ ެ
ޞާފު ެޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ެމުހިއްމުކަމަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށްެ
މައްސަލައިގައި ެއިން ެ
ކުގެ ެޞައްޙަކަން ެބެލުމަށްޓަކައިެ
އިގައި ެހުށަހަޅާފައިވާ ެލިޔުންތަ ެ
ފެނުނުހިނދުެ ،މިޤަޟިއްޔާގެ ެމައްސަލަ ެ
މޯލްޑިވްސް

ެޕޮލިސް

ެސަރވިސަސް

ެގައި

ެދިވެހިރާއްޖޭގެ

ެސުޕްރީމް

ެކޯޓުގެ

ރުެެެެެ
ެނަންބަ ެ
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ެ 197-C-1/171/2013/30ސިޓީއިން ެދެންނެވުމުން ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެސިޓީގައި ެދަންނަވާފައިވާެ
ކަންކަމުގެ ެމައްޗަށް ެމޯލްޑިވްސް ެޕޮލިސް ެސަރވިސަސްގެ ެފޮރެންސިކް ެޑޮކިއުމަންޓް ެއެގްޒަމިނަރުންނާއިެ
ޑިޖިޓަލް ެއެގްޒަމިނަރުންނާއި ެގިނަ ެޢަދަދެއްގެ ެސަޕޯޓް ެސްޓާފުން ެބައިވެރިވެގެން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމްެ
ކޯޓުގައި ެއެ ެކޯޓުގެ ެމުވައްޒަފުންގެ ެޙާޟިރުގައި ެެ 26ސެޕްޓެމްބަރ ެެ 2013އިން ެެ 03އޮކްޓޯބަރ ެެ2013
އަށް ެމަސައްކަތްކޮށް ެ"ރިޔާސީ ެއިންތިޚާބުގެ ެފުރަތަމަ ެބުރުގައި ެއޮޅުވާލުންތަކެއް ެހިމެނޭކަމަށް ެހުށަހެޅުނުެ
ޔުނު ެލިސްޓުތަކުން ެފާހަގަކުރެވިފައިވާ ެކަންކަން ެބަޔާންކުރާ ެރިޕޯޓް" ެމިނަމުގައިެ
މައްސަލައިގައި ެއަޅާކި ެ
މޯލްޑިވްސް ެޕޮލިސް ެސަރވިސަސް ެގެ ެނަންބަރު ެެ K/JER/2013/0001ގެ ެރިޕޯޓް ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ސުޕްރީމްެކޯޓަށްެހުށަހަޅާފައިވާކަންެއެނގެންެއޮވެއެވެެ ެ.
(ނ)ެއިސްވެެޙަވާލަދެވުނުެމޯލްޑިވްސްެޕޮލިސްެސަރވިސަސްެފޮރެންސިކްެސަރވިސަސްެ
ޑައިރެކްޓަރޭޓް ެގެ ެނަންބަރު ެެ K/JER/2013/0001ގެ ެރިޕޯޓުގެ ެމައްޗަށް ެބަލާއިރު ެއެ ެރިޕޯޓުެ
ތައްޔާރުކުރުމުގައިެއަޅާކިޔުނުެތަކެތީގެެތެރޭގައި؛ ެ
ގެ ެވޯޓުލީ ެމީހުންގެެ
ެެ -1ރިޔާސީ ެއިންތިޚާބު ެެ 07(ެ 2013ސެޕްޓެމްބަރ ެެ ެ )2013
ލިސްޓާއިެ ެ
ެ -2ޖުމްހޫރީ ެޕާޓީގެ ެފަރާތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެހުށަހަޅާފައިވާެެެެެެެ:
ޓުލުމުގެ ެޝަރުތު ެފުރިހަމަވާ ެމީހުންގެ ެލިސްޓުގައި ެެ 18އަހަރުނުފުރޭ ެކުޑަކުދިން ެހިމެނިފައިވާެ
(ހ) ެވޯ ެ
ޓުލުމުގެ ެޝަރުތު ެހަމަވާ ެމީހުންގެ ެލިސްޓުގައިެ
ކަމަށްބުނެ ެހުށަހަޅާފައިވާ ެެ 41މީހުންގެ ެލިސްޓާއި( ،ށ) ެވޯ ެ
މަރުވެފައިވާ ެމީހުން ެހިމެނިފައިވާ ެކަމަށްބުނެ ެހުށަހަޅާފައިވާ ެެ 669މީހުން ެހިމެނޭ ެލިސްޓާއި(ެ ،ނ)ެ
ވޯޓުލުމުގެ ެޝަރުތު ެހަމަވާ ެމީހުންގެ ެލިސްޓުގައި ެބައެއް ެމީހުންގެ ެނަންތައް ެދެފަހަރަށް ެހިމެނޭކަމަށް ެބުނެެ
ހުށަހަޅާފައިވާ ެެ 204މީހުން ެހިމެނޭ ެލިސްޓާއި(ެ ،ރ) ެޑިޕާޓްމަންޓް ެއޮފް ެނޭޝަނަލް ެރަޖިސްޓްރޭޝަންގެެ
އައިޑީެކާޑުެރަޖިސްޓަރީގައިެހިމެނިފައިނުވާކަމަށްބުނެެހުށަހަޅާފައިވާެެ1818މީހުންެހިމެނޭެލިސްޓާއި(ެ،ބ)ެ
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ވޯޓުލުމުގެެޝަރުތުެހަމަވާެމީހުންގެެލިސްޓުގައިެގޭގެެވެރިންނަށްެނޭނގިެއެގޭގެެނަމުގައިެއެހެންެމީހުންގެެ
ނަންެހިމެނިފައިވާެކަމަށްބުނެެހުށަހަޅާފައިވާެެ1187މީހުންެހިމެނޭެލިސްޓާއިެ ެ،
ނޭޝަނަލް ެރެޖިސްޓްރޭޝަންއިން ެހޯދާފައިވާ ެދިވެހިރައްޔިތުންގެެ
ެ -3ޑިޕާޓްމަންޓް ެއޮފް ެ ެ
ފަރުދީެމަޢުލޫމާތުެ(ޑީ.އެން.އާރުެޑޭޓާބޭސް)ެއާއިެ ،
ެ -4އިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުގައިެ ،ވޯޓުލީ ެދުވަހު ެބޭނުންކުރެވިފައިވާ ެކޮމްޕިއުޓަރެ
ސޮފްޓްވެއަރ ެއެއްކަމުގައިވާ ެބެލޮޓް ެޕްރޮގްރެސް ެރިޕޯޓިން ެސިސްޓަމް ެ(ނުވަތަ ެބީ.ޕީ.އާރު ެއެސް) ެގެެ
އެކްސެސްެލޮގްސްެއާއިެ ،
ެ -5އިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަންއިން ެޖުމްހޫރީ ެޕާޓީއަށް ެދޫކޮށްފައިވާ ެރިޔާސީ ެއިންތިޚާބުެ
ޓުދިނުމުގެެޙައްޤުެލިބިފައިވާެމީހުންގެެރަޖިސްޓްރީގެެކޮޕީެއާއިެ ،
ެ2013ގެެވޯ ެ
ވާ ެރިޔާސީ ެއިންތިޚާބުެެ 2013ގެެ
އި ެ
ެ -6ދިވެހިެސަރުކާރުގެ ެގެޒެޓުގައި ެޝާޢިއު ެކުރެވިފަ ެ
ވޯޓުލުމުގެެޙައްޤު ެލިބިފައިވާެމީހުންގެ ެލިސްޓާއިެ ،މިތަކެތިެހިމެނިފައިވާކަންެބުނެވިދިޔަ ެރިޕޯޓަށް ެބެލުމުންެ
އެނގެންެއޮވެއެވެެ ެ.
ެ(ރ) ެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެމޯލްޑިވްސް ެޕޮލިސް ެސަރވިސަސްގެ ެފޮރެންސިކްެ
އިެ
އިވާ ެއެންމެހަ ެ
ސަރވިސަސްެޑައިރެކްޓަރޭޓްގެެނަންބަރުެެ K/JER/2013/0001ގެެރިޕޯޓުގައިެބައްލަވާފަ ެ
ކަންކަމަށް ެބެއްލެވުމަށްފަހުެ"ނިންމުން"ެމިސުރުޚީގެެދަށުންެފާހަގަކޮށްފައިވާެކަންކަމުގެެމައްޗަށްެބެލިއިރު،
އައިޑީ ެކާޑު ެނަންބަރު ެތަފާތުވުމުންވެސް ެވޯޓުލުމުގެ ެފުރުޞަތު ެދީފައިވާ ެެ 773މީހުންނާއިެ ،ލިސްޓުގައިެ
އެބައެއްގެ ެނަން ެނެތިގެން ެގަލަމުން ެލިސްޓަށް ެއިތުރުކުރެވިފައިވާ ެެ 07މީހަކާއިެ ،މަރުވެފައިވާކަމަށްެ
ޓުލާފައިވާކަމަށްެ
އްޖަކު ެވޯ ެ
ޑީ.އެން.އާރު ެރަޖިސްޓަރީގައިވާ ެެ 18މީހަކު ެވޯޓުލާފައިވުމާއިެ 07ެ ،ކުޑަކު ެ
ޓުލާފައިވުމާއިެ،ޑީ.އެން.އާރުެގައިެއެބައެއްގެެރިކޯޑުެ
ކުމާއިެ03ެ،މީހަކުެތަކުރާރުކޮށްެވޯ ެ
ރަޖިސްޓަރީއިންެދެއް ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ޓޓީެކާޑެއްެއެނަމެއްގައިެ
ތަކުރާރުވެފައިވާކަމަށްެބެލެވިގެންެ"ރިޕީޓް"ެވެފައިވާކަމަށްެރިކޯޑްކޮށްެއަދިެއައިޑެން ި
ޓުލުމުގެެ
ހަދާނުދެވޭ ެެ 225މީހަކު ެވޯޓުލާފައިވުމާއި ެދާއިމީ ެއެޑްރެސް ެދިމާނުވި ެކަމުގައިވީނަމަވެސް ެވޯ ެ
ޤު ެވަނިކޮށްެެ 952މީހުންެވޯޓުލާފައިވުމާއިެ،
ފުރުޞަތުެދީފައިވާެެ 2830މީހުންެހިމެނުމާއިެ،ނަމުގައިެފަރަ ެ
ޑީ.އެން.އާރުެގައިެއެއްވެސްެގޮތަކަށްެނެތްެެ 07މީހަކުެވޯޓުެލާފައިވުމާއިެވޯޓުލުމަށްފަހުެއެމީހެއްގެެއައިޑީެ
ޓަރެ
ކާޑުެނަންބަރުެއިލެކްޝަންސްެއޮފިޝަލުންެނޯޓުކުރުމުގައިެއެކަށީގެންވާެވަރަށްެފަރުވާތެރިެނުވެގެންެވޯ ެ
ރަޖިސްޓަރީގައި ެޕްރިންޓްކޮށްފައިވާ ެއައިޑީ ެކާޑުގެ ެނަންބަރާއި ެދިމާނުވާ ެެ 819މީހަކު ެހިމެނޭކަމަށްެ
މިެ
މްލަ ެޢަދަދަށް ެބަލާއިރު ެެ 5623ވޯޓުކަމަށާއި ެމިއީ ެ ެ
ވާ ެކަމަށާއިެ ،މިއީ ެޖު ެ
ރިކޯޑްތަކުން ެދައްކާފައި ެ
ވާ ެނަތީޖާއަށް ެބަލާއިރު ެނުހަނު ެބޮޑު ެޢަދަދެއް ެކަމުގައިެ
އިންތިޚާބުގެ ެޢިއުލާން ެކުރައްވާފައި ެ
ފާހަގަކޮށްފައިވާކަންެއެނގެންެއޮވެއެވެެ ެ.
ލައަކަށްެ
(ބ) ެމި ެމައްސަލައަކީ ެމުޅި ެދައުލަތުގެ ެޢާންމު ެމަޞްލަހަތާ ެގުޅުންހުރި ެމައްސަ ެ
ވެެ ،ދިވެހިެ
ޞްލަހަތު ެޙިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ެމި ެމައްސަލައިގެ ެތެރެއަށް ެތަދައްޚުލް ެ
ވުމާއެކުެ ،ދައުލަތުގެ ެމަ ެ
ދައުލަތުގެ ެބަންޑާރަނައިބު ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކަށް ެބަލާއިރުެ،
ރަތަމަެބުރުގައިެވޯޓުލުމުގެެކުރިންނާއިެ،
ެ 07ސެޕްޓެމްބަރެެ 2013ގައިެބޭއްވުނުެރިޔާސީެއިންތިޚާބުގެެފު ެ
އްެ
ވޯޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިފައިވާ ެމީހުންގެ ެރަޖިސްޓަރީގައްޔާއިެ ،ވޯޓުދިން ެދުވަހު ެހިނގާފައިވާ ެބައެ ެ
ވާ ެމައްސަލަތަކާއިެ ،އެެ
މާބެހޭ ެމުއައްސަސާތަކަށް ެހުށަހެޅިފައި ެ
ކަންތައްތަކާއި ެގުޅިގެން ެދައުލަތުގެ ެކަ ެ
އެ ެދުވަހުގެ ެވޯޓުގެ ެޞައްޙަކަމާމެދު ެބުރޫއަރާނޭފަދަެ
ންބޮޑުވާ ެއަދި ެ ެ
މުއައްސަސާތަކުގެ ެހޯދުންތަކުގައި ެކަ ެ
މުގެ ެތެރޭގައި ެބައެއް ެޖިނާއީ ެޢަމަލުތައްެ
ކަންކަން ެހިނގާފައިވާކަމަށް ެޤަބޫލުކުރެވޭކަމަށާއި ެމިކަންކަ ެ
ހިމެނިދާނެކަމާއިެ،އަދިެމިކަންކަންެމިހެންެހުރުމަކީެމިނިވަންެއަދިެއިންޞާފުވެރިެއިންތިޚާބެއްެބޭއްވުމަށްެ
ންޖެހޭެ
ހުރިެހުރަސްެތަކެއްކަމަށާއިެމިކަންކަންެފުރިހަމައަށްެތަޙްޤީޤުކުރެވިެ،މިކަންކަންެޙައްލުކުރުމަށްެކުރަ ެ
ކަންކަން ެކުރެވިގެން ެމެނުވީ ެމިނިވަންކަމާއިެ ،އިންޞާފުވެރިކަމާއިެ ،ހަމަހަމަކަމާއިެ ،ހާމަކަމާއެކުެ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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އިންތިޚާބެއް ެބޭއްވޭނެކަން ެކަށަވަރު ެނުކުރެވޭނެކަމާއިެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގައި ެވާގޮތަށް ެދައުލަތުގެ ެއެންމެެ
އިސްވެރިޔާގެ ެމަޤާމަށް ެމީހަކު ެކަނޑަނޭޅޭނެ ެކަމަށް ެޤަބޫލުކުރެވޭކަމަށާއިެ ،މިކަންކަން ެޙައްލުކޮށް ެމިނިވަންެ
އިންޞާފުވެރި ެއިންތިޚާބެއް ެބާއްވައިެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާގޮތަށް ެދައުލަތުގެ ެއެންމެ ެއިސްވެރިޔާެ
އިންތިޚާބުވެެ ،ވެރިކަމުގެ ެބާރުތައް ެތަރުތީބުވުމަކީ ެމުޅި ެދައުލަތުގެ ެއަދި ެޤައުމުގެ ެއެންމެ ެއިސްެ
މަޞްލަޙަތުތަކާއިެ،ޢާންމުެމަޞްލަޙަތުތައްެއެކަމުގައިެއެކުލެވޭކަމެއްކަމަށާއިެެ07ސެޕްޓެމްބަރުެެ2013ގައިެ
ބޭއްވުނު ެރިޔާސީ ެއިންތިޚާބުގެ ެކަންކަމުގައިެ ،ހިނގާފައިވާ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޤާނޫނުއަސާސީ ެއާއިެ،
އިންތިޚާބުތަކާބެހޭެޤާނޫނުތަކާއިެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ2013/SC-C/39ޤަޟިއްޔާގެެ
ނުތަކާއި ެއެއްގޮތަށްެ
އިވާ ެކަންކަން ެޙައްލުކޮށް ެޤާނޫ ެ
ޙުކުމުގައި ެކަނޑައަޅާފައިވާ ެކަންކަމާ ެޚިލާފަށް ެހިނގާފަ ެ
ނުވީ ެރިޔާސީ ެއިންތިޚާބުގެ ެއެއްވެސްކަމެއް ެކުރިއަށް ެނުގެންދިއުމަށްެ
އެކަންކަން ެރަނގަޅުކުރުމަށްފަހު ެމެ ެ
އެންގުމުގެެއަމުރަކަށްެއެދިފައިވާކަންެފާހަގަކުރެވިފައިެވެއެވެެ ެ.
-12

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 167ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގައި ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނަކީެ

ވަކިފަރާތަކަށް ެބުރަނުވާ ެމުސްތަޤިއްލު ެމުއައްސަސާއެއްކަމަށާއިެ ،އެ ެކޮމިޝަނުގެ ެވާޖިބުތަކާއިެ
ސީ ެއާއި ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުން ެފާސްކުރާ ެޤާނޫނާެ
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ެއަދާކުރަންވާނީ ެޤާނޫނުއަސާ ެ
އެއްގޮތްވާ ެގޮތުގެމަތިންކަމަށް ެބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއިެ ،އަދި ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 170ވަނަ ެމާއްދާގައިެ
އިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ެބާރުތަކުގެތެރޭގައި ެއިންތިޚާބުތަކާއިެ ،ރައްޔިތުންގެެ
ނެގުމަށް ެކުރަންޖެހޭ ެކަންތައްތައްކުރުމާއިެ ،އެކަންތައްތައް ެހިންގުމާއިެ ،ބެލެހެއްޓުމާއިެ،
ޚިޔާލުހޯދުމުގެ ެވޯޓު ެ
ންމުެވޯޓުތަކުގެެ
އަދިެއެކަންތައްތަކަށްެމަގުފަހިކުރުމާއިެ،އަދިެއިންތިޚާބުތަކާއިެރައްޔިތުންގެެޚިޔާލުހޯދުމުގެެޢާ ެ
ކަންތައްތައް ެހިނގަނީ ެއިންޞާފުވެރިކަމާއެކުެ ،ބިރުވެރިކަމެއް ެބިރުދެއްކުމެއް ެތަޅާފޮޅުމެއް ެނުރަނގަޅުެ
ނުފޫޒެއް ެއަދި ެކޮރަޕްޝަނެއް ެނެތި ެމިނިވަންކަމާއެކު ެރައްޔިތުންނަށް ެވޯޓުލުމުގެ ެޙައްޤު ެފުރިހަމަޔަށްެ
ންގެ ެޚިޔާލު ެހޯދުމުގެ ެޢާންމުެ
އަދާކުރެވޭގޮތައްކަން ެކަށަވަރުކުރުމާއިެ ،އަދި ެއިންތިޚާބުތަކާއި ެރައްޔިތު ެ
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ވޯޓުތަކުގައި ެވޯޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤުލިބިފައިވާ ެމީހުންގެ ެރަޖިސްޓަރީ ެތައްޔާރުކުރުމާއިެ ،އެ ެރަޖިސްޓަރީއަށްެ
ނަންޖެހޭެއުނިއިތުރު ެގެނައުމާއިެ،ބެލެހެއްޓުމާއިެ،އިންތިޚާބުތަކާއިެރައްޔިތުންގެެޚިޔާލުެހޯދުމުގެެޢާންމުެ
ން ެ
ގެ ެ
ބީ ެދާއިރާތަކުގައިެ
ވޯޓުނެގުމާބެހޭގޮތުންެހަމަޖައްސާންޖެހޭެއެންމެހައި ެއިންތިޒާމުތައްެހަމަޖެއްސުމާއިެ،އިންތިޚާ ެ
ނޫނުގައި ެކަނޑައެޅިފައިވާެ
ޓަރީތައް ެއެކުލަވާލައިެ ،ޤާ ެ
ތިބި ެވޯޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިފައިވާ ެމީހުންގެ ެރަޖިސް ެ
ނޫނުގައިވާ ެގޮތުގެމަތިން ެސަރުކާރުގެެ
ނަންޖެހޭ ެއުނިއިތުރުގެނެސް ެޤާ ެ
ތަށް ެއެ ެރަޖިސްޓަރީތަކަށް ެގެން ެ
މުއްދަ ެ
ގެޒެޓުގައި ެޝާއިޢުކުރަމުން ެގެންދިއުމާއިެ ،މިއެންމެހައި ެކަންކަން ެކަނޑައެޅި ެބަޔާންވެފައިވާކަމާއި ެއަދިެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 26ވަނަ ެމާއްދާގައި ެއިންތިޚާބުތަކާއި ެރައްޔިތުންގެ ެޚިޔާލު ެހޯދުމުގެ ެވޯޓުތަކުގައިެ
ވޯޓުދިނުމަކީ ެޢުމުރުން ެެ 18އަހަރުން ެމަތީގެ ެކޮންމެ ެދިވެހިރައްޔިތަކަށްމެ ެލިބިފައިވާ ެޙައްޤެއްކަމުގައިެ
ބަޔާންކޮށް ެއެ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގައި ެއިންތިޚާބުތަކުގައި ެއެކިއެކި ެމަޤާމުތަކަށް ެކުރިމަތިލުމަކީ ެހަމަކޮންމެެ
ނުެނަންބަރުެެ11/2008
ދިވެހިރައްޔިތަކަށްމެެލިބިގެންވާެޙައްޤެއްކަމުގައިެބަޔާންކޮށްފައިވާެކަމާއިެ،އަދިެޤާނޫ ެ
(އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ެޢާންމު ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 5ވަނަ ެމާއްދާގައި ެއުމުރުން ެެ 18އަހަރުންމަތީ ެކޮންމެ ެމީހަކަށްެ
ވޯޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިފައިވާކަމާއިެ ،އަދި ެއެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 6ވަނަ ެމާއްދާގައި ެއިންތިޚާބެއްގައި ެއެއްފަހަރުެ
ވޯޓުދީފައިވާ ެމީހަކު ެވޯޓުދިނުމުގެ ެއެ ެބުރުގައި ެއިތުރުފަހަރަކު ެވޯޓުދީގެން ެނުވާނެކަމަށްެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއިެ ،އަދި ެހަމަ ެބުނެވުނު ެޤާނޫނުގެ ެެ 8ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައި ެއިންތިޚާބުތަކުގައިެ
ވޯޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤުލިބިފައިވާ ެމީހުން ެއެނގޭނޭފަދަ ެރަޖިސްޓަރީއެއް ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުންެ
އްޤުެ
ތައްޔާރުކޮށް ެބަލަހައްޓަންވާނެކަމަށް ެބަޔާންކުރުމަށްފަހު ެއެ ެމާއްދާގެ ެ(ނ) ެގައި ެވޯޓުދިނުމުގެ ެޙަ ެ
ލިބިފައިވާ ެމީހުންގެ ެރަޖިސްޓަރީގައި ެވޯޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިފައިވާ ެމީހުންގެ ެއަންނަނިވި ެމަޢުލޫމާތުތައްެ
ހިމަނާފައި ެއޮންނަންވާނެ ެކަމަށާއިެ ،އެ ެމަޢުލޫމާތުތަކަކީެ -1ެ :ފުރިހަމަ ެނަންެ -2ެ ،އުފަން ެތާރީޚްެެެެެެ،
ެ -3ޖިންސްެ -4ެ ،ދާއިމީ ެއެޑްރެސް ެ(އަތޮޅާއި ެރަށާއި ެއެޑްރެސް ެއެނގޭގޮތަށް)ެ -5ެ ،ދިވެހިރައްޔިތެއްކަންެ
އަންގައިދޭ ެކާޑު ެނަންބަރުެ ،މި ެމަޢުލޫމާތުތައް ެކަމާއިެ ،މިކަންކަން ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެމި ެބަޔާންކުރެވިދިޔަެ
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މާއްދާތަކާއިެ ،އަދި ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 11/2008އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ެޢާންމު ެޤާނޫނު) ެގެ ެބަޔާންކުރެވުނުެ
މާއްދާތަކުގައިެކަނޑައެޅިެބަޔާންވެފައިވާއިރުެ،އިސްވެެއިޝާރާތްކުރެވުނުެމޯލްޑިވްސްެޕޮލިސްެސަރވިސްގެެ
ފޮރެންސިކް ެސަރވިސަސް ެޑައިރެކްޓަރޭޓް ެގެ ެނަންބަރު ެެ K/JER/2013/0001ގެ ެއެކްސްޕަރޓްެ
ވާ ެއެންމެހައި ެކަންކަމުގެ ެމައްޗަށާއިެ ،މި ެމައްސަލައިގައި ެއިލެކްޝަންސްެ
ރިޕޯޓުގައި ެފާހަގަކޮށްފައި ެ
އިގައިެ
އި ެއަދި ެމައްސަލަ ެ
ކަށާއި ެހުށަހަޅާފައިވާ ެލިޔުންތަކަށާ ެ
ކޮމިޝަނުގެ ެފަރާތުން ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަ ެ
ޝަރީއަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެހެކިދީފައިވާ ެހެކީންގެ ެބަޔާންތަކުގެ ެމައްޗަށް ެރިޢާޔަތްކޮށް ެބެލުމުން ެެ07
ސެޕްޓެމްބަރެެ 2013ގައިެއިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަނުންެދިވެހިރާއްޖޭގައިެބާއްވާފައިވާެރިޔާސީެއިންތިޚާބަކީެ
އިސްވެ ެބަޔާންވެދިޔަ ެދުސްތޫރީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެއޮނިގަނޑާއި ެއެއްގޮތަށް ެބޭއްވިފައިވާ ެޞައްޙަ ެއިންތިޚާބެއްެ
ނޫންކަންެއެކަށީގެންވާެމިންވަރަށް ެސާބިތުވާތީ ެއާއިެ،އަދިެެ 07ސެޕްޓެމްބަރެެ 2013ވީެހޮނިހިރުެދުވަހުެ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ެބޭއްވުނު ެރިޔާސީ ެއިންތިޚާބުގެ ެރަސްމީ ެނަތީޖާ ެއިޢުލާންކުރެވުނު ެއިލެކްޝަންސްެ
ނަށްެބަލާއިރުެއެެ
ކޮމިޝަނުގެެނަންބަރުެެ 14(ެ )A(ެ CA-2013/474ސެޕްޓަމްބަރެެ)2013ގެެއިޢުލާ ެ
އިންތިޚާބުގައިެވާދަކުރިެެ 4ކެންޑިޑޭޓުންގެެތެރެއިން ެކެންޑިޑޭޓުެނަންބަރުެެ 1އަށްެލިބުނުެވޯޓުގެެޢަދަދަކީެ
(ެ 50422ފަންސާސްހާސް ެހަތަރުސަތޭކަ ެބާވީސް) ެވޯޓުކަމަށާއިެ ،ކެންޑިޑޭޓު ެނަންބަރު ެެ 3އަށް ެލިބުނުެ
ވޯޓުގެ ެޢަދަދަކީ ެ(ެ 53099ފަންސާސް ެތިންހާސް ެނުވަދިހަ ެނުވައެއް) ެވޯޓުކަމަށް ެބަޔާންވެފައިވާއިރުެ ،މިެ
ށްވާއިރުެ،
ދެފަރާތުގެ ެދެމެދުގައި ެހުރި ެވޯޓުގެ ެފަރަޤަކީ ެ(ެ 2677ދެހާސް ެހަސަތޭކަ ެހަތްދިހަ ެހަތެއް) ެކަމަ ެ
ކަންެއިސްވެެ
ޤާނޫނުގައިެބުނާެމިންގަނޑާއިެޚިލާފަށްެ(ެ 5623ފަސްހާސްެހަސަތޭކަެތޭވީސް)ެވޯޓުލާފައިެވާ ެ
ޙަވާލާދެވުނު ެއެކްސްޕަރޓް ެރިޕޯޓުން ެހާމަވާއިރުެ ،މިޢަދަދަކީ ެކެންޑިޑޭޓް ެނަންބަރު ެެ 1އާއި ެކެންޑިޑޭޓްެ
ނަންބަރުެެ 3އާއިެދެމެދުެހުރިެވޯޓުގެެފަރަޤަށްވުރެެބޮޑުެފަރަޤެއްކަމަށްވާއިރުެ 07ެ،ސެޕްޓެމްބަރ ެެ2013
ވީ ެހޮނިހިރު ެދުވަހު ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުން ެދިވެހިރާއްޖޭގައި ެބޭއްވި ެރިޔާސީ ެއިންތިޚާބަކީ ެޞައްޙަެ
އިންތިޚާބެއްކަމަށްެބެލެވޭނެެދުސްތޫރީެއަދިެޤާނޫނީެހަމައެއްެއޮތްކަމަކަށްެނުފެނެއެވެ.
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ޙުކުމް:
ދެންފަހެެ ،ޖުމްހޫރީ ެޕާޓީގެ ެފަރާތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެހުށަހަޅާފައިވާެ
ދަޢުވާއާ ެގުޅިގެން ެދަޢުވާކުރާ ެފަރާތުންނާއި ެދަޢުވާއަށް ެތަދައްޚުލްވެފައިވާ ެދިވެހި ެދައުލަތުގެެ
ޓީ ެއޮފް ެމޯލްޑިވްސްގެ ެފަރާތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެެ
ބަންޑާރަނައިބާއިެ ،ޕްރޮގްރެސިވް ެޕާ ެ
ޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކަށާއިެ 2013ެ ،ވަނަ ެއަހަރުގެ ެސެޕްޓެމްބަރ ެމަހުގެ ެެ07
ވަނަ ެދުވަހު ެދިވެހިރާއްޖޭގައި ެބޭއްވިފައިވާ ެރިޔާސީ ެއިންތިޚާބާ ެގުޅިގެން ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުންެ
ޅުކުރަންޖެހޭ ެކަންތައްތަކާ ެބެހޭގޮތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
އިންތިޒާމުކޮށް ެރަނގަ ެ
2013/SC-C/39

ެޤަޟިއްޔާގައި

ެދީފައިވާ

ންތަކަށާއި
ެގައިޑްލައި ެ

ެމަބްދައުލް

ެމަޝްރޫޢިއްޔާެެެެެެ

ޤާނޫނުެ
(ެ )Principle of Legalityއަށާއިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީ ެއަށާއިެ ެ ،
ނަންބަރުެ(ެ 11/2008އިންތިޚާބުތަކާބެހޭެޢާންމުެޤާނޫނު)ެއަށާއިެ،މިެމައްސަލައާ ެގުޅިގެންެހުށަހެޅިފައިވާެ
ހެކިތަކަށާއި ެއެ ެހެކިތަކާ ެބެހޭގޮތުން ެޝަރީޢަތަށް ެބޭނުންވާ ެރިޕޯޓު ެއެކަށައެޅުމަށްޓަކައި ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ެކަމާބެހޭ ެތަޖުރިބާކާރު ެފޮރެންސިކް ެޓީމުން ެއެކުލަވާލާފައިވާެ
އެކްސްޕަރޓް ެރިޕޯޓުގެ ެމައްޗަށާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ެބޭއްވޭ ެއެކިއެކި ެއިންތިޚާބުތަކާއި ެރައްޔިތުންގެ ެޚިޔާލުެ
ހޯދުމުގެ ެޢާންމު ެވޯޓުތައް ެނެގުމުގައި ެރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ެމިންގަނޑުތައް ެކަނޑައަޅާފައިވާ ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
އި ެކަނޑައަޅާެބަޔާންކޮށްފައިވާެއުޞޫލުތަކުގެެމައްޗަށްެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 170ވަނަެމާއްދާގަ ެ
ޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީެނަޒަރަކުންެވިސްނާެބަލާއިރުެެެެ-ެ:
އަދި ެޖުމްހޫރީ ެޕާޓީގެ ެފަރާތުން ެހުށަހަޅާފައިވާ ެދަޢުވާއަކީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެކަމުގެ ެމަޤާމަށް ެމީހަކު ެއިންތިޚާބު ެކުރުމުގައި ެހަމަޖައްސަންޖެހޭ ެއިންތިޒާމުތައްެ
ވަކިފަރާތަކަށް ެބުރަވުމެއްނެތި ެއިންޞާފުވެރިކަމާއި ެހަމަހަމަކަމާއެކު ެއިންތިޒާމު ެކުރުމުގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތުެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީ ެއިން ެމަތިކޮށްފައިވާ ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުންެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ެގޮތުން ެެ 2013ވަނަ ެއަހަރުގެ ެސެޕްޓެމްބަރ ެމަހުގެ ެެ 07ވަނަ ެދުވަހު ެދިވެހިރާއްޖޭގައިެ
އުމުރުންެެ18އަހަރުންެެމަތީގެެ
ބޭއްވުނުެރިޔާސީެއިންތިޚާބަށްެވޯޓުލުމުގައިެ،ދިވެހިެރައްޔިތުންގެެތެރެއިންެ ެ
ކޮންމެ ެރައްޔިތަކަށް ެޤާނޫނުއަސާސީ ެއިން ެކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ެވޯޓުލުމުގެ ެއަސާސީ ެޙައްޤާއިެ ،އެމީހަކުެ
މިނިވަންކަމާއެކު ެއިޚްތިޔާރުކުރާ ެމަންދޫބުން ެމެދުވެރިކޮށް ެރައްޔިތުންގެ ެކަންތައްތައް ެހިންގުމުގައިެ
މުވެގެން ެގޮސްފައިވާކަމަށާއިެ ،އިލެކްޝަންސްެ
ރިވުމުގެ ެޙައްޤުން ެގިނަ ެޢަދަދެއްގެ ެރައްޔިތުން ެމަޙްރޫ ެ
ބައިވެ ެ
ކޮމިޝަނުން ެއެ ެއިންތިޚާބުގެ ެކަންތައްތައް ެއިންތިޒާމުކޮށްފައިވަނީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 170ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައި ެބުނެފައިވާ ެފަދައިން ެއިންތިޚާބުތަކާއިެ ،ރައްޔިތުންގެެ
ޚިޔާލު ެހޯދުމުގެ ެވޯޓުތަކުގެ ެކަންތައް ެހިނގަނީ ެއިންޞާފުވެރިކަމާއެކު ެނުރަނގަޅު ެނުފޫޒެއް ެއަދިެ
ށް ެއަދާކުރެވޭ ެގޮތަށްކަންެ
ންކަމާއެކު ެރައްޔިތުންނަށް ެވޯޓުލުމުގެ ެޙައްޤު ެފުރިހަމައަ ެ
ކޮރަޕްޝަނެއްނެތި ެމިނިވަ ެ
ޅުކުރަންޖެހޭ ެކަންތައްތަކާެ
ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައިެ ،އިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުން ެއިޞްލާޙުކޮށް ެރަނގަ ެ
އަށްެ
ބެހޭގޮތުންެނެޝަނަލްެސެންޓަރެފޯރެއިންފޮމޭޝަންެޓެކްނޮލޮޖީ ެއާއިެމޯލްޑިވްސްެޕޮލިސްެސަރވިސް ެ
ލިބިފައިވާެމަޢުލޫމާތާެގުޅިގެންެއެެދެެފަރާތުންެދޭން ެބޭނުންވެގެންެހުށަހެޅިެއެއްބާރުލުމާއިެމަޝްވަރާތައްެ
ވާގޮތުންެ،
ޤަބޫލުކުރުމަކާ ެނުލައިެ ،އަދި ެއެ ެއިންތިޚާބަކީ ެއެ ެއިންތިޚާބުގެ ެއިންތިޒާމުތައް ެހަމަޖެހިފައި ެ
މަގުފަހިވެގެން ެހިނގައިދާނެކަމަށް ެޤަބޫލުކުރެވިފައިވާ ެފަދައިން ެއޮޅުވާލުމާއިެ ،ނުރަނގަޅު ެނުފޫޒާއިެ
ކޮރަޕްޝަނުން ެއެއްކިބާ ެކުރެވިފައިވާެ ،މިނިވަންކަމާއެކު ެރައްޔިތުންނަށް ެވޯޓުލުމުގެ ެޙައްޤު ެފުރިހަމައަށްެ
ބޭނުންެކުރެވޭެއިންތިޚާބެއްކަންެކަށަވަރުެކުރުމަށްޓަކައިެއިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަނުގެެމައްޗަށްެޢަމަލުކުރުންެ
ވާގޮތަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2013/SC-C/39ޤަޟިއްޔާގައި ެދީފައިވާެ
ލާޒިމު ެ
ގައިޑްލައިނާެޚިލާފަށްެއިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަނުންެޚުދުމުޚްތާރުެގޮތެއްގައިެރޭވުންތެރިކަމާއެކުެވަކިފަރާތަކަށްެ
މުގެ ެމަޤުޞަދުގައި ެބާއްވާފައިވާ ެއިންތިޚާބެއްކަން ެޔަޤީންކުރެވޭ ެމިންވަރަށް ެހެކިެ
ފައިދާއެއް ެހޯދައިދިނު ެ
ލިބިފައިވާތީެއެެއިންތިޚާބަކީެދިވެހިރައްޔިތުންގެެއިތުބާރުެގެއްލިފައިވާެއިންތިޚާބެއްކަމަށްބުނެެ 2013ެ،ވަނަެ
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ޠިލްެ
އަހަރުގެެސެޕްޓެމްބަރެމަހުގެެެ 07ވަނަެދުވަހުެދިވެހިރާއްޖޭގައިެބޭއްވިފައިވާެރިޔާސީެއިންތިޚާބަކީެބާ ެ
އިންތިޚާބެއްކަމަށްެކަނޑައަޅައިެދިނުމަށްެއެދިެހުށަހަޅާފައިވާެ،ދަޢުވާއަކަށްވާއިރުެ-:
ންމު ެވޯޓުތަކުގައި ެވޯޓުދިނުމުގެެ
އިންތިޚާބުތަކުގައްޔާއިެ ،ރައްޔިތުންގެ ެޚިޔާލު ެހޯދުމުގެ ެޢާ ެ
ޙައްޤާއި ެއެމީހަކު ެއަމިއްލައަށް ެނުވަތަ ެއެމީހަކު ެމިނިވަންކަމާއެކު ެއިޚްތިޔާރުކުރާ ެމަންދޫބުން ެމެދުވެރިކޮށްެ
ރައްޔިތުންގެ ެކަންތައްތައް ެހިންގުމުގައި ެބައިވެރިވުމުގެ ެޙައްޤަކީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 2ވަނަ ެބާބުގައި ެކަނޑައަޅާ ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެއުމުރުން ެެ 18އަހަރުން ެމަތީގެ ެކޮންމެެ
ދިވެހި ެރައްޔިތެއްގެ ެއަސާސީ ެޙައްޤުތަކުގެ ެތެރޭގައި ެހިމެނޭ ެޙައްޤެއްކަން ެޤާނޫނުއަސާސީ ެގެ ެެ 26ވަނަެ
މާއްދާގެ ެ(ހ) ެއާއި ެއެ ެމާއްދާގެ ެ(ނ) ެއިން ެސާފުކޮށް ެއެނގެން ެއޮތްއިރުެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގައިެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ެއެއްވެސް ެޙައްޤަކަށް ެނުވަތަ ެމިނިވަން ެކަމަކަށް ެއުނިކަމެއް ެލިބޭނޭފަދަ ެޢަމަލެއްކުރުމުގެެ
ނުވަތަ ެއެފަދަެޢަމަލެއްގައިެބައިވެރިވުމުގެެޙައްޤުެއެއްވެސްެމީހަކަށްެނުވަތަެޖަމާޢަތަކަށްެނުވަތަެދައުލަތަށްެ
ނުއަސާސީގައި ެހިމެނޭ ެއެއްވެސް ެމާއްދާއެއް ެމާނަކޮށް ެނުވަތަ ެތަރުޖަމާކޮށްގެންެ
ލިބޭނޭފަދަ ެގޮތަކަށް ެޤާނޫ ެ
ނުވާނެކަމަށް ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 69ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބުނެފައިވާ ެކަމާއިެ ،އަދި ެޤާނޫނުއަސާސީގައިެ
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ެއަސާސީ ެޙައްޤުތަކާއި ެމިނިވަންކަން ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 2ވަނަ ެބާބަށްެ
އިޝާރާތްކޮށް ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 65ވަނަ ެމާއްދާގައި ެ''މި ެބާބުގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެއެއްވެސް ެޙައްޤެއްެ
ނުވަތަ ެމިނިވަންކަމެއް ެއެއްވެސް ެމީހެއްގެ ެކިބައިން ެނިގުޅައިގެންފިނަމަ ެނުވަތަ ެހިފަހައްޓައިފިނަމަެ
އިންޞާފުވެރިެޙައްލެއްެހޯދުމަށްޓަކައިެއެެމައްސަލަެކޯޓަށްެހުށަހެޅުމުގެެޙައްޤުެއެމީހަކަށްެލިބިގެންެވެއެވެ''ެ.
ޅާެފިޔަވަޅެއްގެެސަބަބުންެއެއްވެސްެމީހެއްގެެޙައްޤަކަށްެ
މިފަދައިންެބުނެފައިވާެކަމާއިެ،އަދިެއިދާރީގޮތުންެއަ ެ
ނުވަތަެއެއްވެސްެބައެއްގެެޙައްޤަކަށްެނުވަތަެމުޖުތަމަޢުގެެޙައްޤަކަށްެއުނިކަމެއްެލިބިއްޖެކަމަށްެފެނިއްޖެނަމަެ
މުންެސީދާގޮތެއްގައިެއަސަރުެ
އެކަމެއްެކޯޓަށްެހުށަހެޅުމުގެެޙައްޤުެއެމީހަކަށްެނުވަތަެއެބަޔަކަށްެނުވަތަެއެކަ ެ
ގެންވެއެވެެ .މިފަދައިން ެބުނުމަށްފަހުެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 113ވަނަެ
ފޯރަފާނޭ ެކޮންމެ ެމީހަކަށްމެެ ،ލިބި ެ
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މާއްދާގައިެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއިންތިޚާބުކުރުމުގައިެދިމާވާެކަމަކާމެދުެނުވަތަެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއޭނާގެެ
މަޤާމުން ެދުރުކުރުމަށް ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުން ެނިންމާ ެނިންމުމަކާމެދު ެއެއްވެސް ެޚިލާފެއް ެއުފެދިއްޖެނަމަެ
އެކަމެއްެވަކިގޮތަކަށްެނިންމުމުގެެބާރުެލިބިގެންވަނީެހަމައެކަނިެސުޕްރީމްެކޯޓަށްެކަމަށާއިެ،އަދިެއެގޮތުންެ
ސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެނިންމާ ެނިންމުމަކީ ެއެންމެފަހުގެ ެނިންމުންކަމަށް ެސާފު ެބަހުން ެކަނޑައަޅާެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއިެ ،އަދި ެޤާނޫނުއަސާސީ ެއާއި ެޤާނޫނު ެމާނަކުރުމުގައިެ ،އަދި ެޝަރީޢަތުން ެބަލާެ
އެނޫންވެސް ެމައްސަލަތަކުގައި ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެނިންމާ ެނިންމުމަކީ ެއެންމެފަހުގެ ެނިންމުންކަމަށްެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 145ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ނ) ެގައި ެބުނެފައިވާއިރުެ ،މައްސަލައެއްގައި ެސުޕްރީމް ެކޯޓުންެ
ނިންމާ ެނިންމުމަކީ ެވެރިކަން ެހިންގާ ެފަރާތުންނާއިެ ،ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުންނާއިެ ،ޢަދުލު ެއިންޞާފުެ
ޤާއިމުކުރުމުގެ ެބާރުންނާއިެ ،މުސްތަޤިއްލު ެމަޤާމުގައި ެތިބި ެމީހުންނާއިެ ،ދައުލަތުގެ ެމުއައްސަސާތަކުންނާއިެ،
ތީެ
ދައުލަތުގެެމަޤާމުތަކާެޙަވާލުވެތިބިެމީހުންނާއިެ،ސިފައިންނާއިެފުލުހުންގެެމައްޗަށްެއެކުލެވިގެންވާެސަލާމަ ެ
ޚިދުމަތްތަކުންނާއިެ،އެންމެހައި ެރައްޔިތުންެއެމައްޗަށްެތަބަޢުވުންެލާޒިމު ެނިންމުމެއްކަމަށްެޤާނޫނުެނަންބަރުެެ
(ެ 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 20ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގައި ެއޮޅުންނާރާފަދަެ
ސާފުބަހުންެބުނެފައިވާއިރުެ،
އެ ެދަޢުވާއަކީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 113ވަނަ ެމާއްދާގައިެ
މަކާމެދު ެއުފެދިފައިވާެ
ބުނެފައިވާފަދައިން ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކު ެއިންތިޚާބުކުރުމުގައި ެދިމާވާ ެކަ ެ
ކާބެހޭގޮތުން ެވަކި ެގޮތެއް ެނިންމުމުގެ ެބާރުެ
ޢުވާއެއްކަމާއިެ ،އަދި ެއެފަދަ ެޚުޞޫމަތަ ެ
ޚުޞޫމަތަކާބެހޭ ެދަ ެ
ލިބިގެންވާެހަމައެކަނިެފަރާތަކީެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުކަމަށްެޤާނޫނުއަސާސީގެެބުނެވިދިޔަެެ113ވަނަެ
މާއްދާގައި ެކަނޑައަޅައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާތީެ ،ޖުމްހޫރީ ެޕާޓީގެ ެފަރާތުން ެހުށަހަޅާފައިވާ ެމި ެޚުޞޫމަތްތެރިެ
ދަޢުވާއާމެދު ެވަކިގޮތެއް ެކަނޑައެޅުމާއިެ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެމަޤާމަށް ެމީހަކު ެއިންތިޚާބުކުރުމުގައިެ
އުފެދިފައިވާ ެއެ ެދެބަސްވުމަށް ެޙައްލެއް ެހޯދައި ެދިނުމަކީ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެބެލެނިވެރިޔާގެ ެޙައިސިއްޔަތުންެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ

މް
ެސުޕްރީ ެ

ެކޯޓުގެ

ެޚާއްޞަ

ެއިޚްތިޞާޞުގެ

ެތެރޭގައި

ެހިމެނޭ

ެދުސްތޫރީެ

މްެ
މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމާއިެ،އަދިެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 113ވަނަެމާއްދާއިންެހަމައެކަނިެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީ ެ
ކޯޓާ ެމަތިކޮށްފައިވާ ެއެ ެމަސްއޫލިއްޔަތާމެދު ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެބާރު ެހިނގާ ެސަރަޙައްދުގެެ
ސްވުމަށްެތަންދޭެޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީވިޔަސްެހަމައެއްެނެތްކަމާއިެ ،
ތެރޭގައިެދެބަ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެދަށުން ެެ 2013ވަނަ ެއަހަރުެ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ެބާއްވަންޖެހޭ ެރިޔާސީ ެއިންތިޚާބުގެ ެފުރަތަމަ ެބުރުގެ ެވޯޓުލުމުގެ ެކަންތައް ެއިންތިޒާމުކުރިެެ
އިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނަކީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 167ވަނަ ެމާއްދާގެ ެދަށުން ެއުފައްދާފައިވާެ
ނުވާ ެމުސްތަޤިއްލު ެކޮމިޝަނެއްކަމާއިެ ،އަދި ެއިންތިޚާބުތަކާއި ެރައްޔިތުންގެ ެޚިޔާލުެ
ވަކިފަރާތަކަށް ެބުރަ ެ
ންމު ެވޯޓުތަކުގެ ެކަންތައް ެހިނގަނީ ެއިންޞާފުވެރިކަމާއެކު ެބިރުވެރިކަމެއްެ ،ތަޅާފޮޅުމެއްެ،
ހޯދުމުގެ ެޢާ ެ
ނުރަނގަޅު ެނުފޫޒެއް ެއަދި ެކޮރަޕްޝަނެއްނެތި ެމިނިވަންކަމާއެކު ެރައްޔިތުންނަށް ެވޯޓުލުމުގެ ެޙައްޤުެ
ފުރިހަމައަށްެއަދާކުރެވޭެގޮތަށްކަންެކަށަވަރުކުރުމަކީެއިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަންގެެމަސްއޫލިއްޔަތަކަށްވެފައިެ،
ޤާނޫނުގެ ެވެރިކަން ެކުރިއަރުވައި ެރައްޔިތުންގެ ެޙައްޤުތަކާއި ެމިނިވަންކަން ެރައްކާތެރިކުރުމާއިެ ،އެއްވެސްެ
ތާޢީދުކުރުމުގެގޮތުންެ
ން ެނުވަތަެނުސީދާގޮތުންނަމަވެސްެ ެ
ކެންޑިޑޭޓަކަށްެނުވަތަެސިޔާސީެޕާޓީއަކަށްެސީދާގޮތު ެ
ނުވަތަެދެކޮޅުހެދުމުގެގޮތުންެއެއްވެސްެކަމެއްެނުކުރުމާއިެ،މެންބަރަކުެކުރާެކަމަކުންެނުވަތަެބައިވެރިވުމަކުންެ
ނުވަތަ ެދައްކާ ެވާހަކައަކުން ެނުވަތަ ެފާޅުކުރާ ެޚިޔާލަކުން ެނުވަތަ ެއެނޫންވެސް ެއެހެން ެގޮތަކުންެ ،އެެ
މެންބަރެއްގެ ެމުސްތަޤިއްލުކަމާމެދު ެސުވާލު ެއުފެދޭނޭ ެނުވަތަ ެއުފެދިދާނޭ ެއެއްވެސް ެކަމެއް ެނުކުރުމާއިެ،
ކޮމިޝަންގެ ެމިނިވަންކަމާއިެ ،މުސްތަޤިއްލު ެކަމާއިެ ،އިންޞާފުވެރިކަމާމެދު ެސުވާލު ެއުފެދޭނޭ ެނުވަތަެ
ނީގޮތުންެ
އުފެދިދާނޭ ެއެއްވެސް ެކަމެއް ެނުކުރުމަކީ ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުގެ ެމެންބަރުންގެ ެމައްޗަށް ެޤާނޫ ެ
ލާޒިމުވެގެންވާ ެކަމެއްކަން ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ ެ(ެ 8/2008އިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުގެ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ17
ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގެ ެެ 2ވަނަ ެނަންބަރާއިެ 6ެ ،ވަނަ ެނަންބަރާއިެ 7ެ ،ވަނަ ެނަންބަރުން ެރަނގަޅަށްެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
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އެނގެންެއޮތްއިރުެ2013ެ،ވަނަެއަހަރުގެެސެޕްޓެމްބަރެމަހުގެެެ07ވަނަެދުވަހުެދިވެހިރާއްޖޭގައިެބޭއްވުނުެ
ރިޔާސީ

ެއިންތިޚާބުގެ

ެކަންތައްތައް

ެއިންތިޒާމުކޮށްފައިވަނީ،

ެއެ

ެއިންތިޚާބުގެ

ެކަންތައްތައްެ

ހޭގޮތުންެދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީ ެއާއިެ،ޤާނޫނުތަކުގެެބެލެނިވެރިޔާގެެ
އިންތިޒާމުކުރުމާބެ ެ
ޙައިސިއްޔަތުންެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުގެ ެމައްޗަށް ެޢަމަލުކުރުންެ
ވާގޮތަށްެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2013/SC-C/39ޤާޟިއްޔާގައި ެދީފައިވާެ
ލާޒިމު ެ
ގައިޑުލައިންތަކާއި ެޚިލާފަށް ެކަމަށްވެފައިެ ،އެ ެއިންތިޚާބުގައި ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުންެ
ޅާ ެދާއިރާއެއްގައި ެއޮޅުވާލުމަށާއިެ ،ނުރަނގަޅު ެނުފޫޒަށާއިެ ،ކޮރަޕްޝަނަށްެ
ޢަމަލުކޮށްފައިވާގޮތުން ެފު ެ
ގެގޮތުން ެއައިޑެންޓިޓީ ެކާޑު ެނަންބަރު ެތަފާތުވުމުންވެސް ެވޯޓުލުމުގެެ
މަގުފަހިވެގެން ެދިއުމުގެ ެނަތީޖާއެއް ެ
ފުރުޞަތު ެދީފައިވާ ެެ 773މީހުންނާއިެ ،ލިސްޓުގައި ެއެބައެއްގެ ެނަން ެނެތިގެން ެގަލަމުން ެލިސްޓަށްެ
އިތުރުކުރެވިފައިވާ ެެ 07މީހަކާއިެ ،މަރުވެފައިވާ ެކަމަށް ެޑީ.އެން.އާރުގެ ެރަޖިސްޓްރީ ެގައިވާ ެެ 18މީހަކުެ
ޓުލާފައިވާކަމަށް ެރަޖިސްޓަރީން ެދެއްކުމާއިެ 3ެ ،މީހަކު ެތަކުރާރުކޮށްެ
ލާފައިވުމާއިެ 07ެ ،ކުޑަކުއްޖަކު ެވޯ ެ
ވޯޓު ެ
ވޯޓުލާފައިވުމާއިެ ،ޑީ.އެން.އާރުގައި ެއެބައެއްގެ ެރިކޯޑު ެތަކުރާރުވެފައިވާކަމަށް ެބެލެވިގެން ެ"ރިޕީޓް"ެ
ވެފައިވާކަމަށް ެރިކޯޑްކޮށް ެއައިޑެންޓިޓީ ެކާޑެއް ެއެނަމެއްގައި ެހަދާނުދެވޭ ެެ 225މީހަކު ެވޯޓުލާފައިވުމާއިެ،
ދާއިމީެއެޑްރެސްެދިމާނުވިެކަމުގައިވީނަމަވެސްެވޯޓުލުމުގެެފުރުޞަތުެދީފައިވާެެ 2830މީހުންެހިމެނުމާއިެ،
ނަމުގައި ެފަރަޤު ެވަނިކޮށް ެެ 952މީހުން ެވޯޓުލާފައިވުމާއިެ ،ޑީ.އެން.އާރުގައި ެއެއްވެސް ެގޮތަކަށް ެނެތް ެެ07
މީހަކު ެވޯޓުލާފައިވުމާއިެ ،ވޯޓުލުމަށްފަހު ެއެ ެމީހެއްގެ ެއައިޑެންޓިޓީ ެކާޑު ެނަންބަރު ެއިލެކްޝަންސްެ
ޓުކުރުމުގައި ެއެކަށީގެންވާ ެވަރަށް ެފަރުވާތެރި ެނުވެގެން ެވޯޓަރ ެރަޖިސްޓްރީގައިެ
އޮފިޝަލުން ެނޯ ެ
ޕްރިންޓްކޮށްފައިވާ ެއައިޑެންޓިޓީ ެކާޑުގެ ެނަންބަރާއި ެދިމާނުވާ ެެ 819މީހަކު ެހިމެނޭކަމަށް ެރިކޯޑުތަކުންެ
ދައްކާތީ ެއާއިެ ،ދިވެހި ެރައްޔިތުންގެ ެތެރެއިން ެގިނަ ެޢަދަދެއްގެ ެރައްޔިތުންނަށް ެޤާނޫނުއަސާސީއިންެ
ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާެވޯޓުލުމުގެ ެއަސާސީެޙައްޤުންެމަޙްރޫމުވެގެންެގޮސްފައިވާކަންެއެނގެންެއޮތުމާއިެއެކުެ،
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އެކަކަށް ެއެއް ެވޯޓަށްވުރެ ެގިނަ ެވޯޓުލުމުގެ ެފުރުޞަތު ެފަހިވެގެން ެގޮސްފައިވާތީެ ،ބުނެވިދިޔަ ެއިންތިޚާބަކީެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 170ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައި ެބުނެފައިވާ ެފަދައިން ެމިނިވަންކަމާއެކު ެރައްޔިތުންނަށްެ
ރުޢީެއަދި ެޤާނޫނީވިޔަސްެ
ލުމުގެެޙައްޤުެފުރިހަމައަށްެބޭނުންކުރެވިފައިވާެއިންތިޚާބެއްކަމަށްެބެލެވޭނެެޝަ ެ
ވޯޓު ެ
ހަމައެއް ެނެތްކަން ެމި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހަށް ެހުށަހެޅިފައިވާ ެހެކިންގެ ެހެކިބަހާއިެ،
ކިތާބީ ެހެކިތަކާއިެ ،އަދި ެއެ ެހެކިތަކާ ެބެހޭގޮތުން ެޝަރީޢަތަށް ެބޭނުންވާ ެރިޕޯޓު ެއެކަށައެޅުމަށްޓަކައިެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ެކަމާބެހޭ ެތަޖުރިބާކާރު ެފޮރެންސިކް ެޓީމުންެ
އެކުލަވާލާފައިވާެއެކްސްޕަރޓްެރިޕޯޓުން ެެޘާބިތުވެެރަނގަޅަށްެއެނގެންެއޮންނާތީެ 2013ެ ،ވަނަެއަހަރުގެެ
ސެޕްޓެމްބަރެމަހުގެެެ 07ވަނަެދުވަހުެދިވެހިރާއްޖޭގައިެބޭއްވިފައިވާެރިޔާސީެއިންތިޚާބަކީެއެެއިންތިޚާބުގެެ
ޠިލްެއިންތިޚާބެއްކަމަށްެކަނޑައަޅައި ،ޤާނޫނުއަސާސީގެެދަށުންެ
ޝަރްޢިއްޔަތުެ(ެ)Legitimacyގެއްލިފައިވާެބާ ެ
ެ 2013ވަނަ ެއަހަރު ެދިވެހިރާއްޖޭގައި ެބާއްވަންޖެހޭ ެރިޔާސީ ެއިންތިޚާބުގެ ެފުރަތަމަ ެބުރުގައި ެވޯޓުނެގުމުގެެ
އިންތިޒާމުތައް ެތިރީގައި ެބުނެފައިވާ ެގޮތުގެމަތިން ެއަލުން ެއިންތިޒާމުކުރުމަށް ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނަށާއިެ
ދައުލަތުގެެކަމާބެހޭެއެހެނިހެންެމުއައްސަސާތަކުގެެމައްޗަށްެއަންގާެއަމުރުކޮށްފީމެވެެ .
މަެ
ެ(ެ 2013ެ)1ވަނަެއަހަރުެދިވެހިރާއްޖޭގައިެބާއްވަންޖެހޭެރިޔާސީެއިންތިޚާބުގެެފުރަތަ ެ
ބުރު ެމިެޤަޟިއްޔާގައިެދީފައިވާެގައިޑްލައިންތަކާެއެއްގޮތްވާެގޮތުގެމަތިންެމިހިނގާެެ 2013ވަނަެއަހަރުގެެ
އޮކްޓޯބަރ ެމަހުގެ ެެ 20ވަނަ ެދުވަހުގެ ެކުރިން ެބޭއްވުމަށްޓަކައި ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނާއިެ ،ދައުލަތުގެެ
ކަމާބެހޭެއެހެނިހެންެމުއައްސަސާތަކާެގުޅިގެންެހަމަޖައްސަންޖެހޭެއިންތިޒާމުތައްެހަމަޖެއްސުންެ.
(ެ)2ޤާނޫނުއަސާސީެއާއިެކަމާބެހޭެޤާނޫނުގައިވާެގޮތުގެމަތިންެރިޔާސީެއިންތިޚާބުގެެދެވަނަެ
ބުރެއްެބާއްވަންެޖެހިއްޖެނަމަެމިހިނގާެެ 2013ވަނަެއަހަރުގެެނޮވެމްބަރެމަހުގެެެ 3ވަނަެދުވަހުގެެކުރިންެ
ރިޔާސީ ެއިންތިޚާބުގެ ެދެވަނަ ެބުރުގެ ެއިންތިޚާބު ެބޭއްވުން ެކަށަވަރުކޮށްދޭ ެއިންތިޒާމުތައް ެއިލެކްޝަންސްެ
ކޮމިޝަނާެދައުލަތުގެެކަމާބެހޭެއެހެނިހެންެމުއައްސަސާތަކާެގުޅިގެންެއިންތިޒާމުކުރުން.
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(ެ )3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެދަށުން ެެ 2013ވަނަ ެއަހަރުެ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ެބާއްވަންޖެހޭ ެރިޔާސީ ެއިންތިޚާބު ެބޭއްވުމަށް ެހަމަޖެހިފައިވާ ެތާރީޚާ ެހަމައަށްެ
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ެތެރެއިން ެއުމުރުން ެެ 18އަހަރު ެފުރިފައިވާ ެއެންމެންނަށް ެމި ެޙުކުމުގައި ެބުނެފައިވާެ
އުޞޫލުތަކާ ެއެއްގޮތްވާ ެގޮތުގެމަތިން ެޤާނޫނުއަސާސީން ެކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ެވޯޓުލުމުގެ ެއަސާސީ ެޙައްޤުެ
މުެ
މިނިވަންކަމާއެކު ެފުރިހަމައަށް ެބޭނުންކުރެވޭނެކަން ެކަށަވަރު ެކުރެވޭގޮތަށް ެވޯޓުލުމުގެ ެއިންތިޒާ ެ
ހަމަޖެއްސުންެ.
(ެ )4ޑިޕާޓްމަންޓް ެއޮފް ެނޭޝަނަލް ެރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ެޑޭޓާބޭސްއަކީެ ،އުމުރުގެ ެގޮތުންެ
ސްދަރުކަމަށް ެބަލައިގެންެ ،ވޯޓުލުމުގެެ
ވޯޓުލުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިފައިވާ ެމީހުން ެކަނޑައެޅުމުގައި ެމައިގަނޑު ެމަ ެ
އިެ
ދިންނާ ެ
ޙައްޤުެލިބިފައިވާެމީހުންެލިސްޓުކުރާއިރުެއެލިސްޓުގައިެއުމުރުންެެ 18އަހަރުެފުރިފައިނުވާެކުޑަކު ެ
މަރުވެފައިވާެމީހުންެހިމެނިފައިެނުވާކަންެކަށަވަރުެކުރުންެ.
(ެ )5ރާއްޖެއާއި ެރާއްޖެއިން ެބޭރުގައި ެވޯޓުލުމަށްޓަކައި ެހަމަޖެއްސޭ ެއިންތިޚާބީ ެހުރިހައިެ
ދާއިރާއެއްގައިވެސް ެވޯޓުލެވެނީ ެވޯޓުލާ ެމީހާގެ ެނަމާއި ެދާއިމީ ެއެޑްރެހާއި ެއައިޑެންޓިޓީ ެކާޑު ެނަންބަރުެ
ހިމެނިފައިވާ ެއަދި ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނާއި ެކެންޑިޑޭޓުން ެނުވަތަ ެކެންޑިޑޭޓުންގެ ެމަންދޫބުންެ
ޞައްޙަކަމަށް ެއެއްބަސްވެެ ،ސޮއިކޮށް ެއިނގިލީގެ ެނިޝާން ެޖަހާފައިވާ ެއެންމެ ެފަހުގެ ެލިސްޓަށް ެކަމާއިެ،
އެނޫން ެއެހެން ެލިސްޓެއް ެރާއްޖޭގެ ެނުވަތަ ެރާއްޖެއިން ެބޭރުގައިވިޔަސް ެވޯޓުލެވޭ ެއެއްވެސް ެދާއިރާއެއްގައިެ
ބޭނުންެނުކުރެވޭކަންެކަށަވަރުކުރުންެ.
ޢުލާނާ ެގުޅިގެން ެރަޖިސްޓަރީކުރާެ
(ެ )6ވޯޓުލާމީހުން ެރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ެކުރެވޭ ެއި ެ
ފަރާތްތައްެ ،އެމީހުންެވޯޓުލުމަށްެހަމަޖެހިފައިވާެދާއިރާތަކަށްެބަހާލެވޭއިރުެ،އެމީހަކުެރަޖިސްޓަރީެކޮށްފައިވާެ
ލުނުވާނޭކަން ެކަށަވަރުކުރުމާއި ެއަދި ެއެދާއިރާއަކަށްެ
ދާއިރާ ެނޫން ެދާއިރާއަކަށް ެއެމީހެއްގެ ެނަން ެބަދަ ެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :

ސަފްޙާ  46ގެ 43

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ެމީހުން ެފިޔަވައި ެއިތުރު ެއެއްވެސް ެފަރާތެއްގެ ެނަން ެއެ ެދާއިރާއެއްގެ ެލިސްޓުގައިެ
ހިމެނިފައިެނެތްކަންެކަށަވަރުެކުރުންެ.
ކީެ
ދަފްތަރުގައި ެކުރީއްސުރެ ެހިމެނިފައިވާ ެފަރާތްތަކަ ެ
(ެ )7މާލޭ ެމުނިސިޕަލްޓީގެ ެޚާއްޞަ ެ ެ
މާލޭގެެރަށްވެހިންކަމަށްެޤާނޫނީގޮތުންެބެލެވޭތީެއާއިެ،ރިޔާސީެއިންތިޚާބުގައިެވޯޓުދިނުމަށްޓަކައިެމާލޭގެެވަކިެ
ލޭެ
އަވަށެއްގެެނުވަތަެވަކިެދާއިރާއެއްގައިެހިމެނޭެގެއެއްގައިެރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެެޙަޤީޤީެބޭނުމެއްެނެތަތީެމާ ެ
މުނިސިޕަލްޓީގެެޚާއްޞަެދަފްތަރުންެގޭގެއަށްެބަދަލުކޮށްފައިވާެފަރާތްތައްެހިމެނޭގޮތަށްެމާލޭެމުނިސިޕަލްޓީގެެ
މުެ
ދަފްތަރުގައި ެހިމެނޭ ެހުރިހައި ެފަރާތްތަކަށް ެޚާއްޞަކުރެވޭ ެވަކި ެވޯޓު ެފޮށިތަކަކަށް ެވޯޓުލެވޭނޭ ެއިންތިޒާ ެ
ންމުކޮށްެއިޢުލާންކުރުންެ.
ހަމަޖައްސައިެއެކަންެޢާ ެ
(ެ )8އެއްވެސްެޙާލެއްގައިެއެކަކަށް ެދެފަހަރު ެވޯޓުނުލެވޭނެކަމާއިެ،ވޯޓުލުމަށްޓަކައިެކޮންމެެ
މީހަކަށްވެސް ެދޫކުރެވެނީ ެއެއް ެކަރުދާސްކޮޅުކަން ެކަށަވަރުކުރުމަށާއިެ ،ވޯޓުލާ ެހުރިހައި ެދާއިރާއެއްގައި ެތިބޭެ
ޢީދުކުރުމާއިެތަމްސީލުކުރުމުގެެ
އޮފިޝަލުންނަކީވެސްެސިޔާސީެވަކި ެފިކުރެއްެނުވަތަެވަކިެކެންޑިޑޭޓަކަށްެތާ ެ
އި ެއޮފިޝަލުންނަކީވެސްެ
ތުހުމަތުން ެސަލާމަތްކުރެވިފައިވާ ެބައެއްކަން ެކަށަވަރުކުމަށްޓަކައިެ ،ހުރިހަ ެ
ންނަށްެއެނގިގެންެޢައްޔަންކުރެވޭެބައެއްކަންެކަށަވަރުކުރުންެ.
ކެންޑިޑޭޓުންެނުވަތަެކެންޑިޑޭޓުންގެެމަންދޫބު ެ
(ެ )9އިންތިޚާބީ ެކޮންމެ ެދާއިރާއެއްގައިވެސް ެވޯޓުލާ ެނިމުމަށްފަހު ެއެދާއިރާއެއްގައިެ
ކަންހިނގާދިޔަގޮތުގެ

ެރިޕޯޓު

ެތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ

ެއޮޅުވާލުމެއްނެތި

ހަޤީޤަތާ
ެެ

ެއެއްގޮތަށްކަންެ

ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ެއެ ެރިޕޯޓު ެތައްޔާރުކުރާ ެވަގުތު ެކުރީއްސުރެ ެއޮފިޝަލުންގެ ެގޮތުގައި ެއެތަނުގައިެ
ތިބުމަށް ެހަމަޖެހިފައިވާ ެކެންޑިޑޭޓުންގެ ެމަންދޫބުން ެތަމްސީލުކުރާ ެހުރިހައި ެފަރާތްތައް ެޙާޟިރުވެތިބުންެ
ނަގޮތަށްެ
ލާފައިވާ ެމީހެއްގެ ެގޮތުގައި ެފެން ެ
ކަށަވަރުކުރުމާއިެ ،އެދާއިރާއަށް ެވޯޓުލާފައިނުވާ ެމީހެއްގެ ެނަން ެވޯޓު ެ
ލިސްޓުން ެކަ ނޑައިެ ،ނުވަތަ ެމާކުކޮށްފައި ެނުވާކަމާއިެ ،ވޯޓުލާފައިވާކަމަށް ެލިސްޓުން ެދައްކާ ެޢަދަދަށްވުރެެ
ގިނައިންެވޯޓުެފޮށްޓަށްެވޯޓުލެވިފައިވާކަންެނުވަތަެނޫންކަން ެކަށަވަރުކުރުމާއިެ ،އެެދާއިރާއަށް ެވޯޓުލާފައިވާެ
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މީހުންނަކީެކުރީއްސުރެެއެެދާއިރާއަށްެރަޖިސްޓަރީކުރުމާެގުޅިގެންެވޯޓުލާެމީހުންގެެލިސްޓުގައިެހިމެނިފައިވާެ
ފަރާތްތައް ެއެކަނިކަން ެކަށަވުރުކުރުމަށްޓަކައި ެއެދާއިރާގެ ެކަންހިނގައިދިޔަގޮތުގެ ެރިޕޯޓު ެއެކުލަވާލާފައިވަނީެ
ކެންޑިޑޭޓުންގެެމަންދޫބުންގެެޙާޟިރުގައިެޙަޤީޤަތާެއެއްގޮތަށްކަންެކަށަވަރުކުރުންެ ެ.
ންވިޔަސް ެވޯޓުލާ ެމަރުކަޒަށް ެވަންނަެ
(ެ )10ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ެނުވަތަ ެއެނޫން ެގޮތަކު ެ
ދަެ
އެއްވެސް ެމީހަކު ެ(އޮފިޝަލުން ެހިމެނޭ ެގޮތުން) ެވޯޓުލާ ެމަރުކަޒަށް ެފޯނާއިެ ،އަތްދަބަހާއިެ ،ފައިލްފަ ެ
ކެންޑިޑޭޓުންގެ ެޙައްޤުތަކަށް ެއުނިކަމެއް ެލިބިދާނެކަމަކަށް ެބެލެވޭ ެއެނޫންވެސް ެއެފަދަ ެވަޞީލަތެއްެެެެ
(ގަލަން ެފިޔަވައި) ެވެއްދުމަކީ ެމަނާކަމެއްކަމަށް ެހަމަޖެއްސުމާއެކު ެއެފަދަ ެޢަމަލެއް ެނުހިނގާކަންެ
އިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަނާއިެދައުލަތުގެެކަމާބެހޭެފަރާތުންެކަށަވަރުެކުރުންެ.
(ެ )11ކޮންމެ ެދާއިރާއެއްގައިވެސް ެއޮންނަ ެއެ ެދާއިރާއަކަށް ެވޯޓުލާންޖެހޭ ެމީހުންގެެ
އެެ
ނަން ެހުންނާނޭގޮތަށް ެ ެ
ންމުކޮށް ެފެން ެ
ލިސްޓާއި ެއެއްގޮތްކަން ެކަށަވަރުކުރެވިފައިވާ ެދެވަނަ ެލިސްޓެއް ެޢާ ެ
ދާއިރާއެއްގައިެބެހެއްޓިފައިވާކަންެކަށަވަރުެކުރުންެ.
(ެ )12ދިވެހިރާއްޖޭގެެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެދަށުންެެ 2013ވަނަ ެއަހަރުގެ ެއޮކްޓޯބަރ ެމަހުގެެ
ެ 20ވަނަ ެދުވަހުގެ ެކުރިން ެދިވެހިރާއްޖޭގައި ެބޭއްވުމަށް ެހަމަޖެހިފައިވާ ެރިޔާސީ ެއިންތިޚާބުގައިެ
ލުމަށްޓަކައި ެއެފަދަ ެއިންތިޚާބަކާ ެއެކަށީގެންވާ ެރައްކާތެރި ެސަލާމަތީ ެފީޗަރސް ެހިމެނޭ ެވޯޓުކަރުދާސްެ
ވޯޓު ެ
އްެ
މުޅިންެއަލުންެޗާޕުކުރުމާއިެވޯޓުެކަރުދާސްެޗާޕުެކުރުމުގައްޔާއިެއެއް ެތަނުންެއަނެއް ެތަނަށްެނުވަތަެއެ ެ
ރަށުން ެއަނެއް ެރަށަށް ެނަޤުލު ެކުރުމުގައްޔާއި ެވޯޓުކަރުދާސް ެރައްކާތެރިކަމާއެކު ެބެލެހެއްޓުމުގައްޔާއި ެއަދިެ
ވޯޓުލާ ެނިމިގެން ެވޯޓު ެފޮށިތައް ެރައްކާތެރިކަމާއެކު ެބެލެހެއްޓުމުގައި ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނާއިެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސަލާމަތީ ެޚިދުމަތްތަކާ ެގުޅިގެން ެބުނެވުނު ެކަންކަމުގެ ެރައްކާތެރިކަން ެކަށަވަރުކޮށްދޭެ
މުތައްެހަމަޖެއްސުންެ.
އިންތިޒާ ެ
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(ެ )13ވޯޓުލާން ެދާ ެމީހުންނަށް ެދޫކުރެވޭ ެއެންމެ ެފަހުގެ ެޓޯކަން ެނަންބަރު ެކޮންމެ ެެ30
ންކުރަމުން ެގެންދިއުމާއެކު ެކޮންމެެ
ޢުލާ ެ
މިނިޓަކުން ެއެ ެދާއިރާގައި ެތިބޭ ެއެންމެންނަށް ެއެނގޭގޮތަށް ެއި ެ
ޓުލާފައިވާކަމަށް ެއެމީހެއްގެ ެނަމާ ެދިމާގައި ެމަރކް ެކުރާއިރުެ
މުން ެއެމީހަކު ެވޯ ެ
ސް ެވޯޓުލާ ެނިމު ެ
މީހަކުވެ ެ
އެމީހެއްގެ ެނަމާ ެދިމާވާގޮތަށް ެއެމީހަކަށް ެދޫކުރެވުނު ެޓޯކަން ެނަންބަރު ެކަމާބެހޭ ެއޮފިޝަލް ެނޯޓުެ
ނަމަކާެ
ކުރަމުންދާކަމާއިެއެއްވެސްެމީހެއްގެެނަމާެދިމާލުގައިެދެފަހަރުެމަރކްެނުކުރެވޭެކަމާއިެ،އަދިެއެއްެ ެ
އްވެސްެނޯޓުެނުކުރެވޭކަންެކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައިެވަކިފަރާތަކަށްެބުރަނުވާެެ
ދިމާވާެގޮތަށްެދެެޓޯކަންެނަންބަރެ ެ
އޮފިޝަލަކުެހަމަޖެއްސުންެ.
(ެ )14ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެދަށުން ެދިވެހިރާއްޖޭގައި ެބާއްވަންޖެހޭ ެރިޔާސީެ
އިންތިޚާބާ ެގުޅިގެން ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުން ެހަމަޖައްސަންޖެހޭ ެއިންތިޒާމުތައް ެހަމަޖެއްސުމުގައިެ
މުވާގޮތަށް ެމި ެޤަޟިއްޔާގައި ެދީފައިވާ ެގައިޑުލައިންތަކާެ
ސް ެކޮމިޝަނުން ެޢަމަލުކުރުން ެލާޒި ެ
އިލެކްޝަން ެ
އެއްގޮތްވާ ެގޮތުގެމަތިން ެދައުލަތުގެ ެއެހެނިހެން ެމުއައްސަސާތަކާއި ެނުވަތަ ެއެހެނިހެން ެފަރާތްތަކާ ެގުޅިގެންެ
ހަ މަޖައްސަންޖެހޭ ެކަންތައްތައް ެހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ެމި ެޤަޟިއްޔާގައި ެޙުކުމް ެކުރާ ެވަގުތުން ެފެށިގެންެ
ގިނަވެގެން ެެ 72ގަޑިއިރުގެ ެތެރޭގައި ެކަމާބެހޭ ެފަރާތްތަކާއެކު ެމަޝްވަރާކޮށްގެން ެގޮތްތަކެއްެ
ކަނޑައެޅިގެންދާކަންެކަށަވަރުކޮށްދޭެއިންތިޒާމްތައްެހަމަޖެއްސުންެ ެ.
ޓުލުމަށްޓަކައި ެރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ެފަރާތެއްގެ ެނަން ެއެފަރާތަށް ެއެނގުމަކާެ
(ެ )15ވޯ ެ
ނުލައިެ ،އެހެން ެދާއިރާއަކަށް ެޤަވާޢިދާއި ެޚިލާފަށް ެބަދަލުކޮށްލުމުގެ ެފުރުޞަތު ެކުޑަކުރުމަށްޓަކައިެެެެެެ،
ރީ-ރަޖިސްޓަރީކުރަން ެއަދި ެއެހެން ެފަރާތެއް ެމެދުވެރިކޮށް ެހުށަހަޅާ ެފޯމުގައި ެއެކަމަށް ެއެދޭ ެފަރާތާއިެ ،ފޯމުެ
ހުށަހަޅާ ެފަރާތުގެ ެއިތުރުން ެއެކަމަށް ެހެކިދޭ ެދެ ެހެކިންގެ ެނަމާއިެ ،އެޑްރެހާއިެ ،އައިޑެންޓިޓީ ެކާޑުެ
ނަންބަރާއިެ ،ފިންގަރ ެޕްރިންޓް ެހިމެނިފައިނުވާ ެއެއްވެސް ެފޯމެއް ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުން ެޤަބޫލުކޮށްެ،
ރީ-ރަޖިސްޓަރ ެކުރެވޭ ެފަރާތްތަކާއިެ ،އެެ
ރުމަށްޓަކައި ެ ެ
އެ ެމައްޗަށް ެޢަމަލުކުރަމުން ެނުގެންދާކަން ެކަށަވަރުކު ެ
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ފަރާތްތައް ެއަލުން ެރަޖިސްޓަރީ ެކުރެވޭ ެދާއިރާ ެއާއިެ ،ނަމާއިެ ،އެޑްރެހާއިެ ،އައިޑީ ެކާޑު ެނަންބަރުެ
އެނގޭގޮތަށްެތައްޔާރުކޮށްފައިވާެލިސްޓެއްެޢާންމުކޮށްެއެނގޭގޮތަށްެއިޢުލާންކުރުންެ .
(ެ)16އިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަނުގެެސަރވަރެއާއިެ،ޑޭޓާބޭސްއަށްެޤަވާޢިދުންެއެކްސެސްެ
ޖެ ެއާއި ެރާއްޖެއިން ެބޭރުގެ ެގިނަ ެފަރާތްތަކަކަށް ެއެކްސެސް ެލިބޭގޮތަށް ެހުރިކަން ެއިސްވެެ
ލިބެންނުޖެހޭ ެރާއް ެ
ޙަވާލާދެވުނު ެއެކްސްޕާޓް ެރިޕޯޓުން ެއެނގެން ެއޮންނާތީެ ،އިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުގެ ެސަރވަރ ެއާއިެ
ޑޭޓާބޭސްެއާއި ެމުޅިެއައިޓީެނިޒާމަކީެއިތުބާރުކުރެވޭެނިޒާމަކަށްެހެދުމަށްޓަކައިެ،ނޭޝަނަލްެސެންޓަރެފޯރެ
ޖީ ެއާއި ެދައުލަތުގެ ެކަމާބެހޭ ެއެހެނިހެން ެފަރާތްތަކުގެ ެތަޖުރިބާކާރުންގެެ
އިންފޮރމޭޝަން ެޓެކްނޮލޮ ެ
އާއިެއެއްގޮތްވާެގޮތުގެމަތިންެއިޞްލާޙުކޮށްެރަނގަޅުކުރުންެ .
ޕްރޮފެޝަނަލްެއޮޕީނިއަންެ ެ
ެ
ެ

ެ
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ގެ 1
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ޔު
ގެެތަފާތުވިެރަޢު ެ
ފް ެ
ދުﷲެޢަރީ ެ
އާއިެ،ފަނޑިޔާރުެޢަބް ެ
ރުެއަޙްމަދުެފާއިޒްެޙުސައިންެ ެ
އުއްތަމަެފަނޑިޔާ ެ
މި މައްސަލައަކީ ެެ 7ސެޕްޓެންބަރު ެެ 2013ވަނަ ެދުވަހު ެބޭއްވުނު ެރިޔާސީ ެއިންތިޚާބުެ
ެ
ެ 2013ގެެފުރަތަމަެބުރުގެެވޯޓުލުމުގެެކަންކަންެއިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަނުންެކޮށްފައިވަނީެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނުނުއަސާސީގެ ެކަމާބެހޭ ެމާއްދާތަކާއިެ ،އިންތިޚާބާބެހޭ ެޤާނުނުތަކާއި ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެެ
ނަންބަރުެެ 2013/SC-C/39ޤަޟިއްޔާގައިެކަނޑައަޅައިފައިވާގޮތަށްެނޫންކަމަށާއިެ،ރިޔާސީެއިންތިޚާބުގައިެ
ވޯޓުލީެމީހުންގެލިސްޓުެލިބުމަކީެކޮންމެެރިޔާސީެކެންޑިޑޭޓެއްގެެޙައްޤެއްެކަމުގައިެކަނޑައަޅައިެދިނުމަށާއިެ،
ރިޔާސީެއިންތިޚާބުގެެފުރަތަމަެބުރުގައިެބޭނުންެކުރެވުނުެވޯޓުލުމުގެެޙައްޤުެލިބިފައިވާެމީހުންގެެލިސްޓަކީެ
ކަމާބެހޭ ެޤާނޫނީ ެއޮނިގަނޑާއި ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2013/SC-C/39ޤަޟިއްޔާގައިެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ެއެކުލަވާލެފައިވާ ެލިސްޓަކަށް ެނުވާތީެ ،އެލިސްޓަކީ ެޞައްޙަ ެލިސްޓެއް ެނޫންކަމަށްެ
ންނަށްެ
ކަނޑައަޅައި ެދިނުމަށާއި ،ރިޔާސީ ެއިންތިޚާބުގެ ެފުރަތަމަ ެބުރަކީ ެޤާނޫނުއަސާސީން ެރައްޔިތު ެ
ލިބިދީފައިވާ ެއަސާސީ ެޙައްޤުތަކެއް ެނިގުޅައިގަނެފައިވާ ެއަދި ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެކަމާބެހޭ ެމާއްދާތަކާެ
އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ެޤާނޫނުތަކާ ެޚިލާފަށް ެބޭއްވިފައިވާ ެއިންތިޚާބަކަށްވާތީއާއި ެދައުލަތުގެ ެދުސްތޫރީެ
އޮނިގަނޑުގައި ެބަޔާންކުރެވިފައިވާ ެގޮތާ ެއެއްގޮތަށް ެހިނގާފައިވާ ެއިންތިޚާބެއް ެނޫން ެކަމަށްވާތީ ،ރިޔާސީެ
އިންތިޚާބުގެ ެފުރަތަމަ ެބުރު ެބާޠިލްކޮށް ެދިނުން ެއެދި ެޖުމްހޫރީ ެޕާޓީގެ ެފަރާތުން ެހުށަހެޅުމުން ެބެލިެ
މައްސަލައެކެވެެ .
ެެެެމިެމައްސަލާގައިެދަޢުވާކުރިެފަރާތުންނާއިެދަޢުވާލިބޭެފަރާތުންނާއިެމިެމައްސަލާގައިެ
ތަދައްޚުލުވި ެފަރާތްތަކުން ެދެއްކި ެވަހަކަތަކަށާއިެ ،ހުށަހެޅުނު ެލިޔުންތަކަށާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެެ
ޤާނޫނުއަސާސީއަށާއިެޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ12/2008ރިޔާސީެއިންތިޚާބުގެެޤާނޫނު)ެއަށާއިެޤާނޫނުެނަންބަރުެ
(ެ11/2008އިންތިޚާބުތަކާބެހޭެޢާންމުެޤާނޫނު)ެއަށްެބަލާއިރުެއަންނަނިވިެކަންތައްތައްެފާހަގަކުރެވެެއެވެެ .
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(ެ )1ފުރަތަމަ ެކަމަކީެ 7ެ ،ސެޕްޓެންބަރު ެެ 2013ވަނަ ެދުވަހު ެބޭއްވުނު ެރިޔާސީެ
އިންތިޚާބުގެެފުރަތަމަެބުރުގެެކުރިންެއިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަނުންެގެޒެޓްކުރިެ"ރިޔާސީެއިންތިޚާބުެެ2013
ގެެވޯޓުެލުމުގެެޙައްޤުެލިބިފައިވާެމީހުންގެެލިސްޓު"ެގައިެޤާނޫނާެޚިލާފުވާެކަންތައްތަކެއްެހުރިކަމަށްެބުނެެ
ދަޢުވާކުރިެފަރާތްެކަމުގައިވާެޖުމްހޫރީެޕާޓީންެއަންނަނިވިެކަންތައްތައްެފާހަގަެކޮށްފައިވާކަމެވެެ .
(ެ 07ެ )1.1ސެޕްޓެންބަރު ެެ 2013ގެ ެކުރިން ެމަރުވެފައި ެވާކަމަށް ެޑިޕާޓްމަންޓް ެއޮފްެ
އްގެނަން ެރިޔާސީ ެއިންތިޚާބު ެެ2013
ނޭޝަނަލް ެރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ެދަފްތަރުގައި ެހިމަނާފައިވާ ެެ 669މީހެ ެ
ގެެވޯޓުލުމުގެެޙައްޤުެލިބިފައިވާެމީހުންގެެލިސްޓުގައިެހިމަނާފައިެވާކަމަށާއިެ ،
(ެ 07ެ )1.2ސެޕްޓެންބަރު ެެ 2013އަށް ެެ 18އަހަރު ެނުފުރޭ ެެ 41ކުދިންގެ ެނަންެ
އެކުދިންގެެއުފަންެތާރީޚްެބަދަލުކޮށްެެ 18އަހަރުެފުރުނުެމީހުންގެެގޮތުގައިެރިޔާސީެއިންތިޚާބުެެ 2013ގެެ
ވޯޓުލުމުގެެޙައްޤުެލިބިފައިވާެމީހުންގެެލިސްޓުގައިެހިމަނާފައިެވާކަމަށާއި،
(ެ )1.3ރިޔާސީ ެއިންތިޚާބު ެެ 2013ގެ ެވޯޓު ެލުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިފައިވާ ެމީހުންގެެ
ލިސްޓުގައި ެެ 102މީހެއްގެ ެނަން ެ(އެކެއްގެ ެޑަބަލް ެއައި.ޑީ ެކާޑް ެއޮތުމުގެ ެސަބަބުން) ެތަކުރާރުވެފައިވާެ
ކަމަށާއިެ،
ނޭޝަނަލްެރެޖިސްޓްރޭޝަންގެެރަޖިސްޓަރީގައިެހިމެނިފައިެނުވާެ
(ެ)1.4ޑިޕާޓްމަންޓްެއޮފްެ ެ
ެ 1818އައި.ޑީ ެކާޑް ެބޭނުންކޮށްގެން ެެ 1818މީހުން ެރިޔާސީ ެއިންތިޚާބު ެެ 2013ގެ ެވޯޓު ެލުމުގެ ެޙައްޤުެ
ލިބިފައިވާެމީހުންގެެލިސްޓުގައިެވޯޓުލުމުގެެޝަރުޠުެފުރިހަމަވާެމީހުންގެެގޮތުގައިެހިމަނާފައިެވާކަމަށާއި،
)ެ (1.5މާލޭ ެމުނިސިޕަލްޓިގެ ެޚާއްޞަ ެދަފްތަރުގައި ެދާއިމީ ެރަޖިސްޓަރީ ެގޮތުގައިެ
ރަޖިސްޓަރީ ެކުރެވިފައިވާ ެގިނަ ެބަޔަކު ެ(ެ 1187މީހަކު) ެމާލޭގައި ެމީހުން ެދިރިއުޅޭ ެގޭގޭގައި ެއެގޭގޭގެެ
ވެރިފަރާތްތަކަށް ެނޭނގި ެރަޖިސްޓަރީ ެކުރުމަށްފަހު ެރިޔާސީ ެއިންތިޚާބު ެެ 2013ގެ ެވޯޓުލުމުގެ ެޙައްޤުެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :

ގެ 3
ސަފްޙާ ެ 15

ލިބިފައިވާ ެމީހުންގެ ެލިސްޓުގައި ެހިމަނާފައި ެވާއިރު ެއެއީ ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނަށް ެލިބިފައިވާ ެބާރެއްެ
ނޫންކަމަށާއިެ،
)ެ (1.6ރިޔާސީ ެއިންތިޚާބު ެެ 2013ގެ ެވޯޓުލުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިފައިވާ ެމީހުންގެ ެލިސްޓުެ
އެކުވާލާފައި ެވާއިރު ެ(ރާއްޖެއިން ެބޭރުގައި ެވޯޓުލުމަށް ެރަޖިސްޓަރީ ެކުރި ެދިވެހިން ެފިޔަވައި) ެދިވެހިންގެެ
ތެރެއިން ެރާއްޖޭއިން ެބޭރުގައި ެދިރިއުޅޭ ެމީހުންނަކީ ެކޮބައިކަން ެދެނެގަނެ ެލިސްޓު ެތަރުތީބު ެކޮށްފައިެ
ނުވާކަމަށެވެ.
)ެ (1.7މީގެއިތުރުން ެވޯޓުލުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިފައިވާ ެއެތައްބަޔަކު ެވޯޓުލާން ެދިޔައިރުެ
ލިސްޓުގައި ެނަން ެނެތުމުގެ ެސަބަބުން ެވޯޓުލުމުގެ ެފުރުޞަތު ެބައެއް ެމީހުންނަށް ެލިބުނު ެކަމުގައިވިއަސްެ
ބައެއްެމީހުންނަށްެވޯޓުލުމުގެެފުރުޞަތުެލިބިގެންެގޮސްފައިެނުވާކަމަށާއި،
)ެ (1.8އަދިެބައެއްެމީހުންެވޯޓުލާންެދިޔައިރުެއެމީހުންގެެނަމުގައިެވޯޓުލާފައިވާެކަމަށާއިެ
އެގޮތް ެމެދުވެރިވި ެމީހުންނަށް ެވޯޓުލުމުގެ ެފުރުޞަތު ެއަލުން ެދިންކަމަށާއިެ ،އެހެންނަމަވެސް ެމިޙާލަތުގައިެ
އެކެއްގެެނަމުގައިެދެވޯޓުލެވޭކަމަށާއި،
ެ)ެ ެ (1.9އަދިެެ 07ސެޕްޓެންބަރުެެ 2013ވަނަެދުވަހުެބޭއްވުނުެރިޔާސީެއިންތިޚާބުގައިެ
ބޭނުންކުރެވުނު ެވޯޓުކަރުދާހަކީ ެސެކިއުރިޓީ ެފީޗަރސް ެވަރުގަދަ ެކަރުދާހަކަށް ެނުވާތީ ެއޭގެ ެސަބަބުންެ
ތީޖާއަށްެ
ވޯޓުކަރުދާސްެނަކަލުެކުރުމުގެެފުރުޞަތުެލިބިގެންެގޮސްފައިެވާކަމަށާއިެ،އެއީެމުޅިެއިންތިޚާބުގެެނަ ެ
އަސަރުކުރާނެެކަމެއްެކަމަށާއިެ ،
)ެ (1.10މަތީގައިވާ ެކަންކަމުގެ ެސަބަބުން ެެ 07ސެޕްޓެންބަރު ެެ 2013ވަނަ ެދުވަހުެ
ބޭއްވުނުެރިޔާސީެއިންތިޚާބުގައިެވޯޓުދިނުމުގެެޙައްޤުެލިބިފައިނުވާެެ2630މީހުންނަށްެވޯޓުލުމުގެެފުރުޞަތުެ
ލިބިގެއްެދިޔަކަމަށްެޖުމްހޫރީެޕާޓީންެދެކޭކަމަށްެބުނެފައިެއޮންނަކަމެއެވެ.
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Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :

ގެ 4
ސަފްޙާ ެ 15

(ެ )2ދެވަނަ ެކަމަކީެ ،ޖުމްހޫރީ ެޕާޓީން ެމި ެދަޢުވާކޮށްފައި ެވަނީ ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކުެ
އިންތިޚާބް ެކުރުމުގައި ެދިމާވާ ެކަމަކާމެދު ެޚިލާފު ެއުފެދިގެން ެކަމަށް ެބުނެ ެދުސްތޫރީ ެމައްސަލަ ެއެއްގޮތުގައިެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 113ވަނަެމާއްދާގެެދަށުންެކަމަށްެވިއަސްެމިެދަޢުވާއަކީެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 170ވަނަެ
މާއްދާގެެ(ށ)ެގައިެބުނެފައިވާެވޯޓުެދިނުމުގެެޙައްޤުެލިބިފައިވާެމީހުންގެެރަޖިސްޓަރީއާެގުޅޭެދަޢުވާއެއްކަންެ
ދަޢުވާގެ ެޞީޣާގައި ެފާހަގަކޮށްފައިވާ ެކަންތައްތަކަށާއިެ ،މި ެދަޢުވާގައި ެއެދިފައިވާ ެއަންނަނިވި ެކަންކަމަށްެ
ބަލާއިރުެއެނގެންެއޮންނަކަމެއެވެެ.އެގޮތުންެ :
)ެ 07ެ (2.1ސެޕްޓެންބަރުެެ 2013ވަނަެދުވަހު ެބޭއްވުނުެރިޔާސީ ެއިންތިޚާބުގައިެވޯޓުލީެ
މިހުންގެެލިސްޓަކީެކޮންމެެކެންޑިޑޭޓަކަށްމެެލިބުމުގެެޙައްޤުެލިބިގެންވާެމަޢުލޫމާތެއްެކަމުގައިެކަނޑައަޅައިެ
ދިނުމަށާއި،
)ެ (2.2ރިޔާސީ ެއިންތިޚާބު ެެ 2013ގެ ެވޯޓުލުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިފައިވާ ެމީހުންގެ ެލިސްޓަކީެ
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ެކަމާބެހޭ ެޤާނޫނުތަކާއި ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2013/SC-C/39ޤަޟިއްޔާގައިެ
ބުނެފައިވާގޮތަށް ެއެކުލަވާލެވިފައިވާ ެލިސްޓަކަށް ެނުވާތީ ެއެ ެލިސްޓަކީ ެޞައްޙަ ެލިސްޓެއް ެނޫންކަމުގައިެ
ކަނޑައަޅައިެދިނުމަށާއި،
)ެ 07ެ (2.3ސެޕްޓެންބަރު ެެ 2013ވަނަ ެދުވަހު ެބޭއްވުނު ެރިޔާސީ ެއިންތިޚާބަކީ ެބާޠިލުެ
ވޯޓެއްކަމުގައިެކަނޑައަޅައިެދިނުމަށާއިެ ،
)ެ (2.4މި ެދަޢުވާގައި ެދަޢުވާކުރި ެފަރާތުން ެ(ޖުމްހޫރީ ެޕާޓީން) ެފާހަގަ ެކުރި ެކަންތައްތައްެ
ރަނގަޅުކޮށް ެޤާނޫނުއަސާސީއާއި ެކަމާބޭހޭ ެޤާނޫނުތަކާއި ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ2013/SC-C/39
ޤަޟިއްޔާގައިެބަޔާންކޮށްފައިވާެއުޞޫލުތަކާެއެއްގޮތަށްެނޫނީެއިންތިޚާބެއްެކުރިއަށްެނުގެންދިއުމުގެެއަމުރެއްެ
އިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަނުގެެމައްޗަށްެނެރެދިނުމަށްެއެދިފައިވާކަމެވެެ .
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(ެ )3ތިންވަނަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމުހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެކަމާގުޅޭެ
މާއްދާތަކަށާއި ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 12/2008ރިޔާސީ ެއިންތިޚާބުގެ ެޤާނޫނު) ެއަށާއި ެޤާނޫނު ެނަންބަރުެ
ންތިޚާބުތަކާބެހޭެޢާންމުެޤާނޫނު)ެއަށްެބަލާއިރުެއަންނަނިވިެކަންކަންެފާހަގަެކުރެވޭކަމެވެެ .
(ެ11/2008އި ެ
ެެ(ެ )3.1އިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުގެ ެބެލުމުގެ ެދަށުން ެބާއްވާ ެއިންތިޚާބުތަކާއިެ،
ރައްޔިތުންގެ ެޚިޔާލު ެހޯދުމުގެ ެޢާންމު ެވޯޓުތަކުގައި ެނަގާނީ ެސިއްރު ެވޯޓުކަމަށާއިެ ،ކޮންމެ ެވޯޓެއް ެނަގައިެ
ނިމުމާއެކުެ،ވޯޓުލާެކޮންމެެމަރުކަޒެއްގައިމެެ،އިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަނުންެއެެމަރުކަޒެއްެޙަވާލުެކޮށްފައިވާެ
މީހަކުެ ،ކުރިމަތިލީ ެކެންޑިޑޭޓުން ެނުވަތަ ެކެންޑިޑޭޓުން ެކަނޑައަޅާ ެމީހުންތިބިނަމަެ ،އެބައެއްގެ ެހާޟިރުގައިެ
އަދި ެއެ ެވޯޓެއް ެގުނުމުގެ ެކަންތައްތައް ެބެލުމަށް ެޤާނޫނު ެހުއްދަކުރާ ެއެނޫންވެސް ެބައެއްގެ ެހާޟިރުގައި ެއެެ
މަރުކަޒެއްގެެވޯޓުގުނައިެ،ކޮންމެެކެންޑިޑޭޓަކަށްެއެެމަރުކަޒަކުންެލިބުނުެވޯޓުގެެޢަދަދުެނުވަތަެރައްޔިތުންގެެ
ޚިޔާލުެހޯދުމުގެެޢާންމު ެވޯޓަށްެހުށަހެޅިފައިވާެެސުވާލަށްެެލިބިފައިވާެވޯޓުގެެޢަދަދުެލިޔެެބަލަހައްޓައިެ،އެެ
މަރުކަޒެއްގައި ެނެގުނު ެވޯޓުގެ ެނަތީޖާ ެއެމަރުކަޒެއްގައި ެއިޢުލާނުކުރަން ެވާނެކަމަށް ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ171
ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެއަދިެ(ށ)ެގައިެބަޔާންކޮށްފައިެއޮންނަެކަމެއެވެެ .
ންމުެވޯޓަކާެ
ެެ(ެ)3.2ކޮންމެެއިންތިޚާބަކާެނުވަތަެރައްޔިތުންގެެޚިޔާލުެހޯދުމުގެެކޮންމެެޢާ ެ
ގުޅޭގޮތުން ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުގެ ެނިންމުމަކާމެދުެ ،ނުވަތަ ެއިންތިޚާބެއްގެ ެނަތީޖާއަކާމެދުެ ،ނުވަތަެ
ގާފައިވާކަމަށްެއެފަރާތަކުންެޤަބޫލުކުރާެކަމަކާމެދުެ
ޤާނޫނާއިެޤަވާޢިދާެޚިލާފަށްެހިނ ެ
އިންތިޚާބާބެހޭެކަމެއްގައިެ ެ
ޝަކުވާއެއް ެއޮތްނަމަ ެއެ ެޝަކުވާއަކާ ެމެދު ެގޮތެއް ެނިންމައި ެދިނުމަށް ެއެދި ެއެފަރާތަކުން ެހައިކޯޓަށްެ
ހުށަހެޅިދާނެ ެކަމަށާއިެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 172ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައި ެބަޔާން ެކޮށްފައިވާފަދަެ
ޝަކުވާތަކާމެދު ެޢަމަލުކުރާނޭ ެގޮތް ެއިންތިޚާބާބެހޭ ެޤާނޫނުގައި ެކަނޑައަޅައިފައި ެއޮންނަންވާނެކަމަށްެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެެެ172ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެއަދިެ(ށ)ެގައިެބާޔާންކޮށްފައިެއޮންނަެކަމެވެެ .
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(ެ )4ހަތަރުވަނަ ެކަމަކީެ ،އިސްވެ ެބަޔާންކުރެވުނު ެފަދައިން ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 172ވަނަެ
މާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައި ެބަޔާން ެކޮށްފައިވާފަދަ ެޝަކުވާތަކާމެދު ެޢަމަލުކުރާނޭ ެގޮތް ެއިންތިޚާބާބެހޭ ެޤާނޫނުގައިެ
ކަނޑައަޅާއިފައި ެއޮންނަންވާނެކަމަށް ެބަޔާންކޮށްފައި ެއޮންނަ ެއޮތުމަށް ެބަލާއިރު ެމިކަން ެބަޔާންކޮށްފައި ެވަނީެ
އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ެޢާންމު ެޤާނޫނުގެ ެެ 62ވަނަ ެމާއްދާއިން ެފެށިގެން ެއެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 65ވަނަ ެމާއްދާގެެ
ނިޔަލަށްކަންެއެނގެންެއޮންނަެކަމާއިެ ،
(ެ )4.1އިންތިޚާބުތަކާ ެބެހޭ ެޢާންމު ެޤާނޫނާ ެނުވަތަ ެއެ ެއިންތިޚާބަކާބެހޭ ެޚާއްޞަ ެޤާނޫނާެ
ނުވަތަ ެއެ ެޤާނޫނުތަކުގެ ެދަށުން ެހަދާ ެޤަވާޢިދުތަކާ ެޚިލާފަށް ެއެއްވެސް ެކަމެއް ެއެއްވެސް ެފަރާތަކުންެ
ކޮށްފިނަމަެ،ނުވަތަެއިންތިޚާބާެގުޅިގެންެޤާނޫނުގެެެ 62ވަނަެމާއްދާގެެދަށުންެއިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަނަށްެ
ހުށަހެޅިެޝަކުވާއަކާެގުޅިގެންެނިންމިެނިންމުމަކާމެދުެހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަެ،ނުވަތަެއިންތިޚާބުގެެނަތީޖާއާމެދުެ
ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަެ ،އެ ެމައްސަލައަކާމެދު ެގޮތެއް ެނިންމައިދިނުމަށް ެއެދި ެއެފަރާތަކުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ހައިކޯޓަށް ެހުށަހެޅިދާނެކަމަށް ެއިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ެޢާންމު ެޤާނޫނުގެ ެެ 64ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައިެ
ބަޔާންކޮށްފައިެވާކަމެއެވެެ.
ންެ
(ެ )4.2އިންތިޚާބެއް ެހިނގަމުންެދާއިރު ެއެ ެއިންތިޚާބަކާެގުޅޭ ެއެއްވެސް ެކަމަކާެގުޅިގެ ެ
ޝަކުވާެހުށަހެޅުމުގެެޙައްޤުެއިންތިޚާބުގައިެވޯޓުލުމުގެެޙައްޤުެލިބިފައިވާެކޮންމެެމީހަކަށާއިެ،އިންތިޚާބުގައިެ
ވާދަކުރާ ެކޮންމެ ެކެންޑިޑޭޓަކަށާއިެ ،ސިޔާސީ ެޕާޓީތަކަށާއިެ ،އިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުން ެހުއްދަދީފައިވާެ
އިންތިޚާބުގެ ެއޮބްޒާވަރުންނަށާއިެ ،އިންތިޚާބާބެހޭ ެކަންކަން ެހިންގައި ެބަލަހައްޓަން ެތިބޭ ެމީހުންނަށްެ،
ލިބިގެންވާކަންެއިންތިޚާބުތަކާބެހޭެޢާންމުެޤާނޫނުގެެެ63ވަނަެމާއްދާގައިެބަޔާންކޮށްފައިެވާކަމާއި،
(ެ)4.3އިންތިޚާބުތަކާބޭހޭެޢާންމުެޤާނޫނުގެެެ64ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެއަދިެ(ށ)ެގެެދަށުންެ
ހައިކޯޓަށްެމައްސަލަެހުށަހަޅާނަމަެ،ހުށަހަޅަންޖެހޭނީެސަބަބާއިެ،ތަފްޞީލާއިެ،ހެއްކާއެކުެއެެއިންތިޚާބެއްގެެ
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ރަސްމީ ެނަތީޖާ ެއިޢުލާންކުރާތާ ެގިނަވެގެން ެެ 14ދުވަހުގެ ެތެރޭގައި ެކަމަށް ެޤާނޫނުގެ ެެ 64ވަނަ ެމާއްދާގެެ
(ނ)ެގައިެބަޔާންކޮށްފައިެވާކަމާއި،
(ެ)4.4ޤާނޫނުގައިވާެގޮތުގެމަތިންެއިންތިޚާބެއްގެެރަސްމީެނަތީޖާެއިޢުލާކޮށްފައިެވަނިކޮށްެ
ޤާނޫނޫގެ ެެ 64ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބުނެފައިވާ ެގޮތުގެމަތިން ެޝަރީޢަތަށް ެހުށަހަޅާ ެމައްސަލައަކީ ެ(ެ)1
އިންތިޚާބެއްގެެތެރޭގައިެއެކަށީގެންނުވާެނުފޫޒެއްެފޯރުވުންެނުވަތަެ(ެ)2އިންތިޚާބީެޙައްޤެއްގެެފައިދާެ ،ވަކިެ
މުެ
މީހަކަށް ެނުވަތަ ެވަކި ެބަޔަކަށް ެލެންބުމަށްޓަކައި ެރިޝްވަތުދިނުން ެނުވަތަ ެ(ެ )3އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ެޢާން ެ
ޤާނޫނާ ެނުވަތަ ެއެ ެޤާނޫނުގެ ެދަށުން ެހަދާ ެޤަވާޢިދާ ެނުވަތަ ެއެއިންތިޚާބަކާ ެބެހޭ ެޚާއްޞަ ެޤާނޫނާ ެނުވަތަެ
އެޤާނޫނުގެ ެދަށުން ެހަދާ ެޤަވާޢިދާ ެޚިލާފަށް ެޢަމަލުކުރުންފަދަ ެކަމެއްގެ ެސަބަބުން ެވޯޓުލާ ެސަރަޙައްދެއްގެެ
ބުގެ ެނަތީޖާއަށް ެއެކަށީގެންނުވާ ެއަސަރެއް ެފޯރާފައިވާކަމަށް ެޝަރީޢަތަށް ެސާބިތުވެ ެއަދި ެއެކަމުގެެ
އިންތިޚާ ެ
ސަބަބުން ެއިންތިޚާބުގެ ެނަތީޖާއަށް ެބަދަލު ެއަތުވެދާނެކަމަށް ެޝަރީޢަތުން ެކަނޑައަޅައިފިނަމަެ ،އެެ
ޤާނޫނުގެެެ 65ވަނަެމާއްދާގެެ
ސަރަޙައްދެއްގެެއިންތިޚާބުެބާޠިލުކޮށްެ،އަލުންެއިންތިޚާބު ެބާއްވަންވާނެކަމަށްެ ެ
(ހ)ެގައިެބަޔާންކޮށްފައިެވާކަމެވެެ .
މު ެވޯޓުެ
(ެ )5ފަސްވަނަ ެކަމަކީެ ،އިންތިޚާބުތަކާއި ެރައްޔިތުންގެ ެޚިޔާލު ެހޯދުމުގެ ެޢާން ެ
ނެގުމަށްެކުރަންޖެހޭެކަންތައްތައްެކުރުމާއިެ ،އެެކަންތައްތައްެހިންގުމާއިެ ،ބެލެހެއްޓުމާއިެ ،އެެކަންތައްތަކަށްެ
މަގުފަހިކުރުމާއިެ ،އަދި ެއިންތިޚާބުތަކާއި ެރައްޔިތުންގެ ެޚިޔާލު ެހޯދުމުގެ ެޢާންމު ެވޯޓުތަކުގެ ެކަންތައްތައްެ
ހިނގަނީެއިންޞާފުވެރިެކަމާއެކުެ ،ބިރުވެރިކަމެއްެ ،ބިރުދެއްކުމެއްެ ،ތަޅާފޮޅުމެއްެނުރަނގަޅުެނުފޫޒެއްެ ،އަދިެ
ކޮރަޕްޝަނެއްެނެތިެމިނިވަންކަމާއެކުެރައްޔިތުންނަށްެވޯޓުލުމުގެެޙައްޤުެފުރިހަމައަށްެއަދާކުރެވޭެގޮތަށްކަންެ
ކަށަވަރު ެކުރުމަކީ ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަންގެ ެބާރުތަކާއި ެމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ެތެރޭގައި ެހިމެނޭެ
ލުެ
ކަންތައްތައްކަމާއި ެޤާނޫނުގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެމުއްދަތުގެ ެތެރޭގައި ެއިންތިޚާބުތަކާއި ެރައްޔިތުންގެ ެޚިޔާ ެ
ހޯދުމުގެ ެޢާންމު ެވޯޓުތައް ެނެގުމާއި ެއެ ެވޯޓުތަކުގެ ެނަތީޖާ ެއިޢުލާން ެކުރުމަކީވެސް ެއިލެކްޝަންސްެ
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ކޮމިޝަންގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމުގައި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 170ވަނަެ
ޤާނޫނަކުން ެތަންޒީމްކޮށްެ،
މާއްދާގައި ެކަނޑައެޅިފައިވާ ެކަންތައްތައް ެ ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުން ެފާސްކުރާ ެ ެ
ތަންފީޒު ެކުރުމުގެ ެގޮތުން ެހެދިފައިވާ ެޤާނޫނުތަކުގެ ެތެރެއިން ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެެ11/2008
މު ެޤާނޫނު) ެއަށް ެބަލާއިރު ެއަންނަނިވި ެމާއްދާތަކާއި ެއެ ެމާއްދާތަކުގައިެ
(އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ެޢާން ެ
ކަނޑައެޅިފައިވާެއުޞޫލުތައްެފާހަގަެކުރެވޭކަމެވެެ.އެގޮތުންެ :
(ެ )5.1އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ެޢާންމު ެޤާނޫނުގެ ެެ 4ވަނަ ެމާއްދާގައި ެވަނީ ެއިންތިޚާބުތައްެ
ބާއްވައިެއިންތިޚާބުތަކާބެހޭެހުރިހާކަމެއްެހިންގައިެބަލަހައްޓާނީެއިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަނުންެކަމާއިެ ،
(ެ )5.2އިންތިޚާބުތަކުގައި ެވޯޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިފައިވާ ެމީހުން ެއެނގޭނެފަދަެ
ރަޖިސްޓަރީއެއް ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުން ެތައްޔާރުކޮށް ެބަލަހައްޓަންވާނެ ެކަމަށް ެއެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 2ވަނަެ
މާއްދާގެެ(ހ)ެގައިެބަޔާންކޮށްެފައިވާކަމާއި،
(ެ )5.3އިންތިޚާބެއް ެބޭއްވުމުގެ ެމަދުވެގެން ެެ 45ދުވަހުގެ ެކުރިން ެވޯޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤުެ
ލިބިފައިވާ ެމީހުންގެ ެރަޖިސްޓަރީެ ،އެންމެފަހުގެ ެމަޢުލޫމާތާއެކު ެފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުެ ،ވޯޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤުެ
ލިބިފައިވާ ެމީހުންގެ ެރަޖިސްޓަރީގައިވާ ެމީހުންގެ ެނަމާއިެ ،ޖިންސާއިެ ،ދާއިމީ ެއެޑްރެސްެ ،އެނގޭނެ ެގޮތަށްެ
ންވާނެކަމަށާއި ެވޯޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤުެ
އިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުން ެސަރުކާރުގެ ެގެޒެޓުގައި ެޝާއިޢުކުރަ ެ
ލިބިފައިވާެމީހުންގެެރަޖިސްޓަރީެސަރުކާރުގެެގެޒެޓުގައިެޝާއިޢުކުރާެދުވަހުެ،ވޯޓުދިނުމުގެެޙައްޤުެލިބިގެންވާެ
މީހުންގެ ެރަޖިސްޓަރީެ ،މީހުން ެދިރިއުޅޭ ެކޮންމެ ެރަށެއްގައި ެޢާންމުކޮށް ެފެންނަގޮތަށް ެއިލެކްޝަންސްެ
ކޮމިޝަނުން ެބަހައްޓަންވާނެކަމާށާއިެ ،އެ ެއިންތިޚާބެއްގައި ެވޯޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިގެންވާ ެހުރިހާ ެމީހުންގެެ
ރަޖިސްޓަރީ ެމީހުން ެދިރިއުޅޭ ެކޮންމެ ެރަށެއްގައި ެއެކަމަށް ެއެދޭ ެކޮންމެ ެފަރާތަކަށް ެބެލޭނެ ެއިންތިޒާމެއްެ
އިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުން ެހަމަޖައްސަން ެވާނެކަމަށާއިެ ،ވޯޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބގެންވާ ެމީހުންގެެ
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ރަޖިސްޓަރީެބެހެއްޓިފައިވާެތަންތަންެއިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަނުންެޢާންމުކޮށްެއިޢުލާނުކުރަންެވާނެކަމަށްެއެެ
ޤާނޫނުގެެެ9ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެ(ށ)ެއަދިެ(ނ)ެގައިެބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،
(ެ )5.4ވޯޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިފައިވާ ެމީހުންގެ ެރަޖިސްޓަރީގައި ެހިމެނިފައިވާ ެނުވަތަެ
ހިމެނިފައިނުވާެމަޢުލޫމާތަކާެގުޅޭގޮތުންެނުވަތަެއެެރަޖިސްޓަރީެޞައްޙަކުރުމަށްޓަކައިެގެންނަންޖެހޭެބަދަލަކާެ
މެެ
ނުވަތަ ެއުނިއިތުރަކާ ެގުޅޭގޮތުން ެޝަކުވާ ެއުފުލުމުގެ ެއިޚްތިޔާރު ެއުމުރުން ެެ 18އަހަރުން ެމަތީގެ ެކޮން ެ
ދިވެހިރައްޔިތަކަށާއިެސިޔާސީެޕާޓީތަކަށްެލިބިގެންވާކަމަށާއިެއެފަދަެޝަކުވާއެއްވާނަމަެ،ވޯޓުދިނުމުގެެޙައްޤުެ
ލިބިފައިވާ ެމީހުންގެ ެރަޖިސްޓަރީ ެސަރުކާރުގެ ެގެޒެޓުގައި ެޝާއިޢުކުރާ ެދުވަހުން ެފެށިގެން ެގިނަވެގެން ެެ10
ދުވަހުގެެތެރޭގައިެލިޔުމަކުންެއިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަނަށްެހުށަހަޅަންެވާނެކަމަށާއިެމިެެ 10ދުވަސްެހަމަވާެ
ތާރީޚުންެފެށިގެންެގިނަވެގެންެެ 5ދުވަހުގެެތެރޭގައިެއިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަނަށްެލިބޭެޝަކުވާތައްެބަލައިެ
ގޮތެއްެކަނޑައަޅަންެޖެހޭނެކަމަށާއިެކޮމިޝަނުންެމިގޮތަށްެނިންމާެނިންމުންެހަމަެމިެމުއްދަތުގެެތެރޭގައިެއެެ
ޝަކުވާ ެހުށަހެޅި ެފަރާތަކަށް ެސަބަބާއެކު ެއަންގަންޖެހޭނެކަމަށާއިެ ،ވޯޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިފައިވާ ެމީހުންގެެ
ރަޖިސްޓަރީއަށް ެއެއްވެސް ެބަދަލެއް ެގެނެވޭނަމަ ެރަޖިސްޓަރީއަށް ެގެނެވުނު ެބަދަލު ެސަރުކާރުގެ ެގެޒެޓުގައިެ
މުގެ ެޙައްޤު ެލިބިފައިވާެ
ޝާއިޢުކުރުމުގެ ެއިތުރުން ެޢާންމުކޮށް ެބެލޭނެގޮތަށް ެބަހައްޓާފައި ެހުންނަ ެވޯޓުލު ެ
މީހުންގެެލިސްޓްތަކުގެެކޮޕީތަކަށްވެސްެއެެބަދަލުެގެންނަންޖެހޭނެެކަމަށްެއިންތިޚާބުތަކާބެހޭެޢާންމުެޤާނޫނުގެެ
ެ10ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެ(ށ)ެ(ނ)ެއަދިެ(ބ)ެގައިެބަޔާންކޮށްފައިވާކަމެވެެ .
(ެ )6ހަވަނަެކަމަކީެ ،ރިޔާސީެއިންތިޚާބުގެެފުރަތަމަެބުރުގައިެބޭނުން ެކުރެވުނުެވޯޓުލުމުގެެ
ޙައްޤުެލިބިފައިވާެމީހުންގެެލިސްޓަކީެޤާނޫނުއަސާސީެއާއިެކަމާބެހޭެޤާނޫނީެއޮނިގަނޑާއިެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެ
ނަންބަރު ެެ 2013/SC-C/39ޤަޟިއްޔާގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެގޮތަށް ެއެކުލަވާލެވިފައިވާ ެލިސްޓެއްެ
ނޫންކަމަށް ެބުނެ ެއެކަން ެސާބިތު ެކުރުމަށް ެޖުމްހޫރީޕާޓީން ެފަސް ެލިސްޓެއް ެހުށަހެޅިކަމާއިެ ،ނަމަވެސްެ
އެލިސްޓުތައް ެއެކުލަވާލި ެގޮތަކާއި ެއެ ެލިސްޓްތަކުގައިވާ ެނަންތަކާއި ެއެމީހުންނާބެހޭ ެމަޢުލޫމާތު ެހޯދިގޮތުގެެ
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މަޞްދަރު ެއެއިން ެއެއްވެސް ެލިސްޓެއްގައި ެނެތްކަމާއި ެއެލިސްޓުތަކަކީ ެ(ެ )1ވޯޓުލުމުގެ ެޝަރުޠު ެހަމަވާެ
މީހުންގެ ެލިސްޓުގައި ެހިމެނިފައިވާ ެމަރުވެފައިވާ ެމީހުންގެ ެލިސްޓެއްކަމަށް ެބުނާ ެ(ެ 669މީހެއްގެ ެނަންެ
ހިމެނޭ) ެލިސްޓަކާއިެ )2(ެ ،ވޯޓުލުމުގެ ެޝަރުޠު ެހަމަވާ ެމީހުންގެ ެލިސްޓުގައި ެހިމެނިފައިވާ ެޢުމުރުން ެެ18
ނުފުރޭެކުދިންގެެލިސްޓެއްކަމަށްެބުނާެ(ެ 41ނަމެއްެހިމެނޭ)ެލިސްޓަކާއިެ)3(ެ ،ވޯޓުލުމުގެެޝަރުޠު ެހަމަވާެ
މީހުންގެ ެލިސްޓުގައި ެހިމެނިފައިވާ ެބައެއް ެމީހުންގެ ެނަންތައް ެދެފަހަރަށް ެހިމަނާފައިވާކަމަށް ެބުނާ ެ(ެ204
މީހެއްގެެނަންނަެހިމެނޭ)ެލިސްޓަކާއިެ)4(ެ،ޑިޕާޓްމަންޓްެއޮފްެނޭޝަނަލްެރެޖިސްޓުރޭޝަންގެެއައި.ޑީެކާޑްެ
ރަޖިސްޓަރީގައި ެހިމެނިފައިނުވާ ެމީހުންކަމަށް ެ(ެ 1818މީހެއްގެ ެނަންހިމެނޭ) ެލިސްޓަކާއިެ )5(ެ ،ވޯޓުލުމުގެެ
ޝަރުޠުހަމަވާ ެމީހުންގެ ެލިސްޓުގައި ެހިމެނިފައިވާ ެބައެއް ެމީހުން ެގޭގޭގެ ެވެރިފަރާތަށް ެނޭނގި ެއެ ެގޭގޭގެެ
މްލަ ެފަސްެ
ނަމުގައި ެރަޖިސްޓަރީ ެކޮށްފައިވާ ެކަމަށް ެބުނާ ެ(ެ 1187މީހެއްގެ ެނަން ެހިމެނޭ) ެލިސްޓާއެކު ެޖު ެ
ޓީންެހުށަހަޅާފައިެވާކަމާއިެ 7 ،ސެޕްޓެންބަރުެެ 2013ވަނަެދުވަހުެބޭއްވުނުެ"ރިޔާސީެ
ލިސްޓެއްެޖުމްހޫރީެޕާ ެ
ޓުލީ ެމީހުންގެ ެލިސްޓުތައް ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެހުށަހަޅަންެ
އިންތިޚާބު ެެ "2013ގެ ެފުރަތަމަ ެބުރުގައި ެވޯ ެ
ން ،ޖުމްލަެެ 796ބުކްލެޓް)ެގޮތުގައިެއިލެކްޝަންސްެ
ޓުލީެމީހުންގެެލިސްޓުތައްެ(ފޮށިތައްެވަކި ެ
އެންގުމުންެވޯ ެ
ކޮމިޝަނުން ެހުށަހަޅާފައިވާ ެެ 470ވޯޓު ެފޮށީގެ ެލިސްޓުތަކާއި ެޖުމްހޫރީ ެޕާޓީން ެހުށަހެޅި ެއިސްވެ ެބުނެވުނުެ
ފަސްެލިސްޓުެ ،މޯލްޑިވްސްެޕޮލިސްެސަރވިސްއާއިެޙަވާލުކޮށްގެންެއެެސަރވިސްގެެފޮރިންސިކްެސަރވިސްެ
ޑައިރެކްޓަރޭޓްގެެޑޮކިޔުމަންޓްެއެގްޒަމިނަރުންނާއިެ،ކޮމްޕިއުޓަރެފޮރެންސިކްެއެނަލިސްޓުންެއަދިެޓެކްނިކަލްެ
ސްޓާފުންެހިމެނޭެޓީމަކުންެއަޅައިކިޔުމަށްފަހުެ ،މޯލްޑިވްސްެޕޮލިސްެސަރވިސްއިންެތައްޔާރުެކުރިެރިޕޯޓަށްެ
ބަލާއިރު ެއަންނަނިވި ެމަޢުލޫމާތަކީ ެޖުމްހޫރީ ެޕާޓީން ެހުށަހެޅި ެލިސްޓުތައް ެމެޗްކުރުމަށްފަހު ެފާހަގަކޮށްފައިވާެ
މަޢުލޫމާތެވެ.
("ެ)6.1ވޯޓުެލުމުގެެޝަރުޠުެހަމަވާެމީހުންގެެލިސްޓުގައިވާެެ18އަހަރުެނުފުރޭެކުދިންގެެ
ޓު ،ޑިޕަރޓްމަންޓްެއޮފްެ
ލިސްޓު"ެކަމުގައިެބަޔާންކޮށްެޖުމްހޫރީެޕާޓީއިންެހުށަހަޅާފައިވާެެ 41ކުދިންގެެލިސް ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :
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ނޭޝަނަލްެރެޖިސްޓެރޭޝަންެ(ޑީ.އެން.އާރު)ެޑޭޓާބޭސްއާެއަޅައިކިޔުނުކަމަށާއިެމީގެތެރެއިންެެ32ނަމަކީެެ07
ސެޕްޓެންބަރުެެ2013އަށްެޢުމުރުންެެ18އަހަރުެނުވާެކުދިންެކަމަށާއިެމިެލިސްޓުގައިެހިމެނޭެެ9ކުދިންގެެ
މަޢުލޫމާތުެކަށަވަރުެނުކުރެވުނުކަމަށާއިެ،ކަށަވަރުެކުރެވުނުެެ32ކުދިންގެެތެރެއިންެެ12ކުއްޖަކުެވޯޓުލާފައިެ
ވާކަމަށްެރިޔާސީެއިންތިޚާބުެެ 7(ެ 2013ސެޕްޓެންބަރުެެ)2013ގެެވޯޓުލީެމީހުންގެެލިސްޓުތަކުންެފާހަގަެ
ކުރެވުނުކަމަށާއިެ،
(ެ )6.2ވޯޓުލުމުގެެޝަރުޠުހަމަވާެމީހުންގެެލިސްޓުގައިވާެމަރުވެފައިވާެމީހުންގެެލިސްޓު"ެ
ކަމަށްބުނެެޖުމްހޫރީެޕާޓީންެހުށަހެޅިެެ669މީހެއްގެެނަންެހިމެނޭެލިސްޓު"ެ،ރިޔާސީެއިންތިޚާބުެެ2013ގެެ
ވޯޓުލުމުގެެޙައްޤުެލިބިފައިވާެމީހުންގެެލިސްޓު"ެއާެއަޅައިކިޔުމުންެއޭގެތެރެއިންެެ 637މީހެއްގެެމަޢުލޫމާތުެ
ފެނިފައިވާކަމަށާއިެ ،މީގެ ެތެރެއިން ެެ 14މީހަކު ެވޯޓުލާފައިވާކަމަށް ެރިޔާސީ ެއިންތިޚާބު ެެެެެެެެެ2013
(ެ 7ސެޕްޓެންބަރު ެެ )2013ގެ ެވޯޓުލީ ެމީހުންގެ ެލިސްޓުން ެފާހަގަކުރެވުނު ެކަމަށާއި ެމި ެެ 14މީހުންގެެ
ތެރެއިންެެ 2މީހަކުެވޯޓުލާފައިެވަނީެއޭނާއަށްެދޫކޮށްފައިވާެއައި.ޑީެކާޑުނޫންެއެހެންެކާޑެއްެބޭނުންކޮށްގެންެ
ކަމުގައިެރިކޯޑުެކުރެވިފައިވާކަމަށާއިެ ެ
(ެ )6.3ވޯޓުެލުމުގެެޝަރުޠުެހަމަވާެމީހުންގެެލިސްޓުގައިެބައެއްެމީހުންގެެނަންތައްެދެެ
ފަހަރަށް ެހިމެނިފައިވާ ެލިސްޓު ެކަމަށް ެބަޔާންކޮށްެ ،ޖުމްހޫރީ ެޕާޓީއިން ެހުށަހަޅާފައިވާ ެެ 204މީހުންގެ ެނަންެ
ހިމެނޭ ެލިސްޓު ެބެލިބެލުމުން ެެ 174އެންޓްރީއެއް ެ"ރިޔާސީ ެއިންތިޚާބު ެެ 2013ގެ ެވޯޓު ެލުމުގެ ެޙައްޤުެ
ލިބިފައިވާ ެމީހުންގެ ެލިސްޓު" ެއާ ެމެޗް ެކުރެވުނުކަމަށާއިެ ،މީގެ ެތެރެއިން ެޑިޕާޓްމަންޓް ެއޮފް ެނޭޝަނަލްެ
ރެޖިސްޓްރޭޝަން ެގައި ެއެ ެބައެއްގެ ެމަޢުލޫމާތު ެތަކުރާރުވެފައި ެވާކަމަށް ެބެލެވިގެން ެ" REPEAT /
ެ "REPEAT.REPEATމިހެން ެދާއިމީ ެއެޑްރެހުގެ ެގޮތުގައި ެޖަހާފައިވާ ެެ 22މީހެއްގެ ެމަޢުލޫމާތުެ
ށް ެރިޔާސީ ެއިންތިޚާބުެ
ފެނުނުކަމަށާއިެ ،ނަމަވެސް ެމި ެލިސްޓުގައި ެހިމެނޭ ެމީހަކު ެދެ ެފަހަރަށް ެވޯޓުލީކަމަ ެ
ެ7(ެ2013ސެޕްޓެމްބަރެެ)2013ގެެވޯޓުލީެމީހުންގެެލިސްޓުންެފާހަގަކޮށްފައިެނުވާކަމާއި،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :
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(ެ )6.4ޑިޕާޓްމަންޓް ެއޮފް ެނޭޝަނަލް ެރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ެއައި.ޑީ ެކާޑް ެރަޖިސްޓަރީގައިެ
ބުނެެޖުމްހޫރީެޕާޓީއިންެހުށަހެޅިެެ 1818މީހެއްގެެމަޢުލޫމާތުެހިމެނޭެ
ހިމެނިފައިނުވާެމީހުންގެެލިސްޓުކަމަށްެ ެ
ލިސްޓު ެޑީ.އެން.އާރު ެޑޭޓާބޭސްއާއި ެއަޅައިކިޔުމުން ެެ 1637މީހަކީ ެޑީ.އެން.އާރުން ެއައި.ޑީ ެކާޑުެ
ދޫކޮށްފައިނުވާ ެމީހުންކަމަށް ެޑީ.އެން.އާރު ެޑޭޓާބޭސްއިން ެދައްކާކަމަށާއި(ެ ،ބާކީ ެެ 181މީހެއްގެ ެމަޢުލޫމާތުެ
ކު ެެ 07ސެޕްޓެމްބަރ ެެ 2013ގައިެ
ހޯދިފައި ެނުވާކަމަށާއިެ )،މި ެެ 1637މީހުންގެ ެތެރެއިން ެެ 207މީހަ ެ
ވޯޓުލާފައިވާކަމަށް ެރެކޯޑުން ެދައްކާކަމަށާއި ެވޯޓުލީކަމަށް ެދައްކާ ެެ 207މީހުންގެ ެތެރެއިން ެެ 96މީހަކުެ
މަށާއިެ،
ވޯޓުލާފައިވަނީެގެޒެޓުކުރެވިފައިވާެލިސްޓުގައިވާެއައި.ޑީެކާޑުެނަންބަރުގައިެނޫންކަ ެ
(ެ )6.5ވޯޓުލުމުގެ ެޝަރުޠު ެހަމަވާ ެމީހުންގެ ެލިސްޓްގައި ެގޭގެ ެވެރިފަރާތަށް ެނޭނގި ެއެެ
ގޭގޭގެ ެނަމުގައި ެރަޖިސްޓަރީ ެކޮށްފައިވާ ެމީހުންގެ ެލިސްޓުކަމަށް ެޖުމްހޫރީ ެޕާޓީން ެހުށަހެޅި ެލިސްޓުގައިވާެ
ބިފައިވާ ެމީހުންގެެ
ެ 1187މީހެއްގެ ެމަޢުލޫމާތު ެ"ރިޔާސީ ެއިންތިޚާބު ެެ 2013ގެ ެވޯޓުލުމުގެ ެޙައްޤު ެލި ެ
ގެެ
ލިސްޓު" ެއާއި ެޑީ.އެން.އާރު ެޑޭޓާބޭސްއާ ެއަޅާކިޔުމުން ެެ 1186މީހެއްގެ ެރިކޯޑު ެފެނިފައި ެވާކަމަށާއިެ ،މީ ެ
ތެރެއިން ެެ 44މީހަކު ެރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވަނީ ެއެ

މީހަކު ެރަށްވެހިވެފައިވާ ެރަށްނޫން ެއެހެންެ

ޓުލާފައިެވާއިރު ެއެ ެލިސްޓުގައިވާ ެމީހުންގެެތެރެއިންެ
ތަންތަނުގައިކަމަށްެބެލެވޭކަމަށާއިެ،މިެެ 44މީހުންެވޯ ެ
ެ 1115މީހަކު ެވޯޓުލާފައި ެވާކަމަށް ެރަޖިސްޓަރީއިން ެދައްކާކަމަށާއިެ ،ނަމަވެސް ެމި ެލިސްޓުން ެވޯޓުލީކަމަށްެ
ދައްކާ ެެ 1159މީހުން ެވޯޓުލުމަށް ެރަޖިސްޓަރީ ެކޮށްފައިވާ ެތަން ެފިޔަވައި ެއިތުރު ެފޮށްޓަކަށް ެވޯޓުލީކަންެ
ފާހަގަކޮށްފައިެނެތްކަމާއިެ ،
(ެ )6.6ރިޔާސީ ެއިންތިޚާބު ެެ 2013ގެ ެވޯޓުލުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިފައިވާ ެމީހުންގެެ
ތުވެފައިވާެ
ލިސްޓު"ގައިވާ ެފަރާތްތަކުގެ ެމަޢުލޫމާތު ެޑީ.އެން.އާރު ެޑޭޓާބޭސްގައި ެހިމެނިފައިވާ ެމަޢުލޫމާތާ ެތަފާ ެ
ޙާލަތްތަކުގައިެ،އެފަދަެމަޢުލޫމާތުެޑީ.އެން.އާރުެޑޭޓާބޭސްގައިެހިމެނިފައިވާ ެގޮތަށްެގަލަމަކުންެބަދަލުކޮށްެއެެ
ފަރާތްތަކަށްެވޯޓުލުމުގެެފުރުޞަތުެދީފައިެހުރިކަންެފާހަގަކޮށްފައިވާކަމަށާއިެ ،ނަމަވެސްެމިގޮތަށްެފުރުޞަތުެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
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ދިނުމުގެެސަބަބުންެއެކަކުެޑަބަލްެވޯޓުެލާފައިވާކަންެރިޔާސީެއިންތިޚާބުެެ7(ެ2013ސެޕްޓެންބަރުެެ)2013
ގެެވޯޓުލީެމީހުންގެެލިސްޓުންެފާހަގަެކޮށްފައިެނުވާކަމާއިެ ،
(ެ ެ )6.7ބައެއް ެފަރާތްތަކުގެ ެނަންތައް ެގަލަމުން ެ"ރިޔާސީ ެއިންތިޚާބު ެެެެެެެެ2013
(ެ 7ސެޕްޓެންބަރު ެެ )2013ގެ ެވޯޓު ެލީ ެމީހުންގެ ެލިސްޓު" ެއަށް ެއިތުރުކޮށްެ ،ވޯޓުލުމުގެ ެފުރުޞަތު ެެ07
މީހަކަށް ެދީފައިވާ ެކަމަށް ެލިސްޓުތަކުން ެފާހަގަވެފައިވާކަމަށާއިެ ،ނަމަވެސް ެމިގޮތަށް ެފުރުޞަތު ެދިނުމުގެެ

ސަބަބުން ެއެ ެެ 7މީހުންގެ ެވޯޓު ެތަކުރާރު ެވެފައިވާކަން ެރިޔާސީ ެއިންތިޚާބު ެެެެެެެެެެެެ2013
(ެ7ސެޕްޓެންބަރުެެ)2013ގެެވޯޓުލީެމީހުންގެެލިސްޓުންެފާހަގަެކޮށްފައިެނުވާކަމާއިެ ،
އިސްވެ ެބަޔާން ެމިކުރެވުނު ެމަޢުލޫމާތުތަކަށް ެބަލާއިރު ެ"ރިޔާސީ ެއިންތިޚާބު ެެ 2013ގެެ
ފުރަތަމަ ެބުރުގެ ެޖުމްލަ ެނަތީޖާއަށް ެއަސަރުކުރާކަމަށް ެބެލެވޭ ެވޯޓުގެ ެޖުމްލަ ެޢަދަދަކީ ެެ 473ވޯޓުކަމާއިެ
މިމަޢުލޫމާތުގެ ެއިތުރުން ެމޯލްޑިވްސް ެޕޮލިސް ެސަރވިސްގެ ެފޮރިންސިކް ެސަރވިސަސް ެއިންެ
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ެރިޕޯޓުގައި ެފާހަގަކޮށްފައިވާ ެމައިގަނޑު ެކަންތައްތަކަކީ ެވޯޓުލުމުގެ ެޙައްޤުލިބިފައިވާެ
މީހުންގެ

ެލިސްޓުތަކާއި

ެވޯޓުލީމީހުން

ެފާހަގަކޮށްފައިވާ

ެލިސްޓުތަކުގައި

ެހުރި

ެއުނިއިތުރުގެެ

މަޢުލޫމާތުތަކެއްކަމާއި ެއެކަންކަމަކީ ެއިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ެޤާނޫނުތަކުގައި ެވާގޮތުގެ ެމަތިން ެއިލެކްޝަންސްެ
ކޮމިޝަނުގެ ެބެލުމުގެ ެދަށުން ެބާއްވާ ެއިންތިޚާބުތަކާއިެ ،ރައްޔިތުންގެ ެޚިޔާލު ެހޯދުމުގެ ެޢާންމު ެވޯޓުތަކުގައިެ
ނަގާ ެސިއްރު ެވޯޓުތަކަކީ ެޤާނޫނުއަސާސީއާ ެޤާނޫނުތަކާ ެއެއްގޮތަށް ެނެގޭ ެވޯޓެއްކަމުގައި ެކަށަވަރުކޮށްެ،
އިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުގެ ެބެލުމުގެ ެދަށުން ެބާއްވާ ެއިންތިޚާބުތަކުގެ ެމައްޗަށް ެރައްޔިތުންގެ ެއިތުބާރާއިެ
ޔަޤީންކަން ެދެމެހެއްޓުމުގެ ެގޮތުން ެތަކުރާރު ެނުވާނެގޮތެއްގެމަތިން ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުންެ
އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭެކަންތައްތަކެއްކަންެފާހަގަކުރެވޭެކަމެއެވެެ .
(ެ )7ހަތްވަނަ ެކަމަކީެ ،ހެކިންގެ ެގޮތުގައި ެޙާޟިރު ެކޮށްދިނުމަށް ެއެދި ެހެކި ެދޭ ެމީހާއަކީެ
ކާކުކަން ެނޭނގޭގޮތަށް ެހެކިބަސްނަގައި ެދިނުމަށް ެދަޢުވާކުރި ެފަރާތުންނާއި ެހެކިބަސް ެދިން ެބައެއް ެމީހުންެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ންގެެ
އެދިފައިވުމުން ެއެކަމަށް ެރިޢާޔަތްކޮށް ެެ 14މީހެއްގެ ެހެކިބަސް ެނެގިފައިވާކަމާއި ެއޭގެތެރެއިން ެގިނަމީހު ެ
ބަޔާނާ ެގުޅިގެން ެއިތުރަށް ެސާފުކުރަންޖެހޭ ެކަންތައްތަކެއް ެހުރިކަން ެފާހަގަކުރެވޭކަމާއި ެއެކަންކަންެ
ސާފުކުރުމުގެ ެގޮތުން ެއެފަރާތްކާ ެކުރިމަތި ެކުރެވޭ ެސުވާލުގެ ެސަބަބުން ެއެއީކޮންބައެއްކަން ެނޭނގޭގޮތަށްެ
ސިއްރުކުރި ެކުރިކުރުމުގެ ެމަޤުޞަދު ެގެއްލިގެން ެހިނގައިދާނެތީވެެ ،އެކަންކަން ެސާފުކުރެވިފައި ެނުވާތީެ
އެފަރާތްތަކުގެެހެކިބަހަށާއިެ،ބަންޑާރަެނައިބުގެެއޮފީހުންެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހަށްެސިއްރުެލިޔުމެއްެގޮތުގައިެ
ހުށަހެޅި ެމޯލްޑިވްސް ެޕޮލިސް ެސަރވިސްގެ ެސިއްރު ެރިޕޯޓާ ެމެދު ެދަޢުވާ ެލިބޭފާރާތަށް ެއެއްޗެއް ެބުނުމުގެެ
ފުރަޞަތުެނުލިބޭގޮތަށްެސިއްރުކުރެވިފައިެވާތީެއެރިޕޯޓަށްވެސްެރިޢާޔަތްކުރެވިފައިެނުވާނެކަމެވެެ.

ެ ެ

ެ ެ
ވީމާެ ،އިސްވެ ެބަޔާންކުރެވިފައިވާ ެފަދައިން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެެ
މުެ
ެ 172ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެގައިެކޮންމެެއިންތިޚާބަކާެނުވަތަެރައްޔިތުންގެެޚިޔާލުެހޯދުމުގެެކޮންމެެޢާން ެ
ވޯޓަކާ ެގުޅޭގޮތުން ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުގެ ެނިންމުމަކާމެދުެ ،ނުވަތަ ެއިންތިޚާބެއްގެ ެނަތީޖާއަކާމެދުެ،
ގާފައިވާކަމަށް ެއެފަރާތަކުން ެޤަބޫލުކުރާެ
ނުވަތަ ެއިންތިޚާބާބެހޭ ެކަމެއްގައި ެޤާނޫނާއި ެޤަވާޢިދާ ެޚިލާފަށް ެހިނ ެ
ދުެ ،ގޮތެއް ެނިންމައިދިނުމަށް ެއެދި ެއެފަރާތަކުންެ
ކަމަކާމެދުެ ،ޝަކުވާއެއް ެއޮތްނަމަ ެއެޝަކުވާ ެއަކާމެ ެ
އިވާފަދަެ
ހައިކޯޓަށް ެހުށަހެޅިދާނެކަމަށް ެއޮންނަ ެއޮތުމަށާއިެ ،މި ެމާއްދަގެ ެ(ހ) ެގައި ެބަޔާންކޮށްފަ ެ
ޝަކުވާތަކާމެދު ެޢަމަލުކުރާނެގޮތް ެއިންތިޚާބާބެހޭ ެޤާނޫނުގައި ެކަނޑައަޅައިފައި ެއޮންނަންވާނެކަމަށްެ
ގެމަތިން ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުންެ
ދާގެ ެ(ށ) ެގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެގޮތު ެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 172ވަނަ ެމާއް ެ
މު ެޤާނޫނު)ެގެެެ 65ވަނަެ(ހ)ެގައިެ
ފާސްކޮށްފައިވާެޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ 11/2008އިންތިޚާބުތަކާބެހޭެޢާން ެ
އެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 64ވަނަ ެމާއްދާއާ ެޙަވާލާދީެ ،އިންތިޚާބެއްގެ ެރަސްމީ ެނަތީޖާ ެބާޠިލްކުރެވިދާނެ ެގޮތްެ
ބާޔާންކޮށްފައި ެވަނީ ެވޯޓުލާ ެސަރަޙައްދެއްގެ ެއިންތިޚާބުގެ ެނަތީޖާއަށް ެއެކަށީގެންނުވާ ެއަސަރެއްެ
ފޯރާފައިވާކަމަށް ެޝަރީޢަތަށް ެސާބިތުވެެ ،އަދި ެއެކަމުގެ ެސަބަބުން ެއިންތިޚާބުގެ ެނަތީޖާއަށް ެބަދަލުެ
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އަތުވެދާނެކަމަށް ެޝަރީޢަތުން ެކަނޑައަޅައިފިނަމަެ ،އެ ެސަރަޙައްދެއްގެ ެއިންތިޚާބު ެބާޠިލުކޮށްެ ،އަލުންެ
އިންތިޚާބު ެބާއްވަން ެވާނެކަމަށް ެއޮންނަ ެއޮތުމަށްވެސް ެރިޢާޔަތްކޮށްެ ،އިންތިޚާބެއްގެ ެރަސްމީ ެނަތީޖާެ
ބާޠިލުކުރެވޭނީ ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 11/2008އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ެޢާންމު ެޤާނޫނު) ެެ 65ވަނަ ެމާއްދާގައިެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާެެ 3ކަމަކުންކުރެެކަމެއްގެެސަބަބުންެއެކަމެއްގެެއަސަރެއްެފޯރާފައިވާެސަރަޙައްދެއްެނުވަތަެ
ވޯޓު ެފޮށްޓެއްެނަވަތަެވޯޓުެފޮށިތަކެއްގެެނަތީޖާެއެކަނިކަންެއެނގެންެއޮންނާތީެ 7ެ،ސެޕްޓެމްބަރެެ2013
ންތިޚާބު ެެ "2013ގެ ެފުރަތަމަ ެބުރުގައި ެވޯޓުލީކަމަށް ެއިލެކްޝަންސްެ
ވަނަ ެދުވަހު ެބޭއްވުނު ެ"ރިޔާސީ ެއި ެ
ކޮމިޝަނުންެހާމަކޮށްފައިވާެ(ެ 211890ދެލައްކަެއެގާރަހާސްެއަށްސަތޭެނުވަދިހަ)ެމީހުންގެެވޯޓުެއެކުގައިެ
ބާޠިލުކުރެވިދާނެެތަނެއްެޤާނޫނީެގޮތުންެއޮތްކަމަށްެނުދެކެމެވެ.
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ޔު
ފަނޑިޔާރުެއަޙްމަދުެމުޢުތަޞިމްެޢަދުނާންގެެތަފާތުވިެރަޢު ެ
މިެމައްސަލައަކީެެ 7ސެޕްޓެންބަރުެެ 2013ވީެހޮނިހިރުެދުވަހުެދިވެހިރާއްޖޭގައިެބޭއްވުނުެ
ރިޔާސީެއިންތިޚާބުގެެފުރަތަމަެބުރުގައިެކަންކުރެވިފައިވަނީެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެ
ބުތަކާބެހޭ ެޤާނޫނުތަކާއިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
ކަމާބެހޭ ެމާއްދާތަކާއިެ ،އިންތިޚާ ެ
ެ 2013/SC-C/39ޤަޟިއްޔާގައި ެކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ެގޮތަށްކަމުގައިނުވާތީެ ،އެ ެއިންތިޚާބުގައިެ
ވޯޓުލާފައިވާ

ެމީހުންގެ

ެލިސްޓުތައް

ެހޯދުމަކީ

ެކޮންމެ

ެކެންޑިޑޭޓެއްގެވެސް

ެޙައްޤެއްކަމުގައިެ

މި ެއިންތިޚާބުގައި ެބޭނުންކުރެވުނު ެވޯޓުލުމުގެ ެޝަރުޠު ެފުރިހަމަވާ ެމީހުންގެެ
ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއިެ ެ ،
ލިސްޓަކީ ެކަމާބެހޭ ެޤާނޫނީ ެއޮނިގަނޑާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ2013/SC-C/39
ޤަޟިއްޔާގައިެބަޔާންެކުރެވިގެންވާެޙުކުމާެއެއްގޮތަށްެއެކުލެވިގެންވާެލިސްޓެއްނޫންެކަމަށާއިެ،މިހެންެވުމުގެެ
ސަބަބުންެމިއީެޞައްޙަެލިސްޓެއްނޫންކަމަށްެކަނޑައަޅައިެދިނުމަށާއި ެއަދިެމިެއިންތިޚާބަކީެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީންެދިވެހިރައްޔިތުންނަށްެލިބިދީފައިވާެއަސާސީެޙައްޤުތަކެއްެނިގުޅައިގަނެފައިވާެ
ކާބެހޭެ
އަދިެދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގައިެބުނެފައިވާެކަމާބެހޭެމާއްދާތަކާއިެ،އިންތިޚާބުތަ ެ
ޤާނޫނުތަކާ ެޚިލާފަށް ެބޭއްވިފައިވާ ެއިންތިޚާބަކަށްވާތީއާއި،

އިެ
ދައުލަތުގެ ެދުސްތޫރީ ެއޮނިގަނޑުގަ ެ

ބަޔާންކުރެވިގެންވާެގޮތަށްެހިނގާފައިވާެއިންތިޚާބެއްނޫންކަމަށްެވުމާއެކުެމިެއިންތިޚާބުެބާޠިލުކޮށްދިނުންެއެދިެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 113ވަނަ ެމާއްދާއާއިެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެެ22/2010
(ދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނު)ެގެެެ10ވަނަެމާއްދާގެެ(ށ) ެއާއިެ11ެެެ ،ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެގެެެ1
ވަނަެނަންބަރާއިެެ 3ވަނަެނަންބަރުގެެދަށުންެ ،ޖުމްހޫރީެޕާޓީންެ 15ެެ ،ސެޕްޓެންބަރުެެ 2013ވަނަެދުވަހުެ
ޅިެ
ދުސްތޫރީ ެމައްސަލަ ެހުށަހެޅުމުގެ ެހުއްދައަށް ެއެދޭ ެފޯމުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެހުށަހެ ެ
މައްސަލައެކެވެެ ެެ.
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މިެމައްސަލައިގެެދަޢުވާެރައްދުވާެފަރާތަކީެއިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަނެވެެ.ދިވެހިެދައުލަތުގެެ
ފަރާތުންނާއި ެދިވެހިރައްޔިތުންގެ ެޑިމޮކްރެޓިކް ެޕާޓީ ެ(އެމް.ޑީ.ޕީ) ެންނާއި ެއަދި ެޕްރޮގްރެސިވް ެޕާޓީ ެއޮފްެ
ގެެ
މޯލްޑިވްސް ެ(ޕީ.ޕީ.އެމް) ެއިން ެމި ެމައްސަލައަށް ެތަދައްޚުލްވިއެވެެ .ނަމަވެސްެ ،ދިވެހިރައްޔިތުން ެ
ޑިމޮކްރެޓިކްެޕާޓީންެވަނީެމިެމައްސަލައިންެވަކިވެފައެވެެ .
މި ެމައްސަލައިގައިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީއަށާއި ެޤާނޫނު ެނަންބަރުެ
(ެ 08/2008އިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަންގެ ެޤާނޫނު) ެއަށާއި ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެެެ11/2008
(އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ެޢާންމު ެޤާނޫނު) ެއަށާއި ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 12/2008ރިޔާސީ ެއިންތިޚާބުގެ ެޤާނޫނު)ެ
އަށާއިެ ،ޖުމްހޫރީެޕާޓީންެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހުގައިެދައްކާފައިވާެވާހަކަތަކަށާއިެ ،އިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަންގެެ
ފަރާތުން ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކަށާއިެ ،ތަދައްޚުލްވި ެފަރާތްތަކުން ެދައްކާފައިވާެ
ވާހަކަ ެތަކަށާއިެ ،ޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހަށް ެހުށަހެޅުނު ެލިޔުންތަކަށާއިެ ،ފަނޑިޔާރުން ެކުރެއްވި ެސުވާލުތަކަށްެ
ކުންެ
ނީެނަޒަރަ ެ
ށްެޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫ ެ
ލިބުނުެޖަވާބުތަކަށާއިެ،މިެމައްސަލަެހިނގާެދިޔަެގޮތުގެެއިޖުރާއާތުތަކަ ެ
ނާ ބެލިއިރުެއަންނަނިވިެކަންކަންެއަހުރެންެފާހަގަެކުރަމެވެެ .
ވިސް ެ
(ހ) ެފުރަތަމަެކަމަކީެ،މިެމައްސަލައާެގުޅިގެންެޖުމްހޫރީެޕާޓީންެމިެކޯޓުގައިެއެދިފައިވަނީެ
ތިންެކަމަކަށްެކަމެވެެ.އެއީެ :
ެ(ެ 2013ެ )1ވަނަ ެއަހަރުގެ ެސެޕްޓެންބަރު ެެ 7ވަނަ ެދުވަހު ެބޭއްވުނު ެރިޔާސިެ
އިންތިޚާބުގައި ެވޯޓުލީ ެމީހުންގެ ެލިސްޓުތަކަކީ ެކޮންމެ ެކެންޑިޑޭޓަކަށްމެ ެލިބުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިގެންވާެ
ލިސްޓުތަކެއްކަމުގައިެކަނޑައަޅައިދިނުންެ .
(ެ )2މިެއިންތިޚާބުގައިެބޭނުންކޮށްފައިވާެވޯޓުލުމުގެެޙައްޤުެލިބިގެންވާެމީހުންގެެލިސްޓަކީެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީއާއި ެކަމާބެހޭ ެޤާނޫނުތަކާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެެ
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ންބަރު ެެ 2013/SC-C/39ޤަޟިއްޔާގައި ެބުނެފައިވާ ެގޮތަށް ެއެކުލަވާލެވިފައިވާ ެލިސްޓެއް ެނޫންކަމުންެ،
ނަ ެ
އެއީެޞައްޙަެލިސްޓެއްނޫންކަމަށްެކަނޑައަޅައިދިނުންެ .
ލުކަމަށްެ
(ެ 7ެ )3ސެޕްޓެންބަރު ެެ 2013ގައި ެބޭއްވުނު ެރިޔާސީ ެއިންތިޚާބު ެބާޠި ެ
ކަނޑައަޅައި ެދިނުމަށާއިެ ،މި ެދަޢުވާގައި ެޖުމްހޫރީ ެޕާޓީން ެފާހަގަ ެކޮށްފައިވާ ެކަންކަން ެރަނގަޅުކޮށްެ
ބާބެހޭ ެޤާނޫނުތަކާެއަދި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމްެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީއާއި ެއިންތިޚާ ެ
އ ެބަޔާން ެކޮށްފައިވާ ެއުޞޫލުތަކާ ެއެއްގޮތަށްނޫނީެ
ކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2013/SC-C/39ޤަޟިއްޔާގަ ި
ނުގެންދިއުމުގެެއަމުރެއްެއިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަންގެެމައްޗަށްެނެރުންެ .
އިންތިޚާބުެކުރިއަށްެ ެ
(ށ) ެދެވަނަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ެބޭއްވޭ ެކޮންމެ ެއިންތިޚާބަކާ ެނުވަތަ ެރައްޔިތުންގެެ
ކާމެދު ެނުވަތަެ
ޚިޔާލު ެހޯދުމުގެ ެކޮންމެ ެޢާއްމު ެވޯޓަކާ ެގުޅޭގޮތުން ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުގެ ެނިންމުމަ ެ
ބާބެހޭ ެކަމެއްގައި ެޤާނޫނާއި ެޤަވާޢިދާ ެޚިލާފަށް ެކަމެއްެ
އިންތިޚާބެއްގެ ެނަތީޖާއަކާމެދު ެނުވަތަ ެއިންތިޚާ ެ
ދު ެގޮތެއްެ
އެފަރާތަކުން ެޤަބޫލުކުރާ ެކަމަކާމެދު ެޝަކުވާއެއް ެއޮތްނަމަ ެއެ ެޝަކުވާއަކާމެ ެ
ހިންގާފައިވާކަމަށް ެ ެ
އެފަރާތަކުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓަށް ެހުށަހެޅިދާނެކަމަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ނިންމައިދިނުން ެއެދި ެ ެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 172ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައި ެއޮންނަ ެއޮތުމަށާއި ެޤާނޫނު ެނަންބަރުެ
(ެ11/2008އިންތިޚާބުތަކާބެހޭެޢާންމުެޤާނޫނު)ެގެެެ10ވަނަެމާއްދާއާއިެެ64ވަނަެމާއްދާެއަދިެެ65ވަނަެ
މާއްދާއަށް ެރިއާޔަތްކުރާއިރުެ ،ޖުމްހޫރީ ެޕާޓީން ެހުށަހެޅި ެމައްސަލައަކީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެެ
އިޚްތިޞާޞްއޮތްެއެެކޯޓަށްެހުށަހަޅަންެޖެހޭެމައްސަލައެއްކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމާއިެ ،އެެކޯޓުންެމިފަދަެ
މައްސަލަތައް ެބަލައި ެނިންމަންޖެހޭ ެގޮތުގެ ެއިޖުރާއަތުތައް ެއެ ެޤާނޫނުގައި ެކަނޑައަޅާފައިވާކަމާއިެ ،ޖުމްހޫރީެ
ޕާޓީން ެއެފަދަ ެމައްސަލައެއް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓަށް ެހުށަހެޅިކަމާއިެ ،އެ ެމައްސަލައިގައި ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ހައިކޯޓުންެފައިޞަލާެކުރަނިވިެޙުކުމެއްެކުރައްވާފައިވާެކަމެވެެ .
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(ނ) ެތިންވަނަެކަމަކީެ،މިެއިންތިޚާބުގައިެބޭނުންކޮށްފައިވާެވޯޓުލުމުގެެޙައްޤުެލިބިގެންވާެ
މީހުންގެ ެލިސްޓަކީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީއާއި ެކަމާބެހޭ ެޤާނޫނުތަކާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2013/SC-C/39ޤަޟިއްޔާގައި ެބުނެފައިވާ ެގޮތަށް ެއެކުލަވާލެވިފައިވާެ
ލިސްޓެއް ެނޫންކަމަށް ެޖުމްހޫރީ ެޕާޓީން ެބުނާބުނުމަށް ެބަލާއިރުެ ،ރިޔާސީ ެއިންތިޚާބު ެެ 2013ގައި ެވޯޓުެ
ދިނުމުގެ

ެޙައްޤު

ެލިބިގެންވާ

ެމީހުންގެ

ެލިސްޓުވަނީ

ެޤާނޫނު

ެނަންބަރު

ެެެެެެެެ11/2008

ށްެެެެެެ
(އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ެޢާންމު ެޤާނޫނު) ެބުނާ ެގޮތުގެމަތިން ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުން ެތައްޔާރުކޮ ެ
ެ 30މެއި ެެ 2013ވީ ެބުރާސްފަތި ެދުވަހު ެސަރުކާރުގެ ެގެޒެޓުގައި ެޝާއިޢުކޮށްފައިކަމާއި ެއަދިެެެެެެެ
ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 11/2008އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ެޢާންމު ެޤާނޫނު) ެގައިވާ ެގޮތުގެމަތިން ެއެ ެލިސްޓަށްެ
ގެންނަންޖެހޭެއިޞްލާޙުެގެނެވިެރިޔާސީެއިންތިޚާބުެެ2013ގައިެވޯޓުެދިނުމުގެެޙައްޤުެލިބިގެންވާެމީހުންގެެ
ލިސްޓު ެ 21ޖުލައި ެެ 2013ގައިެ ،ދެވަނަ ެފަހަރަށް ެސަރުކާރުގެ ެގެޒެޓްގައި ެޝާއިޢު ެކުރިކަމާއި ެވޯޓުެ
ދިނުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިފައިވާ ެމީހުންގެ ެރަޖިސްޓަރީ ެތައްޔާރުކުރުމާއި ެބެލެހެއްޓުމާއި ެވޯޓު ެދިނުމުގެ ެޙައްޤުެ
ލިބިފައިވާ ެމީހުންގެ ެރަޖިސްޓަރީ ެޢާއްމުކުރުމާއި ެރަޖިސްޓަރީގައިވާ ެމަޢުލޫމާތާމެދު ެޝަކުވާ ެއުފުލުމާއިެ،
ރަޖިސްޓަރީއަށް ެބަދަލު ެގެނައުމާއި ެވޯޓު ެދިނުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިފައިވާ ެމީހުންގެ ެރަޖިސްޓަރީ ެޢާއްމުކޮށްެ
ދޫކުރުމާއި ެއެ ެރަޖިސްޓަރީގައިވާ ެމަޢުލޫމާތު ެބޭނުންކުރުމާއި ެއެހެން ެތަނެއްގައި ެދިރިއުޅޭ ެމީހުން ެވޯޓުެ
ދިނުމަށްޓަކައި ެއެމީހަކު ެދިރުއުޅޭ ެތަނެއް ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނަށް ެއެންގުމުގެ ެއިޖުރާއާތުތަކަކީ ެވަރަށްެ
ސާފުކޮށް ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 11/2008އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ެޢާންމު ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 8ވަނަ ެމާއްދާއިންެ
ފެށިގެންެެ12ވަނަެމާއްދާގެެނިޔަލަށް ސާފުބަހުންެބުނެދީފައިވާެއިޖުރާއާތުތަކެއްކަމާއިެމިެކޯޓުގެެޝަރީޢަތުގެެ

ންނާއި ެހުށަހެޅި ެލިޔެކިޔުންތަކުންެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެެެެެެެެެެެެ11/2008
މަޖިލީހުގައި ެދެއްކި ެވާހަކަތަކު ެ
(އިންތިޚާބުތަކާބެހޭެޢާންމުެޤާނޫނު)ެގެެެ8ވަނަެމާއްދާއިންެފެށިގެންެެ12ވަނަެމާއްދާގެެނިޔަލަށްެބަލާއިރުެ،

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :
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ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 11/2008އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ެޢާންމު ެޤާނޫނު) ެގައި ެބުނެފައިވާ ެއިޖުރާއާތުތަކަށްެ
ނުންެޢަމަލުެކޮށްފައިވާކަންެއެނގޭކަމެވެެ .
އިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަ ެ
(ރ) ެހަތަރުވަނަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ2013/SC-C/39
ޤަޟިއްޔާއަކީ ެެ 22އޮގަސްޓް ެެ 2013ދުވަހު ެމި ެކޯޓަށް ެހުށަހެޅުނު ެޤަޟިއްޔާއެއްކަމާއިެ ،އެ ެޤަޟިއްޔާގެެ
ޙުކުމްކުރީ ެެ 02ސެޕްޓެންބަރު ެެ 2013ގައި ެކަމާއިެ ،އެ ެޙުކުމަކީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެެ
އަޣުލަބިއްޔަތުންެކުރެއްވިެޙުކުމެއްކަމާއިެ ،އެެޙުކުމްެކުރައްވާފައިވަނީެެ 7ސެޕްޓެންބަރުެެ 2013ގައިެއޮތްެ
ރިޔާސީ ެއިންތިޚާބުގެ ެެ 5ދުވަސް ެކުރިންކަމާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރުެެެެެ
ެ2013/SC-C/39ޤަޟިއްޔާގެެޙުކުމްެއައިއިރުެެ7ސެޕްޓެންބަރުެެ2013ގައިެބޭއްވިެރިޔާސީެއިންތިޚާބުެ
ވަނީެކުޑަތަންވެފައިކަމެވެެ .
(ބ) ެފަސްވަނަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ2013/SC-C/39
ނެފައިވަނީެ :
ޤަޟިއްޔާއަށްެބަލާއިރުެ،އެެޤަޟިއްޔާގައިެފާހަގަެކުރެވުނުެެ7ވަނަެނުކުތާގައިެބު ެ
ެ"...ވާދަވެރި ެރިޔާސީ ެއިންތިޚާބެއްގެ ެނަތީޖާއާ ެމެދު ެދެބަސްވެރިވެ ެދިވެހި ެޤައުމުެ
ފިތުނަވެރިކަމަކާ ެކުރިމަތިލާންޖެހިދާނެފަދަ ެޙާލަތަކަށް ެވެއްޓިގެން ެދިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި އިންތިޚާބު ެބޭއްވޭެ
މާޙައުލަކީ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 170ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބުނެފައިވާ ެފަދަ ެމާޙައުލެއްކަން ެކަށަވަރުކުރުމާއިެ،
ކޮންމެ ެދާއިރާއަކަށް ެވޯޓު ެލާންދާ ެއެ ެދާއިރާގެ ެމީހުންގެ ެތެރެއިން ެއެމީހެއްގެ ެނަން ެއެ ެދާއިރާގައިވާެ
ލިސްޓްގައިެނެތިގެންެވަގުތީގޮތުންެވޯޓުލުމުގެެޙައްޤަށްެހުރަސްެއެޅިފައިވާެއެންމެންނަށްެއެެދާއިރާއެއްގައިެ
ވޯޓުލައި ެނިމުމުން ެއެ ެފަރާތްތަކަށް ެވޯޓުލުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިގެންދާނެކަން ެކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ެއެފަދަެ
ފަރާތްތަކުގެ ެނަންތައް ެނޯޓުކޮށް ެބެލެހެއްޓޭނެ ެއިންތިޒާމުތަކެއް ެހަމަޖެހިފައި ެހުރުމާއިެ ،ވޯޓުލުމަށްޓަކައިެ
ވޯޓުލާެދާއިރާއަށްެވަންނަެކޮންމެެމީހަކީެމީލާދީގޮތުންެެ 18އަހަރުެފުރިފައިވާެމީހެއްކަންެކަށަވަރުކުރުމާއިެ،
އެ ެމީހަކު ެރަށްވެހިވެފައިވާެރަށުގެ ެދާއިރާއަށްެވޯޓުލާންދާެޢުމުރުން ެެ 18އަހަރު ެފުރިފައިވާ ެކޮންމެެދިވެހިެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ނެ ެއިންތިޒާމުެ
ރައްޔިތަކު ެއެހެންތަނެއްގައިެވޯޓުލާންެރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިެނުވާނަމަެ ،އެެދާއިރާއަށްެވޯޓުލެވޭ ެ
ހަމަޖެއްސުމާއިެ ،މާލެ ެމުނިސިޕަލްޓީގެ ެދަފްތަރުގައި ެރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ެފަރާތްތަކަކީެ ،މާލޭގެެ
ށް ެޤާނޫނީގޮތުން ެބެލެވޭތީ ެއެ ެފަރާތްތަކުގެ ެތެރެއިން ެކޮންމެ ެމީހަކަށްވެސް އެހެންތަނެއްގައިެ
ރަށްވެހިންކަމަ ެ
މުެ
ވޯޓުލާން ެރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި ެނުވާނަމަެ ،އެ ެމީހަކު ެވޯޓުލާންޖެހޭ ެމާލޭގެ ެދާއިރާގައި ެވޯޓުލެވޭނެ ެއިންތިޒާ ެ
ހަމަޖެއްސުމާއިެ ،މުޅިެރާއްޖޭގައިވެސްެވޯޓުލެވެނީެއިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަނުންެދޫކޮށްފައިވާެއެންމެެފަހުގެެ
ލިސްޓަށްކަމާއިެ ،އެ ެލިސްޓަކީ ެކެންޑިޑޭޓުންގެ ެމަންދޫބުންނާ ެޙަވާލުކޮށްފައިވާ ެލިސްޓުކަމާއިެ ،އިތުރުެ
އެއްވެސްެއެހެންެލިސްޓެއްގެެމައްޗަށްެޢަމަލުނުކުރާކަންެކަށަވަރުކުރުންފަދަެޤާނޫނީެއިޖުރާއާތުގެެޒަރީޢާއިންެ
އިންތިޚާބުގެ ެއިންޓެގްރިޓީ ެކަށަވަރުކޮށްދިނުމަކީ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 170ވަނަ ެމާއްދާގެ ެދަށުންެ
އިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުން ެއަދާކުރަންޖެހޭ ެއީޖާބީ ެ(ެ )Positiveމަސްއޫލިއްޔަތެއްކަން ެއެނގެންެ
އޮންނަކަމެވެެ ".މިހެންކަމާއިެ ،މި ެމައްސަލައިގައި ެމި ެކޯޓުގެ ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެދެކެވުނު ެވާހަކަެ
ތަކަށާއި ެހުށަހެޅުނު ެލިޔެކިޔުންތަކަށް ެބަލާއިރުެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރުެެެެ
ތުެ
ެ 2013/SC-C/39ޤަޟިއްޔާއިން ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަންގެ ެމައްޗަށް ެކަނޑައެޅި ެމަސްއޫލިއްޔަ ެ
އިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަނުންެއަދާކޮށްފައިވާެކަންެއެނގޭކަމެވެެ .
ކީގެެތެރޭގައިެއަހުރެންެބަލައިނުގަންނަެ
(ޅ)ެހަވަނަެކަމަކީެ،މިެމައްސަލައިގައިެހުށަހެޅިެހެ ެ
ނޭ ެފަރާތްތަކަށް ެޖަވާބުދާރީ ެނުވެވޭ ެސިއްރު ެރިޕޯޓެއްެ
ހެކި ެހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި ެމައްސަލައިގެ ެތެރޭގައި ެހިމެ ެ
ހުށަހަޅާފައިވާކަމެވެ(ެ .ނޯޓުެ :މި ެނުކުތާ ެތަފްޞީލު ެކުރެވިފައި ެނުވަނީ ެމި ެމައްސަލައިގައި ެހުށަހެޅި ެބައެއްެ
ހެކިެހުށަހަޅާފައިވަނީެސިއްރުެކުރެވިގެންެކަމަށްވާތީއެވެެ ).
(ކ) ެހަތްވަނަ ެކަމަކީެ 7ެ ،ސެޕްޓެންބަރު ެެ 2013ގައި ެބޭއްވި ެރިޔާސީ ެއިންތިޚާބުގެެ
ފުރަތަމަެބުރުެބާޠިލުެކުރަންޖެހޭފަދަެހެއްކެއްެމިެދަޢުވާެހުށަހެޅިެފަރާތަށްެދެއްކިފައިެނުވާކަމާއިެވޯޓަރސްެ
ޝަންސްެ
ލިސްޓުގައި ެމައްސަލަ ެހުރިކަމަށް ެބުނެ ެޖުމްހޫރީ ެޕާޓީން ެހުށަހެޅި ެލިސްޓުތަކަށާއި ެއިލެކް ެ
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އ ެކަމުގައިވާ ެބެލޮޓްެ
ޓުލީ ެދުވަހު ެބޭނުންކުރެވިފައިވާ ެކޮމްޕިއުޓަރ ެސޮޕްޓްވެއަރއެ ް
ކޮމިޝަންގައި ެވޯ ެ
ޕްރޮގްރެސްެރިޕޯޓިންގެސިސްޓަމްެގެެއެކްސެސްެލޮގަށާއިެއިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަނުންެޖުމްހޫރީެޕާޓީއަށްެ
ރީގެެ
އްޤު ެލިބިފައިވާ ެމީހުންގެ ެރަޖިސްޓަ ެ
ދޫކޮށްފައިވާ ެރިޔާސީ ެއިންތިޚާބު ެެ 2013ގެ ެވޯޓު ެދިނުމުގެ ެޙަ ެ
ކޮޕީއަށާއި ެދިވެހިސަރުކާރުގެ ެގެޒެޓްގައި ެޝާޢިއުކުރެވިފައިވާ ެރިޔާސީ ެއިންތިޚާބު ެެ 2013ގެ ެވޯޓު ެލުމުގެެ
ޓް ެއޮފް ެނޭޝަނަލް ެރެޖިސްޓްރޭޝަނުން ެހޯދައިފައިވާެ
ޙައްޤު ެލިބިފައިވާ ެމީހުންގެ ެލިސްޓަށާއި ެޑިޕާރޓްމަން ެ
ދިވެހި ެރައްޔިތުންގެ ެފަރުދީ ެމަޢުލޫމާތު ެ(ޑީ.އެން.އާރު ެޑޭޓާބޭސް) ެއަށް ެބަލާ ެތައްޔާރުކުރި ެރިޕޯޓަށްެ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއިންތިޚާބުތަކާބޭހޭ ެޤާނޫނުތަކަށާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރުެެެެ
ެ 2013/SC-C/39ޤަޟިއްޔާގެ ެތަރަހައިގެ ެތެރެއިން ެބަލާއިރުެ 7ެ ،ސެޕްޓެންބަރު ެެ 2013ގައި ެބޭއްވުނުެ
ކޭކަމެވެެ .
ރިޔާސީެއިންތިޚާބުެގެެފުރަތަމަެބުރުެބާޠިލްެކުރަންޖެހޭެފަދަެފަރަގެއްެހުރިކަމަށްެއަހުރެންެނުދެ ެ
(އ) ެއަށްވަނަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 111ވަނަެ
މާއްދާގައި ެބުނާ ެގޮތުގެމަތިންެބާއްވަންޖެހޭެރިޔާސީ ެއިންތިޚާބުގެ ެދެވަނަ ެބުރު ެއެ ެމާއްދާގައި ެބުނާ ެގޮތުގެެ
ބުގެެ
އިެ ،އެެމާއްދާގައިެބުނާެއެކާވީސްެދުވަހުގެެމުއްދަތަށްވުރެެރިޔާސީެއިންތިޚާ ެ
މަތީންެބާއްވަންޖެހޭނެެކަމާ ެ
ދެވަނަ ެބުރު ެފަސް ެނުކުރެވޭނެކަމާއި ެއަދި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ2009/SC-C/02
ޤަޟިއްޔާގައިވެސް ެ"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގައި ެކަނޑައެޅިގެން ެވަކި ެތާރީޚުތަކެއްގެެ
ކުރިން ެނިންމަންޖެހޭނެކަމަށް ެބުނެފައިވާ ެކަންތައްތައް ެޤާނޫނުއަސާސީގައި ެބުނެފައިވާ ެގޮތަށްެ
ނިންމުމަށްޓަކައި ެކުރަންޖެހޭ ެކަންތައްތައް ެކުރުމަކީ ެދައުލަތުގެ ެއެންމެހައި ެމުއައްސަސާތަކުގެ ެމައްޗަށްެ
ންވާ ެކަމަކަށްވާއިރުެ ،އެފަދަކަމެއް ެޤާނޫނުއަސާސީގައިވާގޮތަށް ެއަދިެ
މުވެގެ ެ
ޤާނޫނުއަސާސީން ެލާޒި ެ
ޤާނޫނުއަސާސީގައި ެބުނެފައިވާ ެތާރީޚުގައި ެނިންމުމަށް ެޤާނޫނީ ެނަޒަރަކުން ެބަލާއިރު ެއުޒުރު ެވެވިދާފަދަެ
އްެ
ހަމައެކަނި ެޙާލަތަކީެ ،އިންސާނީބާރު ެނުފޯރާފަދަ ެޤުދުރަތީ ެބޮޑެތި ެހާދިސާތަކާއިެ ،ހަނގުރާމަވެރި ެޙާލަތްތަ ެ
މެދުވެރިވެެ ،އެފަދަކަންކަމަށް ެއިޙްތިޔާރުގައިނުވާ ެސަބަބުތަކާހުރެެ ،ހުރަސްއެޅިގެން ެދިއުންކަމަށްެ"...
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ބުނާކަމާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2009/SC-C/02ޤަޟިއްޔާއަކީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެެ
ވުމެއްކަމާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެ ެ
ސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެއިއްތިފާޤުން ެނިންމަވާފައިވާ ެނިންމެ ެ
ޤާނޫނުއަސާސީ ެލާޒިމުކުރާކަމެއްެ ،ލާޒިމުކުރާގޮތަށް ،ލާޒިމުކުރާ ެމުއްދަތުގެ ެތެރޭގައި ެކުރުމަކީ ެދައުލަތުގެެ
ގެެމައްޗަށްެއޮތްެމަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމެވެ.
އެންމެހައިެމުއައްސަސާތަކު ެ
ދެންފަހެެ ،އިސްވެ ެފާހަގަކުރި ެކަންތައްތަކަށް ެބަލައި ެރިޢާޔަތް ެކުރާއިރުެ ،ޖުމްހޫރީ ެޕާޓީންެ
ށްެ
ކަ ެ
އެދިފައިވާ ެކަންތައްތަކުގެ ެމައްޗަށް ެޙުކުމެއް ެކުރަންޖެހޭފަދަ ެޟުރޫރަތެއް ެއޮތްކަމަކަށް ެއަހުރެންނަ ެ
ނުފެނެއެވެެ ެ.
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