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  ނަން: ފާއިތައާރު 0 

މިޤަވާއިދުގެ މަޤަޞަދަކީ އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބް ތައް ޑިމޮކްރެޓިކް ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކާއި، 
މިނިވަން، އިންޞާފުވެރި ހާމަކަންބޮޑު އަދި އިތުރުބާރު ކުރުވަނިވި ގޮތުގެ މަތިން ބާއްވާ 

 އިންތިޚާބްތަކެއްކަން ޔަޤީން ކުރުމަށްޓަކައި، އެކަމަށް ބޭނުންވާ އުޞޫލުތައް ޤާއިމު ކުރުމެވެ.
 

 މަޤްޞަދު: 3 

އިންތިޚާބުތައް ބާއްވައި، އެއިންތިޚާބްތަކާބެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ބަލަހައްޓައި ހިންގާނީ އެމްޑީޕީގެ 
 އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމެޓީންނެވެ.

 ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން: 2 

    

 ވޯޓް ދިނުމުގެ ޙައްޤު 
    

އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބްތަކުގައި ވޯޓްލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވަނީ ހަމައެކަނި އެމްޑީޕީގެ 
 މެންބަރުންނަށެވެ.

 

 ވޯޓް ދިނުމުގެ ޙައްޤު  4 

ފަހަރަކު ވޯޓް އިންތިޚާބެއްގައި އެއްފަހަރު ވޯޓްދީފައިވާ މެންބަރަކު ވޯޓްދިނުމުގެ އެބުރުގައި އިތުރު 
 ދީގެން ނުވާނެއެވެ.

 

އެއްފަހަރަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރު  5 
 ވޯޓް ނުދިނުން 

 ބް ތަކުގައި ނަގަންވާނީ ސިއްރު ވޯޓެވެ.އެމްޑީޕީގެ އިންތިޚާ
 

 ސިއްރު ވޯޓް ދިނުން  6 

އެމްޑީޕީގެ އިންތިޚާބުތަކުގައި ވޯޓް ދިނުމުގެ ހައްޤުލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ އެއް 
 މެންބަރޝިޕް ކޮމެޓީއާއި ގުޅިގެން އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމެޓީން ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

 
 ރީ" އެވެ.މިރަޖިސްޓަރީ އައްކިޔާނީ "ވޯޓް ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މެންބަރުންގެ ރަޖިސްޓަ

 

 )ހ(
 
 
 )ށ(

7  
 
   

ވޯޓްދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ 
 މެންބަރުންގެ ރެޖިސްޓްރީ 

ވޯޓްދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މެންބަރުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ވޯޓްދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ 
 މެންބަރުންގެ އަންނަނިވި މައުލޫމާތު ހިމަނާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

 ފުރިހަމަނަން  .0
 ޖިންސް .3
 ދާއިމީ އެޑްރެސް )އަތޮޅާއި ރަށާއި އެޑްރެސް އެނގޭނެގޮތަށް( .2
 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު  .4

 

    )ނ(

ދުވަސް )ވިހި ދުވަސް( ކުރިން ވޯޓްދިނުމުގެ ޙައްޤު  31އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމުގެ މަދުވެގެން 
ފުރިހަމަކޮށްފައި ވޯޓް ދިނުމުގެ ޙައްޤުލިބިފައިވާ ލިބިފައިވާ މެންބަރުންގެ އެންމެފަހުގެ މައޫލޫމާތު 

މެންބަރުންގެ ރަޖިސްޓާރީގައިވާ މެންބަރުންގެ ނަމާއި، ޖިންސް، އަދި ދާއިމީ އެޑްރެސް އެނގޭނެ 
 ގޮތަށް ޕާޓީގެ ވެބްސައިޓްގައި ޢާއްމު ކުރަންވާނެއެވެ.

 

ވޯޓްދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ  8 
މެންބަރުންގެ ރަޖިސްޓަރީ 

 ން ޢާއްމުކުރު

ވޯޓް ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މެންބަރުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ޢާއްމުކުރުމަށްފަހު އެރަޖިސްޓަރީގައި 
ހިމެނޭ ނުވަތަ ހިމެނިފައިނުވާ މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޕާޓީގެ މެންބަރުންނަށް ޝަކުވާ ހުށައެޅުމުގެ 

 ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ. 
 

 )ހ(
 
 
 

ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މައުލޫމާތާމެދު  9
ހުށައެޅުމާއި ރަޖިސްޓަރީ  ޝަކުވާ

 އަށް ބަދަލު ގެނައުން
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ހުށައެޅޭ ޝަކުވާތައް ބެލުމަށްފަހު ވޯޓް ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ އަދި މިގޮތުން ދެވޭ ފުރުޞަތުގައި 
މެންބަރުންގެ ރަޖިސްޓަރީ އަށް ގެންނަން ޖެހޭ އިޞްލާހެއް ވާނަމަ އެއިޞްލާޙް ގެނައުމަށްފަހު 

 އަލުން ޕާޓީގެ ވެބްސައިޓްގައި އާއްމު ކުރަންވާނެއެވެ.
 

 )ށ(

އިންތިޚާބެއްގައި ވޯޓްލުން އޮންނަ ދުވަހު ޕާޓީގެ މެންބަރަކު އެމެންބަރެއްގެ ދާއިމީ އެޑްރެސްކަމަށް 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަށުގައި އެމެންބަރަކު ނޫޅޭނެކަމުގައިވަނީނަމަ، އަދި އެއިންތިޚާބުގައި އެމެންބަރަކު 

ބޭނުންނަމަ، ވޯޓްލުން އޮންނަދުވަހު އެމެންބަރަކު ހުންނާނޭތަނެއް އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމެޓީން ވޯޓްދޭން 
ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ ޕާޓީގެ މައި ސެކްރެޓޭރިއަޓް އަށް އަންގަންވާނެއެވެ.  ކަ

އެހެން ތަނެއްގައި ދިރިއުޅޭ  01 
މެންބަރުން ވޯޓްލުމަށް 

 ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން 

    

 ުކރުންއިންތިޚާބު އިއުާލން 
    

އިންތިޚާބެއް ބާއްވާކަން އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމެޓީން ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ކުރެވޭ 
 އިޢުލާނެއްގައި އަންނަނިވި މަޢުލުމާތު ހިމެނެންވާނެއެވެ.

 ކޮން އިންތިޚާބެއްކަމާއި، އެއިންތިޚާބާބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތު  .0
 ދެވޭ މުއްދަތު އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް  .3
 އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ މީހުންގެފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުތުތައް .2
އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭމީހުން ހުށައަޅަންޖެހޭ މައުލޫމާތާއި ތަކެތީގެ ތަފްޞީލާއި  .4

 ހުށައަޅަންޖެހޭ ތަނާއި، ތާރީޚާއި ވަޤުތު
 ވޯޓް ނެގުން ބާއްވާ ތާރީޚާއި ގަޑި  .5

 

އިންތިޚާބު ބާއްވާކަން އިއުލާން  00 )ހ(
 ކުރުން 

)ފަހެއް(  5އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން 
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ 

 ޕާޓީގެ ވެބްސައިޓްގައި އިއުލާން ކުރަންވާނެއެވެ.ނަމާއި ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލިކަން  03 
 އިއުލާންކުރުން 

    

 ކެންޑިޑޭޓުން 
    

އިންތިޚާބަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފުރިހަމަވާން ޖެހޭ ޝަރުތުތަކެއް ޤާނޫނު އަސާސީގައި ނުވަތަ 
ނޑައަޅާފައިވާނަމަ، އެއިންތިޚާބަކަށް  ކުރިމަތިލާ ކޮންމެ މެންބަރެއްގެ ކިބައިގައި ޤާނޫނެއްގައި ކަ

 އެޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާން ޖެހޭނެއެވެ.
 

ކުރިމަތިލާ މީހުންގައި  02 
 ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް 

މިޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމެޓީން އިންތިޚާބަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް އިއުލާން 
ކުރިމަތިލާން އެދޭ މެންބަރުން ޕާޓީގެ މައި ސެކްރެޓޭރިއަޓްއަށް ކުރުމުން، އެއިންތިޚާބަށް 

ނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުން ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.  ކަ
 

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި  04 
 ހުށައެޅުން

ަރިޖްސަޓީރ ، އެމްޑީޕީގެ އިންތިޚާބްތަކުގައި ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު ދޭނީ އެކަމަށް އެދި ފޯމްހުށައަޅާ

އޮންނަ އިންތިޚާބްތަކުގައި  ތަރުރީބުންނެވެ. އީމެއިލްގެ ޒަރީއާއިން ފޯމް ހުށައެޅުމުގެ ފުރުޞަތު  ުކެރވ  
އީމެއިލުން ލިބޭ ފޯމްތައް ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭނީ އެމްޑީޕީ ސެކްރެޓޭރިއަޓް އަށް ހާޒިރުވެ ފޯމް ހުށައަޅާ 

އީމެއިލުްނ ޖެހުމާއި ހަމައަށް ފަރާތްތަކުގެ ފޯމް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްފަހު ކޮންމެދުވަހެއްގެވެސް ގަޑި 
 ހުންނަ ފޯމްތަކުގެ ތަރުތީބުންނެވެ. ލިބިފައި

  

 ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު ދިނުން  05 

އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާއިރު އެއްމަޤާމަށް ވުރެ ގިނަ މަޤާމަށް ކުރިމައްޗެއް 
ރާތަކަށް ޕާޓީގެ އިތުރު އިންތިޚާބީ ނުލެވޭނެއެވެ. އަދި ޕާޓީގެ އިންތިޚާބީ މަޤާމެއް އަދާކުރާ ފަ

 މަޤާމަކަށް ކުރިމައްޗެއް ނުލެވޭނެއެވެ.

 )ހ(
 
 

އެއް މަޤާމަށްވުރެ ގިނަ މަޤާމަށް  06
 ކުރިމަތިނުލުން 
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ޕާޓީގެ އެތެރޭގެ މަޤާމަކަށް އިންތިޚާބުވެފައި ހުރި މެންބަރަކު ޤައުމުގެ އިންތިޚާބީ މަޤާމަކަށް 

 ކުރިމަތިލުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީ އަށް ކުރިމަތިލުން މިޤަވާއިދުން މަނަލެއް ނުކުރެއެވެ.
 

 
 )ށ(

މިޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިންތިޚާބަކަށް ކުރިމަތިލާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިންގެ ހުށައެޅުންތައް 
ޤަބޫލުކުރާ މެންބަރުންގެ ނަންތައް އިއުލާންކުރާއިރު ހުށައެޅުން ޤަބޫލު ނުކުރާ މެންބަރުންނަށް އެކަން 

 ސަބަބާއެކު އަންގަންވާނެއެވެ.  
 

 އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް  07 
އެދިހުށައެޅި،ހުށައެޅުމާއިމެދު 

 ނިންމި ގޮތް އެންގުން 

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ މެންބަރެއްގެ ހުށައެޅުން ޤަބޫލު ކުރުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ ޤަބޫލު ނުކުރާ ކަން 
އެންގުމުގެ ކުރިން އިންތިޚާބަށް އެދި ހުށައަޅަންޖެހޭ މައުލޫމާތާއި ތަކެތި ހަމައަށް ހުރިތޯ ޔަޤީން 

 ޖެހޭނެއެވެ.ކުރަން 
 

  08 )ހ(

އިންތިޚާބަށް އެދި ހުށައަޅާ ހުށައެޅުމެއް ޤަބޫލުނުކުރާ ކަމަށް ކަނޑައަޅަންވާނީ، އެއިންތިޚާބަށް 
ކުރިމަތިލުމަށް ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުތެއް ފުރިހަމަނުވުން ނުވަތަ ހުށައަޅަންޖެހޭ މައުލޫމާތެްއ 

އެއްޗެއް ޞައްޙަ ނޫންކަމަށް އިންތިޚާބާބެހޭ ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ ނުވަތަ އެތަކެތީގެ ތެރެއިން 
 ކޮމެޓީއަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ހާލަތެއްގައެވެ.

 
އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ މެންބަރަށް އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމެޓީން އެންގި ސަބަބާމެދު އެމެންބަރަކު 

އި އެކަން ޕާޓީގެ )ދޭއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގަ 3ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ، އެމެންބަރަކަށް އެކަން އަންގާތާ 
އިސްތިއުނާފް ފަނޑިޔާރުގެ މަޖިލިހަށް ހުށައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެމެންބަރަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ނޑިޔާރުގެ މަޖިލީހަށް ހުށައަޅާ ހުށައެޅުމެއް ގިނަވެގެން  )ދޭއް( ދުވަހުގެ  3މިގޮތުން އިސްތިއުނާފް ފަ
 ތެރޭގައި އެމަޖިލިހުން ނިންމަންވާނެއެވެ.

 

 )ށ(
 
 
 
 
 ()ނ

  

ކޮންމެ  ކުރިންއިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ މީހަކު ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް އިއުލާން ކުރުމުގެ
ވަޤުތަކުވެސް އެމެންބަރެއްގެ ނަން އެއިންތިޚާބަކުން އަނބުރާ ގެންދިޔުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެމެންބަރަކަށް 

 ލިބިގެންވެއެވެ.
 

 ނަން އަނބުރާ ގެންދިއުން  09 

ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އެމެންބަރުން އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ދާއިރާގެ އިންތިޚާބަކަށް 
މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ކެންޑިޑޭޓުންނަށް  މެންބަރުންގެ ތާއީދު ހޯދުމުގެ 

ތާއީދު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދުކުރާ މެންބަރުން މެދުވެރިކޮށްވެސް ބޭނުން 
 ކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ. 

 

ތާއީދު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް  31 
 ކުރުމުގެ ޙައްޤު 

ކެންޑިޑޭޓުން ތާއީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ ސުލޫކީ  އިންތިޚާބުތަކުގައި
ނޑު، ކެންޑިޑޭޓުންނާއި އެކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ އެންމެހާ  މިންގަ

 ފަރާތްތަކުންވެސް ދަމަހައްޓަންވާނެއެވެ.
 

ނޑު  30 )ހ(  ސުލޫކީ މިންގަ

ތާއީދު ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި، އެހެން ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އިންތިޚާބީ އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް 
ޙައްޤަކަށް އުނިކަން އަންނާނެ އެއްވެސް ކަމެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮށްގެންނުވާއެވެ. އަދި އެހެން 

 ކެންޑިޑޭޓަކާ ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ދޮގު މައުލޫމާތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
 

ކުގައި ތާއީދު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކުރަންވާނީ ޕާޓީގެ މަސްލަހަތު ނުގެއްލޭނެ ފަދަ އިންތިޚާބްތަ
 ގޮތަކަށެވެ.

 )ށ(
 
 
 
 )ނ(
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 ވޯޓްނެގުމަށް ތަްއޔާރުވުން
    

އިންތިޚާބުތަކުގައި ވޯޓްލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ވޯޓްނެގުމާބެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަން 
އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމެޓިން އައްޔަންކުރާ ބަޔެކެވެ. މިގޮތުން ތިބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ވޯޓްލާ ތިބެންވާނީ 

ކޮންމެ މަރުކަޒެއްގައި އެމަރުކަޒެއްގެ އެންމެހައި ކަންކަން ބަލަހައްޓާނެ އިސްފަރާތެއް އިންތިޚާބާބެހޭ 
ނޑައަޅަންވާނެއެވެ.  ކޮމެޓީން ކަ

 

ވޯޓްލާ މަރުކަޒްތަކުގައި ތިބޭ  33 )ހ(
 މީހުން

ނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ، ވޯޓްފޮށި  ވޯޓްނެގުމާބެހޭ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަން ތިބޭ މީހުންގެ މައިގަ
ބެލެހެއްޓުމާއި، ވޯޓް ނެގުމާއި ވޯޓް ގުނުމާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، ވޯޓުގެ ވަޤުތީ 

ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، ވޯޓްލާ ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރުމާއި، އަދި ވޯޓްލާން އަންނަމީހުންގެ 
ސަރަހައްދުގައި ވޯޓްލާން އަންނަމީހުންގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި، އޮބްޒާވަރުނާއި މޮނިޓަރުކުރާ 
ފަރާތް ތަކުގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، އަދި އެސަރަހައްދުގައި ޤަވާއިދާއި ޚިލާފްކަމެއް ހިނގާނަމަ 

 ވުމެވެ.އެކަމެއް މަނާކުރުމާއި ހުއްޓު 
 

   )ށ(

ވޯޓްލާ މަރުކަޒުތަކުގައި އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ވޯޓުނެގުމުގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަން ތިބޭ 
މީހުންނަށް އެމީހުންގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ވަރަށް އެމީހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާބެހޭ، 

 މެޓިން ދޭންވާނެއެވެ.މައުލޫމާތާއި، އިރުޝާދު އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮ
 

 މައުލޫމާތާއި އިރުޝާދު ދިނުން  32 

ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ  އިންތިޚާބްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ވޯޓްފޮށި ހުންނަންވާނީ އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމެޓީން ކަ
 މަތިން އެތެރެފެންނަ ގޮތަށެވެ.

 
އަންނަމީހުންނަށާއި ވޯޓްނެގުމުގެ ވޯޓްފޮށި ބަހައްޓާ ސަރަހައްދުގައި ވޯޓްފޮށި ބަހައްޓަންވާނީ ވޯޓްލާން 

ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަން ތިބޭ ބަޔަކަށްވެސް ފެންނަގޮތަށް، ފަސޭހައިން ވަދެނުމެވޭ ފަދަ ހާމަ 
 ތަނެއްގައެވެ.

 
ވޯޓިން ބޫތު ހުންނަންވާނީ ވޯޓްކަރުދާހުގައި ޖަހާ ފާހަގަ ވޯޓްދޭ މީހާ ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް 

 ކޮށްފައެވެ. މީހަކަށް ނުފެންނާނޭހެން ނިވާ
 

 )ހ(
 
 
 )ށ(
 
 
 
 )ނ(

 ވޯޓް ފޮށި  34

 އިންތިޚާބްތަކުގައި ވޯޓްދޭންވާނީ އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމެޓީން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވޯޓް ކަރުދާހުގައެވެ.
އެދާއިރާއެއްގައި ވޯޓްލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދާއި އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް  .0

 ޗާޕްކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.ވޯޓްކަރުދާސް 
 ވޯޓްކަރުދާހުގައި އެއީ ކޮން އިންތިޚާބެއްގެ ވޯޓްކަރުދާސްކަން އެގެން އޮންނަންވާނެއެވެ. .3

 

 ވޯޓް ކަރުދާސް  35 )ހ(

އިންތިޚާބެއްގައި އެއިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި، އިންތިޚާބުގެ 
 ހަރަކާތްތެރިވެވޭނީ އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމެޓީން ހުއްދަދޫކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.އޮބްޒާވަރުންގެ ގޮތުގައި 

 

 އިންތިޚާބު އޮބްޒާވްކުރުން  36 

ވޯޓްނަގާދުވަހު ވޯޓް ލުމުގެ ކަންތައްތައް ރިޕޯޓަރުންގެ ހައިސިއްޔަތުން މޮނިޓަރު ކުރުމަށްޓަކައި ވޯޓްލާ 
ހަރަކާތްތެރިވެވޭނީ އިންތިޚާބާބެހެ ކޮމެޓީން ހުއްދަދޭ ސަރަހައްދު ތަކުގައާއި، ވޯޓްގުނާ ތަންތަނުގައި 

 ރިޕޯޓަރުންނަށެވެ.
 

 މޮނިޓަރުކުރުން  37 

ވޯޓު ނެގުމާއި ވޯޓް ގުނުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށްދާއިރު ކެންޑިޑޭޓުންނާއި އެކެންޑިޑޭޓުންގެ ރަސްމީ 
 ކުރެވިދާނެއެވެ.އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓުން އިތުރުން، ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން އައްޔަން 

 

ނޑިޑޭޓުނގެ މަންދޫބުން  38   ކެ



 5   ޞަފްޙާ                                                                                  3102އެމްޑީޕީގެ އިންތިޚާބްތަކާބެހޭ ޤަވާއިދު      

އިންތިޚާބު އޮބްޒާވްކުރާ ފަރާތްތަކާއި، މޮނިޓަރު ކުރާފަރާތަކުންނާއި، ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން 
އެމީހުންގެ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާއިރު އިންތިޚާބުގެ ވޯޓް ނެގުމުގެ މަސައްކަތަށާއި 

ހަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުންނަށާއި، ވޯޓް ލުމަށް ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކަށް ހުރަސް އެމަސައްކަތުގައި 
 އަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ.

އޮބްޒާވަރުންނާއި،  39 
މޮނިޓަރުންނާއި، މަންދޫބުން 

 ހަރަކާތްތެރިވުން 

    

 ވޯޓް ނެގުން 
    

ފަށާގަޑިއާއި، ވޯޓް ފޮށި އިންތިޚާބުތަކުގައި އެއިންތިޚާބުގައި ވޯޓްނަގާ ދުވަހާއި، ވޯޓްލާން 
ނޑައަޅާނީ އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމެޓީންނެވެ.  ބަންދުކުރާގަޑިއާއި، ވޯޓް ގުނަންފަށާ ގަޑި ކަ

 

 ވޯޓް ނަގާދުވަހާއި ވަޤުތު  21 

ވޯޓް ނަގާދުވަހު ވޯޓް ނަގާ ގަޑީގައި ވޯޓްލާ މަރުކަޒުގައި ތިރީގައިމިވާ އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެން 
 ނުވާނެއެވެ.

ވޯޓްނަގާ ދުވަހު ކުރުން މަނާ  20 )ހ(
 ކަންތައް 

 ކެމްޕޭނުގެ ގޮތުގައި ބެލޭނެ އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ހިންގުން  .0
 ވޯޓްލާން އަންނަ އެއްވެސް މީހަކު ވޯޓްލައި ނިމުމަށްފަހު، އެސަރަހައްދުގައި މަޑުކުރުން  .3
ކެންޑިޑޭޓަކު، ވޯޓުލުމަށް ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގެ ތެރެއަށް ވަންނަ ވަނުމުގެ އިތުރަށް  .2

 އެސަރަހައްދަށް ވަނުމާއި، އެސަރަހައްދުގެ ތެރޭގައި މަޑުކުރުން 
ވޯޓުލުމަށް އަންނަ އެއްވެސް މީހަކު އެމީހަކު ވޯޓުލުމަށްފަހު ވޯޓްކަރުދާސްކޮޅުގައި ޖަހާ ފާހަގަ  .4

 އެހެން މީހުންނަށް ދެއްކުން 
ން ވޯޓްލުމަށް އަންނަ އެއްވެސް މީހަކު އެމީހަކަށް ދޫކުރާ ވޯޓް ކަރުދާސް ކޮޅު ހިފައިގެ .5

 އެސަރަހައްދުން ބޭރަށް ދިއުން 
 

   

 ވޯޓުލާ މީހާ، ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ފާހަގަ ޖަހަންވާނީ އެމީހަކު އަމިއްލައަށެވެ. 
ވޯޓު ކަރުދާހުގައި އަމިއްލައަށް ފާހަގަ ޖެހުމަށް ޖިސްމާނީ ގޮތުން ނުކުޅެދިގެންވާމީހަކު ވޯޓު 
ކަރުދާހުގައި ފާހަގަޖެހުމަށް އޭނާއަށް އެހެން މީހަކު އެހީވުމަކީ ހުއްދަ ކަމެކެވެ. މިގޮތުން ކޮންމެ 

 މީހަކަށްވެސް އެހީތެރިވެވޭނީ އެންމެ މީހަކަށެވެ. 
 

 )ހ(
 )ށ(

 ވޯޓްލާނެގޮތް  23

ވޯޓުލާން ފެށުމުގެ ކުރިން އެމަރުކަޒަކަށް ވޯޓުލުމަށް ފޮނުވާފައި ހުރި ވޯޓު ކަރުދާސް ގުނަންވާނެއެވެ. 
މިގޮތުން ގުނާއިރު އެގަޑީގައި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން ނުވަތަ އޮބްޒާވަރުން އެވޯޓްފޮށި ކައިރި 

 ތިބިނަމަ، ވޯޓްކަރުދާސްތައް ގުނަންވާނީ އެމީހުންގެ ހާޞިރު ގައެވެ.
 

ވޯޓްލާން ފެށުމުގެ ކުރިން ވޯޓް  22 
 ކަރުދާސް ގުނުން 

ވޯޓުލާން ފެށުމުގެ ކުރިން ވޯޓުލުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އަންނަ ބައެއްގެ ހާޞިރުގައި އެތަނެއްގެ 
 ވޯޓުފޮށި ހުޅުވައި، ވޯޓުފޮށީގެ އެތެރެ އެވަޤުތު ހާޞިރުވެ ތިބިބަޔަކަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.

 
އެއްޗެއްނެތްކަން އެތަނަށް އެވަޤުތު ހާޞިރުވެ ތިބި މީހުންނަށް ޔަޤީންކޮށް ވޯޓުފޮށީގައި އެއްވެސް 

 ދިނުމަށްފަހު ވޯޓްފޮށި ބަންދުކޮށް ސިލްކުރަންވާނެއެވެ.
 

 )ހ(
 
 
 )ށ(

ވޯޓުލާން ފެށުމުގެ ކުރިން  24
 ވޯޓުފޮށިތައް ޗެކުކޮށް ސީލުކުރުން 

މަސައްކަތް ފަށަންވާނެއެވެ. ވޯޓު ނަގަން ވޯޓު ފޮށި ސިލްކުރުމަށްފަހު ލަސްނުކޮށް ވޯޓުލެވޭގޮތަށް 
ފެށުމަށްފަހު މިޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވޯޓު ފޮށި ބަންދު ކުރަންދެން، ވޯޓު ނެގުމުގެ 

ނޑުމެއްނެތި ކުރިއަށް ގެންދަންވާނެއެވެ.  މަސައްކަތް މެދުކެ
 

 ވޯޓުލާން ފެށުން  25 

އެމީހަކީ ކާކުކަން އަންގައިދިނުމަށްޓަކައި، ވޯޓު ލުމަށްޓަކައި ވޯޓު ކަރުދާސް ދޫކުރުމުގެ ކުރިން 
އެމީހެއްގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ވޯޓު ނެގުމާއިބެހޭ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަން ތިބޭ 

 މީހުންނަށް ދޭންވާނެއެވެ.

 )ހ(
 
 

 ވޯޓު ކަރުދާސް ދޫކުރުން  26
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އެމީހަކީ ކާކުކަން އަންގައި ދިނުމުން އެފޮށްޓައް ވޯޓު ލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ 
ލިސްޓްގައިވާ މައުލޫމާތާއި، ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅު ދޫކުރެވޭ މީހާގެ ނަމާއި، އެޑްރެސް ދިމާވޭތޯ 

 ޗެކްކުރަންވާނެއެވެ.
 

ވޯޓު ފޮއްޓަށް ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓުން ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅު ދޫކުރެވޭ މީހުން 
 ފާހަގަ ކުރަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.

 ންބަރަކަށްވެސް ދޫކުރަންވާނީ އެންމެ ވޯޓު ކަރުދާސް ކޮޅެކެވެ.ވޯޓުލާންދާ ކޮންމެ މެ
 

 
 )ށ(
 
 
 
 )ނ(

އިންތިޚާބެއްގައި ވޯޓުދޭނީ އެއިންތިޚާބެއްގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އެމެންބަރަކަށް ފެންނަ 
މީހާގެ އަތަށް ދޫކުރާ ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅުގައި، މީހަކަށެވެ. މިގޮތުން ވޯޓުލުން ފުރިހަމަވާނީ ވޯޓުލާ 

އެމީހަކަށް ފެންނަ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ނަމާއި ދިމާގައި ރަނގަޅު ފާހަގައެއް ޖަހައި ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅު 
 ވޯޓުފޮށްޓަށް ވައްޓާލުމުންނެވެ.

 
އި ވޯޓުލާ މީހާއަތަށް ދޫކުރާ ވޯޓުކަރުދާސްކޮޅުގައި ރަނގަޅު ފާހަގަ ޖަހާނީ ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގަ

 ހުންނަ ވޯޓިންގ ބޫތުތެރޭގައެވެ.
 

ވޯޓުލާން އަންނަ މީހާގެ އަތަށް ވޯޓު ކަރުދާސް ކޮޅު ލިބުމުން ލަސްނުކޮށް އެމީހަކު ވޯޓުލުން 
ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ވޯޓުލުމަށްފަހު ލަސްނުކޮށް އެމީހަކު ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުން ނުކުނަނަން 

 ވާނެއެވެ.
 

 )ހ(
 
 
 
 
 )ށ(
 
 
 )ނ(
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އިންތިޚާބެއްގައި ވޯޓުނެގުން ނިންމާ ގަޑިކަމަށް އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމެޓީން އިއުލާނު ކޮށްފައިވާ ގަޑިޖެހޭ 
އިރު ވޯޓްލާން ބަޔަކު ކިޔޫގައި ނެތްނަމަ ވޯޓު ފޮށި ބަންދުކުރަންވާނެއެވެ. ވޯޓު ނެގުން ނިންމާ ގަޑި 

އެބަޔަކު ވޯޓުލައި ނިމެންދެން ވޯޓުފޮށި ބަންދު ޖެހޭއިރު ވޯޓުލާން ބަޔަކު އައިސް ކިޔޫގައި ތިބިނަމަ 
ނުކޮށް ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް ވޯޓުލާން އައިސް ތިބި އެންމެން ވޯޓުލާ ނިމުމުން ވޯޓުފޮށި 

 ބަންދު ކުރަންވާނެއެވެ.
 

 ވޯޓު ނަގާ ނިންމުން  28 )ހ(

މެޓީން އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ގަޑި އިންތިޚާބެއްގައި ވޯޓު ނެގުން ނިންމާ ގަޑިކަމަށް އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮ
ޖެހުމުގެ ކުރިން، އެރަށެއްގައި ނުވަތަ ވޯޓުލާ އެސަރަހައްދެއްގައި ނުވަތަ އެތަނުގައި ވޯޓުލުމުގެ 
ޙައްޤު ލިބިގެންވާ އެންމެން ވޯޓުލައި ނިމިއްޖެނަމަ އަދި އެވަޤުތު ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގައި ވޯޓުލާން 

ގައި ވޯޓުލުން ނިންމާ ވޯޓުފޮށި ބަންދު ކުރުމަކީ ހުއްދަ މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ނެތްނަމަ އެ ހާލަތު
ކަމެކެވެ. މިފަދަ ހާލަތެއްގައިވެސް ވޯޓު ގުނަންފަށަންވާނީ ވޯޓުގުނަން ފެށުމަށް އިންތިޚާބާބެހޭ 

 ކޮމެޓީން އިޢުލާން ކޮށްފައިވާ ވަޤުތުގައެވެ.
 

ބަންދުވީ" މިފަދައިން  ވޯޓު ފޮށި ބަންދުކުރުމަށްފަހު، ވޯޓު ނެގުން ނިންމަންވާނީ "ވޯޓު ނެގުން
ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެއް ވޯޓުފޮށި ކައިރީ ބެހެއްޓުމަށްފަހުގައެވެ. މިގޮތުގެ މަތިން ވޯޓުނެގުން ބަންދުވީ 

 ކަމަށް ލިޔެފައިވާ ބޯޑު ބެހެއްޓުމަށްފަހު ވޯޓު ނެގުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
 

ރި ތަކެއްޗާއި ބާކީހުރި ވޯޓު ވޯޓު ނެގުން ނިމުމުން ވޯޓުފޮށި ބަންދުކުރުމާއެކު، ވޯޓުނެގުމަށް ބޭނުންކު 
 ކަރުދާސް ވަކިން ބަންދުކުރަންވާނެއެވެ.

 )ށ(
 
 
 
 
 
 
 )ނ(
 
 
 
 )ރ(

  

    

 ވޯޓު ގުނުމާއި ނަތީާޖ އިއުލާން ކުރުން 
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މިޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ވޯޓުނަގައި ނިމިގެން ވޯޓުފޮށި ބަންދުކުރުމަށްފަހު އިންތިޚާބާބެހޭ 
އިއުލާންކޮށްފައިވާ ގަޑިޖެހުމުން ވޯޓުފޮށި ހުޅުވައި، ކޮންމެ މަރުކަޒެއްގައި ކޮމެޓީން ވޯޓު ގުނުމަށް 

 ލަސްނުކޮށް ވޯޓު ގުނަން ފަށަންވާނެއެވެ.
 

 ވޯޓު ގުނަންފެށުން  29 

ވޯޓު ގުނުމަށްޓަކައި، ވޯޓު ފޮށި ހުޅުވައި، ވޯޓުތައް ބަލައި، ވޯޓު ގުނައި، އަދަދުކޮށް ނަތީޖާ ހޯދާނީ 
އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމެޓީން އައްޔަން ކޮށްފައިވާ އިސްފަރާތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އެ ވޯޓުލާ އެމަރުކަޒަކަށް 

މަރުކަޒުގައި ވޯޓު ނެގުމާބެހޭ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަން ތިބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން އެމަރުކަޒުގެ 
ނޑައަޅާ ބަޔެކެވެ.  އިސްފަރާތުން ކަ

 
ނަތީޖާ އިއުލާން ކުރުމުގެ ކުރިން، ވޯޓު ގުނައި އަދަދު ކުރުމަށްފަހު ވޯޓުލާ އެމަރުކަޒެއްގެ 

އެމަރުކަޒަށް އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމެޓީން އައްޔަން ކޮށްފައިވާ އިސްފަރާތާއި، އެމަރުކަޒެއްގެ ވޯޓު 
މީހުން )ދެމީހުން( ނަތީޖާ ޝީޓްގައި ސޮއި  3ގުނުމުގައި ބައިވެރިވި މީހުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން 

 ކުރަންވާނެއެވެ.
 

ޓު ފޮށި ހުޅުވައި، ވޯޓު ތައް ބަލައި، ވޯޓު ގުނައި، އަދަދުކޮށް ނަތީޖާ ވޯޓު ގުނުމަށްޓަކައި، ވޯ 
ހޯދާއިރު، ވޯޓު ލާ އެމަރުކަޒެއްގައި އެކަންތައްތައް ކުރާތަން ރަނގަޅަށް އަދި ވީހާވެސް ގާތުން 
ފެންނަ ތަނެއްގައި ތިބެގެން އެމަރުކަޒެއްގައި ކަންހިގާގޮތް ބެލުމުގެ ފުރުޞަތު، ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި، 

ޑިޑޭޓުންގެ ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓުންނަށާއި، ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނަށާއި، އިންތިޚާބުގެ ކެން
އޮބްޒާވަރުންނަށާއި، އިންތިޚާބުގެ މޮނީޓަރު ކުރުމަށް އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމެޓީން ހުއްދަދީފައިވާ 

 ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 

 )ހ(
 
 
 
 
 )ށ(
 
 
 
 
 )ނ(

ވޯޓުތައް ވޯޓުފޮށި ހުޅުވައި،  41
ބަލައި، ވޯޓު ގުނައި، އަދަދުކޮށް 

 ނަތީޖާ ހޯދުން 

 ވޯޓު ގުނުމުގައި، ތިރީގައި މިވާ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކަށް އޮންނަ ކޮންމެ ވޯޓަކީ ބާތިލް ވޯޓެކެވެ.
މިޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމެޓީން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ވޯޓު ކަރުދާސް  .0

 ކަރުދާހެއްގައި ދީފައިވާ ވޯޓު ނޫން އެހެން 
 އެއްވެސް ފާހަގައެއް ޖަހާފައިނުވާ ވޯޓު .3
ނޑިޑޭޓުންގެ  .2 ނޑައަޅާފައިވާ އަދަދަށްވުރެ ގިނަ ކެ އެއިންތިޚާބެއްގައި އިންތިޚާބުކުރަން ކަ

 ނަމާދިމާގައި ފާހަގަ ޖަހާފައިވާ ވޯޓު 
 ރަނގަޅުފާހަގަ ފިޔަވައި އެހެން ފާހަގަ ޖަހާފައިވާ ވޯޓު  .4
 ށް ދީފައިވާ ވޯޓުކަން އެނގޭ ވޯޓު ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފަ .5
 އަދި މިނޫންވެސް ޕާޓީގެ އެހެން ޤަވާއިދެއްގައި ބާތިލް ވޯޓުކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ވޯޓު  .6
އިންތިޚާބެއްގައި ވޯޓުދިން މީހުންގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި ބާތިލް ވޯޓު  .7

 ހިމަނައިގެންނުވާނެއެވެ.
ނޑައެޅުމުގައި ވޯޓު ގުނު .8 މުގެ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވާ މީހުންގެ ބާތިލް ވޯޓެއްކަމަށް ކަ

ނިންމުމާމެދު ޝަކުވާ ކުރުމުގެ ޙައްޤު ވޯޓު ގުނާ ތާނގައި ޙާޞިރުވެހުރި ކެންޑިޑޭޓަށް ނުވަތަ 
 ކެންޑިޑޭޓުގެ މަންދޫބަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ނޑައެޅުމުގައި ޚިލާފެއް އުފެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެވޯޓު އެއީ ބާތިލް  .9 ބާތިލް ވޯޓެއްކަމަށް ކަ
ޓެއްކަން ނުވަތަ ބާތިލް ވޯޓެއްނޫންކަން ކަނޑައަޅާނީ ވޯޓުލާ އެމަރުކަޒަށް އިންތިޚާބާބެހޭ ވޯ

 ކޮމެޓީން އައްޔަން ކޮށްފައިވާ އިސްމީހާއެވެ.
 

 ބާތިލް ވޯޓު  40 )ހ(

މިޤަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވޯޓުލާ އެމަރުކަޒެއްގެ ނަތީޖާ ޝީޓުގައި 
ސޮއިކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ސޮއި ކުރުމަށްފަހު، އެމަރުކަޒުގެ ވަޤުތީ ނަތީޖާ ވަޤުތުން 

 އެމަރުކަޒެއްގައި އިއުލާން ކުރަންވާނެއެވެ. 
 

އެމަރުކަޒެއްގެ ވަޤުތީ ނަތީޖާ އެމަރުކަޒެއްގައި އިއުލާން ކުރުމަށްފަހު، ލަސްނުކޮށް އިންތިޚާބާބެހޭ 

 )ހ(
 
 
 
 )ށ(

ވޯޓްލާ މަރުކަޒްގައި ވަޤުތީ  43
 ކުރުން  ނަތީޖާ އިއުލާން



 8   ޞަފްޙާ                                                                                  3102އެމްޑީޕީގެ އިންތިޚާބްތަކާބެހޭ ޤަވާއިދު      

ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތެއްގެ މަތިން އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމެޓީއަށް އެނަތީޖާ ފޮނުވަން  ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ކަ
 ވާނެއެވެ. 

 
ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުން ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ސާފުކޮށް އިއުލާން ކުރުމަށްފަހު މިޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 
އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވުމުން އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމެޓީން ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގެ ވަޤުތީ ނަތީޖާ 

ދާއިރާތަކުގެ ވަޤުތީ ނަތިޖާ ޕާޓީގެ ވެބްސައިޓްގައި އާއި އެނަތީޖާ ތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އިންތިޚާބީ 
 އާއްމުކުރަންވާނެއެވެ.

 

އިންތިޚާބި ދާޢިރާ ތަކުގެ ވަޤުތީ  42 
 ނަތީޖާ އިޢުލާން ކުރުން 

އެއިންތިޚާބެއްގެ އެންމެހައި ނަތީޖާ ސާފު ކުރުމަށްފަހު، ވޯޓުލުން ބާއްވާ ދުވަހުން ފެށިގެން 
ތެރޭގައި އެއިންތިޚާބެއްގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިންތިޚާބާބެހޭ  ދުވަހުގެ )ހަތްދުވަހުގެ( 7ގިނަވެގެން 

 ކޮމެޓީން އާއްމުކޮށް އިއުލާންކޮށް ޕާޓީގެ ވެބްސައިޓްގައި ހާމަކުރަންވާނެއެވެ.

 ރަސްމީ ނަތީޖާ އިއުލާން ކުރުން  44 

  

 އިންތިޚާބާބެޭހ ޝަކުވާ
  

ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހައިން އިންތިޚާބް ހިނގަމުންދާއިރު އިންތިޚާބާގުޅޭ ޝަކުވާ ހުށައަޅަން 
ޝަކުވާ ހުށައެޅޭނެ އަދި އެޝަކުވާތައް އަވަހަށް ބަލައި ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ނިޒާމެއް އިންތިޚާބާ ބެޭހ 

 ކޮމެޓީން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.
 

ޝަކުވާ ބެލޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމް  45 
 ކުރުން 

ބެލުމަށް އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމެޓީގެ މެންބަރަކު  އެމްޑީޕީގެ އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް
)ތނެއް( މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއެއް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އިއުލާނުކުރުމާއެކު  2ހިމެނޭގޮތަށް 

އިންތިހާބާބެހޭ ކޮމިޓީން އުފައްދަނެވާނެއެވެ. ކޮމްޕްލެންޓްސް ކޮމިޓީ އުފެއްދުމާއެކު ގުޅޭނެ ފޯނު، 
ލް އަދި ހުޅުވިފައި ހުންނާނެ ގަޑިތައް ޕާޓީގެ ވެބްސައިޓްގައި އާއްމު ފެކްސް ނަންބަރާއި އީމެއި

 ކުރަންވާނެއެވެ.
 

ގަޑިއިރު ތެރޭގައި  48ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ކޮމިޓީއަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ ގިނަވެގެން 
ގޮތެއް ނިންމައި، މައްސަލަހުށައެޅި ފަރާތަށް އެމައްސަލަ ބަލައި އެމައްސަލައަކާމެދު 

އަދި ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ކޮމިޓީއަށް އެމައްސަލަ ހައްލު ނުކުރެވިއްޖެ ނަމަ  އަންގަންވާނެއެވެ.
ގަޑިއިރުތެރޭ  48ކޮމެޓީއަށް މައްސަލަ ހުށައެޅުނުތާ އިންތިހާބާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް އެމައްސަލަ ހުށައަޅައި 

 ވާނެއެވެ.މެދު ގޮތެއް ނިންމައި، މައްސަލަ ހުށައެޅި ފަރާތަށް އަންގަން  އެމައްސަލައާ
 

 )ހ(
 
 
 
 
 
 )ށ(

އިންތިހާބާބެހޭ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް  46
 ކޮމިޓީ 
 

އިންތިހާބާބެހޭ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ކޮމިޓީގެ މުއްދަތަކީ އެކޮމިޓީ އުފައްދާ ދުވަހުން ފެށިގެން 
 )ތިނެއް( ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. 2އިންތިހާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިއުލާނުކުރާތާ 

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އިންތިހާބާބެހޭ  47 
 ކޮމިޓީގެ މުއްދަތު 

 
އެމްޑީޕީގެ އިންތިހާބުތަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާހުށައަޅަންވާނީ އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް 

 ކޮމިޓީއަށެވެ. ކޮމްޕްލެންޓްސް ކޮމިޓީ ގާއިމު ކުރުމުގެ ކުރިން ނަމަ އިންތިހާބާބެހޭ ކޮމިޓީއަށެވެ.
 

މެންބަރުންނަށާއި، އެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ހުރިހާ ކޮންމެ އިންތިޚާބެއްގައި ވޯޓްލާ 
 ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އެ އިންތިޚާބަކާ ގުޅޭ ޝަކުވާ ހުށައެޅުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ.

 
އިންތިހާބާބެހޭ ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާނަމަ، އެޝަކުވާގެ ތަފްސީލު، ހެއްކާ ޤަރީނާއާއެކު އިންތިހާބު 

ގަޑިއިރުތެރޭގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހަޅާއިރު  34ގެން ބޭއްވި ދުވަހުންފެށިގެން ގިނަވެ
ހުށަހަޅާފަރާތުގެ ނަމާއި، އެޑްރެހާއި، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުނަންބަރު 
ހިމަނަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނީ އެކަމަށް ހާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ފޯމުން ނުވަތަ ފޯމުގައި ހިމެނޭ 

 )ހ(
 
 
 )ށ(
 
 
 )ނ(

 ޝަކުވާ ހުށައެޅުން  48
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 ފުރިހަމަވާ ގޮތަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. މައުލޫމާތުތައް
 

އަށް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް  ކޮމެޓީމިޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެން 
ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ އެމްޑީޕީގެ އިސްތިއުނާފް ހުށައެޅި ޝަކުވާއަކާގުޅިގެން އެކޮމެޓީން ނިންމިގޮތާމެދު 

ނޑިޔާރުގެ މަޖިލީހަށް ހުށައެޅިދާނެއެވެ.  ފަ
 

ނޑިޔާރުގެ މަޖިލީހަށް މައްސަލައެއް ހުށައަޅާނަމަ ސަބަބާއި،  މިމާއްދާގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފް ފަ
 48ލަސްވެގެން  ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ކޮމެޓީން މައްސަލަ ނިންމާތާތަފްސީލާއި ހެއްކާއިއެކު، 

 ގަޑިއިރުތެރޭގައި ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.
 

 )ހ(
 
 
 
 )ށ(

 އިސްތިއުނާފް ކުރުން  49
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އެވޯޓްފޮށީގެ މައްސަލަ ބެލުމުން އެފޮށީގެ ނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަންނަވަރުގެ މައްސަލައެއް ފެނިއްޖެނަމަ 

 ނަތީޖާ ބާތިލްކޮށް އަލުން އެވޯޓްފޮށީގެ ވޯޓް ނެގުން ބާއްވަންވާނެއެވެ.
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 އަމަލުކުރުންޤަވާއިދަށް 
    

 ކުށާއި އަދަބު  50 )ހ( އެއްވެސް އިންތިޚާބެއްގައި ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ކަންތަކުން ކަމެއް ކުރުމަކީ ކުށެކެވެ.
 އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ގޮތުން ދޮގު މައުލޫމާތު ދިނުން  .0
ޤައުމީ އިންތިޚާބަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ޕާޓީން ބާއްވާ ޕްރައިމަރީގެ އިޤްރާރާއި ޚިލާފަށް  .3

 އަމަލުކުރުން 

   

އަހަރާއި  0ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް ކޮށްފިނަމަ، އެކުށްކުރި ފަރާތުގެ އަދަބަކީ  މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި
އަހަރާއި ދެމެދުގެ މުއްދަތަށް ޕާޓީގެ އެއްވެސް މަޤާމަކަށް ކުރިމަތިލުން މަނާކުރުން ނުވަތަ ޕާޓިން  7

 ވަކިކުރުމެވެ.

   )ށ(

އިންތިޚާބެއްގެ ކަންތައް ހިންގުމަށް ހަވާލުވެހުރި ފަރާތަކުން މިޤަވާއިދާއި ޚިލާފު އަމަލެއް ކޮށްފިނަމަ 
ނޑައެޅޭ ވަކިމުއްދަތަކަށް  ނުވަތަ މުޅި އުމުރަށް ޕާޓީގެ އިންތިޚާބް ތަކުގައި އެފަރާތެއް ކަ

ބައިވެރިކުރުން މަނާކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި އެފަރާތުން ކުރި ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި އިތުރު 
 ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ޕާޓީގެ ފިޔަވަޅު އަޅާ ކޮމެޓީއަށް މައްސަލަ ފޮނުވިދާނެއެވެ.

 

   )ނ(

ނޑައަޅާނީ އިންތިޚާބާބެހޭ ތް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަހިމެނިފައި ނެމިޤަވާއިދުގައި  މަށް ގޮތެއް ކަ
 ކޮމެޓީންނެވެ.
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