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ެ
ޞާ ެ
ޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެޚުލާ ެ
 ޤަޟިއްޔާެނަންބަރު2013/SC-C/39ެ:
 ދަޢުވާކުރާެފަރާތްެ:އަޙްމަދުެޒަނީންެއާދަމް ،ގެ.މާލެހިޔާެ14-01ެ،2
ން
 ދަޢުވާެލިބޭެފަރާތްެ:އިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަ ެ
ޓީ
ވިެފަރާތްެ:ދިވެހިރައްޔިތުންގެެޑިމޮކްރެޓިކްެޕާ ެ
 ތަދައްޚުލް ެ
ލަ
 މައްސަލައިގެެބާވަތްެ:ދުސްތޫރީެމައްސަ ެ
ން
ދޭ ފޯމު ެ
 މައްސަލަެއައިގޮތްެ:ދުސްތޫރީެމައްސަލަެހުށަހެޅުމުގެެހުއްދައަށްެއެ ެ
 ހުށަހެޅުނުެތާރީޚްެ22ެ:އޮގަސްޓުެ2013
 ރަޖިސްޓަރީެކުރެވުނުެތާރީޚްެ27ެ:އޮގަސްޓުެެެެ2013
 ނިމުނުެތާރީޚްެ02ެ:ސެޕްޓެންބަރުެެ 2013
 މައްސަލަެނިންމިެގަޑިެ 15:16ެ:
 މައްސަލަެބެލިެފަނޑިޔާރުންގެެމަޖިލިސް :އުއްތަމަފަނޑިޔާރުެއަޙްމަދުެފާއިޒުެޙުސައިންެ،ފަނޑިޔާރުެ

ޢަބްދުﷲ ެސަޢީދުެ ،ފަނޑިޔާރު ެޢަބްދުﷲ ެޢަރީފްެ ،ފަނޑިޔާރު ެޢަލީ ެޙަމީދު ެމުޙައްމަދުެ ،ފަނޑިޔާރުެ
ދުﷲެ ،ފަނޑިޔާރު ެޑރެ .އަޙްމަދު ެޢަބްދުﷲ ެދީދީެ ،ފަނޑިޔާރު ެއަޙްމަދުެ
އާދަމް ެމުޙައްމަދު ެޢަބް ެ
މުޢުތަޞިމްެޢަދުނާން.
ެ
ެ
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ޞާ
ގެެޚުލާ ެ
މައްސަލައި ެ
މިއީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 26ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައިެ
އިންތިޚާބުތަކުގައްޔާއިެރައްޔިތުންގެެޚިޔާލުެހޯދުމުގެެޢާންމުެވޯޓުތަކުގައިެވޯޓުެދިނުމުގެެޙައްޤުެޢުމުރުންެެ18
މުން ،މި ެޙައްޤަކީ ެވޯޓުެ
އަހަރުން ެމަތީގެ ެކޮންމެ ެރައްޔިތަކަށްމެ ެލިބިގެންވާކަމަށް ެސާފު ެބަހުން ެބުނެފައިވު ެ
ސީންެެ
ސާ ެ
ދިނުމުގެ ެޝަރުޠު ެފުރިހަމަވާ ެކޮންމެ ެމީހަކަށްމެ ެލިބިދީފައިވާ ެއަސާސީ ެޙައްޤެއްކަން ެޤާނޫނުއަ ެ
ޓުެ
ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާކަން ެއެނގޭއިރުެ ،ކުރިއަށް ެއޮތް ެރިޔާސީ ެއިންތިޚާބާއި ެގުޅިގެން ެވޯޓުލާ ެމީހުންގެ ެވޯ ެ
ންެ
ރަޖިސްޓަރީ ެކުރުމުގައި ެސުވާލު ެއުފެދޭ ެގޮތަށް ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުގެ ެފަރާތުން ެޢަމަލުކުރަމު ެ
ސްެ
ން ެއުފެދިފައިވާތީެ ،އިލެކްޝަން ެ
ގެ ެބިރުވެރިކަ ެ
ޤު ެގެއްލިގެން ެހިނގައިދާނެކަމު ެ
މުގެ ެޙައް ެ
އަންނާތީެ ،ވޯޓުލު ެ
ކޮމިޝަންގެ ެއައިޓީ ެނިޒާމަކީ ެއިތުބާރުކުރެވޭ ެނިޒާމެއްކަން ެނުވަތަ ެނޫންކަން ެކަށަވަރު ެކުރުމަށްޓަކައިެ،
ންެ
މިނިވަންެމުސްތަޤިއްލު ެއައިޓީ ެއޮޑިޓަރެއް ެމެދުވެރިވެ ެއެތަނުގެ ެއައިޓީ ެނިޒާމް ެއޮޑިޓުކޮށް ެދިނުމުގެ ެއިތުރު ެ
ތިެ
ށް ެގެންދަވާފައިވަނީ ެވަކިފަރާތަކަށް ެބުރަވުމެއްނެ ެ
ގެ ެކަންތައްތައް ެކުރިޔަ ެ
ވޯޓު ެރެޖިސްޓަރޭޝަން ެ
ގެެ
ތޯެބަލައި ެކަށަވަރުކޮށް ެދިނުމަށާއިެ،ވޯޓާ ެރަޖިސްޓްރޭޝަންއާއިެގުޅިގެން ެއިލެކްޝަން ެ
އިންޞާފުވެރިކަމާއެކު ެ
ށްެ
ދޭ ެމިންވަރަށް ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނަ ެ
ވޭ ެއަސަރުތައް ެކޮށްފާނެކަމުގެ ެޝައްކު ެއުފެ ެ
ށް ެނޭދެ ެ
މުޅި ެނަތީޖާއަ ެ
އެެ
ގެ ެމަޢުލޫމާތު ެލިބިފައިވާތީ ެއެއީ ެޙަޤީޤަތުގައި ެވެސް ެ ެ
އް ެހުށަހަޅާފައިވާ ެކަމު ެ
ގިނަ ެޢަދަދެއްގެ ެފޯމުތަކެ ެ
ލުެ
ވެ ެތިބި ެކަމާމެދު ެސުވާ ެ
ފޯމުތަކުގައި ެބުނެފައިވާ ެފަރާތްތަކުން ެބުނެފައިވާ ެތަންތާނގައި ެވޯޓުލާން ެޙާޟިރު ެ
ރުެ
ންބަ ެ
އުފެދޭ ެކަންތައްތަކެއް ެހުރުމާއެކު ެއެކަންކަން ެކަށަވަރު ެކުރުމަށާއިެ 2013ެ ،ވަނަ ެއަހަރުގެ ެސެޕްޓެ ެ
ފުެ
މަހުގެ ެެ 07ވަނަ ެދުވަހު ެރާއްޖޭގައި ެބޭއްވުމަށް ެހަމަޖެހިފައިވާ ެރިޔާސީ ެއިންތިޚާބުގައި ެމިފަދަ ެބޭއިންޞާ ެ
އިެ
ގެ ެއިންޞާފުވެރި ެކަމާ ެ
ޣައިރު ެޤާނޫނީ ެއެއްވެސް ެކަމަކަށް ެފުރުޞަތު ެނުދިނުމަށްޓަކައި ެއަދި ެއެ ެއިންތިޚާބު ެ
ލާެ
ޞައްޙަކަން ެފާޅުކަންބޮޑު ެގޮތެއްގައި ެކަށަވަރު ެކުރުމަށްޓަކައިެ ،މުޅި ެރާއްޖޭގެ ެހުރިހާ ެދާއިރާތަކަށް ެވޯޓު ެ
އެެ
ގެ ެމަންދޫބުންނަށް ެލިބިެ ެ ،
ތް ެކޮޕީއެއް ެހުރިހާ ެރިޔާސީ ެކެންޑިޑޭޓުން ެ
މީހުންގެ ެރަޖިސްޓަރީގެ ެއަޞްލާ ެއެއްގޮ ެ
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ށްެ
އި ެއެފަރާތްތަކުގެ ެސޮޔާއިެ ،ސީލް ެހިމެނޭގޮތަ ެ
ލިސްޓުގެ ެޞައްޙަކަން ެޔަޤީން ެކުރުމަށްފަހު ެއޭގަ ެ
އިެ
އި ެޙަވާލުކުރުމުން ެކޮންމެ ެދާއިރާއެއްގައިވެސް ެވޯޓުލާ ެމީހުންގެ ެލިސްޓުގެ ެގޮތުގަ ެ
އިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނާ ެ
ށްެ
ގެ ެމަންދޫބުން ެސޮއިކޮ ެ
އޮންނަ ެރަސްމީ ެލިޔުމަކީ ެހަމައެކަނި ެމި ެދެންނެވި ެގޮތުގެ ެމަތިން ެކެންޑިޑޭޓުން ެ
ށްެ
ސީލްޖަހައިެ ،ސައްޙަކަން ެކަށަވަރުކޮށްފައިވާ ެލިސްޓަށް ެހެދުމަށާއިެ ،އެނޫން ެއެއްވެސް ެލިސްޓެއްގެ ެމައްޗަ ެ
މު ެހަމަޖައްސައި ެދިނުމަށާއިެ،
ޢަމަލު ެނުކުރާކަން ެއޮބްޒާވަރުން ެމެދުވެރިކޮށް ެކަށަވަރުކުރެވޭނެ ެއިންތިޒާ ެ
ކުރިޔަށް ެއޮތް ެރިޔާސީ ެއިންތިޚާބުގެ ެނަތީޖާއަށް ެޤާނޫނާއި ެޤަވާޢިދާ ެޚިލާފަށް ެނުފޫޒު ެފޯރުވުމަށްޓަކައިެ،
ތަެ
އެއްވެސް ެފަރާތަކުން ެއެއްވެސް ެޢަމަލެއް ެހިންގިޔަ ެނުދިނުމަށާެ ،އަދި ެއެފަދަ ެކަމެއް ެހިނގާފައިވާކަން ެނުވަ ެ
ނަެ
ނޫންކަން ެކަށަވަރުކުރުމުގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތަކީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 236ވަ ެ
ވިެ
މާއްދާއާއި ެެ 237ވަނަ ެމާއްދާގެ ެދަށުން ެސަލާމަތީ ެޚިދުމަތްތަކުގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތެއް ެކަމުގައިވާތީ ެމިދެންނެ ެ
ށްެ
ން ެކުރުމުގެ ެއަމުރެއް ެނެރެދިނުމަ ެ
ގެ ެއިންތިޒާމެއް ެހަމަޖެހޭފަދަ ެގޮތަކަށް ެކަންކަ ެ
އެންމެހައި ެކަންކަން ެކުރުމު ެ
އެދިެ،އަޙްމަދުެޒަނީންެއާދަމް(ެ،ގެ.މާލެހިޔާެެ)140-01ެ،2ގެެފަރާތުންެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓަށްެ
ތުގެ ެދަޢުވާ" ެ(ޕަބްލިކް ެއިންޓަރެސްޓް ެލިޓިގޭޝްން) ެގެެ
ހުށަހެޅުމުން ެބެލިފައިވާ ެ"ޢާންމު ެމަޞްލަޙަ ެ
މައްސަލައެކެވެެ .މި ެމައްސަލާގައި ެދަޢުވާ ެލިބޭ ެފަރާތަކީެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަންެއެވެެ .އަދި ެދަޢުވާލިބޭެ
ފަރާތާއެކުެމިެމައްސަލައަށްެދިވެހިރައްޔިތުންގެެޑިމޮކްރެޓިކްެޕާޓީއިންެވަނީެތަދައްޚުލްެވެފައެވެެ ެ.
ެ
އް
 ފާހަގަެކުރެވުނުެނުކުތާތަ ެ
މި ެމައްސަލާގައިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީއަށާއިެ ،ޤާނޫނުތަކަށާއިެ،
ގެެ
ންނާއި ެދަޢުވާލިބޭ ެފަރާތުންނާއި ެމައްސަލާގައި ެތަދައްޚުލްވި ެފަރާތުން ެސުޕްރީމް ެކޯޓު ެ
ދަޢުވާކުރާ ެފަރާތު ެ
އި،
ޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހަށް ެހުށަހެޅި ެލިޔުންތަކަށާއިެ ،ޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކަށާ ެ
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ނީެ
މިބާވަތުގެެމައްސަލަތަކާ ެގުޅޭެޢާންމުެދުސްތޫރީެއަދިެޤާނޫނީެމަބްދައުތަކުގެެމައްޗަށްެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫ ެ
ނަޒަރަކުންެބަލައިެވިސްނިއިރުެ،އަންނަނިވިެކަންތައްތައްެފާހަގަކުރެވިފައިވެެއެވެެ .
-1

ރު ެެ 2013ގައި ެބޭއްވުމަށްެ
ފުރަތަމަ ެކަމަކީެ ،މި ެމައްސަލައަކީ ެެ 07ސެޕްޓެންބަ ެ

ހަމަޖެފައިވާ ެރިޔާސީ ެއިންތިޚާބުގައިެ ،ވޯޓު ެދިނުމުގެ ެޙައްޤުލިބިގެންވާ ެއެންމެހައި ެރައްޔިތުންގެ ެވޯޓްެ
ންގެ ެފަރާތުން ެޢަމަލުކޮށްފައި ެވާގޮތުން،
ރަޖިސްޓަރީ ެތައްޔާރުކޮށް ެބެލެހެއްޓުމުގައި ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަ ެ
ވޯޓުެދިނުމުގެެއަސާސީެޙައްޤުން ެގިނަެޢަދަދެއްގެެރައްޔިތުން ެމަޙުރޫމު ެވެގެންެހިނގައްޖެނަމަެ ،ބުނެވިދިޔަެ
ރުެ
އިންތިޚާބަކީ ެމިނިވަންެއަދިެއިންޞާފުވެރި ،ނޭދެވޭެނުފޫޒުންެއެއްކިބާވެގެންވާ ެއިންތިޚާބަކަށްެނުވުމުގެެބި ެ
ންެ
މަޢުގެ ެޢާންމު ެމަޞްލަޙަތާއިެ ،އަމަން ެޢާންމު ެގެއްލިގެ ެ
ޤާއިމުވެފައިވާތީ ،އޭގެ ެސަބަބުން ެމުޅި ެމުޖުތަ ެ
ޔަ ެރިޔާސީ ެއިންތިޚާބަކީ ެމިނިވަން ެއަދި ެއިންޞާފުވެރިެ ،އެއްވެސް ެފަރާތެއްގެެ
ހިނގައިދާނެތީ ،ބަޔާންވެދި ެ
ވާ ެއިންތިޚާބެއްކަން ެކަށަވަރުކޮށް ެދިނުމަށް ެއެދި ެހުށަހަޅާފައިވާެ
ނޭދެވޭ ެނުފޫޒުން ެއެއްކިބާވެފައި ެ
ދިެ
ޚުލާޞް ެކުރެވެން ެއޮންނަ ެހިނދުެ ،އަ ެ
މައްސަލައެއްކަން ެމި ެމައްސަލާގެ ެދަޢުވާގެ ެޞީޣާއިން ެއިސްތި ެ
ދަ ެކަމަކާ ެގުޅިގެން ެއުފެދޭެ ،ދައުލަތްެ
ވާ ެ ެޢާންމު ެއިންތިޚާބުތައް ެފަ ެ
މާ ެގުޅިފައި ެ
ތުގެ ެދުސްތޫރީ ެނިޒާ ެ
ދައުލަ ެ
ޙަތާ ެގުޅިފައިވާެ
ދުސްތޫރީ ެހުސްކަމަކަށް ެހިނގައިދާނެކަމުގެ ެއިޙްތިމާލު ެޤާއިމުވެގެންވާ ެޢާންމު ެމަޞްލަ ެ
ގެެ
ދުލުެއިންޞާފުެޤާއިމުކުރުމުގެެއެންމެެއިސްެކޯޓު ެ
އް ެބަލައިެފައިޞަލާކުރުމަކީެއޭގެޒާތުގައި ެޢަ ެ
މައްސަލަތަ ެ
ޙައިޘިއްޔަތުން ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެލިބިގެންވާ ެބެލެނިވެރިކަމުގެ ެއިޚުތިޞާޞާއި ެވިރާސީ ެއިޚްތިޞާޞުގެެ
ޓުތަކުގެެޤާނޫނު)ެގެެެ 9ވަނަެމާއްދާގެެ(ޅ)ެ
ދަށުންެ،އަދި ެޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯ ެ
ށް ެލިބިގެންވާެ
އާއި ،އެެޤާނޫނުގެެެ 11ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެގެެ(ެ ،)1އާއި ެ(ެ)3ގެެދަށުންެސުޕްރީމްެކޯޓަ ެ
ން ެސާފުކޮށްެއެނގެންެއޮންނައިރުެ،މިެމައްސަލައަކީެއެއްވެސްެޙާލެއްގައިެވޯޓުެދިނުމުގެެ
އިޚްތިޞާޞެއްކަ ެ
އިެ
ޓަރީއަށް ެބަދަލުގެނައުމާ ެ
ތާއިމެދުެނުވަތަެއެ ެރަޖިސް ެ
ޙައްޤުެލިބިފައިވާެމީހުންގެެރަޖިސްޓަރީގައިވާެމަޢުލޫމާ ެ
ގުޅޭގޮތުންެއިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަނަށްެއުފުލާެޝަކުވާއަކާެގުޅިގެންެއިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަނުންެނިންމާެ
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ނިންމުމަކާމެދުެހިތްހަމަނުޖެހޭެފަރާތަކުންެޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ 11/2008އިންތިޚާބުތަކާބެހޭެޢާންމުެޤާނޫނު)ެ
ގެެެ 10ވަނަެމާއްދާގެެ(ރ)ެގެެދަށުންެދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓަށްެހުށަހަޅަންޖެހޭެބާވަތުގެ ެެމައްސަލައެއްެ
ނޫންކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމާއި ެއަދިެހަމައެފަދައިންެމިެމައްސަލައަކީެއިންތިޚާބެއްެހިނގަމުންދާއިރުެ،އެެ
އިންތިޚާބަކާއި ެގުޅޭ ެއެއްވެސް ެކަމަކާއި ެގުޅިގެން ެނުވަތަ ެބުނެވިދިޔަ ެއިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ެޢާންމު ެޤާނޫނާއިެ
ވަތަ ެއެ ެޤާނޫނުގެ ެދަށުން ެހަދާ ެޤަވާޢިދާއި ެނުވަތަ ެވަކި ެޚާއްޞަ ެއިންތިޚާބަކާބެހޭ ެޚާއްޞަ ެޤާނޫނާއިެ
ނު ެ
ކްޝަންސް ެކޮމިޝަނަށްެ
ނުވަތަ ެޤަވާޢިދާ ެޚިލާފަށް ެއެއްވެސް ެފަރާތަކުން ެކަމެއް ެކުރުމާއިގުޅިގެން ެއިލެ ެ
ތާއިމެދު ެހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ ެނުވަތަ ެއިންތިޚާބުގެެ
ހުށަހެޅޭ ެޝަކުވާއެއް ެއެ ެކޮމިޝަނުން ެނިންމާގޮ ެ
ނަތީޖާއާއިމެދުެހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަެ،އިސްވެދިޔަެއިންތިޚާބުތަކާބެހޭެޢާންމުެޤާނޫނުެެ64ވަނަެމާއްދާގެެދަށުންެ
އިވާ ެބާވަތުގެ ެއިންތިޚާބާބެހޭެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓަށް ެއެފަދަ ެމައްސަލަތައް ެބެލުމުގެ ެއިޚްތިޞާޞް ެދީފަ ެ
ނައިރުެ ،މި ެމައްސަލާގައި ެދަޢުވާލިބޭ ެފަރާތުންނާއިެ،
ޝަކުވާގެ ެމައްސަލައެއްވެސް ެނޫންކަން ެއެނގެން ެއޮން ެ
ނޭެ
އެެފަރާތާއެކުެތަދައްޚުލްވިެފަރާތުންެމިެމައްސަލައަކީެެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެއިޚްތިޞާޞުގެެތެރޭގައިެނުހިމެ ެ
މައްސަލައެއްކަމަށް ެބުނެ ެއުފުލާފައިވާ ެއިޖުރާއީ ެނުކުތާއަކީެ ،އެއްވެސް ެޤާނޫނީ ެއަސާސެއްގެ ެމައްޗަށްެ
ބިނާވެގެންވާެނުކުތާއެއްެނޫންކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެ.
-2

ހުެ
ނަ ެދުވަ ެ
ންބަރު ެމަހުގެ ެެ 07ވަ ެ
ދެވަނަ ެކަމަކީެ 2013ެ ،ވަނަ ެއަހަރުގެ ެސެޕްޓެ ެ

އިެ
ސީ ެއިންތިޚާބުގެ ެކަންތައްތައް ެއިންތިޒާމުކުރުމުގަ ެ
ށް ެހަމަޖެހިފައިވާ ެރިޔާ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ެބޭއްވުމަ ެ
ންެ
ނެެދަޢުވާެކުރާެފަރާތު ެ
ވާެކަންތައްތަކެއްެކަމަށްެބު ެ
އިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަނުންެޤަވާޢިދާެޚިލާފަށްެކޮށްފައި ެ
ވާެ
މާ ެރަށްވެހިވެފައިވާ ެރަށް ެނޫން ެރަށްރަށުގައި ެވޯޓުލާން ެބޭނުން ެ
ގެ ެތެރޭގައި ެތި ެ
ވާ ެކަންތައްތަކު ެ
ހުށަހަޅާފައި ެ
އްެ
ގެ ެފޯމުތަކެ ެ
ތު ެހުޅުވާލިއިރުެ ،އެކަމަށް ެބޭނުންވާކަމަށް ެބުނެ ެގިނަ ެޢަދަދެއް ެ
ފަރާތްތަކަށް ެއެ ެފުރުޞަ ެ
އްެ
ށް ެހުށަހެޅިފައިވާކަމަށާއިެ ،އަދި ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުން ެއެ ެފޯމުތަ ެ
އިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނަ ެ
ށްެ
ވާ ެފަރާތްތަކުގެ ެނަންތައް ެއެކިއެކި ެދާއިރާތަކަ ެ
ވާ ެގޮތުގެމަތިންެ ،ފޯމުތަކުގައި ެ
ނެ ެފޯމުތަކުގައި ެ
ބަލައިގަ ެ
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ދުެ
ގެ ެރަޖިސްޓަރީއަށް ެއުނިއިތުރު ެގެނެސްފައިވަނީ ެއެ ެފޯމުތަކުގެ ެޞައްޙަކަމާމެ ެ
ބަދަލުކޮށް ެވޯޓުލާ ެމީހުން ެ
ގެެ
ބަލައި ެކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ ެބެލުންތައް ެބަލައި ެކަށަވަރުކުރުމަކާ ެނުލާކަމަށާއިެ ،އެގޮތަށް ެއެކަންކުރުމު ެ
ގެެ
ން ެދާއިރު ެއެ ެފަރާތްތަކު ެ
ގެ ެރައްޔިތުން ެއެމީހުން ެވޯޓުލާންޖެހޭ ެދާއިރާތަކަށް ެވޯޓުލާ ެ
ން ެގިނަ ެޢަދަދެއް ެ
ސަބަބު ެ
ސީެ
ށް ެއުނިކުރުމުގެ ެސަބަބުން ެއެ ެފަރާތްތަކުގެ ެއަސާ ެ
ޢިދާ ެޚިލާފަ ެ
ނަންތައް ެއެ ެދާއިރާގެ ެލިސްޓުން ެޤަވާ ެ
ލާެ
ޙައްޤަކުން ެމަޙުރޫމްވެގެންދާނެ ެކަމަށާއިެ ،އިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުގެ ެފަރާތުން ެތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ެވޯޓު ެ
ށްެ
މީހުންގެ ެލިސްޓްގައި ެމަރުވެފައިވާ ެމީހުން ެހިމެނިފައިވާއިރުެ ،ނަންތައް ެތަކުރާރުވެފައިެހުރުމާއިެ ،ނުބައިކޮ ެ
ދަެ
ން ެފަ ެ
އި ެއެޑްރެސް ެދިމާނުވު ެ
ރާ ެދިމާނުވުމާއި ެނަމާ ެ
ނަންލިޔެފައި ެހުރުމާއިެ ،ނަމާއި ެއައިޑީ ެކާޑު ެނަންބަ ެ
ނެ ެކަމެއްކަމަށާއިެ،
ން ެކޮންމެ ެކަމަކީވެސް ެވޯޓުލުމަށް ެހުރަސްއެޅިގެންދާ ެ
ން ެހިމެނިފައިވާއިރުެ ،މިއި ެ
ކަންކަ ެ
ގެެ
ގެ ެދަފްތަރުގައި ެހިމެނޭ ެފަރާތްތަކު ެ
ން ެމާލޭ ެމުނިސިޕަލްޓީ ެ
މާލޭގައި ެރަށްވެހިވެފައިވާ ެމީހުންގެ ެތެރެއި ެ
ގެެ
ޓަރީކޮށްފައިވާ ެފަރާތްތަކު ެ
ށް ެއެ ެދަފްތަރުގައި ެރަޖިސް ެ
ތެރެއިން ެެ 2009އަކުން ެފެށިގެން ެެ 2011އާ ެހަމައަ ެ
ންެ
ސް ެކޮމިޝަނުގެ ެޑޭޓާ ެބޭސްގައި ެހިމެނިފައިނުވާކަމަށާއިެ ،މިގޮތަށް ެމިކަ ެ
ނަންތައް ެއިލެކްޝަން ެ
ގެެ
މެދުވެރިވެފައިވަނީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެރައްޔިތުންގެ ެތެރެއިން ެވޯޓުލުމުގެ ެޝަރުޠު ެފުރިހަމަވާ ެފަރާތްތަކު ެ
ންެ
އި ެއޭގައި ެގޯހެއްނެތްކަ ެ
ށް ެއޭގެ ެޞައްޙަކަމާ ެ
ޞައްޙަކަން ެބޮޑު ެޑޭޓާބޭސްއެއް ެތައްޔާރުކޮ ެ
ހުެ
ޓާެބޭސްގައިެހުރިެމަޢުލޫމާތުެއެއްކޮށްެފޮހެލުމަށްފަ ެ
ކަށަވަރުކުރުމަކާނުލައިެ،އިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަނުގެެޑޭ ެ
ގެ ެޑޭޓާ ެބޭސްއަށް ެލުމުގެ ެސަބަބުންކަމަށް ެވާއިރުެ،
ވޭ ެމަޢުލޫމާތުތަކެއް ެއެތަނު ެ
ޞައްޙަކަން ެކަށަވަރުނުކުރެ ެ
ނަެ
މިކަންކަމާ ެގުޅިގެން ެގެއްލިގެންދާ ެދިވެހި ެރައްޔިތުންގެ ެއަސާސީ ެޙައްޤު ެޙިމާޔަތްކުރުމަށާއިެ 2013ެ ،ވަ ެ
ހު ެބޭއްވޭ ެއިންތިޚާބަކީ ެއަރާރުމެއް ެތަޅާފޮޅުމެއްެ
އަހަރުގެ ެސެޕްޓެންބަރ ެމަހުގެ ެެ 07ވަނަ ެދުވަ ެ
ދޭެ
ންެކަށަވަރުކޮށް ެ
ށްެހެދު ެ
ންެއެއްކިބާވެފައިވާެއިންސާފުވެރި ެއިންތިޚާބަކަ ެ
ޅުެނުފޫޒު ެ
ތްެނުރަނގަ ެ
ކޮރަޕްޝަނެއްނެ ެ
މުތަކެއް ެހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ެމި ެމައްސަލާގައި ެދަޢުވާހުށަހެޅި ެފަރާތުން ެއެދިފައިވާކަން ެއެނގެންެ
އިންތިޒާ ެ
އޮންނަކަމެވެ.
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މުެ
ގެ ެޚިޔާލު ެހޯދުމުގެ ެޢާން ެ
ތިންވަނަ ެކަމަކީެ ،އިންތިޚާބުތަކުގައްޔާއި ެރައްޔިތުން ެ

އިެ
ގެ ެޙައްޤަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގަ ެ
ވެ ެވޯޓު ެދިނުމު ެ
ވޯޓުތަކުގައިެ ،ބައިވެރި ެ
ގެެ
ސީ ެޙައްޤެއްކަން ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 26ވަނަ ެމާއްދާ ެ
ކަނޑައެޅި ެބަޔާންވެފައިވާ ެދިވެހިރައްޔިތުންގެ ެއަސާ ެ
އިެ
ވާ ެއެންމެހައި ެހައްޤުތަކާ ެ
އި ެބަޔާންކޮށްފައި ެ
މި ެބާބުގަ ެ
އި ެކަނޑައަޅައި ެބަޔާންކުރުމަށްފަހުެ "ެ ،
(ހ) ެގަ ެ
ންެ
ނޭ ެގޮތުގެ ެމަތިން ެކޮންމެ ެމީހަކަށްމެ ެލިބިގެންވާކަ ެ
މިނިވަންކަން ެއިސްލާމް ެދީނުގެ ެއަޞްލަކާ ެޚިލާފު ެނުވާ ެ
ންެ
ގެ ެެ 16ވަނަމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައި ެސާފުބަހު ެ
މިޤާނޫނުއަސާސީ ެކަށަވަރުކޮށްދޭކަމަށް ެޤާނޫނުއަސާސީ ެ
ނީެ
ގެ ެއެއްވެސް ެމިންވަރެއް ެހިފެހެއްޓޭ ެ
ސް ެޙައްޤެއް ެ
ބުނުމަށްފަހުެ ،އަސާސީ ެޙައްޤުގެ ެތެރެއިން ެއެއްވެ ެ
ރާެ
ޤާނޫނުއަސާސީއާ ެޚިލާފު ެނުވާނޭ ެގޮތުގެ ެމަތިން ެއެކަމަށްޓަކައި ެރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުން ެފާސްކު ެ
ނީެ
ގެ ެއެއްވެސް ެމިންވަރެއް ެޤާނޫނަކުންވެސް ެހިފެހެއްޓޭ ެ
ދި ެއަސާސީ ެޙައްޤެއް ެ
މަށާއިެ ،އަ ެ
ން ެކަ ެ
ޤާނޫނަކު ެ
ށްެ
ޤަބޫލުކުރެވޭ ެމިންވަރަކަ ެ
މިނިވަން ެދީމިޤްރާޠީ ެމުޖްތަމަޢުތަކުގައި ެއެފަދަ ެޙައްޤެއް ެހިފެހެއްޓިދާނެކަމަށް ެ ެ
ގަެ
ށް ެދީފައިވާކަން ެފާހަ ެ
ށަވަރުކޮ ެ
ކަމަށް ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެބުނެވިދިޔަ ެމާއްދާގައި ެއެކަން ެއިތުރަށް ެކަ ެ
ކުރެވިފައިވާކަމެވެ.
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ހަތަރުވަނަ ެކަމަކީެ ،ޢާންމު ެއިންތިޚާބުތަކުގައްޔާއިެ ،ރައްޔިތުންގެ ެޚިޔާލު ެހޯދުމުގެެ

ޢާންމުެވޯޓުތަކުގައިެވޯޓުދިނުމުގެެޙައްޤަކީެޢުމުރުންެެ 18އަހަރުންެމަތީގެެކޮންމެެރައްޔިތަކަށްމެެލިބިގެންވާެެ
އަސާސީެޙައްޤެއްކަންެދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 26ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެގައިެސާފުެ
ބަހުން ެބަޔާންކޮށްފައިވާއިރުެ ،ޤާނޫނުއަސާސީން ެކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ެމި ެމަބްދައަކީ ެމިޒަމާނުގެ ެދުސްތޫރީެ
ނިޒާމްތަކުގައި ެއިސްތިޤްރާރުވެފައިވާ ެ"އަލްއިޤްތިރާޢުލް ެޢާންމު" (االقتراع العام( ެނުވަތަ ެ"ޔުނިވަރސަލްެ
ސަފްރިޖް" ެ(ެ )Universal Suffrageގެ ެމަބްދައުކަން ެއެނގެން ެއޮންނަކަމާއިެ ،މި ެމަބްދައުގެ ެއެންމެެ
ދިނުމުގައިެހަމަހަމަކަންެ(ެ)equalityއޮތުމުގެެމަބްދައުކަމާެމިގޮތުންެވޯޓުެ
މުޙިއްމުެއެއްެހައިޘިއްޔަތަކީެވޯޓް ެ
ދިނުމުގެެޝަރުޠުެހަމަވާެކޮންމެެމީހަކަށްެ”ެ “OneެManެOneެVoteގެެއުޞޫލުގެެދަށުންެއެކަކަށްެ
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އެއް ެވޯޓަށް ެވުރެ ެގިނައިން ެވޯޓު ެނުލެވޭގޮތަށް ެއޮތުމާއިެ ،އެއް ެއިންތިޚާބީ ެދާއިރާއަށްވުރެ ެގިނަ ެއިންތިޚާބީެ
ނުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިގެންވާ ެމީހާ ެވޯޓު ެދިނުމުގެެ
ދާއިރާގައި ެއެކަކަށް ެވޯޓު ެނުލެވޭގޮތަށް ެއޮތުމާއިެ ،ވޯޓު ެދި ެ
ޙައްޤުން ެމަޙްރޫމްނުވުން ެގެރެންޓީ ެކޮށްދޭ ެއަސާސީ ެއެއް ެއުޞޫލަކީ ެވޯޓު ެދިނުމުގެ ެޙަޢްޤު ެލިބިގެންވާެ
މީހުންގެެލިސްޓްތައްެތަރްތީބުކޮށްެތަންޒީމްކޮށްެބެލެހެއްޓުމުގެެއުޞޫލުކަމާއި ،ގިނަެދީމިޤްރާޠީެނިޒާމްތަކުގައިެ
ރުތީބުކޮށް ެއިންތިޒާމްކުރުމަކީ ެދައުލަތުގެ ެދުސްތޫރީެ
ވޯޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤުލިބިގެންވާ ެމީހުންގެ ެލިސްޓްތައް ެތަ ެ
ޢޫލިއްޔަތެއްކަން ެއެނގެން ެއޮންނައިރުެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެޞަރީޙަެ
މަސް ެ
މިގޮތުންެއިންތިޚާބުތަކާއިެ،
ނައްޞުގައިެމިެމަސްއޫލިއްޔަތުެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނާ ެމަތިކޮށްފައިވާެކަމާެ ެ،
ރައްޔިތުންގެ ެޚިޔާލު ެހޯދުމުގެ ެޢާންމު ެވޯޓުތަކުގައިެ ،ވޯޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިފައިވާ ެމީހުންގެ ެރަޖިސްޓަރީެ
ތައްޔާރުކުރުމާއިެ ،އެ ެރަޖިސްޓަރީއަށް ެގެންނަންޖެހޭ ެ ެއުނިއިތުރު ެގެނައުމާއިެ ،ބެލެހެއްޓުމާއިެ،
އިންތިޚާބުތަކާއި ެރައްޔިތުންގެ ެޚިޔާލުހޯދުމުގެ ެޢާންމު ެވޯޓު ެނެގުމާ ެބެހޭގޮތުން ެހަމަޖައްސާންޖެހޭ ެއެންމެހައިެ
އިންތިޒާމްތައް ެހަމަޖެއްސުމަކީ ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 170ވަނަެމާއްދާގެެ(ށ)ެގެެޞަރީޙަެނައްޞުގައިެބަޔާންކޮށްފައިވާއިރުެ،
ދިނުމުގެ ެޙައްޤުލިބިގެންވާ ެމީހާގެ ެއަޞްލު ެއިންތިޚާބީ ެދާއިރާ ެނޫން ެއެހެންތަނެއްގައި ެވޯޓުދިނުމަށްެ
ވޯޓު ެ ެ
ރަޖިސްޓްރީކުރަންޖެހޭ ެޙާލަތު ެފިޔަވައި ެއެހެން ެޙާލަތްތަކުގައި ެވޯޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިގެންވާ ެމީހުންގެެ
ނުގެ ެދައުރު ެވާންޖެހޭނީ ެއީޖާބީެ
ލިސްޓްތައް ެތަރުތީބުކޮށް ެއިންތިޒާމްކުރުމުގައި ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަ ެ
(ެ )Positiveދައުރަކަށް ެކާމާއިެ ،މިގޮތުން ެކޮންމެ ެއިންތިޚާބީ ެދާއިރާއެއްގެ ެރަޖިސްޓްރީގައިވާ ެމީހުންގެެ
މަކީެ
ން ެރަޖިސްޓްރީއަށް ެއިތުރުކުރު ެ
ތެރެއިންެމަރުވާެމީހުންެއުނިކޮށް ،ޢުމުރުންެެ 18އަހަރުެފުރިފައިވާެމީހު ެ
ރައްޔިތުންގެ

ެއިސްނެގެމަކާނުލައި

ެއިލެކްޝަންސް

ެކޮމިޝަނުން

ެއަދާކުރަންޖެހޭ

ެދުސްތޫރީެ

މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަންެއެނގެންެއޮންނަހިނދުެ،ވޯޓުދިނުމުގެެޙައްޤުެޤާނޫނީގޮތުންެލިބިގެންވާެގިނަެޢަދަދެއްގެެ
ބަޔަކު ެވޯޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤުން ެމަޙަރޫމްވާގޮތަށް ެވޯޓުދޭ ެމީހުންގެ ެރަޖިސްޓްރީ ެތައްޔާރުވެފައި ެއޮތްނަމަެ
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އެކަމަކީ ެ ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުން ެއޭގެ ެޤާނޫނީ ެމަސްއޫލިއްޔަތު ެއުފުލަންޖެހޭނެ ެކަމެއްކަމާއި ެއަދިެ
ގެެ
އެއްވެސް ެއިންތިޚާބެއްގައި ެވޯޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤުލިބިގެންވާ ެގިނަ ެޢަދަދެއްގެ ެ ެމީހުންނަށް ެއެ ެމީހުން ެ
ވޯޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤުން ެމަޙްރޫމްވުމަކީެ ،އެ ެއިންތިޚާބެއްގެ ެނަތީޖާއަށް ެއަސަރުކުރާނެ ެއަދި ެއެ ެއިންތިޚާބުގެެ
ބަބެއްކަން ެއެނގެން ެއޮންނަކަމާއިެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެެ11/2008
ޞައްޙަކަމާމެދު ެޠަޢުނުކުރެވޭ ެސަ ެ
(އިންތިޚާބުތަކާބެހޭެޢާންމުެޤާނޫނު)ެގެެެ 9ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެގައިެވާގޮތުގެމަތިންެއިންތިޚާބެއްެބޭއްވުމުގެެ
އާެ
ބިފައިވާ ެމީހުންގެ ެރަޖިސްޓްރީ ެ
މަދުވެގެން ެެ 45ދުވަސްކުރިން ެޢާންމުކުރެވޭ ެވޯޓު ެދިނުމުގެ ެޙައްޤުލި ެ
ގުޅިގެންެ ،ޝަކުވާ ެހުށަހެޅުމުގެ ެއިޚްތިޔާރު ެލިބިފައިވާ ެފަރާތްތަކުންެ ،ބުނެވިދިޔަ ެޤާނޫނުގެ ެެ 10ވަނަެ
ޝަންސްެކޮމިޝަނަށްެޝަކުވާެހުށަނުއެޅުމަކީެ،އެއްވެސްެ
މާއްދާގެެ(ށ)ެގައިެބުނެފައިވާެމުއްދަތުގައިެއިލެކް ެ
ޙާލެއްގައި ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 170ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގައި ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނާ ެމަތިކުރެވިފައިވާެ
ވޯޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިގެންވާ ެމީހުންގެ ެރަޖިސްޓްރީ ެތައްޔާރުކޮށް ެރަނގަޅަށް ެބެލެހެއްޓުމުގެ ެދުސްތޫރީެ
އަވެވޭނެެސަބަބެއްެނޫންކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެެެ.
މަސްއޫލިއްޔަތުންެއެެކޮމިޝަންެބަރީ ެ
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ފަސްވަނަ ެކަމަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނު ެއަސާސީގެ ެެ 26ވަނަެ

މާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައި ެކޮންމެ ެރައްޔިތަކަށްމެ ެލިބިގެންވާ ެއަސާސީ ެޙައްޤެއްގެ ެގޮތުގައި ެކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާެެ
އެކިއެކިެއިންތިޚާބުތަކާއިެޢާންމުެވޯޓުތަކުގައިެ ެވޯޓުދިނުމުގެެޙައްޤަކީެ ،ބިރުވެރިކަމެއްެ،ބިރުދެއްކުމެއްނެތިެ،
ޤުެ
ކޮރަޕްޝަނާއި ެނުރަނގަޅު ެނުފޫޒުން ެއެއްކިބާވެ ެތިބެެ ،އަމާން ެކަމާއެކު ެވޯޓުލުމުގެ ެއަސާސީ ެޙައް ެ
ގެެ
ތު ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާ ެ
ގެ ެމަސްއޫލިއްޔަ ެ
ބޭނުންކުރެވޭނެ ެމަގު ެދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ެފަހިކޮށްދިނުމު ެ
ނަެ
ކީ ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަންކަން ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 170ވަ ެ
ޤާނޫނު ެއަސާސީން ެމަތިކޮށްފައިވާ ެފަރާތަ ެ
ށްެ
މާއްދާއިން ެއެނގެން ެއޮތްއިރުެ ،އިންތިޚާބުތަކާއި ެރައްޔިތުންގެ ެޚިޔާލު ެހޯދުމުގެ ެޢާންމު ެވޯޓު ެނެގުމަ ެ
ކުރަންޖެހޭ ެކަންތައްތައް ެކުރުމާއި ެއެކަންތައްތައް ެހިންގުމާއިެ ،ބެލެހެއްޓުމާއި ެއެކަންތައްތަކަށް ެމަގުފަހިކުރުމާެ،
ދިެ
މަގުފަހިކުރުމާެ ،އަ ެ
ގެ ެކަންތައްތަކަށް ެ ެ
އަދިެ ،އިންތިޚާބުތަކާއި ެރައްޔިތުންގެ ެޚިޔާލު ެހޯދުމުގެ ެޢާންމު ެވޯޓުތަކު ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު |ތީމުގެ |އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives|Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
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ކުެ
ގެ ެޚިޔާލު ެހޯދުމުގެ ެޢާންމު ެވޯޓުތަކުގެ ެކަންތައް ެހިނގަނީ ެއިންޞާފުވެރިކަމާއެ ެ
އިންތިޚާބުތަކާއި ެރައްޔިތުން ެ
ތިެ
ބިރުވެރިކަމެއްެ ،ބިރު ެދެއްކުމެއްެ ،ތަޅާފޮޅުމެއްެ ،ނުރަނަގަޅު ެނުފޫޒެއް ެއަދި ެކޮރަޕްޝަނެއް ެނެ ެ
ކީެ
މިނިވަންކަމާއެކުެ ،ރައްޔިތުންނަށް ެވޯޓުލުމުގެ ެޙައްޤު ެފުރިހަމަޔަށް ެއަދާކުރެވޭ ެގޮތަށްކަންެ ،ކަށަވަރުކުރުމަ ެ
އިެ
ގެ ެދުސްތޫރީ ެމަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމާއިެ ،ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ެދައުލަތުގެ ެބާރުތަކާ ެ
އިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނު ެ
އެެ
ށް ެދިވެހި ެދައުލަތް ެ ެ
ގެ ެއުޞޫލާ ެމުޅިން ެޚިލާފަ ެ
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ެވަކިފަރާތެއްގައި ެޖަމާވެފައި ެއޮތުމު ެ
ގެެ
މުއައްސަސާތަކެއްގެ ެމައްޗަށް ެބިނާވެފައިވާ ެއެންމެހައި ެމުއައްސަސާތަކުގެ ެމެދުގައިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭ ެ
ވާެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީގައިެވާގޮތުގެެމަތިންެ،ދައުލަތުގެެބާރުތަކާއިެމަސްއޫލިއްޔަތުތައްެބަހާލެވިފައި ެ
ގެ ެއިތުރުންެ،
އި ެކޮންމެ ެމުއައްސަސާއަކީ ެއެ ެމުއައްސަސާއަކާ ެޙަވާލުވެފައިވާ ެޚާއްޞަ ެމޭންޑޭޓު ެ
ދައުލަތެއްކަމާ ެ
ގެެ
ލަތު ެ
ޖެ ެކޮންމެ ެހިނދެއްގައި ެމުޅި ެދައު ެ
ށް ެބޭނުންވެއް ެ
ކި ެމުއައްސަސާއަކަ ެ
ގެ ެވަ ެ
ދައުލަތަށް ެނުވަތަ ެދައުލަތު ެ
ގުނަވަނެއްގެ ެޙައިޘިއްޔަތުންެ ،ދައުލަތުގެ ެއެހެނިހެން ެމުއައްސަސާތަކާ ެގުޅިގެންނާއި ެއަދި ެމުޅި ެދައުލަތާއިެ،
ރައްޔިތުންގެ

ެސަލާމަތާއި،

ެރައްކާތެރިކަމާއި،

ެއަމަންއަމާންކަމާއި،

ެޞުލްޙަ

ންެ
ެމަސަލަސްކަ ެ

ހޭެ
ޙުދޫދުގެ ެތެރޭގައި ެއަދާކުރަން ެޖެ ެ
ގެ ެ ެ
ތު ެޤާނޫނު ެ
ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ެއަދާކުރަންޖެހޭ ެމަސްއޫލިއްޔަ ެ
އެނގެންެއޮންނަެއޮތުމެވެ.
ފަރާތެއްކަންެ ެ
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އިެ
ހަވަނަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީން ެދިވެހިރާއްޖޭގަ ެ

އްެ
ދިމިޤްރާތީ ެނިޒާމް ެހިމާޔަތްކުރުމާއި ެދިވެހި ެރައްޔިތުންނާއި ެދިވެހި ެދައުލަތުގެ ެޙައްޤުތަ ެ
ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ެ ެ
ރިެ
ޙަވެ ެ
ހިމާޔަތްކޮށް ެރައްކާތެރިކުރުމާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގައި ެއަމަންއަމާންކަން ެދަމަހައްޓައި ެދިވެހިރާއްޖެއަކީ ެޞުލް ެ
ނިެ
ގެެތެރެއިންެވަކިެމިވެ ެ
މުގެެމަސްއޫލިއްޔަތަކީެދައުލަތުގެެމުއައްސަސާތަކު ެ
ށްެހެދު ެ
ރައްޔިތެއްެދިރިއުޅޭެތަނަކަ ެ
ގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމަށް ެބެލުމަކީެ
ތަ ެވަކި ެފަރުދެއް ެ
މުއައްސަސާއެއްގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމަށް ެނުވަ ެ
އެެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެނައްޞާއި ެރޫޙާއި ެއެއްގޮތްވާ ެކަމެއް ެނޫންކަމާއިެ ެ ،
އިެ
ކީ ެވަކިވަކި ެފަރުދުންނާއި ެޖަމާއަތްތަކާއި ެސަރުކާރާއި ެދައުލަތުގެ ެއެންމެހަ ެ
މަސްއޫލިއްޔަތު ެއަދާކުރުމަ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު |ތީމުގެ |އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތެއްކަން ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ވާ ެއެންމެން ެ
މުއައްސަސާތަކާއި ެއެ ެމުއައްސަސާތަކުގައި ެޙަރަކާތްތެރި ެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީންެފާޅުކަންބޮޑު ެގޮތެއްގައި ެއެނގެން ެއޮތުމުން ެދައުލަތުގެ ެބައެއް ެއިދާރާތަކާއިެ
މުއައްސަސާތަކަކީ ެވަކި ެޙައިޘިއްޔަތެއް ެލިބިގެންވާ ެމުއައްސަސާތަކަކަށްވިޔަސްެ ،ދައުލަތް ެހިންގުމުގައި ެއެެ
ންެ
މުއައްސަސާތަކުން ެރައްޔިތުންނަށް ެފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ެޚިދުމަތް ެފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ެއެތަންތަނު ެ
ކާެ
ގެ ެމަސައްކަތް ެހިންގުމުގައި ެއެހެން ެމުއައްސަސާތަ ެ
މަސައްކަތްކުރަންވާނީ ެއެ ެމުއައްސަސާތަކާއި ެއެތަންތަނު ެ
ށް ެނޭދެވޭ ެއަސަރުތަކެއްެެ
ފައިވާ ެޙުދޫދުގެތެރޭގައި ެދައުލަތުގެ ެހިންގުމަ ެ
ޤާނޫނީގޮތުން ެގުޅުވާލެވި ެ
ނުފޯރާނޭގޮތެއްގެެމަތިންކަންެފާހަގަކުރެވިފައިވާެކަމެވެ.
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ހަތްވަނަ ެކަމަކީ ،އިންތިޚާބުތަކުގައްޔާއި ެރައްޔިތުންގެ ެޚިޔާލު ެހޯދުމުގެ ެޢާންމުެ

ވޯޓުތަކުގައިެވޯޓުދިނުމުގެެޙައްޤަކީެޢުމުރުންެެ18އަހަރުންެމަތީގެެކޮންމެެދިވެހިެރައްޔިތަކަށްެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 26ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެއިން ެކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ެއަސާސީެ
ޙައްޤަކަށްވެފައިެ،ޤާނޫނުއަސާސީގައިެކަނޑައެޅިެބަޔާންވެފައިވާެއުޞޫލުތަކާެޚިލާފަށްެއެެޙައްޤުންެއެއްވެސްެ
ދިވެހި ެރައްޔިތަކު ެމަޙްރޫމްކުރުމުގެ ެޙައްޤު ެހަމަ ެއެއްވެސް ެފަރާތަކަށް ެލިބިގެން ެނުވާނެކަންެކަނޑައެޅިގެންެ
އެނގެން ެއޮންނާތީއާއިެ 2013ެ ،ވަނަ ެއަހަރުގެ ެސެޕްޓެމްބަރ ެމަހުގެ ެެ 7ވަނަ ެދުވަހު ެދިވެހިރާއްޖޭގައިެ
ބޭއްވުމަށްެހަމަޖެހިފައިވާެރިޔާސީެއިންތިޚާބުގެެވޯޓުލުމުގެެކަންތައްެއިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަނުންެއިންތިޒާމުެ
ކުރިކުރުމުގެެތެރޭގައިެވޯޓުލާެމީހުންގެ ެރަޖިސްޓްރޭޝަންގެެކަންތައްެކުރިޔަށްެގެންގޮސްފައިވަނީެއެެމީހަކުެ
ރަށްވެހިވެފައިވާެރަށްނޫންެރަށްރަށަށްެވޯޓުލާންެބޭނުންވާކަމަށްެބުނެެ،އެކިއެކިެފަރާތްތަކުންެއިލެކްޝަންސްެ
ކޮމިޝަނަށް ެހުށަހަޅާ ެފޯމުތަކާ ެގުޅިގެން ެބަލައި ެކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ ެކަންތައްތައް ެބަލައި ެކަށަވަރުކުރުމަކާެ
ނުލައިކަމަށާއިެ ،އޭގެ ެސަބަބުން ެޤާނޫނުއަސާސީއިން ެދިވެހިރައްޔިތުނަށް ެކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ެއަސާސީެ
ގެެތެރެއިންެގިނަބަޔަކުެމަޙްރޫމްވެގެންދާނެކަމަށްެބުނެެ
ޙައްޤަކުންެޤާނޫނުއަސާސީއާ ެޚިލާފަށްެދިވެހިރައްޔިތުން ެ
ޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހުގައިެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކަށާއިެ،ހުށަހަޅާފައިވާެލިޔުންތަކަށްެބަލާއިރުެ،އިލެކްޝަންސްެ
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ކޮމިޝަންގެ ެފަރާތުން ެވޯޓުލާ ެމީހުން ެރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ެކަންތައް ެކުރިއަށް ެގެންގޮސްފައިވަނީެ
ވޯޓުލާމީހުންގެ ެނަންތައް ެއެއް ެދާއިރާއިން ެއަނެއް ެދާއިރާއަށް ެނުވަތަ ެއެއް ެރަށުން ެއަނެއް ެރަށަށްެ
ބަދަލުކޮށްލުމުގެ ެކުރިން ެއެކަންކަމާގުޅިގެން ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުން ެބަލައި ެކަށަވަރުކުރަންޖެހޭެ
އިެ
ންެހެކީގެެގޮތުގަ ެ
މިންވަރަށްެއެކަންކަންެބަލައިެކަށަވަރުކުރުމަކާެނުލައިކަމަށް ެބުނެެ ،މިެމައްސަލައާ ެގުޅިގެ ެ
ޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހަށް ެހުށަހަޅާފައިވާ ެފޯމުތަކުން ެއިސްތިޚްލާޞްކުރެވޭ ެޤަރީނާތަކުގެ ެމައްޗަށްެ
ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެރައްޔިތުންގެެއަސާސީެޙައްޤެއްެޤާނޫނުއަސާސީއާެޚިލާފަށްެނިގުޅިގެންދިއުންެ
ޤާނޫނީވިއަސްެހަމައެއްެނެތަތީެ ،ވާދަވެރިެރިޔާސީެއިންތިޚާބެއްގެެނަތީޖާއާެ
ރުޢީ ެއަދި ެ ެ
ހުއްދަކުރެވިދާނެ ެޝަ ެ
ނަވެރިކަމަކާ ެކުރިމަތިލާންޖެހިދާނެފަދަ ެޙާލަތަކަށް ެވެއްޓިގެންެ
މެދު ެދެބަސްވެރިވެ ެދިވެހި ެޤައުމު ެފިތު ެ
ދިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި އިންތިޚާބުެބޭއްވޭެމާޙައުލަކީެޤާނޫނުއަސާސީގެެެ 170ވަނަެމާއްދާގައިެބުނެފައިވާެފަދަެ
މާޙައުލެއްކަން ެކަށަވަރުކުރުމާއިެ ،ކޮންމެ ެދާއިރާއަކަށް ެވޯޓު ެލާންދާެ ،އެ ެދާއިރާގެ ެމީހުންގެ ެތެރެއިންެ
ގުތީގޮތުންެވޯޓުލުމުގެެޙައްޤަށް ެހުރަސްެއެޅިފައިވާެ
އެމީހެއްގެެނަންެއެެދާއިރާގައިވާެލިސްޓްގައިެނެތިގެންެވަ ެ
އގައި ެވޯޓުލައި ެނިމުމުން ެއެ ެފަރާތްތަކަށް ެވޯޓުލުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިގެންދާނެކަންެ
އެންމެންނަށް ެއެ ެދާއިރާއެ ް
ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ެއެފަދަ ެފަރާތްތަކުގެ ެނަންތައް ެނޯޓުކޮށް ެބެލެހެއްޓޭނެ ެއިންތިޒާމްތަކެއްެ
ހަމަޖެހިފައިހުރުމާއިެ ،ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ެވޯޓުލާ ެދާއިރާއަށް ެވަންނަ ެކޮންމެ ެމީހަކީ ެމީލާދީގޮތުން ެެ 18އަހަރުެ
ފުރިފައިވާެމީހެއްކަންެކަށަވަރުކުރުމާއިެ،އެެމީހަކުެރަށްވެހިވެފައިވާެރަށުގެެދާއިރާއަށްެވޯޓުލާންދާެ،ޢުމުރުންެ
ެ 18އަހަރުެފުރިފައިވާެކޮންމެެދިވެހިެރައްޔިތަކުެ،އެހެންތަނެއްގައިެވޯޓުލާންެރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިެނުވާނަމަެ،
އެ ެދާއިރާއަށް ެވޯޓުލެވޭނެ ެއިންތިޒާމް ެހަމަޖެއްސުމާއިެ ،މާލެ ެމުނިސިޕަލްޓީގެ ެދަފްތަރުގައިެ
ށްވެހިންކަމަށްެޤާނޫނީގޮތުންެބެލެވޭތީެއެެފަރާތްތަކުގެެތެރެއިންެ
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާެފަރާތްތަކަކީެ،މާލޭގެެރަ ެ
ހޭެ
ކޮންމެ ެމީހަކަށްވެސް ،އެހެންތަނެއްގައި ެވޯޓުލާން ެރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ެނުވާނަމަެ ،އެ ެމީހަކު ެވޯޓުލާންޖެ ެ
މާލޭގެެދައިރާގައިެވޯޓުލެވޭނެެއިންތިޒާމްެހަމަޖެއްސުމާއިެެ،މުޅިެރާއްޖޭގައިވެސްެވޯޓުލެވެނީެއިލެކްޝަންސްެ
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ކޮމިޝަނުން ެދޫކޮށްފައިވާ ެއެންމެ ެފަހުގެ ެލިސްޓަށްކަމާއިެ ،އެ ެލިސްޓަކީ ެކެންޑިޑޭޓުންގެ ެމަންދޫބުންނާެ
ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ެލިސްޓުކަމާއިެ ،އިތުރު ެއެއްވެސް ެއެހެން ެލިސްޓެއްގެ ެމައްޗަށް ެޢަމަލުނުކުރާކަންެ
ކަށަވަރުކުރުންފަދަ ެޤާނޫނީ ެއިޖްރާއާތުގެ ެޒަރީޢާއިން ެއިންތިޚާބުގެ ެއިންޓެގްރިޓީ ެކަށަވަރުކޮށްދިނުމަކީެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 170ވަނަ ެމާއްދާގެ ެދަށުން ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުން ެއަދާކުރަންޖެހޭ ެއީޖާބީެ
(ެ)Positiveމަސްޢޫލިއްޔަތެއްކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެ.

ޙުކުމް:
އިސްވެެބަޔާންވެދިޔަެސަބަބުތައް ެއެގޮތުގެެމަތިންެހުރުމާއެކުެ ،މީލާދީެސަނަތުންެެ2013
ވަނައަހަރުގެ ެސެޕްޓެމްބަރު ެމަހުގެ ެެ 07ވަނަ ެދުވަހު ެދިވެހިރާއްޖޭގައި ެބޭއްވޭ ެރިޔާސީ ެއިންތިޚާބަކީެ
ދާގައި ެބުނެފައިވާ ެފަދަ ެއަމާންެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 170ވަނަ ެމާއް ެ
ރިެ
ރި ެއަދި ެނަޒާހަތްތެ ެ
މާޙައުލެއްގައިެ ،ޤާނޫނާ ެޚިލާފު ެނުފޫޒުތަކުން ެއެއްކިބާކުރެވިފައިވާ ެއިންޞާފުވެ ެ
އިންތިޚާބެއްކަން ެކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ެހަމަޖައްސަންޖެހޭ ެއެންމެހައި ެއިންތިޒާމްތައް ެއިލެކްޝަންސްެ
ކޮމިޝަނުގެ ެފަރާތުން ެހަމަޖެއްސުމާއި ،ވާދަވެރި ެމިފަދަ ެއިންތިޚާބެއްގައި ެކުރިމަތިވެދާނޭ ެކޮންމެ ެޙާލަތަކަށްެ
ނެ،
މާއި ،ވޯޓުދިނުމުގެ ެކަންތައް ެހިނގަމުންދާއިރު ެއެއްވެސް ެފަރާތަކުން ެހިންގާފާ ެ
ފާރަވެރިވެ ެތައްޔާރަށް ެތިބު ެ
ޣައިރު ެޤާނޫނީ ެޢަމަލުތަކެއްގެ ެސަބަބުން ެރާއްޖޭގައި ެޤާއިމުވެފައިވާ ެދީމިޤުރާޠީ ެނިޒާމަށާއި ،ޤާނޫނުގެެ
ވެރިކަމަށާއިެ ،ދީމިޤުރާޠީ ެމުއައްސަސާތަކަށް ެކުރިމަތިވެދާނޭ ެކޮންމެ ެނުރައްކަލަކުން ެއެތަންތަންެ
ހުގައިވެސްެ،
ޙިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ެއަޅަންޖެހޭ ެފިޔަވަޅުތައް ެއަޅަމުން ެގެންދިއުމާއިެ ،އަދި ެއިންތިޚާބަށް ެފަ ެ
އިންތިޚާބާގުޅިގެންެދިވެހިރާއްޖޭގެެއަމްނުެޢާންމަށާއި ،ރައްޔިތުންގެެހަމަހިމޭންެކަމަށާއިެ،ޤާނޫނުގެެވެރިކަމަށްެ
އެއްވެސް ެބުރުލެއް ެއެރިޔަނުދިނުން ެކަށަވަރުކޮށްދޭ ެއިންތިޒާމްތަކެއް ެހަމަޖެއްސުމަކީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެދަށުން ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނަށާއިެ ،ދައުލަތުގެ ެކަމާބެހޭ ެއެހެނިހެންެ
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ށް،
ށް ެއެފަރާތްތަކުގެ ެޤާނޫނީ ެޙުދޫދުގެތެރޭގައި ެލާޒިމްވެގެންވާ ެކަމެއް ެކަމަ ެ
މުއައްސަސާތަކުގެ ެމައްޗަ ެ
ންެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެހަތް ެފަނޑިޔާރުންގެ ެތެރެއިން ެފަސް ެފަނޑިޔާރުންގެ ެއަޢުލަބިއްޔަތު ެ
ކަނޑައަޅައިެޙުކުމްެކޮށްފީމެވެެ ެެ.
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ްޙ7ގެެ1
ސަފ ެ

ޙްމަދުެފއިޒުެޙުސައިންގެެތަފތުވިެރަޢުޔުެ .
ހިރއްޖޭގެެއުއްތަމަެފަނޑިޔރުެއަ ެ
ދިވެ ެ
މި މައްސަލައަކީ ެެ 7ސެޕްޓެންބަރު ެެ 2013ގައި ެބޭއްވުމަށް ެހަމަޖެހިފައިވ ެރިޔސީެ
ެ
އިންތިޚބުގައި ެބޭއިންޞފު ެއެއްވެސްކަމަކަށް ެފުރުޞަތު ެނުދިނުމަށްޓަކައި ެއެ ެއިންތިޚބު ެއިންޞފުވެރިެ
އިންތިޚބަކަށްެހެދުމަށްޓަކައިެރއްޖޭގެެހުރިހައިެދއިރތަކަށްެވޯޓުލމީހުންގެެރަޖިސްޓަރީގެެއަޞްލެއެއްގޮތްެ
ކޮޕީއެއް ެހުރިހައި ެރިޔސީ ެކެންޑިޑޭޓުންގެ ެމަންދޫބުންނަށް ެލިބި ެއެ ެލިސްޓުގެ ެޞައްޙަކަންެ
ޔަޤީންކުރުމަށްފަހުެ ،އޭގައި ެއެފަރތްތަކުގެ ެސޮއި ެއަދި ެސީލް ެހިމެނޭގޮތަށް ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނެ
ޙަވަލުކުރުމުން ެކޮންމެ ެދއިރއެއްގައިވެސް ެވޯޓުލމީހުންގެ ެލިސްޓުގެ ެގޮތުގައި ެއޮންނަ ެރަސްމީ ެލިޔުމަކީެ
ހަމައެކަނި ެއެލިޔުން ެގޮތުގައި ެކެންޑިޑޭޓުންގެ ެމަންދޫބުން ެސޮއިކޮށް ެސީލްޖަހައި ެޞައްޙަކަންެ
ކަށަވަރުކޮށްފައިވ ެލިސްޓެއްގެ ެގޮތުގައި ެހެދުމަށއިެ ،ވޯޓ ެރަޖިސްޓްރޭޝަންސްގެ ެކަންތައްތައް ެކުރިއަށްެ
އްނެތި ެއިންސފުވެރި ެކަމއެކުތޯ ެބަލައި ެކަށަވަރުކޮށް ެދިނުމަށއިެ،
ގެންދަވފައިވަނީ ެވަކިފަރތަކަށް ެބުރަވުމެ ެ
ރިޔސީ ެއިންތިޚބ ެގުޅިގެން ެވޯޓުލމީހުންގެ ެވޯޓު ެރަޖިސްޓަރީ ެކުރުމުގައި ެސުވލު ެއުފެދޭ ެގޮތަށްެ
އިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަންގެ ެފަރތުން ެޢަމަލުކުރަމުން ެއަންނތީ ެވޯޓުލުމުގެ ެހައްޤު ެގެއްލިގެންެ
ހިނގައިދނެކަމުގެ ެބިރުވެރިކަން ެއުފެދިފައިވތީ ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަންގެ ެއައިޓީ ެނިޒމަކީ ެއިތުބރުެ
ކުރެވޭ ެނިޒމެއްކަން ެނުވަތަ ެނޫންކަން ެކަށަވަރު ެކުރުމަށްޓަކައި ެމިނިވަން ެމުސްތަޤިއްލު ެއައިޓީ ެއޮޑިޓަރެއްެ
މެދުވެރިކޮށް ެއިލެކްޝަންސްގެ ެއައިޓީ ެނިޒމް ެއޮޑިޓްކޮށް ެދިނުމަށއިެ ،ރިޔސީ ެއިންތިޚބުގެ ެނަތީޖއަށްެ
ޤނޫނއި ެޤަވޢިދ ެޚިލފަށް ެނުފޫޒު ެފޯރުވުމަށް ެއެއްވެސް ެފަރތަކުން ެހިންގިޔަ ެނުދިނުމަށއި ެއަދި ެއެފަދަެ
ކަމެއް ެހިންގފައިވކަން ެނުވަތަ ެނޫންކަން ެކަށަވަރު ެކުރުމުގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތު ެދިވެހިރއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔގެެ
ޤނޫނުއަސސީގެ ެެ 236ވަނަ ެމއްދއއި ެެ 237ވަނަ ެމއްދގެ ެދަށުން ެސަލމަތީ ެޚިދުމަތްތަކުގެެ
މަސްޢޫލިއްޔަތު ެއެކަމުގައިވތީ ެއެކަންކަން ެކުރުމުގެ ެއިންތިޒމު ެހަމަޖެހޭފަދަ ެގޮތަކަށް ެކަންކަން ެކުރުމުގެެ
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އަމުރެއް ެނެރެދެއްވުމަށް ެއެދި ެގެ .މލެހިޔެ 14-01ެ ،2-އަޙުމަދު ެޒަނީން ެއދަމް ެހުށަހަޅފައިވެ
މައްސަލައެކެވެ.
(ހ)ެފުރަތަމަެކަމަކީެ،މިެމައްސަލގެެދަޢުވގެެޞީޣއަށްެބަލއިރުެ،ވޯޓުެދިނުމުގެެޙައްޤުެ
ދޭ
ން ތަނެއްގައި ެވޯޓު ެ ެ
ން ނޫން ެއެހެ ެ
ލިބިފައިވ ެމީހުންގެ ެރަޖިސްޓަރީ ެއއިެ ،ރަޖިސްޓަރީ ެވެފައިވ ެތަ ެ
ެޤނޫނުގައި ެކަނޑައެޅިފައިވ ެއިޖުރޢަތަށް ެބަލއިރުެ ،އިންތިޚބުތަކބެހޭެ
މީހުންގެ ެރަޖިސްޓަރީއ ެބެހޭގޮތުން ެ
ޢންމު ެޤނޫނުގެ ެެ 8ވަނަ ެމއްދގެ ެ(ހ) ެގައި ެބުނެފައި ެވަނީ ެއިންތިޚބުތަކުގައި ެވޯޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤުެ
ލިބިފައިވ ެމީހުން ެއެނގޭފަދަ ެރަޖިސްޓަރީއެއް ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުން ެތައްޔރުކޮށް ެބަލަހައްޓަންެ
ވނެކަމަށްެބަޔންެކޮށްފައިެއޮންނަެކަމެވެެ .
ވަނަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހިރއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔގެ ެޤނޫނުއަސސީގެ ެެ 170ވަނަެ
(ށ) ެދެ ެ
މއްދގައި ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަންގެ ެބރުތަކއި ެމަސްޢޫލިއްޔަތުގެ ެތެރޭގައި ެރައްޔިތުންނަށް ެވޯޓުލުމުގެެ
ޖެހޭެ
ޙައްޤު ެފުރިހަމައަށް ެއަދކުރެވޭނެ ެގޮތެއް ެކަށަވަރު ެކުރުމއި ެވޯޓުނެގުމ ެބެހޭގޮތުން ެހަމަޖައްސަން ެ
އެންމެހައި ެއިންތިޒމުތައް ެހަމަޖެއްސުން ެހިމެނޭއިރުެ ،އެކަންކަން ެތަންޒީމް ެކުރުމުގެ ެގޮތުން ެހެދިފައިވެ
ޤނޫނުތަކުގެެތެރެއިން ެއިންތިޚބުތަކބެހޭެޢންމު ެޤނޫނަށް ެބަލއިރުެ ،އިންތިޚބުތަކއި ެރައްޔިތުންގެެޚިޔލުެ
ެޢންމު ެވޯޓުތަކުގައިެ ،ވޯޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިފައިވ ެމީހުންގެ ެރަޖިސްޓަރީ ެތައްޔރުކުރުމއިެ
ހޯދުމުގެ ެ
އެރަޖިސްޓަރީއަށް ެގެންނަންޖެހޭ ެއުނިއިތުރު ެގެނައުމއި ެބެލެހެއްޓުމއި ެއިންތިޚބުތަކއިެރައްޔިތުންގެ ެޚިޔލުެ
އިެ
ހޯދުމުގެ ެޢންމު ެވޯޓު ެނެގުމ ެބެހޭ ެގޮތުން ެހަމަޖައްސަންޖެހޭ ެއެންމެހައި ެއިންތިޒމްތައް ެހަމަޖެއްސުމ ެ
އިންތިޚބީ ެދއިތރކުގައި ެތިބި ެވޯޓު ެދިނުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިފައިވ ެމީހުންގެ ެރަޖިސްޓަރީތައް ެއެކުލަވލައިެ
ޤނޫނުގައިެކަނޑައަޅފައިވ ެމުއްދަތަށްެއެރަޖިސްޓަރީތަކަށްެގެންނަންޖެހޭެއުނިއިތުރުެގެނެސްެޤނުނުގައިވެ
ގޮތުގެ ެމަތިން ެސަރުކރުގެ ެގެޒެޓްގައި ެޝއިޢުކުރަމުން ެގެންދިއުމަކީ ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުގެެ
ނޫނުގެެެ21ވަނަެމއްދގައިެބަޔންކޮށްފައިެއޮންނަެކަމެވެެ .
މަސްޢޫލިއްޔަތއިެބރުތަކެއްކަންެއެެޤ ެ
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(ނ) ެތިންވަނަ ެކަމަކީެ ،ރިޔސީ ެއިންތިޚބުތަކ ެބެހޭ ެޤނޫނުގެ ެެ 3ވަނަ ެމއްދގައި ެވަނީެ
ރިޔސީ ެއިންތިޚބުގައި ެވޯޓު ެދިނުމުގެ ެޙަޢްޤު ެލިބިފައި ެވަނީ ެޤނޫނު ެނަންބަރު ެެ11/2008
(އިންތިޚބުތަކބެހޭ ެޢންމު ެޤނޫނު) ެގައި ެބަޔންކޮށްފައިވ ެމީހުންނަށް ެކަމަށއި ެވޯޓު ެދިނުމުގެ ެޙައްޤުެ
ލިބިފައިވ ެމީހުންގެ ެރަޖިސްޓަރީ ެއެކުލަވލުމުގައި ެއިޢުލނު ެކުރުމ ެގުޅޭގޮތުން ެ ެރިޔސީ ެއިންތިޚބުގައިެ
ޢަމަލުކުރަންެވނީެޤނޫނުެނަންބަރުެ(ެ 11/2008އިންތިޚބުތަކބެހޭެޢންމުެޤނޫނު)ެގައިެއެކަންކަމ ެގުޅޭެ
މެވެެ .
ގޮތުންެކަނޑައަޅފައިވެގޮތުގެެމަތިންކަމަށްެބަޔންކޮށްފައިެއޮންނަކަެ ެ
(ރ) ެހަތަރުވަނަ ެކަމަކީެ ،ވޯޓު ެދިނުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިފައިވ ެމީހުންގެ ެރަޖިސްޓަރީގައިެ
ހިމަނަން ެޖެހޭކަމަށް ެޤނޫނުން ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަންގެ ެމައްޗަށް ެލޒިމްކޮށްފައިވ ެކަންތައްތަކަކީ ެ(ެ)1
ފުރިހަމަނަން ެ(ެ )2އުފަންތރީޚު ެ(ެ )3ޖިންސް ެ(ެ )4ދއިމީއެޑްރެސް ެ(ެ )5ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން ެއަންގައިދޭެ
ކޑުގެެނަންބަރުކަންެއެޤނޫނުގެެެ8ވަނަެމއްދގެެ(ނ)ެގައިެބަޔންކޮށްފައިެއޮންނަކަމެއެވެ.
(ބ) ެފަސްވަނަ ެކަމަކީެ ،އިންތިޚބެއް ެބޭއްވުމުގެ ެމަދުވެގެން ެެ 45ދުވަސް ެކުރިންެ،
ވޯޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިފައިވ ެމީހުންގެ ެރަޖިސްޓަރީ ެއެންމެ ެފަހުގެ ެމަޢުލޫމތއެކު ެފުރިހަމަ ެކުރުމަށްފަހުެ
ވޯޓުެދިނުމުގެެޙައްޤުެލިބިފައިވެމީހުންގެެރަޖިސްޓަރީގައިވެމީހުންގެެނަމއިެ،ޖިންސއިެ،ދއިމީެއެޑްރެސްެ
އެނގޭ ެގޮތަށް ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުން ެސަރުކރުގެ ެގެޒެޓްގައި ެޝއިޢުކުރަން ެވނެކަމަށއިެ،
އިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަންގެ ެވެބްސައިޓްގައިވެސް ެއެމަޢުލޫމތު ެޝއިޢުކުރަން ެވނެކަމަށް ެއެ ެޤނޫނުގެ ެެ9
ވަނަެމއްދގެެ(ހ)ެގައިެބަޔންކޮށްފައިެއޮންނަެކަމެވެ.
(ޅ) ެހަވަނަ ެކަމަކީެ ،އިންތިޚބުތަކބެހޭ ެޢންމު ެޤނޫނުގެ ެެ 9ވަނަ ެމއްދގެ ެ(ހ) ެގައިެ
ބަޔންކޮށްފައިވ ެގޮތުގެ ެމަތިން ެވޯޓު ެދިނުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިފައިވ ެމީހުންގެ ެރަޖިސްޓަރީ ެސަރުކރުގެެ
ންެ
ގެޒެޓްގައިެޝއިޢުކުރ ެދުވަހުެ ،އެރަށެއްގައިެވޯޓުދިނުމުގެެޙައްޤުެލިބިގެންވ ެމީހުންގެެރަޖިސްޓަރީެމީހު ެ
ދިރިއުޅޭ ެކޮންމެ ެރަށެއްގައި ެޢންމުކޮށް ެފެންނަގޮތަށް ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުން ެބަހައްޓަން ެވނެކަމަށއިެ
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އެ ެއިންތިޚބުގައިެވޯޓު ެދިނުމުގެެޙައްޤު ެލިބިގެންވ ެހުރިހ ެމީހުންގެ ެރަޖިސްޓަރީ ެމީހުންެދިރިއުޅޭެކޮންމެެ
ރަށެއްގައިެއެކަމަށްެއެދޭެކޮންމެެފަރތަކަށްެބެލޭނެެއިންތިޒމްެއިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަނުންެހަމަޖައްސަންެ
ވނެކަމަށްވެސްެބަޔންކޮށްފައިެއޮންނަެކަމެވެ.
އެެ
(ކ) ެހަތްވަނަ ެކަމަކީެ ،ރިޔސީ ެއިންތިޚބުގައި ެވދަކުރ ެކެންޑިޑޭޓުންނއި ެ ެ
ކެންޑިޓޭޓުންގެ ެރަސްމީ ެއިންތިޚބީ ެއެޖެންޓުންނއި ެސިޔސީ ެޕޓީއަކުން ެއެދިއްޖެނަމަެ ،އިލެކްޝަންސްެ
ކޮމިޝަނުން ެކަނޑައަޅފައިވ ެގޮތުގެމަތިން ެވޯޓު ެދިނުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިފައިވ ެމީހުންގެ ެރަޖިސްޓަރީގެެ
ކޮޕީއެއް ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުން ެދޫކުރަންވނެކަމަށް ެރިޔސީ ެއިންތިޚބުގެ ެޤަވޢިދުގެ ެ ެެ 8ވަނަެ
މއްދގެެ(ނ)ެގައިެބަޔންކޮށްފައިެއޮންނަެކަމެވެެ ެ.
(އ)ެއަށްވަނަެކަމަކީެ ،އިންތިޚބެއްގައިެވޯޓުެދިނުމުގެެޙައްޤުެލިބިފައިވ ެމީހެއްެ ،ވޯޓުލުންެ
އޮންނަ ެދުވަހު ެވޯޓު ެދިނުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިފައިވ ެމީހުންގެ ެރަޖިސްޓަރީގައި ެއެމީހެއްގެ ެދއިމީ ެއެޑްރެސްެ
ކަމަށްެބަޔންކޮށްފައިވެރަށުގައިެއެމީހަކުެނޫޅޭކަމުގައިެވަނީނަމަެއަދިެއެެއިންތިޚބުގައިެއެެމީހަކުެވޯޓުދޭންެ
ބޭނުންނަމަެ ،ވޯޓުލުން ެއޮންނަ ެދުވަހު ެއޭނ ެހުންނނެ ެތަނެއް ެއިންތިޚބުތަކބެހޭ ެޢންމު ެޤނޫނުގެ ެދަށުންެ
ޝަނަށް ެއެންގުމަކީ ެއެމީހެއްގެެ
ހަދ ެޤަވޢިދ ެއެއްގޮތްވ ެގޮތުގެމަތިން ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމި ެ
ޢޫލިއްޔަތެއްގެެގޮތުގައިެޤނޫނުގައިެކަނޑައަޅފައިެއޮންނަެކަމެވެެ .
މަސް ެ
ންމު ެޤނޫނުގެ ެެ 9ވަނަ ެމއްދގެ ެދަށުންެ
ެޢ ެ
(ވ) ެނުވަވަނަ ެކަމަކީެ ،އިންތިޚބުތަކބެހޭ ެ
ޢންމު ެކުރެވޭ ެވޯޓު ެދިނުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިފައިވ ެމީހުންގެ ެރަޖިސްޓަރީގައި ެހިމެނިފައިވ ެނުވަތަެ
ހިމެނިފައިނުވ ެމަޢުލޫމތަކ ެގުޅޭގޮތުން ެނުވަތަ ެރަޖިސްޓަރީ ެޞައްޙަކުރުމަށްޓަކައި ެގެންނަންޖެހޭ ެބަދަލަކެ
ނުވަތަ ެއުނިއިތުރަކ ެގުޅޭގޮތުން ެޝަކުވ ެއުފުލުމުގެ ެއިޚްތިޔރު ެއުމުރުން ެެ 18އަހަރުން ެމަތީގެ ެކޮންމެެ
ދިވެހި ެރައްޔިތަކަށއި ެސިޔސީ ެޕޓީތަކަށް ެލިބިގެންވ ެކަމަށް ެޤނޫނުގެ ެެ 10ވަނަ ެމއްދގެ ެ(ހ) ެގައިެ
ބަޔންކޮށްފައިެއޮންނަެކަމެވެ.
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(މ)ެދިހަވަނަެކަމަކީެ ،ވޯޓުެދިނުމުގެެޙައްޤުެލިބިފައިވ ެމީހުންގެެރަޖިސްޓަރީެސަރުކރުގެެ
ންެ
ގެޒެޓުގައި ެޝއިޢުކުރ ެދުވަހުން ެފެށިގެން ެގިނަވެގެން ެެ 10ދުވަހުގެ ެތެރޭގައި ެޝަކުވއެއް ެއުފުލަ ެ
ބޭނުންވނަމަެ ،ލިޔުމަކުންެއިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަނަށްެހުށަހަޅަންެވނެކަމަށއިެމިެމުއްދަތުެ(ެ 10ދުވަސް)ެ
ހަމަވެތރީޚުންެފެށިގެންެގިނަވެގެންެެ5ދުވަހުގެެތެރޭގައިެއެެމއްދގެެދަށުންެއިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަނަށްެ
ލިބޭ ެޝަކުވތައް ެއެ ެކޮމިޝަނުން ެބަލައި ެއެ ެޝަކުވތަކމެދު ެގޮތެއް ެކަނޑައަޅަންޖެހޭނެ ެކަމަށއި ެއަދިެ
މިގޮތުން ެއެ ެކޮމިޝަނުން ެނިންމ ެނިންމުން ެމި ެމުއްދަތުގެ ެތެރޭގައި ެއެ ެޝަކުވއެއް ެހުށަހެޅި ެފަރތަކަށްެ
ސަބަބއެކު ެއަންގަންވެސް ެވނެކަމަށް ެެ 10ވަނަ ެމއްދގައި ެބަޔންކޮށްފައި ެއޮންނަކަމއިެ ،މިގޮތުންެ
އިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުން ެނިންމ ެނިންމުމަކމެދު ެހިތްހަމަނުޖެހޭ ެފަރތަކުން ެކޮމިޝަނުން ެއެެ
މައްސަލައަކމެދުެނިންމިެނިންމުންެޝަކުވެހުށަހެޅިެފަރތަށްެއަންގތެގިނަވެގެންެެ5ދުވަހުގެެތެރޭގައިެއެެ
ދިެ
މައްސަލައެއް ެދިވެހިރއްޖޭގެ ެހައިކޯޓަށް ެހުށަހެޅުމުގެ ެއިޚްތިޔރު ެއެ ެފަރތަކަށް ެލިބިގެންވ ެކަމަށއި ެއަ ެ
މިގޮތުންެދިވެހިރއްޖޭގެެހައިކޯޓަށްެހުށަހަޅ ެމައްސަލައަކމެދުެއެ ެމައްސަލައެއްެހުށަހަޅތ ެގިނަވެގެންެެ15
ދުވަހުގެ ެތެރޭގައި ެއެކޯޓުގެ ެޙުކުމް ެއިއްވަންވނެ ެކަމަށްވެސް ެއެ ެމއްދގައި ެބަޔންކޮށްފައިވ ެކަމއިެ ،ވޯޓުެ
އްެ
ދިނުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިފައިވ ެމީހުންގެ ެރަޖިސްޓަރީއ ެބެހޭގޮތުން ެއުފުލޭ ެޝަކުވތަކ ެގުޅޭ ެމައްސަލަތަ ެ
ފުރަތަމަ ެހުށަހަޅަންޖެހޭ ެކޯޓަކީ ެދިވެހިރއްޖޭގެ ެހައިކޯޓު ެކަމަށްވެފައި ެޤނޫނުގައި ެވގޮތުން ެއެފަދަެ
މައްސަލަތައްެއިންތިޚބުގެެކުރިންވެސްެއިންތިޚބުގެެތެރޭގައިވެސްެއަދިެއިންތިޚބުގެެފަހުންވެސްެހައިކޯޓަށްެ
ކަންެއެނގެންެއޮންނަެކަމެވެެ .
ހުށަހެޅިދނެ ެ
(ފ) ެއެގރަވަނަ ެކަމަކީެ ،އިންތިޚބުތަކބެހޭ ެޢންމު ެޤނޫނުގައި ެވޯޓު ެދިނުމުގެ ެޙައްޤުެ
ލިބިފައިވ ެމީހުންގެ ެރަޖިސްޓަރޭޝަނއި ެރަޖިސްޓަރީގެ ެކަންތައް ެއިންތިޒމު ެކުރެވިފައި ެވަނީ ެހަމައެކަނިެ
އިލެކްޓްރޯނިކް ެނިޒމެއްގެ ެމައްޗަށްކަން ެއެނގެން ެނެތުމއި ެވޯޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިފައިވ ެމީހުންގެެ
ރަޖިސްޓަރީއ ެބެހޭ ެމަޢުލޫމތު ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަންގެ ެވެބްސައިޓްގައި ެޝއިޢުކުރުމުގެ ެއިތުރުންެ
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ސަރުކރުގެ ެގެޒެޓްގައި ެޝއިޢުކުރަން ެޖެހޭގޮތަށް ެޤނޫނުން ެލޒިމުކޮށްފައި ެވުމުން ެ ެވޯޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤުެ
ރަޖިސްޓަރީއ ެބެހޭ ެމަޢުލޫމތު ެފޯރުކޮށްދިނުން ެބަރޯސވެފައިވަނީ ެހަމައެކަނިެ
ލިބިފައިވ ެމީހުންގެ ެ ެ
އިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަންގެ ެއައިޓީ ެނިޒމުގެ ެމައްޗަށް ެނޫންކަން ެއެނގެން ެއޮންނައިރުެ ،އިލެކްޝަންސްެ
އިެ
ކޮމިޝަންގެ ެއައިޓީ ެނިޒމަކީ ެއިތުބރު ެކުރެވޭ ެނިޒމެއްކަން ެނުވަތަ ެނޫންކަން ެކަށަވަރު ެކުރުމަށްޓަކަ ެ
މިނިވަން ެމުސްތަޤިއްލު ެއައިޓީ ެއޮޑިޓަރެއް ެމެދުވެރިކޮށް ެއިލެކްޝަންސްގެ ެއައިޓީ ެނިޒމް ެއޮޑިޓްކުރަންޖެހޭެ
ޙލަތަކަށްެކަންކަންެގޮސްފައިވކަންެމައްސަލަެހުށަހެޅިެފަރތުންެސބިތުކޮށްދީފައިެނުވކަމެވެެ .
ަވޢިދެޚިލފަށްެނުފޫޒުެ
(ދ)ެބރަވަނަެކަމަކީެ،ރިޔސީެއިންތިޚބުގެެނަތީޖއަށްެޤނޫނއިެޤ ެ
ފޯރުވުމަށް ެއެއްވެސް ެފަރތަކުން ެހިންގިޔަ ެނުދިނުމަށއި ެއަދި ެއެފަދަ ެކަމެއް ެހިންގފައިވކަން ެނުވަތަެ
ނޫންކަން ެކަށަވަރު ެކުރުމުގެ ެމަސްޢޫލިއްޔަތު ެދިވެހިރއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔގެ ެޤނޫނުއަސސީގެ ެެ 236ވަނަެ
މއްދއއި ެެ 237ވަނަ ެމއްދގެ ެދަށުން ެސަލމަތީ ެޚިދުމަތްތަކުގެ ެމަސްޢޫލިއްޔަތު ެއެކަމުގައި ެވތީ ެއެެ
ކަންކަން ެކުރުމުގެ ެއިންތިޒމު ެހަމަޖެހޭފަދަ ެގޮތަކަށް ެކަންކަން ެކުރުމުގެ ެއަމުރަކަށް ެއެދިފައިވއިރުެ،
ޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެމައްސަލަ ެހުށަހެޅި ެފަރތުން ެބުނެފައި ެވަނީ ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަންގެެ
ބރުތަކއިެމަސްޢޫލިއްޔަތުގެެމައްޗަށްެސަލމަތީެބރުތަކުގެެއެއްވެސްެދައުރެއްެއޮތުމުގެެމައްޗަށްެއަމުރެއްެ
ބޭނުން ެނުވކަމަށެވެެ .މިއީ ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަންގެ ެމައްޗަށް ެކޮށްފައިވ ެދަޢުވ ެއަކަށްވެފައިެ ،ޤނޫނުެ
އަސސީންނއިެކަމބެހޭެޤނޫނުތަކުންެސަލމަތީެބރުތަކއިެމަތިކުރެވިފައިވެބރުތަކއިެމަސްޢޫލިއްޔަތުތަކުގެެ
އިތުރުންެއިންތިޚބަކ ެގުޅިގެންެސަލމަތީެބރުތަކުގެެދައުރުެ ،އިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަންގެެމައްޗަށްެކުރެވޭެ
މިެ
ދަޢުވއެއްގެ ެތެރެއިން ެކަނޑައެޅިދނެކަމަށް ެނުފެންނތީެ ،އިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަންގެ ެމައްޗަށް ެކުރ ެ ެ
ދަޢުވގެެތެރެއިންެސަލމަތީެބރުތަކުގެެމައްޗަށްެއެފަދަެއަމުރެއްެނެރެވިދނެކަމަކަށްެނުފެންނަެކަމެވެެ .
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ވީމެ ،އިސްވެ ެބަޔންކޮށްފައިވ ެކަންތައްތަކަށްބަލ ެރިޢޔަތް ެކުރއިރުެ ،ދަޢުވކުރި ެފަރތްެ
(ގ.މލެހިޔެ 14-01،2-އަޙުމަދު ެޒަނީން ެއދަމް) ެ ެއެދިފައިވ ެކަންތައްތަކުގެ ެމައްޗަށް ެޤނޫނީގޮތުންެ
ނެވެެ ެ.
އަމުރެއްެނެރެންޖެހޭފަދަެޟަރޫރަތެއްެއޮތްކަމަކަށްެއަހުރެންނަކަށްެނުފެނު ެ
ެ ެ

ެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެ
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ޔު.
ފަނޑިޔރުެއަޙްމަދުެމުޢުތަޞިމްެޢަދުނންގެެތަފތުވިެރަޢު ެ
މި ެމައްސަލަ ެއަކީ ެދިވެހިރއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔގެ ެޤނޫނުއަސސީގެ ެެ 26ވަނަ ެމއްދގެެ
(ހ) ެގައި ެ"އިންތިޚބު ެތަކުގައްޔއި ެރައްޔިތުންގެ ެޚިޔލު ެހޯދުމުގެ ެޢންމު ެވޯޓުތަކުގައި ެވޯޓު ެދިނުމުގެެ
ޙައްޤު"ެލިބިގެންވކަމަށްެސފުެބަހުންެބުނެފައިވުމުންެ،އެެޙައްޤަކީެވޯޓުެދިނުމުގެެޝަރުޠުެފުރިހަމަވެހަމަެ
ކޮންމެެމީހަކަށްމެެލިބިދީފައިވެއަސސީެޙައްޤެއްކަމަށއިެދިވެހިރއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔގެެޤނޫނުއަސސީންެއެެ
ޙައްޤު ެކަށަވަރުކޮށްދީފައިވކަން ެއެނގޭއިރުެ 07ެ ،ސެޕްޓެންބަރު ެެ 2013ގައި ެބޭއްވުމަށް ެހަމަޖެހިފައިވެ
ން ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގައި ެސުވލު ެއުފެދޭގޮތަށް ެއިލެކްޝަންސްެ
ރިޔސީ ެއިންތިޚބ ެގުޅިގެން ެވޯޓުލ ެމީހު ެ
ކޮމިޝަންގެ ެފަރތުން ެޢަމަލުކުރަމުން ެއަންނތީެ ،ވޯޓުލުމުގެ ެޙައްޤު ެގެއްލިގެން ެހިނގައިދނެ ެކަމުގެެ
އޮގަސްޓްެ
ބިރުވެރިކަން ެފެތުރިފައިވކަމަށް ެބުނެ ެގެ .މލޭހިޔ ެެ 14-01ެ ،2އަޙްމަދު ެޒަނީން ެއދަމް ެެ ެ 22
ެ 2013ވަނަ ެދުވަހު ެދުސްތޫރީ ެމައްސަލަ ެހުށަހެޅުމުގެ ެހުއްދައަށް ެއެދޭ ެފޯމުން ެދިވެހިރއްޖޭގެ ެސުޕްރީމްެ
ކޯޓަށްެހުށަހެޅިެމައްސަލައެކެވެެ ެެ.
މި ެމައްސަލައިގެ ެދަޢުވ ެރައްދުވ ެފަރތަކީ ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނެވެެ .އަދިެ
ދިވެހިރައްޔިތުންގެެޑިމޮކްރެޓިކްެޕޓީެ(އެމް.ޑީ.ޕީ)ެއިންެވަނީެމިެމައްސަލައަށްެތަދައްޚުލްވެފަެއެވެެ .
މި ެމައްސަލައިގައިެ ،ދިވެހިރއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔގެ ެޤނޫނުއަސސީއަށއި ެޤނޫނު ެނަންބަރުެ
(ެ08/2008އިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަންގެެޤނޫނު)ެއަށއިެޤނޫނުެނަންބަރުެ(ެ11/2008އިންތިޚބުތަކބެހޭެ
ޢންމުެޤނޫނު)ެއަށއިެޤނޫނުެނަންބަރުެެ(ެ12/2008ރިޔސީެއިންތިޚބުގެެޤނޫނު)ެއަށއިެގެ.މލޭހިޔެ
ެ 14-01ެ،2އަޙްމަދުެޒަނީންެއދަމްެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހުގައިެދައްކފައިވ ެވހަކަތަކަށއިެއިލެކްޝަންސްެ
ކޮމިޝަންގެެފަރތުންެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހުގައިެދައްކފައިވ ެވހަކަތަކަށއިެދިވެހިރައްޔިތުންގެެޑިމޮކްރެޓިކްެ
ޕޓީެ(އެމް.ޑީ.ޕީ)ެގެެފަރތުންެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހުގައިެދައްކފައިވެވހަކަތަކަށއިެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހަށްެ
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ފަ ނޑިޔރުންެކުރެއްވިެސުވލުތަކަށްެލިބުނުެޖަވބުތަކަށްެޝަރުޢީެއަދިެޤނޫނީެ
ހުށަހެޅުނުެލިޔުންތަކަށއިެ ެ
ނިވިެކަންތައްތައްެއަހުރެންެފހަގަކުރަެމެވެެ .
ްނ ބެލުމަށްފަހުެއަންނަ ެ
ނަޒަރަކުންެވިސ ެ
(ހ)ެފުރަތަމަެކަމަކީެ،ދިވެހިރއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔގެެޤނޫނުއަސސީގެެެ 26ވަނަެމއްދގެެ
(ހ) ެއިން ،ދިވެހިރއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔގެ ެޤނޫނުއަސސީގައި ެއެހެން ެގޮތަކަށް ެބަޔންކޮށްފައި ެނުވހެ
ހިނދަކުެ ،އިންތިޚބު ެތަކުގައްޔއި ެރައްޔިތުންގެ ެޚިޔލު ެހޯދުމުގެ ެޢންމު ެވޯޓުތަކުގައި ެވޯޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤުެ
ޢުމުރުންެއަށރަެއަހަރުންެމަތީގެެކޮންމެެރައްޔިތަކަށްމެެލިބިގެންވކަންެކަށަވަރުެކޮށްދީފައިވެކަމެވެެ ެ.
(ށ)ެދެވަނަެކަމަކީެ 07ެ،ސެޕްޓެންބަރު ެެ 2013ގައިެބޭއްވުމަށްެހަމަޖެހިފައިވ ެރިޔސީެ
ން ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގައިެސުވލުެއުފެދޭގޮތަށްެއިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަންގެެ
އިންތިޚބ ެގުޅިގެންެވޯޓުލ ެމީހު ެ
ފަރތުން ެޢަމަލުކުރަމުން ެއަންނަކަމަށއި ެއެކަމުގެ ެސަބަބުން ެއެތައް ެބައެއްގެ ެވޯޓުލުމުގެ ެޙައްޤު ެގެއްލިގެންެ
ހިނގައިދނެެކަމުގެެބިރުވެރިކަންެފެތުރިފައިވކަމަށްެއަޙްމަދުެޒަނީންެއދަމްެބުނކަމެވެެ ެ.
ެ(ނ) ެތިންވަނަ ެކަމަކީެ ،އަޙްމަދު ެޒަނީން ެއދަމްގެ ެކަންބޮޑުވުމ ެގުޅިގެން ެތިން ެކަމެއްެ
ފހަގަކޮށްެއެެތިންެކަމ ެގުޅިގެންެދިވެހިރއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުންެއަމުރެއްެނެރެދިނުމަށްެއަޙްމަދުެޒަނީންެ
އދަމްެއެދޭކަމެވެެ ެ.
(ރ)ެހަތަރުވަނަެކަމަކީެ،ދިވެހިރއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުންެއަމުރެއްެނެރެދިނުމަށްެއަޙްމަދުެ
ޒަނީންެއދަމްެއެދޭެތިންެކަމަކީެ :
ެ.1ވޯޓުލ ެމީހުންެރަޖިސްޓަރީކުރުމުގައިެސުވލުެއުފެދޭގޮތަށްެއިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަންގެެ
ފަރތުން ެޢަމަލުކުރަމުން ެއަންނތީ ެއއި ެވޯޓުލުމުގެ ެޙައްޤު ެގެއްލިގެން ެހިނގައިދނެ ެކަމުގެ ެބިރުވެރިކަންެ
އުފެދިފައިވތީެ،އިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަންގެެއައިޓީެނިޒމަކީެއިތުބރުކުރެވޭެނިޒމެއްކަންެނުވަތަެނޫންކަންެ
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ްޙ6ގެެ3
ސަފ ެ

ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައިެ ،މިނިވަންެމުސްތަޤިއްލުެއައިޓީެއޮޑިޓަރެއްެމެދުވެރިކޮށްެއިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަންގެެ
އައިޓީެނިޒމްެއޮޑިޓްކޮށްދިނުމުގެެއަމުރެއްެނެރެދިނުންެ .
ެ .2މުޅި ެރއްޖޭގެ ެހުރިހ ެދއިރތަކަށް ެވޯޓުލމީހުންގެ ެރަޖިސްޓަރީގެ ެއަޞްލ ެއެއްގޮތްެ
ކޮޕީއެއްެ ،ހުރިހ ެރިޔސީ ެކެންޑިޑޭޓުންގެ ެމަންދޫބުންނަށް ެލިބި ެއަދި ެއެ ެލިސްޓުގެ ެޞައްޙަކަން ެޔަޤީންެ
ކުރުމަށްފަހުެއޭގައިެއެެފަރތްތަކުގެެސޮޔއިެސީލްެހިމެނޭގޮތަށްެއިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަނެޙަވލުެކުރުމުންެ
ކޮންމެެދއިރއެއްގައިވެސްެވޯޓުލ ެމީހުންގެެލިސްޓުގެެގޮތުގައިެއޮންނަެރަސްމީެލިޔުމަކީެހަމައެކަނިެއެބުނިެ
ވަރުކޮށްފައިވ ެލިސްޓަކަށްެ
ގޮތުގެމަތިން ެކެންޑިޑޭޓުންގެ ެމަންދޫބުން ެސޮއިކޮށް ެސީލްޖަހައި ެޞައްޙަކަން ެކަށަ ެ
ހެދުމަށއި ެއެނޫން ެއެއްވެސް ެލިސްޓެއްގެ ެމައްޗަށް ެޢަމަލު ެނުކުރކަން ެއޮބްޒވަރުން ެމެދުވެރިކޮށް ެކަށަވަރުެ
ކުރެވޭނެެގޮތްެހަމަޖައްސައިެދިނުމުގެެއަމުރެއްެނެރެދިނުންެ .
ެ.3އިންތިޚބުގެެނަތީޖއަށްެޤނޫނއިެޤަވޢިދ ެޚިލފަށްެނުފޫޒުެފޯރުވުމަށްޓަކައިެއެއްވެސްެ
ފަރތަކުންެއެއްވެސްެޢަމަލެއްެހިންގިޔަެނުދިނުމަށ ެއަދިެއެފަދަެކަމެއްެހިނގފައިވކަންެނުވަތަެނޫންކަންެ
ޢޫލިއްޔަތަކީެދިވެހިރއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔގެެޤނޫނުއަސސީގެެެ236އަދިެެ237ވަނަެ
ސް ެ
ކަށަވަރުެކުރުމުގެެމަ ެ
ސްޢޫލިއްޔަތެއް ެކަމުގައިވތީެމިކަންކަންެކުރުމުގެ ެއިންތިޒމެއްެ
މއްދގެެދަށުންެސަލމަތީެޚިދުމަތްތަކުގެެމަ ެ
ހަމަޖެހޭފަދަެގޮތަކަށްެކަންކަންެކުރުމުގެެއަމުރެއްެނެރެދިނުންެ .
(ބ) ެފަސްވަނަ ެކަމަކީ ،އިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނަކީ ެދިވެހިރއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔގެެ
ޤނޫނުއަސސީން ެއުފައްދފައިވ ެމުސްތަޤިއްލު ެމުއައްސަސއެއް ެކަމއި ެއެ ެމުއައްސަސއ ެދިވެހިރއްޖޭގެެ
އޫލިއްޔަތުތަކއިެބރުތައްެދިވެހިރއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔގެެ
ޖުމްހޫރިއްޔގެެޤނޫނޫއަސސީންެމަތިކޮށްފައިވ ެމަސް ެ
ޤނޫނުއަސސީގެ ެެ 170ވަނަ ެމއްދ ެއަދި ެޤނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 08/2008އިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަންގެެ
ޤނޫނު) ެގެ ެެ 21ވަނަ ެމއްދއަށް ެބެލުމުން ެއެނގެން ެއޮންނަކަމއި ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަންގެ ެޤނޫނީެ
ވޖިބުގެެތެރެއަށްެއެއްވެސްެއެހެންެފަރތަކަށްެތަދައްޚުލްެނުވެވޭނެކަމއިެއިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަނަކީވެސްެ
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ްޙ6ގެެ4
ސަފ ެ

އިވ ެގޮތުގެމަތިން ެޖަވބުދރީ ެވންޖެހޭެ
ދިވެހިރއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔގެ ެޤނޫނުއަސސީ ެއއި ެޤނޫނުގަ ެ
މުއައްސަސއެއްެކަމެވެެ .
ެ(ޅ) ެހަވަނަ ެކަމަކީެ ،ކޮންމެ ެއިންތިޚބަކ ެނުވަތަ ެރައްޔިތުންގެ ެޚިޔލު ެހޯދުމުގެ ެކޮންމެެ
ޢންމު ެވޯޓަކ ެގުޅޭގޮތުން ެއިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނުގެ ެނިންމުމަކ ެމެދުެ ،ނުވަތަ ެއިންތިޚބެއްގެެ
ްގފައިވ ެކަމަށް ެއެެ
ަވޢިދ ެޚިލފަށް ެހިނ ެ
ނަތީޖއަކމެދުެ ،ނުވަތަ ެއިންތިޚބބެހޭ ެކަމެއްގައި ެޤނޫނއި ެޤ ެ
ފަރތަކުންެޤަބޫލުކުރ ެކަމަކމެދުެޝަކުވއެއްެއޮތްނަމަެއެެޝަކުވއަކމެދުެގޮތެއްެނިންމައިދިނުންެއެދިެއެެ
ފަރތަކުން ެދިވެހިރއްޖޭގެ ެހައިކޯޓަށް ެހުށަހެޅިދނެ ެކަމަށް ެދިވެހިރއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔގެ ެޤނޫނުއަސސީގެެ
ެ172ވަނަެމއްދގެެ(ހ)ެގައިެބުނކަމެވެެ .
އިވ ެމީހުންގެ ެރަޖިސްޓަރީެ
(ކ) ެހަތްވަނަ ެކަމަކީެ ،ވޯޓު ެދިނުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިފަ ެ
ެޢންމުކުރުމއިެ
ތައްޔރުކުރުމއި ެބެލެހެއްޓުމއި ެވޯޓުދިނުމުގެ ެޙައްޤު ެލިބިފައިވ ެމީހުންގެ ެރަޖިސްޓަރީ ެ
ރަޖިސްޓަރީގައިވ ެމަޢުލޫމތމެދު ެޝަކުވ ެއުފުލުމއި ެރަޖިސްޓަރީއަށް ެބަދަލު ެގެނައުމއި ެވޯޓު ެދިނުމުގެެ
ެޢންމުކޮށް ެދޫކުރުމއި ެއެ ެރަޖިސްޓަރީގައިވ ެމަޢުލޫމތުެ
ޙައްޤު ެލިބިފައިވ ެމީހުންގެ ެރަޖިސްޓަރީ ެ
ބޭނުންކުރުމއި ެއެހެން ެތަނެއްގައި ެދިރިއުޅޭ ެމީހުން ެވޯޓު ެދިނުމަށްޓަކައި ެއެމީހަކު ެދިރުއުޅޭ ެތަނެއްެ
އިލެކްޝަންސް ެކޮމިޝަނަށް ެއެންގުމުގެ ެއިޖުރޢަތުތަކަކީ ެވަރަށް ެސފުކޮށް ެޤނޫނު ެނަންބަރު ެެ11/2008
(އިންތިޚބުތަކބެހޭެޢންމުެޤނޫނު)ެގެެެ 8ވަނަެމއްދއިންެފެށިގެންެެ 12ވަނަެމއްދގެެނިޔަލަށް ެސފުެ
ބަހުންެބުނެދީފައިވެއިޖުރޢތުތަކެއްެކަމެވެެ .
(އ)ެއަށްވަނަެކަމަކީެ،ވޯޓުެދިނުމުގެެޙައްޤުެލިބިފައިވ ެމީހުންގެެރަޖިސްޓަރީއ ެގުޅިގެންެ
ޚުތިޞޞެއްެކަމެވެެ .
އުފެދޭެމައްސަލަތައްެބެލުމުގެެއިޚުތިޞޞަކީެދިވެހިރއްޖޭގެެހައިކޯޓަށްެއޮތްެއި ެ
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(ވ) ެނުވަވަނަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހިރއްޖޭގެ ެސަލމަތީ ެޚިދުމަތްތަކަކީ ެދިވެހިރއްޖޭގެެ
ޖުމްހޫރިއްޔގެ ެޤނޫނުއަސސީން ެޤއިމު ެކޮށްފައިވ ެޚިދުމަތްތަކެއްކަމއި ެޤނޫނުއަސސީ ެއއި ެޤނޫނެ
ސްޢޫލިއްޔަތއި ެވޖިބުތައްެ
އެއްގޮތަށް ެއެ ެފަރތްތަކުން ެޢަމަލުކުރަންވނެ ެކަމއި ެއެ ެޚިދުމަތްތަކުގެ ެމަ ެ
ދިވެހިރއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔގެ ެޤނޫނުއަސސީގެ ެެ 237ވަނަ ެމއްދއިން ެސފުކޮށް ެއެނގެން ެއެބައޮތްކަމެ
އަދި ެދިވެހިރއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔގެ ެޤނޫނުއަސސީގެ ެެ 238ވަނަ ެމއްދގައި ެބުނަނީ ެސަލމަތީެ
ޚިދުމަތްތަކުން ެމަސައްކަތްކުރަންވނީ ެއަދި ެއެ ެތަންތަނުން ެހިންގ ެހުރިހ ެކަމެއްމެ ެހިންގަންވނީެ
ރީވަނިވިެ
ދިވެހިރއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔގެ ެޤނޫނުއަސސީ ެއއި ެޤނޫނ ެއެއްގޮތްވ ެގޮތުގެމަތިންެ ،ޖަވބުދ ެ
ގޮތެއްގައިކަމއި ެއަދިެއެެމއްދއިންެލޒިމުކޮށްފައިވ ެގޮތުގެމަތީންެސަލމަތީެޚިދުމަތްތަކުންެޢަމަލުކުރަމުންެ
ގެންދކަންެދިވެހިރއްޖޭގެެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔެކަށަވަރުކުރންވނެކަމެއަދިެއެއްވެސްެފަރތަކުންެސަލމަތީެ
ޚިދުމަތްތަކުގައި ެހިމެނޭ ެއެއްވެސް ެމީހަކަށް ެޣައިރު ެޤނޫނީ ެއަމުރެއް ެކޮށްގެން ެނުވނެ ެކަމއި ެއެފަދަެ
ޢަވެގެން ެނުވނެ ެކަމަށްެ
އެއްވެސް ެއަމުރަކަށް ެސަލމަތީ ެޚިދުމަތުގައި ެހިމެނޭ ެއެއްވެސް ެމީހަކު ެތަބަ ެ
ދިވެހިރއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔގެެޤނޫނުއަސސީެގެެެ245ވަނަެމއްދެބުނެކަމެވެެ .
(މ) ެދިހަވަނަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހިރއްޖޭގެ ެސަލމަތީ ެބރުތަކަކީ ެއެ ެބރުތަކުގެ ެމައްޗަށްެ
ތައްެޤނޫނުއަސސީެއއިެ
ދިވެހިރއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔގެެޤނޫނުއަސސީންނއިެޤނޫނުންެމަތިކޮށްފައިވެވޖިބު ެ
އިވ ެގޮތުގެމަތީން ެފުރިހަމައަށް ެއަދކުރަންޖެހޭ ެބައެއްކަމއި ެއެ ެޚިދުމަތްތަކުގެ ެޤނޫނީ ެވޖިބަށްެ
ޤނޫނުގަ ެ
އެއްވެސްެފަރތަކުންެހުރަސްެއަޅައިގެންެނުވނެެކަމެވެެ .
ންެއދަމްެހުށަހެޅުއްވިެ
ެ(ފ)ެއެގރަވަނަެކަމަކީެ،ގެ.މލޭހިޔެެ14-01ެ،2އަޙްމަދުެޒަނީ ެ
ަލގައިެދިވެހިރއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުންެއަމުރުެނެރެންޖެހޭނެެއެއްވެސްެޤނޫނީެހަމައެއްެއޮތްކަމަކަށްެ
މައްސ ެ
އަހުރެންނަށްެނުފެންނަެކަމެވެެ .
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ދެންފަހެެ ،އިސްވެ ެފހަގަކުރެވުނު ެނުކުތތައް ެއެހެން ެހުރުމއެކުެ ،ގެ .މލޭހިޔ ެެެެެެެެ،2
ެ 14-01އަޙްމަދު ެޒަނީން ެއދަމް ެހުށަހެޅި ެމައްސަލގައި ެދިވެހިރއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެއަމުރުެ
ށް ބުނެެއަހުރެންގެެރަޢުޔުެއިއްވީމެވެެ .
ނެރެންޖެހޭނެެއެއްވެސްެޤނޫނީެހަމައެއްެނެތްކަމަ ެ

ެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެ
ެ
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