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ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
މާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ

ލީގަލް ބްރީފް
ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު
ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤަކީ ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް އެޤައުމެއްގެ ދައުލަތުގެ ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ އެންމެ
މުހިއްމު އެއް ވަޞީލަތެވެ .ޤައުމެއް ހިންގުމަށް މީހަކު ހޮވުން ނުވަތަ މުހިއްމު ކަންތައްތަކުގައި ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި ވޯޓު
ނެގުމަކީ ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމުގައި އެންމެ މުހިއްމު އެއް ވަޞީލަތެވެ .އެގޮތުން ވޯޓުނެގުމަށްޓަކައި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި
އަދި ސަރަޙައްދީ ފެންވަރުގައި އިންތިޚާބުތައް ބޭއްވެއެވެ.
ދުނިޔޭގެ ގިނަ ޤައުމުތަކުގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤަކީ އިންސާނީ އަސާސީ ޙައްޤެއްކަމަށް ބަލައިގަނެވިފައިވީ
ނަމަވެސް ،މިޙައްޤުން މަޙްރޫމްކުރެވިފައިވާ އެތައް ބައެއްވެސް ވެއެވެ.އޭގެތެރޭގައި އެޤައުމަކަށް ނިސްބަތްނުވާ މީހުން ،ކުށްވެރިން،
ހުންނަނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން އަދި ތަނަވަސްކަން ނެތުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ލިޔަންކިޔަން ނޭނގުމުގެ ސަބަބުން
ވޯޓުލުމުގެ ފުރުޞަތު ގެއްލިފައިވާ މީހުން ހިމެނެއެވެ.
ދުނިޔޭގެ

ވަރަށް

ގިނަ

ޤައުމުތަކުގައިފަހުގެ

ތާރީޚަކާއި

ހަމައަށްވެސް

އަންހެނުންނަށް

ވޯޓުދިނުމުގެ

ޙައްޤުލިބިފައެއް ނުވެއެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަންހެނުންނަށް ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވަނީ  1950ގެ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައެވެ.
ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ އަންހެނުންނަށް ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދީފައިވަނީ  1893ވަނަ އަހަރު
ނިއުޒިލެންޑްގައެވެ .ނަމަވެސް އިންތިޚާބުތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ހައްޤެއް އަންހެނުންނަށްކަށް ނުލިބެއެވެ .އެމެރިކާ އަދި ޔޫރަޕްގެ
ޤައުމުތަކުގައި
އަހަރުތަކުގައެވެ.
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ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤުން މަޙްރޫމުކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމަށް އެންމެ މުހިއްމު ރޯލެއް
އަދާކުރާ ބަޔަކީ އިންތިޚާބުތައް މޮނިޓަރކުރަން މަސައްކަތްކުރާ އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކެވެ .މިފަދަ ޖަމާޢަތްތަކުން އިންތިޚާބުތައް
ފަށައިގެން ނިމެންދެން މޮނިޓަރކުރަމުން ގެންދިއުމަކީ ޤައުމުތަކުން އަދި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުންވެސް އިންސާފުވެރި އަދި
މުސްތަޤިއްލު އިންތިޚާބުތަކެއް ބޭއްވުމަށް ބާރުއެޅުމަށް ކުރެވޭ ވަރަށް މުހިއްމު މަސައްކަތެކެވެ .އެގޮތުން އިންތިޚާބުތައް
މޮނިޓަރކުރާ ފަރާތްތަކުން އެއިންތިޚާބަކީ މިނިވަން އަދި މުސްތަޤިއްލު އިންތިޚާބެއް ކަމަށް ކަނޑައެޅުމުން އެއިންތިޚާބެއްގެ ނަތީޖާ
ސައްޙަކަމަށް ބަލައިގަނެވެއެވެ.
ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ  26ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ޢުމުރުން  18އަހަރުން މަތީގެ ކޮންމެ
ށ
ރައްޔިތަކަށްމެ އިންތިޚާބުތަކުގައްޔާއި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާންމު ވޯޓުތަކުގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަމަ ް
ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .މިފަދަ ވޯޓުތަކަކީ ސިއްރު ވޯޓުތަކަކަށް ވާންވާނެކަމަށްވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ  167ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނެއް
އޮންނަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި މިމާއްދާގެ )ށ( ގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަކީ ވަކިފަރާތަކަށް ބުރަނުވާ،
މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާއެއްކަމާއި ،އަދި އެކޮމިޝަނުގެ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރަންވާނީ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންކަންވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ  170ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު 2008/8
)އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ  21ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި އިންތިޚާބުތަކާއި ،ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާންމު
ވޯޓުނެގުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމާއި ،އެކަންތައްތައް ހިންގުމާއި ،ބެލެހެއްޓުމާއި ،އެކަންތައްތަކަށް މަގުފަހިކުރުމާއި އަދި
އިންތިޚާބުތަކާއި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާންމު ވޯޓުތަކުގެ ކަންތައްތައް ހިނގަނީ އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ،ބިރުވެރިކަމެއް،
ބިރުދެއްކުމެއް ،ތަޅާފޮޅުމެއް ،ނުރަނގަޅު ނުފޫޒެއް ،އަދި ކޮރަޕްޝަނެއް ނެތި މިނިވަންކަމާއެކު ރައްޔިތުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު
ފުރިހަމައަށް އަދާކުރެވޭ ގޮތަށްކަން ކަށަވަރުކުރުމަކީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވޯޓުލުމުގެ އިންތިޒާމް
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ކަންކަން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 11/2008އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު
ޤާނޫނު( ގައެވެ .މިޤާނޫނަކީ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހިންގައި ބަލަހައްޓަންޖެހޭ
އެންމެހައި އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު އުޞޫލުތަކާއި ކަންކަން ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނެވެ .މިޤާނޫނުގެ މުހިއްމު ބައިތަކަށް
މިލީގަލް ބްރީފްގައި ބަލައިލާފައިވާނެއެވެ.
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ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤުލިބިފައިވާ މީހުން ) 11/2008އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( ގެ  5ވަނަ މާއްދާ
)ހ( ޢުމުރުން  18އަހަރުން މަތީގެ ކޮންމެ ދިވެހިރައްޔިތަކަށް ،މިޤާނޫނު އެއިންތިޚާބުތަކެއްގެ މައްޗަށް ހިންގޭ އެންމެހައި
އިންތިޚާބުތަކުގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤުލިބިގެންވެއެވެ.
)ށ( ޖިނާޢީ ކުށެއް ކުރިކަން ސާބިތުވެ  5އަހަރަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށް ،އެޙުކުމް
ތަންފީޛުކުރެވެމުންދާ މީހުން އިންތިޚާބުތަކުގައި ވޯޓުދިނުމުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ) 11/2008އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( ގެ  8ވަނަ މާއްދާ
މިޤާނޫނުގެ ދަށުން އިންތިޚާބުތަކުގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުން އެނގޭނެފަދަ ރަޖިސްޓަރީއެއް އިލެކްޝަންސް
ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓަންޖެހެއެވެ .އެގޮތުން މިރަޖިސްޓަރީގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ
އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފައި އޮންނަންޖެހެއެވެ .އެ މައުލޫމާތަކީ:
 .1ފުރިހަމަނަން
 .2އުފަންތާރީޚް
 .3ޖިންސު
 .4ދާއިމީ އެޑްރެސް )އަތޮޅާއި ރަށާއި އެޑްރެސް އެނގޭގޮތަށް(
 .5ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު
ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ޢާންމުކުރުން ) 11/2008އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( ގެ 9
ވަނަ މާއްދާ
އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމުގެ މަދުވެގެން  45ދުވަސް ކުރިން ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ އެންމެފަހުގެ
މަޢުލޫމާތާއެކު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރަންޖެހެއެވެ .އަދި
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓުގައިވެސް އެމައުލޫމާތު ޝާއިޢުކުރަންޖެހެއެވެ.
ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މަޢުލޫމާތާމެދު ޝަކުވާ އުފުލުމާއި ރަޖިސްޓަރީއަށް ބަދަލު ގެނައުން ) 11/2008އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ
ޢާންމު ޤާނޫނު( ގެ  10ވަނަ މާއްދާ
ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނިފައިވާ ނުވަތަ ހިމެނިފައިނުވާ މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅޭގޮތުން،
ނުވަތަ އެ ރަޖިސްޓަރީ ޞައްޙަކުރުމަށްޓަކައި ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލަކާ ނުވަތަ އުނިއިތުރަކާގުޅޭ ގޮތުން ޝަކުވާ އުފުލުމުގެ
އިޚްތިޔާރު އުމުރުން  18އަހަރުން މަތީގެ ކޮންމެ ދިވެހިރައްޔިތަކަށާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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ވޯޓުލާނެ ގޮތް ) 11/2008އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( ގެ  45ވަނަ މާއްދާ
ވޯޓުލާމީހާ ،ވޯޓުކަރުދާހުގައި ފާހަގަ ޖަހަންވާނީ އެމީހަކު އަމިއްލައަށެވެ .ވޯޓުކަރުދާހުގައި އަމިއްލައަށް ފާހަގަޖެހުމަށް
ޖިސްމާނީގޮތުން ނުކުޅެދިގެންވާ މީހަކަށް އެހީވެދޭ މީހާ ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް މީހަކު ،އަނެކެއްގެ ވޯޓުކަރުދާހުގައި
ފާހަގަޖެހުމުގައި އެއްވެސް ގޮތަކުން ބައިވެރިއެއްނުވެވޭނެއެވެ.
ފަސޭހައިން ވޯޓުލެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން ) 11/2008އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( ގެ  49ވަނަ މާއްދާ
ވޯޓުލާ ފަރާތްތަކަށްފަސޭހަކަމާއެކު ވޯޓުލެވޭނެ އިންތިޒާމު ވޯޓު ނެގުމާބެހޭ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަން ތިބޭ ފަރާތްތަކުން
ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ .ވޯޓުލާން ދާ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށްވެސްފަސޭހަކަމާއެކު ވޯޓުލެވޭނެ އިންތިޒާމު
ހަމަޖައްސައި ދޭންވާނެއެވެ.އަދި ވޯޓުލާ ފަރާތްތަކުންއެ ސަރަޙައްދުގައި ތިބޭއިރު އެހެން ފަރާތްތަކަށް އުނދަގޫނުވާގޮތަށް
ތިބެވޭނެ އިންތިޒާމުވެސް ވޯޓު ނެގުމާބެހޭ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަން ތިބޭ ފަރާތްތަކުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.
ޝަކުވާ ބެލޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން ) 11/2008އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( ގެ  62ވަނަ މާއްދާ
އިންތިޚާބެއް ހިނގަމުންދާއިރު ،އެ އިންތިޚާބަކާ ގުޅޭ އެއްވެސް ކަމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ
ފަރާތްތަކަށް ،ފަސޭހައިން ޝަކުވާ ހުށަހަޅޭނެ ނިޒާމެއް ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޤާއިމްކުރަންޖެހޭނެއެވެ.
ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ހައްޤު ލިބިގެންވާ ފަރާތްތައް ) 11/2008އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( ގެ  63ވަނަ މާއްދާ
)ހ( އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ ކޮންމެ މީހެއް.
)ށ( އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކޮންމެ ކެނޑިޑޭޓެއް.
)ނ( ސިޔާސީ ޕާޓީތައް.
)ރ( އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުއްދަދީފައިވާ އިންތިޚާބުގެ އޮބްޒާވަރުންނާއި މޮނިޓަރކުރާ މީހުން.
)ބ( އިންތިޚާބާބެހޭ ކަންކަން ހިންގައި ބަލަހައްޓަން ތިބޭ މީހުން.
ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤަށް އ.ދގެ މުޢާހަދާތަކުން ލިބިދީފައިވާ ރައްކާތެރިކަން
ނ
ވ ީ
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤަރާރުގެ  21ވަނަ މާއްދާގެ ) (3ގައި ސަރުކާރު ބިނާވެފައި އޮންނަ އަސާސަކަށް ވާން ާ
ރައްޔިތުން އިޚްތިޔާރުކޮށް ،އެދޭ ގޮތްކަމާއި ،ރައްޔިތުން އިޚްތިޔާރުކޮށް،އެދޭ ގޮތް ދައްކައިދެނީ ،ވަކި މުއްދަތުތަކަކުން ބޭއްވޭ،
ތެދުވެރި އިންތިޚާބުތަކެއްގެ ޛަރީއާއިންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި މިފަދަ އިންތިޚާބުތަކަކީ ،ޢާއްމުކޮށް އެންމެންނަށް،
އެއްގޮތެއްގެ މަތިން ހިނގާ އުޞޫލުތަކެއްގެ މަތިން ،ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ،ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދިނުމާއެކު ،މިނިވަންކަމާއެކު
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ސިއްރު ވޯޓުލުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް ،ނުވަތަ މިނިވަންކަމާއެކު ވޯޓުލުމުގެ އެފަދަ އެހެން އުޞޫލުތައް ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ،
އިންތިޚާބުތަކަކަށް ވާންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ މުޢާހަދާގެ  19ވަނަ މާއްދާގެ ) (2ގައި ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ އެމީހަކު ހާމަކުރަން
ކ
ބޭނުންވާ ކަމެއް ހާމަކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ލިބިގެންވާކަމާއި ،މިޙައްޤުގެ މާނައިގައި ،އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒެއްނެތި ،ވަ ި
ގޮތަކަށް ވިސްނުން ގެންގުޅުމާއި ،އެއްވެސް ކަހަލަ އިމެއް ހުރަހެއްނެތި ،އަދި ކޮންމެ ފަދަ ވަޞީލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ނަމަވެސް،
އެކިއެކި މަޢުލޫމާތާއި އެކިއެކި ޚިޔާލު ހޯދުމާއި ،ލިބިގަތުމާއި ،އެކަންކަން ފާޅުކޮށް އަންގައިދިނުމުގެ މިނިވަންކަން ހިމެނެއެވެ.


މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ މުޢާހަދާގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ ) (1ގެ )ށ( ގައި ވޯޓުދިނުމާއި ،އިންތިޚާބުތަކަށް
ކުރިމަތިލާ އިންތިޚާބުވުމުގެ ޙައްޤުލިބިގެންވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އިންތިޚާބުކުރާ މީހުންގެ މިނިވަން ޚިޔާލުފާޅުކުރާ
ކަން ޔަޤީންކޮށްދޭނެހެން ނެގޭ ސިއްރު ،އަދި ޢާންމު ވޯޓަކަށް މިވޯޓުވާންވާނެކަމަށްވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.



މ
މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ މުޢާހަދާގެ  26ވަނަ މާއްދާގައި އެންމެންނަކީވެސް ޤާނޫނުގެ ކުރިމަތީގައި ހަމަހަ ަ
ބައެއްކަމާއި ،އަދި ހަމަހަމަ ކަމާއެކު އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ،ޤާނޫނުގެ ރައްކާތެރިކަން ލިބުމުގެ ޙައްޤު ހަމަ
ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .މިގޮތުން،ނަސްލީ ،ކުލައިގެ ،ޖިންސީ ،ބަހުގެ ،ދީނީ ،ސިޔާސީ،
ނުވަތަ އެހެންވެސް ޤަބޫލުކުރުންތައް ،ޤައުމީ ،ޢާއިލީ ނިސްބަތް ،މުދާވެރިކަން ،އުފަންވުން ނުވަތަ އެހެންވެސް
ނ
ޙައިސިއްޔަތުން ތަފާތުކުރުން ޤާނޫނީ ގޮތުން މަނާކޮށް ،އެފަދަ ތަފާތުކުރުންތަކުން ރައްކާތެރިކަން ލިބޭނޭކަ ް
ޔަޤީންކޮށްދޭންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.



ވޯޓުދިނުމުގެ

ޙައްޤު

ލިބިފައިވާ

ހަމަޖައްސައިދޭންޖެހޭނެކަމަށާއި،

ހުރިހާ

ފަރާތްތަކަށް

އެގޮތުން

ވޯޓުދޭ

އެޙައްޤުގެ
ފަރާތްތައް

ބޭނުންހިފޭނެ

އެންމެހައި

ރަޖިސްޓްރީ

ކުރަންޖެހޭނަމަ

އިންތިޒާމްތައް
އެކަމަށް

މަގުފަހިކޮށްދޭންޖެހޭނެކަމާއި އަދި އެކަމަށް ހުރަސްއެޅޭނެ ކަންތައް ނުކުރުމާއި ،ވޯޓުދޭ ފަރާތްތައް ވަކިތަނެއްގައި
ރަޖިސްޓްރީ ކުރަންޖެހޭނަމަ ،ހަމަޖެހޭ އުޞޫލެއް ޤާއިމްކުރުމާއިއެކު ބޯހިޔާވަހިކަން ނެތް މީހުން ވޯޓުލުމުގެ ހައްޤުން
މަޙުރޫމް ކުރެވިގެން ނުވާނެކަމާއި ،ވޯޓުދިނުމާ ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުމާއި ކެމްޕެއިންކުރުމަކީ މުހިއްމުކަމެއްކަމަށް
ބަލައިގަތުމަށް އ.ދގެ ދައުލަތްތަކުން މަސައްކަތްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އ.ދ ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ
ޖެނެރަލް ކޮމެންޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

2

 1996ގައި އ.ދ ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ކޮމިޓީއިންއިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަޑުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.
އެމިންގަޑުތަކަކީ:


ދައުލަތުގެ ހިންގުމުގައާއި ،އިންތިޚާބުތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށާއި ،ވޯޓުދިނުމަށް ކޮންމެ މީހަކަށް ލިބިފައިވާ ޙައްޤު
ރައްކާތެރިކުރުން.
2

United Nations Human Rights Committee, General Comment 25, Paragraph 11
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/d0b7f023e8d6d9898025651e004bc0eb
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އަމިއްލައަށް ނިންމުންތައް ނިންމުމަށް ކޮންމެ މީހަކަށް ލިބިފައިވާ ޙައްޤު ދެނެގަތުން.



އެންމެހާ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުން.



ވޯޓުލުމުގެ ފުރުޞަތު ހަނިކުރެވޭނަމަ ،ހަމަޖެހޭ އަދި ބަލައިގަނެވޭ އުޞޫލެއްގެ ދަށުންކުރެވޭ ކަމަކަށްވުން.



ދައުލަތުގެ ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްވެސް ލިބިފައިވާ ޙައްޤުގެ ބޭނުންކުރުމަށް ބޭނުންވާ ގޮތްތަކާއި
ބާރުތައް އެޤައުމެއްގެ ޤާނޫނު އަސާސީގައާއި ޤާނޫނުތަކުގައި ކަނޑައެޅިފައިވުން.



ސިޔާސީކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމާއި ،އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުން.



އިންތިޚާބުތަކުގައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤަކީ ޤާނޫނަކުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަމަކަށްވުން.



ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤުގެ ބޭނުން އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ހިފުމަށް ހުރި ހުރަސްތައް )ލިޔަންކިޔަން ނޭންގުން ،ބަސްނޭންގުން،
ތަނަވަސްކަން ނެތުން ،މިނިވަންކަމާއެކު ދަތުރުފަތުރުކުރުމަށް ހުރި ހުރަސްތައް( ނައްތާލުމަށް ސަރުކާރުން އެކަށީގެންވާ
ފިޔަވަޅު އެޅުން.



ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤުލިބިފައިވާ ފަރާތްތައް ހޮވާނެ މިނިވަން ކެނޑިޑޭޓުންތަކެއް ތިބުން.



ކެނޑިޑޭޓުންގެ ނޮމިނޭޝަން ތާރީޚާއި ،ފީ އަދި ޑިޕޮސިޓް ކަނޑައެޅުމުގައި ހަމަޖެހޭ އަދި ތަފާތުކުރުން ނެތް
އުޞޫލުތަކެއް ކަނޑައެޅުން.



އިންތިޚާބުތަކަކީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުތަކެއްގައި ،އިންސާފުވެރިކޮށް ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑުގެ ތެރެއިން ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު
ރައްކާތެރިކުރެވޭނެގޮތަށް ބޭއްވޭ ކަމަކަށްވުން.

އެމެރިކާގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު
އެމެރިކާގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤަކީ ވަރަށް ދިގު މާޒީއެއް އޮތް އަދި ވަރަށް ގިނަ ހުރަސްތަކަކާއި ގޮންޖެހުންތަކަކަށްފަހު
ލިއްބައިދެވިފައިވާ ޙައްޤެކެވެ .އެމެރިކާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤަކީ ކަނޑައެޅިގެން ވަކިން ބަޔާންކުރެވިފައިވާ
ޙައްޤެއް ނޫނެވެ .އެހެންކަމުން ކުރީގައި ،އެކި ސްޓޭޓްތަކުން އެސްޓޭޓަކުން ބޭނުންވާ މިންގަޑުތަކެއް ފެޑެރަލް ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން
ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.
އެމެރިކާގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު އެންމެ ފުރަތަމަ ދީފައިވަނީ މުދާވެރިކަން ލިބިފައިވާ ދޮން ނަސްލުގެ މީހުންނަށް އެކަންޏެވެ .އަދި
 4ސްޓޭޓެއްގައި މިނިވަން ކުރެވިފައިވާ އަޅުންނަށްވެސް ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤުދީފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ކަޅު ނަސްލުގެ މީހުން،
އ
އަންހެނުން ،އިންޑިއާ ދަރިކޮޅުގެ މީހުން އަދި އެހެނިހެން ނަސްލުގެ މީހުންނަށްވެސް އެމެރިކާގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދީފައެ ް
ނުވެއެވެ.
ގ
އެމެރިކާގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައަށްފަހު ދޮން ނަސްލުގެ މީހުންގެ ތެރެއިން މުދާވެރިކަން ލިބިފައިނުވާ މީހުންނަށްވެސް ވޯޓުދިނުމު ެ
ޙައްޤުދެވުނެވެ .ނަމަވެސް ޕޯލް ޓެކްސް )ވޯޓުލުމުގެ ޝަރުތެއްގެ ގޮތުން ނަގާ ޓެކްސް( ނެގުމާއި ،ދީނީ އިމްތިޙާނުތައް
ދ
އ ި
)ކެތޮލިކްސް އަދި ޔަހޫދީންނަށް ވޯޓުނުލުވޭގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާތީ ،އެކަން ޔަޤީންކުރުމަށްދެވޭ އިމްތިޙާނެއް( ދިނުމާއި ަ
ލިޔަންކިޔަން އެނގިފައިވޭތޯ ބެލުމަށްދޭ އިމްތިޙާނުތައް ދިނުން ޢާންމުވެގެންދިއުމުން ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ހަނިވެގެންދިޔައެވެ.
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 1866ވަނަ އަހަރުގައި އެމެރިކާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއިން އަޅުންނަށް މިނިވަންކަން ދެވުނެވެ .އަދި  1869ގައި ގެނެވުނު
އިޞްލާހާއެކު ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤުވެސް ލިބިދެވުނެވެ .ނަމަވެސް އަންހެނުންނަށް ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤެއް ނުލިބެއެވެ .އަންހެނުންނަށް
ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤުލިބުނީ  1920ވަނަ އަހަރު ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ގެނެވުނު  19ވަނަ އިޞްލާހާއެކުއެވެ .ނަމަވެސް އެހެނިހެން
ނަސްލުތަކުގެ މީހުންނަށް ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤުލިބުނީ ވަރަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކަކަށްފަހު  1975ވަނަ އަހަރުއެވެ.

3

ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ނަސްލީ ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ލިބިދެވުނީ  1965ވަނަ އަހަރު އަމަލުކުރަން ފެށި "ވޯޓިންގް ރައިޓްސް އެކްޓް"
ގ
މ ެ
ގެ ދަށުންނެވެ .މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ވޯޓުދެވޭނެ މީހުން ކަނޑައެޅުމަށް އިމްތިޙާނުތައްދިނުމާއި ،ނަސްލަށް ބިނާކޮށް ވޯޓުދިނު ު
ގ
ޙައްޤުނުދިނުމަށް ޤަވާޢިދުތަކާއި ،އުޞޫލުތައް ކަނޑައެޅުމަކީ މަނާކަމެއްކަމަށް ކަނޑައެޅިގެންދިޔައެވެ .އަދި ލިޔަންކިޔަން ނޭގުމު ެ
ސަބަބުން ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤުގެއްލޭ ފަރާތްތަކަށް މިޤާނޫނުގެ ދަށުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން ލާޒިމްކުރެވުނެވެ.
އޮސްޓްރޭލިޔާގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު
ށ
އޮސްޓްރޭލިޔާގައި  18އަހަރުން މަތީގެ ކޮންމެ މީހަކަށް ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤުލިބިދީފައިވާއިރު ،ވޯޓުދިނުމަކީ ކޮންމެ މީހަކަ ް
ތ
ޤާނޫނީގޮތުން ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ކަމެކެވެ .ނަމަވެސް ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ހަމަހަމަގޮތުގައި އެންމެންނަށް ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުޞަ ު
ލިބިދީފައެއް ނުވެއެވެ .ރަށްފުށުގެ ހިސާބުތަކުގައި އުޅޭމީހުންނާއި ،ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާއި ،ގެދޮރުނެތް މީހުންނާއި،
"އިންޑިޖީނަސް" މީހުން އަދި  3އަހަރަށްވުރެ ދިގު ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މީހުންނަކީ ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤުން
އިސްތިސްނާކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.
އޮސްޓްރޭލިޔާގައި ވޯޓުދިނުމަށްޓަކައި ވޯޓުދޭން އޮންނަ ދުވަހަށް  18އަހަރު ފުރިހަމަވުމާއެކު އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ރައްޔިތަކަށް
ވާންޖެހެއެވެ .އަދި ވޯޓުދިނުމަށްޓަކައި ވޯޓިންގް ރަޖިސްޓްރީ ގައި ރަޖިސްޓްރީކުރަންޖެހެއެވެ .ވޯޓުދިނުމުގެ ޝަރުތުހަމަވާ މީހުން
ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރުމަކީ ޤާނޫނީގޮތުން ކުށެކެވެ.
އަންހެނުންނަށް ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު އޮސްޓްރޭލިޔާގައި ލިބިދީފައިވަނީ ދެޤަރުނުގެ ތެރެއިންނެވެ .އެގޮތުން ފުރަތަމަ ވޯޓުދިނުމުގެ
ޙައްޤުދީފައިވަނީ

1893

ގައި

ސައުތު

އޮސްޓްރޭލިޔާގައެވެ.

އޭގެފަހުން

ވިކްޓޯރިއާގައި

އަންހެނުންނަށް

ވޯޓުދިނުމުގެ

ޔ
ނ ފުރަތަމަ ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި އޮސްޓްރޭލި ާ
ޙައްޤުލިބިދީފައިވަނީ  1908ގައެވެ .އަންހެނުންނަށް ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤުދި ް
ހިމެނެއެވެ .އަދި އެންމެ ފުރަތަމަ ނޭޝަނަލް ޕާލަމަންޓްގެ އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޙައްޤު އަންހެނުންނަށް ދިން ފުރަތަމަ
ޤައުމަކީ ވެސް އޮސްޓްރޭލިޔާއެވެ.
އޮސްޓްރޭލިޔާގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ހުރިހާ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސާ ބަލަހައްޓަނީ އޮސްޓްރޭލިއަން އިލެކްޓޯރަލް ކޮމިޝަން )އޭ.އީ.ސީ(
އ
އިންނެވެ .އޭ.އީ.ސީ ޤާއިމްކުރެވިފައިވަނީ  1984ގައެވެ .އޭ.އީ.ސީގެ ޒިންމާތަކުގެ ތެރޭގައި ފެޑެރަލް އިލެކްޝަންތައް ހިންގުމާ ި
3

Voting Guide: How to cast your vote, Participate in Government and have your voice heard.
‐http://congressbase.com/40/voting‐guide‐how‐to‐cast‐your‐vote‐participate‐in‐government‐and‐have‐your‐voice
heard/

_________________________________________________________________________________________
7

އިލެކްޓޯރަލް ރަޖިސްޓަރީ ބެލެހެއްޓުން ހިމެނެއެވެ .އޭ.އީ.ސީއަކީ ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒުން ބޭރުން ހިންގާ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު
ކޮމިޝަނެކެވެ.
 2007ވަނަ އަހަރު އޮސްޓްރޭލިޔާގައި ބޭއްވުނު އިންތިޚާބުގައިވަނީ އިލެކްޓްރޯނިކް ވޯޓިންގް ތަޢާރަފްކޮށްފައެވެ .އިލެކްޓްރޯނިކް
ވޯޓަކީ ލޮލަށް ފެނުމުން މަޙުރޫމުވެފައިވާ މީހުންނަށާއި ،ފެނުމުގައި އެކިއެކި މައްސަލަ ހުންނަ މީހުންނަށް މިނިވަންކަމާއެކު
ވޯޓުލުމަށް

ލިބުނު

ފުރުޞަތެކެވެ.

އަދި

ޤައުމުން

ބޭރުގައި

މަސައްކަތްކުރާ

ސިފައިންނަށްވެސް

ވޯޓުލުމުގެ

ފުރުޞަތު

ލިބިގެންދިޔައެވެ .ނަމަވެސް އިލެކްޓްރޯނިކް ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު މާބޮޑުކަމަށްވާތީ ،އިލެކްޓްރޯނިކް ވޯޓުލުން ކުރިއަށް
ނުގެންދިއުމަށް ޖޮއިންޓް ސްޓޭންޑިންގ ކޮމިޓީ އޮން އިލެކްޓޯރަލް މެޓަރޒް4އިން ލަފާދީފައިވެއެވެ.
ވޯޓުލުމަށް

ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގައި

ބޯހިޔާވަހިކަންނެތް

މީހުންނަށް

ވަރަށް

ގިނަ

ދަތިތަކާއި

ކުރިމަތިވެއެވެ.

އެގޮތުން

ޓ
އެމީހުންގެއައިޑެންޓިޓީ ސާބިތުކޮށްދިނުމުގައި ގިނަ އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތިވެއެވެ 2007 .ވަނަ އަހަރުގެ އިންތިޚާބަށްފަހު ޖޮއިން ް
ސްޓޭންޑިންގ ކޮމިޓީ އޮން އިލެކްޓޯރަލް މެޓަރޒް އިން ނެރުނު ރިޕޯޓުގައި އިލެކްޓޯރަލް ޤާނޫނުގައި ގެދޮރުނެތްމީހުންނަކީ
ކޮބައިކަން މާނަކުރެވިފައި އޮތުމަށާއި ،ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގައި ފަސޭހަވާނެގޮތްތަކެއް ކަނޑައަޅާ އެގޮތަށް ޤާނޫނު އިޞްލާހުކުރުމަށް
ލަފާދީފައިވެއެވެ.
ނިންމުން
ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއިން ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްވެސް ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ
ވަރަށް މުހިއްމު ޙައްޤެކެވެ .މިޙައްޤުގެ ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަމައަށް ހިފުމަށްޓަކައި ވޯޓުލުމާބެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ
ވޯޓުލުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނެއް އެކުލަވާލެވިފައިވެއެވެ .އަދި އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ
އެންމެހާ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ހިންގުމަށް އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނެއް އެކުލަވާލާ އަމަލުކުރެވެމުންދެއެވެ .ވޯޓުދިނުމުގެ
ޙައްޤުގެ ބޭނުން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ޤާނޫނުތަކާއި ވޯޓުދިނުމުގެ އިންތިޒާމުތައް އިތުރަށް
ހަރުދަނާކުރަންޖެހެއެވެ .އެގޮތުން ވޯޓުލުމުގައި ދަތިތައް ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމުތައް
ޤާއިމުކުރުމާއި ވޯޓުލާ ފަރާތްތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީތައް ބަލެހެއްޓުން ވަރުގަދަކުރުން ހިމެނެއެވެ.
ތައްޔާރުކުރީ :އާމިނަތު އަހުމަދު )ސޫޒަން(
ލީގަލް އޮފިސަރ
ލީގަލް އެންޑް ޕޮލިސީ ޑިޕާޓްމަންޓް
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