
 

 

 ދުޤަވާޢިދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ 
 

ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީޤް ކުރެއްވި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ  5ވަނަ އަހަރު މެިއ  2015މިއީ 

ދަށުން ހަދަންޖެހޭ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ  ގެ 3 ) ގެށވަނަ މާއްދާގެ ( 48ޤާނޫނުގެ 

 ދެވެ. ޤަވާޢި

  

 ދުގެ ނަމާއިޤަވާޢި
 ދު ހިގާނެ ދާއިރާޤަވާޢި

ދަށް ކިޔާނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤަވާޢިމި )ހ( 1

 ދެވެ.ޤަާވޢިއިންތިޚާބުތަކާބެހޭ 

ދަށް ޢަމަލުކުރާީނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޤަވާޢިމި )ށ(  

ޔުނިވަރސިޓީގެ ޔުނިވަރސިޓީ މަޖިލިހާއި އެކަޑެމިކް ބޯޑު އަދި  

 އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށެވެ.  

ދަށް ޢަމަލުކުރުން ޞައްޙަވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޤަވާޢިމި  )(ނ  

ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ދިވެހިސަރުކާރުގެ 

 ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރުމުންނެވެ.

 )ހ( 2 ދުގެ މަޤްޞަދުޤަވާޢި

 

އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކިއެކި މަޖިލީސްތަކަށް މެމްބަރުްނ 

ހޮވުމަށްޓަކައި ބާއްވާ ިއްނތިޚާބުތަކަކީ އިންސާފުވެރި 

 ކަށަވަރުކޮށްިދނުމެވެ.އިންތިޚާބުތަކެއްކަން 

އެއްގޮތަްށ  ދާޤަވާޢިއެކަަށއެޅިފައިވާ  ،އިންތިޚާބުތަކާ ެބހޭގޮތުން )(ށ  

 ޔަީޤންކޮށްދިނުމެވެ. ހިނގާ އިންތިޚާބުތަކެއްކަން

އިންތިޚާބުތަކުގައި ވާދަކުރާ  ޮގތުންނާިއ، އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ )(ނ  

ަބލައި ކެންޑިޑޭޓުންނާ ބެހޭޮގތުން ުހށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް 

 ކަށަވަރުކޮށްދިނުމެވެ. އިންސާފުވެރި ނިންމުމެއް



 

 

 ދުގައިޤަވާޢި
 ބަޔާންވެގެންވާ 
 ބަސްބަހުގެ މާނަ

 

 )ހ(      3

 

ދުގެ ޭބނުމަށްޓަކައި، ަބޔާންވެގެންވާ މި ބަސްތަކުެގ ޤަވާޢިމި 

 މާނައަކަށްވާނީ:

ވަަނ  2015އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މާނައަކީ:  .1

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީޤް ގައި  5އަހަރު މެއި 

ގެ  2015/11ކުރަށްވާފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަުރ: 

ދަށުން އުފައްދަވާފައިވާ ދިވެިހރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ 

 ޔުނިވަރސިޓީ އެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެލަރ މާނައަކީ:  .2

ވަނަ 10ދުގެ ޤަވާޢިޔުނިވަރސިޓީގެ އަސާސީ 

 މާއްދާގައި ވާގޮތުގެމަތީން ޢައްޔަްނކޮށްފައިވާ ފަރާތެވެ. 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީގެ ޑީންގެ މާނައަކީ:  .3

ޔުނިވަރސިޓީގައި ހިންގޭ ކޯސްތައް ކިޔަވައިދޭ އެކި 

އެކި ފެކަލްޓީތަކާއި ސެންޓަރުތަކުގެ 

 އިސްވެރިންގެގޮތުން ޢައްޔަން ކުރެވިފައިވާ ފަރާތެވެ.

 ކެންޑިޓޭޓުންގެ މާނައަކީ: ފުލްޓައިމް ޔުނިވަރސިޓީގެ .4

ކޯހެއްގައި ރަޖިސްޓްރީވެގެން ޔުނިވަރސިޓީގައި 

 ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންނެވެ.

ތަފްޞީލީ ޙިސާބުގެ މާނައަކީ: އިތުބާރުކުރެވޭ  .5

ފަރާތެއްގެ ބަޔާނަކާއެކު ހުށަަހޅާ އެކެންޑިޑޭޓަކު، 

                         އިންތިޚާބަށް ހޭދަކުރި ހިސާބުތައް އަންގައިދޭ ލިޔުމެވެ.

ސްޕޮންސަރޝިޕްގެ މާނައަކީ: އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ  .6

ވަކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓުންތަކަކަްށ 

ސަޕޯޓުކުރުމުގެގޮތުން އިޝްތިހާރު ކޮށްދިނުމާއި މާލީ 

 އެހީތައް ވެދިނުމެވެ.

ގެ މާނައަކީ: ކުއްލިއްޔާ ޔުނިވަރސިޓީގެ  .7

 ކާއި ސެންޓަރުތަކެވެ.ތަކުއްލިއްޔާ ޔުނިވަރސިޓީގެ



 

 

އިންތިޚާބުބޭއްވުމަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތުގެ  .8

ޑެޕިއުޓީ ވައިސްޗާންސެލަރ   މާނައަކީ:

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ފައިނޭންސް އެވެ.

ބަންދުދުވަސްތަކުގެ މާނައަކީ، ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ  .9

ބަންދުދުވަސްތަކާއި ޔުނިވަރސިީޓގެ ކިޔެވުން ނޯންަނ 

އި، ޔުނިވަރސިޓީގެ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާ

ދުވަސްތަކާއި ކުއްލި ޙާލަެތއް މެދުވެރިވެގެން 

ޔުނިވަރސިޓީ ބަންދުކުރަން ޖެހިއްޖެ ދުވަސްތައް 

 ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.

 މެމްބަރުން ޮހވުމަށްޓަކައި
 އިންތިޚާބު ބޭއްވުން

 (ހ) 4

 

ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީސްތަކަށް އިންތިޚާބުކުރެވޭ މެމްބަރުްނ 

ހޮވުމަށްޓަކައި އިންތިޚާބުގެ އެންމެހާ ކަންކަންކުރާނީ މިޤަވާޢިދާ 

 އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

ގެ މަޖިލީހަށް އިންިތޚާބުކުރެވޭ މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ޔުނިވަރސިޓީ   

ހުސްވުމުން މި ޤަވާޢިދާ އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިން އެގޮނޑިއަްށ 

މެމްބަރަކު އިންތިޚާބުކުރުމުގެ އެންމެހާ އިންތިޒާމުތައް 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކުރާ  6ދުގެ ޤަވާޢިހަމަޖައްސާނީ، މި 

 ކޮމިޓީންނެވެ. 

 (ނ)  

 

ޔުނިވަރސިޓީ މަޖިލީހަްށ  މަިތން އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  ޤަވާޢިދާ މި

މެމްބަރަކު ނުވަތަ މެމްބަރުން ހޮުވމަށް ވޯޓުނެގުމާބެހޭ ކަންކަްނ 

ހިންގާ އިސްފަރާތަކީ އިންތިޚާުބ ބޭއްވުމަށް ހަވާލުކުރެވިފައިާވ 

 ފަރާތެވެ.

ވޯޓްލާ ވަގުތާއި ވޯޓު ގުނާ ވަުގުތ ވޯޓު ފޮށި ކައިރީގައި ތިބޭީނ  (ށ)  

 (ފަހެއް) މީހެކެވެ. 5އިންތިޚާބާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ކަނޑަައޅާ 

 



 

 

ޯވޓުނެގުމާބެހޭ 
 އިސްފަރާތުގެ

ންމާތަކާއި ޒި
 މަސްއޫލިއްޔަތު
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 ވޯޓު ނެގުމާބެހޭ އިސްފަރާތުގެ ިޛންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތަކީ:

އިންތިޚާބާބެހޭ އެންމެހާ އިދާީރ ކަންކަން ރާވާ  .1

ހިންގުމަށްޓަކައި އިންތިޚާާބބެޭހ އިދާރީ ކޮމިޓީއެއް 

 ؛އެކުލަވައިލުމާއި، އެކޮމެޓީގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމާއި

އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާތައް އަޑުއަހައި ޖަވާބުދާރީާވ  .2

  ؛ކޮމިޓީ އެކުލަވައިލުމާއި

ދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން، އިންތިޚާުބ ޤަވާޢިމި  .3

 ؛ތައް ވިލެރެސްކުރުމާއިބޭއްވުމުގެ އިދާރީ މަސައްކަތް

  ؛ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމާއި .4

ވޯޓުލާނިމުމުން ތާއީދު ހޯުދމުގެގޮތުން ހިއްިޕ  .5

ސްޓީކާރތަކާއި ދެމި ބެނާތައް ކެންޑިޑޭޓުން ލައްވައި 

 ؛ނައްޓުވައި އެތަންަތން ސާފުކުރުމާއި

 އިންތިޚާބާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހާމަުކރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ .6

ނޯޓިސްބޯޑަކީ އެތެރެ ފެްނނަޮގތަށް ތަޅުލެވިފައިާވ 

 ؛ބޯޑެއް ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުމާއި

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަމާއި  .7

ވޯޓުލުން ޙައްޤުވާމީހުންގެ ނަްނ ލިސްޓު މިޤަވާޢިދާ 

 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިޢުލާން ކުރުމެވެ.                 

 ޮކމެޓީއިންތިޚާބާބެހޭ 
 އެކުލަވައިލުމާއި ޮކމެޓީގެ

 މަސްއޫލިއްޔަތު

އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮެމޓީ އެކުލެވިެގންވާނީ އިންތިޚާުބ ބޭއްވުމަްށ  (ހ) 6

ކޮންމެ ފެކަލްޓީއަކުން ފުލްޓައިްމ  ،ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތާއި

އަންހެން ލެކްޗަރަރއަކާއި ފިރިހެން ލެކްޗަރަރއަކާއި 

ދަރިވަރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ޑިގްރީއަށް 

 ކިޔަވާ ފިރިހެން ދަރިވަރަކާއި އަންހެން ދަރިވަރެއްގެ މައްޗަށެވެ. 



 

 

ފަރާތަކީ، މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ އެއްވެސް  (ށ)  

އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓެއް ކަމުގައިވާނަމަ، 

 އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމިޓީގެ މެްމބަރަކަށް ނުވެވޭނެއެވެ.

 ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ: (ނ)  

 ބާއްވާޭނ މިޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީން އިންތިޚާބު .1

  ؛ތާރީޚު ކަނޑައެޅުމާއި

ފަރާްތތަކުގެ ޝަރުޠު އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ  .2

 ؛ހަމަވޭތޯބެލުމާއި

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާން ޭބުނންވާ ފަރާތްތަކުން  .3

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަްށ އެދޭ ފޯމު 

އެފޯމުތައް  ،އެފޯމުތައް ދޫކުރުމާއި ،ތައްޔާރުކުރުމާއި

 ؛ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެްއސުމާއި

ބޭުނން އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބެއް  ބޭއްވުމަށް  .4

 ؛މާޙައުލެއް ތައްޔާރުކުރުމާއި

ވޯޓުލުމުގެ އެންމެހައި އިންތިޒާމުތައް  .5

 ؛ހަމަޖެއްސުމާއި

އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެމްޕެއިން  .6

 ؛އިޝްތިހާރުތައް ފާސްކުރުމާއި

އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ފަރާްތަތކުގެ ނަންލިސްޓު  .7

ތައްޔާކުރުމާއި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް 

ރުތީބުކުރުމަށްޓަކައި ގުރުއަތު ނަގައިގެން ނަން ތަ

 ؛ލިސްޓްތައް ތަރުތީބުކުރުމަށްަފހު އިޢުލާން ކުރުމާއި

 ؛ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު ކަނޑައެޅުމާއި  .8

 ؛ވޯޓުފޮށީގެ ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމާއި .9

އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އިޢުލާން  ،ވޯޓުގުނުމާއި .10

 ؛ކުރުމާއި



 

 

ޑިޑޭޓުން އިންތިޚާބަށް ތާއީދު ޯހދުމުގެގޮުތން ކެން .11

 ؛ކުރާކަންކަން ބެލުމާއި

ހައްާޓނޭ ކެމްޕެއިން ބެނާތަކާއި އިްޝތިާހރުތައް ބަ .12

 ؛ތަންތަން ކަނޑައެޅުމާއި

ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤުލިބިގެންވާ  .13

ފަރާތްތަކުގެ ނަން ލިްސޓް ވޯޓުލުމަށް 

ދުވަހުގެ  5ކަނޑައެޅިފައިވާ ދުވަހުގެ، މަދުވެގެން 

ހޭ ނޯޓިސްބޯޑުގައި މާބެކުރިން ޔުނިވަރސިޓީގެ ކަ

 ؛ބެހެއްޓުމާއި

މި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފުވާ ކެންޑިޑޭޓުންނާމެދު  .14

 ފިޔަވަޅުއެޅުމާއި؛ 

އިންތިޚާބު ކޮމިޓީން ހުއްދަީދަފއިނުވާ ކެމްޕެއިން  .15

ބެނާތަކާއި އިޝްތިހާރުތައް އަތުލުމާއި އެފަދަ 

ންޑިޑޭޓަކާމެދު އިޝްތިހާރުތައްހަރުކުރި ކެ

 ން.ފިޔަވަޅުއެޅު

މާއްދާއަކާ ޚިލާފުވެެގން ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އިންތިޚާީބ ދުގެ ޤަވާޢިމި

ޙައްޤު ނުވަތަ ޙައްޤުތައް، އިންތިާޚބާބެހޭ ޝަކުާވތައް އަޑުއަހައި 

 ޖަވާބުދާރީވާ ކޮމިޓީގެ ލަފާގެ މަީތން ހިފެހެއްޓުމެވެ.

އިންތިޚާބާބެހޭ 
ޝަކުވާތައް އަޑުއަހާ 

ޖަވާބުދާރީވާ ޮކމިޓީގެ  
 އެކުލަވައިލުން

7 

 

  

 (ހ)

 

އިންތިޚާބުގައި ހިނގާކަމަކާމެދު ުނވަތަ ހިނގިކަމަކާމެދު ހިްތހަަމ 

ނުޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެކަމެްއގެ ޝަކުވާހުށަހަޅާ ކޮމިޓީއެއް 

 ދުގެ ދަށުން ޖަވާބުދާރީވުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ.ޤަވާޢިމި

އިންތިޚާބާބެޭހ ޝަކުވާތައް ައޑުއަހާ ޖަވާބުދާރީވާ ކޮމިީޓ  (ށ)  

ވިގެންވާނީ، ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީތަކުގައި އެކުލެ

މަސައްކަތްކުރައްވާ ފުލްޓައިމް ލެކްޗަރާރުންގެ ތެރެއިން، އެ 

އިންތިޚާބަކަށްޓަކައި ޝަކުވާ އަޑުއަހާ އަދި ޖަވާބުދާރީ 



 

 

ވުމުގެގޮތުން އެކުލަވައިލެޭވ ކޮމިޓީ ކަނޑައެޅިގެންދާ 

ރުންގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަނުކުރާ ދެ ލެކްޗަރާރުންނާއި ދަރިވަ

ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާކޮމިޓީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، އިންތިޚާބުގަިއ 

ވާދަނުކުރާ ކެންޑިޑޭޓަކާއި، ވައިސްޗާންސެލަރ ޢައްޔަންކުރާ 

ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރީ މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށެވެ. މިކޮމިޓީގެ 

ޗެއަރ ބަލަހައްޓާނީ، ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ ކިޔަވާ ދަރިވަރު ނޫން 

 ން ކޮމިޓީގެ މެމްަބރުން ހޮވާ މީހެކެވެ.މީހުންގެ ތެރެއި

އިންތިޚާބާބެހޭ 
ޝަކުވާތައް އަޑުއަހާ 

ޖަވާބުދާރީވާ ޮކމިޓީގެ  
 މަސްއޫލިއްޔަތު

އިންތިޚާބާބެޭހ ޝަކުވާތައް އަުޑއަހާ ޖަވާބުދާރީވާ ކޮމިޓީެގ   8

 މަސްއޫލިއްޔަތަކީ:

ހިނގަމުންދާ އިންތިޚާާބ ބެހޭގޮތުން އެ  .1

ކެްނޑިޑޭޓެއްގެ ޝަކުވާ އިންތިޚާބެއްގައި ވާދަކުރާ 

          ؛އަޑުއަހައި ޖަވާބުދާރީވުމާއި

އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކާމެދު  .2

ބޭއިންސާފުން ކަމެއް ހިނގާފައިވޭތޯ ބެލުމާއި އެކަން 

 ؛ހުއްޓުވުމާއި

މިޤަވާޢިދާ ޚިފާލުވާ ފަރާތްތަކާމެދު އެޅޭ ފިޔަވަޅުތަކަކީ  .3

ތޯ ބަލައި، އިންސާފުްނ އިންސާފުވެރި ފިޔަވަޅުތަކެއް

 އެއްކިބާވިޔަ ނުދިނުމެވެ.

އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާތައް ައޑައަހާ ޖަވާބުދާރީވާ  .4

ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުާވ ުނވަތަ ޝަކުވާތަކަކީ، 

އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި ހުށަހެޅޭ، ނުވަތަ އިންތިޚާބުެގ 

ނަތީޖާ އިޢުާލންކުރެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެްނ ބަްނުދ 

ގަޑިއިރު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން  72ލައި ދުވަސްތައް ނު

ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއެއް ުނވަތަ ޝަކުވާތަކެްއ 

 ވާންޖެހޭނެއެވެ.



 

 

އިންތިޚާބުކުރެވޭ 
 މެމްބަރުންގެ ސިފަތައް

 

 (ހ) 9

 

ޔުނިވަރސިޓީ މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިްނ 

ޔުނިވަރސިޓީގައި ފުލްޓައިމުކޮށް ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށެވެ. އަދި 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާގައި އުޅޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ދާއިމީ 

ވަޒީފާގައި އުޅޭ މީހުންނަށެވެ. އަދި އެކަޑެމިކު މުވައްޒަފުންގެ 

މުވައްޒަފުންނަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދާއިމީ  ތެރެއިން ކުރިމަތިލާ

ވަޒީފާ އަދާކުރާ އެކަޑެމިކް ފީލްޑުގެ އިދާރީމަޤާމެއް ނުފުރާ 

 މީހަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.  

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިާލ އަހަރަކީ އެ ދަރިވަރުގެ އެއްވެސް  (ށ)  

މާއްދާއަކުން ފެއިލްވެފައިވާ، ުނވަތަ ސެމިސްޓަރގެ ކިޔެވުން 

 ފައިނުވާ އަހަރެއްކަމުގައި ވެގެންނުވާނެއެވެ.ފުރިހަމަކޮށް

ދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ، ޤަވާޢިޔުނިވަރސިޓީ ދަރިވަރުންގެ  (ނ)  

ކިޔެވުމަށް މަދުވެގެން ޙާޟިރުވާންޖެހޭ އިންސައްަތ 

 ފުރިހަމަވެފައިވާ ދަރިވަރެއް ކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ.

 (ރ)  

 

ކެންޑިޑޭޓަކީ، ޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލާ 

އަޚްލާޤީގޮތުން ނުވަތަ އުޅުން ގޯްސވުމުގެ ސަބަބުން ތަކުރާރުކޮށް 

ލިޔުމުން ނަސޭހަތް ދެވިފައިވާ، ނުވަތަ ވޭތުވެދިޔަ ފަސްއަހަުރ 

ދުވަހު ކުށުގެރިކޯޑެއްއޮތް ނުވަތަ ކޯޓުގައި ޖިނާއީ މައްސަލައެއް 

 ހިނގަމުންދާ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވެެގން ނުވާނެއެވެ.

ރެވޭ އިންތިޚާބުކު
މެމްބަރުންގެ އިންތިޚާބު 

 ހިނގާނެގޮތް

 އިންތިޚާބު ބޭއްވޭނީ ސިއްރުން ނެގޭ ވޯޓުގެ ނިޒާމާ އެއްގޮތަށެވެ. (ހ) 10

 (ށ) 

 

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެްނޑިޑޭޓުގެ ނަންތައް ލިޔެވިފައިވާ 

ވޯޓު ކަރުދާސް ކޮޅުގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮޅީގައި ރަނގަޅު ނުވަތަ 

 ޖަހަންވާނެއެވެ.ކަފި ފާހަގަ 

ވޯޓްފޮށި ބެލެްއޓިފައި ހުންާނީނ ޔުނިވަރސިޓީގައި އެކަމަށް  (ނ) 

 ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ތަނެއްގައެވެ.



 

 

 

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން 
 ލިސްޓް 

 

 ހ) ( 11

 

 

 

 

ވަނަ މާއްދާެގ  11ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން ލިސްޓު ތަުރތީބުކުރާނީ، 

މުއްދަތަށްފަހު، ޙާޟިރުވެތިިބ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ހުރިހާކެންޑިޑޭޓުން، އެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ނަމްބަރު ގުރުއަތުން 

ނަގައިގެންނެވެ. ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން ތަރުތީބު ކުރުމަްށޓަކައި 

ޙާޟިރުނުވި، ނުވަތަ، އެއްވެސް ޢުޛުރަކާހުރެ ޙާޟިރުނުވެވުނު 

 ކޮމިޓީގެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ނަމްބަރު ގުރުއަތުން ނަގާނީ، އިންތިޚާބު

މެމްބަރުގެ ތެރެއިން، ކޮިމީޓގެ ރައީސް އިޚްތިޔާރުކުރާ 

 މެމްބަރެކެވެ.

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން ތަރުތީބު ކުރުމަށްޓަކައި ބޭއްވޭ  (ށ)  

 ބައްދަލުވުމަށް، ކެންޑިޑޭޓުގެ ަބަދލުގައި މީހަކު ފޮނުވިދާނެއެވެ.

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ 
ކެންޑިޑޭޓުން، 
އިންތިޚާބުގައި 

 ވާދަކުރުމާއި ޚަރަދުކުރުން

އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ގިނަވެގެން  (ހ) 12

 ޚަރަދުކުރެވޭނީ ދެހާސް ރުފިޔާއެވެ.

އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭުޓން ކެމްޕެއިން ކުރުމަށް ބަންުދ  (ށ) 

(ހަތެއް) ދުވަހުެގ މުއްދަތެްއ  7ދުވަސްތައް ހިމެނޭގޮތުްނ 

 ދޭންވާނެއެވެ.

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  7އިންތިޚާބު ނިމޭދުވަުހން ެފށިެގން  (ނ)  

އިންތިޚާބަށް ހޭދަކުރިގޮތުެގ ތަފްޞީލީ ހިސާުބ 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ފައިނޭންސަށް ުހށަހަޅަްނ 

ވާނެއެވެ. އަދި ތަފްޞީލީ ހިސާބު ހުށަހަޅާތާ ދެދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ 

އިންތިޚާަބްށޓަކައި ހޭދަކުރިގޮތުގެ ބަޔާން ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކު 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ނޯޓިސްބޯޑުގައި ބެހެއްޓިފައި ހުްނނަްނ 

 ޖެހޭނެއެވެ.



 

 

 (ރ)  

 

ދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް، ޤަވާޢިމި

އިންތިޚާބުގައި ޚަރަދު ކޮށްަފއިވާކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، 

 ޙައްޤުން އެއްކިބާ ކުރެވޭނެއެވެ.އެކެންޑިޑޭޓެއްގެ އިންތިޚާބީ 

 (ބ)  

 

އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވެގެން ނުވަތަ ވިޔަފާިރ 

ކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ ުކލަބެއްގެ ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއްގެ ސަޕޯޓާއެކު 

އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އެ ކެންޑިޑޭޓަކު، 

 ރެވޭނެއެވެ.އިންތިޚާބީ ޙައްޤުން އެއްކިބާ ކު

އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް،  (ޅ)  

ޔުނިވަރސިޓީގެ ތެރެއިން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ބޭރުންވިޔަސް 

 ސްޕޮންސަރޝިޕް ހޯދައިގެން ނުވާނެއެވެ.

އިންތިޚާބީ 
ކެންޑިޑޭޓުންނާއި 

އިންތިޚާބީ ކެމްޕެއިން 
ގްރޫޕުތަކާއި އިންތިޚާބުގެ 

ހިންގުންތެރީންގެ އިދާރީ 
ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ 
 ސުލޫކީ މިންގަނޑުތައް

 (ހ) 13

 

އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު، އަނެއް ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ޙައްޤަށް 

އުނިކަމެއްލިބިދާނެ އެއްވެސް ބާަވތެއްގެ ޢަމަލެއް ހިންގަިއ އަިދ 

 ބަހެއްބުނެ ހަދައިެގން ނުވާނެއެވެ.

 ނުވަތަ އިންތިޚާބަށް އިންތިޚާބުގެ ވާދައިގެ ތެރޭގައި (ށ) 

ކުރިމަތިލައިގެން އުޅޭއިރު ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ނަފުރަތާއި 

ރުޅިވެރިކަން އުފެދޭނެ އެއްވެސް ޢަމަލެއްކޮށް، ބަހެއް ބުެނ 

 ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ.

އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުަމށް ުކރާ މަސައްކަތުގައި އެއްވެސް  (ނ)  

ދަރިވަރެއްގެ ޛާތީކަންކަމާ ބެހިގެްނ ދަރިވަރަކު އަނެއް 

 ނުވާނެއެވެ.

އިންތިޚާބާ ގުޅޭގޮތުްނ، އެއްެވސްބާވަތެއްގެ ނޭއްގާނީޢަަމލެއް  (ރ)  

ހިންގައި ދަރިވަރުންނަށް ނުވަަތ ދަރިވަރަކަށް ބިރުދައްކައި 

 ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ.



 

 

ނުަވަތ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމުގެޮގތުން، ދަރިވަރުްނނަށް  (ބ)  

ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފަކަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މާއްީދ 

 އެހީއެއްދީ ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ.

މީޓަރުގެ  35ވޯޓުލާދުވަހު، ވޯޓްފޮށި ބެހެްއޓިަފއިވާ ސަރަޙައްދާ  (ޅ)  

އޭރިޔާގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ކަހަލަ ޕުރޮޕެގެންޑާއެއް ފަތުރައި، 

ހަަމއަށް އެސަރަޙައްދުގެ ތެރޭގައި ވޯޓުފޮށިތައް ބަްނދުކޮށްނިމުމާ 

އިންތިޚާބަށް ތާއީދުހޯދުމުެގ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގައިގެްނ 

 ނުވާނެއެވެ.

އިންތިޚާބަށް ތާއީދު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ތައްޔާރުކުރެވޭ  (ކ)  

އިޝްތިހާރުތަކާއި ޕޯސްޓަރުތަކަށް ދާޚަރަދު ހިމެނިފައި އޮންނަްނ 

ވަނަ  12ދުގެ ޤަވާޢިޖެހޭނީ މުޅި އިންތިޚާބަށް ހޭދަކުުރމަށް މި 

 މާއްދާގެ (ހ)ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ޢަދަދުގެ ތެރޭގައެވެ.

 އެއްެވސް ކެންޑިޑޭޓަކު، އޭނާއަްށ އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވާ (އ)  

ތާއީދު ހޯދުމުގެ ނަމުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ބޭރުގަިއ 

ބައްދަލުވުންތަކާިއ، ޢާންމު އެްއވުންތައް އިންތިޒާމު ކުރުމާއި 

 ޕްރޮޕެގެންޑާ ފެތުރުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.

އިންތިޚާބާގުޅޭ ކަމަކުންވިޔަސް އަދި އެނޫން ޙަލާތެއްގެ ތެރެއިްނ  (މ)  

އި ވިޔަސް، ޔުނިވަރސިޓީގެ އެއްވެސް އެއްޗަކަށް ނުވަތަ ކަމުގަ

ތަނަކަށް ިލބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަުލ އެކަމެއް މެދުވެރި ކުރުވި 

 ފަރާތަކުން ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ.

އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން ތާއީދު ހޯދުމުގެ ގޮތުްނ،  (ވ)  

ޔުނިވަރސިޓީގެ ތެރޭގައި ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވައި، 

ދަރިވަރުންގެ ތާއީދު ހޯދުމަށް މިމާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެ. މިފަދަ 

ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވައި ާތއީދު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް 

ޮކމެޓީގެ ހުއްދައެއް ލިޔުމަކުން ކުރަންޖެހޭނީ، އިންތިޚާާބބެހޭ 



 

 

ލިބުމަށްފަހުއެވެ. މިޮގތަށް ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުންތަކާއި ދަރިވަރުންެގ 

ތާއީދު ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ ސަބަބުން ކްލާސްތަކުގަިއ 

ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށާއި ލައިބްރަރީގައި ތިޭބ 

 އެއްވެްސ ޔުނިވަރސިޓީގައި އެވަގުތަކު ހިނގާ، ދަރިވަރުންނަށާއި

ބައްދަލުވުމެއްގެ ބައިވެރިްނނަާށއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަްށ 

 އުނދަގޫވާފަދަ އެއްވެސްކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ދުލުން ބޭރުކުރާ ބަހަކުން، ުނވަތަ ޖިސްމާނީގޮތުން ދެވޭ  (ފ)  

ގެއްލުމެއް ކަމުގައި ވިޔަސް އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ފަރާތުން 

 ށް ފޯރައިގެން ނުވާނެއެވެ.އަނެއް ކެންޑިޑޭޓަ

އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވާ އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު، ނުވަތަ ތާއީދު  )ދ(  

ހޯދުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޔުނިވަރސިޓީ 

ބަދުނާމުވާފަަދ، އަދި ޔުނިވަރސިޓީ ހުއްޓުމަކަށް އަންނަ 

 އެއްވެސްކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

އިންތިޚާބުގައި ޯވޓުލާ 
ދުވަހު ކެންޑިޑޭޓުންނާއި 

ޯވޓްލާފަރާތްތަކުން 
ޢަމަލުތައް ހުންނަންވީ 

 ގޮތް

އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާދުވަުހ، ވޯުޓލުން އިންތިޒާމުކުރުމަށްޓަކަިއ  (ހ) 14

ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާފައި ތިބޭ އޮފިޝަލުްނނަށާިއ 

މެްމބަރުްނނަށް ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުްނ އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމިޓީގެ 

 ދޭން ޖެހޭނެއެވެ.

 (ށ) 

 

ވޯޓުލާ ދުވަހު، ވޯުޓލުމުގެ ސަރަޙައްދަށް ވަދެވޭނީ، މި މާއްދާެގ 

(ހ) ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ީމހުން ފިޔަވައި، ހަމައެކަިނ، 

ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤުލިބިފައިާވ ފަރާތަށެވެ. ވޯޓުލުމުެގ 

ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް ވޯޓުލުމުގެ ސަރަޙައްދުގައި ޙައްޤުލިބިގެންވާ 

 ބެހެއްޓިފައި ހުްނނަން ވާނެއެވެ.

 (ނ)  

 

ވޯޓުލުން ހިނަގނީ، އެންެމ އިންސާފުވެރި ގޮތެއްގައިތޯ އަިދ 

މިޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަްށތޯ ެބުލމަށްޓަކައި ޔުނިވަރސިޓީގެ 



 

 

މުވައްޒަފުން ނޫން ބަޔަކު އޮބްާޒވަރުންގެ ގޮތުން، ތިބުމަކީ ިމ 

 ދުގެ އެއްވެސް މާއްދާއެއް ހުރަސްއަޅާ ކަމެއްނޫނެވެ.ޤަވާޢި

ދަށް ޢަމަލުކުރުމާއި ޤަވާޢި
 ޤަވާޢިދާ ޚިލާފުވުން
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 (ހ)

 

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާކަށް ަބޔާންކޮށް ލިޔުމަކުން ނުވަތަ 

އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޯމުފުރައި، އިންތިޚާބުގަިއ 

ދާ އެއްގޮތަްށ ޤަވާޢިެބލެވޭނީ، މިބައިވެރިވާކަށް އަންގާ ހިސާބުން 

 ޢަމަލުކުރުމަށް އެ ކެންޑިޑޭޓަކުވީ އެއްބަސްވުމެއް ކަމުގައެވެ.

ދުގައި ބަޔާންވެގެންވާ އެއްވެސް މާއްދާއަކާ ކެންޑިޑޭޓަކު ޤަވާޢިމި  (ށ)  

ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، އެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އިންތިޚާބީ ޙައްޤުން އެއްކިބާ 

 އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

އިންތިޚާބުގައި ހިނގާ ކަމަކާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިއްޖެނަަމ،  (ނ)  

އެކަމެއް ހުށަހަޅާނީ، އިންތިާޚބާގުޅޭ ޝަކުވާތައް ހުށަހަާޅ 

 ކޮމިޓީއަށެވެ.

އިންތިޚާބާބެޭހ ޝަކުވާތައް އަުޑއަހާ ޖަވާބުދާރީވާ ކޮމިޓީެގ  (ރ)  

އެކޮމިޓީއަށް ުހށަެހޅޭ ޝަކުވާތައް އަޑުއަހައި ޛިންމާއަކީ 

އަޅަންޖެހޭ ފަރާތަކާމެދު ނުވަތަ ފަރާތްތަކާމެދު އިންސާފުވެރި 

ކަމާއެކު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމިޓީއަްށ 

 ހުށަހެޅުމެވެ.

އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާތައް އަޑުއަހާ ޖަވާބުދާރީވާ ކޮމިޓީއަށް  (ބ)  

އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުުމގެ އެންމެފަހު ތާރީޚަކީ، ިމ 

ދުގެ ދަށުން ބޭއްވޭ އިންތިޚާބެއްގެ ނަތީޖާ އިޢުލާން ކުރާތާ ޤަވާޢި

 (ތިނެއް) ދުވަހެވެ. 3ރަސްމީ 

ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާތައް ުހށަހެޅުމަށް ކަ (ޅ)  

ފަހަނަޅައި ދިޔުމަށްފަހު، ހުށަހެޅޭ އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ބަލައެއް 

 ނުގަނެވޭނެއެވެ.



 

 

އިންތިޚާބާ ބެހޭޮގތުން ުހށަހެޅޭ ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން އިންތިޚާާބ  (ކ)  

ބެހޭ ކޮމިޓީން ނިންމާ ިނންމުމަށް އެޕީލްކުރުމަށް އެ މެމްބަރަކަށް 

 ފުރުޞަޠުދެވޭނެއެވެ. 

އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާތައް އަޑުެއހުމާއި ޖަވާބުދާރީ ވުމަްށޓަކައި  (އ)  

އިންތިޒާމުކުރެވޭ ޖަލްސާއަށް ވަންނަން ބޭުނން ކެންޑިޑޭޓަކަްށ 

ވަނުމުގެ ހުއްދަ ދޭންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް  ޖަލްސާގައިދެކެވޭ 

ވާހަކާއާއި ކުރެވޭ މަޝްވަރާގައި އެއްވެސް ވަރަކަށް 

 .ބައިވެރިއެއްނުވެވޭއެވެ

އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާކުރާ ފަރާާތއި ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް  (ވ)  

 ޝަކުވާ އަޑުއަހާ މަޖިލީހުގައި ޙާޟިރުވެ ތިބެންވާނެއެވެ.

އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާތައްއަޑުއަާހ ޖަވާބުދާރީވާ ކޮމިޓީގެ ޗެއަރ  (މ)  

ޙާޟިރުވެވެންނެތްނަމަ، ޙާޟިރުވެތިބި މެމްބަރުންގެ ތެރެއިްނ 

މެމްބަރަކު ޗެއަރ ކަމުގައި ކަނޑައަޅާނީއެވެ. މިޙާލަތުގައިވެސް، 

 މިމާއްދާގެ (ށ) ގައިވާގޮތުެގ މަްއޗަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

 (ފ)  

 

އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާތައްއަޑުއަހާ ޖަވާބުދާރީވާ ކޮމިޓީގައި 

ކޮމިީޓގެ ކޯރަމު ހަމަވެއްޖެނަމައެވެ. ، މައްސަލައެއް ބަލަންވާނީ

ކޮމިޓީގެ ކޯރަމްއަކީ މުޅި ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ ދެބައިކުޅަ 

 އެއްބައެވެ.

އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާތައް އަުޑއަހައި ކޮމިޓީން ނިންމިގޮްތ  )ދ(  

ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ޢާންމުކުރަން  24ޝަކުވާ އަޑުއަހާތާ 

 ޖެހޭނެއެވެ.

އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު 
 ހޯދުން

 (ހ) 16

 

އިންތިޚާބަށް ތާއީދު ހޯދުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކަްށ 

ލިބިގެންވަީނ، އިންތިޚާބު ކޮމިީޓން އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ 

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން ޔުިނވަރސިޓީގެ ނޯޓިސްބޯޑުގައި 



 

 

އިޢުލާންކުރާ ވަގުތުން ފެށިގެްނ، ޯވޓުލުމަށް ހަމަޖެިހފައިވާ ގަޑީގެ  

 ށެވެ.ފަސްގަޑިއިރު ކުރިއާ ހަމައަ

 (ށ)  

 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންވެެގންވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނޫްނ 

ވަގުތެއްގައި އެއްވެސް ވަސީލަތެއް ބޭނުންކޮށްެގން ތާއީދުހޯދުމުެގ 

 އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ކޮންޓްރޯލު އޮންނަ އިންޓަރނެްޓ  (ނ)  

އިންތިޚާބަށް ތާއީދު ހޯދުމުގެ ގޮތުން  ވެބްސައިޓެއްގައި ވިޔަސް 

ލިޔުންތަކާއި އިޝްތިހާރުތައް ަބހައްޓަން ޖެހޭީނ މި ގަވާޢިާދ 

 އެއްގޮތަށެވެ.

 (ރ)  

 

ވޯޓްލާ ސަރަޙައްދުގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކެމްޕެއިނެއް 

 ހިންގައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ިއންތިޚާބަްށ އިންތިޚާބަށް ތާއީދު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ  (ބ)  

ކުރިމަތިލާ ހިސާބުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރަކަށް އަދި 

ސްޓާފަކަށް، އެއްވެސް ބާވަތެްއގެ ހަދިޔާއެއް ނުވަތަ މާއްީދ 

 އެހީއެއް ދީގެން ނުވާނެއެވެ.

ޯވޓްލާ ސަރަޙައްދު 
 ކަނޑައެޅުން

ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދަކީ، ވޯޓްފޮިށ ބަހައްޓާފައި ހުންނަަތނުްނ   17

 މީޓަރުގެ ވަށައިގެްނވާ ސަރަޙައްދެވެ. 10ފެށިގެން 

 (ހ) 18 ޯވޓުލުން

 

 

ވޯޓުލާން އަްނނަ ކޮންމެ ީމހެްއގެ އަތަށް ވޯޓުކަރުދާސްކޮޅު 

ދޭންވާނީ އެމީހަކުގެ ފޮޓޯޖެހި އައިޑީއެއް ބަލާ 

ޗެކުކުރުމަށްފަހުގައެވެ.  މިގޮތުން ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން 

އަންގައިދޭ ކާޑު ޔުނިވަރސިޓީ ުނވަތަ ކުއްލިއްޔަތުއްދިރާސާތިލް 

އިސަންސް ނުވަަތ އިސްލާމިއްޔާގެ ކާޑު ނުވަތަ ޑުރައިވިން ލަ

 ޕާސްޕޯރޓް ގަބޫލުކުރެވޭނެއެވެ.  



 

 

 1ވޯޓުލާ ފޮށީގެ ކައިރިއަށް އައުމުން ކޮންމެ މީހަކަށް ޭދންވާނީ  (ށ)  

 (އެކެއް) ކަރުދާސް ކޮޅެވެ.

ޖިސްމާނީ ގޮތުން ނުކުޅެދިގެންވާ މީހާއަށް ވޯޓުކަރުދާސްކޮޅުގައި  (ނ)  

ފާހަގަ ޖަހައި ދިނުމަށްޓަކައި އޭނާ ގެންނަމީހެއްގެ އަންނަނިިވ 

 މަޢުލޫމާތު، ވޯޓުލުމުގެ ކަްނތައް 

ބެލެހެއްޓުމަްށޓަކައި ވޯޓުފޮށިކަިއރީގައިތިބޭ މީހުންލިސްޓްކޮްށ، 

 ނެއެވެ. އިންތިޚާބާ ބެހޭކޮމިޓީއާއި ޙަވާލުުކރަންވާ

 އެހީތެރިވި މީހާގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި އެޑްރެސް  )1(

ވޯޓު ދިނުން ޙައްޤުވާމީހާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް، މަޤާމު/  )2(

 ކިޔަވަމުންގެންދާ ކޯސް،ފެކަލްޓީެގ ނަން.

 ބާޠިލު ޞައްޙަ ޯވޓާއި
 ޯވޓު

 

19 

 

 (ހ)

 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވޯޓު  20ދުގެ ޤަވާޢިމި

ކަރުދާސްކޮޅުގައިވާ ފާހަގަ ޖެހުމަށް އޮތްގޮޅި ތަކުގައި ޖަހާނީ 

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޙައިޘިއްޔަތުން، ކޮންމެ 

ގޮޅިއެއްގައި ވަކި ވަކިން، ކެންޑިޑޭޓުން އިންތިޚާބުކުރުމަްށ 

 ބޭނުންވާ ޢަދަަދށެވެ.

 މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަބޔާންވެގެންވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް  (ނ)  

 ފާހަގަޖަހާފައިވާ ވޯޓު ކަރުދާހަކީ ބާޠިލު ވޯޓެކެވެ. 

ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅުގައި ހޮވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޢަދަދަށްވުރެ 

ގިނަ ނަންތަކާ ދިމާގައި ފާހަގަ ަޖހާފައިވާ ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅަކީ 

 ބާޠިލު ވޯޓެކެވެ.

ޯވޓު ގުނުމާއި ނަތީޖާ 
 އިޢުލާންކު ކުރުން.

ވޯޓުގުނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތަަންށ ވޯޓުފޮށިތައް ގެނައުމާއެކު،  (ހ) 20

ވޯޓު ގުނުމުގެ މަސައްކަތް ވީހާ އަވަހަކަށް ފަށަންާވނެއެވެ. ވޯުޓ 



 

 

ފޮށިތައްކަނޑައި، ވޯޓު ގުނައި، ޢަދަދުކޮށް، ނަތީޖާ ހޯދާީނ 

 އެކަމަށް އިންތިޚާބާ ބެހޭ ކޮމިޓީްނ ކަނޑަ އަޅާބަޔެކެވެ.

 (ށ)  

 

އޮބްޒާވް ކުަރން އެދޭފަރާތްތަކަްށ ވަނުމުެގ  ވޯޓު ގުނާަތނަށް

އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި ޮއންނަްނވާނެއެވެ. މިގޮތުން ަވދެވޭީނ 

އިންތިޚާބާ ބެހޭ ކޮމިޓީން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާ އުޞޫލެއްގެމަތިން 

 ކަނޑައަޅާ ހިސާބަކަށެވެ.

 (ނ)  

 

 2ނަތީޖާ ފައިނަލްާވނީ ގުނާ ފަރާުތން ވަކިވަކިން މަދުވެގެން 

ހަރަށް ގުނުމަށްފަހު އިންތިޚާބުތަކާެބހޭ ކޮމިޓީްނ ފަ

ކަނޑައަޅާފައިވާ އިސްކޮށްހުނަ ފަރާތް ޗެކްކުރުމަށްފަހު އިތުުރ 

 މައްސަލައެއް ނެތްނަމައެވެ.

 (ރ)  

 

ނަތީޖާ އަގަބަުހން އިޢުާލން ކުރުމަށްފަހު ހުރިާހ 

ދަރިވަރުންނަށްފެންަނހެން ޔުނިވަރސިޓީތެރޭ ޢާއްމު 

 ނޯޓިސްބޯޑެއްގައި ލިޔުމުން ބަހަްއޓަންވާނެއެވެ. 

 21 ޯވޓު އެއްވަރުވުން

 

 (ހ)

 

މެމްބަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންިތޚާބެއްގައި ވޯޓު އެއްވަރުވުމުގެ 

ުނ މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ސަބަބުން ވޯޓުގައި ހޮވު 

ކަނޑަނޭޅިއްގެނަމަ،އެއްވަރުވި ބަޔެއްގެ މެދުގައި އަލުން 

ވޯޓުނެގުން ބާއްާވނެ ތާރީޚު ކަނޑައަޅައި ވީއެންމެ އަވަހަކަށް 

 އެބައެއްގެ މެދުގައި ވޯޓުލުން ބާްއވަންވާނެއެވެ.

 (ށ)  

 

މި ގޮތުން ދެން އިޢުލާން ކުރެވޭ މުއްދަތާއި އިންތިޚާބާ ގުޅޭ 

އެހެނިހެން ކަންކަްނ ކަނޑައަޅައި ނިންމާނީ އިމްތިޙާނުތަާކބެޭހ 

ކޮމިޓީންނެވެ. މެމްބަރުން ހޮވުމަްށ ބާއްވާ އިންތިޚާބެއްގައި ވޯޓު 

އެއްވަރުވުމުގެ ސަބަބުން ވޯޓުގަިއ ހޮވުނު މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު 

މަ،އެއްވަރުވި ބަޔެއްގެ މެދުގައި އަލުން ކަނޑަނޭޅިއްގެނަ



 

 

ވޯޓުނެގުން ބާއްާވނެ ތާރީޚު ކަނޑައަޅައި ވީއެންމެ އަވަހަކަށް 

 އެބައެއްގެ މެދުގައި ވޯޓުލުން ބާްއވަންވާނެއެވެ.

މި ގޮތުން ދެން އިޢުލާން ކުރެވޭ މުއްދަތާއި އިންތިޚާބާ ގުޅޭ  (ނ)  

އިމްތިޙާނުތަާކބެޭހ އެހެނިހެން ކަންކަްނ ކަނޑައަޅައި ނިންމާނީ 

 ކޮމިޓީންނެވެ.

ޯވޓުލާނިމުމުން ތަން 
ސާފުކުރުމާއި، 

 ޕޯސްޓަރުތައް ނެގުން.

 

އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލައިނިމުުމން، އިންތިޚާބާގުޅޭގޮުތްނ  (ހ) 22

ހަރުކުރެވިފައިވާ ޕޯސްޓަރުތައް ނައްޓައި މުޅި ތަން 

ގެ ސާފުކުރުމަކީ، އިންތިޚާބުގައި ާވދަކުރި ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުން

 ޒިއްމާއެކެވެ.

ދުގައި ނެތް ޤަވާޢިމި
މައްސަލައެއް 

ދިމާވެއްޖެނަމަ ޢަމަލު 
 ކުރާނެ ގޮތް.

 (ހ) 23

 

ދުގައި ނެތް މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ޤަވާޢިމި

 ނިންމާނީ އިންތިޚާާބބެހޭ ކޮމިޓީްނނެވެ.

ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން 
 ފެށުމާއި މުރާޖަޢާކުރުން

ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤަވާޢިދު ޔުނިވަރސިޓީގެ މި  (ހ) 24

މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓްގައި 

ޝާއިޢުކުރުމުން ނުވަތަ ޔުނިަވރސިޓީގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިުޢ 

 ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

 މި ޤަވާޢިދު ކޮންމެ ދެ އަހަރަކުން މުރާޖަޢާކުރަންވާނެއެވެ. (ށ)  
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