ނގެ ޤަވާޢިދު
ޚ ު
IIޖުމްހޫރީ އިމްތި ާ

ޖުމްހޫރީ އިމްތިހާނު ގެ ޤަވާޢިދު

 -1މިއީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޒުވާނުންގެ ލީގުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ "ޖުމްހޫރީ އިމްތިހާން" ގެ ކަންތައް ހިނގާނެ ގޮތުގެ
ޔމަށް ކިޔާނީ "ޖުމްހޫރީ އިމްތިހާނުގެ ޤަވާއިދު" މިހެންނެވެ.
ލިޔުމެވެ .މިލި ު
 -2ޖުމްހޫރީ އިމްތިހާނުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޒުވާނުންގެ ލީގުގެ ފަރާތުންނެވެ .މިގޮތުން
އިމްތިހާނު އޮންނަ ދުވަހު އިމްތިހާނު އޮންނަ ތަނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިންވިޖިލޭޓަރުން ހަމަޖައްސާނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ
ޒުވާނުންގެ ލީގުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަ ް
ލއެވެ.
 -3ޖުމްހޫރީ އިމްތިހާނަކީ ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ބާބުތަކުން ސުވާލު ހިމަނައިގެން
ދިވެހިބަހުން ދެވޭ ލިޔުމުގެ އިމްތިހާނެކެވެ.
) -4ހ( ޖުމްހޫރީ އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ޢުމުރުން  16އަހަރާއި  30އަހަރާއި ދެމެދުގެ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށެވެ.
ގ އެއްވެސް މެންބަރަކަށް އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް އަދި އެއިން
)ށ( ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކައުންސިލް ެ
ފަރާތެއްގެ ގާތްތިމާގެ އާއިލާ މީހަކަށް )އެއްބަ ނޑު އެއްބަފާ ،އެއްބަފާ ނުވަތަ އެއްބަ ނޑު މީހުން ،މަންމަ ،ބައްޕަ،
އަނބިމީހާ/ފިރިމީހާ ،ދަރިން( ޖުމްހޫރީ އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިއެއްނުވެވޭނެއެވެ.
މ
)ށ( ޖުމްހޫރީ އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ،ޖުމްހޫރީ އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯ ު
ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު  10ޖެނުއަރީ  2012ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހަވީރު  4ޖެހުމުގެ ކުރިން ،ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އޮފީސް،
މ.ޗަނބޭލިގެ  3ވަނަ ފަންގިފިލާ ،އަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ .މިފޯމާއި އެކު އެފަރާތެއްގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން
އަންގައިދޭ އައިޑީކާޑުގެ ފޮޓޯ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)ނ( މިމާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހުރިހާ ޑޮކިއުމަންޓަކާއިއެކު ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން،
މިމާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް  11ޖެނުއަރީ  2012ވަނަ ދުވަހު ހަވީރު  4ގެ
ޙ
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ކުރިން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބެވްސައިޓް

ގައި ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ .މިލިސްޓުގައި ކޮންމެ ބައިވެރިއެއްގެ ޑެސްކު

ވހު އިމްތިހާނު އޮންނަ ތަނުގެ ބޭރުގައި
ނަންބަރުހިމަނޭނެއެވެ .އަދި މިލިސްޓުގެ ކޮޕީއެއް އިމްތިހާނު އޮންނަ ދު ަ
ހަރުކުރެވިފައި ހުންނާނެއެވެ.
ފހު ) 1އެކެއް( ޖަހާއިރުއެވެ.
) -5ހ( ޖުމްހޫރީ އިމްތިހާނު އޮންނާނީ  15ޖެނުއަރީ  2012ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު މެންދުރު ަ
)ށ( ޖުމްހޫރީ އިންތިޚާނުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ މި ޤަވާއިދުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިސްޓުގައި
ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށެވެ.
ހ ) 1އެކެއް( ޖަހާއިރުއެވެ .އިމްތިހާނުގެ
)ނ( އިމްތިހާނު ފެށޭނީ  14ޖެނުއަރީ  2012ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު މެންދުރުފަ ު
ދިގު މިނަކީ ) 3ތިނެއް( ގަޑި އިރެވެ .އިމްތިހާނު ނިމޭނީ  14ޖެނުއަރީ  2012ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު މެންދުރުފަހު 4
ނނަތަން،
)ހަތަރެއް( ޖަހާއިރުއެވެ .އިމްތިޚާނު އޮންނާނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ހަމަޖައްސާ ތަނެއްގައެވެ .އިމްތިޚާން އޮ ް
އިމްތިޚާން ބޭއްވުމުގެ މަދުވެގެން  2ދުވަސް ކުރިން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ.
)ރ( އިމްތިހާނު ފެށުމުގެ ) 15ފަނަރަ( މިނެޓު ކުރިން އިމްތިހާނުގެ ބައިވެރިން ،ވިލާ ކޮލެޖުގެ އޮޑިޓޯރިއަމަށް
ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ .މި  15މިނެޓަކީ އިމްތިހާނު ކަރުދާސް މުތާލިޢާ ކުރުމަށްޓަކައި ދެވޭ  15މިނެޓެވެ .މި ވަގުތުގެ
ތެރޭގައި އިމްތިހާނުގެ ބައިވެރިން ،އިމްތިހާނު ކަރުދާހުގައި ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެއްޗެއްގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ލިޔުމަކީ
ގ
މަނާ ކަމެކެވެ .އިމްތިހާނު ފެށުމުގެ ) 30ތިރީސް( މިނެޓު ފަހުން ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކަށް އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވުމު ެ
ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
ޑ
)ރ( އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އިމްތިހާނަށް ހާޒިރުވާންވާނީ ،ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ އައިޑީ ކާ ު
ނުވަތަ ލައިސަންސްކާޑު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓު ނުވަތަ މިނޫންވެސް ތިމާއަކީ ކާކުކަން އަންގައިދޭއި ފޮޓޯ ޖެހި ރަސްމީ
ނނެވެ .އިމްތިހާނު އޮންނަ ތަނުގައި ކޮންމެ ބައިވެރިއަކުވެސް އިންނަންވާނީ މި ޤަވާއިދުގެ  4ވަނަ
ލިޔުމެއް ހިފައިގެ ް
ވ
އ ާ
ފ ި
މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ޢާންމު ކުރެވިފައިވާ ލިސްޓުގައި އެބައިވެރިއަކަށް ދެވިފައިވާ ނަންބަރު ޖަހާ ަ
ޑެސްކުގައެވެ.
)ބ( އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުން އިމްތިހާނު އޮންނަ ތަނަށް އައުމުން ޙާޒިރުވާ ތަރުތީބުން ،ޙާޒިރީގައި
ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ހާޒިރީގައި ސޮއިކުރާއިރު ސޮއިކުރި ގަޑި ޖަހަންވާނެއެވެ.
އ
) -6ހ( އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވާ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ،އެފަރާތެއް އިމްތިހާނު ބާއްވާ ތަނަށް ހާޒިރުވެ ހާޒިރީގައި ސޮ ި
ވ.
ކުރި ވަގުތުން ފެށިގެން ) 45ސާޅީސް ފަހެއް( މިނެޓު ވުމުގެ ކުރިން އިމްތިހާނު ބާއްވާ ތަނުން ބޭރަށް ނުދެވޭނެއެ ެ
)ށ( އިމްތިހާނު ބާއްވާ ތަނަށް ،މޮބައިލްފޯނު އަދި މިނޫންވެސް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އިލެކްޓްރޯނިކް ވަޞީލަތެއް ،އަދި
ޑކްޝަނަރީއެއް ވެއްދުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.
އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ފޮތެއް ،ނޯޓެއް ،ރިފަރެންސް މެޓީރިއަލްއެއް އަދި ި
އިމްތިހާނު

ބާއްވާ

ތަނަށް

ވަނުމުގެ

ކުރިން

މިފަދަ

ޙ
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ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ .މޮބައިލް ފޯނު ހުރިނަމަ އެ ފޯނެއް ހަވާލުކުރަންވާނީ ފޯނު "ސްވިޗް އޮފް" ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.
އިމްތިހާނު ނިމުމުން އެބައިވެރިއަކަށް އެބައިވެރިއެއްގެ ތަކެތި އަނބުރާ ރައްދުކުރެވޭނެއެވެ.
)ނ( އިމްތިހާނުގެ ބައިވެރިންނަށް އިމްތިހާނު އޮންނަ ތަނަށް ވެއްދޭނީ ހަމައެކަނި ތިރީގައި މިވާ ތަކެއްޗެވެ .މިތަކެތީގެ
އިތުރަށް ލިޔެކުޔިމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ މިނޫންއެއްވެސް އެއްޗެއް އިމްތިހާނު އޮންނަ ތަނަށް ވެއްދުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.
ކ
 .1ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ އައިޑީ ކާޑު ނުވަތަ ލައިސަންސްކާޑު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓު ނުވަތަ މިނޫންވެސް ތިމާއަ ީ
ކާކުކަން އަނންގައިދޭއިދޭ ފޮޓޯ ޖެހި ރަސްމީ ލިޔުމެއް.
 .2ފަންސުރު.
 .3ގަލަން.
 .4ފަތިގަނޑު.
 .5ފުހޭ ރަބަރު.
ވ
)ރ( އިމްތިހާނު ކަރުދާހުގައިވާ ކޮންމެ ސުވާލަކަށްވެސް ޖަވާބު ދޭންވާނީ އެސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައި ާ
ތަނުގައެވެ .ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބު ލިޔެފައި ހުންނަންވާނީ ކަޅު ނުވަތަ ނޫ ކުލައިގެ ދެލި ނުފޭދޭ ގަލަމަކުންނެވެ .އަދި
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ވަކި މާއްދާއެއްގެ ނަންބަރު ލިޔުމަށް ބުނެފައިވާނަމަ އެސުވާލެއްގެ ޖަވާބު ފުރިހަމަވާނީ އެ މާއްދާއެއްގެ
ނަންބަރާއި އެކު ހަވާލާ ދިނުމުންނެވެ.
)ބ(

އިމްތިހާނު

އޮންނަ

ތަނަށް

ހާޒިރުވެ

އެބައިވެރިއަކަށް

ޚާއްސަ

ކުރެވިފައިވާ

ތަނުގައި

އިށީނުމަށްފަހު،

އެހެންބައިވެރިއަކާ އެއްވެސް ގޮތަކުން މުޢާމަލާތް ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ .އަދި އިމްތިހާނު އޮންނަ ތަނުގައި ބައިވެރިން
އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދެއްކުމަކީ މަނާކަމެކެވެ .އަދި އެހެން ބައިވެރިންގެ އިމްތިހާނު ކަރުދާސް އަތުލުމާއި ،ބެލުމާއި،
އެއްވެސް ބައިވެރިއަކަށް އެއްވެސް އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.
)ޅ( އިމްތިހާނުގެ ބައިވެރިއަކު މިޤަވާއިދުގެ އެއްވެސް މާއްދާއަކާއި ޚިލާފު އަމަލެއް ކޮށްފިނަމަ ،ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއް
އ
ކޮށްފައިވާ ކަން ސާބިތު ވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއް ކުރަން މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ ،އެފަރާތަކަށް އިމްތިހާނުގަ ި
ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ .އަދި އިމްތިހާނު އޮންނަ ތަނުގައި އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ ވަގުތުން
ނއެވެ .އަދި އެބައިވެރިއެއްގެ އިމްތިހާނު ކަރުދާސް ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ.
އެބައިވެރިއަކު އިމްތިހާނު އޮންނަ ތަނުން ނެރެވޭ ެ
އަދި އެއްވެސް ބައިވެރިއަކު އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްފައިވާކަން ،އިމްތިހާނު ނިމޭފަހުން ސާބިތު ވެއްޖެނަމަ ،އެބައިވެރިއެއްގެ
އިމްތިހާނު ކަރުދާސް ބާތިލްކުރެވޭނެއެވެ.
) -7ހ( އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވާ ފާރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ނަތީޖާ ރަނގަޅު ފަރާތްތައް ،ނަޖީޖާގެ ތަރުތީބުން
އިމްތިހާނުގެ އެއްވަނަ ،ދެވަނަ އަދި ތިންވަނަ ހޮވޭނެއެވެ .ޖުމްހޫރީ އިމްތިޚާނުން އެއްވަނަ އަށް އަންނަ ފަރާތަކަށް -
ފޔާ( އަދި ތިންވަނައަށް
) 15،000/ފަނަރަހާސް( ރުފިޔާ ،ދެވަނައަށް އަންނަ ފަރާތަކަށް ) 10،000/-ދިހަހާސް ރު ި
އަންނަ ފަރާތަކަށް ) 5000/-ފަސްހާސް( ރުފިޔާ ގެ ފައިސާގެ އިނާމު ލިބޭނެއެވެ.
ޙ
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)ށ( ވަނައަކަށް ހޮވަން ޖެހޭ އަދަދަށްވުރެ އެއްވަރަކަށް މާކްސްލިބިފައިވާ ފަރާތްތައް ގިނަވެއްޖެނަމަ ،ވަނަތަކަށް
ބައިވެރިން ހޮވާނީ އެފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތު ލައިގެންނެވެ.
ތ
)ނ( އެންމެ މަތީ މާކްސް އެއް ފަރާތަކަށް ލިބިއްޖެނަމަ އިމްތިހާނުގެ އެއްވަނަ އެފަރާތަކަށް ލިބޭނެއެވެ .އެންމެ މަ ީ
މާކްސް އެއްފަރާތަކަށް ލިބިފައި ،ދެވަނައަށް އެންމެ މަތީ މާކްސް އެއްފަރާތަކަށް ލިބިއްޖެނަމަ އިމްތިހާނުގެ ދެވަނަ
އެފަރާތަކަށް ލިބޭނެއެވެ .އެންމެ މަތީ މާކްސް އެއްފަރާތަކަށް ލިބިފައި ،އަދި ދެވަނައަށް އެންމެ މަތީ މާކްސް
އެއްފަރާތަކަށް ލިބިފައި ،ތިންވަނައަށް އެންމެ މަތީ މާކްސް އެއްފަރާތަކަށް ލިބިއްޖެނަމަ އިމްތިހާނުގެ ތިންވަނަ
އފަރާތަކަށް ލިބޭނެއެވެ.
ެ
)ރ( ތިންބައިވެރިއަކަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ބައިވެރިންނަށް އެއްވަރަކަށް އެންމެ މަތީ މާކްސް ލިބިއްޖެނަމަ،
ވަނަތަކަށް ބައިވެރީން ހޮވާނީ އެފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތުލައިގެންނެވެ.
)ބ( އެންމެ މަތީ މާކްސް ދެފަރާތަކަށް ލިބިއްޖެނަމަ ،އެދެބައިވެރިންގެ މެދުގައި ގުރުއަތުލައިގެން އިމްތިހާނުގެ އެއްވަނަ
އަދި ދެވަނަ ހޮވުމަށްފަހު ،ދެވަނައަށް އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބުނު ަ
ނ
ތކަށްވުރެ ގި ަ
ފރާތަށް ނުވަތަ އެއްފަރާ ަ
ފަރާތްތަކަށް ދެވަނައަށް އެންމެމަތީ މާކްސް ލިބިފައިވާނަމަ ދެވަނައަށް އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ
މެދުގައި ނެގޭ ގުރުއަތުން ހޮވޭ ފަރާތަށް ،އިމްތިހާނުގެ ތިންވަނަ ލިބޭނެއެވެ.
)ޅ( އެއްވަނައަށް އެންމެ މަތީ މާކްސް އެއްފަރާތަކަށް ލިބިފައި ،ދެވަނައަށް އެންމެ މަތީ މާކްސް އެއްފަރާތަށްވުރެ ގިނަ
ނ
ލބު ު
ފަރާތްތަކަށް ލިބިއްޖެނަމަ ،އިމްތިހާނުގެ ދެވަނަ އަދި ތިންވަނަ ހޮވާނީ ދެވަނަ އެންމެ މަތިން މާކްސް ި
ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތުލައިގެންނެވެ.
)ކ( އެންމެ މަތީ މާކްސް ދެފަރާތަކަށް އެއްވަރަކަށް ލިބިއްޖެނަމަ ،އިމްތިހާނުގެ އެއްވަނަ އަދި ދެވަނަ ހޮވާނީ
ސ
އެދެފަރާތުގެ މެދުގައި ގުރުއަތުލައިގެންނެވެ .މިފަދަ ހާލަތެއްގައި ތިންވަނަ އަށް ހޮވޭނީ ދެވަނައަށް އެންމެ މަތިން މާކް ް
ލިބުނު ފަރާތެވެ .ނުވަތަ އެއްފަރާތަކަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކަށް ދެވަނައަށް އެންމެމަތީ މާކްސް ލިބިފައިވާނަމަ
އެފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ނެގޭ ގުރުއަތުން ހޮވޭ ފަރާތެވެ.
)އ( އެންމެ މަތީ މާކްސް އެއްފަރާތަކަށް ލިބިފައި ،އަދި ދެވަނައަށް އެންމެ މަތީ މާކްސް އެއްފަރާތަކަށް ލިބިފައި،
މ މަތީ މާކްސް އެއްފަރާތަށް ވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކަށް ލިބިއްޖެނަމަ ،އިމްތިހާނުގެ ތިންވަނަ ހޮވާނީ
ތިންވަނައަށް އެން ެ
ތިންވަނައަށް އެންމެ މަތީ މާކްސް ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތުލައިގެންނެވެ.
 -8މިޤަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާ ހިނދަކު؛
"އިމްތިޚާނުގެ ބައިވެރިއަކު" ނުވަތަ "އިމްތިޚާނުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތް/ފަރާތެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މި ޤަވާއިދުގެ
 4ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ޝާޢިރުކުރެވިފައިވާ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށެވެ.
"އިންވިލިޖޭޓަރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އިމްތިހާނުގެ ކަންކަން ހިންގުމާއި ހަވާލުވެ ތިބޭ ފަރާތްތަކަށެވެ.
"އިމްތިޚާނު ބާއްވާ ތަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އިމްތިހާނު ބޭއްވުމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ހަމަޖައްސާ ތަނަކަށެވެ.
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