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ވަނަ ދުވަހު އޮތް  16މަހުގެ ސެޕްޓެމްބަރ ވަނަ އަހަރުގެ  2008
 ނަ ފަންސާސްތިންވަ ދައުރުގެ ދެވަނަ  ވަނަ އަހަރުގެ 2008މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ 

ވަނަ  92އަސާސީގެ ޤާނޫނު " ބިލް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ " ،ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި
ވީ .) ހ1429 ން ރަމަޟާ  16( 2008 ސެޕްޓެމްބަރ 16މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 

ޤާނޫނަށްވެ ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމުން، މިބިލް  ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އަންގާރަ 
 .މިއަދު ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވިއްޖެއެވެ

  



  ޤާނޫނު  ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ 
  

  

ޤާނޫނުައސާސީގައިވާ ގޮތުގެމަިތން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް މީހަކު  ،މިއީ )ހ(.1  ތަޢާރުާފއި ނަން 
އިންތިޚާބުކުރަުމށްޓަކައި އިްނތިޚާބު ބާއްވައި އަދި އެ އިންތިޚާބުގެ ޚާއްަޞ 

ނޑައަޅައި  .ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނެވެ އުޞޫލުތަކާއި ކަންކަން ކަ
  

  .އެވެ ]ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު[މިޤާނޫނަށް ކިޔާނީ  )ށ(    

  

ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ ގޮތުެގމަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބްާއވާ .2  ރިޔާސީ ިއންތިޚާބު 
ޤާނޫނުގަިއ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅޭގޮތުްނ މި . އިންތިޚާބަށް ކިޔާނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބެވެ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކާއި ކަންކަމާ ގުޅޮޭގތުން ޢަމަލުކުރަންާވނީ ިމ 
އަދި ިމ . ޤާނޫނާއި މިޤާނޫުނގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާިއުދތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތްިނނެވެ

ނޑައެޅިގެން އެހެންގޮތަކަްށ  ޤާނުޫނގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުާވ ނުވަތަ މި ޤާނޫުނގައި ކަ
އިނުވާ އެންމެހައި އުޞޫލުތަކާއި ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޢަމަލުކުރަންވާނީ ޤޫާނުނ ބުނެފަ

ނޑައަޅާފައިވާ ) އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ާޤނޫނު( 2008/11ނަންބަރު  ގައި ކަ
  .  ގޮތުގެމަތިންެނވެ 

  

ވޯޓު ދިނުުމގެ ަޙްއޤު 
 ލިބިފައާިވ ީމހުްނނާއި ވޯޓު 

ދިުނމުގެ ޙަްއުޤ ިލބިފައިާވ 
  ިޖސްަޓރީމީހުްނގެ ރަ

  

 2008/11ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ދިނުމުެގ ޙައްޤު ލިބިފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު .3

އަދި ޯވުޓ . ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީހްުނަނށެވެ) އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު(
ދިނުމުގެ ޙަްއޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ އެކުލަވާލުމިާއ އިޢުލާންކުރާުމ 

 2008/11ން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޢަމަލުކުރަންާވނީ ޤާނޫނު ނަންަބުރ ގުޅޭގޮތު

ނޑައަޅާފައިާވ ) އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު ( ގައި އެކަންކަމާގުޅޭގޮތުން ކަ
  .ގޮތުގެމަތިންެނވެ 

  

އްުރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށް މީހަކު އިންތިޚާބުކުރާނީ ސީދާ ރައްޔިތުންގެ ސި.4  އިންިތޚާބުކުރާ ޮގްތ
  .ވޯޓަކުންނެވެ

  

ރިޔާސީ ިއންތިޚާބަށް 
ކުރިމަތިލުމަށް 
  އިޢުލާންކުުރން 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުރި މީހެއްގެ ރިޔާސަތުގެ ދައުުރ  )ހ(.5
ދުވަހަށް ފެށުމާއެުކ ) ެއއްސަތޭކަވިހި( 120ހަމަވާން އްޮނނަ އްެނމެފަހު 

ގައި ރިޔާސީ އިންތިޚާބަްށ ތެރޭ) ދިހަ ދުވަހުގެ (ދުވަހުގެ  10ގިނަެވގެން 
އިލެކްޝަންސް  ،ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ މީހުންނަްށ އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިއްޖެކަމަށް

 .ކޮމިޝަނުން ޢާންމޮުކށް އްަނގައި އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ
  

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަިތްނ  125ޤާނޫނުއަސާސީގެ  )ށ(    
އިބުގެ މަޤާުމ އި ރައީސުލުްޖމްހޫރިއްޔާގެ ނަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމާ

އްޖެނަމަ އެދެމަޤާމު ހުސްވި ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެެގްނ ހުސްވެ އެއްފަހަރާ 
ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް  ،ތެރޭގައި) ފަސް ދުވަހުގެ(ދުވަހުގެ  5



2 

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން  ،އެދޭ މީހުްނަނށް އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިއްޖެކަމަށް

 .ޢާންމުކޮށް އްަނގައި އިޢުލާންކުރަންާވނެއެވެ
  

ގެ ދަުށްނ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކުރާ ) ށ(ނުވަތަ ) ހ(މިމާްއދާގެ  )ނ(    
) އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު ( 2008/11އިޢުލާންަގިއ ޤާނޫނު ަނންބަުރ 

ގައި ބަޔްާނޮކށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ) ށ(ވަނަ މާްއާދގެ  13ގެ 
 .ހޭެނއެވެހިމަނަންޖެ

  

ގެ ދަށްުނ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކުާރ ) ށ(ނުވަތަ ) ހ(މި މާއްދާގެ  )ރ(    
ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ީމހުން އެކަމަށް ެއިދ  ،އިޢުލާންަގއި

ދިަހ (ދުވަހުެގ  10   އިލެކްޝްަނސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށް މަދުވެގެން
  .ވެމުްއދަތެއް ދޭނާްވެނއެ) ދުވަހުގެ

  

ގެ ދަށުްނ އިލެކްޝަންސް ) ށ(ނުވަތަ ) ހ(ަވނަ މާއްާދގެ  5މި ޤޫާނނުެގ .6  ވޯޓު ަނގާ ާތރީޚް 
ނޑައަޅާ ތާރީޚަކީ ،ލާންަގއިޢުކޮމިޝަނުން ުކރާ އި  ،ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް ކަ

ވަަނ މާއްދާގައިާވ  10އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ ީމހުންގެ ަނންަތއް ިމ ޤާނުޫނގެ 
ިއލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށް އްަނގަިއ އިޢުލާންކުރާ ދުވަުހްނ  ގޮތުގެމަތިން

ނޑައެޅޭ ) ތިރީސް( 30ފެށިގެން މުަދވެގެން  ދުވަހުގެ މުއްަދތު އޮންނަގޮަތށް ކަ
 .ތާރީޚަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ

  

ރިޔާސީ ިއންތިޚާބަށް 
ކުރިމަތިލާ މީެހްއަގއި 

  ހުންަނންޖެހޭ ަޝރުޠުތައް 

ވަަނ  109ށް ކުރިމަތިލާ މީހެއްގައި ޤާނޫުނައސާސީގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަ )ހ(.7
މާއްާދގައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ަމޤާމަށް އިންިތޚާބުކުރެވޭ ީމހެއްގައި 
ހުންންާނީވ ޝަރުޠުތައްކަމަށް ބަޔާންކޮްށފައިވާ ޝަރުޠުތައް 

 .ފުރިހަމަވާންޖެހޭނެއެވެ
  

އެކުގައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭމީާހއާ )ށ(    
ގައި ) ހ(ނައިބުކަމަށް ހުނަްނން އެމީަހކު ހުށަހަޅާ މީހެއްގައިވެސް މި މާއްދާގެ 

  .ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާންޖެހޭނެއެވެ

  

ރިޔާސީ ިއންތިޚާބަށް 
ކުރިމަތިލުމަށް ެއދި 

  ހުށަހެުޅން 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ) ށ(ތަ ނުވަ) ހ(ވަނަ މާއްާދެގ  5މި ޤޫާނނުގެ  )ހ(.8
ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެޭދ  ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކުރުމުން

ނޑައަޅާ އެކޮމިޝަނުގެ ެމްނބަރެއް  ،މީހުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަ
ރިޔާސީ އިންތިޚާބަްށ  ،ނުވަތަ މުަވއްޒަފެއްގެ ކުރިަމއްޗަށް ޙާޟިރުވެ

އެމީހަކަށް . ހޭ މަޢުލޫމާތާއި ތަކެތި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކުރިމަތިލުމާބެ
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަްށ ސިޓީއަކުން ނުަވަތ  ،ނަމަ ޙާޟިރުވެވެން ނެތް

ެއީމހެއްގެ  ،މެސެޖަކުން އެމީހަކަށް ޙާޟިރުވެވެން ނެްތ ސަބަބު ބަޔާންކޮށްދީ
ޔާސީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަްށ ރި ،ބަދަލުގައި ފޮނުވާ މީހަކު މެދުވެރިކޮށް

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ތަކެތި ހުށަހެޅުމުން މިމާއްދާަގިއާވ 
 .ގޮތުގެމަިތން ރައީސުލްޖުމްހޫިރއްޔާކަމަށް އީެމހަކު ކުރިމަތިލީކަމަށް ވާނެއެވެ 
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ޤޫާނުނ  ،ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭމީހާ އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު )ށ(    
ވަަނ  16 ގެ ) އްިނތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާޫނނު ( 2008/11ނަންބަރު 
އަިދ އޭގެ . ގައި ބުނެފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަްނވާނެއެވެ ) ށ(މާއްާދގެ 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭމީާހާއ  ،އިތުރުން

ހުށަހަޅާ މީހަކާ  އެކުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުކަމަށް ހުންނަން އެމީހަކު
  .ގުޅޭގޮތުން ތިރީގައި ބުނެފައިިމވާ މަޢުލޫމާތުތައްވެސް ހިމަނަންވާނެއެވެ

  .ފުރިހަމަ ނަން.1      

  ).އެޑްރެސް އެނޭގޮގތަްށ ،ރަށާއި ،އަތޮޅާއި(ދާއިމީ އެޑްެރސް .2      

  .އުފަން ތާރީޚް.3      

  .ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އްަނގަިއދޭ ކާޑު ނަންބަރު.4      

  ).އެޑްރެސް އެނގޭގޮތަްށ ،ރަށާއި ،އަތޮޅާއި(ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް މިހާރު .5      

ވޭތުވެދިޔަ ަފސް އަހަރު ދުވަހުގެތެރޭގައި ދައުލަތުގެ އެްއވެސް ވަޒީފާއެއް .6      
  .އަދާކޮށްފައިވާަނމަ ވަޒީފާ އަާދކުރި ތަންތަނުގެ ނަމާއި މަާޤުމތަކުގެ ނަން

  

އިންިތޚާބަށް ކުިރމަތިލުަމށް 
އެކު ހުށަހަާޅ ަމޢުލޫމާތާ 
  ހުށަހަަޅނެްޖހޭ ތަެކތި

ަވަނ މާއްާދގައިާވ ގޮތުގެމަިތްނ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް  8މި ޤާނޫނުެގ  )ހ(.9
 2008/11ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭމީހާ ހުށަހަޅާ  މަޢުލޫމާތާއެކު ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާްއދާގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ  17ގެ ) އިންތިޚާބުތަކެާބހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު(
 ،އަދި އޭގެ އިތުރުން. ކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެތަކެތި އިލެ

 .އަންނަނިވި ތަެކތިވެސް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ
  

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަުމގެ މަޤާމަށް ކުރަިމތިލުމަށް އެދޭީމހާއާ އެކުގަިއ  .1      
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނަިއބުކަމަށް ހުންނަން އެީމހަކު ހުށަހަޅާ މީާހ 

ބޫލުކޮށްފައިވާކަމުގެ އިޤްރާރާއި އީެމހާގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްަކްނ އެކަން ޤަ
 .އަންގަިއދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ

  

ނޑައަޅާ ފަރާތެއްގެއެމީހެއްގެ ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޮޑިޓަ .2        ރު ކަމަށް ކަ

އަދި އެފަރާތުން އެކަން ޤަބޫލުކޮށްފައިވާ ކަމުެގ  ،އެޑްެރހާއި ،ނަމާއި
  .އިޤްރާރު

ބަށް ކުރިމަތިލާ މީުހްނ ދައްކަންޖެހޭ ޑިޕޮޒިޓްގެ ފައިސާެގ ރިޔާސީ އިންތިޚާ )ށ(    
 .ރުފިޔާއެވެ) ސާޅީސް ހާސް(40,000.00 ޢަދަދަކީ 

  

އަމިއްލަ ޮގތުން  ،ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ފަރާތުން ފިޔަވައި )ނ(    
 ،ގައި ބުނެފައިާވ ތަކެތީގެ އިތުރުން) ހ(މި ާމއްދާގެ  ،ކުރިމަތިލާ މީހެއްނަމަ

އެއްހާސް ( 1500އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހުންކުރެ މަދުވެގެން  18ޢުުމރުން 
މީހުން އެމީހަކަށް ތާއިދުކުރާކަން ދައްަކއިދިނުމުގެ ޮގތުްނ ) ފައްސަތޭކަ

 ،ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގަިއދޭ ކާޑު ނަންަބރާއި ،އެމީހުންގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި
ގެ ދަށުްނ ) ހ(މި މާްއދާގެ  އްއަދި ސޮއި ހިމެނޭ ލިޔުމެ ،ދާއިމީ އެޑްރެހާއި

  .ހުށަހަޅާ ތަކެއްޗާއެކު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ
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ރިޔާސީ ިއންތިޚާބަށް 
ކުރިމަތިލާަފއިވާ ީމހުްނގެ 

  ނަްނ އިޢުލާންކުުރން 

ގެ ދަށުްނ އިލެކްޝަންސް ) ށ(ނުވަތަ ) ހ(ަވނަ މާއްާދގެ  5މި ޤޫާނނުެގ .10
ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާން ދީފަިއވާ މުއްަދުތ  ،ންގައިކޮމިޝަނުން ކުރާ އިޢުލާ

ޤާނޫނު ަނންަބުރ  ،ދުވަހުގެ ތެރޭގައި) ސާދަ( 14ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން 
ގަިއ ) ހ(ވަނަ މާއްާދގެ  14ގެ ) އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( 2008/11

ީސ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭމީހާާއ ރިޔާ  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރުން
އެކުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުކަމަށް ހްުނަންނ އެމީހަކު ހުށަހަޅާ މީހާގެ 
ފުރިހަމަ ނަމާއި އެޑްރެސް ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާންކޮށް އިަދ އިލެކްޝަންސް 

ސޭހައިން މީހްުނނަްށ ކޮމިޝަންގެ އޮފީހުގައާއި މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށްެއގައި ފަ
  .ބެލޭނެގޮތަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބަހައްޓަންވެާނއެވެ 

  

ަނށް ލިބިދޭ ކެންޑިޑޭޓުން
ރިކަުމގެ ސަލާމަާތއި ަރއްާކތެ

  ޚިދުަމތް 

ވަނަ ާމއްދާގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ިއްނތިޚާބަށް ކުރިމަތިލި މީހްުނެގ  10މި ޤާނޫނުގެ .11
ންމުކޮށް އަްނގައި އިޢުލާންކުރާ ދުވަހުްނ ނަންތައް އިެލކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޢާ

އެއިންތިޚާބެއްގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކުަމގެ މަޤާމަްށ އިންތިޚާބުާވ  ،ފެށިގެން
ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ އެންމެަހިއ  ،މީހާ އެމީހާގެ މަޤާމާ ޙަވާލުަވނެްދން

ުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުކަމަްށ ކެންޑިޑޭޓުްނަނށާއި އެކެންިޑޑޭޓުންާނ އެކުގައި ރައީ
ދުައލަތުގެ ޚަރަދުގައި ސަލާމަތިާއ  ،ހުންނަން އެކެންޑިޑޭޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ މީހުންނަށް

ިމކަން އިންތިޒާމްކޮށްދޭނީ އިލެކްޝަންސް . ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތް ދޭންވާނެއެވެ
  .ނެވެ ކޮމިޝަން މެުދވެރިކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްަތކުން

  

ރިޔާސީ ިއންތިޚާބު 
އިޢުލާންކުރުމާިއ 

ކެންޑިޑޭޓުންނާގުޅޭ ޢާްނމު 
  އުޞޫލުަތއް 

 8    ،ވަނަ މާއްދާާއއި 7 ،ވަނަ މާއްދާާއއި 6 ،ވަނަ މާއްދާާއއި 5މި ޤާނުޫނގެ .12

ވަނަ މާްއާދަގިއ  11ވަނަ މާއްދާއާިއ އަދި  10 ،ވަނަ ާމއްދާއާއި 9 ،ވަނަ މްާއދާއާއި 
ކެންޑިޑޭޓުނާްނގުޭޅ  ،އިންިތޚާބު އިޢުލާންކުރުމާއި ،ން ފިޔަވައިބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަ

 2008/11ގޮތުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ ާޤނޫނު ަނންަބރު 

ނޑައަޅާފައިާވ ) އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު ( ގައި އެކަންކަމާގުޅޭގޮތުން ކަ
  .ގޮތުގެމަތިންެނވެ 

  

 ދައުަލތުެގ ބްރޯޑްާކސްޓްކުާރ

ފަރާތްތަކުން 
ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ހިލޭ 

  އެއަރަޓއިްމ ދުިނން 

ަވަނ  30ެގ ) އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( 2008/11ޤާނޫނު ަނންބަރު .13
މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަިތން ބްރޯޑްކާސްޓަރުން މުެދވެރިކޮށް ކެންިޑޑޭޓުންނާއި ސިޔާސީ 

ދައުލަތުގެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ  ،ންޕާޓީތަކުން ތާއުީދ ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ އިތުރު
 ،ފަރާތްތަކުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަުކރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ހަމަަހމަ އުޞޫލަކުން

ނޑައަޅާ ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ގޮތެްއގެ މަތިްނ ހިލޭ އެއަރ  އެމުއައްސަސާތަކުން އެކަމަށް ކަ
  .ޓައިމް ޭދނާްވެނއެވެ

  

ަވަނ  56ެގ ) އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( 2008/11ޤާނޫނު ަނންބަރު .14  ބާޠިލު ވޯޓު 
އެްއ  ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އޮންަނ ވޯޓުތަކުގެ އިތުރުން) ހ(މާއްާދގެ 

ކެންޑިޑޭޓަށް ުވރެ ގިނަ ެކްނޑިޑޭޓުންގެ ަނމާ ދިމާގަިއ ރަނގަޅު ފާހަގަަޖހާފައި އޮންނަ 
  .ކޮންމެ ވޯޓަކީ ބާޠިލު ވޯޓެކެވެ
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ގައި ރަސްމީ ނަީތޖާ ެގޒެޓް
  ޝާއިޢުކުަރންެޖޭހ މުްއަދތު 

ހަތް (ުދވަހުގެ  7ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލްުނ ބާއްވާ ދުވަހުން ފެށިގެން ިގނަވެެގން .15
ތެޭރގައި އެއިންތިޚާބުގެ ރަްސީމ ނަތީޖާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުްނ ) ދުވަހުގެ

  .ވެގެޒެޓަްގއި ޝާއިޢުކުރްަނާވނެއެ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށް ސަރުކާރުގެ

  

ރަސްމީ އިްނތިޚާީބ 
  އޮޑިޓަުރގެ ރިޕޯޓު 

ކޮންމެ ކެންިޑޑޭޓެއްގެ އްިނިތޚާބާގުޅޭ މާލީ ކަންަކމާބެހޭ ގޮތުން ކޮށްފައިވާ އެންމެހަިއ .16
އޮޑިޓް ކުރުމަށްފަހު އެ  ،މުޢާމަލާތްތައް އެކެންޑިޑޭޓެއްގެ ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޮޑިޓަރު 

) ފަސްދޮޅަސް( 60ގިނަވެގެން  އޮޑިޓް ރިޕޯޓު އެއިންތިޚާބު ބާއްވާ ތާރީޚުްނ ފެށިގެން

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކެންޑިޑޭޓެއްގެ ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންްޓ މެދުވެރޮިކްށ 
އަދި ިމޮގތުން ހުށަހަޅާ އޮޑިޓް ރިޕޯުޓ . ވެސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެ އިލެކްޝަން

  .ޢާންމުކޮށް ބެލޭނެ ނިޒާމެއް ިއލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ 

  

އިންިތޚާބުތަކާބެޭހ ޢާންމު 
ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮުތގެަމތިްނ 

  ކުރަންޖެހޭ ކްަނަތއްތައް 

 16 ،ަވނަ ާމއްދާއާއި 15 ،ވަނަ މާއްދާއާއި 14 ،ވަނަ މާްއާދއާއި 13މި ޤޫާނނުގެ .17

ތާއީދު ހޯުދމަށް މަސައްކަތް  ،ވަނަ ާމއާްދަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފިޔަވައި
ވޯޓު ގުނުާމިއ  ،ޯވޓު ނެގުމާއި ،ތައްޔާރުވުމާގުޅޭ ގޮތުންނާއި ވޯުޓ ނުެގމަށް ،ކުރުމާއި

ފައިސާއާއި މާލީކަންކަމާުގޭޅ  ،ިއންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާއާއި ،ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރުމާއި
އިންތިޚާބާބެހޭ ކުށާއި އަދަބާގުޅޭ ގޮތުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގަިއ  ،ގޮތުންނާއި

ަގިއ ) އިންތިޚާުބތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( 2008/11ޢަމަލުކުރަންވާނީ ޤާނޫނު ަނންބަރު 
ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެަމތިންނެވެ   .އެކަންކަމާގުޅޮޭގތުން ކަ

  

ރައީސުލްޖުމްހޫިރްއޔާ ކަމަށް 
  ހޮވޭގޮތް 

 ،ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ދިން މީހުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބިއްޖެކަމަށް ބަލާނީ )ހ(.18
 50%އިން ޞައްޙަ ވޯޓުެގ އެއިންތިޚާބުގަިއ ވޯޓު ދިްނ މީހުންގެ ތެރެ

އަށް ވުރެ ގިނަ ވޯޓު އެ ކެންޑިޑޭޓަކަްށ ) ފަންާސސް އިންސައްތަ(
 .ލިބިފައިވާނަމެައވެ

  

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތާީޖ  )ށ(    
) ހ(އިޢުލާންކުރާއިުރ އެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރި ކެންޑިޑޭޓަކަށް މި މާްއދާގެ 

ެއ  ،މަތިން ވޯޓު ދިން މީުހންގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބިއްޖެނަމަގައިވާ ގޮތުގެ 
ކެންޑިޑޭޓަކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމަށް އިންތިޚާބު ވެއްޖެކަމަްށ 

  .އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ

  

ރިޔާސީ ިއންތިޚާބުގެ 
  ދެަވނަބުރު 

ތެރެއިން އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަަކްށ  ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ )ހ(.19
 50%ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުދިން މީހުންގެ ތެރެއިން ޞައްޙަ ވޯޓުގެ 

އެ އިންިތޚާބު  ،އަށް ވުރެ ގިނަ ވޯޓު ނުލިބިއްޖެނަމަ) ފްަނސާސް އިންސައްތަ(
ދުަވހުގެ ތެރޭގައި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ) އެކާވީސް( 21ބޭއްވުނުތާ ިގަނވެގެން 

 .ރެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ ދަެވނަ ބު
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ގެ ދަށުން ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގަިއ ) ހ(މި މާއްދާގެ  )ށ(    
ވާދަކުރާނީ ިއންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރަުގއި އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ލިބުނު ެދ 

އެނެްމގިނަ ވޯުޓ ލިބުނު ދެ ކެންޑިޑޭޓްުނނަށް ވޯުޓ  ،މިގޮތްުނ. ކެންޑިޑޭޓްުނނެވެ
ރިާޔސީ އިންތިޚާބުގެ ެދވަނަ ުބރުގަިއ  ،ަޢދަދަކަށް ކަމުަގއިވާނަމަ ލިބުނީ އެއް

  . ވާދަކުރާނީ އެ ދެ ކްެނޑިޑޭޓްުނ އެކަންޏެވެ
  

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ެދވަނައަށް ެއންމެގިނަ ވޯޓުލިބުނީ ެދ  )ނ(    
ެދަވަނ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ  ،ކެންޑިޑޭޓަކަށް އެއް ޢަދަދަކަށް ކަމުގައިވާނަމަ

ބުރުގައި ވާދަުކރާނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ުފރަތަމަ ބުރުގިައ އެންެމ ިގަނ ވޯުޓ 
 .ދެވަނަައށް އެންމެގިނަ ޯވޓުލިބުނު ދެ ކެންޑިޑޭޓްުނނެވެ ،ލިބުނު ކެންޑިޑޭޓާއި

  

ގެ ދަށުްނ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ެއްނެމ ) ނ(މި މާްއދާގެ  )ރ(    
ކެންޑިޑޭޓްުނގެ ެމދުަގއި ބާއްވާ ރިޔާސީ އްިނތިޚާބުގެ  ގިނަ ވޯޓު ލިބުނު ތިން

ދަެވނަ ބުރުގައި އެއިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ދިން މީހުނެްގ ތެރެއިން ޞައްޙަ ވޯުޓެގ 
އަށް ވުރެ ގަިނ ވޯޓު ކްެނޑިޑޭޓަކަްށ ) ފްަނސާސް އިންސައްތަ( %50

ްނތިޚާބު އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމަށް އި ،ލިބިއްޖެނަމަ
 .ވެއްޖެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ިއޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ

  

ގެ ދަށުްނ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ެއްނެމ ) ނ(މި މާްއދާގެ  )ބ(    
ގިނަ ވޯޓު ލިބުނު ތިން ކެންޑިޑޭޓްުނގެ ެމދުަގއި ބާއްވާ ރިޔާސީ އްިނތިޚާބުގެ 

ކަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގަިއ ވޯޓިުދްނ އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަ ،ދަެވނަ ބުރުަގއި
އަށް ވުރެ ) ފަންސާސް އިންސައްތަ( 50%މީހުންގެ ތެރެއިން ޞައްޙަ ވޯޓުގެ 

 21އެ އިންތިޚާބު ބޭއްވުނުތާ ގަިނވެގެން       ،ގިނަ ވޯޓު ުނލިބިއްޖެނަމަ

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ތިންވަނަ ބުރެްއ ) އެކާވީސް(
އަދި ރިޔާސީ އިންތިޚާބެުގ ތިންަވނަ ބުރުގައި ވަާދކުާރީނ . ބާއްވަންާވނެއެވެ 

. އެއިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގިައ އެންެމ ގިނަ ވޯޓު ލިބުނު ެދ ކެންޑިޑޭޓްުނނެވެ

އެއިންތިާޚބުގަިއ  ،އަދި ިމގޮތުން ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ތިންވަނަ ބުރުަގއި
) ފަންސާސް އިންސައްތަ( 50%ވޯޓު ދިން މީހުންގެ ތެރެއިން ޞައްޙަ ވޯޓުގެ 

އެ ކެންޑިޑޭޓަކު  ،އަށް ވުރެ ގިނަ ވޯޓު ކެންޑިޑޭޓަކަށް ލިބިއްޖެނަމަ 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމަށް އިންތިޚާބު ވެއްެޖކަމަށް އިލެކްޝަންސް 

 . ކޮމިޝަނުން ިއޢުލާންކުރަންާވނެއެވެ
  

އެބުރުަގިއ  ،އްވާއިރުރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރު ނުވަތަ ތިންވަނަ ބުރު ބާ  )ޅ(    
ވާދަކުރާ ކެންިޑޑޭޓުންނާ އެކުަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަނއިބުކަމަށް ހުނަްންނ 
އެ ކެންޑިޑޭޓުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ވާަދކުރިއިރު 

  .ހުށަހަޅާފައިވާ މީހުންނަށް ބަދަލެއް ުނގެނެވޭެނއެވެ
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ރިޔާސީ ިއންތިޚާބުގެ 
ރަށް ާބއްާވ ދެަވނަބުރާއި އިތު 

ބުރުގައި ިމާޤނޫުނގައިވާ 
ގޮުތގެަމތިްނ ކުަރންޖެޭހ 

  ކަންތަްއތައް 

  

ވަނަ މާއްާދެގ  19އަދި ިމ ޤާނޫނުގެ  ،ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެަވނަުބރު ބާއްވާއިރުވެސް .20
ކެންިޑޑޭުޓްނ  ،ގެ ދަށުން ތިންަވނަ ބުރެއް ބާއްވަންޖެހިއްޖެނަމަ އެބުރުގައިވެސް) ބ(

ވޯުޓ  ،ވޯުޓ ނުެގމަށް ތައްޔާރުވުމާގުޅޭ ޮގތުންނާއި ،އްކަތް ކުރުމާއިތާއީދު ހޯދުމަްށ މަސަ
 ،އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާއާއި  ،ނަތީޖާ ިއޢުލާންކުރުމާއި ،ޯވޓު ގުނުމާއި ،ނެގާުމއި

ބުާގޅޭ ގޮުތްނ އިންތިޚާބާބެހޭ ކުށާއި އަދަ ،ފައިސާއާއި މާލީކަންކަމާގުޅޭ ގޮތުނާްނއި
  .އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންެނވެމި ޤޫާނނުގަ  ޢަމަލުކުރަންވާނީ 

  

ކު އެްނމެ ކެންޑިޑޭޓަ 
  ކުރިމަތިުލން 

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ދީފައިވާ މުއްަދުތ  ،ރިޔާސީ އިންތިޚާބެއްގައި )ހ(.21
ހަމަވިއިރު އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވަނީ ޝަރުޠުހަމަވާ ެއްނެމ 

ްށ އެދޭ މީހުންނަށް ކުރިމަތިލުމުގެ އިންތިޚާބަްށ ކުރިމަތިލުމަ ،ކެންޑިޑޭޓެއްަނމަ 
ފުރުސަތު އަލުން ހުޅުވާލާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުްނ އެކަން ޢާންމުކޮްށ 

 .އިޢުލާން ކުރްަނވާނެއެވެ
  

ގައިވާ ގޮތުެގ މަތީން ދެވަނަފަހަރަށް ހުޅުވާލެވޭ ފުރުސަތުގަިއ ) ހ(މިމާްއދާގެ  )ށ(    
ހަމަވިއިރު އިްނތިޚާބަށް  ވެސް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ދެުވުނ މުއްދަތު

އެ ކެންޑިޑޭޓުގެ  ،ކުރިމަތިލާފައިވަނީ ޝަރުތުހަމަވާ އްެނމެ ކެންޑިޑޭޓެއަްނމަ 
ނަން ސީދާ ރައްޔިތުންގެ ފްެނނަ ނުފްެނނަ ސިއްރު ވޯޓަކަށް ހުށަހަޅައި ވޯޓުދިްނ 

އަށް ވުރެ ގިނަ ޯވޓު އެ ) ަފންސާސް އިންސައްތަ( 50%މީހުންގެ ތެރެިއން 
ރައީސުލްޖްުމހޫރިއްޔާ ކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނަން ފެްނަނކަމަށް  ،ކެންޑިޑޭޓަކަށް
އެ ކެްނޑިޑޭޓަކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުެގ މަޤާމަްށ  ،ލިބިއްޖެނަމަ

  .އިންތިޚާބުވެއްެޖކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާން ކުރަންާވެނއެވެ

  

އިންިތޤާީލ ަމރުަޙލާގައި 
  ބާއްވާ ރިޔާސީ ިއންތިޚާބު 

ގެ ދަުށްނ ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާުބ ) ހ(ަވަނ މާއާްދގެ  301ނުއަސާސީގެ ޤާނޫ.22
ިމ  ،ވަނަ ދުވަހުެގ ކުރިން ބާއްވައި ނިންުމމަށްޓަކައި 10އޮކްޯޓބަރ  2008

ެގ ) އިންތިޚާުބތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( 2008/11ޤާނުޫނގައާއި ައދި ޤާނޫނު ަނންބަރު 
ންކޮށްފައިވާ މާއްދާތަކުގައިވާ މުއްދަތުތަުކެގ މާއްދާތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާ

ގެ ދަށުްނ ބާއްވާ ރިޔާީސ ) ހ(ވަަނ މާއްދާގެ  301ބަދަލުގައި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
 .އިންތިޚާބުގައި ބޭނުންކުރަންވާނީ ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައިމިާވ މުއްދަތުތަކެވެ

  

 9   ގެ ) އިންތިޚާބުަތކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( 2008/11ޤާނޫނު ަނންބަރު  )ހ(    

ސާޅިސް ފަްސ (ދުވަހުގެ  45ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ) ހ(ވަނަ މާއްދާެގ 
 ).ދިހަ ދުވަސް(ދުވަސް  10ަނވެެގްނ ބަދަލުގައި ގި) ދުވަހުގެ

  

 10  ގެ ) އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( 2008/11ޤާނޫނު ނަންަބރު  )ށ(    

) ދިހަ ދުވަހުގެ( ުދވަހުގެ 10ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ) ށ(ވަނަ މާއްާދެގ 

  ).ފަސް ދުވަސް(ދުަވސް  5ބަދަލުގައި ގަިނވެގެން 

 10  ގެ ) އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( 2008/11ޤާނޫނު ނަންަބރު  )ނ(    

) ފަސް ދުވަހުގެ (ދުަވހުގެ  5ގިައ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ) ނ(ވަނަ މާްއދާެގ 

  ).އެއް ދުވަސް(ދުަވސް  1ަނވެގެން ބަދަލުގައި ގި
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 10  ގެ ) އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( 2008/11ޤާނޫނު ނަންަބރު  )ރ(    

) ފަސް ދުވަހުގެ(ދުަވހުގެ  5ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ) ރ(ވަނަ މާްއދާެގ 

 ).ދެ ދުަވސް(ދުަވސް  2ގަިނވެގެން  ބަދަލުގައި
  

 10  ގެ ) އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( 2008/11ޤާނޫނު ނަންަބރު  )ބ(    

 ދުވަހުގެ ބަދަލުަގއި ) ފަނަރަ( 15ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ) ރ(ްއދާެގ ވަނަ މާ

 ).ދެ ުދވަސް(ދުވަސް  2ގިނަެވގެން 
  

 14  ގެ ) އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( 2008/11ޤާނޫނު ނަންަބރު  )ޅ(    

ދުވަހުގެ ބަދަލުަގިއ ) ސާދަ( 14ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ) ހ(ވަނަ މާއްދާެގ 
 ).ހަތް ދުވަސް(ވަސް ދު 7ނަެވގެން ގި
  

 21  ގެ ) އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( 2008/11ޤާނޫނު ނަންަބރު  )ކ(    

) ފަސް ދުވަހުގެ(ދުަވހުގެ  5ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ) ޅ(ވަނަ މާްއދާެގ 

 ).ތިން ދަުވސް(ދުަވސް  3ަނވެގެން ބަދަލުގައި ގި
  

ވަަނ  21 ގެ ) ޢާންމު ޤާނޫނު އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ( 2008/11ޤާނޫނު ަނންަބރު  )އ(    
ބަދަލުގައި ) ހަތް ދުވަހުގެ(ދުވަހުގެ  7ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ) ޅ(މާއްާދގެ 

 ).ެދދުަވސް(ދުވަސް  2ގިނަެވގެން 
  

ދިހަ (ދުވަހުގެ  10ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ) ރ(ވަނަ މާއްާދެގ  5މި ޤާނުޫނގެ  )ވ(    
 ).ފަސް ދުވަސް(ދުވަސް   5ަނވެެގްނ ބަދަލުގައި ގި) ދުވަހުގެ

  

ދުވަހުެގ ) ތިރީސް( 30ވަނަ މާްއދާގައި ބަާޔްނކޮށްފައިވާ  6މި ޤޫާނނުގެ  )މ(    
 ).ދިހަ ދުވަސް(ުދވަސް  10ބަދަލުގައި ގަިނވެގެން 

  

ދުވަހުެގ ) ސާދަ( 14ވަނަ ާމއްދާގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ  10މި ޤާނޫނުގެ  )ފ(    
 ).ހަތް ދުވަސް(ދުަވސް  7ަނވެގެން ބަދަލުގައި ގި

  

) ހަތް ދުވަހުގެ( ދުަވހުގެ 7އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަނަ ާމއްދާގަ 15މި ޤާނުޫނގެ  )ދ(    

 ).ފަސް ދުވަސް(ދުަވސް  5ަނވެގެން ބަދަލުގައި ގި
  

) އެާކވީސް( 21 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ) ހ(ވަނަ މާްއާދގެ  19މިޤާނޫނުގެ  )ތ(    

  ).ދިހަ ދުވަސް( ދުވަސް 10ަނވެެގްނ ދުވަހުގެ ބަދަލުގައި ގި

  

މިޤާނޫނު ހިންގުމަްށޓަކައި ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތަްއ ހަދައި ހިނާްގީނ  )ހ(.23  ގަާވއިދު ަހދައި ިހންުގން 
ރީުޚްނ އަދި ިމޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންނެވެ

ޢާންމުޮކްށ  ،ތެރޭގައި އެގަވާއިދުަތއް ހަދައި) ތް ދުވަހުގެހަ(ދަުވހުގެ  7ފެށިގެން 
 .އިޢުލާންކުރަްނާވނެއެވެ

  

ންތިޚާބާ ބެހޭގޮތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހަދާ އެންމެހައި ގަވައިދުަތްއ އި )ށ(    
ބޭންުނވެއްޖެ ޮކންމެފަރާތަކަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބޭނޭ އިންތިޒާމު އިލެކްޝްަންސ 

  .ކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސަންާވެނއެވެ
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ްނ ހަދާފައިވާ ަގވާއިދަކަށް ުއިނ އިތުރު ގަެނއުމަށް ގެ ދަުށ) ހ(މި މާްއދާގެ  )ނ(    
ނުވަތަ އެއަުކރުގައި ބުނާ މުއްދަތެުގ ފަހުން މި ާޤނޫނުގެ ދަށުްނ އިތުުރ 
ގަވާއެިދއް ހަދަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބޭނުންވްެއޖެ ޙާލަތެއްަގިއ 

  .ހުރަހެއް ނާޅައެވެ) ހ(އެގަވިާއދެއް ހެދުމަކަށް މި ާމއްދާގެ 

  

ޢަަމލުކުރަން  ޤާނޫަނށް 
  ފެށުން 

ތަޞްދީޤުކޮށް ދިވެހިސަރުކާރުގެ  ،މިޤާޫނުނ ފާސްވެ ،މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ.24
 .ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ 

  

 ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ( 98/1ބަރު ޤޫާނުނ ނަން ،މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން.25  އުވާެލވޭ ޤާނޫނު 

  .އެވެުއވުނީ ) ޤާނޫނު

  

ލަފުޒުތަކާިއ ޢިބާާރތްތަކުެގ 
  މާނަ 

ނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާ ހިނދަކު؛ )ހ(.26   މި ޤާނުޫނގައި ކަ

ދިވެިހރާއްޖޭެގ  ،ކަމުގިައ ބުނެފައިެއވަނީ ]އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން[
ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުައސާސީގެ ދަށުން ޢައްޔަންކާުރ އިލެކްޝަންސް 

 .ށެވެކޮމިޝަނަ
  

ރުމަށާއި ތަކެތި ހުށަހެޅުމަްށ އްތައް ކުމިޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ އެކިއެކި ކަންތަ )ށ(    
 .ދީފައިވާ މްުއަދތު ގުނުމުގައި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމެނޭނެއެވެ

  

ނޑައެޅިގެން އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިުނވާހާ ހިނދަުކ  )ނ(     މި ޤާނޫނުަގިއ ކަ
ހާ ހިނދަކު މުފްރަދުކޮށް ގެނެސްފައިވާ ލަފުޒުތައް ނުަވަތ ނުވަތަ ދޭަހ ނުވާ

ޢިބާރާތްތައް އެ ލަފުޒުތަކުގެ ނުވަތަ ޢިބާރާތްތަކުގެ ޖަމްޢު މާނައިގައި ައިދ 
ޖަމްޢުކޮށް ގެެނސްފައިވާ ލަފުޒުތައް ނުވަތަ ޢިބާރާތްތައް އެ ލަފުޒުތަކުގެ ނަުވަތ 

  .އެވެ ޢިބާރާތްތަކުގެ މުފްރަދު ާމނައިގައި ބޭނުންކެުރވޭނެ

  

______________________   

  

 



` 

 

 

 

 

 2018/3 :ނަންބަރު ޤާނޫނު
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

  ީކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާނ
 ވެ.އެބުރާސްފަތި ދުވަހު

 ާގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ށް ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝ 
ރު ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތަކީ، ކުރީ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދު

ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަށް ގެ ކުރިންނެވެ. އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާ 12:00
ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެފަހު ވަގުތަކީ، ހިނގަމުންދާ ހަފުތާގެ  ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް

 ގެ ކުރިންނެވެ. 12:00އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 

  ީގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނުއްވާނ 
legalaffairs@po.gov.mv .ެއަށެވ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 6334 333  ފޯނު: 

 0274 331ފެކްސް: 
 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 

 

109 އަދަދު: 2018  ޖުލައި   9 –   1439  ޝައްވާލް   25  ތާރީޚު: ހޯމަ 47 ވޮލިއުމް:   

  ވަނަ 1 އަށް ( ޤާނޫނު  ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ) 2008/12 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 
 ޤާނޫނު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު 

  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ދައުރުެގ  ދެވަނަ ހު އޮތް ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެުދވަ ބުދަވި  4މަހުގެ  ޖުލައިވަނަ އަހަރުގެ  2018
ވަނަ  1ޤާނޫނު( އަށް  ރިޔާސީ އިންތިޚާުބގެ) 2008/12ޤާނޫނު ނަންބަރު " ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި 7

        2018 ޖުލައި 9 ،މަތިންަވނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެ 92ގެ ޤާނޫނުއަސާސީ" ބިލު އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ
 ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ ،އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެްއވުމުން ރަ ދުވަހު ހޯމަހ( ިވ 1439 ޝަްއވާލް 25)

 ޢު ކުެރވިއްެޖއެވެ.ދިވެހިސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުަގއި ިމއަދު ޝާއި
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 2018/3 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 

      ވަނަ  1އަށް ( ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) 2008/12ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ޤާނޫނު  އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ

 
 .ގެނައުން އިޞްލާޙު އަންނަނިވި އަށް( ޤާނޫނު އިންތިޚާބުގެ ރިޔާސީ) 2008/12 ނަންބަރު ޤާނޫނު

 ށ( ގެ ފަހަތަށް އަްނނަނިވިގޮތަށް ައކުރެއް އިތުރުުކރުން.މާއްދާގެ ) ވަނަ 7 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .1

ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ މީހެއްގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކުގެ  )ނ( .7 
އެމީހަކީ، ދިވެހި ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  109ތެރޭގައި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މަންމައަކާއި ދިވެހި ބައްޕައަކަށް އުފަން ދިވެހި ރައްޔިތަކު ކަމުގައިވުން އަދި 
ބޭރު ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތަކު ކަމުގައި ނުވުން ކަނޑައަޅާފައިވާކަމަށްޓަކައި، 
ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ މީހަކު އެއްވެސް އިރެއްގައި ބޭރު ޤައުމެއްގެ 

އިވެފައިވާނަމަ، ނުވަތަ ބޭރު ޤައުމެއްގެ ޙިމާޔަތް ނުވަތަ ރައްޔިތަކު ކަމުގަ
ރައްކާތެރިކަން ހޯދާފައިވާނަމަ އެފަދަ މީހަކަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް 
ކުރިމަތިލެވޭނީ އެމީހަކު ބޭރު ރައްޔިތުކަން ނުވަތަ ބޭރު ޤައުމެއްގެ ޙިމާޔަތް 

ރު )ދިހައެއް( އަހަ 10ނުވަތަ ރައްކާތެރިކަން ދޫކޮށްލިތާ މަދުވެގެން 
 ފަހުންނެވެ.

މި ޤާނޫނު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުަގއި ާޝިއޢުކުރާ ދުވަހުން  ފަށާނީ، ޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނަށް މި .2

 ފެށިގެންނެވެ.

 

________________________ 



` 

 

 

 

 

 2018/5 :ނަންބަރު ޤާނޫނު
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

  ީކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާނ
 ވެ.އެބުރާސްފަތި ދުވަހު

 ާގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ށް ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝ 
ރު ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތަކީ، ކުރީ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދު

ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަށް ގެ ކުރިންނެވެ. އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާ 12:00
ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެފަހު ވަގުތަކީ، ހިނގަމުންދާ ހަފުތާގެ  ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް

 ގެ ކުރިންނެވެ. 12:00އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 

  ީގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނުއްވާނ 
legalaffairs@po.gov.mv .ެއަށެވ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 6334 333  ފޯނު: 

 0274 331ފެކްސް: 
 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 

 

111 އަދަދު: 2018  ޖުލައި   9 –   1439  ޝައްވާލް   25  ތާރީޚު: ހޯމަ 47 ވޮލިއުމް:   

     ވަނަ 2 އަށް ( ޤާނޫނު  ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ) 2008/12 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 
 ޤާނޫނު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު 

  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ދައުރުެގ  ދެވަނަ ހު އޮތް ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެުދވަ ބުދަވި  4މަހުގެ  ޖުލައިވަނަ އަހަރުގެ  2018
ވަނަ  2ޤާނޫނު( އަށް  ރިޔާސީ އިންތިޚާުބގެ) 2008/12ޤާނޫނު ނަންބަރު " ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި 7

        2018 ޖުލައި 9 ،މަތިންަވނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެ 92ގެ ޤާނޫނުއަސާސީ" ބިލު އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ
 ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ ،އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެްއވުމުން ރަ ދުވަހު ހޯމަހ( ިވ 1439 ޝަްއވާލް 25)

 ޢު ކުެރވިއްެޖއެވެ.ދިވެހިސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުަގއި ިމއަދު ޝާއި
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 2018/5 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 

      ވަނަ  2އަށް ( ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) 2008/12ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ޤާނޫނު  އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ

 
 .ގެނައުން އިޞްލާޙު އަންނަނިވި އަށް( ޤާނޫނު އިންތިޚާބުގެ ރިޔާސީ) 2008/12 ނަންބަރު ޤާނޫނު

 

 ކުރުން.ގޮަތށް އިޞްލާޙުވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި  9ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1

 

 އިދާރީރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ މީހުން ދައްކަންޖެހޭ  )ށ( .9 
 ރުފިޔާއެވެ. އެއްލައްކަ() 100,000.00 ފީގެ ޢަދަދަކީ

 

މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެެޒޓުަގއި ޝާއިޢުކުާރ  ފަށާނީ، ޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނަށް  މި .2

 ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

 

________________________ 



` 

 

 

 
 

 

  

 2019/17 ނަންބަރު: ޤާނޫނު 
 

  

 

  
 

  ިގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދ
 އަށެވެ. legalaffairs@po.gov.mv ފޮނުއްވާނީ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 33361023336211 ,ފޯނު: 

 0274 331ފެކްސް: 
 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 

 
 

1145އަދަދު:  2019 އޮކްޓޫބަރު 28 – 1441 ޞަފަރު 29ތާރީޚު:   ހޯމަ 48ވޮލިއުމް:    

  ވަނަ  3އަށް ( )ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު 12/2008 ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ޤާނޫނު އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ދައުރުގެ  ތިންވަނަ ުހ އޮތް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ދުވަ ބުދަވި  16މަހުގެ  އޮކްޓޫަބރުވަނަ އަހަރުގެ  2019
ވަނަ  3)ރިޔާސީ އިންތިޚާުބގެ ޤާނޫނު( އަށް  2008/12ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްުކރެއްވި  54

      2019 އޮކްޓޫބަރު 28 ،މަތިންވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެ 92 ގެޤާނޫނުއަސާސީބިލު،  އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ

 ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ  ،ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ތަޞްދީޤު ކުރެްއވުމުން ހޯމަ  ވި (1441 ޞަފަރު 29)
 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުަގއި ިމއަދު ޝާއިޢު ކުެރވިއްެޖއެވެ.

 

 
 
 

 



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 1145 އަަދދު:  48 ލިުއމް: ވޮ

 

 2019/17 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

     ވަނަ  3އަށް ( )ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު 12/2008 ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ޤާނޫނު އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ 

 .އަންނަނިވި އިޞްލާޙު ގެނައުންއަށް ( ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) 2008/12ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 
 ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ( އުިނކުރުން. 7ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ، ތިީރގަިއ ނަކަލުކޮށްފައިާވ،  .1

   

ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަިތލާ މީހެއްަގއި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެޭރަގއި  (ނ) .7 

   ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ަގއި އެމީހަކީ، ދިވެހި މަންމައަާކިއ  109ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ދިވެހި ބައްޕަައކަށް އުފަން ދިވެހި ރައްޔިތަކު ކަމުަގއިުވން އަދި ބޭރު ޤައުމެްއެގ 

 ކަނޑައަޅާަފއިާވކަމަށްޓަކަިއ، ރިާޔސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ ރައްޔިތަކު ކަމުަގއި ނުވުން

މީހަކު އެްއވެސް އިރެްއގަިއ ބޭރު ޤައުމެްއގެ ރަްއޔިތަކު ކަމުގަިއވެފަިއވާނަމަ، ުނވަަތ 

ބޭރު ޤައުމެްއގެ ނުވަތަ ޙިާމަޔތް ނުވަތަ ރަްއކާތެރިކަން ހޯާދފައިވާނަމަ އެފަދަ މީހަކަށް 

ބޭރު ރަްއޔިތުކަން ނުވަތަ ބޭރު ަޤއުމެްއެގ  ތިލެވޭނީ އެމީހަކު ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަ

 )ދިަހއެއް( އަހަރު ފަހުންނެވެ. 10ޙިމާޔަތް ނުވަތަ ރަްއކާތެރިކަން ދޫކޮށްލިތާ މަދުވެގެން 

 
 

  ކޮށް، ދިވެހިސަރުކާުރގެ ގެެޒޓުަގއި ޝާއިޢުކުާރ ތަޞްދީޤުނޫނު ފާސްވެ، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާ .2

 .ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ

 

________________________ 
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