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 ( ރިޔާސީ އިންތިޚާބ ގެ ޤާނޫނ  )   12/ 2008ނަންބަރ     ޤާނޫނ  

 )އިޞްލާޙ ތަކާއެކ ( 
 

 

ލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންއި                                              ޤާނޫނ ރިޔާސީ އިންތިޚާބ ގެ  1  
 

ކަމަށް  )ހ(  .1 ތަޢާރ ފާއި ނަން  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ގޮތ ގެމަތިން  ޤާނޫނ އަސާސީގައިވާ  މިއީ، 

އެ    މީހަކ  އަދި  ާބއްވައި  އިންތިޚާބ   އިންތިޚާބ ކ ރ މަށްޓަކައި 

ަބޔާންކ ރާ  ކަނޑައަޅައި  ކަންކަން  ޚާއްޞަ އ ޞޫލ ތަކާއި  އިންތިޚާބ ގެ 

 ޤާނޫނެވެ. 

 މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ "ރިޔާސީ އިންތިޚާބ ގެ ޤާނޫނ " އެވެ.  )ށ(   

ގޮތ ގެމަތިން   .2 ރިޔާސީ އިންތިޚާބ   ކ ރ މަށް  ޤާނޫނ އަސާސީގައިވާ  އިންތިޚާބ   ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ 

އިންތިޚާާބ   ރިޔާސީ  އިންތިޚާެބވެ.  ރިޔާސީ  ކިޔާނީ  އިންތިޚާަބށް  ާބއްވާ 

ކަންކަމާ  އ ޞޫލ ތަކާއި  ޚާއްޞަ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނ ގައި  މި  ގ ޅޭގޮތ ން 

ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ގެ  މި  ޤާނޫނާއި  މި  ޢަމަލ ކ ރަންވާނީ  ގ ޅޭގޮތ ން 

އެ ޤާނޫނ ގައި  ގަވާއިދ ތަކާ  މި  އަދި  ގޮތ ގެމަތިންނެވެ.  އްގޮތްވާ 

އެހެންގޮތަކަށް   ކަނޑައެޅިގެން  ޤާނޫނ ގައި  މި  ނ ވަތަ  ަބޔާންކޮށްފައިނ ވާ 

ޢަމަލ ކ ރަންވާނީ  ގ ޅޭގޮތ ން  ކަންކަމާ  އ ޞޫލ ތަކާއި  އެންމެހައި  ބ ނެފައިނ ވާ 

ނަންަބރ    ގައި    2008/11ޤާނޫނ   ޤާނޫނ (  ޢާންމ   )އިންތިޚާބ ތަކާެބހޭ 

 ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތ ގެމަތިންނެވެ. ކަ
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ޯވޓ  ދިނ މ ެގ  
ޙާއްޤ  ލިބިފައިާވ  
މީހ ންާނއި ޯވޓ   
ދިނ މ ެގ ޙައްޤ  

ލިބިފައިާވ މީހ ްނެގ  
 ރަޖިސްޓަރީ 

ނަންަބރ    .3 ޤާނޫނ   ލިިބފައިވަނީ  ޙައްޤ   ދިނ މ ގެ  ވޯޓ   އިންތިޚާބ ގައި  ރިޔާސީ 

ގައި    2008/11 ޤާނޫނ (  ޢާންމ   ަބޔާންކޮށްފައިވާ )އިންތިޚާބ ތަކާެބހޭ 

ރަޖިސްޓަރީ  މީހ ންގެ  ލިިބފައިވާ  ޙާއްޤ   ދިނ މ ގެ  ވޯޓ   އަދި  މީހ ންނެވެ. 

އިންތިޚާބ ގައި  ރިޔާސީ  ގ ޅޭގޮތ ން  އިޢ ލާންކ ރ މާ  އެކ ލަވާލ މާއި 

ނަންަބރ    ޤާނޫނ   ޢާންމ     2008/11ޢަމަލ ކ ރަންވާނީ  )އިންތިޚާބ ތަކާެބހޭ 

 އަޅާފައިވާ ގޮތ ގެމަތިންނެވެ.ޤާނޫނ ( ގައި އެކަންކަމާގ ޅޭގޮތ ން ކަނޑަ

ރައްޔިތ ންގެ  .4 އިންތިޚާބ ކ ރާ ޮގތް  ސީދާ  އިންތިޚާބ ކ ރާނީ  މީހަކ   ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާކަމަށް 

 ސިއްރ  ވޯޓަކ ންނެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް  
ކ ރިމަތިލ މަށް  
 އިޢ ލާންކ ރ ން 

ހ ރި   )ހ(  .5 މަޤާމ ގައި  ރިޔާސަތ ގެ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާކަމ ގެ   މީހެއްގެ 

އެންމެފަހ    އޮންނަ  ހަމަވާން  ދ ވަހަށް   120ދައ ރ   )އެއްސަތޭކަވިހި( 

ދ ވަހ ގެ )ދިހަ ދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި ރިޔާސީ    10ފެށ މާއެކ  ގިނަވެގެން  

ފ ރ ޞަތ   އެ  މީހ ންނަށް  އެދޭ  ކ ރިމަތިލ މަށް  އިންތިޚާަބށް 

ޢާންމ ކޮށް ކޮމިޝަނ ން  އިލެކްޝަންސް  އަންގައި ހ ޅ ވިއްޖެކަމަށް،   

 އިޢ ލާންކ ރަންވާނެއެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތ ގެމަތިން   125ޤާނޫނ އަސާސީގެ   )ށ(   

ނައިބ ގެ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާގެ  މަޤާމާއި  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާގެ 

ތާރީޚ ން   ހ ސްވި  އެދެމަޤާމ   ހ ސްވެއްޖެނަމަ  އެއްފަހަރާ  މަޤާމ  

ގިނަވެގެން    ތެރޭގައި،   5ފެށިގެން   ދ ވަހ ގެ(  )ފަސް  ދ ވަހ ގެ 

އި ފ ރ ޞަތ  ރިޔާސީ  އެ  މީހ ންނަށް  އެދޭ  ކ ރިމަތިލ މަށް  ންތިޚާަބށް 
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އަންގައި  ޢާންމ ކޮށް  ކޮމިޝަނ ން  އިލެކްޝަންސް  ހ ޅ ވިއްޖެކަމަށް، 

 އިޢ ލާންކ ރަންވާނެއެވެ. 

މިމާއްދާގެ )ހ( ނ ވަތަ )ށ( ގެ ދަށ ން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ ން  )ނ(   

ނަންަބރ    ޤާނޫނ   އިޢ ލާންގައި  )އިންތިޚާބ ތަކާެބހޭ    2008/11ކ ރާ 

ގެ   ޤާނޫނ (  ަބޔާންކޮށްފައިވާ   13ޢާންމ   ގައި  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

 މަޢ ލޫމާތ  ހިމަނަންޖެހޭނެއެވެ. 

ނ ވަތަ )ށ( ގެ ދަށ ން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ ން   މި މާއްދާގެ )ހ( )ރ(  

މީހ ން  އެދޭ  ކ ރިމަތިލ މަށް  އިންތިޚާަބށް  ރިޔާސީ  އިޢ ލާންގައި،  ކ ރާ 

  10ދި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހ ށަހެޅ މަށް މަދ ވެގެން  އެކަމަށް އެ

 ދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ.( މ އްދ ވަހ ގެ )ދިހަ ދ ވަހ ގެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ނ ވަތަ )ށ( ގެ ދަށ ން އިލެކްޝަންސް   5މި ޤާނޫނ ގެ   .6 ޯވޓ  ނަާގ ތާރީޚް 

އިންތިޚާބ    ރިޔާސީ  އިޢ ލާންގައި،  ކ ރާ  ކަނޑައަޅާ  ކޮމިޝަނ ން  ޭބއްވ މަށް 

ވަނަ    10ތާރީޚަކީ، އިންތިޚާަބށް ކ ރިމަތިލާ މީހ ންގެ ނަންތައް މި ޤާނޫނ ގެ  

އަންގައި  ޢާންމ ކޮށް  ކޮމިޝަނ ން  އިލެކްޝަންސް  ގޮތ ގެމަތިން  މާއްދާގައިވާ 

)ތިރީސް( ދ ވަހ ގެ މ އްދަތ    30އިޢ ލާންކ ރާ ދ ވަހ ން ފެށިގެން މަދ ވެގެން  

  ތާރީޚަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ. އޮންނަގޮތަށް ކަނޑައެޅޭ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް  
ކ ރިމަތިލާ  
މީހެއްަގއި 

ހ ންނަންޖެހޭ 
 ޝަރ ޠ ތައް 

ޤާނޫނ އަސާސީގެ   )ހ(  .7 މީހެއްގައި  ކ ރިމަތިލާ  އިންތިޚާަބށް   109ރިޔާސީ 

އިންތިޚާބ ކ ރެވޭ  މަޤާމަށް  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާކަމ ގެ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ހ ންނަންވީ ޝަ ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރ ޠ ތައް މީހެއްގައި  ރ ޠ ތައްކަމަށް 
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 ފ ރިހަމަވާންޖެހޭނެއެވެ. 

އެކ ގައި  )ށ(    އެދޭމީހާއާ  ކ ރިމަތިލ މަށް  އިންތިޚާަބށް  ރިޔާސީ 

ހ ށަހަޅާ  އެމީހަކ   ހ ންނަން  ނައިބ ކަމަށް  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާގެ 

ގައި   )ހ(  މާއްދާގެ  މި  ޝަރ ޠ ތައް މީހެއްގައިވެސް  ަބޔާންކޮށްފައިވާ 

 ފ ރިހަމަވާންޖެހޭނެއެވެ. 

ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް  
ކ ރިމަތިލ މަށް އެދި  

 ހ ށަހެޅ ން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ނ ވަތަ )ށ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ   5މި ޤާނޫނ ގެ   )ހ(  .8

އިންތިޚާަބށް  އިޢ ލާން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ ން ކ ރ މ ން، ރިޔާސީ 

ކަނޑައަޅާ   ކޮމިޝަނ ން  އިލެކްޝަންސް  މީހ ން،  އެދޭ  ކ ރިމަތިލ މަށް 

ކ ރިމައްޗަށް  މ ވައްޒަފެއްގެ  ނ ވަތަ  މެންަބރެއް  އެކޮމިޝަނ ގެ 

ތަކެތި  މަޢ ލޫމާތާއި  ކ ރިމަތިލ މާެބހޭ  އިންތިޚާަބށް  ރިޔާސީ  ޙާޟިރ ވެ، 

ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. އެމީހަކަށް ޙާޟިރ ވެވެން ނެތްނަމަ، އިލެކްޝަންސް 

މިޝަނަށް ސިޓީއަކ ން ނ ވަތަ މެސެޖަކ ން އެމީހަކަށް ޙާޟިރ ވެވެން ކޮ

މީހަކ   ފޮނ ވާ  ަބދަލ ގައި  އެމީހެއްގެ  ަބޔާންކޮށްދީ،  ސަަބބ   ނެތް 

އިންތިޚާަބށް  ރިޔާސީ  ކޮމިޝަނަށް  އިލެކްޝަންސް  މެދ ވެރިކޮށް، 

މިމާއްދާގައިވާ  ހ ށަހެޅ މ ން  ތަކެތި  މަޢ ލޫމާތާއި  ކ ރިމަތިލ މާެބހޭ 

ކ ރިމަތިލީކަމަށް ގޮތ ގެމަ އެމީހަކ   ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާކަމަށް  ތިން 

 ވާނެއެވެ.

އެދި  )ށ(    އެކަމަށް  އެދޭމީހާ  ކ ރިމަތިލ މަށް  އިންތިޚާަބށް  ރިޔާސީ 

)އިންތިޚާބ ތަކާެބހޭ ޢާންމ    2008/11  ހ ށަހަޅާއިރ ، ޤާނޫނ  ނަންަބރ 

މަޢ ލޫމާތ    16ގެ     ޤާނޫނ ( ބ ނެފައިވާ  ގައި  )ށ(  މާއްދާގެ   ވަނަ 



 
 

 ކޮމިޝަން  އިލެކްޝަންސް                                            ޤާނޫނ ރިޔާސީ އިންތިޚާބ ގެ  5
 

ހިމަނަންވާނެއެވެ. އަދި  އޭގެ އިތ ރ ން، ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ކަމ ގެ 

ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާގެ   އެކ ގައި  އެދޭމީހާއާ  ކ ރިމަތިލ މަށް  މަޤާމަށް 

ތިރީގައި  ގ ޅޭގޮތ ން  މީހަކާ  ހ ށަހަޅާ  އެމީހަކ   ހ ންނަން  ނައިބ ކަމަށް 

 ބ ނެފައިވާ މަޢ ލޫމާތ ތައްވެސް ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

 ފ ރިހަމަ ނަން.  .1

 ދާއިމީ އެޑްރެސް )އަތޮޅާއި، ރަށާއި، އެޑްރެސް އެނގޭގޮތަށް(. .2

 އ ފަން ތާރީޚް. .3

 ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑ  ނަންަބރ . .4

އެޑްރެސް   .5 ރަށާއި،  )އަތޮޅާއި،  އެޑްރެސް  ދިރިއ ޅޭ  މިހާރ  

 އެނގޭގޮތަށް(. 

އެއް .6 ދައ ލަތ ގެ  ދ ވަހ ގެތެރޭގައި  އަހަރ   ފަސް  ވެސް ވޭތ ވެދިޔަ 

ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ވަޒީފާ އަދާކ ރި ތަންތަނ ގެ ނަމާޢި  

 މަޤާމ ތަކ ގެ ނަން. 

އިންތިޚާބަށް  
ކ ރިމަތިލ މަށް  

ހ ށަހަޅާ  
މަޢ ލޫމާތާއެކ   
ހ ށަހަޅަްނޖެހޭ  

 ތަކެތި

އިންތިޚާަބށް   8މި ޤާނޫނ ގެ   )ހ(  .9 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތ ގެމަތިން ރިޔާސީ 

ނަންަބރ   ޤާނޫނ   މަޢ ލޫމާތާއެކ   ހ ށަހަޅާ  އެދޭމީހާ  ކ ރިމަތިލ މަށް 

ޤާނޫނ (  2008/11 ޢާންމ   ވަނަ   17ގެ    )އިންތިޚާބ ތަކާެބހޭ 

ކޮމިޝަނަށް  އިލެކްޝަންސް  ތަކެތި  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި 

ތަކެތިވެސް  އަންނަނިވި  އިތ ރ ން،  އޭގެ  އަދި  ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 . ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ

އެދޭމީހާއާ  .1 ކ ރިމަތިލ މަށް  މަޤާމަށް  ކަމ ގެ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ 
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އެމީހަކ   ހ ންނަން  ނައިބ ކަމަށް  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާގެ  އެކ ގައި 

އެމީހާގެ  އިޤްރާރާއި  ޤަބޫލ ކޮށްފައިވާކަމ ގެ  އެކަން  މީހާ  ހ ށަހަޅާ 

 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑ ގެ ކޮޕީ. 

ކަނޑައަޅާ އެމީހެއްގެ   .2 ކަމަށް  އޮޑިޓަރ   އިންތިޚާީބ  ރަސްމީ 

އެކަން   އެފަރާތ ން  އަދި  އެޑްރެހާއި،  ނަމާއި،  ފަރާތެއްގެ 

 ޤަޫބލ ކޮށްފައިވާ ކަމ ގެ އިޤްރާރ . 

ދައްކަންޖެހޭ   )ށ(    މީހ ން  ކ ރިމަތިލާ  އިންތިޚާަބށް  ފީގެ ރިޔާސީ   އިދާރީ 

 ރ ފިޔާއެވެ. އެއްލައްކަ() 100,000.00ޢަދަދަކީ 

 .ޤާނޫނ  ގެނައ މ ގެ ވަނަ އިޞްލާޙ    2  އަށް ޤާނޫނ ( އިންތިޚާބ ގެ ރިޔާސީ) 12/ 2008 ނަންބަރ  ޤާނޫނ 

ރިޔާސީ އިންތިޚާަބށް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ފަރާތ ން ފިޔަވައި، އަމިއްލަ  )ނ(   

ބ ނެފައިވާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާޣެ  މި  މީހެއްނަމަ،  ކ ރިމަތިލާ  ގޮތ ން 

ޢ މ ރ ން   އިތ ރ ން،  މީހ ންކ ރެ   18ތަކެތީގެ  ފ ރިފައިވާ  އަހަރ  

އެމީހަކަށް   1500މަދ ވެގެން   މީހ ން  ފައްސަތޭކަ(  )އެއްހާސް 

ނަމާއި،  ފ ރިހަމަ  އެމީހ ންގެ  ގޮތ ން  ދައްކައިދިނ މ ގެ  ތާއީދ ކ ރާކަން 

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑ  ނަންަބރާއި، ދާއިމީ އެޑްރެހާއި، 

ހ ށަހަޅާ   އަދި ދަށ ން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި  ލިޔ މެއް  ހިމެނޭ  ސޮއި 

 ތަކެއްޗާއެކ  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް  
ކ ރިމަތިލާފައިާވ  
މީހ ްނެގ ނަން  
 އިޢ ލާންކ ރ ން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ނ ވަތަ )ށ( ގެ ދަށ ން އިލެކްޝަންސް   5މި ޤާނޫނ ގެ   .10

ދީފައިވާ  ކ ރިމަތިލާން  އިންތިޚާަބށް  ރިޔާސީ  އިޢ ލާންގައި،  ކ ރާ  ކޮމިޝަނ ން 

ގިނަވެގެން   ފެށިގެން  ތާރީޚ ން  ހަމަވާ  ދ ވަހ ގެ   14މ އްދަތ   )ސާދަ( 
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ޢާންމ  ޤާނޫނ (    )އިންތިޚާބ ތަކާެބހޭ  11//2008ތެރޭގައި، ޤާނޫނ  ނަންަބރ   

އިތ ރ ން،    14ގެ   މަޢ ލޫމާތ ގެ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

އެކ ގައި   އެދޭމީހާއާ  ކ ރިމަތިލ މަށް  އިންތިޚާަބށް  ރިޔާސީ 

މީހާގެ  ހ ށަހަޅާ  އެމީހަކ   ހ ންނަން  ނައިބ ކަމަށް  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާގެ 

އި އަންގައި  ޢާންމ ކޮށް  އެޑްރެސް  ނަމާއި  އަދި ފ ރިހަމަ  ޢ ލާންކޮށް 

ރަށެއްގައި   ކޮންމެ  ދިރިއ ޅޭ  މީހ ން  އޮފީހ ގައާއި  ކޮމިޝަންގެ  އިލެކްޝަންސް 

ކޮމިޝަނ ން  އިލެކްޝަންސް  ެބލޭނެގޮތަށް  މީހ ންނަށް  ފަސޭހައިން 

 ަބހައްޓަންވާނެއެވެ.

ކެންޑިޑޭޓ ންނަށް  
ލިބިދޭ ސަލާމަތާއި  
ރައްކާތެރިކަމ ެގ 

 ޚިދ މަތް 

ޤާނޫނ ގެ   .11 ކ ރިމަތިލި ވަނަ    10މި  އިންތިޚާަބށް  ގޮތ ގެމަތިން  މާއްދާގައިވާ 

އަންގައި  ޢާންމ ކޮށް  ކޮމިޝަނ ން  އިލެކްޝަންސް  ނަންތައް  މީހ ންގެ 

ދަށ ން  އެއިންތިޚާެބއްގެ  ފެށިގެން،  ދ ވަހ ން  އިޢ ލާންކ ރާ 

މަޤާމާ  އެމީހާގެ  މީހާ  އިންތިޚާބ ވާ  މަޤާމަށް  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާކަމ ގެ 

ރި އެންމެހައި ޙަވާލ ވަންދެން،  ކ ރިމަތިލާފައިވާ  އިންތިޚާަބށް  ޔާސީ 

ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާގެ   އެކ ގައި  އެކެންޑިޑޭޓ ންނާ  ކެންޑިޑޭޓ ންނަށާއި 

ދައ ލަތ ގެ  މީހ ންނަށް،  ހ ށަހަޅާފައިވާ  އެކެންޑިޑޭޓ ން  ހ ންނަން  ނައިބ ކަމަށް 

މިކަން ދޭންވާނެއެވެ.  ޚިދ މަތް  ރައްކާތެރިކަމ ގެ  ސަލާމަތާއި    ޚަރަދ ގައި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މެދ ވެރިކޮށް  ކޮމިޝަން  އިލެކްޝަންސް  އިންތިޒާމްކޮށްދޭނީ 

 ސަލާމަތީ ޚިދ މަތްތަކ ންނެވެ. 

ރިޔާސީ އިންތިޚާބ   
އިޢ ލާންކ ރ މާއި  

ކެންޑިޑޭޓ ންާނގ ޅޭ  

ޤާނޫނ ގެ   .12 މާއްދާއާއި،     5މި  މާއްދާއާއި،     6ވަނަ  ވަނަ    7ވަނަ 

ވަނަ މާއްދާއާއި   10ވަނަ މާއްދާއާއި،    9ވަނަ މާއްދާއާއި،    8މާއްދާއާއި،   
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އިންތިޚާބ    11އަދި   ޢާންމ  އ ޞޫލ ތައް  ފިޔަވައި،  ކަންކަން  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

އިންތި ރިޔާސީ  ގޮތ ން  ކެންޑިޑޭޓ ންނާގ ޅޭ  ޚާބ ގައި އިޢ ލާންކ ރ މާއި، 

ނަންަބރ    ޤާނޫނ   ޢާންމ     11//2008ޢަމަލ ކ ރަންވާނީ  )އިންތިޚާބ ތަކާެބހޭ 

 ޤާނޫނ ( ގައި އެކަންކަމާގ ޅޭގޮތ ން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތ ގެމަތިންނެވެ.

ދައ ލަތ ެގ 
ބްރޯޑްކާސްޓްކ ރާ  

ފަރާތްތަކ ން  
ކެންޑިޑޭޓ ންނަށް  
ހިލޭ އެއަރޓައިމް  

 ދިނ ން 

ގެ    11//2008ނަންަބރ   ޤާނޫނ    .13 ޤާނޫނ (  ޢާންމ    30)އިންތިޚާބ ތަކާެބހޭ 

މެދ ވެރިކޮށް   ްބރޯޑްކާސްޓަރ ން  ގޮތ ގެމަތިން  މާއްދާގައިވާ  ވަނަ 

މަސައްކަތ ގެ  ކ ރާ  ހޯދ މަށް  ތާއީދ   ޕާޓީތަކ ން  ސިޔާސީ  ކެންޑިޑޭޓ ންނާއި 

އިންތިޚާބ  ރިޔާސީ  ފަރާތްތަކ ން  ްބރޯޑްކާސްޓްކ ރާ  ދައ ލަތ ގެ  ގައި އިތ ރ ން، 

ވާދަކ ރާ ކެންޑިޑޭޓ ންނަށް ހަމަހަމަ އ ޞޫލަކ ން، އެމ އައްސަސާތަކ ން އެކަމަށް 

ޓައިމް   އެއަރ  ހިލޭ  މަތިން  ގޮތެއްގެ  ޝާއިޢ ކޮށްފައިވާ  ކަނޑައަޅާ 

 ދޭންވާނެއެވެ. 

ނަންަބރ    .14 ބާޠިލ  ޯވޓ  ގެ    11//2008ޤާނޫނ   ޤާނޫނ (  ޢާންމ    56)އިންތިޚާބ ތަކާެބހޭ 

ވޯޓ ތަކ ގެ ވަނަ   އޮންނަ  ގޮތަށް  ަބޔާންކޮށްފައިވާ   ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ 

ދިމާގައި  ނަމާ  ކެންޑިޑޭޓ ންގެ  ގިނަ  ވ ރެ  ކެންޑިޑޭޓަށް  އެއް  އިތ ރ ން، 

 ރަނގަޅ  ފާހަގަޖަހާފައި އޮންނަ ކޮންމެ ވޯޓަކީ ބާޠިލ  ވޯޓެކެވެ. 

ރަސްމީ ނަތީޖާ  
ެގޒެޓްަގއި  

ޝާއިޢ ކ ރަންޖެހޭ  
 މ އްދަތ  

  7  ގިނަވެގެން   ފެށިގެން  ދ ވަހ ން  ާބއްވާ  ވޯޓ ލ ން  ތިޚާބ ގެއިން  ރިޔާސީ  .15

ނަތީޖާ  ރަސްމީ  އެއިންތިޚާބ ގެ  ތެރޭގައި  ދ ވަހ ގެ(  )ހަތް  ދ ވަހ ގެ 

ސަރ ކާރ ގެ  އިޢ ލާންކޮށް  ޢާންމ ކޮށް  ކޮމިޝަނ ން  އިލެކްޝަންސް 

 ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢ ކ ރަންވާނެއެވެ. 
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ރަސްމީ އިންތިޚާބީ  
 އޮޑިޓަރ ެގ ރިޕޯޓ  

މާލީ   .16 އިންތިޚާާބގ ޅޭ  ކެންޑިޑޭޓެއްގެ  ކޮށްފައިވާ ކޮންމެ  ގޮތ ން  ކަންކަމާެބހޭ 

އޮޑިޓަރ،  އިންތިޚާީބ  ރަސްމީ  އެކެންޑިޑޭޓެއްގެ  މ ޢާމަލާތްތައް  އެންމެހައި 

އޮޑިޓް ރިޕޯޓ  އެއިންތިޚާބ  ާބއްވާ ތާރީޚ ން ފެށިގެން  އޮޑިޓް ކ ރ މަށްފަހ  އެ 

ރަސްމީ    60ގިނަވެގެން   އެކެންޑިޓޭއްގެ  ތެރޭގައި  ދ ވަހ ގެ  )ފަސްދޮޅަސް( 

އޭ ކޮމިޝަނަށް  އިންތިޚާީބ  އިލެކްޝަންސް  މެދ ވެރިކޮށް  ޖެންޓް 

ެބލޭނެ   ޢާންމ ކޮށް  ރިޕޯޓ   އޮޑިޓް  ހ ށަހަޅާ  މިގޮތ ން  އަދި  ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 ނިޒާމެއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ ން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ. 

އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ  
ޢާންމ  ޤާޫނނ ަގއިާވ 

ޮގތ ެގމަތިން  
ކ ރަންޖެހޭ  
 ކަންތައްތައް 

ޤާނޫނ ގެ   .17 މާއްދާއާއި،    13މި  މާއްދާއާއި،    14ވަނަ  ވަނަ    15ވަނަ 

ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފިޔަވައި، ތާއީދ    16މާއްދާއާއި،   ވަނަ މާއްދާގައި 

ގޮތ ންނާއި،   ތައްޔާރ ވ މާގ ޅޭ  ނެގ މަށް  ވޯޓ   ކ ރ މާއި،  މަސައްކަތް  ހޯދ މަށް 

ނަތީ ގ ނ މާއި  ވޯޓ   ނެގ މާއި،  އިންތިޚާާބެބހޭ  ވޯޓ   އިޢ ލާންކ ރ މާއި،  ޖާ 

ކ ށާއި   އިންތިޚާާބެބހޭ  ގޮތ ންނާއި،  މާލީކަންކަމާގ ޅޭ  ފައިސާއާއި  ޝަކ ވާއާއި، 

ޢަމަލ ކ ރަންވާނީ އިންތިޚާބ ގައި  ރިޔާސީ  ގޮތ ން   ނަންަބރ   ޤާނޫނ   އަދަާބގ ޅޭ 

ޤާނޫނ (  11//2008 ޢާންމ   އެކަންކަމާގ ޅޭގޮތ ން   )އިންތިޚާބ ތަކާެބހޭ  ގައި 

 ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތ ގެމަތިންނެވެ. ކަ

ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ 
 ކަމަށް ހޮޭވޮގތް 

އަޣްލަިބއްޔަތ   )ހ(  .18 މީހ ންގެ  ދިން  ވޯޓ   އިންތިޚާބ ގައި  ރިޔާސީ 

އެއިންތިޚާބ ގައި ވޯޓ  ދިން މީހ ންގެ ތެރެއިން  ބަލާނީ،  ލިިބއްޖެކަމަށް 

ގިނަ ވޯޓ  )ފަންސާސް އިންސައްތަ( އަށް ވ ރެ    50ޞައްޙަ ވޯޓ ގެ %

 އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ލިބިފައިވާނަމައެވެ.
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ނަތީޖާ  )ށ(    ރަސްމީ  އިންތިޚާބ ގެ  ރިޔާސީ  ކޮމިޝަނ ން  އިލެކްޝަންސް 

އިޢ ލާންކ ރާއިރ  އެ އިންތިޚާބ ގައި ވާދަކ ރި ކެންޑިޑޭޓަކަށް މި މާއްދާގެ 

އަޣްލަިބއްޔަތ   މީހ ންގެ  ދިން  ވޯޓ   ގޮތ ގެމަތިން  ގައިވާ  )ހ(  

މަޤާމަށް  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާކަމ ގެ  ކެންޑިޑޭޓަކ   އެ  ލިިބއްޖެނަމަ، 

ކޮމިޝަނ ން   އިލެކްޝަންސް  ވެއްޖެކަމަށް  އިންތިޚާބ  

 އިޢ ލާންކ ރަންވާނެއެވެ. 

ރިޔާސީ އިންތިޚާބ ެގ 
 ދެަވނަބ ރ  

އެއްވެސް   )ހ(  .19 ތެރެއިން  މީހ ންގެ  ކ ރިމަތިލާ  އިންތިޚާަބށް  ރިޔާސީ 

ތެރެއިން  މީހ ންގެ  ވޯޓ ދިން  އިންތިޚާބ ގައި  ރިޔާސީ  ކެންޑިޑޭޓަކަށް 

)ފަންސާސް އިންސައްތަ( އަށް ވ ރެ ގިނަ ވޯޓ    50ޞައްޙަ ވޯޓ  %

ޭބއްވ ނ ތާ ގިނަވެގެން   )އެކާވީސް    21ނ ލިިބއްޖެނަމަ، އެ އިންތިޚާބ  

ބ ރެއް  ދެވަނަ  އިންތިޚާބ ގެ  ރިޔާސީ  ތެރޭގައި  ދ ވަހ ގެ 

 ާބއްވަންވާނެއެވެ. 

ދެވަނަ  )ށ(    އިންތިޚާބ ގެ  ރިޔާސީ  ާބއްވާ  ދަށ ން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

ބ ރ ގައި ވާދަކ ރާނީ އިންތިޚާބ ގެ ފ ރަތަމަ ބ ރ ގައި އެންމެ ގިނަ ވޯޓ  

ދެ  ލިބ ނ   ވޯޓ   އެންމެގިނަ  މިގޮތ ން،  ކެންޑިޑޭޓ ންނެވެ.  ދެ  ލިބ ނ  

އެއް ޢަދަދަކަށް ކަމ ގައިވާނަމަ، ރިޔާސީ    ކެންޑިޑޭޓ ންނަށް ވޯޓ  ލިބ ނީ 

ކެންޑިޑޭޓ ން  ދެ  އެ  ވާދަކ ރާނީ  ބ ރ ގައި  ދެވަނަ  އިންތިޚާބ ގެ 

 އެކަންޏެވެ.

އެންމެގިނަ  )ނ(    ދެވަނައަށް  ބ ރ ގައި  ފ ރަތަމަ  އިންތިޚާބ ގެ  ރިޔާސީ 
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ވޯޓ ލިބ ނީ ދެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް އެއް ޢަދަދަކަށް ކަމ ގައިވާނަމަ، ރިޔާސީ  

އިންތިޚާބ ގެ ދެވަނަ ބ ރ ގައި ވާދަކ ރާނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބ ގެ ފ ރަތަމަ 

ދެވަނައަށް  ކެންޑިޑޭޓާއި،  ލިބ ނ   ވޯޓ   ގިނަ  އެންމެ  ބ ރ ގައި 

 އެންމެގިނަ ވޯޓ ލިބ ނ  ދެ ކެންޑިޑޭޓ ންނެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށ ން ރިޔާސީ އިންތިޚާބ ގެ ފ ރަތަމަ ބ ރ ގައި  )ރ(  

 ލިބ ނ  ތިން ކެންޑިޑޭޓ ންގެ މެދ ގައި ާބއްވާ ރިޔާސީ  އެންމެ ގިނަ ވޯޓ 

މީހ ންގެ  ދިން  ވޯޓ   އެއިންތިޚާބ ގައި  ބ ރ ގައި  ދެވަނަ  އިންތިޚާބ ގެ 

)ފަންސާސް އިންސައްތަ( އަށް ވ ރެ   50ތެރެއިން ޞައްޙަ ވޯޓ ގެ %

ކަންޑިޑޭޓަކ    އެ  ލިިބއްޖެނަމަ،  ކެންޑިޑޭޓަކަށް  ވޯޓ   ގިނަ 

ވެއްޖެކަމަށް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާކަމ ގެ އިންތިޚާބ   މަޤާމަށް   

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ ން އިޢ ލާންކ ރަންވާނެއެވެ. 

ދަށ ން ރިޔާސީ އިންތިޚާބ ގެ ފ ރަތަމަ ބ ރ ގައި މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ   )ބ(   

އެންމެ ގިނަ ވޯޓ  ލިބ ނ  ތިން ކެންޑިޑޭޓ ންގެ މެދ ގައި ާބއްވާ ރިޔާސީ  

ރިޔާސީ   ކެންޑިޑޭޓަކަށް  އެއްވެސް  ބ ރ ގައި،  ދެވަނަ  އިންތިޚާބ ގެ 

 % ވޯޓ ގެ  ޞައްޙަ  ތެރެއިން  މީހ ންގެ  ވޯޓ ދިން   50އިންތިޚާބ ގައި 

އަ އިންސައްތަ(  އެ )ފަންސާސް  ނ ލިިބއްޖެނަމަ،  ވޯޓ   ގިނަ  ވ ރެ  ށް 

ގިނަވެގެން   ޭބއްވ ނ ތާ  ތެރޭގައި   21އިންތިޚާބ   ދ ވަހ ގެ  )އެކާވީސް( 

ރިޔާސީ އިންތިޚާބ ގެ ތިންވަނަ ބ ރެއް ާބއްވަންވާނެއެވެ. އަދި ރިޔާސީ  

ދެވަނަ  އެއިންތިޚާބ ގެ  ވާދަކ ރާނީ  ބ ރ ގައި  ތިންވަނަ  އިންތިޚާބ ގެ 

ޓ  ލިބ ނ  ދެ ކެންޑިޑޭޓ ންނެވެ. އަދި މިގޮތ ން ބ ރ ގައި އެންމެ ގިނަ ވޯ
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ާބއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބ ގެ ތިންވަނަ ބ ރ ގައި، އެ އިންތިޚާބ ގައި ވޯޓ  

% ވޯޓ ގެ  ޞައްޙަ  ތެރެއިން  މީހ ންގެ  )ފަންސާސް    50ދިން 

އެ   ލިިބއްޖެނަމަ،  ކެންޑިޑޭޓަކަށް  ވޯޓ   ގިނަ  ވ ރެ  އަށް  އިންސައްތަ( 

ރައީސ ލްޖ މްހޫ އިންތިޚާބ  ކެންޑިޑޭޓަކ   މަޤާމަށް  ރިއްޔާކަމ ގެ 

 ވެއްޖެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ ން އިޢ ލާންކ ރަންވާނެއެވެ. 

ާބއްވާއިރ ،  )ޅ(   ބ ރ   ބ ރ  ނ ވަތަ ތިންވަނަ  ރިޔާސީ އިންތިޚާބ ގެ ދެވަނަ 

ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާގެ   އެކ ގައި  ކެންޑިޑޭޓ ންނާ  ވާދަކ ރާ  އެބ ރ ގައި 

ނައިބ ކަމަށް ހ ންނަން އެ ކެންޑިޑޭޓ ން ރިޔާސީ އިންތިޚާބ ގެ ފ ރަތަމަ 

ަބދަލެއް  މީހ ންނަށް  ހ ށަހަޅާފައިވާ  ވާދަކ ރިއިރ   ބ ރ ގައި 

 ނ ގެނެވޭނެއެވެ. 

 

ރިޔާސީ އިންތިޚާބ ެގ 
ދެަވނަބ ރާއި  

އިތ ރަށް ބާއްާވ  
ބ ރ ގައި  

މިޤާޫނނ ަގއިާވ 
ޮގތ ެގމަތިން  
ކ ރަންޖެހޭ  
 ކަންތައްތައް 

ވަނަ    19ރިޔާސީ އިންތިޚާބ ގެ ދެވަނަބ ރ  ާބއްވާއިރ ވެސް، އަދި މި ޤާނޫނ ގެ   .20

ދަށ ން   )ބ(ގެ  އެ މާއްދާގެ  ާބއްވަންޖެހިއްޖެނަމަ  ބ ރެއް  ތިންވަނަ 

ވޯޓ   ކ ރ މާއި،  މަސައްކަތް  ހޯދ މަށް  ތާއީދ   ކެންޑިޑޭޓ ން  ބ ރ ގައިވެސް، 

، ވޯޓ  ނެގ މާއި، ވޯޓ  ގ ނ މާއި، ނަތީޖާ ނެގ މަށް ތައްޔާރ ވ މާގ ޅޭ ގޮތ ންނާއި

މާލީކަންކަމާގ ޅޭ  ފައިސާއާއި  ޝަކ ވާއާއި،  އިންތިޚާާބެބހޭ  އިޢ ލާންކ ރ މާއި، 

މި  ޢަމަލ ކ ރަންވާނީ  ގޮތ ން  އަދަާބގ ޅޭ  ކ ށާއި  އިންތިޚާާބެބހޭ  ގޮތ ންނާއި، 

 ޤާނޫނ ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތ ގެމަތިންނެވެ. 

ކެންޑިޑޭޓަކ  އެންމެ 
 ކ ރިމަތިލ ން 

ރިޔާސީ އިންތިޚާެބއްގައި، އިންތިޚާަބށް ކ ރިމަތިލ މަށް ދީފައިވާ މ އްދަތ   )ހ(  .21

އިންތިޚާަބށް   އެންމެ ހަމަވިއިރ   ޝަރ ޠ ހަމަވާ  ކ ރިމަތިލާފައިވަނީ 
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މީހ ންނަށް   އެދޭ  ކ ރިމަތިލ މަށް  އިންތިޚާަބށް  ކެންޑިޑޭޓެއްނަމަ، 

ލ ން ހ ޅ ވާލާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ ން ކ ރިމަތިލ މ ގެ ފ ރ ޞަތ  އަ

 އެކަން ޢާންމ ކޮށް އިޢ ލާން ކ ރަންވާނެއެވެ. 

ހ ޅ ވާލެވޭ  )ށ(    ދެވަނަފަހަށް  މަތީން  ގޮތ ގެ  ގައިވާ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

މ އްދަތ   ދެވ ނ   ކ ރިމަތިލ މަށް  އިންތިޚާަބށް  ވެސް  ފ ރ ޞަތ ގައި 

އިންތިޚާަބށް   އެންމެ ހަމަވިއިރ   ޝަރ ޠ ހަމަވާ  ކ ރިމަތިލާފައިވަނީ 

ފެންނަ  ރައްޔިތ ންގެ  ސީދާ  ނަން  ކެންޑިޑޭޓ ގެ  އެ  ކެންޑިޑޭޓެއްނަމަ، 

ތެރެއިން  މީހ ންގެ  ވޯޓ ދިން  ހ ށަހަޅައި  ވޯޓަކަށް  ސިއްރ   ނ ފެންނަ 

އެ   %50 ވޯޓ   ގިނަ  ވ ރެ  އަށް  އިންސައްތަ(  )ފަންސާސް 

ކަމ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ހ ންނަން  ކެންޑިޑޭޓަކަށް،  މަޤާމ ގައި  ގެ 

ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ   ކެންޑިޑޭޓަކ   އެ  ލިިބއްޖެނަމަ،  ފެންނަކަމަށް 

ކޮމިޝަނ ން  އިލެކްޝަންސް  އިންތިޚާބ ވެއްޖެކަމަށް  މަޤާމަށް  ކަމ ގެ 

 އިޢ ލާން ކ ރަންވާނެއެވެ. 

އިންތިޤާލީ 
މަރ ޙަލާަގއި ބާއްާވ  
 ރިޔާސީ އިންތިޚާބ  

ރިޔާސީ    301ޤާނޫނ އަސާސީގެ   .22 ާބއްވާ  ދަށ ން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ާބއްވައި   10އޮކްޓޯަބރ    2008އިންތިޚާބ    ކ ރިން  ދ ވަހ ގެ  ވަނަ 

ނަންަބރ  ޤާނޫނ   އަދި  ޤާނޫނ ގައާއި  މި    11//2008  ނިންމ މަށްޓަކައި، 

ތިރީގައި  ތެރެއިން  މާއްދާތަކ ގެ  ގެ  ޤާނޫނ (  ޢާންމ   )އިންތިޚާބ ތަކާެބހޭ 

ޤާނޫނ އަސާސީގެ  ަބޔާ ަބދަލ ގައި  މ އްދަތ ތަކ ގެ  މާއްދާތަކ ގައިވާ  ންކޮށްފައިވާ 

އިންތިޚާބ ގައި   301 ރިޔާސީ  ާބއްވާ  ދަށ ން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

 ބޭނ ންކ ރަންވާނީ ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ މ އްދަތ ތަކ ގައެވެ. 
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ނޫނ ( ގެ    )އިންތިޚާބ ތަކާެބހޭ ޢާންމ  ޤާ  11//2008ޤާނޫނ  ނަންަބރ    )ހ(   

ދ ވަހ ގެ )ސާޅީސް    45ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ    9

 ދ ވަސް )ދިހަ ދ ވަސް(. 10ފަސް ދ ވަހ ގެ( ަބދަލ ގައި ގިނަވެގެން 

   )އިންތިޚާބ ތަކާެބހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( ގެ  11//2008ޤާނޫނ  ނަންަބރ    )ށ(   

ަބޔާންކޮށްފައިވާ    ވަނަ  10 ގައި  )ށ(  )ދިހަ   10މާއްދާގެ  ދ ވަހ ގެ 

 ދ ވަސް )ފަސް ދ ވަސް(.  5ދ ވަހ ގެ( ަބދަލ ގައި ގިނަވެގެން 

)އިންތިޚާބ ތަކާެބހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( ގެ     11//2008ޤާނޫނ  ނަންަބރ    )ނ(   

ަބޔާންކޮށްފައިވާ    10 ގައި  )ނ(  މާއްދާގެ  )ފަސް   5ވަނަ  ދ ވަހ ގެ 

 ދ ވަސް )އެއް ދ ވަސް(.  1ދ ވަހ ގެ( ަބދަލ ގައި ގިނަވެގެން 

)އިންތިޚާބ ތަކާެބހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( ގެ     11//2008ޤާނޫނ  ނަންަބރ    )ރ(  

ަބޔާންކޮށްފައިވާ    10 ގައި  )ރ(  މާއްދާގެ  )ފަސް   5ވަނަ  ދ ވަހ ގެ 

 ދ ވަސް )ދެ ދ ވަސް(. 2ދ ވަހ ގެ( ަބދަލ ގައި ގިނަވެގެން 

)އިންތިޚާބ ތަކާެބހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( ގެ     11//2008ޤާނޫނ  ނަންަބރ    )ބ(   

)ފަނަރަ( ދ ވަހ ގެ   15ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ    10

 ދ ވަސް )ދެ ދ ވަސް(. 2ަބދަލ ގައި ގިނަވެގެން 

)އިންތިޚާބ ތަކާެބހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( ގެ     11//2008ޤާނޫނ  ނަންަބރ    )ޅ(  

ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ވަނަ    14 )ސާދަ( ދ ވަހ ގެ   14މާއްދާގެ )ހ( ގައި 

 ދ ވަސް )ހަތް ދ ވަސް(.  7ަބދަލ ގައި ގިނަވެގެން 

)އިންތިޚާބ ތަކާެބހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( ގެ     11//2008ޤާނޫނ  ނަންަބރ    )ކ(   
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ަބޔާންކޮށްފައިވާ    21 ގައި  )ޅ(  މާއްދާގެ  )ފަސް    5ވަނަ  ދ ވަހ ގެ 

 ދ ވަސް )ތިން ދ ވަސް(. 3ވެގެން ދ ވަހ ގެ( ަބދަލ ގައި ގިނަ

)އިންތިޚާބ ތަކާެބހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ( ގެ   11//2008ޤާނޫނ  ނަންަބރ    )އ(   

ަބޔާންކޮށްފައިވާ    21 ގައި  )ޅ(  މާއްދާގެ  )ހަތް    7ވަނަ  ދ ވަހ ގެ 

 ދ ވަސް )ދެ ދ ވަސް(. 2ދ ވަހ ގެ( ަބދަލ ގައި ގިނަވެގެން 

ޤާނޫނ ގެ   )ވ(    ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ވަނަ    5މި  ގައި  )ރ(   10މާއްދާގެ 

ގިނަވެގެން   ަބދަލ ގައި  ދ ވަހ ގެ(  )ދިހަ  )ފަސް   5ދ ވަހ ގެ  ދ ވަސް 

 ދ ވަސް(.

ޤާނޫނ ގެ   )މ(    ަބޔާންކޮށްފައިވާ    6މި  މާއްދާގައި  )ތިރީސް(   30ވަނަ 

 ދ ވަސް )ދިހަ ދ ވަސް(. 10ދ ވަހ ގެ ަބދަލ ގައި ގިނަވެގެން 

ަބޔާންކޮށްފައިވާ    10ޤާނޫނ ގެ  މި   )ފ(    މާއްދާގައި  )ސާދަ(   14ވަނަ 

 ދ ވަސް )ހަތް ދ ވަސް(. 7ދ ވަހ ގެ ަބދަލ ގައި ގިނަވެގެން 

ދ ވަހ ގެ )ހަތް    7ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ    15މި ޤާނޫނ ގެ   )ދ(   

 ދ ވަސް )ފަސް ދ ވަސް(.  5ދ ވަހ ގެ( ަބދަލ ގައި ގިނަވެގެން 

ަބޔާންކޮށްފައިވާ    19ޤާނޫނ ގެ  މި   )ތ(    ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ   21ވަނަ 

ގިނަވެގެން   ަބދަލ ގައި  ދ ވަހ ގެ  )ދިހަ   10)އެކާވީސް(  ދ ވަސް 

 ދ ވަސް(.

ަގާވއިދ  ހަދައި 
 ހިންގ ން 

ހިންގާނީ  )ހ(  .23 ހަދައި  ގަވާއިދ ތައް  ހަދަންޖެހޭ  ހިންގ މަށްޓަކައި  މިޤާނޫނ  

އަދި   ކޮމިޝަނ ންނެވެ.  ފަށާ މިއިލެކްޝަންސް  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް 
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ދ ވަހ ގެ )ހަތް ދ ވަހ ގެ( ތެރޭގައި އެގަވާއިދ ތައް   7ތާރީޚ ން ފެށިގެން  

 ހަދައި، ޢާންމ ކޮށް އިޢ ލާންކ ރަންވާނެއެވެ.

އެންމެހައި  )ށ(    ހަދާ  ކޮމިޝަނ ން  އިލެކްޝަންސް  ެބހޭގޮތ ން  އިންތިޚާާބ 

ލިޭބނެ   ފަސޭހަކަމާއެކ   ކޮންމެފަރާތަކަށް  ޭބނ ންވެއްޖެ  ގަވައިދ ތައް 

 އިންތިޒާމ  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ ން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ. 

އިތ ރ   )ނ(     އ ނި  ގަވާއިދަކަށް  ހަދާފައިވާ  ދަށ ން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

ޤާނޫނ ގެ ގެ މި  ފަހ ން  މ އްދަތ ގެ  ބ ނާ  އެއަކ ރ ގައި  ނ ވަތަ  ނައ މަށް 

ކޮމިޝަނ ން  އިލެކްޝަންސް  ހަދަން  ގަވާއިދެއް  އިތ ރ   ދަށ ން 

)ހ(   މާއްދާގެ  މި  ހެދ މަކަށް  އެގަވާއިދެއް  ޙާލަތެއްގައި  ބޭނ ންވެއްޖެ 

 ހ ރަހެއް ނާޅައެވެ.

ޤާނޫނަށް  
 ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ ން 

ތަޞްދީޤ ކޮށް  މި   .24 ފާސްވެ،  މިޤާނޫނ   ޢަމަލ ކ ރަންފަށާނީ،  ޤާނޫނަށް 

 ދިވެހިސަރ ކާރ ގެ ގެޒެޓ ގައި ޝާއިޢ ކ ރާ ދ ވަހ ން ފެށިގެންނެވެ. 

ނަންަބރ    .25 އ ާވލެޭވ ޤާޫނނ   ޤާނޫނ   ފެށ މ ން،  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  )ރިޔާސީ    98/1މި 

 އިންތިޚާބ ގެ ޤާނޫނ ( އ ވ ނީއެވެ.

ލަފ ޒ ތަކާއި 
 ރާތްތަކ ެގ މާނަ ޢިބާ

ނ ވާހާ  )ހ(  .26 ަބޔާންކޮށްފައި  ގޮތަކަށް  އެހެން  ކަނޑައެޅިގެން  ޤާނޫނ ގައި  މި 

ބ ނެފައިއެވަނީ،  ؛ "ހިނދަކ  ކަމ ގައި  ކޮމިޝަން"  އިލެކްޝަންސް 

ޢައްޔަންކ ރާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ އަސާސީގެ  ޖ މްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށެވެ. 

ތަކެތި  )ށ(    ކ ރ މަށާއި  ކަންތައްތައް  އެކިއެކި  ބ ނެފައިވާ  މިޤާނޫނ ގައި 

ހ ށަހެޅ މަށް ދީފައިވާ މ އްދަތ  ގ ނ މ ގައި ސަރ ކާރ  ަބންދ  ދ ވަސްތައް 
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 ހިމެނޭނެއެވެ. 

ަބޔާންކޮށްފައިނ ވާހާ  )ނ(    ގޮތަކަށް  އެހެން  ކަނޑައެޅިގެން  ޤާނޫނ ގައި  މި 

ނ ވާހާ   ދޭހަ  ނ ވަތަ  ގެނެސްފައިވާ ހިނދަކ   މ ފްރަދ ކޮށް  ހިނދަކ  

ޢިާބރާތްތަކ ގެ  ލަފ ޒ ތަކ ގެ ނ ވަތަ  އެ  ޢިާބރާތްތައް  ލަފ ޒ ތައް ނ ވަތަ 

ނ ވަތަ  ލަފ ޒ ތައް  ގެނެސްފައިވާ  ޖަމްޢ ކޮށް  އަދި  މާނައިގައި  ޖަމްޢ  

ޢިާބރާތްތައް އެ ލަފ ޒ ތަކ ގެ ނ ވަތަ ޢިާބރާތްތަކ ގެ މ ފްރަދ  މާނައިގައި 

 . ބޭނ ންކ ރެވޭނެއެވެ

___________________ 


