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 ކޮމިޓީ  މިނިަވން މުައްއސަސާތަުކެގ

 ކޮމިޓީ   މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ 

 
 6ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  19ގައި ޭބއްވި،  2019ޖޫން  11އުފައްދާފައިވަނީ  މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ

ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މިނިަވްނ  މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ. މި ކޮމިޓީގެ

މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންކަން ދިރާސާކުރުމާއި، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ަބަދލެއް އޮތްނަމަ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކުރާ   117އެކަމެއް ފާހަގަކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމާއި، މަޖިލީުހގެ ގަވާއިދުގެ 

އަދާކުރަމުންދާ މިންވަރު ަބލައި ދިރާސާކޮށް، އަޅަންޖެހޭ  ތައް އެ މުއައްސަސާތަކުން  މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

 އެޅުމެވެ.  ތައްފިޔަވަޅު

  

ކާއި މުސްތަޤިއްލު މަޤާމުތަކުގެ ތެރެއިްނ ން އުފައްާދފައިވާ މިނިވަްނ މުއައްސަސާތަނުމީގެއިތުރުން ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫ

އެހެން ކޮމިޓީއެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދާއިރާގައި ނުހިމެނޭ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގައި ތިޭބ މެންަބރުންނާއި މުސްތަޤިއްލު 

މާއި، އެ މުއައްސަސާތަކާ  މަޤާމުތަކުގައި ތިޭބ ފަރާތްތައް ޖަވާުބދާރީ ކުރުވުމާއި، އެ މުއައްސަސާތަކުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ދިރާސާކުރު

ނާއި އެހެނިެހން ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ދިރާސާކޮށް، އެ ކަންކަމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކާ  ންގުޅޭގޮތުން ޢާންމު

އި، ށް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމާގުޅޭގޮތުން ލަފާދިނުމާއި، އެ މުއައްސަސާތަކުގެ ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބިލުތައް ދިރާސާކޮ

ކުރާ ފަރާތްތަކުެގ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ މެންަބރުކަމަށާއި މުސްތަޤިއްލު މަޤާުމތަކަށް ޢައްޔަން

މަޖިލީހުން ރުހުން ހޯދަންެޖހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާުތ ހޯދައި ދިރާސާކޮށް އިންޓަރވިއު ކުރުމާއި، މިނިވަްނ 

ކޮށް އެަތންތަން ިހންގުމާ ގުޅޭގޮތުްނ މަޢުޫލމާތު ހޯދައި ސުވާލުކޮްށ، އެަތންަތނުން ކުރަންޖެޭހ ކަންކަްނ  ަބއްދަލުމުއައްސަސާތަކާ

ަބލައި، އިޞްލާހުކޮށްޭދންޖެހޭ ކަންކަން ަބޔާންކޮށްދިނުމާއި، މިިނވަން މުއައްސަސާތަކާއި މުސްތަޤިއްލު މަޤާމުތަކުގެ ތިޭބ 

 އެރުވުމެވެ.ހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުްނ މަޖިލީހަށް ލަފާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަޤާމުން ަވކިކުރަންޖެ
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 ކޮމިޓީ  މިނިަވން މުައްއސަސާތަުކެގ

 :މެންބަރުން   ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ   މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ 
 

 ގެ ނައިބު މިޓީގެ މުޤައްރިރު ކޮ  ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު 
 

 ރޮޒައިނާ އާދަމް 
 ދާއިރާ  އައްޑޫ މީދޫ

 
 މީކާއީލް އަޙްމަދު ނަސީމް  

 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ 

 
 ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން 
 

 އަޙްމަދު އުޝާމް 
 ދާއިރާ ވިލިމާލެ

 
 هللاއަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ދާއިރާ ާބރަށު

 

 ޝަފީޤު  هللا މުޙައްމަދު ޢަބްދު 
 ވެލިދޫ ދާއިރާ 

 
 ޙަސަން އަޙްމަދު  

 ދާއިރާ  އިގުރައިދޫ

 

 އިބްރާހީމް ރިޟާ 
 ދާއިރާ  ގުރައިދޫ

 

 

 ޙުސައިން ޤާސިމް 
 ދާއިރާ ކެޔޮދޫ 

 

 އަޙްމަދު ޙަލީމް 
 ދާއިރާ ިބލެއްދޫ

 
 މުހައްމަދު ވިސާމް  

 ދާއިރާ ގަމު

 

 ޙަމީދު   ޢަލީ 
 ދާއިރާ  އިސްދޫ

 
 ސަނީފު  هللاޢަބްދު 

 ދާއިރާ  ތިނަދޫ ދެކުނު
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 ކޮމިޓީ  މިނިަވން މުައްއސަސާތަުކެގ

 :ފިހުރިސްތު
 ޞަފްޙާ 

 5 .................................................................................................................................... ބަސް  މުޤައްރިރުގެ 1.0

 6 ............................................................................................................................................... : ފް ތަޢާރު 2.0

 6 ..................................................................................................................... : ގޮތް ރާސާކުރި ދި  ބިލު  ކޮމިޓީން 3.0
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ރިޕޯޓް   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން   މުއައްސަސާތަކުގެ   މިނިވަން   " 2020ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޚާއްޞަ ބިލު  "   

 5 
 ކޮމިޓީ  މިނިަވން މުައްއސަސާތަުކެގ

 މުޤައްރިުރެގ ބަސް 1.0
 

ލޯކަލް ކައުންސިލްަތކުގެ އިންތިޚާުބގެ ޚާއްޞަ ތުޅާދޫ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރު ހުށަަހޅުއްވާފައިވާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން 

އަކީ މިވަގުތު ކޮންމެހެންވެސް ފާސްކުރަންޖެހޭ ިބލެއް ކަމަށްވެފައި، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީގެ   2020ިބލް 

ފޮނުވުމަްށ ވީހާ އަވަހަކަށް ިބލުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި، މި ިބލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް    ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރުންވެސް

ށް ޮބޑަށް  ނިންމުމަށް ކަނޑައަޅައި، ވަރައެއް ދުވަސްތެރޭގައި  ވަނީ މިިބލުގެ މަސައްކަތް  ޭބނުންވާީތ، ކޮމިޓީގެ މެންަބރުން 

ކޮމިޓީގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގެން ހަރުދަނާ މަސައްކަތްތަކެއް ވަރަށް އަވަސް ފުރުސަތެއްގެ   ގެ މަސައްކަތަށް ތައްޔާރުވެިބލު

 ކޮށްދެއްވާފައެވެ. ތެރޭގައި 

 ޖަްލސާ އަށް އެޖެންޑާ ކުރެވި، އެންމެ އަވަހަކަށް މަޖިލީހުގެ  ވީކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެންަބުރންގެވެސް އެދިވަޑައިގަތުމަކީ، މި ރިޕޯޓު

، އެހެނީ މި ިބލު ފާސްވެގެން ދިޔުމުން، މުއްދަތެއް ސާފުނުވާ ޮގތަށް ސަސްޕެންޑްވެފައިވާ ދިއުމެވެ.މިިބލު ފާސްވެގެން 

މުގެ ތަކަށް އަނުބރާ ރުޖޫޢަވުއެފަރާތްތަކުގެ ވަޒީފާއް ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް އެ  ކަންޮބޑުވުމެއްގެ ތެރޭގައި ތިިބ އެތަ

ގެ ސަަބުބން ފައިާވ ާޢންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރަްއކަލުގެ ޙާލަތުޤައުމަށް ދިމާވެފުރުޞަތު ލިިބެގން ދާެނތީއެވެ. އަދި 

ގައި ދެން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ޤާނޫނަކުްނ  2020މުއްދަތެއްނެތި ފަސްކުރެވިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާުބ 

ޤާޫނީނ ތާރީޚުގައި ޭބއްވޭގޮތް ނުވުުމން ކުރިމަތިވެފައިވާ  ދިއުމުން، މިހާރު ޤާނޫނުގައި ާބއްަވން ކަނޑައަޅާފައިވާ  ކަނޑައެޅިގެން  

 ލިޭބނެއެވެ. ށް ޙައްލެއް ހުސްކަމަ

ން މި މަސަްއކަތް އަވަސްކުރުމަށްޓަކައި މި ފުރުޞަތުގައި، ކޮިމޓީގެ ުހރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނަބރުންނާިއ، ސެކްރެޓޭރިއެޓު

 ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. ުބރަ މަސައްކަތަށް ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ކޮށްދެއްވި 

 

 ރޮޒައިނާ އާދަމް 
 ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު 

 

 

 

 



ރިޕޯޓް   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން   މުއައްސަސާތަކުގެ   މިނިވަން   " 2020ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޚާއްޞަ ބިލު  "   

 6 
 ކޮމިޓީ  މިނިަވން މުައްއސަސާތަުކެގ

 :ފްތަޢާރު 2.0
 

  އްޔިތުންގެ ރަ  ޭބއްވެވި  ގައި  2020  ޕްރީލް އެ  26"،  2020ކީ، "ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުގެ އިންތިޚާުބގެ ޚާއްޞަ ިބލު  ރިޕޯޓަ މި

 މުއައްސަސާތަކުގެ މިނިވަން ޓަކައިމަށްދިރާސާކުރު ިބލު މި، ޖަލްސާގައި ވަނަ 30 ދައުރުގެ ފުރަތަމަ އަހަރުގެ މި މަޖިލީހުގެ

 މަޖިލީހަށް   ރައްޔިތުންގެ  ިބލު  މި  .ރިޕޯޓެވެ ގޮތުގެ ނިންމި ދިރާސާކޮށް މައްސަލަ އެ ކޮމިޓީން އެ  ގުޅިގެން، ފޮނުއްވުމާ  ކޮމިޓީއަށް

 .  ޙުސައިންއެވެ ޙިސާން މެންަބރު ދާއިރާގެ ތުޅާދޫ ،ހުށަހެޅުއްވީ

  އަށެވެ. "2020 ިބލުލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުގެ އިންތިޚާުބގެ ޚާއްޞަ " އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް" ިބލު" ރިޕޯޓުގައި މި

 

  ޮގތް:ރިިދާރސާކު ބިލު ންކޮމިޓީ 3.0
 

. ފެށުނެވެ  މަސައްކަތް މުގެދިރާސާކުރު ިބލު ،ލިުބމާއެކު ކޮމިީޓއަށް 2020ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުގެ އިްނތިޚާުބގެ ޚާއްޞަ ިބުލ 

 ކަނޑައެޅުމަށް  ސުންގަނޑި ިބލުގެ ކަމަކަށް ފުރަތަމަ ެއންމެ ،ގޮތުގެމަތިން ގަވާއިދުގައިވާ މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ އެގޮތުން

 ނިޔަލަށް  ގެ 2020 ްޕރީލްއެ 28 މަށްފަހުމަޝްވަރާކުރު މެދުގައި  މެންަބުރންގެ ފުުރޞަތުގައި މި .ހުޅުވާލިއެވެ ފުރުޞަތު

 . އެވެފާސްކުރި ޮކމިޓީން މަށްނިންމު މަސައްކަތް ިބލުގެ

 މަށްރުސާފުކު ދެކޭގޮތް މެްނަބރުން ކޮމިޓީގެ ގުޅޭގޮތުން ިބލާ، ކަނޑައެޅުމަށްފަހުގައި ސުންގަޑި މުމުގެންނި މަސައްކަތް ިބލުގެ

. ފައިއެވެހުަށހަޅާ  އިްޞލާހުތައް  ނަފެން   ގެންަނން  ިބަލށް،  މެްނަބރުންވަނީ   ކޮމިޓީގެ  ފުުރޞަތުގައި  މި .  ހުޅުވާލެވުނެވެ  ފުރުޞަތު

 އިޞްލާޙު ިބަލށް ގޮތުެގމަތިން ތިރީގައިވާ، ފަހުމަށްަބުހޘްކުރު ކޮމިޓީގައި ންތަކަށްހުށަހެޅު މެންަބރުންގެ އެކިއެކި ކޮމިޓީގެ

ކޮމިޝަނުގެ ކަންޮބޑުވުްނ  ސްމީގެ އިތުރުން ކޮމިޓީން ވަނީ ިބލާ ގުޅޭގޮތުން، އިލެކްަޝން ރިއެވެ.ސްކުފާ ކޮމިޓީން ގެނައުމަށް

 އެ ކަންޮބޑުވުންތަކަށް ކޮމިީޓން ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާނެއެވެ. ިބަލށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގައި، ކޮމިޓީއާ ޙިއްސާކޮށްފައިވާތީ، 
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 ކޮމިޓީ  މިނިަވން މުައްއސަސާތަުކެގ

  ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙުތައް: 4.0
 

ތައް އިޞްލާޙު ތިރީގައިވާ ކުރުމަށްފަހުމަޝްވަރާ ާދއިރާއެއްގައި ފުޅާ ވަރަށް މެދުގައި މެްނަބރުންގެ ކޮިމޓީގެ ގުޅޭގޮތުން ިބލާ

  ނިްނމިއެވެ. ކޮމިީޓން ގެނައުމަށް ށްިބލަ

 (: ހ )  މާއްދާގެ   ވަނަ   2  ބިލުގެ 

އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެެހން ގޮތަަކށް ަބޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މި ޤާނޫނަށް ޢަަމލުކުރަން ފެށުމުެގ  އޮތްގޮތް  ިބލުގައި

ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާުބ ކުރިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ލޯކަްލ 

 .މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުަރން ފެށުމާއެކު ފަސްކުރެވުނީއެވެ، 2020

އިޞްލާޙުކުރުމަށް 

 ގޮތް  ހުށަހަޅާ ކޮމިޓީން

އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެެހން ގޮތަަކށް ަބޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މި ޤާނޫނަށް ޢަަމލުކުރަން ފެށުމުެގ 

ކޮމިޝަނުން އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ލޯކަްލ ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާުބ ކުރިން އިލެކްޝަންސް 

މި ޤާނޫަނށް ، ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާުބ މަސައްކަތްކުރާތަަރއްޤީއަށް  ގެއާއި އަންހެނުން 2020

 .ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު ފަސްކުރެވުނީއެވެ

އެކު  އާ 2020 ަތކުގެ އިންތިޚާުބމި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅި މައިގަނޑު ސަަބަބކީ، ލޯކަލް ކައުންސިލް ސަަބބު 

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަުންނ   ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާުބ ޭބއްވުމަށް  މަސައްކަތްކުރާއަންހެނުންގެ ތަރައްޤީައށް  

 2020މި ިބލުގަިއވާ ގޮތުގެ މަިތން ލޯކަލް ކަުއްނސިލްތަކުގެ އިންތިޚާުބ އިޢުލާނުކޮށްފައިވާީތ، 

ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާުބވެސް ފަސްވާނެކަން   މަސައްކަތްކުރާއަންހެނުންގެ ތަަރއްޤީއަށް  ފަސްކުރުމާއެކު  

 ސާފުކޮށް ަބޔާންކޮށްފައި އޮންނަްނޖެހޭނެ ކަމަށް ކޮމިޓީގެ މެންަބރުްނނަށް ޤަޫބކުރެވުނެވެ. 

 (: ށ )  މާއްދާގެ   ވަނަ   2  ބިލުގެ 

 ، ލަސްވެގެން  2020  އިންތިޚާުބ  ކައުންސިލުތަކުގެ  ލޯކަލް  ފަސްކުރެވޭ  ދަށުން  ގެ(  ހ)  މާއްދާގެ  މި އޮތްގޮތް  ިބލުގައި

 .ނިންމަންވާނެއެވެ ާބއްވައި ނިޔަލަށް ގެ 2021 ޖަނަވަރީ 6

އިޞްލާޙުކުރުމަށް 

 ގޮތް  ހުށަހަޅާ ކޮމިޓީން

އާއި   2020 އިންތިޚާުބ ކައުންސިލުތަކުގެ ލޯކަލް ފަސްކުރެވޭ ދަށުން ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި

 ފަށާ  ޢަމަލުކުަރން ޤާނޫނަށް މި  ،ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާުބ މަސައްކަތްތަރައްޤީައށް  ގެއަންހެނުން

 . ނިންމަންވާނެއެވެ ާބއްވައި ތެރޭގައި ދުވަހުގެ އަހަރު( އެކެއް) 1 ގެންފެށި ތާރީޚުން
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، ަބޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން މާއްދާގައި ވަނަ 7 ިބލުގެ، ސަަބަބކީ މައިގަނޑު  ހަޅާހުށަ އިޞްލާޙު މި ސަަބބު 

 ކުރަންޖެހޭ ންކޮމިޝަނު ސްއިލެކްަޝން  ޭބއްވުމަށްޓަކައި ުބޚާއިންތި ކައުންސިލުތަކުގެ ލޯކަލް

  ޙާލަތު  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި ޞިއްޙަތުގެ ޢާންމު އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ މިހާރު، ފަށާނީ މަސައްކަތް

 އްޙާލަތެ ނުރައްލަކަލުގެ ކުއްލި އެނޫންވެސް އިޢުލާނުކުރާ ގުޅޭގޮތުން އ19ާ-ކޮވިޑު ނުވަތަ

 ޢާންމު  ސަަބުބން އޭގެ ކުރިއަށްގެންިދޔުމަކީ ކަންކަން އިންިތޚާާބގުޅޭ، ގެނައުމަށްަފހު ނިމުމަކަށް

 ފަރާތުން ކަމާެބހޭ ދައުލަތުގެ ނޫންކަމުގައި ކަމެއް ކުރިމަތިވާނެ ނުރައްކަލެއް ޞިއްޙަތަށް

  މިހާރު  ޙާލަތު ގ19ެ-ކޮވިޑް ދިވެހިރާއްޖޭގައި، ަބޔާންކޮށްފައިވުމާއި އިކަމަށްކަނޑައެޅުމަށްފަހުގަ

، ނެތުުމން އެނގެން މިވަގުތު އިރެއް ޤާއިމްވާނެ އުލެއްޙަމާ ޭބއްވިދާނެ  އިންތިޚާުބ ،އޮތްގޮތުން

 މެްނަބރުންނަށް  ގެކޮމިޓީ ކަމެއްކަމަށް މުހިންމު އިތުރުކުރުމަކީ މުއްަދތު ހުށަހަޅާފައިވާ ިބލުގައި

 . ޤަޫބލުކުރެވުނެވެ

ހިމަނައި، )ށ( ގެ ގޮތުގައި އަކުރެއް ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  ވަނަ މާއްދާ އެއީ އެ މާއްދާގެ )ހ( ގޮތުގައި  5 ބިލުގެ 

 އިތުރުކުރުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  5

ގޮތުގައި ގެ 

އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ 

 ގޮތް

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ލޯަކލް  2ޭބނުަމށްަޓކައި، މި ޤާނޫނުގެ  ގެ މި މާއްދާގެ )ހ(

 މީުހންގެ ލިިބގެންވާ ޙައްޤު ުމގެޓުލުވޯފަސްކުރުމާ ގުޅިގެން،  2020ކައުންސިލުގެ އިންތިޚާުބ 

މުގެ ޙައްޤު ލިިބގެންވާ މީހުން، ެއ މީހުންގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް  ޓުލުވޯރަޖިސްޓަރީ އާއި، 

ވޯޓު ފޮށީގެ ޢަދަދާއި ކުރުމާއި،   ނޫން އެހެްނ ރަށަކަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީރަށްަބޔާންކޮށްފައިވާ  

މާއްދާ އެ  ކުރުމަށް،ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ަކންކަން  ަޓށް ވޯޓުލާ މީުހންގެ ޢަދަދާށްވޯޓު ފޮ

  ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. 

 

މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ަބޔާންކުރަނީ، ލޯކަލް ވަނަ މާއްދާގައި  5ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާފައިވާ ިބލުގެ  ސަަބބު 

ކެޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިލެ ޭބއްވުމަށްޓަކައި 2020 ތަކުގެ އިންތިޚާުބކައުންސިލް

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން   2ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވާ އެންމެހަިއ އިޖުރާއަތުތައް އެއީ، ިބލުގެ  

ތާރީޚުގައި ާބއްވާ އިންތިޚާުބގެ ޭބނުމަށްޓަކައި ޞައްޙަ އިޖުރާއަތުތަކެއް ކަމުގައި  ޅާކަނޑައަ
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ެބލޭނެކަމާއި އެއިން އެއްވެސް އިޖުރާއަތަކީ، އެ އިންތިޚާުބ ފަސްކުރެވުމުގެ ސަަބުބން އަލުން 

ވަަނ  5މުން، ިބލުެގ ކޮށްފަިއ އޮތުފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނެ އިޖުރާއަތުަތކެއް ނޫންކަމަށް ަބޔާން

 ގުޅޭ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ގޮތުގައި ކޮިމޓީން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ

އިޖުރާޢާތުތައް އަލުން ހިންގުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިވެފައިވާ ކަން ާސފުކޮށް ަބޔާންކޮށްފައި އޮތުމަީކ 

  ޤަޫބލުކުރެވުނެވެ. މެންަބރުންަނށް މިޓީގެކޮ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް

 (: ހ )  މާއްދާގެ   ވަނަ   6  ބިލުގެ 

ގައި ވާދަކުރާނެ   2020މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ެފށުމާެއކު، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިްނތިޚާުބ   އޮތްގޮތް  ިބލުގައި

ގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާނުކޮްށފައިވާ  2020މާރިޗު  6ކެންޑިޑޭޓުން ކަމުގައި 

 2010/10ޤާނޫނު ނަންަބރު   ،ހިމެނޭ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރޭގައި  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެ   13)ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާުބގެ ޤާނޫނު( ގެ ޤާނޫނުގެ 

 ތާރީޚުން ފެށިގެން ސިވިލް ސަރިވސްގެ ވަޒީފާއިން ސަސްޕެންޑްކޮށްފައި އޮތް އޮތުން ބާޠިލުވީއެވެ.

އިޞްލާޙުކުރުމަށް 

 ގޮތް  ހުށަހަޅާ ކޮމިޓީން

  ވާދަކުރާނެ   ގައި  2020  އިންތިޚާުބ  ކައުންސިލްތަކުގެ  ލޯކަލް،  ފެށުމާެއކު  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި

 އިޢުލާނުކޮްށފައިވާ ކޮމިޝަނުން އިލެކްޝަންސް ގައި 2020 މާރިޗު  6 ކަމުގައި ކެންޑިޑޭޓުން

 2010/10  ނަންަބރު  ޤާނޫނު ،މުވައްޒަފުން   ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ކެންޑިޑޭޓުންގެ

 ސިވިލް  ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ 13 ާޤނޫނުގެ ގެ( ޤާނޫނު އިންތިާޚުބގެ ކައުންސިލްތަކުގެ ލޯކަލް)

 ދުވަހުން ވަނަ 2020 އޭޕްރީލް 4 އޮތުން އޮތް ސަސްޕެންޑްކޮށްފައި ވަޒީފާއިން ސަރވިސްގެ

 .ާބިޠލުވީއެވެ ގެންފެށި

 ާބއްވާނެ  އިންތިޚާުބ ކައުންސިލަތްކުގެ ލޯކަލް، ސަަބަބކީ މައިގަނޑު ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު މި ސަަބބު 

  ގައި  2020 އޭޕްރީލް 4 ށްފަިއވަނީއިޢުލާނުކޮ ކޮމިޝަނުން ސްއިލެކްޝަން ގޮތުގައި ތާރީޚެއްގެ

 އިންތިޚާަބށް މުވައްޒަފުން ސަރވިސްގެ ސިވިލް ކުރިމަތިލި އިންތިޚާަބށް ، ކަމަށްވެފައި

  ގައި އިންތިޚާުބ، ތާރީޚުގައި އިޢުލާނުކުރި ފުރަތަމަ ޭބއްވުމަށް ންތިޚާުބއި، ކުރިމަތިލާފައިވަނީ

 އިޢާދަާވނެކަމަށް އަނުބރާ ވަޒީފާ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ުނހޮވިއްެޖނަމަ ގޮނޑިއަށް ކުރިމަތިލީ

 ވަނަ 13 ގެ( ޤާނޫނު  އިންތިާޚުބގެ ކައުންސިލްތަކުގެ ލޯކަލް) 2010/10 ނަްނަބރު ޤާނޫނު
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 ކޮމިޓީ  މިނިަވން މުައްއސަސާތަުކެގ

  2020  އެޕްރީލް  4،  ސަަބުބްނނާއި  އޮތުމުގެ  އުންމީދު  އެ،  ަބޔާންކޮށްފަިއވުމުން  ގައި(  ށ)  މާއްދާގެ

  އެންމެ މިވަގުތު  ބާޠިލުކުރުމަކީ ސަސްޕެންޝަން ގެމުވައްޒަފުން އެ ފެށިގެން ދުވަހުން ވަނަ

  ޤަޫބލުކުރެވުނެވެ. ެމންަބރުންަނށް ކޮމިޓީގެ ގޮތްކަމަށް ޢަދުލުވެރި

 

 ކޮމިޓީގެ ނިންމުން:   5.0
 

 މެދުގައި  މެންަބރުންގެ ކޮމިޓީގެ ގުޅޭގޮތުންއާ  2020ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުގެ އިންތިޚާުބގެ ޚާއްޞަ ިބލު 

 ިބލު  ަބއްދަލުވުމުގައި ވަނަ 35 އަހަރުގެ މި ކޮމިޓީގެ މި  ޭބއްވި ގައި 2020 ޕްރީލްއެ 28، މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު

 . އެވެފާސްކުރި އްިތފާޤުންއި މެންަބރުންގެ ހާޒިރުވި ކޮމިޓީއަށް އިޞްލާޙުތަކާއެކު އިގެނަ ބިލަށް ކޮމިޓީން، ދިރާސާކުރައްވައި

ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުގެ   ށްފަިއވާފާސްކޮ  ކޮމިީޓން  ގެ ދަށުން،  (ބ)ވަނަ މާއްދާގެ    117ގަވާއިދުގެ   މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ،  ވީމާ

 މި  އެދި ނިންމަވައިދެއްވުން، މަތިން ގޮތެއްގެ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ 2020އިންތިޚާުބގެ ޚާއްޞަ ިބލު 

 . ހުށަހަޅަމެވެ ރިޕޯޓް

-ޖަދުވަލު" ގެރިޕޯޓު މި 2020ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުގެ އިންތިޚާުބގެ ޚާއްޞަ ިބލު  ފައިވާކޮށް، އިސްލާޙުށްދިރާސާކޮ ކޮމިޓީން

 .ގެ ގޮތުގައި އެވަނީއެވެ" 2

 މުއައްސަސާތަކުގެ   މިނިވަން  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  މަށްކުރުސާދިރާ  2020ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުގެ އިންތިޚާުބގެ ޚާއްޞަ ިބލު  

 .ގެ ގޮތުގައި އެވަނީއެވެ" 1-ޖަދުވަލު" ގެރިޕޯޓު މި ތަފްޞީލު ގޮތުގެ ކޮމިޓީގެ މެންަބރުން ހާޒިރުވި

 
 

 2020 ޕްރީލްއެ 28
 

 
 
 

 އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް 
 ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު 
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 ކޮމިޓީ  މިނިަވން މުައްއސަސާތަުކެގ

 

 2ޖަދުވަލު  

" މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން  2020"ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޚާއްޞަ ބިލު  

 މެންބަރުން ވަޑައިގެންނެވި ގޮތުގެ ހާޒިރީ  ދިރާސާކުރެއްވި ބައްދަލުވުންތަކަށް،  

 

 

 

- ާވަޑައިނުގަންނަވ  ްވަޑައިގެންނެވި ބައްދަލުވުނ 

28.04.2020 35 1:00            

27.04.2020 34 0:25        -  -  

27.04.2020 33 1:05        -  -  
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 2020  ބިލު   ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޚާއްޞަ 
 

 
 ނަން   ތަޢާރުފާއި

 
 ތުރެމުންދާ ބައްެޔއް ަކމުަގިއާވދުނިޭޔަގިއ ހަލުިވކަާމެއކު ފެމިއީ،  )ހ(  .1

އަަޅންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމުެގ ފިަޔަވޅުތަްއ އާ ުގިޅެގން  19-ކޮިވޑް 
)ޢާންމު ޞިއްޙަތު  2012/7ނަންބަރު އެޅުމަށްޓަަކއި، ޤާނޫނު 

ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން   33ރައްކާތެރިކުރުުމެގ ޤާނޫނު( ެގ 
ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ޢާންމު ޞިްއޙަތުެގ ުކއްލި ނުރަްއކަލުެގ ޙާލަތެއް 

ންދާ ފިަޔަވޅުތަުކެގ ެތރޭަގިއ، ީތާއއި، ެއޮގތުން އަޅަމުއިޢުލާނުކޮށްފައިާވ
ނުދިނުމަށް އަޅަންޖެހޭ ިގނަ މުޖުތަމަޢުެގ ތެރޭގައި ފެތުރުނަ އެ ބަލި

އިޢުލާނުޮކށްފައިާވ ިދެވިހރާއްޖޭަގއި ބޭްއުވމަށް  ފިޔަަވޅުތަެކއް ހިމެނޭތީ،  
ބޭއްުވމަްށ އެ އިންތިޚާބު ، 2020ތަުކެގ އިންިތޚާބު ލޯކަލް ކައުންސިލް
ެއ  ،ފަސްކުރުމަށާއި ލެއް ޤާިއމުކުރެެވންދެންރައްކާތެރި މާޢަހު

އިންތިޚާބާުގޭޅ އެނޫންެވސް ޚާއްޞަ އުސޫލުތަެކއް އެކަަށއެޅުމުެގ 
 ެވ.ޤާނޫނެ

 
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަުކެގ އިންތިޚާބުެގ ޚާއްޞަ "މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ،   )ށ(  

 " ެއެވ.2020 ޤާނޫނު

 
ތަކުގެ  ލޯކަލް ކައުންސިލް

 ފަސްކުރުން   2020އިންތިޚާބު 
އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ަބޔާންކޮށްފަިއީވނަމަެވސް، މި  )ހ(  .2

ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުެގ ކުރިން އިލެކްޝަންސް ކޮިމޝަނުން 
އާއި  2020 ންސިލްތަކުެގ އިންތިޚާބުަކއު އިޢުލާނުކޮށްފައިާވ ލޯކަލް 
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މި ، ކޮމިޓީެގ އިންިތޚާބު ކުރާމަސައްކަތްތަރައްޤީއަށް  ެގއަންހެނުން
 ފަސްކުރެުވީނއެެވ.ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު 

 
މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުްނ ފަސްކުރެޭވ ލޯކަލް ކައުންިސލުތަކުެގ  )ށ(  

 ކުރާ މަސަްއކަތްތަރައްޤީއަށް  ެގާއއި އަްނހެނުން 2020އިންތިޚާބު 

ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިެގން މި ޤާނޫނަށް  ،  ކޮމިޓީެގ އިންތިޚާބު

 ާބއްަވއި ނިންމަންާވނެެއެވ.ރޭގައި )އެެކއް( އަހަރު ދުަވުހެގ ތެ  1

 
 2020ލޯކަލް ކައުންސިލްތަުކެގ އިންތިޚާބު މާއްދާެގ ދަށުން މި  )ނ(  

ެގ ބޭނުމަށްޓަކަިއ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ފަސްކުރެުވމާެއކު، އެ އިންތިާޚބު
 އުސޫލުްނ )ިދެވހިރާއްޭޖެގ ިއދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުަކޒީ 2010/7

)ލޯކަލް  2010/10އާިއ، ާޤނޫނު ނަންބަރު ހިންުގމުެގ ޤާނޫނު( 
އާިއ، ޤާނޫނު ނަންބަރު   ކައުންސިލްތަުކެގ އިންތިޚާބުެގ ޤާނޫނު(

ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގައި  )އިންތިޚާބުތަކާބެޭހ ޢާންމު ޤާނޫނު(    2008/11
މި މާއްދާެގ ބޭްއުވމަށް،   ބަލާީނ، އެ އިންތިޚާބުއި  މުއްދަތުތައް ުގނުުމަގ

 ތާރީޚަށެެވ. އަޅާ)ށ( ެގ ދަށުން އަލުން ކަނޑަ 

 
ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓަށް  

 ބަދަލުނައުން 
ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުެގ އިންތިޚާުބ  2މި ޤާނޫނުެގ   .3

އިންތިޚާބުަގއި ާވދަކުރާނީ، ެއ ފަސްކުެރުވނު ނަމަެވސް، އެ  2020
ަގިއ  2020މާރިޗު  6އިންތިޚާބުަގއި ާވަދކުރާނެ ެކންޑިޑޭޓުން ކަމަށް، 

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ަކނޑައަަޅއި، ޢާންމުކޮށްފަިއާވ ެކންޑިޑޭޓުންނެެވ.

 
އިންތިޚާބުވެފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުން  
އެއީ އިންތިޚާބުވެފައިވާ ބައެއް 

 ކަމުގައި ބެލުން 

ތަކުެގ ދަށުން، ލޯކަލް ކައުންިސލްަވނަ މާއްދާެގ  2ިި ޤާނޫނުެގ  )ހ(  .4
ފަސްކުެރުވނު ނަމަެވސް، އެ އިްނތިޚާބަށް  2020އިންތިޚާބު 

ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުެގ ތެރެއިން، ަވކި ދާއިރާއަަކްށ 
އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ ޢަދަދަށްުވރެ ިގނަ މެންބަރުން އެ ދާއިރާއަްށ 

)ލޯކަލް  2010/10ކުރިމަތިލާފައިނުާވތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން    24ުބެގ ޤާނޫނު( ެގ  އިންތިޚާ  ކައުންސިލްތަުކެގ

Deleted : ޭއެޅ
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ގައި އިލެްކޝަންސް  2020މާރިޗު  4އިންތިޚާބުެވފަިއާވ ކަމަށް 
ކޮމިޝަނުން އިޢުލާނުކޮށްފަިއާވ ފަރާތްތައް ެއއީ އިންތިޚާުބެވފަިއާވ 

 ފަރާތްތަކެއް ކަމުަގއި ބަލަންާވނެއެެވ.

 
ބަާޔންކުރާ  މާއްާދަގއި މި މާއްދާެގ )ހ( އެހެން އޮްތނަމަެވސް، އެ  (ށ)  

)ށ( ެގ ަވނަ މާއްދާ 2މެންބަރުން މަޤާމާ ޙަާވލުާވނީ، މި ޤާނޫނުެގ 
ތަކުެގ ުޚގައި ާބްއާވ ލޯކަލް ކައުންިސލްތާރީ ޅާދަށުން ކަނަޑއަެގ 

މެންބަރުންެގ އިންތިޚާބު ބޭއްުވމަށްފަހު، އިްނތިޚާބުާވ މެންބަރުން، އެ 
 މަޤާމާ ޙަާވލުާވ ތާރީޚުަގއެެވ.

 
ޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ އިޖުރާއަތު  

 ފުރިހަމަވެފައި ކަމަށް ބެލުން 
މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުެގ ކުރިން ޯލކަލް ަކއުންިސލްތަކުެގ  )ހ(  .5

 2010/7އާ ުގޭޅޮގތުން ޤާނޫނު ނަންބަރު  2020އިންތިޚާބު 
)ދިެވހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިާރތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ިހންުގމުެގ 

)ޯލކަލް ަކއުންިސލްތަކުެގ   2010/10ޤާނޫނު( އާއި، ޤާނޫނު ނަންބަުރ  
 2008/11ާއިއ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ެގ ޤާނޫނު(އިންތިޚާބު

އިލްެކޝަންސް )އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( ެގ ދަށުން 
ކޮމިޝަނުން ކުރިއަްށެގންޮގްސފައިާވ އެންމެހައި އިޖުާރއަތުަތއް ެއއީ، 

ާތރީޚުަގިއ   ޅާަވނަ ާމއްދާެގ )ށ( ެގ ދަށުން ކަނަޑއަ 2މި ޤާނޫނުެގ  
ށްަޓކައި ަޞއްޙަ އިޖުރާއަތުަތކެއް ކަމުަގިއ ބާއްާވ އިންތިޚާބުެގ ބޭނުމަ

ބެލޭނެއެެވ. އަދި އެއިްނ ެއއްެވްސ އިޖުާރއަތަކީ، ެއ ިއންތިޚާބު 
ފަސްކުރެުވމުެގ ސަބަބުން އަުލން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނެ އިޖުރާއަތުތަކެްއ 

 ނޫނެެވ.
 )ށ(  

 

 

 

 

 

 

ަވނަ މާއްދާެގ  2ބޭނުމަށްޓަކައި، މި ޤާނޫނުެގ  ެގ މި މާއްދާެގ )ހ(
ފަސްކުރުމާ  2020 ންތިޚާބުކަލް ކައުންސިލުެގ އިލޯދަށުން ެގ )ހ( 

އާިއ، ޯވޓުލުމުެގ ަޙއްޤު ލިބިެގންާވ މީހުންެގ ރަޖިސްަޓރީ ުގިޅެގން،
މުެގ ަޙއްޤު ލިބިެގްނާވ މީހުން، އެ މީހުންެގ ދާއިމީ އެޑްރެްސ ޓުލުޯވ

ރަށް ޫނން އެހެން ރަށަކަށް ޯވޓުލުމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއާވ 
ޓަްށ ޯވޓުލާ ށްޯވޓު ފޮށީެގ ޢަދަދާއި ޯވޓު ފޮމާއި، ކުރުރަޖިސްޓަރީ

Deleted :ޭިެޅ

Deleted :ޭިެޅ
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 މާއްދާ   އެ  ،ކަށްކުަރންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަުގޅޭޮގތުން    މީހުންެގ ޢަދަދާ 
  ހުރަހެއް ނާޅައެެވ. 

 
ސިވިލް ސަރވިސްގެ  

 މުވައްޒަފުންގެ 
 ސަސްެޕންޝަން 

 ބާޠިލުވުން 

 ތަކުެގމި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، ލޯކަލް ަކއުންިސލް )ހ(  .6
މާރިޗު  6ގައި ާވަދުކރާނެ ކެންޑިޑޭޓުން ކަމުގައި  2020އިންތިޚާބު 

ަގއި އިލެކްޝަްނސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާނުކޮށްފައިާވ  2020
، ކެންޑިޑޭޓުްނެގ ތެޭރަގިއ ހިމެނޭ ސިިވްލ ސަރިވސްެގ މުަވްއޒަފުން

)ލޯކަލް ަކއުންސިލްތަުކެގ އިްނތިޚާބުެގ  2010/10ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ސިިވލް ސަރިވްސެގ    ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން  13ނުެގ  ޤާނޫނު( ެގ ޤާނޫ

ަވނަ   2020އޭޕްރީލް    4  ޑްކޮށްފައި އޮތް އޮތުންސަންޕެންަވޒީާފއިން  

  ބާޠިލުީވެއެވ.  ދުަވހުން ފެށިެގން

 
މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ަބޔާންކުރާ ސަސްޕެންޝަން ބާޠިުލުވމާއެކު،  )ށ(  

އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ިސިވލް ސަރިވސްެގ މުަވއްޒަފުން، އެމީހުން 

 މަޤާމަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަވީއެެވ.ކުރިން ތިބި 

 
މި މާއްދާެގ ދަށުން ސިިވލް ސަރިވްސެގ މުަވްއޒަފުންެގ  )ނ(  

ސަސްޕެންޝަން ބާޠިލުކޮށް، އެމީހުން ތިބި ަވޒީފާއަްށ އަލުން 
ރުޖޫޢަކުރެެވނީ، ޢާންމު ޞިްއޙަތުެގ ުކއްލި ނުރަްއކަލުެގ ާޙލަތުަގިއ 

ފަސްކުރުމާ ުގޅިެގން ކަމުަގިއާވތީ، މި އިންތިޚާބު ދިުގ މުއްދަތަކަށް 
ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު އެމީހުން ސިިވލް ސަރިވްސެގ 
ަވޒީާފއަށް ރުޖޫޢަާވ ހިސާބުން ފެށިެގން މި މާއްދާެގ )ރ( ެގ ދަށުން  
އެމީހުން އަލުން ސަސްޕެންްޑކުރެެވންދެން، އިންތިޚާބާ ުގޅޭޮގތުން 

އް އެމީހުން ކެމްޕޭންކުރުމުެގ ެއއްެވސް ޙަރަކާތެ

 ކުރިއަްށެގންޮގްސެގންނުާވެނއެެވ.

 
މި މާއްދާެގ ދަށުން ސަސްޕެްނޝަން ބާޠިލުކުރެޭވ ިސިވލް ަސރިވްސެގ  )ރ(  

)ޯލކަލް ކައުންިސލްތަކުެގ   2010/10ޒަފުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު  މުަވއް 

Deleted :ުި

Deleted : ްިެއ

Deleted : ތެޭރގައި ބަޔާންކުރާ ކަްނކަމުެގ ެގ
ނުހިމެނެއެެވ.

Deleted :¶
...

Deleted :  އެ ތާރީޚުން ފެށިެގން ސިިވްލ ސަރިވްސެގ
ަވޒީާފއިން ސަސްޕެންޑްކޮށްަފިއ އޮތް އޮތުން 

…ބާޠިލުީވެއެވ.
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ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން ދެން   13އިންތިޚާބުެގ ޤާނޫނު( ެގ ޤާނޫނުެގ 
ަވނަ މާއްދާެގ )ށ( ެގ ދަށުން    2ސަސްޕެންޑްކުެރޭވނީ، މި ޤާނޫނުެގ  

 7ތާރީޚުަގއި ާބއްާވ ިއންތިޚާބުެގ ކަންކަްނ، މި ޤާޫނނުެގ  ޅާ ކަނޑައަ
ަވނަ މާއްދާެގ )ށ( ެގ ދަށުްނ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އަލުން 

 ފެށުމަށް އިޢުލާނުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިެގންނެެވ.

 
ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި  

ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު ނިމުމަކަށް  
އިންތިޚާބުގެ  އައުމުން މެނުވީ 

 ކަންކަން ކުރިއަށްނުގެންދިޔުން 

ަވަނ މާއްދާެގ   2މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު، މި ޤާނޫނުެގ   )ހ(  .7
)ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ ތާރީޚުގައި ލޯކަލް ކައުންސިުލެގ ިއންތިޚާބު 
ބޭއްުވމަށްޓަަކއި އިލެކްަޝންސް ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭ  

 2020މާރިޗު  12މަސައްކަތްތައް އެ ކޮމިޝަުނން ދެން ފަށާނީ، 
ގައި އިޢުލާނުކޮށްފައިާވ ޢާންމު ޞިއްޙަތުެގ ުކއްލި ނުރަްއކަލުެގ ޙާލަތު 

އާ ުގޅޭޮގތުން   19-ނުަވތަ މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު ކޮިވޑް
ށް އިޢުލާނުކުރާ އެނޫްނެވސް ކުްއލި ނުރައްކަުލެގ ޙާލަތެއް ިނމުމަކަ

ެގނައުމަށްފަހު، އިންތިޚާބާުގޭޅ ކަންކަން ކުރިއަށްެގންދިޔުަމކީ އޭެގ 
ސަބަބުން ޢާންމު ޞިއްޙަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިާވނެ ކަެމއް ނޫން 

 ކަމުގައި ަދއުލަތުެގ ކަމާބެހޭ ފަރާތުން ކަނޑައެޅުމަށްފަހުަގއެެވ.

 
މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން، އިންތިޚާބާުގޭޅ ކަންކަން  )ށ(  

ކުރިއަްށެގންދިޔުން އެންމެ ރަނަގޅު ކަމަށް ދައުލަުތެގ ކަމާބެހޭ  
އިންތިޚާބާުގޭޅ  )ހަެތއް( ދުަވުހެގ ތެރޭަގއި، 7ކަނޑައަޅާތާ ފަރާތުން 

މަސައްކަތްތައް ރަސްމީކޮށް ަފށާނެ ތާރީޚަކާއި، އިންތިޚާބު އަލުން 

 ބާއްާވނެ ތާރީޚެއް އިލެކްޝަްނސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާނުކުރަްނާވނެެއެވ.

 
ކޮށް، ޤުދީމި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްެވ، ތަޞް  .8 ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

 .ދިެވހިސަރުކާރުެގ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރާ ދުަވހުން ފެށިެގްނނެެވ

 
 ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ 

 މުއްދަތު
މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރާނީ، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިެގން،   .9

ަވނަ މާްއދާެގ )ށ( ެގ ދަށުން ާބްއަވންޖެހޭ ލޯކަލް  2މި ޤާނޫނުެގ 

Deleted :ޭިެޅ
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ކައުންސިލްތަުކެގ އިންތިޚާުބ ބާއްަވިއ، އެ ަކއުންިސލްތަކަށް އަލަށް 
 ންދެނެެވ.އިންތިޚާބުކުރެޭވ މެންބަރުން ެއމީހުންެގ މަޤާމާ ޙަާވލުަވ

 
މި ޤާނޫނުގައި ކަނަޑއެިޅެގްނ އެހެން ޮގތަކަށް ަބޔާންކޮްށފައިނުާވނަމަ، މި   .10 މާނަކުރުން 

ޤާނޫނުގައި ބޭނުންކޮށްފައިާވ އަންނަނިިވ ލަފްޒުތަކާިއ ޢިބާރާތްތަކަށް  

 ދީފައިއެަވީނ، އެ ލަފްޒުތަާކއި ޢިބާރާތްތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިެއާވ މާނަކުރުމެެވ.
   

 4" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވީނ، 2020"ލޯކަލް ކައުންސިލްތަުކެގ ިއންތިޚާބު 
ަގިއ  2020ފެބްރުއަރީ  4ގައި އޮްނނާނެ ކަމަށް  2020އޭޕްރީލް 

 18ަގިއ،  2020މާރިޗު  12އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާނުކޮށް، 

 ށެެވ.އަށް ފަްސކޮްށފައިާވ ލޯކަލް ަކއުންސިލްތަުކެގ އިންތިޚާބަ 2020އޭޕްރީލް 

 
"އިލެކްޝަންްސ ކޮމިޝަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވީނ، ޤާނޫނު ނަންބަރު    

)އިލެްކޝަންްސ ކޮމިޝަންެގ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކުާރ  2008/8

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަެށެވ.

 
" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެަވނީ، ިސިވއަރ ެއކިުއްޓ ރެސްޕިރޭޓަރީ 19-"ކޮިވޑް  

( އިން ޖެޭހ ބަލި ކަމުަގިއާވ SARS-CoV-2)  2ކޮރޯނާަވއިރަސް  ސިންޑްރޯމް  

 އަށެެވ. (COVID-19)ކޮރޯނާވައިަރސް ޑިީޒޒް 
 

 

_____________________ 
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