
  

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ    | ލެޖިސްލޭޓިވް އެންޑް ރިސަރޗް ޑިޕާޓްމަންޓް     

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް  

 ިމިނވަްނ ުމއައްސަސާތަކުގެ ކޮިމޓީ
 

 
ނަންބަރު   ކައުންސިލް )   3/ 2020ޤާނޫނު  ޚާއްޞަ  ލޯކަލް  އިންތިޚާބުގެ  އިޞްލާޙު  2020  ޤާނޫނު ތަކުގެ  އަށް   )
 ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން    ގެނައުމުގެ ބިލު، 

 

 M19/MM/2021/01ރިޕޯޓު ނަންބަރު: 

 2021ޖަނަަވރީ  18

nashidha.mohamed
Typewriter
ޓއ/2021/19/ރ-1

nashidha.mohamed
Rectangle



M19/MM/2021/01    - ރިޕޯޓް    ކޮމިޓީ   މުއައްސަސާތަކުގެ  މިނިވަން   

 2 
 ކޮމިޓީ  މިނިަވން މުއައްސަސާތަކުެގ

 ކޮމިޓީ   މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ 

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

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

ަބދަލެއް އޮތްނަމަ  މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންކަން ދިރާސާކުރުމާއި، މިނި ވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ 

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

ރަމުންދާ މިންވަރު ަބލައި ދިރާސާކޮށް، އަޅަންޖެހޭ  އަދާކުތައް އެ މުއައްސަސާތަކުން  މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

 އެޅުމެވެ.  ތައްފިޔަވަޅު

  

ޤާނޫ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި  ތެރެއިން  ނުމީގެއިތުރުން  މަޤާމުތަކުގެ  މުސްތަޤިއްލު  މުއައްސަސާތަކާއި  މިނިވަން  އުފައްދާފައިވާ  ން 

އައްސަސާތަކުގައި ތިޭބ މެންަބރުންނާއި މުސްތަޤިއްލު  އެހެން ކޮމިޓީއެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދާއިރާގައި ނުހިމެނޭ މިނިވަން މު

މަޤާމުތަކުގައި ތިޭބ ފަރާތްތައް ޖަވާުބދާރީ ކުރުވުމާއި، އެ މުއައްސަސާތަކުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ދިރާސާކުރުމާއި، އެ މުއައްސަސާތަކާ  

 ކަންކަމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކާ  ނާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ދިރާސާކޮށް، އެންގުޅޭގޮތުން ޢާންމު

ތެރޭގައި ހިމެނޭ ިބލުތައް ދިރާސާކޮ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމާއި، ގުޅޭގޮތުން ލަފާދިނުމާއި، އެ މުއައްސަސާތަކުގެ ދާއިރާތަކުގެ  ށް 

ޢައްޔަން މަޤާމުތަކަށް  މުސްތަޤިއްލު  މެންަބރުކަމަށާއި  މުއައްސަސާތަކުގެ  ތެރެއިންމިނިވަން  ފަރާތްތަކުގެ  ރައްޔިތުންގެ ކުރާ   

މިނިވަން  ކުރުމާއި،  އިންޓަރވިއު  ދިރާސާކޮށް  ހޯދައި  މަޢުލޫމާތު  ގުޅޭގޮތުން  ފަރާތްތަކާ  ހޯދަންޖެހޭ  ރުހުން  މަޖިލީހުން 

 ަބއްދަލުކޮށް އެތަންތަން ހިންގުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ސުވާލުކޮށް، އެތަންތަނުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން  މުއައްސަސާތަކާ

ތިޭބ ބަލައި،   މަޤާމުތަކުގެ  މުސްތަޤިއްލު  މުއައްސަސާތަކާއި  މިނިވަން  ަބޔާންކޮށްދިނުމާއި،  ކަންކަން  އިޞްލާހުކޮށްދޭންޖެހޭ 

 އެރުވުމެވެ.ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަޤާމުން ވަކިކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޖިލީހަށް ލަފާ 
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 ކޮމިޓީ  މިނިަވން މުއައްސަސާތަކުެގ

 :މެންބަރުން   ހިމެނޭ ކޮމިޓީގައި    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

 

 

 ޝަހީމް ޙުސައިން  
 ދާއިރާ   ދެކުނު ހެންވޭރު

 

 

 އަޙްމަދު ޙަލީމް 
 ދާއިރާ ިބލެއްދޫ

 
 މުހައްމަދު ވިސާމް  

 ދާއިރާ ގަމު

 

 ޙަމީދު   ޢަލީ 
 ދާއިރާ  އިސްދޫ

 
 ސަނީފު  هللاޢަބްދު 

 ދާއިރާ  ތިނަދޫ ދެކުނު
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 ކޮމިޓީ  މިނިަވން މުއައްސަސާތަކުެގ
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 ކޮމިޓީ  މިނިަވން މުއައްސަސާތަކުެގ

 : ފް ތަޢާރު .1
 

( އަށް އިޞްލާޙު 2020  ޚާއްޞަ ޤާނޫނު އިންތިޚާުބގެ  ތަކުގެ  ކައުންސިލްލޯކަލް  )  2020/3ޤާނޫނު ނަންަބރު  ކީ،  ރިޕޯޓަ މި

ިބލު )  ޭބއްވެވި  ގައި  2017ޖަނަވަރީ    17،  ގެނައުމުގެ  ޖަލްސާ  ޚާއްޞަ  ާބއްވާ  ޭބރުގައި  ގައި  2ދައުރުން   ިބލު  މި( 

 ނިންމި ދިރާސާކޮށް މި ކޮމިޓީން އެ ިބލު ގުޅިގެން، ފޮނުއްވުމާ  ކޮމިޓީއަށް  މުއައްސަސާތަކުގެ  މިނިވަން  ޓަކައިމަށްދިރާސާކުރު

   ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންަބރު ޢަލީ ނިޔާޒެވެ.  ،ހުށަހެޅުއްވީ މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ ިބލު މި .ރިޕޯޓެވެ ގޮތުގެ

ޚާއްޞަ  ތަކުގެ އިންތިޚާުބގެ  ކައުންސިލްލޯކަލް  )  2020/3ޤާނޫނު ނަންަބރު  "  އެވަނީ  ބުނެފައި  ކަމަށް"  ިބލު"  ރިޕޯޓުގައި  މި

  އަށެވެ. "އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލު( 2020 ޤާނޫނު 

 

  ޮގތް:ރިދިރާސާކު ބިލު ންކޮމިޓީ .2
 

  ( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލު 2020  ޤާނޫނުތަކުގެ އިންތިޚާުބގެ ޚާއްޞަ  ކައުންސިލްލޯކަލް  )  2020/3ޤާނޫނު ނަންަބރު  

  ، ގޮތުގެމަތިން  ގަވާއިދުގައިވާ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  އެގޮތުން.  ފެށުނެވެ  މަސައްކަތް  މުގެދިރާސާކުރު  ިބލު  ،ލިުބމާއެކު  ކޮމިޓީއަށް

 މެދުގައި   މެންަބރުންގެ  ފުރުޞަތުގައި  މި  .ހުޅުވާލިއެވެ  ފުރުޞަތު  ކަނޑައެޅުމަށް  ސުންގަނޑި  ިބލުގެ  ކަމަކަށް  ފުރަތަމަ  އެންމެ

 . އެވެފާސްކުރި ކޮމިޓީން މަށްނިންމު މަސައްކަތް ިބލުގެ ނިޔަލަށް ގެ 2021ޖަނަވަރީ  18 މަށްފަހުމަޝްވަރާކުރު

 

ކޮމިޝަނުން    ގުޅޭގޮތުން  ިބލާ،  ކަނޑައެޅުމަށްފަހުގައި  ސުންގަޑި  މުމުގެ ންނި   މަސައްކަތް  ިބލުގެ އިލެކްޝަންސް 

ނިންމެވިއެވެ.    ދެކެވަޑައިގަންނަވާގޮތެއް ކޮމިޓީން  ަބއްދަލުކުރެއްވުމަށް  ކޮމިޝަނާ  އެ  އެގޮތުން ސާފުކުރެއްވުމަށްޓަކައި، 

ހާޒިރުވެވެޑައިގެން ަބއްދަލުވުމަށް  ކޮމިޓީގެ  މެންަބރުން  ކޮމިޝަނުގެ  ކޮމިޝަނުގެ   އިލެކްޝަންސް  އެ  ިބލާގުޅޭގޮތުން 

 ކަންޮބޑުވުންތައް ޙިއްސާކުރެއްވިއެވެ. 

 

ލެވުނެވެ. އަދި އެ ފުރުޞަތުގައި ކޮމިޓީގެ  ވާއެއަށްފަހު، ކޮމިޓީގެ މެންަބރުން ިބލާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅު

  ކޮމިޓީގައި   ންތަކަށްހުށަހެޅު  މެންަބރުންގެ  އެކިއެކި   ކޮމިޓީގެ.  ފައިއެވެހުށަހަޅާ  ތައްޙުއިޞްލާ  ނަފެން  ގެންނަން  ލަށްމެންަބރުން ިބ

  ރިއެވެ.ސްކުފާ ކޮމިޓީން ގެނައުމަށް އިޞްލާޙު ިބލަށް ގޮތުގެމަތިން ތިރީގައިވާ، ފަހު މަށްަބހުޘްކުރު
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   ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙުތައް:. 3
 

ތައް އިޞްލާޙު  ތިރީގައިވާ  ކުރުމަށްފަހުމަޝްވަރާ  ދާއިރާއެއްގައި  ފުޅާ  ވަރަށް  މެދުގައި  މެންަބރުންގެ  ކޮމިޓީގެ  ގުޅޭގޮތުން  ިބލާ

  ނިންމިއެވެ. ކޮމިޓީން ގެނައުމަށް ށްިބލަ

 (:ނ )  މާއްދާގެ   ވަނަ   7  ބިލުގެ 

ކަނޑައަޅަންޖެހޭ   އޮތްގޮތް  ިބލުގައި ހެލްތު  ޕަްބލިކް  އޮފް  ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރ  ދަށުން  ގެ  )ށ(  މާއްދާގެ  މި 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި،  )ހަތެއް(    7އުސޫލުތައް، މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ަބޔާންކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  

 އެކުލަވާލައި ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ. 

އިޞްލާޙުކުރުމަށް 

 ގޮތް  ހުށަހަޅާ ކޮމިޓީން

ކަނޑައަޅަންޖެހޭ   ހެލްތު  ޕަްބލިކް  އޮފް  ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރ  ދަށުން  ގެ  )ށ(  މާއްދާގެ  މި 

)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި،    7އުސޫލުތައް، މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ަބޔާންކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  

ނޑައަޅަންޖެހޭ  އެކުލަވާލައި ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަްބލިކް ހެލްތު ކަ

އިންތިޚާބު  ހަމަހަމަކަމާއެކު  އިންސާފުވެރިކަމާއި  މިނިވަންކަމާއި  އެކުލަވާލުމުގައި  އުސޫލުތައް 

 ޭބއްވޭނެކަން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. 

 2012/7އާ ގުޅިގެން ޤާނޫނު ނަންަބރު    19-ކޮވިޑްމި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅި މައިގަނޑު ސަަބަބކީ،   ސަަބބު 

ކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ )ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައް

އްސަ އުޞޫލުތަކަކީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް  ޚާޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ގައިކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު

އެކުލަލާވާކަންވާނީ  ޕަްބ އުޞޫލުތައް  އެ  ވިޔަސް،  އުޞޫލުތަކެއްކަމުގައި  ކަނޑައަޅާ  ހެލުތު  ލިކް 

އިންތިޚާުބ ޭބއްވޭނެ ގޮތެއްގެ މަތިންކަމުގައި   މިނިވަންކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަކަމާއެކު

  .ޤަޫބލުކުރެވުނެވެ މެންަބރުންނަށް ކޮމިޓީގެ

 އުނިކުރުން.    ( ޅ )   މާއްދާގެ   ވަނަ   7  ބިލުގެ 

ޤާނޫނުގެ   )ޅ( ިބލުގައި އޮތްގޮތް  އެ    2މި  އިންތިޚާުބ،  ފަސްކުރެވިފައިވާ  ދަށުން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ނިންމުމަށްޓަކައި،  ާބއްވައި  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  ަބޔާންކުރާ  ގައި  )ށ(  މާއްދާގެ 

ނަންަބރު   ޤާނޫނު  ގުޅޭގޮތުން  ކަންކަމާ  )އިންތިޚާުބތަކާެބހޭ    2008/11އިންތިޚާުބގެ 
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ނަ ޤާނޫނު  އާއި  ޤާނޫނު(  ކައުންސިލްތަކުގެ   2010/10ންަބރު  ޢާންމު  )ލޯކަލް 

އިންތިޚާުބގެ ޤާނޫނު( ގައި ަބޔާންކުރާ މުއްދަތުތަކުގެ ތެރެއިން އަންނަނިވި މުއްދަތުތަކުގެ  

 ަބދަލުގައި، ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުތަކަށެވެ.

ގައި ަބޔާންކުރާ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(    9އިންތިޚާުބތަކާެބހޭ ޢާންމު ޤާނޫނުގެ    (1) 

 ؛)ތިރީސް( ދުވަސް 30)ސާޅީސް ފަހެއް( ދުވަހުގެ ަބދަލުގައި،  45

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަދި )ރ( ގައި   10އިންތިޚާުބތަކާެބހޭ ޢާންމު ޤާނޫނުގެ    (2) 

 ؛)ފަހެއް( ދުވަސް 5)ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ަބދަލުގައި،  10ަބޔާންކުރާ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ަބޔާންކުރާ    10ޤާނޫނުގެ  އިންތިޚާުބތަކާެބހޭ ޢާންމު    (3) 

 ؛)ތިނެއް( ދުވަސް 3)ފަހެއް( ދުވަހުގެ ަބދަލުގައި،   5

ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގައި ަބޔާންކުރާ    10އިންތިޚާުބތަކާެބހޭ ޢާންމު ޤާނޫނުގެ    (4) 

 ؛)ހަތެއް( ދުވަސް 7)ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ަބދަލުގައި،  15

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ަބޔާންކުރާ    64އިންތިޚާުބތަކާެބހޭ ޢާންމު ޤާނޫނުގެ    (5) 

 ؛)ހަތެއް( ދުވަސް 7)ސާދަ( ދުވަހުގެ ަބދަލުގައި،  14

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ަބޔާންކުރާ    65އިންތިޚާުބތަކާެބހޭ ޢާންމު ޤާނޫނުގެ    (6) 

 )ފަނަރަ( ދުވަސް.  15)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ަބދަލުގައި،  30

އުނިކުރި    އަކުރުމި  

 ސަަބބު 

، އެ ަބދަލު ގެނައުމަށް އިލެކްޝަން  އުނިކުރަން ކޮމިޓީން ނިންމި މައިގަނޑު ސަަބަބކީ  އަކުރުމި  

ވިދާޅުވިގޮތުގައި، މިނިވަން އިންސާފުވެރި   ކޮމިޝަނުން ހުށަހެޅުމުންނެވެ. އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން

މަސައްކަތްތަކަށް   ކުރަންޖެހޭ  ކޮމިޝަނުން  އެ  ޭބއްވުމަށްޓަކައި  ނަންަބރު އިންތިޚާެބއް  ޤާނޫނު 

އި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުތަކަކީ، އެކަށީގެންވާ  ގަ(  އިންތިޚާުބތަކާެބހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު)  2008/11

ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި   ގެތުތައް ކުރުކޮށްފިނަމަ އެ ކޮމިޝަނުއެ މުއްދަ  ،މުއްދަތުތަކެއް ކަމަށާއި

އި ކަނޑައަޅާފާއިވާ އިންތިޚާުބތަކާެބހޭ ޢާންމު ޤާނޫނުގަދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި  

ގޮތުގެމަތިން އިންތިޚާުބ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ    މުއްދަތުތައް އެގޮތުގައި ހުރިކަމުގައިވިޔަސް މި ިބލުގައި

 އެކަށީގެންވާ ވަގުތު އޮތްކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ކޮމިޓީގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ.  ޭބއްވޭނެ
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 ކޮމިޓީ  މިނިަވން މުއައްސަސާތަކުެގ

 ކުރެއް އިތުރުކުރުން ގެ ގޮތުގައި އަ ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ(    7  ބިލުގެ 

( ޅވަނަ މާއްދާގެ ) 7

ގެ ގޮތުގައި 

އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ 

 ގޮތް

ގައި    2މި ޤާނޫނުގެ   )ށ(  ަބޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނުގައިވާ ވަނަ މާއްދާގެ 

ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ   ޭބއްވުމަށް ހުރަސްއެޅޭ ފަދައިންތިޚާުބ    ގެމަތިންގޮތު

ހަމަވުމުގެ    2 ަބޔާންކުރާ މުއްދަތު  ގައި  މާއްދާގެ )ށ(  ދުވަސް ކުރިން )ތިރީސް(    30ވަނަ 

 ޖިލީހަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން އަންގަންވާނެއެވެ.  ސަަބުބ ަބޔާންކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ   2ގެ    2020  ޚާއްޞަ ޤާނޫނުތަކުގެ އިންތިޚާުބގެ  ކައުންސިލްލޯކަލް   ސަަބބު 

ތާރީޚަކީ   ފަހުގެ  އެންމެ  ނިންމަންޖެހޭ  ާބއްވާ  އިންތިޚާުބ    2021މެއި    10ގޮތުގެމަތިން 

ރިޢާޔަތްކޮށް ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ހާލަތަށް    އާ ގުޅިގެން  19-ކޮވިޑްކަމުގައިވެފައި،  

މެދުވެރި ސަަބެބއް  އެކަށީގެންވާ  ނުޭބއްވިދާނެ  ގެންނަންޖެހޭ  އިންތިޚާުބ  ޤާނޫނަށް  ވެއްޖެނަމަ، 

ކަމެ މުހިންމު  އޮތުމަކީ  ފުރުޞަތު  ގެނައުމުގެ  މެންަބރުންނަށް    އްކަމުގައިަބދަލެއް  ކޮމިޓީގެ 

 ޤަޫބލުކުރެވުނެވެ.   

 ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( އުނިކުރުން   7  ބިލުގެ 

ނަންަބރު   ިބލުގައި އޮތްގޮތް  އިންތިޚާުބގެ)ލޯކަލް    2010/10ޤާނޫނު  ގެ    ކައުންސިލްތަކުގެ  ވަނަ    27ޤާނޫނު( 

ކަމަށް  ހުޅުވިއްޖެ  ފުރުޞަތު  ކުރިމަތިލުމުގެ  އިންތިޚާަބކަށް  އެއްވެސް  ގައި،  )ނ(  މާއްދާގެ 

އިޢުލާނުކުރުމާ   އިންތިޚާުބގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ  އެ  އިޢުލާނުކުރުމާއި  ކޮމިޝަނުން  އިލެކްޝަންސް 

މާއި، ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގަވާއިދަކަށް އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ދެމެދު އިތުރު ގަވާއިދެއް ނުހެދޭނެ ކަ

ނަންަބރު   ޤާނޫނު  ވީނަމަވެސް،   ަބޔާންކޮށްފައި  ކަމުގައި    2008/11ނުގެނެވޭނެ 

)ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ    2010/10)އިންތިޚާުބތަކާެބހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( ގައާއި ޤާނޫނު ނަންަބރު  

ަބޔާންކުރާ ގައި  ޤާނޫނު(  ގެނެވޭ  އިންތިޚާުބގެ  ދަށުން  ގެ  )ޅ(  މާއްދާގެ  މި  މުއްދަތުތަކަށް   

ަބދަލުތަކާ ގުޅިގެން ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާުބގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ ލޯކަލް 

އިޚްތިޔާރު   ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙުތައް  ގެންނަންޖެހޭ  ގަވާއިދަށް  އިންތިޚާުބގެ  ކައުންސިލްތަކުގެ 

 ށް ލިިބގެންވެއެވެ.އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަ
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 ކޮމިޓީ  މިނިަވން މުއައްސަސާތަކުެގ

ވަނަ މާއްދާގެ    7ވަނީ، ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ިބލު  ފައިއުނިކުރަން ކޮމިޓީން ނިންމާ  އަކުރުމި   ސަަބބު 

 ގުޅިގެންނެވެ.  ށް ކޮމިޓީން ފާސްކުރުމާ)ޅ( އުނިކުރުމަ

 ކޮމިޓީެގ ނިންމުން:  .4
 

  ( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލާ 2020  ޚާއްޞަ ޤާނޫނުއިންތިޚާުބގެ  ތަކުގެ  ކައުންސިލްލޯކަލް  )  2020/3ޤާނޫނު ނަންަބރު  

 އަހަރުގެ  މި  ކޮމިޓީގެ  މި  ޭބއްވި  ގައި  2021  ޖަނަވަރީ  18،  މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު  މެދުގައި  މެންަބރުންގެ  ކޮމިޓީގެ  ގުޅޭގޮތުން

  މެންަބރުންގެ  ހާޒިރުވި ކޮމިޓީއަށް އިޞްލާޙުތަކާއެކު އިގެނަ ބިލަށް  ކޮމިޓީން، ދިރާސާކުރައްވައި  ިބލު  ަބއްދަލުވުމުގައި ވަނަ 02

 . އެވެފާސްކުރި އްތިފާޤުންއި

ޤާނޫނު ނަންަބރު    ށްފައިވާފާސްކޮ  ކޮމިޓީން  ގެ ދަށުން،  (ބ ) ވަނަ މާއްދާގެ    117ގަވާއިދުގެ   މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ،  ވީމާ

ިބލ2020ު  ޚާއްޞަ ޤާނޫނުތަކުގެ އިންތިޚާުބގެ  ކައުންސިލްލޯކަލް  )  2020/3  ރައްޔިތުންގެ  ( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ 

 . ހުށަހަޅަމެވެ ރިޕޯޓް މި އެދި  ނިންމަވައިދެއްވުން މަތިން ގޮތެއްގެ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މަޖިލީހަށް

 ޚާއްޞަ ޤާނޫނު ތަކުގެ އިންތިޚާުބގެ ކައުންސިލްލޯކަލް ) 2020/3ޤާނޫނު ނަންަބރު  ފައިވާކޮށް، އިސްލާޙުށްދިރާސާކޮ ކޮމިޓީން

 .ގެ ގޮތުގައި އެވަނީއެވެ" 2-ޖަދުވަލު" ގެރިޕޯޓު މި ( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލ2020ު

  ( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލު 2020  ޚާއްޞަ ޤާނޫނުތަކުގެ އިންތިޚާުބގެ  ކައުންސިލްލޯކަލް  )  2020/3ޤާނޫނު ނަންަބރު  

  ގެ ރިޕޯޓު  މި  ތަފްޞީލު  ގޮތުގެކޮމިޓީގެ މެންަބރުން ހާޒިރުވި  މުއައްސަސާތަކުގެ  މިނިވަން  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  މަށްކުރުސާދިރާ

 .ގެ ގޮތުގައި އެވަނީއެވެ" 1-ޖަދުވަލު"

 
 

 2021ޖަނަވަރީ  18
 

 
 
 

 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މީކާއީލް އަޙްމަދު ނަސީމް 
 މުޤައްރިރު ނައިބު  ކޮމިޓީގެ 
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 ކޮމިޓީ  މިނިަވން މުއައްސަސާތަކުެގ

 1ޖަދުަވލު 

( އަށް އިޞްލާޙު  2020  ޚާއްޞަ ޤާނޫނު ތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ  ކައުންސިލް ލޯކަލް )   3/ 2020ނަންބަރު  ޤާނޫނު  

ވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރެއްވި ބައްދަލުވުންތަކަށް، މެންބަރުން  މިނި   ގެނައުމުގެ ބިލު 

 ވަޑައިގެންނެވި ގޮތުގެ ހާޒިރީ  
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2021ޖަނަވަރީ  18  01 00:20 -   -  -      -
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 ސިލްތަކ ގެ އިންތިޚާބ ގެ ޚާއްޞަ ލޯކަލް ކައ ން )  3/ 2020 ނަންބަރ   ޤާނޫނ  
 ބިލ    ގެނައ މ ގެ   އިޞްލާޙ    ވަނަ   …  އަށް (  2020  ޤާނޫނ  

 

ޤާނޫނ   )  2020/3  ނަންބަރ  ޤާނޫނ  ޚާއްޞަ  އިންތިޚާބ ެގ  ކައ ންސިލްތަކ ެގ   އަންނަނިވި އަށް  (2020ލޯކަލް 
 . ެގނައ ން ތައްލާޙ އިޞް

 

 ޮގތަށް ިއޞްލާޙ ކ ރ ން.އަންނަނިވި ވަނަ މާއްދާ   7ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .1

  
އިންތިޚާބ ގެ ކަންކަން  

މާއި،  އަލ ން ފެށ 
ބާ ގ ޅޭގޮތ ން  އިންތިޚާ

ޚާއްޞަ   ޢަމަލ ކ ރާނެ
 އ ސޫލ ތައް

ޤާނޫނ ެގ   )ހ( .7 ފަސްކ ރެވިފަިއާވ    2މި  ދަށ ން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 
ޮގތ ެގަމތިން    ،ބ ޚާއިންތި ަގިއވާ  )ށ(  މާއްދާެގ  އަލ ން އެ 

  ބޭއްވ މަށްޓަކައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ ން ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަްއ، 
އިންތިޚާބ ެގ  )  2020/3ނަންބަރ    ޤާނޫނ  ކައ ންސިލްތަކ ެގ  ލޯކަލް 

ވަނަ އިޞްލާޙ  ެގނައ މ ެގ ޤާނޫނަށް   1އަށް    (2020ޚާއްޞަ ޤާނޫނ   
އަލ ން )ހަތެއް( ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި،    7 ިގނަެވެގން  ތާޢަމަލ ކ ރަން ފަށާ
 ފަށަންވާނެއެވެ. 

  
ނޫނ  ޤާއާ ގ ޅިެގން    19-ކޮވިޑްމި މާއްދާެގ )ހ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް،   )ށ(  

ެގ   2012/7ނަންބަރ    ޤާނޫނ (  ރައްކާތެރިކ ރ މ ެގ  )ޢާންމ  ޞިއްޙަތ  
ލަތ  ރަްއކަލ ެގ ޙާނ   ދަށ ން އިޢ ލާނ ކޮށްފައިވާ ޢާންމ  ޞިއްޙަތ ެގ ކ އްލި

ެގ ކަންކަން  ެގ ދަށ ން އިންތިޚާބ   ދެމިއޮތްހާ ހިނދަކ ، މި މާއްދާެގ )ހ(
ފަށަ ގ ޅިެގން    19-ކޮވިޑް  ކ ރިއަށްެގންދަންވާނީ،  އިއަލ ން  ޢާންމ  އާ 

ެގ ދަށ ން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޙަތ  ރަްއކާތެރިކ ރ މ ެގ ޤާނޫނ ޞިއް
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ހެލްތ  ިއރ ޝާދ ތަކާ އ ސޫލ ތަކާ ކާއި  ތަ ފިޔަވަޅ ކަނޑައަޅާ    ޕަބްލިކް   އި 
 އެްއޮގތްވާ ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. 

 
މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ ދަށ ން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތ   (ނ)  

އ ސޫލ ތައް މާއްދާެގ  ކަނޑައަޅަންޖެހޭ  މި  ބަޔާންކ ރާ  ރ)،  ަގިއ   )
ފެށިެގން   ތެރޭަގއި،  7ތާރީޚ ން  ދ ވަހ ެގ    އެކ ލަވާލައި   )ހަތެއް( 

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތ     އަދި    ންމ ކ ރަންވާނެއެވެ.ޢާ
އ ސޫލ ތަ  އެކ ލަ ކަނޑައަޅަންޖެހޭ    މިނިވަންކަާމއި   މ ަގއިލ ވާއް 
ހަމަ އިންތިހަމަކަމާއިންސާފ ވެރިކަާމއި  ކަން  ނެބޭއްވޭބ   ޚާއެކ  

 ށަވަރ ކ ރަންވާނެެއވެ.  ކަ
 

ފަށަންވާނީ، ން   ކަންކަން އަލ ެގދަށ ން އިންތިޚާބ )ހ( ެގ  މި މާއްދާެގ   (ރ)  
އަދި  ފެށ މަށް  އެކަންކަން   ކަނޑަެއޅ މާއެކ ަގއެވެ.  ތާރީޚެއް  ދ ރާލާ 

ތާރީޚ  ކަނޑައަޅާ  ތާރީޚ   ކަނޑަައޅަންވާނީ،    އެފަދައިން  އެ 
ފެށ މާ ކަންކަން  އިންތިޚާބ ެގ  ދެމެދ   ކަނޑައެޅ ާމއި    3މަދ ވެެގން   

 ނެވެ. ންލިބޭނެ ފަދައަކ )ތިނެއް( ދ ވަހ ެގ ނޯޓިހެއް 
 

) (ބ)   މާއްދާެގ  މި  ފެށ މަށް  އަލ ން  ކަންކަން  ދަށ ން ރއިންތިޚާބ ެގ  ެގ   )
ތާރީޚ ަގިއ،ކަނޑަ ތާރީޚެއް އަލ ން  ިއންތިޚާބ     އަޅާ  ބާއްވާނެ 

 ކަނޑައަޅަންވާނެެއވެ. 

 
ޤާނޫނ ެގ   (ޅ)   )  2މި  ާމއްދާެގ  މ ށވަނަ  ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  ަގިއ  ތ ެގ  އްދަ( 

ޮގ  ތެރޭަގއި  ހ ރަސްއެޅޭ   ބޭއްވ މަށް  އިންތިޚާބ   ެގމަތިންތ  ޤާނޫނ ަގިއވާ 
(  ށވަނަ މާއްދާެގ )  2ޤާނޫނ ެގ    މިވެއްޖެނަމަ،  ޙާލަތެއް މެދ ވެރި    ފަދަ

ހަމަވ މ ެގ   މ އްދަތ   ބަޔާންކ ރާ  ކ ރިން)ތިރީސް(    30ަގއި   ދ ަވސް 
ބަޔާންކޮށްބ ސަބަ ކޮއިލެކްށް  ހަމަޖިލީރަްއޔިތ ންެގ      ން ޝަނ މިޝަން 

 އަންަގންވާނެެއވެ.  
    

Deleted : 

Deleted :ްެގމަތިނ ު

Deleted :ެފަދަނ ބޭއްވޭނ

Deleted :(ޅ)

Deleted : ެގ )ހ( ެގ ދަށ ން ވަނަ މާއްދާ 2މި ޤާނޫނ ެގ
( ަގއި  ށ)ފަސްކ ރެވިފަިއވާ އިންތިޚާބ ، އެ މާއްދާެގ 

ެގ ތެރޭަގިއ ބާއްަވއި  ބަޔާންކ ރާ މ އްދަތ 
އިންތިޚާބ ެގ ކަންކަމާ ގ ޅޭޮގތ ން   މަށްޓަކައި،ނިންމ 

ޢާންމ   ހޭ ބެ)އިންތިޚާބ ތަކާ 2008/11ޤާނޫނ  ނަންބަރ  
)ލޯކަލް   2010/10ންބަރ  ޤާނޫނ ( އާއި ޤާނޫނ  ނަ

ކައ ންސިލްތަކ ެގ އިންތިޚާބ ެގ ޤާނޫނ ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ  
މ އްދަތ ތަކ ެގ ތެރެއިން އަންނަނިވި މ އްދަތ ތަކ ެގ 
ބަދަލ ގައި، ޢަމަލ ކ ރާނީ ތިރީަގއި ކަނޑައަޅާފަިއވާ  

¶ތ ތަކަށެވެ. މ އްދަ
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ެގޒެޓ ަގިއ   .2 ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ  ތަޞްދީޤ ކޮށް،  ފާސްވެ،  ޤާނޫނ   މި  ފަށާނީ،  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  މި 
 . ފެށިެގންނެވެތާރީޚ ން ޝާއިޢ ކ ރާ 

___________________ 

 2021ޖަނަވަރީ  18

     
     
     

     
     

     

    
    

Deleted :ާވަނަ   9ޤާނޫނ ެގ މ  ންއިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢ
)ސާޅީސް ފަހެއް(   45ަގއި ބަޔާންކ ރާ މާއްދާެގ )ހ( 

¶؛ދ ވަސް )ތިރީސް( 30ދ ވަހ ެގ ބަދަލ ަގއި، 

Deleted : ވަނަ   10އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ެގ
  10ަގިއ ބަޔާންކ ރާ އަދި )ރ(  ( ށމާއްދާެގ )
¶؛( ދ ވަސްފަހެއް) 5ެގ ބަދަލ ަގިއ، އް( ދ ވަހ  )ދިހައެ

Deleted :ްވަނަ   10 ތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ެގއިނ
)ފަހެއް( ދ ވަހ ެގ   5މާއްދާެގ )ޅ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ 

¶؛)ތިނެއް( ދ ަވސް 3ބަދަލ ގައި، 

Deleted : ވަނަ   10އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ެގ
ހ ެގ  )ފަނަރަ( ދ ވަ 15މާއްދާެގ )ކ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ 

¶؛)ހަތެއް( ދ ަވސް 7ބަދަލ ގައި، 

Deleted :ިވަނަ   64ނ ެގ ންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫ އ
)ސާދަ( ދ ވަހ ެގ   14މާއްދާެގ )ށ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ 

¶؛)ހަތެއް( ދ ަވސް 7ބަދަލ ގައި، 

Deleted : ވަނަ   65އިންތިޚާބ ތަކާބެހޭ ޢާންމ  ޤާނޫނ ެގ
ވަހ ެގ  )ތިރީސް( ދ  30މާއްދާެގ )ށ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ 

¶.)ފަނަރަ( ދ ަވސް 15ބަދަލ ގައި، 

Deleted : )ކ(

Deleted :  ލޯކަލް ) 2010/10ޤާނޫނ  ނަންބަރ
ވަނަ   27ެގ ކައ ންސިލްތަކ ެގ އިންތިޚާބ ެގ ޤާނޫނ ( 

މާއްދާެގ )ނ( ަގއި، އެްއވެސް އިންތިޚާބަކަށް 
ކ ރިމަތިލ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ހ ޅ ިވއްޖެ ކަމަށް 

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ ން ިއޢ ލާނ ކ ރ މާއި އެ
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