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 ( 2020  ޤާނޫނު  ޚާއްޞަ   އިންތިޚާބުގެ   ކައުންސިލްތަކުގެ   ލޯކަލް)   3/ 2020ބަރު  ން ނަ ޤާނޫނު 
 އިޞްލާޙު ހިމެނޭގޮތަށް(  1)ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު 

 
-މިއީ، ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ަބއްޔެއް ކަމުގައިވާ ކޮވިޑް )ހ(   .1 ނަން   ތަޢާރުފާއި 

އެޅުމަށްޓަކައި،  މުގެ ފިޔަވަޅުތައް  އާ ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަ  19

)ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު(    2012/7ޤާނޫނު ނަންަބރު  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި    33ގެ  

އަޅަމުންދާ  އެގޮތުން  އިޢުލާނުކޮށްފައިވާތީއާއި،  ޙާލަތެއް  ނުރައްކަލުގެ 

ތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ފެތުރުނަނުދިނުމަށް  ރޭގައި، އެ ަބލި މުޖުފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެ

ޭބއްވުމަށް   ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ހިމެނޭތީ،  ފިޔަވަޅުތަކެއް  ގިނަ  އަޅަންޖެހޭ 

އިންތިޚާުބ   ކައުންސިލްތަކުގެ  ލޯކަލް  އެ ،  2020އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ 

މާ ރައްކާތެރި  ޭބއްވުމަށް  ޤާއިމުކުރެވެންދެން  ހައުއިންތިޚާުބ  ލެއް 

އުސޫލުތަކެއް   ،މަށާއިކުރުފަސް ޚާއްޞަ  އެނޫންވެސް  އިންތިޚާާބގުޅޭ  އެ 

 އެކަށައެޅުމުގެ ޤާނޫނެވެ.

ޚާއްޞަ  )ށ(    އިންތިޚާުބގެ  ކައުންސިލްތަކުގެ  "ލޯކަލް  ކިޔާނީ،  ޤާނޫނަށް  މި 

 " އެވެ.2020ޤާނޫނު 
 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ  
  2020އިންތިޚާބު  
 ފަސްކުރުން 

އެ )ހ(   .2 ޤާނޫނެއްގައި  ަބޔާންއެހެން  ގޮތަކަށް  މި ހެން  ކޮށްފައިވީނަމަވެސް، 

ކޮމިޝަނުން   އިލެކްޝަންސް  ކުރިން  ފެށުމުގެ  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް 

އިންތިޚާުބ   ކައުންސިލްތަކުގެ  ލޯކަލް  އާއި    2020އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ 

، މި 2020ންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާުބ  އަ

 ކުރެވުނީއެވެ.ރަން ފެށުމާއެކު ފަސްޤާނޫނަށް ޢަމަލުކު

ކައުންސި  )ށ(    ލޯކަލް  ފަސްކުރެވޭ  ދަށުން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ތަކުގެ ލްމި 

މަސައްކަތްކުރާ އައާއި    2020އިންތިޚާުބ   ތަރައްޤީއަށް  ންހެނުންގެ 

އިންތިޚާުބ   ފަށާ  2020ކޮމިޓީގެ  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި  ތާރީޚުން ، 

 ވާނެއެވެ.ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ާބއްވައި ނިންމަން)އެކެއް( އަހަރު 1ފެށިގެން 

އިންތިޚާުބ   )ނ(    ކައުންސިލްތަކުގެ  ލޯކަލް  ދަށުން  މާއްދާގެ   2020މި 
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ނަންަބރު   ޤާނޫނު  ބޭނުމަށްޓަކައި،  އިންތިޚުާބގެ  އެ  ފަސްކުރެވުމާއެކު، 

ލާމަ  2010/7 ދާއިރާތައް  އިދާރީ  އުސޫލުން )ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ރުކަޒީ 

ޤާނޫނު( ނަންަބރު    ހިންގުމުގެ  ޤާނޫނު  ލް )ލޯކަ  2010/10އާއި، 

ނަންަބރު   ޤާނޫނު  އާއި،  ޤާނޫނު(  އިންތިޚާުބގެ  ކައުންސިލްތަކުގެ 

ަބޔާންކޮށްފައިވާ   2008/11 ގައި  ޤާނޫނު(  ޢާންމު  )އިންތިޚާުބތަކާެބހޭ 

އިންތިޚާުބ އެ  ބަލާނީ،  ގުނުމުގައި  މާއްދާގެ    ޭބއްވުމަށް، މުއްދަތުތައް  މި 

 ނޑައަޅާ ތާރީޚަށެވެ.)ށ( ގެ ދަށުން އަލުން ކަ
 

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓަށް  
 ބަދަލުނައުން 

ޤާނޫނުގެ   )ހ(   .3 ކައުންސިލްތަކުގެ   2މި  ލޯކަލް  ދަށުން،  މާއްދާގެ  ވަނަ 

އިންތިޚާުބގައި   2020އިންތިޚާުބ   އެ  ނަމަވެސް،  ފަސްކުރެވުނު 

މާރިޗު   6އިންތިޚާުބގައި ވާދަކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓުން ކަމަށް،  ވާދަކުރާނީ، އެ  

 ގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅައި، ޢާންމުކޮށްފައިވާ   2020

 ކެންޑިޑޭޓުންނެވެ. 

އޮތްނަމަވެސްމާމި   )ށ(    އެހެން  )ހ(  އަނުބރާންކެ  ،އްދާގެ  ނަން   ޑިޑޭޓަކު 

ކަނޑައަޅާ   ކޮމިޝަނުން  އިލެކްޝަންސް  ބޭނުންވެއްޖެނަމަ  ނަގަން 

މާ މި  ނެގުމަކަށް  ނަން  އަނުބރާ  ތެރޭގައި  ހުރަހެއް ވަގުތެއްގެ  އްދާ 

 ނާޅައެވެ.
 

އިންތިޚާބުވެފައިވާ  
ކެންޑިޑޭޓުން އެއީ  

އިންތިޚާބުވެފައިވާ ބައެއް  
 ކަމުގައި ބެލުން 

ކައުންސިލްތަކުގެ ވަނަ    2ޤާނޫނުގެ  މި   )ހ(   .4 ލޯކަލް  ދަށުން،  މާއްދާގެ 

ކުރިމަތިލީ   2020އިންތިޚާުބ   އިންތިޚާަބށް  އެ  ނަމަވެސް،  ފަސްކުރެވުނު 

، ވަކި ދާއިރާއަކަށް އިންތިޚާުބކުރަންޖެހޭ ޢަދަދަށްވުރެ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން

ނަންަބރު   ޤާނޫނު  ކުރިމަތިލާފައިނުވާތީ،  ދާއިރާއަށް  އެ  މެންަބރުން  ގިނަ 

ވަނަ   24)ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާުބގެ ޤާނޫނު( ގެ    2010/10

ކަމަށް   އިންތިޚާުބވެފައިވާ  ދަށުން  ގައި    2020މާރިޗު    4މާއްދާގެ 

އެއީ އިލެކްޝަ ފަރާތްތައް  އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ  ކޮމިޝަނުން  ންސް 

 އިންތިޚާުބވެފައިވާ ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައި ަބލަންވާނެއެވެ. 

ަބޔާންކުރާ  މި   )ށ(    މާއްދާގައި  އެ  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން  )ހ(  މާއްދާގެ 

މި ޤާނޫނުގެ   ޙަވާލުވާނީ،  )ށ( ގެ    2މެންަބރުން މަޤާމާ  މާއްދާގެ  ވަނަ 
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ކަނޑައަ އިންތިޚާުބ ދަށުން  ކައުންސިލްތަކުގެ  ލޯކަލް  ާބއްވާ  ތާރީޚުގައި  ޅާ 

 ޙަވާލުވާ ޭބއްވުމަށްފަހު، އިންތިޚާުބވާ މެންަބރުން، އެ މެންަބރުންގެ މަޤާމާ

 ތާރީޚުގައެވެ.
 

ޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ  
އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަވެފައި  

 ކަމަށް ބެލުން 

ލޯކަ )ހ(   .5 ކުރިން  ފެށުމުގެ  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  ކައުންސިލްތަކުގެ މި  ލް 

ގުޅޭގޮ  2020އިންތިޚާުބ   ނަންަބރު  އާ  ޤާނޫނު   2010/7ތުން 

ދާއިރާތައް   އިދާރީ  ހިންގުމުގެ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އުސޫލުން  ލާމަރުކަޒީ 

ނަންަބރު   ޤާނޫނު  އާއި،  ކައުންސިލްތަކުގެ   2010/10ޤާނޫނު(  )ލޯކަލް 

ނަންަބރު   ޤާނޫނު  އާއި،  ޤާނޫނު(   2008/11އިންތިޚާުބގެ 

އި)އިން ދަށުން  ގެ  ޤާނޫނު(  ޢާންމު  ޝަންސް ލެކްތިޚާުބތަކާެބހޭ 

އިޖުރާއަ އެންމެހައި  ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވާ  މި ކޮމިޝަނުން  އެއީ،  ތުތައް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ ތާރީޚުގައި ާބއްވާ   2ޤާނޫނުގެ  

އެވެ. އިންތިޚާުބގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ޞައްޙަ އިޖުރާއަތުތަކެއް ކަމުގައި ބެލޭނެ

ފަސްކުރެވުމުގެ  އިންތިޚާުބ  އެ  އިޖުރާއަތަކީ،  އެއްވެސް  އެއިން  އަދި 

 އިޖުރާއަތުތަކެއް ނޫނެވެ.  ސަަބުބން އަލުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(    2މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، މި ޤާނޫނުގެ   )ށ(   

ލޯކަލް ދަށުން  ކައުންސިގެ  އިތަކުލް   ފަސްކުރުމާ    2020ންތިޚާުބ  ގެ 

ރަޖިސްޓަރީއާއި، ގު މީހުންގެ  ލިިބގެންވާ  ޙައްޤު  ވޯޓުލުމުގެ  ޅިގެން، 

ޙައްޤު   އެޑްރެސް  ވޯޓުލުމުގެ  ދާއިމީ  މީހުންގެ  އެ  މީހުން،  ލިިބގެންވާ 

ވޯޓުލުމަށް   ރަށަކަށް  އެހެން  ނޫން  ރަށް  ަބޔާންކޮށްފައިވާ 

މީހުންގެ   ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި، ވޯޓު ފޮށީގެ ޢަދަދާއި ވޯޓު ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާ

ހުރަހެއް  މާއްދާ  އެ  ކުރުމަކަށް،  ކަންކަން  ކުރަންޖެހޭ  ގުޅޭގޮތުން  ޢަދަދާ 

 ނާޅައެވެ.
 

ސިވިލް ސަރވިސްގެ  
 މުވައްޒަފުންގެ 

 ސަސްޕެންޝަން 
 ބާޠިލުވުން 

 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާުބ  )ހ(   .6

ކެންޑިޑޭޓު  2020 ވާދަކުރާނެ  ކަމުގައި  ގައި  ގައި   2020މާރިޗު    6ން 

އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ   ކޮމިޝަނުން  ތެރޭގައި އިލެކްޝަންސް  ކެންޑިޑޭޓުންގެ 

 2010/10ޤާނޫނު ނަންަބރު  ،  ހިމެނޭ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން
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ގެ   ޤާނޫނު(  އިންތިޚާުބގެ  ކައުންސިލްތަކުގެ  މާއްދާގެ   13)ލޯކަލް  ވަނަ 

ސި ފެށިގެން  ތާރީޚުން  އެ  ވަޒީފާއިން ދަށުން  ސަރވިސްގެ  ވިލް 

 ސަސްޕެންޑްކޮށްފައި އޮތް އޮތުން ބާޠިލުވީއެވެ. 

އެ  )ށ(    ބާޠިލުވުމާއެކު،  ސަސްޕެންޝަން  ަބޔާންކުރާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން، އެމީހުން ކުރިން 

 ތިިބ މަޤާމަށް އަނުބރާ ރުޖޫޢަވީއެވެ.

އްދާގެ ދަށުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ސަސްޕެންޝަން  މާ  މި )ނ(   

ޢާންމު   ރުޖޫޢަކުރެވެނީ،  އަލުން  ވަޒީފާއަށް  ތިިބ  އެމީހުން  ބާޠިލުކޮށް، 

މުއްދަތަކަށް  ދިގު  އިންތިޚާުބ  ޙާލަތުގައި  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ޞިއްޙަތުގެ 

ޢަމަލުކު ޤާނޫނަށް  މި  ކަމުގައިވާތީ،  ގުޅިގެން  ފެށުމާއެކު   ރަންފަސްކުރުމާ 

އެމީހުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢަވާ ހިސާުބން ފެށިގެން މި 

ސަސްޕެންޑްކުރެވެންދެން،   އަލުން  އެމީހުން  ދަށުން  ގެ  )ރ(  މާއްދާގެ 

އެމީހުން  ޙަރަކާތެއް  އެއްވެސް  ކެމްޕޭންކުރުމުގެ  ގުޅޭގޮތުން  އިންތިޚާާބ 

 ކުރިއަށްގެންގޮސްގެންނުވާނެއެވެ. 

ސަރވިސްގެ  މި   )ރ(   ސިވިލް  ބާޠިލުކުރެވޭ  ސަސްޕެންޝަން  ދަށުން  މާއްދާގެ 

ނަންަބރު   ޤާނޫނު  ކައުންސިލްތަކުގެ   2010/10މުވައްޒަފުން،  )ލޯކަލް 

ގެ   ޤާނޫނު(  ދެން   13އިންތިޚާުބގެ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ޤާނޫނުގެ   މި  ދަށުން   2ސަސްޕެންޑްކުރެވޭނީ،  ގެ  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ވަނަ   7 ާބއްވާ އިންތިޚާުބގެ ކަންކަން، މި ޤާނޫނުގެ  ގައިކަނޑައަޅާ ތާރީޚު

ފެށުމަށް   އަލުން  ކޮމިޝަނުން  އިލެކްޝަންސް  ދަށުން  ގެ  )ށ(  މާއްދާގެ 

 އިޢުލާނުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.
 

  ކަންކަން   އިންތިޚާބުގެ 
  ފެށުމާއި،   އަލުން 

  ގުޅޭގޮތުން   އިންތިޚާބާ 
  ޚާއްޞަ   ޢަމަލުކުރާނެ 
 1އުސޫލުތައް 

ޤާނޫ )ހ(   .7 ދަށުން    2ނުގެ  މި  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ފަސްކުރެވިފައިވާ ވަނަ 

އިންތިޚާުބ، އެ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަލުން ޭބއްވުމަށްޓަކައި 

ނަންަބރު   އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް، ޤާނޫނު

 
ނަންބަ 1 އި  1އަށް    (2020  ނޫނުޤާ  ޚާއްޞަ   އިންތިޚާބުގެ   ކައުންސިލްތަކުގެ   ލޯކަލް )   2021/1ރު  ޤާނޫނު  ގެނަވަނަ  ޤާނޫނު ޞްލާޙު  މާއް  1ގެ  އުމުގެ  މާއްދާ   ދާއިންވަނަ    މި 

 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި 
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ޤާނޫނު    2020/3 ޚާއްޞަ  އިންތިޚާުބގެ  ކައުންސިލްތަކުގެ  )ލޯކަލް 

ގެނައުމުގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ވަނަ އިޞްލާޙު    1އަށް    (2020

 )ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އަލުން ފަށަންވާނެއެވެ.  7ގިނަވެގެން 

އާ ގުޅިގެން ޤާނޫނު   19-މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ކޮވިޑް )ށ(   

ޤާނޫނު  2012/7ނަންަބރު   ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  ޞިއްޙަތު  ގެ  )ޢާންމު   )

ދަށުން އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު 

ގެ ކަންކަން ދެމިއޮތްހާ ހިނދަކު، މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އިންތިޚާުބ

ކޮވިޑް ކުރިއަށްގެންދަންވާނީ،  ފަށައި  ޢާންމު   19-އަލުން  ގުޅިގެން  އާ 

ޑި ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  އޮފް  ޞިއްޙަތު  ޖެނެރަލް  ރެކްޓަރ 

އިރުޝާދުތަކާ  އުސޫލުތަކާއި  ފިޔަވަޅުތަކާއި  ކަނޑައަޅާ  ހެލްތު  ޕަްބލިކް 

 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. 

މާއްދާ )ނ(    ހެލްތު މި  ޕަްބލިކް  އޮފް  ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރ  ދަށުން  ގެ  )ށ(  ގެ 

ން ކަނޑައަޅަންޖެހޭ އުސޫލުތައް، މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ަބޔާންކުރާ ތާރީޚު

އެކުލަވާލައި   7ފެށިގެން   ތެރޭގައި،  ދުވަހުގެ  )ހަތެއް( 

ހެލްތު  ޕަްބލިކް  އޮފް  ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރ  އަދި   ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ. 

މިނިވަންކަމާއި ކަނޑައަޅަ އެކުލަވާލުމުގައި  އުސޫލުތައް  ންޖެހޭ 

ޭބއްވޭނެކަން  އިންތިޚާުބ  ހަމަހަމަކަމާއެކު  އިންސާފުވެރިކަމާއި 

 ވާނެއެވެ.ކަށަވަރުކުރަން

ފަށަންވާނީ،   )ރ(   އަލުން  ކަންކަން  އިންތިޚާުބގެ  ދަށުން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

ތާރީޚެއް   ދުރާލާ  ފެށުމަށް  އަދި  އެކަންކަން  ކަނޑައެޅުމާއެކުގައެވެ. 

އެފަދައިން ކަނޑައަޅާ ތާރީޚު ކަނޑައަޅަންވާނީ، އެ ތާރީޚު ކަނޑައެޅުމާއި  

މަ ދެމެދު  ފެށުމާ  ކަންކަން  ދުވަހުގެ   3ދުވެގެން  އިންތިޚާުބގެ  )ތިނެއް( 

 ނޯޓިހެއް ލިޭބނެ ފަދައަކުންނެވެ. 

)ރ( )ބ(    މާއްދާގެ  މި  ފެށުމަށް  އަލުން  ކަންކަން  ދަށުން    އިންތިޚާުބގެ  ގެ 

ތާރީޚެއް   ާބއްވާނެ  އަލުން  އިންތިޚާުބ  ތާރީޚުގައި،  ކަނޑައަޅާ 

 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
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ޤާނޫނުގެ   )ޅ(   ަބ  2މި  ގައި  )ށ(  މާއްދާގެ  މުއްދަތުގެ ވަނަ  ޔާންކޮށްފައިވާ 

ތެރޭގައި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޚާުބ ޭބއްވުމަށް ހުރަސްއެޅޭ ފަދަ  

ޤާނޫނުގެ  ޙާލަތެއް   މި  ގައި    2މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ،  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ހަމަވުމުގެ   މުއްދަތު  ސަަބުބ   30ަބޔާންކުރާ  ކުރިން  ދުވަސް  )ތިރީސް( 

މަ ރައްޔިތުންގެ  އިލެކްޝަންަބޔާންކޮށް  ކޮމިޝަނުން    ސްޖިލީހަށް 

 އަންގަންވާނެއެވެ. 
 

ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން  
 ފެށުން 

ތަޞްދީޤުކޮށް،    .8 ފާސްވެ،  ޤާނޫނު  މި  ފަށާނީ،  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި 

 . ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ
 

 ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ 
 މުއްދަތު 

ށް ޢަމަލުކުރާނީ، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން، މި  ޤާނޫނަމި    .9

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ާބއްވަންޖެހޭ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ   2ޤާނޫނުގެ  

މެންަބރުން   އިންތިޚާުބކުރެވޭ  އަލަށް  ކައުންސިލްތަކަށް  އެ  ާބއްވައި،  އިންތިޚާުބ 

 ނެވެ.އެމީހުންގެ މަޤާމާ ޙަވާލުވަންދެ
 

މި    .10 މާނަކުރުން  ަބޔާންކޮށްފައިނުވާނަމަ،  ގޮތަކަށް  އެހެން  ކަނޑައެޅިގެން  ޤާނޫނުގައި  މި 

ޤާނޫނުގައި ޭބނުންކޮށްފައިވާ އަންނަނިވި ލަފްޒުތަކާއި ޢިާބރާތްތަކަށް ދީފައިއެވަނީ، އެ  

 ލަފްޒުތަކާއި ޢިާބރާތްތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިއެވާ މާނަކުރުމެވެ.
 

ޕްރީލް  އެ  4" ކަމަށް ުބނެފައި އެވަނީ،  2020ކުގެ އިންތިޚާުބ  ކައުންސިލްތަލޯކަލް  ''  

ގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން    2020  ރުވަރީފެުބ  4ގައި ޭބއްވުމަށް،    2020

އަށް    2020ޕްރީލް  އެ  18ގައި    2020މާރިޗު    12އިޢުލާނުކޮށް،  

ޢާންމު    ތިވެފައިވާއާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރިމަ  19-ފަސްކުރުމަށްފަހު، ކޮވިޑް

އިންތިޚާުބ   އެ  ތާރީޚުގައި  އެ  ސަަބުބން  ޙާލަތުގެ  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ޞިއްޙަތުގެ 

ނެތްކަމަށް   ކަނޑައަޅާފައިވާ   2020ޕްރީލް  އެ  13ޭބއްވެން  ކޮމިޝަނުން  އެ  ގައި 

 ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާަބށެވެ. 
 

ތަރައްޤީއަށް     އިން"އަންހެނުންގެ  ކޮމިޓީގެ  ކަމަށް  2020ތިޚާުބ  މަސައްކަތްކުރާ   "

ގައި   2020  ފެުބރުވަރީ  4ގައި ޭބއްވުމަށް،    2020ޕްރީލް  އެ  4ުބނެފައި އެވަނީ،  
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ޕްރީލް  އެ  18ގައި    2020މާރިޗު    12އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާނުކޮށް،  

ކޮވިޑް  2020 ފަސްކުރުމަށްފަހު،  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  19-އަށް  ގުޅިގެން   އާ 

ޞި ޢާންމު  އެ ކުރިމަތިވެފައިވާ  ސަަބުބން  ޙާލަތުގެ  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  އްޙަތުގެ 

ނެތްކަމަށް   ޭބއްވެން  އިންތިޚާުބ  އެ  އެ   2020ޕްރީލް  އެ  13ތާރީޚުގައި  ގައި 

ކޮމިޓީގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ކޮމިޝަނުން 

 އިންތިޚާަބށެވެ. 
 

  2008/8އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންަބރު    "އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން" ކަމަށް ުބނެފައި  

އިލެކްޝަންސް  ަބޔާންކުރާ  ގައި  ޤާނޫނު(  ކޮމިޝަންގެ  )އިލެކްޝަންސް 

 ކޮމިޝަނަށެވެ. 
 

ރެސްޕިރޭޓަރީ  19-"ކޮވިޑް   އެކިއުޓް  ސިވިއަރ  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް   "

ކޮރޯނާވައިރަސް   ކަމުގައިވާ  SARS-CoV-2)  2ސިންޑްރޯމް  ަބލި  ޖެހޭ  އިން   )

 އަށެވެ.  (COVID-19)ސް ޑިޒީޒް ކޮރޯނާވައިރަ

 

 
_____________________________ 

 7.4.2021: ތާރީޚު އަޕްޑޭޓްކުރެވުނު


