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   ( ޤާނޫނު އިންތިޚާބުގެ   ކައުންސިލްތަކުގެ   ލޯކަލް )   10/ 2010  ނަންބަރު  ޤާނޫނު 
 އިޞްލާޙު ހިމެނޭގޮތަށް(  5)ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު 

 
 ރަށު   ކައުންސިލްތަކާއި  ސިޓީ  ކައުންސިލްތަކާއި  އަތޮޅު  މިއީ، )ހ(   .1 ނަން   ތަޢާރުފާއި 

  އެ   އަދި  އިާބއްވަ  އިންތިޚާުބ  ާބއްވާ  ހޮވުމަށް  މެންަބރުން  ކައުންސިލްތަކަށް

  ބަޔާންކުރާ  ކަނޑައަޅައި  ކަންކަން  އުޞޫލުތަކާއި  އެންމެހައި  އިންތިޚާުބގެ

 . ޤާނޫނެވެ

 .އެވެ" ޤާނޫނު  އިންތިޚާުބގެ ކައުންސިލްތަކުގެ ލޯކަލް" ކިޔާނީ ޤާނޫނަށް މި )ށ(   
 

  ކައުންސިލްތަކުގެ   ލޯކަލް 

 އިންތިޚާބު 

 ސިޓީ    ށާއި، ތަކަލްކައުންސި  އަތޮޅު  ގޮތުގެމަތިން  ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ )ހ(   .2

 ހޮވުމަށް  މީހުން   މެންަބރުކަމަށް  ކައުންސިލްތަކުގެ  ރަށު  ކައުންސިލްތަކަށާއި،

 މި  އަދި.  އިންތިޚާެބވެ  ކައުންސިލްތަކުގެ  ލޯކަލް   ކިޔާނީ  އިންތިޚާަބށް   ާބއްވާ

 ޢާންމު  އިންތިޚާުބގެ   ގެކައުންސިލްތަކު  ލޯކަލް   ބޭނުމަށްޓަކައި،  ޤާނޫނުގެ

 ހަމަވުމުގެ   ޢުމުރު  ކައުންސިލެއްގެ  ލޯކަލް  ސްވެއެއް  ތެރޭގައި  މާނައިގެ

 ނުވަތަ   ގޮނޑިއެއް    ލެއްގެކައުންސި  ލޯކަލް   ނޫންގޮތަކަށް،  ސަަބުބން

 ގޮނޑިތަކަށް   އެ   ނުވަތަ  ގޮނޑިއަކަށް  އެ  ހުސްވެއްޖެނަމަ،  ގޮނޑިތަކެއް

-ަބއި  ާބއްވާ  އިންތިޚާުބކުރުމަށްޓަކައި  މެންަބރުން   ނުވަތަ   މެންަބރަކު

 . ނޭނެއެވެމެހި އިލެކްޝަންވެސް

 ޤާނޫނުގައި  މި  އިންތިޚާާބގުޅޭގޮތުން  ކައުންސިލްތަކުގެ  ލޯކަލް )ށ(   

  ގޮތުން  ކަންކަމާގުޅޭ   އުޞޫލުތަކާއި  ޚާއްޞަ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ

 ގަވާއިދުތަކާ  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  ޤާނޫނާއި  މި  ޢަމަލުކުރަންވާނީ

 ނުވަތަ   ނުވާފައިށްަބޔާންކޮ  ޤާނޫނުގައި  މި  އަދި .  ގޮތުގެމަތިންނެވެ  އެއްގޮތްވާ

 މެހައިއެން  ބުނެފައިނުވާ  އެހެންގޮތަކަށް   ކަނޑައެޅިގެން   ޤާނޫނުގައި  މި

  ނަންަބރު  ޤާނޫނު  ޢަމަލުކުރަންވާނީ  ގޮތުން  ކަންކަމާގުޅޭ  އުޞޫލުތަކާއި

  ކަނޑައަޅާފައިވާ   ގައި(  ޤާނޫނު  ޢާންމު  އިންތިޚާުބތަކާެބހޭ )  2008/11

 . ގޮތުގެމަތިންނެވެ
 



2 

 

  ޙައްޤު   ދިނުމުގެ   ވޯޓު 

  މީހުންނާއި   ލިބިފައިވާ 

  ޙައްޤު   ދިނުމުގެ   ވޯޓު 

  މީހުންގެ   ލިބިފައިވާ 

 ރަޖިސްޓަރީ 

  ޤާނޫނު  ލިިބފައިވަނީ  ޙައްޤު  ދިނުމުގެ  ވޯޓު  އިންތިޚާުބގައި  ކައުންސިލްތަކުގެ  ލޯކަލް  .3

 ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި(  ޤާނޫނު  ޢާންމު  އިންތިޚާުބތަކާެބހޭ)  2008/11  ނަންަބރު

 ރަޖިސްޓަރީ  މީހުންގެ  ލިިބފައިވާ   ޙައްޤު  މުގެނުދި   ވޯޓު  އަދި .  މީހުންނަށެވެ

 އިންތިޚާުބގައި  ކައުންސިލްތަކުގެ  ލޯކަލް  ންކުރުމާގުޅޭގޮތުންއިޢުލާ  އެކުލަވާލުމާއި

(  ޤާނޫނު  ޢާންމު  އިންތިޚާުބތަކާެބހޭ)  2008/11  ނަންަބރު  ޤާނޫނު  ޢަމަލުކުރަންވާނީ

 . ވެގޮތުގެމަތިންނެ ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުން އެކަންކަމާގުޅޭ ގައި
 

  ވޯޓު   އިންތިޚާބުގެ 

 ގުނުން   ވޯޓު   ނެގުމާއި 

 ވޯޓު  އިންތިޚާުބތަކަށް  ކައުންސިލްތަކުގެ  ާބއްވާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި )ހ(   .4

  މީހުންނަށް   ދިރިއުޅޭ  ރާއްޖޭގައި  ލިިބފައިވާ  ޙައްޤު  ދިނުމުގެ

 ވޯޓުލުން  ކޮމިޝަނުން  އިލެކްޝަންސް  ވޯޓުލެވޭނޭގޮތަކަށް

 . އިންތިޒާމްކުރަންވާނެއެވެ

 ވޯޓުލުން   ގޮތަކަށް   ވޯޓުލެވޭނެ  ރައްޔިތުންނަށް  ދިރިއުޅޭ  ޭބރުގައި  ރާއްޖެއިން ( ށ)  

 .މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ ކޮމިޝަނުން އިލެކްޝަންސް ންތިޒާމްކުރުމަށްއި

 ސިއްރުކަން  ވޯޓުގެ  ސަަބުބން  ވޯޓުލާންޖެހުމުގެ  ފޮށްޓަކަށް  ވޯޓު  ވަކި )ނ(   

 ސިއްރުކަން   ވޯޓުގެ  ގައިކުތަޙާލަތް  މެދުވެރިވެފައިވާ   ގެއްލޭފަދަގޮތެއް

  އިޚްތިޔާރު   އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅުތައް  އަޅަންޖެހޭ   ޔަޤީންކުރުމަށްޓަކައި

  ސިއްރުކަން   ވޯޓުގެ.  ލިިބގެންވެއެވެ  ކޮމިޝަނަށް   އިލެކްޝަންސް

 ޙާލަތްތަކުގައިވެސް،  އަޅަންޖެހޭ  ފިޔަވަޅުތަކެއް  ޚާއްޞަ  ޤީންކުރުމަށްޓަކައިޔަ

 އެ  އިޢުލާންކުރަންވާނީ  ނަތީޖާ  ހޯދައި،  ނަތީޖާ   ޢަދަދުކޮށް،  ގުނައި،  ވޯޓު

 .މަރުކަޒެއްގައެވެ ވޯޓުލާ
 

  ންސިލަށް ކައު   އަތޮޅު 

  އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ 

 ޢަދަދު   މެންބަރުންގެ 

  އުޞޫލުން   ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  2010/7  ނަންަބރު  ޤާނޫނު  .5

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފައިވާށްކޮަބޔާން  ގައި(  ހ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  4  ގެ(  ޤާނޫނު   ހިންގުމުގެ

 ކައުންސިލަށް  އަތޮޅު  ދާއިރާއަކުން  އިދާރީ  އެ  ދާއިރާއެއްގައި،  އިދާރީ  ކޮންމެ

 އިންތިޚާީބ  ގިނަ  ދާއިރާއަށްވުރެ   އިންތިޚާީބ(  ދޭއް)  2  އިންތިޚާުބކުރާއިރު،  މެންަބރުން

 ށް ކަކައުންސިލަ  އަތޮޅު  ދާއިރާއެއްގެ  އިދާރީ  އެ  ދާއިރާތަކުން  އިދާރީ  ހިމެނޭ  ދާއިރާ

  2  އަދި.  ަބރެވެމެން(  އެކެއް)  1  ދާއިރާއަކުން  އިންތިޚާީބ  ކޮންމެ  އިންތިޚާުބކުރާނީ

  އަތޮޅު   ދާއިރާއެއްގެ  އިދާރީ   އެ  ތަކުންދާއިރާ  އިދާރީ  ހިމެނޭ  ދާއިރާ  އިންތިޚާީބ(  ދޭއް)

( ތިނެއް)  3  އިންތިޚާުބކުރެވޭ  އަތޮޅުން  މުޅި  އިންތިޚާުބކުރާނީ  ކައުންސިލަށް
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މި    ،ވަނަ މާއްދާއިން  1ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  2އަށް    (ޤާނޫނު  އިންތިޚާބުގެ  ކައުންސިލްތަކުގެ  ލޯކަލް)   10/ 2010  ނަންބަރު  ޤާނޫނު،  21/ 2016ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 1
 ފައި އްދާ އިޞްލާޙުކުރެވިމާ
މި    ،ވަނަ މާއްދާއިން  2ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  2އަށް    (ޤާނޫނު  އިންތިޚާބުގެ  ކައުންސިލްތަކުގެ  ލޯކަލް)   10/ 2010  ނަންބަރު  ޤާނޫނު،  21/ 2016ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 2

 ފައި އިޞްލާޙުކުރެވި އަކުރު
މި    ،ވަނަ މާއްދާއިން  2ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  2އަށް    (ޤާނޫނު  އިންތިޚާބުގެ  ކައުންސިލްތަކުގެ  ލޯކަލް)   10/ 2010  ނަންބަރު  ޤާނޫނު،  21/ 2016ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 3

 ފައި އިޞްލާޙުކުރެވި އަކުރު
މި    ،ވަނަ މާއްދާއިން  3ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  2އަށް    (ޤާނޫނު  އިންތިޚާބުގެ  ކައުންސިލްތަކުގެ  ލޯކަލް)   10/ 2010  ނަންބަރު  ޤާނޫނު،  21/ 2016ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 4

 އަކުރު އުނިކުރެވިފައި
މި    ،ވަނަ މާއްދާއިން  3ގެ  ގެ ޤާނޫނުއުމު ޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  2އަށް    (ޤާނޫނު  އިންތިޚާބުގެ  ކައުންސިލްތަކުގެ  ލޯކަލް)   10/ 2010  ނަންބަރު  ޤާނޫނު،  21/ 2016ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 5

 އަކުރު އުނިކުރެވިފައި
މި    ،ވަނަ މާއްދާއިން  4ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  2އަށް    (ޤާނޫނު  އިންތިޚާބުގެ  ކައުންސިލްތަކުގެ  ލޯކަލް)   10/ 2010  ނަންބަރު  ޤާނޫނު،  21/ 2016ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 6

 ލުކުރެވިފައި ބަދަތުގައި ގެ ގޮ މާއްދާގެ )ނ( )ބ( އަކީ މި މައްދާގެ 

 1. މެންަބރުންނެވެ
 

  ކައުންސިލަށް   ޓީ ސި 

  އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ 

 ޢަދަދު   މެންބަރުންގެ 

  އުޞޫލުން   ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  2010/7  ނަންަބރު  ޤާނޫނު  .6

  ސިޓީ   ކޮންމެ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ާބުބގައި  ފަސްވަނަ  ގެ(  ޤާނޫނު  ހިންގުމުގެ

  ދާއިރާތަކުގެ   އިންތިޚާީބ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  އެ  އެކުލެވިގެންވާނީ  ކައުންސިލެއް

  ހިމަނައިގެން  މެންަބރެއް  ންތިޚާުބކުރާއި  ދާއިރާއަކުން  އިންތިޚާީބ  ކޮންމެ  ތެރެއިން

 .މައްޗަށެވެ މެންަބރުންގެ އެކުލަވާލެވޭ
 

  ކައުންސިލަށް   ރަށު 

  އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ 

 ޢަދަދު   މެންބަރުންގެ 

  މިވާ   ތިރީގައި  ނީއިންތިޚާުބކުރާ  މެންަބރުން  ކައުންސިލަށް  ރަށު  ރަށްރަށުގެ  .7

 . ޢަދަދަށެވެ

  ކުޑަ   މީހުންނަށްވުރެ(  ތިންހާސް)  3,000  އާާބދީގެ  ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ )ހ(  

 3  އިންތިޚާުބކުރާނީ  ކައުންސިލަށް  ރަށު  ރަށެއްގެ  ކޮންމެ  ހިމެނޭ  އާާބދީއެއް

 2. މެންަބރުންނެވެ( ތިނެއް)

  ގިނަ   މީހުންނަށްވުރެ(  ތިންހާސް)  3,000  އާާބދީގެ  ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ )ށ(   

 ކައުންސިލަށް  ރަށު  ރަށެއްގެ  ކޮންމެ  ނައޮން  އާާބދީއެއް  މީހުންގެ

 3. މެންަބރުންނެވެ( ފަހެއް) 5 އިންތިޚާުބކުރާނީ

 4]އުނިކުރެވިފައި[ ( ނ)  

 5]އުނިކުރެވިފައި[ )ރ(  

މި  6)ނ(    އުޞޫލުން  ަބޔާންކުރެވިފައިވާ  ގައި  )ށ(  އަދި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

ގެ  ން ދިރިއުޅޭ ރަށެއްޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހު  ޤާނޫނަށް

ގޮތުގައި ަބލާ ކޮންމެ ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލަކަށްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު، 

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅައި އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ.
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  އިންތިޚާބުގައި   ފުރަތަމަ 

  ޢަދަދު   މީހުންގެ   ވޯޓުލާ 

 ން ކަނޑައެޅު 

ށް މެންަބރުން ހޮވުމަށް ާބއްވާ ފުރަތަމަ ތަކަޤާނޫނުގެ ދަށުން ލޯކަލް ކައުންސިލް  މި  .8

ކޮންމެ  ނުވަތަ  ރަށެއްގެ  ކޮންމެ  ނުވަތަ  އަވަށެއްގެ  ކޮންމެ  އިންތިޚާަބށްޓަކައި، 

ސިޓީއެއްގެ ނުވަތަ ކޮންމެ އިންތިޚާީބ ދާއިރާއެއްގެ ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ އާާބދީގެ  

ކަނޑައަޅަންވާނީ  އިލެކް  ކަމަށް  ޢަދަދުތައް ކޮމިޝަނުން  ޑިސެމްބަރ    31ޝަންސް 

އެ   2009 އަދި  ސިޓީއެއްގެ  އެ  ރަށެއްގެ،  އެ  އަވަށެއްގެ،  އެ  ނިޔަލަށް  ގެ 

މިގޮތުން   އަދި  އާާބދީއެވެ.  ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ  ދާއިރާއެއްގެ  އިންތިޚާީބ 

  ށް ބިނާކޮށް މި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އާާބދީގެ ޢަދަދުތަކުގެ މައްޗަ

މާއްދާއާއި  5ޤާނޫނުގެ   މާއްދާއާއި  6  ، ވަނަ  މާއްދާގައި    7އަދި    ،ވަނަ  ވަނަ 

ކައުންސިލަކަށްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު   ކޮންމެ ލޯކަލް  ަބޔާންކުރެވިފައިވާ އުޞޫލުން 

 .އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާނީއެވެ

 

  ކައުންސިލްތަކުގެ   ލޯކަލް 

  އިންތިޚާބަށް 

  ށް ކުރިމަތިލުމަ 

 އިޢުލާންކުރުން 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ   2010/7ޤާނޫނު ނަންަބރު   )ހ(   .9

ތަކުގެ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން އުފެއްދޭ ލޯކަލް ކައުންސިލް

ފަށާ  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި  ޭބއްވުމަށްޓަކައި  އިންތިޚާުބ  ފުރަތަމަ 

ފެށިގެން   އަދި )ފަންސަ  45ތާރީޚުން  ތެރޭގައި،  ދުވަހުގެ  ޔާޅީސް( 

ކައުންސިލް  ދާހިނގަމުން ޤާނޫނުއަސާސީގައި  ލޯކަލް  ޢުމުރު  ތަކުގެ 

ހަމަވުމަށް   ގޮތުގެމަތިން  ދުވަހަށް   120ަބޔާންކޮށްފައިވާ  )އެއްސަތޭކަވިހި( 

ގިނަވެގެން   ލޯކަލް   15ވުމާއެކު،  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  )ފަނަރަ( 

ކުރިކައުންސިލް އިންތިޚާަބށް  މީހުންނަތަކުގެ  އެދޭ  އެ  މަތިލުމަށް  ށް 

އްޖެކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށް އަންގައި ޅުވިފުރުޞަތު ހު

 ކުރަންވާނެއެވެ. އިޢުލާން

 އެ  ސަަބުބން  ވަކިވުމުގެ  މެންަބރުކަމުން  މެންަބރަކު  ކައުންސިލެއްގެ  ލޯކަލް )ށ(   

 ހުސްވި  އެ  ޙާލަތުގައި  އިންތިޚާުބކުރަންޖެހޭ  މެންަބރަކު  ގޮނޑިއަށް

-ަބއި  ކައުންސިލްގެ  ލޯކަލް  ާބއްވާ  ށްރުމައިންތިޚާުބކު  މެންަބރަކު  ގޮނޑިއަށް

  ފެށިގެން   ތާރީޚުން   ހުސްވި  ގޮނޑި  އެ  ޭބއްވުމަށްޓަކައި  އިލެކްޝަން

-ަބއި  ކައުންސިލްގެ  އެ  ތެރޭގައި،  ދުވަހުގެ(  ފަނަރަ)  15  ގިނަވެގެން

 ތު ފުރުޞަ  އެ   މީހުންނަށް  އެދޭ  ކުރިމަތިލުމަށް   އިލެކްޝަނަށް

  ޢާންމުކޮށް  ކޮމިޝަނުން  އިލެކްޝަންސް  ހުޅުވިއްޖެކަން،
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 . އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ

ކޮމިޝަނުން    މި )ނ(    އިލެކްޝަންސް  ދަށުން  ގެ  )ށ(  ނުވަތަ  )ހ(  މާއްދާގެ 

)އިންތިޚާުބތަކާެބހޭ ޢާންމު    2008/11ކުރާ އިޢުލާނުގައި ޤާނޫނު ނަންަބރު  

ގެ   ަބޔާ  13ޤާނޫނު(  ގައި  )ށ(  މާއްދާގެ  މަޢުލޫމާތު  ވަނަ  ންކޮށްފައިވާ 

 ވެ. ހިމަނަންޖެހޭނެއެ

  ކޮމިޝަނުން  އިލެކްޝަންސް  ދަށުން  ގެ(  ށ)  ނުވަތަ(  ހ)  މާއްދާގެ  މި )ރ(  

  ކުރިމަތިލުމަށް   އިންތިޚާަބށް   ކައުންސިލްތަކުގެ  ލޯކަލް  އިޢުލާނުގައި،  ކުރާ

 ހުށަހެޅުމަށް  ކޮމިޝަނަށް  އިލެކްޝަންސް  އެދި  އެކަމަށް  މީހުން  އެދޭ

 . ދޭންވާނެއެވެ މުއްދަތެއް ދުވަހުގެ ( ސާދަ) 14 ވެގެންމަދު

 

  ކުރިމަތިލާ ކައުންސިލް 

ބަދަލުކުރުމާއި، އެއް  

ކައުންސިލަށްވުރެ ގިނަ   

ކައުންސިލަށް  

 ކުރިމަތިނުލުން 

ކައުންސިލް )ހ(   .10 ކައުންސިލަށްވުރެ ލޯކަލް  އެއް  އެކަކަށް  އިންތިޚާުބގައި،  ތަކުގެ 

 އެވެ. ގިނަ ކައުންސިލަށް ކުރިމައްޗެއް ނުލެވޭނެ

ކައުންސިލް )ށ(   އިންތިތަކުގެލޯކަލް  ކުރިމަތިލުމަށް    އިންތިޚާަބށް  ޚާުބގައި، 

ކޮމިޝަނުން އެއް   އިލެކްޝަންސް  ތެރޭގައި،  މުއްދަތުގެ  ދީފައިވާ 

އަނުބރާގެނެސް،  ނަން  އޭނާގެ  މީހަކަށް،  ކުރިމަތިލާފައިވާ  ކައުންސިލަކަށް 

 އެހެން ކައުންސިލަކަށް ކުރިމަތިލެވިދާނެއެވެ.

 

ޤާނޫނުގެ    .11 ވޯޓު ނަގާ ތާރީޚު  މާއްދާގެ ވަ  9މި  އިލެކްޝަންސް ނަ  ދަށުން  ގެ  )ށ(  ނުވަތަ  )ހ(   

އި  ކޮމިޝަނުން ކައުންސިލް  ،ލާނުގައިޢުކުރާ  އިންތިޚާުބލޯކަލް  ޭބއްވުމަށް   ތަކުގެ 

 16އިންތިޚާަބށް ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ ނަންތައް މި ޤާނޫނުގެ    ، ކަނޑައަޅާ ތާރީޚަކީ

ގޮ މާއްދާގައިވާ  އިލެކްޝަވަނަ  ކޮމިޝަނުތުގެމަތިން  ޢާންމުކޮންސް  އަންގައި  ން  ށް 

މަދުވެގެން  އިޢުލާން ފެށިގެން  ދުވަހުން  މުއްދަތު    28ކުރާ  ދުވަހުގެ  )އަށާވީސް( 

 އޮންނަގޮތަށް ކަނޑައެޅޭ ތާރީޚަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ. 

 

  އިންތިޚާބުގައި 

  އެދި   ވާދަކުރުމަށް 

  މީހުންގެ   ކުރިމަތިލާ 

 ކުރިމަތިލާ  އެދި  ވާދަކުރުމަށް  އިންތިޚާުބގައި  ކައުންސިލްތަކުގެ  ލޯކަލް )ހ(   .12

 . ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ ޝަރުޠުތައް އަންނަނިވި ކިަބއިގައި، މީހުންގެ

 ؛ރައްޔިތަކަށްވުން ދިވެހި  (1)  
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މި    ،ވަނަ މާއްދާއިން  2ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  1އަށް    (ޤާނޫނު  އިންތިޚާބުގެ  ކައުންސިލްތަކުގެ  ލޯކަލް)  10/ 2010  ނަންބަރު   ޤާނޫނު،  2013/8ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 7

ޞްލާޙު  ވަނަ އި   4އަށް   (ޤާނޫނު އިންތިޚާބުގެ ކައުންސިލްތަކުގެ ލޯކަލް) 10/ 2010 ނަންބަރު ޤާނޫނު، 1/ 2017ރު ޤާނޫނު ނަންބައުނިކުރެވިފައި. އެއަށްފަހު، ނަންބަރު ވަނަ  6މާއްދާގެ 
 އްދާ އިޞްލާޙުކުރެވިފައި މި މާ ،ވަނަ މާއްދާއިން  1ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުގެނަ

  ހޭ ހުންނަންޖެ   ކިބައިގައި 

 7ޝަރުޠުތައް 

 ؛ނުވުން ރައްޔިތަކަށް ޤައުމެއްގެ ޭބރު  (2)  

 ވެފައިވާނަމަ   ރައްޔިތަކަށް  ދިވެހި  ރައްޔިތަކު  ޤައުމެއްގެ  ޭބރު  (3)  

 އަހަރު(  ފަހެއް)  5  ރައްޔިތަކަށްވުމަށްފަހު  ދިވެހި  އެމީހަކު

 ؛ފާއިތުވެފައިވުން

 ؛މީހަކަށްވުން ޖަމާޢަތުގެ ސުންނަތް ކަމުގައިވުމާއި، މުސްލިމަކު  (4)   

 ؛ކަމުގައިވުން މީހަކު ފުރިފައިވާ އަހަރު( އަށާރަ) 18 ޢުމުރުން  (5)   

 ؛ކަމުގައިވުން މީހަކު ހުރި އަށްހަމަ ުބއްދި  (6)   

 ޙުކުމާ   މީހަކުނަމަ،  އޮތް  ދަރަންޏެއް  ސާިބތު  އަދާކުރަންޖެހޭ  (7)   

 ؛ކަމުގައިވުން މީހަކު އަދާކުރަމުންދާ ދަރަނި އެ އެއްގޮތަށް

 ޙުކުމެއް  ސާިބތުވެ،  ޝަރީޢަތަށް  ކުރިކަން  ކުށެއް  ޖިނާއީ  އެއްވެސް  (8)   

 ؛ންނުވު ކަމުގައި  މީހަކު ތަންފީޛުކުރަމުންދާ

 މީހެއްގެ  ނުވަތަ  ހިންގިކަން  ޢަމަލެއް  ޤީ ަބދުއަޚްލާ  ކުޑަކުއްޖަކާމެދު  (9)   

 މީހަކު  ސާބިތުވެފައިވާ  ޝަރީޢަތަށް  ފޭރިގަތްކަން  ޢިއްފަތްތެރިކަން

 ؛ކަމުގައިނުވުން

 ޝަރީޢަތަށް  ކުރިކަން  ކުށެއް  ވިޔަފާރިކުރުމުގެ   މަސްތުވާތަކެތީގެ  (10)   

 އެ  ކޮށްފައިވާނަމަ،  އް ޙުކުމެ  މައްޗަށް  އެމީހެއްގެ  ސާިބތުވެ،

 އަހަރު (  ހަތެއް)  7  ނިމުނުތާ  ތަންފީޛުކޮށް  ޙުކުމެއް

 އަދަބު   ކަނޑައެޅުނު  ޙުކުމުން  އެ  ނުވަތަ  ފާއިތުވެފައިވުން

 ؛ފާއިތުވެފައިވުން ރުއަހަ( ހަތެއް) 7 މަޢާފުކޮށްދެވުނުތާ

 ވަނަ (  10)  ނަންަބރާއި  ވަނަ(  9)  ގެ(  ހ)  މާއްދާގެ  މި  (11)   

 އީޖިނާ  އެހެން  ފިޔަވައި  ކުށްތައް  ށްފައިވާަބޔާންކޮ  ނަންަބރުގައި

 12  މައްޗަށް  އެމީހެއްގެ  ސާިބތުވެ،  ޝަރީޢަތަށް  ކުރިކަން  ކުށެއް

 ޙުކުމެއް  މުއްދަތެއްގެ  ދިގު  މަސްދުވަހަށްވުރެ(  ާބރަ)

( ތިނެއް )   3  ނިމުނުތާ  ތަންފީޛުކޮށް  ޙުކުމެއް  އެ  ކޮށްފައިވާނަމަ،

 އަދަުބ  ކަނޑައެޅުނު  ޙުކުމުން  އެ  ނުވަތަ  ފާއިތުވެފައިވުން  އަހަރު

 . ފާއިތުވެފައިވުން އަހަރު( ތިނެއް)  3 މަޢާފުކޮށްދެވުނުތާ
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 އިންތިޚާުބ  ކައުންސިލްތަކުގެ  ލޯކަލް  ފެށުމާއެކު،  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް   މި )ށ(   

 . ހިނގާނެއެވެ ޤާނޫނު މި މައްޗަށް ގެ 2017
 

ސިވިލް ސަރވިސްގައި  

ހިމެނޭ މީހުން ލޯކަލް  

  ކައުންސިލްގެ 

ކަމަށް  މެންބަރު 

 ރިމަތިލުން ކު 

 ޭބއްވޭ   ހޮވުމަށް  މެންަބރުން  ކައުންސިލެއްގެ  ލޯކަލް  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި )ހ(   .13

 ލޯކަލް  މީހަކު   ހިމެނޭ  ސަރވިސްގައި  ސިވިލް   އިންތިޚާަބކަށް،

 އެ   އެމީހަކު  ކުރިމަތިލައިފިނަމަ،  މެންަބރުކަމަށް   ކައުންސިލެއްގެ

 ސިވިލް   ހުރި   މީހަކުއެ  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ކުރިމަތިލާ   އިންތިޚާަބކަށް

 .ސަސްޕެންޑްވީއެވެ ވަޒީފާއިން ސަރވިސްގެ

  އި ސަރވިސްގަ   ސިވިލް  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން   ގައި(  ހ)  މާއްދާގެ  މި )ށ(   

 ގެނެސްފިނަމަ،  އަނުބރާ  ނަން  އެމީހެއްގެ  އިންތިޚާަބކުން  އެ  މީހަކު  ހިމެނޭ

 ނަމަ،ނުހޮވިއްޖެ  އެމީހަކު  ގޮނޑިއަށް  ކުރިމަތިލީ   އިންތިޚާަބށް  ނުވަތަ

 އެނުބރި  ވަޒީފާއަކަށް   ދިޔަ   އަދާކުރަމުން  ސަރވިސްގައި   ސިވިލް  އެމީހަކު

 ކުރިމަތިލި  އެމީހަކު  އަދި.  ދޭންވާނެއެވެ  އެމީހަކަށް  ފުރުޞަތު  ރުޖޫއަވުމުގެ

  އެމީހަކު   މަޤާމުން  ސަރވިސްގެ   ސިވިލް  ކާމިޔާުބވެއްޖެނަމަ،  އިންތިޚާުބ

 .ވަކިވީއެވެ

 މެންަބރުކަމަށް   އިންތިޚާުބގެ  ކައުންސިލްގެ  ލޯކަލް  ދަށުން  މާއްދާގެ  މި )ނ(   

 މަޤާމަކަށް  އެފަދަ   މުވައްޒަފެއް   ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ކުރިމަތިލާ

 ވަޒީފާއިން  އެމީހަކު  ދަށުން  ގެ(  ހ)  މާއްދާގެ  މި  ކު،ކުރިމަތިލުމާއެ

 ސިވިލް   އެމީހަކަށް   މުއްދަތުގެތެރޭގައި،  ހުންނަ  ސަސްޕެންޑްވެފައި

  އެއްވެސް   އެހެނިހެން  މުސާރައާއި   އައި  ލިބެމުން  ވަޒީފާއިން  ސްގެސަރވި

 . ނުލިޭބނެއެވެ ޢިނާޔަތެއް
 

  ކައުންސިލްތަކުގެ   ލޯކަލް 

  އިންތިޚާބަށް 

  އެދި   ކުރިމަތިލުމަށް 

 ހުށަހެޅުން 

 ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި(  ށ )  ނުވަތަ(  ހ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  9  ޤާނޫނުގެ  މި )ހ(   .14

 ލްތަކުގެންސިކައު  ލޯކަލް  ކުރުމުން،  ކޮމިޝަނުން  އިލެކްޝަންސް  އިޢުލާން

 ކައުންސިލްތަކުގެ  ލޯކަލް  މީހުން،   އެދޭ  ކުރިމަތިލުމަށް  އިންތިޚާަބށް

 ސް އިލެކްޝަން  ތަކެތި  މަޢުލޫމާތާއި  ކުރިމަތިލުމާެބހޭ   އިންތިޚާަބށް

 . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކޮމިޝަނަށް

 އެކަމަށް   މީހާ  އެދޭ  ކުރިމަތިލުމަށް  އިންތިޚާަބށް  ކައުންސިލްތަކުގެ  ލޯކަލް ( )ށ  

 ޢާންމު އިންތިޚާުބތަކާެބހޭ ) 2008/11 ނަންަބރު ޤާނޫނު ށަހަޅާއިރު،ހު އެދި
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  މަޢުލޫމާތު  ުބނެފައިވާ  ގައި(  ށ)  މާއްދާގެ  ވަނަ   16  ގެ (  ޤާނޫނު

 . ހިމަނަންވާނެއެވެ
 

  އިންތިޚާބަށް 

  ހުށަހަޅާ   ކުރިމަތިލުމަށް 

  މަޢުލޫމާތާއެކު 

 ތަކެތި   ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

 ކައުންސިލްތަކުގެ   ލޯކަލް  ތުގެމަތިންގޮ  މާއްދާގައިވާ  ވަނަ  14  ޤާނޫނުގެ  މި )ހ(   .15

  ޤާނޫނު   މަޢުލޫމާތާއެކު،    ހުށަހަޅާ  މީހާ  އެދޭ   ކުރިމަތިލުމަށް  އިންތިޚާަބށް

 ވަނަ  17  ގެ(  ޤާނޫނު  ޢާންމު  އިންތިޚާުބތަކާެބހޭ)  2008/11  ަބރުނަން

  ކޮމިޝަނަށް   އިލެކްޝަންސް  ތަކެތި  ަބޔާންކޮށްފައިވާ   މާއްދާގައި

 . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 ދައްކަންޖެހޭ   މީހުން  ކުރިމަތިލާ  އިންތިޚާަބށް  ކައުންސިލްތަކުގެ  ލޯކަލް )ށ(   

( ފައްސަތޭކަ  އެއްހާސް)  500,1/-  ޢަދަދަކީ   ފައިސާގެ  ޑިޕޮޒިޓްގެ

 .ރުފިޔާއެވެ

 އިންތިޚާީބ   މަދުވެގެން  މީހަކުނަމަ  ވާދަކުރާ  ޓިކެޓަކާނުލާ  ޕާޓީއެއްގެ ސިޔާސީ )ނ(   

 . ށަހަޅަންވާނެއެވެހު ސޮއި މީހުންގެ( ފަންސާސް) 50 ދާއިރާގެ
 

  ކައުންސިލްގެ   ލޯކަލް 

  އިންތިޚާބަށް 

  ކުރިމަތިލާފައިވާ 

  ނަން   މީހުންގެ 

 އިޢުލާންކުރުން 

 އިލެކްޝަންސް   ދަށުން  ގެ(  ށ)  ނުވަތަ(  ހ)  މާއްދާގެ   ވަނަ  9  ޤާނޫނުގެ  މި  .16

 ކުރިމަތިލާން  އިންތިޚާަބށް  ކައުންސިލްތަކުގެ  ލޯކަލް  އިޢުލާނުގައި  ކުރާ  ކޮމިޝަނުން

 ދުވަހުގެ (  އެކާވީސް)   21  ގިނަވެގެން  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ހަމަވާ  އްދަތުމު  ދީފައިވާ

 14  ގެ(  ޤާނޫނު  ޢާންމު   އިންތިޚާުބތަކާެބހޭ)  2008/11  ނަންަބރު  ޤާނޫނު  ތެރޭގައި،

  އަދި  އިޢުލާންކޮށް،  އަންގައި  މަޢުލޫމާތު  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި(  ހ)  މާއްދާގެ  ވަނަ

   ނުވަތަ   ރަށެއްގައި  އެ  އޮފީހުގައާއި  ކޮމިޝަނުގެ  އިލެކްޝަންސް  އިޢުލާން  އެ

 ެބލޭނެގޮތަށް  މީހުންނަށް  އަވަށުގެ  ނުވަތަ  ދާއިރާގެ  އިދާރީ  ކުރިމަތިލާ  އެމީހަކު

 އިލެކްޝަންސް  މަޢުލޫމާތު  އެ  އަދި.  ަބހައްޓަންވާނެއެވެ  ކޮމިޝަނުން  އިލެކްޝަންސް

 .ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ ވެްބސައިޓްގައި ކޮމިޝަނުގެ
 

  ކައުންސިލްތަކުގެ   ލޯކަލް 

  އިންތިޚާބު 

  އިޢުލާންކުރުމާއި 

  ކެންޑިޑޭޓުންނާގުޅޭ 

 އުޞޫލުތައް   ޢާންމު 

  12  މާއްދާއާއި،  ވަނަ   11  މާއްދާއާއި،  ވަނަ  10  މާއްދާއާއި،  ވަނަ  9  ޤާނޫނުގެ  މި  .17

 ަބޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ  15  އަދި  މާއްދާއާއި،  ވަނަ  14  މާއްދާއާއި،  ވަނަ

  ލޯކަލް   ގޮތުން،  ކެންޑިޑޭޓުންނާގުޅޭ  އިޢުލާންކުރުމާއި،  ންތިޚާބު އި  ފިޔަވައި،  ކަންކަން

 2008/11  ނަންަބރު  ޤާނޫނު  ޢަމަލުކުރަންވާނީ  ޚާުބގައިއިންތި  ކައުންސިލްތަކުގެ

  ކަނޑައަޅާފައިވާ   ގޮތުން  އެކަންކަމާގުޅޭ   ގައި(  ޤާނޫނު  ޢާންމު  އިންތިޚާުބތަކާެބހޭ)

 . ގޮތުގެމަތިންނެވެ
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''މަދު ކެންޑިޑޭޔާޤަޟިއް  C-SC-2011/24ނަންބަރު  ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ   8 ފާހަގަޖަހާފައިއިން،  ބާޓަ އޮންނަ ކޮންމެ ވޯ ޓުންގެ ނަމާ ދިމާގައި ރަނގަޅު  ށް އޮންނަ  ކަމަ''  ޠިލު ވޯޓެއްކީ 

ޞްލާޙު  ވަނަ އި  3އަށް    (ޤާނޫނު  އިންތިޚާބުގެ   ކައުންސިލްތަކުގެ  ލޯކަލް)   10/ 2010  ނަންބަރު  ޤާނޫނު،  25/ 2016ރު  ނޫނު ނަންބަޤާ. އެއަށްފަހު،  ޅިފައިކަނޑައެ  ކަމަށްނައްޞު ބާޠިލު
 ފައި އިޞްލާޙުކުރެވި މާއްދާމި  ،ވަނަ މާއްދާއިން  1ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުގެނަ

މި    ،ވަނަ މާއްދާއިން  1ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  5އަށް    (ޤާނޫނު  އިންތިޚާބުގެ  ކައުންސިލްތަކުގެ  ލޯކަލް)  10/ 2010  ނަންބަރު   ޤާނޫނު،  2020/1ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 9
 ފައި އިޞްލާޙުކުރެވި ރުއަކު

 

  ނުދޭ   ވޯޓާއި   ބާޠިލު 

 8ވޯޓު 

 2008/11  ނަންަބރު  ޤާނޫނު  އިންތިޚާުބގައި  ކައުންސިލްތަކުގެ  ލޯކަލް )ހ(   .18

  ގައި (  ހ)   މާއްދާގެ  ވަނަ  56  ގެ(  ޤާނޫނު  ޢާންމު   އިންތިޚާުބތަކާެބހޭ)

 ކައުންސިލަކަށް  އެ  އިތުރުން  ވޯޓުތަކުގެ  އޮންނަ   ގޮތަށް   ަބޔާންކޮށްފައިވާ

 ގިނަ   ޢަދަދަށްވުރެ   އިންތިޚާުބކުރަންޖެހޭ  މަޤާމަކަށް  އެ  ނުވަތަ

 ކޮންމެ  އޮންނަ   ފާހަގަޖަހާފައި  ރަނގަޅު  ދިމާގައި  ނަމާ  ކެންޑިޑޭޓުންގެ

 9. ވޯޓެކެވެ ބާޠިލް ވޯޓަކީ

 އެ  ނުވަތަ  ރަށަކުން  އެ  ނުވަތަ  ދާއިރާއަކުން  އިދާރީ  އެ  ކައުންސިލަކަށް )ށ(   

  ނަމާ   ކެންޑިޑޭޓުންގެ  މަދު  ޢަދަދަށްވުރެ  އިންތިޚާުބކުރަންޖެހޭ   އަވަށަކުން

  ޞައްޙަ   ބަލަންވާނީ   ކަރުދާސް   ވޯޓު  ޖަހާފައިވާ  ފާހަގަ  ރަނގަޅު  ދިމާގައި

  ކަރުދާހުގައި   ވޯޓު  އޮންނަ  މިފަދައިން.  ގޮތުގައެވެ  ކަރުދާހެއްގެ  ވޯޓު

 ފާހަގަ   ރަނގަޅު  މަދުން   ޢަދަދަށްވުރެ  ކެންޑިޑޭޓުންގެ  އިންތިޚާުބކުރަންޖެހޭ

 .ގޮތުގައެވެ  ވޯޓުގެ  ޞައްޙަ  ގުނާނީ  ފާހަގަ  ރަނގަޅު  އެ  ޖަހާފައިވާނަމަ،

 .ގޮތުގައެވެ ވޯޓުގެ ނުދޭ ގުނާނީ ފާހަގަ މަދުވާ ކަރުދާހުގައި އެ މިގޮތުން
 

  ނަތީޖާ   ރަސްމީ 

  ގެޒެޓްގައި 

  ޝާއިޢުކުރަންޖެހޭ 

 މުއްދަތު 

  ގިނަވެގެން  ފެށިގެން  ދުވަހުން  ާބއްވާ  ވޯޓުލުން  އިންތިޚާުބގެ  ކައުންސިލްތަކުގެ  ލޯކަލް  .19

  އިލެކްޝަންސް   ނަތީޖާ  ރަސްމީ   އިންތިޚާުބގެ  އެ  ތެރޭގައި   ދުވަހުގެ(  ސާދަ)  14

 .ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ ގެޒެޓްގައި ސަރުކާރުގެ އިޢުލާންކޮށް ޢާންމުކޮށް ކޮމިޝަނުން
 

  ޢާންމު   އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ 

  ޤާނޫނުގައިވާ 

  ކުރަންޖެހޭ   ގޮތުގެމަތިން 

 ކަންތައްތައް 

 ފިޔަވައި،   ކަންތައް  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ  14  ޤާނޫނުގެ  މި )ހ(   .20

 ތައްޔާރުވުމާގުޅޭ  ނެގުމަށް  ވޯޓު  މަސައްކަތްކުރުމާއި،  ހޯދުމަށް  ތާއީދު

 އިޢުލާންކުރުމާއި،  ނަތީޖާ   ގުނުމާއި،   ވޯޓު  ނެގުމާއި،  ވޯޓު  ގޮތުންނާއި، 

  ގޮތުންނާއި،   މާލީކަންކަމާގުޅޭ  ފައިސާއާއި،  ޝަކުވާއާއި،  އިންތިޚާާބެބހޭ

 ކުގެކައުންސިލްތަ  ލޯކަލް  ގޮތުން  އަދަާބގުޅޭ  ކުށާއި  އިންތިޚާާބެބހޭ

 2008/11  ނަންަބރު  ޤާނޫނު  ޢަމަލުކުރަންވާނީ  އިންތިޚާުބގައި

  ގޮތުން  އެކަންކަމާގުޅޭ   ގައި(  ޤާނޫނު  ޢާންމު   އިންތިޚާުބތަކާެބހޭ)
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 . ގޮތުގެމަތިންނެވެ ކަނޑައަޅާފައިވާ

  ނަންަބރު  ޤާނޫނު   އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން  ގައި(  ހ)  މާއްދާގެ  މި )ށ(   

 މާއްދާގެ  ވަނަ   14  ގެ(  ޤާނޫނު   ންމުޢާ  އިންތިޚާުބތަކާެބހޭ)  2008/11

 ވަނަ   66  ޤާނޫނުގެ  އެ  މާއްދާއާއި،  ވަނަ  25  ޤާނޫނުގެ  އެ  އާއި،(  ހ)

 ވަނަ  73  ޤާނޫނުގެ  އެ  މާއްދާއާއި،  ވަނަ  67  ޤާނޫނުގެ  އެ  މާއްދާއާއި،

  ޤާނޫނުގެ  މި   ކުރުން   ކަންތައްތައް  ކުރަންޖެހޭ   ދަށުން  މާއްދާގެ

 ކައުންސިލްތަކުގެ  ޭބއްވޭ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ   މި  ބޭނުމަށްޓަކައި،

 .ނުހިނގާނެއެވެ މައްޗަށް އިންތިޚާުބތަކުގެ
 

  ކައުންސިލްތަކުގެ   ލޯކަލް 

 ހޮވޭގޮތް   މެންބަރުކަމަށް 

      މެންަބރުކަމަށް   ކައުންސިލްގެ  އިންތިޚާުބގައި،  ކައުންސިލްގެ  ލޯކަލް )ހ(   .21

 މެނަްބރުކަމަށް  ކައުންސިލްގެ  އެ  ތެރެއިން  މީހުންގެ  ވާދަކުރާ

 ވޯޓު   ޢަދަދެއްގެ  ގިނަ  އެންމެ  ތެރެއިން  މީހުންގެ  ދިން  ޓުވޯ  ނީ، އިންތިޚާުބވާ

  ރީ އިދާ  އެ  ކައުންސިލަކަށް  އެ  ތަރުތީުބން،  ކެންޑިޑޭޓުންގެ  ލިުބނު

 ދާއިރާއަކުން  އިންތިޚާީބ  އެ  ނުވަތަ  ރަށަކުން  އެ  ނުވަތަ  ދާއިރާއަކުން

 .ހަމަވާވަރަށެވެ ޢަދަދު މެންަބރުންގެ ހޮވަންޖެހޭ

 އެންމެ  އިޢުލާންކުރާއިރު   ނަތީޖާ  ރަސްމީ  އިންތިޚާުބގެ  ކައުންސިލްގެ  ލޯކަލް )ށ(   

  އިދާރީ   އެ  ކައުންސިލަކަށް  އެ  ތަރުތީުބން  ކެންޑިޑޭޓުންގެ   ލިުބނު  ވޯޓު  ގިނަ

 ދާއިރާއަކުން  އިންތިޚާީބ  އެ  ނުވަތަ  ރަށަކުން  އެ  ނުވަތަ  ދާއިރާއަކުން

 ންަބރުކަމަށްމެ  ކައުންސިލްގެ  އެ  ޢަދަދު  މެންަބރުންގެ  ހޮވަންޖެހޭ

 .އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ ކޮމިޝަނުން އިލެކްޝަންސް ޚާުބވެއްޖެކަމަށްއިންތި
 

  ކައުންސިލްގެ   ލޯކަލް 

  އިތުރު   އިންތިޚާބުގެ 

 ބާއްވަންޖެހުން   ބުރެއް 

 ރަށަކުން   ނުވަތަ  އަވަށަކުން  އެއްވެސް  އިންތިޚާުބގައި،  ކައުންސިލްގެ  ލޯކަލް )ހ(   .22

 ކައުންސިލަކަށް   އެ  ދާއިރާއަކުން  އިންތިޚާީބ  ނުވަތަ  ސިޓީއަކުން  ނުވަތަ

 ވޯޓު  ލިުބނު  ކެންޑިޑޭޓުންނަށް  ގިނަ  ވުރެ  ޢަދަދަށް  އިންތިޚާުބކުރަންޖެހޭ

 ޚުން ތާރީ  އިޢުލާންކުރާ  ނަތީޖާ  ރަސްމީ  އިންތިޚާުބގެ  އެ  އެއްވަރުވެފައިވާނަމަ

 އިންތިޚާުބގައި  އެ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ(  ތިރީސް)   30  ގިނަވެގެން  ފެށިގެން

 އެ  މެދުގައި  ކެންޑިޑޭޓުންގެ  އްވަރުވިއެ  ލިިބގެން  ވޯޓު   ގިނަ  އެންމެ

 ޤާނޫނުގައިވާ  މި  އަދި.  ާބއްވަންވާނެއެވެ  ުބރެއް  އިތުރު  އިންތިޚާުބގެ

  ހޮވެންދެން   ކެންޑިޑޭޓަކު  ކަމަށްމެންަބރު  ކައުންސިލްގެ  ގޮތުގެމަތިން
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 .ނަގަމުންދާންވާނެއެވެ ވޯޓު މިގޮތުގެމަތިން

 ވޯޓު  ުބރުގައި  އިތުރު  ުބގެއިންތިޚާ  ާބއްވާ  ދަށުން  ގެ(  ހ)  މާއްދާގެ  މި )ށ(   

 ކެންޑިޑޭޓަކު   ލިުބނު  ވޯޓު  ޢަދަދެއްގެ  ގިނަ  އެންމެ  ތެރެއިން  މީހުންގެ  ދިން

 އިލެކްޝަންސް  އިންތިޚާުބވެއްޖެކަމަށް  މެންަބރުކަމަށް  ކައުންސިލްގެ  އެ

 .އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ ކޮމިޝަނުން
 

  ކައުންސިލްގެ   ލޯކަލް 

  އިތުރު   އިންތިޚާބުގެ 

  މި   ބުރުގައި 

  ނޫނުގައިވާ ޤާ 

  ކުރަންޖެހޭ   ގޮތުގެމަތިން 

 ކަންތައްތައް 

 ކެންޑިޑޭޓުން   ާބއްވާއިރުވެސް،  ުބރެއް  އިތުރު  އިންތިޚުާބގެ  ކައުންސިލެއްގެ  ލޯކަލް  .23

 ގޮތުންނާއި،  ތައްޔާރުވުމާގުޅޭ  ނެގުމަށް  ވޯޓު  މަސައްކަތްކުރުމާއި،  ހޯދުމަށް  ތާއީދު

  އިންތިޚާާބެބހޭ  އި،އިޢުލާންކުރުމާ  ނަތީޖާ  ގުނުމާއި،  ވޯޓު  ނެގުމާއި،  ވޯޓު

  ކުށާއި  އިންތިޚާާބެބހޭ  ގޮތުންނާއި،  މާލީކަންކަމާގުޅޭ  ފައިސާއާއި  ޝަކުވާއާއި،

 . ގޮތުގެމަތިންނެވެ ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުގައި މި ޢަމަލުކުރަންވާނީ ގޮތުން އަދަާބގުޅޭ
 

  ކުރިމަތިލީ   އިންތިޚާބަށް 

  ޢަދަދު   މެންބަރުންގެ 

 މަދުވުން 

  އިންތިޚާަބށް  ކެންޑިޑޭޓުންނަކީ  ކުރިމަތިލާފައިވާ  ަބށްއިންތިޚާ  ކައުންސިލެއްގެ  .24

  އިންތިޚާަބށް  ކަމަށްވެފައި،  ކެންޑިޑޭޓުން  ފުރިހަމަވާ  ޝަރުޠު  ކުރިމަތިލުމުގެ

 ޢަދަދާ  މެންަބރުންގެ  އިންތިޚާުބކުރަންޖެހޭ   ޢަދަދު  ކެންޑިޑޭޓުންގެ  ކުރިމަތިލީ

 އެ  ވޯޓުލުމެއްނެތި  އި އިންތިޚާުބގަ  އެ  ނަމަ،މަދު  އެއަށްވުރެ   ނުވަތަ  އެއްވަރުނަމަ

 .އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ އިންތިޚާުބވީކަމަށް މަޤާމުތަކަށް އެ ކެންޑިޑޭޓުން
 

  މީހަކު   އިންތިޚާބަށް 

  ކުރިމަތިނުލުމާއި 

  ލީ ކުރިމަތި 

  ޢަދަދު   ކެންޑިޑޭޓުންގެ 

 މަދުވުން 

 އެ   މީހަކު  އެއްވެސް  އިޢުލާންކުރުމުން  ކުރިމަތިލުމަށް  އިންތިޚާަބށް  ކައުންސިލެއްގެ  .25

  އިންތިޚާުބކުރަންޖެހޭ  ދާއިރާއަކުން  އެ  ނުވަތަ  ކުރިމަތިނުލައިފިނަމަ   ންތިޚާަބށްއި

  ކުރިމަތިނުލައިފިނަމަ،   ކެންޑިޑޭޓުން  އިންތިޚާަބށް  އެ  އެއްވަރަށް  ޢަދަދާ  މެންަބރުންގެ

 އެއްގޮތްވާ  ޤާނޫނާ  މި  މެންަބރުން  އިންތިޚާުބކުރަންޖެހޭ  ލަށްކައުންސި  އެ  އަލުން

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ )  7/ 2010  ނަންަބރު  ޤާނޫނު  ކުރުމަށްޓަކައިއިންތިޚާުބ  ގޮތުގެމަތިން

  އެ   ދަށުން  ގެ(  ޤާނޫނު  ހިންގުމާެބހޭ  އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ

 މުއްދަތު  ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ  ންމެންަބރު  ޢައްޔަންކުރެވޭ  ވަގުތީގޮތުން  މަޤާމުތަކަށް

  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ  9  ޤާނޫނުގެ  މި  ކުރިން  ދުވަސް(  ނުވަދިހަ )  90  ހަމަވުމުގެ

 . އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ
 

  ސިއްރުކަން   ވޯޓުގެ 

 ޔަޤީންކުރުން 

 ސިއްރުކަން  ވޯޓުގެ  ސަަބުބން  ވޯޓުލާންޖެހުމުގެ  ފޮށްޓަކަށް  ވޯޓު  ވަކި )ހ(   .26

  ސިއްރުކަން  ވޯޓުގެ  ޙާލަތްތަކުގައި  މެދުވެރިވާ  ގޮތެއް  ގެއްލޭފަދަ
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  އިޚްތިޔާރު   އެޅުމުގެ  އްފިޔަވަޅުތަ  އަޅަންޖެހޭ   ޔަޤީންކުރުމަށްޓަކައި

  ސިއްރުކަން   ވޯޓުގެ.  ލިިބގެންވެއެވެ  ކޮމިޝަނަށް   އިލެކްޝަންސް

 ޙާލަތްތަކުގައިވެސް،  އަޅަންޖެހޭ  ފިޔަވަޅުތަކެއް  ޚާއްޞަ  ޔަޤީންކުރުމަށްޓަކައި

 އެ  އިޢުލާންކުރަންވާނީ  ނަތީޖާ  ހޯދައި،  ނަތީޖާ   ޢަދަދުކޮށް،  ގުނައި،  ވޯޓު

 .މަރުކަޒެއްގައެވެ ވޯޓުލާ

 ޢަމަލުކުރުމަށް   ކޮމިޝަނުން  އިލެކްޝަންސް  ދަށުން  ގެ(  ހ)  މާއްދާގެ  މި )ށ(   

 ހަދާ   ދަށުން  ގެ(  ހ)  މާއްދާގެ   ވަނަ  27  ޤާނޫނުގެ  މި  ކަނޑައަޅާގޮތް

 .ކުރަންވާނެއެވެ ަބޔާން ގަވާއިދުގައި
 

  ގާނީ ހިން  ހަދައި  ގަވާއިދުތައް  ހަދަންޖެހޭ  ހިންގުމަށްޓަކައި  ޤާނޫނު  މި )ހ(   .27 ހިންގުން   ހަދައި   ގަވާއިދު 

  ފަށާ  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި  އަދި.  ކޮމިޝަނުންނެވެ  އިލެކްޝަންސް

 ވާއިދުތައްގަ   އެ   ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ(  އެކާވީސް)  21  ފެށިގެން  ތާރީޚުން

 .އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ ޢާންމުކޮށް ހަދައި،

 އެންމެހައި  ހަދާ  ކޮމިޝަނުން  އިލެކްޝަންސް  ގޮތުން  އިންތިޚާާބެބހޭ )ށ(   

 ލިޭބނޭ  ފަސޭހަކަމާއެކު   ފަރާތަކަށް  ކޮންމެ  ބޭނުންވެއްޖެ  ތައްގަވާއިދު

  އަދި .  ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ   ކޮމިޝަނުން  އިލެކްޝަންސް  އިންތިޒާމް

  އިންތިޚާާބެބހޭ   މެދުވެރިކޮށް  މީޑިއާ  އެހެނިހެން  އަދި  އިލެކްޓްރޯނިކް  މިގޮތުން

 ދަށުން  ޤާނޫނުގެ   މި  ގަވާއިދުތަކާއި  އެންމެހައި  ހަދާ  ގޮތުން

  ހުންނާނެ   ލިެބން  ޢާންމުކޮށް  ނަތީޖާތައް،  އިންތިޚާުބގެ  ލާންކުރަންޖެހޭއިޢު

 މިގޮތުން  އަދި.  ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ  ންކޮމިޝަނު   އިލެކްޝަންސް  ގޮތް

 އެޅިއްޖެނަމަ،  ހުރަސް  ސަަބަބކާހުރެ  އެއްވެސް  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  މަޢުލޫމާތު

 .ވެރަނގަޅުކުރަންވާނެއެ ތެރޭގައި ގަޑިއިރުގެ 24 އެކަންތައް

 ގެނައުމަށް  އުނިއިތުރު  ގަވާއިދަކަށް  ހަދާފައިވާ  ދަށުން   ގެ (  ހ)  މާއްދާގެ  މި )ނ(   

 އިތުރު  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  ފަހުން  މުއްދަތުގެ  ުބނާ  އަކުރުގައި  އެ  ނުވަތަ

 ޙާލަތެއްގައި   ބޭނުންވެއްޖެ  ކޮމިޝަނުން  އިލެކްޝަންސް  ހަދަން  ގަވާއިދެއް

. އްނާޅައެވެހުރަހެ(  ހ)  މާއްދާގެ  މި  ހެދުމަކަށް  ގަވާއިދެއް  އެ

 ފުރުޞަތު  ކުރިމަތިލުމުގެ  އިންތިޚާަބކަށް  އެއްވެސް  އެހެންނަމަވެސް

 އެ  އިޢުލާންކުރުމާއި  ކޮމިޝަނުން  އިލެކްޝަންސް  އްޖެކަމަށްހުޅުވި
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 ގަވާއިދެއް  އިތުރު  ދެމެދު  އިޢުލާންކުރުމާ  ނަތީޖާ  ރަސްމީ  އިންތިޚާެބއްގެ

 އުނިއިތުރެއް  އްވެސް އެ  އިދަކަށްގަވާ  ޢަމަލުކުރަމުންދާ  އަދި.  ނުހެދޭނެއެވެ

 . ނުގެނެވޭނެއެވެ
 

  ޢަމަލުކުރަން   ޤާނޫނަށް 

  ސިޔާސީ   ފެށުމާއެކު 

  ގޮތުން 

  ޢައްޔަންކުރެވިފައިވާ 

  ކައުންސިލަރުންގެ 

 އުވުން   މަޤާމުތައް 

 އެ  އިޢުލާންކޮށްފިނަމަ،  ޭބއްވުމަށް  އިންތިޚާެބއް  އެއްވެސް  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  .28

  އެ   ނިމެންދެން،  އިންތިޚާެބއް   އެ  ފެށިގެން  ދުވަހުން  އިޢުލާންކުރާ  އިންތިޚާަބކަށް

 އެންމެ  ތެރޭގައި  ދާއިރާގެ  ޚްތިޞާޞްގެއި  ކައުންސިލެއްގެ  ނިސްަބތްވާ  އިންތިޚާެބއް

  ތެރެއިން  މުވައްޒަފުންގެ  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ނާނީހުން  ގޮތުގައި  އިސްވެރިއެއްގެ

 . މުވައްޒަފެކެވެ ކަނޑައަޅާ  ކޮމިޝަނުން ސަރވިސް ސިވިލް
 

  ޢަމަލުކުރަން   ނޫނަށް ޤާ 

 ފެށުން 

 ދިވެހި  ތަޞްދީޤުކޮށް  ފާސްވެ،  ޤާނޫނު  މި  ފަށާނީ،  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި  .29

 . ފެށިގެންނެވެ ދުވަހުން ޝާއިޢުކުރާ ގެޒެޓްގައި ސަރުކާރުގެ
 

  ލަފުޒުތަކާއި 

 މާނަ   ޢިބާރާތްތަކުގެ 

 ވާހާނު  ަބޔާންކޮށްފައި  ގޮތަކަށް  އެހެން  ކަނޑައެޅިގެން  ޤާނޫނުގައި  މި )ހ(   .30

 ؛ހިނދަކު

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ   އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް"  ކޮމިޝަން  އިލެކްޝަންސް"   

 އިލެކްޝަންސް  ޢައްޔަންކުރާ  ދަށުން  ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

 . ކޮމިޝަނަށެވެ

  މި  އެވަނީ،  ުބނެފައި  ކަމަށް"  އިންތިޚާުބ  ކައުންސިލްތަކުގެ  ލޯކަލް"   

 .މާނައިގައެވެ ދީފައިވާ ގައި(  ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 2 ޤާނޫނުގެ

 ކައުންސިލްތަކުގެ   ލްލޯކަ  އެވަނީ،  ުބނެފައި  ކަމަށް"  އިލެކްޝަން-ަބއި"   

 އިންތިޚާބީ   އެއްވެސް  ގޮތަކަށް،  ނޫން  ސަަބުބން  ހަމަވުމުގެ  ޢުމުރު

 ގޮނޑިއަށް  ދާއިރާއެއްގެ   އިންތިޚާީބ  އެ  ހުސްވެއްޖެނަމަ  ގޮނޑި  ދާއިރާއެއްގެ

 . އިންތިޚާަބށެވެ ާބއްވާ މަށްޓަކައި އިންތިޚާުބކުރު މެންަބރަކު

  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް"  ދާއިރާ  އިދާރީ"   

 އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  2  ޖަދުވަލު  ޤާނޫނުއަސާސީގެ

 .ދާއިރާތަކަށެވެ

 ތުގައިގޮ  ރަށެއްގެ   ދިރިއުޅޭ  މީހުން  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް"  ރަށް"   

 މީހުން  ދާއިރާއެއްގެ   އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އިޢުލާންކޮށް  ސަރުކާރުން

 ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ  ގެޒެޓްގައި  ސަރުކާރުގެ  ގޮތުގައި  ރަށެއްގެ  ރިއުޅޭދި
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_____________________________ 
 13.12.2020: ތާރީޚު ކުރެވުނުއަޕްޑޭޓް

 .ސަރަޙައްދުތަކަށެވެ ރަށްރަށާއި

  ސަރވިސްގެ   ސިވިލް  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް"  ސަސްޕެންޑްވުން"   

  އިންތިޚާަބށް  ކައުންސިލްގެ  ލޯކަލް  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  މުވައްޒަފަކު

 ކާމިޔާުބ  އިންތިޚާބު   ކުރިމަތިލާ  އެމީހަކު  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ކުރިމަތިލާ

 އަނުބރާ   ނަން  އެމީހެއްގެ  އިންތިޚާަބކުން  އެ  ނުވަތަ  މަ،ނުކުރެވުނުނަ

 ދިޔަ  އަދާކުރަމުން  ސަރވިސްގައި  ސިވިލް  އެމީހަކު  ގެނެސްފިނަމަ،

 ވަޒީފާއަށް  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ހަމައަށް،  ރުޖޫއަވުމާ  އެނުބރި  ވަޒީފާއަކަށް

 .މުއްދަތަށެވެ ންނަހު އެމީހަކު ނުނިކުމެ

 ތަކެތި   ކުރުމަށާއި  ކަންތައްތައް  އެކިއެކި  ބުނެފައިވާ  ޤާނޫނުގައި  މި )ށ(   

 ދުވަސްތައް  ބަންދު  ސަރުކާރު  ގުނުމުގައި  މުއްދަތު  ދީފައިވާ   ހުށަހެޅުމަށް

 . ހިމެނޭނެއެވެ

 ަބޔާންކޮށްފައިނުވާހާ   ގޮތަކަށް  އެހެން  ކަނޑައެޅިގެން   ނުގައިޤާނޫ  މި ނ( )  

 ގެނެސްފައިވާ  މުފްރަދުކޮށް  ހިނދަކު،  ނުވާހާ   ދޭހަ  ނުވަތަ  ހިނދަކު،

 ޢިާބރާތްތަކުގެ  ނުވަތަ  ލަފުޒުތަކުގެ  އެ  ޢިާބރާތްތައް   ނުވަތަ  ލަފުޒުތައް

  ވަތަނު  ލަފުޒުތައް   ގެނެސްފައިވާ  ޖަމްޢުކޮށް  އަދި  މާނައިގައި  ޖަމްޢު

 މާނައިގައި  މުފްރަދު  ޢިާބރާތްތަކުގެ  ނުވަތަ  ލަފުޒުތަކުގެ  އެ  ޢިާބރާތްތައް

 . ވޭނެއެވެބޭނުންކުރެ


