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 ( ޤާނޫނު ޚާބުގެ  ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތި )  10/ 2010ނަންބަރު    ޤާނޫނު 

 )އިޞްލާޙުތަކާއެކު( 

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

އިންތިޚާުބ   ާބއްވާ  ހޮވުމަށް  އެންމެހައި  މެންަބރުން  އިންތިޚާުބގެ  އެ  އަދި  ާބއްވައި 

 އުޞޫލުތަކާއި ކަންކަން ކަނޑައަޅައި ަބޔާންކުރާ ޤާނޫނެވެ. 

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

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުެގ  
 އިންތިޚާބު 

ގޮތުގެމަތިން އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށާއި، ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށާއި، ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ   )ހ(  .2

ކިޔާނީ    އިންތިޚާަބށް  ާބއްވާ  ހޮވުމަށް  މީހުން  މެންަބރުކަމަށް  ކައުންސިލްތަކުގެ  ރަށު 

ލޯކަލް   ބޭނުމަށްޓަކައި،  ޤާނޫނުގެ  މި  އަދި  އިންތިޚާެބވެ.   ކައުންސިލްތަކުގެ  ލޯކަލް 

ލޯކަލް ކައުންސިލެއްގެ    އެއްވެސް   ތެރޭގައި  މާނާއިގެ  ޢާންމު  ުބގެއިންތިޚާ  ކައުންސިލްތަކުގެ

ނުވަތަ   ގޮނޑިއެއް  ކައުންސިލެއްގެ  ލޯކަލް  ނޫންގޮތަކަށް،  ސަަބުބން  ހަމަވުމުގެ  ޢުމުރު 

މެންަބރަކު ނުވަތަ    ގޮނޑިތަކަށް  އެ  ނުވަތަ  ގޮނޑިއަކަށް  އެ  ހުސްވެއްޖެނަމަ،  ގޮނޑިތަކެއް

 އިލެކްޝަންވެސް ހިމެނޭނެއެވެ. -އި ާބއްވާ ަބއިމެންަބރުން އިންތިޚާުބކުރުމަށްޓަކަ 

  
ޚާއްޞަ  )ށ(  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނުގައި  މި  އިންތިޚާާބގުޅޭގޮތުން  ކައުންސިލްތަކުގެ  ލޯކަލް 

ދަށުން ހަދާ   ޤާނޫނުގެ  މި   ޤާނޫނާއި  މި  ޢަމަލުކުރަންވާނީ  ގޮތުން  ކަންކަމާގުޅޭ  އުޞޫލުތަކާއި

ގޮތުގެމަތިންނެވެ. އަދި މި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮށްފައިނުވާ ނުވަތަ  ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ  

އުޞޫލުތަކާއި   އެންމެހައި  ބުނެފައިނުވާ  އެހެންގޮތަކަށް  ކަނޑައެޅިގެން  ޤާނޫނުގައި  މި 

)އިންތިޚާުބތަކާެބހޭ    2008/11ކަންކަމާގުޅޭ ގޮތުން ޢަމަލުކުރަންވާނީ ޤާނޫނު ނަންަބރު  

 ވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. ޢާންމު ޤާނޫނު( ގައި ކަނޑައަޅާފައި

ޯވޓު ދިނުމުެގ ޙައްޤު ލިބިފައިާވ  
 މީހުންާނއި ޯވޓު ދިުނމުެގ 
ޙައްޤު ލިބިފައިާވ މީހުންެގ  

 ރަޖިސްޓަރީ 

ނަންަބރު   .3 ޤާނޫނު  ލިިބފައިވަނީ  ޙައްޤު  ދިނުމުގެ  ވޯޓު  އިންތިޚާުބގައި  ކައުންސިލްތަކުގެ  ލޯކަލް 

)އިންތިޚާުބތަކާެބހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ މީހުންނަށެވެ.  އަދި ވޯޓު    2008/11

އިޢުލާންކުރުމާގުޅޭގޮތުން ލޯކަލް  އެކުލަވާލުމާއި  ޙައްޤު ލިިބފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ  ދިނުމުގެ 

 2008/11  ނަންަބރު  ޤާނޫނު  ޢަމަލުކުރަންވާނީ  އިންތިޚާުބގައި  ކައުންސިލްތަކުގެ
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 ޢާންމު ޤާނޫނު( ގައި އެކަންކަމާގުޅޭ ގޮތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.  ޚާުބތަކާެބހޭ)އިންތި

 އިންތިޚާބުެގ ޯވޓު ެނގުމާއި 
 ޯވޓު ުގނުން 

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

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން   ވޯޓުލެވޭނޭގޮތަކަށް  މީހުންނަށް  ދިރިއުޅޭ   ރާއްޖޭގައި  ލިިބފައިވާ

 ވޯޓުލުން އިންތިޒާމްކުރަންވާނެއެވެ. 

ވޯޓުލުން   ގޮތަކަށް  ވޯޓުލެވޭނެ   ރައްޔިތުންނަށް  ދިރިއުޅޭ   ޭބރުގައި  ރާއްޖެއިން )ށ(   

 އިންތިޒާމްކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތްކުރައްނވާނެއެވެ.

ގެއްލޭފަދަގޮތެއް  ވަކި   )ނ(    ސިއްރުކަން  ވޯޓުގެ  ސަަބުބން  ވޯޓުލާންޖެހުމުގެ  ފޮށްޓަކަށް  ވޯޓު 

އަޅަންޖެހޭ  ޔަޤީންކުރުމަށްޓަކައި  ސިއްރުކަން  ވޯޓުގެ  ޙާލަތްތަކުގައި  މެދުވެރިވެފައިވާ 

ވޯޓުގެ   ލިިބގެންވެއެވެ.   ކޮމިޝަނަށް  އިލެކްޝަންސް  އިޚްތިޔާރު  އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅުތައް 

ޙާލަތްތަކުގައިވެސް، ސިއްރުކަން ޔަޤީން ކުރުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންޖެހޭ 

ވޯޓުލާ  އެ  އިޢުލާންކުރަންވާނީ  ނަތީޖާ  ހޯދައި،  ނަތީޖާ  ޢަދަދުކޮށް،  ގުނައި،  ވޯޓު 

 މަރުކަޒުގައެވެ. 

އަތޮޅު ކައުންސިލަށް  
އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ  
 މެންބަރުްނެގ ޢަދަދު 

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

ގެ   އިދާރީ   4ޤާނޫނު(  ކޮންމެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

އިންތިޚާުބކުރާއިރު،    މެންަބރުން  ކައުންސިލަށް  އަތޮޅު  ދާއިރާއަކުން  އިދާރީ  އެ  ދާއިރާއެއްގައި، 

އިންތިޚާ  2 އިންތިޚާީބ)ދޭއް(  ގިނަ  ދާއިރާއަށްވުރެ  އެ    ީބ  ދާއިރާތަކުން  އިދާރީ  ހިމެނޭ  ދާއިރާ 

 1ކޮންމެ އިންތިޚާީބ ދާއިރާއަކުން    އިދާރީ ދާއިރާއެއްގެ އަތޮޅު ކައުންސިލަކަށް އިންތިޚާުބކުރާނީ

)ދޭއް( އިންތިޚާީބ ދާއިރާ ހިމެނޭ އިދާރީ ދާއިރާތަކުން އެ އިދާރީ    2ވެ. އަދި  އެކެއް( މެންަބރެ)

އިންތިޚާުބކުރެވޭރާއެއްގެ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އިންތިޚާުބކުރާނީ  ދާއި )ތިނެއް(   3  މުޅި އަތޮޅުން 

 މެންަބރުންނެވެ. 

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު   2ޤާނޫނު( އަްށ  އިންތިޚާބުގެ ކައުންސިލްތަކުގެ )ލޯކަލް 10/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު : 

ސިޓީ ކައުންސިލަށް  
އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ  
 މެންބަރުްނެގ ޢަދަދު 

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

އެކުލެވިގެންވަނީ   ކައުންސިލެއް  ސިޓީ  ކޮންމެ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ާބުބގައި  ފަސްވަނަ  ގެ  ޤާނޫނު( 

ދާއި އިންތިޚާީބ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ދާއިރާއަކުން  އެ  އިންތިޚާީބ  ކޮންމެ  ތެރެއިން  ރާތަކުގެ 

 އިންތިޚާުބކުރާ މެންަބރެއް ހިމަނައިގެން އެކުލަވާލެވޭ މެންަބރުންގެ މައްޗަށެވެ.

ރަށު ކައުްނސިލަށް 
އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ  

 އިންތިޚާުބކުރާނީ ތިރީގައި މިވާ ޢަދަދަށެވެ.ރަށްރަށުގެ ރަށު ކައުންސިލަށް މެންަބރުން  .7
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 މެންބަރުްނެގ ޢަދަދު 

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

ހިމެނޭ   އިންތިޚާުބކުރާނީ  އާާބދީއެއް  ކައުންސިލަށް  ރަށު  ރަށެއްގެ   ތިނެއް( )  3ކޮންމެ 

 މެންަބރުންނެވެ. 

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

ރަށު  އޮންނައާާބދީއެއް   ރަށެއްގެ  އިންތިޚާުބކުރާނީ  ކޮންމެ  ( ފަހެއް )  5  ކައުންސިލަށް 

 މެންަބރުންނެވެ. 

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

ަބލާ ކޮންމެ   ތަޞްދީޤުކުރެވުނުއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި 

ކޮމިޝަނުން   އިލެކްޝަންސް  ޢަދަދު  މެންަބރުންގެ  ކައުންސިލަކަށްވާ  ރަށު  ރަށެއްގެ 

 ކަނޑައަޅާ އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ.

ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ    2ޤާނޫނު( އަްށ    އިންތިޚާބުގެ  ކައުންސިލްތަކުގެ  )ލޯކަލް  10/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު :  

 ޤާނޫނު 
ފުރަތަމަ އިންތިޚާބުގައި ޯވޓުލާ 
 މީހުްނެގ ޢަދަދު ކަނޑައެޅުން 

ފުރަތަމަ   .8 ާބއްވާ  ހޮވުމަށް  މެންަބރުން  ކައުންސިލްތަކަށް  ލޯކަލް  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި 

ތިޚާަބށްޓަކައި، ކޮންމެ އަވަށެއްގެ ނުވަތަ ކޮންމެ ރަށެއްގެ ނުވަތަ ކޮންމެ ސިޓީއެއްގެ ނުވަތަ އިން

ކޮންމެ އިންތިޚާީބ ދާއިރާއެއްގެ ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ އާާބދީގެ ޢަދަދުތައް ކަމަށް އިލެކްޝަންސް 

އެ ރަށެއްގެ،    އަވަށެއްގެ،  އެ  ނިޔަލަށް  ގެ  2009  ޑިސެމްަބރ  31ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅަންވާނީ  

އަދި   އާާބދީއެވެ.   ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ  ދާއިރާއެއްގެ  އިންތިޚާީބ  އެ  އަދި  ސިޓީއެއްގެ  އެ 

ިބނާކޮށް       މައްޗަށް  ޢަދަދުތަކުގެ  އާާބދީގެ  ކަނޑައަޅާ  ކޮމިޝަނުން  އިލެކްޝަންސް  މިގޮތުން 

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

ކޮމިޝަނުން  އިލެކްޝަންސް  ޢަދަދު  މެންަބރުންގެ  ކައުންސިލަކަށްވާ  ލޯކަލް  ކޮންމެ  އުޞޫލުން 

 ކަނޑައަޅާނީއެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުެގ  
އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް  

 އިޢުލާންކުރުން 

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

ގެ ޤާނޫނު(  އިންތިޚާުބ    ހިންގުމުގެ  ފުރަތަމަ  ކައުންސިލްތަކުގެ  ލޯކަލް  އުފެއްދޭ  ދަށުން 

)ފަންސަޔާޅީސް(   45ޭބއްވުމަށްޓަކައި މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  

ޢުމުރު ޤާނޫނުއަސާސީގައި    ކައުންސިލްތަކުގެ  ލޯކަލް  ހިނގަމުންދާ  އަދި  ތެރޭގައި،  ދުވަހުގެ
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ހަމަވުމަށް   ގޮތުގެމަތިން  ވުމާއެކު،    120ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ދުވަހަށް  )އެއްސަތޭކަވިހި( 

އިންތިޚާަބށް    15ގިނަވެގެން   ކައުންސިލްތަކުގެ  ލޯކަލް  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  )ފަނަރަ( 

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން    ހުޅުވިއްޖެކަން  ޞަތުފުރު  އެ   މީހުންނަށް  އެދޭ  ކުރިމަތިލުމަށް

 ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ. 

ގޮނޑިއަށް  )ށ(    އެ  ސަަބުބން  ވަކިވުމުގެ  މެންަބރުކަމުން  މެންަބރަކު  ކައުންސިލެއްގެ  ލޯކަލް 

ގޮނޑިއަށް   ހުސްވި  އެ  ޙާލަތުގައި  އިންތިޚާުބކުރަންޖެހޭ  މެންަބރަކު މެންަބރަކު 

ަބއި ކައުންސިލްގެ  ލޯކަލް  ާބއްވާ  ޭބއްވުމަށްޓަކައި     -އިންތިޚާުބކުރުމަށް  އިލެކްޝަން 

ގިނަވެގެން   ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ހުސްވި  ގޮނޑި  ތެރޭގައި،     15އެ  ދުވަހުގެ  )ފަނަރަ( 

ަބއި ކައުންސިލްގެ  ފުރުޞަތު  -އެ  އެ  މީހުންނަށް  އެދޭ  ކުރިމަތިލުމަށް  އިލެކްޝަނަށް 

 ޖެކަން، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ.ހުޅުވިއް

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

ވަނަ މާއްދާގެ    13)އިންތިޚާުބތަކާެބހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( ގެ    2008/11ޤާނޫނު ނަންަބރު  

 ނަންޖެހޭނެއެވެ. ަބޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަ)ށ( ގައި 

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

އެދި   އެކަމަށް  މީހުން  އެދޭ  ކުރިމަތިލުމަށް  އިންތިޚާަބށް  ކައުންސިލްތަކުގެ  ލޯކަލް 

ކޮމިޝަނަށް   މަދުވެގެން  އިލެކްޝަންސް  މުއްދަތެއް    14ހުށަހެޅުމަށް  ދުވަހުގެ  )ސާދަ( 

 ދޭންވާނެއެވެ. 

ކުރިމަތިލާ ކައުްނސިލް 
ބަދަލުކުރުމާއި، އެއް 

ކައުންސިލަށްވުރެ ިގނަ  
 ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިނުލުން 

ގިނަ   )ހ(  .10 ކައުންސިލަށްވުރެ  އެއް  އެކަކަށް  އިންތިޚާުބގައި،  ކައުންސިލްތަކުގެ  ލޯކަލް 

 ކައުންސިލަށް ކުރިމައްޗެއް ނުލެވޭނެއެވެ.

  
އިލެކްޝަންސް  )ށ(  ކުރިމަތިލުމަށް  އިންތިޚާަބށް  އިންތިޚާުބގައި،  ކައުންސިލްތަކުގެ  ލޯކަލް 

ކުރިމަތިލާފައިވާ  ކައުންސިލަކަށް  އެއް  ތެރޭގައި،  މުއްދަތުގެ  ދީފައިވާ  ކޮމިޝަނުން 

 ކައުންސިލަކަށް ކުރިމަތިލެވިދާނެއެވެ. މީހަކަށް، އޭނާގެ ނަން އަނުބރާގެނެސް، އެހެން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ނުވަތަ )ށ( ގެ ދަށުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކުރާ   9މި ޤާނޫނުގެ   .11 ޯވޓު ނަާގ ތާރީޚު 

ތާރީޚަކީ، އިންތިޚާަބށް  ކަނޑައަޅާ  ޭބއްވުމަށް  އިންތިޚާުބ  ކައުންސިލްތަކުގެ  ލޯކަލް  އިޢުލާނުގައި، 

ޝަންސް ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިލެކް   16ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ ނަންތައް މި ޤާނޫނުގެ  
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މަދުވެގެން   ފެށިގެން  ދުވަހުން  އިޢުލާންކުރާ  އަންގައި  ޢާންމުކޮށް  )އަށާވީސް(   28ކޮމިޝަނުން 

 ދުވަހުގެ މުއްދަތު އޮންނަގޮތަށް ކަނޑައެޅޭ ތާރީޚަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.

ބުގައި ވާދަކުރުމަށް އެދި  އިންތިޚާ
ކުރިމަތިލާ މީހުްނެގ ކިބައިގައި  

 ޝަރުތުތައް ހުންނަންޖެހޭނެ 

މީހުންގެ  )ހ(  .12 ކުރިމަތިލާ  އެދި  ވާދަކުރުމަށް  އިންތިޚާުބގައި  ކައުންސިލްތަކުގެ  ލޯކަލް 

 އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.  ކިަބއިގައި،

 ؛ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވުން (1)

 ؛ޭބރު ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތަކަށް ނުވުން (2)

ދިވެހި   (3) ރައްޔިތަކު  ޤައުމެއްގެ  ދިވެހި  ޭބރު  މީހަކު  އެ  ވެފައިވާނަމަ  ރައްޔިތަކަށް 

 ؛)ފަހެއް( އަހަރު ފާއިތުވެފައިވުން 5ރައްޔިތަކަށްވުމަށްފަހު 

 ؛އި، ސުންނަތް ޖަމާޢަތުގެ މީހަކަށްވުންމުސްލިމަކު ކަމުގައިވުމާ (4)

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

 ؛އިވުންުބއްދި ހަމައަށް ހުރި މީހަކު ކަމުގަ (6)

އަދާކުރަންޖެހޭ ސާިބތު ދަރަންޏެއް އޮތް މީހަކުނަމަ، ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް އެ ދަރަނި   (7)

 ؛އަދާކުރަމުންދާ މީހަކު ކަމުގައިވުން

ޙުކުމެއް  (8) ސާބިތުވެ،  ޝަރީޢަތަށް  ކުރިކަން  ކުށެއް  ޖިނާއީ  އެއްވެސް 

 ؛ނުވުންފީޛުކުރަމުންދާ މީހަކު ކަމުގައި ތަން

ަބދުއަޚްލާޤީ (9) މެދު  މީހެއްގެ  ކުޑަކުއްޖަކާ  ނުވަތަ  ހިންގިކަން  ޢަމަލެއް   

 ؛ޢިއްފަތްތެރިކަން ފޭރިގަތްކަން ޝަރީޢަތަށް ސާިބތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައިނުވުން

އެ    (10) ސާބިތުވެ،  ޝަރީޢަތަށް  ކުރިކަން  ކުށެއް  ވިޔަފާރިކުރުމުގެ  މަސްތުވާތަކެތީގެ 

  7މީހެއްގެ މައްޗަށް ޙުކުމެއް ކޮށްފައިވާނަމަ، އެ ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކޮށް ނިމުނުތާ  

އަދަުބ  ކަނޑައެޅުނު  ޙުކުމުން  އެ  ނުވަތަ  ފާއިތުވެފައިވުން  އަހަރު  )ހަތެއް( 

 ؛ހަރު ފާއިތުވެފައިވުން)ހަތެއް( އަ  7މަޢާފުކޮށްދެވުނުތާ 

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

ޝަރީޢަތަށް   ކުރިކަން  ކުށެއް  ޖިނާއީ  އެހެން  ފިޔަވައި  ކުށްތައް  ަބޔާންކޮށްފައިވާ 

)ާބރަ( މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގެ   12ސާބިތުވެ، އެ މީހެއްގެ މައްޗަށް  

ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކޮށް ނިމުނުތާ  ޙުކުމެއް ކޮށްފައި އެ  )ތިނެއް( އަހަރު    3ވާނަމަ، 

މަޢާފުކޮށްދެވުނުތާ   އަދަުބ  ކަނޑައެޅުނު  ޙުކުމުން  އެ  ނުވަތަ   3ފާއިތުވެފައިވުން 
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 )ތިނެއް( އަހަރު ފާއިތުވެފައިވުން. 

ލާޙު ގެނައުމުގެ  ވަނަ އިޞް  4ޤާނޫނު( އަްށ    އިންތިޚާބުގެ  ކައުންސިލްތަކުގެ  )ލޯކަލް  10/2010:  ޤާނޫނު ނަންބަރު

 ޤާނޫނު 

  
ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާުބ   )ށ(  ލޯކަލް  ފެށުމާއެކު،  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  ގެ   2017މި 

 މައްޗަށް މި ޤާނޫނު ހިނގާނެއެވެ. 

ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ    4ޤާނޫނު( އަްށ    އިންތިޚާބުގެ  ކައުންސިލްތަކުގެ  )ލޯކަލް  10/2010:  ޤާނޫނު ނަންބަރު

 ޤާނޫނު 
ސިިވލް ސަރިވސްގައި ހިމެނޭ  
މީހުން ލޯކަލް ކައުންސިލްެގ 
 މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުން 

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

މެންަބރުކަމަށް  ކައުންސިލެއްގެ  ލޯކަލް  މީހަކު  ހިމެނޭ  ސަރވިސްގައި  ސިވިލް 

އެމީހަކު  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ކުރިމަތިލާ  އިންތިޚާަބކަށް  އެ  އެމީހަކު  ކުރިމަތިލައިފިނަމަ، 

 ސްޕެންޑްވީއެވެ. ހުރި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ސަ

މީހަކު    )ށ(    ހިމެނޭ  ސަރވިސްގައި  ސިވިލް  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

ކުރިމަތިލީ    އިންތިޚާަބށް  ނުވަތަ  ގެނެސްފިނަމަ،  އަނުބރާ  ނަން   އެމީހެއްގެ  އިންތިޚާަބކުން  އެ

 ރަމުން ދިޔަގޮނޑިއަށް އެމީހަކު ނުހޮވިއްޖެނަމަ، އެމީހަކު ސިވިލް ސަރވިސްގައި އަދާކު

ވަޒީފާއަކަށް އެނުބރި ރުޖޫޢަވުމުގެ ފުރުޞަތު އެމީހަކަށް ދޭންވާނެއެވެ.  އަދި އެމީހަކު  

އެމީހަކު  މަޤާމުން  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ކާމިޔާުބވެއްޖެނަމަ،  އިންތިޚާުބ  ކުރިމަތިލި 

 ވަކިވީއެވެ.

މެންަބރުކަމަށް ކުރިމަތިލާ ސިވިލް މި މާއްދާގެ ދަށުން ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާުބގެ   )ނ(   

ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި  ކުރިމަތިލުމާއެކު،  މަޤާމަކަށް  އެފަދަ  މުވައްޒަފެއް  ސަރވިސްގެ 

އެމީހަކަށް   މުއްދަތުގެތެރޭގައި،  ހުންނަ  ސަސްޕެންޑްވެފައި  ވަޒީފާއިން  އެމީހަކު  ދަށުން 

އެހެނިހެން މުސާރައާއި  އައި  ލިެބމުން  ވަޒީފާއިން  ސަރވިސްގެ  އެއްވެސް   ސިވިލް 

 ޢިނާޔަތެއް ނުލިޭބނެއެވެ. 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުެގ  
އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި  

 ހުށަހެޅުން 

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

ލޯކަލް   ކުރުމުން،  ކޮމިޝަނުން  އިންތިޚާަބށް  އިލެކްޝަންސް  ކައުންސިލްތަކުގެ 

ކުރިމަތިލުމާެބހޭ   އިންތިޚާަބށް  ކައުންސިލްތަކުގެ  ލޯކަލް  މީހުން،  އެދޭ  ކުރިމަތިލުމަށް 

 މަޢުލޫމާތާއި ތަކެތި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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އެކަމަށްއެދި ހުށަހަޅާއިރު، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާަބށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭމީހާ   )ށ(   

ވަނަ މާއްދާގެ    16)އިންތިޚާުބތަކާެބހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( ގެ    2008/11ޤާނޫނު ނަންަބރު  

 )ށ( ގައި ބުނެފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް  
ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތާއެކު  
 ހުށަހަޅަްނޖެހޭ ތަކެތި 

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

ނަންަބރު   ޤާނޫނު  މަޢުލޫމާތާއެކު،  ހުށަހަޅާ  މީހާ  އެދޭ    2008/11ކުރިމަތިލުމަށް 

ގެ   ޤާނޫނު(  ޢާންމު  ތަކެތި    17)އިންތިޚާުބތަކާެބހޭ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

 ށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަ

ޑިޕޮޒިޓްގެ  )ށ(    ދައްކަންޖެހޭ  މީހުން  ކުރިމަތިލާ  އިންތިޚާަބށް  ކައުންސިލްތަކުގެ  ލޯކަލް 

 )އެއްހާސް ފައްސަތޭކަ( ރުފިޔާއެވެ.  1,500/-ފައިސާގެ ޢަދަދަކީ 

ޓިކެ )ނ(    ޕާޓީއެއްގެ  މަދުވެގެން  ސިޔާސީ  މީހަކުނަމަ  ވާދަކުރާ  ދާއިރާގެ ޓަކާނުލާ  އިންތިޚާީބ 

 )ފަންސާސް( މީހުންގެ ސޮއި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  50

ލޯކަލް ކައުންސިލްެގ  
އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފައިާވ  
 މީހުްނެގ ނަން އިޢުލާންކުރުން 

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

ހަމަވާ  މުއްދަތު  ދީފައިވާ  ކުރިމަތިލާން  އިންތިޚާަބށް  ކައުންސިލްތަކުގެ  ލޯކަލް  އިޢުލާނުގައި 

 2008/11)އެކާވީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ޤާނޫނު ނަންަބރު    21ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން  

ޢުލޫމާތު ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ މަ  14)އިންތިޚާުބތަކާެބހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( ގެ  

އަންގައި އިޢުލާންކޮށް، އަދި އެ އިޢުލާން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އޮފީހުގައާއި އެ ރަށެއްގައި  

ެބލޭނެގޮތަށް   މީހުންނަށް  އަވަށުގެ  ނުވަތަ  ދާއިރާގެ  އިދާރީ  ކުރިމަތިލާ  އެމީހަކު  ނުވަތަ 

ސް ކޮމިޝަނުގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ަބހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި އެ މަޢުލޫމާތު އިލެކްޝަން

 ވެްބސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުެގ  
އިންތިޚާބު އިޢުލާންކުރުމާއި  
ކެންޑިޑޭޓުންާނގުޅޭ ޢާްނމު 

 އުޞޫލުތައް 

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

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

ކައުންސިލްތަކުގެ   އިންތިޚާުބ،  ފިޔަވައި ލޯކަލް  ގޮތުން،  ކެންޑިޑޭޓުންނާގުޅޭ  އިޢުލާންކުރުމާއި، 

ނަންަބރު   ޤާނޫނު  ޢަމަލުކުރަންވާނީ  ޢާންމު    2008/11އިންތިޚާުބގައި  )އިންތިޚާުބތަކާެބހޭ 

 ޤާނޫނު( ގައި އެކަންކަމާގުޅޭ ގޮތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

    އިންތިޚާުބތަކާެބހޭ )  2008/11  ނަންަބރު  ޤާނޫނު  އިންތިޚާުބގައި  ކައުންސިލްތަކުގެ  ލޯކަލް )ހ(  .18 ބާޠިލު ޯވޓާއި ުނދޭ ޯވޓު 

 އޮންނަ   ގޮތަށް  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި(  ހ)  މާއްދާގެ  ވަނަ   56  ގެ(  ޤާނޫނު   ޢާންމު



                                                               ޤާނޫނު ލޯކަލް ކައުންސިލްަތކުގެ އިންތިޚާބުގެ 8

 

  އިންތިޚާުބކުރަންޖެހޭ   މަޤާމަކަށް   އެ  ނުވަތަ  ކައުންސިލަކަށް  އެ  ،އިތުރުން   ވޯޓުތަކުގެ

 ކޮންމެ   އޮންނަ  ޖަހާފައި ފާހަގަ  ރަނގަޅު  ދިމާގައި  ނަމާ  ކެންޑިޑޭޓުންގެ   ގިނަ  ޢަދަދަށްވުރެ

   .ވޯޓެކެވެ ބާޠިލު ވޯޓަކީ
 

ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ    5ޤާނޫނު( އަްށ    އިންތިޚާބުގެ  ކައުންސިލްތަކުގެ  )ލޯކަލް  10/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު :  

 ޤާނޫނު 

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

ކެންޑިޑޭޓުންގެ   މަދު  ޢަދަދަށްވުރެ  ފާހަގަ  އިންތިޚާުބކުރަންޖެހޭ  ރަނގަޅު  ދިމާގައި  ނަމާ 

ޖަހާފައިވާ ވޯޓު ކަރުދާސް ަބލަންވާނީ ޞައްޙަ ވޯޓު ކަރުދާހެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މިފަދައިން  

ވޯޓު މަދުން   އޮންނަ  ޢަދަދަށްވުރެ  ކެންޑިޑޭޓުންގެ  އިންތިޚާުބކުރަންޖެހޭ  ކަރުދާހުގައި 

ރަނގަޅު ފާހަގަ ޖަހާފައިވާނަމަ، އެ ރަނގަޅު ފާހަގަ ގުނާނީ ޞައްޙަ ވޯޓުގެ ގޮތުގައެވެ. 

 މިގޮތުން އެ ކަރުދާހުގައި މަދުވާ ފާހަގަ ގުނާނީ ނުދޭ ވޯޓުގެ ގޮތުގައެވެ.

ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ    3ޤާނޫނު( އަްށ    އިންތިޚާބުގެ  ކައުންސިލްތަކުގެ  )ލޯކަލް  10/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު :  

 ޤާނޫނު 
ރަސްމީ ނަތީޖާ ެގޒެޓުަގއި  
 ޝާއިޢުކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު 

)ސާދަ(   14ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާުބގެ ވޯޓުލުން ާބއްވާ ދުވަހުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން   .19

ޢާންމުކޮށް ދުވަހުގެ   ކޮމިޝަނުން  އިލެކްޝަންސް  ނަތީޖާ  ރަސްމީ  އިންތިޚުާބގެ  އެ  ތެރޭގައި 

 އިޢުލާންކޮށް ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު  
ޤާނޫުނގައިާވ ޮގތުެގމަތިން  

 ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް 

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

ވޯޓު  ގޮތުންނާއި،  ތައްޔާރުވުމާގުޅޭ  ނެގުމަށް  ވޯޓު  މަސައްކަތްކުރުމާއި،  ހޯދުމަށް 

ޝަކުވާއާއި،   އިންތިޚާާބެބހޭ  އިޢުލާންކުރުމާއި،  ނަތީޖާ  ގުނުމާއި،  ވޯޓު  ނެގުމާއި، 

ކު އިންތިޚާާބެބހޭ  ގޮތުންނާއި،  މާލީކަންކަމާގުޅޭ  ގޮތުން  ފައިސާއާއި،  އަދަާބގުޅޭ  ށާއި 

ޤާނޫނު ނަންަބރު     2008/11ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާުބގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ 

ކަނޑައަޅާފައިވާ   ގޮތުން  އެކަންކަމާގުޅޭ  ގައި  ޤާނޫނު(  ޢާންމު   )އިންތިޚާުބތަކާެބހޭ 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ. 

ނަންަބރު   )ށ(    ޤާނޫނު  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ    2008/11މި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި، އެ ޤާނޫނުގެ    14)އިންތިޚާުބތަކާެބހޭ ޢާންމު  ޤާނޫނު( ގެ  

ޤާނޫނުގެ    25 އެ  މާއްދާއާއި،  ޤާނޫނުގެ    66ވަނަ  އެ  މާއްދާއާއި،  ވަނަ   67ވަނަ 



                                                               ޤާނޫނު ލޯކަލް ކައުންސިލްަތކުގެ އިންތިޚާބުގެ 9

 

ޤާނޫނުގެ   އެ  މާއްދާގެ  73މާއްދާއާއި،  ކުރުން      ވަނަ  ކަންތައްތައް  ކުރަންޖެހޭ  ދަށުން 

ކައުންސިލްތަކުގެ  ޭބއްވޭ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  ބޭނުމަށްޓަކައި،  ޤާނޫނުގެ  މި 

 އިންތިޚާުބތަކުގެ މައްޗަށް ނުހިނގާނެއެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުެގ  
 މެންބަރުކަމަށް ހޮޭވޮގތް 

ކައުންސިލްގެ   )ހ(  .21 މީހުންގެ ލޯކަލް  ވާދަކުރާ  މެންަބރުކަމަށް  ކައުންސިލްގެ  އިންތިޚާުބގައި، 

ތެރެއިން އެ ކައުންސިލްގެ މެންަބރުކަމަށް އިންތިޚާުބވާނީ، ވޯޓު ދިން މީހުންގެ ތެރެއިން  

އެންމެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ވޯޓު ލިުބނު ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތަރުތީުބން، އެ ކައުންސިލަކަށް އެ 

ނުވަތަ   ދާއިރާއަކުން  ދާއިރާއަކުން   އިދާރީ  އިންތިޚާީބ  އެ  ނުވަތަ  ރަށަކުން  އެ 

 ހޮވަންޖެހޭ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު ހަމަވާވަރަށެވެ.

ވޯޓު   )ށ(    ގިނަ  އެންމެ  އިޢުލާންކުރާއިރު  ރަސްމީ ނަތީޖާ  އިންތިޚާުބގެ  ކައުންސިލްގެ  ލޯކަލް 

އިދާރީ   އެ  ކައުންސިލަކަށް  އެ  ތަރުތީުބން  ކެންޑިޑޭޓުންގެ  ނުވަތަ   ލިުބނު  ދާއިރާއަކުން 

ޢަދަދު      މެންަބރުންގެ  ހޮވަންޖެހޭ  ދާއިރާއަކުން  އިންތިޚާީބ  އެ  ނުވަތަ  ރަށަކުން  އެ 

ކޮމިޝަނުން   އިލެކްޝަންސް  އިންތިޚާުބވެއްޖެކަމަށް  މެންަބރުކަމަށް  ކައުންސިލްގެ  އެ 

 އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ. 

ލޯކަލް ކައުންސިލްެގ  
އިންތިޚާބުެގ އިތުރު ބުރެއް  

 ަވްނޖެހުން ބާއް 

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

އިންތިޚާުބކުރަންޖެހޭ  ކައުންސިލަކަށް  އެ  ދާއިރާއަކުން  އިންތިޚާީބ  ނުވަތަ  ސިޓީއަކުން 

އެއްވަރުވެފައިވާނަމަ އެ އިންތިޚާުބގެ  ޢަދަދަށް ވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ލިުބނު ވޯޓު  

ގިނަވެގެން   ފެށިގެން  ތާރީޚުން  އިޢުލާންކުރާ  ނަތީޖާ  ދުވަހުގެ   30ރަސްމީ  )ތިރީސް( 

ކެންޑިޑޭޓުންގެ  އެއްވަރުވި  ލިިބގެން  ވޯޓު  ގިނަ  އެންމެ  އިންތިޚާުބގައި  އެ  ތެރޭގައި 

މި އަދި  ާބއްވަންވާނެއެވެ.  ުބރެއް  އިތުރު  އިންތިޚާުބގެ  އެ  ޤާނޫނުގައިވާ މެދުގައި   

ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލްގެ މެންަބރުކަމަށް ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވެންދެން މިގޮތުގެމަތިން ވޯޓު  

 ނަގަމުންދާންވާނެއެވެ. 

ތެރެއިން   މީހުންގެ  ދިން ވޯޓު   ުބރުގައި  އިތުރު  އިންތިޚާުބގެ ާބއްވާ  ދަށުން  ގެ   )ހ(  މާއްދާގެ  މި )ށ(   

ގިނަ   ވޯޓު  އެންމެ  މެންަބރުކަމަށް ޢަދަދެއްގެ  ކައުންސިލްގެ  އެ  ކެންޑިޑޭޓަކު  ލިުބނު 

 އިންތިޚާުބވެއްޖެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލްެގ  
އިންތިޚާބުެގ އިތުރު ބުރުަގއި  
މި ޤާނޫުނަގއިާވ ޮގތުެގމަތިން  

ލޯކަލް ކައުންސިލެއްގެ އިންތިޚާުބގެ އިތުރު ުބރެއް ާބއްވާއިރުވެސް، ކެންޑިޑޭޓުން ތާއީދު ހޯދުމަށް   .23

މަސައްކަތްކުރުމާއި، ވޯޓު ނެގުމަށް ތައްޔާރުވުމާގުޅޭ ގޮތުންނާއި، ވޯޓު ނެގުމާއި، ވޯޓު ގުނުމާއި،  
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މާލީކަ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް  ފައިސާއާއި  އިންތިޚާާބެބހޭ ޝަކުވާއާއި،  އިޢުލާންކުރުމާއި،  ގޮތުންނާއި، ނަތީޖާ  ންކަމާގުޅޭ 

ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނުގައި  މި  ޢަމަލުކުރަންވާނީ  ގޮތުން  އަދަާބގުޅޭ  ކުށާއި  އިންތިޚާާބެބހޭ 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ. 

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލީ 
 މެންބަރުްނެގ ޢަދަދު މަދުުވން 

އިންތިޚާ .24 ކެންޑިޑޭޓުންނަކީ  ކުރިމަތިލާފައިވާ  އިންތިޚާަބށް  ކުރިމަތިލުމުގެ ކައުންސިލެއްގެ  ަބށް 

ޢަދަދު  ކެންޑިޑޭޓުންގެ  ކުރިމަތިލީ  އިންތިޚާަބށް  ކަމަށްވެފައި،  ކެންޑިޑޭޓުން  ފުރިހަމަވާ  ޝަރުޠު 

މަދުނަމަ،          އެއަށްވުރެ  ނުވަތަ  އެއްވަރުނަމަ  ޢަދަދާ  މެންަބރުންގެ  އިންތިޚާުބކުރަންޖެހޭ 

މަޤާ އެ  ކެންޑިޑޭޓުން  އެ  ވޯޓުލުމެއްނެތި  އިންތިޚާުބގައި  އިންތިޚާުބވީކަމަށް އެ  މުތަކަށް 

 އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ. 

އިންތިޚާބަށް މީހަކު 
ކުރިމަތިނުލުމާއި ކުރިމަތިލީ 

 ކެންޑިޑޭޓުންެގ ޢަދަދު މަދުުވން 

އިންތިޚާަބށް  .25 އެ  މީހަކު  އެއްވެސް  އިޢުލާންކުރުމުން  ކުރިމަތިލުމަށް  އިންތިޚާަބށް  ކައުންސިލެއްގެ 

އަދަދާ  މެންަބރުންގެ  އިންތިޚާުބކުރަންޖެހޭ  ދާއިރާއަކުން  އެ  ނުވަތަ    ކުރިމަތިނުލައިފިނަމަ 

ކައުން އެ  އަލުން  ކުރިމަތިނުލައިފިނަމަ،  ކެންޑިޑޭޓުން  އިންތިޚާަބށް  އެ  ސިލަށް  އެއްވަރަށް 

އިންތިޚާުބކުރުމަށްޓަކައި   ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ  ޤާނޫނާ  މި  މެންަބރުން  އިންތިޚާުބކުރަންޖެހޭ 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާެބހޭ   2010/7  ޤާނޫނު ނަންަބރު

މެންަބ ޢައްޔަންކުރެވޭ  ވަގުތީގޮތުން  މަޤާމުތަކަށް  އެ  ދަށުން  ގެ  ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނު(  ރުން 

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

 އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ. 

 ޯވޓުެގ ސިއްރުކަން 
 ޔަޤީންކުރުން 

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

އަޅަންޖެހޭ  ޔަޤީންކުރުމަށްޓަކައި  ސިއްރުކަން  ވޯޓުގެ  ޙާލަތްތަކުގައި  މެދުވެރިވާ  ގޮތެއް 

ވޯޓުގެ   ލިިބގެންވެއެވެ.   ކޮމިޝަނަށް  އިލެކްޝަންސް  އިޚްތިޔާރު  އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅުތައް 

ޙާލަތްތަކުގައި ވެސް، ސިއްރުކަން ޔަޤީންކުރުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންޖެހޭ 

ވޯޓުލާ  އެ  އިޢުލާންކުރަންވާނީ  ނަތީޖާ  ހޯދައި،  ނަތީޖާ  ޢަދަދުކޮށް،  ގުނައި،  ވޯޓު 

 މަރުކަޒެއްގައެވެ. 

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

ޤާނޫނުގެ   ހަދާ    27މި  ދަށުން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ަބޔާން ވަނަ  ގަވާއިދުގައި 

 ކުރަންވާނެއެވެ.

އިލެކްޝަންސް  )ހ(  .27 ަގާވއިދު ހަދައި ހިންުގން  ހިންގާނީ  ހަދައި  ގަވާއިދުތައް  ހަދަންޖެހޭ  ހިންގުމަށްޓަކައި  ޤާނޫނު  މި 
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)އެކާވީސް(    21  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ފަށާ  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި  ކޮމިޝަނުންނެވެ. އަދި

 ތެރޭގައި އެ ގަވާއިދުތައް ހަދައި، ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ. ދުވަހުގެ 

ގަވާއިދުތައް  )ށ(    އެންމެހައި  ހަދާ  ކޮމިޝަނުން  އިލެކްޝަންސް  ގޮތުން  އިންތިޚާާބެބހޭ 

އިލެކްޝަންސް  އިންތިޒާމް  ލިޭބނޭ  ފަސޭހަކަމާއެކު  ފަރާތަކަށް  ކޮންމެ  ބޭނުންވެއްޖެ 

އެހެނިހެން ކޮމިޝަނުން   އަދި  އިލެކްޓްރޯނިކް  މިގޮތުން  އަދި  ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ. 

މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް އިންތިޚާާބެބހޭ ގޮތުން ހަދާ އެންމެހައި ގަވާއިދުތަކާއި މި ޤާނޫނުގެ  

ހުންނާނެ  ލިެބން   ޢާންމުކޮށް   ނަތީޖާތައް،   އިންތިޚާުބގެ  އިޢުލާންކުރަންޖެހޭ  ދަށުން 

ކޮމިޝަ އިލެކްޝަންސް  މަޢުލޫމާތު ގޮތް  މިގޮތުން  އަދި  ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.    ނުން 

ގަޑިއިރުގެ    24  އެކަންތައް  އެޅިއްޖެނަމަ،  ހުރަސް   ސަަބަބކާހުރެ  އެއްވެސް  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

 ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރަންވާނެއެވެ.

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

ހަދަން   ގަވާއިދެއް  އިތުރު  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  ފަހުން  މުއްދަތުގެ  ުބނާ  އަކުރުގައި 

ހެދުމަކަށް       ގަވާއިދެއް  އެ  ޙާލަތެއްގައި  ބޭނުންވެއްޖެ  ކޮމިޝަނުން  އިލެކްޝަންސް 

އިންތިޚާަބކަށް  އެއްވެސް  އެހެންނަމަވެސް  ހުރަހެއްނާޅައެވެ.   )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

މަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިއްޖެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާންކުރުމާއި ކުރި

އެ އިންތިޚާެބއްގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރުމާ ދެމެދު އިތުރު ގަވާއިދެއް ނުހެދޭނެއެވެ.   

 އަދި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގަވާއިދަކަށް އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ.

 ރަން  ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކު 
ފެށުމާއެކު ސިޔާސީ ޮގތުން 

ޢައްޔަންކުރެިވފައިާވ  
ކައުންސިލަރުްނެގ މަޤާމުތައް 

 އުުވން 

އެ އިންތިޚާަބކަށް   .28 ޭބއްވުމަށް އިޢުލާންކޮށްފިނަމަ،   އެއްވެސް އިންތިޚާެބއް  މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

އެ   ނިމެންދެން،  އިންތިޚާެބއް  އެ  ފެށިގެން  ދުވަހުން  ނިސްަބތްވާ އިޢުލާންކުރާ  އިންތިޚާެބއް 

ހުންނާނީ  ގޮތުގައި  އިސްވެރިއެއްގެ  އެންމެ  ތެރޭގައި  ދާއިރާގެ  އިޚްތިޞާޞްގެ  ކައުންސިލެއްގެ 

ކަނޑައަޅާ   ކޮމިޝަނުން  ސަރވިސް  ސިވިލް  ތެރެއިން  މުވަޒަފުންގެ  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް 

 މުވައްޒަފެކެވެ.

ޤާނޫނަށް   .29 ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން  ދިވެހިސަރުކާރުގެ މި  ތަޞްދީޤުކޮށް  ފާސްވެ،  ޤާނޫނު  މި  ފަށާނީ،  ޢަމަލުކުރަން 

 ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. 

 ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކުގެ 
 މާނަ 

 ؛މި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ަބޔާންކޮށްފައި ނުވާހާ ހިނދަކު )ހ(  .30

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެވަނީ،  ުބނެފައި  ކަމަށް  ކޮމިޝަން"  "އިލެކްޝަންސް 



                                                               ޤާނޫނު ލޯކަލް ކައުންސިލްަތކުގެ އިންތިޚާބުގެ 12

 

 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ޢައްޔަންކުރާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށެވެ.

ުބނެފައި އެވަނީ، މި ޤާނޫނުގެ   ކަމަށް  ވަނަ   2"ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާުބ" 

 ވެ.މާއްދާގެ )ހ( ގައި ދީފައިވާ މާނައިގައެ

އިލެކްޝަން" ކަމަށް ުބނެފައި އެވަނީ، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ޢުމުރު ހަމަވުމުގެ -"ަބއި

ހުސްވެއްޖެނަމަ     ގޮނޑި  ދާއިރާއެއްގެ  އިންތިޚާީބ  އެއްވެސް  ގޮތަކަށް،  ނޫން  ސަަބުބން 

ާބއްވާ  އިންތިޚާުބކުރުމަށްޓަކައި  މެންަބރަކު  ގޮނޑިއަށް  ދާއިރާއެއްގެ  އިންތިޚާީބ  އެ 

 ަބށެވެ. އިންތިޚާ

ޤާނޫނުއަސާސީގެ    ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް   ދާއިރާ"   "އިދާރީ

 ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަކަށެވެ. 2ޖަދުވަލު 

ސަރުކާރުން  ގޮތުގައި  ރަށެއްގެ  ދިރިއުޅޭ  މީހުން  އެވަނީ،  ުބނެފައި  ކަމަށް  "ރަށް" 

ގޮތުގައި   ރަށެއްގެ  ދިރިއުޅޭ  މީހުން  ދާއިރާއެއްގެ  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އިޢުލާންކޮށް 

 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ރަށްރަށާއި ސަރަޙައްދުތަކަށެވެ.

މުވައްޒަފަކު       ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  އެވަނީ،  ުބނެފައި  ކަމަށް  ވުން"  "ސަސްޕެންޑް 

ކަ ލޯކަލް  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  ފެށިގެން މި  ތާރީޚުން  ކުރިމަތިލާ  އިންތިޚާަބށް  އުންސިލްގެ 

އިންތިޚާަބކުން   އެ  ނުވަތަ  ނުކުރެވުނުނަމަ،  ކާމިޔާުބ  އިންތިޚާުބ  ކުރިމަތިލާ  އެމީހަކު 

އެމީހެއްގެ ނަން އަނުބރާ ގެނެސްފިނަމަ، އެމީހަކު ސިވިލް ސަރވިސްގައި އަދާކުރަމުން  

ހަމައަ ރުޖޫއަވުމާ  އެނުބރި  ވަޒީފާއަކަށް  ވަޒީފާއަށް  ދިޔަ  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ށް، 

 ނުނިކުމެ އެމީހަކު ހުންނަ މުއްދަތަށެވެ.

  
މި ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ އެކިއެކި ކަންތައްތައް ކުރުމަށާއި ތަކެތި ހުށަހެޅުމަށް ދީފައިވާ  )ށ( 

 މުއްދަތު ގުނުމުގައި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމެނޭނެއެވެ. 

  
ޤާނޫނުގައި   )ނ(  ނުވަތަ  މި  ހިނދަކު،  ަބޔާންކޮށްފައިނުވާހާ  ގޮތަކަށް  އެހެން  ކަނޑައެޅިގެން 

ޢިާބރާތްތައް     ނުވަތަ  ލަފުޒުތައް  ގެނެސްފައިވާ  މުފްރަދުކޮށް  ހިނދަކު،  ނުވާހާ  ދޭހަ 

އެ ލަފުޒުތަކުގެ ނުވަތަ ޢިާބރާތްތަކުގެ ޖަމްޢު މާނައިގައި އަދި ޖަމްޢުކޮށް ގެނެސްފައިވާ 

މުފްރަދު މާނައިގައި   ޢިާބރާތްތަކުގެ  ނުވަތަ  ލަފުޒުތަކުގެ  އެ   ތްތައްޢިާބރާ  ނުވަތަ  ލަފުޒުތައް

 ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ. 

 


