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  ީކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާނ
 ވެ.އެބުރާސްފަތި ދުވަހު

 ާގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ށް ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝ 
ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތަކީ، ކުރީ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 

ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަށް ގެ ކުރިންނެވެ. އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާ 12:00
ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެފަހު ވަގުތަކީ، ހިނގަމުންދާ ހަފުތާގެ  ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް

 ގެ ކުރިންނެވެ. 12:00ގެ މެންދުރު އަންގާރަ ދުވަހު 
  ީގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނުއްވާނ 

legalaffairs@po.gov.mv .ެއަށެވ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 6334 333  ފޯނު: 
 0274 331ފެކްސް: 

 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 

 

142 އަދަދު: 6201 އޮގަސްޓު 24 – 7143 ޛުލްޤަޢިދާ 21 ތާރީޚު: ބުދަ  45 ވޮލިއުމް:   

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

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ދައުރުެގ  ދެވަނަ ހު އޮތް ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެދުވަ ބުދަ ވި  17މަހުގެ  ޮއަގސްޓުވަނަ އަހަރުެގ  2016
ޤާނޫނު(  ލޯކަލް ކައުންސިލްަތކުގެ އިންތިޚާުބގެ) 2010/10ޤާނޫނު ނަންބަރު " އްވިވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްުކރެ 17

 ޮއގަސްޓު  24 ،މަތިންވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެ 92ެގ ނުއަސާސީ ޤާނޫ" ބިލު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ 2އަށް 
މި ބިލު  ،ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްީދޤު ކުރެއްވުމުން  ބުދަހ( ވި 1437 ޛުލްޤަޢިދާ 21) 2016

 ުކރެވިއްެޖއެވެ. ިދވެހިސަރުކާުރެގ ގެޒެުޓގައި ިމއަދު ޝާއިޢު ،ޤާނޫނަކަށްވެ
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 2016/21 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

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

  

)ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ިއންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު( އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތަްއ  10/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 .ގެނައުން

 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 5ދިޔަ ޤާނޫނުގެ ބުނެވި .1
އަތޮޅު 

ކައުންސިލަށް 
އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ 
 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

)ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ާދއިރާަތއް ލާމަރުކަީޒ ުއޞޫލުން  7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  .5
ންކޮށްފައިވާ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާ  4ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ކޮންމެ އިދާރީ ދާއިރާއެްއަގއި، އެ އިދާރީ ދާއިާރއަުކން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް 
)ދޭއް( އިންތިޚާބީ ދާއިރާއަށްވުރެ ގިނަ އިންތިޚާީބ  2މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރާއިރު، 

ކަްށ ދާއިރާ ހިމެނޭ އިދާރީ ދާއިރާތަކުން އެ އިދާރީ ދާއިރާެއްއގެ އަތޮޅު ަކއުންސިލަ

    )ެއކެއް( މެންބަރެވެ. އަދި  1އިންތިޚާބުކުރާނީ ކޮންމެ އިްނތިޚާބީ ދާއިރާއަކުން 
)ދޭއް( އިންތިޚާބީ ާދއިާރ ހިމެނޭ އިދާރީ ދާއިރާަތކުން އެ އިދާރީ ާދއިރާެއއްެގ  2

)ތިނެއް(  3އަތޮޅު ަކއުންސިލަށް އިންތިާޚބުކުރާނީ މުޅި އަތޮޅުން އިްނތިޚާބުކުރެވޭ 
 .މެންބަރުންނެވެ

 ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުުކރުން. 7. ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ 2
 

   )ތިންހާސް( މީހުންނަށްވުރެ  3,000ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފަިއވާ އާާބދީގެ  )ހ( .7 

ކުޑަ އާބާދީއެްއ ހިމެނޭ ކޮންމެ ރަށެއްެގ ރަށު ަކއުންސިލަށް އިންތިޚާބުކުރާީނ    

 ންބަރުންނެވެ.)ތިނެއް( މެ 3

   )ތިންހާސް( މީހުންނަށްވުރެ  3,000ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފަިއވާ އާާބދީގެ  )ށ(  

ގިނަ މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮންނަ ކޮންމެ ރަށެއްގެ ަރށު ކައުންސިލަށް 

 )ފަހެއް( މެންބަރުންނެވެ. 5އިންތިޚާބުކުރާނީ 



 ވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް ދި                142 އަަދދު:  45 ލިުއމް: ވޮ

 4 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަދި )ރ( އުނިކުރުން. 7 ،ތިީރގައި ނަކަުލކުރެވިަފއިެއވާ، . ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގ3ެ

  )ދިހަހާސް( މީހުންނަށްވުރެ  10,000ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފަިއވާ އާާބދީގެ  )ނ( .7 

ގިނަ މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮންނަ ކޮންމެ ރަށެއްގެ ަރށު ކައުންސިލަށް 

 )ނުަވއެއް( މެންބަރުންނެވެ. 9އިންތިޚާބުކުރާނީ 

އަދި )ނ( ަގއި އެެހން އޮތްނަމަވެސް،  މި މާއްދާގެ )ހ(، )ށ( )ރ(  

ޏ.ފުވައްމުލަުކގެ ކޮންމެ އަވަެށއްަގއި ހިމެނޭ ރަށު ކައުންސިލަކަށް 

 )ތިނެއް( މެންބަރުންނެވެ. 3އިންތިޚާބުކުރާނީ 

 ވަނަ މާއްާދގެ )ބ( އެީއ އެ މާއްދާގެ )ނ( ކަމުަގއި ހަމަޖައްސަިއ، އެ ައކުުރ  7، . ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫުނގ4ެ

 ތަށް އިޞްލާޙުުކރުން.އަންނަނިވި ގޮ

މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގަިއ ބަޔާންކުެރވިފަިއވާ އުޫޞލުން މި ޤާނޫނަށް  )ނ( .7 

ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއްގެ ގޮތުަގއި ބަލާ 

އިލެކްޝަންްސ ، ކޮންމެ ރަށެއްގެ ރަށު ކައުްނސިލަކަށްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު

ނަޑއަޅައި އިުޢލާންކުރަންވާނެެއވެ.ކޮމިޝަ  ނުން ކަ

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު . 5
 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
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