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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 
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 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 6334 333  ފޯނު: 
 0274 331ފެކްސް: 

 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 

 

180 އަދަދު: 6201 ނޮވެންބަރު 29 – 8143 ޞަފަރު 29 ތާރީޚު: އަންގާރަ  45 ވޮލިއުމް:   

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

  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ދައުުރެގ  ތިންވަނަ ހު އޮްތ ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެދުވަ އަންގާރަ ވި  22މަހުގެ  ޮނވެންބަރުވަނަ އަހަުރގެ  2016
ޤާނޫނު(  ލޯކަލް ކައުންސިލްަތކުގެ އިންތިޚާުބގެ) 2010/10ޤާނޫނު ނަންބަރު " އްވިވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްުކރެ 13

 ނޮވެންބަރު  29 ،މަތިންވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެ 92ެގ ޤާނޫނުއަސާސީ " ލުބި ވަނަ އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ 3އަށް 
މި ބިލު  ،ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމުން އަންގާރަހ( ވި 1438 ޞަފަރު 29) 2016

 ުކރެވިއްެޖއެވެ. ިދވެހިސަރުކާުރެގ ގެޒެުޓގައި ިމއަދު ޝާއިޢު ،ޤާނޫނަކަށްވެ
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 2016/25 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

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

 
 އިޞްާލޙު  އަންނަނިވި އަށް( ޤާނޫނު އިންތިޚާބުގެ ކައުންސިލްތަުކގެ ލޯކަލް) 2010/10 ނަންބަރު ޤާނޫނު

 .ގެނައުން

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 18ނުގެ ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫ .1

ބާޠިލު ވޯޓާއި 
 ނުދޭ ވޯޓު 

 11/2008ލޯކަލް ކައުންސިލްތަުކގެ ިއންތިޚާބުގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ( .18

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ  56)އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( ގެ 

   އިތުރުން ެއ ކައުންސިލަކަްށ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތަށް އޮްނނަ ވޯޓުތަކުގެ

އެ އިދާރީ ާދއިރާައކުން ނުވަތަ އެ ރަަށކުން ނުވަަތ އެ ައވަށަުކްނ 

އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ ޢަދަދަށްވުރެ ގިނަ ކެްނޑިޑޭޓުްނގެ ނަމާ ދިމާގައި ރަނގަުޅ 

ފާހަގަ ޖަހާފައި އޮންނަ ކޮންމެ ވޯޓު ކަރުދާހަކީ ބާޠިލު ޯވޓު ކަރުދާހެކެވެ. އަިދ 

އެ ކަރުދާހުގައި ޖަހާފައިވާ ކޮންމެ ރަނގަޅު ފާހަގައަކީ ބާޠިުލ މިގޮތުން 

 ވޯޓެެކވެ.

     ކައުންސިލަކަށް އެ އިދާީރ ދާއިރާއަކުން ނުވަތަ ެއ ރަށަކުން ނުވަތަ  )ށ(  

   އެ ައވަށަކުން އިންތިޚާބުުކރަންޖެހޭ ޢަދަދަށްވުރެ މަދު ކެންޑިޑޭޓުްނެގ 

ވާ ވޯޓު ކަރުދާސް ަބލަންވާނީ ޞައްޙަ ނަމާ ދިމާގައި ރަނގަޅު ފާހަަގ ޖަހާފައި

ވޯޓު ކަރުދާހެއްގެ ގޮުތަގެއވެ. މިފަދައިން އޮންނަ ވޯޓު ކަރުދާހުގަިއ  

އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ ކެންޑިޭޑޓުންގެ ޢަދަދަށްވުރެ މަދުން ރަނގަޅު ފާހަގަ 

ޖަހާފައިވާނަމަ، އެ ރަނގަުޅ ފާހަގަ ގުނާނީ ޞައްޙަ ވޯޓުގެ ގޮތުަގެއވެ. 

 ދާހުަގއި މަދުވާ ފާހަގަ ގުނާނީ ނުދޭ ވޯުޓެގ ގޮތުަގއެެވ.މިގޮތުން އެ ކަރު

ދިވެހިސަރުކާުރގެ ެގޒެުޓގަިއ ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު  .2
 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެްނނެވެ.
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