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

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

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

 ގެ ކުރިންނެވެ. 12:00އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 
 ުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނުއްވާނީ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢ 
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 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 
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    )ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު( އަށް  2010/10ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު  4

  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ދައުރުެގ  ފުރަތަމަ ހު އޮތް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެދުވަ ބުދަވި  8މަހުގެ  ފެބުރުވަރީވަނަ އަހަުރގެ  2017
ޤާނޫނު(  ލޯކަލް ަކއުންސިލްތަުކގެ އިންތިޚާުބގެ) 2010/10ޤާނޫނު ނަންބަރު " ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާްސކުެރއްވި 3

 ފެބުުރވަރީ 15 ،މަތިންވަނަ ާމއްދާަގއިވާ ގޮުތގެ 92ެގ ޤާނޫނުައސާސީ " ބިލު ޞްލާޙު ގެަނއުމުގެވަނަ އި 4އަށް 
މި ބިލު  ،އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީުޤ ކުރެްއވުމުންރަ  ދުވަހު ބުދަހ( ވި 1438 ޖުމާދަލްއޫލާ 18) 2017

 ޢު ުކރެވިއްެޖއެވެ.ިދވެހިސަރުކާުރެގ ގެޒެުޓގައި ިމއަދު ޝާއި ،ޤާނޫނަކަށްވެ
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 2017/1 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

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

 
)ލޯކަލް ކައުންސިލްަތކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު( އަށް އަންނަނިވި އިޞްާލުޙ  2010/10ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ގެނައުން.

 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 12ނުގެ ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫ .1

 އިންތިޚާބުގައި 
 އެދި  ވާދަކުރުމަށް 
 ކުރިމަތިލާ 
 މީހުންގެ 
 ކިބައިގައި 

 ހުންނަންޖެހ  
 ޝަރުޠުތައް 

 މީހުންގެ  ުކރިމަތިލާ އެދި ވާދަކުރުމަށް އިންިތޚާބުގައި ކައުންސިލްަތކުގެ ލޯކަލް )ހ( .12

 .ފުރިހަމަވާންވާނެެއވެ ޠުތައްޝަރު  އަންނަނިވި ކިބަިއގަިއ،

 ދިވެހި ރައްޔިތަކަްށވުން؛ (1)  

 ބ ރު ޤައުމެއްގެ ަރއްޔިަތކަށް ނުވުން؛ (2)  

ބ ރު ޤައުމެއްގެ ރަްއޔިތަކު ިދވެހި ރައްޔިތަކަށް ވެފަިއވާނަމަ އެމީހަކު  (3)  

 )ފަހެއް( އަހަރު ފާއިތުވެަފއިުވން؛ 5ދިވެހި ރައްޔިތަކަްށވުމަށްފަހު 

 މުސްލިމަކު ކަމުގަިއވުމާިއ، ުސންނަތް ޖަމާޢަތުގެ މީހަކަށްވުން؛ (4)  

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

 ؛ހުރި މީހަކު ކަމުގަިއވުން އަށްބުއްދި ހަމަ (6)   

އަދާކުރަންޖެހ  ސާބިތު ދަރަންޏެއް އޮތް މީހަކުނަމަ، ޙުކުމާ  (7)   

 އެ ދަރަނި އަދާކުަރމުންދާ މީހަކު ކަމުގައިވުން؛ އެްއގޮތަށް

އެްއވެސް ޖިނާއީ ކުށެއް ކުިރކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެ، ޙުކުމެއް  (8)   

 ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މީހަކު ކަމުގައި ުނވުން؛

 މީހެއްގެ  ނުވަތަ ހިންގިކަން ޢަމަލެއް ބަދުއަޚްލާޤީ ކުޑަުކއްޖަކާމެދު (9)   

 މީހަކު ސާބިތުވެފަިއވާ  ޝަރީޢަތަށް ތްކަން ފ ރިގަ ޢިއްފަތްތެރިކަން

 ކަމުގައިުނވުން؛
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 ަޝރީޢަތަށް  ކުރިކަން ކުށެއް  ިވޔަފާރިކުުރމުގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ  (10)   

 ޙުކުމެއް  އެ  ކޮށްފަިއވާނަމަ، ޙުކުމެއް މަްއޗަށް  އެމީހެްއގެ ސާބިތުވެ،

 ނުވަތަ  ާފއިތުވެަފއިވުން  އަހަރު( ހަތެއް) 7 ނިމުނުތާ ތަންފީޛުކޮށް

ނަޑއެޅުނު ޙުކުމުން އެ  ( ހަތެއް) 7 މަޢާފުކޮށްދެވުނުތާ ައދަބު ކަ

 ފާއިތުވެފަިއވުން؛ އަހަރު

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

ޖިނާއީ  އެހެން  ފިޔަަވއި ކުށްތައް ބަޔާންކޮށްަފއިވާ  ނަންބަރުގައި

   އްެގ މައްޗަްށ ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެ، އެމީހެ

)ބާރަ( މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްެގ ޙުކުމެްއ  12

 (ތިނެއް) 3ކޮށްފައިވާނަމަ، އެ ޙުކުމެްއ ތަންފީޛުކޮށް ނިމުނުތާ 

އަހަރު ފާއިތުވެަފއިވުން ުނަވތަ އެ ޙުކުމުން ަކނަޑއެޅުުނ އަދަބު 

 އަހަރު ފާއިތުވެފަިއވުން. (ތިނެއް) 3މަޢާފުކޮށްދެވުނުތާ 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، ޯލކަލް ަކއުންސިްލތަކުގެ އިންތިޚާބު  )ށ(  

 ގެ މަްއޗަށް މި ޤާނޫނު ހިނގާނެއެވެ. 2017

 

 ވަނަ  15 ގެ( ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖ ގެ) 2010/7 ނަންބަރު ޤާނޫނު .2

 .އުނިކުރުން ނަ މާއްދާވަ 44ވަނަ މާއްދާ އަދި  28މާއްދާއާއި 
 

 ނަންބަރު  މާއްދާތަކުގެ ޤާނޫނުގެ އެ ގުޅިގެން މާއްދާތަކާ އުނިކުރާ ޤާނޫނުން ުބނެވިދިޔަ މި ޤާނޫނުން، .3

 .ތަރުތީބުކުރުން

 

 މި ޤާނޫނުން  ތަންތަން، ޙަވާލާދީފައިވާ ބަޔަކަށް މާއްދާއެއްގެ ވަކި ނުވަތަ މާއްދާއަކަށް ވަކި ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .4

 .ބަދަލުކުރުން ގުޅިގެން ސްލާޙުތަކާއި ގެންނަ

 

 ޝާއިޢުކުރާ ގެޒެުޓގައި ސަރުކާރުގެ ދިވެހި ތަޞްދީުޤކޮށް، ފާސްވެ، ޤާޫނނު މި ަފށާީނ، ޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނަށް  މި .5

 .ފެށިގެްނނެވެ  ދުވަހުން
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