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 އިންތިޚާބުގެ ޚާއްޞަ )ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ  2020/3ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު  1( އަށް 2020ޤާނޫނު 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

އިްނ " ޖަލްސާ ޚާްއޞަ ވަނަ  3 "ަދއުރުްނ ބޭުރގަިއ ބޭްއުވނު ުދވަހު ައންގާރަ ވި  2021 ަޖނަވަރީ  19
ައށް ( 2020)ލޯކަލް ކައުންިސްލތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޚާއްޞަ ޤާނޫނު  2020/3"ާޤނޫނު ަނންބަރު ފާސްކުޅަ 

               ،މަތިން ވަަނ މާއްދާަގއިާވ ގޮތުގެ 92ގެ ޤާނޫނުއަާސސީބިލު"  ވަަނ އިޞްލާުޙ ގެަނއުުމގެ  1

         ިރއްާޔ ރައީުސލްޖުމްހޫ ،ދުަވހު ބުާރސްފަތި( ވި 1442 ޖުމާދަލްއާިޚރާ 8) 2021 ޖަނަވަރީ  21
 ަސރުާކރުގެ ގެޒެޓުގައި ިމއަދު ޝާއިުޢ ކުެރވިއްޖެއެވެ. ދިެވހި ،މި ިބލު ޤާނޫނަކަްށވެ ،ތަޞްދީޤު ކުރެްއވުމުން
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 2021/1 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 

 )ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޚާއްޞަ  2020/3ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  1( އަށް 2020ޤާނޫނު 

 އިޞްލާުޙތައް  އަންނަނިވި ( އަށ2020ްކައުންސިލްަތކުގެ އިންިތޚާބުގެ ޚާއްޞަ ޤާނޫނު )ލޯަކލް  2020/3ނަންބަރު  ޤާނޫނު
 .ގެނައުން

 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ އިްޞލާޙުކުރުން. 7ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1
 

އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން 
އަލުން ފެށުމާއި، އިންތިޚާބާ 

ގުޅޭގޮތުން ޢަމަލުކުރާނެ 
 ޚާއްޞަ އުސޫލުތައް 

      ވަަނ މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ފަސްުކެރވިފައިވާ އިންތިޚާބު، 2މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .7

އެ މާއްދާގެ )ށ( ަގއިވާ ގޮުތގެމަތިން އަލުން ބޭްއވުމަށްަޓކައި އިލެްކޝަންސް 

)ޯލކަްލ  2020/3ނަންބަުރ  ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭ މަސަްއކަތްތައް، ޤާނޫނު

ވަނަ އިްޞލާުޙ  1( އަްށ 2020ޚާއްަޞ ޤާނޫނު ކައުންސިލްތަކުެގ އިންތިޚާބުެގ 

)ހަެތްއ( ދުވަުހގެ ތެރޭަގއި،  7ގެނައުމުގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަުލކުރަން ފަށާތާ ގިނަވެގެން 

 އަލުން ފަށަންވާނެެއވެ.

އާ ގުޅިެގން ޤާނޫނު ނަންބަރު  19-މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ކޮވިޑް )ށ(  

ރަްއކާތެރިުކރުމުެގ ާޤނޫނު( ެގ ދަށުން )ޢާންުމ ޞިއްޙަުތ  2012/7

އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ޢާންމު ޞިއްޙަުތގެ ކުއްިލ ނުރައްަކލުެގ ޙާލަތު ދެމިއޮތްާހ 

ހިނދަކު، މި ާމއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން އިންތިޚާބުެގ ކަްނކަން ައލުން ފަށަިއ 

މުެގ އާ ގުޅިގެން ޢާންމު ޞިއްަޙތު ރައްކާތެިރކުރު 19-ކުރިއަށްގެންދަންވާނީ، ކޮވިޑް

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ިޑރެކްޓަރ ޖެނެަރލް އޮފް ޕަްބލިކް ހެލްތު ކަނޑައަޅާ ފިޔަވަޅުތަކާިއ 

 އުސޫލުތަކާިއ އިރުޝާދުަތކާ ެއއްގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
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މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ ދަށުްނ ޑިރެކްަޓރ ޖެެނރަްލ ޮއފް ޕަބްލިްކ ެހލްުތ  )ނ(  

ރ( ގައި ބަޔާންުކރާ ތާރީޚުން ފެށިގެްނ ކަނޑައަޅަންޖެހޭ އުސޫލުތައް، މި މާއްދާގެ )

)ހަތެއް( ދުވަުހގެ ެތރޭގައި، އެކުަލވާލައި ޢާންމުކުރަންވާެނެއވެ. އަދި  ޑިރެކްޓަރ  7

ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްިލކް ހެލްުތ ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ުއސޫލުަތއް އެުކލަާވލުމުގަިއ 

އްވޭނެކަްނ މިނިވަންކަމާއި އިންސާފުެވރިކަމާިއ ހަމަހަމަކަމާއެުކ އިްނތިޚާބު ބޭ

 ކަށަވަރުުކރަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާެގ )ހ( ގެ ދަށުްނ އިންތިޚާުބގެ ކަންކަން އަލުްނ ަފށަންވާނީ، އެކަންކަްނ  )ރ(  

ފެށުމަށް ދުރާާލ ތާރީޚެްއ ކަނޑައެޅުމާއެކުގަެއވެ. އަިދ އެފަދަިއން ކަނޑައަޅާ ތާރީުޚ 

ަކންކަން ފެށުމާ ދެމެދު ކަނޑައަޅަންވާނީ، އެ ތާރީޚު ކަނޑައެޅުމާއި އިންތިޚާުބގެ 

 )ތިެނއް( ދުަވހުގެ ނޯިޓހެއް ލިބޭނެ ފަދައަކުންެނވެ. 3 މަދުވެގެން

އިންތިޚާބުގެ ކަންކަްނ ައލުން ފެށުމަްށ މި ާމއްދާެގ )ރ( ެގ ދަށުން ކަނޑައަާޅ  )ބ(  

 ތާރީޚުގައި، އިންތިޚާުބ އަލުްނ ބާއްވާެނ ތާރީޚެްއ ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ަގއި ަބޔާންކޮށްފައިާވ މުއްދަތުެގ ތެޭރގަިއ  2މި ޤާނޫނުގެ  )ޅ(  

ޤާނޫނުގައިވާ ގޮުތގެމަތިން އިންތިޚާބު ބޭްއވުމަށް ުހރަސްެއޅޭ ފަދަ  ޙާލަތެްއ 

)ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަުތ   ވަނަ މާއްދާގެ 2މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ 

)ިތރީސް( ުދވަސް ުކރިން ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ަރއްޔިތުންގެ މަޖިީލހަްށ  30ހަމަވުމުގެ 

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އަންގަްނވާނެއެވެ.
 

މި ޤާނޫނަށް ޢަަމލުކުރަްނ ފަށާނީ، ިމ ޤާނޫުނ ފާސްވެ، ތަްޞދީޤުކޮށް، ދިވެހިަސރުކާުރެގ ގެޒެޓުގަިއ ާޝއިޢުކުާރ ާތރީޚުްނ  .2

 ފެށިގެންނެވެ.
 

________________________ 
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