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 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލު 

 މާލެ،        

 .ދިވެހިރާއްޖެ

 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމުގެ ގަވާއިދު 

 

 .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަްނނުގެ ޤާނޫުނ) ެގ  5/2019މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ)

ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ ދަުށން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންިސލުގެ އެގްޒެކެޓިްވ  11

 ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން އިްނތިޚާބު ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދެވެ.

"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަްށ  ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ (ށ)  

 މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުމުގެ ަގވާއިދު" އެވެ.

އެްގޒެކެޓިވް ކޮމިީޓގެ 

 އިންިތޚާބު 

ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަުރންގެ ތެރެއިން،  (ހ) .2

ކޮމިޓީގެ   ،ނައިބު ރައީސާއި ،ރައީސާއިބަންޑާރަނައިބު ފިޔަވައި، ބާ ކަުއންސިލުގެ 

ހިނގަމުންދާ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ދައުރު  ،(ހައެއް) މެންބަރުން އިްނތިޚާުބކުރާނީ 6

ބާ ކައުންސިލުގެ  ،ކުރިން ބާއްވާ ހުގެ(ތިރީސް) ދުވަ 30ހަމަވުމުގެ މަދުވެގެން 

ޖަލްސާއެއްގައި، ދިވެިހރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލުކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަ  އާންމު

 ލިބިފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީުލންގެ މެުދގައި ނަގާ ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ. 

ބާ ކައުންސިުލގެ އެގްޒެކެޓިވް  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތަށް (ށ)  

ސް، ހިނގަމުންދާ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ވިޔަ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވުނުކަމުަގއި

 އެ ކޮމިޓީ ދެމިއޮންނާނެއެވެ. ހަމަޔަށްދައުރު ހަމަވުމާ 

  ަފާށއިރު ހިނގަމުންދާ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ދައުރު މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން (ނ)  

  ،ަނއިބު ރައީސާއި ،ގައި ހަމަވާނެީތ، ބާ ކައުންސިލުގެ ރައީސާއި 2022ޖުލައި  13
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       ޓަކައި، މި މާއްދާގެ ކުރުމަށް (ހައެއް) މެންބަުރން އިންތިޚާބު 6ކޮމިޓީގެ 

 (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮަތްށ އެ މަޤާމުތަކުގެ އިންތިޚާބު ބާްއވަންވާނެއެވެ.

ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މަޤާމެއް ހުސްވެއްޖެނަމަ، އެ ހުސްވާ  (ރ)  

ޓަކައި އެ މަޤާމެއް ހުސްވާ ދުވަހުން  ކުރުމަށް އިންތިޚާބުމަޤާމަށް މެންބަރަކު 

       ޖަލްސާއެއް ބާއްވައި،  އާންމު(ތިރީސް) ދުަވހުގެ ތެރޭގައި،  30ފެށިގެން 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު 

 ކުރަންވާނެއެވެ.

ާބ ކައުންސިލުން  ،ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު ބާއްވާނީބާ  (ހ) .3 ވޯޓު ނަގާނެ ގޮތް 

ބާ ކައުންސިލުގެ  ،ކަނޑައަޅާ އިލެކްޓްރޯނިކް ނިޒާމެއް މެދުވެރިކޮށެވެ. އެގޮތުން

ފައިވާ އިލެކްޓްރޯނިކް ޅައިާބ ކައުންސިލުން ކަނޑައަ ،ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެ އާންމު

        ،ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ އާންމުލައިންކޮށް ނިޒާމު މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އޮން

ފައިވާ އިލެކްޓްރޯނިކް ނިޒާުމ މެދުވެރިކޮށް ޅައިބާ ކައުންސިލުން ކަނޑައަ

 އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލެވިދާނެއެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ  ،ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލެޭވނީ (ށ)  

ާބ ކައުންސިލުން  ،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށް 6

 އެކަމަށް ކަނޑައަޅާ އިލެކްޓްރޯނިކް ނިޒާމެއް ބޭނުންކޮށްގެްނނެވެ.

އަންނަިނިވ  ،ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލެޭވނީ (ނ)  

 ންނެވެ.ތީމަ ގޮތުގެ

ފައިވާ ޤާނޫނީ ލައިބާ ކައުންސިލުގެ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތި )1(   

(އެކެއް)  1މީހަކު ވޯޓު ދޭން ބޭނުންވާ ފަރާތަަކށް  ވަކީލުންގެ ތެރެއިން އެ

 ވޯޓު؛

ފައިވާ ޤާނޫނީ ލައިބާ ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތި )2(   

(އެކެއް)  1ވޯޓު ދޭން ބޭނުންވާ ފަރާތަަކށް މީހަކު  ވަކީލުންގެ ތެރެއިން އެ

 ވޯޓު؛

ބާ ކައުންސިލުގެ ރައީސާއި ނާއިބު ރައީސް ފިޔަވައި، ބާ ކައުންސިލުގެ  )3(   

ފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ެތރެއިން ލައިއެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް ކުރިމަތި

   ކޮންމެ މެންަބރަކަށް  ،(ހައެއް) ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށް 6އިންތިޚާބުކުރާ 

 (އެކެއް) ވޯޓު؛ 1
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އިންިތޚާާބބެހޭ ކޮމިޓީ 

 ލުން ަވއިއެކުލަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުެގ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް މެންަބރުން އިންތިޚާުބ  (ހ) .4

(ތިނެްއ) މެްނަބރުންގެ މައްޗަށް  3ކުރުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާުބ ބޭއްުވމަށް ޓަކައި، 

ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީްނ  ،އެކުލެވޭ އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމިޓީެއއް

 އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ.

(ތިނެއް)  3މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެްނވަނީ (ށ)  

 .މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ

 ބާ ކައުންސިލުގެ ރައީސް؛ )1(   

  ؛މެންބަރެއް ނުކުރާ އައްޔަގެ ފަރާތުން ޓުބާ ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓޭރިއޭ )2(   

 ނުކުރާ މެންބަރެއް.އައްޔަބާ ކައުންސިލުގެ ދާއިމީ ސަބްކޮމިޓީތަކުން  )3(   

ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު ބާއްވާ އިލެކްޓްރޯނިކް ނިޒާމަކީ  (ނ)  

ވޯޓުލާ ނިޒާމެއްކަން، އިތުބާރު ހިފޭ އަދި ވޯޓުލާ ފަރާްތތަކުގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓޭ 

 ންުކރަންވާނެއެވެ.ގީާލ އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމިޓީން ޔަވައިއިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް އެކުލަ

ވޯޓު ދިނުުމގެ ަޙްއޤު 

ލިބިފަިއވާ ޤާޫނނީ 

 ވަކީލުންގެ ރަިޖސްޓަރީ 

ޓަކައި  ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް (ހ) .5

ާބ ކައުންސިލުގެ  ،އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ިދނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވަނީބާއްވާ 

ވެބްސައިޓުގައި އާންމުކޮށްފައިާވ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ވަީކލުކަމުގެ ހުއްދަ 

 ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ" ދަފުތަުރގައި ހިމެނޭ ޤާނޫނީ ވަކީލުންަނެށވެ.

ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ  ކުރުމަށްފަހު، ބާ ކައުންސިލުން އިންތިޚާބަކަްށ އިޢުލާނު (ށ)  

   ދަުފތަރާ ގުިޅގެން ޝަކުވާ  ހުއްދަ ލިިބފައިާވ ފަރާތްތަކުގެވަކީލުކަމުގެ 

 (ދޭއް) ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދޭްނވާނެއެވެ. 2މަދުވެގެން  ،ޓަކައި ހުށަހެޅުމަށް

ބާ ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ ވަގުތުން  ،ޝަކުވާ ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާން (ނ)  

      ތެރޭގައި އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމިީޓްނ  ގެ(ސާޅީސް އަށެއް) ގަޑިއިރު 48ފެށިގެން 

ފަރާތަށް ލިޔުމުން ޖަވާުބ  ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ،މައިއެ ހުށަހެޅުމަކާ މެދު ގޮތެއް ނިން

 ދޭންވާނެއެވެ.

މަކާމެދު ހިތްހަމަނުެޖހޭ ފަރާތަކުން، ނިންމު ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާން (ރ)  

(ާސޅީސް އަށެއް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެ ނިންމުްނ  48އެ ނިންމުން ިނންމާތާ 

ބާ ކައުންސިލުގެ އިސްތިއުނާފު ކޮމިޓީއަށް  ،އިސްތިއުނާފު ކޮށްދިނުމަށް

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން  ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާން (ބ)  

ދަފުތަރަްށ އުނިއިތުރެއް  ހުއްދަ ލިބިފަިއވާ ފަރާތްތަކުގެ ވަކީލުކަމުގެ

ހުއްަދ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ވަީކލުކަމުގެއެކަން އެނގޭގޮތަށް  ،ގެނެސްފައިވާނަމަ

ބާ ކައުންސިލުގެ ވެބްސައިޓުގަިއ  ،ދަުފތަރު ލިބިފައިވާ ފަރާްތތަކުގެ

 އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުގެ  (ޅ)  

ޤާނޫނީ ވަކީލަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ބާޠިލުކުރުމަށް  ،ކުރިން

ފަރާތުގެ ނަން ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޤާނޫީނ  އެ ،ބާ ކައުންސިލުން ިނންމައިފިނަމަ 

އެކަްނ  ،ދަފުތަރުން ުއނިކޮށް ހުއްދަ ލިބިފައިާވ ފަރާތްތަކުގެ ވަކީލުކަމުގެ

 ހުއްދަ ލިިބފަިއވާ ފަރާތްތަކުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާޤޫނނީ ވަކީލުކަމުގެއެނގޭގޮތަށް 

ބާ ކައުންސިލުގެ ވެްބސައިޓުގައި އާންމުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ޤާނޫީނ  ،ދަފުތަރު

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ  6ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ބާޠިލުކުރެވުނު ފަރާތަކީ މި ގަވާއިދުގެ 

ފަރާތުން  އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ދިނުމަށް ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ، އެ

 ލުކުރެވޭނެއެވެ.ވޯޓުލުމަށް ވެފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ ބާޠި

އިންިތޚާުބގައި ވޯޓު 

 ލުމަށް ރަިޖސްޓަީރވުން 

އިލެްކްޓރޯނިކް ނިޒާމެއް  ،ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮިމޓީގެ އިންތިޚާބު ބާއްވާނީ (ހ) .6

 ،ޓަކައި ކަމަށްވާތީ، އިްނތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް ގެންމެދުވެރިކޮށް

 ކުރަްނވާނެއެވެ.  ބާ ކައުންސިލުން އިޢުލާނު

     ން ޤާނޫނީ ވަކީލުން ވޯޓުލުމަްށ ތީމަ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ (ށ)  

(ފަނަރަ) ދުވަުހގެ މުއްދަތެއް  15މަދުވެގެން  ،ޓަކައި ވުމަށް ރަޖިސްޓަރީ

 ދޭންވާނެއެވެ.

 މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ަދށުން ަރޖިސްޓަރީވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުްނނަްށ އޮންލައިންކޮށް  (ނ)  

      ،ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ށްދާނެޔަވޯޓުލުން ކުރި ،ވޯޓުލުމަށް ބޭނުންވާ އިރުޝާާދއި

 ކުރަންާވނެއެވެ.އާންމުބާ ކައުންސިލުން 

އިންިތޚާބަށް 

ކުރިމަތިލުމަށް 

 އިޢުލާނުކުރުން 

   ބާ ކައުންސިލުގެ އާންުމ ޖަލްސާއެއްގައި  ،އިންތިޚާބީ ދައުރު ހަމަވުމާ ގުޅިގެން (ހ) .7

ފައިވާނަމަ، އިންތިޚާބީ ދައުުރ ޅައިކައުންސިލުގެ އިންތިޚާބެއް ބޭްއވުމަށް ކަނޑައަބާ 

(ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ކުރިން، އިންތިޚާބަށް ކުިރމަތިލުމަށް އެޭދ  60ހަމަވުމުގެ 

ބާ ކައުންސިލުން އާންމުކޮްށ  ،ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށް އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިއްޖެކަން

 ނެއެވެ.އަންގައި އިޢުލާނު ކުރަންވާ
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            ،ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މަޤާމެއް ހުސްވުމާ ގުޅިގެން (ށ)  

ޖަލްސާއެއްގައި ބާ ކައުންސިލުގެ އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމަށް  އާންމުބާ ކައުންސިލުގެ 

     ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުގެ  އާންމުފައިވާނަމަ، އިއަޅަކަނޑަ

(ވިހި) ދުަވހުގެ ކުރިން، އިްނތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ޤާޫނނީ ވަކީލުންަންށ  20

ކޮށް އަންގައި އިޢުލާުނ އާންމުބާ ކައުންސިލުން  ،އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިއްޖެކަން

 ކުރަންވާނެއެވެ.

 ،އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުަމށް އެދޭ ޤާނޫނީ ވަކީލުްނނަށް އެކަަމށް ެއދި ހުށަހެޅުމަށް (ނ)  

 (ފަނަރަ) ދުވަހުެގ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ. 15މަދުވެގެން 

އިންިތޚާބަށް ކުިރމަތިލާ 

ޤާނޫނީ ވަކީލެްއގައި 

 ހުންނަންެޖހޭ ޝަރުޠުަތއް 

ބާ ކައުންސިލުގެ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ނުވަތަ ނައިބު ރައީްސކަމުގެ މަޤާމަށް  (ހ) .8

 5/2019ނަްނަބރު  ކުރިމަތިލާ ޤާނޫނީ ވަކީުލންެގ ކިބައިގައި، ޤާނޫނު

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  8(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނު) ގެ 

 ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.

ބާ ކައުންސިލުގެ ރައީސާއި ނާއިބު ރައީސް ފިޔަވައި، ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް  (ށ)  

 ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މެންބަރުންގެ ކިބައިގައި(ހައެއް)  6ކޮމިޓީއަށް އިންތިޚާބުކުރެވޭ 

ވަނަ މާއްދާގައި  10(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  5/2019

 ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ުފރިހަމަވާންވާނެއެވެ.

އިންިތޚާބަށް 

ކުރިމަތިލުމަށް އެދި 

 ހުށަހެޅުން 

         ،އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދިވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  7މި ގަވާއިދުގެ  (ހ) .9

ބާ ކައުންސިލުން އިޢުލާނު ކުރުމުން، އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުަމށް އެދޭ ޤާނޫނީ 

    ،އާންމުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ތަކެތި އިލުން، ބާ ކައުންސިލުން ަކނޑައަޅަވަކީ

ާބ ކައުންސިލަްށ  ،އާންމުކޮށްފައިވާ ގޮތަަކށް ޅައިބާ ކައުންސިލުން ަކނޑައަ

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

      ބާ ކައުންސިލުން އިޢުާލނުކުރާ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ ޮކންމެ ޤާޫނީނ  (ށ)  

        ،(ފަސްހާސް) ރުފިޔާ -/5,000ވެސް، އިދާރީ ފީއެްއގެ ގޮތުގައި  ވަކީލަކު

 ބާ ކައުންސިލަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.

އިންިތޚާބަށް 

ކުރިމަތިލައިަފިއވާ ޤާޫނނީ 

ވަކީލުންގެ ަނން 

 އިޢުލާނުކުރުން 

ބާ ކައުންސިލުން ކޮށްފަިއވާ އިޢުލާނުގައި  ،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 7މި ގަވާއިދުގެ  (ހ) .10

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ދީފަިއވާ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެްނ 

(ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އިންތިޚާބަކަށް ކުރިމަތިލި ޤާޫނނީ ވަކީލުންެގ  3

  ކުރަންވާނެއެވެ.ލު އެނގޭނޭ ގޮތަށް، ބާ ކައުންސިލުން އާންމުކޮށް އިޢުލާނުސީތަފު
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މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލި ޤާނޫނީ ވަކީުލންގެ ނަންތަްއ  (ށ)  

އިންތިޚާބަްށ ކުރިމަތިލި ޤާނޫނީ ވަކީުލންގެ ނަންތަްއ  ،އިޢުލާނުކުރާއިރު

ވަކީލުްނެގ  ތަރުތީބުކުރާނީ، އިްނތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ޤާނޫނީ

ލައިގެންނެވެ. މިގޮތުން ނަގާ ގުރުއަތުުލން ބާއްވަންާވީނ އި ގުރުއަތުމެދުގަ

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލި ޤާޫނނީ ަވކީލުން ނުވަތަ އެ ޤާޫނނީ ވަކީލުްނގެ މަންދޫބުންެގ 

ހާޒިރުގައެވެ. އަދި އިންތިޚާބަްށ ކުރިމަތިލި ޤާނޫނީ ވަކީލު ުނވަތަ އެ ޤާނޫީނ 

ނުކުރާ އައްޔަނަމަ، ބާ ކައުންސިުލން  މަންދޫބެއް ހާޒިރުުނވެއްޖެ ވަކީލުންގެ

 ބާ ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،މަންދޫބެއްގެ ހާޒިރުގައި ގުރުއަތުލުމުގެ އިޚުތިޔާރު 

ނަން އަނބުރާ 

 ގެްނދިޔުން 

ޚާބަށް ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުުކރުމަށް ބާއްވާ އިންތި .11

    ކުރިމަތިލައިފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އޭނާގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދަން ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ، 

އެ ނަންތައް އެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައިފައިާވ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ނަްނތައް ގުރުއަތުލައި، 

އެ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ނަން އަނބުރާ  ،އިުޢލާނުުކރުމުގެ ކުރިން އެކަން، ތަރުތީބުކޮށް

 ގެންދެވިދާނެއެވެ.

ދިވެިހާރއްޭޖގެ ބާ 

ކައުންސިުލގެ 

އެްގޒެކެޓިވް ކޮމިޓީައށް 

 ހޮޭވގޮތް 

ލެވުނު މަޤާމަށް ވައިބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގައި، އިންތިޚާަބށް ހުޅު .12

ދަދެއްގެ އައިންތިޚާބުވާނީ، އެ މަޤާމަށް ކުިރމަތިލި ޤާޫނނީ ވަކީލުންގެ ތެރެިއން، އެންމެ ިގނަ 

 ވޯޓު ލިބޭ ޤާނޫނީ ވަކީލެކެވެ.

ރަްސމީ ނަތީޖާ 

 އިޢުލާނުކުރުން 

 އާންމު  ،އިންތިޚާބަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތު ހަމަވުމުން، އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ .13

 ،ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ލަސްނުކޮށް ރަސްމީ ނަތީޖާ އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށް ޖަލްސާގައި އިޢުލާނު

 ކުރަންވާނެއެވެ. ޝާއިޢުއެ ނަތީޖާ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ދިވެހި

އިންިތޚާުބގެ އިުތރުުބރެއް 

 ބާްއވަްނޖެހުން 

ދަދެއްގެ އަ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ އިންތިޚާބުގައި، މެންބަރުކަމަށް ާވދަކުރި ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ .14

ވާނަަމ، އެ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ  ވޯޓު ލިބުނީ އެކަކަށްވުރެ ގިނަ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށް ކަމުގައި

         (ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި،  3ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން 

އެ މަޤާމަކަށް އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ިލބިގެން އެއްވަރުވި ޤާނޫނީ ވަކީުލްނގެ މެދުގައި ވޯޓު ނެގުމުގެ 

އިތުރު ބުރެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ. އަދި އެ މަޤާމަކަށް ނުވަތަ ަމޤާމުތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ 

 އެވެ.ދާންވާނެގެންން ވޯޓު ނަގަުމން ތީމަ ދަދަށް ޤާނޫނީ ވަކީލުން ހޮެވްނދެން މިގޮތުގެއަ

ޤާނޫނީ ވަކީލަކު  ންމެއެ

 ކުރިމަތިލުން 

އިންތިޚާބުގައި، އިންތިޚާަބށް ކުރިމަތިލުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވިިއރު އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ  .15

އިންތިޚާބުގައި ލައިފައިވާ  ،އެންމެ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްނަމަ، އެ ޤާނޫނީ ވަކީލު އެ މަޤާމަށް ހޮވޭނީ 

(އެކެއް) ޤާނޫީނ ވަކީލަށް ުވރެ ގިނަ ޤާނޫނީ ވަކީުލން  1ވޯޓުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުްނނެވެ. އަިދ 

ހޮވަންޖެހޭ މަޤާމެއްނަމަ، އެ ަމޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ޤާނޫނީ ވަކީުލން ހޮވަންޖެހޭ އަދަދަށްވުރެ 
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އިންތިޚާބުގައި  ،މަ، އެ މަޤާމަށް ހޮވޭނީމަދުން ކަމުގައި ވާނަމަ، ނުވަތަ އެ އަދަދަށް ކަމަށް ވާނަ

ލައިފައިވާ ވޯޓުގެ އަޣުލަބިއްޔަުތންނެވެ. މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ހާލަތްތަކުގައި ނަގާ 

 ފެންނަ ުނފެންނަ ވޯޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ،ވޯޓު ނަގާނީ

ކަމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ  އިންތިޚާބު ހިނގަމުންދާއިރު، އިންތިޚާބުގެ އެއްވެސް (ހ) .16 ޝަކުވާ ހުށަެހޅުން 

އިންތިޚާބާބެޭހ  ،ހުށަހަޅަން ބޭުނންވާ ފަރާތްތަކަްށ ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެ ނިޒާމެއް

 ކުރަންވާނެއެވެ.ޤާއިމު ކޮމިޓީން

ޝަކުވާތައް ެބލުމަށް، އިންތިޚާބަްށ  ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން  (ށ)  

(ތިނެްއ) މެްނބަރުންގެ ަމއްޗަށް އެކުލެޭވ  3ކުރިމަތިލުމަށް އިޢުލާނުކުރުމާއެކު، 

 ބާ ކައުންސިލުން އުފައްދަންވާނެއެވެ. ،ކޮމިޓީއެއް

    ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަުށން ާބ ކައުންސިލަށް ހުަށހެޅޭ ޝަކުާވއަކާ ގުޅިގެން (ނ)  

ކޮމިޓީން ނިންމި ނިންމުމަކާމެދު ހިތްހަަމ  ކޮށްފައިވާ(ށ) ގައި ބަޔާންމި މާއްދާގެ 

ނުޖެހޭނަމަ، ނުަވތަ އިންތިޚާބުެގ ނަތީޖާއާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެޭހަނމަ، އިންތިޚާބުެގ 

            ަޖލްސާގައި އިޢުލާނުކުރާ ވަގުތުން ފެށިެގން  އާންމުރަސްމީ ނަތީޖާ 

 ، އެ ނިންމުން އިސްތިއުާނފު ކޮށްދިނުމަށް (ސާޅީސް އަށެއް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 48

 ބާ ކައުންސިލުގެ އިސްތިއުނާފު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެކިއެކި ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ީދފައިވާ މުއްދަތު ގުނުމުގަިއ  .17 މުްއދަތު ގުުނން 

 ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމެނޭނެއެވެ.

ލަފުޒުތަކާއި 

 ޢިބާރާތްތަުކގެ މާނަ 

ިހނދަކު،   ގޮތަަކށް ބަޔާންކޮްށފައި ނުވާހައިމި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން .18

"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލު" ނުވަތަ "ބާ ކަުއންސިލު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ާޤނޫނު 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫުނ) ގެ ދަށުން އުފެދިފައިވާ  5/2019ނަންބަރު 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލަށެވެ.

ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަން 

 ފެށުން

ޝާއިޢުކުރާ މި ގަވާއިދު ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ދިވެހި ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލު ކުރަން ފަށާނީ .19

 ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

 ކޮށްފައިވާ ގައި ގެޒެޓު 2019ސެޕްޓެންބަރު  12މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު،  .20 ގަާވިއދު  ލެވޭަވއިއު

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް  R-1055/2019ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 ބާޠިލުވީއެވެ. މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމުގެ ަގވާއިދު)
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