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ވނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ެ
ނބަރ ( 02/0202ލޯކަލް ކައންސިލްތަކގެ އިންތިޚާބގެ ޤާނޫނ) ގެ ަ 00
ޤާނޫނ ނަ ް
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ޤާނޫނގެ ދަށން ލޯކަލް ކައންސިލެއްގެ މެންބަރން ހޮވމަށް ބޭއްވޭ އިންތިޚާބަކަށް ،ސިވިލް ސަރވިސްގައި ހިމެނޭ މީހަކ ލޯކަ ް
ކައންސިލެއްގެ މެންބަރކަމަށް ކރިމަތިލައިފި ނަމަ ،އެ މީހަކ އެ އިންތިޚާބަކަށް ކރިމަތިލާ ތާރީޚން ފެށިގެން އެ މީހަކ ހރި ސިވިލް
ގ
ނ ލޯކަލް ކައންސިލްގެ އިންތިޚާބ ެ
ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ސަސްޕެންޑްވާނެ ކަމަށާއި ،އެ މާއްދާގެ (ނ) ގައި އެ މާއްދާގެ ދަށ ް
އމީހަކ
ލ ސަރވިސްގެ މވައްޒަފެއް އެފަދަ މަޤާމަކަށް ކރިމަތިލމާއެކ ،އެ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށން ެ
މެންބަރކަމަށް ކރިމަތިލާ ސިވި ް
އ
ވަޒީފާއިން ސަސްޕެންޑްވެފައި ހންނަ މއްދަތގެ ތެރޭގައި ،އެ މީހަކަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ލިބެމން އައި މސާރައާ ި
ފއެވެ.
މށް ވަނީ ބަޔާންކޮށް ަ
އެހެނިހެން އެއްވެސް ޢިނާޔަތެއް ނލިބޭނެކަ ަ
ތރެއިން ސަސްޕެންޑް
ބށް ކރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކގެ ެ
ލޯކަލް ކައންސިލްގެ އިންތިޚާބ ފަސްކރމގެ ސަބަބން އިންތިޚާ ަ
ޚބަށް
ކރެވިފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މވައްޒަފންގެ ސަސްޕެންޝަންގެ މއްދަތ އިތރވެގެންދާކަމާއި ،މި ކަމގެ ސަބަބން އެ އިންތި ާ
ނ
ރމަތިވަމންދާކަމާ މެދ މި ކޮމިޝަނ ް
ގނަ ގެއްލންތަކާއި ދަތިތަކެއް ކ ި
ކރިމަތިލާފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މވައްޒަފންނަށް ނހަނ ި
ނބޮޑވާ ކަމގައި ދަންނަވަމެވެ.
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މވައްޒަފންނަށް މސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ނލިބި ގިނަ ދވަސްވެގެންދާ ދިއމަކީ މި ކޮމިޝަނން ނހަނ ކަންބޮޑވާކަމެއް ކަން ބަޔާންކޮށް،
އެ މަޖިލީހަށް މި ކޮމިޝަނން ސިޓީ ފޮނވާފައިވާ ކަމގައި ވެސް ދަންނަވަމެވެ.
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ބށް ކރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކގެ ތެރެއި ް
މީގެ އިތރން ލޯކަލް ކައންސިލްގެ އިންތިޚާބ ފަސްކރމގެ ސަބަބން އިންތިޚާ ަ
ނ
ސަސްޕެންޑް ކރެވިފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މވައްޒަފންގެ ސަސްޕެންޝަންގެ މއްދަތ އިތރވެގެންދާ ދިއމަށް ހައްލެއް ގެނެވޭ ެ
ތޚާބ
ކމާއި ،ލޯކަލް ކައންސިލްގެ އިން ި
ޝންސް ކޮމިޝަނާ މަޝްވަރާކރމަށް މި ކޮމިޝަނން ނިންމާފައިވާ ަ
ގޮތްތަކެއް ހޯދމަށްޓަކައި އިލެކް ަ
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ފަސްކރމގެ ސަބަބން އިންތިޚާބަށް ކރިމަތި ލެއްވި ފަރާތްތަކގެ ތެރެއިން ސަސްޕެންޑް ކރެވިފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މވައްޒަފންނަ ް
ނ
މއްސަލަ ޝަރޢީ މަރހަލާއަށް ހށަހެޅމަށް ވެސް މި ކޮމިޝަނ ް
ނ ހައްލެއް ހޯދމަށްޓަކައި މި ަ
ލިބެމންދާ ގެއްލންތަކަށް ޤާނޫ ީ
މވެ.
ނިންމާފައިވާ ކަމގައި ދެންނެވީ ެ
ހަމައެއާއެކ ،ލޯކަލް ކައންސިލްތަކގެ އިންތިޚާބަށް ކރިމަތިލމން ،ޤާނޫނ ނަންބަރ ( 02/0202ލޯކަލް
ވ
ގތަށް ސަސްޕެންޑްވެފައި ާ
ތތައް ނލިބޭ ޮ
ގ (ނ) ގެ ދަށން މސާރައާއި ޢިނާޔަ ް
ޤނޫނ) ގެ  00ވަނަ މާއްދާ ެ
ކައންސިލްތަކގެ އިންތިޚާބގެ ާ
ޓރީ
ސިވިލް ސަރވިސްގެ މވައްޒަފންނަށް މި ހިނގާ  0000ވަނަ އަހަރގެ ރަމަޟާން މަހގެ ޢިނާޔަތް ލިބިދިނމާ ގޅޭގޮތން މިނިސް ް
އޮފް ފިނޭންސާއެކ މަޝްވަރާކރެވެމންދާކަން ވެސް މި ފރޞަތގައި ފާހަނގަކރަމެވެ.
އަދި ދަންނަވަމެވެ .ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނން އަބަދވެސް މަސައްކަތް ކރަމންދަނީ ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ
އވާ ޒިންމާއާއި ޤާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނއަސާސީއާއި ކޮމިޝަނާ
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