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 ނޫސް ބަޔާން 
 

 
 އެ  ގައި( ހ) މާއްދާގެ ަވނަ 00 ގެޤާނޫނ (  އިންތިޚާބ ގެ ކައ ންސިލްތަކ ގެ ލޯކަލް) 0202/02ޤާނޫނ  ނަްނބަރ  

 ލޯކަލް  މީހަކ  ހިމެނޭ ސަރވިސްގައި  ސިވިލް ،އިންތިޚާބަކަށް ބޭއްވޭ ހޮވ މަށް މެންބަރ ން ކައ ންސިލެއްގެ ލޯކަލް ދަށ ން ޤާނޫނ ގެ

 ސިވިލް ހ ރި  މީހަކ  އެ ފެށިގެން ތާރީޚ ން ކ ރިމަތިލާ އިންތިޚާބަކަށް އެ  މީހަކ   އެ ،ނަމަ ކ ރިމަތިލައިފި މެންބަރ ކަމަށް ކައ ންސިލެއްގެ

 އިންތިޚާބ ގެ  ކައ ންސިލްގެ ލޯކަލް ދަށ ން  މާއްދާގެ އެ ގައި( ނ) މާއްދާގެ އެ، ކަމަށާއި ސަސްޕެންޑްވާނެ ވަޒީފާއިން ސަރވިސްގެ

 ެއމީހަކ  ދަށ ން ގެ( ހ) މާއްދާގެ އެ ،ކ ރިމަތިލ މާއެކ  މަޤާމަކަށް އެފަދަ މ ވައްޒަފެއް ސަރވިސްގެ ސިވިލް  ކ ރިމަތިލާ މެންބަރ ކަމަށް

 މ ސާރައާއި  އައި ލިބެމ ން ވަޒީފާއިން ސްގެސަރވި  ސިވިލް މީހަކަށް އެ، ތެރޭގައި މ އްދަތ ގެ ހ ންނަ ސަސްޕެންޑްވެފައި  ވަޒީފާއިން

 ވަނީ ބަޔާންކޮށްަފއެވެ. ނ ލިބޭނެކަަމށް ޢިނާޔަތެއް އެއްވެސް އެހެނިހެން

ލެއްވި ފަރާތްތަކ ގެ ެތރެއިން ސަސްޕެންޑް ސަބަބ ން އިންތިޚާަބށް ކ ރިމަތި ލޯކަލް ކައ ންސިލްގެ އިންތިޚާބ  ފަސްކ ރ މ ގެ 

އެ އިންތިާޚބަށް ކަމ ގެ ސަބަބ ން  ޝަންގެ މ އްދަތ  އިތ ރ ވެގެންދާކަމާއި، މިމ ވައްޒަފ ންގެ ސަސްޕެންކ ރެވިފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ 

ކޮމިޝަނ ްނ މެދ  މި  ގެއްލ ންތަކާއި ދަތިތަކެއް ކ ިރމަތިވަމ ންދާކަމާ ނ ހަނ  ިގނަކ ރިމަތިލާފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މ ވައްޒަފ ންނަށް 

 މެވެ. ވަދަންނަ ކަމ ގައި ބޮޑ ވާއިންތިހާއަށް ކަން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީަހްށ  ކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދ މަށްޓަކައި ދާ ގެއްލ ން ކ ޑަކޮށް އެމި މ ވައްޒަފ ންނަށް ލިބެމ ން

ދެން އިންތިޚާބ  ބޭއްވ މާ ހަަމއަްށ  ،އިރ  ދާފާސްކ ރެވިގެން 0202ލޯކަލް ކައ ންސިްލތަކ ގެ އިންތިޚާބ ގެ ޚާއްސަ ބިްލ  ހ ށަހެޅިފައިވާ

ލޯކަލް ކައ ންސިލްަތކ ގެ އި، ފާއިތ ވެގެންދާ މ އްދަތަށް މި މ ވައްޒަފ ންގެ ޙައްޤ ތައް ކަށަވަރ ވާ ގޮތަށް ޙައްލ  ހޯއްދަވައި ދެއްވ މަށާ

ސްޕެްނޑް ކ ރެވިފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ނަމަ، އިްނތިޚާބަށް ކ ރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކ ގެ ތެރެއިން ސަ އިންތިޚާބ  ނ ބޭއްވި ދިގ ލައިގެންދާ 
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މަކީ މި ކޮމިޝަނ ން ނ ހަނ  ކަންބޮޑ ވާކަމެއް ކަން ބަޔާންކޮށް، އ ވެގެންދާ ދިއިނާޔަތްތައް ނ ލިބި ގިނަ ދ ވަސްމ ވައްޒަފ ންނަށް މ ސާރައާއި 

 ދަންނަވަމެވެ. ވެސް އެ މަޖިލީހަށް މި ކޮމިޝަނ ން ސިޓީ ފޮނ ވާފައިވާ ކަމ ގައި

ލެއްވި ފަރާތްތަކ ގެ ތެރެއިްނ ސަބަބ ން އިންތިޚާަބށް ކ ރިމަތި ލޯކަލް ކައ ންސިލްގެ އިންތިޚާބ  ފަސްކ ރ މ ގެމީގެ އިތ ރ ން 

ސަސްޕެންޑް ކ ރެވިފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މ ވައްޒަފ ންގެ ސަސްޕެންޝަންގެ މ އްދަތ  އިތ ރ ވެގެންދާ ދިއ މަށް ހައްލެއް ގެނެވޭެނ 

ށްޓަކައި އިލެކްަޝންސް ކޮމިޝަނާ މަޝްވަރާކ ރ މަށް މި ކޮމިޝަނ ން ނިންމާފައިވާަކމާއި، ލޯކަލް ކައ ންސިލްގެ އިންިތޚާބ  ގޮތްތަކެއް ހޯދ މަ

ނަްށ ފަސްކ ރ މ ގެ ސަބަބ ން އިންތިޚާބަށް ކ ރިމަތި ލެއްވި ފަރާތްތަކ ގެ ތެރެއިން ސަސްޕެންޑް ކ ރެވިފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މ ވައްޒަފ ން

ކޮމިަޝނ ްނ މި ވެސް  ހ ށަހެޅ މަށް މި ަމއްސަލަ ޝަރ ޢީ މަރ ހަލާއަށްއްލ ންތަކަށް ޤާނޫީނ ހައްލެއް ހޯދ މަށްޓަކައި ލިބެމ ންދާ ގެ

 ނިންމާފައިވާ ކަމ ގައި ދެންނެވީެމވެ.

 ލޯކަލް) 0202/02ޤާނޫނ  ނަންބަރ  އެއާއެކ ، ލޯކަލް ކައ ންސިލްތަކ ގެ އިންތިޚާބަށް ކ ރިމަިތލ މ ން، ހަމަ

ސްޕެންޑްވެފައިާވ ގެ ދަށ ން މ ސާރައާއި ޢިނާޔަްތތައް ނ ލިބޭޮގތަށް ސަ (ނ) މާއްދާގެ  ވަނަ 00 ގެާޤނޫނ (  އިންތިޚާބ ގެ ކ ގެކައ ންސިލްތަ

ތ ން މިނިސްްޓރީ ގޮމަހ ގެ ޢިނާޔަތް ލިބިދިނ މާ ގ ޅޭވަނަ އަހަރ ގެ ރަމަޟާން  0000ހިނގާ  ގެ މ ވައްޒަފ ންނަށް މިސިވިލް ސަރވިސް

 ގަކ ރަމެވެ. ނމަޝްވަރާކ ރެވެމ ންދާކަން ވެސް މި ފ ރ ޞަތ ގައި ފާހައޮފް ފިނޭންސާއެކ  

އަދި ދަންނަވަމެވެ. ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ން އަބަދ ވެސް މަސައްކަތް ކ ރަމ ންދަނީ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ 

އަސާސީއާއި ކޮމިޝަނާ މްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނ ރާއްޖޭގެ ޖ ނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް ދިވެހިނާ މަތިކޮށްފަިއވާ ޒިންމާއާއި ޤާޤާނޫނ ން ކޮމިޝަ

ފަިއވާ ން ލިބިދީނ  ސިވިލް ސަރވިސްގެ މ ވައްޒަފ ންނަށް ޤާނޫޅާފައިވާ ހ ދޫދ ގެ ތެރެއިން ކަމާއި، ގ ޅ ންހ ރި ޤާނޫނ ތަކ ގައި ކަނޑައަ

 ދަންނަވަމެވެ.ކަމ ގައި  މަސައްކަތް ކ ރަމ ން ގެންދާނެ ވަރ ކ ރ މަށްޓަކައި ކޮމިޝަނ ން އަބަދ ވެސް އެންމެހާ ހައްޤ ތައް ކަށަ

 0000ޝަޢ ބާން  00

 0202 އެޕްރީލ  04

 

  


