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 ކައުންސިލް މެންބަރަކަށް ވުމުގެ ޝަރުތުތައް ރަށު

ޤާނޫނީ ޝަރުތު 

.  ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލާ މީހެއްގެ އަންނަނިވި ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާން ވާނެއެވެރަށު (ހ). 28

ދިވެހި ރައްޔެތެއްކަމުގައިވުން؛  (1)   

ބޭރު ޤައުމެއްގެ މީހަކުކަމުގައި ނުވުން؛  (2)   

މުސްލިމަކު ކަމުގައިވުމާއި، ސުންނަތް ޖަމާޢަތުގެ މީހަކު ކަމުގައިވުން؛  (3)   

އަހަރު ފުރިފައިވުން؛  (އަށާރަ) 18ޢުމުރުން  (4)   

ބުއްދި ހަމައަށް ހުރި މީހަކު ކަމުގައިވުން؛  (5)   

. ފުލްޓައިމް ދަރިވަރެއް ކަމުގައި ނުވުން (6)   

 ކައުންސިލްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ، އެ މީހަކު ދިވެހި ރަށުބޭރު ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތަކު ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވެފައިވާނަމަ، އެ މީހަކަށް  (ށ)
. އަހަރު ފުރި އަދި އެމީހަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މީހަކު ކަމުގައި ވާނަމައެވެ (ފަހެއް) 5ރައްޔިތަކަށްވީތާ 

.  އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުންކުރެ ޙާލަތެއްގައިވާ މީހަކަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ (ނ)

. އަދާކުރަންޖެހޭ ސާބިތު ދަރަންޏެއް އޮތް މީހަކުނަމަ، ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް އެދަރަނި އަދާކުރަމުންނުދާ މީހަކު ކަމުގައިވުން (1)  

. އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ކުށެއްގެ އަދަބު ތަނފީޛުކުރަމުންދާ މީހެއްކަމުގައި ވުން (2)  

މަސްދުވަހަށްވުރެ  (ބާރަ) 12ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތައް ފިޔަވައި އެހެން ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަން ސާބިތުވެ  (5)އާއި  (4)މިމާއްދާގެ  (3)  
 3ދިގު މުއްދަތެއްގެ ޙުކުމެއް ކުރެވިފައިވާ މީހަކު ނަމަ އެ ޙުކުމެއް ތަންފީޒުކޮށް ނިމުނުތާ، ނުވަތަ އެ ޙުކުމުން ކަނޑައެޅުނު އަދަބު މަޢާފުކުރެވުނުތާ 

. އަހަރު ނުވާ މީހަކުކަމުގައިވުން (ތިނެއް)

އިސްލާމްދީނުގައި ޙައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް  ނުވަތަ ޚިޔާނާތުގެ ކުށެއް، ނުވަތަ ރިޝްވަތުގެ ކުށެއް ނުވަތަ މަސްތުވާތަކެތީގެ  (4)  
. ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ނުވަތަ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީއަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައިވުން

. ކުޑަކުއްޖަކާއިމެދު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލެއް ހިންގިކަން ނުވަތަ މީހެއްގެ ޢިއްފަތްތެރިކަން ފޭރިގަންކަން ޝަރީއަތައް ސާބިތުވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައިވުން (5)  

. އެއްވެސް ސްކޫލެއް، މަދަރުސާއެއް ނުވަތަ ކިޔަވައިދޭ މަރުކަޒެއްގެ ފުލްޓައިމް ދަރިވަރެއް ކަމުގައިވުން (6)  



 
 

  ކައުންސިލް މެންބަރަކަށް ވުމުގެ ޝަރުތުތައްރަށު/ އެމްޑީޕީ ސެކްރެޓޭރިއަޓް | 2 

 
 

 

އެމްޑީޕީގެ ޝަރުތުތައް 

ލޯކަލް ކައުންސިލުގެ އިންތިޚާބަށް ޕާޓީގެ ޓިކެޓު ހޯދުމަށް ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުންގައި އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް  (ހ) .1
 . ހުންނަންވާނެއެވެ

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ނުވަތަ އެހެންވެސް އަނިޔާއެއް ދިނުމުގެ މައްސަލައެއް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު  .1
.  ކަމުގައި ނުވުން

.  މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ މައްސަލައެއް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން .2
.  ވައްކަމާއި ޮކރަޕްޝަންގެ މައްސަލައެއް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން .3

 
 ވަނަ އަހަރު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލާނެ ކެންޑިޑޭޓުން ނެގުމަށް 2009 (ށ)

ބޭއްވި ޕްރައިމަރީސްގައި ބައިވެރިވެ، ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ނުހޮވިއްޖެނަމަ، ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓުގެ ގޮތިގައި ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓަށް 
 ތާއީދު ކޮށްދިނުމަށް އިޤްރާރުވެ ސޮއިޮކށްފައިވާ އިޤްރާރާއި ޚިލާފްވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުން

  
.  ޤާނޫނީ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުން (ނ)
 .އިންސައްތަ މީހުންގެ ސޮއި ހުށަހެޅުން (ދިހައެއް) 10ކުރިމަތިލާ ކައުންސިލް ދާއިރާއެއްގެ ވޯޓުލާ މީހުންގެ  (ރ)     

 


