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ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  ) 7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު   8އަށް  ޤާނޫނު(    އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ 
 

 

 ަވނަ މާއްދާެގ )ށ( ެގ ފަހަތަށް އަްނނަނިިވ ޮގތަށް ައކުރެއް އިތުުރކުރުން. 6ބުނެިވދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .1

 

މި މާއްދާެގ )ހ( ާއއި )ށ( އެހެން އޮތްނަމަެވސް، އިާދރީ ދާއިރާެއއް  )ނ( .6 

އެކުެލިވެގްނަވނީ، މީހުން ދިރިއުޅޭ އެންމެ ރަށެއްެގ މައްޗަްށ ކަމަށްެވފައި، 

ްއެގ ދަރަަޖ ދަށުން ސިީޓއެ ަވނަ މާއްާދެގ 37އެ ރަށަކީ މި ޤާނޫުނެގ 

ނަމަ، ެއ ަގއިާވލިބި، ސިޓީ ަކއުންސިލެއް ޤާއިމުެވފަިއާވ ރަށެއް ކަމު

އިދާރީ ދާއިރާެއއް ހިންާގނީ، އެ ރަށެްއގައި ާޤއިމުެވަފއިާވ ިސީޓ 

ކައުންސިލުންނެެވ. އެ ޙާލަތުަގއި އެ ސިޓީ ަކއުންސިލަކީ، ެއ ކައުންސިލް 

 އެންމެ އިސް ފަރާތެެވ. ނިސްބަތްާވ އިދާރީ ދާއިރާ ހިްނުގމުެގ

 

 ައކުރު ިއތުރުކުރުން. ފަސްނަނިިވ ޮގތަށް  އަން ަވނަ މާއްދާެގ )ޒ( ެގ ފަހަތަށް 8ބުނެިވދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .2

 

ޤައުމީ ތަރައްޤީެގ އޮނިަގނުޑ އެކުލަާވލުުމގައި ސަުރކާުރެގ ުވޒާރާތަކަށް  (ޓ) .8 

 ދޭންާވ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާުރލުން ދިނުން. 

ބެހޭ އިދާރާަތކުން ކަނަޑއަޅާ އުޞޫލެްއެގ ދަށުން ސިޓީ ެގ ކަމާސަރުކާރު ޔ()  

 ަކުއންސިލްެގ އިޚްތިޞާްޞަގިއ ނުހިމެނޭ  ރަށު ކައުންސިލާއި

 އިޤްތިޞާީދ ބޭނުންތަކަށް ފަޅުރަށްރަށް، ބެލެހެއްުޓމަށާއި
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ތަކާިއ ލްބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި އެ އިދާރީ ދާއިރާަގއި ހިމެނޭ ރަށު ކަުއންސި

 ލުުކރުން.ކާ ަޙާވތަލްންސިސިޓީ ކައު

ންމުންތަކާއި ނި މާ ނިން ލުކުރުމަށްޞިޞަދުތައް ޙާޤްެގ މަލް ކައުންސި )ޕ(  

ބަލައި، ރަނަގޅުކުރަންޖެޭހ  ރަކާތްތައް ހިނާގނުހިނާގ ޮގތްޙަހިންާގ 

 .ކަންކަން ރަނަގުޅކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

ކާިއ ސިޔާސަތުތަާކއި އުޞޫލުތަނުންާވ ބޭކައުންސިލް ހިންުގމަށް  )ޖ(  

 .ރުންަގާވއިދުތައް ފާްސކު

އިދާރާތަާކިއ އެކިެއކި  ރުެގސަރުކާިއ ދައުލަތުެގ މުައއްސަސާތަކާ  )ޗ(  

 . ޖަމާޢަތްތަކާއި ކައުންސިލާ ދެމެދު ުގޅުން ޤާިއމުކުރުންޖަމްޢިއްޔާތަކާއި

 

 .ޮގތަށް މާއްދާެއއް އިތުުރކުރުން އަންނަނިިވެގ ފަހަތަށް ަވނަ މާއްދާ 8ެގ ޤާނޫނުބުނެިވދިޔަ  .3

 

  އަތޮޅު 
  ބާރު   ކައުންސިލްގެ 

  ދާއިރާގެ   ހިނގާ 
  ހިމެނޭ   ތެރޭގައި 

  އި ށްތަކާ ރަ ޅު ފަ 
 ޅުތައް ފަ 

އަޮތުޅ  ،ހިނދަކުުނާވހާ އެހެން ޮގތަަކށް ބަޔާންކޮށްފައިމި ޤާނޫނުގައި  (ހ) .8-1

ހިމެނޭ އެންމެހަިއ  ދާއިާރަގއި އިދާރީ ކައުންސިލް ނިސްބަްތާވ 

ށު ކައުންިސލާއި ސިޓީ ރަ ،ތެރެއިންފަޅުރަށްތަކާއި، ފަޅުތަުކެގ 

 އިމެހައެން މެނޭ ކައުންސިްލެގ އިޚްިތޞާްޞެގ ތެޭރގައި ނުހި

 ފަރާތަކީ ދައުލަެތެވ. މިލްުކެވރިއި ފަޅުތަުކެގ ރަށްތަކާފަޅު

ދާއިާރެގ ތެރޭގައި ހިމެޭނ ާވ އިދާރީ ނިސްބަތް އަތޮޅު ަކއުންސިލް )ށ(  

ސް އިދާރާއަުކްނ ސަރުކާރުެގ ެއްއެވ ، ފަޅުތައްއެންމެހައި ފަޅުރަށްތަކާއި

ރާތަކަށް ފަ ހެން އެަވތަބޭނުންކުރަންާވނީ ނުަވތަ ތަރައްޤީކުރަންާވނީ ނު

 ކައުންސިލާ  ޅު ކުއްޔަްށ ނުަވތަ ަވރުާވައށް ދޫކުރަންާވނީ އަތޮ 

 މަޝްަވރާކުރުމަށްފަހުަގެއެވ.

 ހިމެނޭ ފަޅުރަށްތަކާއި  ނިސްބަްތާވ އިދާރީ ދާއިާރަގއި އަތޮޅު ަކއުންސިލް )ނ(  
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ިސޓީ ކައުންސިާލއި ރަށު ކައުންސިްލެގ  ،ެރއިން ތެކުެގފަޅުތަ

ރަށްރަށް، ބެލެހެއްޓުމަށާއި އިޤްތިޞާދީ ޅުނޭ ފަ ހިމެ ނުއިޚްތިޞާޞްަގއި

ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި އެ އިދާރީ ދާއިާރގައި ހިމެނޭ ރަށު  

އަތޮޅު ރުމަށްަޓކައި ތަކާ ަޙާވލުކުލްތަާކއި ސިޓީ ަކއުންސިލްކައުންސި

ަގިއ ެއ އިދާރީ ާދއިރާެއއް ފަޅުަތއް ަރށްތަކާއިަޙާވލުކުެރޭވ ފަޅު ކައުންސިލާ

ަތކާ ޙަާވލުކުރަންާވީނ ލްތަކާިއ ސިޓީ ކައުންސިލްންސިކައުރަށު  މެނޭހި

ސަރުކާރުން ެއކަމަށް ކަނަޑއަޅާ ވުޒާާރެގ ުހއްދަ ލިޔުުމން ހޯދުމަށް  

 ފަހުގައެެވ.

ކައުންސިލުްނ ހޯދުމަށް  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ހުއްދަ)ނ( މި މާއްދާެގ  )ރ(  

ެގ ތެރޭަގިއ ހު ދުަވސް( )ތިރީ 30ން އެދޭ ތާރީޚުން ފެށިެގން ލަސެްވެގ

ލިޔުމުން ޖަާވބުދޭންާވނެއެެވ. އަިދ ސަރުކާރުެގ ކަމާބެހޭ ވުޒާާރއިން 

ކައުންސިލުން އެދޭ ހުއްދަ ސަރުކާރުެގ ސަރުކާރުން ނުަވތަ އަޮތޅު 

ކަމުެގ ސަބަބުތައް އެ އެްއެވސް އިދާރާައކުން ނުޭދން ނިންމާނަމަ، އެ

 ަވކި ޖަާވބެްއ އިރޭަގެގ ތެމި މުއްދަތު ޔުމުގައި ބަޔާްނކުރަންާވނެެއެވ.ލި

 ނީ ކަމުގައި ބެެލޭވނެެއެވ.ނުލިބޭނަމަ އެދިފައިާވ ހުއްދަެއއް ލިބު

އަތޮޅު ަކއުންސިްލެގ ބާރު ިހނާގ ދާއިާރެގ ތެޭރގައި ހިެމނޭ އެންމެހައި  )ބ(  

ތުން އަތޮޅު ކައުންސިްލއާިއ، ސަރުކާރުން ގޮ ުގޅޭ  ޅުަތކާފަފަޅުރަށްތަކާއި، 

ތައް ާވންާވނީ، އަތޮުޅެގ ންމާ ނިންމުނިން  ދަށުންމި މާއްދާެގ

 ކަމުަގެއެވ.އް ނިންމުންތަކެދީެގން ނިންމާ ރައްޔިތުންެގ ލާަބޔަށް އިްސކަން

 

 ކުރުން.ލާޙުޞްަވަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ޮގތަށް އި  11ޤާނޫނުެގ ބުނެިވދިޔަ  .4
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ކައުންސިލް    އަތޮޅު 
ވިގެންވާ  އެކުލެ 
 ގޮތް 

 .ެނެވންމަތިޮގތުެގ ނީ އަންނަނިިވަވއަތޮޅު ަކއުންސިލް އެކުެލިވެގން  .11

ނިސްބަތްާވ ސަރަޙައްދުެގ ރަްއޔިތުންެގ މެދުަގިއ ކައުންސިލް  އެ (ހ) 

ސިއްރު ޯވަޓކުން ަނާގ އަތޮުޅ ން ތިއުޞޫލުތަކުެގ މަ ދީމިޤްރާޠީ 

 ؛ކައުންސިްލެގ ރައީސް 

ކޮންމެ ރަށެއްެގ ރަށު ކައުންސިްލެގ  އްަގއި ހިމެނޭއިދާރީ ދާއިރާއެ އެ  )ށ(  

 ؛އަދި އީސްރަ

ެގ ރު އިރާއެްއަގއި ސިޓީއެއް ހިމެނޭނަމަ އެ ސިޓީއެއްެގ މޭޔަދާ ރީއެ އިދާ ނ()  

 މައްޗަށެެވ.

  
 އިޞްލާޙުކުރުން.އަންނަނިިވ ޮގތަށް )ހ( ަވަނ މާއްދާެގ  12ބުނެިވދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .5

 
އަތޮޅު  

ކައުންސިލްގެ  
 ޢުމުރު 

  ން ޚުތާރީ ުބވި ޚާތިއިން ކައުންސިލް މުރަކީޢު ކައުންސިްލެގ އަތޮޅު (ހ) .12

 ހަމަުވމުެގ ޢުމުރު ކައުްނސިލްެގ. ދުަވހެެވ އަހަރު( އްފަހެ) 5 ށިެގންފެ

 ކައުންސިެލއް  ައއު  ކުރިން ދުަވސް( ތިރީސް) 30

 .އިންތިޚާބުކުރަންާވެނއެެވ

 
 އިޞްލާުޙކުރުން.ށް ޮގތަ ިވައންނަނި)ހ( އަދި )ށ(  ެގަވަނ މާއްދާ 15ބުނެިވދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .6

 

  ގެ ކައުންސިލް 
  މެންބަރުކަމުގެ 

 ހުސްވުން   މަޤާމު 

 މަޤާމު މެންބަރެއްެގ ަކއުންސިލްެގ ތެރޭގައި މުރުެގޢު ކައުންސިްލެގ (ހ) .15

 ލޯކަލް ތެރޭަގއި ދުަވހުެގ( ސާދަ) 14 އެކަން ހުސްވެއްޖެނަމަ

. އަްނަގންާވެނއެެވ ކޮމިޝަނަށް އިެލކްޝަންސް ންއޮތޯރިޓީ މަންޓްަގަވރ

 ގާ އަން ނަށްޝަކޮމި އިލެކްޝަންސް ންޓީރިއޮތޯ  މަންޓްަގަވރ ލޯކަލް އަދި

 އެ  ތެރޭގައި ދުަވހުގެ ( ފަސްދޮޅަސް) 60 ލަސްެވެގން  ފެށިެގން ތާރީޚުން

 އިންތިޚާބު މެންބަރަކު  ކައުންސިލަށް ބަދަލުަގއި މެންބަރެއްެގ
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 ބައި  ހުސްެވއްޖެނަމަ، މަޤާމު މެންބަރެއްެގ ކައުންސިްލެގ. ކުރަންާވނެެއެވ

 މުަގއި ެމންބަރުކަ ކަށްރަބަމެން ިވފަިއާވުކރެބުއިންތިޚާ އިލެކްޝަނަކުން

 .ހަމަަވންދެންނެެވ ދައުރު ހިނަގމުންދާ ންސިްލެގއުކަ ހުރެޭވނީ

ލްެގ ޢުމުރުެގ ތެރޭަގއި ކައުންސިްލެގ ންސިަކއު  މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި )ށ(  

 ސް(ދޮޅަފަސް) 60ހުސްވެއްޖެނަމަ، ލަސްެވެގން  މަޤާމުމެންބަރެއްެގ 

 ްށ މެންބަރަކުލަސިދަލުަގިއ ަކއުންމެންބަރެއްެގ ބަ އެ  ދުަވހުެގ ތެޭރަގއި 

ކައުންސިްލެގ ކަމުަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއީވނަމަެވްސ  ންާވނެކުރަތިޚާބުއިން

)ެއކެއް(  1މުރުެގ ޢުކައުންސިްލެގ ހުސްިވިއރު  މުމަޤާރުެގ މެންބަ

ކީ އޮތްނަމަ އެ ނުަވތަ އެއަްށުވރެ ކުރު މުއްދަތެއް ބާ އަހަރުދުަވސް

 އެެވ.ނުާވނެ ެނއްެގއިންތިޚާބުކޮށް ބަރަކު އަކަށް މެންޑި ނހުސްިވ ޮގ

 
 .ިއޞްލާޙުކުރުންއަންނަނިިވ ޮގތަށް  ަވަނ މާއްދާ 16ބުނެިވދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .7

 

  އަތޮޅު 
  އުންސިލްގެ ކަ 

 ރިޔާސަތު 

އަތޮުޅ ކައުންސިްލެގ  ަކއުންސިލްެގ ރިާޔސަތު ބަލަހައްޓާނީއަތޮޅު  (ހ) .16

އްދާެގ މާ  މިނީ ޓާސަތު ބަލަހައްރިޔާ އިލަތުަގޙާ ނެތް ރަީއސް .ެވސެރައީ

 އަތޮޅު ކައުންސިްލގެ ންތިޚާބުކުރާ ން އިެގމަތި ޮގތު )ށ( ަގިއާވ

 ރައީެސެވ.ނައިބު

އިންތިޚާބުކުރާނީ އަތޮޅު ަކއުންސިލްެގ ނައިބުަރީއސް ެގ އަތޮޅު ކައުްނސިލް )ށ(  

އުންސިލްެގ ކަ  ، އެެގ ތެރެއިންމެންބަރުން ދެން ތިބިފިަޔަވއި  ރައީސް

 ނެެވ.ޯވޓަކުން  ިސްއރުަގއި ނެޭގބަރުެގ މެދުންމެ

 
 .އިޞްލާޙުކުރުން ަވަނ މާއްދާ 17ޤާނޫނުެގ ބުނެިވދިޔަ  .8
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އަތޮޅު  
  ކައުންސިލްގެ 

ގެ  ރައީސް 
 ވާޖިބުތައް 

 ެގ ާވޖިބުތައް ތިރީަގއި ބަޔާންކޮްށފައި ެއަވނީެއެވ.ަރއީސް ަކއުންސިލްެގ  އަތޮޅު .17

ންމާ  ލުން ނިސި އަާދކުރުމަށް ކައުން އުންސިްލެގ މަސްއޫިލއްޔަުތތައްކަ (ހ) 

 ؛ންރުތަންފީޛުކު ނިންމުންތައް

 ؛ކައުންސިްލެގ ހިންުގމަށް ކުަރންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ރާަވއި ހިންުގން )ށ(  

ލުކުރުމަށް ކައުންސިލުން އެކަށައަާޅ ޞިކައުންސިްލެގ މަޤްޞަދުތައް ޙާ )ނ(  

ދުތައް ޞަޤްއި ަފއިނޭންޝަލް ޕްލޭންެގ މަތަރައްޤީެގ ޕްލޭނާ 

 ؛ޓަްނކުުރންތްަތއް ބައްސައްކަާރެގ މަތަށް އިދާޮގ ނެލުކުރެޭވޞިޙާ

އި، ކައުންސިްލެގ މަޝްަވރާެގ ަމތިން އިދާރާެގ އޮނިަގނޑު އެކުަލާވލަ )ރ(  

ްއ ޑިިވޜަންތަާކއި ސެްކޝަންތަކާއި ޔުނިޓުަތކުެގ ަމސައްކަތްތަ 

 ؛ކަނޑައަަޅއި ތަންފީޛުކުރުން 

ުތ ސަޔާލްސާތަުކެގ ރިޖަ އިާވއިދުން ބޭއްުވމާ ގަ  ޖަލްސާތައްކައުންސިްލެގ  )ބ(  

 ؛ބެލެހެއްޓުން

ރަކާތްތައް ހިނަގމުންދަނީ ކައުންސިލްެގ މަޤްޞަދާ ޙަކައުންސިްލެގ  )ޅ(  

 ؛މަތިންތޯ ބެލުންޮގުތެގ ާވއެްއޮގތް

ތައް ކައުންސިލުން ެއކުލަާވލަްނ ލާޒިމުކުރާ ޕްލޭންތަކާިއ ރިޕޯޓު )ކ(  

ތައް ރަންޖެހޭ ނިންމުންފޮނުުވމާއި، ޢާންމުކު ފޮނުަވންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް

 ؛ކުރުން ަށަވރުން ކަޭވކަޢާންމުކުރެ

 ކައުންސިލް ތަމްސީލުކުަރންޖެހޭ ތަންތަނުގައި ކައުންސިލް )އ(  

 ؛ތަމްސީލުކުރުން

 އެްއޮގްތވާ ކައުންސިލް ހިނަގމުންދަނީ ޤާނޫނުތަކާއި ަގވާއިދުތަާކ  )ވ(  

 ؛ކަަށަވރުކުރުން މަތިންކަން ެގޮގތު

ންމާދާރުެވރިާޔެގ ަކއުންސިލްެގ މާލީ ޒި ލީ ޒިންމާތަާކއިމާކައުންސިްލެގ  (މ)  
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 މަތިންޮގތުެގ އޫލިއްޔަތުަތއް މާލިއްަޔތު ަގވާއިދާ ެއއްޮގްތވާ މަސް

 ؛އަދާކުރަމުންދާކަން ކަށަަވުރކުުރން

ން ރައްިޔތުންނަށާއި، މަސްއޫލިއްޔަާތިއ ޒިންމާތަކާ ުގޅިެގކައުންސިްލެގ  )ފ(  

  އަދި؛ ންރީުވބުދާ ށް ޖަާވދާރާތަކައިލު އޫމަސް

 .ން ކަންކަން ކުރުންނަޑއަޅާ އެހެނިހެކައުންސިލުން ކަ )ދ(  

 
 ކުރުން.ަވަނ މާއްދާ އިޞްލާޙު 19ބުނެިވދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .9

 

  އަތޮޅު 
  ކައުންސިލްގެ 
  މެންބަރުންގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތު 

ށްފައި  ބަޔާްނކޮއިލިްއޔަތުތައް ތިީރަގއޫެގ މެންބަރުންެގ މަސްލް އަތޮޅު ކައުންސި .19

 .ަވީނއެެވއެ

އަތޮޅުެގ ރައްޔިތުންނަށް ތްާވ ރަާށއި ރު ިނސްބަެގ މެންބަލް ކައުންސި )ހ( 

ކަްނ ނައުމާއި، އެކަންކަމަށް ެގެގ ސަމާލުލްދިމާާވ ދަތިތައް ކައުންސި

 ؛ންއްލުކުރުމަށް މަސައްކަްތކުރުޙަ

 ؛ުވންތަކުަގއި ބައިެވރި ެގ ޖަލްސާލް ކައުންސި )ށ(  

 ؛ޓަކައި މަސައްކަތްކުރުންތައް ޙާޞިލުކުރުމަށްކައުންސިލްގެ މަޤްޞަދު (ނ)  

ާލއި ަވތާ ތުްއކަޭހ ޕްލޭންތަކާއި އަހަރީ މަސަ ލަންޖެން ެއކުލަާވކައުންސިލު (ރ)  

 އަހަރީ ބަޖެޓާއި ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓު އެކުލަާވލުމުަގއި ޢަމަލީޮގތުން

 ދިއަ؛ ބައިެވިރުވން

 އަތޮޅު ކައުންިސލްެގ ރައީސް  ުގިޅެގން ލިްއޔަތުަތކާއޫކައުންސިްލެގ މަސް ()ބ  

 .އްަކތްތައް ކުރުންލުކުރާ އެހެނިހެން މަސަޙަާވ

 
 އަންނަނިިވ ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ދާެގ )ށ( ަވަނ މާއް 22ބުނެިވދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .10
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ންެގ އްޔިތުްނ ރަތިމަޮގުތެގއްޮގްތާވ ޤައުމީ ތަރައްޤީެގ ޕްލޭނާ އެ (ށ) .22 

ރަށުެގ ، ކުަލާވަލއި ޕްލޭން އެތަރައްޤީެގ ެއކު ރަށުެގމާބައިެވިރުވ

އި، އަތޮުޅ އަށް ފޮނުވަ ރާ ކަމާބެހޭ އިދާ ުރގެ ރުކާސަތަރައްޤީެގ ޕްލޭްނ 

ޔޫސް ޕްލޭން ފާސްކުރުމަށް  ލޭންޑްައދި ން އްާސކުރުންސިލާ ހިއުކަ

 ނުުވން.ފޮ ސަރުކާރުެގ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަށް 

 
 .އިޞްލާޙުކުރުން ށްޮގތަ އަންނަނިިވ( ބ) ެގމާއްދާ ަވނަ  22 ނުެގނޫޤާ ބުނެިވދިޔަ .11

 

މިީޓެގ މަޝްަވރާއާެއކު، މި މަސައްކަތްކުރާ ކޮ އަންހެނުންެގ ތަރައްޤީއަށް (ބ) .22 

މަސްއޫލިްއޔަުތ ިއ ރަށު ކައުްނސިލަށް ލިބިދީފައިާވ ބާރާ ށުންޤާނޫނުެގ ދަ

 ަތއް ންޖެހޭ ސިޔާސަތުަގއި އެކަަށއަޅަ ފެންަވރުއަދާކުރުމަށްޓަަކއި ރަށު

 ދު ހަދައި ހިންުގން.ަގާވއި ، ެއއާުގޅޭށަައޅައި އެކަ

 
 ންނަނިވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުކުރުން.އަ( ވނަ ާމއްދާގެ )ވަ 22ނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ުބ .12

 

ސަރުކާރުެގ ކަމާބެހޭ ެގ އިޚްތިޞާްޞަގއި ހިމެނޭ ބިމާއި، ލް ކައުންސި (ވ ) .22 
ހިރާއްޭޖެގ  ބިން، ދިެވނޫންެވސްކުރާ އެލާ ޙަާވލުއުންސިކަ ންތަކުއިދާރާ

 ލޭްނޑް އި ަރށުެގ ތަކާހޭ އެނޫންެވްސ ޤާނޫނުނާއި ކަމާބެމާބެހޭ ޤާނޫބި
މާިއ ކުރުްށ ދޫބޭނުންކުރުމާއި ކުއްޔަޮގްތާވ ޮގތުެގމަތިން ޕްލޭނާ ެއއްޔޫސް 
 ދިނުން.

 
 އިޞްލާޙުކުރުން.ށް ަވަނ މާއްދާެގ )ޓ( އަންނަިނިވ ޮގތަ 22ބުނެިވދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .13

 

ން ކައުންސިލްެގ ޮގުތެގމަތިއްޮގްތާވ ޤާނޫނުތަާކ އެ ދިެވހިރާއްޖޭެގ (ޓ) .22 
ޤުދުރަތީ  ފަރާއި، ފަޅުފަދަ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ގެ އިޚްތިޞާޞް
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 .ަގއި ހިފަިއ، އެތަންތަން ބެލެހެއްޓުންަވސީލަތްތަުކެގ ބޭނުން ހެޔޮޮގތު 

 
 .ރުންޙުކުޞްލާންނަނިިވ ޮގތަށް އިއަ ަވަނ މާއްދާެގ )ޕ( 22ނެިވދިޔަ ޤާނޫނުެގ ބު .14

 

ނުަވަތ  ސަރަޙަްއދުގައިތެރޭގައި ހިމެނޭ  ގެ ޞް ކައުންސިްލެގ އިޚްތިޞާ (ޕ) .22 
 ނުިވ ނަމަެވސް ކައުންސިލުން އިބިފަލި ތިޞާޞް ޚް އިށްކައުންސިލަ
އެްއެވްސ ފަރާތަކުން  ޙައްދެްއގައިސަރަލުކޮށްފަިއާވ މަށް ޙަާވބެލެހެއްޓު

 ބެހޭ ކަމާކުރެޭވނަމަ،  ކޮށްފި ކަމަށް ތުހުމަތުއްޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލެ
 .ރިޕޯޓުކުުރން މެއްެއކައަށް އިދާރާ

 
 .އިތުރުކުުރން އަކުރުަތއް ައންނަނިިވ ތަށް )ޗ( ެގ ފަހަެގަވަނ މާއްދާ 22ބުނެިވދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .15

 

ތަރައްޤީެގ އޮނިަގނޑު އެކުަލާވލުމުގައި ސަރުކާުރެގ ުވޒާރާަތކަށް ޤައުމީ  (ހހ) .22 
 . ން ދިނުންއެހީތެރިކަމާއި އެއްބާުރލު ދޭންާވ

ޭލންޑް ޔޫސް  މަތިން ފާސްކުރާންކޮށްަފިއާވ ޮގުތެގމި ޤާނޫނުގައި ބަޔާ (ށހ)  
 ތަަރއްީޤެގ ޕްލޭނާ ރަށެްއެގ  ެއކުލަާވލާ އެކައުންސިލްަތކުން އިޕްލޭނާ

 .ބޭނުންކުރުން ބިން ރަށެއްެގއެ  އެްއޮގތްާވ ޮގުތެގމަތިން

 5ން ޮގތު ގެ ައުގ، ެގމަތިންާވ ޮގތު ތް ޕްލޭނާ އެއްޮގ ެގރައްޤީއުމީ ތަޤަ )ހނ(  
 އްތަޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ މަޝްރޫޢު ރުފިޔާއަށްުވރެ ދަށުެގއަން މިލި )ފަހެއް(

 ހ( އަދި) ަވނަ މާއްދާގެ  69މި ޤާނޫނުެގ އިދާރާތަކުން  ނުަވތަ ޤައުމީ
ހިންުގމާއި،  ީޕ.އެސް.ައއި.ޕީ މަޝްރޫޢުތައް )ށ( ެގ ދަށުން ކަނޑައަޅާ

 އި، އެ ހައްޓަލަޝްރޫޢުތައް ބަތަރަްއޤީެގ މަ ާގންރުން ހިސަރުކާ
ޮގތް ސަރުކާރުން ކަނޑައަާޅ ތާަވލަާކ  ހިނަގމުންދާމަޝްރޫޢުތައް

 ެގންދިއުން. އަންަގުމން ތަށް ސަރުކާރަށްޮގއް އެ
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 ފޯރުކޮށް  ޚިދުމަތްތައް  ދޭންޖެހޭ ަކއުންިސލުން ރުގައިފެންަވ ރަށު ރ()ހ  
 އެކި ޮގުތެގމަތިން އެްއޮގްތާވ ަގާވއިދުތަކާ ޤާނޫނުތަކާއި ދިނުމަށްޓަކައި،

 .މުޢާމަލާތްކުރުން ިވޔަފާރީެގ ށް ންޓްކޮެއްގރީމަ ތްތަކާއެކުރާފަ

 އެ  ެއއްކޮށް، މަޢުލޫމާތު ބިދޭސީންެގ ކުރަމުންދާމަސައްކަތް  ަގއި ށުރަ (ބ)ހ  
 ފިޔަަވޅުަތއް  ައޅަންޖެހޭ ބަލަހައްޓައި، އެކުލަާވލައި ދަފްތަރު ބިދޭސީންެގ

 ކަމާުގޅޭ ރުފަހަެއއް އަހަރަކު ،އަޅައި  ުގިޅެގން އިދާރާއާ ޤައުމީ
 .ފޮނުުވން ރިޕޯޓު އިދާރާއަށް

ން ޚާއްޞަ ެއހީތެރިކަމާއި  މީހުންެގ ތެރެއިާވރަށުގައި ރަށްެވިހެވފައި  )ހޅ(  
ކޮށްދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކުެގ ޮގތުަގއި ފޯރު ކަންޚާއްޞަ ރައްކާތެރި 

ެނ ދަފްތަރެއް ލަތު އެނޭގތަކުެގ ޙާރީ ކޮށްފައިާވ ފަާރތްޓަރަޖިސް
 ތްތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މަހު އެފަރާ 1މަހުން  4ންމެ ކުަލާވލައި، ކޮއެ

 .ކުރުންޓު ރިޕޯއުމީ އިދާރާތަކަށްޤަޙާލަތު ބަލައި، ކަމާބެހޭ 

ނުންާވ ސިޔާސަތުަތކާއި ުއޞޫލުތަކާއި ބޭ ކައުންސިލް ހިންުގމަށް  ކ()ހ  
 .ަގާވއިދުތައް ފާްސކުރުން

ތަކާއި ންމުންރުމަށް ނިންމާ ނިލުކުޞިދުތައް ޙާޞަޤް މަެގލް ކައުންސި ()ހއ  
ނަގޅުކުރަންޖެހޭ އް ހިނާގނުހިނާގ ޮގތް ބަލައި، ރަތްތަރަކާޙަ ހިންާގ

 .ރުންންކަން ރަނަގުޅކުރުމަށް މަސައްކަތްކުކަ

ަތކާިއ ސަރުކާރުެގ އިދާރާތަކާިއ އެިކއެިކ މުައއްސަސާ ދައުލަތުެގ )ހވ(  
 .ންޅުން ޤާިއމުކުރުންސިލާ ދެމެދު ުގކާއި ކައުޖަމާޢަތްތަ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި

 
ަސއި، އެ ައކުރު އަދި އެ ކަމުގައި ހަމަޖައް (ަވަނ މާއްދާ ެއއީ އެ ާމއްދާެގ )ހ 23ބުނެިވދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .16

 .ޮގތަށް އިޞްލާުޙކުރުން މާއްދާެގ އަރިމަތީ ސުރުޚީ އަްނނަނިިވ
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  ރަށު 
  ދޭ   ކައުންސިލުން 
  ރަށްވެހިކަމުގެ 
 ޚިދުމަތްތައް 

 ބާރުތަކާއި އިވާ ށްފަ ންކޮބަޔާ މާއްދާަގއި  ަވނަ 22 ޤާނޫނުެގ މި (ހ) .23
 ލެއް ކައުންސި އެ ތިން،މަޮގތުެގ އެްއޮގްތާވ ލިއްޔަތުަތކާއޫމަސް

 އިވާ ބަާޔންކޮށްފަ ތިރީަގއި ރަްއޔިތުންނަށް ރަށެްއގެ  ނިސްބަތްާވ
 .ދޭންާވނެެއެވ ކައުންސިލުން ރަށު  ޚިދުމަތްތައް ރަށްެވހިކަމުެގ

 

 ިއތުރުކުރުން. ެރއް އަކުނަނިިވ ފަދައިންންށް އަ ފަހަތަ ެގ )ހ( ެގަވަނ މާއްދާ 23  ޤާނޫނުެގބުނެިވދިޔަ .17

 

ބަޔާންކުރާ ޚިދުމަތްތައް ަކއުންސިލުން ެގ )ހ( ގައި އްދާމާމި  (ށ) .23 
ބެހޭ ސަރުކާރުެގ ކަމާ އްޭޖެގ ޤާނޫނުތަކާއި،ފޯރުކޮށްދޭންާވނީ، ދިެވހިރާ

ތިންނެެވ. ެއްއޮގތްާވ ޮގުތެގމަ ތަކާސިޔާސަތުިއާވ ފައިދާރާއިން ކަނަޑއަޅާ
ތަކުން ލްމުގައި ަކއުންސިތަްއ ފޯރުކޮށްދިނުތްދުމައެ ޚިއަދި 

ަވނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ  22ނުެގ  ޤާނޫކުރަންާވނީ، މިޢަމަލު

 ެގ ދާއިރާެގ ތެރޭަގެއެވ.މަސްއޫލިއްޔަތުަތކާއި ބާރުތަކު 

 

ީއ، އެ ރި ައކުރުތައް އެ)ހށ( ެގ ނިޔަލަށް ހު ެގން ފެށި ެގ )ހ( އިން ަވަނ މާއްދާ 23ބުނެިވދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .18
 .އި ހަމަޖެއްސުންަވނަ ނަންބަރު ކަމުަގ (26ން ފެށިެގން )ަވނަ ނަންބަރު (1ެގ )ހ( ެގ )މާއްދާ

 

 .ޙުކުރުންނަނިިވ ޮގތަށް އިޞްލާަވަނ މާއްދާެގ )ބ( އަން 23ބުނެިވދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .19

 

ންމު  ާވ ޮގުތެގމަތިން ޢާ އެްއޮގތްާޤނޫނުތަކާ އްޖޭެގދިެވހިރާމި ޤާނޫނާއި  (ބ) .23 

 ؛ރުކޮށްދިނުންތްތައް ފޯޚިދުމަ

 
 .ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުންންނަިނިވ ެގ )ޓ( އަދާަވަނ މާއް 23ިވދިޔަ ޤާނޫނުެގ ނެބު .20
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ާކިއ ޮގތްޮގތުން ކުރިމަިތާވ ައރައްކާތަދުރަތީ ޮގތުންނާއި އެހެނިހެން ޤު (ޓ) .23 
އެއްބާރުލުން ތެރިކަމާއި ރާތަކަށް އެހީހޭ ިއދާކަމާބެ ކާރިސާތަުކގައި

މަށާިއ ލުން ުކޑަކުރުން ލިބޭ ގެއްތަކު ކާރިސާމާއި ރުކޮށްދިނުފޯ
ކުރުމުގައި ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަްށ ޛުންފީމުެގ އުޞޫލުތަްއ ތަބުތައްޔާުރެވތި

 .ދިނުންން ފޯރުކޮށްއެހީތެރިކަމާއި ެއއްބާރުލު

 
 ޞްލާޙުކުރުން ތަށް އިިވ ޮގ)ހހ( އަންނަނި ަވަނ މާއްދާެގ 23ބުނެިވދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .21

 

 މީހުންެގ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުމާއި ކުދިންނާިއ މަރުާވފަންާވ ށް އުއަލަ (ހހ) .23 
ރަށެއްެގ  އްޓުާމއި، އެ ނަގައި ބެލެހެތަފާސްހިސާބު ށުެގ ރަ

ާވ މީސްމީހުންނާއި، ރަށްެވހިނުެވ ރަޖިސްޓަރީގައި ރަށްެވިހެވފައި
މީ ލެހެއްޓުމާއެކު ޤައުެގ ދަފްތަރު ލިޔެ ބެންއުޅެމުން ެގންދާ މީހުދިރި

އެ އިދާރާއަކަްށ  ޢުލޫމާތުމަތެްއެގމަތިން އެ ޅާ ޮގކަނޑައަ  ތަކުންއިދާރާ
 .ންުވފޮނު

 
 .ިއޞްލާޙުކުރުން ޮގތަށް އަންނަނިިވ މާއްދާ ަވނަ  24 ނުެގނޫޤާ ބުނެިވދިޔަ .22

 

  އުންސިލް ކަ   ރަށު 
 އެކުލެވިގެންވާގޮތް 

 ލްކައުންސި ރަށު ުށެގރަށްރަ ދާއިރާތަކުެގ އިދާރީ ޤާނޫނުއަސާސީަގއިާވ )ހ( .24
. މައްޗަށެވެ  މެންބަރުންެގ ކުރެޭވއިންތިޚާބު ށަކުންރަ އެ ެގްނަވނީއެކުެލިވ
 ކޮންމެ  ހިެމނޭ އާބާދީއެއް ކުޑަ މީހުންނަށްުވރެ( ތިންހާސް) 3000
( ފަހެއް) 5 އިންތިޚާބުކުރާނީ ލަށްކައުންސި  ރަށު ރަށެއްެގ

 ހިމެނޭ  ބާީދެއއްއާ ޮބޑު އަށްުވރެ( ތިްނހާސް) 3000. ބަރުންނެެވމެން
( ހަތެއް) 7 ކުރާނީއިންތިޚާބު ށްސިލަކަުއން ރަށު ެގރަށެއް މެންކޮ

 .މެންބަރުންނެެވ

 5 ކުރުމަށްޓަކައިޙާޞިލު މަޤްޞަދު މާްއދާެގ ަވނަ 56-5 ޤާނޫނުެގ މި (ށ)  
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 2 ަކއުންސިްލތަކުަގއި ެއކުލެޭވ މައްޗަށް އުންސިލަރުންެގކަ( ފަހެއް)
( ހަތެއް) 7 އަދި. ނެއެެވމެނެންޖެހޭހި ލަުރންންސިކައު އަންހެން( ދޭއް)
( ތިނެއް) 3 ކައުންސިލްތަުކަގއި ެއކުލެޭވ ޗަށްއްމަ ންސިލަރުންގެ އުކަ

 .ހިމެނެންޖެހޭނެއެެވ ކައުންސިލަރުން އަންހެން

 
 .ކުރުންލާޙުިއޞްޮގތަށް  ނަނިިވއްދާ އަންަވަނ މާ 26ިވދިޔަ ޤާނޫނުެގ ނެބު .23

 

  ންސިލްގެ އު ކަ   ރަށު 
  ރައީސާއި 
 ރައީސް ނައިބު 

ލް ނިސްބަތްާވ ންސިަކއުޚާބުކުރާނީ ަރއީސް އިންތި ރަށު ކައުންސިްލެގ (ހ) .26
ން ތިޞޫލުތަުކެގ މަސަރަޙައްދުެގ ރައްޔިތުްނެގ ެމދުގައި ދީމިޤްރާޠީ އު

 ކުންެނެވ.ޯވޓަ ސިއްރުނަާގ 

ކައުންސިްލެގ  ޚާބުކުރާނީސް އިންތިރައީއިބު ނަސިލްެގ ކައުންރަށު  )ށ(  
ގައި ދުމެންބަރުނެްގ ތެރެއިން އެ ކަުއންސިލްގައި ހިމެނޭ މެމެންބަރުންެގ 

 ޓަކުންެނެވ.ރު ޯވސިއްނެޭގ 

 
 .އަންނަނިިވ ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން ެގ )ހ(ަވަނ މާއްދާ 27ބުނެިވދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .24

 

  ކައުންސިލްގެ   ށު ރަ 
 މުރު ޢު 

ލް އިންތިޚާބުާވ ތާރީޚުން ންސިަކއު މުރަީކ އެޢު ްލެގރަށު ކައުންސި (ހ) .27
އުންސިލްެގ ަވހެެވ. ރަށު ކަ )ފަހެއް( އަހަރު ދު 5ފެށިެގން މީލާދީ 

ކުރިން އައު ކައުންސިލެްއ  ހުެގދުަވ)ތިރީސް(  30ރު ހަމަުވމުެގ މުޢު
 ާވެނއެެވ.ންއިންތިޚާބުކުރަ

 
 .ރުންށް އިޞްލާުޙކުޮގތަ ައންނަނިިވ ށ( )އަދި )ހ( ެގަވަނ މާއްދާ 29ބުނެިވދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .25

 

ކައުންސިލްގެ  
މެންބަރުކަމުގެ  

 ހުސްވުން މަޤާމު  

 މަޤާމު މެންބަރެއްެގ ކައުންސިްލެގ އިތެޭރަގ މުރުެގޢު ކައުންސިްލެގ (ހ) .29
 ލޯކަލް ތެރޭގައި ދުަވހުެގ( ސާދަ) 14 އެކަން ހުސްވެއްޖެނަމަ
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. ެވާވނެއެ އަންަގން ކޮމިޝަނަށް އިލެްކޝަންސް ންއޮތޯރިޓީ މަންޓްަގަވރ
 ކޮމިޝަނަށް އިެލކްޝަންސް ންއޮތޯރިޓީ މަންޓްރަވގަ  ލޯކަލް އަދި
 ދުަވހުެގ( ސްދޮޅަސްފަ) 60 ންލަސްެވެގ ފެށިެގން ތާރީޚުން ާގންއަ

 މެންބަރަކު ކައުންސިލަށް  ބަދަލުގައި މެންބަރެްއގެ  އެ ތެރޭގައި
  މަޤާމު  އްގެ ބަރެމެން ކައުންސިްލެގ. ކުރަންާވެނއެެވއިންތިޚާބު

 އިންތިޚާުބކުރެިވފަިއާވ ންޝަނަކުއިލެކް ބައި ޖެނަމަ،އްެވހުސް
 ންދާ ހިނަގމު ެގކައުންސިލް ހުރެޭވނީ ކަމުަގއި ރުބަމެން މެންބަރަކަށް

 .ހަމަަވންދެންނެެވ ދައުރު

 ަކއުންސިލްގެ  ތެރޭގައި ޢުމުރުެގ ކައުްނސިލްެގ ގައި( ހ) މާއްދާެގ މި )ށ(  
( ޅަސްސްދޮފަ) 60 ލަސްެވެގން ޖެނަމަ،ހުސްެވއް  މަޤާމު މެންބަރެއްެގ

 މެންބަރަކު ސިލަށް ންކައު ބަދަުލގައި މެންބަރެއްެގ އެ ގައިތެރޭ  ދުަވހުެގ
 އުންސިލްގެ ކަ  ބަޔާންކޮށްފައިީވނަަމެވސް ކަުމަގއި  ރަންާވނެއިންތިޚާބުކު
 އަހަރުދުަވސް( ެއކެއް) 1 މުރުެގޢު ަކއުްނސިލްެގ ަވކިިވއިރު މެންބަރަކު

 ހުސްިވ އެ  ނަމައޮތް ބާކީ ުމއްދަތެއް ކުރު އަށްުވރެއެ  ނުަވތަ
 .ާވނެެއެވނު ނެއްއިންިތޚާބުކޮށްެގ ބަރަކުންމެ ށްއަކަޮގނޑި 

 
 .ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން އްދާ އަންނަނިިވ މާަވނަ  30 ނުެގބުނެިވދިޔަ ޤާނޫ .26

 

  ގެ ލް ކައުންސި   ރަށު 
  ރައީސްގެ 
 ވާޖިބުތައް 

 ެވ.ަވނީއެ ްށފައި އެ  ތިރީަގއި ބަޔާންކޮރަށު ކައުންސިލްެގ ަރއީްސެގ ާވޖިބުތައް .30

  ނިންމާ  ންސިުލންއުކަ  އަދާކުރުމަށް ަތއްްއޔަތުމަސްއޫލި ްލެގކައުންސި )ހ( 
 ؛ންންފީޛުކުރުތަ ނިންމުންތައް

 ؛ކައުންސިްލެގ ހިންުގމަށް ކުަރންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ރާަވއި ހިންުގން )ށ(  

ޅާ ކަަށއައުންސިލުްނ އެމަށް ކަލުކުރުޞިކައުންސިްލެގ މަޤްޞަދުތައް ޙާ )ނ(  
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ޞަދުތައް ޤްމަންެގ ިއނޭންޝަލް ޕްލޭއި ފަ އްޤީެގ ޕްލޭނާތަރަ
 ؛ޓަްނކުުރންަތއް ބައްތަށް އިދާާރެގ މަސައްކަތްޭވނެ ޮގރެލުކުޞިޙާ

ކައުންސިްލެގ މަޝްަވާރެގ ަމތިން އިދާރާެގ އޮނިަގނޑު ެއކުލަާވލަިއ،  )ރ(  
ެގ މަސައްކަތްަތއް ޑިިވޜަންތަާކއި ސެކްޝަްނތަކާއި ޔުނިޓުތަކު 

 ؛ންފީޛުކުރުން ަޅއި ތަނޑައަކަ

ސަތު މާއި ޖަލްސާތަކުެގ ރިޔާުވާވއިދުން ބޭއްަގޖަލްސާތައް  ކައުންސިްލެގ )ބ(  
 ؛ންލެހެއްޓުބެ

  މަޤްޞަދާ  ކައުންސިލްގެ  ހިނަގމުންދަނީ ރަކާތްތައްޙަ ކައުންސިްލެގ )ޅ(  
 ؛ބެލުން މަތިންތޯޮގުތެގ އެްއޮގތްާވ

އް ރިޕޯޓުތަރާ ޕްލޭންތަކާއި ކުމުލާޒި ލަންން އެކުަލާވކައުންސިލު )ކ(  

ކުރަންޖެހޭ ނިންމުންތައް މުރާތްތަކަށް ފޮނުުވމާއި، ޢާންފޮނުަވންޖެހޭ ފަ
 ؛ަވރުކުރުން  ކަށަ ޭވކަންކުރެޢާންމު

 ކައުންސިލް  ތަންތަނުގައި ތަމްސީލުކުަރންޖެހޭ ކައުންސިލް )އ(  
 ؛ތަމްސީލުކުރުން

 އެއްޮގްތާވ ދުަތކާ އިަގާވ އިޤާނޫނުތަކާ ދަނީހިނަގމުން ކައުންސިލް )ވ(  
 ؛ން ރުކުރުކަަށަވ މަތިންކަންޮގތުެގ

ެގ ޔާ މާދާރުެވރި މާލީ ޒިންންމާތަކާއި ކައުންސިްލެގމާލީ ޒި ެގކައުންސިލް  )މ(  
މަތިން ޮގތުެގ މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް މާލިއްޔަުތ ަގާވއިދާ ެއްއޮގތްާވ

 ؛އަދާކުރަމުންދާކަން ކަށަަވުރކުުރން

 ،ަރއްިޔތުންނަށާއި ުގޅިެގން ޒިންމާތަކާ އި އްޔަތާ ސްއޫލި މަ އުންސިްލެގކަ )ފ(  
 އަދި  ؛ާދރީުވންބުޖަާވ އިދާރާތަކަށް ލުއޫމަސް
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 .ޅާ އެހެނިހެން ކަންކަން ކުރުންއަނޑަ ލުން ކަކައުންސި )ދ(  

 
 ޞްލާޙުކުރުން.ޮގތަށް އި  ަވަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ 32ބުނެިވދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .27

 

  ކައުންސިލްގެ   ރަށު 
  ގެ މެންބަރުން 

 ލިއްޔަތު އޫ މަސް 

ަބޔާންކޮށްފަިއ ިލއްޔަތުަތއް ިތރީގައި އޫސްެގ މެންބަރުންެގ މަލް އުންސި ކަރަށު .32
 އެަވީނއެެވ.

 ދިމާާވ ރައްޔިތުްނނަށް ރަށުގެ  ނިސްބަތްާވ މެންބަރު ެގލް ކައުންސި (ހ) 

 އެކަންކަން ެގނައުމާއި، ސަމާލުކަމަށް ެގލްކައުންސި ދަތިތައް
 ؛ްތކުރުންއްކަމަސަ ށްމައްލުކުރުޙަ

 ؛ުވންބައިެވރި  ޖަލްސާތަކުަގއި ެގލް ކައުންސި ()ށ  

 ؛ްތކުރުންއި މަަސއްކަާޙޞިލުކުރުމަށްޓަކަމަޤްޞަދުތައް  ކައުންސިްލެގ )ނ(  

 ލާއިަވތާ މަސައްަކތު އަހަރީ ޕްލޭންތަކާއި އެކުަލާވލަންޖެހޭ ކައުންސިލުން (ރ)  
 ތުން ލީޮގޢަމަ ަލާވލުމުަގއިކުއެ ޓުޖެބަ ސަޕްލިމެންްޓރީ ބަޖެޓާއި އަހަރީ

 އަދި ؛ބައިެވިރުވން

 ސްަކއުންސިްލެގ ރައީ ރަށުުގޅިެގން  އިްއޔަތުަތކާމަސްއޫލި ސިްލެގކައުން (ބ)  
 ރާ އެހެނިހެން މަސައްަކތްތައް ކުރުން.ކުލުޙަާވ

 
 .ންރުތައް އުނިކުއްދާ މާށް ހުރިަވަނ މާއްދާެގ ނިޔަލަ 36ަވަނ މާއްދާއިން ފެށިެގން  33ބުނެިވދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .28

 

 ން.ރުލާޙުކުޞް އިނިިވ ޮގތަށްނަންއަަވަނ މާއްދާެގ )ށ(  39ބުނެިވދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .29

 

ފާސްކުާރ ސިޓީެގ  ެގމަތިންާވ ޮގތުންކޮށްަފއިމި ޤާނޫނުގައި ބަޔާ (ށ) .39 
ތަރައްޤީެގ މަޝްރޫޢުތައް  އެއްޮގްތާވ ޮގތުެގމަތިން ޕްލޭނާތަރައްޤީެގ 
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ީޤެގ މަޝްރޫޢުތައް ތަރައްމާއި ުރކުރު ތައްޔާ ބަޖެޓުރޭުވމާއި
 .ތަންފީޛުކުރުން

 

 .ންކުރުޙުޮގތަށް އިޞްލާ ބ( އަންނަނިިވ)ަނ މާއްދާެގ ަވ 39ޤާނޫނުެގ  ބުނެިވދިޔަ .30

 

އަންހެނުންެގ ތަރައްޤީއަށް ަމސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީެގ މަްޝަވރާއާެއކު، މި  ބ() .39 
ރާިއ ފަިއާވ ބާ ލިބިދީކައުންސިލަށް ސިޓީ ޤާނޫނުެގ ދަށުން 

އް ެއކަށަައޅަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތަ ލިއްޔަތު އަދާކުރުމަްށޓަކައިއޫމަސް
  ޖެހޭ ަކއި ހަދަން ާވޖިބު އަދާކުރުމަށްޓަ ކައުންިސލްެގެއޅުމާއި، ސިޓީއެކަށަ

 ހިންުގން.އެ ަގާވއިދުތައް ހަދައި  ތައްަގާވއިދު

 

 އިތުރުކުރުން. ތައްރުކުއިން އަނިިވ ފަދަ ައންނަަވަނ މާއްދާެގ )ޗ( ެގ ފަހަތަށް 39ނޫނުެގ ދިޔަ ޤާބުނެިވ .31

 

ކާުރެގ ުވޒާރާަތކަށް ރުނޑު އެކުަލާވލުމުގައި ސަޤައުމީ ތަރައްޤީެގ އޮނިަގ (ހހ) .39 
 ލުން ދިނުން. ބާރު އެއް ކަމާއިއެހީތެރިދޭންާވ 

ްނ ރައްޔިތުްނެގ ާވ ޮގުތެގމަތިލޭނާ އެްއޮގތް ޤައުމީ ތަރައްީޤެގ ޕް ށ(ހ)  
 ޫޔސް ޕްލޭން  ލޭންޑް ލޭނާއި ޕްތަަރއްޤީެގސިޓީެގ  ބައިެވިރުވމާެއކު

ކާރުެގ ތަަރއްޤީެގ ޕްލޭން ސަރު އެކުަލާވލައި، މިޮގތުން އެުކލަާވލެޭވ
ލޭން ފާސްކުރުމަށް  ޕްޔޫސް ޑްލޭން ކޮްށ،ހިއްސާއާ ކަމާބެހޭ އިދާރާ

 ؛އަްށ ފޮނުުވންރުެގ ކަމާބެހޭ އިދާރާސަރުކާ

 މުކުރާ ންޢާ ފާސްކޮށް ންމަތިޮގުތެގ ާވބަޔާންކޮށްފައި  ޤާނޫނުގައި މި )ހނ(  
 ތްވާ އެްއޮގ ޕްލޭނާ ޔޫސް ލޭންޑް ޕްލޭނާއި ތަރައްީޤެގ ސިޓީެގ

 .ބޭނުންކުރުން ިބން ީޓެއއްެގސި އެ ޮގތުެގމަތިން

ށް، އެ  ބިދޭސީންެގ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮރަމުންދާ ސައްކަތްކުސިޓީަގއި މަ )ހރ(  
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 އްތަ ހޭ ފިޔަަވޅުންޖެއަޅަ ،އި އްޓަހަލަބަ ، އެކުލަާވަލއިންެގ ދަފްތަރުބިދޭސީ
 ކަމާުގޅޭއަޅަިއ، އަހަރަކު ެއއްފަހަރު  ޤައުމީ އިދާރާއާ ުގިޅެގން

 ުވން.ނުފޮޓު އަށް ރިޕޯއިދާރާ

 ޚާއްޞަ ެއހީތެރިކަމާއި ންެގ ތެރެއިިއާވ މީހުންރަށުގައި ރަށްެވިހެވފަ )ހބ(  
 ކުެގ ޮގތުަގއިޖެހޭ ފަރާތްތަޚާއްޞަ ރައްކާތެިރކަން ފޯރުކޮށްދޭން

ކުެގ ޙާލަތު އެނޭގެނ ދަފްތަރެއް ތަތްކޮށްފައިާވ ފަރާ  ރީޓަސްރަޖި
ޒިޔާރަތްކޮްށ ފަރާތްތަކަށް މަހު އެ 1މަހުން  4އެކުަލާވލައި، ކޮންމެ 

 .ކުރުންޓުރިޕޯރާތަކަށް ޤައުމީ އިދާލަތު ބަލައި، ކަމާބެހޭ ޙާ

 ކާއިންމުންތަނި ނިންމާ މަށްލުކުރުޞިޙާ ޞަދުތައްޤްމަ ެގލް ކައުންސި )ހޅ(  
 ރަނަގޅުކުރަންޖެހޭ ބަލައި، ޮގތް ހިނާގހިނާގނު ރަކާތްތައްޙަ ާގންހި

 .ކަތްކުރުންއްމަސަ ރަނަގުޅކުރުމަށް ކަންކަން

 އެިކއެކި  ކާއި އިދާރާތަ ެގސަރުކާރު މުައއްސަސާަތކާއި  ދައުލަތުެގ )ހކ(  
 .ންޤާިއމުކުރު ންުގޅު ދެމެދު ކައުންސިލާ ޖަމާޢަތްތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި

 ުއޞޫލުތަކާއި ސިޔާސަތުަތކާއި ާވނުންބޭ  ހިންުގމަށް އުންސިލްކަ އ(ހ)  
 .ފާްސކުރުން ަގާވއިދުތައް

 

)ހ( އިން  އެ މާއްދާެގ، މަޖައްސައި ެއއީ ެއ މާއްާދެގ )ހ( ކަމުަގއި ހައްދާ ަވނަ މާ 40ނުެގ ޔަ ޤާނޫބުނެިވދި .32
( 27ެގން )ނަ ނަންބަރުން ފެށި( ަވ1ެގ ))ހ( އެ ާމއްދާެގ  ފެށިެގން )ހނ( ެގ ިނޔަލަށް ހުރި އަކުރުތަަކކީ،

ންނަނިިވ  ސުރުޚީ އަދާެގ އަރިމަތީއަދި ެއ މާއްމާއްދާެގ )ހ( ެއ ަވނަ ނަންބަރު ކަމުަގއި ހަަމޖައްސައި، 
 ންަނނިިވ އަކުރު އިތުރުކުރުން. އަެގ ޮގތުަގއިދާެގ )ށ( ޮގތަށް އިޞްލާޙުކޮްށ، އެ މާއް 
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  ސިޓީ 
  ދޭ   ކައުންސިލުން 

  ވެހިކަމުގެ ރަށް 
 ތްތައް މަ ދު ޚި 

 އެ ޚިުދމަތްތައް ރަށްެވހިކަމުެގ ައންނަނިިވ ްސ،ްއަގިއެވއެސިޓީ ކޮންމެ (ހ) .40
 އުންސިލުންކަ ޓީސި ލިބިދެޭވކަން ންނަށްރަްއޔިތު ސިޓީއެްއެގ

 .ެވކަށަަވރުކުރަްނާވނެއެ 

 
 

 ަކއުންސިލުން ޚިދުމަތްތައް ބަޔާންކުރާ ގައި( ހ) މާއްދާެގ މި (ށ)
 ރުެގސަރުކާ ހޭކަމާބެ ޤާނޫނުތަކާއި، އްޭޖެގހިރާދިެވ ންާވނީ،ފޯރުކޮށްދޭ
. ންނެެވޮގުތެގމަތި ެއްއޮގތްާވ ސިޔާސަތުތަކާ ކަނަޑއަޅާފަިއާވ އިދާރާއިން

 ތަކުންލްަކއުންސި ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އް ތްތަޚިދުމަ އެ އަދި
 ބަޔާންކުރާ މާއްދާަގއި ަވނަ 39 ޤާނޫނުެގ މި ކުރަންާވނީ،މަލުޢަ

 .ތެރޭަގެއެވ ރާެގއިދާ ގެ ކު ތަބާރު ތުަތކާއިމަސްއޫލިއްޔަ

 

 .ލާޙުކުރުންޞްއި ަވަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ޮގތަށް  41ޤާނޫނުެގ  ޔަބުނެިވދި .33

 

  ކައުންސިލް   ސިޓީ 
  ންވާ އެކުލެވިގެ 

 ގޮތް 

އެ  ތިންމަިވ ޮގުތގެ ނަނިަވނީ އަންެލިވެގންސިޓީ ކައުންސިލް އެކު )ހ( .41
 .ެށެވއްޗަސިޓީއަކުން އިންތިޚާބުކުރެޭވ ެމންބަރުންެގ މަ

 10,000 ޢަދަދަކީ، އާބާދީެގ ކުރެިވފަިއާވޓަރީރަޖިސް ސިޓީަގއި (1) 
 މީހުންނާ( ހާސްތިރީސް) 30,000 މީހުންނާއި( ދިހަހާސް)

 ގެ ނުޤާނޫ މި މޭޔަރާިއ، ކައުްނސިލްެގ ޢަދަދެއްނަމަ، ދެމެދުެގ
 ހިމެނޭ މެންބަރުން އަންހެން ލާޒިމުާވ އިންތިޚާބުކުރުން ދަށުން
 ؛ޑިޮގނ( އްހަތެ) 7 ޮގތުން

 30,000, ޢަދަދަކީ އާބާީދެގ ިއާވރަޖިސްޓަރީކުެރިވފަ ސިޓީަގއި (2)   
 (ހާސް ފަސްދޮޅަސް) 60,000 މީހުންނާއި( ހާސްތިރީސް)

 މި ،މޭޔަާރއި ކައުންސިްލެގ ޢަދަދެއްނަމަ، ދެމެދުެގ މީހުންނާ
 އަންެހން ލާޒިމުާވ ކުރުން އިންތިޚާބު ދަށުން ޤާނޫނުެގ

 ؛ޮގނޑި( ތޭރަ) 13 ންޮގތު ހިމެނޭ  މެންބަރުން
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 60,000 ޢަދަދަކީ، އާބާދީެގ ފަިއާވރީކުރެިވރަޖިސްޓަ ސިޓީަގއި (3)   
 ޢަދަދެއްނަމަ، އިތުރު ުވރެމީހުންނަށް( ފަސްދޮޅަސްހާސް)

 އިންތިޚާބުކުރުން ންށުދަ ނުެގާޤނޫ މި މޭޔަރާއި، ކައުންސިްލެގ
 (ަނާވރަ ) 19 ޮގތުން ހިމެނޭ މެންބަރުން އަންހެން ލާޒިމުާވ
 .ޮގނޑި

 ަކއުންސިލަށް  ސިޓީ ފަދައިން ާވަބޔާންކޮށްފައި ގައި( ހ) މާއްދާެގ މި ()ށ  
 އިދާރީ  ުނަވތަ  ރަށަކަށް ަވކި އިންތިޚާބުކުރުމުގައި، މެންބަރުން
 ަވިކަވކި  ޮގުތން އިދާރީ ނީ،ފައިަވދީ ދަަރޖަ ިސޓީެއއްެގ ދާއިރާއަކަށް
 ެވެގން ކުއެ ރަށްތަެކއް  ހިނަގމުންއައި ޮގތުަގއި ރަށްތަކެއްެގ

 މި އަދި ެވަފއި، ަގއިމުކަ ޮގތުަގއި ރަުށގެ  އެއް އެކުަލާވލާފައިާވ

 ސިީޓަގއި  އެ ޢަދަދަކީ މެންބަރުންެގ ކަނޑައަޅާ  ންދަށު ެގ( ހ) މާއްދާެގ
 އެ  ޢަދަދެއްނަމަ، ނަިގ ުވރެޢަދަދަށް ރަށްތަކުެގ ހިމެނުނު ކުރިން

  މެންބަރުން ކައުންސިލަށް  ސިޓީ ިނސްބަތްވާ  ސިޓީއެއް
 ސިޓީއެްއގެ  ދާއިާރއަށް އިދާރީ ނުަވތަ ރަށް  އެ ންާވނީ،ރަޚާބުކުއިންތި
 ޮގުތަގއި  ރަށްތަެކްއގެ  ަވކި ޮގތުން އިާދރީ ކުރިން ދިނުމުެގ ދަރަޖަ
 ެއއް  ެގންވެ މަދު  ރަށަކަށް ކޮންމެ ޮއތް ކަނަޑއަޅާފައި  މަށްުގހިން

 .ޮގަތށެެވ އިންތިޚާބުކުރެޭވ މެންބަރު

ެގ ިއންތިޚާބުަގިއ މަ ބާއްާވ ސިޓީ ަކއުންސިލްމި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ފުރަތަ )ނ(  
ދާއިރާތައް ކަނޑައަޅަްނާވީނ  ނެމެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރާ އަންހެން

ކުަގިއ އިންިތޚާބުތަ ފަހުން ބޭްއޭވއަދި އޭެގ  ުގރުއަތުަލއިެގންެނެވ.
ެއ  އް ކަނަޑއަޅާނީއިރާތަދާ ތިޚާބުކުރާނެން އިންންބަރުމެހެން އަން

ލަކުްނ ޞޫއު ނެާވރިހާ ދާއިރާެއއް ހަމަހަމަސިޓީއެްއަގއި ހިމެނޭ ހު
ކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑަައާޅ ންދާ ޮގތަށް، ިއލެދައުރުަވމު

 ލުެގ ދަށުންނެެވ.ޞޫއު
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 ތައް ދާއިރާ އިންތިޚާބީ ސިޓީތަުކެގ ނުމަށްޓަަކއި،ބޭ މާއްދާެގ މި )ރ(  
 .ކޮމިޝަނުންނެެވ ސްއިލެްކޝަން ޅާީނ،ޑައަކަނ

 މާއްދާ އަންނަނިިވ ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.ަނ ަވ 42ބުނެިވދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .34

 

ސިޓީ  
ލްގެ  އުންސި ކަ 

އަދި    ރު މޭޔަ 
 ރު ޑެޕިއުޓީ މޭޔަ 

 ތްާވބަނިސް އުންސިލްކަ ޚާބުކުރާނީތިއިން ރުމޭޔަ ކައުންސިލްެގ ސިޓީ (ހ) .42
 ންތިމަ އުޞޫލުތަުކެގ ޠީދީމިޤްރާ ެމދުގައި ެގން އްޔިތުރަ ސަރަޙައްދުގެ 

 .ޯވޓަކުންެނެވ ސިއްރު ނަާގ

ސިލްެގ ރާނީ ަކއުންއިންތިޚާބުކު ރުސިޓީ ކައުންސިްލެގ ޑެިޕއުީޓ މޭޔަ (ށ)  
މެދުގައި ެގ މެންބަރުންެގ ތެރެއިން އެ ކަުއންސިލްގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން 

 ންެނެވ.ސިއްރު ޯވޓަކު ނެޭގ

 
 އަންނަނިިވ ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ހ() ެގަވަނ މާއްދާ 43 ެގނުޤާނޫ ޔަނެިވދިބު .35

 

  ސިޓީ 
  ކައުންސިލްގެ 

 މުރު ޢު 

 ތާރީޚުން  އިންތިޚާުބާވ އުންސިލްކަ އެ މުރަކީ ޢު ކައުންސިލްެގ ސިޓީ (ހ) .43
 މުރުޢު ަކއުންިސލްެގ ސިޓީ. ދުަވހެެވއަހަރު( ފަހެއް) 5 މީލާދީ ފެށިެގން
 ސިލެއް ންކައު އައު ކުރިން ހުެގަވދު( ރީސްތި) 30 މުެގހަމަުވ

 .އިންތިޚާބުކުރަންާވެނއެެވ

 

 އްދާ އަންނަނިިވ ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. މާަވނަ  45ނެިވދިޔަ ޤާނޫނުެގ ބު .36

 

  ންސިލްގެ އު ކަ 
  މެންބަރުކަމުގެ 

 ހުސްވުން   މަޤާމު 

 މަޤާމު މެންބަރެއްެގ ކައުންސިްލެގ ތެޭރގައި ޢުމުރުެގ ކައުންސިްލެގ (ހ) .45
 ލްލޯކަ ތެރޭގައި ދުަވހުެގ( ސާދަ) 14 ންކައެ މަނައްޖެެވހުސް
. އަންަގންާވނެެއެވ ކޮމިޝަނަށް އިލެްކޝަންސް ންއޮތޯރިޓީ މަންޓްަގަވރ
 ކޮމިޝަނަށް އިެލކްޝަންސް ންއޮތޯރިޓީ ޓްމަންަގަވރ ލޯކަލް އަދި
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 ދުަވހުެގ( ފަސްދޮޅަސް) 60 ންލަސްެވެގ ފެށިެގން ތާރީޚުން ާގއަން
 އިންތިޚާބު މެންބަރަކު  ށްކައުންސިލަ ގައިބަދަލު ެގރެއް މެންބަ އެ ތެރޭގައި

 ހުްސވެއްޖެނަމަ، މަޤާމު މެންބަރެއްެގ ކައުންސިްލގެ . ކުރަންާވނެެއެވ
 މެންބަރަކަށް އިންތިޚާބުކުރެިވަފއިވާ  އިލެކްޝަަނކުން ބައި

 ދައުރު  ހިނަގުމންދާ ެގކައުންސިލް ހުރެޭވނީ  މެންބަރުކަމުގައި
 .ހަމަަވންދެންނެެވ

 އުންސިލްގެ ކަ  ރޭގައިތެ ޢުމުރުެގ ްނސިލްެގއުކަ އިަގ( ހ) ދާެގއްމާ މި ށ()  
( ފަސްދޮޅަސް) 60 ެވެގންލަސް ހުސްެވްއޖެނަމަ، މަޤާމު ންބަރެއްެގމެ

 މެންބަރަކު ކައުންސިލަށް  ގައިބަދަލު  މެންބަރެއްެގ އެ ތެޭރގައި ދުަވހުެގ
 ގެ އުންސިލްކަ  ީވނަމަެވސް  ބަޔާންކޮށްފައި ކަމުަގއި ރަންާވނެއިންތިޚާބުކު

 އަހަރުދުަވސް( ެއކެއް) 1 މުރުެގޢު ެގަކއުްނސިލް ަވކިިވއިރު ބަރަކުންމެ
 ހުސްިވ އެ  އޮތްނަމަ ބާކީ ުމއްދަތެއް ކުރު ެއއަށްުވރެ ނުަވތަ

 .އްުނާވނެެއެވނެކޮށްެގއިންިތޚާބު މެންބަރަކު އަކަށްނޑި ޮގ

ިއ އެހެން ބަޔާންކޮށްފަިއ ީވނަމަެވްސ، ެގ )ށ( ަގމި މާއްދާ )ނ(  
ބޭނުްނާވ ާޤނޫނީ ޢަދަދު   ުވމެްއ ބޭއްުވމަށްދަލު އްބަ ްލެގކައުންސި

މަާވަވރަށް އެ ަކއުންސިްލގައި މެންބަރުން ނެތްނަމަ އެ ހުސްިވ ހަ
 މެންބަރަކު ަގިއާވ ޮގުތެގމަތިން އްދާެގ )ހ(އަކަށް މި މާޮގނޑި 

 އިންތިޚާބުކުރަންާވެނއެެވ.

 

 ރުން.ކުޞްލާޙުއި ަވަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ޮގތަށް  46ނެިވދިޔަ ޤާނޫނުެގ ބު .37

 

ސިޓީ  
ގެ  ލް ކައުންސި 

ގެ  ރު މޭޔަ 
 ވާޖިބުތައް 

 ެވ.ފައި ެއަވނީއެ ަގއި ބަޔާންކޮށް ރުެގ ާވޖިބުތައް ތިރީސިޓީ ކައުންސިްލެގ މޭޔަ .46

  އުންސިުލން ނިންމާ ޔަތުަތއް އަދާކުރުމަށް ކަ ކައުންސިްލެގ މަސްއޫލިއް  )ހ( 
 ؛ންފީޛުކުރުންނިންމުންތައް ތަ



 

 

 

 

 

 

 

 23 

 ؛ތްތައް ރާަވއި ހިންުގންކުަރންޖެހޭ މަސައްކަ ުގމަށްންކައުންސިްލެގ ހި ށ()  

ކަަށއަޅާ އުންސިލުްނ އެލުކުރުމަށް ކަޞިތައް ޙާކައުންސިްލެގ މަޤްޞަދު )ނ(  
ޞަދުތައް ޤްެގ މަެގ ޕްލޭނާއި ަފިއނޭންޝަލް ޕްލޭންއްޤީތަރަ
 ؛ސައްކަތްަތއް ބައްޓަްނކުުރންދާާރެގ މަޮގތަށް އިލުކުރެޭވނެ ޞިޙާ

ިއ، އިދާރާެގ އޮނިަގނޑު ެއކުލަާވލަ ާރެގ ަމތިންަވެގ މަޝްލް އުންސިކަ )ރ(  
މަސައްކަތްަތއް ކާއި ޔުނިޓުތަުކެގ ޑިިވޜަންތަާކއި ސެކްޝަްނތަ

 ؛ރުން ޛުކުންފީނޑައަަޅއި ތަކަ

ކުެގ ރިޔާސަތު އިދުން ބޭއްުވމާއި ޖަލްސާތަވާ ަގލްސާތައް ކައުންސިްލެގ ޖަ )ބ(  
 ؛ބެލެހެއްޓުން

ޞަދާ  ނީ ކައުންސިލްެގ މަޤްމުންދަހިނަގތައް ތްރަކާޙަެގ ކައުންސިލް  )ޅ(  

 ؛މަތިންތޯ ބެލުންޮގުތެގ އެްއޮގތްާވ

ތައް ޕޯޓުއި ރިތަކާމުކުރާ ޕްލޭންކައުންސިލުން އެކުަލާވލަން ލާޒި )ކ(  
ންމުންތައް ންމުކުރަންޖެހޭ ނިތްތަކަށް ފޮނުުވމާއި، ޢާފޮނުަވންޖެހޭ ފަރާ

 ؛ރެޭވކަން ކަަށަވރުކުރުން ޢާންމުކު

ގައި ކައުންސިްލ ކުަރންޖެހޭ ތަންތަނުލުތަމްސީ ންސިލްއުކަ ()އ  
 ؛ތަމްސީލުކުރުން

 ްތާވއްޮގވާއިދުަތާކ އެހިނަގމުންދަނީ ޤާނޫނުތަކާއި ަގ ސިލްކައުން )ވ(  
 ؛ރުން މަތިންކަން ކަަށަވރުކުޮގތުެގ

 މާދާރުެވރިާޔެގކާއި ކައުންސިްލެގ މާލީ ޒިންކައުންސިްލެގ މާލީ ޒިންމާތަ )މ(  
މަތިން ޮގތުެގ ުތ ަގާވއިދާ ެއްއޮގތްާވއްޔަމާލިއް ތުތަ ލިއްޔަމަސްއޫ

 ؛ުރންއަދާކުރަމުންދާކަން ކަށަަވުރކު
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 ަރއްިޔތުންނަށާއި، ުގޅިެގން ކާމާތަޒިން އްޔަާތއި މަސްއޫލި  ކައުންސިްލެގ )ފ(  
 އަދި  ؛ޖަާވބުާދރީުވން އިދާރާތަކަށް ލުއޫސްމަ

 ރުން.ންކަން ކުހެން ކަކައުންސިލުން ކަނަޑއަޅާ އެހެނި ދ()  

 

 އަންނަނިިވ ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.ަވަނ މާއްދާ  47ޔަ ޤާނޫނުެގ ިވދިބުނެ .38

 

ޓީ  ސި 
ގެ  ކައުންސިލް 

ގެ  ރު މޭޔަ   ޑެޕިއުޓީ 
 ޖިބުތައް ވާ 

 ބަޔާްނކޮށްފައި ިތރީގައި މަސްއޫިލއްޔަތު ެގރުމޭޔަ ޑެިޕއުޓީ  ކައުންސިްލެގ ޓީސި .47
 .އެަވީނއެެވ

 ށް ރަމޭޔަ ގެ ސިލްންކައު ތުންޮގބެހޭ ތާްއކަމަސަ  ެގކައުންސިލް ސިޓީ )ހ( 
 .އެހީތެރިެވދިނުން

އޫލިްއޔަތު އަދާކުުރމަށް އޭނާ ެގ މަސްެގ މަާޤމުރުމޭޔަެގ ކައުންސިލް  )ށ(  
ނުަވަތ ަގއި، ޖެ ޙާލަތެއްރުެވރިެވއްޛުޢުުނަވތަ  ޙާލަތެްއގައި،ނުކުޅެދިއްޖެ 

ްއ ޫއލިއްޔަތުތަމުެގ މަސްނާެގ މަޤާއޭއްޖެ ޙާލަތެއްަގިއ، ސްެވހު މަޤާމު އެ
ެވ. މީެގ ރެ ޑެިޕއުޓީ މޭޔަެގ ަކއުންސިލްޮގތުން އަދާކުރާނީ ތީ ުގަވ

 ޔަރާ ޑެޕިުއީޓ މޭެގ ަކއުންސިލް ރުޭމޔަެގ ސިލް ަކއުންއިތުރުން، 
 ކުރަްނާވނެެއެވ.މަސްއޫިލއްޔަތުަތއްެވސް އޭނާ އަދާ ރާާވލުކުޙަ

 .ކުރުން ންކަންކަ އެހެނިހެން ކަނަޑއަޅާ  ލުންކައުންސި ސިޓީ )ނ(  

 

 .ަވަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން 48 ނުެގޤާނޫޔަ ނެިވދިބު .39

 

  ސިޓީ 
  ކައުންސިލްގެ 
  މެންބަރުންގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތު 

ގައި ބަޔާންކޮށްަފިއ ލިއްޔަތުަތއް ތިރީއޫސްބަރުންެގ މަންއުންސިލްެގ މެސިޓީ ކަ .48
 އެަވީނއެެވ.

 ނަށް ްއޔިތުންރަ  އަޮތޅުެގ ރަށާއި ާވނިސްބަތް މެންބަރު ެގލް ކައުންސި ހ() 
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 އެކަންކަން  ެގނައުމާިއ، ސަމާލުކަމަށް ގެ ލް ކައުންސި ދަތިތައް ދިމާާވ
 ؛މަސައްކަްތކުރުން އްލުކުރުމަށްޙަ

 ؛ބައިެވިރުވން ލްސާތަކުަގއިޖަ ެގލް ކައުންސި )ށ(  

 ؛ްތކުރުންމަަސއްކަ ޓަކައިރުމަށްާޙޞިލުކު މަޤްޞަދުތައް ކައުންސިްލެގ )ނ(  

 ލާއިަވތާ މަސައްަކތު އަހަރީ ޕްލޭންތަކާއި ހޭޖެލަންަލާވއެކު ކައުންސިލުން )ރ(  
 ން ޢަމަލީޮގތު އެކުަލާވލުމުަގއި ބަޖެޓު ސަޕްލިމެންްޓރީ ބަޖެޓާއި އަހަރީ

 އަދި ؛ންބައިެވިރުވ

ން ލުކުާރ އެހެނިހެަޙާވެގން މޭޔަރު ުގޅި  ިލއްޔަތުަތކާކައުންސިްލެގ މަސްއޫ )ބ(  
 ކަތްތައް ކުރުން.މަސައް

 

 ަވަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 51ނޫނުެގ ނެިވދިޔަ ޤާބު .40

 

  ސިޓީއެއްގެ 
  ގޮތުގައި 

 ކަނޑައެޅުން 

 ނުަވތަ  ރަށަަކށް ުނަވތަ ައަވށަކަށް ަވކި ހިމެނޭ ދާއިރާެއއްަގއި އިދާރީ (ހ) .51
 ކަށްރަޙައްދަސަ  އުފައްދާ ންެގުގޅި  ރަށްތަެކއް ނުަވތަ ދާއިރާއަކަށް
 މާއްދާެގ ަވނަ  50 ޤާނޫނުެގ މި އެދި ހޯދުމަށް ޖަދަރަ ސިޓީއެްއެގ

 ޖަދުަވލު ޤާނޫނުެގ މި ދިރާސާކުރުމަށްފަހު، ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅޭ ދަށުން
 އަަވެށއްަގއި ުނަވތަ ރަެށްއގައި އެ އްޝަރުުޠތަ އިވާ ބުނެފަ ަގއި 2

 އެ ނަމަ،ހަމަާވރިފު އްދެއްަގއިޙަސަރަ ނުަވތަ  ދާއިރާެއއްަގއި ނުަވތަ
 ކީ ދާއިރާއަ ނުަވތަ  ައަވށަކީ ނުަވތަ ކީރަށަ އެ ،ޤަބޫލުކޮށް ހުށަހެޅުމެއް

 ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުަގއި ިސޓީއެއް  ސަރަަޙއްދަކީ ނުަވތަ
 .ނެެއެވކަނޑައަޅަްނާވ

 ށަހަޅާ ރަށަކީ، މީހުން ދިރިއުޅޭޓީއެްއެގ ދަރަޖަ ހޯދުމަށް އެދި ހުސި ()ށ  

ްއަގއި ްނާވ އަތޮޅެ މަްއޗަށް އެކުެލިވެގނަ ރަުށެގރަށަްށުވރެ ިގއް އެ
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ސިޓީއެއްެގ ދަރަޖަ ހޯދުމަށް އެދި   ރަށްތަކެއްކަމުަގިއާވަނމަނޭ މެހި

 ރު ދައު އުންސިެލއްެގކަ ، އެ ރަށްތައް ތަމްސީލުކުރާށްތަކުންޅާ ރަށަހަހު

ޔާންކުރާ ކުރިން މި ޤާނޫނުަގިއ ބަ ަވހުމަސްދު)ހައެްއ(  6ހަމަުވމުެގ 

ތުން މިޮގ ައދިެވ. ންމަންާވނެއެަތއް ފުރިހަމަކޮށް ނިޖުރާއާތުއެންމެހައި އި

ތަ އެ ރަށެއް ނުަވސިޓީއެްއެގ ދަރަޖަ އެ ރަށްތަކަށް ލިބިެގންދާނީ 

ާވެލޭވ ލައަލަށް އެކު،  ސިޓީައކަށް ބަދަލުުވމަށްފަހުރަށްތަކެއް

 ފަހުަގއެެވ. ކައުންސިްލެގ އިންތިޚާބަށް

ރީ ށްފައިީވނަަމެވްސ، އިދާބަޔާންކޮން ޮގތަކަށް ގައި އެހެމި ޤާނޫނު )ނ(  

ޅުމަްށ ނޭ ރަށެއް ސިޓީއެްއެގ ޮގތުަގއި ކަނޑައެމެއްަގއި ހިދާއިރާއެ 

 ލްންސިހިންުގމަްށ އިންތިޚާބުކުރެިވަފިއާވ ރަށު ކައުހުށަހަޅަނީ، އެ ރަށް 

 ެގ ދައުުރ ހަމަުވމުގެ ލް އުންސިުވމަށްފަހު އެހެންނަމަެވސް އެ ކަބުޚާއިންތި

 މަތިން އެ ރަށަކީ މާއްދާަގިއާވ ޮގުތެގނަމަ، މި ކުރިން ކަމުަގިއާވ

، އެ ރަށް ސިޓީައކަްށ ބަދަލުވި ަގއި ކަނަޑައޅައި ކަމުސިޓީއެއް

ކަށް ސް، އެ ސިީޓ ހިންަގމުންދާނީ އެ ރަށް ސިޓީއަކަމުަގިއީވނަމަވެ 

 އިންތިޚާުބެވފައި އޮްތ ކުރިން އެ ރަްށ ހިންުގމަށްޓަކައިެގ މުލުުވބަދަ

 އުންސިލުންނެެވ.ކަރަށު 

 ސިޓީއަކަްށ ށެއްރަ ތުގައިބަޔާންކުރާ ޙާލަމި މާއްދާެގ )ނ( ގައި  )ރ(  

ކުިރން އެ ރަށް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ، އެ ރަށް ސިޓީއަކަށް ބަދަުލުވމުެގ 

ްނ އެ ިސޓީ ކައުންސިލު ށުަފއި އޮތް ރައިންތިޚާބުެވހިންުގމަށްޓަކައި 

 ންދެނެެވ.މަަވއުރު ހަެގ ދަލް  ރަށު ަކއުންސިހިންާގނީ، އެ

ސިޓީައކަްށ  އި،ގަ ޙާލަތު ( ަގއި ބަޔާްނކުރާއްދާެގ )ނ( ާއއި )ރމާ މި )ބ(  

މުެގ ކުރިްނ ބަދަލުެވފައިާވ ރަެށއް، އެ ރަށް ސިޓީއަކަށް ބަދަުލުވ
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 ރަށް  ނަމަެވސް، އެޔަހިންަގމުންދި ހިންަގމުންދިޔަ ރަށު ކައުންސިލުން

ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  ށް މިސިލަކަލުުވމާެއކު، ސިޓީ ކައުންސިޓީއަކަށް ބަދަ

ަކއުންސިލަށް  އެ ރަށު ޔަތުތައް،ތަކާއި ަމސްއޫލިއް ބިދޭ އެންމެހައި ބާރުލި

ޤާނޫނުގައި  ކަމަށް މި ެގންެވއެެވ. އަދި ސިީޓއަުކން ލިބިދޭންޖެހޭލިބި

 ނެއެެވ. ލިބިދޭންވާ އެ ސިީޓއަކުން ޚިދުމަތްތައް ބަޔާންކުރާ އެންމެހައި

 ދަށުން ެގޤާނޫނު  މި ރަށް ކުރާ ންކަ ެވރި ދާއިާރއެްއެގ އިދާރީ )ޅ(  

 ދާއިރާއެއް އިދާރީ  އެ ،ެވސްނަމަ ޅުނުކަނަޑއެ  ޮގުތަގއި ސިޓީއެްއެގ

 އަތޮޅު  އަދި. ންނެެވލުަކއުންސި އަތޮޅު ދާއިރާއެްއެގ އިދާރީ އެ ހިންާގނީ

 ންދިޔަެގ ދެމުން ތަންތަނާއި، ެގންދިޔަ މުންބަލަހައްޓަ ންލުކައުންސި

 .ންނެވެ ލުކައުންސި އަތޮޅު ނީެގްނދާ ކުިރއަށް ޚިދުމަތްތައްެވސް

އި ހިމެނޭ ހުރިހާ ރަށެއް ަގއިރާއެއް އިދާީރ ދާ ސިޓީއެއް އުފައްދަނީ )ކ(  

މަ، ެއ އިދާރީ ދާއިރާއެްއެގ އަތޮޅު ކައުންސިލް އެުކެވެގން ކަުމަގިއާވނަ

 ެވ.ުވީނއެެގން އުއެހިނދުން ފެށި

 

 .ކުރުންިއޞްލާޙުށް ަވަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ޮގތަ 52 ނުެގޤާނޫބުނެިވދިޔަ  .41

 

  އަވަށު އޮފީސް 
 އުފެއްދުން 

 ކަނޑައަޅާަފއިވާ  ޮގތުަގއި ކައުންސިލެްއެގ ސިޓީ ދަށުން ެގޤާނޫނު މި (ހ) .52
 ކުރިން މުެގއުފެދު  ކައުންސިލް  ސިޓީ ނީެއކުލެިވެގްނަވ ދާއިާރއެއް  އިދާރީ
  ހިންުގމަށް  ޮގުތަގއި  ރަށްތަކެއްެގ ަވކިަވކި  ޮގތުން އިދާރީ

 އެފަދަ އަދި ފަިއ،ށްެވކަމަ ހިމަނައިެގން އްރަށްތަކެ ާވކަނޑައަޅާަފއި 
 ެއއިން ކަމުަގއިނުާވނަަމ، ރަށްތަކެއް އޮތް  ކޮށް ެއއްފަސް ށްތަކަކީރަ

 ދަށުން ބެލުމުެގ ގެ ލްަކއުންސި ސިޓީ  ހިންުގމަށްަޓަކއި ރަށެއް ކޮންމެ
 .އުަފއްދަންާވެނއެެވ ހެއްއޮފީ ށުއަަވ
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 މެކޮން ޤާއިމުުކރެޭވ އްއޮފީހެ ށުއަަވ ދަށުން ެގ( ހ) މާއްދާެގ މި )ށ(  
  ހުރިހާ  ދެމުންެގްނދާ ސިޓީަގއި އިދާރާތަކުން ޤައުމީ ރަށެއްަގއި
 މޭޔަރު އްގެ ސިޓީއެ  އެ އިންތިޒާމު، ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ޚިދުމަތެއް

 .ހަމަޖައްސަންާވނެެއެވ

ަވށު އޮފީްސ ހިންުގމަށް އިމުކުރެޭވ އަ ޤާ( ެގ ދަށުން )ހ އްދާެގމި މާ )ނ(  
 މަޖައްސަންާވނެއެެވ. ހައުންސިލްެގ ބަޖެޓުންއިސާ ކަ ފަ ބޭނުންާވ

 

 .ުއނިކުރުންއަދި )ނ( މާއްދާެގ )ށ( ަވަނ  53 ޤާނޫނުެގ ބުނެިވދިޔަ .42

 

 .އް އުނިކުރުންތަމާއްދާހުރި  ދާެގ ނިޔަލަށްަވަނ މާއް 56ަވަނ މާއްދާއިން ފެށިެގން  54  ޤާނޫނުެގބުނެިވދިޔަ .43

 
 .އިތުރުކުރުންއަދި ާބބެއް  ،މާއްދާ 4އަންނަނިިވ ފަދައިން ހަތަށް ފަ ަވަނ މާއްދާެގ 56 ޤާނޫނުެގދިޔަ ބުނެިވ .44

 

  ސިލްގެ ކައުން 
  އިޚްތިޞާޞް 

  ސަރަޙައްދު   ހިނގާ 
 ކަނޑައެޅުން 

ލަކާއި ރަުށ އިދާރީ ދާއިރާެއއްަގއި ހިމެނޭ ކޮންމެ ސިޓީ ކައުންސި (ހ) .56-1
 މްހޫރިއްޔާރައީސުލްޖު  ،އިޚްިތޞާޞް ްއެގސިލެއުންކަ

 ެވ.ކަނޑައަޅަްނާވނެއެ 

 ގެ ލްންސިކައު  ސިޓީ ކައުންސިާލއި ރަށު ދަށުން ެގ( ހ) މާއްދާެގ މި ށ()  
 އަންނަނިިވ ރިޢާޔަްތކުރާނީ، ކަނަޑއެޅުުމގައި އިޚްތިޞާޞް
 .ކަންކަމަށެެވ

 ގެ ލް ކައުންސިއްެގ ރަށަކާ ުގޭޅޮގތުންނަމަ، އެ ރަށެ (1)   
 700ފެށިެގން  އުރަފަތުންެގ ކީ އެ ރަށާއި އެ ރަށުޚްތިޞާޞައި
 ؛ން  ކަނޑައެޅުރު ކަމުގައިތޭކަ( މީޓަތްސަ)ހަ

ކަނޑައަޅާ ރަށުެގ ފަޅުތެރޭަގިއ  ދުއް ޙަސަރަ ހިނާގއިޚްތިޞާޞް  (2)   
އިޚްތިާޞޞް ތަކެއް އޮތްނަމަ، އެހެން ރަށެއް ނުަވތަ ރަށް 
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ދެމެުދަގިއ  ށަކާތް ރަ އޮމެ ަކއިރިއަށްކަނޑައަާޅ ރަށާއި އެން
ބަަޔށްާވ ކުޅަ ެއއްއިދެބަ ެގންބަލައި، އެ ުދރުމިނުހުރި ދުރުމި

 ؛ކަނޑަެއޅުންއިޚްތިާޞޞް ން ފާހަަގކޮށް، ދުރުމި

 ސަރަަޙއްދު ހިމެނޭ މެދުަގއި ަރށުެގ ދެ  ދިރިއުޅޭ މީހުން އަދި (3)   
 ުށގެ ރަ ދެ އެ ުކޑަނަމަ، މީޓަަރށްުވރެ( ސާދަސަޭތކަ) 1400

 ؛ކަނޑައެޅުން ދެމެދުން ރަށުެގ ދެ ޞްއިޚްތިޞާ

 700 ގައިކަނޑައެޅުމު  އިޚްތިޞާޞް ެގލްސިަކއުން ރަށެއްެގ (4)   
 ނުަވތަ އްޓެ ިރޒޯ ގައިކައިރީ  މީޓަރަށްުވރެ ( ހަތްސަތޭކަ)

 އިޚްތިޞާޞްަގއި  ރަށުެގ އެ އޮތްނަމަ، ރަށެއް އިންޑަސްޓްިރއަލް
 އި ބަ ހިމެނޭ ރަެށއް އިންަޑސްޓްރިއަލް ުނަވތަ ރިޯޒޓެއް އެ

 އިޚްތިާޞޞް ރަށުެގ ޅޭދިރިއު މީހުން އުނިކުރުމަށްފަހު
 ؛ޅުން އެކަނޑަ

 ށުރަ  ،ނަމައޮތް ރަށްތަެކއް ުނަވތަ ފަޅުރަށެއް ަގއި އް ފަޅެ  އެއް (5)   
 ފަޅުރަުށގެ  އެ ހިމެނޭނީ ޮގތުަގއި ްޞެގއިޚްތިޞާ ކައުންސިްލެގ

 ގެ އިޚްތިާޞޞް ކައުންސިލްެގ ރަށު  މިންަވރެއް އެްއެވސް
 ؛ކަނޑައެޅުން ކަމަށް ނަމަނޭހިމެ ތެރޭގައި

 ބަެއއް  އްެގރަށެފަޅު ނުަވތަ ފަޅުރަށެއް އޮންނަ ފަޅެްއަގއި ަވކި (6)   
 އެ ހިމެނޭނަމަ، ަގއިޞްތިޞާޚްއި ކައުންސިލްެގ ރަށު ނަމަެވސް

 ހިމެނޭނެަކމަށް  ފަޅުރަށެއް އެ އިޚްތިޞާްޞަގއި ކައުންސިްލެގ
 ؛ކަނޑައެޅުން 

 ަކއުންސިެލއްގެ  ދެ ދިރިއުޅޭ ންހުމީ ަބއެއް  އްެގފަޅުރަށެ (7)   
 ަވކިން އިޚްތިޞާޞް ރަށުެގޅުފަ މަ،ަވންނަނަ ތިޞާޞްއަށްޚްއި

 .ކަނޑައެޅުން
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ަމތިން ސިޓީ  ޮގުތެގާވކޮށްފައި ިއ ބަޔާންމި މާއްދާެގ )ހ( ގަ  )ނ(  
ކައުންސިްލެގ އިޚްތިޞާްޞެވސް ކަނޑައަޅާނީ މި މާއްދާެގ )ށ( ަގިއ 

ިއ ޞް ކަނަޑއެޅުމުގަ ޚްތިޞާ އިލްެގރަށު ކައުްނސި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ
 ތްކޮށެެވ.ރިޢާޔަމަށް ކަކަންޖެހޭ ކުރަންޢާޔަތްރި

 ސިޓީ  ެވސް،އޮތްނަމަ ބަޔާންކޮށްފައި އެެހން ަގއި( ނ) މާއްދާެގ މި )ރ(  
 އެކުަލާވލާފަިއވާ  ހިމަނައިެގން ރަށްތަކެއް ިގނަ ކައުންސިލަކީ
 މާއްދާގެ  މި ކަނަޑއަޅާނީ ޞްއިޚްތިޞާ ސިީޓެއއްގެ  އެ ސިޓީއެއްނަމަ،

 ޚްތިޞާޞްއި  ގެ ތަކުރަށް ނޭހިމެ ަގއިެއއްސިޓީ  އެ ދަށުން ެގ( ށ)
 މެނޭހި ތެޭރަގއި  ެގޞް އިޚްތިޞާ ރަށްަތކުެގ އެ ހު،ޅުމަށްފަކަނޑައެ

 .ސަރަޙައްދުކަމުަގެއެވ އުފެދޭ އެްއކޮށްލުމުން ރައްޙައްދުސަ

 ރަށު  ކަނަޑއަޅާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދަށުންެގ ( ހ) މާއްދާެގ މި )ބ(  
 އްަގއި ޙާލަތެ ޖެޖެހިއްންެގންނަ ބަދަލު އިޚްތިާޞޞްއަށް  ސިީޓެގ އަދި

 .ެވެއެވލިިބެގން  ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އިޚްތިޔާރު ކުރުުމެގ އެކަން

ޖެހޭ   ންމި މާއްދާެގ )ބ( ެގ ދަށުްނ އިޚްތިޞާޞަށް ބަދަލުެގންނަ  (ޅ)  
 ށްިވ ކަންކަމަޙާލަތުަގިއެވސް އެ ބަދަލު ެގނެުވމުަގއި އަންނަނި

 ެވ.ންާވނެހޫރިއްޔާ ރިޢާޔަތްުކރަރައީސުލްޖުމް

ރަށެއްަގއި ރިޒޯޓް ނުަވަތ ޞްަގއި ހިމެނޭ ފަޅުތިޞާއިޚް (1)   
އެ ފަޅުރަށެއްެގ ުނަވަތ އެ ނަމަ، ށެއް ހަދާންޑަސްޓްިރއަލް ރައި

ރަށެއްެގ ނުަވތަ ސިޓީ ަކއުންިސލް  އެއިންޑަސްޓްިރއަލް ރަށް 
 ؛އިޚްތިޞާޞުން ަވކިކުރުން

މުެގ އެޅު ކަނޑަ ޞް ނުަވތަ ސިޓީ ކައުންިސލްެގ އިޚްތިޞާ  ށުރަ (2)   
ބިން ފަހުން  ން ރަށުެގ ޞާޞްެގ ބޭރުއެ އިޚްތި ންފަހު

 އަދި؛  ނުެގނައުންށް ބަދަލުތިޞާްޞ އަބޮޑުކުރިނަމަެވސް އިޚް
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ކަނަޑއެޅުމަށްފަހު، ރަށް ިގރުންފަދަ ކަންކަން އިޚްތިޞާޞް  (3)   
 ެގަނުއން.ށް ބަދަލެއް ނުކަޚްތިާޞޞް އަކުރިމަތިިވނަމަެވސް އި

 

  އިޚްތިޞާޞް 
  ގާ ހިނ 

  ގެ އްދު ސަރަޙަ 
 ލްކުވެރިކަން މި 

ގައި ރޭތެ ޞާްޞގެ އިޚްތިސިްލެގ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ރަށު ކައުން )ހ( .56-2
ހިމެނޭ އެންމެހައި ަވސީލަތްތަކާއި ބިނާތަކާއި ުނއުފުލޭ ހަރުމުދަލުެގ 

ްނ އެފަަދ ނޫލްކުެވރިކަން ލިިބެގންަވނީ ކައުންސިލަެށެވ. އަދި އެމި
މެނޭ ދައުލަތުެގ ރޭަގއި ހިޞްެގ ތެޞާޚްތި ތަންތަނަކީ ދައުލަތުެގ އި

 ެވ.މިލްކެ

 ޤާނޫނަށް  ، މި ނަމަެވސްއެހެން އޮތްމި މާއްދާެގ )ހ( ގައި  )ށ(  
ެގ ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުެގ ކުރިން ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށާއި ސަރުކާރު 

އި ބިނާތަކާިއ ކާއިދާރާތަކަށް ދޫކޮށްފަިއާވ އެންމެހައި ަވސީލަތްތަ 
ެގ ޑަައޅާފަިއާވ ތަންތަނުކަނށް ލާމަތަީމ ސައު، ޤަނުއުފުލޭ ހަރުމުދަލާއި

ން ފެށުމެުގ ކުރިްނ ރަޢަމަލުކު ިމ ޤާނޫނަށްމިލްކުެވރިކަން ލިިބެގންަވނީ 

 އެތަނެްއެގ މިލްކުެވިރކަން އޮްތ ފަރާތަކަށެެވ.

 ދާރާއަކުން ަޤއުމީ އި ަގއި އެެހން އޮތްނަމަެވސް،  މި މާއްދާެގ )ހ( )ނ(  
ރަށު އަދި ޓަކައި  ހިންުގމަށްރޫޢެއްޝް މަ ކުރިއަްށެގންދަން ބޭނުންާވ

ކާިއ ީސލަތްތަަވ އިޚްތިާޞޞްެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ  ކައުންސިްލެގސިޓީ
ެގ ތެރެއިން އެްއެވސް ތަެނއް ނުަވަތ ނާތަކާއި ނުއުފުލޭ ހަރުމުދާބި

ންތަނާއި ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، އެފަދަ ތަޤައުމީ އިދާރާއަކުްނ  ލެއްމުދަ
މަެވސް ންނައެހެ އެެވ. ނެިގދާނެ ށްޤައުމީ އިދާރާެގ ބޭނުމަ މުދާ

ތަކުން ަކއުްނސިލްނަަގންާވނީ ތަނެއް ނުަވތަ މުދަލެއް  އެފަދައިން
ބަދަލެްއ ތަކަށް އެކަީށެގންާވ މަންޓްޓްފައިާވ އިންެވސްށްކޮ

 .ދިނުމަށްފަހުގައެެވ

ބަދަލުނަަގއިދިނުމާުގޭޅ  އުންސިލްތަކަށް( ެގ ދަށުްނ ކަނމި މާއްދާެގ ) )ރ(  
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ަވހުެގ )ތިނެއް( މަސްދު 3ފަށާތާ  ޢަމަުލކުރަންނޫނަށް ޤާ ލެއް މިއުޞޫ
ސަރުކާރުެގ ދިެވހި  އިލަަލާވކުން އެތޯރިޓީއޮ ތެރޭގައި ލޯކަލް ަގަވރމަންޓް

 ަގއި ޝާއިޢުކުރަްނާވނެެއެވ.ޓު ގެޒެ

)ހ( ގައި އެހެން އޮތްނަމަެވސް، ަކުއންސިލްެގ ދާެގ މި މާއް )ބ(  
ރާނީ  މްޢުދި ތީ އަހިމެނޭ ޤުދުރަޞާޞްެގ ތެރޭަގިއ ތިއިޚް

ކައުްނސިލްތަކުްނ ، އުފުލޭ ހަރުމުދާތްތަާކއި، ބިނާތަާކއި ނުަވސީލަ
އުމީ ތަރައްޤީެގ ޕްލޭންއާ އެކުލަާވލާ ޤަކާރުން ާވނީ ސަރުބޭނުންކުރަން
. އަދި ރަށެއް ނުަވތަ ސިޓީެއއްެގ ބިން މަތިންނެެވޮގތުެގ އެްއޮގތްާވ

 ވާ ނިސްބަތް ސިީޓެއއް ށެއްެގ ނުަވތަރަ އެ ނީބޭނުންކުރަންާވ
ޕްލޭނާއި، ތަ ސިީޓެގ ތަރައްީޤެގ ކުލަާވލާ ރަުށެގ ނުަވއެ  ކައުންސިލުން

ޅުންހުރި ޤައުމީ އިދާރާއިން ފާސްކުރާ ެއ މާގު ކަ ،ހަދާއެ ކައުންސިލުން 
ޔޫސް ޕްލޭނާ އެްއޮގްތާވ  ޑްރަށެއް ނުަވތަ ސިީޓއެްއެގ ލޭން

 ންނެެވ.ތިމަޮގތުެގ

 ްނ ފާސްކުރާޤައުމީ އިދާރާއިން މަތިެގމާއްދާެގ )ނ( ަގިއާވ ޮގތު މި )ޅ(  
 ނުެގޢަމަލުކުރަންާވނީ ިމ ޤާނޫ ފާސްުކރުމުގައި ސް ޕްލޭންލޭންޑް ޔޫ
 ޮގތުެގމަތިންނެެވ. ަގއި ަބާޔންކުރާ މާއްދާ ނަަވ 107-2

ސިޓީ ަކއުންސިލްެގ  ެގ ނުަވތަރަށު އިޓަކަށްސަލާމަތަ ޤައުމީ )ކ(  
 ނުަވަތ އްނާއެ ނުަވތަ ބިަވސީލަތެއް  އި ހިމެނޭަގއިޚްތިޞާޞްެގ ތެރޭ 

 ކުރިައށްެގންދަން  އެްއެވްސ ކަމެއް  މެނޭޮގތަށްހަރުމުދަލެއް ހި ފުލޭނުއު
ެއ ، ކައުންސިްލެގ ހުއްަދއަކާުނލައި އްޖެނަމަބޭނުންެވ ންދައުލަތު

 ބާރު ދައުލަތަށް ލިބިެގންެވއެެވ. ެގބޭނުންކުރުމު  ަވސީލަތެއް

 ޓީ ސިނުަވތަ  ެގށު ރަންޮގތު ޅޭކަމަކާުގ އާ ުގޅުހުންހުރިޤައުމީ ތަރައްޤީ )އ(  
ަވސީލަެތއް ނުަވަތ  ނޭތިޞާްޞެގ ތެރޭަގިއ ހިމެކައުންސިްލެގ އިޚް
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ްއ ޢުއެނޭޮގތަށް މަޝްރޫރުމުދަލެއް ހިމެފުލޭ ހަތަ ުނއުބިނާއެއް ނުަވ
ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ކައުންސިލުން އެ  ތުންއުލަދަ ކުރިއަްށެގންދަން

 ނެއެެވ.ދަދޭންާވހޭ ހުއް ދައުަލތަށް ދޭންޖެންއެއް ހިންަގޢުމަޝްރޫ

މަެވސް، ރަށު އަދި ސިީޓ އި ެއހެން އޮތްނަމި މާއްދާެގ )ހ( ަގ )ވ(  
އިރާަގއި ދައުލަތުން ހިނާގ ދާތިޞާްޞ ކައުންސިްލެގ އިޚް

ދިނުމަށް ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ރުކޮށްށްދޭންޖެހޭ ޢާންމު ޚިދުމަތެއް ފޯފޯރުކޮ
ކޮށްދޭ އް ފޯރުޚިދުމަތެ އުފުލޭ ހަރުމުދާ އެނު ަވސީލަތްތަާކއި، ބިނާތަކާއި 

 ލަތަށެެވ.އުެގްނަވނީ ދަމައަށް މިލްކުެވހަ މުއްދަތާ

ސް، އި އޮްތނަމަެވކޮށްފަ ބަޔާންމި މާއްދާެގ )ހ( ގައި އެހެން )މ(  
ނޭ ަވީސލަތްތަކާިއ ކައުންސިްލެގ އިޚްތިާޞޞްެގ ތެރޭަގިއ ހިމެ
 ެވސް ތަނެްއ ނުަވތައް ބިނާތަކާއި ނުއުފުލޭ ހަރުމުދަލުެގ ތެރެއިން އެ 

އެއްަބސްުވމެްއެގ ން ފެށުމުެގ ކުރި ރަންނޫނަށް ޢަމަލުކުއް މި ޤާއެްއޗެ
ން އަކުިއދާރާ ސްއެްއެވ ކައުންސިލުން ުނަވަތ ސަރުކާުރެގދަށުން 

ބަްސުވންތަކަްށ އެްއެވސް މީހަކަށް ދޫކޮށްފައިާވނަމަ، އެފަދަ އެއް
 ެވ.ކައުންސިލުން އިޙްތިރާމްކުރަްނާވނެއެ 

 ،ސްށްފަިއީވނަމަެވބަޔާންކޮ އެހެން ( ަގއި މމާއްދާެގ ) މި )ފ(  
ލަތްތަކާއި، ސީ ތެޭރަގިއާވ ަވ ެގެގ އިޚްތިާޞޞްކައުންސިލްތަކު 
ިއދާރާއަކުްނ  ރުެގ ެއއްެވސްދަލުން ސަރުކާހަރުމު އުފުލޭބިނާތަކާއި، ނު 

ދަނީއަށް ބަދަލުާވނެ މަ، އެ ކުލި ކައުންސިލްެގ އާމްކުލި ނަަގމުންދާނަ
 ހުގެ އެއް( މަސްދުަވ)ހަ 6ތާ ށާފަ ރަންމަލުކުޢަޤާނޫނަށް  މިއިންތިޒާމް 

އެ ަކއުންސިލަާކ ުގިޅެގްނ އިދާރާއަުކން ތެރޭގައި އެ 
 .ހަމަޖައްސަންާވނެެއެވ

 އަދި  ރަށު ބަޔާންކޮށްފައިީވނަަމެވސް، އެހެން ަގއި( ހ) މާއްދާެގ މި ދ()  
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 އެންމެހައި  ހިމެނޭ ތެރޭަގއި އިޚްިތޞާޞްެގ ކައުންސިްލެގ ސިޓީ
 ޮގތުން ުގޅޭ ރުމުދާލާހަ ނުއުފުލޭ ކާއި ތަބިނާ ސީލަތްތަާކއިަވ

 ދިެވިހރާއްޖޭަގއި ދަށުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ޖޭގެ ދިެވހިރާއް
 ޮގތަށް  ހުރަސްެއޅޭ އްަޤކަށްޙަ ލިބިދީފައިާވ މީހަކަށް ެވސްެއއް އުޅޭދިރި

 ަކއުންސިލަށް  އިޚްިތޔާރު ަޢމަލުކުރުމުެގ ުގޅޭޮގތުން އެފަދަތަނަކާ
 .ެވއެ ނުެވ ލިބިެގން

އި ސިީޓ ރަށު ަކއުންިސލާ ންކޮށްފައިާވ،ޔާ ބަ އިގަ ( )ހެގ އްދާމި މާ (ތ)  
ލޭ ކާިއ، ނުއުފުލަތްތަސީވަ  އިމިލްުކެވެގްނާވ އެންމެހަ ށްސިލަކައުން

 ިހސަރުކާރުގެ ެވދި ަލއިެއކުލަާވ ެއ ަކއުްނސިލަކުން މުދަލުެގ ދަފްތަރެއް
 ކުރަްނާވނެެއެވ.ަގއި ޝާއިޢުގެޒެޓު 

ާވ ބިންތަކުެގ ެވެގން ކުލްމި ށްލަކައުންސި )ހ( ެގ ދަށުން ެގމާއްދާމި  )ލ(  
 އަދި  އްތަތަކާއި، ހުސްކޮށްހުރި ބިންއްޔަށް ދޫކޮށްަފއިާވ ބިންތެރެއިން ކު

ންޑް ޔޫސް ޕްލޭންެގ ދަށުން އެކި ކަންކަންކަމަށް ބޭނުންކުރެޭވނެ ލޭ
ދިެވިހސަރުކާރުެގ ެއކުލަާވަލއި  އެ ަކއުްނސިލަކުންމުެގ ދަފްތަރެއް ބި
 ެއެވ.ރަްނާވނެކުޝާއިޢުޒެުޓަގއި ެގ
 

  ކައުންސިލްގެ 
  އިޚްތިޞާޞް 

 ރުން ބޭނުންކު 

 ރައްކާތެރި ށްޓަކައި ހެއްޓުމަމެދެ ޮގތުަގއި  ޠަބީޢީ ނުަވތަ ރަތީޤުދު )ހ( .56-3
 ަވކި  ސަރަޙައްދުތައް އެހެނިހެން ފިޔަވައި، ތަންތަން ކުރަންޖެހޭ

 ސް،ކަނަޑއެޅިަފއިިވޔަ ތިާޞޞްކަމުަގއިޚްއި ކައުންސިލެްއެގ
 ވާ ކަނޑަައޅާފައިނު ކަމުަގއި މަނާކަމެއް ކުންޤާނޫނަ އި އެތަންތަނުަގ
 ކޮންމެ ހިދިވެ  ޤު،އްޙަ  ކުރުމުެގ ނުލައި ދަައކާހުއް އިތުރު ކަންކަން،

 .ލިިބެގންެވއެެވ ރައްޔިތަކަށް
 ބޭނުމަކަށް ިވޔަފާރި ކުެރޭވ ދާއިރާެއއްަގއި ފުޅާ ފަރާތަކުން އެްއެވސް )ށ(  

 ހޯދުމާއި، ހުއްދަ  މަށްއެކަ މަ،ބޭނުންކުރާނަ ޞާޞް އިޚްތި ކައުންސިްލެގ
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  ޤާނޫނު  މި ކަށްނެުގމަ ކައުންސިލްތަކުން ފީއެއް ާވއެކަށީެގން  އެތަނުން
 .ޅައެެވނާ ހުރަހެއް

 
  ފަރާތަކަށް   ހެން އެ 
  ކޮށްފައިވާ ދޫ 

 ބިންތައް 

ޤައުމީ މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ރަށްރަށާއި، ިސޓީތަުކަގއި  )ހ( .56-4
 ާދއިމީ ބޭނުމަށް ތަކަށްަސސާއްުތެގ މުއަލަތަކަށާިއ، ދައުއިދާރާ
ެގ ިއާވ މީހުންފަދޫކޮށް އްންތަން ހުންނާނީ އެތަނެ ތައިާވދޫކޮށްފަ
)ހައެއް(  6މި ޤާޫނނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ . ދަށުަގއެެވ ބެލުމުެގ
ެއއް ހަދަިއ، އެ ަތންތަނުެގ ދުަވހުެގ ތެޭރގައި އެތަންތަނުެގ ޯއޑިޓްމަސް

 މިލްކުކޮށްދެިވފަިއާވ ަވތަާވ ނުިވފައި  ދޫކުރެރީ އެތަންތަންޓަރަޖިސް
ނުަވތަ  އިދާރާތަކަށް  މީޤައުއަދި ތްތަކަށް ދޫކުރަންާވނެެއެވ. ފަރާ
ދާއިމީ  އްސަސާތަކަްށ ތަނެއް ދޫކޮށްފައިަވނީ އަ ތުެގ މުލަދައު

ޮގެތއް ނިންމާނީ ދެފަރާތުެގ  ލަތުގައިޙާފެދޭ އުލާފު ޚިބޭނުމަށްކަމާމެދު 
 ެވ.ެތއްެގމަތިންނެޮގ ޭވްސވެ އެއްބަފަހު ކުރުމަށްމަޝްަވރާ މެދުަގއި 

އަހަުރ ( )އެެކއް 1ން ެގނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ިގނަެވޤާ މި )ށ(  
ތަކާއި، ސިޓީ ަކއުްނސިލްތަކާއި، ަގއި، ރަށު ކަުއންސިލްހުެގ ތެރޭދުަވ

ކައުންސިްލެގ ބާރު ހިނާގ ދާއިރާެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ އެންމެހަިއ  އަތޮޅު
،  އެކުަލާވުލމަށްފަހު ހަދައި ެއއްޓްޑިުލެގ އޯ އި، މުދަތަންތަނާ ބިމާއި،ބިން

ން ޓީއެ އޮތޯރިހަޅައި ށަޓް އޮޯތރިޓީއަށް ހުލޯކަލް ަގަވރމަން
ޢާންމުކޮށް ޝާޢިއުކުަރންާވނެެއެވ.  ، ކައުންސިްލތަކުންށްފަހުމަސްކުރުފާ

 ން ޮގތް ނިންުމމުެގ ބާރުމަތިާވ ޮގތުެގއެ ތަންތަނާމެދު މި ޤާނޫނުގައި

ސްބަތްާވ އް ނުަވތަ މުދަލެއް ނިތަނެ ަވތަެމއް ނުަވނީ އެ ބިލިބިެގން
 ކަެށެވ.ލަކައުންސި

 
 

 ބު ހަވަނަ ބާ 
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 ދައުރު   ންގެ ތަކުގައި އަންހެނު ލް ކައުންސި 

 
  ރަށްތަކާއި 
  ސިޓީތައް 

  ހިންގުމުގައި 
  އަންހެނުންގެ 
  ބައިވެރިވުން 

 އޮތުން 

އްޤުތަްއ ޙަނުންެގ ރަށްރަށާއި ސިޓީތައް ހިނަގނީ އަންހެ (ހ) .56-5
ކުަގއިކަްނ މާ އެ އަންހެނުންެގ ބަިއެވރިުވ ރިކުެރިވ،ރައްކާތެ

ްއ އުރެހެނުންެގ ދައި އަންތަކުގަ ލްންސިއު ކަށަަވރުކުރުމަށްަޓކަިއ، ކަ 
 .ކަނޑައެޅިަފއި އޮންނަްނާވނެެއވެ 

ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި މި މާއްދާެގ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ މަޤްޞަދުތައް  )ށ(  
 ެގ ދަށުން ާމއްދާ ނަަވ 41ާމއްދާާއއި،  ނަަވ 24 ެގމި ޤާނޫނު
 33% ރެޭވ މެންބަރުންެގ ތެރެއިންށް އިންތިޚާބުކު ތަކަލްކައުންސި

 ެވ.ނަށެންްނާވނީ އަންހެނުޚާއްޞަކުރަ

 
އަންހެނުންގެ  
ތަރައްޤީއަށް  

މަސައްކަތްކުރާ  
 ކޮމިޓީ 

އްެގ ެއ ރަށެ ކޮންމެ ރަށެއްެގ އަދި ސިީޓެއއްެގ ކައުންސިލާ އެުކަގއި، )ހ( .56-6

އަްށ ނުންެގ ަތރައްޤީެގ އަންހެސިީޓއެއް ެއ  ނުަވތަ

ނުންެގ ސިީޓެގ ައންހެ އެރުމަށްޓަަކއި، އެ ރަށުެގ ނުަވތަ އްކަތްކުމަސަ

ައންހެނުންެގ  ރާއިންތިޚާބުކު އްޔިތުންއްެގ ރަރަށެ އެ ންތެރެއި

 .ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތްކުރާ ޮކމިޓީއެއް އޮންނަްނާވނެެއެވ

ީޓއަށް މެންބަރުން  ރާ ކޮމިސައްކަތްކު މަޤީއަށްރައްތަ ނުންެގއަންހެ )ށ(  

ެއ  ،ޤުއްޙަ ލުމުެގ ޓުޚާބުގައި ޯވާބއްާވ އިންތިޚާބުކުރުމަށްޓަކައި އިންތި

އްުޤ ލިބިެގންާވ ޙަޯވޓުލުމުެގ  ްއަގިއ ދިރިއުޅޭސިޓީއެ  ަތ އެ ނުަވ ރަށެއް

 އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށްެވސް ލިބިެގންެވެއެވ. ހުރިހާ

ހެނުންެގ ތަރައްޤީއަްށ ކުރާ އަން)ހ( ގައި ބަޔާން ދާެގމި މާއް ()ނ  

ތިްނ ިވ ޮގތުެގމަނި ރާ ކޮމިޓީ އެުކލެިވެގްނަވނީ، އަންނައްކަތްކުމަސަ

 ންބަރުންެގ މައްޗަށެެވ.ޭވ މެޚާބުކުރެއިންތި
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 ؛( މެންބަރުންފަހެއް) 5ރަށެއްަގއިނަމަ  (1)   

   (2) i. ،ަވާ ިވފައި ރެޓަރީކުރަޖިސް ސިޓީަގއި  ސިޓީއެްއަގއިނަމ 

 މީހުންނާއި( ހާސްދިހަ) 10,000 ދަކީ،ދަޢަ އާބާދީެގ

  ދެމެދުެގ މީހުންނާ( ހާސްތިރީސް) 30,000

 ؛ންމެންބަރު( ހައެއް) 6 ޢަދަދެއްނަމަ

    ii. ،ަރަޖިސްޓަރީކުރެިވފަިއވާ  ސިޓީަގއި  ސިޓީއެްއަގއިނަމ 

  މީހުންނާއި( ހާސްތިރީސް) 30,000 ޢަދަދަކީ، އާބާދީެގ

 ދެމެދުެގ މީހުންނާ( ހާސް ފަސްދޮަޅސް) 60,000

 ؛މެންބަރުން( ދިހައެއް) 10 ޢަދަދެއްނަމަ

    iii. ިޢަދަދަީކ، ދީެގއާބާ ރަޖިސްޓަރީކުރެިވަފއިާވ ސިޓީަގއ 

 އިތުރު  މީހުންނަށްުވރެ( ހާސްފަސްދޮަޅސް) 60,000

 .މެންބަރުން( އަށާރަ) 18 ދަދެއްނަމަޢަ

އްެގ ނުަވަތ ުތެގމަތިން ރަށެމި މާއްދާެގ )ހ( ގައި ަބޔާްނކޮށްފައިާވ ޮގ )ރ(  

ެގ މަސަްއކަތްކުާރ ކޮމިޓީރައްޤީއަށް ނުންެގ ތަެގ އަންހެޓީއެއް ސި

ުގޭޅ ބާންސިލް ިއންތިޚާއުކަ ލޯކަލް، އިބާޚާއިންތިމެންބަރުންެގ 

 މިޮގތުންކަން ކުރާނީ ިއލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންނެެވ.  ކަންމެހައިއެން

ންެގ މިީޓެގ މެންބަރުއަންހެނުންެގ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮ

އިންތިޚާބު ާބއްަވްނާވނީ   ަކއުންސިލްޯލކަލް، ބާއިޚާއިންތި

 އެއްުދަވހެްއަގެއެވ.

ސާިއ ްށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިީޓެގ ރައީއަޤީއްންެގ ތަރައަންހެނު ()ބ   

 އަްނހެނުންެގ ތަރައްޤީއަްށ މަސައްކަތްުކރާ ރައީސް ޮހާވނީ ނައިބު

 މެދުގައި ނެގޭ  ެގ މެންބަރުންތެރެިއން، އެކޮމިޓީެގ މެންބަރުންެގ 
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 .ޯވަޓކުންނެެވސިއްރު 

ންެގ ިއާވ ައންހެނުރަށެއްަގއި ނުަވަތ ސިޓީެއއްަގއި ާޤއިމުެވފަ )ޅ(  

މަަސއްކަތްކުަރންާވނީ، ެއ  މަަސއްކަތްކުާރ ކޮމިޓީތައް އަށްޤީއްތަރަ

ރަށެއް ނުަވތަ ސިޓީެއއް ނިސްބަތްާވ ކައުންސިލާ ެއުކަގއެެވ. އަދި 

ާކ އެ ކޮމިޓީތަ ލުންދީ،ރުކަށް އެއްބާ ކޮމިޓީތަން އެތަކުލްކައުންސި

 ސަންާވނެެއެވ.އެުކަގއި މަަސއްކަތްކުެރޭވނެ ިއންތިޒާމެއް ހަމަޖައް

ކަށް  މަަސއްކަްތކުރާ ޮކމިޓީތައަންހެނުންެގ ަތރައްޤީއަށްން ނޫނުޤާ މި )ކ(  

ކަނޑައަޅާަފިއާވ މަސްއޫލިްއޔަުތތަކާއި ބާރުެގ ދާއިާރެގ ތެރޭަގއި، މުދާ 

ޮކމިޓީތަކަށް  ބާރު އެ މާުވމުެގރަންޏަށް ޒިންކުކުރުމާއި ދަމިލް

 ލިބިެގންެވއެެވ.

 މަޤާމު  މެންބަރެއްެގ ެގޓީކޮމި ރާކުކަތްމަސައް ށްޤީއަތަރައް އަންހެނުންެގ )އ(  

 ލޯކަލް ތެރޭަގއި  ދުަވހުެގ( ސާދަ) 14 އެކަން ހުސްވެއްޖެނަމަ،

 މަންޓް ަގަވރ ލޯކަލް. ައންަގންާވނެެއެވ ންއޮތޯރިޓީ މަންޓްަގަވރ

 ފެށިެގން ތާރީޚުން އަންާގ ކޮމިޝަނަށް ޝަންސްކްއިލެ ންރިޓީތޯއޮ

 އްގެ ބަރެމެން އެ އިގަ ތެރޭ ދުަވހުެގ (ފަސްދޮަޅސް) 60 ލަސްެވެގން

 ނަމަެވސް . ކުރަްނާވނެެއެވ އިންތިޚާބު މެންބަރަކު ކޮމިީޓއަށް ބަދަލުގައި

 1 ެގޢުުމރު ކޮމިޓީެގ ހުސްިވއިރު މަޤާމު މެންބަރެްއެގ ކޮމިޓީެގ

 ބާކީ  މުއްަދތެއް ކުރު އެއަްށުވރެ ނުަވތަ ސްދުވަ އަހަރު (އެެކއް)

 މެންބަރަކު  ޮގނޑިައކަށް ހުްސިވ އެ އޮތްނަމަ

 އިެލކްޝަނަކުން ބައި. ެގންުނާވނެެއެވތިޚާބުކޮށްންއި

 ހުރެޭވނީ  މެންބަރުކަމުަގއި  މެންބަރަކަށް އިންތިޚާބުކުރެިވަފއިވާ 

 .ހަމަަވންދެންނެެވ ދައުރު ހިނަގމުންދާ
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މުއްަދތަކީ ެއ  ރައްީޤއަށް މަސައްކަތްކުާރ ކޮމިޓީގެ ތަ ނުންެގހެއަން ()ވ  

 .ދުަވހެެވއަހަރު (އްފަހެ) 5 ތާރީޚުން ފެށިެގން ރާއިންތިޚާބުކު ކޮމިޓީ

ންަބރުންނަށް، އަންހެނުންެގ ތަރައްޤީއަށް ަމސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީެގ މެ )މ(  

ފް ސްްޓރީ އޮ މިނިލަފާެގމަތިންލޯކަލް ަގަވރމަންޓް އޮތޯިރޓީެގ 

 ަޑއަޅަްނާވނެެއެވ.ސްއިން އެކަީށެގންާވ ުއޖޫރައެއް ކަނންފިނޭ

އެހީެގ ޮގުތގައި ލިޭބ ކަށް ހިލޭ މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ކައުްނސިލްތަ )ފ(  

 30ނަެވެގން ާކ ޙަާވުލކުރާ ތާރީޚުން ފެށިެގން ިގފައިސާ، ކައުންސިލްތަ

ެގން ެވދު މަދަދުގެ ޢަ ލަމް)ތިރީސް( ދުަވހުެގ ތެރޭަގއި، އެ ފައިާސެގ ޖު

ާރ ތްކުތަރައްޤީއަށް މަަސއްކަ)ފަހެއް އިންަސއްތަ( ައންހެނުންެގ  5%

ރުމަށްޓަކައި ެއ ކޮމިޓީާއ ތަންފީޛުކު ކޮމިޓީެގ މަސްއޫިލއްޔަތުތައް 

ޤާނޫނުަގިއ  ެއެވ. މިޮގތުްނ ދޫކުރެޭވ ފައިާސ، މިޙަާވލުކުރަންާވނެ 

  ންކޮމިޓީ ޮގތުން އެ ެގ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ މަސްއޫލިއްަޔތުތައް އަދާކުރުމު

  ބާރު ެއ ކޮމިޓީއަށް ެގކަނޑައަޅާ މަޝްރޫޢުތަކަްށ ހޭދަކުރުމު

 ެގންެވއެެވ.ލިބި

 

  އަންހެނުންގެ 
  އްޤީއަށް ރަ ތަ 

  މަސައްކަތްކުރާ 
    ކޮމިޓީގެ 

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ 
 ބާރުތައް   އި 

ައށް މަސައްކަތްކުާރ ކޮމިޓީެގ ެގ ތަރައްޤީއަންހެނުން )ހ( .56-7

އަންނަނިިވ ކަންކަްނ  އި ަގ ތެރޭ ތަުކެގިއ ބާރުކާމަސްއޫލިއްޔަތުތަ 

 .ހިމެނެއެެވ

 އުންިސލުންްއޤީެގ ކަންކަުމަގާއއި ކަ ސިޓީެގ ތަރަރަށުެގ ނުަވތަ (1)  

ރަށްެވހިކަމުެގ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭޮގުތން  ދެމުންެގންދާ

 ؛ންކައުންސިލަށް ލަފާ ދިނު

އްޤުތަްއ ޙަ އިންސާނީ ރަށުެގ ނުަވތަ ސިީޓަގއި  (2)   
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 ؛ކަތްުކރުންއް މަސަމަށް ކުރުކާތެރިއްރަ

  އިތުރުކުރުމަށްންތެރިކަން ދީނީ ހޭލުސިޓީަގއި ރަށުެގ ނުަވތަ  (3)   

 ؛މަސައްކަތްކުރުން

 އަންހެނުންގެ  ކަންކަމުަގއި އިޖްތިމާޢީ އަދި ސިޔާސީ (4)   

 ؛ަމސައްކަތްކުރުން  އިތުރުކުރުމަށް ބައިެވިރުވން

  އިތުރުކުރުމަށް  ހެނުންެގ ޢަދަދުންރާ އަމަތީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކު (5)   

 ؛މަސައްކަތްކުރުން

ރަނަގޅުކުރުމަށް ތު ލަޙާއްޙީ ޞިކުދިންެގ ނާއި ކުޑައަންހެނުން (6)   

 ؛ސައްކަތްކުރުންމަ

ތައް ތު ޞުއަންހެނުންނަށް ލިބޭ ވަޒީފާއާއި ިވޔަފާރީެގ ފުރު (7)   

 ؛ފަހިކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

 މާތު އެއްކުރުން.ލޫމު މަޢު ންހި ހޭ މުނާބެންންހެނުއަ (8)   

އަހަރަކުމެ ން ކޮންމެ ތްކުރާ ކޮމިޓީސައްކައަށް މަ ެގ ތަރައްޤީއަންހެނުން )ށ(  

ކަނޑަައޅާ ލަނޑުދަނޑިތައް ކޮންމެ އަހަެރއްެގ ފުރަތަމަ  ން ލުކުރަޞިޙާ

ށް އި ޢާންމުކުަރންާވނެެއެވ. އަދި ާފއިތުެވިދަޔ އަހަރަމަހު އެކަށައަޅަ 

ލުކުެރުވނު މިންަވާރ ޞިތެރެއިން ޙާ  ނޑުދަނޑިތަުކެގޅުުނ ލައެކަނޑަ

 ރައްޔިތުންނަށް ށް ހުށަހެޅުމާއެކުލަންސިަލާވލައި ަކއު ޅޭ ރިޕޯޓު އެކުުގ

 ހެން ޢާންމުކުރަންާވނެއެެވ.ނެނާފެން

 

  އަންހެނުންގެ 
  ތަރައްޤީއަށް 

  މަސައްކަތްކުރާ 
 ހިންގުން   ކޮމިޓީ 

 ހިންާގ ަގާވއިދު ެގކުރާ ކޮމިޓީކަތްސައްޤީއަށް މަ ެގ ތަރައްއަންހެނުން )ހ( .56-8

ެގ ލްންސިސިޓީ ކައު  ރަށް ނުަވތަ  ނިސްބަތާްވހަދާނީ، އެ ކޮމިޓީ

 .ކޮމިޓީންނެެވން އެ ލަފާެގ މަތި
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  ޓު ތަުކެގ ބަޖެލް( ެގ ބޭނުމަށްޓަކައި ކައުންސިނމި މާއްދާެގ ) )ށ(  

ެގ ޓީކުަލާވލާއިރު، އަންހެނުންެގ ތަރައްޤީއަށް މަަސއްކަްތކުާރ ކޮމިއެ

 ހިމަނަންާވނެއެެވ. އިބަޖެޓުެވސް ޭއަގ

 ކަންކަން އިދާރީ  ކޮމިޓީެގ ަމސައްކަތްކުރާ ށްތަރައްޤީއަ ންެގއަންހެނު )ނ(  

 ަމސައްކަތްަތއް ކޮމިީޓެގ ަވސީލަތްތަކާއި، ބޭނުންާވ ބެލެހެއްޓުމަށް

 ރަށް ނިްސބަތްާވ ކޮމިޓީ އެ އިންތިޒާމު، އިދާރީ ބޭނުންާވނެ ކުރުމަށް

 .ހަމަޖައްސައިދޭންާވެނއެެވ ސިލުންއުންކަ  ސިޓީ ނުަވތަ

 

 އްދާެގ )ޅ( އުނިކުރުން.މާަވަނ  58ެގ ބުނެިވދިޔަ ޤާނޫނު .45

 

 ކުރުަތއް އިތުރުކުުރން.އަ ައންނަނިިވ ފަހަތަށްެގ ެގ )ކ( ަވަނ މާއްދާ 58 ނުެގބުނެިވދިޔަ ޤާނޫ .46

 

މީ ަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއާވ ޮގުތެގމަތިން ޤައު 65ޤާނޫނުެގ  މި އ() .58 
ންތިޒާމު މަތްތައް އިދާރީ ދާއިރާތަކުން ލިބޭނެ އިދުދޭ ޚިއިދާރާތަކުން 

ން ބޭނުްނާވ އެހީތެރިކަ ެއ އިދާރާތަކަށް ،ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި
 ފޯރުކޮށްދިނުން.

ލުން ހިންުގމާބެހޭ ޞޫޒީ އު ރުކަރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިާރތައް ލާމަދިެވހި ވ()  
 ކުރުން.ޛުފީެގމަތިން ތަންތެއް ސިޔާސަތުތަްއ، ސަރުކާރުން ަކނޑައަޅާ ޮގ

ލުްނ ހިންުގމުެގ ޞޫއިާރތައް ލާމަރުކަޒީ އުދިެވހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާ (މ)  
 ،ޮގްތކޮށްެގ މައިަގނޑު ސިޔާސަތުތަކާ ެއއްޤައުމީ އިދާރާތަކު  ،ނިޒާމާއި

ަކއި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަންކުރުމާއި ހަދަންޖެހޭ  ށްޓަމައެއް އަމާަޒކަށް ހިންުގ

 .ލުތައް ހެދުންޞޫއު

ްނސިލްތަކުެގ ނުެގ ދަށުން އިންތިޚާބުކޮށް އުފެދިފައިާވ ަކއުމި ޤާނޫ )ފ(  
މަތްތައް ދުދޭ ޚި ަކއުންސިލްތަކުން، ލިއްޔަތުަތއް އަާދކުރުމުަގއާއި އޫމަސް
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ައދި ފަންނީ   އިދާރީ މުގައި ަކއުންސިްލތަކަށް ބޭނުންާވފޯރުކޮށްދިނު
 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.

ފަހައްޓަންޖެހޭ އަސާީސ ސިފަތަކާއި ންުގމުަގިއ ހިްއ ހިކައުންސިލްތަ )ދ(  
ާވއިދުތަްއ ަގ އީއް ހިފެހެއްޓުމަށް ހަދަންޖެހޭ ޢާންމު އިޖުރާމިންަގނޑުތަ

ކާ ެއއްޮގތަށް ަކއުްނސިލްތަކުން ަގާވއިދުތަ ޢާންމުކުރުމާއި، އެހަދައި 
 މުންދޭތޯ ބެލުން. ލުކުރަމަޢަ

 

 ކުރުން.އިޞްލާޙު ޮގތަށް ންނަނިިވއަ )ހ( ަވަނ މާއްދާެގ 59ބުނެިވދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .47

 

  ލޯކަލް 
  ގަވަރމަންޓް 

 ބޯޑު   ގެ އޮތޯރިޓީ 

( ނުަވެއއް) 9 އަންނަނިވި  ންާގނީ،ހި އޮތޯރިޓީ  ަގަވރމަންޓް ލޯކަލް (ހ) .59
 .ބޯޑަކުންނެެވ ެއކުލެވޭ  މައްޗަށް މެންބަރުންެގ

ަވނަ  140ޤާނޫނުއަސާސީެގ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ  (1)   

ޖިީލހަށް  ރައްޔިތުންެގ މަިއ ބަޔާންކުެރިވފަިއާވ ބޭނުމަށްމާއްދާަގ

 ؛ރާ ަވީޒރުޢައްޔަންކުހޫރިއްޔާ ރައީސުްލޖުމްޖަާވބުދާރީުވމަށްޓަަކއި 

 3 ޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ ންނަނިިވ ދާއިރާތަކުން ަރއް އަ (2)   

 ؛( މެންބަރުންތިނެއް)

    .i ަރިބާ ލިބިފައިާވ ރ އިކުއަލިީޓެގ ދާއިާރއިން ތަޖުޖެންޑ

 ؛ރެއްއަންހެން މެންބަ

    .ii ަންެގ ަގަވރނަންސް ނުަވތަ ޕަބްިލކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝ

 ؛ބާ ލިބިފައިާވ މެންބަރެއްދާއިރާއިން ތަޖްރި

    .iii  ީއްޔާއެއްެގ މެންަބރެއްޢިޖަމްމަދަނ. 

 1 އެމީހުން އިންތިޚާބުކުރާއިން ރެ ސިޓީ ކައުންސިލަރުންެގ ތެ (3)   

 ؛)އެެކއް( މެންބަރު
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ތެރެއިން އެީމހުން   ސުންެގއުންސިްލެގ ރައީކަ އަތޮޅު (4)   

 ؛ެއކެއް( ެމންބަރު) 1އިންތިޚާބުކުރާ 

 1ންތިޚާބުކުރާ ރަށު ކައުންސިލަރުންެގ ތެރެއިން އެމީހުން އި (5)   

 ؛ރު)އެެކއް( މެންބަ

އޮީފހުެގ  އެ ކަނަޑއަޅާ ަވޒީރު ގެ ވުޒާރާ  ޅޭމާލީ ކަންކަމާ ުގ (6)   

 އަދި ؛ މުަވްއޒަފެއް

ޓިްވ ކެ ކަނަޑައޅާ އޮތޯރިޓީެގ ޗީފް ެއްގޒެ ޔާ ޖުމްހޫރިއްއީސުލްރަ (7)   

 .ފިސަރއޮ

 

 ރުކުރުން.އަކުރު ިއތުދެ ނިިވ ޮގތަށް ަވަނ މާއްދާެގ )ބ( ެގ ފަހަތަށް ައންނަ 59ނުެގ ބުނެިވދިޔަ ޤާނޫ .48

 

( 5) ަނންބަރާ ަވނަ( 4) ނަންބަރާއި ަވނަ( 3) ގެ ( ހ) ެގމާއްދާ މި (ޅ) .59 
 މަންޓްަގަވރ ލޯކަލް ަކއުންސިލަރުން ޔާްނކޮށްފައިވާ ބަ ނަންބަރުަގއި ަވނަ

 އިންތިޚާބު ފުރަތަމަ ބާއްާވ އިންތިޚާުބކުރުމަށް ބޯޑަށް ެގއޮތޯރިޓީ
 އެ އުޫޞލަކުން، ކަނޑައަޅާ މިޝަނުންކޮ  ސްކްޝަންއިލެ ބާއްާވނީ،

 ޤާނޫނުެގ  މި  ތިޚާބުއިން ފުރަތަމަ ާބއްާވ ންމިޮގތު. ެވނެމިޝަނުންކޮ
 ކުރާ ހުވައި މެންބަރުން ކައުންސިްލެގ ރެޭވކު އިންތިޚާބު ދަށުން

 .ާބއްަވންާވނެެއެވ އިތެޭރަގ ދުަވހުެގ( ތިރީސް) 30 ފެށިެގން ތާރީޚުން

 (5)( ަވނަ ނަްނބަރާއި 4ަވނަ ނަންބަރާއި ) )3( )ހ( ެގމާއްދާެގ މި  )ކ(  
ފުރަތަމަ  ޮހުވމަށް ރުންންސިލަކައު ރުަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިާވަވނަ ނަންބަ
 ލޯކަލްާވނީ އިންތިޚާބުތަްއ ބާއް  ތިޚާބުެގ ފަހުން ބާއްާވބާއްާވ އިން

އިންތިޚާުބެގ ަގާވއިދާ ކުރާ އިޢުލާން އިނަޑއަޅަކަ ންޓް އޮތޯރިޓީމަންރަވަގ
 .ންނެެވފަރާތު މަންޓް އޮތޯރިީޓެގ ރލޯކަލް ަގަވ ްއޮގތްާވ ޮގުތެގމަތިންއެ
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 ޮގތަށް ައކުރެއް އިތުރުކުރުން. ިވަވަނ މާއްދާެގ )ކ( ެގ ފަހަތަށް ައންނަނި 59ނުެގ ބުނެިވދިޔަ ޤާނޫ .49

 

ނަމަެވްސ، ިމ މާއްދާެގ ންކޮށްފަިއީވ އެހެްނ ބަޔާެގ )ކ( ަގއި ދާމި މާއް (އ) .59 
ނަ ަވ  (5)ަވނަ ނަންބަރާ (4)ންަބރާއި ަވނަ ނަ (3))ހ( ެގ 

ބުކުރާ ޚާށް އިންތިޓީެގ ބޯޑަމަންޓް އޮތޯރިރލޯކަލް ަގަވނަންބަރުެގ ދަށުން 
 ބުކުރެޭވރުކަުމެގ މުއްދަތަކީ އެ މީހަކު އިްނތިޚާމެންބަ ރުންެގކައުންސިލަ

 މެންބަރުކަމުެގ ދަުއރު ހަމަވާ އްެގ ކައުންސިލްށިެގން އެ މީހެދުަވހުން ފެ
 މައަށެެވ.ދުަވހާ ހަ

 

 ކުރުން.ރު އިތުރުެގ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ އަކުެގ )ޅ( ަވަނ މާއްދާ 61ބުނެިވދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .50

 

 61. 
 

 )ފަހެއް(  5ސަުރެގ މަޤާމުެގ ދައުރަކީ އެްގޒެކެިޓްވ އޮފިޗީފް  (ކ)
ަގިއ މީހަކަށް އޮފިސަުރެގ މަޤާމުެއްގެޒެކޓިްވ  ޗީފް .ހެެވަވދުހަރުއަ

 2ުދަވހުެގ އަހަރު) )ފަހެއް 5ުހރެޭވނީ  އެންމެ ދިުގ މުއްދަތަކަށް
 ެވ.)ދޭއް( ދައުރަށެ

 

 އިތުރުކުުރން. ެއއްދާމާއްޮގތަށް އަންނަނިިވ ެގ ފަހަތަށް މާއްދާ ަވނަ  61ނުެގ ބުނެިވދިޔަ ޤާނޫ .51

 

  އެގްޒެކެޓިވް   ޗީފް 
  ގެ ރު ސަ އޮފި 

 ތައް މަސްއޫލިއްޔަތު 

 ާވޖިބުަތއް  ޔަުތތަކާއިމަސްއޫިލއް އޮފިސަރުެގ ެއގްޒެެކޓިވް  ޗީފް ތޯރިޓީެގއޮ .61-1
 .ެއަވީނއެެވ ބަޔާްނކޮށްފައި ތިރީގައި

ަވއި އެންމެހައި މަސައްކަތްަތއް ރާއިާސއާބެހޭ އަދި ފައޮތޯރިޓީެގ އިދާރީ  )ހ(  

 ؛ހިންުގން

ާވ އެްއޮގތް  ޤާނޫނާ ހިނަގމުންދަނީ މި  އްއޮތޯރިޓީެގ މަަސއްކަތްތަ  )ށ(  

 ؛ތިންކަން ކަަށަވރުކުރުން ޮގތުެގމަ
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ޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ޖަާވބުދާރީުވން ފިަޔަވއި، އޮތޯރިޓީ ރައް )ނ(  

 ައދި؛ ރިޓީ ތަމްސީލުކުރުންަގިއ އޮތޯކަންކަމު ލުކުރަންޖެހޭތަމްސީ

 ެވސް ންނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިުދަގިއ ބަޔާންކުރާ އެނޫމި ޤާނޫ (ރ)  

 ން.ތުަތއް އަާދކުރުމަސްއޫލިއްޔަ

 

 ނިިވ ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.އަންނަ ަވަނ މާއްދާ 62ދިޔަ ޤާނޫނުެގ ބުނެިވ .52

 

  ގެ ލް ކައުންސި 
  ވާޖިބު 

  ށް އަދާކުރުމަ 
 ނުކުޅެދުން 

 މޭޔަރެއްެގ ތަ ނުަވ ރައީެސްއެގ ނުަވތަ ކައުންސިލަެރއްގެ  އެްއެވސް )ހ( .62

 ނުަވތަ  ނުކުެރޭވަނމަ އަދާ ޮގތަށް ންާވެގެއކަށީ  ާވޖިބު މަސްއޫލިއްޔަާތއި

 ބޭނުން ަވސީލަތްތަކުެގ ބާރުތަާކއި ަކއުްނސިލްެގ ނުަވތަ ާވނަމަލުއިހުމާ

 ންަގނޑާމި ސުލޫކީ އުންސިލަރުންެގކަ ނުަވތަ ހިފާނަމަ ޮގތުގައި ނަހަމަ

 މާއްދާަގއި  މި  ހައްޓާނަމަ،ބަ ޢަމަލުތައް ކައުންސިލަރުންެގ ޚިލާފަށް

 ނުަވތަ  ކައުންސިލަރުންނާމެދު އެފަދަ ެގމަތިން،ތު ޮގ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ

 ލޯކަލް ާބރު އެޅުމުގެ  ފިޔަަވޅު މޭޔަުރންނާމެދު ނުަވތަ ރައީސުންނާމެދު

 .ިބެގންެވއެވެ ލި އޮތޯރިީޓއަށް ަގަވރމަންޓް

 ކަުއންސިލަރަކު ކަމެއް ބަާޔންކޮށްފައިާވފަދަ ަގއި( ހ) ެގމާއްދާ މި )ށ(  

 ލޯކަލް މަޢުލޫމާތު ކުރާކަމުެގ މޭޔަރަކު ުނަވތަ ރައީސަކު ތަަވނު

 މަންޓްަގަވރ ލޯކަލް ލިބިއްޖެނަމަ، ރިީޓއަށް އޮތޯ ަގަވރމަންޓް

 ވަޒީުރެގ ކަނަޑއަޅާފަިއވާ  ހޫރިއްޔާރަީއސުލްޖުމް އޮތޯރިޓީއަށް

 ކައިދެނެަގުތމަށްޓަ ސަބަބުތައް ތްތަކާއިޤަޙަޤީ ުމެގއެކަ ހުއްދައާެއކު،

 ލޯކަލް ެއއް" އިންކުއަރީ" ބެލުމަށް ރާސާކޮށްދި ކަންއޮތްޮގތް

 .ާވނެެއެވހަދަން  އޮތޯރިޓީން ަގަވރމަންޓް

 މި  ހެދުމަށްފަހު،" އިްނކުއަރީ" ަބާޔންކުރާ އިގަ ( ށ) މާއްދާެގ މި )ނ(  
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 ހިނާގ ަތއްތަެކއްކަން ނުަވތަ ކަމެއް ބުނާފަދަ ަގއި( ހ) މާއްދާެގ

 ޮއތޯރިޓީއަށް މަންޓްރަގަވ ލޯކަލް ށްަކމަ ހިނގައިފި ނުަވތަ ކަމަށް

 އެ ،ފެނިއްެޖނަމަ ބިނާކޮށް  ަމއްޗަށް ސަބަބުެގ އެކަީށެގންާވ

 ަގަވރމަންޓް ކަލްލޯ ކުރުމަށްޅުނަގރަ ކަްނކަން ުވނުކުރެަގފާހަ

 .އަންަގންާވެނއެެވ ކައުންސިލަށް އޮތޯރިޓީން

 ރައީސަކަށް  ތަނުަވ ކައުންސިލަރަކަށް ޮގަތށް ގައިާވ( ނ) މާއްދާެގ މި )ރ(  

 އެ  ެވސްއެްނުގމުން ރުމަށްރަނަގޅުކު ކަން ންކަ ކަށްމޭޔަރަ ނުަވތަ

 ާވޖިބު އިމަސްއޫލިްއަޔތާ ކައުންސިލްެގ ނުކޮށް، އިޞްލާޙު ކަންކަން

 ބާރުތަކާއި ކައުންސިްލގެ  ނުަވތަ އިހުމާލުާވނަމަ  އަދާނުކޮށް

 ޮގތުަގއި  ނަހަމަ ބޭރުން، އިމުން ޤާނޫނީ ބޭނުން ުކެގަވސީލަތްތަ

  ފަށްޚިލާ މިންަގނޑާ  ސުލޫކީ ކައުންސިލްެގ ނުަވތަ ފާނަމަހި

 ރިޕޯޓުގައި އިންކުއަރީ  މަ،ބަހައްޓާނަ ޢަމަލުތައް  ކައުންސިލަރުންެގ

 ރުމަށްއިޞްލާޙުކު ކަންކަން އެ ކަންތައްަތކާިއ، ުވނުފާހަަގކުރެ

  މޭޔަރުން  ނުަވތަ ންރައީސު ނުަވތަ ކައުންސިލަރުން  އެންުގމުން

 ރިޕޯޓެްއެގ ސް،ބަ ަކއުންސިްލެގ ންުގޅޭޮގތު ންކަމާކަ އެ ކަންކުރިޮގާތއި،

 .ކުަލާވލަންާވެނެއެވއެ ތޯރިޓީންއޮ ަގަވރމަންޓް  ލޯކަލް ސިފައިަގއި

 މައްޗަށް  ެގ" ރިޕޯޓު" ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ަގއި( ރ) ެގމާއްދާ މި )ބ(  

 އެ ކަށްމުއްދަތަ ދިުގނޫން މަސްދުަވހަށްުވރެ( ތިނެއް) 3 ބިނާކޮށް،

 ނުަވތަ ރައީުސން ނުަވތަ ަކުއންސިލަރުން މިލުވި ޝާ ކަންކަމުަގއި

 ްއކިބާކުރުމުގެ އެ ންޮގތު ަވުގތީ މަސްއޫލިއްޔަތުން މަޤާމުެގ މޭޔަރުން

 .ލިބިެގްނެވެއެވ އޮޯތރިޓީއަށް ރމަންޓްަގަވ ލްލޯކަ ބާރު

 ކޮންމެ ޅާއަ ކައުންސިލަރުންނާމެދު ދަށުން ެގ( ބ) މާއްދާެގ މި )ޅ(  
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 ބަޔާންކޮށް، ބަބުސަ އެޅި ޔަަވޅުފި މަޢުލޫމާތު، ފިޔަަވެޅއްގެ 

 ރިޓީންއޮތޯ ަގަވރމަންޓް  ލޯކަލް ެގޒެޓުަގއި  ދިެވހިސަރުކާރުެގ

 .ރަންާވެނއެވެ އިޢުކުޝާ

 ފިޔަަވެޅްއެގ އަޅާ ލަރަކާމެދުކައުންސި ށުން ދަ ެގ( ބ) ެގމާއްދާ މި ކ()  

 ކައުންސިލްެގ އެ ނުާވނަމަ،ހަމަ ޯކރަމް ކައުންސިްލެގ ސަބަބުން،

 ލިބޭނެ  މެދުކެނޑުމެއްެނތި ށަކުންރަ އެ ޚިދުމަތްތައް  ރަށްެވހިކަމުެގ

 ނިސްބަތްާވ ކައުންސިލެއް ރަށު  އެ ކައުންސިލެްއނަމަ ރަށު އިންތިޒާމް

 ަކއުންސިލްއާ  ެގމަތިންމަޝްަވރާ ލްެގސި ކައުން ތޮޅުއަ ޅުެގއަތޮ

 އަތޮޅު އަދި. ސަންާވނެއެެވހަމަޖައް ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ޙަާވލުެވހުރި

 އޮތޯރިޓީެގ ަގަވރމަންޓް ލްލޯކަ ންސިލެްއނަމައުކަ ސިޓީ ނުަވތަ

  ޖެނެރަލް  ކްރެޓަރީ ސެ ޙަާވލުެވހުރި ކައުންިސލްއާ މަތިން މަޝްަވރާެގ

 .ާވނެއެވެ ހަމަޖައްސަން މިކަން

 ޮގތުަގއި  ްގރާންޓެއްގެ  ކޮންޑިޝަނަލް ނުަވތަ  ްގރާންޓް ސެކްޓޯރަލް )އ(  

 ނުަވތަ ރޮޖެކްޓެއްޕް ަވކި ހިންާގ ސަުރކާރުން މެދުެވރިކޮށް ކައުންސިލް

 އެ  އިހުމާލުާވކަމަށް ކައުންސިލުން ހިންުގުމަގއި  ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް

 ކަލްލޯ ބެލުމަށް ެއކަން ،ފާހަަގކުރެވި  ށްއިދާރާއަކަ  ހިންާގ އްޕްރޮޖެކްޓެ

 ކަމެއް ެއފަދަ އިްނކުއަީރއިން ކުރިއަށްެގންދާ އޮތޯރިޓީން ަގަވރމަންޓް

 ނުަވތަ ޕްރޮޖެކްޓެއްެގ އެ ނަމަފިންަގއިއަ އިދާާރއަކަށް އެ ފާހަަގކުރެިވ

 އަށްކުރި ޙަާވުލޮކށް އަކާ " މެނޭޖަރ" މަަސއްކަތް  ޕްރޮޖެކްޓްތަކެްއެގ

 .ލިބިެގންެވެއެވ ށްއިދާރާައކަ އެ ރުބާ ެގންދިއުމުެގ

 
 

 .އުނިކުރުން ަވަނ މާއްދާ 63ނެިވދިޔަ ޤާނޫނުެގ ބު .53
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 ކުރުން.ިއްޞލާޙު ޮގތަށް އަންނަނިިވބާބު ަވނަ ހަތް ެގބުނެިވދިޔަ ޤާނޫނު .54
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 ޤައުމީ އިދާރާތަކާ ކައުންސިލްތަކާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން 
 

  ޤައުމީ 
  ތަކުން ރާ އިދާ 

  ކައުންސިލް 
  މެދުވެރިކޮށް 

  މަތް ޚިދު 
  މި   ދިނުމުގައި 

  ބާބަށް 
 ޢަމަލުކުރުން 

 

 ގައި ދޭ ޚިުދމަތްތައް ދިނުމުގައިތަކު ޤައުމީ އިދާރާތަކުން ރަށްރަށުަގއި އަދި ސިޓީ .64

ންތަނުން ހިންާގ ތަރައްޤީެގ ޙަރަކާތްަތއް ރާވައި ހިންުގުމަގިއ ތައަދި އެ

 ތިންނެެވ.ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ޮގުތެގމަ  މި ބާބުގައިނީޢަމަލުކުރަންާވ

 

  ޤައުމީ 
  އިދާރާތަކުން 
  ކައުންސިލް 
  މެދުވެރިކޮށް 

  ދިނުމުގެ   ޚިދުމަތް 
 ލުތައް ޞޫ އު 

  ދާއިރާައކުން ލިބޭނެ  ރީމެ އިދާއިދާރާތަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ކޮންއުމީ ޤަ )ހ( .65

ޤައުމީ  .ވެ އިންތިޒާމު ޤައުމީ އިދާރާތަކުން ހަމަޖައްސަންާވނެއެ

ރަންޖެހޭ ާވޖިބުތަްއ ަގއި އަާދކުރާތަކުން، އިދާރީ ދާިއރާތަކުއިދާ

 އަދާކުރުމަށްޓަަކއި ބޭނުންާވެނ އެއްބާރުލުާމއި އެހީތެރިަކން އަތޮޅު

ރަށު  އި ތަކުންނާ ކައުންސިލްންސިލްތަކުންނާިއ ިސޓީ ކައު

 .ކައުންސިލްތަކުން ދޭންާވެނއެވެ 

ދާއިރާަތކުަގއި ލިބޭނޭ ތްތައް އިދާރީ ޤައުމީ އިދާރާތަކުން ދޭ ޚިުދމަ )ށ(  

އްސުމުަގއި ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފަިއާވ ޮގތްތަކުންކުރެ ންތިޒާމު ހަމަޖެއި

 .ޢަމަލުކުރެިވދާެނއެެވޮގތަކަށް 

ކޮްށެގން މުއި ޤާއިގަ ރީ ދާއިރާޤައުމީ އިދާރާެގ އޮފީހެއް އިދާ (1)   

 ؛ޚިދުމަތް ދިނުން

ދާރާގެ މުވައްޒަފުން ގައި ޤައުމީ އިތެއް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޢިމާރާ (2)   
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 ؛ދުމަތް ދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުންކަތްކޮށް ޚިމަސައް
 ތަ އަތޮޅު ކައުންސިލްނުވަ ސިޓީ ކައުންސިލް ނުވަތަ ރަށު ކައުންސިލް (3)   

ސީދާ  އިދާރާގެ ޚިދުމަތް އިދާރީ ދާއިރާއިން ނުވަތަ ށް ޤައުމީމެދުވެރިކޮ

 އްސުން.ޭބނޭޮގތް ހަމަޖެލި ސިޓީއިން ނުވަތަ ރަށުން

ަވނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  (3) ެގ )ށ(މި މާއްދާެގ  )ނ(  

ަވތަ ސިޓީ ލް ނު ޮގތުެގމަތިން ޤައުމީ އިދާރާައކުން އަތޮޅު ަކއުންސި

 މެދުެވރިކޮށް ޚިދުމަތްދޭންާވނީ ލްކައުންސި ކައުންސިލް ނުަވތަ ރަށު

އްަބސްުވމުަގއި ރިކޮެށެވ. ެއ އެ ެވކަމާުގޭޅޮގތުން ެވޭވ އެއްބަްސުވމެއް މެދު

 ހިމަނަންާވނެެއެވ.އް އްދާތައަންނަނިިވ މާ

 ؛ިޚދުމަތް ޭވއެއްބަްސުވމުެގ ދަށުން ދެ (1)   

 ؛ތަފްޞީލު ން ދެޭވ ިޚދުމަތް ދޭންީވ ޮގތުެގ  ދަށުއެއްބަްސުވމުެގ (2)   

އެއްބަްސުވމުެގ ދަށުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮްށދޭން  (3)   

 ؛ދަދުާވ ފައިސާެގ ޢަންބޭނު

 ؛ަޔަވުޅ އެޅޭނެ ޙާލަތްތައްފިއެއްބަްސުވމުެގ ދަށުން  (4)   

 ލު.ތަފްޞީއެއްބަްސުވމާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ ޮގތުެގ  (5)   

 

  ޤައުމީ 
  އިދާރާތަކުން 

  ސިލް ކައުން 
  ދޭ   ވެރިކޮށް ދު މެ 

  ޚިދުމަތްތަކަށް 
  ފައިސާ   ބޭނުންވާ 

 ފޯރުކޮށްދިނުން 

އަކުން ކައުންސިެލއް މެދުެވިރޮކށް އެ އިދާރާ ސް ރާައކުން ެއްއވެ ދާޤައުމީ އި .66

ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތެއް، އަތޮޅު ކައުންސިލެއް ުނަވތަ ސިޓީ ަކއުންސިލެއް ނުަވަތ 

މައިފިނަމަ، އެ ޚިދުމަތެއް ެއ ދޭން ނިންމެދުެވިރކޮްށ ފޯރުކޮށް އުންސިލެއްށު ކަރަ

ން ކުއަ ސާ، އެ އިދާރާއިކައުންސިލަކުން ފޯރުކޮށްދިުނމަށް ބޭނުންާވ ފަ

 ކައުންސިލްތަކަށް ދޭންާވެނެއެވ.

 

އްަގިއ ތަ ސިޓީއެ ުކން ބިދޭސީއަކަށް ރަށެއްަގއި ނުަވާރއައިދާސަރުކާރުެގ ކަާމުގޅޭ  .1-66  ބިދޭސީންނަށް 
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  ވާރކް   ދޫކުރާ 
  މަޢުލޫމާތު   ވިޒާގެ 

 އެންގުން 

 ންދޫކޮށްފިނަމަ، އެ ިވާޒ ދޫކުރި ތާރީޚު ޒާމަސައްކަތްކުރުމަށް ާވރކް ިވ

ކަން އެ ރަެށއްެގ ދުަވހުެގ ތެޭރަގއި އެ )ިތރީސް(  30ެވެގން ފެށިެގން ިގނަ 

 .ވެ ނެއެ ނުަވތަ ސިޓީެއއްެގ ކައުންސިަލށް ލިޔުމަކުން އަންަގްނާވ

 

  ގެ ފުލުހުން 
  އެހީތެރިކަން 
 ން ފޯރުކޮށްދިނު 

ކައުންސިލްތަކުން އެކުަލާވލާ މުނިސިޕަލް ަގާވއިދުތަްއ  )ހ( .66-2

އެްއޮގތަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ތަކާ ، އެ ަގވާއިދުަގއި ތަންފީޛުކުރުމު

 އެ ަގާވއިދުތަކަްށ ޢަމަލުކުރަން އިޢުތިރާޟްކުާރ ޙާލަތުގައި ތަކުންފަރާތް

. އަިދ ހީތެރިކަމަށް އެދެިވދާނެއެެވންެގ އެލުހުތަކަށް ފުލްކައުންސި

ސިލުން އެފަދައިން ެއހީތެރިކަމަށް އެދޭ ޙާލަތުަގިއ ފުލުހުންގެ އުންކަ

  ފޯރުކޮށްދޭންާވނެެއެވ.ަތކަށްލްކަން ކައުންސިތެރިއެހީ

ށް ފުލުހުންެގ އެހީތެރިކަން ފޯރުޮކށްދިނުމާބެހޭ  ލްތަކައުންސިކަ )ށ(  

   މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ލޯކަލް ޝްަވރާާއއެކުލުތަްއ، ފުލުހުންެގ މަ ޞޫއު

 ތޯރިޓީން ހަދާ ަގާވއިދުަގއި ބަޔާްނކުރަންާވނެެއެވ.ންޓް އޮމަަގަވރ

 

  ކުއްލި 
  ލަތްތަކުގައި ޙާ 
  ށް އުންސިލްތަކަ ކަ 

  ދޭ   ސަރުކާރުން 
 އެހީ 

ށުން ަކއުންިސލްތަކަށް ސަރުކާރުން ދޭން ަކނޑައަޅާފަިއާވ އެހީެގ ނޫނުެގ ދަ ޤާމި .67

މަޑުކަެމްއ ތަ ތަދުތެްއ ނުަވނުރައްކަުލެގ ޙާލަުކއްލި  ާސއެއް ުނަވތައިތުރުން ކާރި

ރާއަކުްނ  ަކމާބެހޭ އިދާުރެގނުަވތަ ބަލިމަޑުކަމެއް މެދުެވރިވެއްޖެނަމަ ސަރުކާ

 .ސިލްތަކަށް ފޯުރކޮށްދޭންާވނެެއެވ ކައުން، ފަންނީ ނުަވތަ އެހެނިހެން އެހީމާލީ

 

  ސިޓީއެއްގައި 
  ރަށެއްގައި   ނުވަތަ 
     ހިންގާ 

 ޕްރޮޖެކްޓްތައް 

 )ހ( .68

 

ސަރުކާރުެގ  މީ އިދާރާއަކުން ނުަވތަަތ ޤައުލުން ނުަވއަތޮޅު ކައުންސި

  ނުަވަތ މަދަނީ ންފުންޏަކުން  ކުނުަވތަ ސަރުކާރު ިހއްާސާވ

ަގއި ތަކުން އިދާރީ ދާއިރާެއއްސް ފަރާޖަމްޢިއްޔާއަކުން ނުަވތަ އެޫނންެވ
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ޓީއެްއ ސިރަށެއް ނުަވތަ ޕްރޮޖެކްެޓއް ހިންުގމުެގ ކުރިން އެ  އެްއެވސް

ެއޮގުތން ކުރެޭވ  .ރަްނާވނެެއެވޝްަވރާކުސިލަކާ މަ ނިސްބަތްާވ ަކއުން

ޅޭ ންނަ އެކަމާުގ ދާއިރާަގއި ހުދާރީމަޝްަވރާތަުކގައި ރަށާއި އި

 .މުެގ ފުރުޞަތު ދޭންާވނެއެެވއިެވިރުވއެންމެހައި މުއައްަސސާތައް ބަ 

ހިއްސާާވ  ރު ުނަވތަ ސަރުކާޤައުމީ އިދާރާައކުން ނުަވތަ ސަރުކާރުެގ  )ށ(  

މްޢިއްޔާއަކުން ނުަވަތ އެނޫންެވސް ދަނީ ޖަނުަވތަ މަ ކުންފުންޏަކުން

ހިންުގމުެގ  ޕްރޮޖެކްެޓްއ ަގއިދާއިރާެއއްީރ ފަރާތަކުން އެްއެވސް އިދާ

ެވށްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މިންަވރު ބަބުން ތިމާކުރިން އެކަމުެގ ސަ

ހު އެ ފަޕޯޓު ހެދުމަށްބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓެއް ހަދަްނޖެހޭނަމަ އެ ރި

މުެގ ކުރިން، އެ ޕްރޮޖެކްެޓއް ހިންޭގ އްދަ ދިނުުގުމެގ ހުޕްރޮޖެކްޓެއް ހިން

އަިދ . ނެއެެވށް ހުށަހަޅަންވާ ތާްވ ކައުންސިލަބަރަށް ނުަވތަ ސިޓީ ނިސް

 ބިނާކޮށް ތިމާވެއްޓަށް ކޮށްފާނެ ކަމަށް ބެލެޭވ ކަްނކަމަށް އެ ރިޕޯޓުަގއިާވ

ެއ ތަނަކުން   ކު ކައުންސިާލއެއަސަރުތަުކެގ މަޢުލޫމާތު އެ

މާެވށްޓަށް ކޮށްފާނެ ނޭދެޭވ އަސަުރ އަދި ތި. ންާވެނއެވެ ކުރަސާހިއް

ޢުލޫމާތުެވސް އިާވ ފިަޔަވޅުަތކުެގ މަ  ަގސްުތކޮށްފަޅަންކުޑަކުރުމަށް އަ

 .ކުަރންާވނެެއެވހިްއސާކު ކައުންސިލްތަާކއެ

 

  ސިޓީއެއްގައި 
  ރަށެއްގެ   ނުވަތަ 
  ޤައުމީ 
  ތަކުން އިދާރާ 
  ހިންގާ 

  ޕީ . އައި . އެސް . ޕީ 
 މަޝްރޫޢު 

 ޅާށެްއަގިއ ނުަވތަ އަތޮޅެްއަގއި ހިންުގަމށް ކަނޑަތަކުން ރަމީ އިދާރާޤައު )ހ( .69

 5މަޝްރޫޢެްއެގ އަުގ ޕީ މަޝްރޫޢުެގ ތެރެއިން، އެ ޕީ.އެސް.ައއި.

ުވރެ ދަށުެގ މަޝްރޫޢުތައް ހިންަގންާވނީ، ެއ ރުފިޔާއަށް މިލިއަން

ކޮްށ ދައުލަތުެގ ންސިލް މެދުެވރިތޮޅެްއެގ ކައު ނުަވތަ އަރަށެއްެގ

 ޮގތުެގމަތިންނެެވ. ވާ ތް  ެއއްޮގޤާނޫނާ ެގތުމާލިއްޔަ
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ށެއްަގއި ، ސިީޓއެްއގައި ުނަވަތ ރަހެންއޮތްނަމަެވސް)ހ( އެ މި މާއްދާެގ )ށ(  

 5 ޤައުމީ އިދާރާައކުން ަކނޑަޅާ ހިްނުގމަށް ނުަވތަ އަތޮެޅްއގައި

ްއ އެ ޤައުމީ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ މަޝްރޫޢުތަމިލިއަން ރުފިޔާއަށްުވރެ ބޮޑެިތ 

 ހިންުގމަށް، ަކއުންސިލަކާ ދަށުން ލެއްެގ އުޞޫ ކަނޑައަޅާ އިދާރާއަކުން

 ދާނެެއެވ.ލުކުެރިވޙަާވ

.ައއި.ީޕ ސިީޓއެްއގައި ހިްނުގމަށް ކަނޑަޅާ ޕީ.އެސްއިދާރާތަކުން ޤައުމީ  ނ()  

ން ( މިލިއަ)ފަނަރަ 15ުގެގ ޮގތުން ތަކުެގ ތެރެއިން އަ މަޝްރޫޢު

ިއ މާއްދާަގ މިނީ ހިންަގންާވ ނޫން މަޝްރޫޢުތައްރުފިޔާއަށްުވރެ ޮބޑު 

 ްށެގންނެެވ.ންސިލާ ޙަާވުލކޮްއެގ ަކއުން އެ ިސޓީއެމަތިބުނެފައިާވ ޮގުތެގ

، ސިޓީއެްއަގއި ންއޮތްނަމަެވސްއެހެެގ )ހ( އަދި )ށ( ަގިއ މި މާއްދާ )ރ(  

މަށް ޤައުމީ އިދާރާއަކުން ނުަވތަ ރަށެއްަގއި ނުަވތަ އަޮތޅެއްަގއި ހިންުގ

ބޮޑު  ިއާވ ައަގށްުވރެ( ަގއި ބުނެފަނ)ާދެގ )ހ( ައދި ޑަޅާ، މި މާއްކަނ

ާޅ އެ ޤައުމީ އިދާރާއަކުން ކަނޑައަ މަޝްޫރޢުތައް .އައި.ޕީއަުގެގ ޕީ.އެސް

 ސިލަކާ ަޙާވލުކުެރިވދާނެއެެވ.މަށް، ކައުންދަށުން ހިންުގ އުޞޫލެްއެގ

ދާރާއަކުން ށްފަިއާވ ޮގުތެގމަތިން ޤައުމީ އި މި މާއްދާގައި ަބޔާންކޮ )ބ(  

 ނުަވތަ އަޮތޅެްއގައި ހިންުގމަށް ަވތަ ރަށެްއގައިސިޓީއެްއަގއި ނު

ލާ ސިެގ މަޝްރޫޢެއް ހިންުގމަށް ކައުން.އެސް.ައއި.ޕީ ނޑައަޅާ ޕީކަ

ންުގމަށް ބޭނުންާވ އެންމެހައި މަޝްޫރޢެއް ހި ޙަާވލުކުރަންާވނީ އެ

ކަމަްށ އަކުން ތަްއޔާރުކުމަށްފަހު، އެއެ ިއދާރާ ޓުޕްލޭންތަކާއި ބަޖެ

 ށްފަހުގައެެވ.ންސިލަށް ދިނުމަާވ ފައިސާ ަކއުބޭނުން

އުމީ އިދާރާއަކުން ކައުންސިލާ  )ށ( ގެ ދަށުން ޤަ )ހ( އަދި މި މާއްދާގެ )ޅ(  

އި.ޕީ މަޝްރޫތައް ކައުންސިލުން ންދާ ޕީ.އެސް.އަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެޙަ
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ދަށުން  ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ ގެއްޔަތުލަތުގެ މާލި އުހިންގަންވާނީ ދަ

 އެފަދަ ނޫންވެސްޔަތު ގަވާއިދާއި އަދި އެލަތުގެ މާިލއްވާލާފައިވާ ދައުއެކުލަ

އެންމެހައި ޤާނޫނާއި  އުޞޫލުތައް ަބޔާންކޮށްފައިވާ ރޫޢެއް ހިންގުމުގެމަޝް

 މަިތންނެވެ.ގޮތުގެ ގޮތްވާދުތަކާ އެއްގަވާއި

 

 ުރކުރުން.ބާބެއް އިތު ށްޮގތަ އަންނަނިވި ދާެގ ފަހަތަށް ަވަނ މާއް 69 ބުނެިވދިޔަ ޤާނޫނުެގ .55

 

 އަށްވަނަ ބާބު 
 

 ޢާންމު ޚިދުމަތްތައް 
 

  ޢާންމު 
  ޚިދުމަތްތައް 

 ފޯރުކޮށްދިނުން 

 ޢާންމު ޓީއެްއަގއިެވސް އަންނަިނިވކޮންމެ ރަށެއް ނުަވތަ ސި )ހ( .69-1

ސިލުން ރަްއޔިތުންނަށް، ަކއުންދުމަތްތައް، އެ ރަށެއް ުނަވތަ ސިޓީެގ ޚި

 ފޯރުކޮށްދޭންާވނެެއެވ.

 ؛ޓުެގ ޚިދުމަތްކަރަން (1)   

 ؛ެގ ޚިދުމަތްފެނު (2)   

 ޚިދުމަތް. ނަރުދަމާެގ ފާޚާނާއާއި (3)   

 ބަޔާންކުރާ ޙާލަތުަގިއެވސް އަދި ަވނަ މާއްދާަގއި  69-2މި ޤާނޫނުެގ  )ށ(  

އް ޚިދުމަތެއް ނުަވތަ ޚިދުމަތްތަކެންސިލުން އަމިއްަލއަށް ޢާންމު ކައު

ާވނީ، އް ފޯުރކޮށްދޭންއެ ޚިދުމަތްތަ ފޯރުކޮށްދޭ ޙާލަތުަގިއެވސް 

ލަާވލާފައިާވ ޭޅޮގތުން އެކު ރުެގ ކަމާބެހޭ ުވާޒރާއިން ކަމާުގސަރުކާ

 .އެްއޮގތްާވ ޮގުތެގމަތިންނެެވ ކާއި ައުގތަސަތުތަާކއި މިންަގނޑުތަކާ ސިޔާ

 

  ފަރާތެއް   ތިންވަނަ 
  މެދުވެރިކޮށް 

  ޚިދުމަތް 

މަތްތަކުެގ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކުރާ ިޚދު ަވނަ މާްއދާެގ 69-1 މި ޤާނޫނުެގ (ހ) .69-2
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ދެނީ، ަގއި ޯފރުކޮށްއް ރަށެްއަގއި ނުަވތަ ސިީޓއެއް އިން ޚިދުމަތެތެރެ ފޯރުކޮށްދިނުން 

ިއާވ ޙާލަތުަގިއ، އެ ތިންަވަނ ފަރާތަކާއި ރާތަކުން ކަމުަގތިންަވނަ ފަ

ފޯރުކޮށްދިނުމާ ުގޅޭޮގތުން ލިޔުމުން ެވޭވ މެދު އެ ޚިދުމަތް  ދެކައުންސިލާ

 އްބަްސުވމެއް އޮންނަންާވނެެއެވ.އެ

ން، ސްުވުމގައި ހިމަނަންޖެހޭ ކަންކަކުރާ ެއއްބައްދާގައި ބަޔާންމި މާ )ށ(  

ެގ ދަށުން ހަދާ ަގާވއިދުަގއި ިއން މި ޤާނޫނުސަރުކާރުެގ ވުޒާރާ ކަމާބެހޭ 

 ބަޔާންކުރަންާވނެެއެވ.

ށްދޭ ތިންަވނަ ފަރާތެއް މެދުެވރިކޮށް ޢާންމު ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮ )ނ(  

 ންނަށް ދިމާާވނުމުގައި ޢާންމުޙާލަތުަގިއެވސް، އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދި

ަވނަ ރީުވުމަގިއ ެއ ތިންތުން ޖަާވބުދާއެިކއެކި މަްއސަލަތަކާ ުގޭޅޮގ

 ކައުންސިލަށް އެއްބާުރލުން ދޭންާވނެއެެވ. ފަރާތުން

ށް ކޮށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު، ތިންަވނަ ފަރާތްަތއް މެދުެވރިނޫނަމި ޤާ )ރ(  

ތުން ތަކާ ުގޭޅޮގޢާންމު ޚިދުމަތް ތަުކަގިއ ފޯރުކޮށްދެުމންެގންދާލްކައުންސި

މާ މަތް ފޯރުކޮށްދިނުމެދު، އެ ޚިދުއެފަރާތާއި ކައުްނސިލާ ދެ

ދޭނެ  އި އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެއްބާުރލުން ުގޭޅޮގތުންނާ

 އް(ކެ )އެ 1 ތައް ބަޔާްނކޮށް، މި ާޤނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާތްޮގ

 ާވނެެއެވ.ގައި ސޮއިކުރަން ދުަވހުެގ ތެޭރގައި އެއްަބސްުވމެއް އަހަރު

 

  ންޖީނުގެއާއި އި 
  ޕްލާންޓްތައް 
 ޤާއިމުކުރުން 

ތަ ސިޓީއެްއގައި ޢާންުމ ޚިދުމަތެއް ސް ރަށެްއަގއި ނުވަ އެްއެވ )ހ( .69-3

އި ހަދަންޖެހޭ އިންޖީނުގެއާއި ފެން ޕްލާންޓާއި މަށްޓަކަފޯރުކޮށްދިނު

ނީ، ެއ ލާންޓާއި އެނޫންެވސް އެފަދަ ތަންތަން ހަދަންާވސުަވރޭޖް ޕް

މަތިން ޮގްތާވ ޮގތުެގެގ ޭލންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާ އެއް ަވތަ ސިޓީެއއް ރަށެއް ނު
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 ތަެނއްަގެއެވ. ކަނޑައެޅޭ

 ދިރިއުޅުމަށް ، ޢާންމުއެޅޭ ތަނަކީ މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ކަނޑަ  )ށ(  

މުގައި ކަނޑައެޅުމަްށ އޭެގ ސަބަބުން އުނަދޫގ ނުފޯރާނެ ތަންތަން ކަ

 އިސްކަންދޭންާވެނއެެވ.

 ެއ ދޭ ޙާލަތުގައި ެވރިޮކށް ޢާންމު ޚިދުމަތެއްފަރާތެއް މެދުތިންަވނަ  )ނ(  

ޤާއިމުކޮށް،  ބަޔާންކުރާ ތަންތަން  މާއްދާެގ )ހ( ގައިފަރާތަކުން މި

ކައި ޤާިއމުކުރަންޖެހޭ އެނޫންެވސް ަވސީލަތްތައް ނުމަށްޓަޚިދުމަތް ދި

 ެވ.ތަުކން އެއްބާރުލުން ދޭންާވނެއެ ލްށް ކައުންސިމަޤާއިމުކުރު

ުއންސިލަކުން މަށްޓަކައި ކަ ން ޢާންމު ޚިދުމަތެއް ދިނުަވނަ ފަރާތަކުތިން )ރ(  

ފަދަ ތަެނއް ހަދަން   )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާދަދީެގން މި މާއްދާގެ ހުއް

ނުަވތަ ހަދައި ނިމުމަށްފަހު، އެ ތަން އަނބުރާ  މަށްފަހު ފެށު

އެތަނަކަށް ނެޭގނީ، ޢާންުމެވެގްނާވ މަންފާއަކަށްޓަަކއި،  ކައުންސިލަށް

 ލެއް ދިނުމަށްފަހުގައެެވ.ީށެގންާވ ބަދައެކަ

 

 ިއޞްލާޙުކުރުން.ތަށް މާއްދާ އަންނަނިިވ ޮގ ަވނަ  70ޤާނޫނުެގ  ބުނެިވދިޔަ .56

 

  ތަކުން ލް ކައުންސި 
 ވިޔަފާރިކުރުން 

 ނުންތައް ބޭ އަސާސީ  ރައްޔިތުންެގ ދާއިާރގެ  ތަުކެގލްކައުންސި )ހ( .70

 ރޭަގއިތެ ދާއިާރެގ އިއޫލިއްޔަތުތަކާ މަސް ގެ ލް ކައުންސި ފުއްދުމަށްޓަކައި،

 ތަކަށްލްަކއުންސި ޔާރު އިޚްތި ިހންުގމުެގ ޙަރަކާތްަތއް އިޤްތިޞާދީ

 .ެގންެވއެެވލިބި

 މި ބަޔާންކޮށްަފއިީވަނމަެވސް، ށްޮގތަކަ އެހެން  ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން )ށ(  

 ތަކުންލްަކއުންސި ޓަކައި،ބޭނުމަށް ގެ ( ހ) މާއްދާެގ

 ކަލްލޯ'' ޮގުތެގމަިތން ަބޔާންކުރާ ޤާޫނނުގައި މި އިިވޔަފާރިކުރުމަށްޓަކަ 
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 .ހިންިގދާނެއެެވ އުފައްަދއި ''ކުންފުނި ރިޓީއޮތޯ

 ދާރެއްގެ ސާއްހި އެންމެ ކުންފުނި ބަޔާންކުރާ ގައި( ށ) މާއްދާެގ މި ()ނ  

 އެުކެވެގން ންސިލްތަެކއްކައު ނަިގ ނުަވތަ ކުންލަަކއުންސި ަވކި މައްޗަށް

 .ނެއެެވއުެފއްދިދާ ސްެވޭވޮގތަށް އެކުލެ  މަްއޗަށް އްސާދާރުންެގހި ިގނަ

 މައްޗަށް ގެ ކުންފުނީ ބާަވުތެގ ަބޔާންކުރާ ަގއި( ށ) މާއްދާެގ މި )ރ(  

 މާއްދާަގއި  ަވނަ 95 ނުެގޤާނޫ ކުންުފންޏާބެހޭ ދިެވހިރާއްޭޖެގ ހިނާގނީ

 .އުޞޫެލެވ ހިނާގ ކަށްކުންފުނިތަ ބަޔާންކުރާ

 ަގއި ކުަޔފާރިތަިވ ކުން ކުރެޭވނެތަކުންފުނިތޯރިޓީ އޮލޯކަލް  )ބ(  

ޖިސްޓްރާރ އޮފް ރެމި ޤާނޫނުެގ ދަށުން  ޞޫލުތައްއު ރަންޖެހޭލުކުމަޢަ

 އެެވ.ޒް ހަދާ ަގާވއިދުަގއި ަބޔާންކުރަންާވނެ ކޮމްޕެނީ

  

 އިތުރުކުރުން. ންނަނިިވ މާއްދާަވަނ މާއްދާެގ ފަހަތަށް އަ 70 ޔަ ޤާނޫނުެގނެިވދިބު .57

 

  އަމިއްލަ 
  ފަރާތަކާއެކު 

  ޔަފާރިއެއްގައި ވި 
 ވުން އްސާ ހި 

 ލުުކރުމަށްޓަކައިޞިޙާ ދެއްޞަމަޤް ޕްލޭންަގއިާވ ެގތަރައްޤީ ރަށުެގ ހ() .70-1

 ެވ،ބައިެވރި  ިވޔަފާރިެއއްަގއި  ށްލަކަުއންސި ފަރާތަކާެއކު އަމިއްލަ

 .އުފެއްދިދާނެެއެވ ކުންފުންޏެއް

އެހެން  ަވނަ މާއްދާއާއި، މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި 70 މި ޤާނޫނުެގ )ށ(  

ން މި ޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ ން ދިނުކު ލަސިެވސް، ަކއުންއޮތްނަމަ

ދެއް ޤްޞަެގ ޕްލޭންަގއިާވ މަޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް، ނުަވތަ ރަށުެގ ތަރައްޤީ 

 އެްއެވްސ ފަރާތަކާއެކުކުން ލަީވ ކައުންސިކުރުމަށްޓަކައި މެނުޙާޞީލު

 ެއެވ.ކޮށްެގންުނާވނެ ަގއި ަބއިެވިރެވ، ެއއްެވސް ިވޔަފާިރއެއްިވޔަފާރިެއއް 

ކުން ލަރަކާތްތައް ކުރިއެުރުވމަށްޓަަކއި، ަކުއންސިޙަދީ ޞާޤްތިއްެގ އިރަށެ )ނ(  

ދިނުމަށްޓަކައި އަމިއްަލ  ން ލާޒިމުކުރާ ޚިދުމަތެއްދިނުން މި ޤާނޫނު
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)ިވހި(  20 ްއސާހިއުންސިްލެގ ްނޭގ ިވޔަފާރިެއއްަގއި ކަރާތަކާއެކު ހިފަ

 ެވ. ނުާވނެއެެވެގން އިތުރުއިންސައްަތއަށްުވރެ

ންސިލްތަކުން އަމިްއލަ ނަމުަގއި ފަށާއިރު ކައު މަލުކުރަން ޢަމި ޤާނޫނަށް  )ރ(  

 ެގމަލުކުރެޭވނެ ޮގތު ޢަދު މަ، އެަފދަ ިވޔަފާރިތަކާމެިވޔަފާރި ކުރަމުންދާނަ

 3ެގން ތާރީޚުން ފެށި ފަށާ މަލުކުރަންޢަޤާނޫނަށް  ަގާވއިދު، މި

 އިންޒްޮކމްޕެނީ ރ އޮފްރާޓްޖިސްރެ ހުެގ ތެޭރގައި)ތިނެއް( މަސްދުަވ

 ކުރަންާވނެއެެވ.މުޢާންއި ހަދަ

 

 ިވ ޮގަތށް އިޞްލާޙުކުރުން.އަންނަނި ޚީބުނެިވދިޔަ ޤާނޫނުެގ ނުަވަވނަ ބާބުެގ ސުރު .58

 

 ވަނަ ބާބު ނުވަ 
 

 ގުން ލަތްތަކާއި ލޯނު ނެ ސީ ވަ އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ    މުދަލާއި ކައުންސިލްގެ  
 

 . ިއޞްލާޙުކުރުންޮގތަށް ނިިވމާއްދާ އަންނަ ަވނަ  75ބުނެިވދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .59

 

  އުންސިލްތަކުން ކަ 
  ކުލި   ފީއާއި 
 ނެގުން 

 ބަޔާންކޮށްފަިއީވނަމަެވްސ،ކަށް އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެެހން ޮގތަ )ހ( .75

ށް ބޭނުންާވ ފައިސާ ހޯދުމަށް ފީ  މަތްތަކަކައުންސިލްތަކުން ދޭ ޚިދު

ުގމުެގ ބާުރ އަަޅއި، އެ ފީ ނުަވތަ ކުލި ނެ ލި ކަނޑަނުަވތަ ކު

ެއޮގތުން ނަާގ ފީ ނުަވތަ ކުލި  .ކަށް ލިބިެގްނެވެއެވސިލްތަކައުން

ށް ުނަވތަ ސިީޓެގ ނިސްބަތްާވ ރަ ލްކަނޑައަޅަްނާވނީ ެއ ކައުްނސި

ޚިލާފުނުާވ  ތަކާ ެގ ޤާނޫނުހިރާއްޖޭމަޝްަވާރކުރުމަށްފަހު ދިެވރައްޔިތުންނާ 

 .ޮގތުެގމަތިންނެެވ

ނެޭގނެ  ލިކު  ފީާއއިަތކަށް ލްކައުންސި މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ()ށ  

 .ެއަވނީެއެވ ތިރީަގއި ބަޔާންކޮްށފައިއް ދާއިރާތަ
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މަ  ންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތެއްނަކަރަންޓުެގ ޚިދުމަތަކީ ަކއު (1)   

 ؛ނަަގންޖެހޭ މަހު ފީ

 ްށދޭ ފޯރުކޮ ކައުންސިލުން ޚިދުމަތަކީ ނަރުދަމާެގ ފެނާއި (2)   

 ؛ފީ މަހު  ހޭނަަގންޖެ ޚިދުމަތެއްނަމަ

 ޚިދުމަތެއްނަމަ  ފޯރުކޮށްދޭ އުްނސިލުންކަ ޚިދުމަތަކީ ޞަލާތީމުާވ (3)   

 ؛ފީ މަހު ނަަގންޖެހޭ

 ކައުންސިުލން ކޮށް ރަްއކާތެރި ޮގތުަގިއ ނައްތާލުމަކީކުނި ޖަމާ (4)   

 ؛ޚިދުމަތެއްނަމަ ނަަގންޖެހޭ މަހު ފީރުކޮށްދޭ ފޯ

 ކަނުޑެގ ަގމާއިއް އެ  ރަޖިސްޓަރީކޮށްަފއިާވ އިރަށުަގ (5)   

 ؛ފީ އަހަރީ ފަހަރުެގޅަނދުއު

 ؛ަލިއސަންސް ފީއުޅަނދުފަހަރު ދުއްުވމުެގ  (6)   

އުަފއްދައި ިވއްުކމާއި  ހިއްދުަގިއ އެއްޗެކައުންސިްލެގ ސަރަޙަ (7)   

 ؛މާރުޭކޓް ޮގީޅެގ އަހަރީ ފީ ފިހާރަާއއި ޔަފާރިާއއިިވ

ދުތަުކަގއި މަށް ކަނަޑއަާޅފައިާވ ސަރަަޙއްްވކުރުޑައި  (8)   

 ؛ެގ ފީ ކުރުމުޑަިއްވ

ފަުރެގ ސަރަަޙއްދުތަުކެގ ްށ ދޫކުެރިވފަިއާވ ބިމާިއ ފަޅާއި ކުއްޔަ (9)   

 ؛ކުލި

 ނޮާޅއިރަށްރަށާއި ފިއުންސިްލެގ ބެލުމުެގ ދަށުަގިއާވ ފަޅުކަ (10)   

 ؛ ިގރީެގ ކުލި ހާހަލާއި

 ؛ ފަދަ ތަންތަނުެގ ކުލިހިންނަ ގޮއިފާލައްަބާއއި (11)   

 ؛ތަކާއި މުދަލުެގ ކުލިމާރާތްކައުންސިްލެގ ޢި (12)   

ބޯޓުފަހަރަްށ ކަނޑަެއޅިފަިއާވ ޕްލެޓްފޯމަށާއި ކަނޑަށް ޖައްސާ  (13)   
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 ؛ޙައްދަށް ނެޭގ ކުލި ސަރަ

  (ބޭުލން އަުރވައި މުދާ ފައްތިއާ،) ބޭނުންކުރުމަށް ބަނދަރު (14)   

 ؛ކުލި ނަާގ

 އަދި  ؛ޗަރ ޕާކުން ލިބޭ ކުލިނޭ (15)   

 ތުރުްނެވސް އި ެގފީ ންކޮްށފައިާވބަޔާ އިމާއްދާަގ މި (16)   

 ކައުންސިުލން  އެ ުގިޅެގން ޚިދުމަތަކާ  ދޭ ކައުންސިލުން

 .ފީ ކަނޑައަޅާ

ަވަނ ( 10)އަދި ަވނަ ނަންބަރު ( 9މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ ) )ނ(  

ރަށާއި ފިނޮޅާއި ފަޅާއި ޅުރަށްބިމާއި ފަންކޮށްފަިއާވ ބަޔާނަންބަރުގައި 

އުްނސިލަށް ކުލި ކައިން  ތެރެ ސަަރޙައްދުތަކުގެ ގެ ފަރާއި ހާހަލާއި ިގރީ

ތަކަށް ނެުގމުެގ ބާރު ލިބިެގްނަވނީ، ޤައުމީ ނުަވތަ އިޖްތިމާޢީ ބޭނުން

ޔަަވިއ އެނޫން އެަފދަ ސަރަޙައްދުތައް ފި ސަރުކާރަށް ނަާގފަިއާވ

 ކުންނެެވ.ދުތައްޙަސަރަ

 

 ަވަނ މާއްދާ އުނިކުރުން. 78ނުެގ ޤާނޫ ބުނެިވދިޔަ .60

 

 ިވ ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.އަންނަނިމާއްދާ  ަވނަ  79ޤާނޫނުެގ  ބުނެިވދިޔަ .61

 

  ތަކަށް ލް ކައުންސި 
  ދޭ   ސަރުކާރުން 

  ގެ އެހީ   ހިލޭ   ޢާންމު 
 ފައިސާ 

 އަތޮޅު ސިލްަތާކއި،ކައުން ސިޓީ ކައުންސިލްތަާކއި، ރަށު )ހ( .79

 ދޭ ކައުންސިްލތަކުން ުގމަށާއި،ންހި އޮފީސްތައް  ންސިލްތަުކެގކައު

 ހިންާގ ޤީައށްތަަރއް ސިލްތަކުންކައުން މަށާއި،ނުދި ޚިދުމަތްތައް

 ަގއި ( ނ) އަދި( ށ) މާއްދާެގ މި ޚަރަދުކުރުމަށް، މަޝްރޫޢުތަކަށް

 ފް އޮ މިނިސްޓްރީ ރިޢާޔަތްކޮށް، ލަށް ޞޫއު ބަޔާންކޮށްފަިއާވ

 ބޭުނންކޮށްެގން އްފޯމިއުލާއެ ފިސްކަލް ނޑަައޅާކަ އިންފިނޭންސް
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 ންނަނިިވއަ ންދާޮގތަށްބެހިެގ ކަށްްނސިލަކައު ހުރިހާ ދިެވހިރާއްޖޭެގ

 ފައިސާ ކައުންސިލްަތކަށް ަދއުލަތުން ޮގުތގައި އެހީެގ ހިލޭ ޮގތުެގމަތިން

 .ންާވނެެއެވދޫކުރަ

ސާ ފައި  އުލަތުެގ ބަޖެޓުަގއިސަރުކާރުން ކޮންމެ އަހަރަކުެމ ދަ (1)   

 މުން، ފާސްިވ ބަޖެޓާ އެއްޮގތަށްުވހިމަނައި، ބަޖެޓު ފާސް

ދާާޒުކރާ ތުަގއި އަންޮގ ާއމްދަނީެގހަރެްއެގ ެގ އެ އަދައުލަތު

ާއ ެއއްަވރުެގ )ފަހެއް އިންސައްަތ(  5މަދުެވެގން %މިންަވރުެގ 

 ،އަދި ފައިސާެގ ދަދެއްޢަ

ބިމާއި  ހިމެނޭެގ ތެރޭަގއި ނުކައުންސިލްތަުކެގ އިޚްތިާޞޞް (2)   

 ލިބޭ އްދުތަުކެގ ކުލީެގ ޮގތުަގއި ދައުލަތަށްެގ ސަރަޙަފަޅާއި ފަރު

 ށްާވ ަފއިސާ.އަސައްތަ( )ާސޅީސް އިން %40 މްދަނީެގއާ

 

ިއާވ ރުަގބަަވނަ ނަން (1)ަވނަ މާްއދާެގ )ހ( ެގ  79މި ޤާނޫނުެގ  )ށ(  

ނީެގ މުަގިއ އާމްދަދިނުތެޭރަގިއ ބުނެުވނު ހިލޭ އެހީެގ ފައިސާފައިސާެގ 

ރޭގައި ަވކިކަމަކަށް ކަނަޑއެޅިފަިއާވ ރުެގ ތެޮގތުަގއި ބަލާ މިންަވ

ށަހަޅާ ކަންކަމުން ރަން ހުރުކުރު އާްމދަނީ އިތުއަހަ އެ ދަނީއާއިއާމް

ޅާއި، ބިމާއި، ރަށްރަށާިއ، ފައާއި ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީ

 އެެވ.ނުހިމެނޭނެނީ ޮގތުގައި ލިބޭ އާމްދަ ފަރުފަދަ ތަންތަނުން ކުލީެގ

( ަވނަ ނަންބަރުގައި އެހެން 1))ހ( ެގ މި މާއްދާެގ  )ނ(  

ދަނީ ންކުާރ އާމްމާއްާދގައި ަބޔާ ެވސް، އެިއީވނަމަބަޔާންކޮށްފަ

އެްއެވސް ޤާނޫނެްއެގ ދަށުްނ ދައުލަތަށް ކައުންސިލްތަކަށް ދޫކުރަްނާވީނ 

ފައިސާ  ދައްކަންޖެހޭ އެްއެވސް ޓެުކހެއްާވނަމަ، އެ ެޓކުހަކަްށވާ 
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 ެވ.ށްފަހު ބާކީާވ ޢަދަދެކެ ރުމައުނިކު

ލީހުން  ެގ މަޖިަރއްޔިތުން ކައުންސިލްތަުކެގ ބަޖެުޓެގ ޮގުތގައި  )ރ(  

ދައުލަތުެގ ޓުަގއިާވ ަފއިސާ، ެއ އަހަރެްއެގ ތެޭރަގިއ އިާވ ބަޖެފާސްކޮށްފަ

 ރަންާވނެެއެވ.ދޫކުަކުއންސިލްތަކަށް  އެކޭޝްފްލޯއަށް ބަލައި، 

މިނިސްޓްރީ މިއުލާ ންކޮށްފައިާވ ފިްސކަލް ފޯ )ހ( ގައި ަބޔާމި މާއްދާެގ )ބ(  

 ެވ.ށް ރިޢާޔަތްކޮށެކަންކަމަ ންނަނިިވން ކަނޑަައާޅނީ އަސްއިއޮފް ފިނޭން

 ؛ރަށު ނުަވތަ ސިޓީ ކައުންސިްލެގ އާބާދީ (1)   

 ؛ފަުޅން ބޭނުންހިފާ ސަރަޙައްދުރަށުެގ ބިމާއި ބަނދަރާއި  (2)   

 ؛ދުރަށްރަށުެގ ޢަދަ އުޅޭ އި ހިމެނޭ މީހުންދާއިރާގަ އިދާރީ  (3)   

އި، ދިނުމަށާމަތްތައް ކައުންސިލްތަކުން ހިންާގ ބަލަހައްޓާ ޚިދު (4)   

 ؛ތަކަށް ުކރަންޖެހޭ ޚަރަދުމަޝްރޫޢު  ތަރައްޤީެގ

ދާިއރާއަށް  އިދާރީ ދާއިރާެގ މަރުކަީޒ ރަށްރަށާއި މުޅި (5)   

، ިއާވ ރަށްރަަށށްކޮށްފަމުޚިދުމަތްތަްއ ޤާއިނިސްބަތްާވޮގތަށް 

 ؛ރި ދުރުމިންހު ށްރަށުން  އެހެން ރަދާއިރާެގ

 ؛މްދަނީކައުންސިލަށް ލިބޭ އާ (6)   

މެ ލިބިެގންާވ ޙައްޤުތަެކއްަކމަށް ޔިތަކަށް ެވހި ކޮންމެ ރައްދި (7)   

ަވނަ  23ސީެގ ޤާނޫނުއަސާދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ 

މާއްދާގައި ކަނޑައަޅާަފއިާވ އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ  

 ލަތުން ދިނުމަށް ދައުތުންނަްށ ހޯދައިޙައްޤުތައް ަރއްޔި

ން މަސައްކަތްކުރުުމަގިއ، ދިެވހިރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ރައްިޔތު

އަށް ތަރައްޤީ ންނާ ހަމައްަގއި ރައްޔިތުތެމަާވ ޮގހަމަހަ

ސިޓީައކަށް، އަދި  ށަކަށް، އެރަ ެގނެސްދިނުމުެގ އުޞޫލުން، އެ 
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ތު ާދއިރާައކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ތަރައްޤީެގ ފުރުޞަ  އެ އިދާރީ

 . ލިބިދިނުން

ދުަވހުެގ  )ތިރީްސ( 30ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ިގނަެވެގން ނަށް މި ޤާނޫ )ޅ(  

ާވ ފިސްަކލް ފޯމިއުލާ ށްފައި )ހ( ގައި ަބޔާންކޮ އްާދެގގައި މި މާތެރޭ

ސަރުކާރުެގ ން ކަނަޑއަަޅއި، ިދެވހިސްއިމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން

 ގެޒެުޓަގއި ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުުކރަންާވނެެއެވ.

އެކުަލާވލާ ިއން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ހ( ެގ ދަށުން) މި މާއްދާެގ )ކ(  

ރު އެ ނައުުމެގ އިްޚތިޔާތުރު ެގށް ުއނިއިފިސްކަލް ފޯމިއުލާއަ

 މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިެގންެވެއެވ.

ދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ކައުންސިލްތަކަށް ދެޭވ ހިލޭ އެހީެގ ފައިާސ މި މާއް )އ(  

، މި ޤާނޫނުެގ ތް ކުރަންީވ ޮގލުސިލްަތކުން ޢަމަބޭނުންކުރުމުގައި ަކއުން

 .ަގވާއިދުަގއި ބަާޔންކުރަންާވނެެއެވދަށުން ހަދާ 

ކަށް ދޫކުރާ ފައިސާ ދަުއލަތުެގ މާލީ ލްތަދަށުން ކައުންސި  ެގދާމި މާއް )ވ(  

އެ  ންލުން ކައުންސިމަތިަގާވއިދުތަކާ ެއއްޮގްތާވ ޮގުތެގ އިކާޤާނޫނުތަ

ކޮްނމެ ކަމަކަށް  ާވަފއިަޑއަޅާނކަ ގައިޓުަބޖެާވ ލަކަށް ދޫކޮށްފައި ކައުންސި

 ލިިބެގންެވެއެވ. ން ކައުންސިލްތަކަށްބޭނުންކުރުމުެގ ފުރިހަމަ މިނިަވންކަ

ަކއުްނސިލްތަކަށް ( ެގ ދަށުން އެކުަލާވލާ ަގާވއިދުަގއި ޅދާެގ )މި މާއް )މ(  

 މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ދެޭވ ހިޭލ އެހީެގ ަފއިސާާއ ުގޅިެގން ުއފެދޭ އިދާރީ 

 ފައިސާ ޚަރަދުކުރެޭވނެ ކަންތަްއތަކާއި، އަިދ ތަކާއި އެމާޒިން އަދި މާލީ

އި ޅުމުަގޓު މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެރަދުކުރި ޮގތުެގ ރިޕޯފައިސާ ޚަ

 ންާވނެެއެވ.ޢަމަލުކުރަންީވ ޮގތް ބަޔާންކޮްށފައި އޮންނަ

 

 ރުކުރުން.ަވަނ މާއްދާެގ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ މާއްދާ އިތު 79 ބުނެިވދިޔަ ޤާނޫނުެގ .62
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  ތުގެ ދައުލަ 
  ވުޒާރާތަކުންދޭ 
  ޚިދުމަތްތަކުގެ 

  ތެރެއިން 
  ދޭ   ން ލު ކައުންސި 

 ޚިދުމަތްތައް 

ާސެގ ނިސްބަތުން، ދައުލަތުެގ ރެޭވ ފައިކައުންސިލްތަކަށް ޫދކު ހ() .79-1

މުންެގންދިަޔ ޚިދުމަތެއްދިނުމުެގ ޒިންމާތައްެވސް ވުޒާާރއަކުން ދެ

ެގ ުވޒާރާއަކުްނ ލަތު އުތުން ދަ. މިޮގކައުންސިލްތަކަށް ބަދަލުކުރަންާވނެއެެވ

އެ  ންބުށް ބަދަލުކުރުމުެގ ަސބަދުމަތެއް ަކުއންސިލަކަޚިދެމުންެގންދިޔަ 

ންސިލްތަކަށް ބަދަލުުވމުެގ އިންތިޒާމް ކައު  ފުންވުޒާާރެގ މުަވްއޒަ

 އްސަންާވނެެއެވ.ހަމަޖަ

 މި މާއްދާެގ ދަށުން ކައުންސިލްތަުކެގ ދަށަށް ބަދަލުކުރާނެ ()ށ  

 ަސއްކަތްތަްއ ަކއުންސިލްތަކާ ޙަާވލުކުރާނެ  މަ، އެތަާކއިއްކަތްމަސަ

ުކ،  އޮތޯރިީޓެގ މަްޝަވރާާއއެންޓްައޅާނީ ލޯކަލް ަގަވރމަލު ެއކަށަޞޫއު

 ނެެވ.މީ އިދާރާއިންޤައު

 

 ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. ަވަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ 81ޤާނޫނުެގ ބުނެިވދިޔަ  .63

 

  ކައުންސިލްތަކަށް 
  އިދާރާތަކުން   މާލީ 
 ން ހޯދު   ލޯނު 

ން އެކަަށއަޅާ ތަރައްޤީެގ ޕްލޭންެގ ލަނޑުދަނޑިތަްއ ލުކައުންސި )ހ( .81

ޢުއަކަށް މަްޝރޫން ކަނޑައަޅާ ލުސިން ަކުއންލުކުރުމުެގ ޮގތުޞިޙާ

ބޭރުެގ ބޭންެކއް ނުަވތަ މާލީ  ނުަވތަ މަޝްރޫޢުތަކަކަށް ރާއްޖެއިން

ެގ ޔަތުއް)ދައުލަުތެގ މާލި 2006/3ނޫނު ނަންބަރު ޤާ އިދާރާއަކުން 

 ލޯނު ނެިގދާނެެއެވ. ޮގތުެގމަތިން ށްަފއިާވގައި ބަޔާންކޮ ޤާނޫނު(

ނުަވަތ  ށުން ެއއްެވްސ ބޭންކަުކންމާއްދާެގ ދަ މި ކުން ލަކައުންސި )ށ(  

ށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ކުރިއަށް އިދާރާއަކުން ލޯނު ނަާގނަމަ، އެ ލޯނަކަ

 .ނަންާވނެެއެވމަަގއި ހިއޮންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ކަުއންސިލްެގ ބަޖެޓު

ނުަވަތ ްސ ބޭންކަުކން މާއްދާެގ ދަށުން ެއއްެވ ކުްނ މިލަކައުންސި )ނ(  
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)ދައުލަތުެގ  2006/3ރު ޤާނޫނު ނަންބަ ނަަގްނާވނީލޯނު ދާރާއަކުންއި

)ދައުލަތުެގ  2013/7 ޤާނޫނު ނަންބަރު މާލިއްޔަތުެގ ޤާނޫނު( ާއއި

 ނެެވ.ންޮގުތެގމަތި ޚަރަދަށް ޒިންމާުވމުެގ ޤާނޫނު( ަގިއާވ

ކުން ލަކަުއންސި ޮގުތެގމަތިން ( ަގއި ބަާޔންކޮށްފައިާވހމާއްދާެގ ) މި )ރ(  

ދާރާއަކަްށ ތަ އިުނ ނަާގ ބޭންކަކަށް ުނަވާގ ލޯނުތަކަށް އެ ލޯނަ

ން އެ ބޭންަކކުްނ ނުަވތަ ޓީ ދިނުދައުލަތުެގ ނަުމގައި ެގރެން 

ނޑާިއ، އެއް މާލީ ޮއނިަގއެފަދަ ެގރެންޓީ އިދާރާއަކުން ޝަރުޠުކުރާނަމަ 

 .ސަންާވނެެއެވޞޫލުެގ ެތރެއިން ދައުލަތުން ހަމަޖައްޒާމާއި އުނި ޤާނޫނީ

 

 ޙުކުރުން. އިޞްލާޮގތަށް އަންނަނިިވ ަވނަ މާއްދާ 100ެގ ޤާނޫނުބުނެިވދިޔަ  .64

 

ބޭންކު ކައުންސިްލއެްއެގ ނަމުަގއި  އެ ކަްށެވސްކޮންމެ ކައުންސިލަ ()ހ .100 އެކައުންޓް   ބޭންކް 

  ލިބިެގންެވެއެވ.ރުމުެގ އިޚްތިޔާ ުވއުންޓެއް ހުޅު އެކަ 

 ޓުެގންްކ އެަކއުންބޭ އިފިނަމަ،ޓެއް ހުުޅަވކުން ބޭްނކް އެަކުއންލަކައުންސި (ށ)  

ލް ލޯކަންތައްތަކާުގޅޭ ޤައުމީ އިދާާރާއއި މާލީ ކަ  ލު މައުލޫމާތުޞީތަފް

 ނެެއެވ.ަގަވރމަންޓް އޮތޯރިީޓއަށް ކޮްނމެ ކައުންސިލަކުންެވސް ފޮނުަވންާވ

 

 އްދާ އަންނަނިިވ ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ަވނަ މާ 102 ޔަ ޤާނޫނުެގބުނެިވދި .65

 

  ތައް ހިސާބު 
 ހުށަހެޅުން 

 މާލީ  ލްކިްއާޔތާއިމި ދާިއ،ޚަރަ އާމްަދނީއާއި ކައުންސިލްެގ ރަށު ހ() .102

 ލަސްެވެގން  ނިމޭތާ އަހަރެއް މާލީ ކޮންމެ ހިސާބު، އަހަރީ ޒިންމާތަކުެގ

 ރަށު ށް،ިސލަަކއުން ޮތޅުއަ ތެރޭަގިއ، ަވހުެގމަސްދު ( ދޭއް) 2

 .ހުށަހަަޅންާވނެެއެވ ރައީސް ެގލް ކައުންސި

އި ާއމްދަނީއާން ފޮނުާވ އެ ކައުންސިލްަތކުެގ ރަށު ކައުންސިލްތަކު )ށ(  
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އަތޮޅު ެގ އަހަރީ ހިާސބު، ދާއި، މިލްކިްއޔާތާއި މާީލ ޒިންމާތަކުޚަރަ

އަޮތޅު ސްދުަވހުެގ ތެރޭަގއި، ތިނެއް( މަ) 3ކައުންސިލްތަކަށް ލިބޭތާ 

 ކުރަންާވނެއެެވ.ޢާންމުން އެ މަޢުލޫމާތު ލްތަކުއުންސިކަ

 އި މާލީއުންސިްލެގ ާއމްދަނީއާއި ޚަރަދާއި، މިލްކިްއޔާތާރަށާއި އަތޮޅު ކަ )ނ(  

 ލީ އަހަރެއް ނިމޭތާ ލަސްެވެގން ޒިންމާތަކުެގ އަހަރީ ހިސާބު، ކޮންމެ މާ

 ތެޭރގައި، ލޯކަލް ަގަވރމަންޓް  )ތިނެއް( މަސްުދަވހުެގ 3

 ކަމާބެހޭ ޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހަށާއި، ސަރުކާުރެގ، އޮ އޮތޯރިޓީއަާށއި

 ެގ ރައީސް ހުށަހަޅަންާވެނއެެވ.ލްއަތޮޅު ަކއުންސި  އިދާރާތަކަށް،

ދާިއ، މިލްކިއްާޔތާއި މާލީ އަަވށު އޮފީސްތަކުެގ އާމްދަނީއާއި ޚަރަ )ރ(  

ސްެވެގްނ ލަ ، ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ނިމޭތާޒިންމާތަކުެގ އަހަރީ ހިސާބު

ށް، ބޯުޑެގ ރައީްސ ަކއުންސިލަމަސްދުަވހުެގ ތެރޭަގއި، ސިޓީ  އް()ދޭ 2

 ހަޅަންާވނެއެެވ.ހުށަ

ރަާދއި، މިލްިކއްާޔތާއި މާލީ އި ޚަެގ އާމްަދނީއާލްސިޓީ ަކއުންސި )ބ(  

ެވެގްނ ެގ އަހަރީ ހިސާބު، ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ނިމޭތާ ލަސްޒިންމާތަކު

ަވރމަންްޓ ަގ ޭރގައި، ލޯކަލް ތެ)ތިނެއް( މަސްުދަވހުެގ 3

ކާުރެގ ކަމާބެހޭ ރަލްެގ އޮފީހަށާއި، ސަރުޑިޓަރ ޖެނެއޮތޯރިޓީއަާށއި، އޮ 

 ށަހަޅަންާވެނއެެވ.ސް ހުެގ ރައީލް އިދާރާތަކަށް، ސިޓީ ކައުންސި

 ެގ އާމްަދނީއާއި ޚަރަާދއި، މިލްިކއްާޔތާއި މާލީލްސިޓީ ަކއުންސި (ޅ)  

މޭތާ ލަސްެވެގްނ ނިމާލީ އަހަރެއް ކޮންމެ  ޒިންމާތަކުެގ އަހަރީ ހިސާބު،

ަކއުންސިލަކުން  ހުެގ ތެރޭގައި، އެ ސިޓީ)ތިނެއް( މަސްދުަވ 3

 ކުރަންާވނެއެެވ.ޢާންމު

 

 އްދާ އިތުުރކުރުން.ދާެގ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ މާއްަވނަ މާ 106ެގ ޤާނޫނުބުނެިވދިޔަ  .66
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  ރައްޔިތުންގެ 
  ރިޕޯޓު   ށް މަޖިލީހަ 

 ހެޅުން ހުށަ 

ހިންާގފަިއާވ  ކުންއުންސިލަކަ  އެކުންެވސް ލަންސިކައުކޮންމެ  )ހ( .106-1

ލު  ޞީމްދަނީއާއި، ޚަރަދުެގ ތަފްއާލިބުނު  ށްރަކާތްތަކާިއ، ކައުންސިލަޙަ

އްފަހަރު ޓް އޮތޯރިޓީއަށް އަހަރަކު އެމަންރލޯކަލް ަގަވ ރިޕޯޓު ނެއެނޭގ

 ހުށަހަޅަންާވނެއެެވ.

 ލް ަގަވރމަންޓް ލޯކަމި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ކައުންސިލްތަކުން )ށ(  

ހުރިހާ  ާރއްޖޭގެ ބިނާކޮށް، މުޅި ޓީއަށް ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓުަތކަށް އޮތޯރި

ލޯކަްލ ރިޕޯެޓއް  ނެކައުންސިލްތަކުން މަަސއްކަްތޮކށްފައިާވ ޮގތް އެނޭގ

ލަާވލައި ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ކު އެ  ންަގަވރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

  މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންާވނެެއެވ.ރައްޔިތުންެގ

 

 އިތުރުކުުރން. ަތއްއަންނަނިިވ ޮގތަށް މާއްދާށް ަވނަ މާއްދާެގ ފަހަތަ 107 ޤާނޫނުެގބުނެިވދިޔަ  .67

 

  ރައްޔިތުންނާ 
 މަޝްވަރާކުރުން 

 އެކުލަާވލަންޖެހޭ ކައުންސިލުން ސިޓީ ރަށާއި ން ދަށު ޤާނޫނުެގ މި ()ހ .107-1

 ޤާނޫނުަގއި  މި ުގޅޭޮގތުން ޕްލޭންއާ ޫޔސް ލޭންޑް ޕްލޭނާއި ތަރައްޤީެގ

 ސިޓީއެްއގެ  އެ ނުަވތަ ށެްއެގރަ އެ ންތިމަޮގުތެގ ފަިއާވބަޔާންކޮށް

 .މަޝްަވރާކުރަްނާވނެއެެވ ރައްޔިތުންނާ

 ންތައް ނިންމާ މުހިންމު ނިންމު އް ހިްނުގމުަގއިރަށެއް ނުަވތަ ސިޓީއެ )ށ(  

 ނާ މަޝްަވރާކުރަްނާވނެެއެވ.ަތކުން ރައްޔިތުންލްނިންމުމުަގއި ކައުންސި

ޞިލުކުރުމަށްޓަކައި، ޙާ ޔާންކުރާ މަޤްޞަދުބަ ެގ )ށ( ގައިމި މާއްދާ (ނ)  

ަކުއންސިލުން  އެއްފަހަރުމަހަކުން )ހަތަެރއް(  4މަދުެވެގން ކޮންމެ 

 ްނާވނެއެެވ.ނާ ބައްދަލުކުރަރައްޔިތުން

އިުތރުން، އެ  )ނ( ގައި ބަާޔންކުރާ ބައްދަލުުވންތަުކެގ މާއްދާެގ މި )ރ(  
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ެގ ތެރެއިން ޔިތުން އް ދިރިުއޅޭ ރަރަށެއްަގއި ނުަވތަ ސިީޓއެްއގައި

ބައްދަލުުވމެއް ހަމަޖައްަސިއދިނުމަށް  ޔެްއެގ އެދުމުެގ މަތިން އެަފދަ ބަ

ލުުވމެއް ބޭއްޭވެނ ، އެފަދަ ބައްދަކައުންސިލަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ

ެވ. އަިދ ، އެ ަކއުންސިލަކުން ހަމަޖައްސައިދޭންާވނެއެ ންތިޒާމުއި

 1 ، ިގނަެވެގންއިމިނަށް ބަލަ ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއްެގ ުކަޑބޮޑު

 ދަލުުވން ާބއްަވްނާވެނއެެވ. ބައް އެތެޭރަގިއ ދުަވހުެގ ( މަސް)އެެކއް

ރައްޔިތުންާނ ރާ ޙާލަތުަގއި މި މާއްދާެގ )ނ( ަގިއ ބަޔާންކު )ބ(  

ިދނުމުަގިއ ތަކުން ހަމަޖައްސައިލް އިންތިޒާމު ަކއުންސިކުރެޭވނެބައްދަލު

ުވން ، އެފަދަ ބަްއދަލުއިތަކާ  އުޞޫލުތަކުން ޢަމަލުކުާރނެލްއެ ަކއުންސި

ޮގާތއި، އެކި ކަންކަމުަގއި ޯވޓަށް ެއހުމުގައި  ކުރިއަށް ެގންދާނެ

ކުރަން ފަށާތާ  މަލުޢަޤާނޫނަށް ޮގތުެގ އުޞޫލު، މި  ލުކުރާނެޢަމަ

ދުަވހުެގ ތެރޭަގިއ ކޮންމެ މަސްތިނެއް( ) 3ނަަވެގން ިގ

 ެއެވ.ންސިލަކުްނެވސް ެއކުލަާވަލއި ޢާންމުކުރަންާވނެކައު

ބައްދަލުުވްނ  ާވދަށުން ބާއްެގ ( ރއަދި ) ( ނމި މާއްދާެގ ) )ޅ(  

ން ކުރިން، އެ ބަްއދަލުުވ ހުެގ)ފަހެއް( ދުަވ 5ބޭއްުވުމެގ މަދުެވެގން 

ބައްދަުލުވމުެގ އެޖެންާޑ ، ަވުގާތއި، އި، ތާރީޚާއިތަނާ އޮންނާނެ

 ކުރަންާވެނއެެވ.ން ޢާންމުލުކައުންސި

ލުުވންތަުކަގއި ަވިކ ން ބާއްާވ ބައްދަދަށު ެގދާން މި މާއްލުކައުންސި )ކ(  

 ދެއްެގ ރަްއޔިތުން ބައިެވިރުވން މި ޤާނޫނު ލާޒިމެއް ނުކުރެއެެވ.ޢަދަ

ކުަގިއ ން ބާއްާވ ބައްދަލުުވންތަ ދަށުމާއްދާގެ   މިންލުކައުންސި )އ(  

މަށްފަހު، އެ ބައްދަލުުވމުެގ ޔައުމިްއާޔ ރައްޔިތުންެގ މަޝްަވރާ ހޯދު

 7ިގނަެވެގން ން ފެށިެގން ން ާބްއާވ ތާރީޚުުވދަލުއްލިޔެ، ެއ ބަ
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 )ހަތެއް( ދުަވހުެގ ތެޭރަގއި ާޢންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަންާވެނއެެވ.

 
  ތަރައްޤީގެ   ރަށުގެ 

  ލޭންޑް   ލޭނާއި ޕް 
  ޕްލޭން   ޔޫސް 

 އެކުލަވާލުން 

އެކުލަާވެލޭވ ަކއުންސިލްތަކުެގ  ެގ ދަށުން އަލަށްމި ޤާނޫނު )ހ( .107-2

ާވލުުވމަށްފަހު  ޙަން މަޤާމާ ެރޭވ މެންބަރުކުބުތިޚާންއިންތިޚާބަށްފަހު، އި

ން ފޯރުކޮށްދޭ ލުަކއުންސި އަތޮޅުތެރޭަގިއ،  ެގހުަވ( މަސްދުތިނެއް) 3

ލޭނާއި ރަށުެގ ތަރައްީޤެގ ޕްށެއްެގ ރަ މާއެކު، އެ ފަންނީ އެހީތެރިކަ

ން ލުމެ ރަށެއްެގ ރަށު ކަުއންސިޔޫސް ޕްލޭން ކޮން ލޭންޑް

 ެއެވ.އެކުަލާވލަންާވނެ

ން ެއކުލަާވެލޭވ ލޭންޑް މަތި )ހ( ގައި ބުނެފައިާވ ޮގތުެގމާއްދާެގ މި )ށ(  

ޔޫސް ޕްލޭން ސަރުކާުރެގ ކަމާުގޅޭ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅައި 

ލޭންްޑ ޔޫްސ  ރަށެއްެގ ތަރައްޤީެގ ޕްލޭނާއި ފަހު އެށްފާސްކުރުމަ

 ށް ޢަމަލުކުރަން ފަށަންާވނީ މި ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ ޕްލޭންއަ

ރަށުެގ ޔިތުންާނއެުކ ބޭއްޭވ ބައްދަލުުވުމގައި ެއ އްރަ ންމަތިޮގތުެގ

ލޭްންޑ ޔޫސް ޕްލޭންއަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ތަރައްޤީެގ ޕްލޭނާއި 

ލޭންްޑ ޔޫސް ރައްޤީެގ ޕްލޭނާއި ށުެގ ތަރަ ފާސްުވމުންނެެވ. އަދި

 ސް ބަދަލެއް ެގންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު މިޕްލޭންއަށް އެްއެވ

 ރަންާވނެެއެވ.ކުލުޢަމަން މަތިޮގތުެގ މާއްދާަގިއާވ

ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭްނ އެކުލަާވލުމަށްފަހު ފާސްކުުރމަށްޓަކައި ރަށުެގ  )ނ(  

 ހުގެ މަްސދުަވނެއް( )ތި 3ެގން އުމީ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާތާ ިގނަވެ ޤަ

އިދާރާއިްނ  ލޭންައކަށް އެލޭންްޑ ޔޫސް ޕް ރަުށެގތެރޭގައި އެ 

އިރު، ެއ ާފއިތުވާ  އްދަތުމުމާއްދާަގއި ބުނެުވނު  މި ހުއްދަދޭންާވނެެއެވ.

ޮގތުން ަވިކ ކަމެްއ ރަނަގުޅުކރުމަށް އެ ޔޫސް ޕްލޭްނއާ ުގޅޭ  ލޭންޑް
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އެްއ ްޕލޭން ޔޫސް ލޭންޑް ރަށުެގއިދާރާއިން އަްނާގފައިުނާވނަމަ، 

 ެނއެެވ.ފާސްީވކަމުަގއި ބަލަންާވ

 ައންނަނިިވ ޔޫސް ޕްލޭންަގއި ލޭންޑް އެކުަލާވލާކައުންސިލްތަކުން  ()ރ  

 ންާވނެއެެވ.މަނަހި  ލޫމާތުޢުމަ

 ރަށެްއެގ ަކއުންސިުލންނެެވ. ރަށުެގ ތަރައްީޤެގ ޕްލޭން ފާސްކުރާނީ އެ )ބ(  

ަގސްަތއް ހުރި ދަދާއި، ަގާހެގހީެގ ޢަރަށެްއގައި ހުރި ަގސް  އެ (1)   

 ސަރަޙައްދު.

 ތްކުރެޭވ ސަރަަޙއްދު.ޙިމާޔަ (2)   

ޙައްާދިއ،  ސަރަން އޮތްދުތަކާިއ، ހިއްކެހިއްކާފަިއާވ ސަރަަޙއް (3)   

 .ޮގތް އެ ސަރަޙައްެދއްެގ ބޭނުން ހިފާނެ

 ރަށެްއެގ ެއކި ސަރަޙައްދުަތކުެގ ބިމުެގ އަުގ. އެ (4)   

 ހުންނަންޖެހޭ މިންަވރު.  ރުްއަގސްބިންތަކުަގއި ހިއްކާ (5)   

 ންނެެވ.ލު ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ަތންފީޛުކުރާނީ ރަށު ކައުންސިށުެގ ރަ )ޅ(  

 

 އަންނަނިިވ ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ދާަވނަ މާއް 112ެގ ޤާނޫނު ދިޔަބުނެިވ .68

 

  ކައުންސިލްގެ 
  މު ން ޢާ 

 ބައްދަލުވުންތައް 

 އަކު ހަފްތާ ކޮންމެ ންސިލްތަުކންކައު ޓީސި އަދި ރަށު  މަތިން،ޮގުތެގ ތިރިަގިއާވ .112

 ކައުންސިލްެގ ރުއެްއފަހަ މަހަކު ަކއުންސިލްތަކުން އަތޮޅު އަދި ފަހަރުއެއް

 .ބާްއަވންާވެނއެެވ ބައްދަލުުވމެއް ޢާންމު ކުެރިވފަިއާވލުތާަވ

ރިްނ ކު ހުެގ)ދޭއް( ުދަވ 2ކައުންސިްލެގ ޢާންމު ބައްދަލުުވން ބޭްއުވމުެގ  )ހ(  

ށް ލިޔުމުން ންބަރުންނަޑާ ކައުްނސިލްެގ ރަީއސް މެޖެން އެބައްދަލުުވމުެގ

 ފޮނުަވންާވނެެއެވ.

ރުކާރުެގ ީނ ސަކުެރޭވޝްަވރާލުުވންތަކުަގއި މަޢާންމު ބައްދަ )ށ(  



 

 

 

 

 

 

 

 70 

އޮފީސްތަކުންނާއި ަކއުންސިލްެގ މެންބަރުންނާއި ކައުންސިލްެގ އިދާރާއިްނ 

ކުން  ތްތަފަރާއްތަކެެވ. އަމިއްަލ މަޝްަވރާކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތަ

އް ހުށަހަޅަންާވނީ ކައުންިސލްެގ އިދާާރ ކަންަތްއތަ ކައުންސިލަށް ފޮނުވާ 

 ެވ.މެދުެވރިކޮށެ

ރިހާ ކަންތައްތަކެއް ތަރުތީބުން ކައުންސިްލެގ ހެޅޭ ހުހުށަ ސިލަށްކައުން )ނ(  

 ރައީސް އެޖެންާޑކުރަންާވެނއެެވ.

 

 ލާޙުކުރުން.ށް އިޞްއަންނަނިިވ ޮގތަދާ ަވނަ މާއް 118ބުނެިވދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .69

 

  ކައުންސިލްގެ 
  ޔަރާއި މޭ   ޑެޕިއުޓީ 
  ރައީސް ނައިބު 

  މަޤާމުން 
 ދުރުކުރުން 

 އިތުބާރުނެތް މައްޗަށް އިބުަރއީސްގެ ނަ ނުަވތަ ރު މޭޔަ ޑެިޕއުޓީ ންސިްލެގކައު .118

 އެމީހަކު  ފާސްޮކށްފިނަމަ، އަޣުލަބިްއޔަތުން މެންބަރުންެގ ކައުންސިްލެގ ކަމަށް

 ރައީސްކަމުގެ ނައިބު ަވތަ ނު މޭޔަރު ޑެޕިއުޓީ. ނެއެެވދޭންާވފާޢުއިސްތި މަޤާމުން

 ންބަރެއްެގމެ އެ ނަމަެވސް ކުެރުވނުކިަވ މެންބަރަކު ކައުންސިލްެގ މަޤާމުން

 .ދެމިއޮންނާނެއެެވ ންބަރުކަންމެ

 

 އިޞްލާޙުކުރުން.ަވނަ މާއްދާ އަންނަނިިވ ޮގތަށް  126ބުނެިވދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .70

 

  ންސިލްގެ ކައު 
  ރެޓަރީ ކް ސެ 
 ނެރަލް ޖެ 

ދާރީ ުމަވްއޒަފެްއެގ ޮގުތަގިއ، ންމެ ިއސް އިކައުންސިްލެގ އެ (ހ) .126

ލްކަމުެގ ރީ ޖެނެރަރެޓަެގ ެސކްެއކު، ަކއުންސިލްކައުންސިްލެގ ލަފަޔާ

 ކުރާނީ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަުނންނެެވ.މަޤާމަށް މީހަކު ޢައްޔަން

ގައި ތިރީްއ ނެރަލްެގ މަސްއޫލިއްޔަތުތަ ކައުންސިްލެގ ސެކްރެޓަރީ ޖެ )ށ(  

 ނީެއެވ.ފައި ެއަވބަޔާންކޮށް

ަވްއޒަފުެގ ެގ އިދާރާެގ ެއންމެ އިސް އިދާރީ މުލް ކައުންސި (1)   

ހިންުގމަށް ބޭނުންާވ ެއންމެހައި   ަކއުންސިލްން އްޔަތުސިއިހަ
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މަަސއްކަތްަތއް ހިްނަގިއ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްަސއި އިދާރާެގ 

 ؛ންބެލެހެއްޓު

ެގ ލްްނސިން ކައުމަަސއްކަތްތަކާ ުގޭޅޮގތު ދާރާެގެގ އިލް ކައުންސި (2)   

 ؛ޖަާވބުދާރީުވންރިޕޯުޓކޮށް  ރަށްރައީސް ނުަވތަ މޭޔަ

ންމުންތަކާއި ކަނޑަައޅާ އުޫޞލުތަްއ ން ނިންމާ ނިކައުންސިލު (3)   

 ؛ކުރުންޛުތަންފީ

ެގ ލްޚިދުމަތްތައް ކައުންސި ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ މުނިސިޕަލް (4)   

ށްދެޭވނެ އިންިތޒާމު ކޮފުން މެދުެވރިކޮށް ފޯރުަވްއޒައިދާރާެގ މު 

 ކާނަޑއަޅާފަިއާވ އުޫޞލުތަހަމަޖައްސައި، ކައުންސިލުްނ ކަ

 ؛ތައް ފޯުރކޮށްދިނުންއެ ޚިދުމަތްއެްއޮގތަށް 

މަސައްކަތްަތކާއި ޙަރަކާތްތަާކއި އިްނސާނީ ެގ ލް ކައުންސި (5)   

ށާިއ ރަ ޔަަވތަ މޭެގ ރަީއސް ނުލްލަތްތަކާ ުގޭޅޮގތުން ކައުްނސިސީަވ

 ؛ފާދިނުންންސިލަށް ލަކައު

ަގިއ ރަކާތްަތކުްއކަތްތަކާިއ ހިންާގ ޙަކައުންސިލުން ކުާރ މަސަ (6)   

 ؛ކަަށަވރުކުރުންދުަތކަށް ތަބާާވކަން އިާވގަ އި ޤާނޫނުތަކާ

ތަކާއި ބަޖެޓާއި ރިޕޯޓުތަްއ ކައުންސިލުން ތައްޔާުރކުރަންޖެހޭ ޕްލޭން (7)   

  އްެގ މަތިންލުން ނިންމާ ޮގތެންސިތައްޔާރުކުރުާމއި ަކއު

 ؛ތަންފީޛުކުރުން

ަވުރ ތްތަކުެގ ފެންޤީކޮށް ޚިދުމަ މަސައްކަތްަތއް ތަރައްެގލް ކައުންސި (8)   

ހަރުދަނާކުރުމަށް ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާ ުގޅޭ ފަންނީ  ށް މަތިކޮ

ެގ ޚިދުމަތްތަކާިއ ލް ީލގައި ކައުންސިތައްކޮށް، އޭެގ އަދިރާސާ

ަރއީސް ނުަވތަ ެގ ލް ކައުންސިއްޤީކުރުަމށްތަރަ  މަސައްކަތްތައް
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 ؛މޭޔަރަށް ލަފާދިނުން

ެގ ަރއީސް ލްއުންސިކަެގ ބޭނުމަށް، ޤާނޫނު ެގލިއްޔަތު ދައުލަތުެގ މާ (9)   

ެގ މާލީ ލް ެގ ލަާފެގމަތިން، ކައުންސިރުނުަވތަ މޭޔަ

 .ރިާޔެގ މަސްއޫިލްއޔަތު އަދާކުރުންޒިންމާދާރުެވ

 

 .ިވ ޮގތަށް ބާބެއް އިތުރުކުންެގ ފަހަތަށް އަންނަނިއްދާަވނަ މާ 131ެގ ބުނެިވދިޔަ ޤާނޫނު .71

 

 ތޭރަވަނަ ބާބު 
 

 މިންގަނޑު ސުލޫކީ    ގެ މެންބަރުންގެ ލް ކައުންސި 
 

  ކަތުގައި މަސައް 
  ގެންގުޅެންޖެހޭ 

 ސުލޫކު   ޢާންމު 

 މީހުންނަކީ  އިންތިޚާބުކުެރޭވ ޮގުތަގއި ބަރުންެގމެން ތަުކެގލްކައުންސި .131-1

 އުޞޫލުަތއް  އެ އެކު،ހިތުމާ ރުމަތްތެރިކޮށްޙު ަތކަށްއުޞޫލު އަންނަނިިވ

 .ާވންާވެނއެެވ ކަމުގައި މީހުން އްޓާނެނަަގހަ

ތިކޮށްފައިާވ މަްސއޫިލއްޔަތުތަކަށް ލްތަާކ މަނޫނުން ކައުންސިޤާ ހ()  

 ؛އަހުލުެވިރެވފަިއާވ ބަޔަކަްށުވން

 ޓަކައިކައުންސިްލެގ ތަޞަްއުވރު ކާމިޔާބުކަމާެއކު ޙާޞިލުކުރުަމށް )ށ(  

 ؛ބަޔަކަްށުވން ރިަކމާއެކު މަސަްއކަތްކުރާޚްލާޞްތެރިކަމާއި ަވފާތެއި

 ލާތު ކުރުމުަގއި ންނާ މުޢާމަބިަގންނަ މީހުއުންސިްލެގ ޚިދުމަތް ލިކަ )ނ(  

ޚިދުމަތުގެ  އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި އަބުުރެވރިކަމާއެކު ަކއުންސިލްެގ

ުކ އެެތރިކަމާޢަމަލުކުރެޭވ ހަމަތަކުެގ ތެޭރަގިއ، ފަރުާވ ދާއިރާަގއި

 ؛ުވންބަޔަކަށް ޚިދުމަތްދޭ

ދެމެހެއްޓުމުެގ ޮގތުން  ހައިސިްއޔަތާިއ ޤަދަރު ކައުންސިްލެގ )ރ(  

 ؛ބަޔަކަްށުވން ލުތައް ހިފަހައްޓާޞޫއި އު ހޭ ހަމަތަކާހިފަހައްޓަންޖެ
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 ދަށުގައި ހުންނަ ދައުލަތުެގ މުދަލަށް  ކައުންސިްލެގ ބެލުމުެގ )ބ(  

 ؛ރައްކާތެިރާވ ބަޔަކަްށުވން

 ބޭނުންކުރުމުގައި ަވސީަލތްތަކާއި ޚިދުމަތްތައްކައުންސިްލެގ މުދަލާއި  )ޅ(  

ސްމީ ރި ޮގތުަގއި، ރަމެ ފައިދާހުތިޞާދުކުރުމާެއކު، އެންއިޤް

ޗެހި ބޭނުންތަކަށް ނުަވތަ ހުއްދަ ކުރެިވފަިއާވ ބޭނުންތަކަށް ެއ އެއް

 ؛ބޭނުންކުރާ ބަޔަކަށްުވން 

 ތަްއ، ރަސްމީ ާވޖިބުތައްމީ ަވުގތުކައުންސިްލެގ އިދާރާެގ ރަސް ކ()  

 ޔަކަްށުވން.ބަ ހޭދަކުރާއަދާކުރުމަށް 

 

  ގެ ލް ކައުންސި 
  މެންބަރުން 
  ނުވާނެ ކޮށްގެން 
 ކަންކަން 

ޮގތުްނ އުންސިލެްއެގ އެްއެވސް މެްނބަރަކު އޭނާ އަދާކުރަމުންދާ މަޤާމާ ުގޅޭކަ .131-2

ިވ އަންނަނިާވޖިބުތަކާ ުގޭޅޮގތުން  ނުަވތަ އޭނާ އެ މަޤާމުަގިއ އަދާކުރާ

 .ކަމެއް ޮކށްެގންނުާވނެެއެވކަންކަމުެގ ތެރެއިން 

ތަ ހުއްޓާލުްނ ނުަވދުމަތެްއ އިދާރީ ހިންުގްނ ނުަވތަ ޚިކައުންސިްލެގ  (ހ)  

އިްނ ހުއްޓުާވލުން ނުަވތަ ުހއްޓުާވުލމަށް މަސައްކަތްކުރުމާިއ، އަިދ އެ

 ކަމަކަށް ބުރޫއަރާފަދަ ޢަމަލުތަކާއި، ކައުންސިްލެގ ަމޞްލަޙަތު 

ފުންެގ ސިލްެގ އިދާާރެގ މުަވްއޒަދަ ޢަމަލުތަކާއި، ަކއުންފަެގއްލޭ

 ؛ލެއް ކުުރންލޭފަދަ ޢަމަެއއްަބއިަވންަތކަން ގެއް އޮންނަ ދުގައިމެ

ހަމަ  މެންބަރެްއެގ ަހއިސިްއޔަތުން ލިބޭ މަޢުލޫމާތު ނަ ލްކައުންސި )ށ(  

 ؛ޮގތުަގއި ބޭނުންކުރުން

 ންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތަކާ ކައުކަށް އަމިއްލަ ނުަވތަ ޢާންމު ފަރާތްތަ )ނ(  

އެްއެވސް ފަރާަތކުން ދޭ ޮގތުން  ތުެގ ބަަދލެއްެގޚިދުމަުގޭޅޮގތުން، އެ 

 ؛ުރންްއޗެއް ޤަބޫލުނުކުެވސް އެ އެއް 
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އެްއެވސް ަވކި ފަރާތަކަްށ ފައިދާެއްއ ހޯދައިދިނުމުެގ ޮގތުްނ  )ރ(  

 ؛ޢަމަލެއްކުރުން

ށް ނުަވތަ އަމިއްލަ މައިދިނުއެްއެވސް ފަރާތަކަށް ފައިދާއެއް ހޯދަ )ބ(  

 ކުރުން. މަޤާމުެގ ނުފޫޒު ބޭނުންޙާޞިލުކޮށްދިނުމަށްމެއް ބޭނު

 

  ނާއެކު ން ޢާންމު 
 ގުޅުން   އޮންނަ 

ުތ ކައުންސިލެްއެގ މެންބަރަކު ޭއނާެގ މަޤާމުެގ ާވޖިބާއި މަްސއޫލިއްޔަ )ހ( .131-3

 ކުަލޔަށް، އިޖްތިމާޢީ  އަދާކުރުމުަގއި އެްއެވސް މީެހއްެގ ނަސްލަްށ،

 ނުަވތަ  ން ެގންުގޅޭ ޚިޔާލުތަަކށްސިޔާސީޮގތު، ދީނަށް، ތަށްނިސްބަ

ޖިންސަށް،  ޤައުމަްށ،ނިސްބަތްާވ ްށ، ސީ ޕާީޓއަނިސްބަތްާވ ސިޔާ

ޒިންމާތަަކށް އަދި  ީނެގ ނިސްބަތަށް، ޢާިއލާގައި އަާދކުރާެވކާ

ދުންތެރި ކަމަށް ބަލައި އެއްެވސް ޮގތަކުން ތަފާތުކޮށްެގން ނުކުޅެ

 ނުާވނެެއެވ.

ާވނީ، ތަކާ މުޢާމަލާތު ުކރަންދުމަތް ލިބިަގންނަ ފަރާތްޚި )ށ(  

 ެއެވ.އިޙްތިރާމާއެުކަގ

އޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުަގިއ އްެގ ާވޖިބާއި މަސްމެންބަރެ ކައުންސިލް )ނ(  

ޢިއްޒަތަާށއި ަކރާމާތަށާއި  ެގޚިދުމަތް ލިބިަގންނަ ކޮންމެ ފަރާތެއް

ޤާނޫުނއަސާސީން ޔާެގ ދިެވހިރާއްޭޖެގ ޖުމްހޫރިއްއެމީހަކަށް 

 ޙުރުަމތްތެރިކޮށް ހިތަންާވނެއެެވ. ށްކަތައްޤުޙަ ލިބިދީފައިާވ

ޚިދުމަތްތަކާއި ދައުލަުތެގ ެއކި ކޮށްޭދ އުންސިލުން ފޯރުކަ )ރ(  

ރުކޮށްދޭ އެންމެހައި ޚިދުމަތްތަކުެގ މަޢުލޫމާތު  މުއައްސަސާަތކުން ފޯ

އިދާާރއިން ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ ިއންތިޒާމު ެގ ލް ކައުންސި

 ހަމަޖައްސައިދޭންާވނެެއެވ.
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  މިންގަނޑާ   ލޫކީ ސު 

 ޚިލާފުވުން 
 ންނާ ނުަވތަ ރަީއސުންނާ ރުމޭޔަތަކުެގ ލްކައުންސި މި ޤާނޫނުން )ހ( .131-4

ފައިާވ ޒިންމާތައް އެމީހުން އަދާކުރަމުން މަތިކޮށް ންބަރުންނާމެ ނުަވތަ

 ޒިންމާެއެކެވ.ކީ ލޯކަލް ަގަވރމަންޓް އޮތޯރިޓީެގ ެގންދޭތޯ ބެލުމަ

 ތަކުެގ މޭޔަރުންނާ ނުަވތަ ރައީސުންނާލްންސިކައުޤާނޫނުެގ ދަށުން  މި )ށ(  

ށްފައިާވ ެއއްެވސް މަސްޫއލިއްޔަތަކާ ތިކޮމެންބަރުންނާ މަ ނުަވތަ

ވެއްެޖނަމަ، އެކަމެްއ ބަލައި އެކަންކަްނ ކައުންސިލަރަކު ޚިލާފު 

 އަންަގންާވނެެއެވ. ަކއުންިސލަރުންނަށްމަށް އެ އިޞްލާޙުކުރު

 
ްނ ނޫނުތަކަްށ ކައުންސިލަރުޢަމަލުކުެރެވމުންދާ އެންމެހައި ޤާަގއި އްޖޭރާދިެވހި .5-131 ތަބާވުން   ޤާނޫނަށް 

 ބާާވންާވނެެއެވ.ތަ

 

 ްނނަނިިވ މާއްދާތައް އިތުުރކުރުްނ.އަ ދާެގ ފަހަތަށްަވނަ މާއް 132ެގ  ބާބުަވނަ 13ޤާނޫނުެގ  .72

 

ށްޓަކައި މަރުއް ކުކުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެލަމި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ކައުންސި (ހ) .1-132 ހުއްދަ ހޯދުން 

މާމެދު  އްދަ ދިނުދަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ހު ސަރުކާރުެގ ުހއްދަެއއް ހޯ

 2 ިގނަެވެގން ށް އެދޭ ތާރީޚުން ފެށިެގންދައަނިންމާ ޮގތެއް އެ ހުއް

ށް އަންަގްނާވނެއެެވ. ެއ ލައުންސިދުަވހުެގ ތެރޭަގިއ ކަ)ދޭއް( މަސް

 އް ޮގތެ މުއްދަތު ފާއިތުާވއިރު ުހއްދަ ދޫކުރުމާމެދު ަވކި 

 ލަންާވނެއެެވ.ހުއްދަ ލިބުނީކަމުގައި ބަނިންމާފައިނުާވނަމަ، އެދިފަިއާވ 

ކުުރމަށްޓަކައި ސަރުާކރުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން  )ށ(  

ންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ުހއްދަ ދިނުމާމެދު  ހުއްދަެއއް ހޯދަ  ެގކައުންސިލް 

 2ނަެވެގން ިގން ށިެގނިންމާ ޮގތެއް އެ ހުއްދައަށް އެދޭ ތާރީޚުން ފެ
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 ހޯދަން އެދުނު އެއް ތެރޭަގއި އެ ހުއްދަ)ދޭއް( މަސްދުަވހުެގ 

 ހުއްދަ ެވ. އެ މުއްދަތު ފާއިުތވާއިރު އިދާރާއަކަށް އަންަގްނާވނެއެ 

ނުާވނަމަ، އެދިފަިއާވ ހުއްދަ ދޫކުރުމާމެދު ަވކި ޮގެތއް ނިންމާފައި

 ލިބުނީކަމުަގއި ބަލަންާވެނއެެވ.

ދަ ހޯދައިެގން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ހުއްން މި ޤާނޫނުެގ ދަށު )ނ(  

ނަމަ،  އެ ހުއްދައެއް ނުދޭން ިނންމާށް އެުދމުން ކުރުމަށްޓަކައި ހުއްަދއަ

ބަބުތައް ހުއްދައަށް އެދުުނ ފަރާތަށް  އެ ނިންމުން ބިނާކުރި ސަ 

  ދޫކުރަންާވނެެއެވ.ލިޔުމުން

 

 ޮގތަށް އިޞްލާުޙކުރުން. ަވނަ ޖަދުަވލު ައންނަނިިވ 2ޤާނޫނުެގ  .73

 

 .އެަވީނެއެވ  ބަޔާންޮކށްފައިތިރީަގއި އްނޑުތައް ނުަވތަ ޝަރުޠުތަމިންަގ ނެ ދަރަޖަ ދިނުމުގައި ބަލާެގއެއް ޓީސި
 

އްޔާ އެ ށް، ރައީުސލްޖުމްހޫރިެގ ދަށުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ދިރާސާކޮަވނަ މާއްދާ 51މި ޤާނޫނުެގ 
 ން ފުރިހަމަެވފައިާވނަަމއެެވ.ކަކަންިވ ހުށަހެޅުމާ އެއްޮގތަށް ސިީޓއެްއެގ ދަރަޖަ ދޭންާވނީ އަންނަނި

 

 10,000ފަިއާވ އާބާީދ ރީެވޓަނުަވތަ ރަށްަތކުެގ ރަޖިސް ައާޅ ރަށުެގސިޓީއެްއ ކަމުަގއި ކަނޑަ .1

 ހާސް( އަށްުވރެ ދަށްނުުވން.)ދިހަ

ދަނީ ިގނަ ރަށްަތކެއް ެއކުެވެގން ކަުމަގިއާވނަމަ، ސިޓީ ސެންޓަރު ކަމުަގއި ކަނޑަައާޅ ސިޓީ އުފައް .2

 މުަގިއުވން. ތު އޮތް ރަެށއް ކަޞަރު ހިއްަކއިެގން ޮބޑުކުރުމުެގ ފުށްތުރަކީ އިރަށަ

  ރޝަރީ ހޮސްޕިޓަލެއް ހުރުން.ޓަ .3

 މަރުކަެޒއް ޤާިއމުެވފައިުވން.  ލުކުރެޭވނެޞިޙާލީމު ޢުޑިްގީރއާ ހަމައަށް ތަ ސިޓީަގއި ދަށްެވެގން ފުރަތަމަ .4

ކާރުެގ ޓީެގ ހުރިހާ ރަށެްއ، ސަރުސި، ަގއިާވނަމަ ސިޓީ އުފައްދަނީ ިގނަ ރަށްތަކެއް އެުކެވެގން ކަމު .5

 އޮތުން.  ތުރުެގ ނިޒާމަކުން ުގޅާލެިވަފއި ކުރާ މިންަވރެްއެގ ދަތުރުފަ ުވޒާރާއިން ޤަބޫލުފަތުރާބެހޭދަތުރު
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 ރއެްއެގ ޚިދުމަތް ލިބެންހުރުން.  ހާބަސިޓީަގއި ކޮމާޝަލް  .6

 ބޭންކެްއެގ ޚިދުމަތް ލިބެންހުރުން. ޓީަގއި ސި .7

 

ގައި ހިމެނޭ އަޅާ އިދާީރ ދާއިރާޑަކަނ އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާރަަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން  56-1 ޤާނޫނުެގ ބުނެިވދިޔަ .74
)ތިނެއް(   3 ފަށާތާ މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ،ތިޞާޞްޚްެގ އިތަކު އި ރަށު ަކއުންސިލްސިޓީ ކައުންސިލާ

 އި، ޢާންމުކުރަންާވެނއެެވ.ކަނަޑައޅަތެރޭަގއި ދުަވހުެގ މަސް

 

ެގ ަވނަ މާއްދާ 79 ،( އާއިބަވނަ މާއްދާެގ ) 70ނަ މާއްދާެގ )ށ( އާިއ، ަވ 69-2ނޫނުެގ ޤާބުނެިވދިޔަ  .75
ތެރޭަގިއ ހުެގ ދުަވ)ތިނެއް( މަސް  3ރަން ފަށާތާ ، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުތައްދު ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ަގާވއިއ)

 .ޢާންމުކުރަންާވނެއެެވ

 

ާދެގ ަވނަ މާއް 39ދަފްތަރާިއ،  ރާންކުއި ަބޔާ( ަގލ( އަދި )ތަވނަ މާއްދާެގ ) 56-2ޤާނޫނުެގ ބުނެިވދިޔަ  .76
ަގއި ދުަވހުެގ ތެރޭމަސް( ބާރަ) 12ތާ  ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާމިރާ ޕްޭލންތައް، )ހށ( ގައި ބަޔާންކު

 ާވެނެއެވ.އެކުަލާވލައި ޢާންމުކުރަން

 

 އަދި ރާންކުޔަޢައް ޯބޑަށް  ތޯރިޓީެގއޮ މަންޓްަގަވރ ލޯކަލް ދަށުން މާއްދާެގ ަވނަ 59 ޤާނޫނުެގ ބުނެިވދިޔަ .77
 ކުރާ ހުވައި މެންަބރުން ކައުންސިްލެގ ރެޭވކު އިންތިޚާބު  ދަށުން ޤާނޫނުެގ މި ން،މެންބަރު އިންތިޚާބުކުރާ

 އަދި . ިނންމަންާވނެއެެވ އިންތިޚާބުކޮށް އަދި ކޮށްަޢއްަޔން އިތެޭރަގ ދުަވހުެގ( ތިރީސް) 30 ންފެށިެގ ތާރީޚުން
 މި އެކުލަާވލުމާެއކު، ބޯޑު އަލުން ހިމެނޭޮގތުން މެންބަރުން ރާބުކުއިންތިޚާ އަދި  ޢައްޔަންކުރާ އެފަދައިން
 .ެވއުުވީނއެ ޯބޑު އޮތޯރިޓީ ރމަންޓްަގަވ ޯލކަލް  އެކުަލާވލާފައިާވ ކުރިން ފެށުމުެގ ޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނަށް

 

 ތިންޮގތުެގމަ ަވނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮްށފައިާވ 41މާއްދާާއއި  ަވނަ 24ަވނަ މާއްާދއާއި  11މި ޤާނޫނުެގ  .78
ޖެހޭނީ، ބަރުން އިންތިޚާބުކުރަންށް މެންއި ރަށު ކަުއންސިލްތަކަަތކާސިލްސިޓީ ކައުންސިލްަތކާިއ، އަޮތޅު ކައުން

އަަވހަްށ މެ ޒެުޓގައި ާޝއިޢުކުރުމަށްފަހު، ދެން އެންސަރުކާުރެގ ެގށް، ދިެވހިތަޞްދީޤުކޮމި ޤާނޫނު ފާސްެވ، 
 ބާއްާވ ަކއުންސިްލެގ އިންތިޚާެބއްަގއެެވ.
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)ހ( އަށް  އްދާެގަވނަ މާ 43އްދާެގ )ހ( ާއއި ނަ މާ ަވ 27ަވނަ މާއްާދެގ )ހ( ާއއި،  12 ެގނޫނުމި ޤާ .79
ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު، ސަރުކާރުެގ ެގޒެުޓގައި ، ދިެވހިދީުޤކޮށްމި ޤާނޫނު ފާސްެވ، ތަޞްނީ ށާމަލުކުރަން ފަޢަ

 ށްފަހުަގެއެވ.އަަވހަށް ބާްއާވ ަކއުންސިލްެގ އިންތިޚާބަ ދެން އެންމެ

 

ތަކުެގ އިންތިޚާބުެގ ލް ސި)ޯލކަލް ަކއުން 2010/10ބަރު  ނަންޤާނޫނުށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، ނޫނަމި ޤާ .80
ޟުާވ މާއްދާތަްއ، މި ޤާނޫނާ ތަޢާރުޟުާވ ިނސްބަތަށް އިޞްލާޙުީވ ތަޢާރުަގިއ އެކުެލޭވ މި ާޤނޫނާ  ނޫނު(ޤާ
ެގ ތަކު ލްާވ ފުރަތަމަ ލޯކަލް ކައުންސިބާއް މުގައި ބެލޭެނއެެވ. އަދި ިމ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހުކަ
 ތައް ލްކަމަށް، އަދި ެއ ކައުންސިޭވ ޮގތް ަތއް ެއކުލެލް ކައުންސިލްންތިޚާބު ބާއްަވްނާވނީ، ޯލކައި

 ަފއިާވ ޮގތުެގމަތިންނެެވ.އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ ޮގތް ކަމަށް މި ޤާނޫނުަގއި ކަނޑަައޅާ

 

ޒެުޓަގއި ެގ ެގކޮށް، ިދެވހިަސރުކާރުޤުދީޞްސްެވ، ތަ ފާމި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު .81
  ފެށިެގްނނެެވ.ހުންޝާއިޢުކުރާ ދުަވ

 

 


