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 މެންބަރ ން ހ ށަހަޅ އްވާ ހ ށަހެޅ އްވ ން 
 

 

 ަވނަ ޖަލްސާ  ..ަވނަ ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ  19 ޖަލްސާ: 

 2019.. ޑިސެންބަރ   ތާރީޚް: 

)ދިެވހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ާދއިރާތައް ލާމަރ ކަޒީ އ ޞޫލ ން  2010/7ޤާނޫނ  ނަންބަރ :  : ރިޕޯޓ  ބިލ / 
 ކޮމިޓީން  ެގލީހ މަޖި މ ޅިބިލ  ެގ މ  އ ެގނަހިންގ މ ެގ ޤާނޫނ ( އަްށ އިޞްލާޙް 

 ރިޕޯޓ   ެގތ ގޮ  ނިންމެިވ އިދިރާސާކ ރަްއަވ

 

  ރ އަޙްމަދ  ޒާހިިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރ  ދާއިރާެގ  ގައްދޫ    ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

   މެންބަރ :   ވި އް ކ ރެތާއީދ  
 
 

 : ހ ށަހެޅ ން 
 

 

 

 ޞްލާޙ ކ ރ ން އި ގޮތަށް   ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި   15  ނޫނ ގެ ޤާ   ބ ނެވިދިޔަ 
 

  މެންބަރ ކަމ ގެ  ކައ ންސިލްގެ 
 ހ ސްވ ން   މަޤާމ  

ހ ސްވެއްޖެނަމަ  މ ރ ގެ ތެރޭގައި ކައ ންސިލްގެ މެންަބރެއްގެ ަމޤާމ ޢ ކައ ންސިލްގެ  (ހ) .15

އިން  ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީ)ސާދަ( ދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި ލޯކަލް 14އެކަން 

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި ލޯކަްލ ގަވަރންމަންޓް 

 60އިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަންގާ ތާރީޚ ން ފެށިެގން ލަސްވެގެން ރިޓީއޮތޯ

 ލ ގައި ކައ ްނސިލަށް މެންަބރަކ )ފަސްދޮޅަސް( ދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި އެ މެންަބރެއްގެ ަބދަ

ހ ސްވެއްޖެނަމަ، ަބއި  . ކައ ންސިލްގެ މެންަބރެއްގެ މަޤާމ އިންތިޚާބ  ކ ރަންވާނެއެވެ

އިލެކްޝަނަކ ން އިންތިޚާބ ކ ެރވިފައިވާ މެންަބރަކަށް މެންަބރ ކަމ ގައި ހ ރެވޭނީ  

 ކައ ންސިލްގެ ހިނގަމ ންދާ ދައ ރ  ހަމަވަންދެންނެވެ.
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 މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާ ހުށަހެޅުއްވުން 
 

 

 ަވނަ ޖަލްސާ  ..ަވނަ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  19 ޖަލްސާ: 

 2019.. ޑިސެންބަރު  ތާރީޚް: 

)ދިެވހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ާދއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫުލން  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު:  : ރިޕޯޓު ބިލު/ 

 ކޮމިޓީން  ެގލީހުމަޖި މުޅިބިލު ެގ މު އުެގނަހިންުގމުެގ ޤާނޫނު( އަްށ އިޞްލާޙް 
 ރިޕޯޓު  ެގތުގޮ  ނިންމެިވ އިދިރާސާކުރަްއަވ

 

  ރުއަޙްމަދު ޒާހިިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ދާއިރާެގ  ގައްދޫ    ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

   މެންބަރު:   ވި އް ކުރެތާއީދު 
 
 

 : ހުށަހެޅުން 
 

 

 

 ޞްލާޙުކުރުން އި ގޮތަށް   ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި   29  ނުގެ ނޫ ޤާ   ބުނެވިދިޔަ 

 

  މެންބަރުކަމުގެ  ކައުންސިލްގެ 
 ހުސްވުން   މަޤާމު 

ކައުންސިލްގެ އުމުރުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ މެންަބރެއްގެ މަޤާމް ހުސްވެއްޖެނަމަ  (ހ) .29

)ސާދަ( ދުވަހުެގ ތެރޭގައި ލޯކަލް ގަވަރންަމންޓް އޮތޯރިޓީ ިއްނ  14އެކަން 

އަދި ލޯކަލް ަގވަރންމަންޓް އޮތޯިރީޓ  ައންގަންވާނެއެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް

  60އިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަންގާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ލަސްވެގެން 

އި އެ މެންަބރެއްގެ ަބދަލުގައި ކައުންސިލަށް މެންަބރަކު )ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގަ

މަޤާމް ހުސްވެއްޖެނަމަ، ަބިއ  އިންތިޚާުބ ކުރަންވާނެއެވެ. ކައުންސިލްގެ މެންަބރެއްގެ

އިލެކްޝަނަކުން އިްނތިޚާުބކުރެވިފައިވާ މެންަބރަކަށް ެމންަބރުކަމުގައި ހުރެވޭީނ 

 ކައުންސިލްގެ ހިނގަމުންދާ ދައުރު ހަމަވަންދެންނެވެ.
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 މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާ ހުށަހެޅުއްވުން 
 

 

 ަވނަ ޖަލްސާ  ..ަވނަ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  19 ޖަލްސާ: 

 2019.. ޑިސެންބަރު  ތާރީޚް: 

)ދިެވހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ާދއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫުލން  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު:  : ރިޕޯޓު ބިލު/ 
 ކޮމިޓީން  ެގލީހުމަޖި މުޅިބިލު ުމެގ އުެގނަހިންުގމުެގ ޤާނޫނު( އަްށ އިޞްލާޙް 

 ރިޕޯޓު  ެގތުގޮ  ނިންމެިވ އިދިރާސާކުރަްއަވ

 

 ތެރި މެންބަރު އިބްރާހިމް ނާޒިލްދާއިރާެގ ޢިްއޒަތް ހިތަދޫ ދެކުނު     ޅުއްވި މެންބަރު:ހެ ހުށަ 

   މެންބަރު:   ވި އް ކުރެތާއީދު 
 
 

 : ހުށަހެޅުން 
 

 

 

ށް  ގޮތަ  ނިވި ނަ އަން  ޅާފައިވާ އިޞްލާޙު އި ހުށަހަ ގެ ގޮތުގަ ންބަރު ނަ ( ވަނަ 2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  41 ޤާނޫނުގެ  ޔަ ބުނެވިދި 

 އިޞްލާޙުކުރުން 
 

 60,000ންނާއި)ތިރީސް ހާސް( މީހު  30,000ދަދަކީ،ޢަރީކުރެވިފައިވާ އާާބދީގެ ރަޖިސްޓަ އިގަސިޓީ (2) (ހ) .41

  ދަށުން ، ކައުްނސިލްގެ މޭޔަރާއި، މި ޤާނޫުނގެނަމަދަދެއްޢަދެމެދުގެ ( މީހުންނާ ޅަސް ހާސް)ފަސްދޮ

 ( ގޮނޑި:)ތޭރަ 13ރުން ހިމެނޭ ޮގތުން ންެހން މެންަބލާޒިމުވާ އަ ންުބ ކުރުޚާއިންތި
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 މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާ ހުށަހެޅުއްވުން 
 

 

 ަވނަ ޖަލްސާ  ..ަވނަ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  19 ޖަލްސާ: 

 2019.. ޑިސެންބަރު  ތާރީޚް: 

)ދިެވހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ާދއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫުލން  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު:  : ރިޕޯޓު / ބިލު 
 ކޮމިޓީން  ެގލީހުމަޖި މުޅިބިލު  ެގއުމު ެގނަހިންުގމުެގ ޤާނޫނު( އަްށ އިޞްލާޙް 

 ރިޕޯޓު  ެގތުގޮ  ނިންމެިވ އިދިރާސާކުރަްއަވ

 

  ރުއަޙްމަދު ޒާހިިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ދާއިރާެގ  ގައްދޫ    ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

   މެންބަރު:   ވި އް ކުރެތާއީދު 
 
 

 : ހުށަހެޅުން 
 

 

 

 ލާޙުކުރުން ޞް އި ށް  ތަ ގޮ   އަންނަނިވި ޅާފައިވާ އިޞްލާޙު ހުށަހަ ގައި  ގެ ގޮތު (  ށ ވަނަ މާއްދާގެ )   41  ޤާނޫނުގެ   ބުނެވިދިޔަ 

 
އިންތިޚާުބކުރުުމގައި، ގަިއ ަބޔާންކޮްށފައިވާ ފަދައިން ސިޓީ ކައުންިސލަށް މެްނަބރުން މި މާއްދާގެ )ހ(  (ށ) .41 

 ވަކިވަކި ރަށަކަށް ނުވަތަ އިދާރީ ދާއިރާއަކަށް ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ދީފައިވަނީ، އިދާރީ ގޮތުން ަވކި

ރަށްތަކެއް އެކުވެގެން އެކުލަވާލާފައިވާ އެއް ރަށުގެ ގޮތުގައި  އައިރަށްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ހިނގަމުން 

ދަދަކީ އެ ސިޓީގައި ޢަށުން ކަނޑައަޅާ މެންަބރުންގެ ކަމުގައި ވެފައި، އަދި މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަ

ޓީއެއް ނިސްަބތްވާ ސިޓީ ސި ނަަމ، އެދަދެއްޢަ ކުރިން ހިމެނުނު ރަްށތަކުގެ ޢަދަދަށްވުރެ ގިނަ 

ރަށް ނުވަތަ އިދާރީ ދާއިރާއަށް ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ  ކުރަންވާނީ، އެމެންަބރުން އިންިތޚާުބ ކައުންސިލަށް

ގޮތުްނ ވަކި ރަށްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ިހންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައި އޮތް ކޮންމެ  ދިނުމުގެ ކުރިން އިދާރީ

 ުބކުރެވޭ ގޮތަށެވެ.ރަށަކަށް މަދުވެގެން އެއް މެންަބުރ އިންތިޚާ
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 މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާ ހުށަހެޅުއްވުން 
 

 

 ަވނަ ޖަލްސާ  ..ަވނަ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  19 ޖަލްސާ: 

 2019.. ޑިސެންބަރު  ތާރީޚް: 

)ދިެވހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ާދއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫުލން  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު:  : ރިޕޯޓު ބިލު/ 
 ކޮމިޓީން  ެގލީހުމަޖި މުޅިބިލު ެގ އުމު ެގނަހިންުގމުެގ ޤާނޫނު( އަްށ އިޞްލާޙް 

 ރިޕޯޓު  ެގތުގޮ  ނިންމެިވ އިދިރާސާކުރަްއަވ

  ރުއަޙްމަދު ޒާހިިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ދާއިރާެގ  ގައްދޫ    ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

   މެންބަރު:   ވި އް ކުރެތާއީދު 
 
 

 : ހުށަހެޅުން 
 

 

 

 ޞްލާޙުކުރުން އި ށް  ގޮތަ   އަންނަނިވި  އިޞްލާޙު ށަހަޅާފައިވާ  ގެ ގޮތުގައި ހު   ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(   45  ޤާނޫނުގެ   ބުނެވިދިޔަ 
 

ގެ މެންބަރުކަމުގެ  ކައުންސިލް 
 މަޤާމު ހުސްވުން 

ހުސްވެއްޖެނަމަ  މުރުެގ ތެޭރަގިއ ކައުންސިްލެގ މެންބަރެްއެގ ަމޤާމުޢުކައުންސިްލެގ  (ހ) .45

އިން )ސާދަ( ދުަވުހެގ ތެރޭަގއި ލޯކަލް ަގަވރންމަންޓް އޮތޯރިޓީ 14އެކަން 

ކްޝަންސް ކޮމިޝަނަްށ އަންަގންާވެނެއެވ. އަދި ލޯކަލް ަގަވރންމަންޓް އިލެ

ފެށިެގން ލަސްެވެގްނ  އިން އިެލކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަންާގ ތާރީޚުންއޮތޯރިޓީ

)ފަސްދޮޅަސް( ދުަވހުެގ ތެރޭގައި އެ މެންބަރެއްެގ ބަަދލުގައި ަކއުންސިލަްށ  60

 . ކައުންސިްލެގ މެންބަރެއްެގ މަޤާމު މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރަންާވނެެއެވ

ހުސްވެއްޖެނަމަ، ަބއި އިެލކްޝަނަކުން އިންތިޚާބުކުެރިވފައިާވ މެންބަރަކަްށ 

 ރެޭވނީ ަކުއންސިލްެގ ހިނަގމުންދާ ދައުރު ހަމަަވންދެންނެެވ.މެންބަރުކަމުަގއި ހު
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 މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާ ހުށަހެޅުއްވުން 
 

 

 ަވނަ ޖަލްސާ  ..ަވނަ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  19 ޖަލްސާ: 

 2019.. ޑިސެންބަރު  ތާރީޚް: 

 އުޞޫުލން  ލާމަރުކަޒީ ާދއިރާތައް އިދާރީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ) 2010/7: ނަންބަރު ޤާނޫނު : ރިޕޯޓު ބިލު/ 
 ބިލު  ެގމުއުެގނަ އިްޞލާޙް އަށް( ޤާނޫނު ހިންުގމުެގ

 

 ފިރުޝާން ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިާރެގ މަޑަެވލި     ބަރު:އްވި މެން ހުށަހެޅު 

   މެންބަރު:   ވި އް ކުރެތާއީދު 
 
 

 : ހުށަހެޅުން 
 

 

 

 . އިޞްލާޙުކުރުން   ގޮތަށް   ނަނިވި އަން (  އ )ތުރުކުރާ މާއްދާގެ  އި ވަނަ މާއްދާގެ ގޮތުގައި    56-5  ޤާނޫނުގެ   ބުނެވިދިޔަ 
 

 14 އެކަން ،ހުސްވެއްޖެނަމަ މަޤާމު ެގމެންބަރެއް ެގކޮމިޓީ  މަސައްކަތްކުރާ އަށްއްޤީތަރަ ެގއަންހެނުން (އ) .56-5

  ަގަވރންމަންޓް  ލޯކަލް. އަންަގްނާވނެެއެވ އިން އޮތޯރިޓީ  ަގަވރންމަންޓް ޯލަކލް ތެރޭަގއި ދުަވހުގެ ( ސާދަ)

( ަފސްދޮޅަސް) 60 ލަސްެވެގން ފެށިެގން ތާރީޚުން އަންާގ ކޮމިޝަނަށް އިލެކްޝަންސް އިންއޮތޯރިޓީ

. ކުރަންާވނެެއެވ އިންތިޚާބު މެންބަރަކު ކޮމިީޓއަށް  ބަދަލުަގއި މެންަބރެއްެގ އެ ރޭަގއިތެ ދުަވހުެގ

 ދުަވސް އަަހރު( އެކެއް) 1 މުރުެގޢު ކޮމިޓީެގ ހުސްިވއިރު މަޤާމު މެންބަރެއްެގ ކޮމިޓީެގ ނަމަެވސް

 މެންބަރަކު  ނިޑއަކަށް ޮގ ިވސްހު އެ ނަމަ އޮތް ބާކީ މުއްދަތެއް ކުރު އެއަްށުވރެ ނުަވތަ

 ެމންބަރުކަމުގައި މެންބަރަކަށް އިންތިާޚބުކުރެިވފަިއާވ އިލެކްޝަަނކުން ބައި. ށްެގންުނާވނެެއެވކޮއިންތިޚާބު

 .ހަމަަވންދެންނެެވ ދައުރު ހިނަގމުންދާ ހުރެޭވނީ
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 މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާ ހުށަހެޅުއްވުން 
 

 

 ަވނަ ޖަލްސާ  ..ަވނަ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  19 ޖަލްސާ: 

 2019 .. ޑިސެންބަރު ތާރީޚް: 

 އުޞޫުލން  ލާމަރުކަޒީ ާދއިރާތައް އިދާރީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ) 2010/7: ނަންބަރު ޤާނޫނު : ރިޕޯޓު 
 ބިލު  ެގެގނައުމު އިްޞލާޙް އަށް( ޤާނޫނު ހިންުގމުެގ

 

 ފިރުޝާން ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިާރެގ މަޑަެވލި     ބަރު:އްވި މެން ހުށަހެޅު 

   މެންބަރު:   ވި އް ކުރެތާއީދު 
 
 

 : ހުށަހެޅުން 
 

 

 

  ގޮތަށް  އަންނަނިވި  ނަންބަރު  ވަނަ  ( 2)  ގެ ( ނ )  މާއްދާގެ ރާ ގޮތުގައި އިތުރުކު  މާއްދާގެ  ވަނަ  56-5 ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ 

 . އިޞްލާޙުކުރުން 

 ދިހަ) 10,000ރީކުރެވިފައިވާ އާާބދީގެ ޢަދަދަކީ، ޓަ، ސިޓީގައި ރަޖިސްސިޓީއެއްގައިނަމަ i.  )2( )ނ(  .56-5
)ހައެްއ(  6ހުންނާ ދެމެދުެގ ޢަދަދެއްނަމަ ހާސް( މީ )ިތރީސް 30,000ނާއި ސް( މީހުންހާ

 ؛މެންަބރުން
   .ii  ،ީތިރީސް 30,000ސިޓީއެއްގައިނަމަ، ސިޓީގައި ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ އާާބދީގެ ޢަަދދަކ( 

 10ހުންނާ ދެމެދުގެ ޢަދަދެއްނަމަ ހާސް( މީ )ފަސްދޮޅަސް 60,000ންނާއި ސް( މީހުހާ
 ؛)ދިހައެއް( މެންަބރުން 

   .iii ،ީހާސް(  ޅަސް)ފަސްދޮ 60,000 ސިޓީގައި ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ އާާބދީގެ ޢަދަދަކ
 ؛)އަށާރަ( މެންަބރުން 18އިތުރު ޢަދަދެއްަނމަ  ވުރެމީހުންނަށް
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 މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާ ހުށަހެޅުއްވުން 
 

 

 ަވނަ ޖަލްސާ  ..ަވނަ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  19 ޖަލްސާ: 

  2019.. ޑިސެންބަރު  ތާރީޚް: 

 އުޞޫުލން  ލާމަރުކަޒީ ާދއިރާތައް އިދާރީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ) 2010/7: ނަންބަރު ޤާނޫނު : ރިޕޯޓު 
 ބިލު  ެގެގނައުމު އިްޞލާޙް އަށް( ޤާނޫނު ހިންުގމުެގ

 

 ފިރުޝާން ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިާރެގ މަޑަެވލި     ބަރު:އްވި މެން ހުށަހެޅު 

   މެންބަރު:   ވި އް ކުރެތާއީދު 
 
 

 : ހުށަހެޅުން 
 

 

 

 . އިޞްލާޙުކުރުން  ގޮތަށް   އަންނަނިވި   ގެ ގޮތުގައި އިތުރުކުރާ އަކުރު (  ޅ)   މާއްދާގެ   ވަނަ   59  ޤާނޫނުގެ   ބުނެވިދިޔަ 
 

 ނަންބަރުގައި ަވނަ  (5) ބަރާއިނަން ަވނަ( 4) ނަންބަރާއި ަވނަ( 3) ެގ( ހ) މާއްދާެގ މި (ޅ) 59.

 ބާއްާވ އިންތިޚާުބކުރުމަށް ބޯޑަށް އޮތޯރިޓީެގ މަންޓްންަގަވރ ލޯކަލް ކައުންސިލަުރން ބަޔާންކޮށްފަިއާވ

. ޮކމިޝަނުންނެެވ އެ ،ޞޫލަކުން އު ަކނޑައަޅާ ކޮމިޝަނުން އިލެކްޝަން  ،ބާްއާވނީ އިންތިޚާބު ފުރަތަމަ

 މެންބަރުން ކައުންިސލްެގ ކުެރޭވ އިންތިޚާބު ދަށުން ޤާނޫނުެގ މި ބުިއންތިޚާ ފުރަތަމަ ބާްއާވ ޮގތުންމި

 .ާބއްަވްނާވނެެއެވ ތެޭރގައި ދުަވހުެގ( ތިރީސް) 30 ފެށިެގން  ތާރީޚުން ކުރާ ހުވައި

 

 



 ( ގެ ދަުށންށވަނަ މާއްދާގެ ) 93
 

` 
 
 

 

 މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާ ހުށަހެޅުއްވުން 
 

 

 ަވނަ ޖަލްސާ  ..ަވނަ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  19 ޖަލްސާ: 

  2019.. ޑިސެންބަރު  ތާރީޚް: 

 އުޞޫުލން  ލާމަރުކަޒީ ާދއިރާތައް އިދާރީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ) 2010/7: ނަންބަރު ޤާނޫނު : ރިޕޯޓު 
 ބިލު  ެގެގނައުމު އިްޞލާޙު އަށް( ޤާނޫނު ހިންުގމުެގ

 

 ފިރުޝާން ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިާރެގ މަޑަެވލި     ބަރު:އްވި މެން ހުށަހެޅު 

   މެންބަރު:   ވި އް ކުރެތާއީދު 
 
 

 : ހުށަހެޅުން 
 

 

 

 . އިޞްލާޙުކުރުން   ގޮތަށް   އަންނަނިވި   މާއްދާ   ވަނަ   77  ބިލުގެ   ބުނެވިދިޔަ 
 

 

 އިންތިޚާުބކުރާ  އަދި ޢައްޔަންކުރާ ޯބޑަށް ގެއޮތޯރިޓީ ޓްގަވަރްނމަން ލޯކަލް ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ 59 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .77

( ތިރީސް) 30 ފެށިގެން ތާރީޚުން ކުރާ ހުވައި މެންަބރުން ކައުންސިލްގެ ކުރެވޭ އިންތިޚާުބ ަދށުން ޤާނޫނުގެ މި ،މެންަބރުން

 އިންތިޚާުބކުރާ އަދި ންުކރާޢައްޔަ ފަދައިންއެ އަދި. ިނންމަންވާެނއެވެ އިންތިޚާުބކޮށް އަދި ކޮށްޢައްޔަން ތެރޭގައި ދުވަހުގެ

 ލޯކަލް އެކުލަވާލާފައިވާ ކުރިން  ފެށުމުގެ ޢަމަލުކުރަން ޤާޫނަނށް މި ،އެކުލަވާލުމާއެކު ޯބޑު އަުލން ހިމެނޭޮގތުން މެންަބރުން

 .އުވުީނއެވެ ޯބޑު އޮތޯރިޓީ ގަވަރމަންޓް
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 މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާ ހުށަހެޅުއްވުން 
 

 

 ަވނަ ޖަލްސާ  ..ަވނަ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  19 ޖަލްސާ: 

 2019.. ޑިސެންބަރު  ތާރީޚް: 

)ދިެވހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ާދއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫުލން  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު:  : ރިޕޯޓު ބިލު/ 

 ކޮމިޓީން  ެގލީހުމަޖި މުޅިބިލު ެގ އުމު ެގނަހިންުގމުެގ ޤާނޫނު( އަްށ އިޞްލާޙް 

 ރިޕޯޓު  ެގތުގޮ  ނިންމެިވ އިދިރާސާކުރަްއަވ

 

    ޝިޔާންތްތެރި މެންބަރު ހަސަން ތޮއްޑޫ ދާއިާރެގ ޢިްއޒަ    ޅުއްވި މެންބަރު:ހެ ހުށަ 

   މެންބަރު:   ވި އް ކުރެތާއީދު 
 
 

 : ހުށަހެޅުން 
 

 

 

 ން ލާޙުކުރު ގޮތަށް އިޞް   ވި އަންނަނި މާއްދާ  ވަނަ    22ބިލުގެ    ޔަ ބުނެވިދި 

 ދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ މާއް  24 ޤާނޫނުގެ ޔަ. ބުނެވިދި 22 

ކައުންސިލް   ރަށު 
 ލެވިގެންވާގޮތް އެކު 

ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ ރަށްރަށުގެ ރަށު ކައުންސިލް އެކުލެވިގެންވަނީ ެއ  (ހ) .24

ހުންަނށްވުރެ ކުަޑ ިތންހާސް( މީ) 3000ޗަށެވެ. ޚާުބކުރެވޭ މެްނަބރުންގެ މައްރަށަކުން އިންތި

)ފަހެއް(  5 ޚާުބކުރާނީތިންރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލަށް އި އާާބދީއެއް ހިމެނޭ ކޮންމެ

ވުރެ ޮބޑު ާއާބދީއެއް ހިމެނޭ ކޮންމެ ަރށެއްގެ ރަުށ އަށް ތިންާހސް() 3000މެންަބރުންނެވެ. 

 ުރންނެވެ.)ހަތެއް( މެންަބ 7ޚާުބކުރާނީ އިންތި ށްލަންސިކައު

ހެއް( )ފަ 5 ލްކުރުމަށްޓަކައިސި ަވަނ މާއްދާގެ މަޤްޞަދު ހާ 56-4މި ޤާނޫނުގެ  ()ށ  

ްނ )ޭދއް( އަންހެން ކައުންސިލަރު  2ކައުންސިލަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކައުންސިލްތަކުގައި 

 3ތަކުގައި މައްޗަްށ އެކުލެވޭ ކައުންސިލް ންސިލަރުންގެަހތެއް( ކައު) 7ންޖެހޭނެއެވެ. އަިދ ނެހިމެ

 ނެއް( އަންެހން ކައުންސިލަރުން ހިމެނެންޖެހޭނެއެވެ.)ތި
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 މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާ ހުށަހެޅުއްވުން 
 

 

 ަވނަ ޖަލްސާ  ..ަވނަ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  19 ޖަލްސާ: 

 2019.. ޑިސެންބަރު  ތާރީޚް: 

)ދިެވހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ާދއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫުލން  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު:  : ރިޕޯޓު ބިލު/ 
 ކޮމިޓީން  ެގލީހުމަޖި މުޅިބިލު ުމެގ އުެގނަ ހިންުގމުެގ ޤާނޫނު( އަްށ އިޞްލާޙު

 ރިޕޯޓު  ެގތުގޮ  ނިންމެިވ އިދިރާސާކުރަްއަވ

 

     ސަނީފްهللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދު    ޅުއްވި މެންބަރު:ހެ ހުށަ 

   މެންބަރު:   ވި އް ކުރެތާއީދު 
 
 

 : ހުށަހެޅުން 
 

 

 

 ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.   ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި   62ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  
 

ކައުންސިލުގެ  
ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް  

 ނުކުޅެދުން 

މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބު   ރެއްގެ ނުވަތަ ރައީސެއްގެ ނުވަތަ މޭޔަރެއްގެއެއްވެސް ކައުންސިލަ (ހ) .62

 އިއެކަށީގެންވާ ގޮތަށް އަދާ ނުކުެރވޭނަމަ ނުވަތަ އިހުމާލްާވނަމަ ުނވަތަ ކައުންސިލްގެ ާބރުތަކާ

މިންގަނޑާ  ތްތަކުގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ހިފާނަމަ ނުވަތަ ކައުންސިލަރުންގެ ސުލޫކީ ސީލަވަ

، ަމތިންޚިލާފަށް ކައުންސިލަރުންގެ ޢަމަުލތައް ަބހައްާޓނަމަ، މި މާއްދާގަިއ ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ

ވަޅު އެޅުމުގެ  ޔަފިރުންނާމެދު ުނވަތަ ރައީސުންނާމެދު ނުވަތަ ޭމޔަރުންނާމެދު ކައުންސިލަ އެފަދަ

 ާބރު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިީޓއަށް ލިިބގެންވެއެވެ.

ރަކު ނުވަތަ ރައީސަކު ނުވަތަ  އުންސިލަކަގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ކަމެއް  މި މާއްދާގެ )ހ( )ށ(  

ކުރާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލޯކަލް ގަވަރމަންްޓ އޮތޯިރޓީއަށް ިލިބއްޖެނަމަ، ލޯކަލް މޭޔަރަކު 

ޒީރުގެ ހުއްދައާއެކު، އެކަމުގެ ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަޓް އޮތޯރިޓީއަްށ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގަވަރމަން

 "ރީއިންކުއަ"ޤީގަތްތަކާއި ސަަބުބތައް ދެެނގަތުމަށްޓަކައި ކަންއޮތްޮގތް ދިާރސާކޮށް ބެލުމަށް ޙަ

 އެއް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިީޓން ހަދަންވާނެއެވެ.
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ހެދުމަށްފަހު، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނާފަދަ  " އިންކުއަރީ"ރާ ޔާންކު ގައި ަބ މި މާއްދާގެ )ށ( (ނ)  

ކަމެއް ނުވަތަ ކަންތައްތައްތަކެްއ ހިނގާ ކަމަށް ނުވަތަ ިހނގައިފި ކަމަށް ލޯކަލް ގަވަރަމަންްޓ 

ވުނު ަކންކަްނ ފެނިއްޖެަނމަ، އެ ފާހަކުރެއެކަށީގެންާވ ސަަބުބގެ މައްޗަށް ިބނާކޮްށ އޮތޯރިޓީއަށް 

 މަންޓް އޮތޯރިޓީން ކައުންސިލަށް ައންގަންވާނެއެވެ.ކުރުމަށް ލޯކަލް ގަވަރރަނގަޅު
ރަކަށް ނުވަތަ ރައީސަކަށް ނުވަތަ މޭޔަރަކަށް އުންސިލަކަމާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮަތށް  މި (ރ)  

ލްގެ ނުކޮށް، ކައުންސި ޙުލާޞްކަންކަން އި  ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް އެންގުމުން ވެސް އެ

  އި ވާނަމަ ނުވަަތ ކައުންސިލްގެ ާބރުތަކާ ނުކޮށް އިހުމާލުއި ވާޖިުބ އަދާ މަސްއޫލިއްޔަތާ

ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުން ޤާނޫނީ އިމުން ޭބރުން، ނަހަމަ ގޮތުގަިއ ހިފާނަމަ ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ 

ޕޯޓުގައި ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ޚިލާފަށް ކައުންސިލަރުންގެ ޢަމަލުތައް ަބަހއްޓާނަމަ، އިންކުއަރީ ރި

ނުވަަތ  ގުމުން ކައުންސިލަރުންންކުރުމަށް އެޙުލާޞް، ެއ ކަންކަން އިފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި

ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލްގެ ަބސް،  ކަންކަމާ ކަންކުރިގޮތާއި، އެ ތަ މޭޔަރުންވަރައީސުން ނު

 .ވެލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އަތޯރިޓީން އެކުލަވާލަްނވާނެއެރިޕޯޓެއްގެ ސިފައިގައި 
)ތިނެއް(  3 "ރިޕޯޓު" ގެ މަްއޗަށް ިބނާކޮްށ، މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ )ބ(  

ނުަވތަ  ކަންކަމުގަިއ ޝާިމލުވި ކައުންސިލަރުން ވުރެ ދިގުނޫން މުްއދަތަކަށް އެދުވަހަށްމަސް

ގެ ާބރު  ލިއްޔަތުން ވަގުތީ ގޮތުން އެއްކިާބކުރުމުއޫމަޤާމުގެ މަސް ރައީސުން ނުވަތަ މޭޔަރުން

 ވެއެވެ.ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެން
މެދު އަޅާ ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއްގެ މަޢުލޫމާތު، މި މާއްދާގެ )ބ( ގެ ދަުށްނ ކައުންސިލަރުންނާ )ޅ(  

ގެޒެޓުގައި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ފިޔަވަޅު އެޅި ސަަބުބ ަބޔާންކޮށް، ދިވެހިސަރުކާރުގެ 

 ވެ.ވާނެއެޝާއިޢުކުރަން
ގެ ކައުންސިލް ޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ސަަބުބން،އަ ކައުންސިލަރަކާމެދު( ގެ ދަށުން ބ މި މާއްދާގެ ) )ކ(  

ރަށަކުން  ދުމަތްތައް އެޚި ރަށްވެހިކަމުގެ ނުވާނަމަ، ެއ ކައުންސިލްގެ ކޯރަމް ހަމަ

ަބތްވާ ރަށު ކައުންސިލެއް ނިސް ނަމަ އެރަށު ކައުންސިލެއްމެދުކެނޑުމެއްނެތި ލިޭބނެ އިންިތޒާމް 

ޙަވާލުވެހުރި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް   މަތިން ކައުންސިލްއާއަތޮޅުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާގެ

 ނުވަތަ ސިޓީ ކަުއންސިލެއްނަމަ ލޯކަލް ގަވަރމަްނޓް އަދި ައތޮޅުހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ. 

މިކަްނ   އޮތޯރިޓީގެ މަޝްވަރާގެ މަތިްނ ކައުންސިލްއާ ޙަވާލުވެހުރި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

 ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.
މެދުވެރިކޮށް ސެކްޓޯރަލް ގްރާންޓް ނުަވތަ ޮކންޑިޝަނަލް ގްރާންޓެއްެގ ގޮުތގައި ކައުންސިލް  )އ(  

ސަރުކާރުން ހިންގާ ވަކި ޕްރޮޖެކްޓެއް ނުވަތަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކެްއ ހިންގުމުގައި ކައުންސިލުން 

އަކަށް ފާހަގަކުރެވި، އެކަން ބެލުމަށް ލޯކަލް ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގާ އިދާރާ އިހުމާލުވާކަމަށް އެ

  ފާހަގަކުރެވި އެ ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ކުރިއަށްގެންދާ އިންކުއަރީއިން އެފަދަ ކަމެއް 

  " މެނޭޖަރ "ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ނުވަތަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއްގެ މަސައްކަތް  އިދާރާއަކަށް އަންގައިފިނަމަ އެ

 އިދާރާއަކަށް ލިިބގެންވެއެވެ.  ާބރު އެއަކާ ޙަވާލުކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ
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 މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާ ހުށަހެޅުއްވުން 
 

 

 ަވނަ ޖަލްސާ  ..ަވނަ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  19 ޖަލްސާ: 

 2019.. ޑިސެންބަރު  ތާރީޚް: 

)ދިެވހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ާދއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫުލން  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު:  : ރިޕޯޓު ބިލު/ 
 ކޮމިޓީން  ެގލީހުމަޖި މުޅިބިލު ުމެގ އުެގނަހިންުގމުެގ ޤާނޫނު( އަްށ އިޞްލާޙް 

 ރިޕޯޓު  ެގތުގޮ  ނިންމެިވ އިދިރާސާކުރަްއަވ

 

  މުޙައްމަދު ަވޙީދު ެގ މެންބަރުދާއިރާ އުނޫގފާރު    ޅުއްވި މެންބަރު:ހެ ހުށަ 

   މެންބަރު:   ވި އް ކުރެތާއީދު 
 
 

 : ހުށަހެޅުން 
 

 

 

،  ށް އެއް އިތުރުކޮ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް މާއްދާ އްދާގެ  މާ އިތުރުކުރާ  ވަނަ މާއްދާގެ ގޮތުގައި   2-56ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  
 .  ނަންބަރު ތަރުތީބުކުރުން 

 
ކައުންސިލްގެ  
އިޚްތިޞާޞް  
 ބޭނުންކުރުން 

 

 ،ތަންތަން ފިޔަވައި ކުރަންޖެހޭ ރައްކާތެރި ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ގޮތުގައި  ޠަީބޢީ ނުވަތަ ޤުދްރަތީ (ހ) .56-3

އުންސިލެއްގެ އިޙްތިޞާޞްކަމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވިޔަސް، ވަކި ކަ އްދުތައްޙައެހެނިހެން ސަރަ

އިތުުރ  ،އެތަންތަނުގައި ޤާޫނނަކުން މަނާކަމެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިނުވާ ކަންކަން

 ޤު، ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ލިިބގެންވެއެވެ. ކުރުމުގެ ޙައް ލައިކާނުހުއްދައަ
 

އި ކުރެވޭ ވިޔަފާރި ބޭނުމަކަށް ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާްޞ އެއްގަރާފުޅާ ދާއިއެއްވެސް ފަރާތަކުން  )ށ(  

އެކަމަށް ހުއްަދ ހޯދުމާއި، އެަތނުން އެކަށީެގންވާ ފީއެއް ކައުންސިލްތަުކްނ ، ރާނަމަ ބޭނުންކު

 މި ޤާނޫނު ހުރަހެއް ާނޅައެވެ. ނެގުމަކަށް

 
 


