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 30/ 2020ބިލު ނަންބަރު  
 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  ) 7/2010 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

 ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ވަނަ  9 އަށް ( ޤާނޫނު  އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ 
 

ހިންުގމުެގ  ) 7/2010ނަންބަރު   ޤާނޫނު އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ   އަށް ( ޤާނޫނުދިވެހިރާއްޖޭެގ 
 .ެގނައުން އިޞްލާޙުތައް އަންނަނިވި

 
 ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  ވަނަ މާއްދާެގ )ކ( އަންނަނިވި  8ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .1

 

ޮގތުެގމަތިން،   )ކ(   . 8  އެއްޮގތްވާ  ޤާނޫނާ  އިޖްތިމާޢީ މި  ނުވަތަ  އިޤްތިޞާދީ 

ފަޅު ހޯދުމާއި، ެގ ނަމުަގއި ބިންބިމާއި ފަރާއި  ކައުންސިލްބޭނުންތަކަށް  

ދިނުމާއި،  ދޫކުރުމާއި  ކުއްޔަށް  ފަރާތްތަކަށް  އެހެން  ތަންތަން  މިފަދަ 

ަގއި އިންވެސްޓްކުރުމާއި އަދި މި އިންވެސްޓްމަންޓްތަްއ ނުމިފަދަ ތަންތަ

 ެގ ނަމުަގއި މިލްކުކުރުން.ކައުންސިލް 
 

 

 އިޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ މާއްދާެގ )ޖ( އަންނަނިވި ޮގތަށް   8ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .2

 

ކައުންސިލްތަކުެގ ސިޔާސަތުތަްއ ކަނޑައެޅުާމއި، އެ ސިޔާސަތުތަކާ ުގޅޭ   (ޖ)  . 8 

ަގވާއިދުތައް   ޚިދުމަތްތަކާުގޅޭ  ފޯރުކޮށްދޭ  ކައުންސިލުން  އުޞޫލުތަކާއި 

 ކުރުން.ޛުހަދައި ފާސްކޮށް އެ ަގާވއިދުތަކާއި ުއޞޫލުތައް ތަންފީ
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 ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.   1-8ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .3

 
އަތޮޅު ކައުންސިލް ނިސްބަތްާވ އިދާރީ ދާއިރާަގއި ހިމެނޭ ފަޅުރަށްތަކާއި   )ނ( . 8-1 

ކަުއންސިލްެގ  ރަށު  ކައުންސިލާއި  ސިޓީ  ތެރެއިން،  ފަޅުތަކުެގ 

ނުހިމެނޭ   އަތޮޅު އިޚްތިޞާޞްަގއި  ބަލަހައްޓާނީ  ފަޅުރަށްރަށް 

ކައުންސިލުންނެވެ. އަދި އިޤްތިޞާދީ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި  

އިދާރީ   އެ  ފަޅެއް  ނުވަތަ  ފަޅުރަށެއް  ހިމެނޭ  ދާއިރާަގއި  އިދާރީ  އެ 

ދާއިރާެއއްަގއި ހިމެނޭ ރަށު ކައުންސިލަކާ ނުވަތަ ސިޓީ ކަުއންސިލަކާ 

ސަރުކާރުން  ހުއްދަ    ޙަވާލުކުރަންވާނީ  ުވޒާރާެގ  ކަނޑައަޅާ  އެކަމަށް 

 ލިޔުމުން ހޯދުމަށް ފަހުގައެވެ. 

 

 ަވނަ މާއްދާެގ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.   16ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ   .4

 

ކައުންސިލްެގ   (ށ) . 16  އިންތިޚާބުކުރާނީ  ނައިބުރައީސް  ކައުންސިލްެގ  އަތޮޅު 

ކަުއންސިލްަގއި ހިމެނޭ މެންބަރުނެްގ މެދުަގިއ  މެންބަރުންެގ ތެރެއިން އެ  

 ނެޭގ ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ. 

 

 ވަނަ މާއްދާެގ )އ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.   22ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .5

 

މި ޤާނޫނާ އެއްޮގތްވާ ޮގތުެގަމތިން ފާސްކޮށްފައިވާ ރަށުެގ ލޭންޑް ޔޫސް  ( އ) 22. 

އިޤްތިޞާދީ   ތަރައްޤީެގ ޕްލޭނާ އެއްޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިން،ޕްލޭނާއި، ރަށުެގ  

ެގ ނަމުަގއި ބިންބިމާއި ފަރާިއ  ކައުންސިލް ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ ބޭނުންތަކަށް  

ފަޅު ހޯދުމާއި މިލްކުކުރުމާިއ އަދި މިފަދަ ތަންތަން އެހެން ފަރާތްތަކަށް 

އިންެވސްޓްކުރުމާއި މިފަދަ އި  ތަނުަގދޫކުރުމާއި އަދި މިފަދަ ތަން ކުއްޔަށް 

 ެގ ނަމުަގއި މިލްކުކުރުން. ކައުންސިލްތައް އިންވެސްޓްމަންޓް
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 ވަނަ މާއްދާެގ )ވ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.   22ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .6

 

ކަމާބެހޭ  ( ވ) 22.  ސަރުކާރުެގ  ބިމާއި،  ހިމެނޭ  އިޚްތިޞާޞްަގިއ  ކައުންސިލްެގ 

އިދާރާތަކުން ކައުންސިލާ ޙަާވލުކުރާ އެނޫންވެސް ބިން، ިމ ޤާނޫނުަގއި  

ޕްލޭނާިއ  ޔޫސް  ލޭންޑް  ފާސްކުރާ  ޮގތުެގމަތިން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

ެއކުލަވާލާ އެ ރަށެއްެގ ތަރައްޤީެގ ޕްލޭނާ އެއްޮގތްާވ   ކައުންސިލްތަކުން 

 ޮގތުެގމަތިން ބޭނުންކުރުމާއި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި ދިނުން. 

 
 ވަނަ މާއްދާެގ )ހށ( އުނިކުރުން.  22ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ، ތިރީަގިއ ނަކަލުކޮށްފައިެއވާ،  .7

 
މި ޤާނޫނުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޮގތުެގމަތިން ފާސްކުރާ ލޭންޑް ޔޫސް   )ހށ( . 22 

ޕްލޭނާއި ކައުންސިލްތަކުން ެއކުލަވާލާ ެއ ރަށެްއެގ ތަރައްޤީެގ ޕްލޭނާ 

 ޮގތުެގމަތިން އެ ރަށެއްެގ ބިން ބޭނުންކުރުން. އެްއޮގތްވާ  

 

 ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  ވަނަ މާއްދާެގ )ހކ( އަންނަނިވި  22ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .8

 
ކައުންސިލްތަކުެގ ސިޔާސަތުތަްއ ކަނޑައެޅުމާިއ، އެ ސިޔާސަތުތަކާ ުގޅޭ   )ހކ( . 22 

ފޯރުކޮށްދޭ   ކައުންސިލުން  ަގވާއިދުތައް  އުޞޫލުތަކާިއ  ޚިދުމަތްތަކާުގޅޭ 

 ކުރުން.ޛުހަދައި ފާސްކޮށް އެ ަގާވއިދުތަކާއި ުއޞޫލުތައް ތަންފީ

 

 ވަނަ މާއްދާެގ )ކ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.   39ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .9

 
މި ޤާނޫނާ އެއްޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިން ފާސްކޮށްފައިވާ ސިޓީެގ ލޭންޑް ޔޫސް  )ކ(  . 39 

އިޤްތިޞާދީ   ޕްލޭނާއި ސިޓީެގ ތަރައްޤީެގ ޕްލޭނާ އެއްޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިން،

ެގ ނަމުަގއި ބިންބިާމއި ފަރާއި  ކައުންސިލް ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ ބޭނުންތަކަށް  

ފަޅު ހޯދުމާއި، މިފަދަ ތަންތަން އެހެން ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި،  
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ތަން މިފަދަ  އަދި  އިންވެސްޓް ތަނުަގދިނުމާއި  މި އި  އަދި  ކުރުމާިއ 

 ކުރުން. ކު ެގ ނަމުަގއި މިލްކައުންސިލްއިންވެސްޓްމަންޓްތައް 

 

 ވަނަ މާއްދާެގ )ހނ( އުނިކުރުން.  39ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ، ތިރީަގިއ ނަކަލުކޮށްފައިެއވާ،  .10

 
ޢާންމުކުރާ  )ހނ( . 39  ފާސްކޮށް  ޮގތުެގމަތިން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ޤާނޫނުަގއި  މި 

އެްއޮގތްާވ  ސިޓީެގ   ޕްލޭނާ  ޔޫސް  ލޭންޑް  ޕްލޭނާިއ  ތަރައްޤީޤެ 

 ޮގތުެގމަތިން އެ ސިޓީެއއްެގ ބިން ބޭނުންކުރުން.

 

 ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  ވަނަ މާއްދާެގ )ހއ( އަންނަނިވި  39ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .11

 
ސިޔާސަތުތަކާ ުގޅޭ  ކައުންސިލްތަކުެގ ސިޔާސަތުތަްއ ކަނޑައެޅުމާިއ، އެ   )ހއ( . 39 

ަގވާއިދުތައް   ޚިދުމަތްތަކާުގޅޭ  ފޯރުކޮށްދޭ  ކައުންސިލުން  އުޞޫލުތަކާިއ 

 ކުރުން.ޛުހަދައި ފާސްކޮށް އެ ަގާވއިދުތަކާއި ުއޞޫލުތައް ތަންފީ

 

 ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.   48ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .12

 
ދިމާވާ  )ހ( . 48  ރައްޔިތުންނަށް  ސިޓީެގ  ނިސްބަތްވާ  މެންބަރު  ކައުންސިލްެގ 

އެކަންކަން   ެގނައުމާއި،  ސަމާލުކަމަށް  ކައުންސިލްެގ  ދަތިތައް 

 ؛ޙައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

 

 ވަނަ މާއްދާ އުނިކުރުން.  49ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ، ތިރީަގިއ ނަކަލުކޮށްފައިެއވާ،  .13

 
 ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ 

 ގޮތް  މުޚާޠަބުކުރާ  ރައީސަށް 
. އަދި ސިޓީ މިޮގތަށެވެ" މޭޔަރ" މުޚާޠަބުކުރާނީ ރަީއސަށް ކައުންސިލްެގ ސިޓީ . 49

 ެގ ނައިބުރަީއސާ މުޚާޠަބުކުރާނީ "ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ" މިޮގތަށެވެ. ކައުންސިލް 
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 އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  ެގ )ށ(ވަނަ މާއްދާ  51ެގ ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނު .14

 
ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ސިޓީެއްއެގ ދަރަޖަ ހޯދުމަށް    50މި ޤާނޫނުެގ   )ށ( . 51 

ކަުއންސިލެއްެގ   ތަމްސީލުކުރާ  ރަށްތައް  ެއ  ރަށްތަކުން،  ހުށަހަޅާ  އެދި 

މަދުެވެގން   ހަމަވުމުެގ  މި   6ދައުރު  ކުރިން  މަސްދުވަހުެގ  )ހައެއް( 

ފުރިހަމަކޮށް  އިޖުރާއަތުތައް  ެއންމެހައި  ބަޔާންކުރާ  ޤާނޫނުަގއި 

އުފެދޭ  ެއކުެވެގން  ރަށްތަްއ  އެ  އެފަދައިން  އަދި  ނިންމަންވާނެއެވެ. 

ސަރަޙައްދަށް ސިޓީެއްއެގ ދަރަޖަ ލިބިެގންދާނީ އެ ސަރަޙައްދު ސިޓީއަކަށް  

ކައުންސި ެއކުލަވާލެވޭ  އަލަށް  ކަނޑަެއޅުމަށްފަހު،  ކަމަށް  ލްެގ  ބަދަލުވީ 

 އިންތިޚާބަށް ފަހުަގެއވެ. 

 

ެގ ނިޔަލަށް ހުރި މާއްދާތައް އެއީ، ވަކި ބާބެއްަގއި ހިމެނޭ   4-56ިއން ފެށިެގން    1-56ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ   .15
ވަނަ ާމއްދާެގ ކުރިއަށް އަންނަނިވި    56-1މާއްދާތަކެްއެގ ޮގތުަގއި ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  

ބަރުތަްއ  ރުޚީ އިތުރުކޮށް، އެ ޤާނޫނުަގއި ދެންހުރި ބާބުތަކުެގ ނަންސުފަދައިން އެ ބާބުެގ ނަންބަރާިއ ބާބުެގ  
 ތަރުތީބުކުރުން.

 

 ހަވަނަ ބާބު 

 ކައުންސިލްތަކުގެ އިޚްތިޞާޞް ކަނޑައެޅުން 

 
 . އިޞްލާޙުކުރުން ޮގތަށް އަންނަނިވި މާއްދާެގ )ށ( ަވނަ 6-56 ޤާނޫނުެގ ބުނެވިދިޔަ .16

 
މެންބަރުން  )ށ( . 56-6  ކޮމިޓީއަށް  މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންެގ 

އިންތިޚާބުކުރުމަށްޓަކަިއ ބާްއާވ އިންތިޚާބުަގއި ވޯޓުލުމުެގ ޙައްޤު، ެއ  
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ރަށެއް ނުވަތަ ސިޓީަގއި ރަށްެވހިވެފައިާވ، ޯވޓުލުމުެގ ޙައްޤު ލިބިެގންާވ  

 . ހުރިހާ އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށްވެސް ލިބިެގންެވެއވެ

 
 ިއތުރުކުރުން. ޮގތަށް އަކުރެއްފަހަތަށް އަންނަނިވި  )އ( ެގ ަވނަ މާއްދާެގ  6-56ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .17

 
 އ( -1) . 56-6 

 

ވީނަމަެވސް،  ބަޔާންކޮށްފައި  ެއހެން  ަގއި  )އ(  މާއްދާެގ  މި 

އަންހެނުންެގ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުމެްއ  

ކޮިމޓީަގިއ  ބޭއްވުމަށް   އެ  ހަމަވާވަރަށް  ޢަދަދު  ޤާނޫނީ  ބޭނުންވާ 

)އ(   މާއްދާެގ  މި  ޮގނޑިއަކަށް  ހުސްވި  އެ  ނެތްނަމަ  މެންބަރުން 

 ަގިއވާ ޮގތުެގމަތިން މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރަންވާނެެއވެ. 

 
 ރުން.ަވނަ މާއްދާެގ )ފ( ެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ޮގތަށް އަކުރެއް ިއތުރުކު  56-6ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .18

 
 )ދ( . 56-6 

 

އިންތިޚާބުަގއި   ކޮމިޓީެގ  ަމސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންެގ 

ވާދަކުރުމަށް އެދި ކުރިމަތިލާ މީހުންެގ ކިބައިަގއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު  

  12)ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުެގ އިންތިޚާބުެގ ޤާނޫނު( ެގ    10/2010

 . ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާންާވނެއެވެ

 

ވަނަ މާއްދާެގ )ބ( ެގ ފަހަތަށް ހުރި އަކުރުތަްއ ތަރުތީބުކޮށް ެއ މާްއދާަގިއވާ ޙަވާލާތައް    59ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ   .19
 އިޞްލާޙުކުރުން. 

 

 ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.   61ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .20

 
ޗީފް ެއގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުެގ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ މީހެްއެގ ކިބަިއަގިއ   )ނ( . 61 

(  2( ވަނަ ނަންބަރާއި، )1ވަނަ ާމއްދާެގ )ބ( ެގ )  59މި ޤާނޫނުެގ  
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( ވަނަ ނަންބަރުަގއި  4( ވަނަ ނަންބަރު އަދި )3ވަނަ ނަންބަރާއި، ) 

ޝަރުޠުތައް އަންނަނިވި  އިތުރުން  ޝަރުޠުތަކުެގ   ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

 ފުރިހަމަވާންވާނެއެެވ. 

 

 އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  ވަނަ މާއްދާެގ )ބ(  62 ނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގބު .21

 
 )ބ( . 62 

 

މި މާއްދާެގ )ރ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ރިޕޯޓު" ެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، 

ދިުގނޫން މުއްދަތަކަށް އެ    3 ކަންކަމުަގިއ  )ތިނެއް( މަސްދުވަހަށްވުރެ 

މޭޔަރުން،  ނުވަތަ  ރައީސުން  ނުވަތަ  ކައުންސިލަރުން  ޝާމިލުވި 

މަސްޫއލިއްޔަތުން   މަޤާމުެގ  ޮގތަށް،  ނުލިބޭ  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި 

ޮގތުން އެްއކިބާކުރުމުެގ ބާރު ލޯކަލް ަގވަރމަންޓް ޮއތޯރިޓީއަށް  ވަުގތީ 

 ލިބިެގންެވއެވެ. 

 
 އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.    )އ(ވަނަ މާއްދާެގ  79 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ .22

 
 )އ(  . 79 

 

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ކައުންސިލްތަކަށް ދެވޭ ހިލޭ އެހީެގ ފަިއސާ 

ިމ ޤާނޫނުެގ   ވީބޭނުންކުރުމުަގއި ކައުންސިލްތަކުން ޢަމަލުކުރަން ޮގތް، 

ަގާވއިދުަގއި   ހަދާ  ފިނޭންސްއިން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ދަށުން 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. 

 

 އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  ވަނަ މާއްދާެގ )މ(  79 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ .23

 
 )މ( . 79 

 

މި މާއްދާެގ )އ( ެގ ދަށުން އެކުލަވާލާ ަގާވއިދުަގއި ކައުންސިލްތަކަށް 

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ދެޭވ ހިލޭ އެހީެގ ފައިސާާއ ުގޅިެގން އުފެދޭ އިދާރީ  

އަދި މާލީ ޒިންމާތަކާއި އެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކާއި، އަދި  
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ހުށަހެ މިނިސްޓްރީއަށް  ރިޕޯޓު  ޮގތުެގ  ޚަރަދުކުރި  ޅުމުަގއި  ފައިސާ 

 ޮގތް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެެއވެ.  ވީޢަމަލުކުރަން

 
 އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.ވަނަ މާއްދާ   97 ވިދިޔަ ޤާނޫނުެގބުނެ .24

 
ތަންފީޛުކުރުމުގެ    ޓު ބަޖެ 

 އިސްވެރިޔާ 
ފާސްުވމަށްފަހުކައުންސިލް  . 97 ބަޖެޓު  ތަންފީ  ،ެގ  ބަޖެޓު  ކުރުމުެގ ޛުފާސްކުރި 

 ރައީސް ނުވަތަ މޭޔަރެވެ.  ެގކައުންސިލް އިސްވެރިޔަކީ  

 
 އުނިކުރުން.  ަވނަ މާއްދާެގ )ރ( 102ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ، ތިރީަގިއ ނަކަލުކޮށްފައިެއވާ،  .25

 
މާލީ  )ރ( . 102  މިލްކިއްޔާތާިއ  ޚަރަދާއި،  އާމްދަނީއާއި  އޮފީސްތަކުެގ  އަވަށު 

ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ނިމޭތާ ލަސްެވެގން ޒިންމާތަކުެގ އަހަރީ ހިސާބު،  

)ދޭއް( މަސްދުވަހުެގ ތެރޭަގިއ، ސިޓީ ކައުންސިލަށް، ބޯޑުެގ ރައީސް    2

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 

 ަވނަ މާއްދާެގ )ބ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.   102ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .26

 
އާމްދަނީއާއި   )ބ( . 102  ކައުންސިލްެގ  މާލީ  ސިޓީ  މިލްކިއްޔާތާިއ  ޚަރަދާއި، 

ޒިންމާތަކުެގ އަހަރީ ހިސާބު، ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ނިމޭތާ ލަސްެވެގން 

ަގަވރމަންޓް   3 ލޯކަލް  ތެރޭގައި،  މަސްދުވަހުެގ  )ތިނެއް( 

އޮތޯރިޓީއަށާއި، ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހަށާއި، ސަރުކާރުެގ ކަމާބެހޭ 

 ށަހަޅަންވާނެެއވެ. އިދާރާތަކަށް، ސިޓީ ކައުންސިލްެގ މޭޔަރ ހު
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 ަވނަ މާއްދާެގ ފެށޭ ޢިބާރާތް އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  105ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .27

 
ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށް  
 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް 

ބަޔާން . 105 ލިޔުންތައްކޮށްތިރީަގއި  ރަށު އުޞޫލުކަނޑައެޅިފައިވާ    ،ފައިވާ  ން 

 ފޮނުވަންވާނެެއވެ.  ށްތަކުން އަތޮޅު ކައުންސިލަކައުންސިލް

 
 . ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުންއަންނަނިިވ  ެގ )ރ( އަދި )ބ( 2-107ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .28

 
އަންނަނިވި  )ރ( . 107-2  ޕްލޭންަގއި  ޔޫސް  ލޭންޑް  އެކުލަވާލާ  ކައުންސިލްތަކުން 

 މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

ަގސްަގހާެގހީެގ ޢަދަދާއި، ަގސްތައް ހުރި އެ ރަށެްއަގއި ހުރި    (1)   

 ސަރަޙައްދު. 

 ޙިމާޔަތްކުރެވޭ ސަރަޙައްދު.   (2)   

ހިއްކާފަިއވާ ސަރަޙައްދުތަކާއި، ހިއްކެން އޮތް ސަރަޙައްދާިއ،    (3)   

 އެ ސަރަޙައްދެއްެގ ބޭނުން ހިފާނެ ޮގތް.

 އެ ރަށެްއެގ ެއކި ސަރަޙައްދުތަކުެގ ބިމުެގ އަުގ.   (4)   

 ބިންތަކުަގއި ރުްއަގސް ހުންނަންޖެހޭ މިންވަރު.ހިއްކާ   (5)   

 ރަށުެގ ތަރައްޤީެގ ޕްލޭން ފާސްކުރާނީ އެ ރަށެއްެގ ކައުންސިލުންނެވެ. )ބ(  

 

 ަވނަ މާއްދާެގ )ބ( އުނިކުރުން.  116ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ، ތިރީަގިއ ނަކަލުކޮށްފައިެއވާ،  .29

 
ޓިކެޓުަގއި   )ބ( . 116  ޕާޓީެއްއެގ  އިންތިޚާބުވާ ސިޔާސީ  ކުރިމަތިލައިެގން 

ފަރާތްތައް، އިންތިޚާބުވިއިރު، ނިސްބަތްވި ޕާޓީއިން ަވކިވުން ނުވަތަ 

 އެމީހަކު ނިސްބަތްވާ ޕާޓީައކުން ވަކިކުރުން. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 10 

 .ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން ެގ )ނ( އަންނަނިވި 2-131 ޤާނޫނުެގ ބުނެވިދިޔަ .30

 
ޢާންމު   )ނ( . 131-2  ނުވަތަ  ޚިދުމަތަކާ އަމިއްލަ  ދޭ  ކައުންސިލުން  ފަރާތްތަކަށް 

ުގޅޭޮގތުން، އެ ޚިދުމަތުެގ ބަދަލެއްެގ ޮގތުން ެއއްެވސް ފަރާތަކުން ދޭ 

 ؛އެްއވެސް ެއްއޗެއް ޤަބޫލުކުރުން 

 
 ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  ަވނަ މާއްދާ އަންނަނިވި  133 ޤާނޫނުެގ ބުނެވިދިޔަ .31

 
ތަކެއް އިދާރީގޮތުން  ށް ރަ 

 އެއްކޮށްލުން 
 މީހުން  ދާިއރާތަކުަގއި އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަށާއިރު ޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނަށް މި . 133

 ރަށްތަކަކީ އެ، ންހިރަށްވެ ރަށްތަކެްއެގ ތެރެިއން ރަށްތަކުެގ ދިރިއުޅޭ

 ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް  ކަމުަގއި ރަށެއް ެއއް އިދާރީޮގތުން

  އެއް  އިދާރީޮގތުން ރަށްތަކަކީ އެ ހުށަހަޅައިފިނަމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

. ލިބިެގންެވއެވެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  ބާރު ކަނޑައެޅުުމެގ ރަށެއްކަމަށް

ރަށަކަށް   އެއް  އިދާރީޮގތުން  ޮގތަކަށް  މިފަދަ  ރަށްތަކެއް  ދިރިއުޅޭ  މީހުން 

އެ އެޮގތަށް  ރަށްތަކުެގ   ބަދަލުކުރެވޭނީ  އަޣުލަބިްއޔަތު  ރައްޔިތުންެގ 

 ބޭނުންވާނަމައެވެ. 

 
 ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  ަވނަ މާއްދާ އަންނަނިވި  135 ޤާނޫނުެގ ބުނެވިދިޔަ .32

 
ވޭ ރަށް  ލެ އަލުން އެކުލަވާ

އެއް ކައުންސިލަކުން  
 ހިންގުން 

 ރަށްތަކެއް ދިރިއުޅޭ މީހުން ޮގތުެގމަތިން މާއްދާަގިއވާ ވަނަ  133 ޤާނޫނުެގ މި . 135

 އަލުން އެޮގތުން ކަނޑައެޅިއްޖެނަމަ ޮގތުަގއި ރަށެްއެގ ެއއް އިދާރީޮގތުން

 އެއް އިންތިޚާބުކުރާނީ ހިންުގމަށްޓަކައި ސަރަޙައްދު ނުވަތަ ރަށް އެކުލަވާލެވޭ

 . ކައުންސިލެވެ
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 އުނިކުރުން.  ަވނަ މާއްދާ 145ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ، ތިރީަގިއ ނަކަލުކޮށްފައިެއވާ،  .33

 
ބިން ބޭނުންކުރާ ގޮތުގެ  

 ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން 
 ބިން ރަށެއްެގ  އެ ރަށެއްގައި ކޮންމެ މަތިން މަޝްވަރާެގ ރަށު ކައުންސިލްެގ . 145

. މި ތަްއޔާރުކުރަންވާނެެއވެ ޕްލޭނެއް ވުޒާރާއިން ބިމާބެހޭ  ބޭނުންކުރުމާބެހޭޮގތުން

މަޝްރޫޢުތައް ޕްލޭން ސަރުކާރުެގ  ސަރަޙައްދާއި،  އުޅޭ  މީހުން  ރަށުަގއި  ަގއި 

ކަނޑައެޅޭ   ބޭނުމަށް  ރަްއޔިތުންެގ  ރަށުެގ  ބިންތަކާއި  ބޭނުންވާ  ހިންުގމަށް 

 ބިންތައް ފާހަަގކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެެވ. 

 
 ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  މާއްދާ އަންނަނިވިަވނަ   150 ޤާނޫނުެގ ބުނެވިދިޔަ .34

 
އިޞްލާޙު ގެންނަންޖެހޭ  

 ޤާނޫނު 
މި   . 150 ޤާނޫނާއި  މި  ތެރެއިން  ޤާނޫނުތަކުެގ  ޢަމަލުކުރަމުންދާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ޤާނޫނަށް   މި  ފާހަަގކޮށް  ޤާނޫނުތައް  ތަޢާރުޟްވާ  މަޤްޞަދުތަކާ  ޤާނޫނުެގ 

އް( މަސްދުވަހުެގ ތެރޭަގއި އެފަދަ )ހައެ  6ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށެިގން  

ެގނަުއމަށްޓަކައި ދައުލަތުެގ ބަންޑާރަނައިބު ރައްޔިތުންެގ    ޤާނޫނުތަކަށް އިޞްލާޙު

ހަދާފައިވާ   ބާރުލިބިެގން  ޤާނޫނުތަކުން  އަދި  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  މަޖިލީހަށް 

އުޞޫލުތަކުެގ ތެރެއިން މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނެުގ މަޤްޞަދުތަކާ    އިަގާވއިދުތަކާ 

ތަޢާރުޟްވާ ަގާވއިދުތަކާިއ ުއޞޫލުތައް ފާހަަގކޮށް މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން 

)ހަެއއް( މަސްދުވަހުެގ ތެރޭަގއި އެފަދަ ަގާވއިދުތަކާއި    6ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިެގން  

 ރަންވާނެެއވެ. އުޞޫލުތައް ދައުލަތުެގ އިދާރާތަކުން އިޞްލާޙުކު
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 ވެ. ނަށެކަނޑައަޅާފަިއވާ ތަންތަ
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 ދުވަހުން ފެށިެގންނެވެ. 

 

 


