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  5/ 2020  ނަންބަރ    ބިލ  
 

  ކަށަވަރ ކ ރ މ ގެ   ހިންގ ން   ލ ން ޞޫއ    ލާމަރ ކަޒ    ދާއިރާތައް   އިދާރ    ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 2020  ބިލ    ޚާއްޞަ 
 

 

 231މި ޤާނޫނަކ  ދިވެިހރާއްޖޭެގ ޖ މްޫހރިއްޔާެގ ޤާނޫނ އަސާސ ެގ  )ހ(  .1 ނަން   ތަޢާރ ފާއި 

ގެ )ކ( ގަިއ ބަޔާންކ ރާ، ިދވެހިާރއްޖޭގެ އިދާރ  ވަނަ މާއްދާ

ދާއިރާތައް ލާަމރ ކަޒ  އ ޞޫލ ން ހިންގ މަށްޓަކައި މިހާރ  

 2020ޖޫްނ  3އިންތިޚާބ ކ ރެވިފަިއވާ ަކއ ންސިލްތަކ ގެ ޢ މ ރ  

އި ހަލ ވިކަމާއެކ  ފެތ ރެމ ންދާ ބައްޔެްއ އަށް ހަމަާވއިރ ، ދ ނިޭޔގަ

ާއ ގ ޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ރައްކާެތރިކަމ ެގ  19-ކަމ ގައިާވ ކޮވިޑް

ފިޔަވަޅ ތައް އެޅ މަށްޓަކައި، ޢާންމ  ޞިއްޙަތ  ރަްއކާތެރިކ ރ މ ެގ 

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށ ން  33ެގ ( 2012/7)ޤާނޫނ  ނަންބަރ  ޤާނޫނ  

ކ އްިލ ނ ަރއްކަލ ގެ ޙާލަތެްއ  ށް ދިވެހިރާއްޭޖގައި ޢާންމ  ޞިއްޙަތަ

އިޢ ލާނ ކޮށްފައިވާތ ާއއި، ެއގޮތ ން އަޅަމ ންދާ ފިަޔަވޅ ތަކ ގެ 

ތެރޭގައި، ެއ ބަިލ މ ޖ ތަމަޢ ގެ ެތރޭގަިއ ފެތ ރ ނަނ ިދނ މަށް 

އަޅަންޖެހޭ ގިނަ ފިަޔވަޅ ތަކެއް ހިމެނޭތ ، ިދވެހިާރއްޖޭގަިއ ބޭއްވ މަްށ 

، ެއ 2020ލްތަކ ެގ އިންތިޚާބ  އިޢ ލާނ ކޮށްފައިާވ ޯލކަްލ ކައ ންސި 

ޤާއިމ ކ ރެެވންދެން  މާހައ ލެއްއިންތިޚާބ  ބޭއްވ މަށް ަރއްކާތެިރ 

ފަސްކ ރ މަށް ލޯަކލް ކައ ންިސލްތަކ ގެ އިންތިޚާބ ގެ ޚާއްޞަ ޤާނޫނ  

އިން ކަނޑައަޅާަފއިވާތ ،  (2020/3)ޤާނޫނ  ނަންަބރ   2020
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ްލ ވަަނ އަަހރ  ޭބއްވ މަށް ހަމަޖެހިފައިާވ ލޯކަ  2020

ތަކ ެގ އިންތިޚާބ  ބާްއވައި، ާއ މެންބަރ ން އިްނތިޚާބ ވެ ލްކައ ންސި

 ެގ ފަހަށް ހޭދަވާ ިއންތިޤާލ  2020ޖޫން  3މަޤާމާ ޙަވާލ ވަންދެން، 

މ އްދަތ ގައި ދިވެިހރާއްޖޭގެ އިާދރ  ދާއިރާަތއް ލާމަރ ކަޒ  އ ޞޫލ ން 

 .ހިންގ މ ގަިއ ކައ ންސިލްަތކ ން ޢަމަލ ކ ރާނެ ގޮތ ގެ ޤާނޫނެވެ

މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނ ، "ިދވެހިާރއްޖޭގެ އިދާރ  ދާއިރާަތއް ލާމަރ ކަޒ   )ށ(  

 " އެވެ.2020ޤާނޫނ   ޞައ ޞޫލ ން ހިްނގ ން ކަަށވަރ ކ ރ މ ގެ ާޚއް

 

މި ޤާނޫނ ގެ މަޤްޞަދަކ  ދިެވހިރާއްޭޖގެ އިދާރ  ދާއިާރތައް ލާަމރ ކަޒ    .2 މަޤްޞަދ  

އިްނ ފެށިގެން ޯލކަްލ  2020ޖޫްނ  3 ،ކަަށވަރ ކޮށްއ ޞޫލ ްނ ހިންގާކަްނ 

)ާޤނޫނ  ނަންބަރ   2020ކައ ންސިލްތަކ ެގ އިންތިޚާބ ގެ ާޚއްޞަ ޤާނޫނ  

( ގަިއ ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަށް ލޯަކލް ަކއ ންސިލްަތކ ގެ އިންތިޚާބ  2020/3

ގޮތ ްނ  ަޙވާލ ވަންދެން، ވަގ ތ ބާއްވައި، އާ މެންަބރ ން އިންތިޚާބ ވެ މަޤާމާ 

ކައ ންސިލްތަކ ްނ ފޯރ ކޮށްދޭންޖެޭހ ޚިދ މަތްތައް ޯފރ ކޮށްދިނ މ ގަިއ 

ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިދާރ  ދާިއރާތައް ލާަމރ ކަޒ  އ ޞޫލ ން ިހންގ މ ގެ ޤާނޫނ  

( ގެ ދަށ ން ލިބިދ ފަިއވާ ބާރ ތަކާިއ 2010/7)ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

  ގޮްތ ކަނޑައެޅ މެވެ.އިޚްތިޔާރ ތަކ ެގ ބޭނ ންކ ެރވޭނެ

 

އިްނ ފެށިގެން، ލޯަކލް ަކއ ންސިލްަތކ ގެ އިންތިޚާބ   2020ޖޫން  3  .3 ކައ ންސިލަރ ންގެ ޒިންމާ 

ބާއްވައި، އާ މެންަބރ ން އިންތިޚާބ ވެ މަޤާމާ ަޙވާލ ވަންދެްނ ހިނގާ ަވގ ތ  

ަމސްއޫލިއްޔަތ ތަަކކ  މ އްދަތ ގައި ަކއ ންސިަލރ ންގެ ވާޖިބ ތަކާއި 

ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިދާރ  ދާިއރާތައް ލާަމރ ކަޒ  އ ޞޫލ ން ިހންގ މ ގެ ޤާނޫނ  

ގަިއ ކައ ންިސލަރ ްނެގ ވާޖިބ ތަކާިއ  (2010/7)ޤާނޫނ  ނަންބަރ  
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 މަސްއޫލިއްޔަތ ތަްއ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިާވ ކަންތައްތަެކވެ.

 

ކައ ންސިލްތަކަށް ލިބޭ ބާރާއި  
 އިޚްތިޔާރ ގެ ބޭނ ން ހިފ ން 

އިން ފެިށގެން، ލޯަކްލ ކައ ންިސލްތަކ ެގ ިއންތިޚާބ   2020ޖޫން  3 )ހ(  .4

ބާއްވައި، އާ މެންބަރ ން އިންތިޚާބ ވެ މަޤާމާ ޙަވާލ ވަންދެން ހިނާގ 

ވަގ ތ  މ އްދަތ ގައި، ަކއ ންސިލްތަކ ން ޚިދ މަތްތައް ދިނ މ ގައާިއ 

ބާާރއި އިޚްތިޔާރ ގެ ބޭނ ްނ ހިފ މ ަގއި، ިމ ކައ ންސިލްތަކަްށ ލިޭބ 

ޤާނޫނ ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ އިސްތިސްާނ ޙާލަތްަތކ ގަިއ މެނ ވ ، 

ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިދާރ  ާދއިރާތައް ލާމަރ ކަޒ  އ ޞޫލ ން ިހންގ މ ެގ 

( އަށް ފ ިރހަމައަްށ 2010/7ޤާނޫނ  )ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

 .ތަބާވާންވާނެއެވެ

އިން ފެިށގެން، ލޯަކްލ ކައ ންިސލްތަކ ެގ ިއންތިޚާބ   2020ޖޫން  3 )ށ(  

ބާއްވައި، އާ މެންބަރ ން އިންތިޚާބ ވެ މަޤާމާ ޙަވާލ ވަންދެން ހިނާގ 

ވަގ ތ  މ އްދަތ ގައި، ަކއ ންސިލްތަކ ން ރައްޔިތ ންނަށް ޭދންޖެހޭ 

ރަށްވެހިކަމ ގެ އެންމެހަިއ ޚިދ މަތްތައް މެދ ކެނޑ ެމއްނެތި 

 .ދޭންވާނެއެވެ

ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިދާރ  ާދއިރާތައް ލާމަރ ކަޒ  އ ޞޫލ ން ިހންގ މ ެގ  )ނ(  

( ގެ ދަށ ން ލިިބދ ފައިވާ 2010/7ޤާނޫނ  )ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

ބާރ ތަކ ގެ ެތރެއިން، ކައ ންިސލެއްެގ ބެލ މ ެގ ދަށ ގައިާވ ނ ވަތަ 

ކައ ންސިލްެގ އިޚްތިޞާްޞގަިއ ހިމެޭނ ބިމެއް ނ ވަތަ ޢިާމރާތެްއ 

)ހައެއް( މަސްދ ވަހަށްވ ރެ ދިގ   6ލްމާެލއް ވިއްކ މާއި ފަދަ ރައ ސ 

މ އްދަތަށް ކ އްޔަްށ ދިނ މާއި، އެހެްނ ފަރާތަކަްށ އަެގއް ނ ިލބޭގޮތަށް 

ާވލ ކ ރ މާއި، ކައ ންިސްލ ޒިންމާވާގޮތަްށ ޙަދިނ ން ނ ވަަތ 

ންމ  ޢާދަރަންޏަށް ފައިސާ ނެގ މާއި، ދަރަްނޏަށް ފައިސާ ދިނ މާއި، 
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ނ މަށް އިންވެސްޓްކ ރ މާއި، އެހެިނހެން ވިޔަާފރިތަކަްށ ޚިދ މަތްތައް ދި

އިންވެސްޓްކ ރ މާއި، ރައްޔިތ ންގެ ނަމ ަގއި ހ ރި ަފިއސާއިން 

ޚަރަދ ކ ރ މާއި، ސަޕްލިމެންޓްރ  ބަޖެްޓ ފާސްކ ރ މާއި، ކައ ްނސިލްެގ 

އިދާރ  އޮނިގަނޑަށް ބަަދލ  ގެނައ މާއި، ކައ ންސިލަްށ މ ވަްއޒަފ ން 

ގެ ކަންކަން ކ ރަންވާނ  ޯލކަލް ަގވަރމަންޓް ލ މާއި ވަކިކ ރ މ 

 ން ިމ ކަމަށް ހ އްދަ ހޯދ މަށްފަހ އެވެ.އިއޮތޯރިޓ 

 

ކައ ންސިލްތަކ ެގ ވަގ ތ  މ އްދަތ ގަިއ ކައ ންިސލްގެ އާމްދަނ އާިއ  ހ()  .5 ހިސާބ ތައް ހ ށަހެޅ ން 

ޚަރަދާއި، މިލްކިއްޔާާތއި މާލ  ޒިންމާތަކ ގެ ހިސާބ ، ކޮންމެ 

ކައ ންސިލަކ ްނ ލޯަކލް ގަވަރމަންްޓ އޮޯތރިޓ އަށާއި، ޮއޑިޓަރ 

 .ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހަށް ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ހިސާބ  ލޯަކްލ  ށ()  

ކައ ންސިލްތަކ ެގ އިންތިޚާބ  ބޭްއވ މަށް އިެލކްޝަންސް ކޮިމޝަނ ން 

 ކ ރިއަށް ހ ށަހަޅައި )ދޭއް( ހަފްތާ 2އިޢ ލާނ ކ ާރ ތާރ ޚ ެގ 

 .ނިންމަންވާނެއެވެ

 

ކައ ންސިލެއްގެ ޤާނޫނ  ޢަދަދ   
 ހަމަނ ވ ން 

އެއްވެސް ސަބަބަާކހ ރެ، ކައ ންިސލެއްެގ ޤާނޫނ  ޢަދަދ  ހަމަވާވަރަށް ެއ   .6

ކައ ންސިލެްއގައި މެންބަރ ން ނެތްނަމަ، ެއ ކައ ންސިެލއް މަސައްކަތްކ ރާެނ 

ގަަވރމަންޓް އޮތޯރިޓ އިްނ އެކ ލަވާަލއި ެއ ކައ ންސިަލކަްށ އ ޞޫލ  ލޯކަްލ 

އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި، މި މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ަސބަބަށްޓަކައި، ިމ 

ޤާނޫނ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަގ ތ  މ އްދަތ ަގއި ހ ސްާވ ގޮނޑިއަކަްށ 

 މެންބަރަކ  އިންތިޚާބ ކޮށްގެންނ ވާނެއެވެ.
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ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ  ލޯކަލް  
 ބޯޑ  އެކ ލަވާލ ން 

)ހަތެއް(  7މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަާށ ތާރ ޚ ން ފެިށގެން  )ހ(  .7

)ހަތެއް( މެންބަރ ންެގ މަްއޗަށް އެކ ެލވޭގޮތަްށ  7ދ ވަހ ެގ ތެޭރގަިއ 

ލޯކަްލ ގަަވރމަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ ބޯޑ  ރައ ސ ލްޖ މްޫހރިއްާޔ 

 އެކ ލަާވލަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތ ގެމަތިން ެއކ ލަާވާލ ބޯޑ ގެ  )ށ(  

މެންބަރ ންނަކ  ދައ ލަތ ެގ ވަޒ ފާއެްއ އަާދކ ރ މ ެގ ަސބަބ ން 

 ދައ ލަތ ން މ ސާރަލިބޭ މ ެހއް ކަމ ގަިއވާނަމަ، އެ މެންބަރަަކށް އެ

 އެއް އ ޫޖރަވަޒ ފާއަކ ން ލިޭބ އ ޫޖރައިެގ އިތ ރަށް އިތ ރ  

 ލިބިގެންނ ވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގައިވާ ގޮތ ގެމަތިން ރައ ސ ލްޖ މްހޫިރއްާޔ ލޯކަްލ  )ނ(  

ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ެގ ބޯޑ  ެއކ ލަާވލ މާއެކ  ިމހާރ  ހިނަގމ ންދާ 

 ޯތރިޓ ގެ ބޯޑ  އ ވ ނ ެއވެ. އޮލޯކަްލ ގަަވރމަންޓް 

މި މާއްދާގައިވާ ގޮތ ގެމަތިން ރައ ސ ލްޖ މްހޫިރއްޔާ ެއކ ލަާވާލ ލޯކަްލ  )ރ(  

ލިއްޔަތ ތަާކއި ޒިންމާތަކަކ  ިމ އޫ ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ެގ ބޯޑ ގެ މަސް

ޤާނޫނާއި ދިެވހިރާއްޖޭެގ އިދާރ  ދާިއރާތަްއ ލާމަރ ކަޒ  އ ޞޫލ ން 

ގަިއ ( 2010/7ހިންގ މ ގެ ޤާނޫނ  )ޤާނޫނ  ނަންަބރ  

 ލިއްޔަތ ތަާކއި ޒިންމާތަކެވެ. އޫ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސް

 

ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ  ލޯކަލް  
 ޒިންމާ 

މި ޤާނޫނ ގަިއ ބަޔާންކ ާރ ވަގ ތ  އިންތިޒާމްެގ ސަބަބ ްނ ކައ ންސިްލ  )ހ(  .8

އިދާރާ ހިންގާ ަފރާތްތަކ ން ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ އ ޫޞލ ތަކާިއ 

ކައ ންސިލް އިދާާރ ހިންގާެނ އ ޫޞލ ތައް ިމ ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަްނ 

ވަހ ެގ ެތރޭގަިއ ލޯަކްލ )ފަަނރަ( ދ   15ފަށާ ތާރ ޚ ްނ ފެށިގެން 

ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ އިްނ އެކ ލަވާަލއި ކައ ންިސލްތަކަްށ 
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 އަންގަންވާނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިދާރ  ާދއިރާތައް ލާމަރ ކަޒ  އ ޞޫލ ން ިހންގ މ ެގ  )ށ(  

( ގެ ދަށ ން ރައްޔިތ ންނަށް 2010/7ޤާނޫނ  )ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

ޚިދ މަތްތައް ކައ ންސިލްތަކ ން ދ ، އެ ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ދޭންޖެހޭ 

ކައ ންސިލްތަކ ން އަދާކ ރަންޖެހޭ ޒިންމާތައް އަދާކ ރޭތޯ ބެލ މަކ  

 ލޯކަްލ ގަަވރމަންޓް އޮޯތރިޓ ގެ ޒިންމާއެެކވެ.

ކައ ންސިލަަރކ ، މި ޤާނޫނާއި ދިވެިހރާއްޖޭގެ އިާދރ  ދާިއރާތަްއ  )ނ(  

ެގ ޤާނޫނ  )ޤާނޫނ  ަނންބަރ  ލާމަރ ކަޒ  އ ޞޫލ ްނ ހިންގ މ 

( ެގ ދަށ ން މަތިކޮށްފަިއާވ އެްއވެްސ މަސްއޫިލއްޔަތަާކ 2010/7

ޚިލާފ ވެއްޖެނަމަ، އަންނަނިވި ގޮތަްށ ލޯަކލް ަގވަރމަންޓް 

 އޮތޯރިޓ އަށް އެ ަކއ ންސިަލރަކާމެދ  ޢަމަލ ކ ރެވިދާނެެއވެ.

 ނަސޭޙަތް ދިނ ން. (1)   

 އިންޒާރ  ދިނ ން.ލިޔ މ ން ފަހ   (2)   

މ ސާރަ ނ ލިބޭގޮތަށް ޯލކަލް ަގވަރމަންޓް އޮޯތރިޓ އިްނ  (3)   

 ކަނޑައަޅާ ވަކި މ އްދަތަކަްށ ސަސްޕެންޑ ކ ރ ން.

 

މި ޤާނޫނ ގެ މާއްދާއަާކއި ދިެވހިރާއްޖޭެގ އިާދރ  ދާިއާރތައް ލާމަރ ކަޒ    .9 މި ޤާނޫނަށް އިސްކަންދިނ ން 

( ގެ މާއްާދއަާކ 2010/7)ޤާނޫނ  ނަންބަރ  އ ޞޫލ ން ހިްނގ މ ގެ ޤާނޫނ  

ތަޢާރ ޟްވާ ޙާލަެތއްގައި، ޤާނޫނ  މާނަކ ރ މ ގައި އަދި އެ މާއްދާއަކަްށ 

 ޢަމަލ ކ ރ މ ގަިއ އިސްކަްނ ދޭންވާނ  މި ޤާނޫނަެށވެ.

 

ހިންގާނ  ލޯަކްލ  ހަދައި  ަގވާއިދ ތައް  ހަދަންޖެހޭ ެގ ދަށ ްނ މި ޤާނޫނ   .10 ގަވާއިދ  ހަދައި ހިންގ ން 

 ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ އިންެނވެ.
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މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާނ  މި ޤާނޫނ  ތަޞްދ ޤ ކޮށް، ދިވެހިސަރ ާކރ ެގ   .11 ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ ން 

 ގެޒެޓ ގައި ާޝއިޢ ކ ާރ ދ ވަހ ން ފެިށގެންނެވެ.

 

 ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރ މ ގެ 
 މ އްދަތ  

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރާނ ، ިމ ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަްނ ފަށާ ތާރ ޚ ްނ   .12

ފެށިގެން، ލޯކަްލ ކައ ންިސލްތަކ ެގ އިންތިޚާބ ެގ ޤާނޫނ  )ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

ެގ ދަށ ން ދިވެިހރާއްޖޭަގއި އިންތިޚާބ  ބޭއްވ ަމށް އިޢ ލާނ ކޮށް،  (10/2010

)ޤާނޫނ   2020ނ  ލޯކަްލ ކައ ންިސލްތަކ ެގ އިންތިޚާބ ެގ ޚާއްަޞ ޤާނޫ

( އިން ފަސްކޮށްފައިވާ ލޯކަލް ކައ ންސިްލތަކ ގެ އިންތިޚާބ  2020/3ނަންބަރ  

ބާއްވައި، އެ ކައ ންިސލްތަކަށް ައލަށް އިންތިޚާބ ކ ރެވޭ މެންަބރ ން އެމ ހ ންެގ 

  މަޤާމާ ޙަވާލ ވަންދެނެވެ.

 

ކަމަށް ބ ނެފަިއ އެވަނ ، "ލޯކަްލ ކައ ންިސލްތަކ ެގ އިންތިޚާބ "  )ހ(  .13 މާނަކ ރ ން 

 2020ލޯކަްލ ކައ ންިސލްތަކ ެގ އިންތިޚާބ ެގ ޚާއްަޞ ޤާނޫނ  

ގެ ދަށ ން ފަސްކޮށްފަިއާވ ލޯކަްލ  (2020/3)ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

 ކައ ންސިލްތަކ ެގ އިންތިޚާބަށެވެ.

އިްނ  2020ޖޫން  3"ވަގ ތ  މ އްދަތ " ކަމަްށ ބ ނެފައި ެއވަނ ،  )ށ(  

ލޯކަްލ ކައ ންިސލްތަކ ެގ އިންތިޚާބ ގެ ާޚއްޞަ ޤާނޫނ  ފެށިގެން، 

 2020( އިްނ ފަސްކޮށްފައިާވ 2020/3)ޤާނޫނ  ނަންބަރ   2020

ވަނަ އަަހރ ެގ ލޯަކލް ަކއ ންސިލްތަކ ގެ އިންތިޚާބ  ބާއްަވއި، ާއ 

 ހިނާގ މ އްދަަތށެވެ. މެންބަރ ން އިންތިޚާބ ވެ މަޤާާމ ޙަވާލ ވަންދެން

މިޝަން" ކަމަށް ބ ނެފަިއ އެވަނ ، "އިލެކްޝަންްސ ކޮ )ނ(  

( 2008/8އިލެކްޝަންްސ ކޮމިޝަންެގ ޤާނޫނ  )ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

 ގައި ބަޔާންކ ރާ އިލެކްޝަންްސ ކޮމިޝަނަށެވެ.
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ދިވެިހރާއްޖޭެގ އިދާރ   ،ވަނ އެ  "ކައ ންސިލަރ ްނ" ކަމަށް ބ ނެފައި  )ރ(  

ދާއިރާތައް ލާމަރ ކަޒ  އ ޞޫލ ްނ ހިންގ މ ެގ ޤާނޫނ  )ޤާނޫނ  

( ެގ ދަށ ްނ އިންތިޚާބ ކޮށްފައިާވ އަތޮޅ  2010/7ނަންބަރ  

ކައ ންސިލަރ ންނާއި، ރަށ  ަކއ ންސިަލރ ންނާއި، ސިޓ  

 ކައ ންސިލަރ ންނަށެވެ.

ރ އެކިއ ްޓ " ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނ ، ސިިވއ19ަ-"ކޮވިޑް )ބ(  

         2ރެސްޕިރޭަޓރ  ސިންްޑރޯމް ކޮރޯާނ ވަިއރަްސ 

(SARS-CoV-2 އިން ެޖހޭ ބަިލ ކަމ ަގއިާވ ކޮރޯާނ ަވއިރަްސ )

 ( އަށެވެ.COVID-19ޑިޒ ޒް )

ޤާނޫނ  ޢަދަދ  ހަމަވާވަރަށް ކައ ންިސލެއްަގއި މެންބަރ ން ނެތ ން" " )ޅ(  

ކަމަށް ބ ނެފަިއ އެވަނ ، ިމ ޤާނޫނާިއ ދިވެިހރާއްޖޭެގ އިދާރ  

ދާއިރާތައް ލާމަރ ކަޒ  އ ޞޫލ ްނ ހިންގ މ ެގ ޤާނޫނ  )ޤާނޫނ  

 ކަމ ގެ މެންަބރ ކައ ންިސލަރަކ  ( ގެ ދަށ ން 2010/7ނަންބަރ  

ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން  މަޤާމ ން ވަކިވ މ ގެ ސަބަބ ން ނ ވަަތ މި

ކައ ންސިލަަރކ  ސަސްޕެންޑްކ ރ މ ގެ ސަބަބ ން ކައ ްނސިލެއްެގ 

 .ޤާނޫނ  ޢަދަދ  ހަމަނ ވ މަށެވެ

 
 

 


