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 ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ 

 ކޮމިޓީ   ލާމަރުކަޒީ 
ިމ ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ.    6ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ   19ޭބއްވި،  ގައި    2019  ޖޫން  11ކޮމިޓީ އުފެދިފައިވަނީ ލާމަރުކަޒީ  

ލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ަބލައި ދިރާސާކޮްށ އުޞޫލާމަރުކަޒީ ކީ، ތަކަމަސްއޫލިއްޔަތުކޮމިޓީގެ 

ޓީއާިއ، ސިޓީ ކައުންސިލްތަކާއި، އަޮތޅު ކައުންސިލްތަކާއި، ރަށު އޮތޯރިއަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް 

ވަނަ މާއްދާގެ  120އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ރަ އި، އަދި މިނޫންވެސްކައުންސިލްތަކާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން ކުރުމާ

 ދަށުން ކޮމިޓީއާ ޙަވާލުވެފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމެވެ. 

 މެންބަރުން   މިޓީގެ ކޮ 
 

 

 ނިޔާޒް  ޢަލީ  

 ދާއިރާ ހުޅުމާލެ
 ( މުޤައްރިރު ) 

 ވަޙީދު   މުޙައްމަދު  

 ދާއިރާ އުނގޫފާރު
 ( ނައިބު   މުޤައްރިރުގެ ) 

 
 
 

 ރަޝީދު   މުޙައްމަދު 

 ދާއިރާ  އުތުރު މައްޗަންގޮޅި

 
 ފަލާޙް   މުޙައްމަދު 

 ދާއިރާ ހުޅަނގު މާފަންނު

 
 هللاޢަބްދު   ނަޝީދު   މުޙައްމަދު 

 ދާއިރާ  ނޮޅިވަރަމް

 
 ޙުސައިން   ޙިސާން 

 ދާއިރާ ތުޅާދޫ

 
 ޝިޔާމް   އަޙްމަދު 

 ދާއިރާ ނައިފަރު

 
   ފިރުޝާން   ޙުސައިން 

 ދާއިރާ މަޑަވެލި

 
 ޒާހިރު   އަޙްމަދު 

 ދާއިރާ ގައްދޫ

 
 މުމްތާޒް   މުޙައްމަދު 

 ދާއިރާ ދެކުނު ފުވައްމުލަކު
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 ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ 

 މުޤައްރިރުގެ ބަސް  .1
 

 އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ"ުހށަހަޅުއްވާފަިއވާ  މަޖިލީހަށް މެންަބރު ޙަސަން ލަޠީފް ރައްޔިތުންގެ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ

ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ   ،އަކީ  "2020  ިބލު  ޚާއްޞަ  ކަށަވަރުކުރުމުގެ  ހިންގުން  އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް

ވަނަ މާއްދާގެ  33)ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2012/7އާ ގުޅިގެން ޤާނޫނު ނަންަބރު 19-ކޮވިޑް

ަބލި މުޖުތަމަޢު ތެރެއަށް  ދަނޑިވަޅުގައި، އެ  ލުގެ ޙާލަތު އިޢްލާންކޮށްފައިވާ މިދަށުން ޢާންމު ޞިއްޙަތައް ކުއްލި ނުރައްކަ

ޭބއްވުމަށް ރައްކާތެރި މާޙައުލެއް    2020ފެތުރުނަނުދިނުަމށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާުބ  

ޚާއްޞަ )ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާުބގެ  2020/3ޤާއިމްކުރުވެންދެން، އެ އިންތިޚާުބ ފަސްކުރުމަށް ޤާނޫނު ނަންަބރު 

 ޖޫން  02  ( ކަނޑައަޅާފައިވާީތއާއި، އެ އިންތިޚާުބ ާބއްވައި، ާއ މެންަބރުން އިންތިޚާުބވެ މަޤާމާ ޙަވާލުވަންދެން،2020ޤާނޫނު  

ަގިއ ޤާނޫީނ ހުސްކަން ފޫެބއްދުމު ވާނެދިމާ އެކުހަމަވުމާ ޢުުމރުމިހާރު ިހނގަމުންދާ ކައުންސިލްތަކުގެ   ނިޔަލަށްގެ 2020

ިބލުެގ  ފާސްކުރަންޖެހިފައިވާ ބިލެއް ކަމުގައިވާތީ، މަލުކުރާނެ އުޞޫލުތައް ަބޔާންކުރުމަށްޓަކައިދެމިތިޭބ ަބޔަކު ޢަ

އްޞަ ސަމާލުކަމެއް  ޚާންދިޔައިރު، ވީހާވެސް އަވަހަށް މަސައްކަތް ނިންމައި ތަޅުމަށް ިބލު ހުށަހެޅުމަށް ގެމަސައްކަތްކުރިއަށް 

 ދީފައިވާނެއެވެ. 

ލު ޚިޔާރައްޔިތުންނާ ުގޅުންހުރި މިފަދަ ިބލެއް ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމުގެ ުކރިން ރައްޔިތުންގެ  ،އެހެންނަމަވެސް

އަދި މި ިބލުގައި   ހޯދާފައިާވނެއެވެ. ލުޚިޔާުމންގެ ޢާންުމ ކަމެއްކަމުގައި ފެންނާީތ، މި ިބލަށް ންހި މުހޯދުމަކީ ކޮންމެހެންވެސް 

 މު ހިންތޯރިޓީގެ ަބހެއް ިބލާ ގުޅޭގޮތުން ހޯދުމަކީ މުއެ އޮ، ވާލުކުރެވޭތީޙަލިއްޔަތުތަކެއް  އޫތޯރިޓީއަށް މަސްލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮ

ޓީގެ ކަމާގުޅޭ ޭބފުޅުންނާ ކޮމިޓީން އޮތޯރިލު ލިޔުމުން ހޯދައި އެ ޚިޔާތޯރިޓީގެ ކަމެއްކަމުގައި ފެންނާތީ، އެ އޮ

 ަބއްދަލުކޮށްފައިވާނެއެވެ. 

ގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް ލުތަކެއް ހުރުމާ ގުޅިގެން ިބލާ ޚިޔާގުޅޭގޮތުން މެންަބރުންގެ މެދުގައި ަތފާތު ިބލުގައިވާ ަބއެއް މާއްދާތަކާ  

ފުރިހަމަޮގތުގައި ިބލުގެ މަސައްކަްތ  ގޮތެއްގެމަތިން،ވޭއެއްަބސްވެކޮިމޓީގައި ހިމެނޭ މެންަބރުްނނަށް  މަޢުލޫމާތު ހޯދައި،

ރނީ މި ިބލާ ގުޅޭގޮތުން އެޓަފައިވާ ކުރު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޓީން ނިންމާ މަށްރުޓަކައި، މި ިބލު ދިރާސާކުމުމަށްނިން

ގެ މެންަބރު ޙަސަން ލަޠީފް ހުަށހަޅުއްވާފައިވާ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެިބލު  މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުްނގެ ޖެނެރަލްގެ ލަފާފުޅާއި،

  ދާފައިވާނެއެވެ.ކޮމިޓީން ހޯ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލްގެ ލަފާފުޅުލަފާފުޅަކާއި، 
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  ޖޫން  2ލު ތަފާތުވުން އުފެދުނު މައިގަނުޑ އެއް ސަަބަބކީ ޚިޔާ ލާގައި މެންަބރުންގެ މެދުގައި މަރުޙަ  ކޮމިޓީން ިބލު ދިރާސާކުރި

ދު މަޤްޞަޅުއްވި އެއް ހެމި ިބލު ުހށަ ންމުއްދަތު ަހމަވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރަ ގެ ނިޔަލަށް 2020

އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުންނާިއ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ    އެދުމުގެމަތިން،ކަމުގައި ހިމެނިފައިވާތީއެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން ކޮމިޓީގެ  

، ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ދެއްވާފައިވާ ޤާނޫނީ ލަފާފުޅުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވަނީ އެއް ނުކުތާތަކެކެވެ. އެއީ

ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިނގަންވާނީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ވަނަ ާބުބގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ހަމައަކީ ދިވެހި  8ޤާނޫނުއަސާސީގެ  

ކަމަށާއި، ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގަންވާނީ ސީދާ ރައްޔިތުންގެ އިންތިޚާުބކުރާ ކައުންސިލްތަކެއް  

ކައުންސިލްތަކުގެ   މައަކީ މިާހރު ތިިބމެދުވެރިކޮށްގެންކަމަށާއި، އެގޮތުްނ، މިހާރު ދިމާވާ ޤާނޫނީ ހުސްކަން ފޫެބއްދޭނެ ޤާނޫނީ ހަ

ށްގެންކަމަށާިއ، އެކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުން ފާސްކުރާ ޢާންމު ާޤޫނނަކުން ކުރެވިދާނެކަމަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮ

ޚާްއޞަކޮށް ޤާޫނނު ނަްނަބރު  ންކަމަށާއި، ވަކި އަސާސީ އިޞްލާޙުޮކށްގެންޤާނޫނު ނުފެންނަކަމަށާިއ، އެކަން ކުރެޭވނީ

ވަަނ މާއްދާ އިޞްލާޙުކޮށްގެްނ  4ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  5)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  2019/22

މްަބރުްނ ފަރާތުންނާއި ކޮމިޓީގެ ަބއެއް މެ  ހުަށހެޅުއްވިއެހެންނަމަވެސް މި ިބލު    ަބޔާންކުރައްވައި ދެއްވާފަިއވާ ލަފާފުޅެކެވެ.ކަމަށް  

މިަކމާ ގުޅޭގޮތުން ވަރަށް ފުާޅ  ފާހަގަކުރެއްވީ މި ިބލު މެދުވެރިޮކށްވެސް ކައުންސިލްތަކުގެ ދައުރު އިތުރު ކުރެވިދާނެކަމަށެވެ.

ކައުންސިލްތަކުގެ ދައުރު އިތުރު ކުރުމުގެ    ލަިބއްޔަތުން ފާސްކުރީ އަޣުމަށްފަހު، ކޮމިޓީގެދާއިރާއެއްގައި ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކުރު

 އި ނުހިމެނުަމށެވެ.ިބލުގަމި  ަބއި

ދިގު ކުރުމާގުޅޭގޮތުން ޤާނޫނުއަސާސީއަށް  ޢުމުރުކޮމިޓީއަށް މި ިބލު ލިުބުނ ފަހުން، ލޯކަލް ކައުންސިްލތަކުގެ  

އިޞްލާޚުގެނައުމުގެ ިބލެއްގެ ުފރަތަމަ ކިޔުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި އިއްވުމާ ުގޅިގެން، މި ިބލު ކޮިމޓީްނ 

ނެޮގތަކަށް ނުވާޒްތަޢާރުިބލާ އި މި ޙާކޮންމެ ގޮތަކަްށ ާފސްވިޔަސް އެ އިޞްލާ ޙުފާސްކުރަންޖެހޭނީ ޤާނޫނުއަސާީސގެ އިޞްލާ

ލާގައި  މަރުޙަކުރުމުގެ ޙުމިގޮތުން ކޮމިޓީން ިބލު އިްޞލާ ށްފައިވެއެވެ.ކަމާމެދު ކޮމިޓީގެ މެންަބރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮ

 ކަމަށް ޚާއްޞަ އިސްކަމެއްދީފައިވާނެއެވެ.އެ

ކޮށްދެއްވި ދެއްވި އެއްާބރުލުމާއި  ޓަކައި  މި ފުރުޞަތުގައި، ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރުން މި މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް

 ުބރަ މަސައްކަތަށް ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. 
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 ތަޢާރަފް  .2

  4 "2020 ިބލު ޚާއްޞަ ކަށަވަރުކުރުމުގެ ހިންގުން އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ"ރިޕޯޓަކީ،  މި

 ިބލު  މި، ޖަލްސާގައި ވަނަ 32 ދައުރުގެ ފުރަތަމަ އަހަރުގެ މި މަޖިލީހުގެ އްޔިތުންގެރަ ޭބއްވި ގައި 2020 މެއި

 މި  .ރިޕޯޓެވެ ނިންމިގޮތުގެ ދިރާސާކޮށް މި ިބލު ކޮމިޓީން މި ގުޅިގެން، ފޮނުއްވުމާ ކޮމިޓީއަށް ލާމަރުކަޒީ ޓަކައިމަށްދިރާސާކުރު

 ޙަސަން ލަޠީފްއެވެ. މެންަބރު ދާއިރާގެހެންވޭރު ހުޅަނގު  ހުަށހެޅުއްވީ މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ ިބލު

 ކަށަވަރުކުރުމުގެ  ހިންގުން  އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ "  އެވަނީ  ބުނެފައި  ކަމަށް"  ިބލު"  ރިޕޯޓުގައި  މި

  އަށެވެ. "2020 ިބލު ޚާއްޞަ

 މި ރިޕޯޓުގެ ަބއެކެވެ. ކީމި ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައިވާ ޖަދުވަލަ

 

 މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިޔަގޮތް ކޮމިޓީން   .3

 ،ިލުބމާއެކު  ކޮމިޓީއަށް  "2020  ިބލު  ޚާއްޞަ  ަކށަވަރުކުރުމުގެ  ހިންުގން  އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ"

 ،ގޮތުގެމަތިންމާއްދާގައިވާ    ވަނަ  153ގެ  ގަވާއިދު  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  އެގޮތުން.  ފެށުނެވެ  މަސައްކަތް  މުގެދިރާސާކުރު  ިބލު

. ހުޅުވާލިއެވެ ފުރުޞަތު ކަނޑައެޅުމަށް ސުންގަނޑި ިބލުގެ ިބލު ދިރާސާކުރުމަށްޓަކައި ޭބއްވި ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި،

 މަށްނިންމު މަސައްކަތް ިބލުގެ ނިޔަލަށް ގެ 2020 މެއި 19 މަށްފަހުމަޝްވަރާކުރު ެމދުގައި މެންަބރުންގެ ފުރުޞަތުގައި މި

ވަނަ   15ގައި ޭބއްވި މި ކޮމިޓީގެ  22:30ވަނަ ދުވަހުގެރޭ  2020މެއި  19 ނަމަވެސް. އެވެފާސްކުރި ކޮމިޓީން

ގެ  2020މެއި  20 ފާހަގަކުރެޭވތީ،ގެ ނިޔަލަށް މަސައްކަތް ނުނިމޭނެކަމަށް ކޮމިޓީއަށް  2020މެއި  19 ަބއްދަލުވުމުގައި،

ސުންގަޑި އިތުރުކުރުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމައި އެކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އަންގާފައިވާނެއެވެ. ިބލުގެ ނިޔަލަށް 

މުކަމެއްގެ ންހިލު ހޯދުމަކީ މުޚިޔާމުންގެ ޢާން ގުޅޭގޮތުން ިބލާ، އެޅުމަށްފަހުގައިކަނޑަ ސުންގަޑި މުމުގެންނި މަސައްކަތް ިބލުގެ

. ހުޅުވާލެވުނެވެގެ ނިޔަލަށް  2020މެިއ  18އިްނ ފެށިގެން  2020މެއި  11 ފުރުޞަތު ގޮތުގައި ކޮމިޓީއަށް ެފންނާތީ އެ 

ރނީ ހުށަހަޅުއްވާަފއިވެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ިމ ިބލާ ގުޅޭގޮތުން ެއޓަލު ޚިޔާފަރާތަކުްނ ކޮމިޓީއަށް  29 ފުރުޞަތުގައި މި

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ހެންވޭރު ިބލު  މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ، ޔާލުފުޅާއި ޚިޓީގެ އޮތޯރިލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އި، ފުޅާޖެނެރަލްގެ ލަފާ

ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކައުންސެލް ެޖނެރަލްގެ ލަފާފުޅު ކޮމިޓީން  ލަފާފުޅަކާއި،ގެ މެންަބރު ޙަސަން ލަޠީފް ހުޅަނގު ދާއިރާގެ

 ހޯދާފައިވާނެއެވެ.



  ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން ލާމަރުކަޒީ" 2020 ބިލު ޚާއްޞަ  ކަށަވަރުކުރުމުގެ ހިންގުން  އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް  އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ"
   ރިޯޕޓު  ނިންމިގޮތުގެ
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 ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ 

 ކޮމިޓީގެ  މެދު ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ަބހުސްކުރުމަށްފަހު،ތަކާދެއްވާފައިވާ ލަފާފުޅު  ފަރާތްތަކުން ކޮމިޓީއަށް  ދެންނެވިއިސްވެ

 ކޮމިޓީގައި  ންތަކަށްުހށަހެޅު މެްނަބރުންގެ ކޮމިޓީގެއެވެ. މިގޮތުން ވެފައިިބލުގެ މާއްދާތަކަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާ މެންަބރުން

  ރިއެވެ.ފާސްކު ކޮމިޓީން ގެަނއުމަށް އިޞްލާޙު ިބަލށް ޮގތުގެމަތިން ތިރީގައިވާ، ފަހު މަށްަބހުޘްކުރު
 

 : އިޞްލާޙުތައް  ހުށަހަޅާ  ކޮމިޓީން .  4

ތައް ބިލަށް އިޞްލާޙު  ތިރީގައިވާ  މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު  ފުޅާދާއިރާއެއްގައި  ވަރަށް  މެދުގައި  މެންަބުރންގެ  ކޮމިޓީގެ  ގުޅޭގޮތުން  ިބލާ

  ނިންމިއެވެ. ކޮމިޓީން ގެނައުމަށް

 (: ހ )  މާއްދާގެ   ވަނަ   1  ބިލުގެ 

މި ޤާނޫނަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމަށްޓަކައި މިހާރު  ިބލުގައި އޮތްގޮތް 

  19-ތާރީޚަށް ހަމަވާއިރު، ކޮވިޑް  2020  ޖޫން  3  ޢުމުރުއިންތިޚާުބކުރެވިފައިވާ ކައުންސިލްތަކުގެ  

ޙާލަތުގެ ސަަބުބން އައު ކައުންސިލްތައް އިންތިޚާބު    ޞަ އާ ގުޅިގެން މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ޚާއް

ނުކުރެވުމުގެ ސަަބުބން ކުރިމަތިެވދާނޭ ޤާނޫނީ ހުސްކަމަށް ޙައްލު ހޯދުމަށާއި، އައު ކައުންސިލްތަްއ 

ށް ހޭދަވާ މުއްަދުތގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ގެ ފަހަ 2020 ޖޫން 3އިންތިޚާުބ ނުކުރެވި 

 ލުން ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތް ަބޔާންކުރާ ޤާނޫނެއެވެ.އުޞޫދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ 

އިޞްލާޙުކުރުމަށް 

 ގޮތް  ހުށަހަޅާ ކޮމިޓީން

 މިހާރު  ހިންގުމަްށޓަކައި އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިާދރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނަކީ މި

  ދުނިޔޭގައި  ، ހަމަވާއިރު އަށް 2020 ޖޫން  3 ޢުމުރު ތަކުގެކައުންސިލް އިންތިޚާުބކުރެވިފައިވާ

  ރައްކާތެރިކަމުގެ   އަޅަންޖެހޭ  ގުޅިގެން  އ19ާ-ކޮވިޑް  ކަމުގައިވާ  ަބއްޔެއް  ފެތުރެމުންދާ  ހަލުވިކަމާއެކު

 ނަންަބރު  ޤާނޫނު) ޤާނޫނު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  ޞިއްޙަތު ޢާންމު ،އެޅުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅުތައް

 ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  އްޞިއްޙަތަ  ޢާންމު  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ  33  ގެ(  2012/7

 ަބލި  އެ ،ތެރޭގައި ފިޔަވަޅުތަކުގެ އަޅަމުންދާ އެގޮތުން  ،އިޢުލާނުކޮށްފައިވާތީއާއި ޙާލަތެއް

  ލޯކަލް  ،ހިމެނޭތީ ފިޔަވަޅުތަކެއް ގިނަ އަޅަންޖެހޭ ފެތުރުނަނުދިނުމަށް ތެރޭގައި މުޖުތަމަޢުގެ

  ދިވެހިރާއްޖޭގައި   ދަށުން  ގެ(  10/2010  ނަްނަބރު  ޤާނޫނު)  ޤާނޫނު  އިންތިޚާުބގެ  ކައުންސިލްތަކުގެ



  ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން ލާމަރުކަޒީ" 2020 ބިލު ޚާއްޞަ  ކަށަވަރުކުރުމުގެ ހިންގުން  އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް  އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ"
   ރިޯޕޓު  ނިންމިގޮތުގެ
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 ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ 

 އިންތިޚާބު  އެ  ،2020 އިންތިޚާުބ ކައުންސިލްތަކުގެ ޯލކަލް އިޢުލާނުޮކށްފައިވާ ޭބއްވުމަށް

 ކައުންސިލްތަކުގެ  ލޯކަލް ފަސްކުރުމަށް ޤާއިމުކުރެވެންދެން އުލެއްޙަމާ ރައްކާތެރި ޭބއްވުމަށް

 ،ކަނޑައަޅާފައިވާތީ އިން )2020/3 ނަްނަބރު ޤާނޫނު) 2020 ޤާނޫނު ޚާއްޞަ އިންތިޚާުބގެ

 އާ ،ާބއްވައި އިންތިޚާުބ ތަކުގެކައުންސިލް ލޯކަލް ހަމަޖެހިފައިވާ ޭބއްވުމަށް އަހަރު ވަނަ 2020

  ވަގުތީ  ހޭދަވާ ން ފެށިގެންއި 2020 ޖޫން 3 ،ޙަވާލުވަންދެން މަޤާމާ އިންތިޚާުބވެ މެންަބރުން

 ކައުންސިލްތަކުން  ިހންގުމުގައި  އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މުއްދަތުގައި

 . ާޤނޫނެވެ ަބޔާންކުރާ ގޮތް ޢަމަލުކުރާނެ

ޖޫން  3ކައުންސިލްތައް އިންތިޚާުބ ނުކުރެވި  އާމި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅި މައިގަނޑު ސަަބަބކީ،  ސަަބބު 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  "މުއްދަތުގައި، އިން ފެށިގެން ހޭދަވާ  2020

ނު" މިފަދައިން ިބލުެގ ތަޢާރަފްގަިއ ލުން ހިންގުމުގަިއ ޢަމަލުުކރާނޭ ގޮތް ަބޔާންކުރާ ޤާނޫއުޞޫ

  މުއްދަތުގައި  ވަގުތީ ހޭދަވާއިން ފެށިގެން  2020 ޖޫން 3" ާބރާތް،ޢިަބޔާންކޮށްފައިވާ 

 ކައުންސިލްތަކުން ހިންގުމުގައި އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 . ަބަދލުކުރުމެވެ މިގޮތަށް" ާޤނޫނު ަބޔާންކުރާ ގޮތް ޢަމަލުކުރާނޭ

 

 : ވަނަ މާއްދާ   2ބިލުގެ  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ިބލުގައި އޮތްގޮތް 

އިދާރީ 

ދާއިރާތައް 

ލާމަރުކަޒީ 

އުޞޫލުން 

ހިންގުން 

 ކަށަވަރުކުރުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމަކީ  )ހ( .2

ލާޒިމުކަމެްއ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  230ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ކަމަށްވީހިނދު، ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް އަަބދުމެ 

ވަނަ ާބުބގައި  8ހިންގަމުން ގެންދަނީ ޤާނޫނުައސާސީގެ 

ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުންކަން ކަަށވަރުކުރުމަކީ ދައުލަތުގެ މައްޗަށް  

 ލާޒިމުކަމެކެވެ.



  ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން ލާމަރުކަޒީ" 2020 ބިލު ޚާއްޞަ  ކަށަވަރުކުރުމުގެ ހިންގުން  އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް  އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ"
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 ލޯކަލް ަމތީން ގޮތުގެ ުބނެފައިވާ ޤާނޫނުގައި ،ޤާނޫނުއަސާސީއާއި )ށ(   

 ،އިންތިޚާުބ ާބއްވަންޖެހޭ  އިންތިޚާުބކުރުމަްށޓަކައި ކައުންސިލްތައް

 ޙާލަތެއް ފަދަ ނުޭބއްވޭ ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ ލާޒިމުކުރާ ޤާނޫނު

 ަބޔާންކޮށްފައިވާ   ާބުބގައި  ވަނަ  8  ޤާނޫނުއަސާސީގެ  މެދުވެރިވުމަކީ

 .ނޫނެވެ ކަމެއް ވާނޭ އިސްތިސްނާ ޢަމަލުކުރުން ލަށްއުޞޫ

އިޞްލާޙުކުރުމަށް 

 ހުށަހަޅާ  ކޮމިޓީން

 ގޮތް

 ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް  އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަޤްޞަދަކީ ޤާނޫނުގެ މި . 2 މަޤްޞަދު

 ލޯކަލް  ފެށިެގން އިން 2020 ޖޫން 3 ،ަކށަވަރުކޮށް ހިންގާކަން އުޞޫލުން

 ނަންަބރު  ޤާނޫނު) 2020 ޤާނޫނު ޚާއްޞަ އިންތިޚާުބގެ ކައުންސިލްތަކުގެ

 އިންތިޚާބު   ކައުންސިލުތަކުގެ  ލޯކަލް  ގޮތަށް  ކަނޑައަޅާފައިވާ   ގައި(  2020/3

 ގޮތުން  ވަުގތީ،  ޙަވާލުވަންދެން  މަޤާމާ  އިްނތިޚާުބވެ  މެންަބރުން  އާ  ،ާބއްވައި

 ފޯރުކޮށްިދނުމުގައި  ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭްނޖެހޭ ކުންކައުންސިލްތަ

 ޤާނޫނު ހިންގުުމގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ާބރުތަކާއި ލިިބީދފައިވާ ދަށުން  ގެ( 2010/7 ނަްނަބރު ޤާނޫނު)

 . ކަނޑައެޅުމެވެ ގޮތް ބޭނުންކުރެވޭނެ ގެއިޚްތިޔާރުތަކު

 ގައި ( 2020/3 ނަްނަބރު ޤާނޫނު) 2020 ޤާނޫނު ޚާއްޞަ އިންތިޚާުބގެ ކައުންސިލްތަކުގެ ލޯކަލް ސަަބބު 

 ަމޤާމާ   އިންތިޚާުބވެ  މެންަބރުން  އާ  ާބއްަވއި  އިންތިޚާުބ  ތަކުގެކައުންސިލް  ލޯކަލް  ގޮތަށް  ކަނޑައަޅާފައިވާ

 ،ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭންެޖހޭ ކުންކައުންސިލްތަ ގޮތުން ވަގުތީ ،ޙަވާލުވަންދެން

( 2010/7  ނަްނަބރު  ޤާޫނނު)  ޤާނޫނު  ހިންގުމުގެ  އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ޤާނޫނުގެ  މި  ކަނޑައެޅުމަކީ  ގޮތް ބޭނުންކުރާނެ އިޚްތިޔާރުތަކުގެ  ާބރުތަކާއި ލިިބދީފައިވާ ދަށުން ގެ

 . ފެނެއެވެ ކޮމިޓީއަށް ހިމެނުމަށް އިޞްލާޚު މި މަޤްޞަދެއްކަމުގައިވާތީ އެއް މައިގަނޑު
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 : ވަނަ މާއްދާ   3ބިލުގެ  

މިހާރު  ިބލުގައި އޮތްގޮތް 

ހިނގަމުންދާ 

ކައުންސިލްތައް 

 ދެމިއޮތުން 

 3މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ަފށާިއރު ހިނގަމުންދާ ކައުންސިލްތަަކކީ  . 3

އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ިއންތިޚާުބކުރެވިފައިވާ ކައުންސިްލތަކަކަށް 

ލުްނ އުޞޫވީނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިއދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ 

މަނާކުރާ ކަމަކަށްީވހިނދު، މެނުވީ ހިންގުމަކީ ާޤނޫނުއަސާސީގެ ނައްސުން  

އަދި މި ޤާނޫނާ ގުޅިގެން ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާުބ ާބއްވާ 

ތާރީޚުގެ ސަަބުބން މިހާރު ހިނަގމުންދާ ކައުންސިލްތަކުގެ ދައުރު ހަމަވެ، 

އައު ކައުންސިލްތައް އިންތިޚާުބ ުނކުރެވުމުގެ ސަަބުބން ޤާނޫނީ ހުސްކަމެއް 

ފަަދ ޙާލަތެއްގައި ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތެއް ކުރިމަތިވެދާނޭތީއާއި، އެ

ޤާނޫނުއަސާސީގައި ކަނޑައެޅިގެން ަބޔާންކޮށްފައިނުވާތީ، ލޯކަލް 

ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާުބގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ާބއްވަންެޖހޭ އިންތިޚާުބ 

ާބއްވައި، ކައުންސިލްތަކަށް އަަލށް އިންތިޚާުބކުރެވޭ މެންަބރުން މަޤާމާ 

ނޫނަށް ޢަަމލުކުރަން ފަށާއިރު އިންތިޚާުބކުރެވިފައިވާ ޙަވާލުވަންދެން މި ޤާ

އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި، ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ 

 މެންަބރުން އެ މީހުންގެ މަޤާމުަގއި ދެމިތިޭބނެއެވެ.

އިޞްލާޙުކުރުމަށް 

 ހުށަހަޅާ  ކޮމިޓީން

 ގޮތް

 ކައުންސިލަރުންގެ
 ޒިންމާ

 އިންތިޚާބު  ތަކުގެކައުންސިލް ލޯކަލް ،ފެށިގެން އިން  2020 ޖޫން 3 .3

 ވަގުތީ  ހިނގާ  ޙަވާލުވަންދެން  މަޤާމާ  އިންތިޚާުބވެ  މެންަބރުން  އާ  ،ާބއްވައި

 މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ  ވާޖިުބތަކާއި ކައުންސިލަރުންގެ މުއްދަތުގައި

 ޤާނޫނު  ހިންގުމުގެ   އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ވާިޖުބތަކާއި ކައުންސިލަރުންގެ ގައި (2010/7 ނަންަބރު ޤާނޫނު)

 .ކަންތައްތަކެވެ ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާުބގެ  ،ފެށިގެން އިން  2020 ޖޫން 3   ސަަބބު 

( ގައި  2020/3)ޤާނޫނު ނަންަބރު  2020ޚާއްޞަ ޤާނޫނު 



  ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން ލާމަރުކަޒީ" 2020 ބިލު ޚާއްޞަ  ކަށަވަރުކުރުމުގެ ހިންގުން  އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް  އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ"
   ރިޯޕޓު  ނިންމިގޮތުގެ
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 އާ ،ާބއްަވއި އިންތިޚާުބތަކުގެ ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަށް ލޯކަލް ަކއުންސިލް

ހިނގާ ވަގުތީ މުއްދަތުެގ  ޙަވާލުވަންދެން މަޤާމާ އިންތިޚާުބވެ މެންަބރުން

ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަްއ ކައުްނސިލްތަކުން  ރައްޔިތުންނަށް    ،ތެރޭގައި

ދުގައި މަޤްޞަ ފޯރުކޮށްދޭްނވާނެކަން ަބޔާންކުރުމުގެ މެދުކެނޑުމެއްނެތި، 

 ގެނެސްފައިވާ އިޞްލާޚެކެވެ.  

 

   :ވަނަ މާއްދާ   4ބިލުގެ  

ޤާނޫނީ  ިބލުގައި އޮތްގޮތް 

 ޙައިސިއްޔަތު 

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ކައުންސިްލތައް ދެމި އޮންަނ  3މި ޤާނޫނުގެ  .4

ވަނަ ާބާބއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާީރ  8މުއްދަތުގައި، ޤާޫނނުއަސާސީގެ 

ލުްނ ހިންގުމުގެ ާޤނޫނުން ކަުއންސިލްތަކަްށ އުޞޫދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ 

ނާއެއް ނެތި އެ ލިިބދޭ އެންމެހައި ާބރުތައް އެއްވެސް އިސްތިސް

ކައުންސިލްތަކަށް ލިިބެގންވެއެވެ. އަދި އެ މުއްދަތުގެ ެތރޭގައި 

ކައުންސިލްތަކުން ނިންމާ ނިންމުްނތަކަކީ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި، ޤާނޫނުގައިާވ 

ން ފުރިހަމަ ާބރުވެރިކަން ލިިބގެންވާ، އަދި އެ ނިންމުންތަކަްށ މަތީ ގޮތުގެ

 ންތަކެއްކަމުގައި ެބލެޭވނެއެވެ.ނިންމު ކައުންސިލްތަކުން ޒިންމާވާންޖެޭހނެ

 

އިޞްލާޙުކުރުމަށް 
 ހުށަހަޅާ ކޮމިޓީން

 ގޮތް

ތަކަށް ކައުންސިލް
ލިޭބ ާބރާއި 
އިޚްތިޔާރުގެ  
 ބޭނުން ހިުފން 

 ތަކުގެ ކައުންސިލް ލޯކަލް  ،ފެށިެގން ިއން 2020 ޖޫން 3 (ހ) .4

 މަޤާމާ  އިންތިޚާުބވެ މެންަބރުން އާ ާބއްވައި އިންތިޚާުބ

 ކައުންސިލްތަކުން ،މުއްދަތުގައި ވަގުތީ ހިނގާ ޙަވާލުވަންދެން

 ާބރާއި  ލިޭބ ކައުންސިލްތަކަށް ދިނުމުގައާއި ޚިދުމަތްތައް

 ަބޔާންކޮށްފައިވާ   ޤާނޫނުގައި  މި،  ހިފުމުގައި  ބޭނުން  އިޚްތިޔާރުގެ

 އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ، މެނުވީ އިލަތްތަކުގަޙާ އިސްތިސްނާ



  ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން ލާމަރުކަޒީ" 2020 ބިލު ޚާއްޞަ  ކަށަވަރުކުރުމުގެ ހިންގުން  އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް  އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ"
   ރިޯޕޓު  ނިންމިގޮތުގެ
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 ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ 

 ޤާނޫނު ) ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް

 .ތަބާވާންާވނެއެވެ ފުރިަހމައަށް އަށް( 2010/7 ނަންަބރު

 ތަކުގެ ކައުންސިލް ލޯކަލް  ،ފެށިެގން ިއން 2020 ޖޫން 3 ށ()   

 މަޤާމާ  އިންތިޚާުބވެ މެންަބރުން އާ ާބއްވައި އިންތިޚާުބ

 ކައުންސިލްތަކުން  ،ުމއްދަތުގައި  ވަގުތީ ހިނގާ ޙަވާލުވަންދެން

  ޚިދުމަތްތައް  އެންމެހައި ރަށްވެިހކަމުގެ ދޭންޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް

 .ދޭންވާނެއެވެ މެދުކެނޑުމެއްނެތި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން  ނ()   

( ގެ ދަށުން 2010/7ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ަނންަބރު 

ާބރުތަކުގެ ތެރެއިްނ، ކައުންސިލެއްގެ ެބލުމުގެ  ވާލިިބދީފައި

ގައި ހިމެނޭ ިބމެްއ ޞާޞްތިޚްދަށުގައިވާ ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ އި 

)ހައެއް(  6ރައުސުލްމާލެއް ވިއްކުމާއި  މާރާތެއް ފަދަ ޢިނުވަތަ 

މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަށް ކުއްޔަށްދިނުމާއި، އެހެްނ 

ވާލުކުރުމާއި، ޙަފަރާތަކަށް އަގެއް ނުލިޭބގޮތަށް ދިނުން ނުވަތަ 

ކައުންސިލް ޒިންމާވާގޮތަށް ަދރަންޏަށް ފައިސާ ނެގުމާއި، 

 ދިނުމަށް ންމު ޚިދުމަތްތައްޢާދަރަންޏަށް ފައިސާ ދިނުމާއި، 

އިންވެސްޓްކުރުމާއި، އެހެނިހެން ވިޔަފާރިތަކަްށ 

އިންވެސްޓްކުރުމާއި، ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ހުރި ފައިސާއިން  

ޚަރަދުކުރުމާއި، ސަޕްލިމެންޓްރީ ަބޖެޓް ފާސްކުރުމާއި، 

ކައުންސިލްގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ަބދަލު ެގނައުމާއި،  

ކުރުމުގެ ކަންކަން ކައުންސިލަށް މުވައްޒަފުން ލުމާއި ވަކި

ކުރަންވާނީ ލޯކަލް ގަވަރމަންްޓ އޮތޯރިޓީން މިކަމަށް ހުއްަދ 

 .ހޯދުމަށްފަހުއެވެ



  ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން ލާމަރުކަޒީ" 2020 ބިލު ޚާއްޞަ  ކަށަވަރުކުރުމުގެ ހިންގުން  އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް  އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ"
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 ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ 

  ތެރޭގައިވަގުތީ މުއްދަތުގެމި އިޞްލާޚު ގެނެސްފައިވާ މައިގަނޑު ސަަބަބކީ، ިބލުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ   ސަަބބު 

 ކައުންސިލްތަކުން ރައްޔިތުންނަްށ ދޭންޖެހޭ ރަށްވެހިކަމުގެ އެންެމހައި ޚިދުމަތްތައް މެދުކެނޑުމެއްނެތި

)ހައެއް(   6ިބލުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ވަގުތީ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި،  ދެމުންގެންދާކަން ކަށަވަރުކުރުމާއި،  

އްޗާއި، ކައުންސިލްތަކުގެ ެބލުމުެގ ދަށުގައިވާ ތަންަތނާއި ތަކެމަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގުނުވާނެ މުްއދަތަކަށް  

 ވެ. ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ާބރު ކައުންސިލްތަކަށް ދިނުމެ  ގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަންޞްޙްތިޞާކައުންސިލްގެ އި

 

 : ވަނަ މާއްދާގެ ގޮތުގައި އަންނަނިވި ގޮތަށް މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުން   5ބިލުގެ  

ކައުންސިލުތަކުގެ ވަގުތީ މުއްދަތުގައި ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދާއި،   ހ() . 5 ހުށަހެޅުން ހިސާުބތައް 

މިލްކިއްޔާތާއި މާލީ ޒިންމާތަުކގެ ހިސާބު، ކޮންެމ ކައުންސިލަކުން ލޯކަްލ 

 .ޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހަަޅންވާނެއެވެޑި ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށާއި، އޮ

ޚާުބ އިންތި  ަތކުގެގައި ަބޔާންޮކށްަފއިވާ ހިސާުބ ލޯކަލް ކައުންސިލް  މާއްދާގެ )ހ(  މި ށ()  

 ހަފްތާ )ދޭއް(  2ޭބއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާނުކުރާ ތާރީޚުގެ 

 .ރިއަށް ހުށަހަޅައި ނިންމަންވާެނއެވެކު

ކައުންސިލްތަކުގައި ތިޭބ ފަރާތްތަކުން ކުރާ އެންމެހައި ކަންކަން ކައުންސިލްތަކުގެ ވަގުތީ މުއްދަތުގައި  ސަަބބު 

ފަރާތްތަކުން ކުރާ ކަންކަން   ޒިންމާދާރުކަންމަތީގައި ކުރުމަށް ާބރުއެޅުމަށާއި، އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ

 އޮޑިޓްކުރުން ލާޒިމްކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ގެނެސްފައިވާ އިޞްލާޚެކެވެ.  

 

 : ވަނަ މާއްދާގެ ގޮތުގައި އަންނަނިވި ގޮތަށް މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުން   6ބިލުގެ  

 ޤާނޫނީ ކައުންސިލެއްގެ

 ހަމަނުވުން  ޢަދަދު

 ކައުންސިލެއްގައި  އެ ހަމަވާވަަރށް ޢަދަދު ޤާނޫނީ ކައުންސިލެއްގެ ،ސަަބަބކާހުރެ އެއްވެސް . 6

 ގަވަރމަންޓް  ލޯކަލް އުޞޫލު މަސައްކަތްކުރާނެ ކައުްނސިލެއް އެ ،ނެްތނަމަ މެންަބރުން

  މާއްދާގައި  މި ،އަދި. އަންގަންވާނެއެވެ  ކައުންސިލަކަށް އެ އެކުލަވާލައި އޮތޯރިޓީއިން



  ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން ލާމަރުކަޒީ" 2020 ބިލު ޚާއްޞަ  ކަށަވަރުކުރުމުގެ ހިންގުން  އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް  އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ"
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 ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ 

 ހުސްވާ މުއްދަތުގައި ވަގުތީ ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުގައި މި ،ސަަބަބްށޓަކައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ

 .ނުވާނެއެވެއިންތިޚާުބކޮށްގެން މެންަބރަކު ގޮނޑިއަކަށް

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ވިޔަސް ޫނންކަމުގައި ލަތެއްޙާ ެބއްވޭނެ  ެބއްޚާިއންތި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަގުތަކީ މި ސަަބބު 

 ގައި  (2010/7 ނަްނަބރު ާޤނޫނު) ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ

 އިްނތިޚާެބއް  ،ނެތްނަމަ މެންަބރުން ކައުންސިލެއްގައި  އެ ހަމަވާވަރަށް ޢަދަދު ޤާނޫނީ ކައުންސިލެއްގެ

 ވަުގތީ  ަބޔާންކުރާ ިބލުގައި މި ޙާލަތެއްގައި އެއްވެސް ،ަބޔާންކޮްށފައިވާތީ ޖެހޭނެކަަމށް ާބއްވަން

 .  އިޞްލާޙެކެވެ ހުަށހަޅާފައިވާ ަބޔާންޮކށް ކަމަށް ނުޭބއްވޭނެ އިންތިޚާެބއް ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ

 

 : ވަނަ މާއްދާގެ ގޮތުގައި އަންނަނިވި ގޮތަށް މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުން   7ބިލުގެ  

 ގަވަރމަންޓް ލޯކަލް

 ޒިންމާ އޮތޯރިޓީގެ

 ހިންގާ  އިދާރާ  ކައުންސިލް   ސަަބުބން  އިންތިޒާމްގެ  ވަގުތީ   ަބޔާންކުރާ  ޤާނޫނުގައި  މި (ހ) . 7

 ހިންގާނެ  އިދާރާ ކައުންސިލް އުޞޫލުތަކާއި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން

( ފަނަރަ) 15 ެފށިގެން ތާރީޚުން ފަށާ ޢަމަުލކުރަން ާޤނޫނަށް މި އުޞޫލުތައް

 ކައުންސިލްތަކަށް  އެކުލަވާލައި ޓީންއޮތޯރި ގަވަރމަންޓް ލޯކަލް ތެރޭގައި ދުވަހުގެ

 .އަންގަންވާނެއެވެ

 ާޤނޫނު)  ޤާނޫނު  ހިންގުމުގެ  އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ (ށ)  

  ޚިދުމަތްތައް  ދޭންޖެހޭ  ތުންނަށްރައްޔި ދަށުން ގެ( 2010/7 ނަންަބރު

  އަދާކުރަންޖެހޭ ކައުންސިލްތަކުން ދަށުން ޤާނޫނުގެ އެ ،ދީ ކައުންސިލްތަކުން

 .ޒިްނމާއެކެވެ އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރމަންޓް ޯލކަލް ެބލުމަކީ އަދާކުރޭތޯ ޒިންމާތައް

 ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި މި ،ކައުންސިލަރަކު (ނ)  

 ދަށުން  ގެ( 2010/7 ނަންަބރު ޤާނޫނު) ާޤނޫނު  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން
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 ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ 

 ގޮތަށް އަންނަނިވި ،ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ މަސްއޫލިއްޔަތަކާ އެއްވެސް މަތިކޮށްފައިވާ

 .ޢަމަލުކުރެވިދާނެއެވެ ކައުންސިލަރަކާމެދު އެ އޮތޯރިޓީއަށް ގަވަރމަންޓް ލޯކަލް

 .ދިނުން ތްޙަނަސޭ .1   

 .ދިނުން އިންޒާރު ފަހު ލިޔުމުން . 2   

 ވަކި ކަނޑައަޅާ އޮތޯރިޓީއިން ގަަވރމަންޓް ލޯކަލް ނުލިޭބގޮތަށް މުސާރަ .3   

 . ސަސްޕެންޑުކުރުން މުއްދަތަކަށް

 ޤާނޫނު   ހިންގުމުގެ  އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެިހރާއްޖޭގެ  ،މާއްދާގައި  ވަނަ   2  ިބލުގެ ސަަބބު 

 ބޭނުންކުރާނެޮގތް އިޚްތިޔާރުތަކުގެ  ާބރުތަކާއި ލިިބދީފައިވާ ދަށުން ގެ( 2010/7 ނަްނަބރު ޤާނޫނު)

 ތެރޭަގއި  މުއްދަތުގެ ވަގުތީ ،ަބޔާންކޮށްފަިއވާތީ މަޤްޞަދެއްކަމުގައި ޤާނޫނުގެ މި މަކީކަނޑައެޅު

 ހިންގާނެ  އިދާރާ ކައުންސިލް އުޞޫލުަތކާއި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ  އިދާރާ ކައުންސިލް

 ަބޔާންކުރުމަކީ ިބލުގައި ކަމުގައި ޖެހޭނެ  ންއެކުލަވާލަ ޓީންއޮތޯރި ގަވަރމަންޓް  ލޯކަލް އުޞޫލުތައް

 ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ ވަގުތީ ަބޔާންކޮށްަފއިވާ ިބލުގައި އަދި. ފެނެއެވެ ކަމުގައި މުކަމެއްންމުހި

 އެކުލަވާލާ  ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި ،ޒިންމާދާރުކުރުމަށްޓަކައި ފަރާތްތައް ތިޭބ ކައުންސިލްތަކުގައި

 ިބލުގައި  އެޅިދާނެކަމަށް ފިޔަވަޅު ކައުންސިލަރުންނާމެދު ،ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި އުޞޫލުތަކާއި

 ިބލުގައި އަދި .ހުށަހަޅަމެވެ އިޞްލާޙު މި ،ފެންނާތީ މުކަމެއްކަމުގައިންމުހި ަބޔާންކުރުމަކީ

 ފިޔަވަޅު ކައުންސިލަރުންނަށް އަދާކުރަމުންނުދާ ލިއްޔަތުއޫމަސް މުއްދަތުގައި ވަގުތީ ަބޔާންކޮށްފައިވާ

ޢާންމުންެގ   ކޮމިޓީއަށް  ލާގައިމަރުޙަ  ދިރާސާކުރުމުގެ  ިބލު  ،އިޞްލާޚުކޮށްފައިވަނީ  ިބލު  މި  ށްތަގޮ  އެޅޭނެ

   . ރިޢާޔަތްކޮށެވެ ލުތަކަށްޚިޔާ ލިިބފައިވާފަރާތުން 

 

 : ވަނަ މާއްދާގެ ގޮތުގައި އަންނަނިވި ގޮތަށް މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުން   8ބިލުގެ  
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 ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ 

 ޤާނޫނަށް މި

 އިސްކަންދިނުން

ޤާނޫނުގެ މާއްދާއަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ މި  .8

ލަތެއްގައި، ޤާނޫުނ ޙާޒުވާ ( ގެ މާއްދާއަކާ ތައާރ2010/7ުޤާނޫނު )ާޤނޫނު ަނންަބރު 

 މާނަކުރުމުގައި އަދި އެ މާއްދާއަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި އިސްކަން ދޭންވާނީ މި ޤާނޫނަށެވެ.

 އިންތިާޚުބލޯކަލް ކައުންސިލް    ،އްޞަ ޙާލަތަކާ ގުޅިގެންޚާގެ ސަަބުބން ދިމާވެފައިވާ  19-މި ިބލަކީ ކޮވިޑް ސަަބބު 

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ގޮތްތަެކއް ، ޙަވާލުވަންދެން މަޤާމާ އިންތިޚާުބވެ މެންަބރުން އާ ާބއްވައި

ިބލެއް ކަމުގައިވާތީ، މި ިބލުގައި ަބޔާންކުރާ ވަގުތީ އްޞަ ޚާ އެކުލަވާލާަފއިވާ ަބޔާންކުރުމަށްޓަކައި

 މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިސްކަންދޭންޖެހޭނީ މި ބިލަށް ކަމުގައި ފެންާނތީ ގެނެސްފައިވާ އިޞްލާޚެކެވެ. 

 

 

 ވަނަ މާއްދާގެ ގޮތުގައި އަންނަނިވި ގޮތަށް މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުން:   9ބިލުގެ  

 ހަދައި ގަވާއިދު

 ހިންގުން 

 ގަވަރމަންޓް ލޯކަލް ހިންގާނީ ހަދައި ގަވާއިދުތައް ހަދަންޖެހޭގެ ދަށުން ޤާނޫނު މި .9

 .އޮތޯރިޓީއިންނެވެ

 

 

 : ވަނަ މާއްދާ ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުން   10ވަނަ މާއްދާއަކީ ބިލުގެ    5ތިރީގައި ނަކަލުކުރެވިފައިވާ ބިލުގެ  

ން ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަ

 ފެށުން 

ޢަމަލުކުރަން ަފށާީނ މި ޤާނޫނު ތަސްދީޤުކޮށް، ދިެވހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ޤާނޫނަށް  . 10

 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެެވ.

  

 

 : ވަނަ މާއްދާކަމުގައި ހަމަޖައްސައި، އެ މާއްދާ އަންނަނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން   11ވަނަ މާއްދާއަކީ ބިލުގެ    6ބިލުގެ  



  ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން ލާމަރުކަޒީ" 2020 ބިލު ޚާއްޞަ  ކަށަވަރުކުރުމުގެ ހިންގުން  އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް  އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ"
   ރިޯޕޓު  ނިންމިގޮތުގެ
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ޤާނޫނަށް 

 ޢަމަލުކުރުމުގެ

 މުއްދަތު

ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރާީނ، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ާތރީޚުން ފެށިގެން، ލޯކަްލ  .11

ގެ ދަށުން  (10/2010ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާުބގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ަނންަބރު 

ޭބއްވުމަށް އިޢުލާނުކޮށް، ލޯކަލް ކަުއންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާުބެގ  އިންތިޚާުބ ދިވެހިރާއްޖޭގައި

އިްނ ފަސްކޮށްފައިވާ ލޯކަލް  (2020/3)ޤާނޫނު ނަންަބރު  2020ޚާއްޞަ ޤާނޫނު 

ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާުބ ާބއްަވއި، އެ ކައުންސިލްތަކަށް އަލަށް ިއންތިޚާުބކުރެވޭ މެންަބރުްނ 

  .އެމީހުންގެ މަޤާމާ ޙަވާލުވަންދެެނވެ

 

 

ށް، އަންނަނިވި  ވަނަ މާއްދާގެ މާނަކުރުމުގައި ހިމަނާފައިވާ މާނަކުރުންތައް އަންނަނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙުކޮ  7ބިލުގެ 

 މާނަކުރުންތައް އިތުރުކުރުން 

 ލޯކަލް  ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް" ިއންތިޚާުބ ކައުންސިލްތަކުގެ ލޯކަލް" )ހ( . 12 މާނަކުރުން

 ނަންަބރު  ޤާނޫނު) 2020 ޤާނޫނު ޚާއްޞަ އިންތިޚާުބގެ ކައުންސިލްތަކުގެ

 .އިންތިޚާަބށެވެ ކައުންސިލްތަކުގެ ލޯކަލް ފަސްކޮށްަފއިވާ ދަށުން ގެ (2020/3

 ލޯަކލް އިން ފެށިގެން،    2020  ޖޫން  3  ުބނެަފއިއެވަނީ  ކަމަށް"  މުއްދަތު   ވަގުތީ" )ށ(  

 ނަންަބރު  ޤާނޫނު) 2020 ޤާނޫނު ޚާއްޞަ އިންތިޚާުބގެ ކައުންސިލްތަކުގެ

 ކައުންސިލްތަކުގެ ލޯކަލް އަހަރުގެ  ވަނަ 2020 ފަސްކޮށްފައިވާ އިން( 2020/3

 ހިނގާ  ޙަވާލުވަންދެން މަޤާމާ އިންތިޚާުބވެ މެންަބރުން އާ ،ާބއްވައި އިންތިޚާުބ

 .މުއްދަތަށެވެ

 2008/8  ނަްނަބރު  ޤާނޫނު  ،އެވަނީ  ބުނެފައި   ކަމަށް"  ކޮމިޝަން  އިލެކްޝަންސް" )ނ(  

 އިލެކްޝަންސް ަބޔާންކުރާ ގައި( ޤާނޫނު ކޮމިޝަންގެ އިލެކްޝަންސް)

 .ކޮމިޝަނަށެވެ



  ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން ލާމަރުކަޒީ" 2020 ބިލު ޚާއްޞަ  ކަށަވަރުކުރުމުގެ ހިންގުން  އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް  އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ"
   ރިޯޕޓު  ނިންމިގޮތުގެ
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 ލާމަރުކަޒީ   ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބުނެފަިއވަނީ  ކަމަށް"  ކައުންސިލަރުން" )ރ(  

 ދަުށން  ގެ( 2010/7 ނަންަބރު ޤާނޫނު) ޤާނޫނު  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން

 އަތޮޅު  ،ކައުންސިލަރުންނާއި ސިޓީ ،މޭޔަރުންނާއި އިންތިޚާުބކޮށްފައިވާ

ން އި 2020 ޫޖން  3 ނުވަތަ ކައުްނސިލަރުންނަށް ރަށު ކައުންސިލަރުންނާއި

  އަދާކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތު މީހުންގެ އެ މުއްަދތުގައި ވަގުތީ ހިނގާ ފެށިގެން

 . ތްތަކަށެވެފަރާ

ުބނެފައި އެވަނީ ސިވިއަރ އެކިއުޓް ރެސްޕިރޭޓަރީ ސިންޑްރޯމް  " ކަމަށް  19-"ކޮވިޑް )ބ(  

( އިން ޖެހޭ ަބލި ކަުމގައިވާ ކޮރޯނާ SARS-CoV-2) 2ކޮރޯނާ ވައިރަސް 

 ( އަށެވެ.COVID-19ވައިރަސް ޑިޒީޒް )

 

 ނިންމުން  ގެ ކޮމިޓީ  .4
 

 ގުޅޭގޮތުން އާ " 2020 ިބލު ޚާއްޞަ  ކަށަވަރުކުރުމުގެ ހިންގުން އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް  އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ"

  ވަނަ 18 އަހަރުގެ މި ކޮމިޓީގެ މި ޭބއްވި ގައި 2020 މެއި 26  ،މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު މެދުގައި މެންަބރުންގެ ކޮމިޓީގެ

 .  ފާސްކުރިއެވެިބލު    ލަިބއްޔަތުންއަޢު  މެންަބރުންގެ  ހާޒިރުވި  ކޮމިޓީއަށް  އިޞްލާޙުތަކާއެކު  ގެނައި  ބިލަށް  ކޮމިޓީން    ،ަބއްދަލުވުމުގައި

 އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ"  ފާސްކޮށްފަިއވާ  ކޮިމޓީން  ގެ ދަށުން،  (ފ)ވަނަ މާއްދާގެ    120ގެ  ގަާވއިދު މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ،  ވީމާ

 ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ  މަިޖލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ"  2020  ިބލު  ޚާއްޞަ  ކަށަވަރުކުރުމުގެ  ހިންގުން  އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް

 . ހުށަަހޅަމެވެ މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓް މި އެދި ިނންމަވައިދެއްވުން ގޮތެއްގެމަތިން

 ކަށަވަރުކުރުމުގެ  ހިންގުން އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ" ދިރާސާކޮށް، އިސްލާޙުކޮށްފައިވާ ކޮމިޓީން

 .ގެ ގޮތުގައި އެވަނީއެވެ" 2-ޖަދުވަލު" ގެރިޕޯޓު  މި" 2020 ިބލު ޚާއްޞަ



  ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން ލާމަރުކަޒީ" 2020 ބިލު ޚާއްޞަ  ކަށަވަރުކުރުމުގެ ހިންގުން  އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް  އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ"
   ރިޯޕޓު  ނިންމިގޮތުގެ

 
   

 19 
 ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ 

  ދިރާސާކުރުމަށް " 2020 ިބލު ޚާއްޞަ  ކަށަވަރުކުރުމުގެ ހިންގުން އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް  އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ"

ގެ ގޮތުގައި " 1-ޖަދުވަލު" ގެރިޕޯޓު މި ތަފްޞީލު ގޮތުގެކޮމިޓީގެ މެންަބރުން ހާޒިރުވި ލާމަރުކަޒީ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

 .އެވަނީއެވެ

 
 

 2020މެއި  26
 
 
 
 
 

 
 

 ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒް 

 މުޤައްރިރު   ކޮމިޓީގެ   

 ގައި  2020 މެއި 26  ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ރިޕޯޓްގައި މި •
 

 

 



 
    2020ލު  ން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ބި ރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާ 

 ސްބަތް ވި ގޮތުގެ ނި ވަޑައިގެންނެ މެންބަރުން    ގެ އެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުންތަކަށް  ރެއްވި  ކު ސާ ރާ ދި   ން ކޮމިޓީ   ލާމަރުކަޒީ 

 

 

 
 

 
 

                                   

   ިބައްދަލުވުން ވަޑައިނުގަންނަވާ  - ން ނެވި ބައްދަލުވުގެން ވަޑައ  O  ިމަޖިލީހުގެ ދަތުރެއްގައ 
Scެއްގެ ބައްދަލުވުމުގައިއެހެން ކޮމިޓީއ 

26.05.2020 18 0:15     -     -

21.05.2020 17 0:50          

20.05.2020 16 1:30       -   

19.05.2020 15 1:25          

18.05.2020 14 101:           

13.05.2020 13 051:     -    -  

10.05.2020 12 1:05       -   

05.05.2020 11 1:05          
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުން ކަށަވަރުކުރުމުގެ  
 2020ބިލު  ސަ ޞަ ޚާއް 

 

 އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނަކީ މި )ހ(  .1 ތަޢާރަފާއި ނަން 

 3 ޢުމުރު ކައުންސިލްަތުކެގ އިންިތޚާބުކުރެިވފަިއާވ މިހާރު ހިންުގމަށްޓަކައި

  ފެތުރެމުންދާ  ހަލުިވކަމާެއކު  ދުނިޔޭަގއި ،ހަމަާވއިރު އަށް 2020 ޖޫން

 ރައްކާތެރިކަުމގެ  އަޅަންޖެހޭ ުގިޅެގން އ19ާ-ޮކިވޑް ކަުމަގިއާވ ބައްޔެއް

 ޤާނޫނު ރަްއކާތެރިކުުރމުެގ ޞިއްޙަތު ާޢންމު ،ެއޅުމަށްޓަކައި  ފިޔަަވޅުަތއް

  ދަށުން  މާއްދާެގ ަވނަ 33 ެގ( 2012/7 ނަންބަރު  ޤާނޫނު)

 ޙާލަތެއް  ނުރައްަކލުެގ ކުއްލި  ޞިއްޙަތައް ޢާންމު ދިެވހިރާއްޖޭަގއި

 އެ  ،ތެރޭަގއި ފިޔަަވޅުތަކުގެ  އަޅަމުންދާ ެއޮގތުން  ،އިޢުލާނުކޮށްފައިާވީތާއއި

  ިގނަ އަޅަންޖެހޭ ފެތުރުނަނުދިނުމަށް ތެރޭަގއި މުޖުތަމަޢުެގ ބަލި

 ޤާނޫނު އިންތިާޚބުެގ ކައުންސިލްތަކުެގ ލޯކަލް ،ހިމެނޭތީ ފިޔަަވޅުތަެކއް

 ބޭއްުވމަށް ދިެވހިރާއްޖޭަގއި  ދަށުން ެގ( 10/2010 ނަންބަރު  ޤާނޫނު)

 އެ ،2020 އިންތިޚާބު ަކއުންސިލްތަުކެގ ލޯކަލް އިޢުލާނުކޮށްފައިާވ

 ޤާިއމުކުރެެވންދެން މާޙައުެލއް ަރއްކާތެރި ބޭއްުވމަށް އިންތިޚާބު

 2020  ޤާނޫނު  ާޚއްޞަ  އިންތިޚާބުެގ  ކައުންސިލްތަކުެގ  ލޯކަލް  ފަސްކުރުމަށް

 އަހަރު   ަވނަ  2020   ،ކަނޑަައޅާފަިއާވތީ  އިން  )2020/3  ނަންބަރު  ޤާނޫނު)

 އާ  ،ބާއްަވއި އިންތިޚާބު ތަކުެގކައުންސިލް ލޯކަލް ހަމަޖެހިފައިާވ ބޭއްުވމަށް

އިން  2020 ޖޫން 3 ޙަާވލުަވންދެން، މަޤާމާ އިންތިޚާބުެވ މެންބަރުން

Formatted Table



 ދާއިރާތައް  އިާދރީ ދިެވހިާރއްޖޭެގ މުްއދަތުަގއި ަވުގތީ ފެށިެގން ހޭދަާވ

 ޮގތް  ޢަމަލުކުރާނެ ަކއުންސިލްތަކުން ހިންުގުމަގއި  ުއޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ

. ޤާނޫނެެވ ބަޔާންކުރާ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ދިެވހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރުކަޒީ  " މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ، )ށ(  

 ެއެވ.  "2020 ލުން ހިންުގން ކަަށަވރުކުރުމުެގ ޚާއްސަ ޤާނޫނުސޫޞޫއު

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ  
ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  
އުޞޫލުން ހިންގުން  

 މަޤްޞަދުކަށަވަރުކުރުން

 އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާަތއް  އިދާރީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ މަޤްޞަދަކީ ޤާނޫނުެގ މި  .2

 ކައުންސިލްތަުކގެ  ލޯކަލް ފެށިެގން އިން 2020 ޖޫން 3 ،ކަށަަވުރކޮށް ހިންާގކަން

 ަގއި ( 2020/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު) 2020 ޤާނޫނު  ޚާއްޞަ އިންތިޚާބުެގ

 މެންބަރުން އާ ،ބާއްަވއި އިންތިޚާބު ތަުކެގކައުންސިލް ލޯކަލް ޮގތަށް ކަނޑައަޅާަފިއާވ

  ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ  ކުންކައުންސިްލތަ  ޮގތުން ޙަާވުލަވންދެން، ަވުގތީ  މަޤާމާ  އިންތިޚާބުެވ

 އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާަތއް   އިދާރީ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ފޯރުކޮށްދިނުމުަގއި  ޚިދުމަތްތައް

 ބާރުތަާކއި  ލިބިދީފައިާވ ދަށުން ެގ( 2010/7 ނަންބަރު ޤާނޫނު) ޤާނޫނު ހިންުގމުެގ

 )ހ(. ކަނަޑއެޅުމެެވ ޮގތް ބޭނުންކުރެޭވނެ  އިޚްތިޔާރުތަުކެގ



 

ކައުންސިލަރުންގެ  
މިހާރު ހިނގަމުންދާ  ޒިންމާ

 ތައް ދެމިއޮތުން ކައުންސިލް

 އާ ،ބާްއަވއި އިންތިޚާބު ތަކުގެ ަކއުންސިލް ލޯކަލް ފެިށެގން، އިން 2020 ޖޫން 3  .3

 މުއްދަތުަގއި  ަވުގތީ ޙަާވލުަވންދެން ހިނގާ  މަޤާމާ އިންތިޚާބުެވ މެންބަރުން

 ދާއިރާަތއް  އިދާރީ  ިދެވހިރާްއޖޭެގ  މަސްއޫލިއްޔަތުަތކަކީ  ާވޖިބުތަާކއި  ކައުންސިލަރުންެގ

 ަގއި (2010/7 ނަންބަރު ޤާނޫނު) ޤާނޫނު ހިންުގމުެގ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ

 ކަނޑައަޅާަފިއވާ  ަކމަށް މަސްއޫިލއްޔަތުަތއް ާވޖިބުތަާކއި ކައުންސިލަރުންގެ 

 3މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ހިނަގމުންދާ ކައުންސިލްތަކަކީ .ކަންތައްތަެކެވ

މުއްދަތަށް ިއންތިޚާބުކުރެިވފަިއާވ ކައުންިސލްތަކަކަށް ީވނަމަެވްސ، އަހަރު ދުަވހުެގ 

ދިެވހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ާދިއރާތައް ލާމަރުކަީޒ އުސޫލުްނ މެނުީވ ހިންުގމަީކ 

ޤާނޫނުއަސާސީެގ ަނއްސުން މަނާކުރާ ކަމަކަށްީވހިނދު، ައދި މި ޤާނޫނާ ުގޅިެގްނ 

ޚުެގ ސަބަުބން މިހާރު ހިނަގމުންދާ  ލޯކަލް ކައުންސިލްތަުކެގ އިްނތިޚާބު ބާއްާވ ތާރީ

ކައުންސިލްތަުކެގ ދައުރު ހަަމެވ، އައު ކައުންސިލްަތއް ިއންތިޚާބު ނުކުރެުވމުެގ 

ސަބަބުން ޤާނޫނީ ހުސްކަމެއް ކުރިމަތިެވދާނޭތީއާިއ، އެފަދަ ޙާލަތެއްަގއި ޢަމަލުކުރާނޭ 

 ޮގތެއް ޤާނޫނުއަާސސީަގިއ ކަނޑައެިޅެގން ބަޔާްނކޮށްފައިނުާވީތ، ލޯކަލް

ކައުންސިލްތަުކެގ އިންތިޚާުބެގ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ބާއްަވންޖެހޭ އިންތިޚާބު ބާއްަވިއ، 

ކައުންސިލްތަކަށް އަލަށް އިންތިޚާބުކުރެޭވ މެންބަރުން މަޤާމާ ޙަާވލުަވންދެން މި  

ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު އިންތިޚާބުކުރެިވފަިއާވ އަޮތޅު ކައުންސިލްތަާކއި، ރަުށ 

އި ސިޓީ ކަުއންސިލްތަކުެގ މެންބަރުން އެ މީހުންެގ މަޤާމުަގއި ކައުންސިލްތަކާ 

 ދެމިތިބޭނެއެެވ.

ތަކަށް ލިބޭ  ކައުންސިލް
ބާރާއި އިޚްތިޔާރުގެ  

ޤާނޫނީ  ބޭނުން ހިފުން
 ޙައިސިއްޔަތު 

 އިންތިޚާބު  ތަުކެގކައުންސިލް ލޯކަލް ،ފެށިެގން އިން 2020 ޖޫން 3 )ހ(  .4

 ަވުގތީ   ޙަާވުލަވންދެން ިހނާގ  މަޤާމާ  އިންތިޚާބުެވ  މެންބަރުން  އާ  ،ބާއްަވއި

 ކަުއންސިލްތަކަށް  ދިނުމުގައާއި  ޚިދުމަތްތައް  ކައުންސިލްަތކުން   މުއްދަތުަގިއ،

 ބަާޔންކޮށްފައިވާ   ޤާނޫނުަގއި  މި،  ހިފުމުަގއި  ބޭނުން   އިޚްތިޔާރުެގ  ބާރާއި  ލިބޭ



 ރާތައްދާއި އިާދރީ ދިެވހިރާއްޭޖެގ، މެނުީވ ޙާލަތްތަކުަގއި އިސްތިސްނާ

( 2010/7 ނަންބަރު ޤާނޫނު) ޤާނޫނު ހިްނުގމުެގ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ

 .ތަބާާވންާވެނއެެވ ފުރިހަމައަށް އަށް

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 އިންތިޚާބު  ތަުކެގކައުންސިލް ލޯކަލް ،ފެށިެގން އިން 2020 ޖޫން 3 )ށ(  

  ަވުގތީ   ޙަާވުލަވންދެން ިހނާގ  މަޤާމާ  އިންތިޚާބުެވ  މެންބަރުން  އާ  ،ބާއްަވއި

 ރަށްެވހިކަމުގެ  ދޭންޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް ަކއުންސިލްތަުކން މުއްދަތުަގިއ،

 .ދޭންާވނެެއެވ މެދުކެނޑުމެއްނެތި ޚިދުމަތްތައް އެންމެހައި

 

ދިެވހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންުގމުެގ ޤާނޫނު  )ނ(  

ބާރުތަކުެގ  ވާ ާވެގ ދަށުން ލިބިދީފައި (2010/7ނަންބަރު )ޤާނޫނު 

ތެރެއިން، ކައުންސިެލއްެގ ެބލުމުެގ ދަށުަގއިާވ ނުަވތަ ކައުންސިްލެގ 

ފަދަ ަރއުސުލްމާލެްއ  މާރާތެއްޢިޢިަގއި ހިމެނޭ ބިމެްއ ނުަވތަ ޚްތިޞާޞްއި

ުމއްދަތަށް ކުްއޔަްށ  ދިުގ މަްސ ދުަވހަށްުވރެ )ހަެއއް(  6ިވްއކުމާއި 

ދިނުމާއި، އެހެން ފަރާތަކަށް އަެގއް ނުލިބޭޮގތަށް ދިނުން ނުަވތަ 



ހަާވލުކުރުމާއި، ަކއުންސިލް ިޒންމާާވޮގތަށް ދަރަންޏަށް ފަިއސާ ނެުގމާިއ، 

ދަރަންޏަށް ފައިސާ ދިނުމާއި، އާންމު ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް  

 ންެވސްޓްކުރުމާއި،ތަކަށް އިއެހެނިހެން ިވޔަފާރިއިންެވސްްޓކުރުމާއި، 

ރައްޔިތުންެގ ނަުމަގއި ހުރި ަފއިސާއިން ޚަރަދުކުރުާމއި، ަސޕްލިމެންޓްރީ  

ބަޖެޓް ފާސްކުރުމާއި، ަކއުންިސލްެގ އިދާރީ އޮނިަގނޑަށް ބަދަލު ެގނައުާމއި،  

ކައުންސިލަށް މުަވއްޒަފުން ލުާމއި ަވކިކުރުުމެގ ކަންކަން ކުަރންާވނީ ލޯކަލް 

 ަކމަށް ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުއެެވ. މި ަގަވރމަންޓް އޮތޯރިޓީން

 

ެގ އާމްދަނީާއއި ޚަރަދާއި، މުއްަދތުަގއި ަކއުންސިލް   ަވުގތީ  ތަުކެގ  ކައުންސިލް (ހ)  .5 ބުތައް ހުށަހެޅުން ހިސާ

މިލްކިއްޔާާތއި މާލީ ޒިންމާތަުކެގ ހިސާބު، ކޮންމެ ަކއުންިސލަކުން ލޯކަލް 

ޖެނެރަލްެގ އޮފީހަށް ޓަރ ޑިަގަވރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަާށިއ، އޮ 

 .ހުށަހަޅަންާވނެއެެވ

 

ަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ހިސާބު ލޯކަްލ  މާއްދާެގ )ހ( މި (ށ)  

ޚާބު ބޭއްުވމަށް އިެލކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިންތި ތަުކެގތަުކެގކައުންސިލް

ރިއަށް ހުށަހަޅައި ކު ހަފްތާ )ދޭއް(  2އިޢުލާނުކުރާ ތާރީޚުެގ 

 .ނިންމަންާވނެއެެވ

 

ކައުންސިލެއްގެ ޤާނޫނީ  
 ޢަދަދު ހަމަނުވުން 

އެްއެވސް ސަބަބަކާހުރެ، ަކއުންސިލެްއެގ ޤާނޫނީ ޢަަދދު ހަމަާވަވރަށް އެ   .6

އުޞޫުލ  ކައުންސިެލއް މަސައްކަތްކުރާނެ ކައުންސިލެްއަގއި މެންބަރުން ނެތްނަމަ، އެ

ަކއުންސިަލކަށް އަންަގްނާވނެެއެވ.  ލޯކަލް ަގަވރމަންޓް އޮތޯރިީޓިއން އެކުލަާވަލއި އެ

މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮްށފައިާވ ސަބަބަށްޓަަކއި، މި ޤާނޫނުަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ   އަދި، މި

 ުމއްދަތުަގއި ހުސްާވ ޮގނޑިއަކަށް މެންބަރަކު އިންތިާޚބުކޮށްެގންނުާވެނއެެވ. ަވުގތީ
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ކަލް ގަވަރމަންޓް ލޯ
 އޮތޯރިޓީގެ ޒިންމާ 

ނޫނުަގއި ބަޔާންކުރާ ަވުގީތ އިންތިޒާމްެގ ސަބަބުން ކައުްނސިލް އިދާރާ މި ޤާ )ހ(  .7

ކައުްނސިލް އިދާާރ  އުޞޫލުތަކާއި މަލުކުރަންޖެހޭޢަތަކުން ހިންާގ ފަރާތް

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިެގން  ހިންާގނެ އުޞޫލުތައް

ކަލް ަގަވރމަންޓް އަތޯރިޓީްނ އެކުލަާވަލިއ ލޯ  )ފަނަރަ( ދުަވހުެގ ތެރޭަގއި   15

 ކައުންސިލްތަކަށް އަންަގްނާވެނއެެވ.

 ދިެވހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންުގމުެގ ޤާނޫނު )ށ(  

ެގ ދަށުން ރައްޔަތުންނަށް ދޭންޖެހޭ   (2010/7ނަންބަރު )ޤާނޫނު 

ޤާނޫުނެގ ދަށުން ަކުއންސިލްތަކުން  ޚިދުމަތްތައް ކައުންސިލްތަކުްނ ދީ، އެ

އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތައް އަދާކުރޭތޯ ބެލުމަކީ ލޯކަލް ަގަވރމަންްޓ 

 އޮތޯރިޓީެގ ޒިންމާއެެކެވ.

 

ދިެވހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރުކަީޒ މި ޤާނޫނާއި   ،ކައުންސިލަރަކު  )ނ(  

ެގ ދަށުން   (2010/7)ޤާނޫނު ނަންބަރު  އުޞޫލުން ހިންުގމުެގ ޤާނޫނު

މަތިކޮށްފައިާވ އެްއެވސް މަްސއޫލިއްޔަަތކާ ޚިލާފުެވއްޖެނަމަ، އަންނަނިިވ 

ކައުްނސިލަރަކާމެދު  ޮގތަށް ލޯކަލް ަގަވރމަންްޓ އޮތޯރިޓީއަށް އެ

 ޢަމަލުކުރެިވދާނެއެެވ.

 

 ތް ދިނުން. ޙަނަސޭ  .1   

 ލިޔުމުން ފަހު އިންޒާރު ދިނުން.  .2   

މުސާރަ ނުލިބޭޮގތަށް ލޯކަލް ަގަވރމަންޓް އޮތޯރިޓީއިން ކަނޑައަާޅ   .3   

 ަވކި މުއްދަތަކަށް ަސސްޕެންުޑކުރުން.



ޤާނޫނަށް   މި
 އިސްކަންދިނުން 

ދިެވހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތަްއ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުްނ ޤާނޫނުެގ މާއްދާއަާކއި  މި  .4

ާވ ޟްރުއާެގ މާއްދާއަކާ ތަ (2010/7ހިންުގމުެގ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މާއްާދއަކަށް ަޢމަލުކުރުމުަގއި އިްސކަން   ލަތެއްަގއި، ޤާނޫނު މާނަކުރުމުަގއި އަދި އެޙާ

 ޤާނޫނަށެެވ. ދޭންާވނީ މި

 

ހިންާގނީ ލޯކަލް ަގަވރމަންްޓ  ހަދައި ަގާވއިދުތައް ހަދަންޖެހޭެގ ދަށުން މި ޤާނޫނު  .5 ހިންގުން ގަވާއިދު ހަދައި  

 އޮތޯރިޓީއިންެނެވ.

ން ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަ
 ުުން ފެށުން 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި ޤާނޫނު ތަސްދީޤުކޮށް، ދިެވހި ސަރުކާރުެގ  5 ..61

  ފެށިެގންނެެވ.ގެޒެުޓަގއި ޝާއިޢުކުރާ ުދަވހުން 

 

 ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ

 ޤާނޫނު ދެމިއޮތުން މުއްދަތު
ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރާނީ، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިެގން، ލޯކަްލ މި   6 ..72

ެގ ދަށުން  (10/2010ކައުންސިލްތަުކެގ އިންތިޚާުބެގ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ބޭއްުވމަށް އިޢުލާނުކޮްށ، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަުކެގ  އިންތިޚާބު ދިެވހިރާއްޖޭަގއި

އިން  (2020/3)ޤާނޫނު ނަންަބރު  2020ޤާނޫުނ އިންތިޚާބުެގ ާޚއްޞަ 

ފަސްކޮށްފައިާވ ލޯކަލް ކައުްނސިލްތަކުެގ އިންތިޚާބު ބާއްަވިއ، އެ ކައުންސިލްތަކަްށ 

ލޯކަްލ  .އަލަށް އިންތިޚާބުކުރެޭވ މެންބަރުން އެމީހުންެގ މަޤާމާ ޙަާވލުަވންދެނެވެ 

ތިޚާބު ބޭއްިވ އަލަްށ ކައުންސިލް އިންތިޚާުބެގ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ބާއްަވންޖެހޭ އިން

އިންތިޚާބު ކުރެޭވ ަކއުންސިލަރުން އެ މީހުންެގ މަޤާމާ ޙަާވުލާވ ތާރީޚުން ފެށިެގން މި 

 ޤާނޫނު އުުވނީެއެވ. 

 

މި ޤާނޫނުަގއި ކަނޑައެިޅެގން އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުާވނަމަ، މި ޤާނޫނުަގއި  7 ..83 މާނަކުރުން

ބަޔާންކޮށްފަިއާވ އަންނަނިިވ ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަށް ދީފައި އެަވނީ އެ ލަފުޒުތަާކިއ 

 ޢިބާރާތްތަކަށް ތިރީަގއި ދީފަިއާވ މާނަކުރުމެެވ. 
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ކައުންސިލްތަުކެގ ިއންތިޚާބު" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، ލޯކަލް "ލޯކަލް  )ހ(  

)ޤާޫނނު ނަންބަރު   2020ކައުންސިލްތަުކެގ އިންތިޚާުބެގ ޚާއްޞަ ޤާނޫނު 

ެގ ދަށުން ފަސްކޮށްފައިާވ ލޯކަލް ކަުއންސިލްތަކުެގ  (2020/3

"ލޯކަލް ަކއުްނސިލްެގ އިންތިޚާބު" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވީނ އިންތިޚާބަށެެވ.

ކަލް ކައުންސިްލެގ އިްނތިޚާބުެގ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ބާއްަވންޖެހޭ ލޯ

 އިންތިޚާބަށެެވ.

 

އިން ފެށިެގން،   2020  ޖޫން  3  ބުނެފައިެއަވނީ  ކަމަށް"  މުއްދަތު   ަވުގތީ" )ށ(  

 ޤާނޫނު) 2020 ޤާނޫނު ޚާއްޞަ އިްނތިޚާބުެގ ކައުންސިލްތަުކެގ ލޯކަލް

 ލޯކަލް ައހަރުެގ ަވނަ 2020 ފަސްކޮށްފަިއާވ އިން( 2020/3 ނަންބަރު

 މަޤާމާ އިންތިޚާބުެވ މެންބަރުން އާ ،ބާއްަވއި އިންތިޚާބު ކައުންސިލްތަުކެގ

 .މުއްދަަތށެެވ ހިނާގ ޙަާވލުަވންދެން

 

"އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވީނ، ޤާނޫނު ނަންބަރު   )ނ(  

ކޮމިޝަންެގ ޤާނޫނު( ަގިއ ބަޔާންކުރާ )އިލެްކޝަންސް  2008/8

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަެށެވ.

 

"ކައުންސިލަރުން" ކަމަށް ބުނެފައިަވނީ ދިެވހިާރއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތަްއ  )ރ(  

( ެގ 2010/7ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންުގުމެގ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު  

މޭޔަރުންނާއި، ސިޓީ ކައުްނސިލަރުންނާއި، ދަށުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިާވ 

  ޖޫން  3 ނުަވތަ އަތޮޅު ަކއުންސިލަރުންނާއި ރަށު ކައުންސިލަރުންނަށް



 މީހުންގެ  އެ މުއްދަުތަގއި ަވުގތީ ހިނާގ އިން ފެިށެގން 2020

 .ްތތަކަށެެވފަރާ އަދާކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތު

 

ިސިވއަރ އެިކއުޓް ރެސްޕިރޭޓަރީ " ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ 19-"ކޮިވޑް )ބ(  

( ިއން ޖެހޭ ބަލި  SARS-CoV-2) 2ސިންޑްރޯމް ކޮރޯނާ ަވއިރަްސ 

 ( އަެށެވ.COVID-19ކަމުަގިއާވ ކޮރޯނާ ަވއިރަސް ިޑޒީޒް )
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