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  ހިންގުން  އުޞޫލުން   ލާމަރުކަޒީ   ދާއިރާތައް   އިދާރީ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ )  5/ 2020  ބަރު ންޤާނޫނު ނަ 
 ( 2020  ޤާނޫނު  ޚާއްޞަ   ކަށަވަރުކުރުމުގެ 

 މެނޭގޮތަށް( އިޞްލާޙު ހި 1)ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު 

 
ޤާނޫނުއަސާސީގެ   )ހ(   .1 ނަން   ތަޢާރުފާއި  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޤާނޫނަކީ  ވަނަ   231މި 

ދާއިރާތައް ދާމާއް އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ަބޔާންކުރާ،  ގައި  )ކ(  ގެ 

އިންތިޚާުބކުރެވިފައިވާ  މިހާރު  ހިންގުމަށްޓަކައި  އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ 

ޢުމުރު   ދުނިޔޭގަ  2020ޖޫން    3ކައުންސިލްތަކުގެ  ހަމަވާއިރު،  އި އަށް 

ކޮވިޑް ކަމުގައިވާ  ަބއްޔެއް  ފެތުރެމުންދާ  ގުޅި  19-ހަލުވިކަމާއެކު  ގެން އާ 

އެޅުމަށްޓަކައި، ޢާންމު ޞިއްޙަތު އަ ޅަންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް 

ޤާނޫނު   ނަންަބރު  ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  ވަނަ   33ގެ  (  2012/7)ޤާނޫނު 

ޢާންމު ޞިއްޙަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ދަށުން  ނުރައްކަލުގެ   ށްމާއްދާގެ  ކުއްލި 

އަ އެގޮތުން  އިޢުލާނުކޮށްފައިވާތީއާއި،  ފިޔަވަޅުތަކުގެ ޙާލަތެއް  ޅަމުންދާ 

ފެ ތެރޭގައި  މުޖުތަމަޢުގެ  ަބލި  އެ  އަޅަންޖެހޭ ތެރޭގައި،  ތުރުނަނުދިނުމަށް 

ޭބއްވުމަށް   ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ހިމެނޭތީ،  ފިޔަވަޅުތަކެއް  ގިނަ 

ކައުންސި ލޯކަލް  އިންތިޚާުބ  އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ  އެ 2020ލްތަކުގެ   ،

ރައްކާތެރި   ޭބއްވުމަށް  ޤާއިމުކުރެވެންދެން   އްމާހައުލެއިންތިޚާުބ 

ޤާނޫނު  ޚާއްޞަ  އިންތިޚާުބގެ  ކައުންސިލްތަކުގެ  ލޯކަލް  ފަސްކުރުމަށް 

ނަންަބރު    2020 ކަނޑައަޅާފައިވާތީ،    (2020/3)ޤާނޫނު    2020އިން 

ތަކުގެ އިންތިޚާުބ ލްލް ކައުންސިވަނަ އަހަރު ޭބއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަ

އިންތިޚާުބވެ   މެންަބރުން  އާ  ޙަވާލުވަންދެން،  ާބއްވައި،  ޖޫން   3މަޤާމާ 

އިން  2020 ހޭދަވާ  ފަހަށް  އިދާރީ    ތިޤާލީގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މުއްދަތުގައި 

ކައުންސިލްތަކުން   ހިންގުމުގައި  އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް 

 . ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤާނޫނެވެ

ލާމަރު )ށ(    ދާއިރާތައް  އިދާރީ  "ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކިޔާނީ،  ޤާނޫނަށް  ކަޒީ މި 

 " އެވެ.2020ޤާނޫނު  ޞައުޞޫލުން ހިންގުން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ޚާއް
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އުޞޫލުން   .2 މަޤްޞަދު  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މަޤްޞަދަކީ  ޤާނޫނުގެ  މި 

ކައުންސިލްތަކުގެ   2020ޖޫން    3  ،ކަށަވަރުކޮށް ހިންގާކަން   ލޯކަލް  ފެށިގެން  އިން 

ޤާނޫނު   ޚާއްޞަ  ނަންަބރު    2020އިންތިޚާުބގެ  ގައި  2020/3)ޤާނޫނު   )

ކުގެ އިންތިޚާުބ ާބއްވައި، އާ މެންަބރުން  ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަށް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަ

ގޮތުން ކައުންސިލްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ   ޙަވާލުވަންދެން، ވަގުތީއިންތިޚާުބވެ މަޤާމާ  

ދާ  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި  ލާމަރުކަޒީ  ޚިދުމަތްތައް  އިރާތައް 

( ގެ ދަށުން ލިިބދީފައިވާ  2010/7އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންަބރު  

  ގޮތް ކަނޑައެޅުމެވެ.ާބރުތަކާއި އިޚްތިޔާރުތަކުގެ ބޭނުންކުރެވޭނެ
 

ާބއްވައި  2020ޖޫން    3  .3 ކައުންސިލަރުންގެ ޒިންމާ  ، އާ އިން ފެށިގެން، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާުބ 

މުއްދަ ވަގުތީ  ހިނގާ  ޙަވާލުވަންދެން  މަޤާމާ  އިންތިޚާުބވެ  ތުގައި  މެންަބރުން 

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ކައުންސިލަރުންގެ ވާޖިުބތަކާއި  

ނަންަބރު   )ޤާނޫނު  ޤާނޫނު  ހިންގުމުގެ  އުޞޫލުން  ގައި   (2010/7ލާމަރުކަޒީ 

ވާޖިުބތަކާ ކަނކައުންސިލަރުންގެ  ކަމަށް  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ޑައަޅާފައިވާ އި 

 ކަންތައްތަކެވެ. 
 

ކައުންސިލްތަކަށް ލިބޭ  
އިޚްތިޔާރުގެ ބޭނުން  ބާރާއި  
 ހިފުން 

އިންތިޚާުބ   2020ޖޫން    3 )ހ(   .4 ކައުންސިލްތަކުގެ  ލޯކަލް  ފެށިގެން،  އިން 

 ާބއްވައި، އާ މެންަބރުން އިންތިޚާުބވެ މަޤާމާ ޙަވާލުވަންދެން ހިނގާ ވަގުތީ

މުއްދަތުގައި، ކައުންސިލްތަކުން ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައާއި ކައުންސިލްތަކަށް 

ޤާނޫނުގައި ލިޭބ   މި  ހިފުމުގައި،  ބޭނުން  އިޚްތިޔާރުގެ  ާބރާއި 

ަބޔާންކޮށްފައިވާ އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތަކުގައި މެނުވީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ 

ޤާނޫނު   ހިންގުމުގެ  އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ނަންަބރު  ދާއިރާތައް  )ޤާނޫނު 

 .( އަށް ފުރިހަމައަށް ތަާބވާންވާނެއެވ2010/7ެ

އިންތިޚާުބ   2020ޖޫން    3 )ށ(    ކައުންސިލްތަކުގެ  ލޯކަލް  ފެށިގެން،  އިން 

ާބއްވައި، އާ މެންަބރުން އިންތިޚާުބވެ މަޤާމާ ޙަވާލުވަންދެން ހިނގާ ވަގުތީ 

ދޭންޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް  ކައުންސިލްތަކުން  ރަށްވެހިކަމުގެ   މުއްދަތުގައި، 

 .އެންމެހައި ޚިދުމަތްތައް މެދުކެނޑުމެއްނެތި ދޭންވާނެއެވެ

ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  )ނ(    ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް 
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( ގެ ދަށުން ލިިބދީފައިވާ ާބރުތަކުގެ ތެރެއިން،  2010/7)ޤާނޫނު ނަންަބރު  

ވަތަ ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞްގައި ކައުންސިލެއްގެ ެބލުމުގެ ދަށުގައިވާ ނު

ރައުސު ފަދަ  ޢިމާރާތެއް  ނުވަތަ  ިބމެއް  ވިއްކުމާއި  ހިމެނޭ   6ލްމާލެއް 

އެހެން   ދިނުމާއި،  ކުއްޔަށް  މުއްދަތަށް  ދިގު  މަސްދުވަހަށްވުރެ  )ހައެއް( 

ވާލުކުރުމާއި، ކައުންސިލް ޙަފަރާތަކަށް އަގެއް ނުލިޭބގޮތަށް ދިނުން ނުވަތަ  

ދިނުމާއި،  ންޏަށް ފައިސާ ނެގުމާއި، ދަރަންޏަށް ފައިސާ  ޒިންމާވާގޮތަށް ދަރަ

ދިޢާ ޚިދުމަތްތައް  އެހެނިހެން  ންމު  އިންވެސްޓްކުރުމާއި،  ނުމަށް 

ވިޔަފާރިތަކަށް އިންވެސްޓްކުރުމާއި، ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ހުރި ފައިސާއިން 

 ޚަރަދުކުރުމާއި، ސަޕްލިމެންޓްރީ ަބޖެޓް ފާސްކުރުމާއި، ކައުންސިލްގެ އިދާރީ

ލުމާއި   މުވައްޒަފުން  ކައުންސިލަށް  ގެނައުމާއި،  ަބދަލު  އޮނިގަނޑަށް 

އޮތޯރިޓީވަކިކުރުމު ގަވަރމަންޓް  ލޯކަލް  ކުރަންވާނީ  ކަންކަން  މި އިގެ  ން 

 ކަމަށް ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުއެވެ. 
 

 ޚަރަދާއި، ކައުންސިލްތަކުގެ ވަގުތީ މުއްދަތުގައި ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީއާއި ހ( )  .5 ހިސާބުތައް ހުށަހެޅުން 

ކޮންމެ   ހިސާުބ،  ޒިންމާތަކުގެ  މާލީ  ލޯކަލް  މިލްކިއްޔާތާއި  ކައުންސިލަކުން 

އޮފީހަށް  ޖެނެރަލްގެ  އޮޑިޓަރ  އޮތޯރިޓީއަށާއި،  ގަވަރމަންޓް 

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ކައުންސިލްތަކުގެ  ށ( )   ލޯކަލް  ހިސާުބ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

  2އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާނުކުރާ ތާރީޚުގެ އިންތިޚާުބ ޭބއްވުމަށް 

 . ކުރިއަށް ހުށަހަޅައި ނިންމަންވާނެއެވެ)ދޭއް( ހަފްތާ
 

ކައުންސިލެއްގެ ޤާނޫނީ  
 ޢަދަދު ހަމަނުވުން 

އެ    .6 ހަމަވާވަރަށް  ޢަދަދު  ޤާނޫނީ  ކައުންސިލެއްގެ  ސަަބަބކާހުރެ،  އެއްވެސް 

ންސިލެއް މަސައްކަތްކުރާނެ އުޞޫލު ކައުންސިލެއްގައި މެންަބރުން ނެތްނަމަ، އެ ކައު

ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއިން އެކުލަވާލައި އެ ކައުންސިލަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ. ލޯކަލް  

އަދި، މި މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ސަަބަބށްޓަކައި، މި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ 

 ުބކޮށްގެންނުވާނެއެވެ. ވަގުތީ މުއްދަތުގައި ހުސްވާ ގޮނޑިއަކަށް މެންަބރަކު އިންތިޚާ
 

ގަވަރމަންޓް  ލޯކަލް  
 އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑު އެކުލަވާލުން 

ފެށިގެން   )ހ(   .7 ތާރީޚުން  ފަށާ  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  ދުވަހުގެ   7މި  )ހަތެއް( 

ލޯކަލް   7ތެރޭގައި   އެކުލެވޭގޮތަށް  މައްޗަށް  މެންަބރުންގެ  )ހަތެއް( 
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 އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ. ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޯބޑު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

މެންަބރުންނަކީ  )ށ(    ޯބޑުގެ  އެކުލަވާލާ  ގޮތުގެމަތިން  ގައިވާ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

ދައުލަތުގެ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމުގެ ސަަބުބން ދައުލަތުން މުސާރަލިޭބ މީހެއް  

ވަޒީފާއަކުން ލިޭބ އުޖޫރައިގެ އިތުރަށް   ކަމުގައިވާނަމަ، އެ މެންަބރަކަށް އެ

 ލިިބގެންނުވާނެއެވެ. އެއްރައުޖޫއިތުރު 

ގަވަރމަންޓް  )ނ(    ލޯކަލް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ގޮތުގެމަތިން  މާއްދާގައިވާ  މި 

ގަވަރމަންޓް  އެކުލަވާލުމާއެކު މިހާރު ހިނގަމުންދާ ލޯކަލް  ޯބޑު  އޮތޯރިޓީގެ 

 ތޯރިޓީގެ ޯބޑު އުވުނީއެވެ. އޮ

ރައީސުލްޖުމްހޫރި )ރ(   ގޮތުގެމަތިން  މާއްދާގައިވާ  ލޯކަލް މި  އެކުލަވާލާ  އްޔާ 

މަސް ޯބޑުގެ  އޮތޯރިޓީގެ  މި އޫގަވަރމަންޓް  ޒިންމާތަކަކީ  ލިއްޔަތުތަކާއި 

ޤާނޫނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ 

ނަންަބރު   )ޤާނޫނު  ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގައި  (  2010/7ޤާނޫނު 

 ލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތަކެވެ. އޫމަސް
 

  ގަވަރމަންޓް   ކަލް ލޯ 
  ރައީސާއި   ބޯޑުގެ   އޮތޯރިޓީގެ 

 1ރައީސް   ނައިބު 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ރައީސަކީ،  ޯބޑުގެ  އޮތޯރިޓީގެ  ގަވަރމަންޓް  ލޯކަލް )ހ(  . 7-1

 ަބޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ   140  ޤާނޫނުއަސާސީގެ   ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

 ގުޅޭގޮތުން  އޮތޯރިޓީއާ  ގަވަރމަންޓް  ލޯކަލް  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ބޭނުމަށް

 .މިނިސްޓަރެވެ ކަނޑައަޅާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޖަވާުބދާރީވުމަށްޓަކައި

 ޯބޑުގެ  ރައީސަކީ   ނައިުބ  ޯބޑުގެ  އޮތޯރިޓީގެ  ގަވަރމަންޓް  ލޯކަލް )ށ(   

 .ފަރާތެކެވެ އިންތިޚާުބކުރާ ތެރެއިން މެންަބރުންގެ

  މަޖިލީހަށް  ޔިތުންގެރައް  ފަރާތުން  އޮތޯރިޓީގެ  ގަވަރމަންޓް  ލޯކަލް )ނ(   

 .ޒިންމާއެކެވެ ރައީސްގެ  ޯބޑުގެ ޖަވާުބދާރީވުމަކީ
 

  ގަވަރމަންޓް   ލޯކަލް 
 2ރިޔާސަތު   ބޯޑުގެ   އޮތޯރިޓީގެ 

 ޯބޑުގެ  ބަލަހައްޓާނީ  ރިޔާސަތު  ޯބޑުގެ  އޮތޯރިޓީގެ  ގަވަރމަންޓް  ލޯކަލް )ހ(  . 7-2

 . ރައީސެވެ

 
ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނު ޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި 1އަށް  (  2020 ޤާނޫނު  ޚާއްޞަ   ކަށަވަރުކުރުމުގެ   ހިންގުން   އުޞޫލުން   ލާމަރުކަޒީ   ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  23/ 2020ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 1
 ރެވިފައިއިތުރުކު މާއްދާމި  މާއްދާއިން ވަނަ  1
ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުލާޙު ގެނަޞްވަނަ އި  1އަށް ( 2020 ޤާނޫނު ޚާއްޞަ ކަށަވަރުކުރުމުގެ ހިންގުން އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 23/ 2020ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 2
 ރެވިފައިއިތުރުކު މާއްދާމި  މާއްދާއިން ވަނަ  1
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 ހާޒިރުވެނެތް  ސާއަށްޖަލް  ރައީސް  ޯބޑުގެ  އޮތޯރިޓީގެ  ގަވަރމަންޓް  ލޯކަލް )ށ(   

 ނައިބު   ޯބޑުގެ  ބަލަހައްޓާނީ  ރިޔާސަތު  ޖަލްސާއެއްގެ   އެ  ޙާލަތެއްގައި،

 . ރައީސެވެ

  ރައީސާއި   ޯބޑުގެ   ޖަލްސާއަކަށް  ޯބޑުގެ  އޮތޯރިޓީގެ  ގަވަރމަންޓް  ލޯކަލް )ނ(   

  ރިޔާސަތު   ޖަލްސާގެ  އެ  ޙާލަތެއްގައި،  ހާޒިރުވެނެތް  ރައީސް  ނައިުބ

 މެދުގައި  މެންަބރުންގެ  ހާޒިރުވެތިިބ  ޖަލްސާއަށް  އެ  ފަރާތެއް  ބަލަހައްޓާނެ

 .ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ ވޯޓަކުން ނަގާ
 

  ގަވަރމަންޓް   ލޯކަލް 
  ޖަލްސާ   ބޯޑުގެ   އޮތޯރިޓީގެ 
 3ބޭއްވުން 

 1  ހަފްތާއަކު  މަދުވެގެން  ޖަލްސާއެއް  ޯބޑުގެ  އޮތޯރިޓީގެ  ގަވަރމަންޓް  ލޯކަލް )ހ(  . 7-3

 ތިރީގައިވާ  ޖަލްސާތައް  ޯބޑުގެ  ،އަދި.  ާބއްވަންވާނެއެވެ  ފަހަރު(  އެކެއް)

 .ޭބއްވިދާނެއެވެ ގޮތަކަށް ތެރެއިން ގޮތްތަކުގެ

 . ގޮވާލުން ޖަލްސާއަކަށް ރައީސް ޯބޑުގެ  (1)   

 . ނިންމުން  ޯބޑުން ޭބއްވުމަށް ަބއްދަލުވުމެއް  (2)   

  މެންަބރުންގެ   ދެަބއިކުޅައެއްަބއި  ތެރެއިން  މެންަބރުންގެ  ޯބޑުގެ  (3)   

 . އެދުން ާބއްވަން ލްސާއެއްޖަ މެންަބރަކު ތާއީދާއެކު

  ޖަލްސާ   ޯބޑުގެ   ލާޒިމުކޮށްފައިވާ  ޭބއްވުމަށް  ޖަލްސާ  އިން(  ހ)  މާއްދާގެ  މި )ށ(   

 ަބޔާންކޮށްފައި   ގަވާއިދުގައި  ހިންގާ  އޮތޯރިޓީގެ  ގަޑި  ދުވަހާއި  ާބއްވާނެ

 . އޮންނަންވާނެއެވެ
 

ގަވަރމަންޓް  ލޯކަލް  
 އޮތޯރިޓީގެ ޒިންމާ 

ަބޔާންކު )ހ(   .8 ޤާނޫނުގައި  ކައުންސިލް މި  ސަަބުބން  އިންތިޒާމްގެ  ވަގުތީ  ރާ 

ކައުންސިލް  އުޞޫލުތަކާއި  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ފަރާތްތަކުން  ހިންގާ  އިދާރާ 

ތާރީޚުން   ފަށާ  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި  އުޞޫލުތައް  ހިންގާނެ  އިދާރާ 

ވަހުގެ ތެރޭގައި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއިން )ފަނަރަ( ދު  15ފެށިގެން  

 ލައި ކައުންސިލްތަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ. އެކުލަވާ

ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  )ށ(    ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް 

ނަންަބރު   ދޭންޖެހޭ 2010/7)ޤާނޫނު  ރައްޔިތުންނަށް  ދަށުން  ގެ   )

 
ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުލާޙު ގެނަޞްވަނަ އި  1އަށް ( 2020 ޤާނޫނު ޚާއްޞަ ކަށަވަރުކުރުމުގެ ހިންގުން އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 23/ 2020ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 3
 ރެވިފައިއިތުރުކު މާއްދާމި  މާއްދާއިން ވަނަ  1
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ޚިދުމަތްތައް ކައުންސިލްތަކުން ދީ، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކައުންސިލްތަކުން  

ގަވަރމަންޓް އަދާކުރަން ލޯކަލް  ެބލުމަކީ  އަދާކުރޭތޯ  ޒިންމާތައް  ޖެހޭ 

 އޮތޯރިޓީގެ ޒިންމާއެކެވެ.

ކައުންސިލަރަކު، މި ޤާނޫނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  )ނ(   

ހިންގުމު ނަންަބރު  އުޞޫލުން  )ޤާނޫނު  ޤާނޫނު  ދަށުން 2010/7ގެ  ގެ   )

މަސްއޫލިއް އެއްވެސް  އަންނަނިވި  މަތިކޮށްފައިވާ  ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ،  ޔަތަކާ 

ކައުންސިލަރަކާމެދު   އެ  އޮތޯރިޓީއަށް  ގަވަރމަންޓް  ލޯކަލް  ގޮތަށް 

 ޢަމަލުކުރެވިދާނެއެވެ.

 ނަސޭޙަތް ދިނުން. (1)   

 އިންޒާރު ދިނުން. ލިޔުމުން ފަހު  (2)   

މުސާރަ ނުލިޭބގޮތަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއިން ކަނޑައަޅާ  (3)   

  މުއްދަތަކަށް ސަސްޕެންޑުކުރުން.ވަކި
 

މި ޤާނޫނަށް  
 އިސްކަންދިނުން 

އުޞޫލުން    .9 ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މާއްދާއަކާއި  ޤާނޫނުގެ  މި 

ޤާނޫނު   ނަންަބރު  ހިންގުމުގެ  ތަޢާރުޟްވާ 2010/7)ޤާނޫނު  މާއްދާއަކާ  ގެ   )

ދާއަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި އިސްކަން  ޙާލަތެއްގައި، ޤާނޫނު މާނަކުރުމުގައި އަދި އެ މާއް

 ދޭންވާނީ މި ޤާނޫނަށެވެ. 
 

ޤާނޫނު  .10 ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގުން  ދަށުން  މި  ލޯކަލް    ހަދައި  ގަވާއިދުތައް  ހަދަންޖެހޭ ގެ  ގަވަރމަންޓް ހިންގާނީ 

 އޮތޯރިޓީއިންނެވެ. 

 

ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން  
 ފެށުން 

ޤާނޫނު  .11 މި  ފަށާނީ  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  ދިވެހިސަރުކާރުގެ  މި  ތަޞްދީޤުކޮށް،   

 ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. 

 

 ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ 
 މުއްދަތު 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރާނީ، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން، ލޯކަލް   .12

ނަންަބރު   )ޤާނޫނު  ޤާނޫނު  އިންތިޚާުބގެ  ދަށުން   (010/201ކައުންސިލްތަކުގެ  ގެ 

ކައުންސިލްތަކުގެ  ލޯކަލް  އިޢުލާނުކޮށް،  ޭބއްވުމަށް  އިންތިޚާުބ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

ޤާނޫ ޚާއްޞަ  ނަންަބރު    2020ނު  އިންތިޚާުބގެ  އިން 2020/3)ޤާނޫނު   )

ކައުންސިލްތަކަށް  އެ  ާބއްވައި،  އިންތިޚާުބ  ކައުންސިލްތަކުގެ  ލޯކަލް  ފަސްކޮށްފައިވާ 
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  މެންަބރުން އެމީހުންގެ މަޤާމާ ޙަވާލުވަންދެނެވެ.އަލަށް އިންތިޚާުބކުރެވޭ 

 

އިންތިޚާުބ"   )ހ(   .13 މާނަކުރުން  ކައުންސިލްތަކުގެ  ލޯކަލް  "ލޯކަލް  އެވަނީ،  ުބނެފައި  ކަމަށް 

)ޤާނޫނު ނަންަބރު    2020ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާުބގެ ޚާއްޞަ ޤާނޫނު  

ކައުންސިލްތަކުގެ (2020/3 ލޯކަލް  ފަސްކޮށްފައިވާ  ދަށުން   ގެ 

 އިންތިޚާަބށެވެ. 

އެވަނީ،   )ށ(    ުބނެފައި  ކަމަށް  މުއްދަތު"  އިން   2020ޖޫން    3"ވަގުތީ 

ޤާނޫނު  ފެށިގެން،   ޚާއްޞަ  އިންތިޚާުބގެ  ކައުންސިލްތަކުގެ   2020ލޯކަލް 

ވަނަ އަހަރުގެ   2020( އިން ފަސްކޮށްފައިވާ  2020/3)ޤާނޫނު ނަންަބރު  

ާބއްވައި ، އާ މެންަބރުން އިންތިޚާުބވެ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާުބ 

 ހިނގާ މުއްދަތަށެވެ.  މަޤާމާ ޙަވާލުވަންދެން

ކޮ )ނ(    އިލެކްޝަންސް "އިލެކްޝަންސް  އެވަނީ،  ުބނެފައި  ކަމަށް  މިޝަން" 

ނަންަބރު   )ޤާނޫނު  ޤާނޫނު  ަބޔާންކުރާ 2008/8ކޮމިޝަންގެ  ގައި   )

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށެވެ. 

ކަމަށް   )ރ(   އިދާރީ   ،ވަނީއެ  ބުނެފައި"ކައުންސިލަރުން"  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ނަންަބރު   )ޤާނޫނު  ޤާނޫނު  ހިންގުމުގެ  އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް 

ކައުންސިލަރުންނާއި،  2010/7 އަތޮޅު  އިންތިޚާުބކޮށްފައިވާ  ދަށުން  ގެ   )

 ރަށު ކައުންސިލަރުންނާއި، ސިޓީ ކައުންސިލަރުންނަށެވެ. 

ބުނެފައ19ި-"ކޮވިޑް )ބ(    ކަމަށް  ސިވިއަ"  އެވަނީ،  ރެސްޕިރޭޓަރީ    އެކިއުޓް  ރ 

ވައިރަސް   ކޮރޯނާ  ަބލި  SARS-CoV-2)  2ސިންޑްރޯމް  ޖެހޭ  އިން   )

 ( އަށެވެ. COVID-19ކަމުގައިވާ ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޑިޒީޒް )

ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަމަވާވަރަށް ކައުންސިލެއްގައި މެންަބރުން ނެތުން" ކަމަށް " )ޅ(  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ    ުބނެފައި އެވަނީ، މި ޤާނޫނާއި

ނަންަބރު   )ޤާނޫނު  ޤާނޫނު  ހިންގުމުގެ  ދަށުން 2010/7އުޞޫލުން  ގެ   )

މި  ކަމުގެމެންަބރުކައުންސިލަރަކު   ނުވަތަ  ސަަބުބން  ވަކިވުމުގެ    މަޤާމުން 

ސަަބުބން   ސަސްޕެންޑްކުރުމުގެ  ކައުންސިލަރަކު  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ 

 .ޢަދަދު ހަމަނުވުމަށެވެ ކައުންސިލެއްގެ ޤާނޫނީ
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_____________________________ 
 24.9.2020: ތާރީޚު އަޕްޑޭޓްކުރެވުނު


