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

 އިޞްލާޙު ހިމެނޭގޮތަށް(  9)ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު 

 
 ބާބު  އެއްވަނަ 

 މާއްދާތައް  ޢާންމު 
 

ޤާނޫނުއަސާސީގެ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،މިއީ )ހ(   .1 ތަޢާރުފާއި ނަން            ާބުބގައި  ވަނަ  8ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

އިވާ ގޮތުގެމަތިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ޔާންކޮށްފަަބ

ރަށު    މަޤާމުތަކާއި  ންޖެހޭ އިދާރާތަކާއިން ހިންގުމަށްޓަކައި އުފައްދައުޞޫލު

އަތޮޅު  ކައުންސިލް ސިޓީ  ކައުންސިލްތަކާއި  ތައް ކައުންސިލްތަކާއި 

ަބޔާންކުރެވުނު    ،އުފެއްދުމަށާއި ތަކާއި ސިލްން އުކަތަކާއި  އިދާރާމި 

ހައި އިޚްތިޞާޞް ކަނޑައަޅައި މިކަމާެބހޭ އެންމެ  ،މަޤާމުތަކުގެ ސިފަތަކާއި

 ށްޓަކައި ހަދާފައިވާ ޤާނޫނެކެވެ. އުޞޫލުތައް ަބޔާންކުރުމަ

 

ލާމަރުކަޒީ  )ށ(    ދާއިރާތައް  އިދާރީ  "ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކިޔާނީ  ޤާނޫނަށް  މި 

 ވެ.ން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު" އެއުޞޫލު
 

ން  އުޞޫލު  ޒީ ލާމަރުކަ 
އިދާރީ ދާއިރާތައް  

      ހިންގުމުގެ ބޭނުން                                  

ދިއުޞޫލުލާމަރުކަޒީ    .2 ހިވެހިން  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ޭބނުމަކީ،  ރާއްޖޭގެ  ންގުމުގެ 

ރައްޔިތުންގެ ކަންކަން، ދީދިވެހިރާއް  އަދި  ޠީމިޤްރާޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ 

މަގުފަހިކޮށް، އުޞޫލު   ވިދާރީވަނިޖަވާުބ ނިންމުމަށް  އަމިއްލައަށް  ރައްޔިތުން  ން 

ގޮތުންނާ ގޮތުންނާއި،  އިޖްތިމާޢީ  އިޤްތިޞާދީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޤާފީޘަ އި،  ގޮތުން 

ރައްޔިތުންރަށްރަ ދިރިއުޅޭ  ރައްޔިތުން  ށުގައި  މަތިކޮށް،  ފެންވަރު  ދިރިއުޅުމުގެ  ގެ 

ގައި ޚިދުމަތް ލިޭބނެ މަގު  ދާއިރާއެއްޅާގާތުން ފު  ންމެާބރުވެރިކޮށް، ރައްޔިތުންނާ އެ

 ވެ.ކުރުމެޓެއް ޤާއިމްއަމާން ވެއްރަށުގައި ފަހިކޮށްދީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށް

 

 ދެވަނަ ބާބު 
 ތައް ދާއިރާ  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
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އިދާރީ ދާއިރާތައް  
 އުފެއްދުން 

ޤާނޫނުއަސާސީ )ހ(   .3 ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ޖަދިވެހިރާއްޖޭގެ  އި ގަ  2ވަލު  ދުގެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ަބޔާންކޮ ތެރެއިން    21ށްފައިވާ  ދާއިރާގެ  ސިޓީ އިދާރީ 

ހަމަވާ އިދާރީ ދާއިޠުގެ ޝަރުކައުންސިލް ދާއިރާތައް   ރާ ފިޔަވައި އެހެން 

ން ހިންގުމަށްޓަކައި ކޮންމެ އިދާރީ ދާއިރާއަކަށް އަތޮޅު އުޞޫލުޒީ  ލާމަރުކަ

އުފަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އްކައުންސިލެ އަދި  ނެދަންވާއް  މިއިން  އެވެ. 

އިދާރީ ރަ ކޮންމެ  ކޮންމެ  ދިރިއުޅޭ  މީހުން  ހިމެނޭ  ށެއް  ދާއިރާއެއްގައި 

ކޮން ރަށު    މެ ހިންގުމަށްޓަކައި   އްކައުންސިލެރަށެއްގައި 

 .ޔާ އުފައްދަންވާނެއެވެޖުމްހޫރިއްރައީސުލް
ޖަދުވަލު   )ށ(    ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ   ގައި   2ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ދިވެށްަބޔާންކޮ ތެރެއިން    21ހިރާއްޖޭގެ  ފައިވާ  ދާއިރާގެ  ސިޓީ އިދާރީ 

ޝަރުކައުންސިލް ހަމަޠުގެ  ތަ  ޤާނޫނާއި  ނުގަންތަވާ  އްގޮތްވާ އެ މި 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދަންވާނެއެވެ. އްން ސިޓީ ކައުންސިލެގޮތުގެމަތި

ވަތަ ނު  ސަތެއްޔާޢީ ސިއެއްވެސް އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތެއް ނުވަތަ އިޖްތިމާ )ނ(   

ނުވައިދާރީ ސިޔާސަތެއް  ހިންގުމުގެ  ސިޔާސަތެއް    އެނޫންވެސް  ތަ 

ޭބނުކުރުމުޛުތަންފީ އެފަދަ  ގެ  ނުވަތަ  ސިޔާސަތެއްގެ  މުގައި 

ދިވެ އެހެން އްޖޭގެ ހިރާމަޤްޞަދަށްޓަކައި،  ދާއިރާއެއް  އިދާރީ  އެއްވެސް   

ދާއިރާއިދާރީ ނު  އެއްކުރެވޭނީ،  ނުވަތަ  ގުޅުވާލެވޭނީ،    ސް ވެއެއް  ވަތައަކާ 

މަސައްކަތްކުރުމަށް އި އެކުގައި  ދާއިރާއަކާ  އިދާރީ  އެހެން  ދާއިރާއެއް  ދާރީ 

މަޖިލީހުލާޒިމްކު ރައްޔިތުންގެ  ޤާރެވޭނީ،  ފާސްކުރާ  ނޫނެއްގައި ން 

 މަތިންނެވެ. ތެއްގެަބޔާންކުރާ ގޮ
ކައުންސިލަ )ރ(   ފަރާތަކީ، ރަށު  ރަސްމީ  ރިޕޯޓުކުރާ  އަދި  ޖަވާުބދާރީވާ  ކުން 

ތަކުން  ކައުންސިލްވެ. އަތޮޅު  ޅު ކައުންސިލެޅެއްގެ އަތޮތޮމެނޭ އަހިށެއް  އެރަ

 ވެ. ލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށެޖަވާުބދާރީ ވާންޖެހޭނީ، ލޯކަ 
އެ )ބ(    ގައި  )ރ(  އޮމިމާއްދާގެ  ކައުންސިލެތްނަމަހެން  އެ  ހިމެނޭ ވެސް،  އް 

ދާރީ ުބޖަވާ  ންލުކައުންސިރަށެއްގެ ނުވަތަ ދާއިރާއެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް އެ  

   ޖެހޭނެއެވެ.ންވާ
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ  
 ދާއިރާތައް ބެހިފައިވާގޮތް 

ޤާނޫނުގެ  .4 ގޮތުގެމަތި  ވަނަ  3  މި  ދާއިރާތައް  މާއްދާގައިވާ  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ން 

އަތޮޅު އުޞޫލުރުކަޒީ  މަލާ ެބހިގެންވަނީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ހިންގުމަށްޓަކައި  ން 

 .ޗަށެވެއްގެ މަދާއިރާތަކާއި މާލޭ ދާއިރާ

 )ހއ. އަތޮޅު(           އުތުރުުބރި ތިލަދުންމަތީ  (1) )ހ(   އަތޮޅު ދާއިރާތައް 

 )ހދ. އަތޮޅު(        ލަދުންމަތީ ދެކުނުުބރި      ތި  (2)   

 )ށ. އަތޮޅު(          އުތުރުުބރި    މިލަދުންމަޑުލު  (3)   

 )ނ. އަތޮޅު(  މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުުބރި             (4)   

 )ރ. އަތޮޅު(     ރި        ުބ އުތުރުލުޑުސްމަމާޅޮ  (5)   

 )ބ. އަތޮޅު(  މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުުބރި              (6)   

 އަތޮޅު( )ޅ.          ފާދިއްޕޮޅު              (7)   

 އަތޮޅު( .)ކ                    މާލެއަތޮޅު    (8)   

 އަތޮޅު( .)އއ އަރިއަތޮޅު އުތުރުުބރި                (9)   

 އަތޮޅު( .)އދ               ނުުބރިކުޅު ދެއަރިއަތޮ  (10)   

 އަތޮޅު( .)ވ ފެލިދެއަތޮޅު                      (11)   

 އަތޮޅު( .)މ     މުލަކަތޮޅު                   (12)   

 އަތޮޅު(  .)ފ   ރުުބރި         ތުނިލަންދެއަތޮޅު އު  (13)   

 އަތޮޅު( .)ދ ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުުބރި             (14)   

 އަތޮޅު(  .)ތ                     ލު  ކޮޅުމަޑު  (15)   

 އަތޮޅު(  .)ލ ހައްދުންމަތި                     (16)   

 އަތޮޅު( .)ގއ   ޅު އުތުރުުބރި          އަތޮހުވަދު  (17)   

 އަތޮޅު( .)ގދ ރި            ުބހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނު  (18)   

 އަތޮޅު( .)ޏ ފުވައްމުލައް                     (19)   

 އަތޮޅު( .)ސ                   އައްޑުއަތޮޅު   (20)   

 )ށ(   މާލެ ދާއިރާ 

 

ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާ ދިވެ ހިރާއްޖޭގެ ވެރިރަށް މާލޭގެ އިދާރީ ދާއިރާއެއްގެ 

  ހުޅުމާލެއެވެ. ދިދާއިރާގައި  ހިމެނެނީ މާލެ، ވިލިނގިލި އަ
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އަތޮޅުތަކުގެ އިދާރީ  
ދާއިރާތަކުގެ މަރުކަޒީ  

 ރަށް ކަނޑައެޅުން 

ޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންމެ އިދާރީ )ހ( ގައި ަބ  ގެމާއްދާ  ނަވަ  4  މި ޤާނޫނުގެ )ހ(   .5

 ންވާނެއެވެ.ދާއިރާއަކަށް މަރުކަޒީ ރަށެއް ކަނޑައަޅަ

ރަށްކަމަށް ބަލާނީ  ރުމަށްޓަކައި، އިދާރީ ދާއިރާގެ މަގެ ޭބނުމި މާއްދާ )ށ(    ކަޒީ 

ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް    2008ސްޓް  އޯގަ  7

ފެށުރަލުކުޢަމަ އެއަތޮނުން  އަތޮޅުވެރިކަންކުރަމުންޅުއިރު  އައި ތަކުގައި 

ޤާނޫނަކު ނުވަތަ  ރަރަށްތަކަށެވެ.  މަރުކަޒީ  އަތޮޅެއްގެ  އެ  ށްކަމުގައި ން 

 ކަނޑައަޅާ ރަށަކަށެވެ.
 

 ވަނަ ބާބު ން ތި

 ކައުންސިލް އަތޮޅު  
 

 )ހ(   .6 ކައުންސިލް އަތޮޅު  

 

ދާރީ  ކޮންމެ އި  ވާއިފަކޮށްަބޔާންވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި    4މި ޤާނޫނުގެ  

ގޮތުގެމަތި  ހިންގަންވާނީދާއިރާއެއް   އެއްގޮތްވާ  ޤާނޫނާ  އިދާމި  އެ  ރީ ން 

 ންނެވެ.ލުކައުންސިުބކުރާ  އަތޮޅު ހިންގުމަށް އިންތިޚާދާއިރާ 

ކައުންސިލަ )ށ(  އަތޮޅު  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  އެ މިމާއްދާގެ  ކީ، 

  ފަރާތެވެ.އެންމެ އިސް ގެމުގުހިން އިރާނިސްަބތްވާ އިދާރީ ދާ ކައުންސިލް

އިދާ )ނ(    އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން  )ށ(  އާއި  )ހ(  މާއްދާގެ  ދާއިރާއެއް  މި  ރީ 

 ކަމަށްވެފައި، ޗަށްއްނީ، މީހުން ދިރިއުޅޭ އެންމެ ރަށެއްގެ މައެކުލެވިގެންވަ

ޤާ މި  ރަށަކީ  ދަރަޖަ    37ގެ  ނޫނުއެ  ސިޓީއެއްގެ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ސިޓީ ކައުލިިބ،  އެ އިމުވެފައިޤާ   އްލެންސި  ކަމުގައިވާނަމަ،  ރަށެއް  ވާ 

ރަށެއްގައި އެ  ހިންގާނީ،  ދާއިރާއެއް  ސިޓީ  އިދާރީ  ޤާއިމުވެފައިވާ   

ކީ، އެ ކައުންސިލް ސިލަންސިލުންނެވެ. އެ ޙާލަތުގައި އެ ސިޓީ ކައުކައުން

 1އެންމެ އިސް ފަރާތެވެ. ދާރީ ދާއިރާ ހިންގުމުގެނިސްަބތްވާ އި
 

ޤާއިމް  6  ނޫނުގެޤާމި    .7 ޔަތު ޞިއް ޤާނޫނީ ޝަޚް  އިންތިޚާުބކޮށް  ދަށުން  މާއްދާގެ  އަތޮޅު  ވަނަ  ކުރެވޭ 

 
ގެ  ޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު ޞްލާ އިނަ  ވަ  8ނު( އަށް  ނޫޤާ  ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެއިދާރީ    ޖޭގެ ހިރާއްދިވެ)  7/ 0201  ންބަރު، ޤާނޫނު ނ24ަ/ 2019ރު  ބަންޤާނޫނު ނަ 1
 އި އިތުރުކުރެވިފަ އަކުރުމި  ،ވަނަ މާއްދާއިން  1
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ާބރު ލިިބފައިވާޢުއި، ދަވާކުރުމާ ނަމުގައި ދަޢުމިއްލަކީ އަންސިލަކައު   ވާލިިބގަތުމުގެ 

އްޔަތު ލިިބފައިވާ ވަކި ސިއްކައެއް ސިކުރުމުގެ ހައިމުގައި މުޢާމަލާތް އަމިއްލަ ނަ  ދިއަ

 . ކެވެޚްޞެނީ ޝައޮންނަ ޤާނޫ
 

ގެ  ކައުންސިލް އަތޮޅު  
  ތުތަކާއި ސްއޫލިއްޔަ މަ 

   ބާރުތައް 
 

މަސްކައުންސިލްއަތޮޅު    .8 ތިރީލިއޫގެ  ާބރުތައް  ަބޔާންކޮށްފައި  އްޔަތުތަކާއި  ގައި 

 އެވެ.އެވަނީ

ޤާނޫނާއެއްގޮތްވާ  ހ( )  ޤާނޫނުއަސާސީއާއި  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ތަރައްޤީކުރުމަށް އެ ދާއިރާ  ،އިގަހިން  އްރާއެ ގޮތުގެމަތިން އެ އިދާރީ ދާއި

 މަސައްކަތްކުރުން.

ަބއިވެރިވުމާއެކު )ށ(    ޕްލޭރައްޔިތުންގެ  ތަރައްޤީގެ  ރަށްރަށުގެ  މުޅި    ންތަކަށާއި 

ތަރައް ދާއިރާގެ  ރައްޔިތުންގެ ރޭވުމު  އްމަޝްރޫޢުތަގެ  ޤީއިދާރީ  ގައި 

 ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ކަމާެބހޭ ފަރާތްތަކަށް ދިނުން. 

އެ ލްސިއުންކަށު  ރަ )ނ(    ވިލަރެސްކުރުމާއި  ޙަރަކާތްތައް  ހިންގާ  ތަކުން 

 ބެލުން.  ތައް ހިނގާނުހިނގާގޮތް ކައުންސިލް

ޤާނޫނުގެ   )ރ(   އަތޮޅު މި  ކައުންސިދަށުން   ،އިާބރާވާ  ލިިބދީފައި  ށްލަ 

އަދާކުރުމަށްޓަކައި އިޚްތިޞާޞްއެކައުންސިލެއް  މަސްއޫލިއްޔަތު  ގައި ގެ 

  ންވާ ޕްލޭންތައް ހެދުމާއި، ަބޖެޓު ނުށް ޭބމަކުރު ފީޛުންތައް  ހިމެނޭ ކަންތައްތަ

މަޝްރޫޢުތައް ތަރައްޤީގެ  ރަށު  ތައްޔާރުކުރުމާއި،  ތަކުން  ކައުންސިލް 

ހިނގާނުހިނގާފީޛުތަން ކަންތައްތައް  ގޮކުރުމުގެ  އިދާރީ  ަބލައި،   ތް 

އެކަށައެ ސިޔާސަތުތައް  އެކަށައަޅަންޖެހޭ  ފެންވަރުގައި  އެ  ދާއިރާގެ  ޅުމާއި 

އެއާގުޅޭ  ޛުފީންތަ  އްތަތުޔާސަސި ކުރުމާއި  ކަންކަން  ކުރަންޖެހޭ  ކުރުމަށް 

 ގަވާއިދު ހެދުން.

ރައްޔިތުދާއިރާގައިދާރީ   )ބ(    ދިރިއުޅޭ  ދަށުން  އި  ޤާނޫނުގެ  މި  ނަމުގައި  ންގެ 

 ޖެހޭ ކަންކަން ނިންމުން. ންމަންނި

ވަ  )ޅ(   އެންމެހައި  މާލިއްޔަތާއި  ރައްޔިތުންގެ  ދާއިރާގެ   އްތަތްލަސީއިދާރީ 

 ން. ޓުއްހެެބލެ

 އިޖްތިމާޢީ  ނުވަތަ  އިޤްތިޞާދީ  ގޮތުގެމަތިން،  އެއްގޮތްވާ  ޤާނޫނާ  މި )ކ(   
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 ހޯދުމާއި،  ފަޅު  ފަރާއި  ިބންިބމާއި  ނަމުގައި  ކައުންސިލްގެ  ޭބނުންތަކަށް

 މިފަދަ  ދިނުމާއި،  ދޫކުރުމާއި  ކުއްޔަށް  ފަރާތްތަކަށް  އެހެން  ތަންތަން  މިފަދަ

  ންޓްތައް އިންވެސްޓްމަ  މި  ދިއަ  އިންވެސްޓްކުރުމާއި  ތަންތަނުގައި

 2.މިލްކުކުރުން ނަމުގައި ކައުންސިލްގެ

ގެ ނަމުގައި އުފުލޭ ކައުންސިލްޭބނުންތަކަށް  ޢީ  މާއިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ އިޖްތި )އ(   

މިލްކުކުރުމާއި   ހޯދުމާއި  މުދާ  ނުއުފުލޭ  ގެ މުެބލުގެ  ލްސިންކައުއަދި 

މިފަދަ  ދަށުގަ ހުންނަ  ދަށުންއި  މިޤާނޫނުގެ  ގަ  ތަކެތި،  ވާއިދުގައިވާ ހެދޭ 

 ޔަށް ދިނުމާއި ދޫކުރުން.އް ކުއްފަރާތަ ތްފަރާ އެހެން ،ންގޮތުގެމަތި

ޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ޭބނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް  ޤާނޫނުގައި އްތަރަ )ވ(   

ފައިސާ  ދާރާތަކުންއި  ލީ މާއިގަ ތެރޭ  ދޫދުގެޙުކަނޑައަޅާފައިވާ    ދަރަންޏަށް 

ދަރަނި  އެފަދަ  ގޮތުގައި  ތަނެގުމާއި،  ޙިމާޔަތެއްގެ  ގެ ކައުންސިލްކުގެ 

ޙަކިއެކިއެ މާލީ  މިލްކިއް އްޤުތަކާއި  ދަރަނި ތަޔާތުމަޞްލަޙަތުތަކާއި  އް 

ފަ ފަންޑު ދޫކުރާ  ކަންކަމަށް  އެކި  ތަފާތު  ހުށަހެޅުމާއި  ރާތްތަކަށް 

 އުފެއްދުން.

މި ރަކާތްތައްޙަ  ޤީގެރައްތަ )މ(    ހޯދުމަށް  ފައިސާ  ބޭނުންވާ  ހިންގުމަށް   

ކަނޑައަޅާފައިވާ  ޤާ ތެރޭގައި  ދޫޙު ނޫނުގައި  ޮބދުގެ  ންޑާއި،  މުނިސިޕަލް 

ސެކި މުނިސިޕަލް  އެފަދައުރިޓީ  ިބލާއި  ސެކިއުރިޓީތައް ކި  މާލީ  އެކި 

މެދު  އެކްސްޗޭންޖް  ސްޓޮކް  ސެކިއުރިޓީތައް  އެފަދަ   ށް ކޮވެރިއެކަށައަޅައި، 

 .ންކުއްވި
ފެންވަރުގައި   )ފ(    ދާއިރާގެ  ތައް ޚިދުމަތްންޖެހޭ  ދޭ  ންލުކައުންސިއިދާރީ 

އެގްރީމެކިފަރާތްތައެ  އިދިނުމަށްޓަކަފޯރުކޮށް ވިޔަފާރީގެ  ކޮށް ންޓްކާއެކު   

 ކުރުން. ތުލާޢާމަމު

  ގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އެ އިދާރީ ދާއިރާއެއް )ދ(   

މަސްކަރިރުވެތުފަ އެހެނިހެން  މާއި  ދަނޑުވެރިކަމާއި  ވެރިކަމާއި 

 ކުރުން.ވެދީ މަސައްކަތްތައް ކުރިއެރުވުމަށް އެހީތެރިތުޞިނާޢަ

 
ގެ  ގެ ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމު   9ނު( އަށް  ންގުމުގެ ޤާނޫލުން ހިއުޞޫ  ރުކަޒީއް ލާމަތައިރާދާރީ ދާއްޖޭގެ އިހިރާ)ދިވެ  7/ 0201ންބަރު  ، ޤާނޫނު ނ31ަ/ 0202ންބަރު  ޤާނޫނު ނަ 2
 ކުރު އިޞްލާޙުކުރެވިފައިއަ މި ،ނަ މާއްދާއިންވަ  1
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ޚިދުމަތްތަކާލުކައުންސިއަތޮޅު   ( )ތ   ދޭ  ދޭ   ކައުންސިލްއި  ން  މެދުވެރިވެގެން 

ތިން  މަގެތުޚިދުމަތްތަކަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮ 

 ނެގުން. އި ފީނޑައެޅުމާކަ ފީ

 ން.ތްތަކަށް ފޮނުވުތައް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާރިޕޯޓު ވާމި ޤާނޫނުގައި ބުނެފައި )ލ(   

ޙާލަތްއުންސިލްކަ )ގ(    ަބދަލުވާ  މެންަބރުން  ނަން ކައުންސިލް އާއި  ކުގަތަގެ  ގެ 

މާ ންޒި  ށް ކޮށްފައިވާ ކަންކަމަ   ލުންކައުންސިަބދަލުވާ ޙާލަތްތަކުގައި ކުރީގެ  

 ން. ލުފުއު

ސަރުކާރުގެ ކައުންސިލަ )ޏ(   ސިއްކަ  ނިސްަބތްވާ  އިދާރާގައި   ށް  ކަމާެބހޭ 

 ނުންކުރުން.ކުރުމަށްފަހު ޭބރީރަޖިސްޓަ

 ގެ އިދާރާ ހިންގުން.ކައުންސިލް )ސ(  

 ޤާނޫނަކުން ކަނޑައަޅާ މިނޫންވެސް ކަންކަން ކުރުން. )ޑ(  

 ބެލުން. މިންވަރު ރާކުއަދާ ތުޔައްތަކުގެ މަސްއޫލިކައުންސިލްރަށު  )ޒ(  

 ރާތަކަށް ޒާވު  ސަރުކާރުގެ  ކުލަވާލުމުގައިއެ  އޮނިގަނޑު  ތަރައްޤީގެ  ޤައުމީ )ޓ(   

 3. ދިނުން އެއްާބރުލުން  މާއިއެހީތެރިކަ ވާދޭން
ސިޓީ ކާރުސަރު )ޔ(   ދަށުން  އުޞޫލެއްގެ  ކަނޑައަޅާ  އިދާރާތަކުން  ކަމާެބހޭ  ގެ 

ފަޅުރަށްރަށް،  ނުހިމެނޭ    އިޞާޞްގަތިޚްއި  ކައުންސިލާއި ރަށު ކައުންސިލްގެ 

 އެ އިދާރީ  ނުންތަކަށް ޭބނުންކުރުމަށްޓަކައިބެލެހެއްޓުމަށާއި އިޤްތިޞާދީ ޭބ

ހިމެނޭދާއި ކައުންސިރާގައި  ރަށު  ކައުންސިލް  ސިޓީ  ކާ ތަލްތަކާއި 

 4ޙަވާލުކުރުން.
މަލްކައުންސި )ޕ(   ޙާޤްގެ  ނިންމުންތަކާއި ޞިޞަދުތައް  ނިންމާ  ލުކުރުމަށް 

ހިނގާ ތަތްރަކާޙަ  ގާންހި ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ އް  ބަލައި،  ގޮތް  ނުހިނގާ 

 5.ރުންން ރަނގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުކަންކަ

 
ގެ  ޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު ނަ އިވަ  8އަށް  ންގުމުގެ ޤާނޫނު(  ލުން ހިއުޞޫ  ރުކަޒީލާމައް  އިރާތަދާރީ ދާއްޖޭގެ އި)ދިވެހިރާ  7/ 0012ންބަރު  ، ޤާނޫނު ނ42ަ/ 1920  ންބަރުޤާނޫނު ނަ 3
 އި ފައިތުރުކުރެވި އަކުރުމި  ،ވަނަ މާއްދާއިން  2
ގެ  ޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު ނަ އިވަ  8އަށް  ންގުމުގެ ޤާނޫނު(  ލުން ހިއުޞޫ  ރުކަޒީލާމައް  އިރާތަދާރީ ދާއްޖޭގެ އި)ދިވެހިރާ  7/ 0012ންބަރު  ، ޤާނޫނު ނ42ަ/ 9120  ރުންބަޤާނޫނު ނަ 4
 އި އިތުރުކުރެވިފަ އަކުރުމި  ،ވަނަ މާއްދާއިން  2
ގެ  ޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު ނަ އިވަ  8އަށް  ންގުމުގެ ޤާނޫނު(  ލުން ހިއުޞޫ  ރުކަޒީލާމައް  އިރާތަދާރީ ދާއްޖޭގެ އި)ދިވެހިރާ  7/ 0012ންބަރު  ، ޤާނޫނު ނ42ަ/ 1920  ރުންބަޤާނޫނު ނަ 5
 އި އިތުރުކުރެވިފަ އަކުރުމި  ،ވަނަ މާއްދާއިން  2
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ގުޅޭ   )ޖ(    ސިޔާސަތުތަކާ  އެ  ކަނޑައެޅުމާއި،  ސިޔާސަތުތައް  ކައުންސިލްތަކުގެ 

ގަވާއިދުތައް  ޚިދުމަތްތަކާގުޅޭ  ފޯރުކޮށްދޭ  ކައުންސިލުން  އުޞޫލުތަކާއި 

 6ކުރުން. ޛުހަދައި ފާސްކޮށް އެ ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް ތަންފީ
އިދާރާތަކާއި  މުއައްސަސާ  ގެދައުލަތު )ޗ(   ސަރުކާރުގެ    ކި އެއެކިތަކާއި 

 7.ޖަމާޢަތްތަކާއި ކައުންސިލާ ދެމެދު ގުޅުން ޤާއިމުކުރުން ޔާތަކާއިއްޢިޖަމް
 

  ގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް 
  ދާއިރާގެ   ހިނގާ   ބާރު 

  ހިމެނޭ   އި ތެރޭގަ 
 8ފަޅުތައް   ފަޅުރަށްތަކާއި 

ގޮތަ )ހ(  . 8-1 އެހެން  ޤާނޫނުގައި  ަބޔާންކޮށްމި  އަތޮޅު  އިފަކަށް  ނުވާހާހިނދަކު، 

ނިސްަބތް ހިމެރާދާއިރީ  ދާއި   ވާކައުންސިލް  އެންމެހައި ގައި  ނޭ 

ސިޓީ ކައުންސިލާއި  ރަށު  ތެރެއިން،  ފަޅުތަކުގެ   ފަޅުރަށްތަކާއި، 

 އިކާރޭގައި ނުހިމެނޭ އެންމެހައި ފަޅުރަށްތަކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެ

 .ކީ ދައުލަތެވެތަފަރާ ފަޅުތަކުގެ މިލްކުވެރި

އިދާރީ   )ށ(    ނިސްަބތްވާ  ކައުންސިލް  ތެގެ ރާދާއިއަތޮޅު  ހިމެނޭ އިރޭގަ   

އިދާރާއަކުން  އެއްވެސް  ސަރުކާރުގެ  ފަޅުތައް  ފަޅުރަށްތަކާއި،  އެންމެހައި 

ތަރައްޤީކުބޭނުން ނުވަތަ  އެހެންކުރަންވާނީ  ނުވަތަ  ފަރާތަކަށް  ރަންވާނީ 

ނުވަތަޔައްކު ދޫކުރަ  ށް  އަތޮޅުވަރުވާއަށް  ލާ ންސިއުކަ  ންވާނީ 

 މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

ފަޅުރަށްތަކާއި  )ނ(    ހިމެނޭ  ދާއިރާގައި  އިދާރީ  ނިސްަބތްވާ  ކައުންސިލް  އަތޮޅު 

ކައުންސިލްގެ  ރަށު  ކައުންސިލާއި  ސިޓީ  ތެރެއިން،  ފަޅުތަކުގެ 

ނުހިމެނޭ   އަތޮޅު  އިޚްތިޞާޞްގައި  ބަލަހައްޓާނީ  ފަޅުރަށްރަށް 

ދީ ޭބނުންތަކަށް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި އެ ޞާކައުންސިލުންނެވެ. އަދި އިޤްތި

ހިމެނޭ ދާއިރާގައި  އިދާރީ   އިދާރީ  އެ  ފަޅެއް  ނުވަތަ  ފަޅުރަށެއް 

ކައުންސިލަކާ  ސިޓީ  ނުވަތަ  ކައުންސިލަކާ  ރަށު  ހިމެނޭ  ދާއިރާއެއްގައި 

ސަރުކާރުން ހުއްދަ   ޙަވާލުކުރަންވާނީ  ވުޒާރާގެ  ކަނޑައަޅާ  އެކަމަށް 

 
ގެ  ޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުނަ އިވަ  8އަށް   ޤާނޫނު(  ންގުމުގެލުން ހިއުޞޫ  ރުކަޒީލާމައް  އިރާތަދާރީ ދާޖޭގެ އިއް)ދިވެހިރާ  7/ 0012ރު  ންބަ، ޤާނޫނު ނ1920/42ަ  ންބަރުނޫނު ނަޤާ  6
މާއްދާއިން  2 އެއަށްފަހު،  އި އިތުރުކުރެވިފަ  އަކުރުމި    ،ވަނަ  ނަ.  ނ2020/31ަންބަރު  ޤާނޫނު  ޤާނޫނު  އި)ދިވެހިރާ  7/ 2010ންބަރު  ،  ދާއްޖޭގެ  ލާމައިރާތަދާރީ  ލުން  ޞޫ އު  ރުކަޒީއް 
 މި އަކުރު އިޞްލާޙުކުރެވިފައި  ،ނަ މާއްދާއިންވަ 2  ގެގެ ޤާނޫނުއުމުވަނަ އިޞްލާޙު ގެނަ 9އަށް   ންގުމުގެ ޤާނޫނު(ހި
ގެ  ޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު ލާ ޞްނަ އިވަ  8އަށް  ނު(  ންގުމުގެ ޤާނޫލުން ހިއުޞޫ  ރުކަޒީލާމައް  އިރާތަދާރީ ދާއްޖޭގެ އި)ދިވެހިރާ  7/ 0012ންބަރު  ، ޤާނޫނު ނ42ަ/ 1920  ންބަރުޤާނޫނު ނަ 7
 އި އިތުރުކުރެވިފަ އަކުރުމި  ،ވަނަ މާއްދާއިން  2
ގެ   ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު ޙުލާ އިޞް  ވަނަ  8އަށް    ޤާނޫނު(ގުމުގެ   ހިންޒީ އުޞޫލުންއް ލާމަރުކަ ދާއިރާތައްޖޭގެ އިދާރީރާ)ދިވެހި  7/ 1020ނު ނަންބަރު  ، ޤާނ42ޫ/ 2019  ބަރުނޫނު ނަންޤާ 8
 އިތުރުކުރެވިފައި  މާއްދާ މި ،ންއްދާއިވަނަ މާ  3



  
 ރާ އިދާ  ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ 2010/7 :ރު ނަްނބަ ނޫނުޤާ
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 9 

 9. ވެލިޔުމުން ހޯދުމަށް ފަހުގައެ

ކައުންސިލުން )ރ(   ހޯދުމަށް  ހުއްދަ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ނ(  މާއްދާގެ   މި 

ލަސް ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ތެރޭގައި   30ވެގެން  އެދޭ  ދުވަހުގެ  )ތިރީސް( 

ލިޔުމުރުސަ ވުޒާރާއިން  ކަމާެބހޭ  ޖަވާުބދޭންވާނެއެ ކާރުގެ  އަދި ވެން   .

ކަ  އަތޮޅު  ނުވަތަ  ރުކާރުގެ  ސަ   ދަހުއް  އެދޭން  ލުސިއުންސަރުކާރުން 

އެ  ސަަބުބތައް  އެކަމުގެ  ނިންމާނަމަ،  ނުދޭން  އިދާރާއަކުން  އެއްވެސް 

ަބޔާންކުރަންވާނެއެލި ޖަވާެބޔުމުގައި  ވަކި  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  މި   އްވެ. 

 . ވޭނެއެވެލިުބނީ ކަމުގައި ެބލެނުލިޭބނަމަ އެދިފައިވާ ހުއްދައެއް  

ކައުންސިލްގެ )ބ(    ާބއަތޮޅު  ދާހިނގާ  ރު  އެންމެހައި ރޭތެ  ރާގެއި  ހިމެނޭ  ގައި 

ކައުންސި  ފަޅުތަކާފަޅުރަށްތަކާއި،   އަތޮޅު  ސަރުކާރުން ގުޅޭގޮތުން  ލްއާއި، 

ޔިތުންގެ އަތޮޅުގެ ރައް،  ނީ ގެ ދަށުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ވާންވާދާމި މާއް

 ނިންމުންތަކެއް ކަމުގައެވެ.   ލާަބޔަށް އިސްކަންދީގެން ނިންމާ
 

  ދޭ ން  ލު ސި ން އު ކަ   އަތޮޅު 
 ތައް        ތް މަ ޚިދު 

ޤާނޫނުގެ    .9 މަސް  8މި  ާބރުތަކާއި  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  އޫލިއްޔަތުތަކާ ވަނަ 

ގޮ ހިމެނޭއެއްގޮތްވާ  ދާއިރާގައި  އިދާރީ  ރައްޔިތުންނަށް  ށްރަ  ތުގެމަތިން،  ރަށުގެ 

ގޮތުކައުންސިލު  ތޮޅުޚިދުމަތްތައް އަ  އަންނަނިވި  އަޅާ ނޑަކަން  ން ދޭންވާނެއެވެ. މި 

ވަ  އްތަމަތްދުޚި އެހެނިހެން  ފައިސާއާއި  ޭބނުންވާ  ލަތްތައް ސީދިނުމަށްޓަކައި 

 .ން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެރުކާރުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ސައެކަށީގެންވާ މު
ރަށަށްވުރެދާ  ރީއިދާ )ހ(    އެއް  ތެރެއިން  ރަށްރަށުގެ  ހިމެނޭ  ގިނަ   އިރާގައި 

ދޭންޖެހޭ   އަތޮޅު ގެ  ކުތަނޫނުޤާކި  ކިއެއެ  އިކާ ތަޚިދުމަތްރަށްރަށަށް  ދަށުން 

 ކުރުން.ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކައުންސިލާ

އެސަ )ށ(    މިނިސްޓްރީތަކާއި  ރައްޔިތުރުކާރުގެ  އޮފީސްތަކުން  ންނަށް  ކިއެކި 

ތެރެއިންހޭ  ޖެންދޭ އޮފީ  ،ޚިދުމަތްތަކުގެ  މިނިސްޓްރީތަކާއި  ސްތަކުން އެ 

މެދުކައުންސިލްއަތޮޅު   އެށްކޮވެރިތައް  ދާދާއި    ދޭން ރާއިރީ  އެއްގައި 

 ކަނޑައަޅާ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން.

 
ގެ  ގެ ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމު   9ންގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް  ލުން ހިއުޞޫ  ރުކަޒީއް ލާމައިރާތަރީ ދާދާއްޖޭގެ އި)ދިވެހިރާ  7/ 0201ންބަރު  ނޫނު ނަ، ޤ31ާ/ 0202ންބަރު  ނަ  ޤާނޫނު 9
 ކުރެވިފައިލާޙުމި އަކުރު އިޞް  ،ނަ މާއްދާއިންވަ  3



  
 ރާ އިދާ  ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ 2010/7 :ރު ނަްނބަ ނޫނުޤާ
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ދާއިރާއެއްގައި   )ނ(    މުއައިދާރީ  ދައުލަތުގެ  ސަރުކާރުގެ  އްސަސާހުންނަ  ތަކާއި 

 ކަމާއި އެއްާބރުލުން ދިނުން.  އެހީތެރި  ނެވާ އިދާރާތަކަށް ބޭނުން

، އެ އިވަކުލައެ  ރުފްތަދަ  ގެމު އެންމެހައި ރަށްރަށާއި ިބންިބދާއިރާގެއިދާރީ   )ރ(  

ބަލަހައް އެކުލަވައި  ދަފްތަރު  ޤައުމީ  ިބމާެބހޭ  ބެލެހެއްޓުމާއި،  ޓާ ދަފްތަރު 

 ލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން. މަޢު އިދާރާއަށް ޭބނުންވާނެ 
ނުމުގައި އެހީ ފޯރުކޮށްދި  ކަށް ޭބނުންވާ ފަންނީ އަދި މާލީތަންސިލްއުކަރަށު   )ބ(   

 ތެރިވުން. އެހީ

  ލަފާ ދިނުން. ވާންޭބނު ށްކަތަލްސިންކައުރަށު  )ޅ(  

ޕްލޭން )ކ(    ތަރައްޤީގެ  ދާއިރާގެ  ކަންތައްއިދާރީ  ހިމެނޭ  ތެރެއިން ގައި  ތަކުގެ 

 އް ހިންގުން.ތަޢުވާލުނުކޮށް ހުންނަ މަޝްރޫޙަކާ އުންސިލަރަށު ކަ ވަކި
ޤާ  ކައުންސިލުން )އ(    ކަމަށް  ކަނޑައަޅާ  ދޭންޖެހޭނެ  ވެސް މިނޫންނޫނަކުން 

 . ންދިނު އްތަތްޚިދުމަ
 

 ދާއިރާގެ  އިދާރީ   ޅި މު 
ލާބައާއި މަންފާއަށް  

 މަސައްކަތްކުރުން 
            

ޤާނޫނުގެ  .10 މާ  8  މި  ާބރުތައްށްފައިވާ  ަބޔާންކޮ  އްދާގައިވަނަ   މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

 ަބއާއި މަންފާއަށެވެ. ން ބޭނުންކުރަންވާނީ، މުޅި އިދާރީ ދާއިރާގެ ލާލުކައުންސި
 

  ސިލް ކައުން   އަތޮޅު 
 10ތް ގޮ ވާ  ން ވިގެ ކުލެ އެ 

 . އަތޮޅު ކައުންސިލް އެކުލެވިގެންވަނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެމަތިންނެވެ  .11
 

ޠީ ރާގައި ދީމިޤްޙައްދުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުކައުންސިލް ނިސްަބތްވާ ސަރަ އެ )ހ(   

ކައުޞޫލު އަތޮޅު  ނަގާ  ވޯޓަކުން  ސިއްރު  މަތިން  އުންސިލްގެ ތަކުގެ 

 ؛ރައީސް

ދާ )ށ(    އިދާރީ  ކައުންސިލްގެ ންކޮ  މެނޭހި  އި އްގައެރާއިއެ  ރަށު  ރަށެއްގެ  މެ 

 ؛އަދި ރައީސް

ދާއިރާއެއްގައި )ނ(    އިދާރީ  އެ    އެ  ހިމެނޭނަމަ  މޭޔަސިޓީސިޓީއެއް  ރުގެ  އެއްގެ 

 
ގެ  މުގެ ޤާނޫނު ލާޙު ގެނައުނަ އިޞްވަ  6ނު( އަށް  ނޫޤާ  ހިންގުމުގެ  ކަޒީ އުޞޫލުންލާމަރު  އްދާއިރާތަ  ގެ އިދާރީއްޖޭރާވެހި)ދި   7/ 2010، ޤާނޫނު ނަންބަރު  1502/40  ބަރުނަންނޫނު  ޤާ  10
  ންކަޒީ އުޞޫލުލާމަރު  އްގެ އިދާރީ ދާއިރާތައްޖޭރާވެހި)ދި  7/ 2010ޤާނޫނު ނަންބަރު   ،24/ 2019 ބަރުނަންނޫނު  ޤާރެވިފައި. އެއަށްފަހު،  ލާޙުކު ގެ )ށ( އިޞް ވަނަ މާއްދާއިން މި މާއްދާ  1

އިޞް ވަ  8ނު( އަށް  ނޫޤާ  ހިންގުމުގެ  ގެނައުނަ  މާއްދާ  ،ވަނަ މާއްދާއިން  4ގެ  މުގެ ޤާނޫނުލާޙު    2010/7  ބަރު ، ޤާނޫނު ނަނ24ް/ 2019  ންބަރު ނަ  ނޫނުޤާ).  އިޞްލާޙުކުރެވިފައި   މި 
ލާމަ ދާއިރާތަޖޭގެ އިދާރީއް)ދިވެހިރާ އުޞޫލުރުކައް  ޤާނޫން ހިޒީ  ބަޔާންކުރެވިފައިދާވަނަ މާއް  78  ގެ ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުޙު   އިޞްލާނަވަ  8އަށް  ނު(  ންގުމުގެ  މާއްދާގައި  މި  :  ވަނީގައި 

ކައުން  ތިންގޮތުގެމަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަތޮޅު  ކައުންސިލްތަކާއި،  ކައުންސިލްތަކަތަކާސިލްސިޓީ  ރަށު  މެންއި  އިންތިޚާބުކުރަންށް  ފާސްވެ،  ހޭޖެބަރުން  ޤާނޫނު  މި  ށް،  ތަޞްދީޤުކޮނީ، 
 ( އަވަހަށް ބާއްވާ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބެއްގައެވެ.މެ ޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު، ދެން އެން ގެ ސަރުކާރުގެ ދިވެހި



  
 ރާ އިދާ  ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ 2010/7 :ރު ނަްނބަ ނޫނުޤާ

  . މ 17-5-2010
  

 

 11 

 މައްޗަށެވެ.
 

ގެ  އުންސިލް ކަ އަތޮޅު  
 11ޢުމުރު 

  ގެންފެށި  ންޚުތާރީ  ުބވިޚާލް އިންތިކައުންސިމުރަކީ  ޢުއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ   )ހ(   .12

ހަމަވުމުގެ  ދު  ރުއަހަ(  ހެއް)ފަ  5 ޢުމުރު  ކައުންސިލްގެ   30ވަހެވެ. 

 12އެވެ.ންސިލެއް އިންތިޚާުބކުރަންވާނެ)ތިރީސް( ދުވަސް ކުރިން އައު ކައު

ހިނގަމުންދާ ކައުންސިލްގެ   ކުރާ ގޮތުގެމަތިންންޔާމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބ )ށ(   

ހަ ކުރިން  30މަވުމުގެ  ޢުމުރު  ދުވަސް   އު އަ  ވޭރެ ުބކުޚާތިއިން  )ތިރީސް( 

ޢުމުރު  އުކަ ކައުންސިލްގެ  ހިނގަމުންދާ  ފަށާނީ  ގުނަން  ޢުމުރު  ންސިލްގެ 

 ޚުން ފެށިގެންނެވެ.  ހަމަވާ ތާރީ

 

އިންތިޚާުބކައުންސިލަ  .13 ހުވައި   ރުންގެ މެންބަ  މެންރެކުށް  ޙަވާލުވެވޭނީ ވޭ  މަޤާމާ  އެމީހުންގެ  ަބރުންނަށް 

ށްފައިވާ ހުވައި  ކޮޔާން ަބއިގަ  1ލު  ވަދު ޖަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމަތީގައި، މި ޤާނޫނުގެފަ

 ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.
 

ސިވިލް ސަރވިސްގެ  
  ވަޒީފާއެއްގައި ހުރި 

މީހަކު އިދާރީ ދާއިރާއަށް  
 ރިމަތިލުން ކު 

 ލްސިވި ތަކަށްމަޤާމު ބުނެފައިވާ ގައި( ހ) ގެ މާއްދާ ވަނަ 1 ޤާނޫނުގެމި  .14

 އޭނާސް  މަވެނަ.  އެވެނެދާލެވި ކުރިމަތި މީހަކަށް ހުރި ގައި އެއްފާވަޒީ ވިސްގެރސަ

އިންތިޚާުބ މަޤާމަށް  ސިވިލްއެކުރިމަތިލި  ވަޒީފާއިން ރސަ  ވެއްޖެނަަަމަ    ވިސްގެ 

 ފާ ދޭންވާނެއެވެ. ޢުއިސްތި

 

ންސިލުގެ  އަތޮޅު ކައު 
މެންބަރުކަމަށް  

  މީހުންގެ ތިލާ  މަ ރި ކު 
 ތައް ޝަރުޠު 

 13[ އުނިކުރެވިފައި] .15

 

ގެ  ސިލް ކައުން 
މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމު  

 14ސްވުން ހު 

 މަޤާމު  މެންަބރެއްގެ  ކައުންސިލްގެ  ތެރޭގައި  ރުގެމުޢު  ގެލްސިންކައު )ހ(   .15

 ލޯކަލް   ތެރޭގައި   ދުވަހުގެ(  ސާދަ)  14  ންއެކަ  ހުސްވެއްޖެނަމަ

 
ގެ  މުގެ ޤާނޫނުލާޙު ގެނައުނަ އިޞްވަ  6ނު( އަށް  ނޫޤާ  މުގެގުހިން  ކަޒީ އުޞޫލުންލާމަރު  އްރީ ދާއިރާތަގެ އިދާއްޖޭރާވެހި)ދި   7/ 2010، ޤާނޫނު ނަންބަރު  40/ 2015  ބަރުނަންނޫނު  ޤާ 11
 ފައިއޮތް ބަޔަކީ )ހ( ކަމުގައި ހަމަޖައްސައި، )ށ( އިތުރުކުރެވި އި މި މާއްދާގަ ވަނަ މާއްދާއިން  2
ގެ  ނައުމުގެ ޤާނޫނުޙު ގެލާ ނަ އިޞްވަ  8( އަށް  ނޫނުޤާ  މުގެގުރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންދާޖޭގެ އި)ދިވެހިރާއް  7/ 1020  ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 24/ 2019  ޤާނޫނު ނަންބަރު 12
އުޞޫލުރުކައް ލާމަ ދާއިރާތަޖޭގެ އިދާރީއް)ދިވެހިރާ  2010/7  ބަރު، ޤާނޫނު ނަނ24ް/ 2019  ންބަރުނަ  ނޫނުޤާ).  ރެވިފައިއިޞްލާޙުކު  އަކުރު  މި   ،ވަނަ މާއްދާއިން  5 ންގުމުގެ  ން ހިޒީ 

ސަރުކާރުގެ  ، ދިވެހި ދީޤުކޮށްމި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްނީ  ށާމަލުކުރަން ފަޢަމި އަކުރަށް  :  ވަނީގައި ބަޔާންކުރެވިފައި ދާވަނަ މާއް  79  ގެގެ ޤާނޫނުޙު ގެނައުމު  އިޞްލާނަ ވަ  8އަށް  ނު(  ޤާނޫ
 ( ށްފަހުގައެވެ.އަވަހަށް ބާއްވާ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބަ ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު، ދެން އެންމެގެޒެޓުގައި  

ނޫނު ޤާ،  ންނަ މާއްދާއިވަ  2  ގެމުގެ ޤާނޫނުގެނައު  ޙު ލާނަ އިޞްވަ  4ނު( އަށް  ޤާނޫ  ތިޚާބުގެ ކުގެ އިންކަލް ކައުންސިލްތަލޯ)   10/ 2010  ރު ނަންބަ  ނޫނުޤާ  ،1/ 2017  ންބަރު ޤާނޫނު ނަ 13
 ފައި ރެވިރު ތަރުތީބުކުނަންބަނޫނުގެ ޤާ އުނިކޮށް ދާވަނަ މާއް  15ގެ ނު( ޤާނޫ ގުމުގެ  ހިން ރުކަޒީ އުޞޫލުންއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރާދިވެހި) 7/ 2010 ނަންބަރު



  
 ރާ އިދާ  ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ 2010/7 :ރު ނަްނބަ ނޫނުޤާ
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. އަންގަންވާނެއެވެ  ޝަނަށްމިކޮ  އިލެކްޝަންސް  އޮތޯރިޓީން  ވަރމަންޓްގަ

 ގާއަން  ކޮމިޝަނަށް   އިލެކްޝަންސް  ރިޓީންތޯއޮ  ގަވަރމަންޓް  ލޯކަލް  އަދި

 އެ   ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ(  ފަސްދޮޅަސް)  60  ސްވެގެންލަ  ންގެފެށި  ތާރީޚުން

 އިންތިޚާުބ  މެންަބރަކު  ލަށްކައުންސި  އިލުގަަބދަ  މެންަބރެއްގެ

 ަބއި  ހުސްވެއްޖެނަމަ،  މަޤާމު  ގެއްމެންަބރެ  ކައުންސިލްގެ.  ރަންވާނެއެވެކު

  މުގައިމެންަބރުކަ  މެންަބރަކަށް  ރެވިފައިވާޚާުބކުއިންތި  އިލެކްޝަނަކުން

 15. ހަމަވަންދެންނެވެ ދައުރު ހިނގަމުންދާ ސިލްގެންކައު ނީހުރެވޭ

މާއްދާގެ )ށ(    )މި  ކައުގަ  ހ(   ކަ  ންސިލްގެއި  ތެރޭގައި  އުންސިލްގެ ޢުމުރުގެ 

ހުސް މަޤާމު  ލަސްވެގެން  ވެމެންަބރެއްގެ  )ފަސްދޮޅަސް(   60އްޖެނަމަ، 

ތެރޭގަ ކައުންސިލަދުވަހުގެ  ަބދަލުގައި  މެންަބރެއްގެ  އެ  މެންއި   ކުަބރަށް 

ކައުންސިލްގެ ކުރަންވާޚާުބންތިއި ަބޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް  ކަމުގައި  ނެ 

މަޤާމުރުަބންމެ ހުސްވިގެ  ކައުންސިލްގެ    )އެކެއް(   1މުރުގެ  ޢުއިރު 

ނަމަ އެ ހުސްވި  އެއަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއް ާބކީ އޮތް  އަހަރުދުވަސް ނުވަތަ

 16. އެވެއްނުވާނެރަކު އިންތިޚާުބކޮށްގެނެނޑިއަކަށް މެންަބގޮ

 ގެލްކައުންސި  ވީނަމަވެސް،  ަބޔާންކޮށްފައި  އެހެން  ގައި(  ށ)  މާއްދާގެ  މި ( )ނ  

 އެ   ހަމަވާވަރަށް  ޢަދަދު  ނީ ނޫޤާ  ޭބނުންވާ  ޭބއްވުމަށް  މެއްަބއްދަލުވު

 ދާގެ އްމާ  މި  ގޮނޑިއަކަށް  ހުސްވި  އެ  ނެތްނަމަ  މެންަބރުން  ގައިލްކައުންސި

 . ވެނެއެންވާރަކުުބޚާއިންތި ކުމެންަބރަ  ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ( ހ)
 

  ކައުންސިލްގެ   އަތޮޅު 
 17ރިޔާސަތު 

ކައުންސިލްގެ )ހ(   .16 ރިއަތޮޅު  ަބލަސަ ޔާ  ކައުންސިލްގެ  ހައްޓާނީތު   އަތޮޅު 

ނެތްސެރައީ ރައީސް  ރިޙާ  ވެ.  ބަލަހަޔާ ލަތުގައި  މިސަތު  މާއްދާގެ    އްޓާނީ 

ގޮތުގެމަތިން  ގައިވާ  ކައުންސި)ށ(  އަތޮޅު  އިންތިޚާުބކުރާ  ލްގެ  

 
ގެ  ނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުވަ  4ށް  އަ  ނު(ގުމުގެ ޤާނޫން ހިންޞޫލުރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުހި)ދިވެ  7/ 2010  ބަރު ންނޫނު ނަ، ޤ17ާ/ 2015  ނު ނަންބަރުނޫޤާ 14
 ރުކުރެވިފައިއިތުމަޖައްސައި )ށ( އަދި )ނ( ހަގައި އޮތް ބަޔަކީ )ހ( ކަމުގައި ، މި މާއްދާންމާއްދާއި ވަނަ  1
ގެ   ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުޙުލާ އިޞް  ވަނަ  8އަށް    ނު( ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫތައް އިދާރީ ދާއިރާއްޖޭގެހިރާ)ދިވެ  7/ 0201  ނޫނު ނަންބަރު ، ޤ24ާ/ 2019  ބަރުނަންޤާނޫނު   15
 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި މި އަކުރު ،ންއްދާއިވަނަ މާ  6
ގެ   ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުޙުލާ އިޞް  ވަނަ  8އަށް    ނު(ކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫ ލާމަރުތައް އިދާރީ ދާއިރާއްޖޭގެހިރާވެ)ދި   7/ 2010  ނޫނު ނަންބަރު ، ޤ24ާ/ 2019  ބަރުޤާނޫނު ނަން 16
 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި މި އަކުރު ،ންއްދާއިވަނަ މާ  6
ގެ  މުގެ ޤާނޫނުޙު ގެނައުޞްލާ އި  ނަވަ  4ލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް  ޞޫއުކަޒީ  ތައް ލާމަރުރާއިގެ އިދާރީ ދާރާއްޖޭ)ދިވެހި  7/ 0120ންބަރު  ނު ނަ، ޤާނ17ޫ/ 2015  ބަރުންނަޤާނޫނު   17
  7/ 2010ންބަރު  ނު ނަ، ޤާނ24ޫ/ 2019  ބަރުންނަޤާނޫނު    ކީ )ހ( ކަމުގައި ހަމަޖައްސައި، )ށ( އަދި )ނ( އިތުރުކުރެވިފައި. އެއަށްފަހު،ގައި އޮތް ބަޔަ، މި މާއްދާވަނަ މާއްދާއިން  1

 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި  އްދާމާމި  ،ންވަނަ މާއްދާއި  7ގެ  މުގެ ޤާނޫނުޙު ގެނައުޞްލާނަ އިވަ 8އަށް  ޤާނޫނު( ލުން ހިންގުމުގެ އުޞޫކަޒީ ތައް ލާމަރުރާއިގެ އިދާރީ ދާރާއްޖޭ)ދިވެހި



  
 ރާ އިދާ  ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ 2010/7 :ރު ނަްނބަ ނޫނުޤާ
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 .ސެވެއިުބރައީނަ

ކައުންސިލްގެ  )ށ(    އިންތިޚާުބކުރާނީ  ނައިުބރައީސް  ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު 

އެ   ތެރެއިން  މެދުގައި މެންަބރުންގެ  މެންަބރުންގެ  ހިމެނޭ  ކައުންސިލްގައި 

 18ނެގޭ ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ.
 

  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 19ގެ ވާޖިބުތައް ރައީސް 

 ންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.ގައި ަބޔާގެ ވާޖިުބތައް ތިރީސްރައީ ސިލްގެންކައު އަތޮޅު  .17

މަކައުންސިލްގެ )ހ(   އަލިއްޔަތުއޫސް  ކައުންސިލުތައް  ނިންމާ ދާކުރުމަށް  ން 

 ؛ންފީޛުކުރުމުންތައް ތަންނިން
 ؛ކައުންސިލްގެ ހިންގުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުން )ށ(   
މަޤްކައުންސި )ނ(    ޙާއްޞަދުތަލްގެ  އެކަށައަޅާ އުންސިލުކަލުކުރުމަށް  ޞި  ން 

ފައިނޭންތަރައް ޕްލޭނާއި  ޞަދުތައް ޤް މަލޭންގެ  ޕް  ލްޝަޤީގެ 

 ؛ންކުރުންސައްކަތްތައް ަބއްޓަ މަރާގެގޮތަށް އިދާލުކުރެވޭނެ ޞިޙާ
އެކުލަވާލައި،   )ރ(   އޮނިގަނޑު  އިދާރާގެ  މަތިން  މަޝްވަރާގެ  ކައުންސިލްގެ 

އަޅައި  ތައް ކަނޑައްކަތްސަމައި ޔުނިޓުތަކުގެ  ކާޝަންތައި ސެކްޑިވިޜަންތަކާ

 ؛ތަންފީޛުކުރުން
ޖަލްލްސިންއުކަ )ބ(    ޭބއްވުމާއިގަސާތައް  ގެ  ތު  ރިޔާސަޖަލްސާތަކުގެ    ވާއިދުން 

 ؛ބެލެހެއްޓުން 
މަޤްޞަދާ ޙަކައުންސިލްގެ   )ޅ(   ކައުންސިލްގެ  ހިނގަމުންދަނީ  ރަކާތްތައް 

 ؛ތޯ ބެލުން ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ
އެ ( )ކ   ޕްލޭންތަކާއިލަވާލަންކުކައުންސިލުން  ލާޒިމުކުރާ  ރިޕޯޓުތައް     

ފޮފަރާތްތަ  ހޭޖެންފޮނުވަ ޢާންމުކުރަކަށް  ނިންމުންނުވުމާއި،  ތައް ންޖެހޭ 

 ؛ކަށަވަރުކުރުން ރެވޭކަންޢާންމުކު
 ؛ކައުންސިލް ތަމްސީލުކުރަންޖެހޭ ތަންތަނުގައި ކައުންސިލް ތަމްސީލުކުރުން )އ(   
ހިނގަސިކައުން )ވ(    އެ ނޫނުތަކާޤާމުންދަނީ  ލް  ގަވާއިދުތަކާ   އްގޮތްވާއި 

 
ގެ  ނޫނުގެ ޤާވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމު  9( އަށް  ންގުމުގެ ޤާނޫނުލުން ހިއުޞޫ  ރުކަޒީއް ލާމައިރާތަދާރީ  ދާއްޖޭގެ އި)ދިވެހިރާ  7/ 0201ންބަރު  ، ޤާނޫނު ނ31ަ/ 0202ންބަރު  ނު ނަޤާނޫ 18
 ޙުކުރެވިފައިޞްލާމި އަކުރު އި ،ނަ މާއްދާއިންވަ  4
ގެ  މުގެ ޤާނޫނުޙު ގެނައުޞްލާ ނަ އިވަ  8އަށް  (  ނޫނުޤާ  ގެހިންގުމު  އުޞޫލުން  ޒީކައިރާތައް ލާމަރުރީ ދާދާރާއްޖޭގެ އި)ދިވެހި  7/ 2010  ރު ، ޤާނޫނު ނަންބ24ަ/ 2019  ބަރުންޤާނޫނު ނަ 19
 ކުރެވިފައި އިޞްލާޙު އްދާމާމި  ،ންވަނަ މާއްދާއި  8



  
 ރާ އިދާ  ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ 2010/7 :ރު ނަްނބަ ނޫނުޤާ

  . މ 17-5-2010
  

 

 14 

 ؛ން ވަރުކުރުށަކަން ގޮތުގެމަތިންކަ
މާލީ )މ(    ޒިންކައުޒިންމާތަކާއި    ކައުންސިލްގެ  މާލީ  ދާރުވެރިޔާގެ  މާންސިލްގެ 

އެއްގޮތްވާމަސްއޫ ގަވާއިދާ  މާލިއްޔަތު  ގޮތުގެމަތިން    ލިއްޔަތުތައް 

 ؛ންރުވަރުކުން ކަށައަދާކުރަމުންދާކަ
މަސިކައުން )ފ(    ރައްޔިތު ސްއޫލިއްޔަތާއި  ލްގެ  ގުޅިގެން  އި،  ށާނަންޒިންމާތަކާ 

 އަދި ؛ ވުންުބދާރީށް ޖަވާލު އިދާރާތަކައޫމަސް

 .ންކަން ކުރުންއަޅާ އެހެނިހެން ކަކައުންސިލުން ކަނޑަ )ދ(   
 

ގެ  ކައުންސިލް އަތޮޅު  
ނައިބުރައީސްގެ  

 ވާޖިބުތައް 

ަބޔާންޔަތުތައްއް މަސްއޫލިރައީސްގެ  ުބނައި  ގެސިލްންކައުއަތޮޅު    .18 ތިރީގައި  ކޮށްފައި  

 އެވަނީއެވެ.

ެބހޭގޮތުން  މަ  ގެންސިލްއުކަ ހ( )   ރައީސަސިލްކައުންސައްކަތާ  ށް ގެ 

 ރިވެދިނުން. އެހީތެ

ގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް އޭނާ ކައުންސިލްއަތޮޅު   )ށ(   

ޙާލަ ނުވަތެއްގައިނުކުޅެދިއްޖެ  ނުވަލަތެއްޙާ  ޖެރުވެރިވެއްޛުޢު  ތަ،  ތަ ގައި، 

ޙާލަތެއް  އެމަޤާމު މައޭ  ،ގައިހުސްވެއްޖެ  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ޤާމުގެ  ނާގެ 

އަދާވަ އަތޮޅު ގުތީގޮތުން  މީގެ ނައިުބގެ  ލްކައުންސި  ކުރާނީ  ރައީސެވެ. 

އަތޮޅު   ރައީސް  ކައުންސިލްއިތުރުން،  ރައީސާ ނައިުބގެ  ކައުންސިލްގެ 

 .ރަންވާނެއެވެދާކު އަނާއޭ އްޔަތުތައްވެސް ލިމަސްއޫކުރާ ލުވާޙަ
 

  ކައުންސިލްގެ   އަތޮޅު 
  ގެ ރުން މެންބަ 

 20އްޔަތު މަސްއޫލި 

ކައުންސި  .19 ތިރީއޫމަސްންަބރުންގެ  މެ  ގެލްއަތޮޅު  ަބޔާންކޮށްފަލިއްޔަތުތައް  އި  ގައި 

 އެވަނީއެވެ.

 ވާށް ދިމާޔިތުންނަގެ މެންަބރު ނިސްަބތްވާ ރަށާއި އަތޮޅުގެ ރައްލްކައުންސި )ހ(   

 ށް ރުމައްލުކުޙަމަށް ގެނައުމާއި، އެކަންކަން  މާލުކަގެ ސަލްސިދަތިތައް ކައުން

 ؛ތްކުރުންމަސައްކަ

 ؛ންއި ަބއިވެރިވުޖަލްސާތަކުގަ ގެލްކައުންސި )ށ(   

 ؛ކައުންސިލްގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުން ( )ނ  

 
ގެ  ނޫނު މުގެ ޤާޙު ގެނައުޞްލާ ނަ އިވަ  8އަށް  ޤާނޫނު(    ގުމުގެން ހިންލުއް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫރީ ދާއިރާތަދާ)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އި  7/ 2010ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ  ،2019/42  ންބަރުޤާނޫނު ނަ  20
 އި އިޞްލާޙުކުރެވިފަ އްދާމާމި  ،ންވަނަ މާއްދާއި  9



  
 ރާ އިދާ  ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ 2010/7 :ރު ނަްނބަ ނޫނުޤާ
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އެކުލަ )ރ(   ޕްލޭވާލަންޖެކައުންސިލުން  މަތަންހޭ  އަހަރީ  ލާއި ވަތާއްކަތު  ސަކާއި 

ަބ ސަޕްލިމެންޓްރީ  ަބޖެޓާއި  ޢަކުލަވާލުއެ  ޖެޓުއަހަރީ  މަލީގޮތުން  މުގައި 

 އަދި ؛ ވުންަބއިވެރި

މަސްއޫ )ބ(    ގުޅިގެކައުންސިލްގެ  ރައީސް ން  ލިއްޔަތުތަކާ  ކައުންސިލްގެ    އަތޮޅު 

 .ލުކުރާ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ކުރުންޙަވާ
 

 ބާބު   ނަ ރުވަ ހަތަ 

 ލް ކައުންސި ރަށު  
 

ން ސިޓީ  ން، މި ޤާނޫނުގެ  ދަށު ތެރެއިށްތަކުގެރަ  ޅޭ އުދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރި  .20 ކައުންސިލް   ރަށު 

ޤާއިމްލެކައުންސި ކޮންނުކުރެވިފައިއް  މި ވާ  އެކަމަށްޓަކައި  ހިންގާނީ  ރަށެއް  މެ 

 ކުންނެވެ.  އިންތިޚާުބކުރާ ރަށު ކައުންސިލަޤާނޫނުގެ ދަށުން
 

މާއްދާ   20  ނުގެނޫޤާ  މި  .21 ޝަޚްޞިއްޔަތު   ނީ ނޫ ޤާ  އިންތިޚާުބކޮށްދަ  ގެ   21ވަނަ  ރަމްއިޤާ  ށުން  ށު  ކުރެވޭ 

އަމިއްލަ ނަންސިލަކައު ާބރު  މު ވާލިިބގަތު، ދަޢުމާއިވާކުރުމުގައި ދަޢުކީ  ލިިބފައިވާ  ގެ 

 ސިއްކައެއް އްޔަތު ލިިބފައިވާ ވަކި  ސިކުރުމުގެ ހައިމުގައި މުޢާމަލާތު އަދި އަމިއްލަ ނަ

 . ވެ ޝަޚްޞެކެ ޤާނޫނީނައޮން
 

ގެ  ކައުންސިލް ރަށު  
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި  

              އް ބާރުތަ 

މަސްއޫލިއްޔަކައުންސިލްރަށު    .22 ާބރުތަގެ  ތިރީތުތަކާއި  ަބޔާންކޮށްފައި  ގަ އް  އި 

 އެވަނީއެވެ.

ށް  ރަ  ،ރަށް ހިންގައިޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން   )ހ(   

 ގެމުހިކަގޮތުގެމަތިން ރަށްވެ  ފައިވާޔާންކޮށްބަ ، މި ޤާނޫނުގައި  ތަރައްޤީކޮށް

 ން. ތައް ދިނުޚިދުމަތް

ޕްލޭނާތަރައްޤީޤައުމީ   )ށ(    ގޮތުގެމައެއްގޮތްވާ  ގެ  ރައްޔިތުންގެ   ންތި 

 އެކު ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލައި، ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ަބއިވެރިވުމާ

ސަރު އިދާރުކާޕްލޭން  ކަމާެބހޭ  ފޮނުވައި،ގެ  ކަ  ރާއަށް  އުންސިލާ އަތޮޅު 

އަ ޕްލޭ  ޑްންލޭ  ދިހިއްސާކުރުން  ފާސްކު ޔޫސް  ސަރުކާރުގެ  ން  ރުމަށް 

 
ވަނަ   3ދާ އަދި މާއްނަ ވަ  2 ގެމުގެ ޤާނޫނުގެނައު  ލާޙުނަ އިޞްވަ 4ނު( އަށް ޤާނޫ ކުގެ އިންތިޚާބުގެ ކަލް ކައުންސިލްތަލޯ)  10/ 2010 ރުނަންބަ ނޫނު، ޤ2017/1ާ ންބަރުޤާނޫނު ނަ 21
 މި ޙަވާލާ ބަދަލުކުރެވިފައި  ގުޅިގެން  ޞްލާޙާ އިން ގެނެވުނު އިއްދާމާ



  
 ރާ އިދާ  ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ 2010/7 :ރު ނަްނބަ ނޫނުޤާ

  . މ 17-5-2010
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 22ށް ފޮނުވުން. ކަމާެބހޭ އިދާރާއަ

ކައުންސިލަކައުންސިލު  ށުރަ )ނ(    އަތޮޅު  އެކުލަވާލައި  ތަރައްޤީގެ ން  ފޮނުވާ  ށް 

ރިޢާޔަތްކުރެވި ސަރުކާޕްލޭނަށް  މަޝް  ންރުގެން  ރޫޢުތަކުގެ އެކަށައަޅާ 

ރައިތެރެ ތަންފީޛުކައުންސިލުށު  ން   ލާ ކައުންސި  ށުރަށް  ކުރުމަން 

ތަރަ ޙަވާލުކުރާ  މަޝްރޫޢުތަސަރުކާރުން  ޤާއްޤީގެ  މި  ނޫނުގައިވާ އް 

 ކުރުން. ތަންފީޛު ގެމަތިންތުގޮ

ެބލު )ރ(   ގޮތް  ހިނގާނުހިނގާ  މަޝްރޫޢުތައް  އެކިއެކި  މުގައި ތަރައްޤީގެ 

މިނިގެރުސަރުކާ ކައު  އަތޮޅު   ތެރިވެދީ،އެހީށް  ންސިލަސްޓްރީތަކަށާއި 

މަ ތަންފީތަޢުޝްރޫތަރައްޤީގެ  ކަޛުއް  އަތޮޅު   ލަށްއުންސިކުރުމުގައި 

އަޅާ  ކަނޑަ  ލުންކައުންސިއަތޮޅު    އިމިނިސްޓްރީތަކުންނާ ،ޖަވާުބދާރީވެ

 ހުށަހެޅުން.  ގޮތަކަށް ގަވާއިދުން ރިޕޯޓު

ތަރައްޤީއަންހެނުން )ބ(    މަޝްވަރާމަސައް  ށްއަގެ  ކޮމިޓީގެ  މިކަތްކުރާ   އާއެކު، 

ކައު ރަށު  ދަށުން  ލިިބދީފަށްލަންސި ޤާނޫނުގެ  ާބރާ  މަސްއޫލިއްޔަތު އިވާ  އި 

ފެންވަރުގައަދާކުރުމަށްޓަކައި ރަށު  ސިޔާސަތުތައް ކައެއި    ށައަޅަންޖެހޭ 

 23އެކަށައަޅައި، އެއާގުޅޭ ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގުން. 

ދަށުންނޫނުޤާ  މި )ޅ(   ކައުންސިލަރަ  ގެ  ާބށު  ލިިބދީފައިވާ  ރާއި، ށް 

އަދާކުރުމަށްޓަކަމަސް ނަމުރައްޔިތު  ށުރައި  އޫލިއްޔަތު  ގައި ންގެ 

 ންކަން ނިންމުން. ނިންމަންޖެހޭ ކަ

 ލަތްތައް ބެލެހެއްޓުން.ސީގެ މާލިއްޔަތާއި އެންމެހައި ވަންރަށު ރައްޔިތު )ކ(   

ޔޫސް   )އ(    ލޭންޑް  ރަށުގެ  ފާސްކޮށްފައިވާ  ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ  ޤާނޫނާ  މި 

އިޤްތިޞާދީ   ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން،  އި، ރަށުގެޕްލޭނާ

ގެ ނަމުގައި ިބންިބމާއި ފަރާއި  ކައުންސިލްނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ ޭބނުންތަކަށް  

ފަރާތްތަކަށް   އެހެން  ތަންތަން  މިފަދަ  އަދި  މިލްކުކުރުމާއި  ހޯދުމާއި  ފަޅު 

ތަން ކުއްޔަށް އަދި މިފަދަ  އި މިފަދަ  ކުރުމާސްޓްވެއިންއި  ތަނުގަދޫކުރުމާއި 

 
ގެ  މުގެ ޤާނޫނުޙު ގެނައުޞްލާ ނަ އިވަ  8އަށް  ން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު(  ޞޫލުލާމަރުކަޒީ އު  ދާރީ ދާއިރާތައްޖޭގެ އި)ދިވެހިރާއް  7/ 2010، ޤާނޫނު ނަންބަރު  42/ 2019  ންބަރު ނަޤާނޫނު 22
 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި އަކުރުމި  ،ންވަނަ މާއްދާއި 10
ގެ  މުގެ ޤާނޫނުޙު ގެނައުޞްލާ ނަ އިވަ  8އަށް  ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު(  ން  ޞޫލުލާމަރުކަޒީ އު  ދާރީ ދާއިރާތައް)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އި  7/ 2010، ޤާނޫނު ނަންބަރު  24/ 2019  ރުންބަ ނަޤާނޫނު 23
 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި އަކުރުމި  ،ންވަނަ މާއްދާއި 11
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 24ގެ ނަމުގައި މިލްކުކުރުން.ކައުންސިލް ތައް ވެސްޓްމަންޓްއިން

ކަމާެބހޭ  )ވ(    ސަރުކާރުގެ  ިބމާއި،  ހިމެނޭ  އިޚްތިޞާޞްގައި  ކައުންސިލްގެ 

ޤާނޫނުގައި  މި  ިބން،  އެނޫންވެސް  ޙަވާލުކުރާ  ކައުންސިލާ  އިދާރާތަކުން 

ލޭ ފާސްކުރާ  ގޮތުގެމަތިން  ޔޫސް  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ޕްލޭނާއި ންޑް 

އެއްގޮތްވާ  ޕްލޭނާ  ތަރައްޤީގެ  ރަށެއްގެ  އެ  އެކުލަވާލާ  ކައުންސިލްތަކުން 

 25ކުރުމާއި ދިނުން.ގޮތުގެމަތިން ޭބނުންކުރުމާއި ކުއްޔަށް ދޫ

 އުފުލޭ އި ގަކައުންސިލްގެ ނަމުތިމާޢީ ޭބނުންތަކަށް  އިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ އިޖް )މ(   

މިލްއަދި ހޯދުމާއި  މުދާ  ނުއުފުލޭ  ެބލުމުގެ ކުރުމާއި  ކު  ކައުންސިލްގެ 

މިފަދަށުގައިހުންނަ ތަ  ދަށު  ،ތިކެދަ  ގަވާއިދުގައިވާ މިޤާނޫނުގެ  ހެދޭ  ން 

 ދޫކުރުން. ދިނުމާއި ކުއްޔަށް  ށްރާތަ އެހެންފަރާތް ފަ ،ގޮތުގެމަތިން

ޤާނޫނުގައި ސާ ހޯދުމަށް   ފައިވާންމަށް ޭބނުރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުތަ )ފ(   

 ސާ ފައި  ޏަށް ގައި މާލީ އިދާރާތަކުން  ދަރަން ތެރޭދޫދުގެޙުވާ  ކަނޑައަޅާފައި

  ގެ އެކިއެކި ކައުންސިލް ޙިމާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި  ނިތަކުގެމާއި އެފަދަ ދަރަގުނެ

މަޞްލަޙައްޤުތަކާ  ލީމާ މިލްކިއްއި  ދަރަނި ޙަތުތަކާއި  ޔާތުތައް 

 އްދުން.ޅުމާއި ތަފާތު އެކި ކަންކަމަށް ފަންޑު އުފެހެށަދޫކުރާފަރާތްތަކަށް ހު

ަބދަލު ކައުންސިލް )ދ(    މެންަބރުން  ޙާގެ  ނަން ކައުންސިލް އި  އާގަކުލަތްތަވާ  ގެ 

 ށް ޒިންމާ ކަންކަމަ ވާއިށްފަން ކޮލުކައުންސިަބދަލުވާ ޙާލަތްތަކުގައި ކުރީގެ  

 އުފުލުން. 

ދޭ  ލުކައުންސި )ތ(    ދޭ   ލްސިކައުންތަކާއި  ޚިދުމަތްން  މެދުވެރިވެގެން 

ން  ގޮތުގެމަތި  ހެދޭ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ  ގެ ދަށުންނުތަކަށް މި ޤާނޫޚިދުމަތް

 މާއި ފީނެގުން.ޅުއެޑަ ކަނފީ

ބޭނުމަ )ލ(    ޢާންމު  މުދާ  ބިންތަކާއި  އަމިއްލަ  ކޮންޓަށްކަމީހުންގެ  މެހެން  ކައި 

ޤާނަ ޢަދުލުވެގަންޖެހިއްޖެނަމަ  ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ  ދަލު ަބ  ރިނޫނާ 

 
ގެ  ގެ ޤާނޫނުއުމުވަނަ އިޞްލާޙު ގެނަ  9މުގެ ޤާނޫނު( އަށް  ންގުލުން ހިއުޞޫ  ކަޒީރުއް ލާމައިރާތަދާރީ ދާއިގެ  އްޖޭ)ދިވެހިރާ  7/ 0201ންބަރު  ، ޤާނޫނު ނ31ަ/ 0202ންބަރު  ޤާނޫނު ނަ 24
 ލާޙުކުރެވިފައިއިޞް  މި އަކުރު ،ނަ މާއްދާއިންވަ  5
ގެ  ޤާނޫނު   މުގެޙު ގެނައުޞްލާ ނަ އިވަ  8އަށް  ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު(    ންޞޫލުލާމަރުކަޒީ އު  ދާރީ ދާއިރާތައް)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އި  7/ 2010، ޤާނޫނު ނަންބަރު  2019/24  ންބަރު ނަޤާނޫނު  25
ލުން  އުޞޫ  ރުކަޒީއް ލާމައިރާތަދާރީ ދާއްޖޭގެ އި)ދިވެހިރާ  7/ 2010ންބަރު  ، ޤާނޫނު ނ31ަ/ 2020ންބަރު  ޤާނޫނު ނައަށްފަހު،  އެ.  އިޞްލާޙުކުރެވިފައި  ރުއަކުމި    ،ންވަނަ މާއްދާއި  12
 އަކުރު އިޞްލާޙުކުރެވިފައި މި  ،ދާއިންނަ މާއްވަ 6ގެ  ގެ ޤާނޫނުއިޞްލާޙު ގެނައުމު ވަނަ 9މުގެ ޤާނޫނު( އަށް  ންގުހި
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 .ދިނުމަށްފަހު އެފަދަ ތަންތަން ނެގުން

ދަށުން  ންސިލްއުކަ )ގ(    ެބލުމުގެ  ގެ ކައުންސިލް  އިނާތަތަން  ދެވޭ  ޚިދުމަތްގެ 

ޕާކުއުޅަނދު މަގުތަކާއި،  ރަށުގެ  ތަ  ފަހަރާއި  ޢާންމު  ނަން  ށްނަ ންތަފަދަ   

 ން ބަދަލުކުރުން. ނުމާއި ނަދި

ނުވަތަ     ފަދަ ތަންތަން ވަގުތީގޮތުން ންދާރަށްރަށުގެ މަގާއި ޕާކުތަކާއި މައި  )ޏ(  

 ވުމާއި ބަންދުކުރުން.ގޮތުން ހުޅުދާއިމީ

ހުރަށުގަ )ސ(   ދަންއި  މުއައްލައުނަ  އިދާރާތަކަށް ތުގެ  ސަރުކާރުގެ  ސަސާތަކާއި 

 ދިނުން.  ާބރުލުންއްއެ އިޭބނުންވާނޭ އެހީތެރިކަމާ

 ތްތަކަށް ފޮނުވުން.ރާފަރިޕޯޓުތައް ފޮނުވަންޖެހޭ   ބުނެފައިވާމި ޤާނޫނުގައި )ޑ(  

ނިލަކައުންސި )ޒ(   ސިަބތްވާސްށް  ސަރުކާރުގެ    އިދާރާގައި އްކަ   ކަމާެބހޭ 

 ބޭނުންކުރުން. ށްފަހުމަރުރީކުސްޓަރަޖި

ގޮ )ޓ(    އެއްގޮތްވާ  ޤާނޫނުތަކާ  ކައުން ތި މަތުގެދިވެހިރާއްޖޭގެ  ސިލްގެ ން 

ތްތަކުގެ ލަސީ ހިމެނޭ ފަރާއި، ފަޅުފަދަ ޤުދުރަތީ ވަޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައިއި

 26ހެއްޓުން. ތަން ެބލެ ންބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފައި، އެތަ 

  ކުރުމަށްޓަކައި ފުލުހުންނާޓެއް ޤާއިމްއްވެ ރިލްޙަވެދި ޞުރަށުގައި އަމާން އަ )ޔ(  

 ން.ކަން ކުރުންކަ އިގުޅިގެން ކުރެވެންހުރި އެންމެހަ

އިޚް )ޕ(   ތެރޭގަކައުންސިލްގެ  ސަރަޙައްދުގަތިޞާޞްގެ  ހިމެނޭ  ނުވަތަ   އި އި 

ލިބިފައިނުކައުންސިލަ އިޚްތިޞާޞް  ނަމަވެސްށް  ކައުންސިލުން   ވި 

ޙަވާލު އެއްޙަރަސަ  އިވާކޮށްފަބެލެހެއްޓުމަށް  ފަރާތަކުން އްދެއްގައި  ވެސް 

ކަމަށް ކޮށްފި  ޢަމަލެއް  ޚިލާފު  ކަމާތުކުރެވޭނަމަހުތު  ޤާނޫނާ  ެބހޭ މަ، 

 27މެއް ރިޕޯޓުކުރުން. އިދާރާއަށް އެކަ

 ގެ އިދާރާ ހިންގުން.ލްސިކައުންރަށު  )ޖ(   

 ންވެސް ކަންކަން ކުރުން.ނޑައަޅާ މިނޫކަޤާނޫނަކުން  )ޗ(  

 
ގެ  މުގެ ޤާނޫނުޙު ގެނައުޞްލާ ނަ އިވަ  8އަށް  ން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު(  ޞޫލުލާމަރުކަޒީ އު  ދާރީ ދާއިރާތައް)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އި  7/ 2010، ޤާނޫނު ނަންބަރު  24/ 2019  ންބަރު ނަޤާނޫނު 26
 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި އަކުރުމި  ،ންއިވަނަ މާއްދާ 13
ގެ  މުގެ ޤާނޫނުޙު ގެނައުޞްލާ ނަ އިވަ  8އަށް  ން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު(  ޞޫލުލާމަރުކަޒީ އު  ދާރީ ދާއިރާތައްހިރާއްޖޭގެ އި)ދިވެ  7/ 2010، ޤާނޫނު ނަންބަރު  24/ 2019  ންބަރު ނަޤާނޫނު 27
 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި އަކުރުމި  ،ންވަނަ މާއްދާއި 14
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އެކު  ގެއްޤީތަރަމީ  އުޤަ )ހހ(    ވުޒާރާތަކަށް އޮނިގަނޑު  ސަރުކާރުގެ  ލަވާލުމުގައި 

 28 ދިނުން. އްާބރުލުން އެ މާއިދޭންވާ އެހީތެރިކަ

 29]އުނިކުރެވިފައި[ )ހށ(   
އެ )ހނ(    ޕްލޭނާ  ތަރައްޤީގެ  ގޮތުގެމަވާތްއްގޮޤައުމީ  އަ  ގޮތުންތިން،   5  ގުގެ 

މި)ފަހެ ދަށުގެ  ލިއަންއް(  މަސް.އައި.އެޕީ ރުފިޔާއަށްވުރެ  ޝްރޫޢުތައް .ޕީ 

އިދާރާތަކުން މި ޤާނޫނުގެ   މާއްދާގެ )ހ( އަދި  69ނުވަތަ ޤައުމީ   ވަނަ 

ދަށު ގެ  ޕީ.އެސްކަ   ން)ށ(  ހިންގުމާއި، ނޑައަޅާ  މަޝްރޫޢުތައް  .އައި.ޕީ 

ހިންގާ   މަޝްރޫޤީއްތަރަސަރުކާރުން  ަބގެ  އެ   ،ލަހައްޓައިޢުތައް 

ލަކާ އެއްގޮތަށް ތާވަ  އަޅާނޑަކަނގަމުންދާގޮތް ސަރުކާރުން  އް ހިރޫޢުތަމަޝް

 30ސަރުކާރަށް އަންގަމުން ގެންދިއުން.
ކަ )ހރ(    ފެންވަރުގައި  ފޯރުކޮށް ޖެހޭންދޭއުންސިލުން  ރަށު  ޚިދުމަތްތައް   

ގަވާއިދުތަކާ ޤާނޫނުތަކާއި  ގޮތުގޮއްއެ  ދިނުމަށްޓަކައި،  އެކި ގެމަތިން  ތްވާ 

 31ރުން.ކުތްކޮށް ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާމަންޓްއެގްރީ ތަކާއެކުފަރާތް
އެ  )ހބ(    އެއްކޮށް،  މަޢުލޫމާތު  ިބދޭސީންގެ  މަސައްކަތްކުރަމުންދާ  ރަށުގައި 

ދަފްތަރު  ިބދޭސީން ބަލަހައްކުއެގެ  ފިޔަވަޅުތައް  ލަވާލައި  އަޅަންޖެހޭ  ޓައި، 

 ރާއަށް ގުޅޭ އިދާމާފަހަރު ކަރަކު އެއްއި، އަހަޅައަ  ންރާއާ ގުޅިގެޤައުމީ އިދާ

 32ޓު ފޮނުވުން.ރިޕޯ
އެހީތެރިކަމާއި ވެހިވެރަށް  އިގަރަށު )ހޅ(    ޚާއްޞަ  ތެރެއިން  މީހުންގެ  ފައިވާ 

ރަޖިސްޓަރީ ތަކުގެ ގޮތުގައި  ތްރާދޭންޖެހޭ ފަޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށް

ދަ އެނގޭނެ  ޙާލަތު  ފަރާތްތަކުގެ  އެކުލަވާއްރެފްތަކޮށްފައިވާ  ކޮ  ންމެ ލައި، 

 
ގެ  މުގެ ޤާނޫނުޙު ގެނައުޞްލާ ނަ އިވަ  8އަށް  ން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު(  ޞޫލުލާމަރުކަޒީ އު  ދާރީ ދާއިރާތައްޖޭގެ އި)ދިވެހިރާއް  7/ 2010، ޤާނޫނު ނަންބަރު  24/ 2019  ންބަރުނަ  ޤާނޫނު 28
 ކުރެވިފައި އިތުރު އަކުރުމި  ،ންވަނަ މާއްދާއި 15
ގެ  މުގެ ޤާނޫނު ގެނައުޙުޞްލާ ނަ އިވަ  8އަށް  ންގުމުގެ ޤާނޫނު(  ން ހިޞޫލުލާމަރުކަޒީ އު  ދާރީ ދާއިރާތައްހިރާއްޖޭގެ އިވެ)ދި   7/ 2010، ޤާނޫނު ނަންބަރު  24/ 2019  ންބަރު ނަޤާނޫނު 29
މާއްދާއި  15 އެއަށްކުރެވިފައިއިތުރު  އަކުރުމި    ،ންވަނަ  ނަފަހު،  .  ޤ31ާ/ 2020ންބަރު  ޤާނޫނު  ނަ،  އި)ދިވެހިރާ  7/ 2010ންބަރު  ނޫނު  ދާއްޖޭގެ  ލާމައިރާތަދާރީ  ލުން  އުޞޫ  ރުކަޒީއް 
 ކުރެވިފައިއުނިމި އަކުރު   ،ންއިނަ މާއްދާވަ 7ގެ  ޤާނޫނު ގެމުލާޙު ގެނައުވަނަ އިޞް 9ންގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް  ހި
ގެ  މުގެ ޤާނޫނުޙު ގެނައުޞްލާ އިނަ  ވަ  8އަށް  ން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު(  ޞޫލުލާމަރުކަޒީ އު  ދާރީ ދާއިރާތައް)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އި  7/ 2010، ޤާނޫނު ނަންބަރު  24/ 2019  ންބަރު ނަޤާނޫނު 30
 ކުރެވިފައި އިތުރު އަކުރުމި  ،ންވަނަ މާއްދާއި 15
ގެ  މުގެ ޤާނޫނުޙު ގެނައުޞްލާ ނަ އިވަ  8އަށް  ން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު(  ޞޫލުލާމަރުކަޒީ އު  ދާރީ ދާއިރާތައް)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އި  7/ 2010، ޤާނޫނު ނަންބަރު  24/ 2019  ބަރުން ނަޤާނޫނު 31
 ކުރެވިފައި އިތުރު އަކުރުމި  ،ންވަނަ މާއްދާއި 15
ގެ  މުގެ ޤާނޫނުޙު ގެނައުޞްލާ ނަ އިވަ  8އަށް  ން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު(  ޞޫލުލާމަރުކަޒީ އު  ދާރީ ދާއިރާތައްއްޖޭގެ އި)ދިވެހިރާ  7/ 2010، ޤާނޫނު ނަންބަރު  24/ 9201  ންބަރު ނަޤާނޫނު 32
 ކުރެވިފައި އިތުރު އަކުރުމި  ،ންވަނަ މާއްދާއި 15
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އެފަހުމަ   1ހުން  މަ  4 ޙާލަތު  ރާތްތަ  ޒިޔާރަތްކޮށް  ކަލަަބކަށް  ހޭ  މާެބއި، 

 33ޤައުމީ އިދާރާތަކަށް ރިޕޯޓުކުރުން.
ގުޅޭ   )ހކ(    ސިޔާސަތުތަކާ  އެ  ކަނޑައެޅުމާއި،  ސިޔާސަތުތައް  ކައުންސިލްތަކުގެ 

ފޯރުކޮށްދޭ   ކައުންސިލުން  ގަވާއިދުތައް އުޞޫލުތަކާއި  ޚިދުމަތްތަކާގުޅޭ 

 34ކުރުން. ޛުއުޞޫލުތައް ތަންފީ އެ ގަވާއިދުތަކާއި ހަދައި ފާސްކޮށް

މަޤްޞަދުތައް )ހއ(    ޙާކައުންސިލްގެ  ނި  ކުރުމަށްލުޞި  ންމުންތަކާއި ނިންމާ 

ަބލަހިންގާ ގޮތް  ހިނގާނުހިނގާ  ޙަރަކާތްތައް  ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ،  އި 

 35ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
މުއައްސަ )ހވ(    އިރުކާރުސަކާއި  ސާތަދައުލަތުގެ  އެކިއެކި  ދާރާތަގެ  ކާއި 

 36ން.ޤާއިމުކުރު ގުޅުން ދުމެ ދެޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކާއި ކައުންސިލާ
 

ލުން ދޭ  ރަށު ކައުންސި 
ވެހިކަމުގެ  ރަށް 

           37ޚިދުމަތްތައް 

ޤާނޫނުގެ )ހ(   .23 މާއްދާ  22  މި  ާބރުތަކާއި ަބ  ގައި  38ވަނަ  ޔާންކޮށްފައިވާ 

އުންސިލެއް ނިސްަބތްވާ ކަ  ން، އެތުގެމަތިގޮ   އްގޮތްވާއެ  ކާމަސްއޫލިއްޔަތުތަ

ރައްޔިތުންނަ ތިރީގަރަށެއްގެ  ރަށްންކޮށްފަޔާަބ  އިށް  ވެހިކަމުގެ އިވާ 

 ތައް ރަށު ކައުންސިލުން ދޭންވާނެއެވެ. ޚިދުމަތް

 39ރަށުގެ މަގު ހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.   (1)   

ރައްކާތެރިގޮ  (2)    ރައްތުއެކަށީގެންވާ  ގޫ  އުނދަނަށް  ންތުޔިގައި 

 40ން. ވަރުގައި ކުނި ނައްތާލުމަތިން ރަށު ފެންރާނެ ގޮތެއްގެނުފޯ

 
ގެ  މުގެ ޤާނޫނުޙު ގެނައުޞްލާ ނަ އިވަ  8އަށް  ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު(    ންޞޫލުލާމަރުކަޒީ އު  ދާރީ ދާއިރާތައްއި)ދިވެހިރާއްޖޭގެ    7/ 2010، ޤާނޫނު ނަންބަރު  24/ 2019  ރުންބަ ނަޤާނޫނު 33
 ކުރެވިފައި އިތުރު އަކުރުމި  ،ންވަނަ މާއްދާއި 15
ގެ  މުގެ ޤާނޫނުއުޙު ގެނަޞްލާ ނަ އިވަ  8އަށް  ގެ ޤާނޫނު(  ން ހިންގުމު ޞޫލުލާމަރުކަޒީ އު  ދާރީ ދާއިރާތައްޖޭގެ އިއް)ދިވެހިރާ  7/ 2010، ޤާނޫނު ނަންބަރު  24/ 2019  ންބަރު ނަޤާނޫނު 34
މާއްދާއި  15 އެއަށްފަހު،  ކުރެވިފައިއިތުރު  އަކުރުމި    ،ންވަނަ  ނަ.  ނ31ަ/ 2020ންބަރު  ޤާނޫނު  އި)ދިވެހިރާ  7/ 2010ންބަރު  ، ޤާނޫނު  ލާމަރާތައިދާ  ދާރީއްޖޭގެ  ލުން  އުޞޫ  ރުކަޒީއް 
 ރެވިފައި ޙުކުމި އަކުރު އިޞްލާ ،ނަ މާއްދާއިންވަ 8ގެ  ގެ ޤާނޫނުނައުމުވަނަ އިޞްލާޙު ގެ 9ންގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް  ހި
ގެ  މުގެ ޤާނޫނުޙު ގެނައުލާ ޞްނަ އިވަ  8އަށް  ން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު(  ޞޫލުލާމަރުކަޒީ އު  ދާރީ ދާއިރާތައް)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އި  7/ 2010، ޤާނޫނު ނަންބަރު  24/ 2019  ންބަރު ނަޤާނޫނު 35
 ކުރެވިފައި އިތުރު ކުރުއަމި  ،ންވަނަ މާއްދާއި 15
ގެ  މުގެ ޤާނޫނުޙު ގެނައުޞްލާ ނަ އިވަ  8އަށް  ން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު(  ޞޫލުލާމަރުކަޒީ އު  ދާރީ ދާއިރާތައް)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އި  7/ 2010، ޤާނޫނު ނަންބަރު  24/ 2019  ރުންބަ ނަޤާނޫނު 36
 ކުރެވިފައި އިތުރު އަކުރުމި  ،ންވަނަ މާއްދާއި 15
ގެ  ނުމުގެ ޤާނޫޞްލާޙު ގެނައުނަ އިވަ  8ށް  އަ(  ނޫނުންގުމުގެ ޤާ އުޞޫލުން ހިޒީޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަހިރާއްދިވެ)  7/ 2010ންބަރު  ، ޤާނޫނު ނ24ަ/ 2019  ރުޤާނޫނު ނަންބަ 37
 ކުރެވިފައި.އިޞްލާޙު އަކުރުމި  އަދި ޚީ ރިމަތީ ސުރުއްދާގެ އަމާ އްސައި، މިޖަގައި އޮތް ބަޔަކީ )ހ( ކަމުގައި ހަމަމި މާއްދާ، ވަނަ މާއްދާއިން 16
ވަނަ   3ދާ އަދި މާއްނަ ވަ  2 ގެމުގެ ޤާނޫނުގެނައު  ލާޙުނަ އިޞްވަ 4ނު( އަށް ޤާނޫ ކުގެ އިންތިޚާބުގެ ކަލް ކައުންސިލްތަލޯ)  10/ 2010 ރުނަންބަ ނޫނު، ޤ2017/1ާ ންބަރުޤާނޫނު ނަ 38
 ގުޅިގެން މި ޙަވާލާ ބަދަލުކުރެވިފައި  ޞްލާޙާ އިއިން ގެނެވުނު އްދާމާ
ގެ  ނުމުގެ ޤާނޫޞްލާޙު ގެނައުނަ އިވަ  8ށް  އަ(  ނޫނުންގުމުގެ ޤާ އުޞޫލުން ހިޒީހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަދިވެ)  7/ 0102ންބަރު  ، ޤާނޫނު ނ24ަ/ 2019  ރު ނަންބަޤާނޫނު 39
 ގޮތުގައި ބަދަލުކުރެވިފައި ( ގެ 1)ހ( އަކީ ) މި މާއްދާގެ ، ވަނަ މާއްދާއިން 18
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ބެލެހެއްޓުމާމާތުރާމަރު  ބަނދަ  (3)    ފާލަމާއިކޮށް  ރަށުގެ  ފެރީ އި   

 41 ހިންގުން. އިޓާރމިނަލް ހަދަ

ގި  (4)    ރަށް  ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ  ޤާނޫނާ  ރުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ފިޔަވަޅުޓަހުއްޓުވުމަށް އެއްގަމުތޮއްޓާއި  ރަށުއި  ޅުމާއެ  ކައި  ގެ 

 42ކަނޑު ތޮށިގަނޑު މަރާމާތުކޮށް ެބލެހެއްޓުން. 

ޤާ  (5)    ޤާނޫނުނޫނާއިމި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގޮތުގެމަތިން    އެއްގޮތްވާ  ތަކާ 

 43؛ތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުންމަދުމު ޚިޢާން

ލްތް   ހެރީދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޕްރައިމަ  (6)   

ޚިދުމަތްތަރިރައްކާތެޞިއްޙީ    އިކެއަރއާ އަސާސީ  އް  ކަމާގުޅޭ 

 44. ންނުދި

ކޫލްގެ  ސްގޮަޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޕްރީދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއް  (7)   

ޮބޑެތި ދިނުމާއި،  ތަޢުލީ  ޚިދުމަތްތައް  ފަންމީހުންގެ  އަދި    ނީ މީ 

 45މްތައް ރާވައި ހިންގުން.ފެންވަރުމަތި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާ
ލައިްބރަ  (8)    ރަހިންގު  ރީރަށުގެ  ލިޔުންތައް ށުމާއި  ރަސްމީ  ގެ 

ލިޔެ  އިރުމާއަރުޝީފުކު ޤަދީމީ  އަދި  ތާރީޚީ  ކިޔުންތައް  ރަށުގެ 

އެކިއެކި    ނީހެއްޓުމާއި ޒަމާއިްބރަރީގައި ެބލެ، ލަރައްކާތެރިކަމާއެކު

ލޫމާތު ލިޭބނޭ  އެކިއެކި މަޢު  ންއި ލައިްބރަރީ އެހީގަތްތަކުގެސީލަވަ

 46ކުރުން.މްއި ޤާމުޒާއިންތި

 
ގެ  ނުމުގެ ޤާނޫޞްލާޙު ގެނައުނަ އިވަ  8ށް  އަ(  ނޫނުންގުމުގެ ޤާ އުޞޫލުން ހިޒީގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަހިރާއްޖޭދިވެ)  7/ 2010ންބަރު  ، ޤާނޫނު ނ24ަ/ 2019  ރުޤާނޫނު ނަންބަ 40
 ވިފައިރެ( ގެ ގޮތުގައި ބަދަލުކ2ު( އަކީ )ށ)މި މާއްދާގެ ، ވަނަ މާއްދާއިން 18
ގެ  ނުމުގެ ޤާނޫޞްލާޙު ގެނައުނަ އިވަ  8ށް  އަ(  ނޫނުންގުމުގެ ޤާ އުޞޫލުން ހިޒީއް ލާމަރުކަހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަދިވެ)  7/ 2010ންބަރު  ، ޤާނޫނު ނ24ަ/ 2019  ރުޤާނޫނު ނަންބަ 41
 ( ގެ ގޮތުގައި ބަދަލުކުރެވިފައ3ި( އަކީ ) ނ)މި މާއްދާގެ ، ވަނަ މާއްދާއިން 18
ގެ  ނުމުގެ ޤާނޫޞްލާޙު ގެނައުނަ އިވަ  8ށް  އަ(  ނޫނުންގުމުގެ ޤާލުން ހި އުޞޫޒީޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަހިރާއްދިވެ)  7/ 2010ންބަރު  ، ޤާނޫނު ނ24ަ/ 2019  ރުންބަނަޤާނޫނު   42
 ( ގެ ގޮތުގައި ބަދަލުކުރެވިފައ4ި( އަކީ ) ރ)މި މާއްދާގެ ، ވަނަ މާއްދާއިން 18
ގެ  ނުމުގެ ޤާނޫޞްލާޙު ގެނައުނަ އިވަ  8ށް  އަ(  ނޫނުންގުމުގެ ޤާ އުޞޫލުން ހިޒީތައް ލާމަރުކަހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާދިވެ)  7/ 2010ންބަރު  ނޫނު ނަޤާ،  24/ 2019  ރުޤާނޫނު ނަންބަ 43
ހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް  ދިވެ) 7/ 2010ންބަރު  ނަ، ޤާނޫނު 24/ 2019 ރުޤާނޫނު ނަންބަ. އެއަށްފަހު، ( ގެ ގޮތުގައި ބަދަލުކުރެވިފައ5ި( އަކީ )ބ)މި މާއްދާގެ ، ވަނަ މާއްދާއިން  18
 ނަންބަރު އިޞްލާޙުކުރެވިފައި ، ވަނަ މާއްދާއިން 19ގެ ނުމުގެ ޤާނޫޞްލާޙު ގެނައުނަ އި ވަ 8ށް  އަ( ނޫނުންގުމުގެ ޤާ އުޞޫލުން ހިޒީމަރުކަލާ
ގެ  ނުމުގެ ޤާނޫޞްލާޙު ގެނައުނަ އިވަ  8ށް  އަ(  ނޫނުންގުމުގެ ޤާ އުޞޫލުން ހިޒީތައް ލާމަރުކަހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާދިވެ)  7/ 2010ންބަރު  ، ޤާނޫނު ނ24ަ/ 2019  ރުޤާނޫނު ނަންބަ 44
 ( ގެ ގޮތުގައި ބަދަލުކުރެވިފައ6ި( އަކީ ) ޅ) މި މާއްދާގެ ، ވަނަ މާއްދާއިން 18
ގެ  ނުމުގެ ޤާނޫއުޞްލާޙު ގެނަނަ އިވަ  8ށް  އަ(  ނޫނުންގުމުގެ ޤާޞޫލުން ހި އުޒީހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަދިވެ)  7/ 2010ންބަރު  ، ޤާނޫނު ނ24ަ/ 2019  ރުޤާނޫނު ނަންބަ 45
 ( ގެ ގޮތުގައި ބަދަލުކުރެވިފައ7ި( އަކީ )ކ) މާއްދާގެ މި، ވަނަ މާއްދާއިން 18
ގެ  ނުމުގެ ޤާނޫޞްލާޙު ގެނައުނަ އިވަ  8ށް  އަ(  ނޫނުޤާ  ންގުމުގެ އުޞޫލުން ހިޒީހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަދިވެ)  7/ 2010ންބަރު  ، ޤާނޫނު ނ24ަ/ 2019  ރުޤާނޫނު ނަންބަ 46
 ( ގެ ގޮތުގައި ބަދަލުކުރެވިފައ8ި ) ( އަކީއ)މި މާއްދާގެ ، ވަނަ މާއްދާއިން 18
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މައިޖްތި  (9)     ޢާންމުމާޢީ  ކުޅިވަރުކުޅޭ  ކާއި ތަނޑުދަ  ރުކަޒުތަކާއި، 

ެބލެހެއްޓުމާއި   ވަސީބިންތައް  ޢާކުޅިވަރުގެ  ންމު  ލަތްތަކާއި 

 47ން. ދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުޚި އި މުނިފޫހިފިލުވުމާެބހޭ ޕާކުތަކާ

އިޖް  (10)    ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ  ޤާނޫނާ  ތިމާޢީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ގޭތެރޭގައި   ތްޚިދުމަ  ގެމުރައްކާތެރިކަ ހިންގުމާއި  މަރުކަޒު  ދޭނެ 

ފިޔަވަޅުއަ  ނގާހި ހުއްޓުވުމަށް  އެފަދަ  އެޅުމާ  ނިޔާތައް  އި 

ލިޭބފަޢަމަލުތަކާ   އަނިޔާ  ޙިމާގުޅިގެން  ތްދީ ޔަރާތްތަކަށް 

ފޯއެހީތެރި ޚާއްޞަ ކަން  މުސްކުޅިންނަށާއި  ރުކޮށްދިނުމާއި 

މީހު ބޭނުންވާ  އެންއެހީއަށް  މީފައެހީތެރިވެދީ  ނަށް   ންހުދަ 

 48ކުރުން.މްބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއި

އެދި  (11)    ޤާނޫނާ  ިބމާެބހޭ  އަދި ވެހިރާއްޖޭގެ  ގޮތުގެމަތިން  އްގޮތްވާ 

  ގެމަތިން، ރަށުންގޮތު  ނުވާށުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާ ތަޢާރުޟްރަ

ރަޖިސްޓަ ޢިމާރާތް  ިބމާއި  ދޫކުރުމާއި  ރީކުރުމާއި  ިބން 

ޢިމާދިވެހިރާއް ސަރުކާރުގެ  ކާއި  ވާއިދުތަގަ  ރާތްކުރުމުގެޖޭގެ 

ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްއެ   އިވާމިނިސްޓްރީތަކުން ހަދާފަ ވާ  ންމެހައި 

ޢިމާ ރަށުގައި  ބަލަހައްޓަގޮތުގެމަތިން  ކަންކަން  އި  ރާތްކުރުމުގެ 

ން ރަށުގެ ިބމާ ގުޅޭގޮތުން ހިންގާ ިބމާެބހޭ  ކި ފަރާތްފަރާތުއެކިއެ

މުޢާމަލާތު ރެއެންމެހައި  ދިކޯޑުތައްތަކުގެ  ިބމާެބހޭ    ރާއްޖޭގެހިވެ 

ޤާނޫނުތަކު މިނޫންވެސް  ގޮތުގެމަތިން    ވާއިގަޤާނޫނާއި 

 49ބެލެހެއްޓުން. 

 
ގެ  ނުމުގެ ޤާނޫޞްލާޙު ގެނައު އިނަވަ  8ށް  އަ(  ނޫނުންގުމުގެ ޤާ އުޞޫލުން ހިޒީހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަދިވެ)  7/ 2010ންބަރު  ، ޤާނޫނު ނ24ަ/ 2019  ރުޤާނޫނު ނަންބަ 47
 ބަދަލުކުރެވިފައި( ގެ ގޮތުގައި  9( އަކީ ) ވ) މި މާއްދާގެ ، ވަނަ މާއްދާއިން 18
ގެ  ނުގެ ޤާނޫމުޞްލާޙު ގެނައުނަ އިވަ  8ށް  އަ(  ނޫނުންގުމުގެ ޤާ އުޞޫލުން ހިޒީހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަދިވެ)  7/ 2010ންބަރު  ، ޤާނޫނު ނ24ަ/ 2019  ރުޤާނޫނު ނަންބަ 48
 ( ގެ ގޮތުގައި ބަދަލުކުރެވިފައި 10ކީ )އަ (މ)މި މާއްދާގެ ، ވަނަ މާއްދާއިން 18
ގެ  ނުމުގެ ޤާނޫޞްލާޙު ގެނައުނަ އިވަ  8ށް  އަ(  ނޫނުންގުމުގެ ޤާ އުޞޫލުން ހިޒީހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަދިވެ)  7/ 2010ންބަރު  ، ޤާނޫނު ނ24ަ/ 2019  ރުޤާނޫނު ނަންބަ 49
 އި ބަދަލުކުރެވިފައި ( ގެ ގޮތުގ11ަ( އަކީ )ފ)މި މާއްދާގެ ، ނަ މާއްދާއިންވަ 18
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 ެބލެހެއްޓުމާއި  އެދަފްތަރު އެކުލަވައި ދަފްތަރު ިބންިބމުގެ ރަށުގެ  (12)   

 އިދާރާއަށް  ބަލަހައްޓާ އެކުލަވައި ދަފްތަރު ޤައުމީ ިބމާެބހޭ

 50. ނުންފޯރުކޮށްދި  ލޫމާތުމަޢު  ބޭނުންވާނެ
 51ލެހެއްޓުން.  ެބތައްކިތްސްމި  (13)   

ބެލެހެ  (14)    ކައިމާއްޓުޤަުބރުސްތާނު  ކަށުކަމާކެމީގެ  ކުރެ  ވޭނެ ންތައް 

ކަށުކަކޮށްދިނުމާޤާއިމްނިޒާމް   ކަންކަން އި،  މާކެމީގެ 

 52.ންހަމަޖެއްސު

ބެލެހެއްޓުމާއި  އާ  (15)    ތަންތަން  ދިރުވައި  ޤާޘަސާރީ  ކަންކަން  ފީ 

 53. ދެމެހެއްޓުން

ގޮ  (16)    ޤަތުންނާދީނީ  ދުވަސްތަކާއި ފާހަގޮތުން  މީއުއި  ގަކުރަންޖެހޭ 

އިޙްފާ  ތައްމުނާސަަބތު ޤައުމީ  އަދި  ދީނީ  ތިފާލުތައް ހަގަކޮށް، 

 54ޭބއްވުން. 

އިންތިމަ  (17)    ސާފުކުރެވޭނެ  ކުނިކަހައި  ހަމަޖެއްސުމާއި މެއް  ޒާގުމަތި 

ޒީނަތްތެރިކޮ ރަށް  ދެމެހެއްޓުމާއި  ސާފުތާހިރުކަން  ށް  ރަށުގެ 

 55. ބެލެހެއްޓުން

 56ތި ދިއްލައި ބެލެހެއްޓުން. މަ މަގުނޑުގަރޭ  (18)   

 57.ލްކުރުންރޯޓްންޕެސްޓް ކޮ  (19)   

 
ގެ  ނުމުގެ ޤާނޫޞްލާޙު ގެނައުނަ އިވަ  8ށް  އަ(  ނޫނުންގުމުގެ ޤާ އުޞޫލުން ހިޒީހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަދިވެ)  7/ 2010ންބަރު  ، ޤާނޫނު ނ24ަ/ 2019  ރުޤާނޫނު ނަންބަ 50
 އި ( ގެ ގޮތުގައި ބަދަލުކުރެވިފ12ަ( އަކީ )ދ) މާއްދާގެ މި، ވަނަ މާއްދާއިން 18
ގެ  ނުމުގެ ޤާނޫޞްލާޙު ގެނައުނަ އިވަ  8ށް  އަ(  ނޫނުންގުމުގެ ޤާ އުޞޫލުން ހިޒީހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަދިވެ)  7/ 2010ންބަރު  ނަ، ޤާނޫނު  24/ 2019  ރުޤާނޫނު ނަންބަ 51
 ( ގެ ގޮތުގައި ބަދަލުކުރެވިފައި 13ކީ )( އަތ)މި މާއްދާގެ ، ވަނަ މާއްދާއިން 18
ގެ  ނުމުގެ ޤާނޫޞްލާޙު ގެނައުނަ އިވަ  8ށް  އަ(  ނޫނުންގުމުގެ ޤާ އުޞޫލުން ހިޒީހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަދިވެ)  7/ 2010ންބަރު  ، ޤާނޫނު ނ24ަ/ 2019  ރުޤާނޫނު ނަންބަ 52
 އި ބަދަލުކުރެވިފައި ( ގެ ގޮތުގ14ަ( އަކީ ) ލ) މި މާއްދާގެ ، ވަނަ މާއްދާއިން 18
ގެ  ނުމުގެ ޤާނޫޞްލާޙު ގެނައުނަ އިވަ  8ށް  އަ(  ނޫނުންގުމުގެ ޤާ އުޞޫލުން ހިޒީދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަހިރާއްޖޭގެ އިދިވެ)  7/ 2010ންބަރު  ނު ނަ، ޤާނ24ޫ/ 2019  ރުޤާނޫނު ނަންބަ 53
 އި ( ގެ ގޮތުގައި ބަދަލުކުރެވިފ15ަ( އަކީ ) ގ) މި މާއްދާގެ ، ވަނަ މާއްދާއިން 18
ގެ  ނުމުގެ ޤާނޫޞްލާޙު ގެނައުނަ އިވަ  8ށް  އަ(  ނޫނުންގުމުގެ ޤާ އުޞޫލުން ހިޒީމަރުކަހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާ ދިވެ)  7/ 2010ންބަރު  ، ޤާނޫނު ނ24ަ/ 2019  ރުޤާނޫނު ނަންބަ 54
 ( ގެ ގޮތުގައި ބަދަލުކުރެވިފައި 16( އަކީ ) ޏ)މި މާއްދާގެ ، ވަނަ މާއްދާއިން 18
ގެ  ނުމުގެ ޤާނޫޞްލާޙު ގެނައުނަ އިވަ  8ށް  އަ(  ނޫނުންގުމުގެ ޤާ ހި އުޞޫލުންޒީއިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަ  ހިރާއްޖޭގެދިވެ)  7/ 2010ންބަރު  ، ޤާނޫނު ނ24ަ/ 2019  ރުބަޤާނޫނު ނަން 55
 ( ގެ ގޮތުގައި ބަދަލުކުރެވިފައި 17( އަކީ ) ސ) މި މާއްދާގެ ، ވަނަ މާއްދާއިން 18
ގެ  ނުމުގެ ޤާނޫޞްލާޙު ގެނައުނަ އިވަ  8ށް  އަ(  ނުނޫންގުމުގެ ޤާ އުޞޫލުން ހިޒީ ލާމަރުކަހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައްދިވެ)  7/ 2010ންބަރު  ނު ނަ، ޤާނ24ޫ/ 2019  ރުޤާނޫނު ނަންބަ 56
 ( ގެ ގޮތުގައި ބަދަލުކުރެވިފައި 18( އަކީ )ޑ)މި މާއްދާގެ ، ވަނަ މާއްދާއިން 18
ގެ  ނުމުގެ ޤާނޫޞްލާޙު ގެނައުނަ އިވަ  8ށް  އަ(  ނޫނުންގުމުގެ ޤާލުން ހި އުޞޫޒީހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަދިވެ)  7/ 2010ންބަރު  ، ޤާނޫނު ނ24ަ/ 2019  ރުޤާނޫނު ނަންބަ 57
 ( ގެ ގޮތުގައި ބަދަލުކުރެވިފައި 19( އަކީ )ޒ)މި މާއްދާގެ ، ވަނަ މާއްދާއިން 18
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ގޮތުން ޤު  (20)    އެހެނިހެދުރަތީ  ކުން  ނާއި  ރިމަތިވާ  ގޮތްގޮތުން 

އިދާކަމާެބ  އި ކާރިސާތަކުގަކާއި  ރައްކާތައަ ރާތަކަށް ހޭ 

ން ލިޭބ  ތަކުސާކާރިމާއި  ރުކޮށްދިނުއެއްާބރުލުން ފޯތެރިކަމާއި  އެހީ

ކުޑަކުލުގެއް ތަށާއިމަރުން  އުޞޫލުތައް ުބރުވެތިއްޔާ  މުގެ 

އިދާރާޛުންފީތަ ކަމާެބހޭ  އެހީތެރިކުރުމުގައި  ކަމާއި ތަކަށް 

 58. ނުންދިން ފޯރުކޮށްލުއެއްާބރު

އެ  (21)    ޤާނޫނާ  ގޮތުގެމަތިން އްދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފިހާރަތަކާއި    ،ގޮތްވާ 

ކެފޭތަކާ ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި  ގެސްޓްހައުސްތައިހޮޓާތަކާއި   ކާއި  

ކަންކަންގެކުކޭޓުތަރުމާ  މުންޢާ އިޞްލާޙީ    ،  ބަލައި،  ހުރޭތޯ 

 59ފިޔަވަޅު އެޅުން. 

މީހު  (22)    ހި މަގުމަތީގައި  މަގުމަތީގަން  އިންޖީނުލީ  ނގައިއުޅުމާއި  އި 

ކަންކަން  ލާއެއްޗެނުއިންޖީނު  ،އިއެއްޗެއްސާ ދުއްވުމުގެ  ތި 

ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ  ޤާނޫނާ  އިންތިޒާމުކޮމަދިވެހިރާއްޖޭގެ  ށް  ތިން 

އެއްގަމާއި  ންޢާއި،   މާޓުއްހެެބލެ ފީނަގައިގެން،  އަތުން  މުންގެ 

މަތްތައް ސަރުކާރުގެ  ޚިދުކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުން ދޭ  

ކަނޑައަޅާކަމާ ވުޒާރާއިން  މިންގަނޑުތަެބހޭ    އެއްގޮތްވާ  ކާ 

 60ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން. 

  ޝަރުޢީ   މުގައިރުކުޛުފީންތަ  އްތަކުން ކުރާ ޙުކުމްތަޓުޝަރުޢީ ކޯ  (23)   

 61ކޯޓުތަކަށާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުން. 

ހިންސިލްކައުރަށު    (24)    ދާއިރާގައި  ާބރުގެ  ކަންކަމާ ގެ  މެނޭ 

އެކިއެކިގުޅޭގޮތު ކައުންސިޤާ  ންނާއި  ރަށު  ދަށުން   ލާނޫނުތަކުގެ 

 
ގެ  ނު ޤާނޫމުގެޞްލާޙު ގެނައުނަ އިވަ  8ށް  އަ(  ނޫނުންގުމުގެ ޤާ އުޞޫލުން ހިޒީއިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަ  ހިރާއްޖޭގެދިވެ)  7/ 2010ންބަރު  ، ޤާނޫނު ނ24ަ/ 2019  ރުޤާނޫނު ނަންބަ 58
މާއްދާއިން  18 މާއްދާގެ  ،  ވަނަ  އަކީ )ޓ)މި  ބަދަލުކުރެވިފައ20ި(  ގޮތުގައި  ގެ  ނ24ަ/ 2019  ރުޤާނޫނު ނަންބައެއަށްފަހު،    .(  ޤާނޫނު  އިދާދިވެ)  7/ 2010ންބަރު  ،    ރީ ހިރާއްޖޭގެ 

 ނަންބަރު އިޞްލާޙުކުރެވިފައިމި ، ވަނަ މާއްދާއިން  20ގެ  ނު މުގެ ޤާނޫޞްލާޙު ގެނައުނަ އިވަ 8ށް އަ (ނޫނު ންގުމުގެ ޤާ އުޞޫލުން ހިޒީދާއިރާތައް ލާމަރުކަ
  ގެ ނުމުގެ ޤާނޫޞްލާޙު ގެނައުނަ އިވަ  8ށް  އަ(  ނޫނުޤާ  ންގުމުގެ އުޞޫލުން ހިޒީހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަދިވެ)  7/ 2010ންބަރު  ، ޤާނޫނު ނ24ަ/ 2019  ރުޤާނޫނު ނަންބަ 59
 ( ގެ ގޮތުގައި ބަދަލުކުރެވިފައި 21 ) ( އަކީޔ) މި މާއްދާގެ ، ވަނަ މާއްދާއިން 18
ގެ  ނުމުގެ ޤާނޫޞްލާޙު ގެނައުނަ އިވަ  8ށް  އަ(  ނޫނުންގުމުގެ ޤާ އުޞޫލުން ހިޒީހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަދިވެ)  7/ 2010ންބަރު  ، ޤާނޫނު ނ24ަ/ 2019  ރުޤާނޫނު ނަންބަ 60
  ބަދަލުކުރެވިފައި ( ގެ ގޮތުގައި 22( އަކީ ) ޕ) މި މާއްދާގެ ، ންވަނަ މާއްދާއި 18
ގެ  ނުމުގެ ޤާނޫއުޞްލާޙު ގެނަނަ އިވަ  8ށް  އަ(  ނޫނުންގުމުގެ ޤާ އުޞޫލުން ހިޒީހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަދިވެ)  7/ 2010ންބަރު  ، ޤާނޫނު ނ24ަ/ 2019  ރުޤާނޫނު ނަންބަ 61
 ގެ ގޮތުގައި ބަދަލުކުރެވިފައި   (23( އަކީ )ޖ)މި މާއްދާގެ ، ވަނަ މާއްދާއިން 18
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ގުޅޭގޮ  ކަންކަމާ  އެންތުޙަވާލުކޮށްފައިވާ  ސަރުކާރުގެ    ކި ކިއެނާއި 

ކަނޑައަޅާ    ންސިލްއުކަކުން  ތަރާޒާވު ދޫކުރަން  މެދުވެރިކޮށް 

ހުއް އެފަދަ  ދޫކުރުމާއި،  ާބދަހުއްދަތައް  ލުކުރުމާއި،  ޠި ތައް 

 62ލުކުރުން. ޠިރީ ހަދައިދިނުމާއި ާބޓަރަޖިސް

ރެކޯޑު   (25)    މީހުންގެ  މަރުވާ  ކުދިންނާއި  އުފަންވާ  އަލަށް 

ރަ ތަފާސްހިސާުބ ނަގަގެށުބެލެހެއްޓުމާއި  އެމާޓުއް ހެެބލެއި     އި، 

މީސްމީހުންނާއި،  ރަށްވެހިވެފައިވާ  ރަޖިސްޓަރީގައި  ރަށެއްގެ 

ދިރިއުޅެ މީހުންގެ  ރަށްވެހިނުވެ  ގެންދާ  ލިޔެދަފްތަމުން    ރު 

އިދާރާ  ޤައުމީ  ގޮތެއްގެމަތިންތަ ެބލެހެއްޓުމާއެކު  ކަނޑައަޅާ    ކުން 

 63. ންއެ މަޢުލޫމާތު އެ އިދާރާއަކަށް ފޮނުވު

އެމަށްކަނެހޭޖެންދޭ  ންލުކައުންސިރަށު    (26)    ޤާނޫނުތަކުގެ ކި  އެކި 

 64ދަށުން ކަނޑައަޅާ މިނޫންވެސް ޚިދުމަތްތައް ދިނުން. 
ަބޔާންކު )ށ(    ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  ކައުންސިލުން މި  ޚިދުމަތްތައް   ރާ 

ސަރުކާރުގެ  ންވާނީދޭފޯރުކޮށް ކަމާެބހޭ  ޤާނޫނުތަކާއި،  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ،

ސިޔާ  ންއިދާރާއި ގޮތުތްގޮއްއެ  ތަކާސަތުކަނޑައަޅާފައިވާ  ންނެވެ.  ގެމަތިވާ 

ކައުންސިލްތަކުން   ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި  ޚިދުމަތްތައް  އެ  އަދި 

ޤާނޫނުގެ  ޢަމަލު މި  ަބޔާންކުރާ    22ކުރަންވާނީ،  މާއްދާގައި  ވަނަ 

 65އެވެ.ތުތަކާއި ާބރުތަކުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގަޔަމަސްއޫލިއް

  ކައުންސިލް ރަށު  
 66ގޮތް ންވާ ގެ ވިއެކުލެ 

 ކައުންސިލް  ރަށު  ރަށްރަށުގެ  ތަކުގެރާދާއި  ރީދާއި  ވާއިސީގައަސާޤާނޫނު )ހ(   .24

 
ގެ  ނުމުގެ ޤާނޫޞްލާޙު ގެނައުނަ އިވަ  8ށް  އަ(  ނޫނުންގުމުގެ ޤާ އުޞޫލުން ހިޒީހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަދިވެ)  7/ 2010ންބަރު  ، ޤާނޫނު ނ24ަ/ 2019  ރުޤާނޫނު ނަންބަ 62
 ތުގައި ބަދަލުކުރެވިފައި ( ގެ ގ24ޮ( އަކީ ) ޗ) މި މާއްދާގެ ، ވަނަ މާއްދާއިން 18
ގެ  ނުމުގެ ޤާނޫޞްލާޙު ގެނައުނަ އިވަ  8ށް  އަ(  ނޫނުންގުމުގެ ޤާ އުޞޫލުން ހިޒީހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަދިވެ)  7/ 2010ންބަރު  ، ޤާނޫނު ނ24ަ/ 2019  ރުޤާނޫނު ނަންބަ 63
ހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ  ދިވެ)  7/ 2010ންބަރު  ، ޤާނޫނު ނ24ަ/ 2019  ރުޤާނޫނު ނަންބައެއަށްފަހު،  .  ރެވިފައި( ގެ ގޮތުގައި ބަދަލުކ25ުއަކީ )  (ހ)ހމި މާއްދާގެ    ،ވަނަ މާއްދާއިން  18

 ބަރު އިޞްލާޙުކުރެވިފައި ނަން، ވަނަ މާއްދާއިން  21ގެ  ނު މުގެ ޤާނޫޞްލާޙު ގެނައުނަ އިވަ 8ށް އަ( ނޫނު ންގުމުގެ ޤާ އުޞޫލުން ހިޒީދާއިރާތައް ލާމަރުކަ
ގެ  ނުމުގެ ޤާނޫޞްލާޙު ގެނައުނަ އިވަ  8ށް  އަ(  ނޫނުންގުމުގެ ޤާ އުޞޫލުން ހިޒީ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަހިރާއްޖޭގެދިވެ)  7/ 2010ންބަރު  ، ޤާނޫނު ނ42ަ/ 2019  ރުޤާނޫނު ނަންބަ 64
 ވިފައި ރެ ( ގެ ގޮތުގައި ބަދަލުކ26ު( އަކީ )ށ)ހމި މާއްދާގެ ، ވަނަ މާއްދާއިން 18
ގެ  ޤާނޫނު  ގެމުގެނައު  އިޞްލާޙު  ވަނަ  8  އަށް(  ޤާނޫނު  ގެމު ހިންގު  ޞޫލުންއު  ލާމަރުކަޒީ  އްދާއިރާތަ  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  7/ 1002  ރު ންބަނަ  ޤާނޫނު،  24/ 9201  ނަންބަރު  ނޫނުޤާ 65
 ރުކުރެވިފައި އަކުރު އިތުނަ މާއްދާއިން މި ވަ 17
ގެ  ޤާނޫނު  ގެމުގެނައު  އިޞްލާޙު  ވަނަ  6  އަށް(  ޤާނޫނު  ގެމު ހިންގު  ޞޫލުންއު  މަރުކަޒީލާ   ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  7/ 1002  ބަރު ންނަ  ޤާނޫނު،  40/ 2015  ނަންބަރު  ނޫނުޤާ 66
 ދާއިރާތައް   އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ )  7/ 2010  ންބަރުނަ  ޤާނޫނު،  24/ 2019  ނަންބަރު  ނޫނުޤާފައި. އެއަށްފަހު،  ކުރެވި( އުނި)ށ  ށް،އިޞްލާޙުކޮގެ )ހ(  މި މާއްދާ  ،ވަނަ މާއްދާއިން  3

، ޤާނޫނު  24/ 2019  ންބަރުނަ  ނޫނުޤާ)   ފައި.ނަ މާއްދާއިން މި މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރެވި ވަ   22ގެ  ޤާނޫނު  ގެ މުގެނައު  ލާޙު އިޞް  ވަނަ   8  އަށް (  ޤާނޫނު  ގެމު ހިންގު  ލުން ޞޫއު   ލާމަރުކަޒީ
:  ވަނީ ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިދާވަނަ މާއް  78  ގެގެނައުމުގެ ޤާނޫނު  ޙު އިޞްލާ ނަ ވަ  8އަށް  ނު(  ންގުމުގެ ޤާނޫން ހިއުޞޫލު  ޒީރުކައް ލާމަ ދާއިރާތަޖޭގެ އިދާރީއް)ދިވެހިރާ  7/ 2010  ބަރުނަން



  
 ރާ އިދާ  ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ 2010/7 :ރު ނަްނބަ ނޫނުޤާ
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. މައްޗަށެވެ  މެންަބރުންގެ  ރެވޭއިންތިޚާުބކު  ރަށަކުން  އެ  އެކުލެވިގެންވަނީ

 ކޮންމެ   ހިމެނޭ  އާާބދީއެއް  ކުޑަ  މީހުންނަށްވުރެ(  ތިންހާސް)  3000

. ނެވެަބރުންމެން (  ފަހެއް )  5  ނީރާއިންތިޚާުބކު  ކައުންސިލަށް  ރަށު  ރަށެއްގެ

 ރަށެއްގެ  ކޮންމެ   ހިމެނޭ  އާާބދީއެއް  ޮބޑު  އަށްވުރެ(  ސްހާންތި)  3000

 . ވެމެންަބރުންނެ( ހަތެއް) 7 ރާނީއިންތިޚާުބކު ކައުންސިލަށް ރަށު

 5  ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި  މަޤްޞަދު  ގެދާމާއް   ވަނަ  56-5  ޤާނޫނުގެ  މި )ށ(   

  2  އިގަތަކު ކައުންސިލް  އެކުލެވޭ  ޗަށްއްމަ  ކައުންސިލަރުންގެ(  ފަހެއް)

(  ހަތެއް)  7  އަދި.  ހިމެނެންޖެހޭނެއެވެ  ކައުންސިލަރުން   ހެންއަން(  އްދޭ)

(  ތިނެއް)   3  ގައިކައުންސިލްތަކު  އެކުލެވޭ  ޗަށްމައް  ކައުންސިލަރުންގެ

 . ހިމެނެންޖެހޭނެއެވެ ންކައުންސިލަރު އަންހެން
 

ގެ  ކައުންސިލް ރަށު  
 އިންތިޚާބު 

އިންތިޚާލްސިކައުންރަށު    .25 މެންަބރުން  މި އިންތިޒާމް  އިންމެހައެ  ހޭެބމާރުުބކުގެ  ތައް 

ތަކުގެ އިންތިޚާުބގެ  ސިލް ކައުންޚާުބތަކާެބހޭ ޢާންމު ޤާނޫނާއި، ލޯކަލް  ޤާނޫނާއި އިންތި

 މިޝަނުންނެވެ. ކްޝަންސް ކޮލެހަމަޖައްސާނީ އިނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޤާނޫ
 

  ގެ ކައުންސިލް   ރަށު 
  ރައީސާއި 
 67ސް ނައިބުރައީ 

ކައުންސިލް )ހ(   .26 ރަރަށު  ނިސްަބތްވާ   ނީރާޚާުބކުތިންއި   ސް އީގެ  ކައުންސިލް 

ން ނަގާ ތިތަކުގެ މަސަރަޙައްދުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ދީމިޤްރާޠީ އުޞޫލު

 ވެ.ޓަކުންނެސިއްރު ވޯ

ކައުންސިލްގެ )ށ(    ކައުންސިލްގެނަ  ރަށު  އިންތިޚާުބކުރާނީ   އިުބރައީސް 

ތެރެއިން   ހިމެނޭކަ  އެމެންަބރުންގެ  އި ގަދުމެ  ގެ ންަބރުމެން  އުންސިލްގައި 

 ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ.ގޭ ނެ
 

ރަށު ކައުންސިލްގެ  
ރުކަމަށް  މެންބަ 

ގެ  ކުރިމަތިލާ މީހުން 
 ޝަރުޠު 

 68[ އުނިކުރެވިފައި] .28

 
ބަޔާންކޮށްފައިވާމި   ކައުން  ތިންގޮތުގެމަ  މާއްދާގައި  އަތޮޅު  ކައުންސިލްތަކާއި،  ކައުންސިލްތަކަތަކާ ސިލްސިޓީ  ރަށު  މެންއި  އިންތިޚާބުކުރަންށް  ފާސްވެ،  ޖެހޭނީބަރުން  ޤާނޫނު  މި   ،

 ( އަވަހަށް ބާއްވާ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބެއްގައެވެ.މެ ޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު، ދެން އެންގެ ގެސަރުކާރުށް، ދިވެހި ތަޞްދީޤުކޮ
ގެ  ޤާނޫނު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ވަނަ  8  އަށް(  ޤާނޫނު  ގެންގުމު ހި  އުޞޫލުން  ޒީލާމަރުކަ  އްއިރާތަދާ  އިދާރީ  ޖޭގެހިރާއްދިވެ)  7/ 0102  ންބަރު ނަ  ޤާނޫނު،  24/ 2019  ރުންބަނަ  ޤާނޫނު 67
 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި ، މި މާއްދާވަނަ މާއްދާއިން 23

 ނު ނޫޤާ  ،ންއިމާއްދާ  ވަނަ   2ގެ  ނުގެނައުމުގެ ޤާނޫލާޙު  ނަ އިޞްވަ  4ނު( އަށް  ނޫޤާ   އިންތިޚާބުގެ ތަކުގެލް ކައުންސިލްލޯކަ)   10/ 2010  ރު ނަންބަނޫނު  ، ޤ1ާ/ 2017  ންބަރު ނަ  ޤާނޫނު 68
 އި ފަރެވިތަރުތީބުކު ރުންބަޤާނޫނުގެ ނަ އުނިކޮށް ދާއްވަނަ މާ  28ގެ ނު( ލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫޞޫމަރުކަޒީ އު އިރާތައް ލާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާ)ދިވެހިރާ 7/ 2010 ނަންބަރު



  
 ރާ އިދާ  ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ 2010/7 :ރު ނަްނބަ ނޫނުޤާ
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  ކައުންސިލްގެ   ރަށު 
 69މުރު ޢު 

އެޢުލްގެ  އުންސިކަރަށު   )ހ(   .27 އިންތިޚާ  މުރަކީ  ތާރީޚުން ކައުންސިލް  ުބވާ 

މުރު ޢުސިލްގެ  ންއުކަ  . ރަށުދުވަހެވެހަރު  އް( އަ)ފަހެ  5މީލާދީ    ންގެފެށި

ކައު   ހުގެދުވަ)ތިރީސް(    30ހަމަވުމުގެ   އައު  އް ލެސިންކުރިން 

 70ރަންވާނެއެވެ. ުބކުއިންތިޚާ

ތިން ހިނގަމުންދާ ކައުންސިލްގެ ދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކުރާ ގޮތުގެމަމާއްމި   )ށ(   

ހަމަވުމުގެ  ޢުމު އިންތިޚާުބކުވަދު)ތިރީސް(    30ރު  ކުރިން  އައު ރެވޭ  ސް 

ގުނަން  ޢު  ގެއުންސިލްކަ ޢުމުމުރު  ކައުންސިލްގެ  ހިނގަމުންދާ  ރު  ފަށާނީ 

 ށިގެނެވެ. ފެ ޚުންހަމަވާ ތާރީ

 

މެންަބރުންނަސިލަކައުން  .28 މެންބަރުންގެ ހުވައި  އިންތިޚާުބކުރެވޭ  ޙަވާލުވެވޭނީ ށްށް  މަޤާމާ  އެމީހުންގެ   

  އިވަހު  ފައިވާޔާންކޮށްއި ަބގަ  1ވަލު  ޤާނޫނުގެ ޖަދު  މި  ގެ ކުރިމަތީގައި،ފަނޑިޔާރެއް

 ހުގައެވެ.ކުރުމަށްފަ
 

ގެ  ކައުންސިލް 
މުގެ މަޤާމު  މެންބަރުކަ 

 71ން ވު ހުސް 

 މަޤާމު  މެންަބރެއްގެ  ސިލްގެންކައު  ތެރޭގައި  މުރުގެޢު  ސިލްގެކައުން )ހ(   .29

 ލޯކަލް   ތެރޭގައި   ދުވަހުގެ(  ސާދަ)  14  އެކަން  ޖެނަމައްހުސްވެ

. ވެއެނެވާންގަންއަ  ނަށްކޮމިޝަ  އިލެކްޝަންސް  އޮތޯރިޓީން  ގަވަރމަންޓް

 ގާންއަ  ކޮމިޝަނަށް   އިލެކްޝަންސް  އޮތޯރިޓީން  ޓްގަވަރމަން  ލޯކަލް  އަދި

 އެ   ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ(  ޅަސްފަސްދޮ)  60  ލަސްވެގެން  ށިގެންފެ  ތާރީޚުން

. ވެއިންތިޚާުބކުރަންވާނެއެ  މެންަބރަކު  ކައުންސިލަށް  ަބދަލުގައި   ގެއްމެންަބރެ

  އިލެކްޝަނަކުން  ަބއި  ،މަނަޖެހުސްވެއް  މަޤާމު   އްގެމެންަބރެ  ކައުންސިލްގެ

 ވޭނީހުރެ  ގައިމުކަރުަބމެން  މެންަބރަކަށް  ންތިޚާުބކުރެވިފައިވާއި

 72. ހަމަވަންދެންނެވެ ދައުރު ހިނގަމުންދާ ކައުންސިލްގެ

 
ގެ  ނޫނުޤާ  ގެނައުމުގެ  ލާޙުއިޞް  ވަނަ  6  އަށް(  ޤާނޫނު  ންގުމުގެހި  ންޞޫލުއު  ޒީމަރުކަލާ   އްދާއިރާތަ  އިދާރީ  އްޖޭގެވެހިރާދި )  7/ 0201  ނަންބަރު   ނުނޫޤާ،  40/ 2015  ރުނަންބަ  ޤާނޫނު 69
 ފައި)ށ( އިތުރުކުރެވިހ( ކަމުގައި ހަމަޖައްސައި އެއީ ) ށް މި މާއްދާ އިޞްލާޙުކޮނަ މާއްދާއިން، ވަ  5
  ގެ ނޫނުޤާ  ގެނައުމުގެ  ޙުލާ އިޞް  ވަނަ  8  އަށް(  ޤާނޫނު  ންގުމުގެހި  ންއުޞޫލު  ޒީމަރުކަލާ   އްދާއިރާތަ  އިދާރީ  އްޖޭގެވެހިރާދި )  7/ 0201  ނަންބަރު   ނުނޫޤާ،  24/ 2019  ރުނަންބަ  ނޫނުޤާ 70
ންގުމުގެ  ން ހިޒީ އުޞޫލުރުކައް ލާމަ ދާއިރާތަޖޭގެ އިދާރީއް)ދިވެހިރާ  7/ 2010  ބަރު، ޤާނޫނު ނަނ24ް/ 2019  ންބަރުނަ  ނޫނުޤާ).  އިޞްލާޙުކުރެވިފައިމި އަކުރު    ދާއިންވަނަ މާއް  24
ސަރުކާރުގެ  ، ދިވެހި ދީޤުކޮށްމި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްނީ  ށާމަލުކުރަން ފަޢަމި އަކުރަށް  :  ވަނީޔާންކުރެވިފައި ގައި ބަ ދާވަނަ މާއް  79  ގެޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާ އިނަ ވަ  8އަށް  ނު(  ޤާނޫ

 ( ށްފަހުގައެވެ.އަވަހަށް ބާއްވާ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބަ ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު، ދެން އެންމެގެޒެޓުގައި  
ގެ  މުގެ ޤާނޫނު ޙު ގެނައުޞްލާ ނަ އިވަ  5ލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް  އުޞޫކަޒީ  ތައް ލާމަރުރާއިގެ އިދާރީ ދާއްޖޭރާ)ދިވެހި  7/ 2010ންބަރު  ނު ނަ، ޤާނ2015/21ޫ  ބަރުންނަޤާނޫނު    71
   އިހ( ކަމުގައި ހަމަޖައްސައި، )ށ( އަދި )ނ( އިތުރުކުރެވިފަ)ކީ ގައި އޮތް ބަޔަމާއްދާ، ވަނަ މާއްދާއިން  1
ގެ  ޤާނޫނު   ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ވަނަ  8  އަށް(  ނުޤާނޫ  ގުމުގެހިން  ންލުޞޫއު  ލާމަރުކަޒީ  އްދާއިރާތަ  ރީދާއި  ގެދިވެހިރާއްޖޭ)  7/ 2010  ރުބަނަން  ޤާނޫނު،  2019/24  ނަންބަރު  ނުނޫޤާ  72
 ލާޙުކުރެވިފައިއިޞްއަކުރު ވަނަ މާއްދާއިން، މި  25
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 ގެކައުންސިލް  ތެރޭގައި  ޢުމުރުގެ  ކައުންސިލްގެ  ގައި(  ހ)  މާއްދާގެ  މި )ށ(   

( ފަސްދޮޅަސް)  60  ންލަސްވެގެ  ނަމަ،ޖެވެއްހުސް  މަޤާމު  މެންަބރެއްގެ

 ކުމެންަބރަ  ށްލަސިންކައު  ަބދަލުގައި  މެންަބރެއްގެ  އެ  ރޭގައިތެ  ދުވަހުގެ

 ލްގެ ސިއުންކަ   ަބޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް  ގައި ކަމު  އިންތިޚާުބކުރަންވާނެ

  އަހަރުދުވަސް (  އެކެއް)  1  މުރުގެޢު  ކައުންސިލްގެ  ވަކިވިއިރު  މެންަބރަކު

 އަކަށް ގޮނޑި  ހުސްވި   އެ  އޮތްނަމަ  ކީާބ  އް އްދަތެމު  ކުރު  ވުރެއެއަށް  ނުވަތަ

 73.އެވެނެވާއްނު އިންތިޚާުބކޮށްގެނެ މެންަބރަކު

 ލްގެސިކައުން  ވީނަމަވެސް،  ަބޔާންކޮށްފައި  ންއެހެ  ގައި(  ށ)  މާއްދާގެ  މި ނ( )  

 އެ   ވަރަށްވާހަމަ  ޢަދަދު  ޤާނޫނީ   ޭބނުންވާ  ޭބއްވުމަށް  ަބއްދަލުވުމެއް

 މާއްދާގެ   މި  ގޮނޑިއަކަށް  ހުސްވި  އެ  ތްނަމަނެ  ރުންމެންަބ  ގައިލްކައުންސި

 . ވާނެއެވެތިޚާުބކުރަންންއި މެންަބރަކު ތުގެމަތިންގޮ ގައިވާ( ހ)
 

  ގެ ލް ކައުންސި   ރަށު 
 74ވާޖިބުތައް   ރައީސްގެ 

 .ޖިބުތައް ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެގެ ރައީސްގެ ވާލްރަށު ކައުންސި  .30

 ނިންމާ  ކައުންސިލުން  ށްމަރުއަދާކު  ތުތައްޔަލިއްމަސްއޫ  ގެކައުންސިލް )ހ(   

 ؛ތަންފީޛުކުރުން ނިންމުންތައް

 ؛ވައި ހިންގުންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ރާކުރަން ގުމަށްހިން ގެލްސިކައުން )ށ(   

ޙާމަކައުންސިލްގެ   )ނ(    އެކަށައަޅާ ޞިޤްޞަދުތައް  ކައުންސިލުން  ލުކުރުމަށް 

ފައިނޭ  ގެޤީތަރައް ޕްޕްލޭނާއި   ޞަދުތައްމަޤް   ލޭންގެންޝަލް 

 ؛ލުކުރެވޭނެ ގޮތަށް އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ަބއްޓަންކުރުންޞިޙާ

މަޝްއުކަ ()ރ   މަތިންސިލްގެ  އޮނިވަރާގެ  އިދާރާގެ  އެކުލަވާލައި،  ން  ގަނޑު 

ންތަކާއި ޔުނިޓުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކަނޑައަޅައި  ކްޝަޑިވިޜަންތަކާއި ސެ

 ؛ކުރުންޛުފީތަން

 
ގެ  ޤާނޫނު   ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ވަނަ  8  އަށް(  ނުޤާނޫ  ގުމުގެހިން  ންލުޞޫއު  ލާމަރުކަޒީ  އްދާއިރާތަ  ރީދާއި  ގެދިވެހިރާއްޖޭ)  7/ 0102  ރުބަނަން  ޤާނޫނު،  2019/24  ނަންބަރު  ނުނޫޤާ  73
 އިޞްލާޙުކުރެވިފައިއަކުރު ވަނަ މާއްދާއިން، މި  25
  ގެ ނޫނުޤާ  ގެނައުމުގެ  ލާޙުޞްއި  ވަނަ  8  އަށް  (ޤާނޫނު  ހިންގުމުގެ  އުޞޫލުން  ޒީރުކަމަލާ   ރާތައްދާއި  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  7/ 2010  ނަންބަރު   ނޫނުޤާ،  24/ 0192  ރުނަންބަ  ނުޤާނޫ 74
 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި މާއްދާމި  ދާއިންވަނަ މާއް 26
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ޖައުންސިލްކަ )ބ(    ޭބންދުވާއިގައް  ލްސާތަގެ  ރިޔާސަތު    ޖަލްސާތަކުގެ  އްވުމާއި 

 ؛ބެލެހެއްޓުން 

 ޤްޞަދާ މަ  ކައުންސިލްގެ  ހިނގަމުންދަނީ  ރަކާތްތައްޙަ  ލްގެކައުންސި )ޅ(  

 ؛ން ލުެބ  ގޮތުގެމަތިންތޯ އެއްގޮތްވާ

ޕްލޭންތަ )ކ(    ލާޒިމުކުރާ  އެކުލަވާލަން  ރިޕޯޓުތައް    އިކާކައުންސިލުން 

ފޮނު ތަކަށްފަރާތް  ވަންޖެހޭފޮނު ނިންމުންތައް އިމާވު  ޢާންމުކުރަންޖެހޭ   ،

 ؛ޢާންމުކުރެވޭކަން ކަށަވަރުކުރުން

 ؛ތަމްސީލުކުރުން ކައުންސިލް ގައިތަންތަނު ތަމްސީލުކުރަންޖެހޭ ކައުންސިލް އ( )  

 ވާތްގޮއެއް  ގަވާއިދުތަކާ  ޤާނޫނުތަކާއި  ހިނގަމުންދަނީ  ކައުންސިލް ( ވ)  

 ؛ރުން ކުވަރުކަށަ ންގޮތުގެމަތިންކަ

ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ  ންއުކަ )މ(    މާލީ  ކައުންސިލްގެ  ޒިންމާތަކާއި  މާލީ  ސިލްގެ 

އެއްގޮތްމާލިއްޔަތު  އްޔަތުތައް  ލިއޫސްމަ ގޮތުގެމަތިން    ވާގަވާއިދާ 

 ؛ށަވަރުކުރުންއަދާކުރަމުންދާކަން ކަ

  އި، ތުންނަށާރައްޔި  ގުޅިގެން  ކާތަޒިންމާ  މަސްއޫލިއްޔަތާއި   ކައުންސިލްގެ )ފ(   

 އަދި  ؛ޖަވާުބދާރީވުން ށްކައިދާރާތަ ލުއޫސްމަ

 . ކުރުންންކަކަންކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެން  )ދ(   
 

ގެ  ކައުންސިލް ރަށު  
ސްގެ  ނައިބުރައީ 
 އް ވާޖިބުތަ 

ނަކައުންސިލްރަށު    .31 ަބޔާންކޮށްފައި އިުބރަގެ  ތިރީގައި  މަސްއޫލިއްޔަތު  އީސްގެ 

 ވެ.އެނީއެވަ

ރައީސަށް އުންސިލްކަ  ހޭގޮތުންެބ  ތާއްކަމަސަގެ  ކައުންސިލް )ހ(    ގެ 

 އެހީތެރިވެދިނުން. 

މަރައީސްގެގެ  ކައުންސިލް )ށ(    މަމުޤާ  އޭނާ އްޔަސްއޫލިގެ  އަދާކުރުމަށް  ތު 

ނުވަތަ  ނު ޙާލަތެއްގައި،  ނުވަތަ ވެރުޛުޢުކުޅެދިއްޖެ  ޙާލަތެއްގައި،  ރިވެއްޖެ 

ޙާލަ  އެމަޤާމު އޭއްތެހުސްވެއްޖެ  މަގައި،  މަޤާމުގެ  އް ތަތުއްޔަސްއޫލި ނާގެ 



  
 ރާ އިދާ  ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ 2010/7 :ރު ނަްނބަ ނޫނުޤާ
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އަދާކުރާނީ  ގޮތުންތީވަގު އިތުރުނައިުބގެ  ކައުންސިލް  މީގެ  ން،  ރައީސެވެ. 

ރައީސް  ލްސިންކައު ކުރާ ލުވާޙަ ރައީސާ  ނައިުބގެ  އުންސިލްކަ ގެ 

 ދާކުރަންވާނެއެވެ.އަމަސްއޫލިއްޔަތުތައްވެސް އޭނާ 

  ން ކުރުން.ހެން ކަންކަނިހެން ކަނޑައަޅާ އެ ލުކައުންސިރަށު  )ނ(   
 

  ސިލްގެ ން އު ކަ   ރަށު 
  ގެ ރުން ބަ މެން 

 75މަސްއޫލިއްޔަތު 

ކައުންސި  .32 މެންލްރަށު  މަސްގެ  ތިއްތަޔަތުލިއްއޫަބރުންގެ  ށްފައި ަބޔާންކޮރީގައި   

 އެވަނީއެވެ.

  ދަތިތައް  ދިމާވާ   ރައްޔިތުންނަށް   ރަށުގެ  ވާނިސްަބތް   މެންަބރު  ގެލްކައުންސި )ހ(   

 ކުރުމަށްލުއްޙަ  ކަންއެކަން  ގެނައުމާއި،  ލުކަމަށްމާސަ  ގެލްކައުންސި

 ؛ކަތްކުރުންއްސަމަ

 ؛ަބއިވެރިވުން އިޖަލްސާތަކުގަ ގެލްކައުންސި )ށ(   

 ؛ކައި މަސައްކަތްކުރުންޙާޞިލުކުރުމަށްޓަމަޤްޞަދުތައް ކައުންސިލްގެ  ( ނ)  

 ލާއި ވަތާ  މަސައްކަތު  އަހަރީ  ޕްލޭންތަކާއި  އެކުލަވާލަންޖެހޭ  ސިލުންކައުން )ރ(  

  ޢަމަލީގޮތުން  މުގައި ވާލުލައެކު  ަބޖެޓު  ރީ މެންޓްލިސަޕް  ަބޖެޓާއި  އަހަރީ

 އަދި  ؛ަބއިވެރިވުން

މަ )ބ(    ރައީސް  ކައުންސިލްގެ    ރަށުޅިގެން  ގު  ޔަތުތަކާއިއްލިސްއޫކައުންސިލްގެ 

 ތްތައް ކުރުން.ލުކުރާ އެހެނިހެން މަސައްކަޙަވާ
 

އަންހެނުންގެ  
ތަރައްޤީއަށް  
 މިޓީ ކޮ   ރާ މަސައްކަތްކު 

 76[ އުނިކުރެވިފައި]  .33

 

ގެ  ން އަންހެނު 
  ށް އަ އްޤީ ތަރަ 

ކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ  މަސައް 
ތަކާއި  މަސްއޫލިއްޔަތު 

   ބާރުތައް 

 77[ އުނިކުރެވިފައި]  .34

 

 
  ގެ ނޫނުޤާ  ގެނައުމުގެ  ލާޙުއިޞް  ނަވަ  8  އަށް(  ޤާނޫނު  ހިންގުމުގެ  ންއުޞޫލު  ލާމަރުކަޒީ  ރާތައްދާއި  އިދާރީ  ގެދިވެހިރާއްޖޭ)  7/ 0102  ނަންބަރު   ނުޤާނޫ،  42/ 2019  ރުނަންބަ  ނޫނުޤާ 75
 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި މާއްދާމި  ންދާއިވަނަ މާއް 27
  ގެ ނޫނުޤާ  ގެނައުމުގެ  ލާޙުއިޞް  ވަނަ  8  އަށް(  ނުނޫޤާ  ހިންގުމުގެ  ންއުޞޫލު  ރުކަޒީލާމަ  އްދާއިރާތަ  އިދާރީ  ޖޭގެއްރާހިދިވެ)  7/ 2010  ބަރު ނަން  ޤާނޫނު،  42/ 2019  ންބަރުނަ  ނޫނުޤާ 76
 މާއްދާ އުނިކުރެވިފައި މި  ދާއިންއްވަނަ މާ 28

  ގެ ނޫނުޤާ  ގެނައުމުގެ  ލާޙުއިޞް  ވަނަ  8  އަށް(  ނުޤާނޫ  ހިންގުމުގެ  ންއުޞޫލު  ރުކަޒީލާމަ  އްދާއިރާތަ  އިދާރީ  ޖޭގެއްރާހިދިވެ)  7/ 2010  ބަރު ނަން  ޤާނޫނު،  42/ 2019  ންބަރުނަ  ނޫނުޤާ 77
 މާއްދާ އުނިކުރެވިފައި މި  ދާއިންވަނަ މާއް 28
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 78[ އުނިކުރެވިފައި]  .35 މުއްދަތު ކޮމިޓީގެ  

 

ޤާނޫނު ފާސްވުމުގެ    މި 
އި  ރަށުގަ ކުރިން ރަށް 

ހިނގަމުންއައި  
އަންހެނުންގެ  

ޤީއަށް  ތަރައް 
  ތްކުރާ ކަ އް މަސަ 

 ކޮމިޓީތައް 

 79[ ރެވިފައިކުއުނި]  .36

 

 ބާބު  ނަ ވަ ފަސް 

 ކައުންސިލް  ޓީ ސި 
 

ގައި   2ނުގެ ޖަދުވަލު   ޤާނޫއިން މި ތެރެގެށުށްރައުޅޭ ރަދިވެހިރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރި  .37 ކައުންސިލް ސިޓީ   

ފު ަބ ޝަރުޠުތައް  ސިޓީއެއްގެ  ރަ  ވާރިހަމަޔާންކޮށްފައިވާ  ސަރަޙައްދަކީ  ނުވަތަ  ށެއް 

ފަދަ ރަށެއް އެ  އިޅަނޑައަމަށް ކަކައްއްދެސަރަޙަތަ  ގެންވާ ރަށެއްކަމަށް ނުވަިބލިދަރަޖަ

ކައުންސިލެ ސިޓީ  ހިންގުމަށް  ސަރަޙައްދެއް  ރަ ނުވަތަ  ރިއްޔާ  މްހޫޖުލްއީސުއް 

ެބހޭ އެންމެހައި ުބކުރުމާގެ މެންަބރުން އިންތިޚާސިލްންކައުންވާނެއެވެ. ސިޓީ  އުފައްދަ

އި  އިންތިޒާމުތައް ޤާނޫނާއި  ޤާނޫޚާުބތަކާެބހޭތިންމި  ޢާންމު  ލޯކަނާއި  ލް  

އިތަސިލްކައުން ޤާންކުގެ  ހަމަޖައްސާނީ ތިޚާުބގެ  ގޮތުގެމަތިން  ނޫނުގައިވާ 

 ވެ. ނެންނުއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަ
 

ދަ  .38 އްޔަތު ޝަޚްޞި   ޤާނޫނީ  ޤާނޫނުގެ  އިންތިޚާމި  ޤާއިމްށުން  ސިޓީކުުބކޮށް  ކައުރެވޭ  އަމިއްލަ  ންސިލަ  ކީ 

 އި ނަމުގަ  ލަމިއްދި އަ އަފައިވާލިިބވާލިިބގަތުމުގެ ާބރު  ދަޢު،  އިވާކުރުމާނަމުގައި ދަޢު

އޮންނަ  ސިއްޔަތުހައިގެ  ކުރުމުމުޢާމަލާތު ސިއްކައެއް  ވަކި    ނީ ނޫޤާ  ލިިބފައިވާ 

 ޝަޚްޞެކެވެ.
 

ގެ  ކައުންސިލް ސިޓީ  
            ބާރުތައް 

މަސްލްކައުންސިސިޓީ    .39 ަބޔާންކޮށްފައޫލިއްގެ  ތިރީގައި  ާބރުތައް   އި ޔަތުތަކާއި 

 ވަނީއެވެ.އެ

 
  ގެ ނޫނުޤާ  ގެނައުމުގެ  ލާޙުއިޞް  ވަނަ  8  އަށް(  ނުޤާނޫ  ހިންގުމުގެ  ންއުޞޫލު  ރުކަޒީލާމަ  އްދާއިރާތަ  އިދާރީ  ޖޭގެއްރާހިދިވެ)  7/ 2010  ބަރު ނަން  ޤާނޫނު،  42/ 2019  ރުންބަނަ  ނޫނުޤާ 78
 މާއްދާ އުނިކުރެވިފައި މި  ދާއިންވަނަ މާއް 28

  ގެ ނޫނުޤާ  ގެނައުމުގެ  ލާޙުއިޞް  ވަނަ  8  އަށް(  ނުޤާނޫ  ގެހިންގުމު   ންއުޞޫލު  ރުކަޒީލާމަ  އްދާއިރާތަ  އިދާރީ  ގެޖޭއްރާހިދިވެ)  7/ 2010  ބަރު ނަން  ޤާނޫނު،  42/ 2019  ންބަރުނަ  ނޫނުޤާ 79
 މާއްދާ އުނިކުރެވިފައި މި  ދާއިންވަނަ މާއް 28



  
 ރާ އިދާ  ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ 2010/7 :ރު ނަްނބަ ނޫނުޤާ
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ޤާނޫއާއިސާސީއަނުޤާނޫ )ހ(    އެ  ސިޓީގައި ތުގޮ  ވާއްގޮތްނާ  ސިޓީއާއި  ގެމަތިން 

އިވާ ަބޔާންކޮށްފަ   ޤާނޫނުގައިމި  ،ކޮށްހިމެނޭ އަވަށްތައް ހިންގައި، ތަރައްޤީ

 . އް ދިނުންން ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތަގޮތުގެމަތި

އްޤީގެ ފާސްކުރާ ސިޓީގެ ތަރަ  ންތިމި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަ )ށ(   

ަބޖެޓު   ތިންމަތުގެ ގޮތްވާގޮއެއް  ލޭނާޕް ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ރޭވުމާއި 

   80. ންތަންފީޛުކުރު މަޝްރޫޢުތައް ގެއްޤީތައްޔާރުކުރުމާއި ތަރަ

މަޝްރޫޢުތައްއްޤީތަރަ )ނ(    އެކިއެކި  ހި  ގެ  ސަރުކާރުގެ  ރާވައި  ންގުމުގައި 

ރައްޔި ލަފަޔާންތުމިނިސްޓްރީތަކަށް  ފަރާތުން  މަގެ  ދިއި    އި، ނުމާޝްވަރާ 

މިސަރުކާ ކައުސްނިރުގެ  ހިންގާ  ންސިލްޓްރީތަކުން  މަޝްރޫޢުތައް ގައި 

ެބ ގޮތް  އެހީތެރިވެގަ މުލުހިނގާނުހިނގާ  އެމިނިސްއި  ކަށް ޓްރީތަދީ، 

ރިޕޯޓު ކަނޑައަޅާ  އެމިނިސްޓްރީތަކުން   ުބދާރީވެ،ޖަވާ ގަވާއިދުން  ގޮތަކަށް    

 . ހުށަހެޅުން

 އޮފީސްތައް އެ  އިކުރުމާލަރެސްއް ވިތްތަ ޙަރަކާއަވަށު އޮފީސްތަކުން ހިންގާ ރ()  

     ނގާ ގޮތް ބެލުން.ގާނުހިހިނ

ތަރަ )ބ(    މަސައްކަތްށްއައްޤީއަންހެނުންގެ  މަޝްވަރާއާއެކު  ކުރާ  މި ކޮމިޓީގެ   ،

 ާބރާއި މަސްއޫލިއްޔަތު  ލިިބދީފައިވާސިލަށްއުން ކަޤާނޫނުގެ ދަށުން ސިޓީ

އެކަށައަޅަންޖެހޭ  ށްމައަދާކުރު  ޓީ ސިމާއި،  ށައެޅުއެކަ  ތައްސިޔާސަތުޓަކައި 

 އެ   ދައިކައުންސިލްގެ ވާޖިުބ އަދާކުރުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަ 

 81 ހިންގުން. ގަވާއިދުތައް

ޤާނޫނު )ޅ(   ދަށުންމި  ކައުންސިލަ  ގެ  ާބރާއި، ދީފައިލިިބށް  ސިޓީ  ވާ 

އަދާކުރުމަށްޓަކައި ދާއިރާގެ ކައުންސިލްޓީ  ސި  މަސްއޫލިއްޔަތު  ގެ 

 ންމުން.  ކަންކަން ނިހޭޖެންމަންގައި ނިނަމު ންގެރަށްވެހި

މި ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ފާސްކޮށްފައިވާ ސިޓީގެ ލޭންޑް ޔޫސް   )ކ(   

 
  ގެ ނޫނުޤާ  ގެނައުމުގެ  ލާޙުއިޞް  ވަނަ  8  އަށް(  ނުނޫޤާ  ގެމު ންގުހި  އުޞޫލުން  ރުކަޒީލާމަ  އިރާތައްދާ  ދާރީއި  އްޖޭގެވެހިރާދި )  7/ 0201  ންބަރު ނަ  ޤާނޫނު،  42/ 2019  ންބަރުނަ  ނޫނުޤާ 80
 ލާޙުކުރެވިފައިއަކުރު އިޞް މި  ދާއިންވަނަ މާއް 29

  ގެ ނޫނުޤާ  ގެނައުމުގެ  ލާޙުއިޞް  ވަނަ  8  އަށް(  ނުނޫޤާ  ންގުމުގެހި  ޞޫލުންއު  ރުކަޒީލާމަ  އިރާތައްދާ  ދާރީއި  އްޖޭގެދިވެހިރާ)  7/ 0201  ންބަރު ނަ  ޤާނޫނު،  42/ 2019  ންބަރުނަ  ނޫނުޤާ 81
 ވިފައިލާޙުކުރެއަކުރު އިޞް މި  ދާއިންވަނަ މާއް 30
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އިޤްތިޞާދީ   ޕްލޭނާއި ސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، 

ގެ ނަމުގައި ިބންިބމާއި ފަރާއި  ކައުންސިލް  ށްނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ ޭބނުންތަކަ 

ށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި، މާއި، މިފަދަ ތަންތަން އެހެން ފަރާތްތަކަފަޅު ހޯދު

ތަން މިފަދަ  އަދި  އިންވެސްޓްތަނުގަދިނުމާއި  މި އި  އަދި  ކުރުމާއި 

 82ކުރުން.ކުގެ ނަމުގައި މިލްކައުންސިލް އިންވެސްޓްމަންޓްތައް 

ނުވަ  )އ(    ޭބއި  ތައިޤްތިޞާދީ  ނަމުގައި، އުންސިލްކަނުންތަކަށް  ޖްތިމާޢީ  ގެ 

ގެ  ގެ ެބލުމުކައުންސިލްލޭ މުދާ ހޯދުމާއި މިލްކުކުރުމާއި  ފުލޭ އަދި ނުއުފުއު

މިފަގަދަށު ހުންނަ  ފަރާތްތަކަށް  ދައި  ޤާ  ތަކެތި އެހެން  ދަށުން މި  ނޫނުގެ 

  ދިނުން.ރުމާއިކުއްޔަށް ދޫކު ށްގޮތަހެދޭ ގަވާއިދާ އެއް

ޤާނޫނުގައި     ށްމަ ފައިސާ ހޯދުނުންވާ  ޭބމަށް ޙަރަކާތްތައް ހިންގު  ގެޤީތަރައް )ވ(   

ށް ފައިސާ ޏަރަންދަ   ދޫދުގެ ތެރޭގައި މާލީ އިދާރާތަކުންޙުކަނޑައަޅާފައިވާ  

  ގެ އެކިއެކި ކައުންސިލްތެއްގެ ގޮތުގައި  ޔަމާތަކުގެ ޙި އި އެފަދަ ދަރަނިމާނެގު

މިލްކިއްޔާމަޞްލަ އިޙައްޤުތަކާ  ލީމާ ދޫކުރާ  ތަތުޙަތުތަކާއި  ދަރަނި  އް 

  އެކި ކަންކަމަށް ފަންޑު އުފެއްދުން.ހެޅުމާއި ތަފާތުހުށަކަށް ރާތްތަފަ

ޙަރަކާތްތައް )މ(    ހިތަރައްޤީގެ  ފަމަންގު  ބޭނުންވާ  މި އިށް  ހޯދުމަށް   ސާ 

އި އި ިބލާންޑާޮބ  ލް ޕަމުނިސި ދޫދުގެ ތެރޭގައިޙު  ނޑައަޅާފައިވާޤާނޫނުގައި ކަ

 ،އަޅައިށައް އެކަ ރިޓީތަކިއެކި މާލީ ސެކިއުއެ   ސިޕަލް ސެކިއުރިޓީ ފަދަމުނި

 ވިއްކުން.ޓީތައް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް މެދުވެރިކޮށް ސެކިއުރިއެފަދަ 

  ތަކާއިއުޞޫލުކަނޑައަޅާ    ތަކުންރާވުޒާ ކަމާެބހޭ    ގެރުރުކާސަ )ފ(   

ގޮތުގެމަތި ޔާސަތުތަކާސި ޙަރަކާރަތަ،  ންއެއްގޮތްވާ   ތްތައްއްޤީގެ 

ދޭންޖެހޭ ޯބފެނާއި  ކަ  ހިންގުމަށާއި  ފަދަނަރުދަރަންޓާއި  އަމާ  ސާސީ   

އެގްރީތަޚިދުމަތް ފަރާތްތަކާއެކު  އެކި  ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި  މެންޓްކޮށް  އް 

 .ންކުރުތުމުޢާމަލާ ރީގެޔަފާވި

މެންަބކައުންސިލް )ދ(    ަބދަގެ  ޙާލަރުން  ން ނަ  ގެލް ކައުންސިތަކުގައާއި  ތުލުވާ 

 ޒިންމާ ން ކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ލުސިކައުންތަކުގައި ކުރީގެ  ޙާލަތު  ަބދަލުވާ

 
ގެ  ގެ ޤާނޫނުޙު ގެނައުމުލާ ވަނަ އިޞް  9ޤާނޫނު( އަށް    މުގެންގުލުން ހިއުޞޫ  ރުކަޒީއް ލާމައިރާތަދާރީ ދާއްޖޭގެ އި)ދިވެހިރާ  7/ 0201ންބަރު  ، ޤާނޫނު ނ31ަ/ 0202ންބަރު  ޤާނޫނު ނަ 82
 ޙުކުރެވިފައިމި އަކުރު އިޞްލާ ،ންނަ މާއްދާއިވަ  9
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 އުފުލުން. 

 ގެންތަކާއި އަވަށު އޮފީސްތައް މެދުވެރިވެޚިދުމަތްން ދޭ  ލުކައުންސިސިޓީ   ( )ތ  

ގަވާއިޤާ  މިތަކަށް  ދުމަތްޚިދޭ   ހެދޭ  ދަށުން  އެއްގޮތްވާނޫނުގެ   ދާ 

 ނެގުން. ފީ އިމާފީ ކަނޑައެޅު މަތިންގޮތުގެ

ބިންތަމީ )ލ(    އަމިއްލަ  ބޭނުމަ  އިކާހުންގެ  ޢާންމު  މެހެން  ކޮންކައި  ކަށްޓަމުދާ 

ަބދަލު ނަގަންޖެ ޢަދުލުވެރި  ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ  ޤާނޫނާ  ހިއްޖެނަމަ 

 ގުން. ނެހު ށްފަދިނުމަ

ދަށުން  ންސިލްއުކަ )ގ(    ެބލުމުގެ  ގެ ކައުންސިލް  ތަންތަނާއި ދެވޭ  ދުމަތްޚިގެ 

ދިނުމާއި  ށް ނަންނަތަ ފަދަ ޢާންމު ތަން  ، ޕާކުތަކާއިހަރާއި މަގުފަނދުޅައު

 ން. ދަލުކުރުނަން ަބ

މައިދާން   އާއިސިޓީ )ޏ(   ޕާކުތަކާއި  މަގާއި  އަވަށުގެ  އަވަށް  ހިމެނޭ  ސިޓީގައި 

 ން.އި ބަންދުކުރުން ހުޅުވުމާނުވަތަ ދާއިމީގޮތު ން ވަގުތީގޮތުންންތަދަ ތަފަ

 ވުން.ނު ފޮ  ވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށްފޮނު އްތަ ވާ ރިޕޯޓުއިފަުބނެމި ޤާނޫނުގައި  )ސ(  

ސި )ޑ(   ހިސިޓީއާއި  އަޓީގައި  އަވަށް  ސިޓީ  ވަށުމެނޭ  ިބމާއި  ގެ ކައުންސިލްގެ 

ރަށްރަށު ހިމެނޭ  ިބސަރަޙައްދުތެރޭގައި  ެބބޭ ން  ގެ  ގޮތުން  ހޭނުންކުރުމާ 

މިސަރުކާރުގެ ކަމާެބހޭ  މަ ނި  އޮފީސްތަކުގެ  އަވަށު   އާ ރާޝްވަސްޓްރީތަކާއި 

 އް އެކުލަވާލުން. ޕްލޭނެ އެއްގޮތަށް

 ތުން. އި ދަޢުވާލިިބގަވާކުރުމާގެ ނަމުގައި ދަޢުކައުންސިލް ޒ()  

ޤާއިމް )ޓ(    ވެއްޓެއް  ޞުލްޙަވެރި  އަދި  އަމާން  އި ކަށްޓަކުރުމަސިޓީގައި 

 ކަންކަން ކުރުން.ން ކުރެވެންހުރި އެންމެހައި ގެފުލުހުންނާ ގުޅި

ސް  ވެއްނޭ ކަންކަމާ ގުޅިގެން އެ ހިމެ ތެރޭގައިޞްގެޞާތިޚްގެ އިކައުންސިލް )ޔ(  

ޤާނޫނާ   އެކަމެއް  ހުތުކޮށްފިކަމަށް    ލެއްޢަމަ  ލާފުޚިމީހަކު  މަތުކުރެވޭނަމަ 

 . ންއެދުށް ތަޙްޤީގުކުރުމަށް ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމަ

ސަސިލަންކައު )ޕ(   ސިއްކަ  ނިސްަބތްވާ  އިދާރާށް  ކަމާެބހޭ  ގައި ރުކާރުގެ 

 .ކުރުންށްފަހު ބޭނުންމަރުކުރީރަޖިސްޓަ

 ގެ އިދާރާ ހިންގުން.ލްކައުންސިސިޓީ  )ޖ(   



  
 ރާ އިދާ  ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ 2010/7 :ރު ނަްނބަ ނޫނުޤާ

  . މ 17-5-2010
  

 

 35 

  ކަންކަން ކުރުން.ނޫންވެސްޑައަޅާ މިން ކަނޤާނޫނަކު ()ޗ  

ތަރައްޤީ ( ހހ)   އެކުޤައުމީ  އޮނިގަނޑު  ސަރުކާރުގެލުމުލަވާގެ  ށް ވުޒާރާތަކަ  ގައި 

 83ދިނުން.  ކަމާއި އެއްާބރުލުން ދޭންވާ އެހީތެރި

ޕްލޭރަތަ  މީއުޤަ )ހށ(    އެއްގޮތްއްޤީގެ  ގޮތުގެމަތިންނާ  އްޔިތުންގެ ރަ  ވާ 

ސިޓީގެ  ަބއިވެރިވުމާއެކު ޕްލޭތަ  ޔޫރައްޤީގެ  ލޭންޑް  ޕްލޭން  ނާއި  ސް 

މާެބހޭ  ކަން ސަރުކާރުގެ ޕްލޭ ޤީގެލަވާލެވޭ ތަރައްއެކުލަވާލައި، މިގޮތުން އެކު

ސަރުކާ  ލޭންޑްކޮށް،  ހިއްސާދާރާއާ  އި ފާސްކުރުމަށް  ޕްލޭން    ރުގެ ޔޫސް 

 84؛ންއަށް ފޮނުވުމާެބހޭ އިދާރާކަ

 85]ކުރެވިފައިނިއު[ )ހނ(   

މަސައްކަތްކުރަމުންދާ   )ހރ(    އެއްކޮޢުމަގެ  ިބދޭސީންސިޓީގައި  އެ ލޫމާތު  ށް، 

ދަފްތަިބދޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންޖެހޭބަލަހައްޓައި،    ،ލަވާލައިއެކުރު  ސީންގެ   

ށް ރާއަރު ކަމާގުޅޭ އިދާގުޅިގެން އަޅައި، އަހަރަކު އެއްފަހަ  އާދާރާޤައުމީ އި

 86ޕޯޓު ފޮނުވުން.ރި

ރަށްވެހިވެފަ ( ހބ )   ތެރެއިންރަށުގައި  މީހުންގެ  ޚާއްޞަ  އިވާ   އި ކަމާއެހީތެރި 

ރީ ޓައި ރަޖިސްރާތްތަކުގެ ގޮތުގަރުކޮށްދޭންޖެހޭ ފަތެރިކަން ފޯޚާއްޞަ ރައްކާ

ފަކޮށްފަ އެއިވާ  ޙާލަތު  އެރާތްތަކުގެ  ދަފްތަރެއް  ކޮންމެނގޭނެ   ކުލަވާލައި، 

ޒިޔާރަތްރާތް އެފަ  މަހު  1މަހުން    4 ކަމާެބހޭ  ލަތުޙާ  ށްކޮތަކަށް  ަބލައި،   

 87ން.ކުރުޓުރިޕޯ ޤައުމީ އިދާރާތަކަށް

 
  ގެ ނޫނުޤާ  ގެނައުމުގެ  ލާޙުއިޞް  ވަނަ  8  އަށް(  ނުނޫޤާ  ންގުމުގެހި  އުޞޫލުން  ރުކަޒީލާމަ  އިރާތައްދާ  ދާރީއި  އްޖޭގެދިވެހިރާ)  7/ 0201  ންބަރު ނަ  ޤާނޫނު،  42/ 2019  ންބަރުނަ  ނޫނުޤާ 83
 އިތުރުކުރެވިފައި އަކުރު  މި ދާއިންވަނަ މާއް 31

  ގެ ނޫނުޤާ  ގެނައުމުގެ  ލާޙުއިޞް  ވަނަ  8  އަށް(  ނުނޫޤާ  ންގުމުގެހި  އުޞޫލުން  ރުކަޒީލާމަ  އިރާތައްދާ  ދާރީއި  އްޖޭގެދިވެހިރާ)  7/ 0201  ންބަރު ނަ  ޤާނޫނު،  42/ 2019  ންބަރުނަ  ނޫނުޤާ 84
ނު( ންގުމުގެ ޤާނޫން ހިޒީ އުޞޫލުރުކައް ލާމަތަ ދާއިރާޖޭގެ އިދާރީއް)ދިވެހިރާ 7/ 2010 ބަރު، ޤާނޫނު ނަނ24ް/ 2019 ންބަރުނަ ނޫނުޤާ. )އިތުރުކުރެވިފައިއަކުރު މި  ދާއިންވަނަ މާއް  31

ދުވަހުގެ  މަސް(  ބާރަ)  12ތާ   ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާމި   ޕްލޭންތައްގައި ބަޔާންކުރާ  މި އަކުރު:  ވަނީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިދާވަނަ މާއް  76  ގެޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު އިޞްލާ ނަވަ  8އަށް  
 ( ވެ.އެވާނެގައި އެކުލަވާލައި ޢާންމުކުރަންތެރޭ
  ގެ ނޫނުޤާ  ގެނައުމުގެ  ލާޙުއިޞް  ވަނަ  8  އަށް(  ނުނޫޤާ  ންގުމުގެހި  އުޞޫލުން  ރުކަޒީލާމަ  އިރާތައްދާ  ދާރީއި  އްޖޭގެދިވެހިރާ)  7/ 0201  ންބަރު ނަ  ޤާނޫނު،  42/ 1920  ންބަރުނަ  ނޫނުޤާ 85
މާއް  31 އެއަށްފަހު،  އިތުރުކުރެވިފައި އަކުރު  މި    ދާއިންވަނަ  ނަ.  ޤާ 2020/31ންބަރު  ޤާނޫނު  އިހިރާ)ދިވެ  7/ 2010ންބަރު  ނަ  ނޫނު،  ލާމަތައިރާދާ  ދާރީ އްޖޭގެ  ލުން  އުޞޫ  ރުކަޒީ އް 
 ކުރެވިފައިއުނިމި އަކުރު  ،ނަ މާއްދާއިންވަ  10ގެ  ނުޤާނޫ ގެވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމު 9ންގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް  ހި
  ގެ ނޫނުޤާ  ގެނައުމުގެ  ލާޙުއިޞް  ވަނަ  8  ށްއަ(  ނުނޫޤާ  ންގުމުގެހި  އުޞޫލުން  ރުކަޒީލާމަ  ރާތައްއިދާ  ދާރީއި  އްޖޭގެދިވެހިރާ)  7/ 0201  ންބަރު ނަ  ޤާނޫނު،  42/ 2019  ންބަރުނަ  ނޫނުޤާ 86
 އިތުރުކުރެވިފައި އަކުރު މި  ދާއިންވަނަ މާއް 31

  ގެ ނޫނުޤާ  އުމުގެގެނަ  ލާޙުއިޞް  ވަނަ  8  އަށް  (ނުނޫޤާ  ންގުމުގެހި  އުޞޫލުން  ރުކަޒީލާމަ  އިރާތައްދާ  ދާރީއި  އްޖޭގެދިވެހިރާ)  7/ 0201  ންބަރު ނަ  ޤާނޫނު،  42/ 2019  ންބަރުނަ  ނޫނުޤާ 87
 އިތުރުކުރެވިފައި އަކުރު މި  ދާއިންމާއް ވަނަ  31
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 ނިންމުންތަކާއި  މާންނި  ލުކުރުމަށްޞިޙާ  ޞަދުތައްޤްމަ  ގެލްއުންސިކަ ( ހޅ)  

 ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ  ،ަބލައި  ގޮތް  ހިނގާނުހިނގާ  އްރަކާތްތަޙަ  ހިންގާ

 88.ންކުރުމަސައްކަތް ރުމަށްރަނގަޅުކު ކަންކަން

  އެކިއެކި   އިދާރާތަކާއި  ގެސަރުކާރު  މުއައްސަސާތަކާއި   ގެތުދައުލަ )ހކ(   

 89.ކުރުންމުޤާއި ގުޅުން ދެމެދު ކައުންސިލާ މާޢަތްތަކާއިޖަ އިތަކާއްޔާޖަމްޢި

އެ   އ( )ހ   ކަނޑައެޅުމާއި،  ސިޔާސަތުތައް  ގުޅޭ  ކައުންސިލްތަކުގެ  ސިޔާސަތުތަކާ 

ގަވާ ޚިދުމަތްތަކާގުޅޭ  ފޯރުކޮށްދޭ  ކައުންސިލުން  ތައް ދުއިއުޞޫލުތަކާއި 

 90ކުރުން. ޛުފީހަދައި ފާސްކޮށް އެ ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް ތަން
 

  ދޭ   ލުން ކައުންސި   ސިޓީ 
  ށްވެހިކަމުގެ ރަ 
 ތްތައް މަ ދު ޚި 

ސިޓީ ހ( )  .40 ޚިއެއްގައިވެސްކޮންމެ  ރަށްވެހިކަމުގެ  އަންނަނިވި  އެ ދުމަތް ،  ތައް 

ލިިބޓީއެސި ރައްޔިތުންނަށް  ކައުންސިއްގެ  ސިޓީ  ލުން ދެވޭކަން 

 91ރަންވާނެއެވެ.ކުރުކަށަވަ

 92ތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން. މާއި މަގުތައް މަރާމާ ހެދުމަގުތައް  (1)   

 93އި ކުނި ނައްތާލުން. ގައްތެ ގޮ ރައްކާތެރިވާގެންކަށީއެ  (2)   

ރަށު  (3)    ބެލެހެއްޓުމާއި  މަރާމާތުކޮށް  ފާބަނދަރު  ފެރީގެ   ލަމާއި 

 94 ހަދައި ހިންގުން. ޓާރމިނަލް

ޤާނޫނާދިވެހިރާއް  (4)    ގޮތުގެމަތިގޮތްވާއްއެ  ޖޭގެ  ގިރުން  ރަށް    ން 

ފިޔަވަޅު އެއްގަމުހުއްޓުވުމަށްޓަކައި  ރަށުގެ  އެޅުމާއި  އި ށްޓާތޮ 

 
  ގެ ނޫނުޤާ  ގެނައުމުގެ  ލާޙުއިޞް  ވަނަ  8  އަށް(  ނުނޫޤާ  ންގުމުގެހި  އުޞޫލުން  ރުކަޒީލާމަ  އިރާތައްދާ  ދާރީއި  އްޖޭގެދިވެހިރާ)  7/ 0201  ންބަރު ނަ  ޤާނޫނު،  42/ 2019  ންބަރުނަ  ނޫނުޤާ 88
 ތުރުކުރެވިފައި އިއަކުރު މި  ދާއިންނަ މާއްވަ 31

  ގެ ނޫނުޤާ  ގެނައުމުގެ  ލާޙުއިޞް  ވަނަ  8  އަށް(  ނުނޫޤާ  ންގުމުގެހި  އުޞޫލުން  ރުކަޒީލާމަ  އިރާތައްދާ  ދާރީއި  އްޖޭގެދިވެހިރާ)  7/ 0201  ންބަރު ނަ  ޤާނޫނު،  42/ 2019  ންބަރުނަ  ނޫނުޤާ 89
 އިތުރުކުރެވިފައި އަކުރު މި  ދާއިންވަނަ މާއް 31

  ގެ ނޫނުޤާ  ގެނައުމުގެ  ލާޙުއިޞް  ވަނަ  8  އަށް(  ނުނޫޤާ  ންގުމުގެހި  އުޞޫލުން  ރުކަޒީލާމަ  އިރާތައްދާ  ދާރީއި  އްޖޭގެވެހިރާދި )  7/ 0201  ންބަރު ނަ  ނުޤާނޫ،  42/ 2019  ންބަރުނަ  ނޫނުޤާ 90
މާއް  31 އެއަށްފަހު،  އިތުރުކުރެވިފައި އަކުރު  މި    ދާއިންވަނަ  ނަ.  ނ2020/31ަބަރު  ންޤާނޫނު  ޤާނޫނު  ލާމައިރާތަދާ  ދާރީ އި  އްޖޭގެ )ދިވެހިރާ  7/ 2010ރު  ބަން،  ލުން  އުޞޫ  ރުކަޒީ އް 
 ވިފައި ކުރެމި އަކުރު އިޞްލާޙު ،ނަ މާއްދާއިންވަ  11ގެ  ގެ ޤާނޫނުވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމު 9ންގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް  ހި
ގެ   އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުނަވަ  8އަށް  ޤާނޫނު(    ގުމުގެން ހިންކަޒީ އުޞޫލު ލާމަރުއްދާރީ ދާއިރާތަގެ އިރާއްޖޭވެހި)ދި   7/ 0012  ރު  ނަންބަނޫނު، ޤ24ާ/ 2019  ނު ނަންބަރުޤާނޫ 91
 އިފަވި ރެދަލުކުގެ ގޮތުގައި ބަ)ހ(  އި އިޞްލާޙުކޮށް އެއީބަމާއްދާގައި އޮތް  ،ށްލާޙުކޮއިޞް  ޚީ ސުރު މި މާއްދާގެ އަރިމަތީ ،ވަނަ މާއްދާއިން 32
ގެ   އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުނަވަ  8އަށް  ޤާނޫނު(    ން ހިންގުމުގެކަޒީ އުޞޫލު ލާމަރުދާރީ ދާއިރާތައްއިގެ  ރާއްޖޭވެހި)ދި   7/ 0012  ރު  ނަންބަނޫނު، ޤ24ާ/ 2019  ނު ނަންބަރުޤާނޫ 92
 ( ގެ ގޮތުގައި ބަދަލުކުރެވިފައ1ި( އަކީ ) ހ)މި މާއްދާގެ ، ވަނަ މާއްދާއިން 32

ގެ   އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުނަވަ  8އަށް  ޤާނޫނު(    ގުމުގެން ހިންކަޒީ އުޞޫލުލާމަރު  ދާރީ ދާއިރާތައްގެ އިއްޖޭރާވެހި)ދި   7/ 0012  ރު  ނަންބަނޫނު، ޤ24ާ/ 2019  ނު ނަންބަރުޤާނޫ 93
 ( ގެ ގޮތުގައި ބަދަލުކުރެވިފައ2ި( އަކީ )ށ)މި މާއްދާގެ ، ވަނަ މާއްދާއިން 32

ގެ   އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުނަވަ  8ށް  އަޤާނޫނު(     ހިންގުމުގެންކަޒީ އުޞޫލު ލާމަރުރާތައްއިދާރީ ދާގެ އިރާއްޖޭވެހި)ދި   7/ 0012  ރު  ނަންބަނޫނު، ޤ24ާ/ 2019  ނު ނަންބަރުޤާނޫ 94
 ( ގެ ގޮތުގައި ބަދަލުކުރެވިފައ3ި( އަކީ ) ނ)މި މާއްދާގެ ، ވަނަ މާއްދާއިން 32



  
 ރާ އިދާ  ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ 2010/7 :ރު ނަްނބަ ނޫނުޤާ

  . މ 17-5-2010
  

 

 37 

 95އްޓުން. ށް ެބލެހެތުކޮމާރާނޑުތޮށިގަނޑު މަކަ

ޤާނޫނާ  (5)    ގޮތުގެމަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،  ކަރަންޓާއި  ތިން،އެއްގޮތްވާ 

ތައް ތްމަދަ ޢާންމު ޚިދުމާގެ ނިޒާމުފަނާއާއި، ނަރުދަފާޚާ  ފެނާއި،

  96ފޯރުކޮށްދިނުން. 

  ހެލްތުމަރީ  ވާ ގޮތުގެމަތިން ޕްރައިއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްހިރާދިވެ  (6)    

ޞިއްޙީ  ކެއަ ޚިދު  ރިކަމާގުޅޭތެއްކާރަރއާއި  މަތްތައް  އަސާސީ 

 97ން. ދިނު

ޤާނޫނާ  (7)    އެއްދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގޮ  ސްކޫލްގެ  ތުގެމަތިންގޮތްވާ   ޕްރީ 

ޮބޑެތިތައް  މަތްޚިދު ތަހުންމީ   ދިނުމާއި  ފަގެ  އަދި  ންނީ  ޢުލީމީ 

 98. ރާވައި ހިންގުންމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައްމަތިކުރުންވަރުފެ

ހިންގުމާްބއިލަ  މުޢާން  (8)    ވަސީލަތްތަކުޒަމާ  އިރަރީ  އެކިއެކި  ގެ  ނީ 

ލައިްބ މަޢު  ންރީރައެހީގައި  ލިލޫމާއެކިއެކި  އިންތު  ޒާމު ތިޭބނެ 

 99ކުރުން.ޤާއިމް

މަރުކަޒުމާޢީތިއިޖް  (9)    ދަނޑުތަކާވަރުކުޅޭ  ޅިކުތަކާއި،    އި ޢާންމު 

ކުޅިވަރުގެބެލެހެއްޓު  ބިންތައް ޢާންމު    ވަސީލަތްތަކާއި  މާއި 

 100. ރުކޮށްދިނުންމަތްތައް ފޯދު ޚި ހޭފޫހިފިލުވުމާެބ މުނިތަކާއިޕާކު

ގޮ  (10)    އެއްގޮތްވާ  ޤާނޫނާ  އިޖްތުގެދިވެހިރާއްޖޭގެ  ތިމާޢީ  މަތިން 

ޚިދުރަ ހިންމަތްއްކާތެރިކަމުގެ  މަރުކަޒު  ގޭތެރޭގައިމާގުދޭނެ  އި  

އަނި ހުއްޓުހިންގާ  ފިޔަވަޔާތައް  އެޅުމާއި  ވުމަށް  އެފަދަ  ޅު 

 
ގެ  ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު   އިޞްލާޙުނަވަ  8އަށް  (  ޤާނޫނު  ން ހިންގުމުގެއުޞޫލު  ކަޒީ ލާމަރުދާރީ ދާއިރާތައްގެ އިރާއްޖޭވެހި)ދި   7/ 0012  ރު  ނަންބަނޫނު، ޤ24ާ/ 2019  ނު ނަންބަރުޤާނޫ 95
 ( ގެ ގޮތުގައި ބަދަލުކުރެވިފައ4ި( އަކީ ) ރ)މި މާއްދާގެ ، ވަނަ މާއްދާއިން 32

ގެ  ލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު އިޞްނަވަ  8އަށް  ޤާނޫނު(    ގެން ހިންގުމު ކަޒީ އުޞޫލު ލާމަރުދާރީ ދާއިރާތައްގެ އިރާއްޖޭވެހި)ދި   7/ 0012  ރު  ނަންބަނޫނު، ޤ24ާ/ 2019  ނު ނަންބަރުޤާނޫ 96
 ( ގެ ގޮތުގައި ބަދަލުކުރެވިފައ5ި( އަކީ )ބ)މި މާއްދާގެ ، ވަނަ މާއްދާއިން 32

ގެ  ނޫނު އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނަވަ  8އަށް  ޤާނޫނު(    ން ހިންގުމުގެކަޒީ އުޞޫލު ލާމަރުދާރީ ދާއިރާތައްގެ އިރާއްޖޭވެހި)ދި   7/ 0012  ރު  ނަންބަނޫނު، ޤ24ާ/ 2019  ނު ނަންބަރުޤާނޫ 97
 ( ގެ ގޮތުގައި ބަދަލުކުރެވިފައ6ި( އަކީ ) ޅ) މި މާއްދާގެ ، ންވަނަ މާއްދާއި 32

ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނު އިޞްލާޙު ގެނަނަވަ  8އަށް  ޤާނޫނު(    ން ހިންގުމުގެކަޒީ އުޞޫލު ލާމަރުދާރީ ދާއިރާތައްގެ އިރާއްޖޭވެހި)ދި   7/ 0012  ރު  ނަންބަނޫނު، ޤ24ާ/ 2019  ނު ނަންބަރުޤާނޫ 98
 ( ގެ ގޮތުގައި ބަދަލުކުރެވިފައ7ި( އަކީ )ކ)މި މާއްދާގެ ، އްދާއިންވަނަ މާ 32

ގެ   އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުނަވަ  8އަށް  ޤާނޫނު(    ން ހިންގުމުގެކަޒީ އުޞޫލު ލާމަރުދާރީ ދާއިރާތައްގެ އިރާއްޖޭވެހި)ދި   7/ 0012  ރު  ނަންބަނޫނު، ޤ24ާ/ 2019  ނު ނަންބަރުޤާނޫ 99
 ގައި ބަދަލުކުރެވިފައި( ގެ ގޮތު 8( އަކީ ) އ)ގެ މި މާއްދާ، ވަނަ މާއްދާއިން 32

ގެ   އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު ނަވަ 8އަށް ޤާނޫނު(    ން ހިންގުމުގެކަޒީ އުޞޫލު ލާމަރުދާރީ ދާއިރާތައްގެ އިރާއްޖޭވެހި)ދި   7/ 0012  ރު ނަންބަނޫނު، ޤ24ާ/ 2019  ނު ނަންބަރުޤާނޫ 100
 ފައި ގޮތުގައި ބަދަލުކުރެވި ( ގެ 9( އަކީ ) ވ) މި މާއްދާގެ  ،ވަނަ މާއްދާއިން 32
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ގުޅިގެން  ޢަމަލު ލިޭބއަނިޔާ ތަކާ  ދީ ތްމާޔަޙިފަރާތްތަކަށް   

ފޯރުކޮއެހީތެރި މުކަން  ޚާއްށްދިނުމާއި  ޞަ ސްކުޅިންނަށާއި 

ޭބނުއެހީއަށް މީހު  އެހީންވާ  މީންނަށް  އެފަދަ   ހުންތެރިވެދީ 

 101.ންރުކުޤާއިމް އްމެބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާ

ިބދި  (11)    ޤާނޫނާ ވެހިރާއްޖޭގެ  ޔޫސްމާެބހޭ  ލޭންޑް  ޕްލޭނާއި އި   

ގޮތުޢާރުޟުތަ ވުޒާރާ  ތިންގެމަ ނުވާ  ކަނޑައަޅާ   ންއިިބމާެބހޭ 

އި  މާރުރީކުއި ިބމާއި ޢިމާރާތްތައް ރަޖިސްޓަދޫކުރުމާގޮތަކަށް ިބން  

ގަވާއްރާދިވެހި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  ސަރުކާރުގެ އިޖޭގެ    ދުތަކާއި 

އެއް އެންމެހައި ގަން ހަދާފައިވާޓްރީތަކުސްނިމި ގޮތްވާ  ވާއިދުތަކާ 

ޢިގޮތު ކަގެމަތިން  ަބންކަމާރާތްކުރުމުގެ  ލަހައްޓައި ން 

ިބމާެބއްޖޭރާހިދިވެ ޤާނޫނުގައިގެ  ގޮތުގެމަހޭ  އެކިއެކި ވާ  ތިން 

ބި ފަރާތްފަ ގުޅޭގޮތުންިބރާތުން  އެންމެހައި  މާ  ހިންގާ  ން 

 102އްޓުން. ހެ ލެެބރެކޯޑުތައް  ތަކުގެތުލާމުޢާމަ

 ދަފްތަރު  އެ އެކުލަވައި ދަފްތަރު ގެިބންިބމު ހިމެނޭ އިސިޓީގަ  (12)   

 ބަލަހައްޓާ  ވާ ލަކުއެ ދަފްތަރު މީ ޤައު ެބހޭމާިބ ެބލެހެއްޓުމާއި

 103. ފޯރުކޮށްދިނުން ލޫމާތުމަޢު  ބޭނުންވާނެ އިދާރާއަށް

 104ޓުން. ލެހެއްތައް ެބކިތްމިސް  (13)   

ކަ  ނުތާސްރުުބޤަ  (14)    ކަންމާކެކަށުބެލެހެއްޓުމާއި  ކަން މީގެ 

 105މަޖެއްސުން.ހަ

ބެލެހެއްޓުމާއި  ރީއާސާ  (15)    ދިރުވައި  ޤާޘަ  ތަންތަން  ކަންކަން  ފީ 

 
ގެ   އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު ނަވަ 8އަށް ޤާނޫނު(    ން ހިންގުމުގެކަޒީ އުޞޫލު ލާމަރުދާރީ ދާއިރާތައްގެ އިރާއްޖޭވެހި)ދި   7/ 0012  ރު ނަންބަނޫނު، ޤ24ާ/ 2019  ނު ނަންބަރުޤާނޫ 101
 ކުރެވިފައި ( ގެ ގޮތުގައި ބަދަލު 10ކީ )( އަމ)މި މާއްދާގެ ، ވަނަ މާއްދާއިން 32

ގެ   އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު ނަވަ 8އަށް ޤާނޫނު(    ން ހިންގުމުގެކަޒީ އުޞޫލު ލާމަރުދާރީ ދާއިރާތައްގެ އިރާއްޖޭވެހި)ދި   7/ 0012  ރު ނަންބަނޫނު، ޤ24ާ/ 2019  ބަރުނު ނަންޤާނޫ 102
 އި ބަދަލުކުރެވިފައި ( ގެ ގޮތުގ11ަ( އަކީ )ފ)މި މާއްދާގެ ، ވަނަ މާއްދާއިން 32

ގެ   އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު ނަވަ 8އަށް ޤާނޫނު(    ން ހިންގުމުގެކަޒީ އުޞޫލު ލާމަރުދާރީ ދާއިރާތައްގެ އިރާއްޖޭވެހި)ދި   7/ 0012  ރު ނަންބަނޫނު، ޤ24ާ/ 2019  ނު ނަންބަރުޤާނޫ 103
 އި ( ގެ ގޮތުގައި ބަދަލުކުރެވިފ12ަ( އަކީ )ދ)މި މާއްދާގެ ، ވަނަ މާއްދާއިން 32
ގެ   އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު ނަވަ 8އަށް ޤާނޫނު(    ން ހިންގުމުގެކަޒީ އުޞޫލު ލާމަރުދާރީ ދާއިރާތައްގެ އިރާއްޖޭވެހި)ދި   7/ 0012  ރު ނަންބަނޫނު، ޤ24ާ/ 2019  ނު ނަންބަރުޤާނޫ 104
 ( ގެ ގޮތުގައި ބަދަލުކުރެވިފައި 13( އަކީ )ތ)މި މާއްދާގެ ، ވަނަ މާއްދާއިން 32

ގެ   އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު ނަވަ 8އަށް ޤާނޫނު(    ން ހިންގުމުގެކަޒީ އުޞޫލު ލާމަރުދާރީ ދާއިރާތައްގެ އިރާއްޖޭވެހި)ދި   7/ 0012  ރު ނަންބަނޫނު، ޤ24ާ/ 2019  ރުބަނު ނަންޤާނޫ 105
 ( ގެ ގޮތުގައި ބަދަލުކުރެވިފައި 14( އަކީ ) ލ) މި މާއްދާގެ ، ވަނަ މާއްދާއިން 32
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 106ން. އްޓުދެމެހެ

ފާހަގަކު  ނާއި ންތުދީނީގޮ  (16)    ދުވަސްތަކާއިޤައުމީގޮތުން    ރަންޖެހޭ 

ފާހަ އަދިގަކޮށްމުނާސަބަތުތައް  ދީނީ  އި  ޤައުމީ  އް  ޙްތިފާލުތަ 

 107ވުން. ޭބއް

ސާފުކުނިކަހަކު  ތިމަގުމަ  (17)    ހަމަޖެއްއި  އިންތިޒާމެއް  ސުމާއި ރެވޭނެ 

ސާފުތާހިރުކަ ޒީނަރަށުގެ  ރަށް  ދެމެހެއްޓުމާއި    ރިކޮށްތްތެން 

 108. ބެލެހެއްޓުން

 ސާފުކުރެވޭނެ ކާނުތައް ހަދާފައިވާ މަށްފެންހިންދު މަގުމަތީގައި  (18)   

 109.ސުންހަމަޖެއް މުތިޒާއިން

 110ޓުން. އްލެހެ ދިއްލައި ެބ މަގުމަތި ނޑުރޭގަ  (19)   

 111ލްކުރުން.ންޓްރޯޓް ކޮޕެސް  (20)   

އާއި ތަކުގަ ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތްންނަށް ދިމާވާ ކުއްލިފަރުދު  ޢާންމު  (21)   

އެހީހާދިސާ   ނިޒާމެއް  ފޯރުކޮށްދޭނެ  ން ރިކަތެތަކުގައި 

 112.ކުރުންޤާއިމް

ޤާނޫނާ    (22)    ގޮތުއެއްގޮދިވެހިރާއްޖޭގެ  ރަތަކާއި  ފިހާ  ،ގެމަތިން ތްވާ 

ރެސްޓޯހޮޓާތަ ކެތަންޓްރަކާއި  ގެފޭކާއި  ތަކާއި ސްޓްހައުސްތަކާއި 

 113. ތޯ ބެލުންކަން ހުރޭރުކޭޓުތަކުގެ ކަންޢާންމު މާ

 
ގެ   އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު ނަވަ 8އަށް ޤާނޫނު(    ން ހިންގުމުގެކަޒީ އުޞޫލު ލާމަރުއްދާރީ ދާއިރާތަގެ އިރާއްޖޭވެހި)ދި   7/ 0012  ރު ނަންބަނުނޫ، ޤ24ާ/ 2019  ނު ނަންބަރުޤާނޫ 106
 ( ގެ ގޮތުގައި ބަދަލުކުރެވިފައި 15( އަކީ ) ގ) މި މާއްދާގެ ، ވަނަ މާއްދާއިން 32

ގެ   އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު ނަވަ 8އަށް ޤާނޫނު(    ން ހިންގުމުގެޞޫލުކަޒީ އު ލާމަރުއިރާތައްދާރީ ދާގެ އިރާއްޖޭވެހި)ދި   7/ 0012  ރު ނަންބަނޫނު، ޤ24ާ/ 2019  ނު ނަންބަރުޤާނޫ 107
 ( ގެ ގޮތުގައި ބަދަލުކުރެވިފައި 16( އަކީ ) ޏ)މި މާއްދާގެ ، ވަނަ މާއްދާއިން 32

ގެ   އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު ނަވަ 8އަށް ޤާނޫނު(    ން ހިންގުމުގެޒީ އުޞޫލުކަ ލާމަރުދާރީ ދާއިރާތައްއި  ގެރާއްޖޭވެހި)ދި   7/ 0012  ރު ނަންބަނޫނު، ޤ24ާ/ 2019  ނު ނަންބަރުޤާނޫ 108
 ( ގެ ގޮތުގައި ބަދަލުކުރެވިފައި 17( އަކީ ) ސ) މި މާއްދާގެ ، ވަނަ މާއްދާއިން 32

ގެ   އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު ނަވަ 8އަށް ޤާނޫނު(    ގުމުގެން ހިން ކަޒީ އުޞޫލު ލާމަރުއްދާރީ ދާއިރާތަގެ އިރާއްޖޭވެހި)ދި   7/ 0012  ރު ނަންބަނޫނު، ޤ24ާ/ 2019  ނު ނަންބަރުޤާނޫ 109
 ( ގެ ގޮތުގައި ބަދަލުކުރެވިފައި 18( އަކީ )ޑ)މި މާއްދާގެ ، ވަނަ މާއްދާއިން 32

ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނު  އިޞްލާޙު ގެނަނަވަ 8ށް އަޤާނޫނު(    ން ހިންގުމުގެލުކަޒީ އުޞޫ ލާމަރުދާރީ ދާއިރާތައްގެ އިރާއްޖޭވެހި)ދި   7/ 0012  ރު ނަންބަނޫނު، ޤ24ާ/ 2019  ނު ނަންބަރުޤާނޫ 110
 ( ގެ ގޮތުގައި ބަދަލުކުރެވިފައި 19( އަކީ )ޒ)މި މާއްދާގެ ، ވަނަ މާއްދާއިން 32

ގެ   ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު  އިޞްލާޙުނަވަ 8އަށް ނޫނު(  ޤާ  ން ހިންގުމުގެކަޒީ އުޞޫލު ލާމަރުދާރީ ދާއިރާތައްގެ އިރާއްޖޭވެހި)ދި   7/ 0012  ރު ނަންބަނޫނު، ޤ24ާ/ 2019  ނު ނަންބަރުޤާނޫ 111
 ( ގެ ގޮތުގައި ބަދަލުކުރެވިފައި 20( އަކީ ) ޓ)މި މާއްދާގެ ، ވަނަ މާއްދާއިން 32

ގެ  ނު  އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނަވަ 8އަށް ޤާނޫނު(    ން ހިންގުމުގެކަޒީ އުޞޫލު ލާމަރުދާރީ ދާއިރާތައްގެ އިރާއްޖޭވެހި)ދި   7/ 0012  ރު ނަންބަނޫނު، ޤ24ާ/ 2019  ނު ނަންބަރުޤާނޫ 112
 ( ގެ ގޮތުގައި ބަދަލުކުރެވިފައި 21( އަކީ ) ޔ) މި މާއްދާގެ ، ވަނަ މާއްދާއިން 32

ގެ  މުގެ ޤާނޫނު  އިޞްލާޙު ގެނައުނަވަ 8އަށް ޤާނޫނު(    ން ހިންގުމުގެކަޒީ އުޞޫލު ލާމަރުދާރީ ދާއިރާތައްގެ އިރާއްޖޭވެހި)ދި   7/ 0012  ރު ނަންބަނޫނު، ޤ24ާ/ 2019  ނު ނަންބަރުޤާނޫ 113
 ( ގެ ގޮތުގައި ބަދަލުކުރެވިފައި 22އަކީ )  (ޕ) މި މާއްދާގެ ، ދާއިންވަނަ މާއް 32
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މީހުމަގުމަތީގައި  (23)    ހި   އިންޖީނުލީ  މަގުމަ  ނގައިއުޅުމާއިން  ތީގައި 

އިންޖީނުނުލާއެއްއެއްޗެ ދުއްވުމުގެކަންއްސާއި   ކަން ޗެތި 

ގޮތުޖޭގެ  ދިވެހިރާއް އެއްގޮތްވާ  އި ޤާނޫނާ    ށް ޒާމުކޮތިންގެމަތިން 

ޢާންމުންގެޓުމާއިހެއްލެެބ ފީނަގައި،  އެއްގަމާއި އަތުން    ގެން 

އް ސަރުކާރުގެ  ތްތަޚިދުމަނދުފަހަރުން ދޭ  ދުއްވާ އުޅަ  ކަނޑުގައި

ކަނޑައަޅާ  ވުޒާރާއިން  ހޭމާެބކަ އެއްގޮތްވާ  މިންގަނޑުތަކާ   

  114ން. ހެއްޓުކޮށް ެބލެތިޒާމުގޮތުގެމަތިން އިން

 ޝަރުޢީ  ގައިކުރުމުޛުތަންފީ ޙުކުމްތައް ރާކު ކުންތަކޯޓު ޝަރުޢީ  (24)   

 115. ވެދިނުންތެރިއެހީ އިދާރާތަކަށް ކާރުގެރުސަ ކޯޓުތަކަށާއި

ދާއިރާގަާބރުގެ  ލްސިންކައުސިޓީ    (25)    ހިއިގެ  ކަންމެ  ކަމާ ނޭ 

 ލާ ންސިނޫނުތަކުގެ ދަށުން ސިޓީ ކައުނާއި އެކިއެކި ޤާގުޅޭގޮތުން

ގުޅޭގޮތުންށްފައިވާޙަވާލުކޮ ކަންކަމާ  ސަ  ކިއެކި  އެ  ރުގެކާރުނާއި 

ދޫ  ކައުންސިލް  ޒާރާތަކުންވު ކަނޑައަ މެދުވެރިކޮށް  ޅާ  ކުރަން 

ދޫކުރުމާހުއްދަތަ ހުއްދައް  އެފަދަ  ލުކުރުމާއި،  ޠި ާބ  ތައްއި، 

  116ކުރުން.ލު ޠިރީ ހަދައިދިނުމާއި ާބޓަސްޖިރަ

ކުދިންނާއި    (26)    އުފަންވާ  މީހުންމަރުވާއަލަށް  ކޯޑު ރެ   ގެ 

ސަރުކާ ކަބެލެހެއްޓުމާއި  އިމާރުގެ  އަެބހޭ  ންގާ ދާރާއިން 

ތަފާސްހިސާގޮތެ ނަގައްގެމަތިން  ެބުބ  ލެހެއްޓުމާއި، އި 

ރަޖިސްޓައެސިޓީ ރަށްވެއެއްގެ  މީސްމީހުންނާފައިވާހިވެރީގައި  ،  އި 

 އެސިޓީގައި  ގެންދާ މީހުންނާއި، އަދިވެހިނުވެ ދިރިއުޅެމުން  ށްރަ

 117ރު ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން. ފްތަދަ ސީންގެ ިބދޭދިރިއުޅޭ

 
ގެ   އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު ނަވަ 8އަށް ޤާނޫނު(    ން ހިންގުމުގެކަޒީ އުޞޫލު ލާމަރުދާރީ ދާއިރާތައްގެ އިރާއްޖޭވެހި)ދި   7/ 0012  ރު ނަންބަނޫނު، ޤ24ާ/ 2019  ނު ނަންބަރުޤާނޫ 114
 ގައި ބަދަލުކުރެވިފައި ( ގެ ގޮތ23ު( އަކީ )ޖ)ގެ މި މާއްދާ، ވަނަ މާއްދާއިން 32

ގެ   އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު ނަވަ 8އަށް ޤާނޫނު(    ން ހިންގުމުގެކަޒީ އުޞޫލު ލާމަރުދާރީ ދާއިރާތައްގެ އިރާއްޖޭވެހި)ދި   7/ 0012  ރު ނަންބަނޫނު، ޤ24ާ/ 2019  ނު ނަންބަރުޤާނޫ 115
 ފައި ގެ ގޮތުގައި ބަދަލުކުރެވި(  24އަކީ )  (ޗ) މި މާއްދާގެ  ،ވަނަ މާއްދާއިން 32

ގެ   އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު ނަވަ 8އަށް ޤާނޫނު(    ން ހިންގުމުގެކަޒީ އުޞޫލު ލާމަރުދާރީ ދާއިރާތައްގެ އިރާއްޖޭވެހި)ދި   7/ 0012  ރު ނަންބަނޫނު، ޤ24ާ/ 2019  ނު ނަންބަރުޤާނޫ 116
 ލުކުރެވިފައި ( ގެ ގޮތުގައި ބަދ25ައަކީ )  (ހހ)މި މާއްދާގެ ، ވަނަ މާއްދާއިން 32

ގެ   އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު ނަވަ 8އަށް ޤާނޫނު(    ން ހިންގުމުގެކަޒީ އުޞޫލު ލާމަރުދާރީ ދާއިރާތައްގެ އިރާއްޖޭވެހި)ދި   7/ 0012  ރު ނަންބަނޫނު، ޤ24ާ/ 2019  ންބަރުނު ނަޤާނޫ 117
 ގައި ބަދަލުކުރެވިފައި ތު ( ގެ ގ26ޮ( އަކީ )ށހ)މި މާއްދާގެ ، ވަނަ މާއްދާއިން 32
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 ޤާނޫނުތަކުގެ އެކިއެކި ކަމަށް ނެ ދޭންޖެހޭ ލުންސިކައުން ސިޓީ  (27)   

 118. ދިނުން ދުމަތްތައްޚި މިނޫންވެސް ކަނޑައަޅާ ންދަށު

މާ )ށ(    ގައިއްދާގެމި  )ހ(  ކައުންސިލުރާ  ކުންަބޔާ    ން ޚިދުމަތްތައް 

ޤާނޫނުފޯރުކޮށްދޭންވާނީ،   ކަމާެބތަކާދިވެހިރާއްޖޭގެ  ސަރުކާރުއި،  ގެ  ހޭ 

ކަނ އެއިފަޑައަޅާއިދާރާއިން  ސިޔާސަތުތަކާ  ގެމަތިންނެވެ.  ގޮތުވާ  އްގޮތްވާ 

ޚި އެ  ފޯރުކޮށްދިނުއަދި  ކައުންސިގަމުދުމަތްތައް  ތަކުން  ލްއި 

ޤާނޫނުގެ ންވާނީލުކުރަޢަމަ މި  ަބޔާންކުރާ   ނަވަ  39  ،    މާއްދާގައި 

 119އެވެ.ތެރޭގަާބރުތަކުގެ ދާއިރާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 
 

  ކައުންސިލް   ޓީ ސި 
 120ތް ގޮ   އެކުލެވިގެންވާ 

ކައުންސިލް )ހ(   .41 ގޮތުއެކުލެވި  ސިޓީ  އަންނަނިވި  އެ   ތިންގެމަގެންވަނީ 

 ވެ.އްޗަށެގެ މަޚާުބކުރެވޭ މެންަބރުންސިޓީއަކުން އިންތި

  10,000  ޢަދަދަކީ،  އާާބދީގެ  ޓަރީކުރެވިފައިވާ ސްޖިރަ  ސިޓީގައި  (1)   

 މީހުންނާ(  ތިރީސްހާސް)  30,000  މީހުންނާއި(  ދިހަހާސް)

 ނުގެޤާނޫ  މި  ،މޭޔަރާއި  ކައުންސިލްގެ  ،ނަމަޢަދަދެއް  ދެމެދުގެ

 ހިމެނޭ  ރުންމެންަބ  އަންހެން  ލާޒިމުވާ  އިންތިޚާުބކުރުން  ދަށުން

 ؛ނޑިގޮ ( އްހަތެ) 7 ގޮތުން

  30,000  ޢަދަދަކީ  އާާބދީގެ  ޓަރީކުރެވިފައިވާ ސްޖިރަ  ސިޓީގައި  (2)   

(  ހާސް  ސްފަސްދޮޅަ)  60,000 މީހުންނާއި(  ތިރީސްހާސް)

  މި   ޔަރާއި،މޭ   ކައުންސިލްގެ  ނަމަ، އްދެޢަދަ  ދެމެދުގެ މީހުންނާ

 އަންހެން   ލާޒިމުވާ  ކުރުން  ބު އިންތިޚާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ

 ؛ގޮނޑި( ރަތޭ)  13 ގޮތުން ހިމެނޭ މެންަބރުން

  60,000  ޢަދަދަކީ،  އާާބދީގެ  ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ   ގައިޓީސި  (3)   

 
ގެ   އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު ނަވަ 8އަށް ޤާނޫނު(    ން ހިންގުމުގެކަޒީ އުޞޫލު ލާމަރުދާރީ ދާއިރާތައްގެ އިރާއްޖޭވެހި)ދި   7/ 0012  ރު ނަންބަނޫނުޤާ  ،24/ 2019  ނު ނަންބަރުނޫޤާ 118
 ވިފައި ( ގެ ގޮތުގައި ބަދަލުކުރެ 27( އަކީ ) ނހ)މި މާއްދާގެ ، ވަނަ މާއްދާއިން 32

ގެ   އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު ނަވަ 8އަށް ޤާނޫނު(    ން ހިންގުމުގެކަޒީ އުޞޫލު ލާމަރުދާރީ ދާއިރާތައްގެ އިރާއްޖޭވެހި)ދި   7/ 0012  ރު ނަންބަނޫނު، ޤ24ާ/ 0192  ނު ނަންބަރުޤާނޫ 119
 ފައިއިތުރުކުރެވި)ށ( މި މާއްދާގެ ، ވަނަ މާއްދާއިން 32

ގެ   އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު ނަވަ 8އަށް (  ނޫނުޤާމުގެ  ހިންގު   އުޞޫލުންއް ލާމަރުކަޒީރާތައިދާރީ ދާއިގެ  އްޖޭ)ދިވެހިރާ  7/ 1020ންބަރު  ނަ  ނު، ޤާނ24ޫ/ 1920  ނު ނަންބަރުނޫޤާ 120
ންގުމުގެ  ން ހިޒީ އުޞޫލުރުކައް ލާމައިރާތަ ދާޖޭގެ އިދާރީއް)ދިވެހިރާ  2010/7  ބަރު، ޤާނޫނު ނަނ24ް/ 2019  ންބަރުނަ  ނޫނުޤާ).  އިޞްލާޙުކުރެވިފައި  މި މާއްދާ،  ވަނަ މާއްދާއިން  33
އިޞްލާ ނަ ވަ  8ށް  އަނު(  ޤާނޫ ޤާނޫނު  ގެނައުމުގެ  މާއް  78  ގެޙު  ބަޔާންކުރެވިފައި ދާވަނަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ މި  :  ވަނީގައި  އަތޮޅު    ތިންގޮތުގެމަ  މާއްދާގައި  ކައުންސިލްތަކާއި،  ސިޓީ 

އަވަހަށް  މެ  ޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު، ދެން އެންސަރުކާރުގެ ގެށް، ދިވެހި ތަޞްދީޤުކޮޖެހޭނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ،  ންތިޚާބުކުރަންބަރުން އިށް މެންއި ރަށު ކައުންސިލްތަކަތަކާސިލްކައުން
 ( ބާއްވާ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބެއްގައެވެ.
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 ޢަދަދެއްނަމަ،  އިތުރު  ށްވުރެންނަމީހު  (ހާސްފަސްދޮޅަސް)

  ންތިޚާުބކުރުން އި  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި   މޭޔަރާއި،  ގެސިލްކައުން

( ނަވާރަ)  19  ތުންގޮ  ހިމެނޭ  މެންަބރުން  ހެންންއަ  ލާޒިމުވާ

 .ގޮނޑި

 ކައުންސިލަށް  ޓީސި  ފަދައިން  ކޮށްފައިވާންަބޔާ  ގައި(  ހ)  ދާގެއްމާ  މި )ށ(   

 ކަށްދާއިރާއަ  އިދާރީ  ނުވަތަ  ށްކަރަށަ  ވަކި  ،ގައިކުރުމުއިންތިޚާުބ  މެންަބރުން

 ކެއްގެރަށްތަ  ވަކިވަކި  ގޮތުން  ރީދާއި  ،ވަނީދީފައި  ދަރަޖަ  ޓީއެއްގެސި

  ގެ ރަށު  އެއް   އިވާވާލާފައެކުލަ  އެކުވެގެން  ރަށްތަކެއް  އިހިނގަމުންއަ  ގޮތުގައި

  ޅާ ކަނޑައަ  ދަށުން  ގެ(  ހ)  މާއްދާގެ  މި  އަދި  ވެފައި،  ކަމުގައި  ތުގައިގޮ

 ރަށްތަކުގެ  ނުނުހިމެ  ކުރިން  ސިޓީގައި  އެ  ކީދަޢަދަ  ރުންގެންަބމެ

  ސިޓީ   ތްވާ ަބނިސް  ސިޓީއެއް  އެ  ދެއްނަމަ،ދަޢަ  ގިނަ  ޢަދަދަށްވުރެ

  ރީ އިދާ   ނުވަތަ  ށްރަ  އެ  ންވާނީ،އިންތިޚާުބކުރަ  މެންަބރުން  ކައުންސިލަށް

 ވަކި  ގޮތުން  އިދާރީ  ކުރިން  ދިނުމުގެ  ޖަ ދަރަ  ސިޓީއެއްގެ  އިރާއަށްދާ

 ރަށަކަށް  ންމެކޮ  އޮތް  ކަނޑައަޅާފައި  ހިންގުމަށް   އިގޮތުގަ  ގެއްތަކެރަށް

 . ތަށެވެގޮ އިންތިޚާުބކުރެވޭ މެންަބރު އެއް ންމަދުވެގެ

ޤާނޫނުގެ )ނ(    ފުމި  ދަށުން  ާބއްވާ  ކަ  ރަތަމަ  އިންތިޚާއުންސިސިޓީ   ގައި ުބލްގެ 

މެއަ އިންންހެން  ކަނޑައަޅަންވާ  ޚާުބކުރާނެތިންަބރުން  ނީ ދާއިރާތައް 

  ޚާުބތަކުގައި އަންހެން ތިން އި ނެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން ޭބއްވޭތުލައިގެންރުއަގު

އިންތިމެންަބރު ކަދާއިރާ  ޚާުބކުރާނެން  ސިޓީއެތައް  އެ  އްގައި ނޑައަޅާނީ 

އުރުވަމުންދާ ގޮތަށް،  ދަން  ކުލަޞޫއު  ނެމަވާހަމަހަރާއެއް   ދާއިހިމެނޭ ހުރިހާ

 ނެވެ.ށުންގެ ދަލުޞޫނޑައަޅާ އުލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކައި

 ތައްރާދާއި  އިންތިޚާީބ  ތަކުގެޓީސި  ، ބޭނުމަށްޓަކައި  މާއްދާގެ  މި ރ()  

 . ޝަނުންނެވެމިކޮ އިލެކްޝަންސް ނޑައަޅާނީ،ކަ

 

 121[ އުނިކުރެވިފައި] .44ސިލްގެ  ސިޓީ ކައުން 

 
ނު ނޫޤާ،  ންއިނަ މާއްދާވަ  2 ގެމުގެ ޤާނޫނުނައުނަ އިޞްލާޙު ގެވަ 4ނު( އަށް  ނޫޤާ  ންތިޚާބުގެ ސިލްތަކުގެ އިލޯކަލް ކައުން)   10/ 2010 ނޫނު ނަންބަރު ، ޤ2017/1ާ  ންބަރު ޤާނޫނު ނަ  121

 ށްފައިޤާނޫނުގެ ނަންބަރު ތަރުތީބުކޮ އުނިކޮށް ދާވަނަ މާއް  44 ގެ ނު(  ހިންގުމުގެ ޤާނޫލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުންރީ ދާއިރާތައް  އިދާއްޖޭގެހިރާ)ދިވެ 7/ 2010 ނަންބަރު
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ންބަރުކަމަށް  މެ 
ންގެ   މީހު ކުރިމަތިލާ 
 އް ތަ ޝަރުޠު 
ގެ  އުންސިލް ސިޓީ ކަ 

އަދި ޑެޕިއުޓީ    ރު މޭޔަ 
 122ރު މޭޔަ 

 ނިސްަބތްވާ  އުންސިލްކަ  އިންތިޚާުބކުރާނީ  ރުމޭޔަ  ގެއުންސިލްކަ  ސިޓީ )ހ(   .42

 ނަގާ  ންތިމަ  އުޞޫލުތަކުގެ  ރާޠީދީމިޤް  މެދުގައި  ގެންޔިތުއްރަ  ދުގެޙައްސަރަ

 .ވެވޯޓަކުންނެ ސިއްރު

ކަ )ށ(    ޑެ އުންސިސިޓީ  މޭޔައުޕިލްގެ  ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާުބކުރާ  ރުޓީ   ނީ 

ކައުންސިލް އެ  ތެރެއިން  ހިމެމެންަބރުންގެ  މެންަބގައި  މެދުގައި ރުންގެ  ނޭ 

 ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ. ގޭނެ
 

ގެ  ލް ސި ކައުން ސިޓީ  
 123ޢުމުރު 

އެޢުސިލްގެ  ކައުންސިޓީ   )ހ(   .43 އިންތިޚާުބވާކަ  މުރަކީ  ތާރީޚުން   އުންސިލް 

ކައްހެ)ފަ  5 މީލާދީ  ފެށިގެން އަހަރުދުވަހެވެ. ސިޓީ  މުރު ޢުއުންސިލްގެ  ( 

ދުވަ  30ހަމަވުމުގެ   އަ  ހުގެ)ތިރީސް(  ކައުންކުރިން  ސިލެއް އު 

 124ންވާނެއެވެ. ރަކުއިންތިޚާުބ

ގެ ން ހިނގަމުންދާ ކައުންސިލްތިޔާންކުރާ ގޮތުގެމައި ަބގަ  ދާގެ )ހ(އްމާ  މި )ށ(   

ހަމަވުމުގެ   ދުވަސް)ތިރީސް   30ޢުމުރު  އިންތި(  ކުރިން  އައު ުބޚާ  ކުރެވޭ 

ގުއުންސިލްގެކަ ޢުމުރު  ފަށާނީ  ޢުމުރު  ނަން  ކައުންސިލްގެ  ހިނގަމުންދާ   

 ރީޚުން ފެށިގެނެވެ. ވާ ތާހަމަ
 

އިންތިލަސިކައުން  .44 ބަރުންގެ ހުވައި ން މެ  މެންަބރުންުބކުޚާށް  އެނަށްރެވޭ  ޙަ  މަޤާމާ  ވާލުވެވޭނީ މީސްމީހުންގެ 

ވާ ހުވައި  ންކޮށްފައިގައި ަބޔާ   1ލު  ވަދުމި ޤާނޫނުގެ ޖަގައި،  ތީގެ ކުރިމަފަނޑިޔާރެއް

 ވެ.ކުރުމަށްފަހުގައެ
 

 
ގެ   އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުނަވަ 8އަށް (  ޤާނޫނު  ން ހިންގުމުގެޒީ އުޞޫލުލާމަރުކަ  ތައްއިދާރީ ދާއިރާ  ޖޭގެ)ދިވެހިރާއް  7/ 2010ނަންބަރު    ، ޤާނޫނ24ު/ 0192  ނު ނަންބަރުނޫޤާ  122
 މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރެވިފައިމި ، ވަނަ މާއްދާއިން 34

ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުލާޙު ގެނަޞް ނަ އިވަ 6 ނު( އަށް ޤާނޫމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެރާތައް ލާ ޖޭގެ އިދާރީ ދާއި)ދިވެހިރާއް  7/ 0102  ނޫނު ނަންބަރު ، ޤ40ާ/ 5201  ނޫނު ނަންބަރުޤާ  123
 )ށ( އިތުރުކުރެވިފައި ކަމުގައި ހަމަޖައްސައި ށް އެއީ )ހ( ކޮޞްލާޙުމި މާއްދާ އި ،ން މާއްދާއިނަވަ  6

ގެ  ނުއުމުގެ ޤާނޫއިޞްލާޙު ގެނަނަ  ވަ 8ށް އަ  (ނުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫޒީ އުޞޫލުކަ ލާމަރުތައްދާއިރާ   އިދާރީ)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  7/ 2010ނޫނު ނަންބަރު  ، ޤ24ާ/ 2019  ބަރުނޫނު ނަންޤާ  124
ންގުމުގެ  ން ހިޒީ އުޞޫލުރުކައް ލާމަ ދާއިރާތަ ޖޭގެ އިދާރީއް)ދިވެހިރާ  2010/7  ބަރު، ޤާނޫނު ނަނ24ް/ 2019  ންބަރުނަ  ނޫނުޤާ).  ވިފައިޙުކުރެއިޞްލާ   މި އަކުރު،  ވަނަ މާއްދާއިން  35
ސަރުކާރުގެ  ، ދިވެހި ދީޤުކޮށްމި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްނީ  ށާމަލުކުރަން ފަޢަމި އަކުރަށް  :  ވަނީގައި ބަޔާންކުރެވިފައި ދާވަނަ މާއް  79  ގެޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު އިޞްލާނަ ވަ  8އަށް  ނު(  ނޫޤާ

 ( ހުގައެވެ.ށްފައަވަހަށް ބާއްވާ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބަ ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު، ދެން އެންމެގެޒެޓުގައި  
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ގެ  ކައުންސިލް 
މު  މަޤާ   މެންބަރުކަމުގެ 

 125ހުސްވުން 

 މަޤާމު  ގެރެއްމެންަބ  ކައުންސިލްގެ  ތެރޭގައި  ޢުމުރުގެ  ލްގެސިންއުކަ )ހ(   .45

 ލޯކަލް   ތެރޭގައި   ދުވަހުގެ(  ސާދަ)  14  އެކަން  އްޖެނަމަވެހުސް

. އެވެންވާނެއަންގަ  ކޮމިޝަނަށް  ންސްޝަކްލެއި  އޮތޯރިޓީން  ރމަންޓްވަގަ

 ގާއަން  ކޮމިޝަނަށް   އިލެކްޝަންސް  އޮތޯރިޓީން  ގަވަރމަންޓް  ލޯކަލް  އަދި

 އެ   ތެރޭގައި  ގެހުވަދު(  ދޮޅަސްސްފަ)  60  ލަސްވެގެން  ފެށިގެން  ންތާރީޚު

 ޚާުބތިއިން  މެންަބރަކު  ލަށްކައުންސި  ަބދަލުގައި  ގެރެއްމެންަބ

 ަބއި  ޖެނަމަ،ވެއްހުސް  މަޤާމު  މެންަބރެއްގެ  ގެކައުންސިލް.  ވެންވާނެއެރަކު

  މެންަބރުކަމުގައި  ކަށްަބރަމެން  އިންތިޚާުބކުރެވިފައިވާ  އިލެކްޝަނަކުން

 . ންނެވެންދެހަމަވަ ދައުރު ންދާހިނގަމު ކައުންސިލްގެ ވޭނީރެހު

 ންސިލްގެއުކަ  ރޭގައިތެ  ޢުމުރުގެ  ސިލްގެން ކައު  ގައި(  ހ)  މާއްދާގެ  މި ( ށ)  

( ފަސްދޮޅަސް)  60  ންވެގެލަސް  ހުސްވެއްޖެނަމަ،  ޤާމުމަ  މެންަބރެއްގެ

 ރަކުަބމެން  ކައުންސިލަށް  ލުގައިދަަބ  މެންަބރެއްގެ  އެ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ

 އުންސިލްގެ ކަ  ވީނަމަވެސް  ފައިށްންކޮޔާަބ  ކަމުގައި  އިންތިޚާުބކުރަންވާނެ

  އަހަރުދުވަސް (  އެކެއް)  1  މުރުގެޢު  ކައުންސިލްގެ  އިރުވިވަކި  މެންަބރަކު

 ގޮނޑިއަކަށް   ހުސްވި   އެ  އޮތްނަމަ  ާބކީ  އް ދަތެމުއް  ކުރު  އެއަށްވުރެ  ވަތަނު

 .ކޮށްގެނެއްނުވާނެއެވެޚާުބއިންތި މެންަބރަކު

 އުންސިލްގެފައި ވީނަމަވެސް، ކަކޮށްންއެހެން ަބޔާ  މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި )ނ(   

ބޭ   ަބއްދަލުވުމެއް ޢަ  ނުންވާޭބއްވުމަށް  ހަމަދަޤާނޫނީ  އެ ދު  ވާވަރަށް 

ވި ގޮނޑިއަކަށް މި މާއްދާގެ ސްނަމަ އެ ހުރުން ނެތް ސިލްގައި މެންަބންއުކަ

 ވާނެއެވެ. ންރަކުން މެންަބރަކު އިންތިޚާުބ)ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތި
 

ގެ  ލް ސި ސިޓީ ކައުން 
 126އް ޖިބުތަ ގެ ވާ ރު މޭޔަ 

 .ނީއެވެވައެ ކޮށްފައި ތައް ތިރީގައި ަބޔާންގެ މޭޔަރުގެ ވާޖުިބއުންސިލްސިޓީ ކަ  .46

މަލްސިކައުން )ހ(   އަގެ  ނިންމާ ދާކުރުމަށް  ސްއޫލިއްޔަތުތައް  ކައުންސިލުން 

 ؛ނިންމުންތައް ތަންފީޛުކުރުން

 
ގެ   އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުނަވަ 8ށް އަ  ލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު(އް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫތަރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާ)ދިވެހި  7/ 2010ރު  ބަ، ޤާނޫނު ނަނ42ް/ 2019  ބަރުނަން  ނޫނުޤާ  125
 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި މި މާއްދާ، ވަނަ މާއްދާއިން 36

ގެ   އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުނަވަ 8އަށް    ޤާނޫނު(ޞޫލުން ހިންގުމުގެއުލާމަރުކަޒީ    އްއިރާތަރީ ދާދާއި  ހިރާއްޖޭގެވެ)ދި   7/ 2010   ނަންބަރު ނު، ޤާނ24ޫ/ 2019  ނު ނަންބަރުނޫޤާ  126
 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި މި މާއްދާ، ނަ މާއްދާއިންވަ 37
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 ؛ންންގުހި ވައިތައް ރާއްކަތްމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސަގުކައުންސިލްގެ ހިން )ށ(   

މަކައުންސި )ނ(    ޙާލްގެ  ކައުންސިލުރުލުކުޞިޤްޞަދުތައް  އެކަށައަމަށް   ޅާ ން 

ފަޤީރައްތަ ޕްލޭނާއި  ޕްލޭންނޭއިގެ  މަންޝަލް  އް ތަޞަދުޤް ގެ 

 ؛ކުރުންކުރެވޭނެ ގޮތަށް އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ަބއްޓަންލުޞިޙާ

އިދާރާގެމަޝްވަރާގެ    ގެކައުންސިލް )ރ(   އޮނިގަނޑުމަތިން  ވާލައި،  ކުލައެ   

  އި ޅަނޑައައް ކަކަތްތަސައްތަކުގެ މަ ޔުނިޓުކާއި ސެކްޝަންތަކާއިޑިވިޜަންތަ

 ؛ޛުކުރުންތަންފީ

ޖަލްސާތައް   ( )ބ    ޭބގަކައުންސިލްގެ  ރިޔާސަތު  ވާއިދުން  ޖަލްސާތަކުގެ  އްވުމާއި 

 ؛ބެލެހެއްޓުން 

ހިނތަރަކާތްޙަކައުންސިލްގެ   )ޅ(   ކައުންސިއް  މަޤްޞަގަމުންދަނީ   ދާ ލްގެ 

 ؛ތޯ ބެލުން ގޮތުގެމަތިން ގޮތްވާއެއް

އެކައުންސި )ކ(    ޕްލާޒިމުކުރާ  ކުލަވާލަންލުން  ރިޕޯޓުތައް ކާންތަލޭ    އި 

ފަރާ ނުފޮ ފޮވަންޖެހޭ  ޢާނުވުތްތަކަށް  ނިންމުންތައް މާއި،  ންމުކުރަންޖެހޭ 

 ؛ށަވަރުކުރުންޢާންމުކުރެވޭކަން ކަ

 ؛ލް ތަމްސީލުކުރުންއުންސިކަންތަނުގައި މްސީލުކުރަންޖެހޭ ތަސިލް ތަންކައު )އ(   

ހިނގަމު )ވ(    ޤާނޫނުތަކާކައުންސިލް  ގަވާއިދުންދަނީ   ތްވާގޮއެއް  ކާތައި 

 ؛ވަރުކުރުން ކަން ކަށަންތިގޮތުގެމަ

ޒިންމާކައުންސި )މ(    މާލީ  ކައުންސިލްގެ  ޒިންމާތަކާއި  މާލީ  ދާރުވެރިޔާގެ  ލްގެ 

އެތަމަސްއޫލިއްޔަތު ގަވާއިދާ  މާލިއްޔަތު  ން  ތިގެމަތުގޮ   އްގޮތްވާއް 

 ؛ވަރުކުރުންކަން ކަށަރަމުންދާއަދާކު

  ތުންނަށާއި، ޔިއްރަ  ގުޅިގެން  ކާޒިންމާތަ  އި ލިއްޔަތާއޫމަސް  ކައުންސިލްގެ ( )ފ  

 އަދި  ؛ވާުބދާރީވުންޖަ ރާތަކަށްދާއި ލުއޫމަސް

 .ންން ކުރުޅާ އެހެނިހެން ކަންކަކައުންސިލުން ކަނޑައަ )ދ(   
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ގެ  ކައުންސިލް ސިޓީ  
  ގެ ރު މޭޔަ   ޓީ އު ޑެޕި 
 127ބުތައް ވާޖި 

 ށްފައި ކޮޔާންަބ  ގައިތިރީ  މަސްއޫލިއްޔަތު  ގެރުމޭޔަ  ޑެޕިއުޓީ  ސިލްގެންކައު  ސިޓީ  .47

 .އެވަނީއެވެ

 ށްރަމޭޔަ ކައުންސިލްގެ ެބހޭގޮތުން ކަތާއް މަސަ ކައުންސިލްގެ ސިޓީ )ހ(  

 . އެހީތެރިވެދިނުން

އަމަ  ގެރުމޭޔަގެ  ކައުންސިލް )ށ(    މަސްއޫލިއްޔަތު  ނާ އޭ  ދާކުރުމަށްޤާމުގެ 

ޙާލަތެނު ނުވަތަ  އްކުޅެދިއްޖެ  ޙާރުވެރިވެޛުޢުގައި،  ނުލަތެއްގައްޖެ   ވަތައި، 

ޙާލަތެސްވެހު  ޤާމުމަ އެ މަސްއޭއި،  ގަ އްއްޖެ  މަޤާމުގެ  އޫލިއްޔަތުތައް ނާގެ 

އިތުރުންރެޓީ މޭޔަޑެޕިއުގެ  ކައުންސިލްގުތީގޮތުން އަދާކުރާނީ  ވަ ، ވެ. މީގެ 

މޭއުޑެޕިގެ  ސިލްކައުން  ރުމޭޔަގެ  ކައުންސިލް ވާލުކުރާ  ޙަ  ޔަރާޓީ 

 ވެ.ވާނެއެއަދާކުރަންވެސް އޭނާ އޫލިއްޔަތުތައްސްމަ

 . ކުރުން ކަންކަން ހެނިހެންއެ ކަނޑައަޅާ ލުންކައުންސި ސިޓީ )ނ(   
 

  ކައުންސިލްގެ   ސިޓީ 
  މެންބަރުންގެ 

 128މަސްއޫލިއްޔަތު 

ކަ  .48 މެންަބރުންއުންސިލްސިޓީ  މަގެ  ަބއޫސްގެ  ތިރީގައި   ޔާންކޮށްފައިލިއްޔަތުތައް 

 އެވެ.ވަނީއެ

ނިސްަބތް )ހ(   މެންަބރު  ދިމާވާކައުންސިލްގެ  ރައްޔިތުންނަށް  ސިޓީގެ   ވާ 

ދަތިތައް ކައުންސިލްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމާއި، އެކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށް 

 129؛މަސައްކަތްކުރުން

 ؛ންވުއިވެރިަބ ކުގައިޖަލްސާތަ ގެލްއުންސިކަ )ށ(   

 ؛މަސައްކަތްކުރުން ކައިލުކުރުމަށްޓަޞިޙާ ތައްދުޞަމަޤް ސިލްގެކައުން )ނ(   

 ލާއި ވަތާ  ސައްކަތުމަ  އަހަރީ  އިތަކާޕްލޭން  ހޭލަންޖެއެކުލަވާ  ންލުންސިކައު )ރ(  

  ޢަމަލީގޮތުން  އެކުލަވާލުމުގައި   ަބޖެޓު  ސަޕްލިމެންޓްރީ   ަބޖެޓާއި  އަހަރީ

 އަދި  ؛ަބއިވެރިވުން

ގުޅިގެމަސްއޫލިއްޔަތު  ގެލްސިކައުން )ބ(    އެހެޙަވާރު  މޭޔަ  ންތަކާ  ނިހެން  ލުކުރާ 

 
ގެ   އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުނަވަ 8ށް އަ  (މުގެ ޤާނޫނުގުންޞޫލުން ހިރުކަޒީ އުއިރާތައް ލާމަދާޖޭގެ އިދާރީ  ރާއް)ދިވެހި  7/ 2010ރު  ނަންބަ  ނުނޫ، ޤ24ާ/ 2019  ންބަރުނޫނު ނަޤާ  127
 އިއިޞްލާޙުކުރެވިފަ  މި މާއްދާ، ވަނަ މާއްދާއިން 38
ގެ   އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު ނަވަ 8އަށް   ނު(ނޫޤާ  ޞޫލުން ހިންގުމުގެޒީ އުރުކަމަލާ ރީ ދާއިރާތައް  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާ  7/ 2010، ޤާނޫނު ނަންބަރު  24/ 2019  ނޫނު ނަންބަރުޤާ 128
 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި މި މާއްދާ، ނަ މާއްދާއިންވަ 39

ގެ  ނު ގެ ޤާނޫވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމު 9ންގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް ލުން ހިއުޞޫ  ރުކަޒީއް ލާމައިރާތަދާ  ދާރީއްޖޭގެ އި)ދިވެހިރާ  7/ 0201ރު  ންބަ، ޤާނޫނު ނ31ަ/ 0202ންބަރު  ޤާނޫނު ނަ 129
 މި އަކުރު އިޞްލާޙުކުރެވިފައި ،ދާއިންމާއް ނަ ވަ 12
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 ސައްކަތްތައް ކުރުން.މަ
 

  ގެ ންސިލް އު ކަ ޓީ  ސި 
ބުކުރާ  ޠަ މުޚާ   ށް ރައީސަ 
 ގޮތް 

130]އުނިކުރެވިފައި[  .49
 

ޖަ   ދަރަ   ގެ ސިޓީއެއް 
ން  ރަށަކު ހޯދުމަށް  

 ށަހެޅުން ހު 

ހި  .50 ދާއިރާއެއްގައި  އަވަމެއިދާރީ  ނުނޭ  ރަށަވަށަކީ  ނުތަ  އިދާތަވަކީ  އަކީ  ދާއިރާ  ރީ 

އި ގަ  2ލު  ދާ ސަރަޙައްދަކީ މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަގެން އުފައްގުޅިއް  ނުވަތަ ރަށްތަކެ

އެ ޝަރުޠުތަކާ  ސިޓީުބނެފައިވާ  ގޮތުގެމަތިން  ދަރައެއްއްގޮތްވާ  ޤުވާ ޙައް  ޖަގެ 

އެ  ކަމަށްފަރާތެއް ކައުންސި  ރަށެއްގެ  ނުވަތަ  ނުވަލައަވަށެއްގެ  ރަށް  އެ    ތަކުގެ ށްތަ 

ފެނިއްށްލްތަކަސިންކައު އަވަށަކީ  އެ  ނުތަ  ނުވަ  ޖެނަމަ  އެރަށްތައް އެރަށަކީ  ވަތަ 

އުފައްދާ ކަނސަރަޙަ  ގުޅިގެން  ކަމުގައި  ސިޓީއެއް  އަވަށެއް އްދަކީ  އެ  ޑައަޅައި، 

 ލޯކަލް ކުން ހިންގުމަށް އެދި  ންސިލަ ކައު ސިޓީއެ ރަށްތަކެއް  ވަތަނު  ތަ އެރަށެއްނުވަ

އޮމަންވަރގަ ޙަޅުހެހުށަ   ށްއަޓީތޯރިޓް  ކައުއްމުގެ  ކަމާެބހޭ    ތަނުވަށް  ންސިލަޤު 

 . ކައުންސިލްތަކަށް ލިިބގެންވެއެވެ
 

 އި ގޮތުގަ   ސިޓީއެއްގެ 
 131ކަނޑައެޅުން 

  ނުވަތަ  ރަށަކަށް   ވަތަ ނު  އަވަށަކަށް  ވަކި  ހިމެނޭ  ދާއިރާއެއްގައި  އިދާރީ ހ( )  .51

 ށްކަސަރަޙައްދަ  އުފައްދާ  ގުޅިގެން  ރަށްތަކެއް  ނުވަތަ  އިރާއަކަށްދާ

 ދަށުން  ގެ މާއްދާ  ނަވަ  50  ޤާނޫނުގެ  މި  އެދި   ހޯދުމަށް  ދަރަޖަ   ގެއްއެޓީސި

 ގައި  2  ޖަދުވަލު   ޤާނޫނުގެ  މި  ފަހު،ށްކުރުމަސާދިރާ  ހުށަހެޅުމެއް  ހުށަހެޅޭ

  ނުވަތަ   އަވަށެއްގައި   ވަތަނު  އިގައްރަށެ  އެ  އްޝަރުޠުތަ  ބުނެފައިވާ

 މެއް ޅުށަހެހު   އެ  މަ،ނަރިހަމަވާފު  ދެއްގައިސަރަޙައް   ނުވަތަ  އިދާއިރާއެއްގަ

  ނުވަތަ   ދާއިރާއަކީ  ނުވަތަ   ކީށައަވަ  ނުވަތަ   ރަށަކީ  އެ  ލުކޮށް، ޫބޤަ

  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ   ގައިމުކަ  އެއް ސިޓީ  ސަރަޙައްދަކީ

 .ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ހޯދުމަށް އެދި   50މި ޤާނޫނުގެ   ( ށ)  

ރަށްތައް   އެ  ރަށްތަކުން،  ދައުރު  ސީލުތަމްހުށަހަޅާ  ކައުންސިލެއްގެ  ކުރާ 

 
ގެ  ގެ ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމު 9ންގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް ލުން ހިއުޞޫ  ރުކަޒީލާމަ  އްއިރާތަދާ  ދާރީއްޖޭގެ އި)ދިވެހިރާ  7/ 0201ންބަރު  ޤާނޫނު ނަ  ،31/ 0202ންބަރު  ޤާނޫނު ނަ 130
 ފައިވިކުރެއުނިމި އަކުރު  ،ނަ މާއްދާއިންވަ 13
ގެ   އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު ނަވަ 8އަށް ރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު(  ދާއިއްޖޭގެ އިދާރީ  )ދިވެހިރާ  7/ 1020ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،  24/ 2019  ރުނަންބަނު  ނޫޤާ 131
 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި މި މާއްދާ، ވަނަ މާއްދާއިން 40
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މަދުވެގެން   މި    6ހަމަވުމުގެ  ކުރިން  މަސްދުވަހުގެ  ނޫނުގައި  ޤާ)ހައެއް( 

ަބޔާންކުރާ އެންމެހައި އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކޮށް ނިންމަންވާނެއެވެ. އަދި  

ސިޓީއެއްގެ  ސަރަޙައްދަށް  އުފެދޭ  އެކުވެގެން  ރަށްތައް  އެ  އެފަދައިން 

ލިިބގެންދާ ސަ ނީ  ދަރަޖަ  ކަމަށް އެ  ަބދަލުވީ  ސިޓީއަކަށް  ރަޙައްދު 

ކައުންސި އެކުލަވާލެވޭ  އަލަށް  އިންތިޚާަބށް ލްކަނޑައެޅުމަށްފަހު،  ގެ 

 132ފަހުގައެވެ.

އެހެން ( ނ)   ޤާނޫނުގައި  ގޮތަކަށްމި  އިދާފައިވީށްަބޔާންކޮ      ރީ ނަމަވެސް، 

ރަށެދާއިރާއެއްގައި   ކަނޑައެޅުމަށް  އް  ހިމެނޭ  ގޮތުގައި  ސިޓީއެއްގެ 

ހި ނީހަޅަހުށަ ރަށް  އެ  އިންތިޚާުބކުރެވިފަ،  ކައުންސިންގުމަށް  ރަށު   ލްއިވާ 

ކަހެންނަމައެހު  ފަމަށްޚާުބވުއިންތި އެ  ހަލްއުންސިވެސް  ދައުރު  މަވުމުގެ ގެ 

އް އެ ރަށަކީ ސިޓީއެ  ވާ ގޮތުގެމަތިންދާގައިއްމަ، މި މާމުގައިވާނަކުރިން ކަ

ސް، އިވީނަމަވެގަކަމު  ލުވިނޑައަޅައި، އެ ރަށް ސިޓީއަކަށް ަބދަ ކަކަމުގައި

އެ ހިންގަމުންދާނީ  ސިޓީ  ަބދަލުވުއެ  ސިޓީއަކަށް  ރަށް  ކުރިން   އެ   މުގެ 

 ންނެވެ. ތް ރަށު ކައުންސިލުވެފައި އޮއިންތިޚާުބ މަށްޓަކައި ހިންގުށްރަ

މާ )ރ(   ަބޔާ ގެ  ދާއްމި  ގައި  ސިޓީރާ  ކުން)ނ(  ރަށެއް  އަކަށް ޙާލަތުގައި 

ސިޓީއަަބދަލުވެއްޖެނަމަ ރަށް  އެ  ަބކަށް،  ކުދަ  ރަށް ލުވުމުގެ  އެ  ރިން 

ރަހިންގުމަށްޓަކައި އޮތް  އިންތިޚާުބވެފައި  ކައުންސި  ސިޓީ   އެން  ލުށު 

 ވެ.ންދެނެދައުރު ހަމަވަގެ ލްންސިރަށު ކައު ންގާނީ، އެހި

މާއްދާ )ބ(    )ނ(  ގެމި  ގައި    )ރ(  ސިޓީއަަބއާއި  ޙާލަތުގައި،  ކަށް ޔާންކުރާ 

ރަށެއް ސިަބދަލުވެފައިވާ  ރަށް  އެ  ކުރިން ބަދަލުވުމުގެ   ކަށްޓީއަ،   

ރަށު ހިންގަމުންދި  ހިންގަމުންދިޔަ  ރައެ  ،ޔަނަމަވެސްކައުންސިލުން   ށް  

ަބދަލުސިޓީއަ ކައު  ވުމާއެކު،ކަށް  ޤާނޫސިޓީ  މި  ދަށުންންސިލަކަށް    ނުގެ 

ާބރުތަކާއި  ންމެހައެލިިބދޭ   ރަށު  ސްއޫލިއްޔަތުތައްމައި  އެ  ންސިލަށް ކައު ، 

ސިޓީ އަދި  ލިއަކުލިިބގެންވެއެވެ.  ކަިބން  ޤާނޫނުގައި  ދޭންޖެހޭ  މި  މަށް 

 އެވެ. ދޭންވާނެިބ ލިންކުއެ ސިޓީއަ ރާ އެންމެހައި ޚިދުމަތްތައްަބޔާންކު

 
ގެ  ގެ ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމު 9ންގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް ލުން ހިއުޞޫ  ރުކަޒީއް ލާމައިރާތަދާ  ދާރީއި  ގެއްޖޭ)ދިވެހިރާ  7/ 0201ންބަރު  ، ޤާނޫނު ނ31ަ/ 0202ންބަރު  ޤާނޫނު ނަ 132
 ކުރެވިފައިލާޙުއިޞްމި އަކުރު  ،ނަ މާއްދާއިންވަ 14
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 އްގެއެސިޓީ  ންށުދަ  ނުގެނޫޤާ  މި  ރަށް  ކުރާ  ވެރިކަން  އްގެދާއިރާއެ  އިދާރީ )ޅ(  

 އެ  ހިންގާނީ  ދާއިރާއެއް  އިދާރީ  އެ  ނަމަވެސް،  ކަނޑައެޅުނު  އިގޮތުގަ

 ންލުކައުންސި  އަތޮޅު  އަދި.  ންނެވެލުންސިއު ކަ  އަތޮޅު  އްގެ އެއިރާދާ  އިދާރީ

 ޚިދުމަތްތައްވެސް  ޔަގެންދި  ދެމުން  އި،ނާތަ ންތަ  ގެންދިޔަ  ބަލަހައްޓަމުން

 .ވެނެންލުސިންކައު އަތޮޅު ގެންދާނީ ކުރިއަށް

އިއުސިޓީއެއް   )ކ(    ދާއިރާއެއްފައްދަނީ  ހުރިދާރީ  ހިމެނޭ  ރަށެއް ގައި  ހާ 

ކަ އިދާނައިވާމުގައެކުވެގެން  އެ  ކައު މަ،  އަތޮޅު  ދާއިރާއެއްގެ  ންސިލް ރީ 

 .އުވުނީއެވެއެހިނދުން ފެށިގެން 
 

ފީސް   ށު އޮ އަވަ 
 133ން އުފެއްދު 

 ޅާފައިވާކަނޑައަ   ގޮތުގައި  ލެއްގެންސިކައު  ސިޓީ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި )ހ(   .52

 ކުރިން   އުފެދުމުގެ  ކައުންސިލް  ސިޓީ  އެކުލެވިގެންވަނީ  ދާއިރާއެއް  އިދާރީ

 އަޅާފައިވާ ކަނޑަ   މަށް ހިންގު  ގޮތުގައި  ރަށްތަކެއްގެ  ވަކިކިވަ  ގޮތުން  ރީދާއި

 އެއްފަސްކޮށް  ށްތަކަކީރަ  އެފަދަ  އަދި  ކަމަށްވެފައި،  ގެންއިހިމަނަ  ކެއްރަށްތަ

 ހިންގުމަށްޓަކައި  ރަށެއް   ކޮންމެ  އެއިން  ، ވާނަމަނުކަމުގައި  ރަށްތަކެއް  އޮތް

 .އެވެނެ ންވާއްދައުފަ އްހެއޮފީ އަވަށު ދަށުން ެބލުމުގެ ގެލްކައުންސި ޓީސި

 ންމެ ކޮ  ވޭ ރެޤާއިމުކު  އްއޮފީހެ  އަވަށު  ންދަށު  ގެ(  ހ)  މާއްދާގެ  މި )ށ(   

 ޚިދުމަތެއް   ހުރިހާ  ދާދެމުންގެން  ސިޓީގައި  އިދާރާތަކުން  އުމީޤަ  ރަށެއްގައި

 .ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ މޭޔަރު ސިޓީއެއްގެ  އެ ،ޒާމުތިއިން މުގެށްދިނުފޯރުކޮ

މާއް )ނ(    ގެ)ހ  ދާގެމި  ދަ(  ހިންޤާށުން    އޮފީސް  އަވަށު  ގުމަށް އިމުކުރެވޭ 

 އެވެ.  ހަމަޖައްސަންވާނެންޖެޓުބަ އުންސިލްގެ ނުންވާ ފައިސާ ކަޭބ
 

މާލޭ ސިޓީ  
 134ކައުންސިލް 

ޖަދުވައަސާސީގެނުޤާނޫ )ހ(   .53 ދާ  ވަކި  ގައި  2  ލު  ގޮތުގައި ރާއެއިއިދާރީ  އްގެ 

ރަށްހިމަނާފަ ވެރިކަންކުރާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހިމާލެ  އިވާ  މި  ގުމަށްޓަކައިން   

ަބޔާންކޮށްފައި ކައުން ާބުބގައި  ސިޓީ  ގޮތުގެމަތިން  އް ސިލެވާ 

   .ކުރަންވާނެއެވެޚާުބތިއިން

 
ގެ   އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު ނަވަ 8އަށް ނު(  ނޫމުގެ ޤާގުން ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިއިރާތައް  އިދާރީ ދާޖޭގެ  ވެހިރާއް)ދި   7/ 0201ންބަރު  ޤާނޫނު ނަ،  42/ 2019  ބަރުނޫނު ނަންޤާ 133
 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި މި މާއްދާ، ވަނަ މާއްދާއިން 41

ގެ  ގެ ޤާނޫނު މުޙު ގެނައު އިޞްލާނަވަ 3އަށް ނު(  މުގެ ޤާނޫންގުހި   އުޞޫލުންމަރުކަޒީލާ   އްރީ ދާއިރާތައްޖޭގެ އިދާ)ދިވެހިރާ  7/ 0201   ނަންބަރުނު، ޤާނ15ޫ/ 2015  ބަރުންނު ނަނޫޤާ 134
 ފައި )ހ( ކަމުގައި ހަމަޖައްސައި، )ށ( އަދި )ނ( އިތުރުކުރެވިކީ ގައި އޮތް ބަޔަމާއްދާދާއިން ވަނަ މާއް  1
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 135[ އުނިކުރެވިފައި] )ށ(   

 136[ އިރެވިފައުނިކު] )ނ(   

 

ގެ  ން އަންހެނު 
އަށް  ތަރައްޤީ 
 ކޮމިޓީ ކުރާ  ތް ކަ މަސައް 

 137[ ވިފައިއުނިކުރެ]  .54

 

އަންހެނުންގެ  
  ތަރައްޤީއަށް 

ކޮމިޓީގެ    ރާ ތްކު އްކަ މަސަ 
އި  އޫލިއްޔަތުތަކާ މަސް 

 ބާރުތައް 

 138[ އުނިކުރެވިފައި]  .55

 

 139[ އުނިކުރެވިފައި]  .56 ގެ މުއްދަތު ޓީ ކޮމި 

 

 140  ހަވަނަ ބާބު 

 ކައުންސިލްތަކުގެ އިޚްތިޞާޞް ކަނޑައެޅުން 
 

  ކައުންސިލްގެ   
  ހިނގާ   އިޚްތިޞާޞް 

  އްދު ސަރަޙަ 
 141އެޅުން ކަނޑަ 

ދާ )ހ(  . 56-1 ކޮންމެހި  އިއިރާއެއްގައިދާރީ  ސިޓީނޭ  ރަށު ކައުންސި  މެ  ލަކާއި 

 ވާނެއެވެ.ންއަޅަނޑަރިއްޔާ ކަރައީސުލްޖުމްހޫއިޚްތިޞާޞް،  ގެކައުންސިލެއް

 ގެލްސިންކައު  ޓީސި  އިލާކައުންސި  ރަށު  ދަށުން  ގެ(  ހ)  މާއްދާގެ  މި )ށ(  

 .ކަންކަމަށެވެ ވިނިނައަން ނީ،ޔަތްކުރާޢާރި  ކަނޑައެޅުމުގައި އިޚްތިޞާޞް

އެ ޅޭގޮތުންނަގުކާ  ރަށަ  (1)    ރަށެމަ،  ކައުންސި  ގެ ލްއްގެ 

 
  ގެ ނައުމުގެ ޤާނޫނު ގެޙު  އިޞްލާނަވަ 8އަށް ނު(  މުގެ ޤާނޫންގުހި   އުޞޫލުންމަރުކަޒީލާ   އްރީ ދާއިރާތައްޖޭގެ އިދާ)ދިވެހިރާ  7/ 0201   ނަންބަރު، ޤާނޫނ24ު/ 2019  ބަރުންނު ނަނޫޤާ 135
 އުނިކުރެވިފައިމި އަކުރު ، އިންދާއްވަނަ މާ 42

  ގެ ޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު  އިޞްލާނަވަ 8އަށް ނު(  މުގެ ޤާނޫންގުހި   އުޞޫލުންމަރުކަޒީލާ   އް ދާއިރާތަރީއްޖޭގެ އިދާ)ދިވެހިރާ  7/ 0201   ނަންބަރު، ޤާނޫނ24ު/ 2019  ބަރުންނު ނަނޫޤާ 136
 އުނިކުރެވިފައިރު ކުއަ ، މިއިންދާއްވަނަ މާ 42

ގެ   އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު ނަވަ 8އަށް   (ނޫނުމުގެ ޤާޞޫލުން ހިންގުޒީ އުލާމަރުކަ  އިދާރީ ދާއިރާތައް  ގެއްޖޭވެހިރާދި )  7/ 0102، ޤާނޫނު ނަންބަރު  24/ 2019  ނޫނު ނަންބަރުޤާ 137
 އުނިކުރެވިފައި  މި މާއްދާ، ވަނަ މާއްދާއިން 43

ގެ   އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު ނަވަ 8އަށް   (މުގެ ޤާނޫނުޞޫލުން ހިންގުޒީ އުލާމަރުކަ  އިދާރީ ދާއިރާތައް  ގެއްޖޭވެހިރާދި )  7/ 0102ނޫނު ނަންބަރު  ޤާ،  24/ 2019  ނޫނު ނަންބަރުޤާ 138
 އުނިކުރެވިފައި  މި މާއްދާ، ވަނަ މާއްދާއިން 43

ގެ   އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު ނަވަ 8އަށް   (މުގެ ޤާނޫނުލުން ހިންގުޞޫޒީ އުލާމަރުކަ  އިރާތައްއިދާރީ ދާ  ގެއްޖޭވެހިރާދި )  7/ 0102، ޤާނޫނު ނަންބަރު  24/ 2019  ނޫނު ނަންބަރުޤާ 139
 އުނިކުރެވިފައި  މި މާއްދާ، ވަނަ މާއްދާއިން 43

ގެ  ގެ ޤާނޫނު ނައުމުގެޙު ވަނަ އިޞްލާ 9އަށް   (ންގުމުގެ ޤާނޫނުލުން ހިއުޞޫ  ރުކަޒީއް ލާމައިރާތަދާ  ދާރީއްޖޭގެ އި)ދިވެހިރާ  7/ 0201ންބަރު  ، ޤާނޫނު ނ31ަ/ 0022ންބަރު  ޤާނޫނު ނަ 140
 ތުރުކުރެވިފައި އި  ސުރުޚީނަންބަރާއި ބާބުގެ ބާބު މި  ،ނަ މާއްދާއިންވަ 15
  ގެ ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު  ޙު އިޞްލާނަވަ 8އަށް   ނު(ންގުމުގެ ޤާނޫން ހިޒީ އުޞޫލުރުކައް ލާމަ ދާއިރާތަޖޭގެ އިދާރީއް)ދިވެހިރާ  7/ 2010  ބަރު، ޤާނޫނު ނަނ42ް/ 2019  ންބަރުނަ  ނޫނުޤާ 141
މާ  44 އިތުރުކުރެވިފައިމި  ،  އިންދާއްވަނަ  )މާއްދާ  ނަނ24ް/ 2019  ންބަރުނަ  ނޫނުޤާ.  ޤާނޫނު  އިދާއް)ދިވެހިރާ  2010/7  ބަރު،  ދާއިރާތަރީޖޭގެ  ލާމަ  އުޞޫލުރުކައް  ހިޒީ  ންގުމުގެ  ން 
ގައި ހިމެނޭ ސިޓީ  އަޅާ އިދާރީ ދާއިރާޑަކަނ  އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާރަދާގެ ދަށުން  އްމި މާ:  ކުރެވިފައިވަނީ ގައި ބަޔާންދާވަނަ މާއް  74  ގެޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު އިޞްލާ ނަވަ  8އަށް  ނު(  ޤާނޫ

 ( އެވެ.އި، ޢާންމުކުރަންވާނެކަނޑައަޅަތެރޭގައި ދުވަހުގެ )ތިނެއް( މަސް 3 ފަށާތާ  މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން  ،ޞާޞް ތި ޚްގެ އިތަކު އި ރަށު ކައުންސިލްކައުންސިލާ
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  700ން  ށިގެއެ ރަށުގެ އުރަފަތުން ފެ  އިޞަކީ އެ ރަށާއިޚްތިޞާ

 ؛ންޅުރު ކަމުގައި ކަނޑައެ)ހަތްސަތޭކަ( މީޓަ

އްދު ކަނޑައަޅާ ރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި  ޙަގާ ސަރަ ހިނޞްއިޚްތިޞާ  (2)   

ރަށެއެ ނުވަތަހެން  އޮތްނަ  އް  އިޚްތިޞާމަރަށްތަކެއް  ޞް ، 

ރަށާއި  ކަ ރަށަކާއެނޑައަޅާ  އޮތް  ކައިރިއަށް  ގައި މެދުދެ  ންމެ 

ދުރުމިންަބހު ދުރުމިރި  އެ  އެއްަބޔަށްވާނުގެލައި،  ދެަބއިކުޅަ    

 ؛އެޅުންޑަޚްތިޞާޞް ކަނށް، އިދުރުމިން ފާހަގަކޮ

  ސަރަޙައްދު   ހިމެނޭ  އިމެދުގަ  ރަށުގެ   ދެ   ދިރިއުޅޭ  މީހުން  އަދި  (3)   

  ށުގެ ރަ  ދެ  އެ  ނަމަ،ޑަކު  ރެމީޓަރަށްވު  (ސާދަސަތޭކަ)  1400

 ؛ޅުންޑައެކަނ ންދެމެދު ރަށުގެ ދެ އިޚްތިޞާޞް

 700  ގައިކަނޑައެޅުމު  އިޚްތިޞާޞް  ގެލްސިކައުން  ރަށެއްގެ  (4)   

 ނުވަތަ  އްރިޒޯޓެ  އިރީގައިކަ  މީޓަރަށްވުރެ(  ކަހަތްސަތޭ)

  ތިޞާޞްގައި ޚްއި  ރަށުގެ  އެ  މަ،ނައޮތް  ރަށެއް  އިންޑަސްޓްރިއަލް

  ަބއި   ހިމެނޭ  ށެއްރަ  ސްޓްރިއަލްޑަންއި  ނުވަތަ  އްޓެރިޒޯ  އެ

  އިޚްތިޞާޞް   ރަށުގެ  ދިރިއުޅޭ  ހުންމީ  ހުށްފަރުމައުނިކު

 ؛ންއެޅުނޑަކަ

  ރަށު  މަ،ނައޮތް  ރަށްތަކެއް  ތަވަނު  ފަޅުރަށެއް   ގައިފަޅެއް  އެއް  (5)   

 ށުގެރަފަޅު  އެ  ނީހިމެނޭ  ގޮތުގައި  އިޚްތިޞާޞްގެ  ންސިލްގެއުކަ

 އިޚްތިޞާޞްގެ  ގެސިލްކައުން  ރަށު  މިންވަރެއް  އްވެސްއެ

 ؛ޅުންއެކަނޑަ  ކަމަށް ހިމެނޭނަމަ ތެރޭގައި

 ަބއެއް  ފަޅުރަށެއްގެ  ނުވަތަ  އްށެ ރަޅުފަ  ންނައޮ  ފަޅެއްގައި  ވަކި  (6)   

 އެ  މެނޭނަމަ،ހި  ގައިޞްތިޞާޚްއި   ކައުންސިލްގެ  ށުރަ  ނަމަވެސް

 މެނޭނެކަމަށްހި  ށެއްރަފަޅު  އެ  އިއިޚްތިޞާޞްގަ  ކައުންސިލްގެ

 ؛އެޅުންކަނޑަ

  ގެ ސިލެއްކައުން  ދެ  ޅޭދިރިއު  މީހުން  ަބއެއް  ށެއްގެރަޅުފަ  (7)   

  ވަކިން   އިޚްތިޞާޞް  ގެފަޅުރަށު  މަ،ވަންނަނަ  އިޚްތިޞާޞްއަށް
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 .ޅުންކަނޑައެ

ންސިލްގެ މަތިން ސިޓީ ކައުގޮތުގެ  ފައިވާންކޮށްޔާގެ )ހ( ގައި ަބއްދާމި މާ )ނ(   

މާ  އަޅާނީކަނޑަޞާޞްވެސް  އިޚްތި ގަމި  )ށ(  ަބޔާންކޮއްދާގެ  އިވާ ފަށްއި 

ކައުން އިޚްތިރަށު  ކަނޑައެޅުސިލްގެ  ރިމުގަޞާޞް  ތްކުރަންޖެހޭ ޢާޔައި 

 .ށެވެތްކޮމަށް ރިޢާޔަކަންކަ

 ސިޓީ  ،މަވެސްނައޮތް  ަބޔާންކޮށްފައި  އެހެން  ގައި(  ނ)  މާއްދާގެ  މި )ރ(  

 ވާ ލާފައިލަވާ އެކު  ގެންހިމަނައި  ރަށްތަކެއް  ގިނަ  ކައުންސިލަކީ

 މާއްދާގެ   މި  ނީކަނޑައަޅާ  ޞްތިޞާޚްއި  ސިޓީއެއްގެ  އެ  ސިޓީއެއްނަމަ،

  ޞާޞްއިޚްތި  ކުގެރަށްތަ  ހިމެނޭ  ސިޓީއެއްގައި  އެ  ންދަށު  ގެ(  ށ)

 ހިމެނޭ  ތެރޭގައި   ގެޞްއިޚްތިޞާ  ށްތަކުގެރަ  އެ  ކަނޑައެޅުމަށްފަހު،

 . ގައެވެސަރަޙައްދުކަމު އުފެދޭ އެއްކޮށްލުމުން ދުޙައްސަރައް

 އަދި  ރަށު  ކަނޑައަޅާ  ރިއްޔާހޫމްރައީސުލްޖު  ދަށުންގެ  (  ހ)  ދާގެއްމާ  މި )ބ(   

 ން އެކަ  ލަތެއްގައި ޙާ  ގެންނަންޖެހިއްޖެ  ަބދަލު   ޞްއަށްއިޚްތިޞާ  ގެޓީސި

 . ވެލިިބގެންވެއެ ޔާއަށްރައީސުލްޖުމްހޫރިއް  އިޚްތިޔާރު ކުރުމުގެ

ަބމާއްމި   )ޅ(   އިޚްތިޞާޞަށް  ދަށުން  ގެ  )ބ(  ޖެހޭ   ންދަލުގެންނަ ދާގެ 

ަބތުގަލަޙާ އެ  ގެނެވުއިވެސް  އަންނަނިއިމުގަދަލު  ކަ  ށް ންކަމަވި 

 ރަންވާނެވެ. ކުޢާޔަތްޔާ ރިލްޖުމްހޫރިއްރައީސު

ހިއިޚްތިޞާޞްގައި  (1)    ރިޒޯފަޅު  މެނޭ  ނުވަތަ ރަށެއްގައި  ޓް 

 ނުވަތަ އެ ރަށެއްގެއެ ފަޅުމަ،  ނަދާޓްރިއަލް ރަށެއް ހައިންޑަސް

އެ އިންޑަސްޓްރިއަލް   ނުވަށެރަ  ރަށް  ކަ  ތައްގެ  އުންސިލް  ސިޓީ 

 ؛ކުރުންކި ވައިޚްތިޞާޞުން

ނުވަރަ  (2)    ކަށު  ސިޓީ  އިޚްސިލް އުންތަ    ކަނޑައެޅުމުގެ   ތިޞާޞްގެ 

އިޚްތި އެ  ޭބޞާޞްފަހުން  ރަށުގެ  ފަރުން  ިބން  ހުން  ގެ 

 ދި އަ؛ އުންނުގެނަ ދަލުަބ ސް އިޚްތިޞާޞް އަށްޮބޑުކުރިނަމަވެ

ކަނޑައެޅު  (3)    ގިރުންމަށްފަހު،  އިޚްތިޞާޞް  ކަންކަން  ފަރަށް  ދަ 

 ން. ލެއް ނުގެނައުަބދަ ޚްތިޞާޞް އަކަށްއިސް ތިވިނަމަވެކުރިމަ
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  ހިނގާ   ޞް އިޚްތިޞާ 
  ސަރަޙައްދުގެ 
 142މިލްކުވެރިކަން 

  ހިމެނޭ  ޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ށު ކައުންސިލްގެ އިސިޓީ ކައުންސިލާއި ރަ )ހ(  .56-2

ކުވެރިކަން ލްމުދަލުގެ މިފުލޭ ހަރުވަސީލަތްތަކާއި ިބނާތަކާއި ނުއު  މެހައިއެން

ކައުލިބިގެން އެނޫށެވެލަ ންސިވަނީ  އަދި  އެ.  ތަންތަނަން  ދައުލަތުގެފަދަ   ކީ 

 ކެވެ.ލް މިއި ހިމެނޭ ދައުލަތުގެއިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގަ

 ކުރަންޢަމަލު  ނަށްނޫވެސް، މި ޤާއޮތްނަމަ  އި އެހެންގެ )ހ( ގަމި މާއްދާ )ށ(   

ރައްޔި ޢާންމު  ކުރިން  ކަށް އިދާރާތަ  ސަރުކާރުގެ  ތުންނަށާއިފެށުމުގެ 

ލާއި، ފުލޭ ހަރުމުދަނާތަކާއި ނުއުއި ިބއި ވަސީލަތްތަކާހަންމެފައިވާ އެދޫކޮށް

ސަލާމަ ކަނޑައަޅާފައިވާޤައުމީ  މިލްކުވެންތަތަ  ތަށް  ރިކަން ނުގެ 

ޤާނޫލި މި  ޢަމަލުކުރަންިބގެންވަނީ  ކުރިށުމުގެފެ  ނަށް  އެތަ  ނެއްގެ ން 

 . ރާތަކަށެވެމިލްކުވެރިކަން އޮތް ފަ

)ހ(މާ  މި )ނ(    އެ  އްދާގެ  ޤައުމީވެނަމައޮތްހެން  ގައި  ން ކުރާއައިދާ  ސް، 

 ސިޓީދި  ގުމަށްޓަކައި ރަށު އަންވާ މަޝްރޫޢެއް ހިންދަން ޭބނުންކުރިއަށްގެ

އި ނާތަކާބި   ނޭ ވަސީލަތްތަކާއިޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެއިޚްތިޞާ  ކައުންސިލްގެ

އެއްވެސް    އުފުލޭނު ތެރެއިން  ނުވަހަރުމުދާގެ  މުދަލެތަނެއް  ޤައުމީ   އް ތަ 

ޭބނުންވެއިދާރާއަކުން އެފަނަޖެއް  ތަންމަ،  ޤައުމީތަނާއިދަ  މުދާ  އިދާރާގެ    

 މުދަލެއް  ތަނެއް ނުވަތަ  ންދައިއެހެންނަމަވެސް އެފަ  މަށް ނެގިދާނެއެވެ.ޭބނު

ކައުން ކޮށްފަނަގަންވާނީ  އިންވާއިސިލްތަކުން  ތަކަށް  މަންޓްޓްވެސް 

 ހުގައެވެ.ދިނުމަށްފައެކަށީގެންވާ ަބދަލެއް 

)ނ )ރ(   މާއްދާގެ  ދަށުންމި  ގެ  ކަ(  ަބންއު  ޅޭ ގައިދިނުމާގުދަލުނަސިލްތަކަށް 

މި ޢަމަލުކު  އުޞޫލެއް   ދުވަހުގެމަސް(  )ތިނެއް  3ފަށާތާ    ރަންޤާނޫނަށް 

ލޯކަ ގަވަރމަންޓް  ތެރޭގައި  އެކުލަވާލައޮލް    ކާރުގެ ހިސަރުދިވެ   އިތޯރިޓީން 

 ވެ.ގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެޓުގެޒެ

މާއްދާގެ )ބ(    ގައި  މި  އޮ  )ހ(  ކަތްނަމަވެސްއެހެން  ންސިލްގެ އު، 

 
  ގެ އުމުގެ ޤާނޫނު ޙު ގެނަ އިޞްލާނަވަ 8އަށް ނު(  ންގުމުގެ ޤާނޫން ހިޒީ އުޞޫލުރުކައް ލާމަ ދާއިރާތަޖޭގެ އިދާރީއް)ދިވެހިރާ  7/ 2010  ބަރުން، ޤާނޫނު ނ42ަ/ 2019  ބަރުންނަ  ނޫނުޤާ 142
 މާއްދާ އިތުރުކުރެވިފައި މި ، އިންދާއްވަނަ މާ 44
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ލަތްތަކާއި، މްރާނީ ވަސީޢުއަދި    މެނޭ ޤުދުރަތީ ތެރޭގައި ހިޞާޞްގެއިޚްތި

ހަރުމުދާނުއުއި  ބިނާތަކާ ޭބނުންކު ސިލްތަކައުން، ފުލޭ  ރަންވާނީ ކުން 

އެއްގޮތްވާ  ޤައުމީވާލާ  އެކުލަ  ރުކާރުންސަ ޕްލޭންއާ   ތަރައްޤީގެ 

 ނުންކުރަންވާނީޭބން  ޓީއެއްގެ ިބރަށެއް ނުވަތަ ސި  ދި. އަތިންނެވެގޮތުގެމަ

 އެކުލަވާލާ ރަށުގެ ތްވާ ކައުންސިލުންަބސްސިޓީއެއް ނި   އްގެ ނުވަތަށެރަ  އެ

ތަރައް  ތަނުވަ ޕްލޭސިޓީގެ  ކައުންސިޤީގެ  އެ  ހަދާނާއި،   ،ލުން 

ގެ  ސިޓީއެއް ފާސްކުރާ އެ ރަށެއް ނުވަތައިންއިދާރާ  ޤައުމީހުރި  ންކަމާގުޅު

 ވެ. ނެންތިމަ ގޮތުގެސް ޕްލޭނާ އެއްގޮތްވާޔޫ ލޭންޑް

ފާސްކުރާ ލޭންޑް ދާރާއިން  ޤައުމީ އި  ގެމަތިންގޮތު  އިވާގެ )ނ( ގަދާމާއްމި   )ޅ(  

ވަނަ   2-107ނުގެ  ކުރަންވާނީ މި ޤާނޫއި ޢަމަލު ފާސްކުރުމުގަލޭންޕް  ޔޫސް

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ. ންކުރާ ަބޔާދާގައިއްމާ

ސަޤައު )ކ(    ރަށްޓަކަލާމަތަމީ  ކަ  ގެށުއި  ސިޓީ   އުންސިލްގެނުވަތަ 

ތެރޭގަތިއިޚް ނުވަތަ  ވަސީލަތެއް  ނޭހިމެ  އިޞާޞްގެ  ނުވަތަ   އެއްިބނާ 

ހިމެނޭނުއުފުލޭ ހަރުމުދަލެއް  ކަމެތަށްގޮ   އެއްވެސް  ކުރި  އަށްގެންދަން  އް 

ޭބނުންވެއްޖެދައުލަ ކަމަނަތުން  ހުއުންސި،  އެ ލްގެ  އްދައަކާނުލައި 

 އެވެ. އުލަތަށް ލިިބގެންވެދަމުގެ ާބރު  ބޭނުންކުރުވަސީލަތެއް 

ކަމަކާގުޅުހު  ތަރައްޤީއާ  މީއުޤަ އ( )   ސިޓީ ރަށުގެ  ގޮތުން    ގުޅޭންހުރި  ނުވަތަ 

އް  ވަތަ ިބނާއެތެއް ނުވަސީލަ ތެރޭގައި ހިމެނޭގެ ޞްކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާ

ންދަން  ގޮތަށް މަޝްރޫޢުއެއް ކުރިއަށްގެހިމެނޭލެއް  ރުމުދަހައުފުލޭ  ނުވަތަ ނު

ޭބނު ލައުދަ ކައުންވެއްޖެންތުން  އެ  ނަމަ  ހިންގަން ޢުރޫމަޝްސިލުން    އެއް 

 .ވާނެއެވެއްދަދޭންހޭ ހުލަތަށް ދޭންޖެދައު

އެ  މި )ވ(    ގައި  )ހ(  އަދި އޮތްނަމަވެސް،  ން  ހެމާއްދާގެ  ސިޓީ ރަށު   

ން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އުލަތުއި ދައިރާގަދާ   އިޚްތިޞާޞް ހިނގާކައުންސިލްގެ

ޚިދު ފޯޢާންމު  ބޭނުންކުރަންޖެހޭމަރުކޮށްދިނު މަތެއް    ،ކާއިތަވަސީލަތް  ށް 

މައަށް ހަރުކޮށްދޭ މުއްދަތާ  ޚިދުމަތެއް ފޯހަރުމުދާ އެ    އުފުލޭކާއި ނުބިނާތަ

 ލަތަށެވެ. އު ދަވަނީމިލްކުވެގެން



  
 ރާ އިދާ  ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ 2010/7 :ރު ނަްނބަ ނޫނުޤާ

  . މ 17-5-2010
  

 

 55 

އުންސިލްގެ ސް، ކަނަމަވެ އޮތްއިށްފައެހެން ަބޔާންކޮ  އްދާގެ )ހ( ގައިމާ  މި )މ(   

ތެރޭގަ ނުއުއި  ކާތްތަވަސީލަ  ހިމެނޭއި  އިޚްތިޞާޞްގެ  ފުލޭ ިބނާތަކާއި 

އެއްގެދަލުހަރުމު ތެރެއިން  ނުވަތަސް  ވެ  މި    ތަނެއް  ޤާނޫނަށް  އެއްޗެއް 

އެ  ންޢަމަލުކުރަ ކުރިން  ން ސިލުކައުންދަށުން  ވުމެއްގެ  ަބސްއްފެށުމުގެ 

ސަރު އެއަކުރާދާއި  އެއްވެސް ކާރުގެ  ނުވަތަ  މީހަކަށް އްވެސް ން   

އެ އެއްަބދޫކޮށްފައިވާނަމަ،  ކައުންސިލުން ށްސްވުންތަކަފަދަ   

 އެވެ.ނެންވާތިރާމްކުރައިޙް

، ކައުންސިލްތަކުގެ އިވީނަމަވެސްކޮށްފަ ަބޔާންއެހެން ( ގައިދާގެ )މމާއް މި )ފ(   

ތެރޭގައިތިޞާޚްއި ވަޞްގެ  ިބނާތަކާލަސީވާ  ނުއުފުލޭ ތްތަކާއި،  އި، 

، އެ ންދާނަމަމުއެއްވެސް އިދާރާއަކުން ކުލި ނަގަރުގެ  ސަރުކާ  ލުންދަމުހަރު

އާމްދަނީއުކަލި  ކު ަބދަންސިލްގެ  މި  ނެލުވާއަށް  ށް  ނޫނަޤާ  އިންތިޒާމް 

އެ އިދާރާމަސްދުވަހު)ހައެއް(    6ފަށާތާ    ންޢަމަލުކުރަ  ކުންއަގެ ތެރޭގައި 

 ނެއެވެ.ގެން ހަމަޖައްސަންވާކާ ގުޅިއެ ކައުންސިލަ

 ސިޓީ   އަދި  ރަށު  ،ަބޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް  އެހެން  ގައި(  ހ)  ދާގެއްމާ  މި )ދ(   

  ތަކާއިސީލަތްވަ  އެންމެހައި  ނޭހިމެ  ތެރޭގައި  އިޚްތިޞާޞްގެ  ލްގެސިންކައު

ހޫރިއްޔާގެ  މްޖު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ތުންގޮ  ގުޅޭ  ހަރުމުދާލާ  ނުއުފުލޭ  ކާއިބިނާތަ

 ށްމީހަކަ  ސްވެ އްއެ  ދިރިއުޅޭ  އްޖޭގައިދިވެހިރާ  ދަށުން  ގެޤާނޫނުއަސާސީ

 ގުޅޭގޮތުން  އެފަދަތަނަކާ  ގޮތަށް  ޅޭހުރަސްއެ  އްޤަކަށްޙަ  ލިިބދީފައިވާ

 . ނުވެއެވެ ގެންލިިބ ކައުންސިލަށް ރުޔާތިޚްއި ރުމުގެޢަމަލުކު

މާ ( )ތ   )ހ(  އްދާމި  ަބގެ  ސިޓީ އު ކަ  ރަށު  ޔާންކޮށްފައިވާ،ގައި  ންސިލާއި 

ދަލުގެ ފުލޭ މު، ނުއުކާއިތަލަތްއެންމެހައި ވަސީ  ށް މިލްކުވެގެންވާކައުންސިލަ

ކައުންސި  ދަފްތަރެއް ގެޒެދި  ލައިލަވާއެކު  ލަކުންއެ  ޓުގައި ވެހިސަރުކާރުގެ 

 143ވާނެއެވެ. ންރަކުޢުޝާއި

) )ލ(    މާއްދާގެ  ދަށުން  މި  ގެ  މިލްކުހ(  ބިންތަކުގެ ކައުންސިލަށް  ވެގެންވާ 

ދޫއިތެރެ ކުއްޔަށް  ހުސްކޮށްފައިން  ިބންތަކާއި،  ބިންތައްވާ  ދި އަ  ކޮށްހުރި 

 
  ގެ ޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު  އިޞްލާނަވަ 8އަށް ނު(  ންގުމުގެ ޤާނޫން ހިޒީ އުޞޫލުރުކައް ލާމަތަ ދާއިރާޖޭގެ އިދާރީއްރާހި)ދިވެ  7/ 2010  ބަރު، ޤާނޫނު ނަނ42ް/ 2019  ންބަރުނަ  ނޫނުޤާ 143
 ( .ވާނެއެވެ އި ޢާންމުކުރަންލަގައި އެކުލަވާ ދުވަހުގެ ތެރޭ މަސް( ބާރަ) 12ތާ   ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާމި  ދަފްތަރުގައި ބަޔާންކުރާ މި އަކުރު: ވަނީވިފައިގައި ބަޔާންކުރެދާވަނަ މާއް 76
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ގެ މުކުރެވޭނެ ިބށް ބޭނުންލޭންގެ ދަށުން އެކި ކަންކަންކަމަސް ޕްންޑް ޔޫލޭ

ކަދަފްތަރެއް   ގެސަރުހިދިވެވާލައި  ކުލައެ  ކުންސިލައުންއެ   ގައިޒެޓުކާރުގެ 

 144ރަންވާނެއެވެ. ކުޝާއިޢު
 

  ކައުންސިލްގެ 
  އިޚްތިޞާޞް 

 145ނުންކުރުން ބޭ 

 ކުރަންޖެހޭ  ރައްކާތެރި  ކައިމަށްޓަޓުދެމެހެއް  ގޮތުގައި  ޠަީބޢީ  ނުވަތަ  ރަތީޤުދު )ހ(  .56-3

 ގެ އްސިލެކައުން  ވަކި   ދުތައްއްޙަސަރަ   ހެން އެހެނި  އި،ފިޔަވަ  ތަންތަން

  ޤާނޫނަކުން  އިއެތަންތަނުގަ  ޔަސް،ޅިފައިވިކަނޑައެ  ޞްކަމުގައިޞާތިޚްއި

 ނުލައި  ހުއްދައަކާ   އިތުރު  ކަންކަން،  އިނުވާފަޅާއަކަނޑަ  ކަމުގައި  މެއްމަނާކަ

 . ލިިބގެންވެއެވެ ރައްޔިތަކަށް ކޮންމެ ހިވެދި ޙައްޤު، ކުރުމުގެ

 ބޭނުމަކަށް  ފާރިވިޔަ  ކުރެވޭ  ދާއިރާއެއްގައި  ފުޅާ  ފަރާތަކުން  އެއްވެސް )ށ(   

 ހޯދުމާއި،  ހުއްދަ  އެކަމަށް  ނަމަ،ބޭނުންކުރާ  އިޚްތިޞާޞް  ގެންސިލްއުކަ

  ޤާނޫނު   މި   ށްނެގުމަކަ  ންލްތަކުކައުންސި  ފީއެއް  ކަށީގެންވާއެ  އެތަނުން

 .އެވެނާޅަ އްހުރަހެ
 

  ފަރާތަކަށް   އެހެން 
 146އް ތަ ބިން   ދޫކޮށްފައިވާ 

ޢަމަލުކުރަން  ނޫޤާމި   ހ( ) .56-4 ރަފަށާއިނަށް  ސިޓީށާރަށްރު  ޤަގަތަކުއި،  އުމީ އި 

ކޮށްފައިވާ ދޫ ށް ދާއިމީ ބޭނުމަށް  ތުގެ މުއައްސަސާތަކަލަކަށާއި، ދައުއިދާރާތަ

. މި އެވެށުގަ ގެ ދަމުލުފައިވާ މީހުންގެ ބެ ނީ އެތަނެއް ދޫކޮށް ހުންނާތަންތަން

ފަށާތާ  ޢަމަލުކުރަން  މަސްދުވަ)ހައެއް  6  ޤާނޫނަށް  ތެރޭގައި (  ހުގެ 

އެ  ހަދައި  އްއެޓްއޯޑިނުގެ  އެތަންތަ ރަޖިސްނުތަންތަ ،    ތަންތަން އެ  ރީޓަގެ 

ނުވަތަދޫކުރެވި މިލްކުކޮށްދެވިފައިފައިވާ  ދޫކު  ވާ  އެވެ. ރަންވާނެފަރާތްތަކަށް 

ޤައުމީ   ނުވަތައަދި  ތަނެއް މުއަ  ތުގެއުލަދަ  އިދާރާތަކަށް  އްސަސާތަކަށް 

ޭބދޫކޮށްފައިވަނީ ދާއިމީ    އް ތެގޮއި  ލަތުގަޙާފެދޭ  އުލާފު  ޚިމެދު  މާނުމަށްކަ  

ދެ މަޝް  ތުގެފަރާނިންމާނީ  އެއްށްވަރާކުރުމަމެދުގައި   ަބސްވެވޭފަހު 

 ތެއްގެމަތިންނެވެ. ގޮ

 
  ގެ ޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު  އިޞްލާނަވަ 8އަށް ނު(  މުގެ ޤާނޫންގުން ހިޒީ އުޞޫލުރުކައް ލާމަ ދާއިރާތަޖޭގެ އިދާރީއް)ދިވެހިރާ  7/ 2010  ބަރު، ޤާނޫނު ނަނ42ް/ 2019  ންބަރުނަ  ނޫނުޤާ 144
 ( ވާނެއެވެ.ގައި އެކުލަވާލައި ޢާންމުކުރަންދުވަހުގެ ތެރޭ މަސް( ބާރަ) 12ތާ  މަލުކުރަން ފަށާ ޤާނޫނަށް ޢަމި  ދަފްތަރު ގައި ބަޔާންކުރާމި އަކުރު: ވަނީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިދާވަނަ މާއް 76
  ގެ ނައުމުގެ ޤާނޫނު ޙު ގެ އިޞްލާނަވަ 8އަށް ނު(  ންގުމުގެ ޤާނޫން ހިޒީ އުޞޫލުރުކައް ލާމަ ދާއިރާތަޖޭގެ އިދާރީއް)ދިވެހިރާ  7/ 2010  ބަރުޤާނޫނު ނަން  ،42/ 2019  ންބަރުނަ  ނޫނުޤާ 145
 މާއްދާ އިތުރުކުރެވިފައި މި ، އިންދާއްނަ މާވަ 44

  ގެ ޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު  އިޞްލާނަވަ 8އަށް ނު(  ންގުމުގެ ޤާނޫން ހިޒީ އުޞޫލުރުކައް ލާމަ ދާއިރާތަރީޖޭގެ އިދާއް)ދިވެހިރާ  7/ 2010  ބަރު، ޤާނޫނު ނަނ42ް/ 2019  ންބަރުނަ  ނޫނުޤާ 146
 އްދާ އިތުރުކުރެވިފައި މާމި ، އިންދާއްވަނަ މާ 44
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ގެ ދުވަހު  )އެކެއް( އަހަރު   1ން  ން ފަށާތާ ގިނަވެގެމި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަ )ށ(   

ސިޓީ  ތެރޭ ކައުންސިލްތަކާއި،  ރަށު  އަކައުންސިލްގައި،    ތޮޅު ތަކާއި، 

ާބރު ހިނގާކައުންސިލްގެ  ދާ  ހި  ގެރާއި  އެންތެރޭގައި  މެހައި މެނޭ 

ތަންިބންިބ އޯޑިތަ މާއި،  މުދަލުގެ  އެކުލަ  އެއްޓްނާއި،  ލުމަށްފަހު،  ވާހަދައި 

ގަވަރމަ އޮތޯރިޓީއަށް  ލޯކަލް  އޮތޯންޓް  އެ  ން  ޓީރިހުށަހަޅައި 

ވެ. އެ އެރަންވާނެ ށް ޝާޢިއުކުށްފަހު، ކައުންސިލްތަކުން ޢާންމުކޮރުމަސްކުފާ

ނިގޮ  ންމަތިގޮތުގެ  އިވާ ގަނުޤާނޫމި  ތަންތަނާމެދު   ާބތް   ރު ންމުމުގެ 

ިބިބގެންވަލި އެ  ތަނީ  ނުވަތަ  މުދަލެއްމެއް  ނުވަތަ  ނިސްަބތްވާ   ނެއް 

 .ކަށެވެލަކައުންސި

 

 147ބާބު   ވަނަ ތް ހަ

 ދައުރު   ގެ ނުން އަންހެ   ކައުންސިލްތަކުގައި 
 

  ސިޓީތައް   ރަށްތަކާއި 
  މުގައި ގު ހިން 

  އަންހެނުންގެ 
 148އޮތުން   އިވެރިވުން ބަ 

އްކާތެރިކުރެވި، ރަ  ޙައްޤުތައް  އަންހެނުންގެ   ހިނގަނީސިޓީތައް  ށާއިރަރަށް )ހ(  .56-5

ަބއިވެރިއަ އެކުގައިކަންވުންހެނުންގެ  ރުމަށްޓަކައި، ކަށަވަރުކު   މާ 

އަންލްންސިކައު ދައުނުންހެތަކުގައި  ޅިފައި ކަނޑައެރެއް  ގެ 

 . އޮންނަންވާނެއެވެ

 މި ކައިލުކުރުމަށްޓަ ޞިޙާ  އްދުތަމަޤްޞަންކުރާ  ހ( ގައި ަބޔާ)މި މާއްދާގެ   )ށ(   

މާއްދާއާވަ  24ނޫނުގެ  ޤާ މާއްދާގެ    41،  އިނަ  ދަށުން ވަނަ 

މެންަބތަލްކައުންސި އިންތިޚާުބކުރެވޭ  %ކަށް  ތެރެއިން   33ރުންގެ 

 ށެވެ.ނުންނަ ންހެއަ ރަންވާނީޚާއްޞަކު

 

  އަންހެނުންގެ 
  ތަރައްޤީއަށް 

  ރާ ސައްކަތްކު މަ 

ރަށެ )ހ(  .56-6 އެކުކައުންސިއްގެ  އެޓީސި  އަދިއްގެ  ކޮންމެ  ރަށެއްގަލާ  އެ  ގެ އި، 

އަންހެނުއެ  ނުވަތަ   ތަރައްޤީއަށް ސިޓީއެއްގެ  ންގެ 

 
  ގެ ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު ލާޙުއިޞް   ނަވަ 8ޤާނޫނު( އަށް   ލުން ހިންގުމުގެޒީ އުޞޫމަރުކަދާއިރާތައް ލާ   އްޖޭގެ އިދާރީވެހިރާ)ދި   7/ 2010 ނަންބަރު  ނު، ޤާނ24ޫ/ 0192  ބަރުނަން  ނޫނުޤާ  147
މި    44 މާއްދާއިން،  ނައެއަށްފަހު،  .  އިތުރުކުރެވިފައި  ބާބުވަނަ  ނ31ަ/ 2020ބަރު  ންޤާނޫނު  ޤާނޫނު  އި)ދިވެހިރާ  7/ 2010ންބަރު  ،  ލާމައިރާތަދާ  ދާރީއްޖޭގެ  ލުން  އުޞޫ   ރުކަޒީ އް 
 އިން ''ހަތްވަނަ ބާބު'' އަށް ބަދަލުކުރެވިފައި   ''ހަވަނަ ބާބު''ގެ ނަންބަރުބާބުމި  ،އިންނަ މާއްދާވަ  15ގެ  ގެ ޤާނޫނުމުވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައު 9ޤާނޫނު( އަށް   މުގެންގުހި

  ޤާނޫނުގެ   ގެޙު ގެނައުމުއިޞްލާ  ނަވަ 8ންގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް  ހިކަޒީ އުޞޫލުންތައް ލާމަރުރާގެ އިދާރީ ދާއިޖޭ)ދިވެހިރާއް  7/ 0201ރު  ނު ނަންބަނޫ، ޤ24ާ/ 0192  ނަންބަރު  ނުނޫޤާ 148
 .އިތުރުކުރެވިފައި މާއްދާވަނަ މާއްދާއިން، މި  44
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އެމަސައްކަތްކުރުމަށް 149ކޮމިޓީ  އެ    ޓަކައި،  ނުވަތަ  އަންހެނުންގެ ރަށުގެ    ސިޓީގެ 

ށް އަގެ ތަރައްޤީއަންހެނުންރަށެއްގެ ރައްޔިތުން އިންތިޚާުބކުރާ    ން އެރެއިތެ

 . ންވާނެއެވެނައޮން އެއްމިޓީކުރާ ކޮމަސައްކަތް

މެންަބރުން   )ށ(    ކޮމިޓީއަށް  މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ 

އެ އިން ޙައްޤު،  ވޯޓުލުމުގެ  އިންތިޚާުބގައި  ާބއްވާ  ތިޚާުބކުރުމަށްޓަކައި 

ލިިބގެންވާ   ޙައްޤު  ވޯޓުލުމުގެ  ރަށްވެހިވެފައިވާ،  ސިޓީގައި  ނުވަތަ  ރަށެއް 

 150. ނަށްވެސް ލިިބގެންވެއެވެނުން ރިހެ ހުރިހާ އަންހެނުންނާއި ފި

މާއްދާ ( ނ)   )ހ(  މި  އަންހެނުގަގެ  ަބޔާންކުރާ  ތަރައްޤީއައި  ށް ންގެ 

ކޮމި އެކުލެ މަސައްކަތްކުރާ  އަންނަޓީ  ގޮތުގެމަތިން ވިގެންވަނީ،  ނިވި 

 ންަބރުންގެ މައްޗަށެވެ.ވޭ މެުބކުރެތިޚާންއި

 ؛މެންަބރުން (ހެއް)ފަ 5މަ ށެއްގައިނަރަ  (1)   

   (2)  i.  ިފައިވާ ޓަރީކުރެވިސްޖިރަ  ސިޓީގައި  ،މަގައިނައްއެޓީސ  

  މީހުންނާއި (  ދިހަހާސް)  10,000  ދަދަކީ،ޢަ  އާާބދީގެ

 ދުގެ މެދެ  މީހުންނާ(  ތިރީސްހާސް)  30,000

 ؛ންރު މެންަބ( ހައެއް) 6 ޢަދަދެއްނަމަ

    ii.  ،ަވާ އިވިފަރީކުރެރަޖިސްޓަ  ސިޓީގައި  ސިޓީއެއްގައިނަމ  

( ސްސްހާރީތި)  30,000  ޢަދަދަކީ،  އާާބދީގެ

 މީހުންނާ(  ހާސްފަސްދޮޅަސް)  60,000  ނާއިންމީހު

 ؛ންމެންަބރު( ދިހައެއް) 10 ނަމަޢަދަދެއް ގެދެމެދު

    iii.  ިޢަދަދަކީ،  ގެއާާބދީ  ރެވިފައިވާރަޖިސްޓަރީކު  ސިޓީގައ 

  އިތުރު   މީހުންނަށްވުރެ(  ހާސްޅަސްފަސްދޮ)  60,000

 .ރުންބަ )އަށާރަ( މެން  18 އްނަމަޢަދަދެ

މާއް )ރ(   ގައި  ގެދާމި  ގޮށްފައިޔާންކޮަބ  )ހ(  ރަށެތުވާ  ނުވަތައްގެ ގެމަތިން    

 
  ޤާނޫނުގެ   ގެއިޞްލާޙު ގެނައުމު  ނަވަ 8ންގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް  ހިކަޒީ އުޞޫލުންތައް ލާމަރުރާދާއި  ގެ އިދާރީޖޭ)ދިވެހިރާއް  7/ 0201ރު  ނު ނަންބަ، ޤާނ24ޫ/ 0192  ނަންބަރު  ނުނޫޤާ 149
 އިތުރުކުރެވިފައި  މާއްދާ ވަނަ މާއްދާއިން، މި 44

ގެ  ގެ ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމު 9ނޫނު( އަށް ޤާ  ންގުމުގެލުން ހިއުޞޫ  ޒީރުކައް ލާމައިރާތަދާ  ދާރީއްޖޭގެ އި)ދިވެހިރާ  7/ 0201ންބަރު  ނޫނު ނަ، ޤ31ާ/ 0202ންބަރު  ޤާނޫނު ނަ 150
 ކުރެވިފައިއިޞްލާޙުމި އަކުރު  ،ނަ މާއްދާއިންވަ 16
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ތަރައްޤީއަށް  ސިޓީއެއް އަންހެނުންގެ  ކޮމިޓީގެ މަސަގެ  އްކަތްކުރާ 

އިންތިމެންަބރު ލޯާބއިޚާންގެ  ކައުންސިލް،  އެޚާާބގުންތިއި  ކަލް  ންމެހައި ޅޭ 

  ގެ  އަންހެނުންމިގޮތުން.  ވެމިޝަނުންނެކޮ  ސްލެކްޝަންރާނީ އިކަންކަން ކު

ކޮކަތްކުމަސައް  ށްއްޤީއަރަތަ މެންަބރުމިރާ  އިންތިޓީގެ  ލޯކަލް ާބއި،  ޚާންގެ 

 ވަންވާނީ އެއްދުވަހެއްގައެވެ.އްކައުންސިލް އިންތިޚާުބ ާބ

ތަރައްޤީއަންހެނުން )ބ(    މަސަގެ  ރައީސާއި  ކޮމިޓީކުރާ  ކަތްއްއަށް  ގެ 

އަންހެވާހޮނައިުބރައީސް   މަސައްކަތްކުރާއަޤީތަރައްނުންގެ  ނީ   ގެމިޓީކޮ  ށް 

ނެމެންަބރުންއެ  ން،  ތެރެއިރުންގެ  ަބމެން މެދުގައި  ސިއްރު ގެ    ގޭ 

 ވޯޓަކުންނެވެ. 

ގެ ތަރައްޤީއަށް ފައިވާ އަންހެނުންޓީއެއްގައި ޤާއިމުވެނުވަތަ ސި  އިރަށެއްގަ )ޅ(  

މަސައްކަތްކުރަންވާނީ،  ކޮމިޓީކުރާ  ކަތްއްސަމަ ރަށެއް  ތައް  ނުވަތަ އެ 

އެ   ތަކުންލްންސިދި ކައުއަ  އެވެ.ގައެކު  ލާއުންސި ނިސްަބތްވާ ކަ  އްއެސިޓީ

އެއްާބރުކޮ މަސައް  ލުންދީ،މިޓީތަކަށް  އެކުގައި  ކޮމިޓީތަކާ  ކުރެވޭނެ ކަތްއެ 

 އްސަންވާނެއެވެ.އިންތިޒާމެއް ހަމަޖަ

އަ )ކ(    ޤާނޫނުން  މަތަރައްންގެ  ހެނުންމި  ކޮމިޓީޤީއަށް  ތަކަށް  ސައްކަތްކުރާ 

މުތެރޭގައި  އިރާގެދާ  ގެރުާބއޫލިއްޔަތުތަކާއި  ސްމަ  އިވާނޑައަޅާފަކަ ދާ ، 

ދަރަލްކުމި ޒިންކުރުމާއި  ކޮމިޓީތަކަށް  މާވުމުގެންޏަށް  އެ  ާބރު   

 އެވެ. ވެލިބިގެން

  ޤާމުމަ  ގެ އްަބރެންމެ  ކޮމިޓީގެ  ތްކުރާމަސައްކަ  އްޤީއަށްރަތަ  އަންހެނުންގެ )އ(   

 ކަލް ލޯ  ތެރޭގައި  ހުގެދުވަ(  ސާދަ)  14  އެކަން  ހުސްވެއްޖެނަމަ،

  އޮތޯރިޓީން   ރމަންޓްވަގަ  ކަލްލޯ.  ވެވާނެއެން އަންގަ  ންރިޓީތޯއޮ  ގަވަރމަންޓް

 60  ލަސްވެގެން  ގެންށިފެ  ތާރީޚުން  އަންގާ  ކޮމިޝަނަށް  ޝަންސްކްއިލެ

 ކޮމިޓީއަށް  ގައިދަލުަބ  މެންަބރެއްގެ  އެ  އިތެރޭގަ  ދުވަހުގެ(  ސްފަސްދޮޅަ)

 މެންަބރެއްގެ   ކޮމިޓީގެ  ނަމަވެސް.  އެވެކުރަންވާނެ  އިންތިޚާުބ  މެންަބރަކު

 ނުވަތަ  އަހަރުދުވަސް (  އެކެއް)  1  ޢުމުރުގެ  ގެ ޓީކޮމި  ރުއިހުސްވި  މުމަޤާ

 ށްގޮނޑިއަކަ  ހުސްވި  އެ  އޮތްނަމަ  ކީާބ   މުއްދަތެއް  ކުރު  އެއަށްވުރެ
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  އިލެކްޝަނަކުން   ަބއި.  ވެއެުބކޮށްގެންނުވާނެތިޚާއިން  މެންަބރަކު

  ންދާ މުގަނހި  ހުރެވޭނީ  މުގައިކަރުމެންަބ  ށްރަކަމެންަބ  އިވާއިންތިޚާުބކުރެވިފަ

 . ންނެވެންދެހަމަވަ ރުދައު

، އަންހެނުންގެ  މި މާއްދާގެ )އ( ގައި އެހެން ަބޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ( އ-1)  

ަބ ކޮމިޓީގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ޭބއްވުމަށް  ތަރައްޤީއަށް  ޭބނުންވާ  އްދަލުވުމެއް 

ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަމަވާވަރަށް އެ ކޮމިޓީގައި މެންަބރުން ނެތްނަމަ އެ ހުސްވި  

މެންަބރަކު ކަށްނޑިއަގޮ ގޮތުގެމަތިން  ގައިވާ  )އ(  މާއްދާގެ  މި   

 151އިންތިޚާުބކުރަންވާނެއެވެ. 

މުއްދަތަ  ތަރައްޤީއަށް  ނުންގެއަންހެ )ވ(    ކޮމިޓީގެ  ކޮމިޓީ މަސައްކަތްކުރާ  އެ  ކީ 

 . ހެވެވައަހަރުދު( ފަހެއް) 5ތާރީޚުން ފެށިގެން   އިންތިޚާުބކުރާ

ނަށް، ލޯކަލް ރުންަބމެންކޮމިޓީގެ    ކަތްކުރާއް ސައަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަ މ( )  

އޮތޯގަ ލަރިވަރމަންޓް  އޮފް މި  ތިންފާގެމަޓީގެ  ފިނޭންސްއިން   ނިސްޓްރީ 

 އެވެ. ގެންވާ އުޖޫރައެއް ކަނޑައަޅަންވާނެއެކަށީ

، އިސާޭބ ފައި ލިގަހިލޭ އެހީގެ ގޮތުށް  ތަކަށުން ކައުންސިލްމި ޤާނޫނުގެ ދަ )ފ(   

ޙަވާލުކު ފެތާރާ  ކައުންސިލްތަކާ  ގިރީޚުން  )ތިރީސް(   30ން  ގެނަވެށިގެން 

)ފަހެއް   %5ގެން   މަދުވެދަދުގެލަ ޢަމްގެ ޖު ފައިސާއެ  ހުގެ ތެރޭގައި،ދުވަ

ތަރައްޤީއަށްއިން އަންހެނުންގެ  ކޮމިޓީގެ  ސައްތަ(  މަސައްކަތްކުރާ   

ތަމަ ކޮ  އިންފީޛުކުރުމަށްޓަކަސްއޫލިއްޔަތުތައް  އާ މިޓީއެ 

މިގޮތުޙަ މިދޫކުރެވޭ    ން ވާލުކުރަންވާނެއެވެ.  ނުގައި  ނޫޤާ  ފައިސާ، 

މަސްއޫލިއްަބޔާންކޮށްފައި އެގެ  ރުމުއަދާކުތުތައް  ޔަވާ  ން ޓީމިކޮ  ގޮތުން 

މަޝް އެ  ކަނޑައަޅާ  ާބރު  ހޭދަކުރުމުގެ  ކޮމިޓީއަށް ރޫޢުތަކަށް 

 ލިިބގެންވެއެވެ. 

ވާދަކުރު )ދ(    އިންތިޚާބުގައި  ކޮމިޓީގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް    މަށް އަންހެނުންގެ 

ނަންބަރު  އެދި ޤާނޫނު  ކިބައިގައި،  މީހުންގެ  ކުރިމަތިލާ  )ލޯކަލް    10/2010 

އިންތި ގެ  ކައުންސިލްތަކުގެ  ޤާނޫނު(  މާއް   12ޚާބުގެ  ގައި  ވަނަ  )ހ(  ދާގެ 

 
ގެ  ނޫނު ގެ ޤާޞްލާޙު ގެނައުމުއިވަނަ   9ންގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް ލުން ހިއުޞޫ  ރުކަޒީއް ލާމައިރާތަދާ  ދާރީއްޖޭގެ އި)ދިވެހިރާ  7/ 0201ންބަރު  ، ޤާނޫނު ނ31ަ/ 0202  ންބަރު ނަނޫނުޤާ 151
 ކުރެވިފައި އިތުރުމި އަކުރު  ،ނަ މާއްދާއިންވަ 17
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 152. ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ
 

  އަންހެނުންގެ 

  އަށް އްޤީ ތަރަ 

  ރާ ކު މަސައްކަތް 

    ޓީގެ މި ކޮ 

  ކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަ 

 153ބާރުތައް 

މަސައްކަތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ )ހ(  . 56-7 ކޮމިޓީގެ   ކާއިތުތައްޔަމަސްއޫލި  ތްކުރާ 

 . ކަންކަން ހިމެނެއެވެރޭގައި އަންނަނިވި ގެ ތެތަކުާބރު

ސިލުން ކަމުގައާއި ކައުންސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ ކަންނުވަތަ  ރަށުގެ    (1)  

ެބމުހިކަށްވެރަ  ދާދެމުންގެން ޚިދުމަތްތަކާ   ތުން ހޭގޮގެ 

 ؛ފާ ދިނުންންސިލަށް ލަކައު

  ށް މަތެރިކުރުކާތައް ރައްޤުއްޙައި އިންސާނީ  ރަށުގެ ނުވަތަ ސިޓީގަ  (2)  

 ؛މަސައްކަތްކުރުން

ހޭލުންތެ  (3)    ދީނީ  ސިޓީގައި  ނުވަތަ  އިތުރުކުރުމަށް ރަށުގެ    ރިކަން 

 ؛ކުރުންކަތްމަސައް

  ވުން ރިއިވެަބ  އަންހެނުންގެ  ގައިމު ކަކަން  ޢީއިޖްތިމާ  އަދި ސިޔާސީ  (4)   

 ؛ންރުކުމަސައްކަތް ށްތުރުކުރުމައި

ތަޢު  (5)    ޙާޞިމަތީ  އި  ގެނުންއަންހެ  ލުކުރާލީމު    ރުކުރުމަށް  ތުޢަދަދު 

 ؛މަސައްކަތްކުރުން

ކުޑަކުދިން  (6)    ރަނގަޅުކުރުޙާއްޙީ  ޞިގެ  އަންހެނުންނާއި  މަށް ލަތު 

 ؛ންރުމަސައްކަތްކު

ލިނަ އަންހެނުން  (7)    ވިވަޒީޭބ  ށް  ފުޔަފާރީގެފާއާއި   ތުތައްޞުރު 

 ؛ރުން ތްކުކައްށް މަސަދިނުމަކޮށްފަހި

 ން.ރުކުއްމާތު އެމު މަޢުލޫ ންހިމު ނުންނާެބހޭހެއަން  (8)   

ކޮމިޓީން )ށ(    މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް  އަހަރަކުމެ   އަންހެނުންގެ  ކޮންމެ 

ކަލުކުރަޞިޙާ ލަނޑުން  އަ  ދަނޑިތައްނޑައަޅާ  ފުރެއްހަކޮންމެ  މަ ރަތަގެ 

ޢާޅައިއެކަށައަ  މަހު އަދިކުރަންވާނެންމު  އަހަރަށް އިތުފާ  އެވެ.  ވެދިޔަ 

ޙާރެތެކުގެ  ޑިތަނދައެޅުނު ލަނޑުޑަކަނ ގުޅޭ  ރެކުލުޞިއިން  މިންވަރާ  ވުނު 

 
ގެ  ގެ ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމު 9ނޫނު( އަށް ންގުމުގެ ޤާލުން ހިއުޞޫ  ރުކަޒީއް ލާމައިރާތަދާ  ދާރީޖޭގެ އިއްވެހިރާ)ދި   7/ 0201ންބަރު  ، ޤާނޫނު ނ31ަ/ 0202ންބަރު  ޤާނޫނު ނަ 152
 ފައި ރެވިކުއިތުރުމި އަކުރު  ،ންނަ މާއްދާއިވަ 18
  ޤާނޫނުގެ   ގެއިޞްލާޙު ގެނައުމު  ނަވަ 8ންގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް  ހިކަޒީ އުޞޫލުންތައް ލާމަރުރާގެ އިދާރީ ދާއިޖޭ)ދިވެހިރާއް  7/ 0201ރު  ނު ނަންބަ، ޤާނ24ޫ/ 0192  ނަންބަރު  ނުނޫޤާ 153
 .އިތުރުކުރެވިފައި މާއްދާވަނަ މާއްދާއިން، މި  44



  
 ރާ އިދާ  ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ 2010/7 :ރު ނަްނބަ ނޫނުޤާ

  . މ 17-5-2010
  

 

 62 

ކައުންސި އެކުލަވާލައި  ހުށަހެލަރިޕޯޓު  ރައްޔިތުންނަށް  ޅުމާއެކުށް   

 ވެ.ރަންވާނެއެހެން ޢާންމުކުނާނެފެން

 

  ގެ ނުން ހެ އަން

  ރައްޤީއަށް ތަ 

  ރާ ތްކު މަސައްކަ 

 154ހިންގުން  ކޮމިޓީ 

ތަރައްޤީއަށްންއަ )ހ(  . 56-8 ގަވާއިންހިގެ  މިޓީކޮ  ރާމަސައްކަތްކު  ހެނުންގެ    ދުގާ 

ފާގެ ގެ ލަލްނީ، އެ ކޮމިޓީ ނިސްަބތްވާ ރަށް ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިހަދާ

 މަތިން އެ ކޮމިޓީންނެވެ. 

މާއްދާގެ )ށ(   )މި  ޭބ ނ  ގެ  ކަކަނުމަށްޓަ(  ަބޖެލްސިއުންއި   ޓު ތަކުގެ 

އަންހެނުލާއިރުވާލަކުއެ ކޮމިމަސަ  ށްއަތަރައްޤީންގެ  ،  ގެ ޓީއްކަތްކުރާ 

 .ވެނަންވާނެއެ މައި ހިއޭގަ ސްަބޖެޓުވެ

 ކަންކަން  ރީ އިދާ  ކޮމިޓީގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ )ނ(   

 ކުރުމަށް  ތައްކަތްއްމަސަ  ޓީގެކޮމި  ކާއި،ވަސީލަތްތަ  ޭބނުންވާ  ބެލެހެއްޓުމަށް 

 ސިޓީ  ނުވަތަ  ރަށް  ވާތްނިސްަބ  ކޮމިޓީ  އެ  މު،ތިޒާއިން  ރީދާއި  ބޭނުންވާނެ

 .އެވެންވާނެސައިދޭޖައްމަހަ އުންސިލުންކަ
 

 155ވަނަ ބާބު އަށް 

 ރިޓީ އޮތޯ  ގަވަރމަންޓް  ލޯކަލް 
 

  ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް 
 އޮތޯރިޓީ 

ަބޔާ  .57 ޤާނޫނުގައި  މަސަތަކުލްންސިކައުންކޮށްފައިވާ  މި  ކާތްތައް ޙަރައި  ތްތަކާކައްގެ 

ަބދާގޮމުންހިނގަ ވިލަރެސްއްމަސަ  ތަކުގެސިލްން ކައުއި،  ލަތް    ށްޓަކައިރުމަކުކަތްތައް 

ތްތެރިވާނެ ޤައުމީ މުއައްސަސާއެއް މި  ރަކާގައި ޙަގެ ނަމުރިޓީތޯންޓް އޮވަރމަލް ގަކަލޯ

 .ނެއެވެފައްދަންވާސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރައީޤާނޫނާ 
 

   ވަރމަންޓް ލޯކަލް ގަ 
އި  ބާރާ   ޓީގެ އޮތޯރި 

 ތު އޫލިއްޔަ ސް މަ 

އޮތޯރިޓީގެ  މަގަވަރލޯކަލް    .58 މަސްތަާބރުންޓް   ތިރީގައި ތުތައް  އްޔަލިއޫކާއި 

 ވެ. އެފައި އެވަނީންކޮށްަބޔާ

ަބޔާންކޮށްފައިވާ )ހ(   ޤާނޫނުގައި  މަސައްކަތްކައުންސިލް  މި  ތަކާއި ތަކުގެ 

ޤާނޫއަސާސީއާއިނުޤާނޫ ދަނީ  ހިނގަމުން  އްޙަރަކާތްތަ މި  އެހެ  ން  ނިހެނާއި 

 
  ޤާނޫނުގެ   ގެމުއިޞްލާޙު ގެނައު  ނަވަ 8ންގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް  ހިކަޒީ އުޞޫލުންތައް ލާމަރުރާގެ އިދާރީ ދާއިޖޭ)ދިވެހިރާއް  7/ 0201ރު  ބަނު ނަން، ޤާނ24ޫ/ 0192  ރުބަނަން  ނުނޫޤާ 154
 .އިތުރުކުރެވިފައި މާއްދާވަނަ މާއްދާއިން، މި  44
ގެ  ގެ ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމު 9ންގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް ލުން ހިއުޞޫ  ރުކަޒީ ލާމައްއިރާތަދާ  ދާރީއްޖޭގެ އިރާ)ދިވެހި  7/ 0201ންބަރު  ، ޤާނޫނު ނ31ަ/ 0022ންބަރު  ޤާނޫނު ނަ 155
 ވަނަ ބާބު'' އަށް ބަދަލުކުރެވިފައި އަށްއިން '' ބާބު''  ވަނަ  ''ހަ ނަންބަރުގެ ބާބު މި  ،ނަ މާއްދާއިންވަ 15
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 .ބެލުން  ތަށްތޯ އެއްގޮކާއި ނުތަނޫޤާ

 ރުން.ވިލަރެސްކު ގައިވަރުފެންމީ ޤައު ތައްތްކަކުގެ މަސައްތަލްކައުންސި )ށ(   

ލޯކަލް   )ނ(    ޤާނޫނުގައި  އޮތޯގަވަރމަމި  ކަމަށް  ރިންޓް  ކުރަންޖެހޭނެ  ޓީން 

 .ންކުރުންކަންނިހެން ކަނޑައަޅާފައިވާ އެހެކަ

މަކައުންސިލް )ރ(   ޙަރަކާއިތަކަތްސައްތަކުގެ  ތަކުން  ންސިލްއުކަކާއި  ކާތްތަ 

އު  ނަނީންހުދުތައް  އިވާގަ  އެކަށައަޅާ ަބލަކުންޞޫއެއް  ހުރިހާ  ތޯ  ލައި 

އެއް  ކައުންސިލް ހަމަތަކަކާ  އެއް  ދެތަކެއުޞޫލުތަކުން  މެހެއްޓުމަށް އް 

 ކުރުން.މަސައްކަތް

  ހެދުން.ދުއިވާގަންގާ ޓީގެ ހިރިއޮތޯ )ބ(   

 156[ ފައިއުނިކުރެވި] )ޅ(  

 އަދި  ރީނުންވާ އިދާ ޭބކައި ހިންގުމަށްޓަރާއްޖެވެހިދި  ންއުޞޫލުކަޒީ  ލާމަރު )ކ(   

ޤާިބންފަ އިތުރުކުރުލުކަންނީ  ދޭ  ތަމްރީންތައް މަށްޓަކައި  ންޖެހޭ 

 ހަމަޖެއްސުން. ންތައް ދޭނެ އިންތިޒާމެއްމްރީކަނޑައަޅައި، އެތަ

މާވަ  65  ނޫނުގެޤާ  މި )އ(    ަބޔާންކޮށްފަގައިއްދާނަ  ގޮއިވާ  ޤަތު  އުމީ ގެމަތިން 

ދޭއިދާރާތަ އިދާދުޚި  ކުން  ލިދާއިރީ  މަތްތައް  އިންތިޒާޭބރާތަކުން   މުނެ 

އެހީތެރިކަން   ،މަށްޓަކައިސުޖެއްހަމަ ބޭނުންވާ  އިދާރާތަކަށް  އެ 

 157ނުން. ފޯރުކޮށްދި

ދާއިރާތަދިވެހިރާއްޖޭގެ   )ވ(    ހޭ  މާެބންގުހި   ންއުޞޫލު  ލާމަރުކަޒީ   އްއިދާރީ 

 158ކުރުން.ޛުފީން ތަންގޮތެއްގެމަތި ކަނޑައަޅާ ންކާރުސަރު ޔާސަތުތައް،ސި

އިހިދިވެ )މ(    ދާއިރާތަ ދާރާއްޖޭގެ  ހި   ރުކަޒީލާމަ  އްރީ  ންގުމުގެ އުޞޫލުން 

މައިގަނޑު    ،ނިޒާމާއި އިދާރާތަކުގެ  އެއްގޮތްކޮށް،  ޤައުމީ  ސިޔާސަތުތަކާ 

ހިއެ އަމާޒަކަށް  ކުންގުމަށްޓަކައް  ކަޖެރަންއި  ހަދަންކުންކަހޭ  ހޭ ންޖެރުމާއި 

 
ގެ  ޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުނަ އިވަ 8ޤާނޫނު( އަށް   ންގުމުގެއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިރީ ދާރާއްޖޭގެ އިދާ)ދިވެހި  7/ 2010 ނަންބަރު  ، ޤާނޫނ24ު/ 2019  ބަރުންނަ  ނޫނުޤާ  156
 އަކުރު އުނިކުރެވިފައި މި ،މާއްދާއިންވަނަ  45
ގެ  ޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުނަ އިވަ 8( އަށް ޤާނޫނު  ންގުމުގެޞޫލުން ހިރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުރާއްޖޭގެ އިދާ)ދިވެހި  7/ 2010 ނަންބަރު  ، ޤާނޫނ24ު/ 2019  ބަރުންނަ  ނޫނުޤާ  157
 ވިފައި ރުކުރެއިތުއަކުރު  މި ،މާއްދާއިންވަނަ  46
ގެ   ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުޙުޞްލާނަ އިވަ 8ޤާނޫނު( އަށް   ންގުމުގެރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިރާއްޖޭގެ އިދާ)ދިވެހި  7/ 2010 ނަންބަރު  ، ޤާނޫނ24ު/ 2019  ބަރުންނަ  ނޫނުޤާ  158
 ވިފައި ރުކުރެއިތުއަކުރު  މި ،މާއްދާއިންވަނަ  46
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 159ން. ލުތައް ހެދުއުޞޫ

ދަގެޤާނޫނު  މި )ފ(    އިންތިޚާ  ކުގެ ތަކައުންސިލް  ވާއުފެދިފައި  ށްުބކޮށުން 

އަދާކުރުމުގައާއިލިއްޔަތުތައްމަސްއޫ ޚި،   ދޭ  އް މަތްތަދު ކައުންސިލްތަކުން 

ކައުންފޯރު ބޭނުންކޮށްދިނުމުގައި  އަސިލްތަކަށް  އިދާރީ  ފަވާ   ންނީދި 

 160. ނުންފޯރުކޮށްދިން ރިކައެހީތެ

ހިންގުކައުންސިލް )ދ(    ހިގައިމުތައް  އަސާހަފަ  ތަކާއި ސިފަސީ  އްޓަންޖެހޭ 

ހިގަމިން އިޖުރާހަދަންޖެހޭ    މަށްހެއްޓުފެނޑުތައް  ގަވާއިދުތައް   އީޢާންމު 

ޢާންމުކުރުމާއި އެހަދައި  އެއްގޮތަށް  ،    ކައުންސިލްތަކުން  ގަވާއިދުތަކާ 

 161ލުން. ެބތޯ މުންދޭކުރަޢަމަލު
 

  ންޓް ގަވަރމަ   ކަލް ލޯ 
 162ބޯޑު   އޮތޯރިޓީގެ 

 

(  އެއްވަނު)  9  ނަނިވިން އަ  ހިންގާނީ،  އޮތޯރިޓީ   ޓްރމަންގަވަ  ލޯކަލް 163( )ހ  .59

 .ޯބޑަކުންނެވެ އެކުލެވޭ ޗަށްމައް ންގެަބރުމެން

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  (1)    ވަނަ    140ޤާނޫނުއަސާސީގެ    ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ަބޔާންކުދާމާއް ޭބގައި  ރަށްނުމަރެވިފައިވާ  ށް  މަޖިލީހަ  ންގެޔިތުއް 

 ؛ންކުރާ ވަޒީރުއްޔަޔާ ޢަރިއްހޫއީސުލްޖުމްށްޓަކައި ރަދާރީވުމަވާުބޖަ

  3 ކަނޑައަޅާ  މަޖިލީހުން  ގެތުންއްޔިރަ  އިރާތަކުންދާއަންނަނިވި    (2)   

 ؛)ތިނެއް( މެންަބރުން

    i.  ުއިކ ދާޖެންޑަރ  ތަޖުރިއަލިޓީގެ    ލިިބފައިވާ   ާބއިރާއިން 

 ؛ރެއްންަބމެ ހެންއަން

 
ގެ  ޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުނަ އިވަ 8ޤާނޫނު( އަށް   ންގުމުގެރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިދާރާއްޖޭގެ އި)ދިވެހި  7/ 2010 ނަންބަރު  ، ޤާނޫނ24ު/ 2019  ބަރުންނަ  ނޫނުޤާ  159
 ވިފައި ރުކުރެއިތުއަކުރު  މި ،މާއްދާއިންވަނަ  46
ގެ  ޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުނަ އިވަ 8ޤާނޫނު( އަށް   ގެންގުމު ރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިރާއްޖޭގެ އިދާ)ދިވެހި  7/ 2010 ނަންބަރު  ، ޤާނޫނ24ު/ 2019  ބަރުންނަ  ނޫނުޤާ  160
 ވިފައި ރުކުރެއިތުއަކުރު  މި ،މާއްދާއިންވަނަ  46
ގެ  ނޫނުޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނަ އިވަ 8ޤާނޫނު( އަށް   ންގުމުގެރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިރާއްޖޭގެ އިދާ)ދިވެހި  7/ 1020 ނަންބަރު  ، ޤާނޫނ24ު/ 9120  ބަރުންނަ  ނޫނުޤާ  161
 ވިފައި ރުކުރެތުއިއަކުރު  މި ،މާއްދާއިންވަނަ  46
ގެ  ލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުނަ އިޞްވަ   7( އަށް  ނުގުމުގެ ޤާނޫޒީ އުޞޫލުން ހިންދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކައިޖޭގެ  ވެހިރާއް)ދި   7/ 2010ންބަރު  ނޫނު ނަ، ޤ3ާ/ 1720  ރުބަނޫނު ނަންޤާ  162
 ރެވިފައި އިޞްލާޙުކު މި މާއްދާ، ންއިމާއްދާ ނަވަ  1

ގެ  ނޫނުލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާއިޞް ނަ  ވަ 8މުގެ ޤާނޫނު( އަށް ގުއުޞޫލުން ހިންއް ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތަދާރީ  ހިރާއްޖޭގެ އި)ދިވެ  7/ 2010  ންބަރު ނަ، ޤާނޫނު  24/ 2019  ރުބަނަން  ނޫނުޤާ  163
ންގުމުގެ  ން ހިޒީ އުޞޫލުރުކައް ލާމަ ދާއިރާތަޖޭގެ އިދާރީއް)ދިވެހިރާ  7/ 2010  ބަރު، ޤާނޫނު ނަނ24ް/ 2019  ންބަރުނަ  ނޫނުޤާ).  ވަނަ މާއްދާއިން މި އަކުރު އިޞްލާޙުކުރެވިފައި  47
އިޞްލާނަ ވަ  8އަށް  ނު(  ޤާނޫ ގެނައުމު  ޤާނޫނުގެ ޙު  މާއް  77  ގެ  ބަޔާންކުރެވިފައި ގަދާވަނަ    އަދި  ރާ ންކުޔަޢައް  ބޯޑަށް   ތޯރިޓީގެ އޮ  މަންޓް ގަވަރ  ލޯކަލް   ދަށުން   މާއްދާގެ މި  :  ވަނީއި 

  އަދި   ކޮށްޢައްޔަން  އިތެރޭގަ  ދުވަހުގެ  ( ތިރީސް)  30  ންފެށިގެ  ތާރީޚުން  ކުރާ  ހުވައި  މެންބަރުން  ކައުންސިލްގެ  ރެވޭކު  އިންތިޚާބު  ދަށުން   ޤާނޫނުގެ  މި  ން،މެންބަރު  އިންތިޚާބުކުރާ
  ކުރިން   ފެށުމުގެ  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި  އެކުލަވާލުމާއެކު،  ބޯޑު   އަލުން  ހިމެނޭގޮތުން  މެންބަރުން  ރާބުކުއިންތިޚާ  އަދި  ޢައްޔަންކުރާ  އެފަދައިން  އަދި.  ނިންމަންވާނެއެވެ  އިންތިޚާބުކޮށް

 ( .ވެއުވުނީއެ ބޯޑު  ޓީއޮތޯރި ރމަންޓްގަވަ  ލޯކަލް އެކުލަވާލާފައިވާ 
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    ii.  ަންގެ ނިސްޓްރޭޝަލިކް އެޑްމިްބ ޕަވަތަންސް ނުގަވަރނ

 ؛އްަބރެާބ ލިިބފައިވާ މެންތަޖްރި ންރާއިދާއި

    iii.  ަަބރެއް މެންއެއްގެޔާއްޢި ޖަމްނީމަދ. 

އިންތިޚާުބ  (3)    އެމީހުން  ތެރެއިން  ކައުންސިލަރުންގެ    1ކުރާ  ސިޓީ 

 ؛މެންަބރު )އެކެއް(

ރައީ ސިލްކައުން  އަތޮޅު  (4)    ން ހުއެމީއިން  ރެތެ  ންގެސުގެ 

 ؛ަބރުކެއް( މެން)އެ 1ރާ ުބކުތިޚާއިން

ކައުންރަ  (5)    ތެރެއިން ސިލަރުންގެށު  އިންތިޚާމީހުއެ      1ކުރާ  ުބން 

 ؛ރުމެންަބކެއް( )އެ

އޮފީހު  (6)    އެ  ކަނޑައަޅާ  ވަޒީރު  ވުޒާރާގެ  ގުޅޭ  ކަންކަމާ  ގެ މާލީ 

 ދިއަ؛ އްޒަފެއްމުވަ

އޮތޯކަނޑައަ އްޔާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރި  (7)    ޗީޓީރިޅާ    ވްޓިކެޒެއެގްފް  ގެ 

 .ސަރފިއޮ

 އް ތްތަވާ ފަރާފައިށްގައި ަބޔާންކޮންަބރުވަނަ ނަ  (2)   )ހ( ގެއްދާގެމި މާ )ށ(   

މަޖިލީތުންއްޔިރަ  ،ކުރާނީޔަންޢައް ލަފާގެމަތިން ގެ  ހުގެ 

އަދި  ޭބނުންވާ    ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ.  އެކުލަވާލަން  ނަންތައް  ޯބޑު 

 .  ނެއެވެންވާހަޅަހަށް ހުށަލީޖިގެ މަންޔިތު ރައް ޖުމްހޫރިއްޔާރައީސުލް

އްޔާ  މްހޫރިޖުލްށް ރައީސުހަޖިލީ ރައްޔިތުންގެ މަން)ށ( ގެ ދަށުމި މާއްދާގެ   )ނ(   

އެކުލަވާލަން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެކަމަށް ކީ ޯބޑު  ތަކަނަން  ޅާހުށަހަ

ޢާންމު އެދޭ ހޯދުމަށް  ފަރާތްތައް  އިޢުލާންކުރު  އެކަމަކޮށް  އިމުން   ދޭޖާަބށް 

 ނެއެވެ. ވާވާންކަމުގައި  ނަންތަކެއްލެވޭ ހޮވާ އިންގެ ތެރެކުތަތްފަރާ

އްޔާ  ޖުމްހޫރިސުލް ރައީށްޖިލީހަންގެ މަޔިތުއް  ރަށުންގެ ދަ ށ(   )މި މާއްދާގެ )ރ(  

މަ ރައްޔިތުންގެ  ތެރެއިން  ނަންތަކުގެ  ޖަލްސާއެއްގައި ހުށަހަޅާ  ޖިލީހުގެ 

ަބހާޒި ވޯޓުގައި  މެރުވެ  ފާޔައްިބއަޣުލަ  ންގެންަބރުއިވެރިވި  ރާ  ސްކުތުން 

ޯބޑުގެރާތްތަފަ ރަގޮ  ގެމެންަބރުން  އް    މްހޫރިއްޔާއީސުލްޖުތުގައި 

 .އެވެނެންވާޔަންކުރައްޢަ
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ވަނަ ނަންަބރުގެ ދަށުން ޯބޑަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ   (2)( ގެ   )ހގެއްދާމި މާ ބ( )  

މަސްއޫލިއްމެން ޯބޑުގެ  ވާޖިަބރުންނަކީ،  އަދާޔަތުތަކާއި   ފަދަކުރެވޭުބތައް 

އަިބފަންލިޤާިބލުކަ  އިމާތަޢުލީ މަވާ ރިހަފު  ޝަރުޠުތައްންނަނިވި  އިވާ 

 . އެވެނެގައި ވާންވާހުންކަމުމީ

 ؛ށްވުންޔިތަކަ ރައްހިދިވެ  (1)   

 ؛)ފަންސަވީސް( އަހަރު ފުރިފައިވުން 25ރުން ޢުމު  (2)   

 ؛ވުންރި މީހަކު ކަމުގައިމަތުން ހުުބއްދި ސަލާ  (3)   

ކުށެއިފަޅިނޑައެކަ އް  ޙައްދެ  ނުގައިމްދީއިސްލާ  (4)    ނުވާ   ވަތައް 

ކުށެއްޖިނާ ޚި  އީ  ކުށެއްތުޔާނާނުވަތަ  ރި  ގެ   ޝްވަތުގެނުވަތަ 

ނުވަތަށެއްކު ވިޔަކެތީގެތުވާތަސްމަ    ނުވަތަ މުގެރިކުރުފާ     

ޭބނުންކުރު މަސްތުވާތަކެތި  ނުވަތަ  ކުށެއް ޓްރެފިކްކުރުމުގެ  މުގެ 

ވޭތުވެދި އަ  5ޔަ  ކުރިކަން  ދުވަހު)ފަހެއް(  ތެހަރު    އި ރޭގަގެ 

 ؛ނުވުންކު ކަމުގައިމީހަ އިވާވެފަ ސާިބތުށްތަޢަޝަރީ

ޖުދިވެހިރާ (5)    ނުވަ ދަށު  ގެސީޤާނޫނުއަސާ  ޔާގެރިއްމްހޫއްޖޭގެ  ތަ  ން 

އިންދަ  ނެއްގެޤާނޫ ނުވަތަ  ށުން  މަޤާމެއް،  ތިޚާުބކުރެވޭ 

ަބ މުއައްޤާނޫނުއަސާސީގައި  މުސްތަޤިއްލު  ސަސާއެއްގެ  ޔާންކުރާ 

ޤާނޫނަކުންނުވަތަ އުފަ  އެހެން  ލު  އްޤިމުސްތަ  އްދާ 

 . ނުވުންކަމުގައި ރެއްއްގެ މެންަބސާއެއްސަމުއަ

( 5)  ރާބަ ނަން   ނަ ވަ(  4)  އިަބރާންނަ  ވަނަ (  3)  ގެ (  ހ)  މާއްދާގެ  މި )ޅ(  

 ގަވަރމަންޓް  ލޯކަލް  ސިލަރުންކައުން  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ރުގައިަބނަން  ވަނަ

 ާބއްވާނީ،  ންތިޚާުބއި  މަފުރަތަ  ާބއްވާ  މަށްއިންތިޚާުބކުރު  ޯބޑަށް  އޮތޯރިޓީގެ

 އެ  އުޞޫލަކުން،  ކަނޑައަޅާ   ންކޮމިޝަނު  ސްންކްޝައިލެ

  ދަށުން ގެ ނުޤާނޫ  މި ޚާބު އިންތި މަތަރަފު ާބއްވާ   ންތުމިގޮ . މިޝަނުންނެވެކޮ

  ފެށިގެން ތާރީޚުން  ރާކު  ހުވައި  ންަބރުންމެ ކައުންސިލްގެ  ކުރެވޭ  ންތިޚާުބއި
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 164. ވެނެއެވަންވާާބއް ރޭގައިތެ ދުވަހުގެ( ސްރީތި) 30

 (5)  އިވަނަ ނަންަބރާ (  4)  ންަބރާއިވަނަ ނަ  )3(ގެ  )ހ(  ގެ  މި މާއްދާ )ކ(   

ނަންަބ ކަފަ ކޮށްަބޔާން  އިރުގަވަނަ  ފުރަތަމަމަވުހޮ  ންލަރުއުންސިއިވާ   ށް 

އިންތި ާބއްާބއްވާ  ފަހުން  ލޯކަ  އިންތިޚާުބތައް ވާޚާުބގެ  ލް ާބއްވާނީ 

ކަނޑައޮތޯރި  މަންޓްރގަވަ ގަވާޚާުބގެންތިއިރާ  ލާންކުއިޢު އަޅައިޓީން   އިދާ 

 165.ވެރާތުންނެ ޓީގެ ފަރިމަންޓް އޮތޯރވަލޯކަލް ގަ  ންގޮތުގެމަތި އްގޮތްވާއެ

އޮ ވަގަ  ލޯކަލް  (އ)   މެންަބރުންނަށް  ޑުޯބ  ޓީގެތޯރިރމަންޓް  ޢިނާ ގެ  ޔަތްތައް ދެވޭ 

 166ހޫރިއްޔާއެވެ.ކަނޑައަޅާނީ ރައީސުލްޖުމް

 167. ހެވެ ދުވަރުއަހަހެއް( ފަ) 5ތަކީ ގެ މުއްދަގެ ޯބޑުއޮތޯރިޓީ  (ވ)  

 މާއްދާގެ ސް، މި ވެވީނަމަށްފައިޔާންކޮހެން ަބއެ  ގައި  168 (ވ)މި މާއްދާގެ   ( މ)  

ނަ  (3)  ގެ  )ހ( ނަ  (4)ަބރާއި  ން ވަނަ  ވަނަ    (5)ންަބރާވަނަ 

ގަވަ ލޯކަލް  ދަށުން  ޯބޑަރ ނަންަބރުގެ  އޮތޯރިޓީގެ  އިންތިޚާުބކުރާމަންޓް   ށް 

މެންަބރުރުކައުންސިލަ މުއްންގެ  އިންހަމީ  އެ  ތަކީދަކަމުގެ  ރެވޭ ކުުބޚާތިކު 

 މަވާހަ  ގެ ދައުރުރުކަމުަބސިލް މެންންއު ކައެ މީހެއްގެ ފެށިގެން    ދުވަހުން

 169އަށެވެ. މަދުވަހާ ހަ

މެންަބޑުޯބ  (ފ)   ޭބނުންވެއްޖެނަމަ ގެ  އިސްތިޢުފާދޭން  މަޤާމުން  އޭނާގެ  ރަކު 

ލިރައީސު ފޮނުވާ  އިސްލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް   އެވެ. ފާދެވިދާނެޢުތިޔުމަކުން 

 
ގެ  ނޫނުލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނަ އިޞް ވަ 8އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް އް ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތަދާރީ  ހިރާއްޖޭގެ އި)ދިވެ  7/ 2010  ންބަރު ނަ، ޤާނޫނު  24/ 2019  ރުބަނަން  ނުނޫޤާ  164
މާއްދާއިން  48 އަކުރު    ،ވަނަ  ނަނ24ް/ 2019  ންބަރުނަ  ނޫނުޤާ).  ކުރެވިފައިއިތުރުމި  ޤާނޫނު  އިދާރީ އްދިވެހިރާ)  2010/7  ބަރު،  ދާއިރާތަޖޭގެ  ލާމަ  އުޞޫލުރުކައް  ހިޒީ  ންގުމުގެ  ން 
އިޞްލާނަ ވަ  8އަށް  ނު(  ޤާނޫ ޤާނޫނު  ގެނައުމުގެ  މާއް  77  ގެޙު  ބަޔާންކުރެވިފައި ދާވަނަ    އަދި  ރާ ންކުޔަޢައް  ބޯޑަށް   ތޯރިޓީގެ އޮ  މަންޓް ގަވަރ  ލޯކަލް   ދަށުން   މާއްދާގެ މި  :  ވަނީގައި 

  އަދި   ކޮށްޢައްޔަން  އިތެރޭގަ  ދުވަހުގެ(  ތިރީސް)  30  ންފެށިގެ  ތާރީޚުން  ކުރާ  ހުވައި  މެންބަރުން  ކައުންސިލްގެ  ރެވޭކު  އިންތިޚާބު  ދަށުން   ޤާނޫނުގެ  މި  ން،މެންބަރު  އިންތިޚާބުކުރާ
  ކުރިން   ފެށުމުގެ  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި  އެކުލަވާލުމާއެކު،  ބޯޑު   އަލުން  ހިމެނޭގޮތުން  ންމެންބަރު  ރާބުކުއިންތިޚާ  އަދި  ޢައްޔަންކުރާ  އެފަދައިން  އަދި.  ނިންމަންވާނެއެވެ  އިންތިޚާބުކޮށް

 ( .ވެއުވުނީއެ ބޯޑު  އޮތޯރިޓީ ރމަންޓްގަވަ  ލޯކަލް އެކުލަވާލާފައިވާ 
ގެ  ނޫނުލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާއިޞް   ނަވަ 8ންގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް އުޞޫލުން ހިއް ލާމަރުކަޒީ  ތަދާއިރާދާރީ  ހިރާއްޖޭގެ އި)ދިވެ  7/ 2010  ންބަރު ނަ، ޤާނޫނު  24/ 2019  ރުބަނަން  ނޫނުޤާ  165
 ކުރެވިފައި އިތުރުމި އަކުރު  ،ވަނަ މާއްދާއިން 48
ގެ  ގެ ޤާނޫނު މުއުވަނަ އިޞްލާޙު ގެނަ 9( އަށް ގުމުގެ ޤާނޫނުން ލުން ހިއުޞޫ  ރުކަޒީއް ލާމައިރާތަދާ  ދާރީއްޖޭގެ އި)ދިވެހިރާ  7/ 0201ންބަރު  ، ޤާނޫނު ނ31ަ/ 0202ބަރު  ންޤާނޫނު ނަ 166
 ( އަށް ބަދަލުކުރެވިފައި )އ އިން)ޅ( އަކުރު މި  ،ންނަ މާއްދާއިވަ 19
ގެ  ގެ ޤާނޫނު އުމުވަނަ އިޞްލާޙު ގެނަ 9ންގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް ލުން ހިއުޞޫ  ރުކަޒީއް ލާމައިރާތަދާ  ދާރީއްޖޭގެ އި)ދިވެހިރާ  7/ 0201ރު  ންބަ، ޤާނޫނު ނ31ަ/ 0202ންބަރު  ޤާނޫނު ނަ 167
 އަށް ބަދަލުކުރެވިފައި  ( ވ)އިން ( ކ) އަކުރުމި  ،ދާއިންނަ މާއްވަ 19
ގެ  ގެ ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމު 9ންގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް ލުން ހިއުޞޫ  ރުކަޒީއް ލާމައިރާތަދާ  ދާރީއްޖޭގެ އި)ދިވެހިރާ  7/ 0201ންބަރު  ނު ނަޤާނޫ  ،31/ 0202ންބަރު  ޤާނޫނު ނަ 168
 )ވ( އަށް ބަދަލުކުރެވިފައި  ޙަވާލާ )ކ( އިންމި  ،ދާއިންނަ މާއްވަ 19
ގެ  ނޫނު ލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނަ އިޞް ވަ 8އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް އް ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތަދާރީ  ހިރާއްޖޭގެ އި)ދިވެ  7/ 2010  ންބަރުނަ، ޤާނޫނު  24/ 2019  ރުބަނަން  ނޫނުޤާ 169
މާއްދާއިން  49 އަކުރު    ،ވަނަ  އެއަށްފަހު،ރެވިއިތުރުކުމި  ނ31ަ/ 2020ންބަރު  ނަ  ނޫނުޤާ  ފައި.  އި)ދިވެހިރާ  7/ 2010ބަރު  ން، ޤާނޫނު  ލާމައިރާތަދާ  ދާރީއްޖޭގެ  ލުން  އުޞޫ  ރުކަޒީއް 
 ( އަށް ބަދަލުކުރެވިފައި މ)އިން ( އ)އަކުރު މި  ،ނަ މާއްދާއިންވަ  19ގެ  ގެ ޤާނޫނުވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމު 9ންގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް  ހި
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ލިކަމުތިޢުފާދިންއިސް ރައީސުލްޔުގެ  ލިޖުމްހޫރިއްން  އެ   ންުބމުޔާއަށް 

 170ވެ.ވީއެކިއެ މަޤާމުން ވަކު ރަންަބމެ

ޯބޑުގެ ތެރެކުގެ  ތަލަތް ޙާ  ންނަނިވިއަ 171( ދ)   މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ  ޙާލަތެއް  އިން 

 ވަކިވާނެއެވެ.  މެންަބރަކު މަޤާމުން

މަޖިލީޔިތުރައް (1)    ޯބޑަށް  ންހުންގެ  މެންޅާފަކަނޑައަ  ގެ އްރެަބއިވާ 

ނެތްއި ރަތުާބރު  ޖަލްހުގެޖިލީމަ  އްޔިތުންގެކަމަށް  ގައި  އްއެސާ 

ަބއިވެރިޓުގަވޯ  ހާޒިރުވެ މެންަބރުވާއި  ތުން ޣުލަިބއްޔައަ  ގެން 

 ؛ކަނޑައެޅުން

މެންަބރުންގެ (2)    ޯބޑުގެ  ޤާނޫނުގައި  ކަމުގައި   މި  ޝަރުޠުތައް 

 .ންއް އުނިވުރުޠެއިން ޝަކުގެ ތެރެތަޠުށްފައިވާ ޝަރުަބޔާންކޮ
 

   ޓް ން މަ ރ ލޯކަލް ގަވަ 
އާއި    ރައީސް   ރިޓީގެ އޮތޯ 
 172ސް އީ ރަ އިބު ނަ 

  140ސާސީގެ  ޤާނޫނުއަ،  ކީސައީރަ ޯބޑުގެ  ގެއޮތޯރިޓީ  ޓްމަންވަރލޯކަލް ގަ )ހ(   .60

ލޯކަލް  ންގެ މަޖިލީހަށް  ތުވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ބޭނުމަށް ރައްޔި

އޮގަވަ ގުޅޭގޮތުއާޓީތޯރިރމަންޓް  އި ކަށްޓަރީވުމަދާވާުބޖަން   

 ވެ. ޓަރެމިނިސްނޑައަޅާ  ރިއްޔާ ކަސުލްޖުމްހޫރައީ

ޯބޑުގެ )ށ(    ނައޮތޯރިޓީގެ  ރައީސަކީއި  ޗީރިޓީގެއޮތޯ  ،ުބ   ކެޓިވްގްޒެއެ  ފް 

އިން  ޯބޑުން  ތެރެއިން  މެނަްބރުންގެ  ޯބޑުގެ  ފިޔަވައި  ޚާުބކުރާ ތިއޮފިސަރ 

 ފަރާތެކެވެ.
 

  ވަރމަންޓް ލް ގަ ލޯކަ
  ގުމާއި ރިޓީ ހިން ތޯ އޮ 
ވް  ޓި ޒެކެ  އެގް ފް ޗީ 

 173ސަރ އޮފި 

ގަވަ )ހ(   .61 އޮލޯކަލް  ދުވަހުރިޓީތޯރމަންޓް  ކަންކަން ވަހުގެދު  ންގެ  ނީ ންގާހި   

އޮވަރމަންޓްގަލޯކަލް   ޯބޑުގެ  ރިތޯ  އެއްގޮތްވާ ޓީގެ  އިރުޝާދާ  ލަފައާއި 

    އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރެވެ.ފް ގޮތުގެމަތިން، އެ އޮތޯރިޓީގެ ޗީ

 
ގެ  ގެ ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމު 9( އަށް ންގުމުގެ ޤާނޫނުލުން ހިއުޞޫ  ރުކަޒީއް ލާމައިރާތަދާ  ދާރީއި  އްޖޭގެރާވެހި)ދި   7/ 0201ންބަރު  ނަ، ޤާނޫނު  31/ 0202ންބަރު   ނަޤާނޫނު 170
 ( އަށް ބަދަލުކުރެވިފައި ފ)އިން ( އ)  އަކުރުމި ،ނަ މާއްދާއިންވަ 19
ގެ  ގެ ޤާނޫނު އުމުވަނަ އިޞްލާޙު ގެނަ 9ންގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް ލުން ހިއުޞޫ  ޒީރުކަލާމައް  އިރާތަދާ  ދާރީގެ އިޖޭއް)ދިވެހިރާ  7/ 0201ންބަރު  ނަނު  ، ޤާނ31ޫ/ 0202ންބަރު  ޤާނޫނު ނަ 171
 ( އަށް ބަދަލުކުރެވިފައި ދ )އިން ( ވ) މި މާއްދާގެ  ،ނަ މާއްދާއިންވަ 19
ގެ  ލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުނަ އިޞްވަ   7( އަށް  ނުގުމުގެ ޤާނޫރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަ ވެހިރާއް)ދި   7/ 2010ންބަރު  ނޫނު ނަ، ޤ3ާ/ 1720  ރުބަނޫނު ނަންޤާ  172
 ރެވިފައި އިޞްލާޙުކު މި މާއްދާ، ންއިމާއްދާ ނަވަ  2

  ގެ ލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު އިޞްނަވަ   7( އަށް  ނުގުމުގެ ޤާނޫންޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިވެހިރާއް)ދި   7/ 2010ންބަރު  ނޫނު ނަ، ޤ3ާ/ 1720  ރުބަނޫނު ނަންޤާ  173
 ރެވިފައި އިޞްލާޙުކު މި މާއްދާ، ންއިމާއްދާ ނަވަ  3
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އެ )ށ(    ޢައޮފިސަޒެކެޓިވް  ގްޗީފް  ނީ ވަކިކުރާ  ށް ޔަންކޮއްރ 

 ޔާއެވެ. ޖުމްހޫރިއްރައީސުލް

ގެ ކަިބއިގައި ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ މީހެއް ( )ނ  

)ބ( ގެ )  59މި ޤާނޫނުގެ   ( 2 ނަންަބރާއި، )( ވަނ1ަވަނަ މާއްދާގެ 

( ނަންަބރާއި،  )3ވަނަ  އަދި  ނަންަބރު  ވަނަ  ނަންަބރުގައި 4(  ވަނަ   )

ޝަރުޠުތައް ޝަރު  އިވާަބޔާންކޮށްފަ އަންނަނިވި  އިތުރުން   ޠުތަކުގެ 

 174ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ. 

ވަޒީފާ  ރުއިތު  (1)    އަދާއެއެހެން  ކަމުދާމުންކުރައް  މީހަކު  ގައި   

 ؛ނުވުން

އެޑް  (2)    ޕަްބލިކް  ނުވަތަ  ގަވަރމަންޓް  ނިސްޓްރޭޝަންގެ  މިލޯކަލް 

ން ވެގެދަށް  ންއަކުދާއިރާކަމާެބހޭ    ސްނުވަތަ އެނޫންވެދާއިރާއިން  

ޑިގްރީފުރަ ހިކުފައިވުމާއެޙާޞިލުކޮށް  ތަމަ  ރާގައި  އިދާންގުމުގެ  ، 

އަ  10  މަދުވެގެން ދުވަހަ)ދިހައެއް(  ާބ ޖުރިތަ  ހުގެރު 

 ވުން. ިބފައިލި

މުސާރައާއި   )ރ(   އޮފިސަރުގެ  އެގްޒެކެޓިވް  ކަނޑައަޅާނީ، ޔަތްޢިނާޗީފް  ތައް 

އޮފްމިނިސް އެންފިނޭން  ޓްރީ  ޓްސް  ން މަތިފާގެލަ  ގެރެޜަރީޑް 

 އްޔާއެވެ. ލްޖުމްހޫރިރައީސު

 . ވެޓީގެ ޯބޑަށެތޯރިއޮ ޖަވުާބދާރީވާނީސަރ އޮފިކެޓިވް އެގްޒެޗީފް  )ބ(   

)ހ( ގައި ަބޔާންކުރާ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުގެ އިތުރުން ދާގެ  އްމާ  މި ޅ()  

އަދާކުރު  ޓީގެތޯރިއޮ އެހީމަސްއޫލިއްޔަތު  އޮ ނުމަށާތެރިވެދިމަށް  ގެ ތޯރިޓީއި 

ބެލެހެއްޓުމަކަންކަން  ދާރީއި އޮ  މުވައްޭބ  ތޯރިޓީއަށްށްޓަކައި  ން ޒަފުނުންވާ 

 ިބގެންވެއެވެ. ޑަށް ލިޯބ ޓީގެ އޮތޯރިރު ކުރުމުގެ ާބވަކިއި ޔަންކުރުމާޢައް

އެގްޒެ )ކ(    އޮފިޗީފް  ދައުކެޓިވް  މަޤާމުގެ  )ފަހެއް(   5ކީ  ރަސަރުގެ 

 އެންމެ ކަށްމީހަ  ގައިމުމަޤާރުގެ  ޓިވް އޮފިސަޗީފް އެގްޒެކެ  .ވެއަހަރުދުވަހެ

 
  ގެ ނު ގެ ޤާނޫމުވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައު 9ންގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް ލުން ހިއުޞޫ  ރުކަޒީއް ލާމައިރާތަދާ  ދާރީއްޖޭގެ އި)ދިވެހިރާ  7/ 0201ންބަރު  ، ޤާނޫނު ނ31ަ/ 0202ންބަރު  ޤާނޫނު ނަ 174
 ފައިރެވިކުއިޞްލާޙުމި އަކުރު  ،އިންދާނަ މާއްވަ 20
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ހުރެވޭނީމުއްދަތަކަދިގު   )ދޭއް(   2ވަހުގެ  ދުރުއަހަ) )ފަހެއް 5  ށް 

 175ވެ.ރަށެއުދަ
 

  ޓިވް ޒެކެ ގް އެ   ޗީފް 
  ސަރުގެ ފި އޮ 

 176މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

 ތިރީގައި  ތައްވާޖިުބ  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި  އޮފިސަރުގެ  އެގްޒެކެޓިވް  ޗީފް  އޮތޯރިޓީގެ . 61-1

 . ވެނީއެއެވަ ންކޮށްފައިޔާަބ

އިދާ ހ( )   ފަރީ  އޮތޯރިޓީގެ  މަސަމެހައިންއެހޭ  އިސާއާެބއަދި  ރާވައި  އް  ތަތްއްކަ 

 ؛ންހިންގު

މަޓީރިއޮތޯ )ށ(    ޤާނޫނާތަކަތްއްސަގެ  މި  ހިނގަމުންދަނީ  އެއްގޮތްވާ   އް 

 ؛ގޮތުގެމަތިންކަން ކަށަވަރުކުރުން 

މަޖިލީހަ )ނ(    ޖަވާުބދާރީވުންރައްޔިތުންގެ  ފިޔަށް  ޓީ އޮތޯރި  ވައި، 

 އަދި  ؛ކުރުން ތަމްސީލުރިޓީތޯގައި އޮކަންކަމު ރަންޖެހޭކުލުސީމްތަ

ދަށުން ރ()   ޤާނޫނުގެ  ހަމި   ނޫންވެސްއެރާ  ކުންަބޔާ  އިގަގަވާއިދު  ދާ 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުން.
 

  ވާޖިބު   ކައުންސިލްގެ 
  އަދާކުރުމަށް 
 177ނުކުޅެދުން 

  ރެއްގެ ޔަމޭ  ތަވަނު  ސެއްގެރައީ  ތަނުވަ  ކައުންސިލަރެއްގެ  އެއްވެސް )ހ(   .62

 ނުވަތަ  ނުކުރެވޭނަމަ   ދާއަ  ގޮތަށް  ވާއެކަށީގެން  ުބވާޖި  ތާއިޔަމަސްއޫލިއް

  ބޭނުން  ވަސީލަތްތަކުގެ   ާބރުތަކާއި  ގެސިލްންއުކަ  ތަނުވަ  ވާނަމަލުމާހުއި

 ންގަނޑާމި   ސުލޫކީ   ންގެސިލަރުކައުން  ނުވަތަ   ހިފާނަމަ  ގޮތުގައި  ނަހަމަ

 މާއްދާގައި  މި  ، ނަމަޓާހައް ަބ  އްމަލުތަޢަ   ންގެލަރުކައުންސި  ޚިލާފަށް

  ތަ ވަނު  ކައުންސިލަރުންނާމެދު   ދައެފަ  ތިން، ގެމަ ގޮތު  ށްފައިވާަބޔާންކޮ

 ލޯކަލް  ބާރު  އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅު  މޭޔަރުންނާމެދު  ތަނުވަ  ދުމެރައީސުންނާ

 .އެވެންވެލިިބގެ  އޮތޯރިޓީއަށް ގަވަރމަންޓް

  ނުވަތަ  ރަކު ސިލަންކައު  މެއްކަ  ދަފަފައިވާކޮށް ަބޔާން  ގައި(  ހ)  މާއްދާގެ  މި )ށ(   

 ޓްގަވަރމަން  ލޯކަލް  މާތުލޫޢުމަ  ކުރާކަމުގެ  މޭޔަރަކު   ތަނުވަ  ސަކުއީރަ

 
ގެ   ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުނަ އިޞްލާޙުވަ 8އަށް   މުގެ ޤާނޫނު(ންގުލުން ހިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫދާއި  ހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ)ދިވެ  7/ 2010  ންބަރު ، ޤާނޫނު ނ24ަ/ 2019  ރުބަނަން  ނޫނުޤާ  175
 އި ރުކުރެވިފަތުއި މި އަކުރު ،މާއްދާއިންވަނަ  50
ގެ   ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުނަ އިޞްލާޙުވަ 8އަށް މުގެ ޤާނޫނު(  ގުޞޫލުން ހިންއު  ރުކަޒީތައް ލާމަދާރީ ދާއިރާއިހިރާއްޖޭގެ  )ދިވެ  7/ 0102ރު  ނު ނަންބަޤާނޫ  ،24/ 2019  ބަރުނަން  ނޫނުޤާ  176
 ދާ އިތުރުކުރެވިފައި އިން، މި މާއްމާއްދާވަނަ  51

ގެ   ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުނަ އިޞްލާޙުވަ 8އަށް   މުގެ ޤާނޫނު(ން ހިންގުރުކަޒީ އުޞޫލުލާމަދާއިރާތައް  ރީ  ހިރާއްޖޭގެ އިދާވެ)ދި   7/ 2010  ނަންބަރު ޤާނޫނު    ،24/ 2019  ނަންބަރު  ނުނޫޤާ  177
 ވިފައިކުރެޞްލާޙުއިދާ އިން، މި މާއްމާއްދާވަނަ  52
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 އޮތޯރިޓީއަށް  ގަވަރމަންޓް  ލޯކަލް  މަ، ނަޖެއްިބލި  އޮތޯރިޓީއަށް

 އެކަމުގެ  ހުއްދައާއެކު،  ގެވަޒީރު  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 ށްކޮސާދިރާ  ކަންއޮތްގޮތް  އިކަޓަމަށްނެގަތުދެ  ތައްބު ަބސަ  ތްތަކާއިޤަޤީޙަ

  އޮތޯރިޓީން   ގަވަރމަންޓް   ލްލޯކަ  އެއް "  ރީއިންކުއަ"  ށްެބލުމަ

 . ދަންވާނެއެވެހަ

 މާއްދާގެ  މި  ހެދުމަށްފަހު،"  އިންކުއަރީ"  ަބޔާންކުރާ   ގައި(  ށ)  ދާގެއްމާ  މި ( )ނ  

 ތަނުވަ  ށް ކަމަ   ހިނގާ  ކެއްއްތަކަންތަ  ނުވަތަ  ކަމެއް  ުބނާފަދަ  ގައި(  ހ)

 ސަަބުބގެ   ންވާއެކަށީގެ  އަށް އޮތޯރިޓީ  ޓްންމަރގަވަ  ލޯކަލް   ށްކަމަ  ފިގައިހިނ

 ކަންންކަ  ވުނު ކުރެގަފާހަ  އެ  ނަމަ،އްޖެ ފެނި  ބިނާކޮށް  އްޗަށްމަ

 ކައުންސިލަށް  އޮތޯރިޓީން  ގަވަރމަންޓް  ލޯކަލް  ރަނގަޅުކުރުމަށް

 . ނެއެވެއަންގަންވާ

 ސަކަށްއީރަ  ތަ ވަނު  ރަކަށްންސިލައުކަ  ގޮތަށް  ގައިވާ (  ނ)  މާއްދާގެ  މި )ރ(  

 ކަންކަން   އެ  މުންވެސްގުއެން  ށްކުރުމަރަނގަޅު  ކަންންކަ  ކަށްރަޔަމޭ  ނުވަތަ

 އަދާނުކޮށް  ވާޖިުބ  މަސްއޫލިއްޔަތާއި  ގެލް ސިންއުކަ  ނުކޮށް،  ޙުލާއިޞް

  ބޭނުން  ކުގެ ވަސީލަތްތަ  ކާއިާބރުތަ  ކައުންސިލްގެ  ނުވަތަ  އިހުމާލުވާނަމަ

 ގެލްކައުންސި  ނުވަތަ  މަފާނަހި  ގައިގޮތު  ނަހަމަ   ،ން ރުޭބ  އިމުން  ޤާނޫނީ

  ޓާނަމަ، އްހަަބ  ޢަމަލުތައް  ންގެރުސިލަކައުން  ފަށްލާޚި  މިންގަނޑާ  ސުލޫކީ

 ކަންކަން   އެ  ކަންތައްތަކާއި،  ފާހަގަކުރެވުނު  އިޓުގަރިޕޯ  ރީއައިންކު

 ނުވަތަ   ންރައީސު  ނުވަތަ  ކައުންސިލަރުން  އެންގުމުން  އިޞްލާޙުކުރުމަށް

 ،ސްަބ  ލްގެ ސިންކައު  ގުޅޭގޮތުން  މާންކަކަ   އެ  ،ގޮތާއިންކުރިކަ  ންމޭޔަރު

  ން ޓީތޯރިއޮ   ގަވަރމަންޓް  ލްލޯކަ  ސިފައިގައި  ރިޕޯޓެއްގެ

 . ވެނެއެވާއެކުލަވާލަން

މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ "ރިޕޯޓު" ގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް،   )ބ(   

އެ    3 މުއްދަތަކަށް  ދިގުނޫން  މަސްދުވަހަށްވުރެ  ކަންކަމުގައި )ތިނެއް( 

ކަމިލުޝާ މޭޔަރުން، އުންސިވި  ނުވަތަ  ރައީސުން  ނުވަތަ  ލަރުން 

އޫލިއްޔަތުން ވަގުތީ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ނުލިޭބ ގޮތަށް، މަޤާމުގެ މަސް
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އޮތޯރިޓީއަށް  ގަވަރމަންޓް  ލޯކަލް  ާބރު  އެއްކިާބކުރުމުގެ  ގޮތުން 

 178ލިިބގެންވެއެވެ. 

 ކޮންމެ  ޅާ އަ  ދުކައުންސިލަރުންނާމެ  ދަށުން  ގެ(  ބ)  މާއްދާގެ  މި )ޅ(  

 ކޮށް،ންޔާބަ   ސަަބުބ  އެޅި  ޅުފިޔަވަ  ތު،ޢުލޫމާމަ  އްގެޅެވަފިޔަ

  ން ޓީއޮތޯރި  ގަވަރމަންޓް  ލްލޯކަ  ގެޒެޓުގައި   ހިސަރުކާރުގެވެދި

 . ނެއެވެވާޝާއިޢުކުރަން

  ފިޔަވަޅެއްގެ   އަޅާ  ކައުންސިލަރަކާމެދު  ދަށުން   ގެ(  ބ )  މާއްދާގެ  މި )ކ(   

 ލްގެންސިކައު  އެ  މަ،ނަވާނުހަމަ  ކޯރަމް  ކައުންސިލްގެ  ،ސަަބުބން

  ނެ ލިޭބ  މެއްނެތި މެދުކެނޑު  ންރަށަކު  އެ  ތައްމަތްޚިދު  ގެކަމުށްވެހިރަ

 ތްވާނިސްަބ  އް ކައުންސިލެ  ރަށު  އެ  ކައުންސިލެއްނަމަ  ށުރަ  އިންތިޒާމް

 ކައުންސިލްއާ  މަޝްވަރާގެމަތިން  ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު  ޅުގެއަތޮ

 ޅުތޮއަ  އަދި.  ވެނެއެވާންސަހަމަޖައް  ޖެނެރަލް  ކްރެޓަރީސެ  ޙަވާލުވެހުރި

 އޮތޯރިޓީގެ  ރމަންޓްވަގަ  ލޯކަލް  ނަމަލެއްއުންސިކަ  ޓީސި  ވަތަނު

 ލްރަނެޖެ  ސެކްރެޓަރީ  ހުރިޙަވާލުވެ  ސިލްއާންކައު  ންމަތި  ވަރާގެޝްމަ

 .ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ ންކަމި

 ގޮތުގައި   އްގެ ންޓެގްރާ  ކޮންޑިޝަނަލް  ނުވަތަ   ގްރާންޓް  ސެކްޓޯރަލް )އ(   

 ނުވަތަ   ޓެއްރޮޖެކްޕް  ކިވަ  ންގާހި  ރުންކާ ރުސަ  ދުވެރިކޮށްމެ  ލްކައުންސި

 އެ  ލުވާކަމަށްމާހުއި  ކައުންސިލުން  ހިންގުމުގައި  ޓްތަކެއްކްޖެޕްރޮ

  ކަލް ލޯ  ބެލުމަށް  އެކަން  ފާހަގަކުރެވި،  ށްރާއަކަދާއި  ހިންގާ  ކްޓެއްޖެޕްރޮ

 އް ކަމެ  އެފަދަ   އިންކުއަރީއިން  ކުރިއަށްގެންދާ  އޮތޯރިޓީން  ގަވަރމަންޓް

 ނުވަތަ  ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ   އެ  ނަމަފިއިގައަން  ށްއަކަރާއިދާ  އެ  ހަގަކުރެވިފާ

 ކުރިއަށް  ށްޙަވާލުކޮ  އަކާ "  ރޖަނޭމެ"  މަސައްކަތް   ގެކްޓްތަކެއްޖެޕްރޮ

 . ލިިބގެންވެއެވެ އިދާރާއަކަށް އެ ރުާބ މުގެއުގެންދި
 

 
ގެ  ގެ ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމު 9 ންގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށްލުން ހިޞޫއު  ރުކަޒީއް ލާމައިރާތަދާ  ރީދާގެ އިއްޖޭ)ދިވެހިރާ  7/ 0201ންބަރު  ، ޤާނޫނު ނ31ަ/ 0202ންބަރު  ޤާނޫނު ނަ 178
 ރެވިފައިކުއިޞްލާޙުމި އަކުރު  ،ނަ މާއްދާއިންވަ 21
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 179[ ރެވިފައިއުނިކު]  .63 ރޫޅާލުން   ކައުންސިލް 

 

 180ބާބު   ނަ ވަނުވަ 

 ޅުން ގު   ންނަ އޮ   ދެމެދު   ކާ ކައުންސިލްތަ   ކާ ރާތަ އިދާ   ޤައުމީ 
 

  ން އިދާރާތަކު   އުމީ ޤަ 
  ކޮށް މެދުވެރި   ސިލް ކައުން 
  މި   ގައި ދިނުމު   ޚިދުމަތް 
 ރުން ޢަމަލުކު   ބާބަށް 

އަދި  އް ދިނުމުގައިރަށުގައި އަދި ސިޓީތަކުގައި ދޭ ޚިދުމަތްތަށްރަ ތަކުންރާޤައުމީ އިދާ  .64

ހިއެތަންތަ ތަނުން  ޙަރަކާތްތަންގާ  ހިންގު  އްރައްޤީގެ   ވާނީ ކުރަންޢަމަލުމުގައި  ރާވައި 

 181ވެ. ތިންނެތުގެމަފައިވާ ގޮށްުބގައި ަބޔާންކޮމި ާބ
 

  ން ތަކު އިދާރާ   ޤައުމީ 
  ށް ކޮ ރި މެދުވެ   ކައުންސިލް 

  މުގެ ނު ދި   ޚިދުމަތް 
 182ލުތައް ޞޫ އު 

ޚިދު )ހ(   .65 ދޭ  އިދާރާތަކުން  ކޮންޤައުމީ  ދާމަތްތައް  އިދާރީ     ނެ ލިޭބ  އިރާއަކުންމެ 

ޤައު ހަމަޖަމީ  އިންތިޒާމު   އުމީޤަ  .ނެއެވެއްސަންވާއިދާރާތަކުން 

ދާއިރާތަ އިދާރީ  އަދާކުރަކުއިދާރާތަކުން،  ވާޖިުބގައި    ތައްންޖެހޭ 

އެއްާބންޭބނުއަދާކުރުމަށްޓަކައި   އަތޮޅު ހީތެއެ  ލުމާއިރުވާނެ  ރިކަން 

ކުން  ލްތަށު ކައުންސިތަކުންނާއި ރަޓީ ކައުންސިލްކައުންސިލްތަކުންނާއި ސި

 . ދޭންވާނެއެވެ

ޚި ށ( )   ދޭ  އިދާރާތަކުން  އިތައްދުމަތްޤައުމީ  ލިޭބނޭ ދާ  ދާއިރާތަކުގައި  ރީ 

ހަމަޖެއްއިން ތި ތިޒާމު  ަބޔާރީގައިސުމުގައި  ގޮ  ންކުރެ ތަކުތްންކޮށްފައިވާ 

 . ވިދާނެއެވެރެކުމަލުށް ޢަކަގޮތަ

އިދާރާގެ    (1)    އިދާ ޤައުމީ  ޤާއިރީ  އޮފީހެއް    ން ކޮށްގެމުދާއިރާގައި 

 ؛ޚިދުމަތް ދިނުން

ރާގެ މުވައްޒަފުން ދާ އިއުމީގައި ޤަކައުންސިލްގެ ޢިމާރާތެއް  ޅުއަތޮ  (2)   

 ؛އްސުންހަމަޖެޒާމް ދެވޭނެ އިންތިކޮށް ޚިދުމަތް މަސައްކަތް

ނުކަ  ޓީސި  (3)    ރަށު ވައުންސިލް  ކަތަ  އަތޮޅު   ސިލްންއު  ނުވަތަ 

 
ގެ  ނުނޫޙު ގެނައުމުގެ ޤާލާނަ އިޞް ވަ 8އަށް ގެ ޤާނޫނު(  މު ންގުން ހިލު އުޞޫއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ)ދިވެހިރާ  7/ 2010ބަރު  ، ޤާނޫނު ނަނ24ް/ 2019  ރުނަންބަ  ނޫނުޤާ  179
 އި އުނިކުރެވިފަ މާއްދާމި ،  މާއްދާއިންވަނަ  53
ގެ  ނުނޫނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާވަ 8( އަށް ން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާ)  7/ 0102ނަންބަރު  ޤާނޫނު    ،24/ 1920  ބަރުނަން  ނުނޫޤާ  180
ނ2020/31ަންބަރު  ޤާނޫނު ނަފަހު،  އެއަށް.  ފައިއިޞްލާޙުކުރެވި  ބާބު   މި ،   މާއްދާއިންވަނަ  54 ލާމައިރާތަދާ  ދާރީއްޖޭގެ އި)ދިވެހިރާ  2010/7ންބަރު  ، ޤާނޫނު    ލުން އުޞޫ   ރުކަޒީ އް 
 ދަލުކުރެވިފައި ވަނަ ބާބު'' އަށް ބަނުވައިން '' ވަނަ ބާބު''ތް ''ހަނަންބަރު  ގެ ބާބުމި  ،ނަ މާއްދާއިންވަ  15ގެ  ގެ ޤާނޫނުވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމު 9ންގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް  ހި

ގެ  ނުނޫނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާވަ 8އަށް ނޫނު(  ގުމުގެ ޤާން އުޞޫލުން ހިކަޒީދާއިރާތައް ލާމަރު  ވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ)ދި   7/ 2010ނޫނު ނަންބަރު  ، ޤ24ާ/ 2019  ނަންބަރު  ނޫނުޤާ  181
 .  އިކުރެވިފަ އިޞްލާޙުއްދާ މާމި  ، މާއްދާއިންވަނަ  54
ގެ  ނުނޫނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާވަ 8އަށް ނޫނު(  ގުމުގެ ޤާން އުޞޫލުން ހިކަޒީދާއިރާތައް ލާމަރު  ވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ)ދި   7/ 2010ނޫނު ނަންބަރު  ޤާ  ،24/ 2019  ނަންބަރު  ނޫނުޤާ  182
 .  ކުރެވިފައިއިޞްލާޙުއްދާ މާމި ،  މާއްދާއިންވަނަ  54
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އިމެދުވެރިކޮ  ލްކައުންސި ޤައުމީ  ޚިދުމަތް  ށް  ރީ އިދާދާރާގެ 

ނުވަތަދާ ސިސީދާ އިރާއިން  ލިޭބނޭޓީއިން    ރަށުން  ގޮތް  ނުވަތަ 

 .ންސުއްމަޖެހަ

ގެ )ނ(    )ށ(  މާއްދާގެ  )މި  ނަނ3ް  ވަނަ  ަބޔާ(  ވާ ފައިންކޮށްަބރުގައި 

އިދާރާއަކު ޤައުމީ  އަތޮންގޮތުގެމަތިން  ސިޓީ ކައުޅު    ނުވަތަ  ންސިލް 

ރަށުކައުންސިލް ނުވަތަ  މެ    ޚިދުކައުންސިލް  ވާނީ  ދޭންމަތް ދުވެރިކޮށް 

މެދުވެރިކޮވެވޭ  ކަމާގުޅޭގޮތުން އެއްަބސްވުމެއް  އެއެށެވެ.    ވުމުގައި ސް ަބއް 

 ނެއެވެ.ތައް ހިމަނަންވާ އަންނަނިވި މާއްދާ

 ؛ޚިދުމަތް ވޭމުގެ ދަށުން ދެސްވުއެއްަބ  (1)   

 ؛ތަފްޞީލު ންވީ ގޮތުގެ ގެ ދަށުން ދެވޭ ޚިދުމަތް ދޭވުމުަބސްއެއް  (2)   

ޚިދުއެއްަބސްވު  (3)    ފޯރުކޮށްދޭ  ދަށުން  ފޯމުގެ  ށްދޭން ރުކޮމަތްތައް 

 ؛ދަދުބޭނުންވާ ފައިސާގެ ޢަ

 ؛ތައްއެޅޭނެ ޙާލަތް ދަށުން ފިޔަވަޅު ސްވުމުގެަބއެއް  (4)   

 . ޞީލުގެ ތަފްލާފުވެއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުމާ ޚިަބސްވުއެއް  (5)   
 

  އިދާރާތަކުން   ޤައުމީ 
  މެދުވެރިކޮށް   ކައުންސިލް 

  ށް ޚިދުމަތްތަކަ   ދޭ 
  ފައިސާ   ބޭނުންވާ 

 ފޯރުކޮށްދިނުން 

ރުކޮށްދޭ އިދާރާއަކުން ފޯށް އެ  ރިކޮދުވެމެއް  ންސިލެއިދާރާއަކުން އެއްވެސް ކައު  މީއުޤަ  .66

ކަޚިދުމަ އަތޮޅު  ނުވަތަ  ލެއްއުންސިތެއް،  ކައުންސިލެއް  ސިޓީ  ރަށު   ނުވަތަ 

ފޯމެދުވެރި އްލެސިއުންކަ ޚިދުދޭން  ރުކޮށްކޮށް  އެ  އެ  މަތެއް  ނިންމައިފިނަމަ، 

ޭބނު  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  އިދާރާއަކުން   ވާންކައުންސިލަކުން  އެ  ފައިސާ، 

 183ވެ. ންވާނެއެ ދޭކަށްތަލްސިކައުން
 

  ދޫކުރާ   ނަށް ބިދޭސީން 
  މާތު ލޫ މަޢު   ވިޒާގެ   ރކް ވާ 

 އެންގުން 

އި . 66-1 ކަމާގުޅޭ  ިބކުންދާރާއަސަރުކާރުގެ  ރަ  ނުވަދޭސީއަކަށް  ސިޓީއެއްގަށެއްގައި  އި  ތަ 

ދޫކުރުމަށް  މަސައްކަތްކު ވިޒާ  އެ  ދޫކޮށްފިނަމަ،  ވިޒާ  ތާވާރކް  ފެށިގެން  ރި  ރީޚުން 

 ސިޓީއެއްގެ ރަށެއްގެ ނުވަތަގައި އެކަން އެ  ހުގެ ތެރޭވަ( ދުރީސް)ތި  30  ގިނަވެގެން

 184.ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ ލަށްއުންސިކަ

 
ގެ  ނުނޫނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާވަ 8އަށް ނޫނު(  ގުމުގެ ޤާން އުޞޫލުން ހިކަޒީދާއިރާތައް ލާމަރު  ދާރީވެހިރާއްޖޭގެ އި)ދި   7/ 2010ބަރު  ންނޫނު ނަ، ޤ24ާ/ 2019  ނަންބަރު  ނޫނުޤާ  183
 .  ކުރެވިފައިއިޞްލާޙުއްދާ މާމި ،  މާއްދާއިންވަނަ  54
ގެ  ނުނޫނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާވަ 8އަށް ނޫނު(  ގުމުގެ ޤާން އުޞޫލުން ހިކަޒީތައް ލާމަރުރާދާއި  ވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ)ދި   7/ 2010ނޫނު ނަންބަރު  ، ޤ24ާ/ 2019  ނަންބަރު  ނޫނުޤާ  184
 އިތުރުކުރެވިފައި އްދާ މާމި ،  މާއްދާއިންވަނަ  54
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  އެހީތެރިކަން   ލުހުންގެ ފު 
 185ފޯރުކޮށްދިނުން 

އި، ގަރުމުތަންފީޛުކުމުނިސިޕަލް ގަވާއިދުތައް    ކުލަވާލާކައުންސިލްތަކުން އެ )ހ(  . 66-2

އިދުތަކަށް ތަކުން އެ ގަވާޖެހޭ ފަރާތްކުރަންލު މަށް ޢައެ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަ

އިޢަ ކައުންސި  ކުރާތިރާޟްޢުމަލުކުރަން  ފުލުލްޙާލަތުގައި  ންގެ  ހުތަކަށް 

އެދެވިތެރިކަމައެހީ އަށް  ކައުންސިލުދާނެއެވެ.  އެފަދައިން ދި   ން 

އެހީތެރިކައެ ފުލުހުންގެ  ޙާލަތުގައި  އެދޭ  ކައުންސިރިހީތެމަށް  ތަކަށް ލްކަން 

 އެވެ. ވާނެށްދޭންފޯރުކޮ

ލުތައް،  ޞޫެބހޭ އު ނުމާކޮށްދިރުހީތެރިކަން ފޯފުލުހުންގެ އެ  ށްއުންސިލްތަކަކަ )ށ(   

މަޝްވަ ޤާނޫނުރާއާއެކު  ފުލުހުންގެ  ދަށުންމި  ގަވަގެ  ލޯކަލް  ރމަންޓް  

 ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ.  އިދުގައިޓީން ހަދާ ގަވާއޮތޯރި
 

  ގައި ކު ތަ ތް ޙާލަ   ކުއްލި 
  ކައުންސިލްތަކަށް 

 އެހީ   ދޭ   ކާރުން ސަރު 

ޤާނޫނު  .67 ކައުމި  ދަށުން  ދޭންސިލްތަކަށް  ގެ  އެހީގެ އަޅާފަކަނޑަ ން  ސަރުކާރުން  އިވާ 

ކާރިސާއެއް   ކުއްނުއިތުރުން  ނުރައްވަތަ  ނުކަލުގެލި  ޙާލަތެއް  ތަދުމަޑު  ކަމެއް ވަތަ 

ަބ ކަލިމަޑުކަމެނުވަތަ  ސަރުކާރުގެ  މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ  މާލީ،  ހޭމާެބއް  އިދާރާއަކުން   

 186.ވާނެއެވެ ފޯރުކޮށްދޭންއުންސިލްތަކަށްހެނިހެން އެހީ ކަ އެ ނުވަތަ ފަންނީ

 

  ނުވަތަ   އި އެއްގަ ސިޓީ 
     ހިންގާ   ރަށެއްގައި 
 187ޓްތައް ޕްރޮޖެކް

ކަ ( )ހ  .68 ނުއުންސިލުއަތޮޅު  ނު  ވަތަން  އިދާރާއަކުން  ގެ  ސަރުކާރު ވަތަޤައުމީ 

ކުން  ނުވަތަ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާއަންޏަކުނުވަތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުން

ފަވަނު އެނޫންވެސް  އިދާތަ  ދާއިރާއެއްރާތަކުން  އެއްވެސްރީ   ގައި 

ރަށެއް ނުވަތަޓެއް  ޖެކްޕްރޮ އެ  ކުރިން  ވާ ނިސްަބތް  ސިޓީއެއް  ހިންގުމުގެ 

ޝްވަރާތަކުގައި ތުން ކުރެވޭ މައެގޮ  .ވާނެއެވެމަޝްވަރާކުރަންކައުންސިލަކާ  

ދާއިރާ އިދާރީ  އެންމެހައި  ގައިރަށާއި  އެކަމާގުޅޭ  މުއަހުންނަ  ސާތައް ސަ އް 

 .ތު ދޭންވާނެއެވެމުގެ ފުރުޞަަބއިވެރިވު

ސަރުކާއަކުއިދާރާމީ  ޤައު )ށ(    ނުވަތަ  ސަރުކާރުގެ  ނުވަތަ  ހިއްސާން  ވާ  ރު 

 
ގެ  ނުނޫ ޤާނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެވަ 8އަށް   ނޫނު(ގުމުގެ ޤާންއުޞޫލުން ހި  ކަޒީދާއިރާތައް ލާމަރު  ވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ)ދި   7/ 2010ނޫނު ނަންބަރު  ، ޤ24ާ/ 2019  ނަންބަރު  ނޫނުޤާ  185
 އިތުރުކުރެވިފައި އްދާ މާމި ،  މާއްދާއިންވަނަ  54
ގެ  ނުނޫޙު ގެނައުމުގެ ޤާނަ އިޞްލާވަ 8އަށް ނޫނު(  ގުމުގެ ޤާން އުޞޫލުން ހިކަޒީދާއިރާތައް ލާމަރު  ވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ)ދި   7/ 2010ނޫނު ނަންބަރު  ، ޤ24ާ/ 2019  ނަންބަރު  ނޫނުޤާ  186
 ލާޙުކުރެވިފައިއިޞްއްދާ މާމި ،  މާއްދާއިންނަ ވަ 54
ގެ  ނުނޫނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާވަ 8އަށް ނޫނު(  ގުމުގެ ޤާން އުޞޫލުން ހިކަޒީދާއިރާތައް ލާމަރު  ވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ)ދި   7/ 2010ނޫނު ނަންބަރު  ، ޤ24ާ/ 2019  ނަންބަރު  ނޫނުޤާ  187
 އިއިޞްލާޙުކުރެވިފަ އްދާ މާމި  ، މާއްދާއިންވަނަ  54
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ނުވަތަ  ންޏަކުންފު ޖަމްޢިކުން  ނުވަމަދަނީ  އެނޫންވެސްއްޔާއަކުން   ތަ 

ރިން  ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމުގެ ކުއިއްގަފަރާތަކުން އެއްވެސް އިދާރީ ދާއިރާއެ

ތިކައެ ސަަބުބން  އަމުގެ  މިމާވެށްޓަށް  ފޯރާނެ  ބަޔާންސަރު    ކުރާންވަރު 

އް ހިންގުމުގެ ރޮޖެކްޓެފަހު އެ ޕްހަދަންޖެހޭނަމަ އެ ރިޕޯޓު ހެދުމަށް  ޓެއްރިޕޯ

ޕްރޮހު އެ  ކުރިން،  ދިނުމުގެ  ހިންއްދަ  ސިޓީ ޖެކްޓެއް  ނުވަތަ  ރަށް  ގޭ 

ކައު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެލަންސިނިސްަބތްވާ  ރިއަދި. ށް  އެ  ގައިވާ ޓުޕޯ  

ބިނާކޮށް  ކަންކަމަ ކޮށް  ކަމަށްތިމާވެއްޓަށް  ެބށްފާނެ  ތަކުގެ އަސަރުލެވޭ   

ކައުންސިލާއެ އެ  ތަނަމަޢުލޫމާތު  އެ  އަދި . ކުރަންވާނެއެވެހިއްސާކުން  ކު 

ކޮށްފާނެ އަސަތިމާވެށްޓަށް  ނޭދެވޭ  އަޅަން    ކުޑަކުރުމަށް  ރު 

މަޢުލޫމާތުވެސްފި  އިވާގަސްތުކޮށްފަ ކައުޔަވަޅުތަކުގެ  ލްތަކާއެކު ސިން 

 .ވެކުރަންވާނެއެހިއްސާ
 

  ނުވަތަ   ގައި ސިޓީއެއް 
  ޤައުމީ   އްގެ ރަށެ 

  ހިންގާ   އިދާރާތަކުން 
  ޕީ . އައި . އެސް . ޕީ 

 188މަޝްރޫޢު 

އިދާރާ )ހ(   .69 ރަށެއްޤައުމީ  އަތޮތަކުން  ނުވަތަ  ހިންގުގައި  ކަނޑަޅާ  ޅެއްގައި  މަށް 

އަން ލިމި 5ގު ތެރެއިން، އެ މަޝްރޫޢެއްގެ އަ ޢުގެޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫ

މަރުފިޔާއަށްވު ދަށުގެ  ހިރެ  އެޝްރޫޢުތައް  ރަ ންގަންވާނީ،  ނުވަށެއްގެ  ތަ   

މެދުވެރި ކައުންސިލް  މާލިއްޔަތު  ކޮށްއަތޮޅެއްގެ  ނާ ޤާނޫ  ގެދައުލަތުގެ 

 ވެ. ގޮތުގެމަތިންނެ ވާތްއެއްގޮ

ސިމި   )ށ(    އެހެންއޮތްނަމަވެސް،  )ހ(  ރަށެއްގައި އްޓީއެމާއްދާގެ  ނުވަތަ  ގައި 

 މިލިއަން  5ޅާ  ރާއަކުން ކަނޑަޤައުމީ އިދާ  ގައި ހިންގުމަށް އްޅެތަ އަތޮނުވަ

މަޝްރޫޢުށްވުރެޔާއަރުފި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ  ޮބޑެތި  ޤައުމީ އް  ތަ  އެ 

ކަނޑަ އުޞޫލެއްގެއިދާރާއަކުން  ހިންގު  އަޅާ  ކައުންސިދަށުން  ލަކާ މަށް، 

 ޙަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ.

ހި  އުމީޤަ )ނ(    ސިޓީއެއްގައި  ޕީ.އެސް.  ށްންގުމައިދާރާތަކުން  އައި.ޕީ  ކަނޑަޅާ 

ތެރެމަޝް އަގުގެ  ރޫޢުތަކުގެ  މިލިއަން )ފަނަ  15ން  ގޮތުއިން  ރަ( 

ޮބޑު މި  ނޫން  ރުފިޔާއަށްވުރެ  ހިންގަންވާނީ  މާއްދާގައި   މަޝްރޫޢުތައް 

 
ގެ  ނުނޫނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާވަ 8އަށް ނޫނު(  ގުމުގެ ޤާން އުޞޫލުން ހިކަޒީދާއިރާތައް ލާމަރު  ވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ)ދި   7/ 2010ނޫނު ނަންބަރު  ، ޤ24ާ/ 2019  ނަންބަރު  ނޫނުޤާ  188
 އިޞްލާޙުކުރެވިފައިއްދާ މާމި ،  މާއްދާއިންވަނަ  54
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 ވެ.އެއްގެ ކައުންސިލާ ޙަވާލުކޮށްގެންނެން އެ ސިޓީމަތި ގެބުނެފައިވާ ގޮތު

) )ރ(   އަދި  )ހ(  މާއްދާގެ  ގައިމި  ސިޓީއެއްގަހެންއޮތްނަމަވެސްއެ  ށ(  އި ، 

ރަށެ ނުވަތަނުވަތަ  އިދާރާއަކުން ގައި  ޅެއްއަތޮ   އްގައި  ޤައުމީ  ހިންގުމަށް 

ޑު  ޮބ  ުބނެފައިވާ އަގަށްވުރެ  އި( ގަނ، މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ޑަޅާނކަ

ޕީ.އެ އިއަގުގެ  ޤައުމީ  އެ  ކުން ކަނޑައަޅާ  އަދާރާސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢުތައް 

 .ކުރެވިދާނެއެވެލަކާ ޙަވާލުގުމަށް، ކައުންސިންހި ދަށުން އުޞޫލެއްގެ

މާ )ބ(    ޤައުމީ  ަބޔާ  ގައިއްދާމި  ގޮތުގެމަތިން  އަކުން ދާރާއިންކޮށްފައިވާ 

ނޑައަޅާ  އި ހިންގުމަށް ކަރަށެއްގައި ނުވަތަ އަތޮޅެއްގަސިޓީއެއްގައި ނުވަތަ  

 އެ  ނީރަންވާގުމަށް ކައުންސިލާ ޙަވާލުކުންއް ހި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ މަޝްރޫޢެ

ހިން ޭބނު މަޝްރޫޢެއް  އެންމެހައިގުމަށް  ޕްލޭންތަކާއިންވާ  ބަ   އެ   ޓުޖެ 

ށް  ބޭނުންވާ ފައިސާ ކައުންސިލަމަށްކައިދާރާއަކުން ތައްޔާރުކުމަށްފަހު، އެ

 ދިނުމަށްފަހުގައެވެ. 

ކައުންސިލާ   ންއަކުހ( އަދި )ށ( ގެ ދަށުން ޤައުމީ އިދާރާމި މާއްދާގެ ) )ޅ(  

ޕީ.އެސް.އައިގެށްކުރިއަޙަވާލުކޮށްގެން   މަޝްރޫތަންދާ  ކައުންސިލު.ޕީ  ން އް 

ދަހިންގަންވާ މާލިއްޔަތުލަ އުނީ  ޤާނޫނުގެ   ގެތުގެ  އެ  ން  ދަށު  ޤާނޫނާއި 

ފަދަ   އެނޫންވެސް އެގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާއި އަދި އެކުލަވާލާފައިވާ ދައުލަތު

  ނޫނާއި ންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ޤާޔާއް ަބމަޝްރޫޢެއް ހިންގުމުގެ އުޞޫލުތަ

 ތިންނެވެ. ގޮތުގެމަ ތްވާއިދުތަކާ އެއްގޮވާގަ
 

 189ބާބު ވަނަ  ދިހަ 

 ޚިދުމަތްތައް   މު ޢާން 
 

  ޚިދުމަތްތައް   ޢާންމު 
 190ދިނުން ށް ކޮ ފޯރު 

ޚިދުމަތްތައް،    ކޮންމެ ރަށެއް ނުވަތަ ސިޓީއެއްގައިވެސް އަންނަނިވި ޢާންމު )ހ(  . 69-1

ސި  ނުވަތަ  ރަށެއް  ރަޓީގެއެ  ކައުންސިލުން   އްޔިތުންނަށް، 

 
ގެ  ނު ޤާނޫގެނައުމުގެ ނަ އިޞްލާޙުވަ 8ނު( އަށް ނޫމުގެ ޤާހިންގު  ލުންޞޫ ލާމަރުކަޒީ އު ދާއިރާތައްދާރީޖޭގެ އިވެހިރާއް)ދި   7/ 2010  ރު ންބަ ނަނު، ޤާނ24ޫ/ 2019  ބަރުނަން  ނޫނުޤާ  189
ގުމުގެ  ންލުން ހިއުޞޫ   ރުކަޒީ އް ލާމަތަރާ އިދާ  ދާރީގެ އިއްޖޭ)ދިވެހިރާ  2010/7ންބަރު  ، ޤާނޫނު ނ31ަ/ 2020ންބަރު ޤާނޫނު ނަހު،  ށްފައެއަ.  އިތުރުކުރެވިފައި   ބާބު ވަނަ މާއްދާއިން މި   55

 ކުރެވިފައިދަލު ވަނަ ބާބު'' އަށް ބަދިހައިން '' ވަނަ ބާބު'' އަށް '' ގެ ނަންބަރުބާބު މި  ،ނަ މާއްދާއިންވަ 15ގެ  ގެ ޤާނޫނުވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމު  9ޤާނޫނު( އަށް 
  ޤާނޫނުގެ   އުމުގެ އިޞްލާޙު ގެނަނަވަ 8 ނޫނު( އަށްންގުމުގެ ޤާލުން ހިއުޞޫ  ލާމަރުކަޒީ  އްރީ ދާއިރާތަދާރާއްޖޭގެ އިވެހި)ދި   7/ 1020ރު  ންބަޤާނޫނު ނަ  ،42/ 2019  ންބަރުނަ  ނޫނުޤާ 190
 .އިތުރުކުރެވިފައި މާއްދާވަނަ މާއްދާއިން މި  55



  
 ރާ އިދާ  ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ 2010/7 :ރު ނަްނބަ ނޫނުޤާ

  . މ 17-5-2010
  

 

 78 

 ންވާނެއެވެ. ދޭށްފޯރުކޮ

 ؛ގެ ޚިދުމަތްކަރަންޓު  (1)   

 ؛ދުމަތްފެނުގެ ޚި  (2)   

 ނާއާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް.ފާޚާ  (3)   

ޤާނޫނުގެ  މި )ށ(    އަދި    2-69  ޙާލަތުގައިވެސް  ަބޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ޚިދުމަތެއްކައުންސިލު ޢާންމު  އަމިއްލައަށް  ޚިދުމަތްތަކެއް ތަ  ނުވަ  ން 

ޙާ ޚިދުމަތްތަވެއިތުގަލަފޯރުކޮށްދޭ  އެ  ރުކާރުގެ  ސަ  ކޮށްދޭންވާނީ،އް ފޯރުސް 

އެކުލަވާލާފައިވާ  ރާއިންވުޒާ  މާެބހޭކަ ސަތުތަކާއި ޔާސި  ކަމާގުޅޭގޮތުން 

 މިންގަނޑުތަކާއި އަގުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. 
 

  ފަރާތެއް   ނަ ތިންވަ 
  ޚިދުމަތް   މެދުވެރިކޮށް 

 191ދިނުން ށް ކޮ ފޯރު 

ަބ)ހ(    ނަ މާއްދާގެވަ  69-1ގެ  މި ޤާނޫނު )ހ(  . 69-2 ތަކުގެ ތްޔާންކުރާ ޚިދުމަގައި 

ރަޚިދުއިން  ތެރެ ފޯމަތެއް  ސިޓީއެއްގައި  ނުވަތަ  ށްދެނީ،  ރުކޮށެއްގައި 

ފަރާތަކާއި  ތިންވަނަ  އެ  ޙާލަތުގައި،  ކަމުގައިވާ  ފަރާތަކުން  ތިންވަނަ 

 މާ ގުޅޭގޮތުން ލިޔުމުން ވެވޭނުށްދިރުކޮކައުންސިލާ ދެމެދު އެ ޚިދުމަތް ފޯ

 . ނެއެވެވުމެއް އޮންނަންވާސްަބއްއެ

މާ )ށ(    ަބޔާއްދާމި  ކަންކަން،  ަބސްވުމުއެއް  ންކުރާގައި  ހިމަނަންޖެހޭ  ގައި 

ގަވާއިދުގައި ހޭމާެބކަ ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  ވުޒާރާއިން  ސަރުކާރުގެ   

 192ނެއެވެ. ަބޔާންކުރަންވާ

ފަރާތެ )ނ(    މެތިންވަނަ  ފޯރުރި ދުވެއް  ޚިދުމަތެއް  ޢާންމު   ށްދޭކޮކޮށް 

އެޙާ ފޯރުކޮށްދިނުޚިދުމަ  ލަތުގައިވެސް،  ޢާންމުމުތް  ދިންނަށް ގައި  މާވާ  

ދާރީވުމުގައި އެ ތިންވަނަ ފަރާތުން ވާުބއެކި މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޖައެކި

 ކައުންސިލަށް އެއްާބރުލުން ދޭންވާނެއެވެ.

ޢަމަލުކުރަން )ރ(   ޤާނޫނަށް  މެދުވެ  ،އިރުފަށާ  މި  ފަރާތްތައް   ށްރިކޮތިންވަނަ 

ޚިދުމަޢާންދެމުންގެންދާ  ފޯރުކޮށްތަކުގައި  ލްންސިކައު ގޮތުން ގުޅޭ  ތްތަކާމު 

 
  ޤާނޫނުގެ   އުމުގެގެނަ  އިޞްލާޙުނަވަ 8 ނޫނު( އަށް ޤާގެންގުމުއުޞޫލުން ހި  މަރުކަޒީލާ   އްރީ ދާއިރާތަރާއްޖޭގެ އިދާވެހި)ދި   7/ 1020ންބަރު  ޤާނޫނު ނަ  ،42/ 2019  ންބަރުނަ  ނޫނުޤާ 191
   .އިތުރުކުރެވިފައި މާއްދާވަނަ މާއްދާއިން މި  55
  ގެ ނޫނު ޙު ގެނައުމުގެ ޤާ އިޞްލާނަވަ 8އަށް ނު(  ންގުމުގެ ޤާނޫން ހިޒީ އުޞޫލުރުކައް ލާމަ ދާއިރާތަޖޭގެ އިދާރީއް)ދިވެހިރާ  7/ 2010  ބަރު، ޤާނޫނު ނަނ42ް/ 2019  ންބަރުނަ  ނޫނުޤާ 192
 ( .ތެރޭގައި ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެހުގެ  ދުވަ)ތިނެއް( މަސް 3ރަން ފަށާތާ ، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުތައްދުގައި ބަޔާންކުރާ ގަވާއިމި އަކުރު: ވަނީންކުރެވިފައިގައި ބަޔާދާވަނަ މާއް 75
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މަތް ފޯރުކޮށްދިނުމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި  ދު ޚިއެފަރާތާއި ކައުންސިލާ ދެމެދު، އެ

މި    ލުން ދޭނެ ގޮތްތައް ަބޔާންކޮށް،އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެއްާބރު

ފަށާތާ ނަޤާނޫ ޢަމަލުކުރަން  ތެރޭއަހަ  އް(ކެ)އެ  1  ށް  ގައި ރުދުވަހުގެ 

 ވެ.ވާނެއެސޮއިކުރަންއި އްަބސްވުމެއްގައެ
 

  އިންޖީނުގެއާއި 
  ޕްލާންޓްތައް 
 193ން ޤާއިމުކުރު 

ޚިދުމަތެއް  )ހ(  . 69-3 ޢާންމު  ސިޓީއެއްގައި  ނުވަތަ  ރަށެއްގައި  އެއްވެސް 

އިންފޯރުކޮށް ހަދަންޖެހޭ  ޕްލާންޓާއި    އިގެއާޖީނުދިނުމަށްޓަކައި  ފެން 

 ރަށެއް  ، އެން ހަދަންވާނީ ތަންތައެނޫންވެސް އެފަދައި  ންޓާލާސުވަރޭޖް ޕް

ލޭސިޓީ  ވަތަނު ގޮއެއްގެ  އެއްގޮތްވާ  ޕްލޭނާ  ޔޫސް  މަތިން ތުގެންޑް 

 ކަނޑައެޅޭ ތަނެއްގައެވެ.

 ނަކީ، ޢާންމު ދިރިއުޅުމަށް އޭގެމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކަނޑައެޅޭ ތަ )ށ(   

ކަން  ަބުބސަ ތަންތަން  ނުފޯރާނެ  ނޑައެޅުމަށް ކަ  ގައިމުއުނދަގޫ 

 ވާނެއެވެ.ކަންދޭންއިސް

ޙާލަތު މެދުވެރިކޮއް  ފަރާތެތިންވަނަ   )ނ(    ދޭ  ޚިދުމަތެއް  ޢާންމު  އެ    ގައިށް 

ޤާއިމުކޮށް،   ތަންތަން  ަބޔާންކުރާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި  ފަރާތަކުން 

ޤާއިމުކުރަންޖެޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި  ވަސީލަތްތައް  ންވެއެނޫހޭ    ސް 

 .  ދޭންވާނެއެވެާބރުލުންތަކުން އެއްލްސިއުން ކަމަށްޤާއިމުކުރު

ޢާފަރާވަނަ  ތިން )ރ(   ދިނުމަށްޓަކައިތަކުން  ޚިދުމަތެއް  ންސިލަކުން ކައު  ންމު 

ހަދަން  ތަނެއް  ފަދަ  ަބޔާންކުރާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި  ހުއްދަދީގެން 

 އެ ތަން އަނުބރާ ކައުންސިލަށް،  ފަހުމަށްފެށުމަށްފަހު ނުވަތަ ހަދައި ނިމު

މަ،  ނީގޭނެ އެންފާއަޢާންމުވެގެންވާ  އެކަތަނަކަށްޓަކައި،  ވާ ށީގެންކަށް 

 ދިނުމަށްފަހުގައެވެ. ަބދަލެއް 
 

 194ބާބު   ވަނަ ރަ ގާ އެ 

 ވިޔަފާރިކުރުން  ތަކުން ކައުންސިލް

 
  ޤާނޫނުގެ   އުމުގެ އިޞްލާޙު ގެނަނަވަ 8 ނޫނު( އަށްގެ ޤާންގުމުއުޞޫލުން ހި  ލާމަރުކަޒީ  އްރީ ދާއިރާތަރާއްޖޭގެ އިދާވެހި)ދި   7/ 1020ންބަރު  ޤާނޫނު ނަ  ،42/ 2019  ންބަރުނަ  ނޫނުޤާ 193
 .އިތުރުކުރެވިފައި މާއްދާވަނަ މާއްދާއިން މި  55
ގެ  ނު ނޫޤާގެ  ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމު 9 ށްންގުމުގެ ޤާނޫނު( އަލުން ހިއުޞޫ  ރުކަޒީއް ލާމައިރާތަދާ  ދާރީއްޖޭގެ އި)ދިވެހިރާ  7/ 0201ންބަރު  ، ޤާނޫނު ނ31ަ/ 0022ންބަރު  ޤާނޫނު ނަ 194
 ވަނަ ބާބު'' އަށް ބަދަލުކުރެވިފައި ގާރައެ ން ''އި ވަނަ ބާބު''އަށް  ''ގެ ނަންބަރުބާބު މި  ،ނަ މާއްދާއިންވަ 15
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  ކައުންސިލްތަކުން 
 195ވިޔަފާރިކުރުން 

 )ހ(   .70

 

  ޭބނުންތައް   ސީ އަސާ  ންގެތުޔިއްރަ  ދާއިރާގެ  ތަކުގެލްއުންސިކަ

  އިތެރޭގަ  ގެ ދާއިރާ  ތުތަކާއި އްޔަމަސްއޫލި  ގެލްންސިއުކަ  އި،ފުއްދުމަށްޓަކަ

 ތަކަށްލްންސިކައު  އިޚްތިޔާރު  ހިންގުމުގެ  ޙަރަކާތްތައް  ދީތިޞާއިޤް

 . ލިިބގެންވެއެވެ

 މި  ށްފައިވީނަމަވެސް،ަބޔާންކޮ  ގޮތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނެއްގައި  އެހެން )ށ(   

 ކުރުމަށްޓަކައިރިފާވިޔަ  ތަކުންލްކައުންސި  މަށްޓަކައި، ޭބނު  ގެ(  ހ)  ގެމާއްދާ

  ''ކުންފުނި  އޮތޯރިޓީ   ކަލްލޯ''  ތިންމަގޮތުގެ  ކުރާަބޔާން  ނުގައިޤާނޫ  މި

 . އެވެދާނެހިންގި އުފައްދައި

 ދާރެއްގެހިއްސާ  އެންމެ  ކުންފުނި  ަބޔާންކުރާ  ގައި(  ށ)  މާއްދާގެ  މި )ނ(   

 އެކުވެގެން   ކައުންސިލްތަކެއް  ގިނަ  ވަތަނު  ންކުލަކައުންސި  ވަކި  މައްޗަށް

 . އެވެދާނެދިއުފެއް ވެސްއެކުލެވޭގޮތަށް ށްޗަމައް ސާދާރުންގެއްހި ގިނަ

  ހިނގާނީ  މައްޗަށް   ކުންފުނީގެ  ގެވަތުާބ  ަބޔާންކުރާ  ގައި(  ށ)  މާއްދާގެ  މި )ރ(  

  ަބޔާންކުރާ   މާއްދާގައި  ނަވަ   95  ޤާނޫނުގެ  ކުންފުންޏާެބހޭ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 . އުޞޫލެވެ ނގާހި  ތަކަށްނިފުންކު

 ހޭންޖެކުރަލުމަޢަކުގައި  ނެ ވިޔަފާރިތަރެވޭކުތަކުން  ކުންފުނި  ޓީރިތޯއޮ  ލޯކަލް )ބ(   

ރެޖިސްޓްރާ ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  އޮއުޞޫލުތައް  ހަދާ  ރ  ކޮމްޕެނީޒް  ފް 

 196ގަވާއިދުގައި ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
 

  ފަރާތަކާއެކު   އަމިއްލަ 
  ވިޔަފާރިއެއްގައި 

 197ވުން ހިއްސާ 

 )ހ(  . 70-1

 

ކައި އަމިއްލަ ށްޓަލުކުރުމަޞިދެއް ޙާޞަޤްމަ ވާ  ށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިރަ

ކުންފުލަސިއުންކަފަރާތަކާއެކު   ަބއިވެރިވެ،  ވިޔަފާރިއެއްގައި   ންޏެއްށް 

 އުފެއްދިދާނެއެވެ.

 
ގެ  ނު ޤާނޫއުމުގެ  ގެނަ ނަ އިޞްލާޙުވަ 8ނޫނު( އަށް ޤާ  ން ހިންގުމުގެމަރުކަޒީ އުޞޫލުލާ   އްގެ އިދާރީ ދާއިރާތަ)ދިވެހިރާއްޖޭ  7/ 2010   ނަންބަރުޤާނޫނު،  24/ 9120  ނަންބަރު  ނޫނުޤާ 195
 އިއިޞްލާޙުކުރެވިފަ ދާ މާއްމި  ،ނަ މާއްދާއިންވަ 56
  ގެ ނޫނު ޙު ގެނައުމުގެ ޤާ އިޞްލާނަވަ 8އަށް ނު(  ންގުމުގެ ޤާނޫން ހިޒީ އުޞޫލުރުކައް ލާމަ ދާއިރާތަޖޭގެ އިދާރީއް)ދިވެހިރާ  7/ 2010  ބަރު، ޤާނޫނު ނަނ42ް/ 2019  ންބަރުނަ  ނޫނުޤާ 196
 ( .ތެރޭގައި ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެހުގެ  ދުވަ)ތިނެއް( މަސް 3ރަން ފަށާތާ ، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުތައްދުގައި ބަޔާންކުރާ ގަވާއިމި އަކުރު: ވަނީންކުރެވިފައިގައި ބަޔާދާވަނަ މާއް 75
ގެ  ނު ޤާނޫއުމުގެ  ގެނަ ނަ އިޞްލާޙުވަ 8އަށް ނު(  ގެ ޤާނޫންގުމުލުން ހިކަޒީ އުޞޫއް ލާމަރުތަރާއިއިދާރީ ދާ  ޖޭގެހިރާއްވެ)ދި   7/ 2010  ނޫނު ނަންބަރުޤާ،  24/ 2019  ބަރުނަން  ނޫނުޤާ 197
 އިތުރުކުރެވިފައި ދާ މާއްމި  ،ނަ މާއްދާއިންވަ 57
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ޤާނޫނުގެ   )ށ(    ގަ  70މި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި  މާއްދާއާއި،  އެހެން ވަނަ  އި 

 ތެއްމަޚިދުން މި ޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ  ނުކުން ދިލަންސިކައުމަވެސް،  އޮތްނަ

ނުވަ ރަދިނުމަށް،  ތަރައްޤީގެތަ  ޕްލޭންގައިވާށުގެ  ދެއް ޞަޤް މަ   

ކައުންސިޙާޞީލު މެނުވީ  ފަރާތަކާއެކު   ންކުލަކުރުމަށްޓަކައި  އެއްވެސް 

 ވެ.ށްގެންނުވާނެއެވިޔަފާރިއެއްގައި ަބއިވެރިވެ، އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއް ކޮ

އިޤްތިށެރަ ( )ނ   ކުރިއެރުވުޙަދީ  ޞާއްގެ  ކައުންސިކައިޓަމަށްރަކާތްތައް   ކުންލަ، 

ޤާނޫނުންދިނު މި  ލާޒިމުކުރާ  ން  އަމިއްލަ ދުމަޚި  ދިނުމަށްޓަކައި  ތެއް 

ކައުންސިލްގެ    ހިންގޭފަރާތަކާއެކު   )ވިހި(    20އްސާ  ހިވިޔަފާރިއެއްގައި 

 ން ނުވާނެއެވެ. އިންސައްތައަށްވުރެ އިތުރުވެގެ

ކައުންސިލްތަ  ރަންކުމަލުޢަށް  ނޫނަޤާ  މި )ރ(   ނަމުގައި މިއަ  ކުންފަށާއިރު  އްލަ 

ކުރަމުންދާނަޔަފާރިވި ވި  އެފަދަ  ގޮތުގެ ޢަތަކާމެދު  ފާރިޔަމަ،  މަލުކުރެވޭނެ 

)ތިނެއް(    3ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން    މަލުކުރަންޢަށް  ނަ ޤާނޫ ގަވާއިދު، މި

ތެރޭގައި   އޮފް  ޓްރާޖިސްރެމަސްދުވަހުގެ  ހަދައި   އިންޒްކޮމްޕެނީރ 

 ކުރަންވާނެއެވެ. މުޢާން
 

ގެ  ރައްޤީ ތަ 
 ތަކުގައި ކާތް ރަ ޙަ 

ރާތްތަކުގެ  ލަ ފަ އަމިއް 
 ން އުރު ފުޅާކުރު ދަ 

ހިންގުމުގައި  ތަ  .71 ރާވައި  ޙަރަކާތްތައް  ޖަމްޢިއްޔާ  ލައަމިއްރައްޤީގެ  ކުންފުނިތަކާއި   

ތަކުން ސިލްކައުންއިވެރިވުން ހޯދަން  ޖަމާޢަތްތަކުގެ ދައުރު ފުޅާކޮށް އެފަރާތްތަކުގެ ަބ

 .ވެނެއެކަތް ކުރަންވާމަސައް
 

ން  ތަކު ލް ންސި ކައު 
ތަކާ  ރާތް އެހެނިހެން ފަ 

 ވުން ބައިވެރި 

ފުރު  ތްމަޚިދު  އަސާސީ  .72 ހޯދުމުގެ  އާމްދަނީ  އިތުތަސަދިނުމަށާއި،  ރުކުރުމަށާއި  ތުއް 

ތަކުން ކައުންސިލް  އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީގޮތުން ކުރިއެރުން ހޯދުމުގެ ޭބނުމުގައި

ނުވަތަކާއިޢަތްޖަމާލަ  އަމިއް ކުންފުނި  މަސައްއިަބ  ތަކާޕަރޭޓިވްކޯތަ     ކަތްވެރިވެގެން 

 ވެ.ކުރެވިދާނެއެ
 

ން  ތަކު ލް ކައުންސި 
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް  

 އެހީތެރިވެދިނުން 

ޕްލޭން  ރީއިދާ  .73 ތަރައްޤީގެ  ސިޓީގެ  ނުވަތަ  ރަށުގެ  ނުވަތަ  ހިމެނޭ  ދާއިރާގެ  ގައި 

ހިންގުމަށްޓަމަޝްރޫޢު އަލްސިންއުކައި  ކަތައް  ޖަމްޢިއްތަކުން  ށާއި ކަޔާތަމިއްލަ 

އާއި  ތަކަތްމާޢަޖަ ފައިސާ  އެހެނިފަން ށް  އަދި  ދެވިނީ  އެހީ  މިގޮތުން  ނެއެދާ ހެން  ވެ. 

ޖަމާޢަ އަމިއްލަ  ދޭންވާނީ  ކަނޑައަޅާފައިވާ ށްތްތަކައެހީ  ސަރުކާރުން  އެހީދިނުމަށް   
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ތަޢާރުސި މިންގަނޑުތަކާ  ށް ކޮފާސްން  ލުކައުންސިނުވާގޮތަށް  ޟުޔާސަތާއި 

 ވެ.ދަށުންނެ ދުގެއިވާގަށްފައިވާ ޢާންމުކޮ
 

  ކެތި ން ތަ ތަކު ންސިލް ކައު 
ގަތުމާއި  

 ން ކުރު ޓްރެކްޓް ކޮން 

ހޯދަމާއި  ކައުންސިލް )ހ(   .74 ތަކެތި  ބޭނުންވާ  ކުރަންޖެހޭ ލްސިކައުންތަކަށް  ތަކުން 

ފަރާތް އަމިއްލަ  ކުރުމަށްޓަކައި  މަސައްކަތްތައް  މެދުވެރިކޮށް އެކިއެކި  ތައް 

އަދި  ންވާ ހޯދަ  ތަކެތި ގަންނަންނީ  ފަމުދަލާ  ވާނީތަކެތި   ސާއިއި 

ހޭެބ ެބދަކުލެހެއްޓުމާއި  ލިޔެ  ޤާނޫނާއި    ދާފައިވާހައި  ޓަކަލެހެއްޓުމަށްރުމާއި 

ގޮތުގަވާއި އެއްގޮތްވާ  ކުތިގެމަ ދާ  މިގޮތުން  މުހިންމު ންނެވެ.  ރާ 

މަމުޢާމަލާތު ފެންޢުތަކުގެ  ޢާންމުންނަށް  ޝާއިޢުކޮށް ލޫމާތު  ނަގޮތަށް 

 ވެ. ވާނެއެންނުވައިދާރާތަކަށް ފޮކަމާެބހޭ ގެ ކާރުސަރު

އެތަކުންކައުންސިލް )ށ(    ފަރާތަ  ކޮންޓްރެއްވެސް  ން ލުޞޫއު  ކްޓް ކަށް 

ޙަވާލުކުރަންވާނީ ފައެކިއެ  ،މަސައްކަތެއް  ކޮންޓްރެކްޓް ރާކި  ތްތަކަށް 

ސަރުކާރުއުޞޫލު ެބހޭގޮތުން  ޙަވާލުކުރުމާ  މަސައްކަތް  ކަމާެބހޭ ން  ގެ 

ގަވާއިފައިހަދާ  އިދާރާތަކުން ޤާނޫވާ  ގޮތު އިނުގަދުތަކާއި   ންތިގެމަވާ 

 ންނެވެ. ލަކުޞޫޮބޑު އުކަންފުށްފެންނަ ހާމަދެ

 198ބު ބާ   ވަނަ ބާރަ 

 ނެގުން   ލޯނު   ތްތަކާއި ވަސީލަ  ހޯދުމުގެ   އާމްދަނީ   މުދަލާއި   ކައުންސިލްގެ 
 

 ތަކުން ކައުންސިލް 
 199ފީއާއި ކުލި ނެގުން 

ޤާ )ހ(   .75 ގޮތަކަށްއެހެން  އެހެން  ަބނޫނެއްގައި  ވީނަމަވެސް، ކޮށްފައިޔާން 

 ށް ފީ ނުވަތަ  ފައިސާ ހޯދުމަވާތްތަކަށް ބޭނުންދުމަޚިކުން ދޭ  ކައުންސިލްތަ

ކަ ކަނޑަކުލި  ާބރު  ނެގުމުގެ  ކުލި  ނުވަތަ  ފީ  އެ  ލްތަކަށް އުންސިއަޅައި، 

ކަނޑައަޅަންވާ. ލިިބގެންވެއެވެ ކުލި  ނުވަތަ  ފީ  ނަގާ  އެ  އެގޮތުން  ނީ 

ރަށް  ކަ ނިސްަބތްވާ  ސިނުވައުންސިލް  ރަތަ  އްޔިތުންނާ ޓީގެ 

ޤާނޫނުވެހިދިށްފަހު  މަޝްވަރާކުރުމަ ޚިލާފުނުވާ ތަރާއްޖޭގެ    ކާ 

 
ގެ  ނުނޫޤާ  ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު ނަވަ 8 ށް( އަނުމުގެ ޤާނޫލުން ހިންގުޞޫލާމަރުކަޒީ އު  ދާރީ ދާއިރާތައްގެ އިވެހިރާއްޖޭދި )  7/ 2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،  24/ 2019  ނަންބަރު  ނޫނުޤާ  198
މާއް  58 އެއަށްފަހު،  ރެވިފައިޙުކުއިޞްލާ  ސުރުޚީބުގެ  ބާ   މި ،  ދާއިންވަނަ  ނަ.  ނ2020/31ަންބަރު  ޤާނޫނު  ޤާނޫނު  އި)ދިވެހިރާ   2010/7ންބަރު  ،  ލާމައިރާތަދާ  ދާރީއްޖޭގެ    ރުކަޒީ އް 

 ވަނަ ބާބު'' އަށް ބަދަލުކުރެވިފައިބާރައިން '' ވަނަ ބާބު''ނުވަ  ''ގެ ނަންބަރު ބާބު މި  ،ނަ މާއްދާއިން ވަ  15ގެ ގެ ޤާނޫނުމު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައު 9އަށް  ގެ ޤާނޫނު( ންގުމު ލުން ހިއުޞޫ
ގެ  ނުއުމުގެ ޤާނޫޙު ގެނައިޞްލާ  ނަވަ 8 ޤާނޫނު( އަށް ހިންގުމުގެ  ންއް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަ)ދިވެހި  7/ 2010ބަރު  ނަން  ނުޤާނޫ،  24/ 2019  ނަންބަރު  ނޫނުޤާ  199
 އިލާޙުކުރެވިފަ އިޞް މާއްދާމި  ،މާއްދާއިން ވަނަ  59
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 . ނެވެގޮތުގެމަތިން

ކައުންސިލްތަކަ ( ށ)   ދަށުން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ފީމި  ނެގޭނެ އާށް  ކުލި  އި 

 ދާއިރާތައް ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.

ކައުންސިލުކަރަންޓު  (1)    ޚިދުމަތަކީ  ފޯގެ  ޚިރުކޮން  ދުމަތެއްނަމަ ށްދޭ 

 ؛މަހު ފީ ނަގަންޖެހޭ

ނަރުދަމާ  (2)    ޚިދުމަތަކީ  ފެނާއި  ދޭ  ފޯރުކޮށްކައުންސިލުން  ގެ 

 ؛ދުމަތެއްނަމަ ނަގަންޖެހޭ މަހު ފީ ޚި

ޚިދުމަތެއްނަމަ ތީޞަލާމުވާ  (3)    ފޯރުކޮށްދޭ  ކައުންސިލުން  ޚިދުމަތަކީ   

 ؛ނަގަންޖެހޭ މަހު ފީ

ރައްކާތެރިކުނި  (4)    ޖަމާކޮށް  ގޮ  ނައްތާތުގަ  ކައުންސިލުން އި  ލުމަކީ 

 ؛ޖެހޭ މަހު ފީތެއްނަމަ ނަގަން ދުމަޚިރުކޮށްދޭ ފޯ

ކަނޑުގެ  ކޮރީރަޖިސްޓަ  ރަށުގައި  (5)    އެއްގަމާއި  ށްފައިވާ 

 ؛ރީ ފީހަގެ އައުޅަނދުފަހަރު

 ؛އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ފީ  (6)   

ސަރަ   (7)    އުފައްކައުންސިލްގެ  އެއްޗެހި  ވިދައިޙައްދުގައި    އްކުމާއި  

 ؛ގެ އަހަރީ ފީގޮޅީ  މާރުކޭޓް ވިޔަފާރިއާއި ފިހާރައާއި

ޙައްދުތަކުގައި ޑައިވްކުރުމުގެ ސަރަފައިވާ މަށް ކަނޑައަޅާޑައިވްކުރު  (8)   

 ؛ފީ

ސަރަޙައްދުތަކުގެ    ޔަށްކުއް  (9)    ފަރުގެ  ފަޅާއި  ިބމާއި  ދޫކުރެވިފައިވާ 

 ؛ކުލި

ފަޅުކައުންސިލްގެ  (10)    ދަށުގައިވާ  ެބލުމުގެ  ފިނޮރަށާރަށް  ޅާއި އި 

 ؛ލިހާހަލާއި ގިރީގެ ކު

 ؛ނުގެ ކުލިނަ ފަދަ ތަންތަލައްަބއާއި ހިންއިފާގޮ  (11)   

 ؛ގެ ޢިމާރާތްތަކާއި މުދަލުގެ ކުލިލްސިކައުން  (12)   

ޯބޖަޑަށް  ކަނ  (13)    ޕްލެޓްފޯމަށާއި  އްސާ  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ޓުފަހަރަށް 

 ؛ސަރަޙައްދަށް ނެގޭ ކުލި
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ޭބނުންކުރުމަށް  (14)    )ފަބަނދަރު  މުދާއްތި  ބޭލުން( އާ،  އަރުވައި     

 ؛ ކުލިނަގާ

 އަދި؛ ކުލި ޗަރ ޕާކުން ލިޭބނޭ  (15)   

ށްފައިވާ ފީގެ އިތުރުންވެސް ކައުންސިލުން ންކޮއި ަބޔާމި މާއްދާގަ  (16)   

 އުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ފީ.ތަކާ ގުޅިގެން އެ ކަމަޚިދު ދޭ

 ަބރުގައިނަން ނަ  ( ވ10ަވަނަ ނަންަބރު އަދި )(  9މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) )ނ(   

ިބމާ ފަޅުރަށް ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ފަޅާށާރައި  ފިނޮޅާއި  ފަރާއި  އި  ލާއި ހާހައި 

ާބކުތަސަރަޙައްދުގިރީގެ   ނެގުމުގެ  ކުލި  ކައުންސިލަށް  ތެރެއިން  ރު ގެ 

ސަރުކާރަށް  ިބލި ޭބނުންތަކަށް  އިޖްތިމާޢީ  ނުވަތަ  ޤައުމީ  ގެންވަނީ، 

 ދުތަކުންނެވެ. ސަރަޙައް ނޫން އެދަ ސަރަޙައްދުތައް ފިޔަވައިނަގާފައިވާ އެފަ
 

ދާ  ތުންގެ މު ރައްޔި 
  ކައިގެން ލިބޭ ވިއް 
 އިސާ ފަ 

  ސާ ފައި  ޔިތުންގެ މުދާ ވިއްކައިގެން ލިޭބހުންނަ ރައް  އިގެ ދަށުގަގެ ެބލުމުސިލްކައުން  .76

 ގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައެވެ.ކައުންސިލްބެލެވޭނީ 
 

ދަނީ ހޯދުމަށް  އާމް 
އް  ވަސީލަތްތަ 

 ކުރުން ޤާއިމް 

ވަސީލަތްތައް   ގެދުމުހޯ  މްދަނީއާ  ގޮތުގެމަތިން،  ނުވާފުލާޚި  ނޫނާއިޤާ  ގެރާއްޖޭ  .77

 ވެ. ިބގެންވެއެލިށް އުންސިލައިޚްތިޔާރު ކަ  ކުރުމުގެއިމްޤާ
 

ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ލިބޭ  
ތަކުން  ތް ވަސީލަ 

ތަކަށް ދޭންވާ  ކައުންސިލް 
 މިންވަރު 

 200[ އުނިކުރެވިފައި]  .78

 

  ކައުންސިލްތަކަށް 
  ޢާންމު   ދޭ   ސަރުކާރުން 

 201ފައިސާ   އެހީގެ   ހިލޭ 

 ންސިލްތަކުގެ ތޮޅު ކައުއި، އަންސިލްތަކާކައުސިޓީ    ލްތަކާއި،ރަށު ކައުންސި ހ( )  .79

ޚިދުމަތްތަހިއް  އޮފީސްތަ ދޭ  ކައުންސިލްތަކުން  ދި ންގުމަށާއި،  ށާއި،  ނުމައް 

 ކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް، މިކައުންސިލްތަކުން ތަރައްޤީއަށް ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަ

ޔަތްކޮށް، ފައިވާ އުޞޫލަށް ރިޢާ ަބޔާންކޮށްއި  ނ( ގަމާއްދާގެ )ށ( އަދި )

ފިނޭޓްރީމިނިސް އޮފް  ކަނޑަންސްއި  ފިސްކަލްން   އެއްފޯމިއުލާ  އަޅާ 

 
ގެ  ނުނޫލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނަ އިޞް ވަ 8ނޫނު( އަށް އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާ  ކަޒީ)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރު  7/ 0102ޤާނޫނު ނަންބަރު    ،24/ 2019  ބަރުނަން  ނުނޫޤާ  200
 މި މާއްދާ އުނިކުރެވިފައި  ،ވަނަ މާއްދާއިން 60
ގެ  ނު ލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނަ އިޞް ވަ 8އަށް ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު(  ން  ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލު  ރީ ދާއިރާތައްގެ އިދާވެހިރާއްޖޭ)ދި   7/ 0201   ނަންބަރުނޫނުޤާ،  24/ 0192  ނަންބަރު  ނުނޫޤާ 201
ންގުމުގެ  ން ހިޒީ އުޞޫލުރުކައް ލާމަ ދާއިރާތަޖޭގެ އިދާރީއް)ދިވެހިރާ  2010/7  ބަރު، ޤާނޫނު ނަނ24ް/ 2019  ންބަރުނަ  ނޫނުޤާ).  ރެވިފައިއިޞްލާޙުކު  އްދާމާމި    ،ވަނަ މާއްދާއިން  61
  3 ފަށާތާ  ންރަ، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުއްތަދުގައި ބަޔާންކުރާ ގަވާއިމި މާއްދާގެ )އ(    :ވަނީގައި ބަޔާންކުރެވިފައި ދާވަނަ މާއް  75  ގެޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު އިޞްލާނަވަ  8އަށް  ނު(  ޤާނޫ

 ( .ތެރޭގައި ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެގެ ހުދުވަ)ތިނެއް( މަސް
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ކައު ހުރިހާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ެބހިގެންދާގޮތަށް    ކަށްންސިލަޭބނުންކޮށްގެން 

އުންސިލްތަކަށް ގޮތުގައި ދައުލަތުން ކަ  އަންނަނިވި ގޮތުގެމަތިން ހިލޭ އެހީގެ

 .ންވާނެއެވެކުރަ ދޫފައިސާ

ކޮ  (1)    އަހަރަސަރުކާރުން  ަބދައުކުމެ  ންމެ  ފައިސާ ޖެޓުގަލަތުގެ   އި 

ަބ ފާސްހިމަނައި،  އެއްގޮތަށް ވުމުޖެޓު  ަބޖެޓާ  ފާސްވި  ން، 

އެ އަންދާޒާކުރާ ރެއްގެއަހަ  ދައުލަތުގެ  ގޮތުގައި  އާމްދަނީގެ   

ތަ( އާ އެއްވަރުގެ )ފަހެއް އިންސައް  5%  މިންވަރުގެ މަދުވެގެން

 ދި،ފައިސާ އަ އްގެދަދެޢަ

އިޚްކައުންސިލް  (2)    ނުގެ  ތިޞާޞްތަކުގެ  ިބމާއި ހިމެނޭތެރޭގައި     

ކުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިޭބ  ދުތަ ސަރަޙައްފަޅާއި ފަރުގެ

 )ސާޅީސް އިންސައްތަ( އަށްވާ ފައިސާ. %40 ނީގެއާމްދަ

ޤާނޫނުގެ   )ށ(    )ހ(    79މި  މާއްދާގެ  )ވަނަ  ނަންަބރުގ1ަގެ  ވަނަ   އިވާ( 

ތެރޭފަ ހިލޭއިސާގެ  ބުނެވުނު  ފައިގައި  އެހީގެ  އާމްމުސާދިނު  ދަނީގެ ގައި 

މިންވަގޮތުގައި ަބލާ  ތެރޭގަ  ކަނޑައެޅިފައިވާ ވައި  ރުގެ  ކިކަމަކަށް 

އެ އާއަހަ އާމްދަނީއާއި  ކަންކަމުން ރު  ހުށަހަޅާ  އިތުރުކުރަން  މްދަނީ 

ފަރުފަދަ އި،  ފަޅާިބމާއި، ރަށްރަށާއި،    ބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީއާއިލި

 ނެއެވެ. ނުހިމެނޭ ނީއާމްދަ  ތުގައި ލިޭބންތަނުން ކުލީގެ ގޮތަ

މާއްދާގެ   )ނ(    )މި  ގެ  އެހެން   ވަނަ(  1)ހ(  ނަންަބރުގައި 

މާސް،  ަބޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެ އާމްދަނީ އެ  ަބޔާންކުރާ  އްދާގައި 

ޤާނޫނެއް އެއްވެސް  ދޫކުރަންވާނީ  ދައުލަތަށް ކައުންސިލްތަކަށް  ދަށުން    ގެ 

އެއްކަންދައް ޓެކުހެއްވާނަމަޖެހޭ  ޓެކުހަވެސް  އެ  އިސާ ފަ  ކަށްވާ ، 

 ވެ.ކީވާ ޢަދަދެކެފަހު ާބކުރުމަށްއުނި

ގޮތުއުކަ )ރ(   ަބޖެޓުގެ  ރައްޔިތުންންސިލްތަކުގެ  މަގައި  ން ޖިލީހުގެ 

ދައުލަތުގެ  ތެރޭގައި  އަހަރެއްގެ  އެ  ފައިސާ،  ަބޖެޓުގައިވާ  ފާސްކޮށްފައިވާ 

 ދޫކުރަންވާނެއެވެ.  ސިލްތަކަށްއުން ކަޝްފްލޯއަށް ަބލައި، އެކޭ

މާ )ބ(    )އްދާގެމި  ަބ  ގައި  ފޯށްފައިވާޔާންކޮ ހ(  ފިސްކަލް  މިނި   ރީ ސްޓްމިއުލާ 
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 ށް ރިޢާޔަތްކޮށެވެ.ކަމަ ކަންއަންނަނިވިއޮފް ފިނޭންސްއިން ކަނޑައަޅާނީ 

 ؛ރަށު ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އާާބދީ  (1)   

 ؛އްދުހިފާ ސަރަޙަނުން ޭބމާއި ަބނދަރާއި ފަޅުންރަށުގެ ިބ  (2)   

 ؛ދަދުށުގެ ޢަ ރަށްރަހުން އުޅޭމީ ހިމެނޭ ދާއިރާގައި އިދާރީ  (3)   

ދިނުމަށާއި،   ންއުންސިލްތަކުކަ  (4)    ޚިދުމަތްތައް  ަބލަހައްޓާ    ހިންގާ 

 ؛މަޝްރޫޢުތަކަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު  އްޤީގެތަރަ

ރަށްރަށާ  (5)    މަރުކަޒީ  ދާއިރާގެ  ދާއިރާއަށް އިދާރީ  މުޅި  އި 

ޤާއިމުކޮޚިދުގޮތަށް  ތްވާސްަބނި ރަށްމަތްތައް  ، ރަށަށްށްފައިވާ 

 ؛މިންށުން ހުރި ދުރުރަށްރައެހެން  ދާއިރާގެ

 ؛ންސިލަށް ލިޭބ އާމްދަނީކައު  (6)   

ކޮންމެ  (7)    ޙައްޤުތަކެއްކަމަށް ޔިތަކަރައް  ދިވެހި  ލިިބގެންވާ  ށްމެ 

ޤާނޫނުއަސާ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ވަނަ  23ސީގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އިޤްފައިވާއަޅާކަނޑައި  މާއްދާގަ އަދި  އިޖްތިމާޢީ    ތިޞާދީ 

ދައުހޯދައިންނަށް  ރައްޔިތު  އްއްޤުތަޙަ ލަތުން ދިނުމަށް 

ރައްޔިތުތްކަމަސައް ހުރިހާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ން ކުރުމުގައި، 

ތަރައްޤީ  މަހަހަ ހަމައަށް  ރައްޔިތުންނާ  ގޮތެއްގައި  މަވާ 

  އަދި ށް،  ރަށަކަށް، އެ ސިޓީއަކަގެނެސްދިނުމުގެ އުޞޫލުން، އެ  

އިދާރީ ލިދާއި    އެ  ތަރާއަކަށް   ފުރުޞަތުގެ  ރައްޤީިބދޭންޖެހޭ 

 . ންލިބިދިނު

ޤާނޫ )ޅ(   ޢަމަލުކުމި  ގިނަވެގެން  ންރަނަށް  ފަށާތާ  ދުވަހުގެ   30  )ތިރީސް( 

ފޯމިއުލާ   މިއި  ރޭގަތެ ފިސްކަލް  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ 

ފިނޭން އޮފް  ކަނޑައަޅައި،  މިނިސްޓްރީ  ރުކާރުގެ  ހިސަ ދިވެސްއިން 

 ވެ. އެންވާނެކޮށް ޝާއިޢުކުރަޒެޓުގައި ޢާންމުގެ

 ފިނޭންސްއިން އެކުލަވާލާ ފްއޮ  ން މިނިސްޓްރީ )ހ( ގެ ދަށުއްދާގެމި މާ )ކ(   

ފޯމިއުލާ އެ އިތުއުނި   އަށްފިސްކަލް  އިޚްތިޔާރު  ގެނައުމުގެ  ރު 

 މިނިސްޓްރީއަށް ލިިބގެންވެއެވެ. 
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ހިލޭ އެހީގެ ފައިސާ    ލްތަކަށް ދެވޭންސިކައުއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން  މި މާ )އ(   

ޢަމަލުކުރަން ކައުންސިލްތަކުން  ޤާނޫނު  ވީބޭނުންކުރުމުގައި  މި  ގެ  ގޮތް، 

ގަވާއިދުގައި  ހަދާ  ފިނޭންސްއިން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ދަށުން 

 202ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ. 

ދޫކުރާ   ( )ވ   ކައުންސިލްތަކަށް  ދަށުން  މާއްދާގެ  މާލީ މި  ދައުލަތުގެ    ފައިސާ 

ގޮތުގެމަތިތަނޫނުޤާ އެއްގޮތްވާ  ގަވާއިދުތަކާ  ކައުންސިލުންކާއި  އެ   ން 

ދޫކައުންސިލަ ަބޖެޓުގަށްފައިވާކޮކަށް  ކަ  ކަމަކަށްނޑައަޅާފައިވާއި  ކޮންމެ    

 ށް ލިިބގެންވެއެވެ.ތަކަންސިލްބޭނުންކުރުމުގެ ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން ކައު

ކަށް މި  ކައުންސިލްތަގައިއިދުދަށުން އެކުލަވާލާ ގަވާމި މާއްދާގެ )އ( ގެ   )މ(   

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދެވޭ ހިލޭ އެހީގެ ފައިސާއާ ގުޅިގެން އުފެދޭ އިދާރީ އަދި 

މާތަކާއި އެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކާއި، އަދި ފައިސާ ޒިން  މާލީ

ހުށަހެ މިނިސްޓްރީއަށް  ރިޕޯޓު  ގޮތުގެ  ޢަމަލުކުރަޚަރަދުކުރި   ވީންޅުމުގައި 

 203އެވެ.ނަންވާނެ އޮން ފައިގޮތް ަބޔާންކޮށް
 

  ދައުލަތުގެ 
  ދޭ ވުޒާރާތަކުން 
  ތެރެއިން   ޚިދުމަތްތަކުގެ 

  ދޭ   ން ންސިލު ކައު 
 204މަތްތައް ޚިދު 

 ކުންވޭ ފައިސާގެ ނިސްަބތުން، ދައުލަތުގެ ވުޒާރާއަލްތަކަށް ދޫކުރެކައުންސި )ހ(  . 79-1

ޒިންމާތައްވެސްދެމުން ޚިދުމަތެއްދިނުމުގެ  ކައުންސިލްތަކަށް    ގެންދިޔަ 

ވުޒާރާއަކުންވާރަންލުކުަބދަ ދައުލަތުގެ  މިގޮތުން  ދެމުންގެންދިޔަނެއެވެ.    

ކަ ަބދަލަކައުންސިޚިދުމަތެއް  ވުޒާސަގެ  ލުކުރުމުށް  އެ  ރާގެ  ަބުބން 

އިންތިޒާމް މުވައްޒަފު ަބދަލުވުމުގެ  ކައުންސިލްތަކަށް   ން 

 ންވާނެއެވެ.ޖައްސަހަމަ

ކައު )ށ(    ދަށުން  މާއްދާގެ  ަބމި  ދަށަށް   ނެކުރާދަލުންސިލްތަކުގެ 

ލު ލުކުރާނެ އުޞޫއުންސިލްތަކާ ޙަވާމަސައްކަތްތަކާއި، އެ މަސައްކަތްތައް ކަ

ގައަޅާނީ  ށައެކަ އޮތޯރިޓީމަވަރލޯކަލް  މަޝްވަރާއާއެންޓް  ޤައުމީ ގެ  ކު، 

 
  ގެ ގެ ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމު 9ންގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް ލުން ހިއުޞޫ  ރުކަޒީއް ލާމައިރާތަދާ  ދާރީއްޖޭގެ އި)ދިވެހިރާ  7/ 0201ންބަރު  ، ޤާނޫނު ނ31ަ/ 0202  ންބަރުޤާނޫނު ނަ 202
 ފައިރެވިކުއިޞްލާޙުރު މި އަކު ،ނަ މާއްދާއިންވަ 22
ގެ  ގެ ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމު 9ންގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް ލުން ހިއުޞޫ  ރުކަޒީއް ލާމައިރާތަދާ  ދާރީއްޖޭގެ އި)ދިވެހިރާ  7/ 0201ންބަރު  ، ޤާނޫނު ނ31ަ/ 0202ންބަރު  ނަ  ޤާނޫނު 203
 ވިފައިރެކުއިޞްލާޙުމި އަކުރު  ،ނަ މާއްދާއިންވަ 23
ގެ  ނުލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނަ އިޞް ވަ 8އަށް (  މުގެ ޤާނޫނުންގު ހިލުންޒީ އުޞޫމަރުކަރާތައް ލާ ގެ އިދާރީ ދާއިހިރާއްޖޭދިވެ)  7/ 2010ބަރު  ނަންނޫނު  ޤާ،  24/ 9102  ނަންބަރު  ނޫނުޤާ  204
 އިތުރުކުރެވިފައި މާއްދާމި ،ވަނަ މާއްދާއިން 62
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 އިދާރާއިންނެވެ.
 

ނު  ން ލޯ ތަކު ކައުންސިލް 
 މުގެ އިޚްތިޔާރު ނެގު 

  މަށްޓަކައި ރުކުޛުތަންފީ  ތައްމަޝްރޫޢު  ވާއިޑައެޅިފަކަނ  ގައިންޕްލޭ  ތަރައްޤީގެ  .80

  ނު ލޯ  ތަކުންއިދާރާ  ލީމާ  ހެންއެހެނި  ންނާއިޭބންކުތަކު  އިވާކޮށްފަޤާއިމް  ރާއްޖޭގައި

  ށް ތަކަލޯނު  ނަގާ  ންލު ކައުންސި.  ލިިބގެންވެއެވެ  ކަށްތަކައުންސިލް  ޔާރުއިޚްތި  ގުމުގެނެ

  ޓުގައިަބޖެ  ގެއުންސިލްކަ  ފާކުރާލަ   އަހަރަށް  އޮންނަ  ކުރިއަށް  ފައިސާ  ކަންޖެހޭދައް

 . ންވާނެއެވެނަހިމަ
 

  ލީ މާ   ކައުންސިލްތަކަށް 
  ލޯނު   އިދާރާތަކުން 

 205ހޯދުން 

އެކަށައަސިލުއުންކަ )ހ(   .81 ޕްޅާ  ން  ލަނޑުދަނޑިތަރައްޤީގެ  ތައް ލޭންގެ 

ކަނޙާޞިލުކުރުމުގެ   ކައުންސިލުން  ރޫޢުއަކަށް ނުވަތަ  މަޝްޑައަޅާގޮތުން 

ރާއްޖެއި ނުމަޝްރޫޢުތަކަކަށް  ޭބންކެއް  ޭބރުގެ  އި  ވަތަން  ދާރާއަކުން މާލީ 

ނަންަބރު   މާލިއް)ދައު  2006/3ޤާނޫނު  ޤާނޫނު(  ލަތުގެ  ގައި ޔަތުގެ 

 ގިދާނެއެވެ.ތިން ލޯނު ނެގެމަފައިވާ ގޮތުކޮށްޔާންަބ

މާއްދާ ( )ށ   މި  އެއްވެސްކައުންސިލަކުން  ދަށުން  ޭބންގެ  ނުވަތަ ކަކުން   

ށް ކުރިއަ  އިސާކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިދާރާއަކުން ލޯނު ނަގާނަމަ، އެ ލޯނަ

 .މަނަންވާނެއެވެ ަބޖެޓުގައި ހިއޮންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ކައުންސިލްގެ

މިއުންކަ ( )ނ   ދަށުންމާ  ސިލަކުން  ޭބންކަކު   އްދާގެ  ނުވަތަ އެއްވެސް  ން 

ލޯނުނަގަ ޤާނޫއިދާރާއަކުން  ނަންވާނީ  )ދައުލަތުގެ   2006/3  ންަބރުނު 

އާ ޤާނޫނު(  ނަންަބރު  މާލިއްޔަތުގެ  ޤާނޫނު  ތުގެ )ދައުލަ  2013/7އި 

 ންނެވެ. ވާ ގޮތުގެމަތިޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި

ލަކުން ނަގާ ގެމަތިން ކައުންސިށްފައިވާ ގޮތުކޮންގައި ަބޔާ   )ހ(ދާގެމި މާއް )ރ(  

ބޭ  ނަގާ  ލޯނު  އެ  ނުންކަކަލޯނުތަކަށް  ދައުލަތުގެ ވަތަ  ށް  އިދާރާއަކަށް 

ދި ގެރެންޓީ  ނުނަމުގައި  ޭބންކަކުން  އެ  އިދާރާވަތަނުން  އަކުން  

 ނިޒާމާއި ނޑާއި، ޤާނޫނީ  އް މާލީ އޮނިގަޝަރުޠުކުރާނަމަ އެފަދަ ގެރެންޓީއެ

 ޖައްސަންވާނެއެވެ.އުލަތުން ހަމަދަ ގެ ތެރެއިންޞޫލުއު
 

 
ގެ  ނު ލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނަ އިޞް ވަ 8އަށް (  ޤާނޫނު  ންގުމުގެޞޫލުން ހިއުޒީ  މަރުކަތައް ލާ ރާއިދާރީ ދާއިއްޖޭގެ  )ދިވެހިރާ  7/ 2010ރު  ންބަޤާނޫނު ނަ،  24/ 2019  ނަންބަރު  ނޫނުޤާ 205
 ލާޙުކުރެވިފައިއިޞް ދާމާއްމި  ،ވަނަ މާއްދާއިން 63
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  ކުން އެހެން ކައުންސިލަ 
  ކަށް ލޯނު ކައުންސިލަ 

 ން ދިނު 

ޚައުންސިލަކަ  .82 އާމްދަނީން  ލިޭބ  އަހަރަކަށް  އެ  ާބކީށް  ކަނޑައި  ހުރަދުތައް  ންނަ   

އެއްަބސްވާގޮފަ މަތިއިސާ  ކަ  ންތެއްގެ  ގޮތުަަށް ކަންސިލައުއެހެން  ލޯނުގެ    ގައި  

މުޢާމަ  ންމިގޮތު.  ވެއެދާނެވިދޫކުރެ މަކުރެވޭ  ގަވަރމަންޓް   ލޫމާތުޢުލާތުގެ  ލޯކަލް 

އެއްަބސްއަދި  .ނެއެވެފޮނުވަންވާ  އޮތޯރިޓީއަށް ގޮތުގެމަ  ކައުންސިލަތިވެފައިވާ  ށް ކަން 

އިން ސާފައިން ލިޭބ  ރުއްކާނަމަ އެ ފަރާތަކަށް ސަރުކާއި ނުދަުބރަދޫކުރި ފައިސާ އަނ

އަނެއްއު ދޫކުއިފައެ    ށްއުންސިލަކަ  ނިކޮށް  ސަރުމުރުސާ  ާބރު  ކާރަށް  ގެ 

 ވެ. ލިިބގެންވެއެ
 

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ  
ން  ށްގެ ފައިސާ ބޭނުންކޮ 

ން  ލު އުޞޫ ފާރި  ވިޔަ 
އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް  

  ހެދުން ތަންތަން 

ފަ  .83 ފަރާތްތަކުގެތަކުން  ރާތްއަމިއްލަ  ތަޚަރަދު  އެ  ވަރަގައި  ހަދަސީއްޤީގެ    ، އިލަތެއް 

މުކަނޑައެޅޭ ވަސީލަލުޞޫއުފާރި  ޔަ ވި އި  އްގައްދަތެ  އެ  ހިންގުމަށްފަހު ން   ތެއް 

ކައުންސިލާ ޕްލޭއްޤީގެތަރަ  ،ވާލުކުރާގޮތަށްޙަ އަނުބރާ  ހިން  ހޮޓާގައި    ، މެނިފައިވާ 

ހައުސް ަބނ   ،ލަންފާ  ،ގެސްޓް  ނުވަތަ  މަދަރުމަގު  ހިންގުމަށް  ފަދަ  ޝްރޫޢުތައް 

ފަރާއަ  ން އުޞޫލު  ގެީބލަމު އެގްމިއްލަ  ވެ. އެނެކުރެވިދާލުވާޙަ   ށްމެންޓްކޮރީތްތަކާއި 

 ތަކާއިންސިލްކައުގެ ތަންތަނެވެ. މިގޮތުން  ކައުންސިލްނަކީ  މަތިން ހަދާ ތަންތަ މިގޮތުގެ

މުޢާމަލާތުގެއަމިއްލަ ކުރެވޭ  މަފަރާތްތަކާއެކު   މަންޓްވަރގަ  ލޯކަލް  ލޫމާތުޢު 

 ވަންވާނެއެވެ. ކަށް ފޮނުރާތަގުޅޭ އިދާމާސަރުކާރުގެ ކަ އޮތޯރިޓީއަށާއި
 

 206ބު ބާ  ވަނަ ތޭރަ 

 ބެލެހެއްޓުން  އި ހިންގަ  ކަންތައްތައް  ފައިސާގެ  ގެ ކު ތަ އުންސިލްކަ 
 

  ލުން ކައުންސި 
 ޚަރަދުކުރުން 

 ންސިލުއުންކަ  ޚަރަދުކުރަންވާނީ  ފައިސާއެއް  ވެސްއެއް  ގެލްންސިކައު  .84

 ލ .ވެންނެފާސްކޮށްގެ
 

ގެ  ކައުންސިލް 
ލަށް  ދަ ފައިސާއާއި މު 

 ރިވުން ތެ ރައްކާ 
 

ދައުލަންޓަ ބަލަހައް  ދާމު  އާއިފައިސާލިޭބ  ށް  ކައުންސިލަ  .85 ފައިސާވާނީ  މުދަލާއި   ތުގެ 

 ނެވެ. ގެމަތިންގޮތު ތްވާއެއްގޮ ވާއިދުތަކާގަ އިޤާނޫނާހެއްޓުމުގެ ެބލެ
 

ށް ލިބޭ  ކައުންސިލަ 
 ރިކޯޑްތައް  އާމްދަނީގެ 

ގޮތުގައިސިލަކައުން  .86 އާމްދަނީގެ  ފައިސާލި  ށް  ޚަރަދުކުލުސި ކައުންއި  އާޭބ  ރާ  ން 

 
ގެ  ގެ ޤާނޫނު އުމުޙު ގެނަވަނަ އިޞްލާ 9މުގެ ޤާނޫނު( އަށް ންގުލުން ހިއުޞޫ  ރުކަޒީ ލާމައްއިރާތަދާ  ދާރީއްޖޭގެ އި)ދިވެހިރާ  7/ 0201ންބަރު  ، ޤާނޫނު ނ31ަ/ 0022ންބަރު  ޤާނޫނު ނަ 206
 ވަނަ ބާބު'' އަށް ބަދަލުކުރެވިފައިތޭރަ އިން '' ބު''ހަވަނަ ބާދި ''ގެ ނަންބަރުބާބު މި  ،ނަ މާއްދާއިންވަ 15
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ރެއިސާފަ ޓުން ބެލެހެއް  ބެލެހެތަޑްކޯގެ  އިންތިއްޓޭއް  ހަމަޖެއްސުމަކީ  ނެ  ގެ  އުންސިލްކަޒާމް 

 ރައީސްގެ ޒިންމާއެކެވެ. 
 

  ގެ ސިލް ކައުން 
  ވައްޒަފުން މު 

 ބަލައިގަންނަ ފައިސާ 

އިގަންނަ ލަގެ މުވައްޒަފަކު ަބއުންސިލްކަތުން  އްޔަމުވައްޒަފެއްގެ ހައިސި  ގެކައުންސިލް  .87

ފަންއެ ޤާނޫމެހައި  އެނެއްގައިސާއަކީ  ހިނދަކު ނުވާހާފައިކޮށްަބޔާންށް  ކަތަގޮހެންއި   

  ފައިސާއެވެ. ގެކައުންސިލް
 

ން ހުޅުވާ  ލު ކައުންސި 
 ސާ  ފައި ފަންޑުގެ 

ވަކިކަމަކަށްލުކައުންސި  .88 ފަންޑަކަށް  ހުޅުވާ  އެއްވެސް    ން  ތަކުން ރާފަޝަރުޠުކޮށް 

އެނޫން އެހީ،  އެހީންބޭނުންކުރަ  ށް ކަމަކަދީފައިވާ  ފަރާތެއްވާނީ  ރުދިން  ހުން ގެ 

 ނެވެ. ންގެއިހޯދަ
 

   އަތޮޅުގެ ށާއި ރަ 
 ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން 

ދާއިރާ  .89 އިދާރީ  ޕްލޭނަށާއި  ތަރައްޤީގެ  ތަރަށުގެ  ޕްލޭރައްގެ  ިބނާކޮށް،  ޤީގެ  ނަށް 

އި  ،އަހަރުގެ(  )ފަހެއް  5މަދުވެގެން   ޕްލޭން ދާއިރާ  ދާރީރަށާއި  ފައިނޭންޝަލް  ގެ 

 ވާލައި ލަކުން އެސިލުން އުކަޅު   އަތޮއިސިލާކު ރަށު ކައުންރިވުމާއެވެތުންގެ ަބއިޔިރައް

ހަމުކުންޢާ ތަރަންވާނެއެވެ.  އަވަށްތަކުގެ  ހިމެނޭ  ސިޓީގައި  މިގޮތަށް  ގެ ރައްޤީމަ 

  ، ގެއަހަރު  އް()ފަހެ  5ށް، މަދުވެގެން   ސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ިބނާކޮޕްލޭނަށާއި

ފައިނޭކައުންސިލް  ސިޓީ ޕްލޭން ގެ  ަބއިވެރިވުރައްޔިތު  ންޝަން  ސިމާއެންގެ  ޓީ  ކު 

 މުކުރަންވާނެއެވެ.ންޢާލައި ލަވާން އެކުލުސިންއުކަ
 

ތަކުން ބަޖެޓު  އުންސިލް ކަ 
 ތައްޔާރުކުރުން 

ށު  ލޭނަށް ަބލައިގެން ރަގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްރީ ދާއިރާދާއި އިރަށާ  .90

އަތޮޅު  އުންސިލާކަ އަކުން  ކައުންސިލުއި  ލަފާރިއަށްއޮތް  ަބޖެޓު ހަރަށް    ކުރާ 

އްޤީގެ ޕްލޭނާއި  ނޭ އަވަށްތަކުގެ ތަރަޓީގައި ހިމެސި  އި އާވެ. ސިޓީއެނެރަންވާރުކުތައްޔާ

ަބލަ ޕްލޭނަށް  ޤާނޫނު  އިގެންފައިނޭންޝަލް  ަބޔާންކޮށްފައިވާމި  ސިޓީ   ގައި 

 ވާނެއެވެ.ންކުރާ ަބޖެޓު ތައްޔާރުކުރަށް ލަފާހަރައޮތް އަތަކުން ކުރިއަށްކައުންސިލް
 

ތުގައި  ގޮ   ވްގެ ރ ޒަ ރި 
 ރުން ކާކު ސާ ރައް ފައި 

އިންސައްތައަށްވުރެ (  ފަހެއް)  5އާމްދަނީގެ    ،ލިޭބނގާއަހަރު  ހި  ށްކަތަންސިލްއުކަ  .91

ޢަދަދެއްމަދުނޫ ރިޒަން  މިގޮތު  ވްގެ ރ  ރައްކާކުރަންވާނެއެވެ.  ފައިސާ   ގައި 

 . ވެތަކުގައި ޚަރަދުކުރުމަށެތް އަހަރުއޮށްބޭނުންކުރެވޭނީ ކުރިއަ
 

ށް  ގެ ބަޖެޓަ ލް ކައުންސި 
   ފައިސާ ސަރުކާރުން 

ކަ ހ( )  .92 ލިޭބލަންސިއުއަތޮޅު  ކުށް  އާމްދަނީއާއި  ަބލައި،  ރާނެނެ  ޚަރަދަށް   
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އަހަރު  ކުރިއަށް ދުން ހޯ  ަބޖެޓަށްގެންސިލްކައުއޮތް  ޭބނުންވާ    ސަރުކާރުން   

އަތޮޅު    ދުދަޢަފައިސާގެ   ރަށު ން  ލުސިއުންކަކަނޑައަޅައި  ފާސްކޮށް، 

ވާ  ންނުރުން ޭބކާށް ސަރުތަކުގެ ަބޖެޓަކައުންސިލް  ކާއި އަތޮޅުތަކައުންސިލް

 މަތިން އެގޮތުގެ ދުގައިވާއިވާގަލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  ދައު  ،މަށްދުހޯ  ފައިސާ

ތާދުގައިވާއިވާގަ ނުވަތަޚަރީ  އެތާރީޚުށް  ކަމާެބ  ސަރުކާރުގެ  ކުރިން  ހޭ ގެ 

ހުށަހަޅަ ހުށަހެ  ނެއެވެ. ންވާއިދާރާއަށް  ހުށަހަޅާ  ކޮޕީއެޅުމިގޮތުން     އް މުގެ 

 . ވާނެއެވެންވަށް ފޮނުއައޮތޯރިޓީގަވަރމަންޓް ލޯކަލް 

ކަ ށ( )   އާމްއުންސިލަސިޓީ  ލިޭބނެ  ކުށް  ަބލައި،  ދަނީއާއި  ޚަރަދަށް  ރާނެ 

އައޮކުރިއަށް ޭބނުންވާ  ސިލްކައުންރު  ހަތް  ސަރުކާރުން  ަބޖެޓަށް  ގެ 

ފާސްކޮށް،  ކައުންސިލު  ސިޓީ  ،އިއަޅަކަނޑަ  ދަދުޢަސާގެ  ފައި  މިން 

 ގެލްކައުންސި  ޓީސި ،ކާއިތައޮފީސް އަވަށު  ،އިވާ ޔާންކޮށްފަަބޤާނޫނުގައި  

ސަަބ ފައިޖެޓަށް  ބޭނުންވާ  މާލިއްޔަތުގެ ރުކާރުން  ދައުލަތުގެ  ހޯދުމަށް  ސާ 

އެގޮތުގެމަ ވާދުގައިއިވާގަ ނުވަތައިވާގަތިން  ތާރީޚަށް  އެތާރީޚުދުގައިވާ  ގެ  

ސަ ކަރުކާކުރިން  ހުށަހަރުގެ  އިދާރާއަށް  ގޮތުން މިންވާނެއެވެ.  ޅަމާެބހޭ 

ހުށަހެހު ގަވަރކަލޯޕީއެއް  ކޮ  ޅުމުގެށަހަޅާ  ށް އޮތޯރިޓީއަ  ޓްންމަލް 

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 
 

ގެ ބަޖެޓު  ކައުންސިލް 
 ފާސްކުރުން 

  ލޯނަށް   ނަގާ  އެހީއާއި  ލިޭބ  ގޮތްގޮތުން  އެކި  ނީއާއި އާމްދަ  ޭބލި  ށްލަކައުންސި  .93

  15  ހުގެމަ  ނުއަރީޖެ   އަހަރުގެ  އެ  ަބޖެޓު   ގެކައުންސިލް  ރުގެއަހަ  ނގާހި   ަބލައިގެން

  މަހުގެ  ޖެނުއަރީ  ސަަބަބކާހުރެ   އެއްވެސް  .ވެއެކުރަންވާނެސްފާ  ރިންކު  ދުވަހުގެވަނަ  

  ފާއިތުވި   ންކައުންސިލު  ،މަވިއްޖެނަރެސްނުކުފާ  ަބޖެޓު  ނިޔަލަށްވަނަ ދުވަހުގެ    15

 ށްއިތުރުނުވާގޮތަ  ތަކަށްވުރެ ޚަރަދު  ންޓްރިކަރެ  ަބޖެޓުގެ  ސްކުރިފާ  އަހަރަށް

 ގެސިލްއުންކަ  ޚްތިޔާރުއި  ކުރުމުގެއްޚަރަދުތަ  ރިކަރެންޓް  އަހަރުގެ  ތްކުރިއަށްއޮ

 ންފާސްކުރެވެންދެ  ަބޖެޓު  އަހަރުގެ  ހިނގާ  އަދި.  ލިިބގެންވެއެވެ  އީސަށްރަ

 .ވެނުކުރެވޭނެއެ ވަރާއެއްމަޝް ގޮތުން މައްސަލައަކާެބހޭ އެނޫން ގައިންސިލްއުކަ
 

ގެ އަހަރީ  ސިލް ކައުން 
މަންޓުގައި  ޓް ބަޖެޓު ސްޓޭ 

 ތައް މެނޭ ބައި ހި 

އޮންއަކުރި  .94 ަބލަ  އަހަރަށްނަ  ށް  ތައްޔާރުގެ  ލްކައުންސި  ޓު،ޖެފާކުރާ  ކޮށް އޮފީހުން 

މިގޮތުކައުންސިލަ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ތަށް  ސްޓޭޓްމަންޓްގައި    ޔާރުކުރާއްން  ަބޖެޓު 
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 ވެ.އިތައް ހިމަނަންވާނެއެތިރީގައިވާ ަބ

ކަކު )ހ(    އަހަރު  އޮންނަ  ލިންސިލައުރިއަށް  ފައިނެކަމަށްޭބށް  ލަފާކުރާ    ސާއާއި 

 .މްދަނީއާ

 ހެން ފައިސާ.ނިުބނު އާމްދަނީއާއި އެހެހަރު ލިވި އަތުފާއި )ށ(   

ޖޫން )ނ(    އަހަރުގެ  ލިނިގެ  ހުމަ ހިނގާ  އެހެނިހެން  ޔަލަން  އާމްދަނީއާއި  ުބނު 

ނިޔަލަށް  ފައިސާއާ އަހަރުގެ  އާމްދަނީއާއި   ނެކަމަށްލިޭބއި  ލަފާކުރާ 

 . ސާނިހެން ފައިހެއެ

ޢުތަކަށް ހިނގި  މަޝްރޫޤީގެއްދާއި ތަރަރަޚަ   ރަންޓްކަ ދާއި ރިކެޕިޓަލް ޚަރަ ()ރ  

 .ޚަރަދުަބޔާންކޮށް ފާއިތުވި އަހަރު ހިނގި  ތަފްސީލު ޚަރަދުގެ

ހިނގި   ކަށްތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަޕިޓަލް ޚަރަދާއި ރިކަރަންޓް ޚަރަދާއި  ކެ )ބ(   

ތަފްސީލުޚަ އަހަށްަބޔާންކޮ  ރަދުގެ  ހިނގާ  ޖޫންރު  ނިޔަލަމަހު  ގެ  ށް ގެ 

 .ކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދުހިނގާނެ ލަށްޔަހަރުގެ ނިއަ ރަދާއި ޚަހިނގި

ޚަރަކުރިއަށް )ޅ(   ކެޕިޓަލް  އަހަރުގެ  ރިކަރަންއިދުތަކާއޮތް  ޚަރަދުތަކާއި   ޓް 

 އް.ގެ ދަރަނިތަކައުންސިލް

ން ރު ދައްކައޮތް އަހައަށްރިލޯނަށް ކު  ،ވާ ލޯނުތަކާއިއިނަގާފަން  ލުކައުންސި )ކ(   

ކަމަށް ލަފާކުރާ މޭނެށް ނިންދާކޮއަ  ރާއި ލޯނުވަންގެ މިއިސާއިވާ ފަހަމަޖެހިފަ

 ދަތު.އްމު

 ފްސީލު.ލޯނުގެ ތަ ށަހަޅާއޮތް އަހަރު ނަގަން ހުކުރިއަށް )އ(   

 ހަދައި، ވިޔަފާރި  ރަދުގައި ލަ ޚައެފަރާތްތަކުގެ އަމިއްއަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން   )ވ(   

 ންސިލާއު ކަނުބރާ  އަ  އްގައި ޑައެޅޭ މުއްދަތެހު، ކަނފަ ހިންގުމަށްންއުޞޫލު

 . ތަފްސީލު ށްފައިވާ ތަންތަނާެބހޭކޮރަން ދޫލުކުވާޙަ

ކުރަންހެކޮންމެން  ކައުންސިލުޤާނޫނީގޮތުން   )މ(    ޚަރަދުތަކާއި  ން  ޖެހޭ 

ކޮށްފަލުކައުންސި އެގްރީމަންޓުތަކުން  ން ލުއުންސިކަދަށުން  ގެ  އިވާ 

 .ލުތަފްސީގެ ދުތަކުކުރަންޖެހޭ ޚަރަރޭގައި ތެހަރުތަކުގެ އަ އޮތްކުރިއަށް

  ޚަރަދުގެ މިންވަރު. ޅާގެއްލުންތަކަށް ކަނޑައަޮބޑެތި  ރަތީދުޤު )ފ(   

ލިކައުންސިލަ )ދ(    އާށް  ތެދަނީގެ މްޭބ  ރިޒަރެއިން  ަބހައްޓަން  ވްގެރ  ގޮތުގައި 
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 ނޑައަޅާ މިންވަރު. ކަ

 

ނުވަތަ    ފަތްހަމަ ތިލަ 
  އަރަނި ބަޖެޓަކަށް 

 އަމާޒުކުރުން 

ަބސިލްކައުން  .95 އަހަރީ  ތަ ގެ  ކައުމުރުޔާރުކުއްޖެޓު  ލިޭބސިލަންގައި  އާމްދަނީއަށް    ށް 

ހިފެހެއް  ންަބލައިގެ ޚަރަދުތައް  ހަމަވާގޮތަކަށް  އަ  ށް ޓުމަތިލަފަތް  ރަނި ނުވަތަ 

 ނެއެވެ.ންވާން މަސައްކަތްކުރަލުސިކައުން ަބޖެޓަކަށް އަމާޒުކުރުމަށް 
 

ގެ  ކައުންސިލް 
 ޓަރީ ބަޖެޓު ން ސަޕްލިމެ 

އަ  .96 ފާސްހިނގާ  ގޮތަކަށް ކުއްލި  ކަށްމަކަނުހިމެނޭ  އިޖެޓުގަަބ  ށްފައިވާކޮހަރަށް 

މެންޓަރީ ށް ސަޕްލިޔާންކޮއެފަދަ ޚަރަދެއް ކުރަންޖެހޭ ސަަބުބ ަބ  ،ނަމަހޭޚަރަދުކުރަންޖެ

 ވެ.ފާސްކުރަންވާނެއެ ލުންކައުންސިަބޖެޓެއް ތައްޔާރުކޮށް 
 

  ތަންފީޛުކުރުމުގެ   ބަޖެޓު 
 އިސްވެރިޔާ 

ފާސްވުމަށްފަހުކައުންސިލް  .97 ަބޖެޓު  ތަންފީ  ،ގެ  ަބޖެޓު  ގެ ރުމުކުޛުފާސްކުރި 

 207ރައީސް ނުވަތަ މޭޔަރެވެ.   ގެކައުންސިލްއިސްވެރިޔަކީ 
 

ރަށާއި ސިޓީއާއި އިދާރީ  
ޤީގެ  ތަރައް ދާއިރާގެ  

ނަށް ސަރުކާރުން  ޕްލޭ 
 ކުރުން ޔަތް ޢާ ރި 

  ރަށްރަށާއި  އިތައްޔާރުކުރުމުގަ  ަބޖެޓު  ސަރުކާރުގެ  ޕްލޭނާއި   ޤީގެތަރައް  ޤައުމީ  .98

 .ންވާނެއެވެރިޢާޔަތްކުރަ ށްންތަކަލޭޕް ގެރައްޤީތަ  ތަކުގެދާއިރާ އިދާރީ ޓީތަކާއިސި
 

ގެ  ލް ކައުންސި 
 ފައިސާއަށް ޒިންމާވުން 

ފައިގެކައުންސިލް  .99 ހިސުާބސާއާ  ހުންނަ  ޙަ  ތަކާއި  އިދާރާގެ  ންސިލްކައުވާލުވެ  ގެ 

ނެއެވެ.  ންޖެހޭމާވާތަކަށް ޒިންުބފައިވާ ފައިސާއާއި ހިސާވާލުވެޙަފަކު އޭނާއާއި  އްޒަމުވަ

މުއަދި   ވަޒީފާއިންލްއުންސިކަ  ށްކައްޒަފަވަމިފަދަ  އޭނާ  ގެ  ވަކިވެވޭނީ  ވެހުރި ލުވާޙަ 

 ވެ.ވާލުކުރުމަށްފަހުގައެޙަކާ ޅާ ފަރާތަނޑައަކަ ލުންކައުންސިފައިސާއާއި ހިސާުބތައް 
 

ކައުންސިލަ )ހ(   .100 208ޓް އެކައުން   ބޭންކް  ނަމުގައި  ކޮންމެ  ކައުންސިލްއެއްގެ  އެ  ޭބންކު  ކަށްވެސް 

 އެވެ. ވެބިގެންރު ލިޔާއިޚްތި އެކައުންޓެއް ހުޅުވުމުގެ

ޭބންކް )ށ(    ހުޅުއެ  ކައުންސިލަކުން  އެކައުންކައުންޓެއް  ޭބންކް  ޓުގެ ވައިފިނަމަ، 

ކަންތައްތަ މާލީ  މައުލޫމާތު  އިދާރާތަފްޞީލު  ޤައުމީ  ލޯކަލް   އާއި ކާގުޅޭ 

 ނެއެވެ.ނުވަންވާތޯރިޓީއަށް ކޮންމެ ކައުންސިލަކުންވެސް ފޮގަވަރމަންޓް އޮ
 

 
ގެ  ގެ ޤާނޫނު  ގެނައުމުލާޙުވަނަ އިޞް  9ންގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް ން ހިލުއުޞޫ  ރުކަޒީއް ލާމައިރާތަދާ  ދާރީއްޖޭގެ އި)ދިވެހިރާ  7/ 0201ންބަރު  ، ޤާނޫނު ނ31ަ/ 0202ންބަރު  ޤާނޫނު ނަ 207
 ވިފައިރެކުއިޞްލާޙު މާއްދާމި  ،ނަ މާއްދާއިންވަ 24
ގެ  ނު ގެނައުމުގެ ޤާނޫ ލާޙުނަ އިޞް ވަ 8އަށް ނު(  ޤާނޫއުޞޫލުން ހިންގުމުގެ  ދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އި  7/ 2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،  24/ 0192  ނަންބަރު  ނޫނުޤާ 208
 ރެވިފައިލާޙުކުއިޞް ދާމާއްމި  ،އްދާއިންވަނަ މާ 64
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  އިސާ ވޭ ފަ ރެ ކު ނު ޚަރަދު  
 ގޮތުގައި  ގެ މްދަނީ އާ 
 މާކުރުން ޖަ 

 ،ދު ނުކުރެވޭނަމަ ޚަރަަބޖެޓުގައި ހިމެނޭ ފައިސާއެއް އަހަރު ނިމޭއިރު   ވާފާސްކޮށްފައި  .101

ގޮތުލްކައުންސިއެފައިސާ   އާމްދަނީގެ  ނަޖަމާކުރަ  ގައިގެ   ސްމަވެންވާނެއެވެ. 

ވާ  ފައިހޯދާޗާއި  އްކެތަރިން ގަނެފައި ހުރި  ކު  ގެވަނަ ދުވަހު  31ޑިސެމްަބރު މަހުގެ  

ގަންނަދުޚި އެއްބަ މަތާއި  ތަން  އެއްަބސްވެފައިވާ ކެސްވެފައިވާ  ހޯދަން  އްޗާއި 

 ވަނަ   15  މަހުގެ ގެ ފެްބރުއަރީ ގަށްވާ ފައިސާ ޖެހިގެން އަންނައަހަރުގެ އަތަކުމަތްޚިދު

  ނިންމަންވާނެއެވެ. އިއްކަހުގެ ކުރިން ދަދުވަ
 

  ހިސާބުތައް 
 209ޅުން ހުށަހެ 

ކައުންސި )ހ(   .102 ޚަދަނީއާމްލްގެ  ރަށު  މިލްއާއި  މާލީ ރަދާއި،  ކިއްޔާތާއި 

 2ސްވެގެން  ތާ ލަގެ އަހަރީ ހިސާުބ، ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ނިމޭކުތަޒިންމާ

، ރަށު ކައުންސިލްގެ ލަށްގައި، އަތޮޅު ކައުންސި)ދޭއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭ

 އީސް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ރަ

ކަ )ށ(    ކައުއުންރަށު  އެ  ފޮނުވާ  ނީއާއި އާމްދަގެ  ތަކުންސިލްސިލްތަކުން 

މާލީ ޚަރަދާ މިލްކިއްޔާތާއި  އަތޮޅު ޒި  އި،  ހިސާުބ،  އަހަރީ  ންމާތަކުގެ 

ލިޭބތާ  ތަކަށްކައުންސިލް ތެ  3  މަސްދުވަހުގެ  އަތޮޅު  )ތިނެއް(  ރޭގައި، 

 ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ. ތަކުން އެ މަޢުލޫމާތު  ސިލްކައުން

އަތޮ )ނ(    ކަރަށާއި  އާމްދަނީއާއިޅު  މާލީ ކިއްޔާމިލް  އި،ޚަރަދާ  އުންސިލްގެ  ތާއި 

 3ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ނިމޭތާ ލަސްވެގެން  ،  ުބންމާތަކުގެ އަހަރީ ހިސާޒި

ގަނެއް)ތި ލޯކަލް  ތެރޭގައި،  މަސްދުވަހުގެ  އޮތޯރިޓީއަށާ(    އި، ވަރމަންޓް 

އަތޮޅު ށް،  ފީހަށާއި، ސަރުކާރުގެ ކަމާެބހޭ އިދާރާތަކައޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮ

 .ނެއެވެންވާހަޅަ ހުށަސްކައުންސިލްގެ ރައީ

 210[ އުނިކުރެވިފައި[ )ރ(  

އާމްދަނީއާއި   )ބ(    ކައުންސިލްގެ  މާލީ ސިޓީ  މިލްކިއްޔާތާއި  ޚަރަދާއި، 

 3މޭތާ ލަސްވެގެން  އް ނި، ކޮންމެ މާލީ އަހަރެޒިންމާތަކުގެ އަހަރީ ހިސާުބ

އޮތޯރިޓީއަށާއި،   ގަވަރމަންޓް  ލޯކަލް  ތެރޭގައި،  މަސްދުވަހުގެ  )ތިނެއް( 

 
ގެ  ނު ލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނަ އިޞް ވަ 8އަށް އިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު(  ދާ  ހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ)ދިވެ  7/ 2010ރު  ނަންބަޤާނޫނު  ،  42/ 2019  ބަރުންނަ  ނޫނުޤާ 209
 ކުރެވިފައިޙުއިޞްލާ  އްދާމާމި  ،ވަނަ މާއްދާއިން 65
ގެ  ގެ ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމު 9ންގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް ލުން ހިއުޞޫ  ރުކަޒީއް ލާމައިރާތަދާ  ދާރީއްޖޭގެ އި)ދިވެހިރާ  7/ 0201  ބަރުން، ޤާނޫނު ނ31ަ/ 0202ންބަރު  ނޫނު ނަޤާ 210
 ފައިރެވިކުއުނިމި އަކުރު  ،ނަ މާއްދާއިންވަ 25
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އޮފީހަށާއި، ސަރުކާރުގެ ކަމާެބހޭ އިދާރާތަކަށް، ސިޓީ   ލްގެއޮޑިޓަރ ޖެނެރަ

 211ށަހަޅަންވާނެއެވެ.ކައުންސިލްގެ މޭޔަރ ހު

އާމްދަނީއާޓީ  ސި )ޅ(   މިލްކިއް ކައުންސިލްގެ  ޚަރަދާއި،  މާލީ ޔާތާއި  އި 

 3ޒިންމާތަކުގެ އަހަރީ ހިސާުބ، ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ނިމޭތާ ލަސްވެގެން  

ތެ)ތިނެ މަސްދުވަހުގެ  ކައުރޭގައް(  ސިޓީ  އެ  ލަކުން ންސިއި، 

 ވެ. ކުރަންވާނެއެޢާންމު
 

  ގެ ންސިލް ކައު 
ސާބުތައް  ފައިސާއާއި ހި 
 ރު ތިޔާ ބެލުމުގެ އިޚް 

ފަތަކުކައުންސިލް  .103 ހިސާގެ  ގަވަރމަންޓް ލުމުެބތައް  ުބއިސާއާއި  ލޯކަލް  އިޚްތިޔާރު  ގެ 

އޮފް   މިނިސްޓްރީ  އެންޑްފިނޭންސްއޮތޯރިޓީއަށާއި  އޮޑިއަށާއިރީޓްރެޜަ     ޓަރ   

ންޖެހޭ  ގޮތުން ަބލަ ލައަކާގުޅޭ އްސަވާ މަވެއެވެ. އަދި ހުށަހެޅިފައިގެންޖެނެރަލްއަށް ލިިބ

ެބލުމުގެ  ހިސާ  ލިޔެކިޔުންތަކާއި އެމައްސަ އިޚްތިުބތައް  ށް  ލުމަެބއެއް  ލަޔާރު 

 ހަމަޖެހިފައިވާ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް ލިިބގެންވެއެވެ. 
 

  ން މުދާ ކައުންސިލު 
  މާއި އްތާލު އި ނަ މާ ހޯދު 

 ން އްކު ދިނުމާއި އަދި ވި 

 ވާނީއްތާލައި އަދި ވިއްކަންދާ ހޯދައި ނަމުނުއުފުލޭ  އަދި  ލޭ  ފުން ހޯދާ އުލުކައުންސި  .104

ފަމުދަލާސަރުކާރުގެ   ޤާއި  އެއްގޮތްވާ އިވާގަނާއި  ނޫއިސާއާެބހޭ  ންނެވެ. މަތިގޮތުގެ ދާ 

އެކައުންސިލް ނުވަތަ  ނައްތާލައި  މުދަލެއް  މިފަދަ  އެހެދަލެއްމު  ފަދަގެ  ން  

ދީ،  ފަ ތިންަބއިކައުންސިލްކޭނީ  ވިއްރާތްތަކަށް  އަޣުދެަބ  ކުޅަގެ  އްޔަތުން  ިބލައިގެ 

 . އެކަން ފާސްކޮށްގެންނެވެ
 

 212ވަނަ ބާބު ސާދަ 

 ލޫމާތު ދިނުން ޢު މަ   ހެޅުމާއި ށަ ހު  ރިޕޯޓު   ލޭނާއި ޕް 
 

ކައުންސިލުން  
ތައްޔާރުކޮށް  
ހުށަހަޅަންޖެހޭ  

 ލިޔުންތައް 

ަބޔާން  .105 ލިޔުންކޮށްތިރީގައި  ރަށު  އުޞޫލުކަނޑައެޅިފައިވާ    ،ތައްފައިވާ  ން 

 213ފޮނުވަންވާނެއެވެ.  ށްތަކުން އަތޮޅު ކައުންސިލަކައުންސިލް

އެއަހަރެއްގެ   ން،ދުވަހުގެ ކުރި  ވަނަ  10  އަހަރެއްގެ ޖުލައި މަހުގެ  މެންކޮ )ހ(  

 
ގެ  ގެ ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމު 9ންގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް ލުން ހިއުޞޫ  ރުކަޒީލާމައް  އިރާތަދާ  ދާރީއްޖޭގެ އި)ދިވެހިރާ  7/ 0201ންބަރު  ، ޤާނޫނު ނ31ަ/ 0202ންބަރު  ޤާނޫނު ނަ 211
 ރެވިފައިކުއިޞްލާޙުމި އަކުރު  ،ނަ މާއްދާއިންވަ 26
ގެ  ގެ ޤާނޫނު ނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުވަ 9 ންގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށްލުން ހިއުޞޫ  ރުކަޒީއް ލާމައިރާތަދާ  ދާރީއި  އްޖޭގެ)ދިވެހިރާ  7/ 0201ބަރު  ން، ޤާނޫނު ނ31ަ/ 0022ންބަރު  ޤާނޫނު ނަ 212
 ވަނަ ބާބު'' އަށް ބަދަލުކުރެވިފައި ސާދައިން ''  ވަނަ ބާބު''އެގާރަ  ''ންބަރުގެ ނަބާބު މި  ،ނަ މާއްދާއިންވަ 15
ގެ  ގެ ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމު 9ނު( އަށް ޤާނޫންގުމުގެ  ލުން ހިއުޞޫ  ރުކަޒީއް ލާމައިރާތަދާ  ދާރީއްޖޭގެ އިހިރާވެ)ދި   7/ 0201ންބަރު  ޤާނޫނު ނަ  ،31/ 0202ންބަރު  ޤާނޫނު ނަ 213
 ރެވިފައި ކުއިޞްލާޙު  މާއްދާގެ ފެށޭ ޢިބާރާތްމި  ،ނަ މާއްދާއިންވަ 27
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ޙަރަންސިލުކައުހު  ސްދުވަމައް(  )ހައެ  6ފުރަތަމަ   ހިންގި  ކާތްތަކުގެ ން 

 .ރިޕޯޓު ތަފްސީލު

ން، ފާއިތުވި ހުގެ ކުރިވަދު  ވަނަ  10މަހުގެ   އަރީއްގެ ޖެނުހަރެމެ އަކޮން )ށ(  

 .ރިޕޯޓު ތަކުގެ ތަފްސީލުތްރަކާންގި ޙަހި ންލުކައުންސިހަރު އަ

އަހަރެއް )ނ(    ތަ ޖުލައިގެ  ކޮންމެ  ރަށު  ނިޔަލަށް  ޕްލޭޤީރައްމަހުގެ  ނަށް ގެ 

 ޓު. ަބޖެ  އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއިތްއޮބިނާކޮށް، ކުރިއަށް

އަހަކޮ ()ރ   ފެްބރުންމެ  މަހުރެއްގެ  ކުރިން  ވަނަ  28  ގެއަރީ  ، ދުވަހުގެ 

 .ޓުޑިޓް ރިޕޯއޮ ގެރުތުވި އަހައިގެ ފާކައުންސިލް

ތަރައްޢަ )ބ(    ހަމަވުމުގެ ޕްލޭން  ޤީގެމަލުކުރަމުންދާ  މުއްދަތު  އް(  ނެ)ތި  3  ގެ 

އޮތް  ށް  ރިއަ ކުރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް އަމާޒުކޮށް  ސް ކުރިން، ޤައުމީ ތަސްދުވަމަ

 ޤީގެ ޕްލޭން. ރާ ތަރައްރު ދުވަހަށް ތައްޔާރުކުހެއް( އަހަ)ފަ 5
 

ތަކުން   ކައުންސިލް 
ށް  އްޔާރުކޮ ތަ 
ށަހަޅަންޖެހޭ  ހު 

 ލިޔުންތައް 

ަބޔާންކުރެވި  .106 ކަނޑައެޅިފައިވާފައިތިރީގައި  ލިޔުންތައް،  ސިލުއުޞޫ  ވާ  ޓީ ން 

އަތޮޅުންސިލުކައު ގަވަރމަންލުކައުންސި  ންނާއި  ލޯކަލް    ށް ޓީއަރިއޮތޯ  ޓްން 

 އެވެ. ވަންވާނެފޮނު

 ގެއްރެއެއަހަ  ،ންކުރި  ދުވަހުގެ ވަނަ  20  މަހުގެ  ލައިޖު  ހަރެއްގެއަ  ކޮންމެ )ހ(   

 ޙަރަކާތްތަކުގެ   ގިހިން  ންކައުންސިލު  ސްދުވަހުމަ)ހައެއް(    6  ފުރަތަމަ

 .ޕޯޓުރި ލުސީތަފް

 ވިއިތުފާ  ، ންކުރި  ދުވަހުގެ  ވަނަ  20  މަހުގެ ރީޖެނުއަ  އަހަރެއްގެ  ކޮންމެ )ށ(   

 .ރިޕޯޓު ލުތަފްސީ ކުގެތަޙަރަކާތް ހިންގި ންސިލުކައުން އަހަރު

އަހަރެއް ( ނ)   އޯގެކޮންމެ  ތަރައްޤީމަ  ޓްގަސް  ނިޔަލަށް  ޕްލޭނަށް ގެ  ހުގެ 

 . ަބޖެޓު ވަލާއިއޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާށްރިއަބިނާކޮށް، ކު

 ގެސިލްއުންކަ  ރިންކު  ދުވަހުގެ ވަނަ  10  މަހުގެ  މާޗް  އަހަރެއްގެ  ކޮންމެ (ރ)  

 .ޓުރިޕޯ ޑިޓްއޮ އަހަރުގެ ވިފާއިތު

 (ހަތަރެއް)   4  މަވުމުގެހަ  ތުމުއްދަ  ގެޕްލޭން  ތަރައްޤީގެ  ޢަމަލުކުރަމުންދާ )ބ(   

 ށްއަކުރި  އަމާޒުކޮށް  ޕްލޭނަށް  ރައްޤީގެތަ  މީޤައު  ކުރިން،  ދުވަސް  މަސް

 . ންލޭޕް ތަރައްޤީގެ ތައްޔާރުކުރާ ށް ދުވަހަ އަހަރު( ހެއްފަ) 5 އޮތް
 



  
 ރާ އިދާ  ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ 2010/7 :ރު ނަްނބަ ނޫނުޤާ

  . މ 17-5-2010
  

 

 97 

  ހަށް މަޖިލީ   ތުންގެ އްޔި ރަ 
 214ހުށަހެޅުން   ރިޕޯޓު 

ކައުންސިލަކުން )ހ(  . 106-1 އެ  ކައުންސިލަކުންވެސް  ހިކޮންމެ  ގާފައިވާ ން 

ލިުބނު    ޙަރަކާތްތަކާއި، ތަފްޞީލު އާމްކައުންސިލަށް  ޚަރަދުގެ  ދަނީއާއި، 

އޮތޯރިއެ ގަވަރމަންޓް  ލޯކަލް  ރިޕޯޓު  އެއްފަހަރު ޓީނގޭނެ  އަހަރަކު  އަށް 

 . އެވެވާނެޅަންހަހުށަ

ދަށުން މި   )ށ(    ގެ  )ހ(  ގަވަރމަންޓް ތަކުން  ކައުންސިލް  މާއްދާގެ  ލޯކަލް 

ހުށަ މު  ހަޅާއޮތޯރިޓީއަށް  ބިނާކޮށް،  ހުރިހާ ރިޕޯޓުތަކަށް  ރާއްޖޭގެ  ޅި 

މަސައްކަތްކޮށްފައިވާއުންކަ ލޯކަލް ސިލްތަކުން  ރިޕޯޓެއް  އެނގޭނެ  ގޮތް   

ކޮންގަވަރމަ އެކުލަވާލައި  އޮތޯރިޓީން  ހަރު އެއްފަ  ރަކު އަހަމެ  ންޓް 

 .ވާނެއެވެހުށަހަޅަން  އްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށްރަ
 

ރައްޔިތުންނަށް  
 ލޫމާތު ދިނުން ޢު މަ 

 އަހަރަކު  ކޮންމެ  އްވުމެަބއްދަލު  ފައިވާޅުވާލާހު   ޢާންމުކޮށް  އްޔިތުންނަށްރަ  .107

ން ތަކުއުންސިލްކަ  ށްރަށުގެ ރަ  ންނާއިކައުންސިލު  ސިޓީ  ޖުލައިމަހު  އާއިފެްބރުއަރީ

 އަހަރުގެ  ފާއިތުވި  ގައި އްދަލުވުމުަބ  ާބއްވާ  މަހު  ްބރުއަރީފެ  ތުންމިގޮ.  އެވެވާނެވަންއްާބ

.  ވެނެއެހުށަހަޅަންވާ  ތުންނަށްރައްޔި  ރިޕޯޓު  ޑިޓްއޮ  ޓާއިރިޕޯ  މާލީ  ރިޕޯޓާއި  އަހަރީ

 ތްކުރިއަށްއޮ  ގެކައުންސިލް  ަބއްދަލުވުމުގައި  ންމުޢާ  ާބއްވާ  މަހުގައި  ޖުލައި  އަދި

 ލު ޔާޚި  ހުށަހަޅައި  ތުންނަށްރައްޔި  ަބޖެޓު  އި ވަލާތާ  ތުކަސައްމަ  އަހަރުގެ

  ދުވަސް (  ހަތެއް)  7  ގެރުމުަބއްދަލުކު  ރައްޔިތުންނާއި  ތުންމިގޮ.  ނެއެވެހޯދަންވާ

. ހާމަކުރަންވާނެއެވެ  ށްޢާންމުކޮ  މަޢުލޫމާތު  ަބޖެޓުގެ  ނާއިޕްލޭ  ތަކާއިޕޯޓުރި  އެ  ކުރިން

 މާތުމަޢުލޫ  ގޮތުގެ  ދާންމުންނައަ  ސިފަ  ޢަމަލީ  ލޭނަށްޕް  ރައްޤީގެތަ  އިތުރުން  މީގެ

 .ހާމަކުރަންވާނެއެވެ ޢާންމުކޮށް ންކައުންސިލު އެއްމަހު ންދެމަހު މަދުވެގެން
 

  އްޔިތުންނާ ރަ 
 215މަޝްވަރާކުރުން 

ޤާނޫ )ހ(  . 107-1 ކައުންސިލުން   ނުގެމި  ސިޓީ  ރަށާއި  އެކުލަވާލަންޖެހޭ  ދަށުން   

ގުޅޭގޮއި  ޕްލޭނާތަރައްޤީގެ   ޕްލޭންއާ  ޔޫސް  މިންތުލޭންޑް  ގައި ނުޤާނޫ   

ގޮތުގެމަތިން  ންކޮަބޔާ ރަށެއްގެ  އެށްފައިވާ  ސިޓީއެއްގެ   އެ  ނުވަތަ 

 ވާނެއެވެ.ރަންރައްޔިތުންނާ މަޝްވަރާކު

 
ގެ  ނުލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނަ އިޞް ވަ 8އަށް މުގެ ޤާނޫނު(  ގުޞޫލުން ހިންކަޒީ އުލާމަރު  އްރީ ދާއިރާތަދާރާއްޖޭގެ އިވެހި)ދި   7/ 0201ނަންބަރު    ޤާނޫނު،  24/ 0192  ނަންބަރު  ނޫނުޤާ  214
 އިތުރުކުރެވިފައި  މާއްދާމި  ،ވަނަ މާއްދާއިން 66
ގެ  ނު ޤާނޫލާޙު ގެނައުމުގެނަ އިޞް ވަ 8 ށްއަގެ ޤާނޫނު(   ހިންގުމު ލުންޒީ އުޞޫކައިރާތައް ލާމަރުރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާހި)ދިވެ  7/ 1020ންބަރު  ޤާނޫނު ނަ،  24/ 2019  ބަރުންނަ  ނޫނުޤާ  215
 ރުކުރެވިފައި ތުއި މާއްދާ މި ،ވަނަ މާއްދާއިން 67
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ނު )ށ(    ހިންގުރަށެއް  ސިޓީއެއް  ނިންމުންތައް މުގަވަތަ  މުހިންމު  ނިންމާ    އި 

 .ންނާ މަޝްވަރާކުރަންވާނެއެވެތުނިންމުމުގައި ކައުންސިލްތަކުން ރައްޔި

)މާމި   ( )ނ   ގައްދާގެ  މަޤްޞަދުށ(  ަބޔާންކުރާ  ށްޓަކައި،  ޙާޞިލުކުރުމަ   އި 

ކޮންމެ   މަ  4މަދުވެގެން  ކައުންސިލުހަކު)ހަތަރެއް(  އެއްފަހަރު   ންން 

 ރަންވާނެއެވެ.ލުކުރައްޔިތުންނާ ަބއްދަ

މާއްދާގެ )ރ(   )ނ(މި  ަބއްދަލުވުންތަ   ަބޔާންކުރާ  އެ ކުގެގައި  އިތުރުން،   

ަބޔެއްގެ   ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން  އުޅޭގައި ދިރިއްޓީއެސި ތަވަރަށެއްގައި ނު

ދިނުމަށް ކައުންސިލަށް ސައިަބއްދަލުވުމެއް ހަމަޖައް ދުމުގެ މަތިން އެފަދައެ

އެފަދަހަޅަހުށަ އިންތިޒާމުަބއް  އިފިނަމަ،  ޭބއްވޭނެ  އެ ދަލުވުމެއް   ،

މައްސަ ވާނެހަމަޖައްސައިދޭން ކައުންސިލަކުން ހުށަހަޅާ  އަދި   އްގެއެލައެވެ. 

އެ   ތެރޭގައިވަހުގެ  އް( މަސްދުކެ)އެ  1  ލައި، ގިނަވެގެންަބ ށްޑު މިނަޮބކުޑަ

 .  އެވެަބއްދަލުވުން ާބއްވަންވާނެ

)ނ( )ބ(    މާއްދާގެ  ޙާލަ  މި  ަބޔާންކުރާ  ރައްޔިތުންނާ ތުގަގައި  އި 

ހަމަޖަަބއްދަލުކުރެވޭނެ ކައުންސިލްތަކުން  އިންތިޒާމު  އެ އްސަ  އިދިނުމުގައި 

އުކުޢަމަލުން  ކުތަކައުންސިލް ަބއްދަލުޞޫލުތަރާނެ  އެފަދަ  ން ވުކާއި، 

އެކިކުރިއަށް ގޮތާއި،  ގެންދާނެ  ވޯޓަށް  ކަންކަމުގައި  މުގައި އެހު   

ލުކުރަން ފަށާތާ ގިނަވަގެން ޢަމަ   އުޞޫލު، މި ޤާނޫނަށްޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ

ކޮންމެ)  3 ތެރޭގައި  މަސްދުވަހުގެ  އުންސިލަކުންވެސް ކަ  ތިނެއް( 

 . ވާނެއެވެންމުކުރަޢާން އިއެކުލަވާލަ

މާއްދާގެ )ނ( އަ )ޅ(   ަބއްދަލުވުން ބޭ ދި )ރ( ގެ ދަމި  ާބއްވާ  އްވުމުގެ ށުން 

ކުރިން  5ގެން  މަދުވެ ދުވަހުގެ  އޮ)ފަހެއް(  ަބއްދަލުވުން  އެ  ނެ  ންނާ، 

ވަގުތާއި،   ތާރީޚާއި،  ކައުންސިލުން ތަނާއި،  އެޖެންޑާ   ަބއްދަލުވުމުގެ 

 ންމުކުރަންވާނެއެވެ. ޢާ

މާއްދާމި  ލުންންސިއުކަ )ކ(    ދަ  ަބއްދަލުވުގެ  ާބއްވާ  ވަންށުން  ކި ތަކުގައި 

 ލާޒިމެއް ނުކުރެއެވެ. ނޫނުވުން މި ޤާޢަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ަބއިވެރި

ކުގައި ރައްޔިތުންގެ ގެ ދަށުން ާބއްވާ ަބއްދަލުވުންތައްދާކައުންސިލުން މި މާ )އ(   
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ހޯދުމަ ޔައުށްފަމަޝްވަރާ  ަބއްދަލުވުމުގެ  އެ   އެ  ލިޔެ،ޔާ  އްމިހު، 

ފެށިލުވުންަބއްދަ ތާރީޚުން  ާބއްވާ  ގިނަވެގެގެ  ދުވަހުގެ   7ން  ން  )ހަތެއް( 

 ޢުކުރަންވާނެއެވެ.ޝާއި ށްތެރޭގައި ޢާންމުކޮ
 

  ތަރައްޤީގެ   ރަށުގެ 
  ޔޫސް   ޑް ލޭން   ޕްލޭނާއި 
 216އެކުލަވާލުން   ޕްލޭން 

އެ )ހ(  . 107-2 އަލަށް  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  ކައުންސިލްތަކުގެ ކުމި  ލަވާލެވޭ 

އިންތިހު ބަށްފަތިޚާންއި މަޤާޚާުބ،  މެންަބރުން  ޙަވާލުވުމާކުރެވޭ    3މަށްފަހު   

ފަންނީ    ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ   އަތޮޅު)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި،  

ޕް  ކު،އެހީތެރިކަމާއެ ތަރައްޤީގެ  ރަށުގެ  ރަށެއްގެ  ލޭއެ  ޔޫސް  ލޭނާއި  ންޑް 

 . ވެވާނެއެލަންވާގެ ރަށު ކައުންސިލުން އެކުލަށެއްޕްލޭން ކޮންމެ ރަ

ގެމަތިން އެކުލަވާލެވޭ ލޭންޑް ޔޫސް  އިވާ ގޮތުފަމާއްދާގެ )ހ( ގައި ުބނެމި   ( )ށ  

ސަ ހުރުކާރުޕްލޭން  އިދާރާއަށް  ކަމާގުޅޭ  ފާސްކުރުމަށްގެ  އެ ފަހުށަހަޅައި   

ޕްލޭނާއި ތަރައްޤީގެ  ޢަމަލުކުރަންރަށެއްގެ  ޕްލޭންއަށް  ޔޫސް  ލޭންޑް    

ތުންނާއެކު ޭބއްވޭ އްޔިމަތިން ރަގެ ގޮތުއިވާފަ ށަންވާނީ މި ޤާނޫނުގައި ުބނެފަ

ޕްލޭނާއި ލޭލުވުމުގައިދަަބއް އެ ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ  އަށް ންޕްލޭ  ންޑް ޔޫސް 

ފާސް ރަށުޢަމަލުކުރުމަށް  އަދި  ލޭންޑް ގެ  ވުމުންނެވެ.  ޕްލޭނާއި  ތަރައްޤީގެ 

ގެންނަ  ޔޫސް   ަބދަލެއް  އެއްވެސް  މި  ކޮންޕްލޭންއަށް  ފަހަރަކު  މެ 

 ވާނެއެވެ.ރަންޢަމަލުކު  ންގެމަތިތުގޮ މާއްދާގައިވާ

އުމީ ޤަކައި  ޓަސް ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށްފަހު ފާސްކުރުމަށްލޭންޑް ޔޫ  ރަށުގެ )ނ(   

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ   އް()ތިނެ  3ތާ ގިނަވެގެން  އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާ

އިދާރާއި  ރަށުގެ އެ  ޕްލޭންއަކަށް  ޔޫސް  މި    ންލޭންޑް  ހުއްދަދޭންވާނެއެވެ. 

ުބނެގައިދާމާއް މުއްދަވު  ފާ ނު  ލޭންޑްތު  އެ  ޕްލޭން  އިތުވާއިރު،  އާ ޔޫސް 

ރަނގަޅުކުރުމަ ކަމެއް  ވަކި  އިށް  ގުޅޭގޮތުން  ރާއިން ދާއެ 

ޔޫސްއަންގާފައިނުވާނަ ލޭންޑް  ރަށުގެ  ޕްމަ،  ފާސްވީކަމުގައި   ލޭންއެއް 

 ނެއެވެ. ަބލަންވާ

އަ  217)ރ(   ޕްލޭންގައި  ޔޫސް  ލޭންޑް  އެކުލަވާލާ  ނިވި  ންނަކައުންސިލްތަކުން 

 
ގެ  ނުގެނައުމުގެ ޤާނޫ ލާޙުނަ އިޞް ވަ 8އަށް ޤާނޫނު(    މުގެން ހިންގުލުއުޞޫ   ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީއިދާރީ)ދިވެހިރާއްޖޭގެ    7/ 0102ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،  24/ 2019  ނަންބަރު  ނޫނުޤާ  216
 ވިފައި ރުކުރެއިތު ދާއްމި މާ ،މާއްދާއިން ވަނަ  67
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 މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

ހުރި    (1)    ރަށެއްގައި  ހުރި  އެ  ގަސްތައް  ޢަދަދާއި،  ގަސްގަހާގެހީގެ 

 ސަރަޙައްދު. 

 ވޭ ސަރަޙައްދު. ޙިމާޔަތްކުރެ  (2)   

ފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކާއި، ހިއްކެން އޮތް ސަރަޙައްދާއި، އެ  އްކާހި  (3)   

 ސަރަޙައްދެއްގެ ބޭނުން ހިފާނެ ގޮތް.

 އްގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގެ ިބމުގެ އަގު.ރަށެއެ   (4)   

 ބިންތަކުގައި ރުއްގަސް ހުންނަންޖެހޭ މިންވަރު. ހިއްކާ   (5)   

 218ކައުންސިލުންނެވެ.ގެ  ފާސްކުރާނީ އެ ރަށެއްރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން )ބ(   

 އުންސިލުންނެވެ.ށު ކަންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާނީ ރަ ލޭރަށުގެ )ޅ(  
 

 219ބު ބާ ނަ  ވަ ރަ ފަނަ 

 ތައް އުޞޫލުބެހޭ ޢާންމު  ގުމާ ތައް ހިން ލްސި ން ކައު އިދާރާތަކާއި،    ގެ ތަކު ންސިލްއު ކަ 
 

  ގެ ހިންގުމު   ކައުންސިލް 
 ވާއިދު ގަ 
 

ޤާނޫނާޤާނޫނުއަސާ  .108 މި  ގޮތުގެމަތިން  ތްވާގޮއްއެސީއާއި  ހިކައުންސިލް  ގައި،  ންތައް 

ޭބކައުންސިލް ޖަލްސާތައް  އިޖުރާއީެބމާއްވުގެ  ގަވާއިހޭ  ހެދުތަ  ާބމުދުއް    ރު ގެ 

 . ށް ލިިބގެންވެއެވެތަކަކައުންސިލް

 

  ވާ މަލީ ގޮތުން ަބއިވެރިމަސައްކަތުގައި ޢަ  ގެލްސިކައުންގެ މެންަބރުންނަކީ  ކައުންސިލް  .109 ހިންގުން ތައް  ކައުންސިލް 

މެންަބރުންކައުންސިލްއެކެވެ.  ަބ އަދާކުރާނޭ  އުންސިލްކަ  ގެ   ހިންގުމުގައި 

 . ންނެވެލުސިއުންކަނޑައަޅާނީ ލިއްޔަތު ކައޫސްމަ
 

ގޮމުޢާން  .110 ގެ ރިޔާސަތު ލް ންސި ކައު  ބަލަހައްޓާނީ  ގެ  ލްއުންސިކަތެއްގައި    ރަކައުންސިލްރިޔާސަތު  .  ސެވެއީގެ 

ޙާލަތެ ނެތް  ރިޔާސަތު  ރައީސް  ނައިުބރައީސެވެކައުންސިލްނީ  އްޓާބަލަހައްގައި  .  ގެ 

ނައިުބއުންސިލްކަ ނުވަތަ  ރައީސް  ާބއްވައުންސިލުކަނެތި  އީސް  ރަގެ   ން ން 

 
ގެ  ގެ ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމު 9އަށް   ންގުމުގެ ޤާނޫނު(ލުން ހިއުޞޫ  ރުކަޒީއް ލާމައިރާތަދާ  ދާރީއްޖޭގެ އިހިރާ)ދިވެ  7/ 0201ންބަރު  ، ޤާނޫނު ނ31ަ/ 0202ންބަރު  ޤާނޫނު ނަ 217
 ރެވިފައިކުއިޞްލާޙުކުރު މި އަ ،ނަ މާއްދާއިންވަ 28
ގެ  ގެ ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމު 9ންގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް ން ހިލުޞޫއު  ރުކަޒީއް ލާމައިރާތަދާ  ދާރީއްޖޭގެ އި)ދިވެހިރާ  7/ 0201ންބަރު  ނު ނަ، ޤާނ31ޫ/ 0202ންބަރު  ނޫނު ނަޤާ 218
 ރެވިފައިކުއިޞްލާޙުމި އަކުރު  ،ނަ މާއްދާއިންވަ 28
ގެ  ގެ ޤާނޫނު ގެނައުމުޙު ވަނަ އިޞްލާ 9ންގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް ލުން ހިއުޞޫ  ރުކަޒީއް ލާމައިރާތަދާ  ދާރީއްޖޭގެ އި)ދިވެހިރާ  7/ 0120ންބަރު  ، ޤާނޫނު ނ31ަ/ 0022ންބަރު  ޤާނޫނު ނަ 219
 ވަނަ ބާބު'' އަށް ބަދަލުކުރެވިފައި ފަނަރައިން ''  ވަނަ ބާބު''ބާރަ'  'ގެ ނަންބަރުބާބު މި  ،ނަ މާއްދާއިންވަ 15
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ގެ ދެަބއިކުޅަ ސިލްކައުން ލަހައްޓާނީ   ަބތުލްސާއެއްގެ ރިޔާސަޖަމު  ވާ ޢާންއިޖެހިފަހަމަ

ވޯޓު ގިނަ  ރިޔާލިިބގެ  އެއްަބއަށްވުރެ  ވަގުތީގޮތުން  ބަލަހައްޓަން  ހޮސަތު  ވޭ  ން 

 ަބރެކެވެ.ންގެ މެއުންސިލްކަ
 

ގެ ޤާނޫނީ  ސިލް ން ކައު 
 ޢަދަދު 

އެއްގެކައުންސިލް  .111 ަބ  ޭބވެސް  މެއްސިލެ ންކައުއެ  ،ނީއްވޭއްދަލުވުމެއް  ންަބރުންގެ  ގެ 

ގިނައްަބޔަށްވުއެޅަ  ކުަބއިދެ ހާޒިރުވެގެންނެވެ.  ރެ  ން ލުސިކައުންއަދި   މެންަބރުން 

ނިންމޭ މެންަބރުންގެވެ  ޒިރުހާ  ޖަލްސާއަށް  ،ނީއެއްވެސްކަމެއް  ަބއިވެރިވި   ވޯޓުގައި 

 ވެ.ނެ ލަިބއްޔަތު އެކަމަށް ލިބިގެން އަޣު
 

  ޢާންމު   ކައުންސިލްގެ 
 220ތައް ވުން ދަލު އް ބަ 

އަ  ގައިވާތިރި  .112 ރަށު  ކައުދިގޮތުގެމަތިން،  ސިޓީ  ހަފްތާއަކު ންސިލްތަ  ކޮންމެ  ކުން 

އަދި   ކައަތޮއެއްފަހަރު  މަހަޅު  ކައުންސިއުންސިލްތަކުން  އެއްފަހަރު    ލްގެ ކު 

 ލުވުމެއް ާބއްވަންވާނެއެވެ. ދަތާވަލުކުރެވިފައިވާ ޢާންމު ަބއް

ަބއްދަކައު )ހ(    ދުވަހުގެ ކުރިން އް(  )ދޭ  2  ގެވުމުޭބއް  ން ލުވުންސިލްގެ ޢާންމު 

އެޖެލުަބއްދަ ކަވުމުގެ  ލިޔުމުން ންޑާ  މެންަބރުންނަށް  ރައީސް   އުންސިލްގެ 

 ންވާނެއެވެ. ނުވަފޮ

ަބއްދަލުވުންތަކުޢާ )ށ(    ސަރުކާރުގެ  ގައި ންމު  މަޝްވަރާކުރެވޭނީ   

މެންފީއޮ ކައުންސިލްގެ  އިދާރާަބރުންނާސްތަކުންނާއި  ކައުންސިލްގެ   އިންއި 

އަހުށަހަމަށް  ރުކުރާޝްވަމަ ކަންތައްތަކެވެ.  ފަރާތްމިޅާ  ތަކުން  އްލަ 

ހުށަހަޅަ ކަންތައްތައް  ފޮނުވާ  އިދާރާ  ވާނީ  ންކައުންސިލަށް  ކައުންސިލްގެ 

 މެދުވެރިކޮށެވެ.

ކަންކަ ( )ނ   ހުރިހާ  ހުށަހެޅޭ  ކައުންސިލްގެތައުންސިލަށް  ތަރުތީުބން   އްތަކެއް 

 . އެޖެންޑާކުރަންވާނެއެވެ ރައީސް
 

ލި  ކުއް   ގެ ލް ސި އުން ކަ 
 އްދަލުވުން ބަ 

ޖަކުއްލިގެ  ކައުންސިލް  .113 ސަ  ލްސާއެއް   ބޭނުންވާ  ާބއްވަން  ޖަލްސާ   އިަބާބޭބއްވޭނީ 

 މަތިންނެވެ. ތުގެގޮ މަށްފަހު ތިރީގައިވާން ހުށަހެޅުމުޚު ލިޔުތާރީ

ާބއްވަން  ކުއްލި    ގެސިލްކައުން )ހ(    މެންަބރުންގެ   ގެއުންސިލްކަޖަލްސާއެއް 

 
ގެ  ނު ލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނަ އިޞްވަ   8އަށް   ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު(  ޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން )ދިވެހިރާއް  7/ 2010ރު  ނަންބަ  ޤާނޫނު،  24/ 2019  ނަންބަރު  ނުނޫޤާ  220
 ވިފައިޙުކުރެއިޞްލާ  މާއްދާ މި ،ވަނަ މާއްދާއިން 68
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މަތެރެއި އެޅަ  އިކުތިންަބ  ގެންދުވެން  މެންަބރުން   އްޖެ ދިއެއްަބއި 

 ވަތަ ނު ؛އްގައިހިނދެ

ޖަލްސާކައުންސިލް )ށ(    ކުއްލި  ލޯކަާބއްވައް  އެގެ  ގަވަރމަންލްން  ޓް   

 ނުވަތަ ؛ނދެއްގައިޖެ ހިއޮތޯރިޓީން އެދިއް

ސަގެއެކަށީ )ނ(    ރައީކައުންސިލްހުރެ  ަބަބކާންވާ  ޖަލްސާއެއް  ސަށްގެ  މިފަދަ   

 . އިގަނދެއްޖެ ހިއްފެނި ންާބއްވަ
 

ގެ  ކައުންސިލް 
  ކުގައި ސާތަ ލް ޖަ 

 މުގެ ދަޢުވަތު ބައިވެރިވު 

މެންބަ ލްސިކައުން،  ގައިތަކު ންަބއްދަލުވުގެ  ކައުންސިލް  .114 އިތުރަށް ގެ  ރުންގެ 

އެޖެންޑާކުރެވިފައިވާލްންސިކައު މަޢުގުޅިގެކާކަމަ  ގައި  އެފަރާތެއްގެ  ނުލޫން    ވަތަ މާތު 

ކައުންސި ދެލަމަޝްވަރާ  ފަކިއެއެ  ދާނެވިށް   ގެކައުންސިލްތްތަކަށް،  ރާކި 

ާބރު  ަބކުގައި  ތަލުވުންަބއްދަ ދަޢުވަތުދިނުމުގެ    ށް ރައީސަ  ގެލްންސިއުކައިވެރިވުމަށް 

ގެ ލްއުންސިކަ  މަށްލޫމާތު ހޯދު އި މަޢުޝްވަރާއާށް މައެވެ. ނަމަވެސް މިގޮތަ ލިިބގެންވެ

އި ވޯޓު  ގަލްސާގެ ޖަލްންސިކައުކަށް  ޢުވަތުދެވޭ ފަރާތްތަ ދަރިވުމަށްޖަލްސާގައި ަބއިވެ

 ނުދެވޭނެއެވެ. 
 

ގެ  ންސިލް ކައު 
ތައް ހާމަ  ނިންމުން 
 ކުރުން 

 ންމުކޮށް ޢާ ންތައްތައްކަ ރުތަކާއިމުއަ ކާއިރުތަޤަރާ ރާފާސްކު ންލުކައުންސި  .115

މިގޮތަށްރަންވާނެއެވެކުހާމަ ޞައް ރެވޭ  ކުހާމަނު  .  އަޙައަމުރުތަކަކީ  ގައި  ކަމުމުރެއް   

 . ނުބެލެވޭނެއެވެ
 

 ރީގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.ތިވަކިވާނީ  މުން ޤާން މަގެ މެންަބރުކައުންސިލް  .116 ން ކިވު މުން ވަ ރުކަ ންބަ މެ 

ސްކޮށް ސިޓީ ޑްރެށް  އެއެދި ކައުންސިލަން ވަކިވާން  މުަބރުކަމެން  ހަކުއެމީ )ހ(   

 ފޮނުވުން. 

ން. ރުނުވުއް( ޖަލްސާއަށް ހާޒި ހަތެ)  7ގެން  ނެތި ވިދިވިދިރެއްޛުޢުޫބލު  ޤްމަ )ށ(   

ަބލިވެގެން ކު  ޖެހޭ މީހަަބލަން  ވަތަނުކަމަށް ބެލެވޭނީ ތިމާ  އްރެޛުޢުޫބލު  މަޤް

މިނޫންވެސް   ޤަލުސިކައުންނުވަތަ  ަބެބއް ސަކުރާ  ޫބލުން 

 ރިވުމުންނެވެ. މެދުވެ

ހުރުމެން )ނ(    ކިަބއިގައި  ޤާަބރެއްގެ  މި  ލާން  އެ ނޫނު  ސިފައެއް    ޒިމުކުރާ 

 .  ކިަބއިން އުނިވުންއްގެމެންަބރެ
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ނުވުރުމަ )ރ(   އަދާއުންސިލްކަ  ވަތަން  ވާޖިުބ  މިނުކުރެގެ  ދާވޭ  މަށް އިންވަރަށް 

 ނުކުޅެދުން.

 221[ އުނިކުރެވިފައި[ )ބ(   

 

ގެ  ންސިލް އު ކަ 
  މުސާރަ ންބަރުންގެ މެ 

މެންަބރުގެކުތަންސިލްއުކަ  .117 ޢިނާޔަންގެ  މުސާރައާއި  ކަނޑައަޅާ  ގެ ތުންރައްޔިނީ  ތްތައް 

 ލީހުންނެވެ. ޖިމަ
 

  ޓީ ޑެޕިއު   ކައުންސިލްގެ 
  ނައިބުރައީސް   ޔަރާއި މޭ 

 ކުރުން ދުރު   މަޤާމުން 

ކަމަށް    ނެތްތުާބރުއި އްޗަށް  ސްގެ މަނުވަތަ ނައިުބރައީޔަރު  އުޓީ މޭ ކައުންސިލްގެ ޑެޕި  .118

މެކައު އެތުންލަިބއްޔަޣު އަ  ަބރުންގެންންސިލްގެ  ފާސްކޮށްފިނަމަ،  މަޤާމުން   މީހަކު 

ނައިުބފާދޭސްތިޢުއި ނުވަތަ  މޭޔަރު  ޑެޕިއުޓީ  މަޤާމުން ރައީންވާނެއެވެ.  ސްކަމުގެ 

މެ ނަމަކައުންސިލްގެ  ވަކިކުރެވުނު  އެންަބރަކު  މެންވެސް  މެންަބރު  ކަން ަބރެއްގެ 

 222އެވެ. ނެމިއޮންނާދެ
 

  ގެ އުންސިލް ކަ 
 ޗުއްޓީ   މެންބަރުންގެ 

މެންަބރަކަށްވެސްކޮން  ގެންސިލްއުކަ  .119 މަސަކައުންސިލް  މެ  ދައްކަތަގެ   ނުވާ ތިށް 

ތިރީސް( )  30ތައް ނުހިމެނޭގޮތަށް އަހަރަކު  ވަސްރުކާރުގެ ބަންދުދުސަ  މަތިންގޮތުގެ

އްޤުވާ ށް ޙަރުންނަބަ ގެ މެންންސިލްކައުން  ވެ. މިގޮތުވެގެންވެއެއްޤުޙަދުވަހުގެ ޗުއްޓީ  

ދޭނީ  ޗުއް ގޮތުގެމަތިން  ދަތި  އްކަތަށްސަމަ   ގެންސިލްކައުޓީ  ގެ ކައުންސިލްނުވާ 

 .ނެވެ ންކައުންސިލުދޭނީ  ޓީގެ ރައީސަށް ޗުއްލްސިއުންކަވެ. ރައީސެ
 

ގެ މެންބަރަކު  ކައުންސިލް 
  ބޭރަށް ދިއުން ރަށުން 

މެންަބރަކުކައުންސިލް  .120 ޭބގެ  ރަށުން  ދާ  ރައީސަށް   ގެލްއުންސިކަ  އެކަން  ންވާނީރަށް 

ވާނީ  ޭބރަށް ދާނަމަ ދާން ގެ ރައީސް ރަށުންލްންސިކައުއެވެ. ފަހުންގުމަށްލިޔުމަކުން އެ

 ވެ. ގައެށް އެންގުމަށްފަހުއަގެ އިދާރާކައުންސިލް އެކަން
 

މެންބަރުންގެ  
މްދަނީގެ  ވިޔަފާރިއާއި އާ 

 މަޢުލޫމާތު 

ފައިސާއާއި  އްގެ  ަބރެން މެއެކު އެ މާޚާުބވު އިންތިަބރަކުކޮންމެ މެން  ށް ހޮވޭންސިލަކައު  .121

ރީގެ  ފާ ވިޔަތަކާއިއާމްދަނީ ލިޭބ ގޮތް   އޭނާގެ އާމްދަނީއާއިދި  ލޫމާތު އަޢުމަ  ޔަފާރީގެވި

 ންވާނެއެވެ.ގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަކައުންސިލް ކުންލޫމާތު ލިޔުމަމަޢު ހޭގުޅުންތަކާެބ
 

 
ން  ގެ ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމު   2ންގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް  ހިލުން  އުޞޫ   ރުކަޒީއް ލާމަ ތައިރާދާ  ދާރީއްޖޭގެ އިވެހިރާ)ދި  7/ 0201ންބަރު  ، ޤާނޫނު ނ2ަ/ 2011ންބަރު  ޤާނޫނު ނަ 221

  9ގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް  ންލުން ހިއުޞޫ  ރުކަޒީއް ލާމައިރާތަދާ  ދާރީއްޖޭގެ އި)ދިވެހިރާ  7/ 2010ންބަރު  ، ޤާނޫނު ނ31ަ/ 2020ންބަރު  ޤާނޫނު ނަ އެއަށްފަހު،    މިއަކުރު އިތުރުކުރެވިފައި.
 ރެވިފައިކުއުނި އަކުރު މި ،ނަ މާއްދާއިންވަ  29ގެ  ނުގެ ޤާނޫއިޞްލާޙު ގެނައުމު ވަނަ
ގެ  ނުޤާނޫ  ލާޙު ގެނައުމުގެނަ އިޞް ވަ 8އަށް ން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު(  ޞޫލުތައް ލާމަރުކަޒީ އުއިދާރީ ދާއިރާ  ޖޭގެއް)ދިވެހިރާ  7/ 0012ބަރު  ޤާނޫނު ނަން،  24/ 2019  ރުންބަނަ  ނޫނުޤާ  222
 ވިފައިއިޞްލާޙުކުރެ މާއްދާމި  ،ވަނަ މާއްދާއިން 69
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ށްވުރެ  ތަ ޙަ ލަ ޞް ރަށުގެ މަ 
  ތު ޙަ ލަ ޞް މިއްލަ މަ އަ 

 ން ރު ނެ ށް ނު ކުރިއަ 

މެންސިލްއުންކަ  .122 ނިންމާލުސިކައުން  ރެހު  ަބރަކަށްގެ  ރަށުގެނިން  ން   މުންތަކުގައި 

އިދާރީ ދާއިނުވަތަ  މަ  ތަ ނުވަ  ރާގެ  އަށްތަޙަލަޞްސިޓީގެ  އެމީހެއްގެ  ލަ މިއްވުރެ 

 ވެ.ތު އިސްކޮށްގެންނުވާނެއެ ޙަލަޞްމަ
 

މެންބަރުންގެ  
  ޙަތު ފުށުއަރާ ލަ ޞް މަ 

 ޙާލަތު 

އެލްއުންސިކަ  .123 ފިރިއަނިބމީހާގެ  ގެއްންބަރެމެ  އްވެސްގެ  ނުވަތަ  ނުމީހާ   ތަ ވަގެ 

ނު ތުޙަލަޞްމަގެ  ދަރިއެއް އެމެންަބރެއްގެހިމެނޭ  އަމިވަތަ  ނުވަތަ  ފަ  އްލަ  އިދާއެއް 

ކަމަކާމެރެއްއުދަ މިއުންސިލްކަދު  އޮތް  މަޝްވަރާކުރާނަމަ  އެ ގައި  މެންަބރަކު  ފަދަ 

 ނެއެވެ. ންނުވާއިވެރިވެގެވުމެއްގައި ަބަބއްދަލު
 

އިދާރާ    ކުގެ ތަ ސިލް ން ކައު 
 ކުރުން މް ޤާއި 

ދަޤާނޫނުގެ  މި  .124 އިން  އުފެއްދޭ  ތިޚާށުން  މަސްއޫންސިލްކައުުބކޮށް    ޔަތާއި ލިއްތަކުގެ 

ޓަކައި ކުރުމަށްގެ އިދާރީ ކަންކަން  ންސިލްކައުށް އެހީތެރިވެދީ،  މަވާޖިުބތައް އަދާކުރު

 ވެ. ވާނެއެންރަ ކުއިމްއްޔާ ޤާމްހޫރިރައީސުލްޖު އެއް ގެ އިދާރާއްކޮންމެ ކައުންސިލެ
 

  ތޮޅު އަ  އްގެއިރާއެދާ  އިދާރީ  ކޮންމެ  ގެދިވެހިރާއްޖޭ  ންކުރި  ގެފާސްވުމު  ނުނޫޤާ  މި  .125 ރާ ތަކުގެ އިދާ ލް ކައުންސި 

 މާއެކުފެށު ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި  ސްއޮފީ  ހިންގަމުންއައި   އިގަނަމު  އޮފީހުގެ

 ގެ ސިލްންއުކަ  ޅުއަތޮ  ،އިނަމުގަ  އިދާރާގެ  ގެކައުންސިލް  އަތޮޅު  ހިނގަމުންދާނީ

 އިދާރީ   ވެހިރާއްޖޭގެދި  ންކުރި  ގެމުވުފާސް  ނޫނުޤާ   މި.  ންނެވެދަށު   މުގެލުެބ

 ތައްފީސްއޮ ރަށު  ގަމުންއައިނހި  ގޮތުގައި  ފީހުގެއޮ  ރަށު  ށުގެރަށްރަ  ދާއިރާތަކުގެ

  އިދާރާގެ   ގެކައުންސިލް  ރަށު  ހިނގަމުންދާނީ  މާއެކުފެށު ޢަމަލުކުރަން  މިޤާނޫނަށް

ސިޓީ  ނީހިނގަމުންދާ  ލްޓީނިސިޕަމު  މާލޭ  އަދި.  ވެތުގައެގޮ  ގެ ލްކައުންސި  މާލޭ 

 . ންނެވެދަށު ެބލުމުގެ ގެލްކައުންސި  ސިޓީ ތުގައިގޮ އިދާރާގެ
 

  ކައުންސިލްގެ 
 223ޖެނެރަލް   ސެކްރެޓަރީ 

ސިލްގެ ޒަފެއްގެ ގޮތުގައި، ކައުންސިލްގެ އެންމެ އިސް އިދާރީ މުވައްއުންކަ )ހ(   .126

ކައުންސިލްގެލަފަޔާއެ ސެކްރެކު،  ޖެ  މީ  މުގެރަލްކަނެޓަރީ  ހަކު މަޤާމަށް 

 މިޝަނުންނެވެ. ސް ކޮލް ސަރވިވިސިންކުރާނީ ޔަޢައް

ސެކް ( )ށ   ޖެނެރެޓަރީކައުންސިލްގެ  ތިރީގައި   މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ރަލްގެ 

 ށްފައި އެވަނީއެވެ. ންކޮަބޔާ

 
ގެ  ނުލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނަ އިޞް ވަ 8އަށް (  ނޫނުގުމުގެ ޤާން ހިޞޫލުންއުލާމަރުކަޒީ    ދާއިރާތައްރީ  ޖޭގެ އިދާ)ދިވެހިރާއް  7/ 0201ންބަރު  ނަޤާނޫނު  ،  24/ 2019  ރުނަންބަ  ނޫނުޤާ  223
 ޙުކުރެވިފައިއިޞްލާ  މާއްދާމި  ،ވަނަ މާއްދާއިން 70
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އިސްކައުންސިލް  (1)    އެންމެ  އިދާރާގެ  މުވައްޒަ  ގެ  ފުގެ އިދާރީ 

ކައުހައިސިއްޔަ ހިންސިތުން  އެ  ށްންގުމަލް  ންމެހައި ބޭނުންވާ 

ހައްންތިޒާމުތައި އި މަޖައް  މަސައްކަތްތަސައި  ހިންގައި  ދާރާގެ  އް 

 ؛އްޓުން ބެލެހެ

ގޮތުން ކައުންސިލްގެ ގުޅޭކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކާ    (2)   

 ؛ުބދާރީވުންމޭޔަރަށް ރިޕޯޓުކޮށް ޖަވާ ރައީސް ނުވަތަ

ނި   ކައުންސިލުން  (3)    ކަންތަންމުނިންމާ  އުޞޫލުނޑަކާއި  ތައް އަޅާ 

 ؛ޛުކުރުންތަންފީ

  ލްގެ އުންސިލް ޚިދުމަތްތައް ކަފޯރުކޮށްދޭ މުނިސިޕަ  ސިލުންކައުން  (4)   

މު ފޯރުއިދާރާގެ  މެދުވެރިކޮށް  އިންތިޒާމު ކޮށްވައްޒަފުން  ދެވޭނެ 

ކަ ކަނޑައަޅާފައިހަމަޖައްސައި،  އުޞޫލުތަކާ އުންސިލުން  ވާ 

 ؛ންށްދިނުރުކޮއް ފޯދުމަތްތައެއްގޮތަށް އެ ޚި

މަސަކައުން  (5)    ޙައި އްކަތްތަކާސިލްގެ  އިންސާނީ   ތަކާއިރަކާތް 

ކައުވަސީލަތްތަ ގުޅޭގޮތުން  ރަންސިލްކާ  ނުވަތަ  ގެ  އީސް 

 ؛ންދިނުޔަރަށާއި ކައުންސިލަށް ލަފާމޭ

މަސައް  (6)    ކުރާ  ޙަރަކާކައުންސިލުން  ހިންގާ  ތްތަކުގައި  ކަތްތަކާއި 

 ؛ކުރުންރުވަން ކަށަވާކަތަާބ  ދުތަކަށްނުތަކާއި ގަވާއިޤާނޫ

ތައްޔާކައުންސި  (7)    ޕްލޭރަންޖެރުކުލުން  ަބޖެޓާއި  ހޭ  ންތަކާއި 

ތައްޔާރު ކަ ކުރުމާރިޕޯޓުތައް  ގޮތެއި  ނިންމާ  އްގެ އުންސިލުން 

 ؛ރުންޛުކުމަތިން ތަންފީ

މަސައްކަ  (8)    ޚިދުކައުންސިލްގެ  ތަރައްޤީކޮށް  މަތްތަކުގެ ތްތައް 

ގުޅޭ   ަބދަލުތަކާ  ޖެހޭންނަން ގެރުމަށްރުދަނާކުވަރު މަތިކޮށް ހަފެން

ދިރާސާތަނީފަން އޭގެކޮއް  އަލީށް،  ކައުންސިލްގެ   ގައި 

މަސައްޚި ކައުންސިލްތައް  ކަތްދުމަތްތަކާއި  ގެ ތަރައްޤީކުރުމަށް 

 ؛މޭޔަރަށް ލަފާދިނުންތަ ރައީސް ނުވަ

ޤާނޫނުގެދައުލަތު  (9)    މާލިއްޔަތުގެ  ކައުގެ  ބޭނުމަށް،  ންސިލްގެ  
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ނުވަތަ  ރައީސް ކައުންސިމަތިލަފާގެގެ  މޭޔަރު  މާލީ ން،    ލްގެ 

 އްޔަތު އަދާކުރުން.ސްއޫލިޔާގެ މަރިވެޒިންމާދާރު
 

ރީ  ގެ އިދާ ސިލް ން ކައު 
 ފުން ވައްޒަ މު 

ކައުއަ )ހ(   .127 ކައު ންސިލާތޮޅު  ރަށު  ކައުންސިލާ  ލާއިންސިއި  އަވަށުސިޓީ   އި 

އަ  ފީހުގެއޮ އިދާދާކުރުމަށްޓަކައިމަސްއޫލިއްޔަތު  އުފައްދާ  ރާތަކުގެ  

މަޤާމުޅައަކަނޑަ  މުތައްމަޤާ އެ  ށް ޔަންކޮއް ޢަ  ވައްޒަފުންމުތަކަށް  އި 

ސަސިވި  ޝްވަރާއާއެކުމަ  ކުގެތަކައުންސިލް  ކުރާނީވަކި ރވިސް  ލް 

މުވައްކޮމިޝަނުންނެވެ މިފަދަ  އަދި  ދިވެހި ޒަފު.  ހިނގާނީ  މައްޗަށް  ންގެ 

ސަސިވި ޤާނޫލް  ދަށުންނާއި  ރވިސްގެ  ސައެޤާނޫނުގެ  ސިވިލް  ސް  ރވި 

 ވެ. ކެތަދުވާއިގަހަދާ ން ކޮމިޝަނު

 ރަށު  ،އޮފީސްތަކާއި  ތޮޅުއަ  ،އިރުފަށާ  ރަންޢަމަލުކު  ށްނަޤާނޫ  މި )ށ(   

 ވިލް ސި  ތިބި   ސިޕަލްޓީގައިމުނި  މާލޭ  ،އިސްތަކާ އޮފީ  އަވަށު  ،ފީސްތަކާއިއޮ

ދަޤާނޫ  މި  ،މުވައްޒަފުން  ސަރވިސްގެ އުފެދޭ  ނުގެ  ތައް ންސިލްކައު ށުން 

ފެށިއުފެދޭ ވަގުތުން  އަން   ކަމުގައިމުވައްޒަފުން  ގެކުރާތައިދާ  ވިނަނިގެން 

 ވެ. އެހަމަޖެހުނީ

 ލޭމާ ންއްޒަފުވަމު ތަކުގެށްއަވަ މާލޭ ލްޓީއާއިނިސިޕަމު މާލޭ  (1)   

 .ށްކައުންސިލަ ސިޓީ

އޮފީސް  (2)    އަތޮޅެތަކުއަތޮޅު  އެ  މުވައްޒަފުން  ތިިބ  އައްގައި  ތޮޅު  ގެ 

 ށް.ކައުންސިލަ

އޮފީ  (3)    ތިރަށު  މުވައްޒަސްތަކުގައި  ރަފުިބ  އެ  ރަގެށެއްން  ށު  

 .ށްލަކައުންސި
 

ރީ  އިދާ ގެ  ކައުންސިލް 
ންގެ  މުވައްޒަފު 

 އް ތަ ޔަތް މުސާރައާއި ޢިނާ 

ސިވިލްސްގެ  ރވިސަ  ސިވިލްދިވެހި    .128 ސަޤާނޫނާއި  މުވައްޒަ  ގެ ފުންރވިސްގެ 

ގޮތުގެމަތިން   މުވައްޒަފުލްއުންސިކަގަވާއިދުގައިވާ  ، މުސާރައާއި  ންނަށްގެ 

 . ނެއެވެތްތައް ލިޭބނާޔަން ޢިއެހެނިހެ އިއި، ޕެންޝަނާއެލަވަންސާ
 

  ން ލު ކައުންސި 
 ސްޓްކުރުން ންވެ އި 

ާބވަތެއްއެ  .129 ނުވަޔަފާރިއެއްގަވިގެ  އްވެސް  ވިއި  ކުންފުންޏެއްޔަފާރި ތަ  ގައި  

ަބލުކައުންސި އަޣުލަިބއް ކައުންސިލްރިވެވޭނީ  އިވެން  އެކަމެއް    ޔަތުންގެ 
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 ރުމަށްފަހުގައެވެ.ފާސްކު
 

  ގެ ނަން އަދި ލް ކައުންސި 
 ނަން   އިދާރާގެ 

ޭބލްންސިކައުއަތޮޅު   ( )ހ  .130 ނަން  "އަތޮޅުންކުރަނުންގެ  މި ންސިލްކައު  ވާނީ   "

ކުރިއަށް  ތުާބރާޢި ނަދާއި  އިދާރީގެ  އިތުރުކޮށްރާގެ  މިސާލު:  ން  ގެންނެވެ. 

 ންސިލް ކައުންމަތީ އުތުރުުބރީ/ހއ. އަތޮޅު ލަދުތި

 ގެފުޒުލަ  މި "  ލްކައުންސި"  ވާނީނުންކުރަންޭބ  ނަން  ގެކައުންސިލް  ރަށު )ށ(   

 ތިލަދުންމަތީ  ސާލު:މި  .ންނެވެގެކޮށްތުރުއި  ނަން  ށުގެއި ރައަތޮޅާ  އަށްރިކު

 ސިލްކައުންއްދޫ ދި ޅުއަތޮ. ހއ/ުބރީރުއުތު

ނަންކައުންސިލްޓީ  ސި )ނ(    "ސިޓީ  ޭބނު   ގެ  މި "  ކައުންސިލްންކުރަންވާނީ 

. ގެންނެވެށްނަން އިތުރުކޮރަޙައްދުގެ  ށް ރަށުގެ ނުވަތަ ސަރާތުގެ ކުރިއަޢިާބ

 ލް ސިއުންކަމާލޭ ސިޓީ  ލު:ސާމި

އިދާރާގެލްންސިކައު )ރ(   ނަމުގެ  ލްސިއުންކަކިޔަންވާނީ    ނަން  ގެ  ށް  ފަހަތަގެ 

 ރުކޮށްގެންނެވެ. މިގޮތަށް އިތު ދާރާ""އި
 

ގެ  ސިލް އުން ކަ 
މެންބަރުންނާ  
 ނޭގޮތް މުޚާޠަބުކުރާ 

ޤާނޫނުގަ  .131 އެމި  ކަނޑައެޅިގެން  ގޮތަކައި  ުބނެފައިނުހެން  ގެ ކުތަލްސިންކައުވާނަމަ  ށް 

މުޚާޠަުބންނަ މެންަބރު ނު"ކައުންސިލަ  ވާނީކުރަންށް  "ކައުންސިރ"  " ންލަރުވަތަ 

 . މިގޮތަށެވެ
 

 224ބާބު  ވަނަ ސޯޅަ 

 ގަނޑު މިން   ރުންގެ ސުލޫކީ އުންސިލްގެ މެންބަ ކަ 

 

  މަސައްކަތުގައި 
  ޢާންމު   ންޖެހޭ ގެންގުޅެ 

 225ލޫކު ސު 

މެކައުންސިލް . 131-1 ގޮތަކުގެ  އިންތިންަބރުންގެ  މީހުންނަކީކުރެވޭޚާުބތުގައި  ނިވި  ންނައަ   

އެޙުރުމަތްތެރި  ކަށްޞޫލުތައު ހިތުމާއެކު،  ނަގަހަ  ކޮށް  ން  މީހު  އްޓާނެއުޞޫލުތައް 

 ވާނެއެވެ.ކަމުގައި ވާން

ކަޤާނޫނުން )ހ(    މަސް  މަތިކޮށްފައިވާ   އޫލިއްޔަތުތަކަށްއުންސިލްތަކާ 

 ؛ންކަށްވުއަހުލުވެރިވެފައިވާ ަބޔަ

 
ގެ  ނު ލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނަ އިޞް ވަ 8އަށް ނޫނު(   ހިންގުމުގެ ޤާކަޒީ އުޞޫލުންއް ލާމަރުދާއިރާތަ  ރީދާ)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އި  7/ 2010ންބަރު   ނަ، ޤާނޫނ24ު/ 2019  ރުބަނަން  ނޫނުޤާ 224
މާއްދާއިން  71 ނ31ަ/ 2020ންބަރު  ނަ  ޤާނޫނުއެއަށްފަހު،  .  ވިފައިކުރެ އިތުރު  ބާބުމި    ،ވަނަ  ޤާނޫނު  އިދިވެހިރާ)  7/ 2010ންބަރު  ،  ލާމަރާތައިދާ  ދާރީއްޖޭގެ  ލުން  އުޞޫ   ރުކަޒީ އް 
 ވަނަ ބާބު'' އަށް ބަދަލުކުރެވިފައި ސޯޅަ އިން ''  ވަނަ ބާބު''ރަތޭ ''ގެ ނަންބަރުބާބުމި  ،ނަ މާއްދާއިންވަ  15ގެ  ގެ ޤާނޫނުވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމު 9ންގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް  ހި

ގެ  ނު ލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނަ އިޞް ވަ 8އަށް   މުގެ ޤާނޫނު(ގު ހިން ޞޫލުންޒީ އުއް ލާމަރުކަދާއިރާތަ  ދާރީއިގެ  އްޖޭ)ދިވެހިރާ  7/ 1020  ރުނަންބަ  ނުޤާނޫ،  24/ 2019  ބަރުންނަ  ނޫނުޤާ 225
 އިތުރުކުރެވިފައި  މާއްދާމި  ،ވަނަ މާއްދާއިން 71



  
 ރާ އިދާ  ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ 2010/7 :ރު ނަްނބަ ނޫނުޤާ

  . މ 17-5-2010
  

 

 108 

ތަޞަކައު )ށ(    ކާއްވުންސިލްގެ  ޙާޞިކުމިޔާުބކަމާއެރު   އިމަށްޓަކަލުކުރު 

 ؛ންށްވުަބޔަކަ ކު މަސައްކަތްކުރާމާއި ވަފާތެރިކަމާއެއިޚްލާޞްތެރިކަ

ލިބިގަން )ނ(    ޚިދުމަތް  ކުރުމުގައި  ނަ  ކައުންސިލްގެ  މުޢާމަލާތު  މީހުންނާ 

ދާއިރާގައި    ގެ ޚިދުމަތުގެއުންސިލް އަުބރުވެރިކަމާއެކު ކަޚްލާޞްތެރިކަމާއިއި

ހަމަތަކުގެކުރެވޭމަލުޢަ ފަތެރޭގަ    ދޭ ޚިދުމަތްއެކު  މާކަރުވާތެރިއި، 

 ؛ަބޔަކަށްވުން

ގޮތުން އްޔަހައިސި  ކައުންސިލްގެ )ރ(   ދެމެހެއްޓުމުގެ  ޤަދަރު  ތާއި 

 ؛ވުންހައްޓާ ަބޔަކަށްންޖެހޭ ހަމަތަކާއި އުޞޫލުތައް ހިފައްޓަހިފަހަ

ެބލުކައުންސިލް )ބ(    ދަށުގައި  ގެ  ދައުލަމުގެ  ރައްކާތެމުދަލަތުގެ  ހުންނަ  ވާ ރިށް 

 ؛ވުންޔަކަށްަބ

މުދަލާއި  ކައުންސިލްގެ ()ޅ   ޚިދުމަތްތައްވަސީލަތް  ޭބނުތަކާއި  މުގައި ންކުރު 

  ރި ގޮތުގައި، ރަސްމީ ބޭނުންތަކަށް ދާހުއިޤްތިޞާދުކުރުމާއެކު، އެންމެ ފައި

ހުއްދަ   ޭބނުންތަކަ ނުވަތަ  އެކުރެވިފައިވާ  އެ  ބޭނުންށް  ކުރާ އްޗެހި 

 ؛ވުންަބޔަކަށް

އިދާލްކައުންސި ކ( )   ރަސްމީ ގުވަރަސްމީ    ރާގެގެ  ވާޖިުބތައް  ތުތައް،   

 ވުން.ޔަކަށްރުމަށް ހޭދަކުރާ ަބކުއަދާ
 

  ކައުންސިލްގެ 
  މެންބަރުން 

  ކޮށްގެންނުވާނެ 
 226ންކަން ކަ 

ތަ ޅޭގޮތުން ނުވަޤާމާ ގުއަދާކުރަމުންދާ މަ އޭނާ  ވެސް މެންަބރަކުކައުންސިލެއްގެ އެއް . 131-2

ގެ ތެރެއިން ނިވި ކަންކަމުނަ ންތުން އަޅޭގޮތަކާ ގުުބވާޖި ދާކުރާއި އަޤާމުގައޭނާ އެ މަ

 ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ. ކަމެއް 

ޚިދުމަކަ ހ( )   ނުވަތަ  ހިންގުން  އިދާރީ  ނުވަތަ    ތެއްއުންސިލްގެ  ހުއްޓާލުން 

ނު ހުއްޓުވާހުއްޓުވާލުން  މަސައްވަތަ  އަދިކަތްކުރުމާއިލުމަށް  އެއިން ،   

ުބރޫއަރާފަކަމަކަ ޢަމަށް  ކައުލުތަދަ  ގެމަޞްސިލްގެ  ންކާއި،  ފަދަ އްލޭލަޙަތު 

ކައުންސިލްގެޢަމަލުތަ މުވައްޒަފު  ކާއި،  އޮންނަ މެދު  ންގެއިދާރާގެ  ގައި 

 ؛މަލެއް ކުރުން ޢައެއްަބއިވަންތަކަން ގެއްލޭފަދަ

 
ގެ  ނުލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނަ އިޞް ވަ 8އަށް   ޤާނޫނު(  ގުމުގެން ހިންކަޒީ އުޞޫލުރުމައިދާރީ ދާއިރާތައް ލާ އްޖޭގެ  ރާހި)ދިވެ  7/ 2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،  24/ 2019  ބަރުނަން  ނޫނުޤާ  226
 އި އިތުރުކުރެވިފަ އްދާމި މާ ،ވަނަ މާއްދާއިން 71



  
 ރާ އިދާ  ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ 2010/7 :ރު ނަްނބަ ނޫނުޤާ

  . މ 17-5-2010
  

 

 109 

 ނަހަމަ ގޮތުގައިމާތު  އިސިއްޔަތުން ލިޭބ މަޢުލޫމެންަބރެއްގެ ހަކައުންސިލް   )ށ(   

 ؛ބޭނުންކުރުން 

ނުވަ ނ( )   ޢާންމު  އަމިއްލަ  ކަފަރާތްތަކަތަ  ޚިދުމަތަކާ ށް  ދޭ  އުންސިލުން 

ދޭ  ފަރާތަކުން  އެއްވެސް  ގޮތުން  ަބދަލެއްގެ  ޚިދުމަތުގެ  އެ  ގުޅޭގޮތުން، 

 227؛ޗެއް ޤަޫބލުކުރުންއެއް އެއްވެސް

ފަ  ވަކި )ރ(   ގޮފަރާތަކަށް  ހޯދައިދިނުމުގެ  އެއްވެސް    ތުންއިދާއެއް 

 ؛ލެއްކުރުންމަޢަ

ފަރާތަކައްވެއެ )ބ(    ފައިދާސް  ހޯދައިދިއެށް  އަނުމައް  ނުވަތަ  ޭބނުމެއް  ށް  މިއްލަ 

 ޒު ބޭނުންކުރުން.  ނުފޫ ޤާމުގެޙާޞިލުކޮށްދިނުމަށް މަ
 

  އޮންނަ   ޢާންމުންނާއެކު 
 228ން ގުޅު 

މެ )ހ(  . 131-3 އޭނާކައުންސިލެއްގެ  މަސްއޫންަބރަކު  ވާޖިާބއި  މަޤާމުގެ  ޔަތު ލިއްގެ 

އެއްވެރުއަދާކު މީހެއްސްމުގައި  ނަ  ޖްތިމާޢީ އިލަޔަށް،  ކުސްލަށް،  ގެ 

ދީނަށް ސްަބނި ނުތަށް،  ޚިޔާލުތަކަށް  ގެންގުޅޭ  ސިޔާސީގޮތުން    ވަތަ ، 

ޖިންސަށް، ކާވެނީގެ   ށް،ވާ ޤައުމަަބތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަށް، ނިސްަބތްނިސް

  ށް ދުންތެރި ކަމަކުޅެކުރާ ޒިންމާތަކަށް އަދި ނުއިލާގައި އަދާނިސްަބތަށް، ޢާ

 އެވެ. ނެގެން ނުވާށްތަފާތުކޮ  ކުންސް ގޮތަވެަބލައި އެއް

ލިިބ )ށ(    ކުރަންވާނީޚިދުމަތް  މުޢާމަލާތު  ފަރާތްތަކާ  ،  ގަންނަ 

 ރާމާއެކުގައެވެ. ޙްތިއި

ތް މުގައި ޚިދުމަ ވާޖިާބއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުގެއްކައުންސިލް މެންަބރެ )ނ(   

ފަރާ ކޮންމެ  ޢިއްޒަތަށާތެއްލިިބގަންނަ  ކަރާމާތަށާއިއިގެ  ކަށް އެމީހަ   

ޖުމްދިވެހިރާއް ޤާ ހޫޖޭގެ  ލިނޫނުރިއްޔާގެ  ޙައްޤުތަކަށް  އަސާސީން  ިބދީފައިވާ 

 ނެއެވެ. ތަންވާ ހިޙުރުމަތްތެރިކޮށް

ސާތަކުން ތްތަކާއި ދައުލަތުގެ އެކި މުއައްސަ ދުމަކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚި )ރ(  

ޚިދުމަތްފޯރު އެންމެހައި  މަޢުލޫމާތަކުކޮށްދޭ  ން އިދާރާއި  ކައުންސިލްގެ  ތުގެ 

 
ގެ  ގެ ޤާނޫނު ނައުމުނަ އިޞްލާޙު ގެވަ 9މުގެ ޤާނޫނު( އަށް ންގުހި  ލުންއުޞޫ  ރުކަޒީއް ލާމައިރާތަދާ  ދާރީއްޖޭގެ އި)ދިވެހިރާ  7/ 0201ންބަރު  ، ޤާނޫނު ނ31ަ/ 0202ންބަރު  ޤާނޫނު ނަ 227
 ރެވިފައިކުއިޞްލާޙުމި އަކުރު  ،އިންނަ މާއްދާވަ 30
ގެ  ނުނައުމުގެ ޤާނޫލާޙު ގެނަ އިޞް ވަ 8އަށް    ޤާނޫނު(ގެ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމު )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ  7/ 2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،  24/ 2019  ނަންބަރު  ނޫނުޤާ  228
 ވިފައި ކުރެތުރުއި ދާމާއްމި  ،އްދާއިންވަނަ މާ 71
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 ވާނެއެވެ.ޖައްސައިދޭންހަމަ އިންތިޒާމު  ށް ލިޭބނެނައްޔިތުންރަ
 

  މިންގަނޑާ   ސުލޫކީ 
 229ޚިލާފުވުން 

މޭޔަރުން )ހ(  . 131-4 ކައުންސިލްތަކުގެ  ޤާނޫނުން  ނުވަތަ ނާ  މި  ރައީސުންނާ  ނުވަތަ 

މަތިކޮށްމެންަބރުން އެމީހުން  ނާ  ޒިންމާތައް  ގެއަދާފައިވާ  ދޭތޯ ންކުރަމުން 

 މާއެކެވެ.ންރިޓީގެ ޒިތޯ ންޓް އޮވަރމަލޯކަލް ގަ ެބލުމަކީ

ޤާނޫނު )ށ(    ނުމި  މޭޔަރުންނާ  ކައުންސިލްތަކުގެ  ދަށުން  ރަ ވަގެ  އީސުންނާ ތަ 

މަތިކޮށްފައި މެންަބރުންނާ  އެނުވަތަ  މަސްއޫލިއްޔަތަކާ ވާ  އްވެސް 

ޚިލާފުސިލަކައުން ަބލައި ރަކު  އެކަމެއް  ކަންކަން އެ   ވެއްޖެނަމަ، 

 ވެ. އެންގަންވާނެންނަށް އަލަރުކައުންސި ޙުކުރުމަށް އެލާއިޞް
 

ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ . 5-131 ތަބާވުން   ނަށް ނޫ ޤާ  ކައުންސިލަރުން އެންމެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ޤާނޫނުތަކަށް  ހައި 

 230އެވެ. ވާނެތަބާވާން
 

 231ބާބު  ރަވަނަ ސަތާ 

 އް ކަންތައްތަ  އެހެނިހެން 

 

ހީން އެހެން  ރަށްވެ 
 ން ށް  ބަދަލުވު ށަކަ ރަ 

ޤާނޫނަ  .132 ޢަމަށްމި  ފަ ލުކުރަ  އިދާރީޖޭދިވެހިރާއް  ށާއިރުން  މީދާއި  ގެ  ތަކުގައި  ހުން ރާ 

 ންށްވެހީން، ސަރުކާރު ރަށްތަކެއްގެ ރަނުވަތަގެ  ޅޭ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ރަށެއްދިރިއު

އެއްފަސްކުރުމުގެ  ކަނޑަ އާާބދީ  އެސިޔާސަތުގެއަޅާފައިވާ  ދަށުން،  ރަށަކަށް    ހެން 

އިަބދަ ސަރު ޚްލުކުރުމުގެ  މީހުނަވެ.  ންވެއެލިިބގެ  ރަށްކާތިޔާރު  ދިރިއުންމަވެސް   ޅޭ  

ރަށްވެހީރަ ގޮ ށެއްގެ  މިފަދަ  ަބދަ ން  ރަށަކަށް  އެހެން  އެރަށެއްގެ ރެވޭނީލުކުތަކަށް   

 ގޮތަށް ޭބނުންވާނަމައެވެ.ތު އެޔަޔިތުންގެ އަޣުލަިބއްރައް
 

ކަ )ހ(  . 1-132 232ދުން ހޯ   ހުއްދަ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  ކަމެކުންސިލަކުން  އުމި  ކުރަންޖެހޭ   ކައި ރުމަށްޓައް 

ހޯދަދައެރުގެ ހުއްކާސަރު ންމާ ހުއްދަ ދިނުމާމެދު ނި  ހޭ ކަންކަމުގައިންޖެއް 

 
ގެ  ނު ލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނަ އިޞް ވަ 8އަށް ހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު(  ދިވެ)  7/ 0102ނަންބަރު    ޤާނޫނު،  24/ 1902  ބަރުނަން  ނޫނުޤާ 229
 އިތުރުކުރެވިފައި  ދާއްމާމި  ،ވަނަ މާއްދާއިން 71
ގެ  ނުލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނަ އިޞް ވަ 8އަށް މުގެ ޤާނޫނު(  ގު ހިންކަޒީ އުޞޫލުންމަރުރާތައް ލާ އި ދާރީދާއްޖޭގެ އި)ދިވެހިރާ  7/ 2010ންބަރު  ނޫނު ނަޤާ،  42/ 2019  ބަރުނަން  ނޫނުޤާ  230
 އިތުރުކުރެވިފައި  މާއްދާ މި ،ވަނަ މާއްދާއިން 71
ގެ  ގެ ޤާނޫނު ނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުވަ 9ންގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް ލުން ހިއުޞޫ  ރުކަޒީއް ލާމައިރާތަދާ  ދާރީ އިއްޖޭގެވެހިރާ)ދި   7/ 0201ންބަރު  ، ޤާނޫނު ނ31ަ/ 0022ންބަރު  ޤާނޫނު ނަ 231
 ވަނަ ބާބު'' އަށް ބަދަލުކުރެވިފައި ތާރަސައިން ''  ވަނަ ބާބު''ރަތޭ '' ގެ ނަންބަރުބާބު މި  ،ނަ މާއްދާއިންވަ 15
ގެ  ނުލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނަ އިޞް ވަ 8އަށް (  ޤާނޫނުންގުމުގެ  ހި  ޒީ އުޞޫލުންރުކަ ލާމައްދާރީ ދާއިރާތަގެ އިހިރާއްޖޭވެ)ދި   7/ 2010  ރު ނަންބަ  ޤާނޫނު،  42/ 2019  ބަރުނަން  ނޫނުޤާ  232
 އިތުރުކުރެވިފައި  މާއްދާމި  ،ވަނަ މާއްދާއިން 72
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ހުއް އެ  އެދައަގޮތެއް  ގިނަވެގެން  ށް  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  އް( )ދޭ  2ދޭ 

އަ ކައުންސިލަށް  ތެރޭގައި  މުއްދަތު ންގަންވާމަސްދުވަހުގެ  އެ  ނެއެވެ. 

ދޫކުރުފާއިތުވާއި ހުއްދަ  ވަކި  ނިންމާގޮތެ  ރުމާމެދު  މަ،  ނަނުވާފައިއް 

 ންވާނެއެވެ. ނީކަމުގައި ަބލަލިުބ  ހުއްދައިވާއެދިފަ

ޤާނޫ )ށ(    ސަމި  ދަށުން  ކުރުމަށްޓަކައި ކާރުންރުނުގެ  ކަމެއް  ކުރަންޖެހޭ   

ދަ ދިނުމާމެދު ނިންމާ އި ހުއްލްގެ ހުއްދައެއް ހޯދަންޖެހޭ ކަންކަމުގަންސިކައު

އެ އެ  ގޮތެއް  ފެހުއްދައަށް  ތާރީޚުން  ގިނަވެށިގެދޭ  އް( ދޭ)  2  ގެންން 

ތެރޭވަހުމަސްދު ހުއްދައެއް    ގައިގެ  އިދާރާއަކަށްއެ  އެދުނު   ހޯދަން 

އެ  ވެއަންގަންވާނެއެ ދޫކުރުމާމެ.  ހުއްދަ  ފާއިތުވާއިރު  ވަކި ދު  މުއްދަތު 

އެދިފަ ނިންމާފައިނުވާނަމަ،  ހުގޮތެއް  ލުިބނީކަމުގައި އިވާ  އްދަ 

 ވެ. އެބަލަންވާނެ

ދަމި )ނ(    ޤާނޫނުގެ  ހޯށުން    ކުރުކަމެރަންޖެހޭ  ކު  ގެންދައިހުއްދަ  ޓަކައި މަށްއް 

ނުދޭންހުއްދައަ ހުއްދައެއް  އެ  އެދުމުން  އެ  މަނިންމާނަ  ށް  ނިންމުން  ، 

ހުއްދައަށް ސަަބުބތައް  އެިބނާކުރި  ލިޔުމުން   ފަރާތަށް  ދުނު 

 ވެ.ދޫކުރަންވާނެއެ
 

ތަކެއް އިދާރީގޮތުން  ށް ރަ 
 އެއްކޮށްލުން 

 މީހުން ގައިދާއިރާތަކު އިދާރީ ގެދިވެހިރާއްޖޭ ފަށާއިރު ޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނަށް މި  .133

 އިދާރީގޮތުން ރަށްތަކަކީ އެ، ންހިރަށްވެ ރަށްތަކެއްގެ ތެރެއިން  ރަށްތަކުގެ ދިރިއުޅޭ

 ހުށަހަޅައިފިނަމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް ގައިކަމު ރަށެއް އެއް

 ާބރު  ކަނޑައެޅުމުގެ ރަށެއްކަމަށް  އެއް އިދާރީގޮތުން  ރަށްތަކަކީ އެ

. މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކެއް މިފަދަ ގޮތަކަށް  ލިިބގެންވެއެވެ އަށްއްޔާރައީސުލްޖުމްހޫރި

ރައްޔިތުންގެ އަޣުލަިބއްޔަތު ރަށްތަކުގެ   އެ  ވޭނީއިދާރީގޮތުން އެއް ރަށަކަށް ަބދަލުކުރެ

 233އެގޮތަށް ޭބނުންވާނަމައެވެ. 
 

ތަ  ވަރަށަކާ ގުޅިގެން ނު  ގެ ފަޅުރަށަކީ ނުވަތަ އެހެންވެސްއްއެރާދާއިއިދާރީ   )ހ(   .134ޅޭ ރަށެއްގެ  ން އު ހު މީ 

 
ގެ  ނު އުމުގެ ޤާނޫގެނަ ޞްލާޙުނަ އިވަ 1ށް މުގެ ޤާނޫނު( އަގުން ކަޒީ އުޞޫލުން ހިމަރު ލާ އްތައްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާ)ދިވެހިރާ  7/ 0201ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،  21/ 2010  ނަންބަރު  ނޫނުޤާ 233
ލުން  އުޞޫ  ކަޒީރުއް ލާމައިރާތަދާ  ދާރީއްޖޭގެ އި )ދިވެހިރާ  2010/7ންބަރު  ، ޤާނޫނު ނ2020/31ަންބަރު  ޤާނޫނު ނަ. އެއަށްފަހު،  ކުރެވިފައިއުނިއްދާގެ )ށ(  މި މާ  އިންމާއްދާވަނަ    1
 ވިފައި ރެ ކުއިޞްލާޙު  މި މާއްދާ ،ދާއިންނަ މާއްވަ  31ގެ  ގެ ޤާނޫނުޙު ގެނައުމުލާ ވަނަ އިޞް 9ނު( އަށް  ނޫންގުމުގެ ޤާހި
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 ކަނޑައެޅުން  ގޮތުގައި 
 ން އަދި އުވާލު 

މީހުން    ސަރުކާރުން   ވަތަނު  ހިއްކާ ިބމަކީ  އަލަށް   ރަށަކާ ނުގުޅި ނަމަވެސް

މީހުން   ޖޭގެ އްހިރާއްދަކީ ދިވެރަޙަސަ  ޞަވަކި ޚާއް އަޅާ  ކުރަން ކަނޑަާބދުއާ

ވަކި ކަނޑަދިރިއުޅޭ  ގޮތުގައި  ރަށެއްގެ  އިޢުލާންއަ  ރު ާބ  ގެމުކުރުޅައި 

ލި އަދިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  މީހުން ދި  ިބގެންވެއެވެ.  ވެހިރާއްޖޭގައި 

ރަދިރި ގޮތުގައުޅޭ  އެއްވެސްފަލާންކުރެވިއިޢުއި  ށެއްގެ  ރަށެއްގައި އިވާ   

ޢަދަދުމީހުންދާ  ޅެމުންގެދިރިއު ގަލްލޯކަ  ންގެ  އޮތޯރިޓީން     ވަރމަންޓް 

ޢަދަދަކަށްވުރެ ދިރިއުޅޭ    ކީރަށައެ  ދުވެއްޖެނަމަމަ  ކަނޑައަޅާ  މީހުން 

އިޢުރަށެއްނޫންކަމަށް ކަނޑައަޅައި  ާބރު ލާ  ންކުރުމުގެ 

 . އެވެންވެޔާއަށް ލިިބގެމްހޫރިއްރައީސުލްޖު

ދިރިއު )ށ(   ރަމީހުން  އައި  ފަޅު  ޅުނުރިއުދިނުވަތަ    ށެއްޅެމުން   އްރަށެރަށެއް 

އިޢުލާންކުރުމުކަ ކުރިން  މުގައި  ރަށްވެގެ  ރަ އެހެންން  ހިއެރަށުގެ   އިގަށެއް 

 ންވާނެއެވެ. ރީކޮށް ނިންމަ ާބދުކޮށް ރަޖިސްޓައާ

 

ވޭ ރަށް  ލެ އަލުން އެކުލަވާ
އެއް ކައުންސިލަކުން  

 ހިންގުން 

 ރަށްތަކެއް  ދިރިއުޅޭ މީހުން ގޮތުގެމަތިން ގައިވާމާއްދާ ވަނަ 133 ނޫނުގެޤާ މި  .135

 ވާލެވޭ އެކުލަ އަލުން ގޮތުންއެ ކަނޑައެޅިއްޖެނަމަ ގޮތުގައި ރަށެއްގެ އެއް އިދާރީގޮތުން

 234.ކައުންސިލެވެ އެއް އިންތިޚާުބކުރާނީ ހިންގުމަށްޓަކައި ސަރަޙައްދު ނުވަތަ ރަށް
 

ގެ  ފާސްވުމު  ނޫނު މި ޤާ 
 ން ކުރި 

ޔިތުންގެ  އް ހުރި ރަ 
ލާއި  ފާރިއާއި މުދަ ވިޔަ 

 ފައިސާ 

ޢަމަލުކުނޫނަޤާމި    .136 ކުރިރުމުށް  ރަގެ  ހިނގަމުންއައި  އަތޮޅު ށުން  އޮފީސްތަކާއި   

  ،  ެބލުމުގެ ދަށުގައިސަރުކާރުގެ ކަމާެބހޭ އިދާރާތަކުގެ   ނަސްމިނޫ  ސްތަކާއި އަދިއޮފީ

ފަ ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  ތާމި  ހަމައަށް  ރީށާ  ރަހުރިޚާ  ންތަނާއި ތަ  އްޔިތުންގެ 

ގެ ފިހާރައާއި ރައްޔިތުންއާއި  އިސާގައި ހުރި ފަތަކުޓުންގެ އެކައުޔިތުންކެއްޗާއި ރައްތަ

ރައްޔިތުން ވިމުދަލާއި  ރަގެ  މަދަރުސާތަކާއި    ތުންއްޔިޔަފާރިއާއި  އައި  ހިންގަމުން 

ކްލާ މަރުކަޒުސްމަކްތަުބތަކާއި  އިޖްތިމާޢީ  ނިހެން  އެހެ  އިއިންޖީނުގެތަކާ  ތަކާއިތަކާއި 

 ސިލްކައުންށު  އި ރަންސިލާއުކަ  ޅުތޮފައްދާ އަން އުޤާނޫނުގެ ދަށު   މި  ،ލަތްތައްސީވަ

ެބލުމުކައުންސިލްށު  ރައުފެދުމާއެކު،   ދަގެ  ަބދަލުވީގެ  އަތޮޅު   މި  .އެވެށަށް  ގޮތުން 

ަބރައްޔިތުންނަށް ނި ތަކެތި  . ރަށު  ވެދަށަށެގެ  ކައުންސިލް ލުވާނީ އަތޮޅު  ދަސްަބތްވާ 

 
ގެ  ނު ގެ ޤާނޫވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމު 9ންގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް ލުން ހިއުޞޫ  ރުކަޒީއް ލާމައިރާތަދާ  ދާރީއްޖޭގެ އި)ދިވެހިރާ  7/ 0201ންބަރު  ، ޤާނޫނު ނ31ަ/ 0202ންބަރު  ޤާނޫނު ނަ 234
 ރެވިފައިކުއިޞްލާޙު ދާމާއް މި ،ންނަ މާއްދާއިވަ 32
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 . ވެށެދަށަގެ  ސިލްކައުން ދަލުވާނީ ރަށުރި ތަކެތި ަބހުނަމުގައި  ންގެތުރައްޔި
 

ތިލީ   ކުރިމަ ބަށް އިންތިޚާ 
ދަދު  މެންބަރުންގެ ޢަ 

 މަދުވުން 

ޤާނޫ  .137 އިންނުގެމި  ދަށުން  ކައުންސިންކުރަބު ތިޚާ  އެއްވެސް  އިންތިޚާަބށް  އްގެ  ލެޖެހޭ 

ކެންތިކުރިމަ އިލާފައިވާ  ކުރިމަތިޚާންތިޑިޑޭޓުންނަކީ  މަވާ ހަފުރި ޝަރުޠުގެ  ލުމުަބށް 

ކުށްަބޚާއިންތި  ފައި،ކަމަށްވެޑޭޓުންޑިކެން ކެންރި  ޢަދަދު  ޑޭޓުންގެޑި މަތިލީ   

މެންަބރުންގެ  އިންތިޚާުބކު ނުދާއެއްވަރުނަޢަދަރަންޖެހޭ  މަދުނަމަ،  އެވަތަ  މަ  އަށްވުރެ 

ށް  ކަމައިންތިޚާުބވީ  ތަކަށްން އެ މަޤާމުޑިޑޭޓުތި އެ ކެންނެުބގައި ވޯޓުލުމެއްއެ އިންތިޚާ

 . ލެވޭނެއެވެެބ
 

ނުއަސާސީޤާނޫނު  .138 ރުން ތަފާތުނުކު  އެހެންނުޤާނޫ  ތަވަގައި  ނުވާނަތަކަށް  ގޮގައި  މި މަކަނޑައަޅާފައި   ،

އްސަކު  އްވެސް ރަށެއްގެ އެއްވެސް ރަށްވެގެ އެރާއްޖޭމުގައި ދިވެހި ރުޤާނޫނަށް ޢަމަލުކު

އު ނުވަތަފައެމީހަކު  ރަށަކަށްަް  އި ވެރަށް  ންވެފައިވާ  ދާދާރީހިވެފައިވާ   އިރާއަކަށް 

ދިރިއުނު ނުވަތަ  ރަށަކަށް  ނުކުލަޔަށްވަތަ  ޅޭ  ނު  ވަތަ،  ޢުމުވަޖިންސަށް،  ރަށް،  ތަ 

ޖިސްމާނީ ނުކުޅެ  ނުވަތަ  ނަފްސާނީ  ނުންތެރިކަމަކަށްދުނުވަތަ  މީހެއްގެ  އެވަތަ  ، 

  ތަ ނުވަ  ވަތަ މާލީ ފުދުންތެރިކަމަށް،ނު  ވެސް ވިސްނުމަކަށް،ސިޔާސީ ނުވަތަ އެނޫން

ނުވަތަ  ލާއަޢާއިވާ  ނިސްަބތް އެކަމަނޫންވެސްމިށް  ަބލައި  ގޮތަކުއްވެސްކަށް  ން   

އަނެކޮށްގެންނުވާފާތުތަ ޔަޤީންކުރުއެވެ.  މިކަން  އަންނަނިވި  ދި  ށް  ގޮތަމަށްޓަކައި 

 . ނެއެވެންވާޢަމަލުކުރަ

ރަށްވެހިވެފަ )ހ(    އެހެއެމީހަކު  ނޫން  ރަށް  އެމީހަކު ންއިވާ  ރަށެއްގައި   

ނު  ވޭނެވެރީޓަރަޖިސް ފްވަތަގެއެއް  ހު  އެއްވެސް  އިތުރު  މަ  ރިނަލެޓެއް 

އެނެ ޠެއްޝަރު ަބށްވެއްސަކަރަގެ  ށެއްރަ ތި  ފުރުދަލުވުށް  ތު ސަމުގެ 

 ށް ދިނުން. ކައެމީހަ

ހަމަވާނަމަ،  ގައި ަބޔާންކުރާ ޝަރުޠުތައް ފުރިޤާނޫނުެބހޭ ރާއްޖޭގެ ިބމާހިދިވެ )ށ(   

ދާއިރާހިދިވެ އިދާރީ  ކޮންމެ  ރަށަންއަކުރާއްޖޭގެ  ނުވަތަ  ތަ ނުވަ  ކުން 

ނަމަވެސްކުއަވަށަ އި  ން  ތެރެއިތަތިގޯވާ  ކޮށްފައިޢުލާންދޫކުރުމަށް  ން ކުގެ 

  ވެސް އްތު އެސަފުރު  ގެމަށް އެދި ކުރިމަތިލުމުދުއް ނުވަތަ ފްލެޓެއް ހޯގޯއްޗެ

 .  ޔިތުންނަށް ދިނުންނެތި ހުރިހާ ދިވެހިރައްސްނާއެއްތިއިސް
 



  
 ރާ އިދާ  ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ 2010/7 :ރު ނަްނބަ ނޫނުޤާ

  . މ 17-5-2010
  

 

 114 

ކުއްލިނުރައްކަލުގެ  
 ޙާލަތު 

ދާއެއް  .139 އިދާރީ  ނުއެއްއިރާވެސް  ކާރިސާއެއް  ރަށެއްގައި  ވަތަގައި  ކު  އްލި  ނުވަތަ 

ޖެނަމަ އްލިމަޑުކަމެއް މެދުވެރިވެަބ  ދުމަޑުކަމެއް ނުވަތަތަ ތަ ނުވަގެ ޙާލަތެއްލުކަރައްނު

މުގެ މަސައްކަތް  ރުހޯދައި ސަލާމަތްކު  ރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަމެއްން ކުގުޅިގެއެކަމާ

ން ށް ނުވަތަ ކުރި  ހިންގުމަ ވައިއްކަތް ރާމަސަގެ   ހޯދައި ދިނުމު ލުއިނުވަތަ ވަގުތީ 

އެށްޙާލަތަ  އޮތް ރުޖޫޢުކުނެތަ  ކުރުމައް  މަސައްކަތްތަށް  ރާވައި    އްރަންޖެހޭ 

ކައި  ހިންގުމަށްޓަކަ ކުރާންކަންކުރަންޖެހޭ  ާބރު    ކަނޑައެޅުމުގެ  ނެފަރާތެއް 

 އަށް ލިިބގެންވެއެވެ.ޔާރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

 

ގެ އަމުރާ  ސިލް ކައުން 
 ން ފުވު ޚިލާ 

ާބރަކާދެވިފައިވާ  ށްލަކައުންސި  .140 މުރަކަށް އަ  ރާކުން ންސިލުކައުން،  ގުޅިގެ 

އަދަމަންތެކިޔަނު ފަރާތަކަށް  މައްސަލަެބރިވާ  ގޮތުގައި  މިއިގެއްގެ  ޮބޑު  ކުޑަ   ނަށް 

އާއި)ފައްސަތޭކަ(    500  އިަބލަ ދެމެދުގެ  ފިރު)ފަސްހާސް(    5000  ރުފިޔާ  ޔާއާ 

 ވެ. ކުރެވިދާނެއެރިމަނާދަދަކުން ޖޫޢަ
 

ގެ  އުންސިލް ކަ 
ގެ  ސީލަތްތަކު ވަ 

ބު  ތަފާސްހިސާ 
 ން ހެއްޓު ބެލެ 

ޤުދުއި  އްގެ ސަރަޙައްދުގަލެކައުންސިއެ  ތަކުންސިލްންއުކަ  .141 އަދި  އިންސާނީ  ރަތީ  ހުރި 

ލޫމާތު  މަޢު  ގެއެކި ވިޔަފާރިތަކުތްތަކާއި އުޅަނދުފަހަރާއި އެކިވަސީލަރާނީ،  އަދި ޢުމް

ކަމާެބހޭ މިސަރުކާރުގެ  ކަނޑަސްޓްރީތަކުންނި  މިންގައަޅާ  އެނޑުތަ  އްގޮތަށް ކަކާއި 

ސަރުހޯދަ ކަކާރުގެއި،  އިރު ން  އިދާރާތަކު  ބެހޭމާ  ދައްކާ ދޭ  ޝާދާއި 

ަބލަހައްޓަތަކާނަމޫނާ މިން އެއްގޮތަށް  ސަރުކާރުން  ބޭނުންކަމަށް  ވާނެއެވެ.  ފައިސާ  ވާ 

 ނެއެވެ.ވާތަކަށް ދޫކުރަންލްކައުންސި
 

އެގްރީމެންޓްތަކަށް  
 ގެނައުން ލު ދަ ބަ 

ފެ  2008ޓް  އޯގަސް  7  .142 މިޤާނޫށިގެން  އުން  ދަށުން   އްތަލްސިކައުންފައްދާ  ނުގެ 

 އްގެ އުންސިލެކަޤާނޫނުގެ ދަށުން ވަކި   މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައިދު ހިނގާމެދެއުފެއްދުމާ

ދާއިރާ  ޞާޞްގެތިޚްއި ހިމަނާފައިވާ  ތެރޭގައިތެރޭގައި  ނުވަތަ  މު  ވާއެއްގެ  ދަލެއް 

މެއް އެ އެއްަބސްވު  އިވާނަމަ، ވިފަމެއް ކުރެސްވުއެއްަބން އެއްވެސް  ތުގޮގުޅޭމާލިއްޔަތަކާ

އޮދެ ދަށުޤާ މި  ނީނާންމި  މާއެމުދަ  ންނޫނުގެ  ނުވަތަ  ނިސްަބތްވާ  ތެއްލިއްޔަލެއް   

އެއީ  ކައުންސިލަ އެއްޙަ އްޞަކުން  ޤަޫބލުކުރާނަމައެމެއްވުަބސް  އެފަދަ ކަމަށް  ވެ. 

ަބލައިގަތުމަށް  ވުއެއްަބސް އެއްަބސްނުވާނައެ  ންލުކައުންސިމެއް  އް  ަބސްވުމެއެއް  މަ 

 .އެވެވާނެލުޠިން ފެށިގެން ބާ އެދުވަހަކު
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  ތަންތަނަށް   ންމު ޢާ 
ނަން  ފައިވާ  ދީ 

 ބަދަލުކުރުން 

ދީފައިވާންޢާ  .143 ތަންތަނަށް  ަބދަލު  މު  މެންަބރުންގެ ންސިލްކައު  ކުރެވޭނީނަމެއް  ގެ 

އަތިންަބ ދެަބއިގެ  އަދި  ލަިބއް ޣުއިކުޅަ  ލިބިގެންނެވެ.  މުހިރީޚީތާޔަތު  ންމު  ގޮތުން 

ނަން ނަކަތަ ސަރުދިނުށް  ކަމާެބމުގައި  ފަރާކާރުގެ  ރާ ޝްވަމަ  ކުގެތްތަހޭ 

 އެވެ. ނެހޯދަންވާ
 

ޢާންމު ތަންތަން  
 ށް ބަންދުކުރުން މީކޮ ދާއި 

މަގާއިރަށް  .144 މަޕާކުތަކާ  ރަށުގެ  ދާއިމީއި  ތަންތަން  ފަދަ  ގޮތުގައި    އިދާން 

ގެ  ަބއިކުޅަ ދެަބއިގެ ތިންކައުންސިލް،  ން ގެންވާނީ އެކަށީގެންވާ ސަަބަބކާލައިރަަބންދުކު

 ންނެވެ. އްޔަތު ލިިބގެއަޣުލަިބ
 

ރާ ގޮތުގެ  ކު ން ނު ބޭ ން  ބި 
 ޔާރުކުރުން ލޭން ތައް ޕް 

 235 ]އުނިކުރެވިފައި[  .145

 

އި ނުހިމެނޭ  ނުގަ މި ޤާނޫ 
ޖެނަމަ  މާވެއް އް ދި މެ ކަ 

 ތް ޢަމަލުކުރާނެގޮ 

ޤާނޫނުގަ  .146 ނުހިމެނޭކަމަކާމި  ނުވަ ގޮ ހޭބެ އި  ކައުންސިތުން  ދެ  އި ދުގަދެމެއްގެ  ލެތަ 

އުފެދިޚިލާ ޤާއްފެއް  ޤާޖެނަމަ  މި  އެހެނިނޫނޫނުއަސާސީއާއި  ޤާނޫނު ނާއި  ތަކާއި ހެން 

ޚިދުގަވާއި އެކަމުގަލާފުތަކާ  ގޮތުގެމަތިން  ގޮނުވާނޭ  ނިންމުމުއި  ާބރުގެތެއް   ލޯކަލް   

ލިިބގެންއަށްޓީއޮތޯރި  ންޓްގަވަރމަ ކަންކަ  މިފަދަ  ޞުލްޙަމުގަވެއެވެ.  ވެރިކަމާއެކު  އި 

ވީދުމަށްހޯ  ޙައްލެއް ލޯއަހާ  ގަވަވަހަކަށް  ފިކަލް  އޮތޯރިޓީން  ވަޅު ޔަރމަންޓް 

އޮތޯގަވަރމަ ލޯކަލް  ވާނެއެވެ.  އަޅަން ނިންމާރިޓީ ންޓް  ހިތްހަމަނުން   ޖެހޭގޮތާމެދު 

 އްޤު ލިިބގެންވެއެވެ. ޅުމުގެ ޙަށަހެހުރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ދިވެހިމެއް ކަފަރާތަކުން އެ

 

   ޤާނޫނަށް މި 
  ފެށުން ޢަމަލުކުރަން 

ޢަމަލުކުށްނަޤާނޫމި   ( )ހ  .147 ފާސްވެ،ފަށާނީ ންރަ  ޤާނޫނު  މި  ދީޤުކޮށް  ތަޞް  ، 

  ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.ޢުކުރާގައި ޝާއިކާރުގެ ގެޒެޓުދިވެހި ސަރު
ދަ  )ށ(    ޤާނޫނުގެ  އުށުމި  އަތޮޅު  ފައްދަ ން  ސިޓީލްސިކައުންންޖެހޭ   ތަކާއި 

ރަކައުންސިލް ޤާނޫނައުންސިލްކަށު  ތަކާއި  މި  ޢަމަލުތައް   ފަށާ  ރަންކުށް 

ފެށިތާ ދު  150ން  ގެރީޚުން  ފަންސާސް(  ތެރޭގައިވަހު)ސަތޭކަ  މި ގެ   

 ުބކޮށް ނިންމަންވާނެއެވެ.  ންތިޚާމަތިން އިގައިވާ ގޮތުގެޤާނޫނު
 

 236ވަނަ ބާބު ރަ އަށާ 

 
ގެ  ގެ ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމު 9ންގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް ލުން ހިއުޞޫ  ރުކަޒީއް ލާމައިރާތަދާ  ދާރީއްޖޭގެ އި)ދިވެހިރާ  7/ 0201ންބަރު  ، ޤާނޫނު ނ31ަ/ 0202ންބަރު  ޤާނޫނު ނަ 235
 އުނިކުރެވިފައި  މާއްދާމި  ،ނަ މާއްދާއިންވަ 33
ގެ  ގެ ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމު 9ންގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް ލުން ހިއުޞޫ  ރުކަޒީއް ލާމަތައިރާދާ  ދާރީއްޖޭގެ އި)ދިވެހިރާ  7/ 0120ންބަރު  ، ޤާނޫނު ނ31ަ/ 0202  ރުންބަޤާނޫނު ނަ 236
 ' އަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވަނަ ބާބު'އަށާރައިން '' ވަނަ ބާބު''ސާދަ  '' ގެ ނަންބަރުބާބު މި  ،ނަ މާއްދާއިންވަ 15
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 ން  ހެދުދު އި ވާ ގަ 
 

ާބތަކުގެއުންސިލްކަ  .148 ގަވާއިދު ހެދުން  ދާއިރާގަ   ހިމެރުގެ  ކަންއި  ގަވަގުޅޭގޮތުންކަމާނޭ  ލޯކަލް   ންޓްމަރ 

ގެންވެއެވެ.  ތަކަށް ލިިބލްއުންސިކަާބރު    ކު ގަވާއިދު ހެދުމުގެރާއާއެޝްވަރިޓީގެ މަތޯއޮ

ލޯކަގެއިތުރުންމީ ގަވަރމަ   އޮތޯރިޓީގެލް  އަމަ  ންޓް  ވި  ނަނިންޝްވަރާއާއެކު 

ާބރުއިދުތަގަވާ ހެދުމުގެ  ކައުންސި  އް  އަތޮޅު  ލަސިޓީ  ރަށު   ށާއިތަކަންސިލްކައުށާއި 

 . ވެއެވެގެންިބތަކަށް ލިސިލްކައުން

 އިދު.ޅުމާެބހޭ ގަވާގެންގު ފާ ސޫފިޖަނަވާރު އަދި ދޫނި ސޫގައި ރަށު )ހ(   

 .އިދުކުނި ނައްތާލުމާެބހޭ ގަވާ މާއިކުނި އުކާލު )ށ(   

  ތައް ޭބއްވުމާެބހޭ މުގެ ޙަރަކާތްވުތަނުގައި މުނިފޫހި ފިލު ތަންޢާންމު  ރަށުގެ )ނ(   

 ދު.ގަވާއި

 ެބހޭ ގަވާއިދު. ޖެހުމާލަވަ ގަދަކޮށްޑުއަ  އިރުމާކުޕީކަރު ބޭނުންލައުޑްސް )ރ(  

 .އިދު ގަވާރުކުރުމާެބހޭއިޝްތިހާރު ހައިޢުލާނާއި  ތީގައިމަގުމަ ބ( )  

 .އިދުވާތްކުރުމާެބހޭ ގަމާޔަތިމާވެށި ޙި )ޅ(  

ދުއްވާ ކ( )   އެ  އެއްގަމުގައި  އިންޖީއިންޖީނުލީ  އެއްޗެއްސާއި    އްޗެތިނުނުލާ 

މު  ތަންތަނުގައި  އި ޢާންމަގާއި، މަގުދާއިވާހޭ ގަެބބޭނުންކުރުމާ  ދުއްވުމާއި

 ވާއިދު. ނެގުމާެބހޭ ގަކުރުމުގެ ފީ އި ޕާކު ރުމާކުކުޕާ

އެއްގަމުތޮކަ )އ(    އުޅަނދުފަހަށީގަނޑުތޮށީގައާއި  ފަޅުތެރޭގައި   ސުމާއިއެއް  ރުއި 

 ދު.މާެބހޭ ގަވާއި ފީނެގުކަމަށް އި އެޅުމާއި އެކަންހަރު ދުއްވުމާއުޅަނދުފަ

ނުވަގާ  އިގަމަތީގުމަ )ވ(    ވިޔަފާރިމޭޒުަބތަ  ޑިއާ  ކުރުމާހައްޓައިގެން  އި   

 ވާއިދު.ނެގުމާެބހޭ ގަންކަމަށް ފީ އެކަ

ކުޑަދޮރުފި )މ(    ފިހާރައިގެ  މުހާރަ  ތަކެތިން  ެބހެރެފަނެ  ދަލާއި  އްޓުމާއި އި 

ދޮ ޭބރުގައި ފިހާރައިގެ  މުދަމަގުމައްޗަށްވާގޮ  ރުން  ތަކެތި ލާއި  ތަށް 

 ދު.އިޓުމާެބހޭ ގަވާެބހެއް

 ވާއިދު.ެބހޭ ގަދޫކުރުމާ އި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ިބމާރާއިގޯތި ގެދޮ ފ( )  

ފަޅުތެރެއަމަގުމަންތަނަށާއި  ތަ ޢާންމު )ދ(    ދޫއްޗަށާއި  ތަކެތިކޮށްށް   ލާފައިވާ 

 ގަވާއިދު. ެބހޭ ނެގުމާ
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 ވާއިދު.ންދުކުރުމާެބހޭ ގަގޮތުން މަގު ަބވަގުތީ )ތ(   

 އިދު.ގަވާލުމާެބހޭ ޅުވަ  އްޗެތިއި މަގުގައި އެމަގު ކޮނުމާ ( )ލ  

 ފަދަ ތަކެތި  ޅި، ވާ، ޓިނު، ދަގަނޑު، ހޮ ދަނޑިހުރަހަށް  ގޭގެއިން މަގު )ގ(   

 .އިދުފައި ެބހެއްޓުމާެބހޭ ގަވާނެރެ

 ގަވާއިދު.  ެބހޭރުގެއާހައޮޑި  )ޏ(  

ތި ފޮހެ  އި ހުންނަ ތަކެލިޔެފައްޗާއި  ހާފައި ހުންނަ ތަކެފާރުގައި ކުރަ  ގޭގޭ )ސ(  

 ވާއިދު.ގަ ހޭެބރުމާކުސާފު

 . ގަވާއިދު މަތި ކުނިކެހުމާެބހޭމަގު ޑ()  

 ވާއިދު. ހޭ ގަރު ތަޅާލުމާެބރު އަދި އިންފާމަގު ފާ ޒ()  

 ނުމާެބހޭ ގަވާއިދު. ދަ ދިން ހުއްރައި ޢިމާރާތްކުދޮރުގަގޯތި ގެ )ޓ(   

 ވާއިދު. ންދުމާެބހޭ ގަން ހިއަންނަ ފެޅުން މަގުމައްޗަށް ގޭގޭ ފުރާ ޔ()  

 .ގަވާއިދު ދަގުލާެބހޭނއު ންމުޢާ (ޕ)  

 ދު.މާެބހޭ ގަވާއިތައް ދޫކުރުހުއްދަ  ދޫކުރާންލުކައުންސި )ޖ(   

ޢާންމު   ރަށުގެނުވަތަ    ށުގެ ފަޅުގައިރަ  ތަޅިފައިވާ ކަނޑުގައި ނުވަށާ ގުރަ )ޗ(  

 އިދު.ހޭ ގަވާނެގުމާެބހުއްދަ ދިނުމާއި ފީ ލްމު ނަގަންފި ތަންތަނުގައި

 .ދު ގަވާއިހޭހެއްޓުމާބެ ލެ ެބ ރުބަނދަ ރަށްރަށުގެ ( )ހހ  
 

  ން އިތުރު ތަކު ކައުންސިލް 
 ދު ހެދުން ގަވާއި 

 ސް ތަކާއި މިނޫނައިދުކޮށްފައިވާ ގަވާަބޔާން  އިގަ 237ދާވަނަ މާއް  148  ނުގެމި ޤާނޫ  .149

ކަލް  އް ލޯގަވާއިދުތަރޭގައި ހަދަންޖެހޭ  ދާއިރާގެ ތެ  ގެތަކަށް ލިިބފައިވާ ާބރު ންސިލްކައު

އޮތޯރިޓީގަވަރމަ މަގެންޓް  ސަރުކާރުގެ ތަކުސިލްންކައުއެކު  އާރާޝްވަ  ހަދައި    ން 

 އެވެ. ކުރަންވާނެއިޢުމުކޮށް ޝާއި ޢާންޒެޓުގަގެ
 

އިޞްލާޙު ގެންނަންޖެހޭ  
 ޤާނޫނު 

ޤާނޫނުތަކުގެ ތެރެއިން މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ    މުންދާރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރަދިވެހި  .150

ޤާނޫނަށް  މި  ފާހަގަކޮށް  ޤާނޫނުތައް  ތަޢާރުޟްވާ  ޢަމަޤްޞަދުތަކާ  ފަށާ    މަލުކުރަން 

ފެށިގެން   ޤާނޫނުތަކަށް  )ހައެ  6ތާރީޚުން  އެފަދަ  ތެރޭގައި  މަސްދުވަހުގެ  އް( 

ދައުލަތުގެ  އިޞްލާޙު ރައްގެނައުމަށްޓަކައި  ަބންޑާރަނައިުބ  މަޖިލީހަށް  ޔިތުން  ގެ 

 
  3ދާ އަދި  މާއްނަ  ވަ  2  ގެމުގެ ޤާނޫނުގެނައު  ލާޙު ނަ އިޞް ވަ  4ނު( އަށް  ޤާނޫ  ކުގެ އިންތިޚާބުގެ ކަލް ކައުންސިލްތަލޯ)  10/ 2010  ރުނަންބަ  ނޫނު، ޤ1ާ/ 2017  ންބަރުނަ  ނޫނުޤާ 237

 ގުޅިގެން މި ޙަވާލާ ބަދަލުކުރެވިފައި   ޞްލާޙާއިން ގެނެވުނު އިއްދާވަނަ މާ
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ގަވާއިދުތަކާ ހަދާފައިވާ  ާބރުލިިބގެން  ޤާނޫނުތަކުން  އަދި   އިހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ތަޢާރުޟްވާ ތެރެ  އުޞޫލުތަކުގެ މަޤްޞަދުތަކާ  ޤާނޫނުގެ  މި  ޤާނޫނާއި  މި  އިން 

ތާ ފަށާ  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި  ފާހަގަކޮށް  އުޞޫލުތައް  ރީޚުން ގަވާއިދުތަކާއި 

އުޞޫލުތައް   އެއް()ހަ  6ފެށިގެން   ގަވާއިދުތަކާއި  އެފަދަ  ތެރޭގައި  މަސްދުވަހުގެ 

 238ރަންވާނެއެވެ.ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން އިޞްލާޙުކު
 

 ަބއެކެވެ. ޤާނޫނުގެ މި އަކީ 2ލު އާއި ޖަދުވަ 1 ވަލުނުގެ ޖަދުމި ޤާނޫ  .151 ޖަދުވަލު 
 

ޢިާބރާމި    .152 މާނަ  އެ  ޭބނުޤާނޫނުގައި  ކަނޑައެފައިވާ  ންކޮށްތެއް  އެހެން   ޅިގެންގޮތުން 

 :  ދޭހަނުވާހާހިނދަކުނައެއްމާ

ބުނެފައި ލްކައުންސި" )ހ(    ކަމަށް  ކަ "  ރަށު  އަތޮލާއުންސިއެވަނީ،   ޅުއި 

 . ނިސްބަތްކޮށެވެށް ކައުންސިލަ އި ސިޓީއުންސިލާކަ

ދިރި"މީހު )ށ(    ކައުން  ރަށް"  ުބނެޅޭ  މީހުން   ފައިމަށް  ދިރިއުޅޭ  އެވަނީ، 

ގޮތުގަށެއްގެރަ ސަރުކާރުން  މިއިޢުލާ  އި   ޢަމަލުކުރަންނަށް  ޤާނޫ   ންކޮށް 

އޭށުމާއެކުފެ ނުވަތަ  އިދާރީ ގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެއްގެ  ރާދާއި  ފަހުންވެސް 

ރަށެއް  ހުންމީ ގޮތުގަ ދިރިއުޅޭ  ސަގެ  ގެޒެއި  ޝާރުކާރުގެ  ރާ އިޢުކުޓުގައި 

އިދާރަށް ގޮތުން  ރަށާއި  ވަކިކުރެވިފަރީ  އަވަހިންގުން  ށާއި ށްތަކައިވާ 

 ވެ.ރަޙައްދުތަކަށެސަ

ަބއިވެރިވުމާއެކުޔިތުން"ރައް )ނ(    ނުވަތަގެ  "ރައްޔިތު"  މަޝްވަރާއާއެކު"  ން  ގެ 

ބުނެފަ ޢާންވައެ އި ކަމަށް  ދިނުކޮށްމުނީ،  ދަޢުވަތު  އެރަ   އްގެ ށެމުން 

 ރާ ހޯދުމަށެވެ.އި މަޝްވައްގެ ޚިޔާލާއެރުވި ަބޒިހާ  ތެރެއިންރައްޔިތުންގެ

ުބމާލިއްޔަންގެ  "ރައްޔިތު ()ރ   ކަމަށް  ރަ ނެފައިތު"  ނުވަތަ    ށުގެ އެވަނީ، 

ރަ ނަމުގައިއްޔިތުންއަތޮޅުގެ  އަމިއްލަ   ގެ  ސަރުކާރުންނާއި، 

އެކިއެކުންނާފަރާތްތަ ޖަކިއި  ލި  އެހީއާއި މާޢަތްތަކުން  ލޯ ޭބ  މި ،  ނާއި، 

ވޭ ގެ ނަމުގައި ޖަމާކުރެރައްޔިތުންއަތޮޅެއްގެ    ނުވަތަ   އްގެސް އެ ރަށެނޫނަ

މުދަލާ  އަކާއި،ފައިސާހުރިހާ   ނުއުއުފުލޭ  މުދައި  ިބންިބމާއި  ލާއި  ފުލޭ 

 
ގެ  ގެ ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމު 9ންގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް ލުން ހިއުޞޫ  ރުކަޒީއް ލާމައިރާތަދާ  ދާރީއިއްޖޭގެ  )ދިވެހިރާ  7/ 0201ންބަރު  ނަ  ނު، ޤާނ31ޫ/ 0202ންބަރު  ނޫނު ނަޤާ 238
 ރެވިފައިކުއިޞްލާޙު މާއްދާމި  ،ނަ މާއްދާއިންވަ 34
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 ށެވެ.ތަކެއްޗަ

ގެ ންސިލްކައު  ގައި ރަށު ރަށެއްުބނެފައި އެވަނީ،  މަގެއް" ކަމަށް    ގެ"ރަށު )ބ(   

 ވެ.މަގުތަކަށެ  ވިފައިވާކުރެޙަވާލު ލަކާ އެ ކައުންސިމެނޭއްދުގައި ހިޙަސަރަ

ރައްޔިތު ()ޅ   ކަމަށް"ރަށެއްގެ  ގެ ލްކައުންސިނީ،  ވައެ  އިބުނެފަ  ން" 

ރަރަޙައްދުގަސަ އެރަށެއްޖިސްޓައި  ނުވަތަރީވެ  ސަރަޙަ ގެ  އެ  ދެއްގެ އް 

 ށެވެ.ނަ ހުންރަށްވެއްސަކަށް ވެފައިވާ މީ

އާކައުންސިލް" )ކ(    ކަގެ  ބުނެފައިމަށްމްދަނީ"  ގެ ންސިލްކައު ވަނީ،  އެ  

 އަށެވެ.އިވާ އަހަރީ އާމްދަނީފައިކޮށްފަޓްކޮށް ސަރޓިއޮޑި

ފަޅާއި )އ(    ިބމާއި  ބުނެފައިފަރުތަ  "ރަށުގެ  ކަމަށް  ޤާނޫނުގެ  ވަނީ،  އެ  އް"  މި 

ކަމުގައި އިޚްތިޞާޞް  ސިޓީތަކުގެ  އަތޮޅުތަކާއި،  ރަށްރަށާއި،   ދަށުން 

 239ވެ. ނަށެނޑައަޅާފައިވާ ތަންތަކަ

އިދާރާވަތަ "ޤައުއިދާރާ" ނު  "ޤައުމީ )ވ(    ވަނީ، އެ  ށް  ބުނެފައިތައް" ކަމަމީ 

މިނިސްޓްސަރުކާ މިތައޮފީސްތަކާއި  ކާއި ރީތަރުގެ  ެބލުމުން  ސީދާ    ގެ ތަނުގެ 

ޤާނޫ އިދާރާތަކާއި  ހިންގާ  ދަށުނުއަސާދަށުން  އުފައްދައި ސީގެ  ން 

 ތަކަށެވެ.އައްސަސާލު މުމުސްތަޤިއްމިނިވަން ގެ ލަތުމުންދާ ދައުހިންގަ

ުބ  ރީ ދާއިރާ""އިދާ )މ(     2ލު  ސާސީގެ ޖަދުވަވަނީ، ޤާނޫނުއައެ  ނެފައި ކަމަށް 

 ވެ.ށެ އިދާރީ ދާއިރާތަކަގެރާއްޖޭއިވާ ދިވެހިކޮށްފަޔާންގައި ަބ

ސަ"ސަ )ފ(    ނުވަތަ  ކަމާރުކާރު ރުކާރުގެ  ކަނޑަެބގެ  ވުޒާރާތަކުން  އަޅާ  ހޭ 

ުބސިޔާސަތު  ކާއިތަލުއުޞޫ ކަމަށް  ޤާނޫނުނީއެވަ އިނެފަ"  މި  ގެ  ، 

ދަބޭނުމަ ހި ށްޓަކައި  ކައުލަތް  ގޮންކަމާންގުމުގެ  ސަރުކާރުގުޅޭ  ން ތުން 

އަޢާންމުކޮށް ޢިއުލާންކޮންގައި  ދި،  ގެ ށް،  ސަރުކާރުގެ  ޓުގައި ޒެވެހި 

 ތަކަށެވެ.ސިޔާސަތު ށާއި ތަކައުޞޫލުކޮށްފައިވާ ޢުއިޝާ

ކަމުއިދާ  ގެލްކައުންސި  "ރަށު )ދ(    ބުނެފަރާ"  ޤާނޫނަށް  މިވަނީ،  އެ އިގައި   

ފަށާއިރުޢަމަލުކުރަ އޮން  ރަށު  އަފީސްކަމުގަ،  ބަލަމުން  ންނަ އި 

 ންތަކަށެވެ. ސެކްޝަ ވަކިން ހުރި ގުންހިން ށާއި، އިދާރީތަންތަނަ 

 
ގެ  ގެ ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމު 9މުގެ ޤާނޫނު( އަށް ންގުލުން ހިއުޞޫ  ރުކަޒީއް ލާމަތަރާއިދާ  ދާރީއްޖޭގެ އި)ދިވެހިރާ  7/ 0201  ންބަރު، ޤާނޫނު ނ31ަ/ 0202ންބަރު  ޤާނޫނު ނަ 239
 ރެވިފައިކުއިޞްލާޙުމި އަކުރު  ،ނަ މާއްދާއިންވަ 35
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ކަމުގަކައުންސިލްއަތޮޅު  " )ތ(    އިދާރާ"  ުބގެ  އޮގަސްޓް   7ވަނީ،  އެ ނެފައިއި 

ދިވެ  2008 ޖުމްހޫއްޖޭހިރާގައި  ށް  އައަސާސީޤާނޫނުރިއްޔާގެ  ގެ 

ފެށުޢަމަލުކު އަތޮ ރަން  އޮފީސްނުއިރު،  ކަމުޅު  ަބލަތައް  އައި މުންގައި 

 ށެވެ. ތަންތަނަ 
 

1ލު  ޖަދުވަ   

 ންގެ ހުވައި ންބަރު ންސިލްގެ މެކައު 
 

ނަން(.....ރެ"އަހު )މީހާގެ  އިސްލާ......ން...........  ޙުރުމަތްތެ.  ހިތުމަމްދީނަށް  ދި ށާއިރިކޮށް  އްޖޭގެ ވެހިރާ، 

އި، މަށާއިޚްލާޞްތެރިވު  ވެހި ޤައުމަށް ވުމަށާއި، ދި ރައްކައުތެރިތަކަށްޔިތުންގެ ޙައްޤުއި ރައްއާނޫނުއަސާސީޤާ  ގެޔާރިއްޖުމްހޫ

ޖުމްދިވެހިރާއްޖޭ ޤާނޫނުގެ  ގޮތުގެމަސީއާއި ޤާނޫނާސާއަހޫރިއްޔާގެ  ނަ........ން  ތިއެއްގޮތްވާ  ގެ..)ކައުންސިލްގެ    ން(........ 

މަސްއޫލިއްކަމުަބރުމެން އަމާނާތްތެދުވެރިކަތެ  ޖިުބތައްވާ  ކާއިޔަތުތަގެ  އަދާކުރުރިކަމާއި  ދެމިމާއެކު  މާތްންމަތީ  هللا ހުރުމަށް 

 ."މެވެކުރަގަންދީ ހުވައި
 

 2240  ޖަދުވަލު 

 ޠު ތަ ޝަރު ނުވަ   މަށް ބަލާނެ މިންގަނޑު ނު ޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ދި ސި 
 

 .އެވަނީއެވެ  ފައިޔާންކޮށްަބ ގައިތިރީ އްޠުތަޝަރު ނުވަތަ ތައްނޑުމިންގަ ބަލާނެ ދިނުމުގައި ޖަދަރަ ސިޓީއެއްގެ
 

އެ ހުށަހެޅުމާ އެއްގޮތަށް  އްޔާ  ސުލްޖުމްހޫރި، ރައީކޮށްހެޅުމެއް ދިރާސާހަޅާ ހުށަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަވަނަ  51ނުގެ   ޤާނޫމި

 މައެވެ.ނަހަމަވެފައިވާ ނީ އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިންވާދޭސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ 
 

(  ދިހަހާސް)  10,000  އާާބދީ  އިވާޓަރީވެފަރަޖިސް  ކުގެރަށްތަ  ވަތަނު  ށުގެރަ  ޅާޑައަކަނ  ކަމުގައި  އްއެޓީސި  .1

 . ދަށްނުވުން އަށްވުރެ

 ރަށަކީ   ޅާނޑައަކަ  ކަމުގައި   ސެންޓަރު  ސިޓީ  ކަމުގައިވާނަމަ،  ވެގެންއެކު  އްރަށްތަކެ   ނަގި  ނީއްދައުފަ  ސިޓީ  .2

 .ންވުގައިކަމު ރަށެއް އޮތް ޞަތުފުރު މުގެރުޮބޑުކު އިގެންހިއްކަ އިތުރަށް

 .ހުރުން ލެއްހޮސްޕިޓަ ރީޓަރޝަ  .3

 .ފައިވުންއިމުވެޤާ މަރުކަޒެއް ވޭނެކުރެޙާޞިލު ތަޢުލީމު ށްހަމައަ ޑިގްރީއާ ރަތަމަފު ދަށްވެގެން އިގަސިޓީ  .4

 
ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުލާޙު ގެނަޞް ނަ އިވަ 6 އަށް  ނު(ނޫ ޤާކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރު)ދިވެހިރާއް  7/ 0102  ނޫނު ނަންބަރު ، ޤ40ާ/ 5201  ނޫނު ނަންބަރުޤާ  240
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް    7/ 2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،  2019/24  ނަންބަރު  ނުނޫޤާވަނަ ނަންބަރު އިޞްލާޙުކުރެވިފައި. އެއަށްފަހު،    1ގެ    2  ޖަދުވަލު   ،ން މާއްދާއިނަ ވަ  7

 ފައި ލާޙުކުރެވިއިޞް  2ދުވަލު  ޖަ ،ވަނަ މާއްދާއިން 73ގެ ނުލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫއިޞްނަ ވަ 8އަށް   (ނުހިންގުމުގެ ޤާނޫ ކަޒީ އުޞޫލުންލާމަރު
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  ރުކާރުގެ ސަ  ރަށެއް،   ހާހުރި  ސިޓީގެ  ކަމުގައިވާނަމަ،  ންގެއެކުވެ  ރަށްތަކެއް  ގިނަ  އުފައްދަނީ  ސިޓީ  .5

 . އޮތުން ފައިގުޅާލެވި ޒާމަކުންނި ދަތުރުފަތުރުގެ ގެންވަރެއްމި ޫބލުކުރާޤަ އިންވުޒާރާ ރުފަތުރާެބހޭތުދަ

 . ހުރުންލިެބން ދުމަތްޚި ގެއެއްހާަބރ ކޮމާޝަލް ސިޓީގައި  .6

 . ލިެބންހުރުން ޚިދުމަތް ޭބންކެއްގެ ސިޓީގައި  .7

 

_____________________________ 

 9.3.2021: ރީޚުތާ ޓްކުރެވުނުއަޕްޑޭ

 


