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ނނު
ގ ޤާ ޫ
ނގުމު ެ
އޞޫލުން ހި ް
މރުކަޒީ ު
ދއިރާތައް ލާ ަ
ދރީ ާ
ޖގެ އި ާ
ރއް ޭ
ދިވެހި ާ

އެއްވަނަ ބާބު  -ޢާއްމު މާއްދާތައް
ނ
ތަޢާރުފާއި ނަ ް

.1

(ހ)

އ
މިއީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  8ވަނަ ބާބުގަ ި
ތން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަ ި
އފައްދަންޖެހޭ އިދާރާތަކާއި މަޤާމުތަކާއި ރަށު
އުޞޫލުން ހިންގުމަށްޓަކައި ު
އފެއްދުމަށާއި،
ކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި ސިޓީ ކައުންސިލްތައް ު
ގ ސިފަތަކާއި،
މި ބަޔާންކުރެވުނު އިދާރާތަކާއި ކައުންސިލްތަކާއި މަޤާމުތަކު ެ
ޔންކުރުމަށްޓަކައި
އިޚްތިޞާޞް ކަނޑައަޅައި މިކަމާބެހޭ އެންމެހައި އުޞޫލުތައް ބަ ާ
ހަދާފައިވާ ޤާނޫނެކެވެ.

(ށ)

ށ ކިޔާނީ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން
މި ޤާނޫނަ ް
ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު" އެވެ.

ޒ
ލާމަރުކަ ީ
ދރީ
އި ާ

އުޞޫލު ް
ނ .2

އ
ތ ް
އރާ ަ
ދާ ި

ނ
ގމުގެ ބޭނު ް
ހިން ު

ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޠ އަދި ޖަވާބުދާރީވަނިވި
އެކި ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ކަންކަން ،ދީމިޤްރާ ީ
ފހިކޮށް ،އިޖްތިމާޢީ ގޮތުންނާއި،
ލއަށް ނިންމުމަށް މަގު ަ
އުޞޫލުން ރައްޔިތުން އަމިއް ަ
ގތުން
ޘޤާފީ ޮ
ނނާއިަ ،
އިޤްތިޞާދީ ގޮތު ް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ

ނ
ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް ،ރައްޔިތުން ބާރުވެރިކޮށް ،ރައްޔިތުން ާ

އެންމެ ގާތުން

ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޚިދުމަތް ލިބޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި އަމާން
ވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުމެވެ.

ދެވަނަ ބާބު  -ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް
ދރީ
އި ާ
ނ
އދު ް
އުފެ ް

ދާ ިއރާ ަތ ްއ .3

(ހ)

ބޔާންކޮށްފައިވާ
ނނުއަސާސީގެ ޖަދުވަލު  2ގައި ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާ ޫ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ  21އިދާރީ ދާއިރާގެ ތެރެއިން ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޝަރުޠު ހަމަވާ
ހންގުމަށްޓަކައި
ދއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ި
އިދާރީ ދާއިރާ ފިޔަވައި އެހެން ާ
ކޮންމެ

އިދާރީ

ދާއިރާއަކަށް

އަތޮޅު

ކައުންސިލެއް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ނ ކޮންމެ އިދާރީ ދާއިރާއެއްގައި ހިމެނޭ މީހުން
އުފައްދަންވާނެއެވެ .އަދި މިއި ް
ށ ކައުންސިލެއް
މށްޓަކައި ކޮންމެ ރަށެއްގައި ރަ ު
ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއް ހިންގު ަ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދަންވާނެއެވެ.
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(ށ)

ބޔާންކޮށްފައިވާ
ނނުއަސާސީގެ ޖަދުވަލު  2ގައި ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާ ޫ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ  21އިދާރީ ދާއިރާގެ ތެރެއިން ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޝަރުޠު ހަމަވާ
ތަންތަނުގައި

މި

ޤާނޫނާ

އއްގޮތްވާ
ެ

ގޮތުގެމަތިން

ޓ
ސި ީ

ކައުންސިލެއް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދަންވާނެއެވެ.
(ނ)

އެއްވެސް އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތެއް ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ ސިޔާސަތެއް ނުވަތަ
އިދާރީ ހިންގުމުގެ ސިޔާސަތެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ސިޔާސަތެއް ތަންފީޛުކުރުމުގެ
ބޭނުމުގައި ނުވަތަ އެފަދަ ސިޔާސަތެއްގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ތ
އެއްވެސް އިދާރީ ދާއިރާއެއް އެހެން އިދާރީ ދާއިރާއަކާ ގުޅުވާލެވޭނީ ،ނުވަ ަ
އެއްކުރެވޭނީ ،ނުވަތަ އެއްވެސް އިދާރީ ދާއިރާއެއް އެހެން އިދާރީ ދާއިރާއަކާ
އެކުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ލާޒިމްކުރެވޭނީ ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ
ގމަތިންނެވެ.
ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތެއް ެ

(ރ)

ވ އަދި ރިޕޯޓުކުރާ ރަސްމީ ފަރާތަކީ ،އެރަށެއް
ރަށު ކައުންސިލަކުން ޖަވާބުދާރީ ާ
ހިމެނޭ އަތޮޅެއްގެ އަތޮޅު ކައުންސިލެވެ .އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުން ޖަވާބުދާރީ
ނޓް އޮތޯރިޓީއަށެވެ.
ވާންޖެހޭނީ ،ލޯކަލް ގަވަރމަ ް

(ބ)

ގ
އ ހިމެނޭ ރަށެއް ެ
ތނަމަވެސް ،އެ ކައުންސިލެ ް
އ އެހެން އޮ ް
މި މާއްދާގެ (ރ) ގަ ި
ދާއިރާއެއްގެ

ނުވަތަ

ރައްޔިތުންނަށް

އެ

ނ
ކައުންސިލު ް

ޖަވާބުދާރީ

ވާންޖެހޭނެއެވެ.
ޖގެ
ރއް ޭ
ހ ާ
ދިވެ ި

ދ ީ
އި ާ
ރ .4

ތ
ވގޮ ް
އ ާ
ބހިފަ ި
އރާތައް ެ
ދާ ި

ދރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ
ވ ގޮތުގެމަތިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އި ާ
މި ޤާނޫނުގެ  3ވަނަ މާއްދާގައި ާ
ދރީ ދާއިރާތައް ބެހިގެންވަނީ އަތޮޅު ދާއިރާތަކާއި މާލޭ
އުޞޫލުން ހިންގުމަށްޓަކައި އި ާ
ދާއިރާގެ މައްޗަށެވެ.

އ
އރާތަ ް
އަތޮޅު ދާ ި
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(ހ)

()1

ރބުރި
ތިލަދުންމަތީ އުތު ު

(ހއ .އަތޮޅު)

()2

ރ
ނބު ި
ތިލަދުންމަތީ ދެކު ު

(ހދ .އަތޮޅު)

()3

ރ
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބު ި

(ށ .އަތޮޅު)

()4

ރ
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބު ި

(ނ .އަތޮޅު)

()5

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރި

(ރ .އަތޮޅު)

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
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ޤާނޫނު ނަ ް

()6

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރި

(ބ .އަތޮޅު)

()7

ފާދިއްޕޮޅު

(ޅ .އަތޮޅު)

()8

މާލެއަތޮޅު

(ކ .އަތޮޅު)

()9

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރި

(އއ .އަތޮޅު)

( )10އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރި

(އދ .އަތޮޅު)

( )11ފެލިދެއަތޮޅު

(ވ .އަތޮޅު)

( )12މުލަކަތޮޅު

(މ .އަތޮޅު)

ރ
( )13ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބު ި

(ފ .އަތޮޅު)

ރ
( )14ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބު ި

(ދ .އަތޮޅު)

( )15ކޮޅުމަޑުލު

(ތ .އަތޮޅު)

ތ
( )16ހައްދުންމަ ި

(ލ .އަތޮޅު)

( )17ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރި

(ގއ .އަތޮޅު)

ރ
( )18ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބު ި

(ގދ .އަތޮޅު)
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ރ
އ ާ
މާލެ ދާ ި

(ށ)

( )19ފުވައްމުލައް

(ޏ .އަތޮޅު)

( )20އައްޑުއަތޮޅު

(ސ .އަތޮޅު)

އިދާރީ ދާއިރާއެއްގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިރަށް މާލޭގެ
ދާއިރާގައި

ކގެ
އަތޮޅުތަ ު

ދ ީ
އި ާ
ރ .5

ޒ
މރުކަ ީ
ަ
އރާތަކުގެ
ދާ ި
ރަށް

(ހ)

ހިމެނެނީ މާލެ ،ވިލިނގިލި އަދި ހުޅުމާލެއެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންމެ އިދާރީ
ދާއިރާއަކަށް މަރުކަޒީ ރަށެއް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

ނ
އޅު ް
ކަނޑަ ެ

(ށ)

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ،އިދާރީ ދާއިރާގެ މަރުކަޒީ ރަށްކަމަށް ބަލާނީ 7
އޯގަސްޓް
ޢަމަލުކުރަން

2008

ގައި

ފެށުނުއިރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ
އެއަތޮޅުތަކުގައި

ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

އަތޮޅުވެރިކަންކުރަމުންއައި

ރަށްތަކަށެވެ .ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން އެ އަތޮޅެއްގެ މަރުކަޒީ ރަށްކަމުގައި ކަނޑައަޅާ
ރަށަކަށެވެ.

ތިންވަނަ ބާބު  -އަތޮޅު ކައުންސިލް
ލ
އންސި ް
އަތޮޅު ކަ ު

.6

(ހ)

މި ޤާނޫނުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންމެ އިދާރީ
ތން އެ އިދާރީ ދާއިރާ
ނނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަ ި
ޤ ޫ
ދާއިރާއެއް ހިންގަންވާނީ މި ާ
ރ
ހިންގުމަށް އިންތިޚާބުކު ާ

(ށ)

އަތޮޅު ކައުންސިލުންނެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަތޮޅު ކައުންސިލަކީ ،އެ ކައުންސިލް
ނިސްބަތްވާ އިދާރީ ދާއިރާ ހިންގުމުގެ އެންމެ އިސް ފަރާތެވެ.

](ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) އެހެން އޮތްނަމަވެސް ،އިދާރީ ދާއިރާއެއް
އޅޭ އެންމެ ރަށެއްގެ މައްޗަށް ކަމަށްވެފައި ،އެ
އެކުލެވިގެންވަނީ ،މީހުން ދިރި ު
ރަށަކީ މި ޤާނޫނުގެ  47ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ލިބި ،ސިޓީ
ދރީ ދާއިރާއެއް
ކައުންސިލެއް ޤާއިމުވެފައިވާ ރަށެއް ކަމުގައިވާނަމަ ،އެ އި ާ
ވފައިވާ ސިޓީ ކައުންސިލުންނެވެ .އެ ޙާލަތުގައި
ހިންގާނީ ،އެ ރަށެއްގައި ޤާއިމު ެ
އެ ސިޓީ ކައުންސިލަކީ ،އެ ކައުންސިލް ނިސްބަތްވާ އިދާރީ ދާއިރާ ހިންގުމުގެ
އެންމެ އިސް ފަރާތެވެ[.
އިޞްލާޙު :24/2019 :ގެ ( )1އިން އިތުރުކުރެވިފައި.
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ތ
ޞއްޔަ ު
ޝޚް ި
ަ
ޤާނޫނީ

.7

ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް

ރވޭ އަތޮޅު ކައުންސިލަކީ
ނތިޚާބުކޮށް ޤާއިމްކު ެ
މި ޤާނޫނުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އި ް
އަމިއްލަ ނަމުގައި ދަޢުވާކުރުމާއި ،ދަޢުވާލިބިގަތުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ އަދި އަމިއްލަ
އސިއްޔަތު ލިބިފައިވާ ވަކި ސިއްކައެއް އޮންނަ ޤާނޫނީ
ނަމުގައި މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ހަ ި
ޝަޚްޞެކެވެ.

އަތޮޅު

ކަ ުއންސި ްލ ެގ .8

ކއި
ސއޫލިއްޔަތުތަ ާ
މަ ް

ނކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތައް ތިރީގައި ބަޔާ ް

އ
ތ ް
ބާރު ަ

(ހ)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނާއެއްގޮތްވާ

ނ
ގޮތުގެމަތި ް

އެ އިދާރީ ދާއިރާއެއް ހިންގައި ،އެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
(ށ)

ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތަކަށާއި މުޅި
ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ރޭވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި

އިދާރީ
މަޝްވަރާ

ދނުން.
ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ި
(ނ)

ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކުރުމާއި އެ ކައުންސިލްތައް
ގތް
ހިނގާނުހިނގާ ޮ

(ރ)

ބެލުން.

އތޮޅު ކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރާއި ،މަސްއޫލިއްޔަތު
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ަ
ނ ކަންތައްތައް
އަދާކުރުމަށްޓަކައި އެކައުންސިލެއްގެ އިޚްތިޞާޞްގައި ހިމެ ޭ
އޔާރުކުރުމާއި،
ޖޓު ތަ ް
ލންތައް ހެދުމާއި ،ބަ ެ
ބނުންވާ ޕް ޭ
ތަންފީޛުކުރުމަށް ޭ
ގ ކަންތައްތައް
ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ތަންފީޛުކުރުމު ެ
ބލައި ،އިދާރީ ދާއިރާގެ ފެންވަރުގައި އެކަށައަޅަންޖެހޭ
ގތް ަ
ހިނގާނުހިނގާ ޮ
ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުމާއި އެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ
ކަންކަން ކުރުމާއި އެއާގުޅޭ ގަވާއިދު ހެދުން.

(ބ)

އިދާރީ ދާއިރާގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން
ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަން ނިންމުން.

(ޅ)

އިދާރީ

ދާއިރާގެ

ރައްޔިތުންގެ

މާލިއްޔަތާއި

އެންމެހައި

ވަސީލަތްތައް

ބެލެހެއްޓުން.
](ކ)

ނތަކަށް
ޢ ބޭނު ް
ޖތިމާ ީ
ދ ނުވަތަ އި ް
ތން ،އިޤްތިޞާ ީ
ވ ގޮތުގެމަ ި
މި ޤާނޫނާ އެއްގޮތް ާ
ހން
ތންތަން އެ ެ
ދ ަ
އ ފަރާއި ފަޅު ހޯދުމާއި ،މިފަ ަ
ނބިމާ ި
ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ބި ް
ފަރާތްތަކަށް
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ކުއްޔަށް

ދޫކުރުމާއި

ދިނުމާއި،

މިފަދަ

އ
ތަންތަނުގަ ި

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު –  9އިޞްލާޙާއެކު ()UNOFFICIAL

އިންވެސްޓްކުރުމާއި އަދި މި އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި
މިލްކުކުރުން[.
އިޞްލާޙު :31/2020 :ގެ ( )1އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.
(އ )

އ އުފުލޭ
ބނުންތަކަށް ކައުންސިލްގެ ނަމުގަ ި
މޢީ ޭ
އިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ އިޖްތި ާ
ގއި
ނުއުފުލޭ މުދާ ހޯދުމާއި މިލްކުކުރުމާއި ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށު ަ

އަދި
ހުންނަ

ނ
ގމަތިން ،އެހެ ް
ދށުން ހެދޭ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތު ެ
ޤނޫނުގެ ަ
މިފަދަ ތަކެތި ،މި ާ
ފަރާތްފަރާތައް ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ދޫކުރުން.
(ވ)

ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް

ޤާނޫނުގައި

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙުދޫދުގެ ތެރޭގައި މާލީ އިދާރާތަކުން ދަރަންޏަށް ފައިސާ
ނެގުމާއި ،އެފަދަ ދަރަނިތަކުގެ ޙިމާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލްގެ އެކިއެކި މާލީ
ރ ފަރާތްތަކަށް
ޙައްޤުތަކާއި މަޞްލަޙަތުތަކާއި މިލްކިއްޔާތުތައް ދަރަނި ދޫކު ާ
މށް ފަންޑު އުފެއްދުން.
ހުށަހެޅުމާއި ތަފާތު އެކި ކަންކަ ަ
(މ)

އ
މށް މި ޤާނޫނުގަ ި
ނންވާ ފައިސާ ހޯދު ަ
މށް ބޭ ު
ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގު ަ
އ މުނިސިޕަލް
ބލާ ި
ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙުދޫދުގެ ތެރޭގައި މުނިސިޕަލް ބޮންޑާއިި ،
ސެކިއުރިޓީ

ފަދަ

އެކިއެކި

މާލީ

އެކަށައަޅައި،

ސެކިއުރިޓީތައް

ދ
އެފަ ަ

ސެކިއުރިޓީތައް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް މެދުވެރިކޮށް ވިއްކުން.
(ފ)

އިދާރީ

ދާއިރާގެ

ފެންވަރުގައި

ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި

ކައުންސިލުން

ފރާތްތަކާއެކު
އެކި ަ

ހ
ދޭންޖެ ޭ

ޚިދުމަތްތައް

ށ
އެގްރީމެންޓްކޮ ް

ވިޔަފާރީގެ

މުޢާމަލާތުކުރުން.
(ދ)

ނ އެ އިދާރީ ދާއިރާއެއްގެ
އގޮތްވާ ގޮތުގެމަތި ް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާ އެ ް
އ
ފަތުރުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމާއި އެހެނިހެން ޞިނާޢަތުތަ ް
ކުރިއެރުވުމަށް އެހީތެރިވެދީ މަސައްކަތްކުރުން.

(ތ)

އަތޮޅު

ކައުންސިލުން

ދޭ

ޚިދުމަތްތަކާއި

ކައުންސިލް

މެދުވެރިވެގެން ދޭ

ފ
ޚިދުމަތްތަކަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ީ
ކަނޑައެޅުމާއި ފީ ނެގުން.
(ލ)

ނވުން.
ފ ު
ތއް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޮ
މި ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ ރިޕޯޓު ަ

(ގ)

ވ
ވ ޙާލަތްތަކުގައާއި ކައުންސިލްގެ ނަން ބަދަލު ާ
ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ބަދަލު ާ
ޙާލަތްތަކުގައި ކުރީގެ ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ޒިންމާ
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އުފުލުން.

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު –  9އިޞްލާޙާއެކު ()UNOFFICIAL

(ޏ)

ކައުންސިލަށް

ނިސްބަތްވާ

ސިއްކަ

ކަމާބެހޭ

ސަރުކާރުގެ

އިދާރާގައި

ރން.
ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްފަހު ބޭނުންކު ު
(ސ)

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގުން.

(ޑ)

ވސް ކަންކަން ކުރުން.
ޤާނޫނަކުން ކަނޑައަޅާ މިނޫން ެ

(ޒ)

ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބެލުން.

](ޓ)

ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުމުގައި ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކަށް ދޭންވާ
ނން.
އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދި ު

(ޔ)

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލެއްގެ ދަށުން ސިޓީ
ކައުންސިލާއި ރަށު ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞްގައި ނުހިމެނޭ ފަޅުރަށްރަށް،
އ އެ އިދާރީ
ބނުންކުރުމަށްޓަކަ ި
ބނުންތަކަށް ޭ
ތޞާދީ ޭ
ބެލެހެއްޓުމަށާއި އިޤް ި
ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކާ ޙަވާލުކުރުން.

(ޕ)

ނތަކާއި ހިންގާ
ކައުންސިލްގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށް ނިންމާ ނިންމު ް
ޙަރަކާތްތައް

ހިނގާނުހިނގާ

ގޮތް

ބަލައި،

ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ

ކަންކަން

ރަނގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
](ޖ)

ކައުންސިލްތަކުގެ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމާއި ،އެ ސިޔާސަތުތަކާ ގުޅޭ
އ
ފރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކާގުޅޭ ގަވާއިދުތައް ހަދަ ި
އުޞޫލުތަކާއި ކައުންސިލުން ޯ
ފާސްކޮށް އެ ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް ތަންފީޛުކުރުން[.
އިޞްލާޙު :31/2020 :ގެ ( )2އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.

(ޗ)

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި އެކިއެކި ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި
ޖަމާޢަތްތަކާއި ކައުންސިލާ ދެމެދު ގުޅުން ޤާއިމުކުރުން[.
އިޞްލާޙު :24/2019 :ގެ ( )2އިން އިތުރުކުރެވިފައި.

]އަތޮޅު

ގ
ލ ެ
އންސި ް
ކަ ު

ގ
ރ ެ
އ ާ
ބާރު ހިނގާ ދާ ި
ގއި
ތެރޭ ަ

ނ
މ ޭ
ހި ެ

އ
ތ ް
ކއި ފަޅު ަ
ފަޅުރަށްތަ ާ
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(ހ)

ކށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާސހިނދަކު ،އަތޮޅު
މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަ ަ
ފޅުރަށްތަކާއި،
ކައުންސިލް ނިސްބަތްވާ އިދާރީ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ަ
ފަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ،ރަށު ކައުންސިލާއި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞްގެ

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު –  9އިޞްލާޙާއެކު ()UNOFFICIAL

ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ އެންމެހައި ފަޅުރަށްތަކާއި ފަޅުތަކުގެ މިލްކުވެރި ފަރާތަކީ
ދައުލަތެވެ.
(ށ)

އަތޮޅު ކައުންސިލް ނިސްބަތްވާ އިދާރީ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި
ނ
ފަޅުރަށްތަކާއި ،ފަޅުތައް ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ބޭނުންކުރަންވާ ީ
ތ އެހެން ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ނުވަތަ ވަރުވާއަށް
ނުވަތަ ތަރައްޤީކުރަންވާނީ ނުވަ ަ
ދޫކުރަންވާނީ އަތޮޅު ކައުންސިލާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

](ނ)

އަތޮޅު ކައުންސިލް ނިސްބަތްވާ އިދާރީ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ފަޅުރަށްތަކާއި ފަޅުތަކުގެ
ތެރެއިން ،ސިޓީ ކައުންސިލާއި ރަށު ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞްގައި ނުހިމެނޭ
ފަޅުރަށްރަށް

ބަލަހައްޓާނީ

ތޅު
އަ ޮ

ކައުންސިލުންނެވެ.

އަދި

އިޤްތިޞާދީ

ނންކުރުމަށްޓަކައި އެ އިދާރީ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ފަޅުރަށެއް ނުވަތަ
ކށް ބޭ ު
ބޭނުންތަ ަ
އންސިލަކާ ނުވަތަ ސިޓީ
ފަޅެއް އެ އިދާރީ ދާއިރާއެއްގައި ހިމެނޭ ރަށު ކަ ު
ކައުންސިލަކާ ޙަވާލުކުރަންވާނީ ސަރުކާރުން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާ ވުޒާރާގެ ހުއްދަ
ލިޔުމުން ހޯދުމަށް ފަހުގައެވެ[.
އިޞްލާޙު :31/2020 :ގެ ( )3އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.
(ރ)

ނސިލުން އެދޭ
ކށްފައިވާ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ކައު ް
މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާން ޮ
އ ސަރުކާރުގެ
ތާރީޚުން ފެށިގެން ލަސްވެގެން ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގަ ި
ވބުދޭންވާނެއެވެ .އަދި ސަރުކާރުން ނުވަތަ އަތޮޅު
ކަމާބެހޭ ވުޒާރާއިން ލިޔުމުން ޖަ ާ
ކައުންސިލުން އެދޭ ހުއްދަ ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ނުދޭން ނިންމާނަމަ،
ދތުގެ ތެރޭގައި
މ މުއް ަ
އެކަމުގެ ސަބަބުތައް އެ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެި .
ބލެވޭނެއެވެ.
އވާ ހުއްދައެއް ލިބުނީ ކަމުގައި ެ
ވަކި ޖަވާބެއް ނުލިބޭނަމަ އެދިފަ ި

(ބ)

މނޭ އެންމެހައި
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބާރު ހިނގާ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހި ެ
ފަޅުރަށްތަކާއި ،ފަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލްއާއި ،ސަރުކާރުން މި
ށ
އތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔަ ް
ނތައް ވާންވާނީަ ،
ނންމު ް
މާއްދާގެ ދަށުން ނިންމާ ި
ނތަކެއް ކަމުގައެވެ[.
އިސްކަންދީގެން ނިންމާ ނިންމު ް
އިޞްލާޙު :24/2019 :ގެ ( )3އިން އިތުރުކުރެވިފައި.

ކއު ް
އަތޮޅު ަ
ނސިލުން ޭދ .9

އ
ދމަތްތަ ް
ޚި ު

ރތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ އެއްގޮތްވާ
ވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާ ު
މި ޤާނޫނުގެ ަ 8
ށ އަންނަނިވި ޚިދުމަތްތައް
ގޮތުގެމަތިން ،އިދާރީ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަ ް
ނންވާ
އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދޭންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ކަނޑައަޅާ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށްޓަކައި ބޭ ު
އ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުން
ފައިސާއާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތަ ް
ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
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ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު –  9އިޞްލާޙާއެކު ()UNOFFICIAL

(ހ)

އިދާރީ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން އެއް ރަށަށްވުރެ ގިނަ ރަށްރަށަށް
އތޮޅު ކައުންސިލާ
ގ ދަށުން ަ
ކ ޤާނޫނުތަކު ެ
ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކާއި އެކިއެ ި
ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

(ށ)

ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކާއި އެކިއެކި އޮފީސްތަކުން ރައްޔިތުންނަށް
ޚިދުމަތްތަކުގެ

ތެރެއިން،

އެ

މިނިސްޓްރީތަކާއި

ދޭންޖެހޭ

އޮފީސްތަކުން

އަތޮޅު

ކައުންސިލްތައް މެދުވެރިކޮށް އެ އިދާރީ ދާއިރާއެއްގައި ދޭން ކަނޑައަޅާ
ޚިދުމަތްތައް ދިނުން.
(ނ)

އިދާރީ

ދާއިރާއެއްގައި

ހުންނަ

ދައުލަތުގެ

މުއައްސަސާތަކާއި

ސަރުކާރުގެ

ރކަމާއި އެއްބާރުލުން ދިނުން.
ވނެ އެހީތެ ި
އިދާރާތަކަށް ބޭނުން ާ
(ރ)

ފތަރު އެކުލަވައި ،އެ ދަފްތަރު
އިދާރީ ދާއިރާގެ އެންމެހައި ރަށްރަށާއި ބިންބިމުގެ ދަ ް
ބެލެހެއްޓުމާއި ،ބިމާބެހޭ ޤައުމީ ދަފްތަރު އެކުލަވައި ބަލަހައްޓާ

އިދާރާއަށް

ދނުން.
ޢލޫމާތު ފޯރުކޮށް ި
ބޭނުންވާނެ މަ ު
(ބ)

ރކޮށްދިނުމުގައި
ލ އެހީ ފޯ ު
ވ ފަންނީ އަދި މާ ީ
ބނުން ާ
ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ޭ
އެހީތެރިވުން.

(ޅ)

ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ބޭނުންވާ ލަފާ ދިނުން.

(ކ )

އން ވަކި ރަށު
އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެ ި
ނ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުން.
ކައުންސިލަކާ ޙަވާލުނުކޮށް ހުން ަ

(އ )

ވސް ޚިދުމަތްތައް
ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް ޤާނޫނަކުން ކަނޑައަޅާ މިނޫން ެ
ދިނުން.

އ ާ
ދރީ ދާ ި
އ ާ
ި
މުޅި
ރ ެގ .10
އއި
ލާބަ ާ

ށ
ފއަ ް
މަން ާ

ނ
ސއްކަތްކުރު ް
މަ ަ
އަތޮޅު

ކައު ް
ނސި ްލ .11

ތ
ނވާ ގޮ ް
ވގެ ް
އެކުލެ ި

އދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތައް
މި ޤާނޫނުގެ  8ވަނަ މާ ް
ވނީ ،މުޅި އިދާރީ ދާއިރާގެ ލާބައާއި މަންފާއަށެވެ.
ކައުންސިލުން ބޭނުންކުރަން ާ
މތިންނެވެ.
]އަތޮޅު ކައުންސިލް އެކުލެވިގެންވަނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެ ަ
(ހ)

ޠ
އެ ކައުންސިލް ނިސްބަތްވާ ސަރަޙައްދުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ދީމިޤްރާ ީ
އުޞޫލުތަކުގެ މަތިން ސިއްރު ވޯޓަކުން ނަގާ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް؛

(ށ)

އެ އިދާރީ ދާއިރާއެއްގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
އަދި؛
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ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު –  9އިޞްލާޙާއެކު ()UNOFFICIAL

(ނ)

ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް

އެ އިދާރީ ދާއިރާއެއްގައި ސިޓީއެއް ހިމެނޭނަމަ އެ ސިޓީއެއްގެ މޭޔަރުގެ
މައްޗަށެވެ[.
އިޞްލާޙު :24/2019 :ގެ ( )4އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.

އަތޮޅު
ރ
ޢުމު ު

ކަ ުއންސި ްލ ެގ .12

(ހ)

]އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޢުމުރަކީ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުވި ތާރީޚުން ފެށިގެން 5
(ފަހެއް) އަހަރު ދުވަހެވެ .ކައުންސިލްގެ ޢުމުރު ހަމަވުމުގެ ( 30ތިރީސް) ދުވަސް
ކުރިން އައު ކައުންސިލެއް އިންތިޚާބުކުރަންވާނެއެވެ[.
އިޞްލާޙު :24/2019 :ގެ ( )5އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.

(ށ)

ދ ކައުންސިލްގެ
ނކުރާ ގޮތުގެމަތިން ހިނގަމުން ާ
]މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާ ް
ޢުމުރު ހަމަވުމުގެ ( 30ތިރީސް) ދުވަސް ކުރިން އިންތިޚާބުކުރެވޭ އައު
ށނީ ހިނގަމުންދާ ކައުންސިލްގެ ޢުމުރު ހަމަވާ
ކައުންސިލްގެ ޢުމުރު ގުނަން ފަ ާ
ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ].
އިޞްލާޙު :40/2015 :ގެ ( )2އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.

އ
ވ ި
ނގެ ހު ަ
ބރު ް
މެން ަ

.13

ޙވާލުވެވޭނީ ފަނޑިޔާރެއްގެ
ނށް އެމީހުންގެ މަޤާމާ ަ
މންބަރުން ަ
ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބުކުރެވޭ ެ
ކުރިމަތީގައި ،މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލު  1ގައި

ސިވިލް

ވ ް
ސަރ ި
ސ ެގ .14

އގައި
ފއެ ް
ވަޒީ ާ
މީހަކު

ރ
ހ ި
ު

އިންތިޚާބުވެއްޖެނަމަ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން އިސްތިޢުފާ ދޭންވާނެއެވެ.

ނ
ކރިމަތިލު ް
އރާއަށް ު
ދާ ި

ކައުންސިލްގެ

ކށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ
މި ޤާނޫނުގެ  1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ މަޤާމުތަ ަ
ވަޒީފާއެއްގައި ހުރި މީހަކަށް ކުރިމަތި ލެވިދާނެއެވެ .ނަމަވެސް އޭނާ އެކުރިމަތިލި މަޤާމަށް

ރ
ދ ީ
އި ާ

]އަތޮޅު

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުވައި ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

.15

(ހ)

އަތޮޅު

ކައުންސިލްގެ

ބރުކަމަށް
މެން ަ

ކުރިމަތިލާ

ގ
މީހެއް ެ

ވ
އަންނަނި ި

ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.

މެންބަރުކަމަށް
ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ
އ
ޝަރުޠުތަ ް
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()1

ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވުން؛

()2

ބޭރު ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތަކަށް ނުވުން؛

()3

އވުން؛
މުސްލިމަކު ކަމުގައި ވުމާއި ،ސުންނަތް ޖަމާޢަތުގެ މީހަކު ކަމުގަ ި

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް
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(ށ)

()4

ޢުމުރުން ( 18އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިވުން؛

()5

ބުއްދި ހަމަޔަށް ހުރި މީހަކު ކަމުގައިވުން؛

()6

ފުލްޓައިމް ދަރިވަރެއްކަމުގައި ނުވުން.

ބޭރުޤައުމެއްގެ ރައްޔިތަކު ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ވެފައިވާ ނަމަ ،އެ މީހަކަށް އަތޮޅު
ކައުންސިލެއްގެ

މެންބަރުކަމަށް

އެ

ކުރިމަތިލެވޭނީ،

މީހަކު

ދިވެހި

ރައްޔިތަކަށްވީތާ ( 5ފަހެއް) އަހަރު ފުރި އަދި އެމީހަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ދިރިއުޅެމުންދާ މީހަކު ކަމުގައި ވާނަމައެވެ.
(ނ)

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުންކުރެ ޙާލަތެއްގައިވާ މީހަކަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ
ވނެއެވެ.
އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިއެއް ނުވެ ޭ
()1

ށ
އަދާކުރާންޖެހޭ ސާބިތު ދަރަންޏެއް އޮތް މީހަކު ނަމަ ،ޙުކުމާ އެއްގޮތަ ް
އެ ދަރަނި އަދާކުރަމުން ނުދާ މީހަކު ކަމުގައިވުން.

()2

ފޛުކުރަމުންދާ މީހެއް
ށއްގެ އަދަބު ތަން ީ
އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ކު ެ
ކަމުގައިވުން.

()3

މި މާއްދާގެ ( )4އާއި ( )5ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތައް ފިޔަވައި
ރ
އެހެން ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަން ސާބިތުވެ ( 12ބާރަ) މަސްދުވަހަށްވު ެ
ދިގު މުއްދަތެއްގެ ޙުކުމެއް ކުރެވިފައިވާ މީހަކު ނަމަ އެ ޙުކުމެއް
ތަންފީޛުކޮށް

ވތަ
ނިމުނުތާ ،ނު ަ

ބ
އެ ޙުކުމުން ކަނޑައެޅުނު އަދަ ު

ހރު ނުވާ މީހަކު ކަމުގައިވުން.
އ) އަ ަ
މަޢާފްކުރެވުނުތާ ( 3ތިނެ ް
()4

ގ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ނުވަތަ ޚިޔާނާތު ެ
ކުށެއް،

ނުވަތަ

ރިޝްވަތުގެ

ކުށެއް

ނުވަތަ

ގ
މަސްތުވާތަކެތީ ެ

ނ
ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ނުވަތަ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ކުށެއް ކުރިކަ ް
ކ ކަމުގައިވުން.
ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަ ު
()5

ހއްގެ
ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލެއް ހިންގިކަން ނުވަތަ މީ ެ
ޢިއްފަތްތެރިކަން ފޭރިގަތްކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ

މީހެއް

ކަމުގައިވުން.
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()6

އެއްވެސް ސްކޫލެއް ،މަދަރުސާއެއް ނުވަތަ ކިޔަވައިދޭ މަރުކަޒެއްގެ
ފުލްޓައިމް ދަރިވަރަކު ކަމުގައިވުން[.
އިޞްލާޙު :1/2017 :ގެ ( )2އިން އުނިކުރެވިފައި.

ލގެ
ކައުންސި ް
މގެ
ބރުކަ ު
މެން ަ

މ
ޤ ު
މ ާ
ަ

.15

](ހ)

ޢުމުރުގެ

ކައުންސިލްގެ

ތެރޭގައި

ކައުންސިލްގެ

މަޤާމު

ރއްގެ
މެންބަ ެ

ހުސްވެއްޖެނަމަ އެކަން ( 14ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް

ނ
ވ ް
ހުސް ު

އޮތޯރިޓީން

ކމިޝަނަށް
ޮ

އިލެކްޝަންސް

ވނެއެވެ.
އަންގަން ާ

އަދި

ލޯކަލް

ތރީޚުން ފެށިގެން
ނގާ ާ
ކޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަ ް
ނ އިލެ ް
ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ ް
ލަސްވެގެން ( 60ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މެންބަރެއްގެ ބަދަލުގައި
ކައުންސިލަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރަންވާނެއެވެ .ކައުންސިލްގެ މެންބަރެއްގެ
ވ މެންބަރަކަށް
މަޤާމު ހުސްވެއްޖެނަމަ ،ބައި އިލެކްޝަނަކުން އިންތިޚާބުކުރެވިފައި ާ
ނސިލްގެ ހިނގަމުންދާ ދައުރު ހަމަވަންދެންނެވެ.
މެންބަރުކަމުގައި ހުރެވޭނީ ކައު ް
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ކައުންސިލްގެ ޢުމުރުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ މެންބަރެއްގެ
މަޤާމު ހުސްވެއްޖެނަމަ ،ލަސްވެގެން ( 60ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ
ނވާނެ ކަމުގައި
މެންބަރެއްގެ ބަދަލުގައި ކައުންސިލަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރަ ް
ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް

ކައުންސިލްގެ

މ
މަޤާ ު

މެންބަރުގެ

ހުސްވިއިރު

ކައުންސިލްގެ ޢުމުރުގެ ( 1އެކެއް) އަހަރުދުވަސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުރު
މުއްދަތެއް

ބާކީ

މ
ތނަ ަ
އޮ ް

އެ

ހުސްވި

ގޮނޑިއަކަށް

ކ
މެންބަރަ ު

ވނެއެވެ[.
އިންތިޚާބުކޮށްގެނެއްނު ާ
އިޞްލާޙު :24/2019 :ގެ ( )6އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.
](ނ)

ވނަމަވެސް ،ކައުންސިލްގެ
ނ ބަޔާންކޮށްފައި ީ
މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި އެހެ ް
ވ ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަމަވާވަރަށް އެ ކައުންސިލްގައި
ބނުން ާ
ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ޭ
މެންބަރުން ނެތްނަމަ އެ

ހުސްވި ގޮނޑިއަކަށް މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ

ބކުރަންވާނެއެވެ[.
ނބަރަކު އިންތިޚާ ު
ގޮތުގެމަތިން މެ ް
އިޞްލާޙު )1( :17/2015 :ގެ ދަށުން އިތުރު ކުރެވިފައި
އަތޮޅު
ތ
ރިޔާސަ ު

ކަ ުއންސި ްލ ެގ .16

](ހ)

ލގެ ރައީސެވެ.
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ އަތޮޅު ކައުންސި ް
ގ (ށ) ގައިވާ
ރައީސް ނެތް ޙާލަތުގައި ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ މި މާއްދާ ެ
ޅ ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސެވެ.
ގޮތުގެމަތިން އިންތިޚާބުކުރާ އަތޮ ު

](ށ)

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް އިންތިޚާބުކުރާނީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ
ނބަރުންގެ މެދުގައި ނެގޭ ސިއްރު
ތެރެއިން އެ ކައުންސިލްގައި ހިމެނޭ މެ ް
ވޯޓަކުންނެވެ[[.
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އިޞްލާޙު :24/2019 :ގެ ( )7އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.
އިޞްލާޙު :31/2020 :ގެ ( )4އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.
އަތޮޅު

ކަ ުއންސި ްލ ެގ .17

އ
ޖބުތަ ް
އސްގެ ވާ ި
ރަ ީ

އ އެވަނީއެވެ.
]އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ވާޖިބުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފަ ި
(ހ)

އ
ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތަ ް
ތަންފީޛުކުރުން؛

(ށ)

ޖހޭ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުން؛
ކައުންސިލްގެ ހިންގުމަށް ކުރަން ެ

(ނ)

ކައުންސިލްގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށް ކައުންސިލުން އެކަށައަޅާ ތަރައްޤީގެ
ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭންގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރެވޭނެ ގޮތަށް އިދާރާގެ
މަސައްކަތްތައް ބައްޓަންކުރުން؛

(ރ)

މަޝްވަރާގެ

ކައުންސިލްގެ

މަތިން

އިދާރާގެ

އޮނިގަނޑު

އެކުލަވާލައި،

ޑިވިޜަންތަކާއި ސެކްޝަންތަކާއި ޔުނިޓުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކަނޑައަޅައި
ތަންފީޛުކުރުން؛
(ބ)

ކގެ ރިޔާސަތު
ވއިދުން ބޭއްވުމާއި ޖަލްސާތަ ު
ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް ގަ ާ
ބެލެހެއްޓުން؛

(ޅ)

ޞދާ އެއްގޮތްވާ
ކައުންސިލްގެ ޙަރަކާތްތައް ހިނގަމުންދަނީ ކައުންސިލްގެ މަޤް ަ
ގޮތުގެމަތިންތޯ ބެލުން؛

(ކ )

ހ
ކައުންސިލުން އެކުލަވާލަން ލާޒިމުކުރާ ޕްލޭންތަކާއި ރިޕޯޓުތައް ފޮނުވަންޖެ ޭ
ފަރާތްތަކަށް

ފޮނުވުމާއި،

ނމުކުރަންޖެހޭ
ޢާ ް

ނިންމުންތައް

ޢާންމުކުރެވޭކަން

ކަށަވަރުކުރުން؛
(އ)

ސލުކުރުން؛
ކައުންސިލް ތަމްސީލުކުރަންޖެހޭ ތަންތަނުގައި ކައުންސިލް ތަމް ީ

(ވ)

ނ
ނތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންކަ ް
ކައުންސިލް ހިނގަމުންދަނީ ޤާނޫ ު
ކަށަވަރުކުރުން؛

(މ)

ކައުންސިލްގެ

މާލީ

ޒިންމާތަކާއި

ކައުންސިލްގެ

މާލީ

ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އަދާކުރަމުންދާކަން
ކަށަވަރުކުރުން؛
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(ފ)

ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާތަކާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންނަށާއި ،މަސްއޫލު
ދ
އިދާރާތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުން؛ އަ ި

(ދ)

ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެން ކަންކަން ކުރުން[.
އިޞްލާޙު :24/2019 :ގެ ( )8އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.

އަތޮޅު
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ސގެ
ރއީ ް
ބ ަ
ނައި ު

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.

އ
ޖބުތަ ް
ވާ ި

އެހީތެރިވެދިނުން.

(ހ)

ތން ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް
ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތާ ބެހޭގޮ ު

(ށ)

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް އޭނާ
ނުކުޅެދިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ،ނުވަތަ ޢުޛުރުވެރިވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ،ނުވަތަ އެމަޤާމު
ހުސްވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ،އޭނާގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ނ
ވަގުތީގޮތު ް

ޅ
އަދާކުރާނީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސެވެ .މީގެ އިތުރުން ،އަތޮ ު
ކައުންސިލްގެ

ރައީސް

މަސްއޫލިއްޔަތުތައްވެސް
އަތޮޅު

ކަ ުއންސި ްލ ެގ .19

ނގެ
ބރު ް
މެން ަ

ކައުންސިލްގެ

ނައިބުރައީސާ

ޙަވާލުކުރާ

އޭނާ އަދާކުރަންވާނެއެވެ.

ނގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.
]އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ް

ތ
ސއޫލިއްޔަ ު
މަ ް

(ހ)

ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނިސްބަތްވާ ރަށާއި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ
ދަތިތައް ކައުންސިލްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމާއި ،އެކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށް
މަސައްކަތްކުރުން؛

(ށ)

ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކުގައި ބައިވެރިވުން؛

(ނ)

ކައުންސިލްގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުން؛

(ރ)

ތވަލާއި އަހަރީ
ޕލޭންތަކާއި އަހަރީ މަސައްކަތު ާ
ކައުންސިލުން އެކުލަވާލަންޖެހޭ ް
އވެރިވުން؛ އަދި
ބަޖެޓާއި ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓު އެކުލަވާލުމުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބަ ި

(ބ)

ލގެ ރައީސް
ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ގުޅިގެން އަތޮޅު ކައުންސި ް
ޙަވާލުކުރާ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ކުރުން[.
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ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް
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އިޞްލާޙު :24/2019 :ގެ ( )9އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.

ހަތަރުވަނަ ބާބު  -ރަށު ކައުންސިލް
ނސިލް
ރަށު ކައު ް

.20

ތ
ޞއްޔަ ު
ޝޚް ި
ަ
ޤާނޫނީ

.21

ޓ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ސި ީ
ނނުގެ
ކމަށްޓަކައި މި ޤާ ޫ
ގނީ އެ ަ
ކައުންސިލެއް ޤާއިމްކުރެވިފައިނުވާ ކޮންމެ ރަށެއް ހިން ާ
ނސިލަކުންނެވެ.
ދަށުން އިންތިޚާބުކުރާ ރަށު ކައު ް
ކރެވޭ ރަށު ކައުންސިލަކީ
ކށް ޤާއިމް ު
ގ ދަށުން އިންތިޚާބު ޮ
ނ މާއްދާ ެ
މި ޤާނޫނުގެ  21ވަ ަ
އވާ އަދި އަމިއްލަ ނަމުގައި
އަމިއްލަ ނަމުގައި ދަޢުވާކުރުމާއި ،ދަޢުވާލިބިގަތުމުގެ ބާރު ލިބިފަ ި
ނ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެކެވެ.
މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު ލިބިފައިވާ ވަކި ސިއްކައެއް އޮން ަ

ރަށު

ކަ ުއންސި ްލ ެގ .22

ކއި
ސއޫލިއްޔަތުތަ ާ
މަ ް
ތއް
ބާރު ަ

ކށްފައި އެވަނީއެވެ.
ރަށު ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތައް ތިރީގައި ބަޔާން ޮ
(ހ)

ށ
ހންގައި ،ރަ ް
ނ ރަށް ި
އއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތި ް
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނާއި ެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށްވެހިކަމުގެ

ތަރައްޤީކޮށް ،މި ޤާނޫނުގައި
ޚިދުމަތްތައް ދިނުން.
(ށ)

ބއިވެރިވުމާއެކު
ގ ަ
ގތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުން ެ
]ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާ އެއް ޮ
ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލައި ،ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ސަރުކާރުގެ
ކަމާބެހޭ އިދާރާއަށް ފޮނުވައި ،އަތޮޅު ކައުންސިލާ ހިއްސާކުރުން އަދި ލޭންޑް
ޔޫސް ޕްލޭން ފާސްކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަށް ފޮނުވުން[.
އިޞްލާޙު :24/2019 :ގެ ( )10އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.

(ނ)

ށ
ރަށު ކައުންސިލުން އެކުލަވާލައި އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަ ް
ރިޢާޔަތްކުރެވިގެން ސަރުކާރުން އެކަށައަޅާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން ރަށު
ށ ރަށު ކައުންސިލާ ސަރުކާރުން ޙަވާލުކުރާ
މ ް
ކައުންސިލުން ތަންފީޛުކުރު ަ
ނނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން
ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް މި ޤާ ޫ

(ރ)

ޛކުރުން.
ތަންފީ ު

އ ސަރުކާރުގެ
ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތައް ހިނގާނުހިނގާގޮތް ބެލުމުގަ ި
މިނިސްޓްރީތަކަށާއި
މަޝްރޫޢުތައް

އަތޮޅު

ކައުންސިލަށް

ގއި
ތަންފީޛުކުރުމު ަ

އަތޮޅު

އެހީތެރިވެދީ،
ކައުންސިލަށް

ތަރައްޤީގެ
ޖަވާބުދާރީވެ،

މިނިސްޓްރީތަކުންނާއި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ގޮތަކަށް ގަވާއިދުން ރިޕޯޓު
ހުށަހެޅުން.
(ބ)

ގ
އކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާއާއެކު ،މި ޤާނޫނު ެ
]އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަ ް
ދަށުން ރަށު ކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި
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ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު –  9އިޞްލާޙާއެކު ()UNOFFICIAL

ރަށު ފެންވަރުގައި އެކަށައަޅަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައަޅައި ،އެއާގުޅޭ ގަވާއިދު
ހަދައި ހިންގުން[.
އިޞްލާޙު :24/2019 :ގެ ( )11އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.
(ޅ)

އންސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރާއި ،މަސްއޫލިއްޔަތު
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަށު ކަ ު
ކން ނިންމުން.
އަދާކުރުމަށްޓަކައި ރަށު ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ނިންމަންޖެހޭ ކަން ަ

(ކ )

ޓން.
އ ު
ރަށު ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތާއި އެންމެހައި ވަސީލަތްތައް ބެލެހެ ް

](އ)

ނ ފާސްކޮށްފައިވާ ރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާއި،
މި ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތި ް
ނވަތަ އިޖްތިމާޢީ
ތވާ ގޮތުގެމަތިން ،އިޤްތިޞާދީ ު
ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާ އެއްގޮ ް
ކށް
ބޭނުންތަ ަ

ކައުންސިލްގެ

ނމުގައި
ަ

ބިންބިމާއި

ފަރާއި

ފޅު
ަ

ހޯދުމާއި

ށ ދޫކުރުމާއި އަދި
ރތްތަކަށް ކުއްޔަ ް
ތން އެހެން ފަ ާ
ނ ަ
މިލްކުކުރުމާއި އަދި މިފަދަ ތަ ް
މިފަދަ

ތަންތަނުގައި

ވސްޓްކުރުމާއި
އން ެ
ި

އިންވެސްޓްމަންޓްތައް

މިފަދަ

ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި މިލްކުކުރުން[.
އިޞްލާޙު :31/2020 :ގެ ( )5އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.
ވ ގޮތުގެމަތިން
ނނުތަކާ އެއްގޮތް ާ
ނނާއި އެހެނިހެން ޤާ ޫ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާ ޫ
ގއި ބިންބިމާއި
ބނުންތަކަށް ކައުންސިލްގެ ނަމު ަ
އިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ ޭ
ފަރާއި ފަޅު ހޯދުމާއި މިލްކުކުރުމާއި އަދި މިފަދަ ތަންތަން އެހެން ފަރާތްތަކަށް
ކުއްޔަށްދޫކުރުމާއި

އަދި

މިފަދަ

ތަންތަނުގައި

ރމާއި
އިންވެސްޓްކު ު

މިފަދަ

ލގެ ނަމުގައި މިލްކުކުރުން.
އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކައުންސި ް
(ވ)

]ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞްގައި ހިމެނޭ ބިމާއި ،ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން
ބޔާންކޮށްފައިވާ
ކައުންސިލާ ޙަވާލުކުރާ އެނޫންވެސް ބިން ،މި ޤާނޫނުގައި ަ
ގޮތުގެމަތިން ފާސްކުރާ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާއި ކައުންސިލްތަކުން އެކުލަވާލާ އެ
މއި ކުއްޔަށް
ބނުންކުރު ާ
ރަށެއްގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޭ
ދޫކުރުމާއި ދިނުން[.
އިޞްލާޙު :31/2020 :ގެ ( )6އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.

(މ)

އ އުފުލޭ އަދި
އންސިލްގެ ނަމުގަ ި
ބނުންތަކަށް ކަ ު
ވތަ އިޖްތިމާޢީ ޭ
އިޤްތިޞާދީ ނު ަ
ނ
ކރުމާއި ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުން ަ
ނުއުފުލޭ މުދާ ހޯދުމާއި މިލްކު ު
މިފަދަ ތަކެތި ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،އެހެންފަރާތް
ފަރާތަށް ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ދޫކުރުން.
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ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް
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(ފ)

މށް ޤާނޫނުގައި
ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދު ަ
ނ ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނެގުމާއި
ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙުދޫދުގެ ތެރޭގައި މާލީ އިދާރާތަކު ް
އެފަދަ

ދަރަނިތަކުގެ ޙިމާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލްގެ އެކިއެކި މާލީ

ޙައްޤުތަކާއި މަޞްލަޙަތުތަކާއި
ހުށަހެޅުމާއި ތަފާތު
(ދ)

މިލްކިއްޔާތުތައް

ދަރަނި

ދޫކުރާފަރާތްތަކަށް

އެކި ކަންކަމަށް ފަންޑު އުފެއްދުން.

ވ
ވ ޙާލަތްތަކުގައާއި ކައުންސިލްގެ ނަން ބަދަލު ާ
ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ބަދަލު ާ
ޙާލަތްތަކުގައި ކުރީގެ ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ޒިންމާ

(ތ)

އުފުލުން.

ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ކައުންސިލް މެދުވެރިވެގެން ދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް މި
ދ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ފީ ކަނޑައެޅުމާއި
ށން ހެދޭ ގަވާއި ާ
ޤާނޫނުގެ ދަ ު
ފީނެގުން.

(ލ)

މީހުންގެ

އަމިއްލަ

މުދާ

އ
ބންތަކާ ި
ި

ޢާންމު

ކއި
ށޓަ ަ
ބޭނުމަކަ ް

ކޮންމެހެން

ހ
ދލު ދިނުމަށްފަ ު
ދލުވެރި ބަ ަ
ނނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަ ު
ނަގަންޖެހިއްޖެނަމަ ޤާ ޫ
ގން.
އެފަދަ ތަންތަން ނެ ު
(ގ)

ނ
ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށު ް

އ ކައުންސިލްގެ
ޚިދުމަތް ދެވޭ ތަންތަނާ ި

އުޅަނދުފަހަރާއި ރަށުގެ މަގުތަކާއި ،ޕާކު ފަދަ ޢާންމު ތަންތަނަށް ނަން ދިނުމާއި
ނަން ބަދަލުކުރުން.
(ޏ)

ގތުން ނުވަތަ
ރަށްރަށުގެ މަގާއި ޕާކުތަކާއި މައިދާން ފަދަ ތަންތަން ވަގުތީ ޮ
ރން.
ދާއިމީގޮތުން ހުޅުވުމާއި ބަންދުކު ު

(ސ)

ރަށުގައި

ހުންނަ

މުއައްސަސާތަކާއި

ދައުލަތުގެ

ސަރުކާރުގެ

އިދާރާތަކަށް

ހތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދިނުން.
ބޭނުންވާނޭ އެ ީ
(ޑ)

(ޒ)

ނވުން.
ފ ު
ތއް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޮ
މި ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ ރިޕޯޓު ަ

ކައުންސިލަށް

ނިސްބަތްވާ

ސިއްކަ

ސަރުކާރުގެ

ކަމާބެހޭ

އިދާރާގައި

ރން.
ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްފަހު ބޭނުންކު ު
(ޓ)

ގތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞްގެ
]ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާ އެއް ޮ
ނ ހެޔޮގޮތުގައި
ބނު ް
ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަރާއި ،ފަޅުފަދަ ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކުގެ ޭ
ހިފައި ،އެތަންތަން ބެލެހެއްޓުން[.
އިޞްލާޙު :24/2019 :ގެ ( )13އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.
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ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް
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(ޔ)

ނ
ރަށުގައި އަމާން އަދި ޞުލްޙަވެރި ވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ފުލުހުން ާ
ގުޅިގެން ކުރެވެންހުރި އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން.

(ޕ)

]ކައުންސިލްގެ

އިޚްތިޞާޞްގެ

ހިމެނޭ

ތެރޭގައި

ސަރަޙައްދުގައި

ތ
ނުވަ ަ

ށ
ފއިނުވި ނަމަވެސް ކައުންސިލުން ބެލެހެއްޓުމަ ް
ކައުންސިލަށް އިޚްތިޞާޞް ލިބި ަ
ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދެއްގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް
ކޮށްފި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭނަމަ ،ކަމާބެހޭ އިދާރާއަށް އެކަމެއް ރިޕޯޓުކުރުން[.
އިޞްލާޙު :24/2019 :ގެ ( )14އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.
(ޖ)

ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގުން.

(ޗ)

ވސް ކަންކަން ކުރުން.
ޤާނޫނަކުން ކަނޑައަޅާ މިނޫން ެ

](ހހ)

ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުމުގައި ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކަށް ދޭންވާ
ނން.
އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދި ު

](ހށ)

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފާސްކުރާ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާއި
ކައުންސިލްތަކުން އެކުލަވާލާ އެ ރަށެއްގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތްވާ
ބނުންކުރުން[.
ގޮތުގެމަތިން އެ ރަށެއްގެ ބިން ޭ
އިޞްލާޙު :31/2020 :ގެ ( )7އިން އުނިކުރެވިފައި.

(ހނ)

ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ،އަގުގެ ގޮތުން ( 5ފަހެއް)
މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ ދަށުގެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢުތައް ނުވަތަ ޤައުމީ
ށން
ނނުގެ  61ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) ގެ ދަ ު
އިދާރާތަކުން މި ޤާ ޫ
ކަނޑައަޅާ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމާއި ،ސަރުކާރުން ހިންގާ
ހއްޓައި ،އެ މަޝްރޫޢުތައް ހިނގަމުންދާ ގޮތް
ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ބަލަ ަ
ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ތާވަލަކާ އެއްގޮތަށް ސަރުކާރަށް އަންގަމުން ގެންދިއުން.

(ހރ)

ރަށު ފެންވަރުގައި ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށްޓަކައި،
ޤާނޫނުތަކާއި

ގަވާއިދުތަކާ

އއްގޮތްވާ
ެ

ގޮތުގެމަތިން

ކ
އެ ި

ފަރާތްތަކާއެކު

އެގްރީމަންޓްކޮށް ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްކުރުން.
(ހބ)

އ ބިދޭސީންގެ
ބދޭސީންގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށްެ ،
ރަށުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ި
ޓއި ،އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ޤައުމީ އިދާރާއާ
ދަފްތަރު އެކުލަވާލައި ބަލަހައް ަ
ގުޅިގެން އަޅައި ،އަހަރަކު އެއްފަހަރު ކަމާގުޅޭ އިދާރާއަށް ރިޕޯޓު ފޮނުވުން.
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ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް
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(ހޅ)

ނގެ ތެރެއިން ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމާއި ޚާއްޞަ
ރަށުގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ މީހު ް
ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ
ހ
މހުން  1މަ ު
މ ަ 4
ފތަރެއް އެކުލަވާލައި ،ކޮން ެ
ގނެ ދަ ް
ފަރާތްތަކުގެ ޙާލަތު އެނ ޭ
މ އިދާރާތަކަށް
ބހޭ ޤައު ީ
ޙލަތު ބަލައި ،ކަމާ ެ
އެފަރާތްތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ާ
ރިޕޯޓުކުރުން.

](ހކ)

ކައުންސިލްތަކުގެ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމާއި ،އެ ސިޔާސަތުތަކާ ގުޅޭ
އ
ފރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކާގުޅޭ ގަވާއިދުތައް ހަދަ ި
އުޞޫލުތަކާއި ކައުންސިލުން ޯ
ފާސްކޮށް އެ ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް ތަންފީޛުކުރުން[.
އިޞްލާޙު :31/2020 :ގެ ( )8އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.

(ހއ)

ނތަކާއި ހިންގާ
ކައުންސިލްގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށް ނިންމާ ނިންމު ް
ޙަރަކާތްތައް

ހިނގާނުހިނގާ

ގޮތް

ބަލައި،

ޖހޭ
ރަނގަޅުކުރަން ެ

ކަންކަން

ރަނގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
(ހވ)

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި އެކިއެކި ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި
ޖަމާޢަތްތަކާއި ކައުންސިލާ ދެމެދު ގުޅުން ޤާއިމުކުރުން[.
އިޞްލާޙު :24/2019 :ގެ ( )15އިން އިތުރުކުރެވިފައި.

]ރަށު ކައު ް
ނސިލުން ޭދ .23

މގެ
ކ ު
ރަށްވެހި ަ
އ
ދމަތްތަ ް
ޚި ު

(ހ)

ސއޫލިއްޔަތުތަކާ
އ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާރުތަކާއި މަ ް
މި ޤާނޫނުގެ  22ވަނަ މާއްދާގަ ި
ށ
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ،އެ ކައުންސިލެއް ނިސްބަތްވާ ރަށެއްގެ ރައްޔިތުންނަ ް
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް ރަށު ކައުންސިލުން
ދޭންވާނެއެވެ[.
އިޞްލާޙު :24/2019 :ގެ ( )16އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.
()1

ޓން.
]ރަށުގެ މަގު ހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއް ު

()2

ނ
އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިގޮތުގައި ރައްޔިތުންނަށް އުނދަގޫ ނުފޯރާ ެ
ގޮތެއްގެމަތިން ރަށު ފެންވަރުގައި ކުނި ނައްތާލުން.

()3

މއި ރަށުގެ ފާލަމާއި ފެރީ ޓާރމިނަލް
ލހެއްޓު ާ
ބަނދަރު މަރާމާތުކޮށް ބެ ެ
ހަދައި ހިންގުން.

ސަފްޙާ 115 :ގެ 19

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް
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()4

ޤާނޫނާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ގޮތުގެމަތިން

ގތްވާ
އެއް ޮ

ގރުން
ި

ރށް
ަ

ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ރަށުގެ އެއްގަމުތޮއްޓާއި ކަނޑު
ޓން.
ލހެއް ު
ތޮށިގަނޑު މަރާމާތުކޮށް ބެ ެ
()5

މ
]މި ޤާނޫނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޢާން ު
ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން؛[
އިޞްލާޙު :24/2019 :ގެ ( )19އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.

()6

ތ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޕްރައިމަރީ ހެލް ް
ކެއަރއާއި ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާގުޅޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން.

()7

ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޚިދުމަތްތައް

ޤާނޫނާ

ތން
ގޮތުގެމަ ި

ގތްވާ
އެއް ޮ

ގ
ސްކޫލް ެ

ޕްރީ

ތ މީހުންގެ ތަޢުލީމީ އަދި
ދިނުމާއި ،ބޮޑެ ި

ނ
ފަން ީ

ފެންވަރުމަތި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން.
()8

ރަށުގެ

ލައިބްރަރީ

އަރުޝީފުކުރުމާއި

ހިންގުމާއި
ރަށުގެ

ރަށުގެ

ތާރީޚީ

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ،ލައިބްރަރީގައި

ރަސްމީ
ޤަދީމީ

އަދި

އ
ލިޔުންތަ ް
އ
ލިޔެކިޔުންތަ ް

ބެލެހެއްޓުމާއި ޒަމާނީ އެކިއެކި

ނ
ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައި ލައިބްރަރީން އެކިއެކި މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ޭ
އިންތިޒާމު ޤާއިމްކުރުން.
()9

އ
އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި ،ކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު ދަނޑުތަކާއި ބިންތަ ް
އ
ބެލެހެއްޓުމާ ި

ކުޅިވަރުގެ

ޢާންމު

ވަސީލަތްތަކާއި

ތކާއި
ޕާކު ަ

މބެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން.
މުނިފޫހިފިލުވު ާ
( )10ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޤާނޫނާ

އގޮތްވާ
އެ ް

ނ
ގޮތުގެމަތި ް

ތމާޢީ
އިޖް ި

ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތް ދޭނެ މަރުކަޒު ހިންގުމާއި ގޭތެރޭގައި ހިނގާ
އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި އެފަދަ ޢަމަލުތަކާ ގުޅިގެން
އަނިޔާ

ކށް
ލިބޭފަރާތްތަ ަ

ޙިމާޔަތްދީ

އެހީތެރިކަން

ނމާއި
ކށްދި ު
ފޯރު ޮ

ރވެދީ
ނށް އެހީތެ ި
މހުން ަ
މުސްކުޅިންނަށާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ީ
މއް ޤާއިމްކުރުން.
ޓނެ ނިޒާ ެ
އެފަދަ މީހުން ބެލެހެއް ޭ
ގ
( )11ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އަދި ރަށު ެ
ނ
ނ ބި ް
ށ ް
ތން ،ރަ ު
ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާ ތަޢާރުޟުނުވާ ގޮތުގެމަ ި
ދޫކުރުމާއި

ބިމާއި

ތ
ޢިމާރާ ް

ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ވ
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ގަވާއިދުތަކާއި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުން ހަދާފައި ާ
ރމުގެ
އެންމެހައި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށުގައި ޢިމާރާތްކު ު
ނ
ޅގޮތު ް
އޓައި އެކިއެކި ފަރާތްފަރާތުން ރަށުގެ ބިމާ ގު ޭ
ކަންކަން ބަލަހަ ް
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ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް
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ބހޭ އެންމެހައި
ހިންގާ ބިމާ ެ

ގ
މުޢާމަލާތުތަކުގެ ރެކޯޑުތައް ދިވެހިރާއްޖޭ ެ
ނ
ޤާނޫނުތަކުގައިވާ ގޮތުގެމަތި ް

ސ
ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާއި މިނޫންވެ ް
ބެލެހެއްޓުން.

ހ
ބމާބެ ޭ
ލވައި އެދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުމާއި ި
ދފްތަރު އެކު ަ
( )12ރަށުގެ ބިންބިމުގެ ަ
ތ
ޢލޫމާ ު
ވނެ މަ ު
ހއްޓާ އިދާރާއަށް ބޭނުން ާ
ޤައުމީ ދަފްތަރު އެކުލަވައި ބަލަ ަ
ފޯރުކޮށްދިނުން.
( )13މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން.

އޓުމާއި ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް ކުރެވޭނެ ނިޒާމް
( )14ޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެ ް
ގ
ޤާއިމްކޮށްދިނުމާއި ،ކަށުކަމާކެމީ ެ

ކަންކަން ހަމަޖެއްސުން.

އޓުން.
އޓުމާއި ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެ ް
( )15އާސާރީ ތަންތަން ބެލެހެ ް

( )16ދީނީ

ގޮތުންނާއި

ތން
ޤައުމީގޮ ު

ފާހަގަކުރަންޖެހޭ

އ
ދުވަސްތަކާ ި

މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަކޮށް ،ދީނީ އަދި ޤައުމީ އިޙްތިފާލުތައް ބޭއްވުން.
( )17މަގުމަތި ކުނިކަހައި ސާފުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމާއި ރަށުގެ
ލހެއްޓުން.
ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުމާއި ރަށް ޒީނަތްތެރިކޮށް ބެ ެ
ހއްޓުން.
( )18ރޭގަނޑު މަގުމަތި ދިއްލައި ބެލެ ެ

( )19ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުން.

ކތަކާއި
ނ ކުރިމަތިވާ އަރައް ާ
ނ ގޮތްގޮތު ް
ހނިހެ ް
ތންނާއި އެ ެ
(] )20ޤުދުރަތީ ގޮ ު
ކާރިސާތަކުގައި
ފޯރުކޮށްދިނުމާއި

ކަމާބެހޭ

އިދާރާތަކަށް

ކާރިސާތަކުން

އެހީތެރިކަމާއި

ނ
ރލު ް
އެއްބާ ު

ގެއްލުން

އ
ކުޑަކުރުމަށާ ި

ލިބޭ

ށ
ތކަ ް
ތންފީޛުކުރުމުގައި ކަމާބެހޭ އިދާރާ ަ
ތައްޔާރުވެތިބުމުގެ އުޞޫލުތައް ަ
އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ފޯރުކޮށްދިނުން[.
އިޞްލާޙު :24/2019 :ގެ ( )20އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.
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( )21ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އގޮތްވާ
އެ ް

ޤާނޫނާ

ރތަކާއި
ފިހާ ަ

ގޮތުގެމަތިން،

މ
ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ޢާން ު
ޞލާޙީ ފިޔަވަޅު
މާރުކޭޓުތަކުގެ ކަންކަން ،ހުރޭތޯ ބަލައި ،އި ް
( )22މަގުމަތީގައި

މީހުން

އއުޅުމާއި
ހިނގަ ި

އެޅުން.
ލ
އިންޖީނު ީ

މަގުމަތީގައި

ނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
އެއްޗެއްސާއި ،އިންޖީނުނުލާއެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ ކަންކަ ް
ޤާނޫނާ

އެއްގޮތްވާ

ތން
މ ި
ގޮތުގެ ަ

ނ
އަތު ް

ގން،
ފީނަގައި ެ

ޢާންމުންގެ

އިންތިޒާމުކޮށް
އެއްގަމާއި

ޓމާއި،
ލހެއް ު
ބެ ެ

ކަނޑުގައި

ދުއްވާ

އުޅަނދުފަހަރުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާއިން
ކަނޑައަޅާ

މިންގަނޑުތަކާ

އެއްގޮތްވާ

ތން
ގޮތުގެމަ ި

ށ
މކޮ ް
އިންތިޒާ ު

ބެލެހެއްޓުން.
ޢ
( )23ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން ކުރާ ޙުކުމްތައް ތަންފީޛުކުރުމުގައި ޝަރު ީ
ކޯޓުތަކަށާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުން.
އ
( )24ރަށު ކައުންސިލްގެ ބާރުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންނާ ި
ށ ކައުންސިލާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ
އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ރަ ު
ގުޅޭގޮތުންނާއި

ސަރުކާރުގެ

އެކިއެކި

ވުޒާރާތަކުން

ކައުންސިލް

އ
މެދުވެރިކޮށް ދޫކުރަން ކަނޑައަޅާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާއި ،އެފަދަ ހުއްދަތަ ް
ބާޠިލުކުރުމާއި،

ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމާއި ބާޠިލުކުރުން.

ޓމާއި
(] )25އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ މީހުންގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއް ު
ރަށުގެ ތަފާސްހިސާބު ނަގައި ބެލެހެއްޓުމާއި ،އެ ރަށެއްގެ ރަޖިސްޓަރީގައި
ދ
ރަށްވެހިވެފައިވާ މީސްމީހުންނާއި ،ރަށްވެހިނުވެ ދިރިއުޅެމުން ގެން ާ
ޑއަޅާ
ޓމާއެކު ޤައުމީ އިދާރާތަކުން ކަނ ަ
މީހުންގެ ދަފްތަރު ލިޔެ ބެލެހެއް ު
ގޮތެއްގެމަތިން އެ މަޢުލޫމާތު އެ އިދާރާއަކަށް ފޮނުވުން[.
އިޞްލާޙު :24/2019 :ގެ ( )21އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.
ނ
( )26ރަށު ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭނެކަމަށް އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށު ް
ކަނޑައަޅާ މިނޫންވެސް ޚިދުމަތްތައް ދިނުން[.
އިޞްލާޙު :24/2019 :ގެ ( )18އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.
(ށ)

ކރާ ޚިދުމަތްތައް ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭންވާނީ،
]މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން ު
މބެހޭ ސަރުކާރުގެ އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ،ކަ ާ
ސިޔާސަތުތަކާ
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އަދި

އ
ެ

ޚިދުމަތްތައް
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ނގެ  22ވަނަ
ކން ޢަމަލުކުރަންވާނީ ،މި ޤާނޫ ު
ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކައުންސިލްތަ ު
މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތަކުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައެވެ[.
އިޞްލާޙު :24/2019 :ގެ ( )17އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.
ރަށު

ކައު ް
ނސި ްލ .24

ރަށު

ކަ ުއންސި ްލ ެގ .25

ތ
ނވާގޮ ް
ވގެ ް
އެކުލެ ި

](ހ)

ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ

އިދާރީ

ދާއިރާތަކުގެ

ރަށްރަށުގެ

ރަށު

ކައުންސިލް

އޗަށެވެ3000 .
އެކުލެވިގެންވަނީ އެ ރަށަކުން އިންތިޚާބުކުރެވޭ މެންބަރުންގެ މަ ް
ރށެއްގެ ރަށު
ކންމެ ަ
ޑ އާބާދީއެއް ހިމެނޭ ޮ
ހންނަށްވުރެ ކު ަ
(ތިންހާސް) މީ ު
ނބަރުންނެވެ( 3000 .ތިންހާސް)
ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބުކުރާނީ ( 5ފަހެއް) މެ ް
އަށްވުރެ ބޮޑު

އާބާދީއެއް ހިމެނޭ

ކައުންސިލަށް

ކޮންމެ ރަށެއްގެ ރަށު

ނބަރުންނެވެ.
އިންތިޚާބުކުރާނީ ( 7ހަތެއް) މެ ް
(ށ)

މި ޤާނޫނުގެ  49-5ވަނަ މާއްދާގެ މަޤްޞަދު ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ( 5ފަހެއް)
ކައުންސިލަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކައުންސިލްތަކުގައި ( 2ދޭއް) އަންހެން
އވެ .އަދި ( 7ހަތެއް) ކައުންސިލަރުންގެ މައްޗަށް
ކައުންސިލަރުން ހިމެނެންޖެހޭނެ ެ
އެކުލެވޭ

ކައުންސިލްތަކުގައި

3

ނހެން
އަ ް

(ތިނެއް)

ކއުންސިލަރުން
ަ

ހިމެނެންޖެހޭނެއެވެ[.
އިޞްލާޙު :24/2019 :ގެ ( )22އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.
](ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް ،މި ޤާނޫނުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ) ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން

ޏ.ފުވައްމުލަކަކީ

ގ މައްޗަށް އެކުލެވޭ އިދާރީ ދާއިރާއަކަށްވެފައި،
އެއްފަސްކޮށް އޮތް  8އަވަށެއް ެ
ކކަށްވުމާއެކު،
ރށްތަ ަ
ކ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ަ
ކޮންމެ އަވަށަކީ އިދާރީ ގޮތުން ވަ ި
ރައްޔިތުންގެ

މަޖިލީހުގެ

އިންތިޚާބީ

ދާއިރާތައް

ފވައްމުލަކުގައި
ު

ކަނޑައެޅުމުގައިވެސް ،ކޮންމެ އަވަށަކީ ވަކި ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާފައިވުމާއެކު،
ނ ކޮންމެ އަވަށެއްގައި ( 3ތިނެއް) މެންބަރުންގެ
މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި މިއި ް
މައްޗަށް އެކުލަވާލެވޭ ރަށު ކައުންސިލެއް އޮންނަންވާނެއެވެ[.
އިޞްލާޙު :40/2015 :ގެ ( )4އިން އުނިކުރެވިފައި.
ބ
ތޚާ ު
އިން ި

ނތިޒާމްތައް މި ޤާނޫނާއި
އ ް
އންތިޚާބުކުރުމާބެހޭ އެންމެހައި ި
ރަށު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ި
ވ
ނއި ،ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނުގައި ާ
ޢންމު ޤާނޫ ާ
އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ާ
ކޝަންސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.
ގޮތުގެމަތިން ހަމަޖައްސާނީ އިލެ ް

]ރަށު

ކައުންސި ްލ ެގ .26

ސ
އ ް
ބރަ ީ
ނއި ު
އސާއި ަ
ރަ ީ

(ހ)

ރަށު

ކައުންސިލްގެ

ރައީސް

އިންތިޚާބުކުރާނީ

ކައުންސިލް

ނިސްބަތްވާ

ނ ނަގާ ސިއްރު
ސަރަޙައްދުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ދީމިޤްރާޠީ އުޞޫލުތަކުގެ މަތި ް
ވޯޓަކުންނެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު –  9އިޞްލާޙާއެކު ()UNOFFICIAL

(ށ)

ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް

ރަށު ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް އިންތިޚާބުކުރާނީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ
ނބަރުންގެ މެދުގައި ނެގޭ ސިއްރު
ތެރެއިން އެ ކައުންސިލްގައި ހިމެނޭ މެ ް
ވޯޓަކުންނެވެ[.
އިޞްލާޙު :24/2019 :ގެ ( )23އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.

]ރަށު

ކައުންސި ްލ ެގ .27

ބރުކަމަށް
މެން ަ
ކުރިމަތިލާ

(ހ)

ރަށު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާ ކޮންމެ މީހެއްގައި އަންނަނިވި
ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.

ގ
ނ ެ
މީހު ް

ޠ
ޝަރު ު

(ށ)

()1

ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވުން؛

()2

ބޭރު ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތަކަށް ނުވުން؛

()3

އވުން؛
މުސްލިމަކު ކަމުގައި ވުމާއި ،ސުންނަތް ޖަމާޢަތުގެ މީހަކު ކަމުގަ ި

()4

ޢުމުރުން ( 18އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިވުން؛

()5

ބުއްދި ހަމަޔަށް ހުރި މީހަކު ކަމުގައިވުން؛

()6

ފުލްޓައިމް ދަރިވަރެއްކަމުގައި ނުވުން.

ބޭރުޤައުމެއްގެ ރައްޔިތަކު ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ވެފައިވާ ނަމަ،

އެ މީހަކަށް ރަށު

ކައުންސިލެއްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ ،އެ މީހަކު ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވީތާ
( 5ފަހެއް) އަހަރު ފުރި އަދި އެމީހަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މީހަކު
ކަމުގައި ވާނަމައެވެ.
(ނ)

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުންކުރެ ޙާލަތެއްގައިވާ މީހަކަށް ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ
ވނެއެވެ.
އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިއެއް ނުވެ ޭ
()1

ށ
އަދާކުރާންޖެހޭ ސާބިތު ދަރަންޏެއް އޮތް މީހަކު ނަމަ ،ޙުކުމާ އެއްގޮތަ ް
އެ ދަރަނި އަދާކުރަމުން ނުދާ މީހަކު ކަމުގައިވުން.
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ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު –  9އިޞްލާޙާއެކު ()UNOFFICIAL

()2

އެމީހެއްގެ

މައްޗަށް

ކުށެއްގެ

ޖިނާއީ

އަދަބު

ދ
ތަންފީޛުކުރަމުން ާ

މީހެއްކަމުގައިވުން.
()3

މި މާއްދާގެ ( )4އާއި ( )5ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތައް ފިޔަވައި
ރ
އެހެން ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަން ސާބިތުވެ ( 12ބާރަ) މަސްދުވަހަށްވު ެ
ދިގު މުއްދަތެއްގެ ޙުކުމެއް ކުރެވިފައިވާ މީހަކު ނަމަ އެ ޙުކުމެއް
ތ އެ ޙުކުމުން ކަނޑައެޅުނު އަދަބު
ވ ަ
މނުތާ ،ނު ަ
ތަންފީޛުކޮށް ނި ު
ހރު ނުވާ
އ) އަ ަ
މަޢާފްކުރެވުނުތާ ( 3ތިނެ ް

()4

މީހަކު ކަމުގައިވުން.

ގ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ނުވަތަ ޚިޔާނާތު ެ
ކުށެއް،

ނުވަތަ

ކުށެއް

ރިޝްވަތުގެ

ނުވަތަ

ގ
މަސްތުވާތަކެތީ ެ

ނ
ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ނުވަތަ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ކުށެއް ކުރިކަ ް
ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ
()5

މީހަކު ކަމުގައިވުން.

ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލެއް ހިންގިކަން

ނުވަތަ މީހެއްގެ

ޝަރީޢަތަށް

ފއިވާ
ބތުވެ ަ
ސާ ި

ޢިއްފަތްތެރިކަން

ނ
ގތްކަ ް
ފޭރި ަ

މީހެއްކަމުގައިވުން.
()6

އެއްވެސް ސްކޫލެއް ،މަދަރުސާއެއް ނުވަތަ ކިޔަވައިދޭ މަރުކަޒެއްގެ
ފުލްޓައިމް ދަރިވަރަކު ކަމުގައިވުން[.
އިޞްލާޙު :1/2017 :ގެ ( )2އިން އުނިކުރެވިފައި.

ރަށު
ރ
ޢުމު ު

ކަ ުއންސި ްލ ެގ .27

](ހ)

ރަށު ކައުންސިލްގެ ޢުމުރަކީ އެ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން
މީލާދީ ( 5ފަހެއް) އަހަރު ދުވަހެވެ .ރަށު ކައުންސިލްގެ ޢުމުރު ހަމަވުމުގެ 30
ނއެވެ[.
(ތިރީސް) ދުވަހުގެ ކުރިން އައު ކައުންސިލެއް އިންތިޚާބުކުރަންވާ ެ
އިޞްލާޙު :24/2019 :ގެ ( )24އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.

](ށ)

ނސިލްގެ ޢުމުރު
އ ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން ހިނގަމުންދާ ކައު ް
މި މާއްދާގެ (ހ) ގަ ި
ވސް ކުރިން އިންތިޚާބުކުރެވޭ އައު ކައުންސިލްގެ
ހަމަވުމުގެ ( 30ތިރީސް) ދު ަ
މވާ ތާރީޚުން
މންދާ ކައުންސިލްގެ ޢުމުރު ހަ ަ
ފށާނީ ހިނގަ ު
ޢުމުރު ގުނަން ަ
ފެށިގެންނެވެ[.
އިޞްލާޙު :40/2015 :ގެ ( )5އިން އިތުރުކުރެވިފައި.

އ
ވ ި
ނގެ ހު ަ
ބރު ް
މެން ަ

.28

ޙވާލުވެވޭނީ ފަނޑިޔާރެއްގެ
ނށް އެމީހުންގެ މަޤާމާ ަ
މންބަރުން ަ
ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބުކުރެވޭ ެ
ވލު  1ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުވައި ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.
ކުރިމަތީގައި ،މި ޤާނޫނުގެ ޖަދު ަ
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ލގެ
ކައުންސި ް
މގެ
ބރުކަ ު
މެން ަ

މ
ޤ ު
މ ާ
ަ

.29

](ހ)

ޢުމުރުގެ

ކައުންސިލްގެ

ތެރޭގައި

ކައުންސިލްގެ

ރއްގެ
މެންބަ ެ

މަޤާމު

ހުސްވެއްޖެނަމަ އެކަން ( 14ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް

ނ
ވ ް
ހުސް ު

އޮތޯރިޓީން

އިލެކްޝަންސް

ކމިޝަނަށް
ޮ

ވނެއެވެ.
އަންގަން ާ

އަދި

ލޯކަލް

ތރީޚުން ފެށިގެން
ނގާ ާ
ކޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަ ް
ނ އިލެ ް
ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ ް
ލަސްވެގެން ( 60ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މެންބަރެއްގެ ބަދަލުގައި
ގ
ތޚާބުކުރަންވާނެއެވެ .ކައުންސިލްގެ މެންބަރެއް ެ
ކައުންސިލަށް މެންބަރަކު އިން ި
ވ މެންބަރަކަށް
މަޤާމު ހުސްވެއްޖެނަމަ ،ބައި އިލެކްޝަނަކުން އިންތިޚާބުކުރެވިފައި ާ
ނސިލްގެ ހިނގަމުންދާ ދައުރު ހަމަވަންދެންނެވެ.
މެންބަރުކަމުގައި ހުރެވޭނީ ކައު ް
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ކައުންސިލްގެ ޢުމުރުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ މެންބަރެއްގެ
މަޤާމު ހުސްވެއްޖެނަމަ ،ލަސްވެގެން ( 60ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ
ނވާނެ ކަމުގައި
މެންބަރެއްގެ ބަދަލުގައި ކައުންސިލަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރަ ް
ނސިލްގެ މެންބަރަކު ވަކިވިއިރު ކައުންސިލްގެ
ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ކައު ް
ޢުމުރުގެ ( 1އެކެއް) އަހަރުދުވަސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއް ބާކީ
އނުވާނެއެވެ[.
އޮތްނަމަ އެ ހުސްވި ގޮނޑިއަކަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކޮށްގެނެ ް
އިޞްލާޙު :24/2019 :ގެ ( )25އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.

](ނ)

ވނަމަވެސް ،ކައުންސިލްގެ
ނ ބަޔާންކޮށްފައި ީ
މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި އެހެ ް
ވ ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަމަވާވަރަށް އެ ކައުންސިލްގައި
ބނުން ާ
ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ޭ
ސވި ގޮނޑިއަކަށް މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ
ނތްނަމަ އެ ހު ް
މެންބަރުން ެ
ބކުރަންވާނެއެވެ[.
ނބަރަކު އިންތިޚާ ު
ގޮތުގެމަތިން މެ ް
އިޞްލާޙު )1( :21/2015 :ގެ ދަށުން އިތުރު ކުރެވިފައި

]ރަށު

ކައުންސި ްލ ެގ .30

އ
ޖބުތަ ް
އސްގެ ވާ ި
ރަ ީ

އވަނީއެވެ.
ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ވާޖިބުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ެ
(ހ)

އ
ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތަ ް
ތަންފީޛުކުރުން؛

(ށ)

ޖހޭ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުން؛
ކައުންސިލްގެ ހިންގުމަށް ކުރަން ެ

(ނ)

ކައުންސިލްގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށް ކައުންސިލުން އެކަށައަޅާ ތަރައްޤީގެ
ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭންގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރެވޭނެ ގޮތަށް އިދާރާގެ
މަސައްކަތްތައް ބައްޓަންކުރުން؛
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ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް
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(ރ)

މަޝްވަރާގެ

ކައުންސިލްގެ

މަތިން

އިދާރާގެ

އޮނިގަނޑު

އެކުލަވާލައި،

ޑިވިޜަންތަކާއި ސެކްޝަންތަކާއި ޔުނިޓުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކަނޑައަޅައި
ތަންފީޛުކުރުން؛
(ބ)

ކގެ ރިޔާސަތު
ވއިދުން ބޭއްވުމާއި ޖަލްސާތަ ު
ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް ގަ ާ
ބެލެހެއްޓުން؛

(ޅ)

ޞދާ އެއްގޮތްވާ
ކައުންސިލްގެ ޙަރަކާތްތައް ހިނގަމުންދަނީ ކައުންސިލްގެ މަޤް ަ
ގޮތުގެމަތިންތޯ ބެލުން؛

(ކ)

ހ
ކައުންސިލުން އެކުލަވާލަން ލާޒިމުކުރާ ޕްލޭންތަކާއި ރިޕޯޓުތައް ފޮނުވަންޖެ ޭ
ފަރާތްތަކަށް

ފޮނުވުމާއި،

ނމުކުރަންޖެހޭ
ޢާ ް

ޢާންމުކުރެވޭކަން

ނިންމުންތައް

ކަށަވަރުކުރުން؛
(އ)

ސލުކުރުން؛
ކައުންސިލް ތަމްސީލުކުރަންޖެހޭ ތަންތަނުގައި ކައުންސިލް ތަމް ީ

(ވ)

ނ
ނތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންކަ ް
ކައުންސިލް ހިނގަމުންދަނީ ޤާނޫ ު
ކަށަވަރުކުރުން؛

(މ)

ކައުންސިލްގެ

މާލީ

ޒިންމާތަކާއި

ކައުންސިލްގެ

ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ

މާލީ

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އަދާކުރަމުންދާކަން
ކަށަވަރުކުރުން؛
(ފ)

ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާތަކާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންނަށާއި ،މަސްއޫލު
ދ
އިދާރާތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުން؛ އަ ި

(ދ)

ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެން ކަންކަން ކުރުން[.
އިޞްލާޙު :24/2019 :ގެ ( )26އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.
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ސގެ
ރއީ ް
ބ ަ
ނައި ު

ރަށު ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި

އެވަނީއެވެ.

އ
ޖބުތަ ް
ވާ ި

(ހ)

(ށ)

ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތާ ބެހޭގޮތުން ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް އެހީތެރިވެދިނުން.

ކައުންސިލްގެ

ރައީސްގެ

މަޤާމުގެ

މަސްއޫލިއްޔަތު

އަދާކުރުމަށް

އޭނާ

ނުކުޅެދިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ،ނުވަތަ ޢުޛުރުވެރިވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ،ނުވަތަ އެމަޤާމު
ނ
ނގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވަގުތީގޮތު ް
ހުސްވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ،އޭ ާ
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އަދާކުރާނީ ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ކައުންސިލްގެ ރައީސް
ކައުންސިލްގެ

ނައިބުރައީސާ

ޙަވާލުކުރާ

މަސްއޫލިއްޔަތުތައްވެސް

އޭނާ

އަދާކުރަންވާނެއެވެ.
(ނ)

]ރަށު

ކައުންސި ްލ ެގ .32

ނގެ
ބރު ް
މެން ަ

ރަށު ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެން ކަންކަން ކުރުން.

ރަށު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.

ތ
ސއޫލިއްޔަ ު
މަ ް

(ހ)

އ
ދމާވާ ދަތިތަ ް
ނށް ި
ބތްވާ ރަށުގެ ރައްޔިތުން ަ
ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނިސް ަ
ސަމާލުކަމަށް

ކައުންސިލްގެ

ގެނައުމާއި،

ޙައްލުކުރުމަށް

ނ
އެކަންކަ ް

މަސައްކަތްކުރުން؛
(ށ)

ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކުގައި ބައިވެރިވުން؛

(ނ)

ކައުންސިލްގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުން؛

(ރ)

ތވަލާއި އަހަރީ
ޕލޭންތަކާއި އަހަރީ މަސައްކަތު ާ
ކައުންސިލުން އެކުލަވާލަންޖެހޭ ް
އވެރިވުން؛ އަދި
ބަޖެޓާއި ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓު އެކުލަވާލުމުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބަ ި

(ބ)

ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ގުޅިގެން ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
ޙަވާލުކުރާ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ކުރުން[.
އިޞްލާޙު :24/2019 :ގެ ( )27އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.

ނގެ
]އަންހެނު ް
އށް
އޤީ ަ
ތަރަ ް

.33

(ހ)

ގ
ރށެއްގެ އަންހެނުން ެ
ކޮންމެ ރަށު ކައުންސިލެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އެ ަ
ތަރައްޤީއަށް

ޓ
ސއްކަތްކުރާ ކޮމި ީ
މަ ަ

މަސައްކަތްކުރާ

މިކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ
ހެދޭ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ
(ށ)

އަންހެނުންގެ

އަންހެނުންގެ

މޓީއެއް
ކޮ ި

ނނަންވާނެއެވެ.
އޮ ް

ނ
މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ކަނޑައަޅާނީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށު ް
ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ށ
ތަރައްޤީއަ ް

މަސައްކަތްކުރާ

ކޮމިޓީގެ

މެންބަރުން

ބކުންނެވެ.
ހނުންގެ މެދުގައި ބާއްވާ އިންތިޚާ ަ
އިންތިޚާބުކުރާނީ އެރަށުގެ އަން ެ
(ނ)

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ރައީސާއި ނައިބުރައީސް
ގ
ގ މެންބަރުން ެ
މންބަރުންގެ ތެރެއިން އެކޮމިޓީ ެ
އިންތިޚާބުކުރާނީ އެކޮމިޓީގެ ެ
މެދުގައި ނެގޭ ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ.
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ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް
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(ރ)

ވއިދު ހަދާނީ
އށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ހިންގާ ގަ ާ
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ ަ
ނވެ.
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ެ

ނންގެ
އަންހެ ު
އށް
އޤީ ަ
ތަރަ ް
ޓގެ
ސއްކަތްކުރާ ކޮމި ީ
މަ ަ

.34

އ
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތަކުގެ ތެރޭގަ ި
އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.

ކއި
ސއޫލިއްޔަތުތަ ާ
މަ ް

އ
ތ ް
ބާރު ަ

(ހ)

ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ކަންކަމުގައާއި ކައުންސިލުން ދެމުންގެންދާ ރަށްވެހިކަމުގެ
އންސިލަށް ލަފާ ދިނުން.
ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ރަށު ކަ ު

(ށ)

ކޮމިޓީގެ ނަމުގައި މުދާ މިލްކުކުރުމާއި ކޮމިޓީގެ ނަމުގައި އެކިއެކި

ވިޔަފާރި

މުޢާމަލާތުކުރުން.
(ނ)

ތން.
ކޮމިޓީގެ ނަމުގައި ދަޢުވާކުރުމާއި ދަޢުވާލިބިގަ ު

(ރ)

ނގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި އެކިއެކި ޙަރަކާތްތައް
ނ ް
އާމްދަނީ ހޯދުމަށާއި އަންހެ ު
ހިންގުން.

(ބ)

ތރިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާ ެ

(ޅ)

ލންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
އަންހެނުންގެ މެދުގައި ދީނީ ހޭ ު

(ކ )

ސިޔާސީ

ކަންކަމުގައި

އަންހެނުން

ބައިވެރިވުން

އިތުރުކުރުމަށް

މަސައްކަތްކުރުން.
(އ )

މަތީ

ތަޢުލީމު

ރ
ޙާޞިލުކު ާ

އަންހެނުންގެ

ދ
ޢަދަ ު

އިތުރުކުރުމަށް

މަސައްކަތްކުރުން.
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(ވ)
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(މ)

ލމާތު އެއްކުރުން.
ޢ ޫ
ނބެހޭ މުހިންމު މަ ު
އަންހެނުން ާ

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް
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(ފ)

ތ
މއްދަ ު
ކޮމިޓީގެ ު

.35

ވމުގެ
ފސް ު
މި ޤާނޫނު ާ

.36

ކޮމިޓީގެ މާލިއްޔަތުގައިވާ މުދަލާއި ފައިސާ ބެލެހެއްޓުން.

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މުއްދަތަކީ ކޮމިޓީ އިންތިޚާބުކުރެވޭ
އހަރު ދުވަހެވެ.
ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 3ތިނެއް) ަ

ގއި
ށރަށު ަ
ކުރިން ރަ ް

މި ޤާނޫނު ފާސްވުމުގެ ކުރިން ރަށްރަށުގައި ހިނގަމުންއައި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް
މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ ޙައްޤުތަކާއި އިލްތިޒާމްތަކާއި

ލއި ފައިސާ މި ޤާނޫނުގެ
މުދަ ާ

އއި
ގމުން ަ
ހިނ ަ

ރއްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކަށް ބަދަލުވީއެވެ[.
ނންގެ ތަ ަ
ދަށުން އުފެދޭ އަންހެ ު

އށް
އޤީ ަ
ތަރަ ް

އިޞްލާޙު :24/2019 :ގެ ( )28އިން އުނިކުރެވިފައި.

ނންގެ
އަންހެ ު
ސއްކަތްކުރާ
މަ ަ
އ
ކޮމިޓީތަ ް

ފަސްވަނަ ބާބު  -ސިޓީ ކައުންސިލް
ސިޓީ

ލ
ކައުންސި ް

.37

ނގެ ޖަދުވަލު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން މި ޤާނޫ ު

 2ގައި

ތ ސަރަޙައްދަކީ ސިޓީއެއްގެ
ޠތައް ފުރިހަމަވާ ރަށެއް ނުވަ ަ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރު ު
ދަރަޖަލިބިގެންވާ ރަށެއްކަމަށް ނުވަތަ ސަރަޙައްދެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި އެފަދަ ރަށެއް ނުވަތަ
ސަރަޙައްދެއް ހިންގުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އުފައްދަންވާނެއެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުމާބެހޭ އެންމެހައި އިންތިޒާމުތައް މި ޤާނޫނާއި
ވ
ނއި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނުގައި ާ
ޢންމު ޤާނޫ ާ
އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ާ
ކޝަންސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.
ގޮތުގެމަތިން ހަމަޖައްސާނީ އިލެ ް
ތ
ޞއްޔަ ު
ޝޚް ި
ަ
ޤާނޫނީ

.38

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކޮށް ޤާއިމްކުރެވޭ ސިޓީ ކައުންސިލަކީ އަމިއްލަ ނަމުގައި
ދަޢުވާކުރުމާއި ،ދަޢުވާލިބިގަތުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ އަދި އަމިއްލަ ނަމުގައި މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ
ހައިސިއްޔަތު ލިބިފައިވާ ވަކި ސިއްކައެއް އޮންނަ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެކެވެ.

ސިޓީ
އ
ތ ް
ބާރު ަ

ކައުންސި ްލ ެގ .39

ނކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.
ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތައް ތިރީގައި ބަޔާ ް
(ހ)

ނ
ތން ސިޓީއާއި ސިޓީގައި ހިމެ ޭ
ގތްވާ ގޮތުގެމަ ި
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނާ އެއް ޮ
ނ
ވ ގޮތުގެމަތި ް
އަވަށްތައް ހިންގައި ،ތަރައްޤީކޮށް ،މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ނ.
ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނު ް

(ށ)

ރއްޤީގެ ޕްލޭނާ
ގތުގެމަތިން ފާސްކުރާ ސިޓީގެ ތަ ަ
]މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮ
ގ މަޝްރޫޢުތައް ރޭވުމާއި ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރުމާއި
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ތަރައްޤީ ެ
ޛކުރުން[.
ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ތަންފީ ު

ސަފްޙާ 115 :ގެ 30

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު –  9އިޞްލާޙާއެކު ()UNOFFICIAL

އިޞްލާޙު :24/2019 :ގެ ( )29އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.
(ނ)

ތަރައްޤީގެ

އެކިއެކި

މިނިސްޓްރީތަކަށް
ސަރުކާރުގެ

މަޝްރޫޢުތައް

ގ
ރައްޔިތުން ެ
މިނިސްޓްރީތަކުން

ރާވައި

ފަރާތުން

ހިންގުމުގައި

ލަފަޔާއި

ސަރުކާރުގެ

ވރާ
މަޝް ަ
ހިންގާ

ކައުންސިލްގައި

ދިނުމާއި،

އ
މަޝްރޫޢުތަ ް

ށ ޖަވާބުދާރީވެ،
ހިނގާނުހިނގާ ގޮތް ބެލުމުގައި އެހީތެރިވެދީ ،އެމިނިސްޓްރީތަކަ ް
ޅން.
އެމިނިސްޓްރީތަކުން ކަނޑައަޅާ ގޮތަކަށް ގަވާއިދުން ރިޕޯޓު ހުށަހެ ު
(ރ)

ގ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކުރުމާއި އެ އޮފީސްތައް
އަވަށު އޮފީސްތަކުން ހިން ާ
ލން.
ގތް ބެ ު
ހިނގާނުހިނގާ ޮ

(ބ)

ގ
އކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާއާއެކު ،މި ޤާނޫނު ެ
]އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަ ް
ދކުރުމަށްޓަކައި
ދފައިވާ ބާރާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަ ާ
ބ ީ
ށ ލި ި
ދަށުން ސިޓީ ކައުންސިލަ ް
އެކަށައަޅަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުމާއި ،ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވާޖިބު
ވއިދުތައް ހަދައި އެ ގަވާއިދުތައް ހިންގުން[.
އަދާކުރުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ ގަ ާ
އިޞްލާޙު :24/2019 :ގެ ( )30އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.

(ޅ)

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ސިޓީ ކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރާއި ،މަސްއޫލިއްޔަތު
އަދާކުރުމަށްޓަކައި

ސިޓީ

ކައުންސިލްގެ

ރަށްވެހިންގެ

ދާއިރާގެ

ނަމުގައި

ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަން ނިންމުން.
(ކ )

ނ ފާސްކޮށްފައިވާ ސިޓީގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާއި
]މި ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތި ް
ވތަ އިޖްތިމާޢީ
ސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ،އިޤްތިޞާދީ ނު ަ
ކށް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ބިންބިމާއި ފަރާއި ފަޅު ހޯދުމާއި ،މިފަދަ
ބޭނުންތަ ަ
ކށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި ،ދިނުމާއި އަދި މިފަދަ
ހން ފަރާތްތަ ަ
ތަންތަން އެ ެ
ތަންތަނުގައި އިންވެސްޓްކުރުމާއި އަދި މި އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކައުންސިލްގެ
ނަމުގައި މިލްކުކުރުން[.
އިޞްލާޙު :31/2020 :ގެ ( )9އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.

(އ )

ދ
ބނުންތަކަށް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ،އުފުލޭ އަ ި
ޖތިމާޢީ ޭ
އިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ އި ް
ނ
ދށުގައި ހުން ަ
ކރުމާއި ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ަ
ނުއުފުލޭ މުދާ ހޯދުމާއި މިލްކު ު
ށ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ ގަވާއިދާ
ތތަކަ ް
މިފަދަ ތަކެތި އެހެން ފަރާ ް

އެއްގޮތަށް

ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި ދިނުން.
(ވ)

އ
މށް ޤާނޫނުގަ ި
ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދު ަ
ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙުދޫދުގެ ތެރޭގައި މާލީ އިދާރާތަކުން
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ދަރަންޏަށް ފައިސާ

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު –  9އިޞްލާޙާއެކު ()UNOFFICIAL

މާލީ

ނެގުމާއި އެފަދަ ދަރަނިތަކުގެ ޙިމާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލްގެ އެކިއެކި

ރ ފަރާތްތަކަށް
ޙައްޤުތަކާއި މަޞްލަޙަތުތަކާއި މިލްކިއްޔާތުތައް ދަރަނި ދޫކު ާ
މށް ފަންޑު އުފެއްދުން.
ހުށަހެޅުމާއި ތަފާތު އެކި ކަންކަ ަ
(މ)

އ
މށް މި ޤާނޫނުގަ ި
ނންވާ ފައިސާ ހޯދު ަ
މށް ބޭ ު
ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގު ަ
އ މުނިސިޕަލް
ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙުދޫދުގެ ތެރޭގައި މުނިސިޕަލް ބޮންޑާއި ބިލާ ި
ފަދަ

ސެކިއުރިޓީ

އެކިއެކި

މާލީ

ސެކިއުރިޓީތައް

އެކަށައަޅައި،

އެފަދަ

ސެކިއުރިޓީތައް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް މެދުވެރިކޮށް ވިއްކުން.
(ފ)

އ
ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާތަކުން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލުތަކާ ި

ސިޔާސަތުތަކާ

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ،ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށާއި ދޭންޖެހޭ ކަރަންޓާއި
ބޯފެނާއި ނަރުދަމާ ފަދަ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެކި
ވޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތުކުރުން.
ފަރާތްތަކާއެކު އެގްރީމެންޓްކޮށް ި
(ދ)

ވ
ވ ޙާލަތްތަކުގައާއި ކައުންސިލްގެ ނަން ބަދަލު ާ
ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ބަދަލު ާ
ޙާލަތްތަކުގައި ކުރީގެ ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ޒިންމާ އުފުލުން.

(ތ)

ސިޓީ ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި އަވަށު އޮފީސްތައް މެދުވެރިވެގެން ދޭ
ފ
ޚިދުމަތްތަކަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ީ
ކަނޑައެޅުމާއި ފީނެގުން.

(ލ)

މީހުންގެ

އަމިއްލަ

އ
ބންތަކާ ި
ި

މުދާ

ޢާންމު

ކއި
ށޓަ ަ
ބޭނުމަކަ ް

ކޮންމެހެން

ހ
ދލު ދިނުމަށްފަ ު
ދލުވެރި ބަ ަ
ނނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަ ު
ނަގަންޖެހިއްޖެނަމަ ޤާ ޫ
ނެގުން.
(ގ)

ނ
ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށު ް

އ ކައުންސިލްގެ
ޚިދުމަތް ދެވޭ ތަންތަނާ ި

ނ ދިނުމާއި ނަން
ނށް ނަ ް
އުޅަނދުފަހަރާއި މަގުތަކާއި ،ޕާކު ފަދަ ޢާންމު ތަންތަ ަ
ބަދަލުކުރުން.
(ޏ)

ސިޓީއާއި ސިޓީގައި ހިމެނޭ އަވަށް އަވަށުގެ މަގާއި ޕާކުތަކާއި މައިދާން ފަދަ
ރން.
ދއިމީގޮތުން ހުޅުވުމާއި ބަންދުކު ު
ވތަ ާ
ގތުން ނު ަ
ތަންތަން ވަގުތީ ޮ

(ސ)

ނވުން.
ފ ު
ތއް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޮ
މި ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ ރިޕޯޓު ަ

(ޑ)

ސިޓީއާއި ސިޓީގައި ހިމެނޭ އަވަށް އަވަށުގެ ބިމާއި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ
ނ ސަރުކާރުގެ
ސަރަޙައްދުތެރޭގައި ހިމެނޭ ރަށްރަށުގެ ބިން ބޭނުންކުރުމާ ބެހޭގޮތު ް
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ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް
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ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީތަކާއި އަވަށު އޮފީސްތަކުގެ މަޝްވަރާއާ އެއްގޮތަށް ޕްލޭނެއް
އެކުލަވާލުން.
(ޒ)

ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ދަޢުވާކުރުމާއި ދަޢުވާލިބިގަތުން.

(ޓ)

ނ
ސިޓީގައި އަމާން އަދި ޞުލްޙަވެރި ވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ފުލުހުން ާ
ގުޅިގެން ކުރެވެންހުރި އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން.

(ޔ)

ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާ ގުޅިގެން އެއްވެސް މީހަކު
ތޙްޤީގުކުރުމަށް
މ އެކަމެއް ަ
މށް ތުހުމަތުކުރެވޭނަ ަ
އ ކޮށްފިކަ ަ
ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލެ ް
ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދުން.

(ޕ)

ކައުންސިލަށް

ނިސްބަތްވާ

ސިއްކަ

ކަމާބެހޭ

ސަރުކާރުގެ

އިދާރާގައި

ރން.
ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްފަހު ބޭނުންކު ު
(ޖ)

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގުން.

(ޗ)

ވސް ކަންކަން ކުރުން.
ޤާނޫނަކުން ކަނޑައަޅާ މިނޫން ެ

(ހހ)

ވ
]ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުމުގައި ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކަށް ދޭން ާ
ނން.
އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދި ު

(ހށ)

ބއިވެރިވުމާއެކު
ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުންގެ ަ
ލންޑް ޔޫސް ޕްލޭން އެކުލަވާލައި ،މިގޮތުން
ސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ޭ
ޑ
އެކުލަވާލެވޭ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއާ ހިއްސާކޮށް ،ލޭން ް
ޔޫސް ޕްލޭން ފާސްކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަށް ފޮނުވުން؛

](ހނ)

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފާސްކޮށް ޢާންމުކުރާ ސިޓީގެ
ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ސިޓީއެއްގެ
ނންކުރުން[.
ބިން ބޭ ު
އިޞްލާޙު :31/2020 :ގެ ( )10އިން އުނިކުރެވިފައި.

(ހރ)

ސިޓީގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ބިދޭސީންގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ،އެ ބިދޭސީންގެ
ޓއި ،އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ޤައުމީ އިދާރާއާ
ދަފްތަރު އެކުލަވާލައި ،ބަލަހައް ަ
ގުޅިގެން އަޅައި ،އަހަރަކު އެއްފަހަރު ކަމާގުޅޭ އިދާރާއަށް ރިޕޯޓު ފޮނުވުން.
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ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް
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(ހބ)

ނގެ ތެރެއިން ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމާއި ޚާއްޞަ
ރަށުގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ މީހު ް
ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ
ހ
މހުން  1މަ ު
މ ަ 4
ފތަރެއް އެކުލަވާލައި ،ކޮން ެ
ގނެ ދަ ް
ފަރާތްތަކުގެ ޙާލަތު އެނ ޭ
މ އިދާރާތަކަށް
ބހޭ ޤައު ީ
ޙލަތު ބަލައި ،ކަމާ ެ
އެފަރާތްތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ާ
ރިޕޯޓުކުރުން.

(ހޅ)

ނތަކާއި ހިންގާ
ކައުންސިލްގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށް ނިންމާ ނިންމު ް
ޙަރަކާތްތައް

ހިނގާނުހިނގާ

ބަލައި،

ގޮތް

ޖހޭ
ރަނގަޅުކުރަން ެ

ކަންކަން

ރަނގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
(ހކ)

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި އެކިއެކި ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި
ޖަމާޢަތްތަކާއި ކައުންސިލާ ދެމެދު ގުޅުން ޤާއިމުކުރުން.

](ހއ)

ކައުންސިލްތަކުގެ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމާއި ،އެ ސިޔާސަތުތަކާ ގުޅޭ
އ
ފރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކާގުޅޭ ގަވާއިދުތައް ހަދަ ި
އުޞޫލުތަކާއި ކައުންސިލުން ޯ
ފާސްކޮށް އެ ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް ތަންފީޛުކުރުން[[.
އިޞްލާޙު :24/2019 :ގެ ( )31އިން އިތުރުކުރެވިފައި.
އިޞްލާޙު :31/2020 :ގެ ( )11އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.

]ސިޓީ ކައުންސިލުން ޭދ .40

މގެ
ކ ު
ރަށްވެހި ަ
އ
ދމަތްތަ ް
ޚި ު

(ހ)

ކޮންމެ ސިޓީއެއްގައިވެސް ،އަންނަނިވި ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް އެ ސިޓީއެއްގެ
ޓ ކައުންސިލުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.
ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދެވޭކަން ސި ީ
()1

އޓުން.
މަގުތައް ހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެ ް

()2

އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލުން.

()3

ލ
ޓމާއި ރަށުގެ ފާލަމާއި ފެރީ ޓާރމިނަ ް
ބލެހެއް ު
ބަނދަރު މަރާމާތުކޮށް ެ
ހަދައި ހިންގުން.

()4

ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި

ޤާނޫނާ

ގތްވާ
އެއް ޮ

ފިޔަވަޅު

ގޮތުގެމަތިން

އެޅުމާއި

ރަށުގެ

ރށް
ަ

ގރުން
ި

އ
އެއްގަމުތޮށްޓާ ި

ލހެއްޓުން.
ކަނޑުތޮށިގަނޑު މަރާމާތުކޮށް ބެ ެ
()5

ފނާއި،
ވ ގޮތުގެމަތިން ،ކަރަންޓާއިެ ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއެއްގޮތް ާ
ނން.
ފާޚާނާއާއި ،ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުފަދަ ޢާންމު ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދި ު
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()6

ތ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޕްރައިމަރީ ހެލް ު
ކެއަރއާއި ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާގުޅޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން.

()7

ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޚިދުމަތްތައް

ޤާނޫނާ
ދިނުމާއި

ފެންވަރުމަތިކުރުމުގެ
()8

ގތްވާ
އެއް ޮ
ތ
ބޮޑެ ި

ތން
ގޮތުގެމަ ި

މީހުންގެ

ޕްރީ
އަދި

ތަޢުލީމީ

ގ
ސްކޫލް ެ
ނ
ފަން ީ

ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން.

ޢާންމު ލައިބްރަރީ ހިންގުމާއި ޒަމާނީ އެކިއެކި ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައި
ލައިބްރަރީން އެކިއެކި މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ޤާއިމްކުރުން.

()9

އ
އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި ،ކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު ދަނޑުތަކާއި ބިންތަ ް
ބެލެހެއްޓުމާއި

ވސީލަތްތަކާއި
ަ

ކުޅިވަރުގެ

ތކާއި
ޕާކު ަ

ޢާންމު

މބެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން.
މުނިފޫހިފިލުވު ާ
ޤާނޫނާ

( )10ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އގޮތްވާ
އެ ް

ތމާޢީ
އިޖް ި

ނ
ގޮތުގެމަތި ް

ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭނެ މަރުކަޒު ހިންގުމާއި ގޭތެރޭގައި ހިންގާ
އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި އެފަދަ ޢަމަލުތަކާ ގުޅިގެން
އަނިޔާ

ކށް
ލިބޭފަރާތްތަ ަ

ޙިމާޔަތްދީ

އެހީތެރިކަން

ނމާއި
ކށްދި ު
ފޯރު ޮ

ރވެދީ
ނށް އެހީތެ ި
މހުން ަ
މުސްކުޅިންނަށާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ީ
މއް ޤާއިމްކުރުން.
ޓނެ ނިޒާ ެ
އެފަދަ މީހުން ބެލެހެއް ޭ
ވ
( )11ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާއި ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާއި ތަޢާރުޟުނު ާ
ކރުމާއި
ނ ދޫ ު
ހ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ ގޮތަކަށް ބި ް
ގޮތުގެމަތިން ބިމާބެ ޭ
ބިމާއި ޢިމާރާތްތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ
އ
ގަވާއިދުތަކާއި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުން ހަދާފައިވާ އެންމެހަ ި
ގަވާއިދުތަކާ

އެއްގޮތްވާ

ގމަތިން
ގޮތު ެ

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

ނކަން
ކަ ް

ބހޭ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެކިއެކި
ބަލަހައްޓައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާ ެ
ތތަކުގެ
ތން ހިންގާ އެންމެހައި މުޢާމަލާ ު
ނބިމާ ގުޅޭގޮ ު
ފަރާތްފަރާތުން ބި ް
ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުން.
( )12ސިޓީގައި

ހިމެނޭ

ގ
ބންބިމު ެ
ި

ދަފްތަރު

އެކުލަވައި

އ
ެ

ރ
ދަފްތަ ު

ރއަށް
ލހައްޓާ އިދާ ާ
ދފްތަރު އެކުލަވާ ބަ ަ
ބެލެހެއްޓުމާއި ބިމާބެހޭ ޤައުމީ ަ
ދނުން.
ޢލޫމާތު ފޯރުކޮށް ި
ބޭނުންވާނެ މަ ު
( )13މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން.
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ށކަމާކެމީގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުން.
އޓުމާއި ކަ ު
( )14ޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެ ް

އޓުން.
އޓުމާއި ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެ ް
( )15އާސާރީ ތަންތަން ބެލެހެ ް

( )16ދީނީގޮތުންނާއި

ނ
ޤައުމީގޮތު ް

ފާހަގަކުރަންޖެހޭ

ސތަކާއި
ދުވަ ް

ދނީ އަދި ޤައުމީ އިޙްތިފާލުތައް ބޭއްވުން.
މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަކޮށް ީ
( )17މަގުމަތި ކުނިކަހައި ސާފުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމާއި ރަށުގެ
ލހެއްޓުން.
ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުމާއި ރަށް ޒީނަތްތެރިކޮށް ބެ ެ
ތޒާމު
ފއިވާ ކާނުތައް ސާފުކުރެވޭނެ އިން ި
ދ ަ
ނދުމަށް ހަ ާ
( )18މަގުމަތީގައި ފެންހި ް
ހަމަޖެއްސުން.
ހއްޓުން.
( )19ރޭގަނޑު މަގުމަތި ދިއްލައި ބެލެ ެ

( )20ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުން.

ކގައާއި
ނށް ދިމާވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތްތަ ު
( )21ޢާންމު ފަރުދުން ަ
ހާދިސާތަކުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.
ޓތަކާއި
( )22ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ،ފިހާރަތަކާއި ހޮ ާ
ގ
ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ޢާންމު މާރުކޭޓުތަކު ެ
ކަންކަން ހުރޭތޯ ބެލުން.
( )23މަގުމަތީގައި

މީހުން

އއުޅުމާއި
ހިނގަ ި

ލ
އިންޖީނު ީ

މަގުމަތީގައި

ޗތި ދުއްވުމުގެކަންކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ
އެއްޗެއްސާއި އިންޖީނުނުލާއެއް ެ
ޤާނޫނާ

ވ
އެއްގޮތް ާ

ނ
ޢާންމުންގެއަތު ް

ތން
ގޮތުގެމަ ި
ފީނަގައިގެން

އިންތިޒާމުކޮށް
އެއްގަމާއި

ޓމާއި،
ލހެއް ު
ބެ ެ

ކަނޑުގައި

ވ
ދުއް ާ

އުޅަނދުފަހަރުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާއިން
ކަނޑައަޅާ

މިންގަނޑުތަކާ

އެއްގޮތްވާ

ނ
ތ ް
ގޮތުގެމަ ި

ށ
އިންތިޒާމުކޮ ް

ބެލެހެއްޓުން.
ޢ
( )24ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން ކުރާ ޙުކުމްތައް ތަންފީޛުކުރުމުގައި ޝަރު ީ
ކޯޓުތަކަށާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުން.
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އ
ތންނާ ި
އރާގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮ ު
( )25ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބާރުގެ ދާ ި
މ
އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ސިޓީ ކައުންސިލާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަންކަ ާ
ސަރުކާރުގެ

ގުޅޭގޮތުންނާއި

އެކިއެކި

ކައުންސިލް

ވުޒާރާތަކުން

އ
މެދުވެރިކޮށް ދޫކުރަން ކަނޑައަޅާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާއި ،އެފަދަ ހުއްދަތަ ް
ބާޠިލުކުރުމާއި ،ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމާއި ބާޠިލުކުރުން.
( )26އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ މީހުންގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުމާއި
ހސާބު
ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން އަންގާ ގޮތެއްގެމަތިން ތަފާސް ި
އއްގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ
ނަގައި ބެލެހެއްޓުމާއި ،އެސިޓީ ެ
ދރިއުޅެމުން ގެންދާ މީހުންނާއި ،އަދި
މީސްމީހުންނާއި ،ރަށްވެހިނުވެ ި
އެސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން.
ނ
ނ ކަމަށް އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށު ް
( )27ސިޓީ ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭ ެ
ކަނޑައަޅާ މިނޫންވެސް ޚިދުމަތްތައް ދިނުން.
(ށ)

ރކޮށްދޭންވާނީ،
ރ ޚިދުމަތްތައް ކައުންސިލުން ފޯ ު
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކު ާ
މބެހޭ ސަރުކާރުގެ އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ،ކަ ާ
ސިޔާސަތުތަކާ

އެއްގޮތްވާ

ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

އ
ެ

އަދި

ޚިދުމަތްތައް

ނގެ  35ވަނަ
ކން ޢަމަލުކުރަންވާނީ ،މި ޤާނޫ ު
ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކައުންސިލްތަ ު
މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތަކުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައެވެ[.
އިޞްލާޙު :24/2019 :ގެ ( )32އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.
ސިޓީ

ކައު ް
ނސި ްލ .41

ތ
ނވާ ގޮ ް
ވގެ ް
އެކުލެ ި

(ހ)

ނ އެ ސިޓީއަކުން
ގތުގެމަތި ް
ނވަނީ އަންނަނިވި ޮ
]ސިޓީ ކައުންސިލް އެކުލެވިގެ ް
މއްޗަށެވެ.
އިންތިޚާބުކުރެވޭ މެންބަރުންގެ ަ
()1

ސިޓީގައި ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ އާބާދީގެ ޢަދަދަކީ10,000 ،
(ދިހަހާސް) މީހުންނާއި ( 30,000ތިރީސްހާސް) މީހުންނާ ދެމެދުގެ
ޢަދަދެއްނަމަ،

ކައުންސިލްގެ

މޭޔަރާއި،

މި

ޤާނޫނުގެ

ދަށުން

ނ ގޮތުން 7
ނ ހިމެ ޭ
ހން މެންބަރު ް
ނ ެ
އިންތިޚާބުކުރުން ލާޒިމުވާ އަ ް
(ހަތެއް) ގޮނޑި؛
()2

ކ30,000 ,
ސިޓީގައި ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ އާބާދީގެ ޢަދަދަ ީ
(ތިރީސްހާސް) މީހުންނާއި ( 60,000ފަސްދޮޅަސް ހާސް) މީހުންނާ
ނ
ށ ް
ނނުގެ ދަ ު
ދެމެދުގެ ޢަދަދެއްނަމަ ،ކައުންސިލްގެ މޭޔަރާއި ،މި ޤާ ޫ
ނ ގޮތުން 13
ނބަރުން ހިމެ ޭ
ނހެން މެ ް
އިންތިޚާބު ކުރުން ލާޒިމުވާ އަ ް
(ތޭރަ) ގޮނޑި؛
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ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް
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()3

ސިޓީގައި ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ އާބާދީގެ ޢަދަދަކީ60,000 ،
ލގެ
(ފަސްދޮޅަސްހާސް) މީހުންނަށްވުރެ އިތުރު ޢަދަދެއްނަމަ ،ކައުންސި ް
މޭޔަރާއި ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކުރުން ލާޒިމުވާ އަންހެން
ތން ( 19ނަވާރަ) ގޮނޑި.
މެންބަރުން ހިމެނޭ ގޮ ު

(ށ)

ށ
ޔންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ސިޓީ ކައުންސިލަ ް
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަ ާ
މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުމުގައި ،ވަކި ރަށަކަށް ނުވަތަ އިދާރީ ދާއިރާއަކަށް
އ
އގެ ގޮތުގަ ި
ށތަކެ ް
ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ދީފައިވަނީ ،އިދާރީ ގޮތުން ވަކިވަކި ރަ ް
ށގެ ގޮތުގައި
ވގެން އެކުލަވާލާފައިވާ އެއް ރަ ު
ހިނގަމުންއައި ރަށްތަކެއް އެކު ެ
ގ
ނ ެ
ކަމުގައި ވެފައި ،އަދި މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ މެންބަރު ް
ށވުރެ ގިނަ
ޢަދަދަކީ އެ ސިޓީގައި ކުރިން ހިމެނުނު ރަށްތަކުގެ ޢަދަދަ ް
ނ
ޢަދަދެއްނަމަ ،އެ ސިޓީއެއް ނިސްބަތްވާ ސިޓީ ކައުންސިލަށް މެންބަރު ް
އިންތިޚާބުކުރަންވާނީ ،އެ ރަށް ނުވަތަ އިދާރީ ދާއިރާއަށް ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ
ށ
އ ހިންގުމަ ް
ދިނުމުގެ ކުރިން އިދާރީ ގޮތުން ވަކި ރަށްތަކެއްގެ ގޮތުގަ ި
ވ
ކަނޑައަޅާފައި އޮތް ކޮންމެ ރަށަކަށް މަދުވެގެން އެއް މެންބަރު އިންތިޚާބުކުރެ ޭ
ގޮތަށެވެ.

(ނ)

އ
އންތިޚާބުގަ ި
ށން ފުރަތަމަ ބާއްވާ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ި
މި ޤާނޫނުގެ ދަ ު
އަންހެން

ނބަރުން
މެ ް

ތޚާބުކުރާނެ
ނ ި
އި ް

ދާއިރާތައް

ކަނޑައަޅަންވާނީ

ނ
ގއި އަންހެ ް
ގުރުއަތުލައިގެންނެވެ .އަދި އޭގެ ފަހުން ބޭއްވޭ އިންތިޚާބުތަކު ަ
އރާތައް ކަނޑައަޅާނީ އެ ސިޓީއެއްގައި ހިމެނޭ
މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރާނެ ދާ ި
ހުރިހާ

ދާއިރާއެއް

ހަމަހަމަވާނެ

އުޞޫލަކުން

ނދާ
ދައުރުވަމު ް

ގޮތަށް،

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލުގެ ދަށުންނެވެ.
(ރ)

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ،ސިޓީތަކުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައަޅާނީ،
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންނެވެ[.
އިޞްލާޙު :24/2019 :ގެ ( )33އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.

ލގެ
]ސިޓީ ކައުންސި ް
ބރުކަމަށް
މެން ަ
ގ
ނ ެ
ކުރިމަތިލާ މީހު ް

.38

(ހ)

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާ ކޮންމެ މީހެއްގައި އަންނަނިވި
ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.

އ
ޝަރުޠުތަ ް

()1
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ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވުން؛
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ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް
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(ށ)

()2

ބޭރު ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތަކަށް ނުވުން؛

()3

އވުން؛
މުސްލިމަކު ކަމުގައި ވުމާއި ،ސުންނަތް ޖަމާޢަތުގެ މީހަކު ކަމުގަ ި

()4

ޢުމުރުން ( 18އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިވުން؛

()5

ބުއްދި ހަމަޔަށް ހުރި މީހަކު ކަމުގައިވުން؛

()6

ފުލްޓައިމް ދަރިވަރެއްކަމުގައި ނުވުން.

ބޭރުޤައުމެއްގެ ރައްޔިތަކު ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ވެފައިވާ ނަމަ ،އެ މީހަކަށް ސިޓީ
ކައުންސިލްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ ،އެ މީހަކު ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވީތާ
( 5ފަހެއް) އަހަރު ފުރި އަދި އެމީހަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މީހަކު
ކަމުގައި ވާނަމައެވެ.

(ނ)

ކއުންސިލްތަކުގެ
ޓ ަ
ތތަކުންކުރެ ޙާލަތެއްގައިވާ މީހަކަށް ސި ީ
އަންނަނިވި ޙާލަ ް
ވނެއެވެ.
އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިއެއް ނުވެ ޭ
()1

ށ
އަދާކުރާންޖެހޭ ސާބިތު ދަރަންޏެއް އޮތް މީހަކު ނަމަ ،ޙުކުމާ އެއްގޮތަ ް
އެ ދަރަނި އަދާކުރަމުން ނުދާ މީހަކު ކަމުގައިވުން.

()2

އެމީހެއްގެ

މައްޗަށް

ޖިނާއީ

އަދަބު

ކުށެއްގެ

ދ
ތަންފީޛުކުރަމުން ާ

މީހެއްކަމުގައިވުން.
()3

މި މާއްދާގެ ( )4އާއި ( )5ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތައް ފިޔަވައި
ރ
އެހެން ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަން ސާބިތުވެ ( 12ބާރަ) މަސްދުވަހަށްވު ެ
ދިގު މުއްދަތެއްގެ ޙުކުމެއް ކުރެވިފައިވާ މީހަކު ނަމަ އެ ޙުކުމެއް
ބ
ޙުކުމުން ކަނޑައެޅުނު އަދަ ު

ވތަ އެ
މނުތާ ،ނު ަ
ތަންފީޛުކޮށް ނި ު
ހރު ނުވާ
އ) އަ ަ
މަޢާފްކުރެވުނުތާ ( 3ތިނެ ް
()4

މީހަކު ކަމުގައިވުން.

ގ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ނުވަތަ ޚިޔާނާތު ެ
ކުށެއް،

ނުވަތަ

ރިޝްވަތުގެ

ކުށެއް

ނުވަތަ

ގ
މަސްތުވާތަކެތީ ެ

ނ
ތ ބޭނުންކުރުމުގެ ކުށެއް ކުރިކަ ް
ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ނުވަތަ މަސްތުވާތަކެ ި
ކ ކަމުގައިވުން.
ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަ ު
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ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް
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()5

ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލެއް ހިންގިކަން
ނ
ގތްކަ ް
ފޭރި ަ

ޢިއްފަތްތެރިކަން

ނުވަތަ މީހެއްގެ

ޝަރީޢަތަށް

ފއިވާ
ބތުވެ ަ
ސާ ި

މީހެއްކަމުގައިވުން.
()6

އެއްވެސް ސްކޫލެއް ،މަދަރުސާއެއް ނުވަތަ ކިޔަވައިދޭ މަރުކަޒެއްގެ
ފުލްޓައިމް ދަރިވަރަކު ކަމުގައިވުން[.
އިޞްލާޙު :1/2017 :ގެ ( )2އިން އުނިކުރެވިފައި.

]ސިޓީ
މޭޔަރު

ކައުންސި ްލ ެގ .42

އދި
ަ

ޓ
ޑެޕިއު ީ

(ހ)

ސިޓީ

ކައުންސިލްގެ

މޭޔަރު

އިންތިޚާބުކުރާނީ

ކައުންސިލް

ވ
ނިސްބަތް ާ

ނ ނަގާ ސިއްރު
ސަރަޙައްދުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ދީމިޤްރާޠީ އުޞޫލުތަކުގެ މަތި ް

ރ
މޭޔަ ު

ވޯޓަކުންނެވެ.
(ށ)

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު އިންތިޚާބުކުރާނީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ
ނބަރުންގެ މެދުގައި ނެގޭ ސިއްރު
ތެރެއިން އެ ކައުންސިލްގައި ހިމެނޭ މެ ް
ވޯޓަކުންނެވެ[.
އިޞްލާޙު :24/2019 :ގެ ( )34އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.

ސިޓީ
ރ
ޢުމު ު

ކައުންސި ްލ ެގ .43

(ހ)

ނ
ޚން ފެށިގެ ް
]ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޢުމުރަކީ އެ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުވާ ތާރީ ު
ހމަވުމުގެ 30
އހަރުދުވަހެވެ .ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޢުމުރު ަ
މީލާދީ ( 5ފަހެއް) ަ
ނއެވެ[.
(ތިރީސް) ދުވަހުގެ ކުރިން އައު ކައުންސިލެއް އިންތިޚާބުކުރަންވާ ެ
އިޞްލާޙު :2019/24 :ގެ ( )35އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.

(ށ)

]މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން ހިނގަމުންދާ ކައުންސިލްގެ
ޢުމުރު ހަމަވުމުގެ ( 30ތިރީސް) ދުވަސް ކުރިން އިންތިޚާބުކުރެވޭ އައު
ށނީ ހިނގަމުންދާ ކައުންސިލްގެ ޢުމުރު ހަމަވާ
ކައުންސިލްގެ ޢުމުރު ގުނަން ފަ ާ
ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ[.
އިޞްލާޙު :40/2015 :ގެ ( )6އިން އިތުރުކުރެވިފައި.

އ
ވ ި
ނގެ ހު ަ
ބރު ް
މެން ަ

.44

ލގެ
]ކައުންސި ް

.45

ނގެ މަޤާމާ ޙަވާލުވެވޭނީ
ނށް އެމީސްމީހު ް
ވ މެންބަރުން ަ
ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބުކުރެ ޭ
ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމަތީގައި ،މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލު  1ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުވައި
ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

މގެ
ބރުކަ ު
މެން ަ

މ
ޤ ު
މ ާ
ަ

ނ
ވ ް
ހުސް ު

(ހ)

ކައުންސިލްގެ

ޢުމުރުގެ

ތެރޭގައި

ކައުންސިލްގެ

ރއްގެ
މެންބަ ެ

މަޤާމު

ހުސްވެއްޖެނަމަ އެކަން ( 14ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް
އޮތޯރިޓީން

އިލެކްޝަންސް

ކމިޝަނަށް
ޮ

ވނެއެވެ.
އަންގަން ާ

އަދި

ލޯކަލް

ތރީޚުން ފެށިގެން
ނގާ ާ
ކޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަ ް
ނ އިލެ ް
ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ ް
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ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް

ލަސްވެގެން ( 60ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މެންބަރެއްގެ ބަދަލުގައި
ކައުންސިލަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރަންވާނެއެވެ .ކައުންސިލްގެ މެންބަރެއްގެ
ވ މެންބަރަކަށް
ލކްޝަނަކުން އިންތިޚާބުކުރެވިފައި ާ
މަޤާމު ހުސްވެއްޖެނަމަ ،ބައި އި ެ
ނސިލްގެ ހިނގަމުންދާ ދައުރު ހަމަވަންދެންނެވެ.
މެންބަރުކަމުގައި ހުރެވޭނީ ކައު ް
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ކައުންސިލްގެ ޢުމުރުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ މެންބަރެއްގެ
މަޤާމު ހުސްވެއްޖެނަމަ ،ލަސްވެގެން ( 60ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ
ނވާނެ ކަމުގައި
މެންބަރެއްގެ ބަދަލުގައި ކައުންސިލަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރަ ް
ރ ކައުންސިލްގެ
އންސިލްގެ މެންބަރަކު ވަކިވިއި ު
ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ކަ ު
ޢުމުރުގެ ( 1އެކެއް) އަހަރުދުވަސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއް ބާކީ
އނުވާނެއެވެ.
އޮތްނަމަ އެ ހުސްވި ގޮނޑިއަކަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކޮށްގެނެ ް

(ނ)

ވނަމަވެސް ،ކައުންސިލްގެ
ނ ބަޔާންކޮށްފައި ީ
މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި އެހެ ް
ވ ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަމަވާވަރަށް އެ ކައުންސިލްގައި
ބނުން ާ
ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ޭ
ސވި ގޮނޑިއަކަށް މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ
ނތްނަމަ އެ ހު ް
މެންބަރުން ެ
ބކުރަންވާނެއެވެ[.
ނބަރަކު އިންތިޚާ ު
ގޮތުގެމަތިން މެ ް
އިޞްލާޙު :2019/24 :ގެ ( )36އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.

]ސިޓީ

ކައުންސި ްލ ެގ .46

އ
ތ ް
ވޖިބު ަ
ރގެ ާ
މޭޔަ ު

އވަނީއެވެ.
ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރުގެ ވާޖިބުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ެ
(ހ)

އ
ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތަ ް
ތަންފީޛުކުރުން؛

(ށ)

ޖހޭ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުން؛
ކައުންސިލްގެ ހިންގުމަށް ކުރަން ެ

(ނ)

ކައުންސިލްގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށް ކައުންސިލުން އެކަށައަޅާ ތަރައްޤީގެ
ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭންގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރެވޭނެ ގޮތަށް އިދާރާގެ
މަސައްކަތްތައް ބައްޓަންކުރުން؛

(ރ)

ކައުންސިލްގެ

މަޝްވަރާގެ

މަތިން

އިދާރާގެ

އޮނިގަނޑު

އެކުލަވާލައި،

ޑިވިޜަންތަކާއި ސެކްޝަންތަކާއި ޔުނިޓުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކަނޑައަޅައި
ތަންފީޛުކުރުން؛
(ބ)

ކގެ ރިޔާސަތު
ވއިދުން ބޭއްވުމާއި ޖަލްސާތަ ު
ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް ގަ ާ
ބެލެހެއްޓުން؛
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ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު –  9އިޞްލާޙާއެކު ()UNOFFICIAL

(ޅ)

ޞދާ އެއްގޮތްވާ
ކައުންސިލްގެ ޙަރަކާތްތައް ހިނގަމުންދަނީ ކައުންސިލްގެ މަޤް ަ
ގޮތުގެމަތިންތޯ ބެލުން؛

(ކ )

ހ
ކައުންސިލުން އެކުލަވާލަން ލާޒިމުކުރާ ޕްލޭންތަކާއި ރިޕޯޓުތައް ފޮނުވަންޖެ ޭ
ފަރާތްތަކަށް

ފޮނުވުމާއި،

ނމުކުރަންޖެހޭ
ޢާ ް

ނިންމުންތައް

ޢާންމުކުރެވޭކަން

ކަށަވަރުކުރުން؛
(އ )

ސލުކުރުން؛
ކައުންސިލް ތަމްސީލުކުރަންޖެހޭ ތަންތަނުގައި ކައުންސިލް ތަމް ީ

(ވ)

ނ
ނތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންކަ ް
ކައުންސިލް ހިނގަމުންދަނީ ޤާނޫ ު
ކަށަވަރުކުރުން؛

(މ)

ކައުންސިލްގެ

މާލީ

ކައުންސިލްގެ

ޒިންމާތަކާއި

މާލީ

ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އަދާކުރަމުންދާކަން
ކަށަވަރުކުރުން؛
(ފ)

ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާތަކާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންނަށާއި ،މަސްއޫލު
ދ
އިދާރާތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުން؛ އަ ި

(ދ)

ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެން ކަންކަން ކުރުން[.
އިޞްލާޙު :2019/24 :ގެ ( )37އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.

]ސިޓީ
ޑެޕިއުޓީ

ކައުންސި ްލ ެގ .47
ގ
ރ ެ
މޭޔަ ު

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.

އ
ޖބުތަ ް
ވާ ި

(ހ)

ސިޓީ

ކައުންސިލްގެ

މަސައްކަތާ

ބެހޭގޮތުން

ލގެ
ކައުންސި ް

މޭޔަރަށް

އެހީތެރިވެދިނުން.
(ށ)

ކައުންސިލްގެ މޭޔަރުގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް އޭނާ ނުކުޅެދިއްޖެ
ވއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ،ނުވަތަ އެ މަޤާމު ހުސްވެއްޖެ
ޙާލަތެއްގައި ،ނުވަތަ ޢުޛުރުވެރި ެ
ގ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވަގުތީގޮތުން އަދާކުރާނީ
ޙާލަތެއްގައި ،އޭނާގެ މަޤާމު ެ
ކައުންސިލްގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު
ކައުންސިލްގެ

ޑެޕިއުޓީ

މޭޔަރާ

ޙަވާލުކުރާ

މަސްއޫލިއްޔަތުތައްވެސް

އޭނާ

އަދާކުރަންވާނެއެވެ.
(ނ)
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ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް

އިޞްލާޙު :2019/24 :ގެ ( )38އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.
]ސިޓީ

ކައުންސި ްލ ެގ .48

ނގެ
ބރު ް
މެން ަ

ގ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.
ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ެ

ތ
ސއޫލިއްޔަ ު
މަ ް

(ހ)

ދމާވާ ދަތިތައް
ށ ި
ބތްވާ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަ ް
]ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނިސް ަ
ކައުންސިލްގެ

ސަމާލުކަމަށް

ގެނައުމާއި،

ނ
އެކަންކަ ް

ޙައްލުކުރުމަށް

މަސައްކަތްކުރުން؛[
އިޞްލާޙު :31/2020 :ގެ ( )12އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.
(ށ)

ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކުގައި ބައިވެރިވުން؛

(ނ)

ކައުންސިލްގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުން؛

(ރ)

ތވަލާއި އަހަރީ
ޕލޭންތަކާއި އަހަރީ މަސައްކަތު ާ
ކައުންސިލުން އެކުލަވާލަންޖެހޭ ް
ވރިވުން؛ އަދި
އކުލަވާލުމުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައި ެ
ބަޖެޓާއި ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓު ެ

(ބ)

ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ގުޅިގެން މޭޔަރު ޙަވާލުކުރާ އެހެނިހެން
މަސައްކަތްތައް ކުރުން[.
އިޞްލާޙު :2019/24 :ގެ ( )39އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.

]ސިޓީ
އސަށް
ރަ ީ

ކައުންސި ްލ ެގ .49
ރ
ކ ާ
މޚާޠަބު ު
ު

ތ
ގޮ ް

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް މުޚާޠަބުކުރާނީ [މޭޔަރ] މިގޮތަށެވެ .އަދި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ
ނައިބުރައީސާ މުޚާޠަބުކުރާނީ [ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ] މިގޮތަށެވެ[.
އިޞްލާޙު :31/2020 :ގެ ( )13އިން އުނިކުރެވިފައި.

އގެ
ސިޓީއެ ް
ހޯދުމަށް

ދަ ަ
ރ ަޖ .50

ނ
ކ ް
ރަށަ ު

ނ
ހުށަހެޅު ް

އިދާރީ

އދާރީ ދާއިރާއަކީ ނުވަތަ
ދާއިރާއެއްގައި ހިމެނޭ އަވަށަކީ ނުވަތަ ރަށަކީ ނުވަތަ ި

ރަށްތަކެއް ގުޅިގެން އުފައްދާ ސަރަޙައްދަކީ މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލު  2ގައި ބުނެފައިވާ
ފރާތެއްކަމަށް އެ އަވަށެއްގެ
ތން ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ޙައްޤުވާ ަ
ގތުގެމަ ި
ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތްވާ ޮ
ނުވަތަ ރަށެއްގެ ކައުންސިލަށް ނުވަތަ އެ ރަށްތަކުގެ ކައުންސިލްތަކަށް ފެނިއްޖެނަމަ އެ
އަވަށަކީ ނުވަތަ އެރަށަކީ ނުވަތަ އެރަށްތައް ގުޅިގެން އުފައްދާ ސަރަޙައްދަކީ ސިޓީއެއް
ތ އެ ރަށްތަކެއް ސިޓީ
ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި ،އެ އަވަށެއް ނުވަތަ އެރަށެއް ނުވަ ަ
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ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް

އށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު
ދ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ ަ
ކައުންސިލަކުން ހިންގުމަށް އެ ި
ކަމާބެހޭ ކައުންސިލަށް ނުވަތަ
އގެ
]ސިޓީއެ ް
ނ
އޅު ް
ކަނޑަ ެ

ގޮ ުތ ަގ ިއ .51

(ހ)

ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ވތަ ދާއިރާއަކަށް
އިދާރީ ދާއިރާއެއްގައި ހިމެނޭ ވަކި އަވަށަކަށް ނުވަތަ ރަށަކަށް ނު ަ
ނުވަތަ ރަށްތަކެއް ގުޅިގެން އުފައްދާ ސަރަޙައްދަކަށް ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ހޯދުމަށް
އެދި މި ޤާނޫނުގެ

46

ޅ ހުށަހެޅުމެއް
ނ ހުށަހެ ޭ
ވނަ މާއްދާގެ ދަށު ް
ަ

އ
ގ ޖަދުވަލު  2ގައި ބުނެފައިވާ ޝަރުޠުތައް ެ
ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ،މި ޤާނޫނު ެ
ވތަ ސަރަޙައްދެއްގައި
ވށެއްގައި ނުވަތަ ދާއިރާއެއްގައި ނު ަ
ރަށެއްގައި ނުވަތަ އަ ަ
އވަށަކީ ނުވަތަ
ފުރިހަމަވާނަމަ ،އެ ހުށަހެޅުމެއް ޤަބޫލުކޮށް ،އެ ރަށަކީ ނުވަތަ ަ
ދާއިރާއަކީ ނުވަތަ ސަރަޙައްދަކީ ސިޓީއެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
(ށ)

]މި ޤާނޫނުގެ  50ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ހޯދުމަށް އެދި
ހުށަހަޅާ ރަށްތަކުން ،އެ ރަށްތައް ތަމްސީލުކުރާ ކައުންސިލެއްގެ ދައުރު ހަމަވުމުގެ
މަދުވެގެން ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ކުރިން މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ އެންމެހައި
ނމަންވާނެއެވެ .އަދި އެފަދައިން އެ ރަށްތައް
ނ ް
އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކޮށް ި
އެކުވެގެން އުފެދޭ ސަރަޙައްދަށް ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ލިބިގެންދާނީ އެ ސަރަޙައްދު
ށ އެކުލަވާލެވޭ ކައުންސިލްގެ
ޑއެޅުމަށްފަހު ،އަލަ ް
ވ ކަމަށް ކަނ ަ
ސިޓީއަކަށް ބަދަލު ީ
އިންތިޚާބަށް ފަހުގައެވެ[.
އިޞްލާޙު :31/2020 :ގެ ( )14އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.

(ނ)

ބޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،އިދާރީ ދާއިރާއެއްގައި
މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ަ
ށ
ރށް ހިންގުމަ ް
އ ކަނޑައެޅުމަށް ހުށަހަޅަނީ ،އެ ަ
ހިމެނޭ ރަށެއް ސިޓީއެއްގެ ގޮތުގަ ި
ނނަމަވެސް އެ
ހ އެހެ ް
ނސިލް އިންތިޚާބުވުމަށްފަ ު
އިންތިޚާބުކުރެވިފައިވާ ރަށު ކައު ް
ކައުންސިލްގެ ދައުރު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ކަމުގައިވާނަމަ ،މި މާއްދާގައިވާ
އ ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި ،އެ ރަށް ސިޓީއަކަށް
ގޮތުގެމަތިން އެ ރަށަކީ ސިޓީއެ ް
ބަދަލުވި ކަމުގައިވީނަމަވެސް ،އެ ސިޓީ ހިންގަމުންދާނީ އެ ރަށް ސިޓީއަކަށް
އ އޮތް ރަށު
ނތިޚާބުވެފަ ި
ބަދަލުވުމުގެ ކުރިން އެ ރަށް ހިންގުމަށްޓަކައި އި ް
ކައުންސިލުންނެވެ.

(ރ)

މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތުގައި ރަށެއް ސިޓީއަކަށް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ،
އެ ރަށް ސިޓީއަކަށް ބަދަލުވުމުގެ ކުރިން އެ ރަށް ހިންގުމަށްޓަކައި އިންތިޚާބުވެފައި
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ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު –  9އިޞްލާޙާއެކު ()UNOFFICIAL

ނސިލްގެ ދައުރު
އޮތް ރަށު ކައުންސިލުން އެ ސިޓީ ހިންގާނީ ،އެ ރަށު ކައު ް
ހަމަވަންދެނެވެ.
(ބ)

މި މާއްދާގެ (ނ) އާއި (ރ) ގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތުގައި ،ސިޓީއަކަށް
ބަދަލުވެފައިވާ ރަށެއް ،އެ ރަށް ސިޓީއަކަށް ބަދަލުވުމުގެ ކުރިން ހިންގަމުންދިޔަ
ރަށު ކައުންސިލުން ހިންގަމުންދިޔަނަމަވެސް ،އެ ރަށް ސިޓީއަކަށް ބަދަލުވުމާއެކު،
އ ބާރުތަކާއި
އންމެހަ ި
ނނުގެ ދަށުން ލިބިދޭ ެ
ސިޓީ ކައުންސިލަކަށް މި ޤާ ޫ
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ،އެ ރަށު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި ސިޓީއަކުން
ނގައި ބަޔާންކުރާ އެންމެހައި ޚިދުމަތްތައް އެ
ޤނޫ ު
ލިބިދޭންޖެހޭ ކަމަށް މި ާ
ސިޓީއަކުން ލިބިދޭންވާނެއެވެ.

(ޅ)

އއްގެ ގޮތުގައި
އިދާރީ ދާއިރާއެއްގެ ވެރިކަން ކުރާ ރަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ސިޓީ ެ
ކަނޑައެޅުނު ނަމަވެސް ،އެ އިދާރީ ދާއިރާއެއް ހިންގާނީ އެ އިދާރީ ދާއިރާއެއްގެ
އަތޮޅު ކައުންސިލުންނެވެ .އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިޔަ
ތަންތަނާއި ،ދެމުން ގެންދިޔަ ޚިދުމަތްތައްވެސް ކުރިއަށް ގެންދާނީ އަތޮޅު
ކައުންސިލުންނެވެ.

(ކ)

ސިޓީއެއް އުފައްދަނީ އިދާރީ ދާއިރާއެއްގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ރަށެއް އެކުވެގެން
ކަމުގައިވާނަމަ ،އެ އިދާރީ ދާއިރާއެއްގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް އެހިނދުން ފެށިގެން
އުވުނީއެވެ[.
އިޞްލާޙު :2019/24 :ގެ ( )40އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.

]އަވަށު
ނ
އދު ް
އުފެ ް

ފ ް
އޮ ީ
ސ .52

(ހ)

އންސިލެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އިދާރީ
ދށުން ސިޓީ ކަ ު
މި ޤާނޫނުގެ ަ
ދާއިރާއެއް އެކުލެވިގެންވަނީ ސިޓީ ކައުންސިލް އުފެދުމުގެ ކުރިން އިދާރީ ގޮތުން
ވަކިވަކި ރަށްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ރަށްތަކެއް ހިމަނައިގެން
ކަމަށްވެފައި،

އަދި

އެފަދަ

ރަށްތަކަކީ

އެއްފަސްކޮށް

ތ
އޮ ް

ރަށްތަކެއް

ޓ ކައުންސިލްގެ
މ ރަށެއް ހިންގުމަށްޓަކައި ސި ީ
ކަމުގައިނުވާނަމަ ،އެއިން ކޮން ެ
ބެލުމުގެ ދަށުން އަވަށު އޮފީހެއް އުފައްދަންވާނެއެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އަވަށު އޮފީހެއް ޤާއިމުކުރެވޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި
ފރުކޮށްދިނުމުގެ
ދމުންގެންދާ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ޯ
ޤައުމީ އިދާރާތަކުން ސިޓީގައި ެ
އިންތިޒާމު ،އެ ސިޓީއެއްގެ މޭޔަރު ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.
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ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު –  9އިޞްލާޙާއެކު ()UNOFFICIAL

(ނ)

ނންވާ
ގމަށް ބޭ ު
ޤއިމުކުރެވޭ އަވަށު އޮފީސް ހިން ު
ދށުން ާ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ަ
ހމަޖައްސަންވާނެއެވެ[.
ފައިސާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ަ
އިޞްލާޙު :2019/24 :ގެ ( )41އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.

ލ
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސި ް

.53

ނގެ
]އަންހެނު ް

.54

(ހ)

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖަދުވަލު  2ގައި ވަކި އިދާރީ ދާއިރާއެއްގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ރަށް

ވެރިކަންކުރާ

މާލެ

ހިންގުމަށްޓަކައި

މި

ބާބުގައި

ނވާނެއެވެ.
ތން ސިޓީ ކައުންސިލެއް އިންތިޚާބުކުރަ ް
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަ ި
](ށ)

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ

މި ޤާނޫނުގެ  41ވަނަ

ބޔާންކޮށްފައިވާ
ޤނޫނުގެ  42ވަނަ މާއްދާގައި ަ
ބާރުތަކުގެ ތެރެއިންނާއި ،މި ާ
ސިޓީ ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ
ކޮންމެ ސިޓީ ކައުންސިލަކަށް ލިބިދެވޭނެ ބާރުތަކާއި އެ ސިޓީ ކައުންސިލުން
މޝްވަރާއާއެކު
ފޯރުކޮށްދޭނެ ޚިދުމަތްތައް ކަނޑައަޅާނީ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ަ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ.

މިގޮތުން

އެ

ސިޓީ

ލން
ކައުންސި ު

ށ
ދިނުމަ ް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ ޚިދުމަތްތައް ފިޔަވައި އެ ސިޓީގެ ސަރަޙައްދުގައި
ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭނީ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާތަކުން
ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.
(ނ)

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ( 1އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި މާއްދާގެ
އދާފައިވާ ކޮންމެ
ށން އުފަ ް
ގމަތިން މި ޤާނޫނުގެ ދަ ު
ގތު ެ
(ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮ
ނ ފޯރުކޮށްދޭނެ
ވނެ ބާރުތަކާއި އެ ސިޓީ ކައުންސިލު ް
ސިޓީ ކައުންސިލަކަށް ލިބިދެ ޭ
ޚިދުމަތްތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ .އަދި މިގޮތުން އެ ސިޓީ
ތތަކާ ގުޅުންހުރި
މނޭ ޚިދުމަ ް
މތްތައް ކަމުގައި ނުހި ެ
ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭނެ ޚިދު ަ
އކަމާ ޙަވާލުވާ
ނ ޙައްޤުތަކާއި ޒިންމާތަކާއި އިލްތިޒާމްތައް ެ
އެންމެހައި ޤާނޫ ީ
ވުޒާރާއަށް ނަގުލުވާނެއެވެ[.
އިޞްލާޙު )1( :15/2015 :ގެ ދަށުން އިތުރު ކުރެވިފައި
އިޞްލާޙު :2019/24 :ގެ ( )42އިން އުނިކުރެވިފައި

އށް
އޤީ ަ
ތަރަ ް

(ހ)

ކޮންމެ ސިޓީ ކައުންސިލެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އެ ސިޓީއެއްގެ އަންހެނުންގެ
ތަރައްޤީއަށް

ޓ
ސއްކަތްކުރާ ކޮމި ީ
މަ ަ

މަސައްކަތްކުރާ

އަންހެނުންގެ

މޓީއެއް
ކޮ ި

ނނަންވާނެއެވެ.
އޮ ް

މިކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ކަނޑައަޅާނީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ
ނވެ.
ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ެ
(ށ)

އަންހެނުންގެ

ށ
ތަރައްޤީއަ ް

މަސައްކަތްކުރާ

ކޮމިޓީގެ

މެންބަރުން

ނތިޚާބަކުންނެވެ.
އިންތިޚާބުކުރާނީ އެސިޓީއެއްގެ އަންހެނުންގެ މެދުގައި ބާއްވާ އި ް
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ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް
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(ނ)

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ރައީސާއި ނައިބުރައީސް
އިންތިޚާބުކުރާނީ އެ ކޮމިޓީއަށް ހޮވޭ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނެގޭ ސިއްރު
ވޯޓަކުންނެވެ.

(ރ)

ވއިދު ހަދާނީ
އށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ހިންގާ ގަ ާ
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ ަ
ނވެ.
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ެ

ނންގެ
އަންހެ ު
އށް
އޤީ ަ
ތަރަ ް

ޓގެ
ސއްކަތްކުރާ ކޮމި ީ
މަ ަ
ކއި
ސއޫލިއްޔަތުތަ ާ
މަ ް

.55

ށ
އންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަ ް
ދގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކުރެވޭ ަ
މި ޤާނޫނުގެ  57ވަނަ މާއް ާ
ނ
ގއި އަންނަނިވި ކަންކަ ް
މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތަކުގެ ތެރޭ ަ
ހިމެނެއެވެ.

އ
ތ ް
ބާރު ަ

(ހ)

ސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ ކަންކަމުގައާއި ކައުންސިލުން ދެމުންގެންދާ ރަށްވެހިކަމުގެ
އންސިލަށް ލަފާ ދިނުން.
ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ސިޓީ ކަ ު

(ށ)

ކޮމިޓީގެ ނަމުގައި މުދާ މިލްކުކުރުމާއި ކޮމިޓީގެ ނަމުގައި އެކިއެކި ވިޔަފާރި
މުޢާމަލާތުކުރުން.

(ނ)

ތން.
ކޮމިޓީގެ ނަމުގައި ދަޢުވާކުރުމާއި ދަޢުވާލިބިގަ ު

(ރ)

ނގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި އެކިއެކި ޙަރަކާތްތައް
ނ ް
އާމްދަނީ ހޯދުމަށާއި އަންހެ ު
ހިންގުން.

(ބ)

ތރިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާ ެ

(ޅ)

ލންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
އަންހެނުންގެ މެދުގައި ދީނީ ހޭ ު

(ކ )

ސިޔާސީ

ކަންކަމުގައި

އަންހެނުން

ބައިވެރިވުން

އިތުރުކުރުމަށް

މަސައްކަތްކުރުން.
(އ )

މަތީ

ތަޢުލީމު

ރ
ޙާޞިލުކު ާ

އަންހެނުންގެ

ދ
ޢަދަ ު

އިތުރުކުރުމަށް

މަސައްކަތްކުރުން.
(ވ)
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ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް
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ތ
މއްދަ ު
ކޮމިޓީގެ ު

.56

(މ)

ލމާތު އެއްކުރުން.
ޢ ޫ
ނބެހޭ މުހިންމު މަ ު
އަންހެނުން ާ

(ފ)

ކޮމިޓީގެ މާލިއްޔަތުގައިވާ މުދަލާއި ފައިސާ ބެލެހެއްޓުން.

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މުއްދަތަކީ ކޮމިޓީ އިންތިޚާބުކުރެވޭ
އހަރު ދުވަހެވެ[.
ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 3ތިނެއް) ަ
އިޞްލާޙު :2019/24 :ގެ ( )43އިން އުނިކުރެވިފައި.

]ހަވަނަ ބާބު  -ކައުންސިލްތަކުގެ އިޚްތިޞާޞް ކަނޑައެޅުން[
އިޞްލާޙު :31/2020 :ގެ ( )15އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.
ލގެ
]ކައުންސި ް
ތޞާޞް
އިޚް ި

ގ
ހިނ ާ

އދު
ރޙަ ް
ސަ ަ
ނ
އޅު ް
ކަނޑަ ެ

56-

(ހ)

1

އިދާރީ ދާއިރާއެއްގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ސިޓީ ކައުންސިލަކާއި ރަށު ކައުންސިލެއްގެ
އިޚްތިޞާޞް ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ރަށު ކައުންސިލާއި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞް
ކަނޑައެޅުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރާނީ ،އަންނަނިވި ކަންކަމަށެވެ.
()1

ރަށަކާ ގުޅޭގޮތުންނަމަ ،އެ ރަށެއްގެ ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞަކީ އެ
ތން ފެށިގެން ( 700ހަތްސަތޭކަ) މީޓަރު
ރަށާއި އެ ރަށުގެ އުރަފަ ު
ކަމުގައި ކަނޑައެޅުން؛

()2

ނ
އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަޙައްދު ކަނޑައަޅާ ރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި އެހެ ް
ރަށެއް ނުވަތަ ރަށްތަކެއް އޮތްނަމަ ،އިޚްތިޞާޞް ކަނޑައަޅާ ރަށާއި
އެންމެ ކައިރިއަށް އޮތް ރަށަކާ ދެމެދުގައި ހުރި ދުރުމިންބަލައި ،އެ
ޞޞް
ދުރުމިނުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވާ ދުރުމިން ފާހަގަކޮށް ،އިޚްތި ާ
ކަނޑައެޅުން؛

()3

އަދި މީހުން ދިރިއުޅޭ ދެ ރަށުގެ މެދުގައި ހިމެނޭ ސަރަޙައްދު 1400
(ސާދަސަތޭކަ) މީޓަރަށްވުރެ ކުޑަނަމަ ،އެ ދެ ރަށުގެ އިޚްތިޞާޞް ދެ
ރަށުގެ ދެމެދުން ކަނޑައެޅުން؛

()4

ރަށެއްގެ

ކައުންސިލްގެ

އިޚްތިޞާޞް

ކަނޑައެޅުމުގައި

700

ރގައި ރިޒޯޓެއް ނުވަތަ އިންޑަސްޓްރިއަލް
(ހަތްސަތޭކަ) މީޓަރަށްވުރެ ކައި ީ
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ތ
ރަށެއް އޮތްނަމަ ،އެ ރަށުގެ އިޚްތިޞާޞްގައި އެ ރިޒޯޓެއް ނުވަ ަ
އިންޑަސްޓްރިއަލް ރަށެއް ހިމެނޭ ބައި އުނިކުރުމަށްފަހު މީހުން ދިރިއުޅޭ
ރަށުގެ އިޚްތިޞާޞް ކަނޑައެޅުން؛
()5

އެއް

ފަޅެއްގައި

ފަޅުރަށެއް ނުވަތަ

ރަށްތަކެއް

އޮތްނަމަ،

ރަށު

ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭނީ އެ ފަޅުރަށުގެ އެއްވެސް
ނނަމަ
މިންވަރެއް ރަށު ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެ ޭ
ކަމަށް ކަނޑައެޅުން؛
()6

ވަކި ފަޅެއްގައި އޮންނަ ފަޅުރަށެއް ނުވަތަ ފަޅުރަށެއްގެ ބައެއް ނަމަވެސް
ސލްގެ
ރަށު ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞްގައި ހިމެނޭނަމަ ،އެ ކައުން ި
އިޚްތިޞާޞްގައި އެ ފަޅުރަށެއް ހިމެނޭނެކަމަށް ކަނޑައެޅުން؛

()7

ފަޅުރަށެއްގެ ބައެއް މީހުން ދިރިއުޅޭ ދެ ކައުންސިލެއްގެ އިޚްތިޞާޞްއަށް
ޞޞް ވަކިން ކަނޑައެޅުން.
ވަންނަނަމަ ،ފަޅުރަށުގެ އިޚްތި ާ

(ނ)

ނކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ސިޓީ ކައުންސިލްގެ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާ ް
ކށްފައިވާ ރަށު
އ ބަޔާން ޮ
އިޚްތިޞާޞްވެސް ކަނޑައަޅާނީ މި މާއްދާގެ (ށ) ގަ ި
ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞް ކަނޑައެޅުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންކަމަށް
ރިޢާޔަތްކޮށެވެ.

(ރ)

ޓ ކައުންސިލަކީ
ބޔާންކޮށްފައި އޮތްނަމަވެސް ،ސި ީ
މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި އެހެން ަ
އ ސިޓީއެއްގެ
އކުލަވާލާފައިވާ ސިޓީއެއްނަމަެ ،
މނައިގެން ެ
ގިނަ ރަށްތަކެއް ހި ަ
އިޚްތިޞާޞް ކަނޑައަޅާނީ މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން އެ ސިޓީއެއްގައި ހިމެނޭ
ރަށްތަކުގެ އިޚްތިޞާޞް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު ،އެ ރަށްތަކުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ
ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސަރައްޙައްދު އެއްކޮށްލުމުން އުފެދޭ ސަރަޙައްދުކަމުގައެވެ.

(ބ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ ރަށު އަދި ސިޓީގެ
ނޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެކަން ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު
އިޚްތިޞާޞްއަށް ބަދަލު ގެންނަ ް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

(ޅ)

ނން ޖެހޭ ޙާލަތުގައިވެސް
ބދަލުގެން ަ
ށން އިޚްތިޞާޞަށް ަ
މި މާއްދާގެ (ބ) ގެ ދަ ު
އެ

ބަދަލު

ގެނެވުމުގައި

އަންނަނިވި

ކަންކަމަށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެވެ.
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()1

ޓރިއަލް
ށއްގައި ރިޒޯޓް ނުވަތަ އިންޑަސް ް
އިޚްތިޞާޞްގައި ހިމެނޭ ފަޅުރަ ެ
އ
ރށް ެ
އ ފަޅުރަށެއްގެ ނުވަތަ އެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ަ
ރަށެއް ހަދާނަމަެ ،
ރަށެއްގެ ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލް އިޚްތިޞާޞުން ވަކިކުރުން؛

()2

ނ
ރަށު ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞް ކަނޑައެޅުމުގެ ފަހު ް
ރށުގެ ބިން ފަހުން ބޮޑުކުރިނަމަވެސް
އެ އިޚްތިޞާޞްގެ ބޭރުން ަ
ނއުން؛ އަދި
އިޚްތިޞާޞް އަށް ބަދަލު ނުގެ ަ

()3

އިޚްތިޞާޞް

ކަނޑައެޅުމަށްފަހު،

ރަށް

ނ
ކންކަ ް
ަ

ނފަދަ
ގިރު ް

ކުރިމަތިވިނަމަވެސް އިޚްތިޞާޞް އަކަށް ބަދަލެއް ނުގެނައުން.
ތޞާޞް
އިޚް ި
އދުގެ
ރޙަ ް
ސަ ަ

ހިނ ާގ 56-

ނ
ކ ް
މިލްކުވެރި ަ

(ހ)

2

ރގައި ހިމެނޭ
އންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެ ޭ
ސިޓީ ކައުންސިލާއި ރަށު ކަ ު
ނތަކާއި ނުއުފުލޭ ހަރުމުދަލުގެ މިލްކުވެރިކަން
އެންމެހައި ވަސީލަތްތަކާއި ބި ާ
ނކީ ދައުލަތުގެ
ތ ަ
ލށެވެ .އަދި އެނޫން އެފަދަ ތަން ަ
ލިބިގެންވަނީ ކައުންސި ަ
އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދައުލަތުގެ މިލްކެވެ.

(ށ)

ކރަން ފެށުމުގެ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް ،މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލު ު
ކުރިން ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެންމެހައި
ވަސީލަތްތަކާއި

ބިނާތަކާއި

ނއުފުލޭ
ު

ހަރުމުދަލާއި،

ޤައުމީ

ސަލާމަތަށް

ށ ޢަމަލުކުރަން
ނ ް
ނ މި ޤާނޫ ަ
ކވެރިކަން ލިބިގެންވަ ީ
ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަންތަނުގެ މިލް ު
ކވެރިކަން އޮތް ފަރާތަކަށެވެ.
ފެށުމުގެ ކުރިން އެތަނެއްގެ މިލް ު
(ނ)

މި

މާއްދާގެ

(ހ)

ގައި

އހެން
ެ

އޮތްނަމަވެސް،

މ
ޤައު ީ

އިދާރާއަކުން

ށ އަދި ސިޓީ
ނންވާ މަޝްރޫޢެއް ހިންގުމަށްޓަކައި ރަ ު
ކުރިއަށްގެންދަން ބޭ ު
ތކާއި ނުއުފުލޭ
ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވަސީލަތްތަކާއި ބިނާ ަ
މ އިދާރާއަކުން
ހަރުމުދާގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ތަނެއް ނުވަތަ މުދަލެއް ޤައު ީ
ނއި މުދާ ޤައުމީ އިދާރާގެ ބޭނުމަށް ނެގިދާނެއެވެ.
ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،އެފަދަ ތަންތަ ާ
އެހެންނަމަވެސް އެފަދައިން ތަނެއް ނުވަތަ މުދަލެއް ނަގަންވާނީ ކައުންސިލްތަކުން
ފހުގައެވެ.
ށ ަ
ށ އެކަށީގެންވާ ބަދަލެއް ދިނުމަ ް
ކ ް
ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓްތަ ަ
(ރ)

ގޅޭ އުޞޫލެއް
ދނުމާ ު
މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ކައުންސިލްތަކަށް ބަދަލުނަގައި ި
ތ ( 3ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލޯކަލް
މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ާ
ގަވަރމަންޓް

އޮތޯރިޓީން

އެކުލަވާލައި

ދިވެހިސަރުކާރުގެ

ގެޒެޓުގައި

ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.
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(ބ)

ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް ،ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞްގެ
ތކާއި ނުއުފުލޭ
ބނާ ަ
ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޤުދުރަތީ އަދި ޢުމްރާނީ ވަސީލަތްތަކާއިި ،
ނންކުރަންވާނީ ސަރުކާރުން އެކުލަވާލާ ޤައުމީ
ބ ު
ހަރުމުދާ ،ކައުންސިލްތަކުން ޭ
ވތަ ސިޓީއެއްގެ
ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ .އަދި ރަށެއް ނު ަ
އގެ ނުވަތަ ސިޓީއެއް ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލުން
ވނީ އެ ރަށެ ް
ބިން ބޭނުންކުރަން ާ
ނސިލުން ހަދާ،
އ ކައު ް
ގ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއިެ ،
ވތަ ސިޓީ ެ
އެކުލަވާލާ ރަށުގެ ނު ަ
ޓއެއްގެ ލޭންޑް
ކަމާގުޅުންހުރި ޤައުމީ އިދާރާއިން ފާސްކުރާ އެ ރަށެއް ނުވަތަ ސި ީ
ޔޫސް ޕްލޭނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

(ޅ)

މި މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޤައުމީ އިދާރާއިން ފާސްކުރާ ލޭންޑް ޔޫސް
ޕްލޭން ފާސްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ މި ޤާނޫނުގެ  107-2ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

(ކ)

ޤައުމީ ސަލާމަތަށްޓަކައި ރަށުގެ ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞްގެ
ލ ހަރުމުދަލެއް
ފ ޭ
ނވަތަ ބިނާއެއް ނުވަތަ ނުއު ު
ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވަސީލަތެއް ު
ނންވެއްޖެނަމަ،
ބ ު
ތން ޭ
ހިމެނޭގޮތަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކުރިއަށްގެންދަން ދައުލަ ު
ކައުންސިލްގެ ހުއްދައަކާނުލައި އެ ވަސީލަތެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ބާރު ދައުލަތަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.

(އ)

ޤައުމީ ތަރައްޤީއާ ގުޅުހުންހުރި ކަމަކާގުޅޭ ގޮތުން ރަށުގެ ނުވަތަ ސިޓީ
ބނާއެއް ނުވަތަ
ވތަ ި
ރގައި ހިމެނޭ ވަސީލަތެއް ނު ަ
ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެ ޭ
ނުއުފުލޭ ހަރުމުދަލެއް ހިމެނޭގޮތަށް މަޝްރޫޢުއެއް ކުރިއަށްގެންދަން ދައުލަތުން
ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ކައުންސިލުން އެ މަޝްރޫޢުއެއް ހިންގަން ދައުލަތަށް ދޭންޖެހޭ
ހުއްދަދޭންވާނެއެވެ.

(ވ)

ޓ ކައުންސިލްގެ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް ،ރަށު އަދި ސި ީ
ނމު ޚިދުމަތެއް
ޢ ް
ދންޖެހޭ ާ
އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ދާއިރާގައި ދައުލަތުން ފޯރުކޮށް ޭ
އފުލޭ ހަރުމުދާ
ހ ވަސީލަތްތަކާއި ،ބިނާތަކާއި ނު ު
ބނުންކުރަންޖެ ޭ
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޭ
ލތަށެވެ.
އެ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭ މުއްދަތާ ހަމައަށް މިލްކުވެގެންވަނީ ދައު ަ

(މ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްނަމަވެސް ،ކައުންސިލްގެ
ފލޭ ހަރުމުދަލުގެ
އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވަސީލަތްތަކާއި ބިނާތަކާއި ނުއު ު
ކރަން ފެށުމުގެ
ށ ޢަމަލު ު
ތ އެއްޗެއް މި ޤާނޫނަ ް
ވ ަ
ތެރެއިން އެއްވެސް ތަނެއް ނު ަ
ތ ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް
ނ ކައުންސިލުން ނުވަ ަ
ކުރިން އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށު ް
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އބަސްވުންތަކަށް
އިދާރާއަކުން އެއްވެސް މީހަކަށް ދޫކޮށްފައިވާނަމަ ،އެފަދަ އެ ް
ކައުންސިލުން އިޙްތިރާމްކުރަންވާނެއެވެ.
(ފ)

ނ ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،ކައުންސިލްތަކުގެ
ހ ް
މި މާއްދާގެ (މ) ގައި އެ ެ
ނ
ލ ހަރުމުދަލު ް
އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައިވާ ވަސީލަތްތަކާއި ،ބިނާތަކާއި ،ނުއުފު ޭ
ލ ކައުންސިލްގެ
އ ކު ި
ނދާނަމަެ ،
ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ކުލި ނަގަމު ް
ތ ( 6ހައެއް)
ފށާ ާ
މ މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ަ
ވނެ އިންތިޒާ ް
އާމްދަނީއަށް ބަދަލު ާ
މަސްދުވަހުގެ

ތެރޭގައި

އެ

އިދާރާއަކުން

އެ

ކައުންސިލަކާ

ގުޅިގެން

ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.
(ދ)

ށ އަދި ސިޓީ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،ރަ ު
ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ވަސީލަތްތަކާއި
ލ ގުޅޭ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ފލޭ ހަރުމުދާ ާ
ބިނާތަކާއި ނުއު ު
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އެއްވެސް މީހަކަށް ލިބިދީފައިވާ
ޙައްޤަކަށް ހުރަސްއެޅޭ ގޮތަށް އެފަދަތަނަކާ ގުޅޭގޮތުން ޢަމަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ކައުންސިލަށް ލިބިގެން ނުވެއެވެ.

(ތ)

ޓ ކައުންސިލަށް
ށފައިވާ ،ރަށު ކައުންސިލާއި ސި ީ
ކ ް
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން ޮ
ދލުގެ ދަފްތަރެއް އެ
މިލްކުވެގެންވާ އެންމެހައި ވަސީލަތްތަކާއި ،ނުއުފުލޭ މު ަ
ކައުންސިލަކުން އެކުލަވާލައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

(ލ)

ތކުގެ ތެރެއިން
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކައުންސިލަށް މިލްކުވެގެންވާ ބިން ަ
ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކާއި ،ހުސްކޮށްހުރި ބިންތައް އަދި ލޭންޑް ޔޫސް
ނކަމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ބިމުގެ ދަފްތަރެއް އެ
ޕްލޭންގެ ދަށުން އެކި ކަންކަ ް
ކައުންސިލަކުން އެކުލަވާލައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

ލގެ
ކައުންސި ް
ތޞާޞް
އިޚް ި
ނ
ކރު ް
ބޭނުން ު

563

(ހ)

އ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ރައްކާތެރި ކުރަންޖެހޭ
ޤުދުރަތީ ނުވަތަ ޠަބީޢީ ގޮތުގަ ި
ތަންތަން

ފިޔަވައި،

އިޚްތިޞާޞްކަމުގައި

ހން
އެހެނި ެ

ސަރަޙައްދުތައް

ކަނޑައެޅިފައިވިޔަސް،

ވަކި

އ
އެތަންތަނުގަ ި

ކައުންސިލެއްގެ
ޤާނޫނަކުން

ދއަކާ ނުލައި
މަނާކަމެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިނުވާ ކަންކަން ،އިތުރު ހުއް ަ
ކުރުމުގެ ޙައްޤު ،ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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(ށ)

ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް

އެއްވެސް ފަރާތަކުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރެވޭ ވިޔަފާރި ބޭނުމަކަށް ކައުންސިލްގެ
ނ އެކަށީގެންވާ
އކަމަށް ހުއްދަ ހޯދުމާއި ،އެތަނު ް
އިޚްތިޞާޞް ބޭނުންކުރާނަމަެ ،
ފީއެއް ކައުންސިލްތަކުން ނެގުމަކަށް މި ޤާނޫނު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

އެހެން

ަފރާތަކަ ްށ 56-

އ
ތ ް
އވާ ބިން ަ
ދޫކޮށްފަ ި

(ހ)

4

މި

ޤާނޫނަށް

ރން
ޢަމަލުކު ަ

ފަށާއިރު

ރަށްރަށާއި،

ތކުގައި
ސިޓީ ަ

ޤައުމީ

ށ ދޫކޮށްފައިވާ
އއްސަސާތަކަށް ދާއިމީ ބޭނުމަ ް
ގ މު ަ
އިދާރާތަކަށާއި ،ދައުލަތު ެ
ނނީ އެތަނެއް ދޫކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައެވެ .މި
ތަންތަން ހުން ާ
ގ
ށތާ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެތަންތަނު ެ
ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަ ާ
އޯޑިޓްއެއް ހަދައި ،އެ ތަންތަނުގެ ރަޖިސްޓަރީ އެތަންތަން ދޫކުރެވިފައިވާ ނުވަތަ
ށ ދޫކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ޤައުމީ އިދާރާތަކަށް
މިލްކުކޮށްދެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަ ް
ނުވަތަ

ދައުލަތުގެ

މުއައްސަސާތަކަށް

ތަނެއް

އވަނީ
ދޫކޮށްފަ ި

ދާއިމީ

އ
ދފަރާތުގެ މެދުގަ ި
އފެދޭ ޙާލަތުގައި ގޮތެއް ނިންމާނީ ެ
ބޭނުމަށްކަމާމެދު ޚިލާފު ު
މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު އެއްބަސްވެވޭ ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ.
(ށ)

އހަރު ދުވަހުގެ
ށތާ ގިނަވެގެން ( 1އެކެއް) ަ
ރން ފަ ާ
މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކު ަ
ތެރޭގައި ،ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި ،ސިޓީ ކައުންސިލްތަކާއި ،އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ
އ ހިމެނޭ އެންމެހައި ބިންބިމާއި ،ތަންތަނާއި،
ބާރު ހިނގާ ދާއިރާގެ ތެރޭގަ ި
ޓ އޮތޯރިޓީއަށް
މުދަލުގެ އޯޑިޓްއެއް ހަދައި އެކުލަވާލުމަށްފަހު ،ލޯކަލް ގަވަރމަން ް
ކން ޢާންމުކޮށް
ފސްކުރުމަށްފަހު ،ކައުންސިލްތަ ު
ހުށަހަޅައި އެ އޮތޯރިޓީން ާ
ތގެމަތިން ގޮތް
ގ ު
ނތަނާމެދު މި ޤާނޫނުގައިވާ ޮ
ޝާޢިއުކުރަންވާނެއެވެ .އެ ތަ ް
ނިންމުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވަނީ އެ ބިމެއް ނުވަތަ ތަނެއް ނުވަތަ މުދަލެއް
ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލަކަށެވެ.

]ހަތްވަނަ ބާބު[  -ކައުންސިލްތަކުގައި އަންހެނުންގެ ދައުރު
އިޞްލާޙު :31/2020 :ގެ ( )15އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.
ރަށްތަކާއި
ގއި
ގމު ަ
ހިން ު

ސިޓީ ަތ ްއ 56-

ނންގެ
އަންހެ ު

(ހ)

5

ރއްކާތެރިކުރެވި،
ަ
ގ ޙައްޤުތައް
ނ އަންހެނުން ެ
ރަށްރަށާއި ސިޓީތައް ހިނގަ ީ
އަންހެނުންގެ

މ
ބައިވެރިވު ާ

އެކުގައިކަން

ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި،

ކައުންސިލްތަކުގައި އަންހެނުންގެ ދައުރެއް ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

ނ
ރވުން އޮތު ް
އވެ ި
ބަ ި

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި މި
ކއުންސިލްތަކަށް
ޤާނޫނުގެ  24ވަނަ މާއްދާއާއި 37 ،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ަ
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އިންތިޚާބުކުރެވޭ

ގ
މެންބަރުން ެ

ތެރެއިން

33%

ޚާއްޞަކުރަންވާނީ

ނށެވެ.
އަންހެނުން ަ
ނންގެ
އަންހެ ު
އށް
އޤީ ަ
ތަރަ ް
ޓ
ސއްކަތްކުރާ ކޮމި ީ
މަ ަ

56-

(ހ)

6

ކޮންމެ ރަށެއްގެ އަދި ސިޓީއެއްގެ ކައުންސިލާ އެކުގައި ،އެ ރަށެއްގެ ނުވަތަ އެ
ސިޓީއެއްގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި ،އެ ރަށުގެ
ނުވަތަ އެ ސިޓީގެ އަންހެނުންގެ ތެރެއިން އެ ރަށެއްގެ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރާ
ނއެވެ.
އކަތްކުރާ ކޮމިޓީއެއް އޮންނަންވާ ެ
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަ ް

(ށ)

]އަންހެނުންގެ

ށ
ތަރައްޤީއަ ް

މަސައްކަތްކުރާ

ކޮމިޓީއަށް

މެންބަރުން

އިންތިޚާބުކުރުމަށްޓަކައި ބާއްވާ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ،އެ ރަށެއް
ގންވާ ހުރިހާ
އވާ ،ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ލިބި ެ
ނުވަތަ ސިޓީގައި ރަށްވެހިވެފަ ި
ވސް ލިބިގެންވެއެވެ[.
ނށް ެ
ހނުން ަ
އަންހެނުންނާއި ފިރި ެ
އިޞްލާޙު :31/2020 :ގެ ( )16އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.
(ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ
ގ
ނވި ގޮތުގެމަތިން އިންތިޚާބުކުރެވޭ މެންބަރުން ެ
ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ ،އަންނަ ި
މައްޗަށެވެ.
()1

()2

ބރުން؛
ރަށެއްގައިނަމަ ( 5ފަހެއް) މެން ަ

.i

ސިޓީއެއްގައިނަމަ ،ސިޓީގައި ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ އާބާދީގެ
ޢަދަދަކީ،

10,000

ހސް)
(ދިހަ ާ

މީހުންނާއި

30,000

ދގެ ޢަދަދެއްނަމަ ( 6ހައެއް)
ނ ދެމެ ު
(ތިރީސްހާސް) މީހުން ާ
މެންބަރުން؛
.ii

ސިޓީއެއްގައިނަމަ ،ސިޓީގައި ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ އާބާދީގެ
ޢަދަދަކީ( 30,000 ،ތިރީސްހާސް) މީހުންނާއި 60,000
(ފަސްދޮޅަސްހާސް) މީހުންނާ ދެމެދުގެ ޢަދަދެއްނަމަ 10
(ދިހައެއް) މެންބަރުން؛
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ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު –  9އިޞްލާޙާއެކު ()UNOFFICIAL

.iii

ސިޓީގައި ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ އާބާދީގެ ޢަދަދަކީ60,000 ،
ވރެ އިތުރު ޢަދަދެއްނަމަ 18
(ފަސްދޮޅަސްހާސް) މީހުންނަށް ު
(އަށާރަ) މެންބަރުން.

(ރ)

ވތަ ސިޓީއެއްގެ
ށފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށެއްގެ ނު ަ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮ ް
ގ އިންތިޚާބާއި،
ރން ެ
ސއްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަ ު
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަ ަ
ނތިޚާބާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރާނީ އިލެކްޝަންސް
ލޯކަލް ކައުންސިލް އި ް
ތކުރާ ކޮމިޓީގެ
އށް މަސައްކަ ް
ނހެނުންގެ ތަރައްޤީ ަ
އ ް
ގތުން ަ
ކޮމިޝަނުންނެވެ .މި ޮ
މެންބަރުންގެ

ލކަލް
ޯ

އިންތިޚާބާއި،

އިންތިޚާބު

ކައުންސިލް

ބާއްވަންވާނީ

އެއްދުވަހެއްގައެވެ.
(ބ)

ސއްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ރައީސާއި ނައިބުރައީސް
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަ ަ
ޤއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ
ހޮވާނީ އަންހެނުންގެ ތަރައް ީ
ގއި ނެގޭ ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ.
ތެރެއިން ،އެ މެންބަރުންގެ މެދު ަ

(ޅ)

ގ ތަރައްޤީއަށް
ރަށެއްގައި ނުވަތަ ސިޓީއެއްގައި ޤާއިމުވެފައިވާ އަންހެނުން ެ
ނވަތަ ސިޓީއެއް
މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތައް މަސައްކަތްކުރަންވާނީ ،އެ ރަށެއް ު
ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލާ އެކުގައެވެ .އަދި ކައުންސިލްތަކުން އެ ކޮމިޓީތަކަށް
އެއްބާރުލުންދީ ،އެ ކޮމިޓީތަކާ އެކުގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް
ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

(ކ)

މި

ޤާނޫނުން

ކަނޑައަޅާފައިވާ

ގ
އަންހެނުން ެ

ތަރައްޤީއަށް

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި

މަސައްކަތްކުރާ

ބާރުގެ

ދާއިރާގެ

ކޮމިޓީތަކަށް
މުދާ

ތެރޭގައި،

ބގެންވެއެވެ.
މިލްކުކުރުމާއި ދަރަންޏަށް ޒިންމާވުމުގެ ބާރު އެ ކޮމިޓީތަކަށް ލި ި
(އ)

އަންހެނުންގެ

ތަރައްޤީއަށް

މސައްކަތްކުރާ
ަ

ކޮމިޓީގެ

މެންބަރެއްގެ

މަޤާމު

ހުސްވެއްޖެނަމަ ،އެކަން ( 14ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް
ނ އިލެކްޝަންސް
ލކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ ް
ވނެއެވެޯ .
އޮތޯރިޓީން އަންގަން ާ
ށގެން ލަސްވެގެން ( 60ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ
ކޮމިޝަނަށް އަންގާ ތާރީޚުން ފެ ި
ތެރޭގައި
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އެ

މެންބަރެއްގެ

ބދަލުގައި
ަ

ކޮމިޓީއަށް

ކ
މެންބަރަ ު

އިންތިޚާބު

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު –  9އިޞްލާޙާއެކު ()UNOFFICIAL

ކުރަންވާނެއެވެ .ނަމަވެސް ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއްގެ މަޤާމު ހުސްވިއިރު ކޮމިޓީގެ
ޢުމުރުގެ ( 1އެކެއް) އަހަރުދުވަސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއް ބާކީ
ނވާނެއެވެ .ބައި
އޮތްނަމަ އެ ހުސްވި ގޮނޑިއަކަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކޮށްގެން ު
އިލެކްޝަނަކުން އިންތިޚާބުކުރެވިފައިވާ މެންބަރަކަށް މެންބަރުކަމުގައި ހުރެވޭނީ
ނނެވެ.
ހިނގަމުންދާ ދައުރު ހަމަވަންދެ ް
](އ-

ނ ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ،އަންހެނުންގެ
މި މާއްދާގެ (އ)ގައި އެހެ ް

)1

ބނުންވާ ޤާނޫނީ
ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ޭ
ވ ގޮނޑިއަކަށް
ނތްނަމަ އެ ހުސް ި
އ މެންބަރުން ެ
ޢަދަދު ހަމަވާވަރަށް އެ ކޮމިޓީގަ ި
ނވާނެއެވެ[.
މި މާއްދާގެ (އ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރަ ް
އިޞްލާޙު :31/2020 :ގެ ( )17އިން އިތުރުކުރެވިފައި.

(ވ)

މސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މުއްދަތަކީ އެ ކޮމިޓީ
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ަ
އިންތިޚާބުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 5ފަހެއް) އަހަރުދުވަހެވެ.

(މ)

ލ
ނނަށް ،ލޯކަ ް
އށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު ް
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ ަ
ގަވަރމަންޓް

އޮތޯރިޓީގެ

ލަފާގެމަތިން

އޮފް

މިނިސްޓްރީ

ފިނޭންސްއިން

އެކަށީގެންވާ އުޖޫރައެއް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
(ފ)

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކައުންސިލްތަކަށް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ،
ތރީސް) ދުވަހުގެ
ކައުންސިލްތަކާ ޙަވާލުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން ި ( 30
ޢދަދުގެ މަދުވެގެން ( 5%ފަހެއް އިންސައްތަ)
ތެރޭގައި ،އެ ފައިސާގެ ޖުމްލަ ަ
އަންހެނުންގެ

ތަރައްޤީއަށް

މަސައްކަތްކުރާ

ކޮމިޓީގެ

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި އެ ކޮމިޓީއާ ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ދޫކުރެވޭ
ފައިސާ ،މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން
އެ ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ މަޝްރޫޢުތަކަށް ހޭދަކުރުމުގެ ބާރު އެ ކޮމިޓީއަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.
](ދ)

އ ވާދަކުރުމަށް
ސއްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގަ ި
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަ ަ
ނބަރު( 10/2010 :ލޯކަލް
އެދި ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ ކިބައިގައި ،ޤާނޫނު ނަ ް
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ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު –  9އިޞްލާޙާއެކު ()UNOFFICIAL

ދގެ (ހ) ގައި
ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) ގެ  12ވަނަ މާއް ާ
ވންވާނެއެވެ[.
ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަ ާ
އިޞްލާޙު :31/2020 :ގެ ( )18އިން އިތުރުކުރެވިފައި.
ނންގެ
އަންހެ ު
އށް
އޤީ ަ
ތަރަ ް
ގ
ޓ ެ
ސއްކަތްކުރާ ކޮމި ީ
މަ ަ
ކއި
ސއޫލިއްޔަތުތަ ާ
މަ ް
އ
ތ ް
ބާރު ަ

567

(ހ)

އަންހެނުންގެ

ތަރައްޤީއަށް

މސައްކަތްކުރާ
ަ

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި

ކޮމިޓީގެ

ކންކަން ހިމެނެއެވެ.
ބާރުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ަ
()1

ރއްޤީގެ ކަންކަމުގައާއި ކައުންސިލުން
ރަށުގެ ނުވަތަ ސިޓީގެ ތަ ަ
ށ ލަފާ
ދެމުންގެންދާ ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ކައުންސިލަ ް
ދިނުން؛

()2

ނސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް
ރަށުގެ ނުވަތަ ސިޓީގައި އި ް
މަސައްކަތްކުރުން؛

()3

ރަށުގެ

ނުވަތަ

ދނީ
ީ

ސިޓީގައި

ހޭލުންތެރިކަން

ރމަށް
އިތުރުކު ު

މަސައްކަތްކުރުން؛
()4

ރވުން
ސިޔާސީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ކަންކަމުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެ ި
އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން؛

()5

މަތީ

ތަޢުލީމު

ޙާޞިލުކުރާ

އަންހެނުންގެ

ޢަދަދު

ށ
އތުރުކުރުމަ ް
ި

މަސައްކަތްކުރުން؛
()6

އަންހެނުންނާއި

ގ
ކުޑަކުދިން ެ

ޞިއްޙީ

ޙާލަތު

ރަނގަޅުކުރުމަށް

މަސައްކަތްކުރުން؛
()7

ނށް
އަންހެނުން ަ

ލިބޭ

ފއާއި
ވަޒީ ާ

ވިޔަފާރީގެ

ފުރުޞުތުތައް

ފަހިކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން؛
()8
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ލމާތު އެއްކުރުން.
ޢ ޫ
ނބެހޭ މުހިންމު މަ ު
އަންހެނުން ާ

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް
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އަންހެނުންގެ

(ށ)

ތަރައްޤީއަށް

މސައްކަތްކުރާ
ަ

ކޮމިޓީން

ކޮންމެ

އަހަރަކުމެ

ޙާޞިލުކުރަން ކަނޑައަޅާ ލަނޑުދަނޑިތައް ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ފުރަތަމަ މަހު
ށ ކަނޑައެޅުނު
އެކަށައަޅައި ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރަ ް
ޙޞިލުކުރެވުނު މިންވަރާ ގުޅޭ ރިޕޯޓު އެކުލަވާލައި
ލަނޑުދަނޑިތަކުގެ ތެރެއިން ާ
ކރަންވާނެއެވެ.
ޢންމު ު
ނނާނެހެން ާ
ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމާއެކު ރައްޔިތުންނަށް ފެ ް
ނންގެ
އަންހެ ު

56-

އށް
އޤީ ަ
ތަރަ ް
ސއްކަތްކުރާ
މަ ަ

ޓ
ކޮމި ީ

އ
ދ ހަދާނީެ ،
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ހިންގާ ގަވާއި ު

(ހ)

8

ކޮމިޓީ ނިސްބަތްވާ ރަށް ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ލަފާގެ މަތިން އެ

ނ
ހިންގު ް

ކޮމިޓީންނެވެ.
އކުލަވާލާއިރު،
ޓ ެ
ޓކައި ކައުންސިލްތަކުގެ ބަޖެ ު
މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ބޭނުމަށް ަ

(ށ)

އަންހެނުންގެ

ތަރައްޤީއަށް

މަސައްކަތްކުރާ

ކޮމިޓީގެ

ބަޖެޓުވެސް

އޭގައި

ހިމަނަންވާނެއެވެ.
ށ
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަ ް

(ނ)

ޓގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ އިދާރީ
ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތަކާއި ،ކޮމި ީ
އިންތިޒާމު ،އެ ކޮމިޓީ ނިސްބަތްވާ ރަށް ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލުން
ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ[.
އިޞްލާޙު :2019/24 :ގެ ( )44އިން އިތުރުކުރެވިފައި.

]އަށްވަނަ ބާބު[  -ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
އިޞްލާޙު :31/2020 :ގެ ( )15އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.
ލޯކަލް
ޓ
އޮތޯރި ީ

ގަވަރމަން ްޓ .57

މި

ޤާނޫނުގައި

އވާ
ބަޔާންކޮށްފަ ި

ކައުންސިލްތަކުގެ

މަސައްކަތްތަކާއި

ޙަރަކާތްތައް

ނސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކުރުމަށްޓަކައި ލޯކަލް
ހިނގަމުންދާގޮތް ބަލައި ،ކައު ް
އސަސާއެއް މި ޤާނޫނާ
އ ޙަރަކާތްތެރިވާނެ ޤައުމީ މުއަ ް
ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ނަމުގަ ި
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދަންވާނެއެވެ.

ލޯކަލް
ޓގެ
އޮތޯރި ީ

ގަވަރމަން ްޓ .58
އ
ރ ި
ބާ ާ

ތ
ސއޫލިއްޔަ ު
މަ ް
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އ
ބަޔާންކޮށްފަ ި

އެވަނީއެވެ.

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް
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(ހ)

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ޙަރަކާތްތައް
ހިނގަމުންދަނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި މި ޤާނޫނާއި އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކާއި
ތ
އެއްގޮތަށް ޯ

ބެލުން.

(ށ)

ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ވިލަރެސްކުރުން.

(ނ)

ކުރަންޖެހޭނެ

މި

ޤާނޫނުގައި

ލޯކަލް

އޮތޯރިޓީން

ގަވަރމަންޓް

ކަމަށް

ކަނޑައަޅާފައިވާ އެހެނިހެން ކަންކަންކުރުން.
(ރ)

ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ޙަރަކާތްތަކާއި ކައުންސިލްތަކުން އެކަށައަޅާ
ގަވާއިދުތައް ހުންނަނީ އެއް އުޞޫލަކުންތޯ ބަލައި ހުރިހާ ކައުންސިލްތަކުން އެއް
ހަމަތަކަކާ އެއް އުޞޫލުތަކެއް ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

(ބ)

](ޅ)

ނ.
އޮތޯރިޓީގެ ހިންގާ ގަވާއިދު ހެދު ް

މި

ދަށުން

ޤާނޫނުގެ

ކައުންސިލަކާއި،

ސިޓީ

ކޮންމެ

އުފައްދާ

ކައުންސިލްގެ

ކައުންސިލަކާއި،

އަތޮޅު

އިޚްތިޞާޞް

ހިނގާ

ރަށު

ސަރަޙައްދު

ކަނޑައަޅައި ،އެސަރަޙައްދުގެ އިން ވަކިކުރުމުގެ ނިޒާމެއް މި ޤާނޫނަށް
ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން
ތށް ކަނޑައަޅާ ސަރަޙައްދުތައް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ
ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ .އަދި މިގޮ ަ
ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ[.
އިޞްލާޙު :2019/24 :ގެ ( )45އިން އުނިކުރެވިފައި.
](ޅ)

ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ދިވެހިރާއްޖެ ހިންގުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އިދާރީ އަދި
ނތައް ކަނޑައަޅައި،
ބލުކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ދޭންޖެހޭ ތަމްރީ ް
ފަންނީ ޤާ ި
އ ހަމަޖެއްސުން.
އެތަމްރީންތައް ދޭނެ އިންތިޒާމެ ް

(ކ)

މި ޤާނޫނުގެ  57ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޤައުމީ
އިދާރާތަކުން

ދޭ

އ
ޚިދުމަތްތަ ް

އިދާރީ

ދާއިރާތަކުން

ބނެ
ލި ޭ

އިންތިޒާމު

ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ،އެ އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
(އ)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އިދާރީ

ދާއިރާތައް

ލާމަރުކަޒީ

އުޞޫލުން

ހިންގުމާބެހޭ

ރން.
ސިޔާސަތުތައް ،ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން ތަންފީޛުކު ު
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(ވ)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ނިޒާމާއި،
ޤައުމީ އިދާރާތަކުގެ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތަކާ އެއްގޮތްކޮށް ،އެއް އަމާޒަކަށް
އ ހެދުން.
ކންކުރުމާއި ހަދަންޖެހޭ އުޞޫލުތަ ް
ހިންގުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަން ަ

(މ)

މި

ޤާނޫނުގެ

ދަށުން

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

އުފެދިފައިވާ

އންސިލްތަކުގެ
ކަ ު

ނތިޚާބުކޮށް
އ ް
ި

އަދާކުރުމުގައާއި ،ކައުންސިލްތަކުން

ޚިދުމަތްތައް

ދޭ

ނ އެހީތެރިކަން
ނ ީ
ކށް ބޭނުންވާ އިދާރީ އަދި ފަ ް
ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކައުންސިލްތަ ަ
ފޯރުކޮށްދިނުން.
(ފ)

ކައުންސިލްތައް ހިންގުމުގައި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ އަސާސީ ސިފަތަކާއި މިންގަނޑުތައް
މ އިޖުރާއީ ގަވާއިދުތައް ހަދައި ޢާންމުކުރުމާއި،
ޢން ު
ހދަންޖެހޭ ާ
ހިފެހެއްޓުމަށް ަ
ބލުން[.
އެ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްތަކުން ޢަމަލުކުރަމުންދޭތޯ ެ
އިޞްލާޙު :2019/24 :ގެ ( )46އިން އިތުރުކުރެވިފައި

ލޯކަލް

ގަވަރމަން ްޓ .59

ޑ
ޓގެ ބޯ ު
އޮތޯރި ީ

](ހ)

ނވި ( 9ނުވައެއް) މެންބަރުންގެ
ނގާނީ ،އަންނަ ި
ހ ް
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ ި
މައްޗަށް އެކުލެވޭ ބޯޑަކުންނެވެ.
()1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  140ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާންކުރެވިފައިވާ

ށ
ބޭނުމަ ް

ރައްޔިތުންގެ

ށ
މަޖިލީހަ ް

ޖަވާބުދާރީވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރާ ވަޒީރު؛
()2

އަންނަނިވި ދާއިރާތަކުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ ( 3ތިނެއް)
މެންބަރުން؛
.i

ނ
ހ ް
ލބިފައިވާ އަން ެ
ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީގެ ދާއިރާއިން ތަޖުރިބާ ި
މެންބަރެއް؛

.ii

ގަވަރނަންސް

ނުވަތަ

ޕަބްލިކް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ

މންބަރެއް؛
ދާއިރާއިން ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވާ ެ
.iii

()3

މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ މެންބަރެއް.

އކެއް)
ނ އެމީހުން އިންތިޚާބުކުރާ ެ ( 1
ސިޓީ ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއި ް
މެންބަރު؛

()4

ކރާ 1
އންތިޚާބު ު
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސުންގެ ތެރެއިން އެމީހުން ި
(އެކެއް) މެންބަރު؛
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()5

ރަށު ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން އެމީހުން އިންތިޚާބުކުރާ ( 1އެކެއް)
މެންބަރު؛

()6

މާލީ ކަންކަމާ ގުޅޭ ވުޒާރާގެ ވަޒީރު ކަނޑައަޅާ އެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފެއް؛
އަދި

()7

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ކަނޑައަޅާ

އޮތޯރިޓީގެ

ކޓިވް
އެގްޒެ ެ

ޗީފް

އޮފިސަރ[.
އިޞްލާޙު :2019/24 :ގެ ( )47އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.
(ށ)

އވާ ފަރާތްތައް
ވނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފަ ި
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ (ަ )2
ޢައްޔަންކުރާނީ ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ލަފާގެމަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ.
ޔ ރައްޔިތުންގެ
ވ ނަންތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ާ
ނން ާ
ނ ބޭ ު
އަދި ބޯޑު އެކުލަވާލަ ް
ވނެއެވެ.
މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ާ

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ނންވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެކަމަށް އެދޭ
ހުށަހަޅާ ނަންތަކަކީ ބޯޑު އެކުލަވާލަން ބޭ ު
ދ ފަރާތްތަކުގެ
ޖބަ ޭ
އޢުލާންކުރުމުން އެކަމަށް އި ާ
ށ ި
ށ ޢާންމުކޮ ް
ފަރާތްތައް ހޯދުމަ ް
މގައި ވާންވާނެއެވެ.
ތެރެއިން ހޮވާލެވޭ ނަންތަކެއް ކަ ު

(ރ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
އގައި ހާޒިރުވެ
ރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެ ް
ނތަކުގެ ތެރެއިން ަ
ހުށަހަޅާ ނަ ް
ގ އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރާ ފަރާތްތައް ބޯޑުގެ
ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުން ެ
މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ.

(ބ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )2ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ބޯޑަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ
މެންބަރުންނަކީ ،ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރެވޭފަދަ ތަޢުލީމާއި
ލބިފައިވާ
ޤާބިލުކަން ި

ވ
ނނަނި ި
އަ ް

ޝަރުޠުތައް

ފުރިހަމަވާ

މީހުންކަމުގައި

ވާންވާނެއެވެ.
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()1

ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވުން؛

()2

ޢުމުރުން ( 25ފަންސަވީސް) އަހަރު ފުރިފައިވުން؛

()3

ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރި މީހަކު ކަމުގައިވުން؛
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()4

އިސްލާމްދީނުގައި ޙައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ނުވަތަ ޖިނާއީ ކުށެއް
ނުވަތަ

ކުށެއް

ޚިޔާނާތުގެ

ރިޝްވަތުގެ

ނވަތަ
ު

ކުށެއް

ނވަތަ
ު

ތ
މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ނުވަތަ ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ނުވަ ަ
މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ކުށެއް ކުރިކަން ވޭތުވެދިޔަ ( 5ފަހެއް)
ދުވަހުގެ

އަހަރު

ތެރޭގައި

ޝަރީޢަތަށް

ސާބިތުވެފައިވާ

މީހަކު

ކަމުގައިނުވުން؛
()5

ނއްގެ
ޤނޫ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ނުވަތަ ާ
ނނުއަސާސީގައި ބަޔާންކުރާ
ދަށުން އިންތިޚާބުކުރެވޭ މަޤާމެއް ،ނުވަތަ ޤާ ޫ
މުސްތަޤިއްލު

މުއައްސަސާއެއްގެ

ނުވަތަ

ޤާނޫނަކުން

އުފައްދާ

މުސްތަޤިއްލު އެހެން މުއައްސަސާއެއްގެ މެންބަރެއް ކަމުގައި ނުވުން.
](ޅ)

ބރާ ( )5ވަނަ
ނ ަ
ވނަ ނަ ް
ނ ނަންބަރާއި (ަ )4
ވ ަ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ (ަ )3
ގ
ނޓް އޮތޯރިޓީ ެ
ކއުންސިލަރުން ލޯކަލް ގަވަރމަ ް
ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަ
ބޯޑަށް އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާއްވާ ފުރަތަމަ އިންތިޚާބު ބާއްވާނީ ،އިލެކްޝަންސް
މގޮތުން ބާއްވާ
ނނެވެި .
ލކުން ،އެ ކޮމިޝަނު ް
ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އުޞޫ ަ
ނގެ ދަށުން އިންތިޚާބު ކުރެވޭ ކައުންސިލްގެ
ފުރަތަމަ އިންތިޚާބު މި ޤާނޫ ު
ވހުގެ ތެރޭގައި
މެންބަރުން ހުވައި ކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 30ތިރީސް) ދު ަ
ބާއްވަންވާނެއެވެ.

(ކ)

ނ
ނބަރާއި ) (5ވަ ަ
ވނަ ނަ ް
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ) (3ވަނަ ނަންބަރާއި (ަ )4
ނަންބަރުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ކައުންސިލަރުން

ހޮވުމަށް

ރތަމަ
ފު ަ

ވ
ބާއް ާ

ނ
އިންތިޚާބުގެ ފަހުން ބާއްވާ އިންތިޚާބުތައް ބާއްވާނީ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ ް
ކަނޑައަޅައި އިޢުލާންކުރާ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ލޯކަލް
ނނެވެ[.
ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތު ް
އިޞްލާޙު :2019/24 :ގެ ( )48އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.
](އ)[

ވ ޢިނާޔަތްތައް
ށ ދެ ޭ
ނބަރުންނަ ް
ގ ބޯޑުގެ މެ ް
އތޯރިޓީ ެ
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް ޮ
ކަނޑައަޅާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ.
އިޞްލާޙު :31/2020 :ގެ ( )19އިން އިޞްލާހުކުރެވިފައި.

](ވ)[

އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުގެ މުއްދަތަކީ ( 5ފަހެއް) އަހަރު ދުވަހެވެ.
އިޞްލާޙު :31/2020 :ގެ ( )19އިން އިޞްލާހުކުރެވިފައި.
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ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް
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](މ)[

މއްދާގެ (ހ) ގެ
މ ާ
މި މާއްދާގެ ](ވ)[ ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސްި ،
ނބަރުގެ ދަށުން ލޯކަލް
ނ ނަންބަރާ) (5ވަނަ ނަ ް
ނބަރާއި ) (4ވަ ަ
) (3ވަނަ ނަ ް
ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށް އިންތިޚާބުކުރާ ކައުންސިލަރުންގެ މެންބަރުކަމުގެ
މުއްދަތަކީ އެ މީހަކު އިންތިޚާބުކުރެވޭ ދުވަހުން ފެށިގެން އެ މީހެއްގެ ކައުންސިލް
މެންބަރުކަމުގެ ދައުރު ހަމަވާ ދުވަހާ ހަމައަށެވެ[.
އިޞްލާޙު :2019/24 :ގެ ( )49އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.
އިޞްލާޙު :31/2020 :ގެ ( )19އިން އިޞްލާހުކުރެވިފައި.

](ފ)[

ބޯޑުގެ

މެންބަރަކު

އޭނާގެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

މަޤާމުން
ފޮނުވާ

އިސްތިޢުފާދޭން
ލިޔުމަކުން

ބނުންވެއްޖެނަމަ
ޭ

އިސްތިޢުފާދެވިދާނެއެވެ.

އ މެންބަރަކު
އިސްތިޢުފާދިންކަމުގެ ލިޔުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބުމުން ެ
އެ މަޤާމުން ވަކިވީއެވެ.
އިޞްލާޙު :31/2020 :ގެ ( )19އިން އިޞްލާހުކުރެވިފައި.
](ދ)[

ނ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ބޯޑުގެ މެންބަރަކު
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއި ް
މަޤާމުން ވަކިވާނެއެވެ.
އިޞްލާޙު :31/2020 :ގެ ( )19އިން އިޞްލާހުކުރެވިފައި.
()1

ރ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބޯޑަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މެންބަރެއްގެ އިތުބާ ު
ހގެ ޖަލްސާއެއްގައި ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި
ލ ު
ނެތްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖި ީ
ލބިއްޔަތުން ކަނޑައެޅުން؛
ބައިވެރިވާ މެންބަރުންގެ އަޣު ަ

()2

މި ޤާނޫނުގައި ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ ޝަރުޠުތައް ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
އ އުނިވުން[.
ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠެ ް
އިޞްލާޙު:

:3/2017

ގެ

()1

ގެ

ދަށުން

އިޞްލާޙުކޮށް

އިތުރުކުރެވިފައި.
ލޯކަލް

ގަވަރމަން ްޓ .60

އ
އ ި
އސް ާ
ޓގެ ރަ ީ
އޮތޯރި ީ

](ހ)

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުގެ ރައީސަކީ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ  140ވަނަ
މށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބޭނު ަ

ސ
ރއީ ް
ބ ަ
ނައި ު

އޮތޯރިޓީއާ ގުޅޭގޮތުން ޖަވާބުދާރީވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ
މިނިސްޓަރެވެ.
(ށ)

ބ ރައީސަކީ ،އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ
އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުގެ ނައި ު
ތކެވެ[.
ފިޔަވައި ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ބޯޑުން އިންތިޚާބުކުރާ ފަރާ ެ
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ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް
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އިޞްލާޙު :3/2017 :ގެ ( )2އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.
ލޯކަލް
ގ
ޓ ެ
އޮތޯރި ީ

ގަވަރމަން ްޓ .61
ރ
ދ ާ
އި ާ

](ހ)

ނގާނީ ލޯކަލް
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ދުވަހުން ދުވަހުގެ ކަންކަން ހި ް
އ
ތގެމަތިންެ ،
ލފައާއި އިރުޝާދާ އެއްގޮތްވާ ގޮ ު
ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުގެ ަ
އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރެވެ.

(ށ)

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ޢައްޔަންކޮށް ވަކިކުރާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ.

(ނ)

]ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ މީހެއްގެ ކިބައިގައި މި
ނބަރާއި )2( ،ވަނަ
ވނަ ނަ ް
ޤާނޫނުގެ  59ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ (ަ )1
ރ އަދި ( )4ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ނބަ ު
ނަންބަރާއި )3( ،ވަނަ ނަ ް
އވެ[.
ނވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެ ެ
ޝަރުޠުތަކުގެ އިތުރުން އަންނަ ި
އިޞްލާޙު :31/2020 :ގެ ( )20އިން އިޞްލާހުކުރެވިފައި.
()1

އިތުރު އެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާކުރަމުންދާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން؛

()2

ލކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދާއިރާއިން
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް ނުވަތަ ޕަބް ި
އރާއަކުން ދަށްވެގެން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ
ނުވަތަ އެނޫންވެސް ކަމާބެހޭ ދާ ި
ޙާޞިލުކޮށްފައިވުމާއެކު،

ގމުގެ
ހިން ު

ދާއިރާގައި

މަދުވެގެން

10

ރބާ ލިބިފައިވުން.
(ދިހައެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖު ި
(ރ)

ރ
ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައަޅާނީ ،މިނިސްޓް ީ
އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ލަފާގެމަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ.

(ބ)

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ޖަވާބުދާރީވާނީ އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށެވެ.

(ޅ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުގެ އިތުރުން
ތރިޓީގެ އިދާރީ
އ އޮ ޯ
އޮތޯރިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށާ ި
ށޓަކައި އޮތޯރިޓީއަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ޢައްޔަންކުރުމާއި
ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަ ް
ވަކިކުރުމުގެ ބާރު އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށް ލިބިގެންވެއެވެ[.
އިޞްލާޙު :3/2017 :ގެ ( )3އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.
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](ކ)

ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުގެ މަޤާމުގެ ދައުރަކީ ( 5ފަހެއް) އަހަރުދުވަހެވެ .ޗީފް
ތކަށް ހުރެވޭނީ
އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުގެ މަޤާމުގައި މީހަކަށް އެންމެ ދިގު މުއްދަ ަ
ދއް) ދައުރަށެވެ[.
( 5ފަހެއް (އަހަރުދުވަހުގެ ޭ ( 2
އިޞްލާޙު :2019/24 :ގެ ( )50އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.

]ޗީފް
ސރުގެ
އޮފި ަ

އެގްޒެކެ ިޓ ްވ 61-

އ
ތ ް
ސއޫލިއްޔަތު ަ
މަ ް

1

އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް ތިރީގައި
ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.
(ހ)

އޮތޯރިޓީގެ އިދާރީ އަދި ފައިސާއާބެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުން؛

(ށ)

ގތުގެމަތިންކަން
ގމުންދަނީ މި ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ޮ
އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ހިނ ަ
ކަށަވަރުކުރުން؛

(ނ)

ދރީވުން ފިޔަވައި ،އޮތޯރިޓީ ތަމްސީލުކުރަންޖެހޭ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޖަވާބު ާ
ކަންކަމުގައި އޮތޯރިޓީ ތަމްސީލުކުރުން؛ އަދި

(ރ)

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ އެނޫންވެސް މަސްއޫލިއްޔަތުތައް
އަދާކުރުން[.
އިޞްލާޙު :2019/24 :ގެ ( )51އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.

ލގެ
]ކައުންސި ް

ވާ ިޖ ުބ .62

ނ
ކޅެދު ް
ކރުމަށް ނު ު
އަދާ ު

(ހ)

އެއްވެސް

ކައުންސިލަރެއްގެ

ނުވަތަ

ރައީސެއްގެ

ނުވަތަ

މޭޔަރެއްގެ

ވނަމަ ނުވަތަ
މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބު އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް އަދާ ނުކުރެ ޭ
ތތަކުގެ ބޭނުން ނަހަމަ
ސލްގެ ބާރުތަކާއި ވަސީލަ ް
ވތަ ކައުން ި
އިހުމާލުވާނަމަ ނު ަ
ގޮތުގައި ހިފާނަމަ ނުވަތަ ކައުންސިލަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ޚިލާފަށް
ބޔާންކޮށްފައިވާ
ބހައްޓާނަމަ ،މި މާއްދާގައި ަ
ކައުންސިލަރުންގެ ޢަމަލުތައް ަ
ނނާމެދު ނުވަތަ
ވތަ ރައީސު ް
ސލަރުންނާމެދު ނު ަ
ގޮތުގެމަތިން ،އެފަދަ ކައުން ި
ށ
ޓ އޮތޯރިޓީއަ ް
މޭޔަރުންނާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު ލޯކަލް ގަވަރމަން ް
ލިބިގެންވެއެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ކަމެއް ކައުންސިލަރަކު ނުވަތަ
ޓ އޮތޯރިޓީއަށް
ރައީސަކު ނުވަތަ މޭޔަރަކު ކުރާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލޯކަލް ގަވަރމަން ް
ލިބިއްޖެނަމަ،

ކލް
ލޯ ަ

ގަވަރމަންޓް

އޮތޯރިޓީއަށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަޒީރުގެ ހުއްދައާއެކު ،އެކަމުގެ ޙަޤީޤަތްތަކާއި ސަބަބުތައް
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ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް
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ކންއޮތްގޮތް ދިރާސާކޮށް ބެލުމަށް "އިންކުއަރީ" އެއް ލޯކަލް
ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ަ
ވނެއެވެ.
ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ހަދަން ާ
(ނ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުރާ "އިންކުއަރީ" ހެދުމަށްފަހު ،މި މާއްދާގެ (ހ)
ވތަ ހިނގައިފި
ކންތައްތަކެއް ހިނގާ ކަމަށް ނު ަ
ގައި ބުނާފަދަ ކަމެއް ނުވަތަ ަ
ށ
ބބުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮ ް
ރޓީއަށް އެކަށީގެންވާ ސަ ަ
ކަމަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯ ި
ލ ގަވަރމަންޓް
ފހަގަކުރެވުނު ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ލޯކަ ް
ފެނިއްޖެނަމަ ،އެ ާ
ނވާނެއެވެ.
އޮތޯރިޓީން ކައުންސިލަށް އަންގަ ް

(ރ)

ށ ކައުންސިލަރަކަށް ނުވަތަ ރައީސަކަށް ނުވަތަ
މި މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތަ ް
ކން އިޞްލާޙު
މޭޔަރަކަށް ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް އެންގުމުންވެސް އެ ކަން ަ
ތ
ލވާނަމަ ނުވަ ަ
ށ އިހުމާ ު
ގ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބު އަދާނުކޮ ް
ނުކޮށް ،ކައުންސިލް ެ
ބރުން ،ނަހަމަ
ނނީ އިމުން ޭ
ކައުންސިލްގެ ބާރުތަކާއި ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުން ޤާ ޫ
ގޮތުގައި

ހިފާނަމަ

ނުވަތަ

ކއުންސިލްގެ
ަ

ސުލޫކީ

މިންގަނޑާ

ޚިލާފަށް

ހއްޓާނަމަ ،އިންކުއަރީ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރެވުނު
ކައުންސިލަރުންގެ ޢަމަލުތައް ބަ ަ
ތ
ޞލާޙުކުރުމަށް އެންގުމުން ކައުންސިލަރުން ނުވަ ަ
ކަންތައްތަކާއި ،އެ ކަންކަން އި ް
ރައީސުން ނުވަތަ މޭޔަރުން ކަންކުރިގޮތާއި ،އެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލްގެ
ބަސް،

ރިޕޯޓެއްގެ

ސިފައިގައި

ލޯކަލް

ގަވަރމަންޓް

އޮތޯރިޓީން

އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ.
(ބ)

]މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ރިޕޯޓު" ގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް3 ،
ގއި ޝާމިލުވި
ގނޫން މުއްދަތަކަށް އެ ކަންކަމު ަ
(ތިނެއް) މަސްދުވަހަށްވުރެ ދި ު
ކައުންސިލަރުން ނުވަތަ ރައީސުން ނުވަތަ މޭޔަރުން ،މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް
ބކުރުމުގެ ބާރު
ތން އެއްކި ާ
މޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުން ވަގުތީ ގޮ ު
ތށްަ ،
ނުލިބޭ ގޮ ަ
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ[.
އިޞްލާޙު :31/2020 :ގެ ( )21އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.
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ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް
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(ޅ)

ކއުންސިލަރުންނާމެދު އަޅާ ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއްގެ
ށން ަ
މި މާއްދާގެ (ބ) ގެ ދަ ު
މަޢުލޫމާތު ،ފިޔަވަޅު އެޅި ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ،ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ލޯކަލް
ކރަންވާނެއެވެ.
ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ޝާއިޢު ު

(ކ)

މި މާއްދާގެ (ބ) ގެ ދަށުން ކައުންސިލަރަކާމެދު އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ސަބަބުން،
ކައުންސިލްގެ ކޯރަމް ހަމަނުވާނަމަ ،އެ ކައުންސިލްގެ ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް
ނސިލެއްނަމަ އެ
ނތިޒާމް ރަށު ކައު ް
އެ ރަށަކުން މެދުކެނޑުމެއްނެތި ލިބޭނެ އި ް
ރަށު ކައުންސިލެއް ނިސްބަތްވާ އަތޮޅުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާގެމަތިން
ކައުންސިލްއާ ޙަވާލުވެހުރި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ .އަދި
ގ
އަތޮޅު ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލެއްނަމަ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ ެ
މަޝްވަރާގެ މަތިން ކައުންސިލްއާ ޙަވާލުވެހުރި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މިކަން
ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

(އ)

ގއި ކައުންސިލް
ގ ގޮތު ަ
ކންޑިޝަނަލް ގްރާންޓެއް ެ
ތ ޮ
ސެކްޓޯރަލް ގްރާންޓް ނުވަ ަ
މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުން ހިންގާ ވަކި ޕްރޮޖެކްޓެއް ނުވަތަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް
ހިންގުމުގައި ކައުންސިލުން އިހުމާލުވާކަމަށް އެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގާ އިދާރާއަކަށް
ފާހަގަކުރެވި ،އެކަން ބެލުމަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ކުރިއަށްގެންދާ
ނގައިފިނަމަ އެ
ފހަގަކުރެވި އެ އިދާރާއަކަށް އަ ް
އިންކުއަރީއިން އެފަދަ ކަމެއް ާ
ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ނުވަތަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއްގެ މަސައްކަތް "މެނޭޖަރ" އަކާ ޙަވާލުކޮށް
ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ބާރު އެ އިދާރާއަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ[.
އިޞްލާޙު :2019/24 :ގެ ( )52އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.

ނ
ރޅާލު ް
]ކައުންސިލް ޫ

.63

(ހ)

އަންނަނިވި

ރ
ތތަކުންކު ެ
ޙާލަ ް

ޙާލަތެއް

މ
މެދުވެރިވެއްޖެނަ ަ

ކައުންސިލް

ރޫޅާލުމުގެ މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ބާރު ލޯކަލް
ގންވެއެވެ.
ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ލިބި ެ
()1

ކައުންސިލްގެ

މަސްއޫލިއްޔަތާއި

ވާޖިބު

އަދާކުރުމަށް

ތަކުރާރުކޮށް

ނުކުޅެދޭނަމަ.
()2

ސަފްޙާ 115 :ގެ 67

ހމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނަމަ.
ކައުންސިލްގެ ވަސީލަތްތައް ނަ ަ

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް
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()3

ކައުންސިލުން

ކަންކަން

ނމުމުގައި
ނި ް

ކައުންސިލަށް

ވަކިގޮތަކަށް

ރސްއެޅި ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ ކޯރަމް
އެއްބަސްވުމަށް ތަކުރާރުކޮށް ހު ަ
ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް

ށ
ބޭއްވުމަ ް

ހުރަސްއެޅި ކައުންސިލްގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދުން.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލެއް އުވާލުމަށް ކޯޓުން
ތކަމަށް ކޯޓަށް
ކަނޑައަޅަންވާނީ ކައުންސިލް އުވާލުން ނޫން އެހެން ގޮތެއް ނެ ް
ޤަބޫލުކުރެވޭނަމައެވެ.

(ނ)

އ
ލއިފިނަމަެ ،
ނ ކައުންސިލެއް އުވާ ަ
މތިން ކޯޓު ް
މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެ ަ
ނ ( 45ސާޅީސްފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ކައުންސިލެއް އުވާލާ ތާރީޚުން ފެށިގެ ް
އވެ .މިގޮތުން
ނ އިންތިޚާބުކޮށް ނިންމަންވާނެ ެ
އަލުން ކައުންސިލަށް މެންބަރު ް
ބކުރެވެންދެން
އންތިޚާ ު
އންސިލަށް މެންބަރުން ި
އަލުން އިންތިޚާބެއް ބޭއްވި ކަ ު
ކައުންސިލް ވަގުތީގޮތުން ހިންގާނެ ބަޔަކު ޢައްޔަންކުރާނީ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް
އޮތޯރިޓީންނެވެ[.
އިޞްލާޙު :2019/24 :ގެ ( )53އިން އުނިކުރެވިފައި.

]ނުވަވަނަ ބާބު[  -ޤައުމީ އިދާރާތަކާ ކައުންސިލްތަކާދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން
އިޞްލާޙު :31/2020 :ގެ ( )15އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.
]ޤައުމީ

ދރާތަކު ް
އ ާ
ި
ނ .64

ށ
ވރިކޮ ް
މދު ެ
ކައުންސިލް ެ
މ
މގައި ި
ދނު ު
ދމަތް ި
ޚި ު
ނ
ކރު ް
ބާބަށް ޢަމަލު ު
އމީ
ޤަ ު

ދރާތަކު ް
އ ާ
ި
ނ .65

ށ
ވރިކޮ ް
މދު ެ
ކައުންސިލް ެ
ދމަތް
ޚި ު

ގ
މ ެ
ދނު ު
ި

އ
އުޞޫލުތަ ް

ޤައުމީ އިދާރާތަކުން ރަށްރަށުގައި އަދި ސިޓީތަކުގައި ދޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި އަދި
މ
ނން ހިންގާ ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ރާވައި ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ ި
އެތަންތަ ު
މތިންނެވެ.
ށފައިވާ ގޮތުގެ ަ
ބާބުގައި ބަޔާންކޮ ް
(ހ)

ޤައުމީ އިދާރާތަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ކޮންމެ އިދާރީ ދާއިރާއަކުން ލިބޭނެ
ނ ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ .ޤައުމީ އިދާރާތަކުން،
އިންތިޒާމު ޤައުމީ އިދާރާތަކު ް
އިދާރީ ދާއިރާތަކުގައި އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާނެ
އެއްބާރުލުމާއި

އެހީތެރިކަން

އަތޮޅު

ކައުންސިލްތަކުންނާއި

ސިޓީ

ނސިލްތަކުން ދޭންވާނެއެވެ.
ކައުންސިލްތަކުންނާއި ރަށު ކައު ް
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(ށ)

ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް

ޤައުމީ އިދާރާތަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް އިދާރީ ދާއިރާތަކުގައި ލިބޭނޭ އިންތިޒާމު
ހަމަޖެއްސުމުގައި

ތިރީގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ރ
ގޮތްތަކުންކު ެ

ގޮތަކަށް

ޢަމަލުކުރެވިދާނެއެވެ.
()1

ދމަތް
ރ ދާއިރާގައި ޤާއިމުކޮށްގެން ޚި ު
ޤައުމީ އިދާރާގެ އޮފީހެއް އިދާ ީ
ދިނުން؛

()2

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޢިމާރާތެއްގައި ޤައުމީ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން
މަސައްކަތްކޮށް ޚިދުމަތް ދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން؛

()3

ސިޓީ ކައުންސިލް ނުވަތަ ރަށު ކައުންސިލް ނުވަތަ އަތޮޅު ކައުންސިލް
ތ ސީދާ
މެދުވެރިކޮށް ޤައުމީ އިދާރާގެ ޚިދުމަތް އިދާރީ ދާއިރާއިން ނުވަ ަ
ގތް ހަމަޖެއްސުން.
ބނޭ ޮ
ސިޓީއިން ނުވަތަ ރަށުން ލި ޭ

(ނ)

ނ
ވ ގޮތުގެމަތި ް
ނބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ވނަ ނަ ް
މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ (ަ )3
ޤައުމީ އިދާރާއަކުން އަތޮޅު ކައުންސިލް ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލް ނުވަތަ ރަށު
އއްބަސްވުމެއް
ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ޚިދުމަތްދޭންވާނީ ކަމާގުޅޭގޮތުން ވެވޭ ެ
ނންވާނެއެވެ.
މެދުވެރިކޮށެވެ .އެ އެއްބަސްވުމުގައި އަންނަނިވި މާއްދާތައް ހިމަ ަ
()1

އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދެވޭ ޚިދުމަތް؛

()2

އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދެވޭ ޚިދުމަތް ދޭންވީ ގޮތުގެ ތަފްޞީލު؛

()3

ވ
ނން ާ
ދ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭން ބޭ ު
އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ފޯރުކޮށް ޭ
ފައިސާގެ ޢަދަދު؛

އމީ
ޤަ ު

ދރާތަކު ް
އ ާ
ި
ނ .66

ށ
ވރިކޮ ް
މދު ެ
ކައުންސިލް ެ
ދޭ

ށ
ދމަތްތަކަ ް
ޚި ު
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()4

އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ޙާލަތްތައް؛

()5

އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ތަފްޞީލު.

ޤައުމީ އިދާރާއަކުން އެއްވެސް ކައުންސިލެއް މެދުވެރިކޮށް އެ އިދާރާއަކުން ފޯރުކޮށްދޭ
ވތަ ރަށު ކައުންސިލެއް
ޚިދުމަތެއް ،އަތޮޅު ކައުންސިލެއް ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލެއް ނު ަ
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް
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ސ
އ ާ
ފަ ި

ނވާ
ބޭނު ް

އފިނަމަ ،އެ ޚިދުމަތެއް އެ ކައުންސިލަކުން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް
މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމަ ި

ނ
ނ ް
ފޯރުކޮށްދި ު

ބޭނުންވާ ފައިސާ ،އެ އިދާރާއަކުން ކައުންސިލްތަކަށް ދޭންވާނެއެވެ.
ކ ާ
ދޫ ު
ރ 66-

ދސީންނަށް
ބި ޭ

ތ
ލމާ ު
ވޒާގެ މަޢު ޫ
ވާރކް ި
ނ
ނގު ް
އެ ް

1

ސަރުކާރުގެ

ކަމާގުޅޭ

ބިދޭސީއަކަށް

އިދާރާއަކުން

ނުވަތަ

އ
ރަށެއްގަ ި

ސިޓީއެއްގައި

ނ
މަސައްކަތްކުރުމަށް ވާރކް ވިޒާ ދޫކޮށްފިނަމަ ،އެ ވިޒާ ދޫކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެ ް
( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަން އެ ރަށެއްގެ ނުވަތަ ސިޓީއެއްގެ ކައުންސިލަށް
ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ.

ތރިކަ ް
ފުލުހުންގެ އެހީ ެ
ނ 66-

ނ
ނ ް
ފޯރުކޮށްދި ު

(ހ)

2

ކައުންސިލްތަކުން އެކުލަވާލާ މުނިސިޕަލް ގަވާއިދުތައް ތަންފީޛުކުރުމުގައި ،އެ
ގަވާއިދުތަކާ
ޢަމަލުކުރަން

އެއްގޮތަށް

ލކުރަންޖެހޭ
ޢަމަ ު

އިޢުތިރާޟްކުރާ

ފަރާތްތަކުން

ޙާލަތުގައި

އ
ެ

ކައުންސިލްތަކަށް

ގަވާއިދުތަކަށް
ގ
ފުލުހުން ެ

އެހީތެރިކަމަށް އެދެވިދާނެއެވެ .އަދި ކައުންސިލުން އެފަދައިން އެހީތެރިކަމަށް އެދޭ
ވނެއެވެ.
ނ ކައުންސިލްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭން ާ
ޙާލަތުގައި ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަ ް
(ށ)

ހ އުޞޫލުތައް،
މބެ ޭ
ހންގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނު ާ
ކައުންސިލްތަކަށް ފުލު ު
ނ
ފުލުހުންގެ މަޝްވަރާއާއެކު މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ ް
ހަދާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ކުއްލި

ޙާލަތްތަކު ަގ ިއ .67

ކައުންސިލްތަކަށް

ހ
ރން ދޭ އެ ީ
ސަރުކާ ު

ތކަށް ސަރުކާރުން ދޭން ކަނޑައަޅާފައިވާ އެހީގެ އިތުރުން
ށން ކައުންސިލް ަ
މި ޤާނޫނުގެ ދަ ު
ކާރިސާއެއް ނުވަތަ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތެއް ނުވަތަ ތަދުމަޑުކަމެއް ނުވަތަ ބަލިމަޑުކަމެއް
މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން މާލީ ،ފަންނީ ނުވަތަ އެހެނިހެން އެހީ
ނއެވެ.
ކައުންސިލްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާ ެ

ގއި
އ ަ
ސިޓީއެ ް
އގައި
ރަށެ ް

ު
ނވަ ަތ .68

ގ
ނ ާ
ހި ް

އ
ޕްރޮޖެކްޓްތަ ް

(ހ)

އަތޮޅު ކައުންސިލުން ނުވަތަ ޤައުމީ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ
ޔއަކުން ނުވަތަ
ދނީ ޖަމްޢިއް ާ
ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ މަ ަ
އެނޫންވެސް ފަރާތަކުން އިދާރީ ދާއިރާއެއްގައި އެއްވެސް ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމުގެ
ކުރިން

އެ

ރަށެއް

ތ
ނުވަ ަ

ސިޓީއެއް

ނިސްބަތްވާ

ކައުންސިލަކާ

މަޝްވަރާކުރަންވާނެއެވެ .އެގޮތުން ކުރެވޭ މަޝްވަރާތަކުގައި ރަށާއި އިދާރީ
ދާއިރާގައި ހުންނަ އެކަމާގުޅޭ އެންމެހައި މުއައްސަސާތައް ބައިވެރިވުމުގެ
ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.
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(ށ)

ޤައުމީ

އިދާރާއަކުން

ނުވަތަ

ސަރުކާރުގެ

ސަރުކާރު

ނުވަތަ

ހިއްސާވާ

ވސް ފަރާތަކުން
ޖމްޢިއްޔާއަކުން ނުވަތަ އެނޫން ެ
މދަނީ ަ
ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ ަ
ނ
ކމުގެ ސަބަބު ް
އެއްވެސް އިދާރީ ދާއިރާއެއްގައި ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމުގެ ކުރިން އެ ަ
ތިމާވެށްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓެއް ހަދަންޖެހޭނަމަ އެ
ރިޕޯޓު ހެދުމަށްފަހު އެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ ކުރިން ،އެ
ޕްރޮޖެކްޓެއް

ހިންގޭ

ރަށް

ސިޓީ

ނުވަތަ

ކައުންސިލަށް

ނިސްބަތްވާ

ށ ތިމާވެއްޓަށް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި އެ ރިޕޯޓުގައިވާ ކަންކަމަށް ބިނާކޮ ް
އކު އެ ތަނަކުން
ތކުގެ މަޢުލޫމާތު އެ ކައުންސިލާ ެ
ކޮށްފާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ އަސަރު ަ
ރ ކުޑަކުރުމަށް
ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ތިމާވެށްޓަށް ކޮށްފާނެ ނޭދެވޭ އަސަ ު
އަޅަން ގަސްތުކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ މަޢުލޫމާތުވެސް ކައުންސިލްތަކާއެކު
ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.
ގއި
އ ަ
ސިޓީއެ ް
އގެ
ރަށެ ް

ު
ނވަ ަތ .69
މ
އ ީ
ޤަ ު

ދރާތަކުން
އި ާ

ގ
ނ ާ
ހި ް

(ހ)

މށް ކަނޑަޅާ
ޤައުމީ އިދާރާތަކުން ރަށެއްގައި ނުވަތަ އަތޮޅެއްގައި ހިންގު ަ
ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން ،އެ މަޝްރޫޢެއްގެ އަގު  5މިލިއަން

އއި.ޕީ
ޕީ.އެސްަ .

ނވަތަ އަތޮޅެއްގެ
ގ ު
ތއް ހިންގަންވާނީ ،އެ ރަށެއް ެ
ރުފިޔާއަށްވުރެ ދަށުގެ މަޝްރޫޢު ަ

ޢ
މަޝްރޫ ު

ކައުންސިލް

މެދުވެރިކޮށް

މާލިއްޔަތުގެ

ދައުލަތުގެ

ޤާނޫނާ

އެއްގޮތްވާ

ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
(ށ)

ށއްގައި ނުވަތަ
މވެސް ،ސިޓީއެއްގައި ނުވަތަ ރަ ެ
ހންއޮތްނަ ަ
މި މާއްދާގެ (ހ) އެ ެ
އދާރާއަކުން ކަނޑަޅާ  5މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ
މ ި
އަތޮޅެއްގައި ހިންގުމަށް ޤައު ީ
ނ ކަނޑައަޅާ
ބޮޑެތި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢުތައް އެ ޤައުމީ އިދާރާއަކު ް
އުޞޫލެއްގެ ދަށުން ހިންގުމަށް ،ކައުންސިލަކާ ޙަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ.

(ނ)

ޤައުމީ

އިދާރާތަކުން

ސިޓީއެއްގައި

ހިންގުމަށް

ކަނޑަޅާ

ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ

މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން އަގުގެ ގޮތުން ( 15ފަނަރަ) މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ
އ
ގތުގެމަތިން ެ
ނވާނީ މި މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ޮ
ބޮޑު ނޫން މަޝްރޫޢުތައް ހިންގަ ް
ސިޓީއެއްގެ ކައުންސިލާ ޙަވާލުކޮށްގެންނެވެ.
(ރ)

ގއި އެހެންއޮތްނަމަވެސް ،ސިޓީއެއްގައި ނުވަތަ
މި މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) ަ
މ އިދާރާއަކުން ކަނޑަޅާ ،މި
އތޮޅެއްގައި ހިންގުމަށް ޤައު ީ
ރަށެއްގައި ނުވަތަ ަ
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ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު –  9އިޞްލާޙާއެކު ()UNOFFICIAL

ބނެފައިވާ އަގަށްވުރެ ބޮޑު އަގުގެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ
މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ނ) ގައި ު
މަޝްރޫޢުތައް އެ ޤައުމީ އިދާރާއަކުން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލެއްގެ ދަށުން ހިންގުމަށް،
ކައުންސިލަކާ ޙަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ.
(ބ)

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޤައުމީ އިދާރާއަކުން ސިޓީއެއްގައި
ނުވަތަ ރަށެއްގައި ނުވަތަ އަތޮޅެއްގައި ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ
ސލާ ޙަވާލުކުރަންވާނީ އެ މަޝްރޫޢެއް ހިންގުމަށް
މަޝްރޫޢެއް ހިންގުމަށް ކައުން ި
އ ބަޖެޓު އެ އިދާރާއަކުން ތައްޔާރުކުމަށްފަހު،
ބޭނުންވާ އެންމެހައި ޕްލޭންތަކާ ި
ނސިލަށް ދިނުމަށްފަހުގައެވެ.
އެކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ކައު ް

(ޅ)

މި މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) ގެ ދަށުން ޤައުމީ އިދާރާއަކުން ކައުންސިލާ
ޙަވާލުކޮށްގެން
ހިންގަންވާނީ

ކުރިއަށްގެންދާ
ލތުގެ
ދައު ަ

ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ

ލއްޔަތުގެ
މާ ި

މަޝްރޫތައް

ޤާނޫނާއި

އެ

ކައުންސިލުން

ނނުގެ
ޤާ ޫ

ނ
ދަށު ް

އެކުލަވާލާފައިވާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާއި އަދި އެނޫންވެސް އެފަދަ
މަޝްރޫޢެއް ހިންގުމުގެ އުޞޫލުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ޤާނޫނާއި
ތންނެވެ[.
ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަ ި
އިޞްލާޙު :2019/24 :ގެ ( )54އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.

]ދިހަވަނަ ބާބު[  -ޢާންމު ޚިދުމަތްތައް
އިޞްލާޙު :31/2020 :ގެ ( )15އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.
]ޢާންމު

ިޚދުމަތް ަތ ްއ 69-

ނ
ނ ް
ފޯރުކޮށްދި ު

ސަފްޙާ 115 :ގެ 72

1

(ހ)

އ
ކޮންމެ ރަށެއް ނުވަތަ ސިޓީއެއްގައިވެސް އަންނަނިވި ޢާންމު ޚިދުމަތްތައްެ ،
ނވާނެއެވެ.
ދ ް
ރަށެއް ނުވަތަ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް ،ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށް ޭ
()1

ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް؛

()2

ފެނުގެ ޚިދުމަތް؛

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު –  9އިޞްލާޙާއެކު ()UNOFFICIAL

()3

(ށ)

ފާޚާނާއާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް.

މި ޤާނޫނުގެ  69-2ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތުގައިވެސް އަދި
ކައުންސިލުން އަމިއްލައަށް ޢާންމު ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދޭ
ޙާލަތުގައިވެސް އެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭންވާނީ ،ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާއިން
ވ ސިޔާސަތުތަކާއި މިންގަނޑުތަކާއި އަގުތަކާ
ކަމާގުޅޭގޮތުން އެކުލަވާލާފައި ާ
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ތިންވަނަ
ދވެރިކޮށް
މެ ު

ފަރާ ެތ ްއ 69-
ތ
ދމަ ް
ޚި ު

ނ
ނ ް
ފޯރުކޮށްދި ު

(ހ)

މި ޤާނޫނުގެ  69-1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން
ވނަ ފަރާތަކުން
ޚިދުމަތެއް ރަށެއްގައި ނުވަތަ ސިޓީއެއްގައި ފޯރުކޮށްދެނީ ،ތިން ަ

2

ދ އެ ޚިދުމަތް
ވނަ ފަރާތަކާއި ކައުންސިލާ ދެމެ ު
ކަމުގައިވާ ޙާލަތުގައި ،އެ ތިން ަ
ނވާނެއެވެ.
ފޯރުކޮށްދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ލިޔުމުން ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއް އޮންނަ ް
(ށ)

ހ
މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމަނަންޖެހޭ ކަންކަން ،ކަމާބެ ޭ
ސަރުކާރުގެ

ވުޒާރާއިން

މި

ޤާނޫނުގެ

ދަށުން

ދ
ހަ ާ

ގަވާއިދުގައި

ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
(ނ)

ތިންވަނަ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ޢާންމު ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭ ޙާލަތުގައިވެސް ،އެ
ތކާ ގުޅޭގޮތުން
މންނަށް ދިމާވާ އެކިއެކި މައްސަލަ ަ
ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޢާން ު
ނ ދޭންވާނެއެވެ.
ލ ް
ފރާތުން ކައުންސިލަށް އެއްބާރު ު
ވނަ ަ
ޖަވާބުދާރީވުމުގައި އެ ތިން ަ

(ރ)

މި

ޤާނޫނަށް

ޢަމަލުކުރަން

ކައުންސިލްތަކުގައި

ފަށާއިރު،

ތިންވަނަ

އ
ފަރާތްތަ ް

މެދުވެރިކޮށް

ފޯރުކޮށްދެމުންގެންދާ

ޢާންމު

ކ
ޚިދުމަތްތަ ާ

ގުޅޭގޮތުން

އ
ޅގޮތުންނާއި ެ
އެފަރާތާއި ކައުންސިލާ ދެމެދު ،އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމާ ގު ޭ
ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެއްބާރުލުން ދޭނެ ގޮތްތައް ބަޔާންކޮށް ،މި ޤާނޫނަށް
ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ( 1އެކެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއްބަސްވުމެއްގައި
ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.
ގއާއި
ޖނު ެ
އިން ީ
ޕްލާންޓްތައް
ނ
އމުކުރު ް
ޤާ ި

693

(ހ)

އެއްވެސް

ރަށެއްގައި

ނުވަތަ

ސިޓީއެއްގައި

ޢާންމު

ޚިދުމަތެއް

ހ އިންޖީނުގެއާއި ފެން ޕްލާންޓާއި ސުވަރޭޖް
ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެ ޭ
ތ ސިޓީއެއްގެ
ވނީ ،އެ ރަށެއް ނުވަ ަ
ނތަން ހަދަން ާ
ޕްލާންޓާއި އެނޫންވެސް އެފަދަ ތަ ް
އވެ.
ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކަނޑައެޅޭ ތަނެއްގަ ެ
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ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު –  9އިޞްލާޙާއެކު ()UNOFFICIAL

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކަނޑައެޅޭ ތަނަކީ ،ޢާންމު ދިރިއުޅުމަށް އޭގެ
ސަބަބުން

ރނެ
ނުފޯ ާ

އުނދަގޫ

ތަންތަން

ކަމުގައި

ކަނޑައެޅުމަށް

އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.
(ނ)

ތިންވަނަ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ޢާންމު ޚިދުމަތެއް ދޭ ޙާލަތުގައި އެ ފަރާތަކުން
އ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ތަންތަން ޤާއިމުކޮށް ،ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކަ ި
ނ
ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ އެނޫންވެސް ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުމަށް ކައުންސިލްތަކު ް
އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެވެ.

(ރ)

ތިންވަނަ

ފަރާތަކުން

މ
ޢާން ު

ޚިދުމަތެއް

ދިނުމަށްޓަކައި

ކައުންސިލަކުން

ހ
ނ ފެށުމަށްފަ ު
އ ހަދަ ް
ގއި ބަޔާންކުރާ ފަދަ ތަނެ ް
ހުއްދަދީގެން މި މާއްދާގެ (ހ) ަ
ނުވަތަ ހަދައި ނިމުމަށްފަހު ،އެ ތަން އަނބުރާ ކައުންސިލަށް ނެގޭނީ،
ޢާންމުވެގެންވާ

ކއި،
ށޓަ ަ
މަންފާއަކަ ް

އެތަނަކަށް

ވ
އެކަށީގެން ާ

ބަދަލެއް

ދިނުމަށްފަހުގައެވެ[.
އިޞްލާޙު :2019/24 :ގެ ( )55އިން އިތުރުކުރެވިފައި

]އެގާރަވަނަ ބާބު[  -ކައުންސިލްތަކުން ވިޔަފާރިކުރުން
އިޞްލާޙު :31/2020 :ގެ ( )15އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.
]ކައުންސިލްތަކުން
ނ
ކރު ް
ވިޔަފާރި ު

.70

(ހ)

ކައުންސިލްތަކުގެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށްޓަކައި،
ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ދާއިރާގެ ތެރޭގައި އިޤްތިޞާދީ ޙަރަކާތްތައް
ހިންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

(ށ)

ކށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،މި މާއްދާގެ (ހ)
ގތަ ަ
އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ޮ
ލތަކުން ވިޔަފާރިކުރުމަށްޓަކައި މި ޤާނޫނުގައި
ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ،ކައުންސި ް
ހންގިދާނެއެވެ.
ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން ''ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނި'' އުފައްދައި ި

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުރާ ކުންފުނި އެންމެ ހިއްސާދާރެއްގެ މައްޗަށް ވަކި
ކައުންސިލަކުން ނުވަތަ ގިނަ ކައުންސިލްތަކެއް އެކުވެގެން ގިނަ ހިއްސާދާރުންގެ
މައްޗަށް އެކުލެވޭގޮތަށްވެސް އުފެއްދިދާނެއެވެ.

(ރ)

އޗަށް ހިނގާނީ
ނކުރާ ބާވަތުގެ ކުންފުނީގެ މަ ް
މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާ ް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  95ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ
ކުންފުނިތަކަށް ހިނގާ އުޞޫލެވެ.
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ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު –  9އިޞްލާޙާއެކު ()UNOFFICIAL

(ބ)

ނ ކުރެވޭނެ ވިޔަފާރިތަކުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ
ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނިތަކު ް
އުޞޫލުތައް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް ހަދާ ގަވާއިދުގައި
ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ[.
އިޞްލާޙު :2019/24 :ގެ ( )56އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.

]އަމިއްލަ ފަރާތަ ާކއެ ުކ 70-

ގއި
އ ަ
ރއެ ް
ވިޔަފާ ި

1

ޤގެ
އ ީ
ތަރަ ް

.71

ނ
ސވު ް
ހިއް ާ

(ހ)

ޓކައި އަމިއްލަ
ވ މަޤްޞަދެއް ޙާޞިލުކުރުމަށް ަ
ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ާ
ފަރާތަކާއެކު

ކައުންސިލަށް

ވިޔަފާރިއެއްގައި

ބައިވެރިވެ،

ކުންފުންޏެއް

އުފެއްދިދާނެއެވެ.
(ށ)

މި ޤާނޫނުގެ  65ވަނަ މާއްދާއާއި ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް،
ވތަ
ނމަށް ،ނު ަ
ނނުން ލާޒިމުކުރާ ޚިދުމަތެއް ދި ު
ކައުންސިލަކުން ދިނުން މި ޤާ ޫ
ޓކައި މެނުވީ
ވ މަޤްޞަދެއް ޙާޞީލުކުރުމަށް ަ
ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ާ
ކައުންސިލަކުން އެއްވެސް ފަރާތަކާއެކު ވިޔަފާރިއެއްގައި ބައިވެރިވެ ،އެއްވެސް
ވިޔަފާރިއެއް ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.

(ނ)

ރަށެއްގެ އިޤްތިޞާދީ ޙަރަކާތްތައް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ،ކައުންސިލަކުން ދިނުން
ތކާއެކު ހިންގޭ
މި ޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށްޓަކައި އަމިއްލަ ފަރާ ަ
ވިޔަފާރިއެއްގައި

ކައުންސިލްގެ

ހިއްސާ

20

(ވިހި)

އިންސައްތައަށްވުރެ

އިތުރުވެގެން ނުވާނެއެވެ.
(ރ)

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ކައުންސިލްތަކުން އަމިއްލަ ނަމުގައި ވިޔަފާރި
ކުރަމުންދާނަމަ ،އެފަދަ ވިޔަފާރިތަކާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު ،މި
ތނެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ފށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ި ( 3
ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ަ
ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒްއިން ހަދައި ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ[.
އިޞްލާޙު :2019/24 :ގެ ( )57އިން އިތުރުކުރެވިފައި.

ކގައި
ޙަރަކާތްތަ ު
މއްލަ
އަ ި

ނސިލްތަކުން މަސައްކަތް
ދން ކައު ް
ގ ބައިވެރިވުން ހޯ ަ
ދައުރު ފުޅާކޮށް އެފަރާތްތަކު ެ

ގ
ކ ެ
ފަރާތްތަ ު

ކުރަންވާނެއެވެ.

ނ
ރ ް
އރު ފުޅާކު ު
ދަ ު
ކައުންސިލްތަކުން
އެހެނިހެން

ކ
ފރާތްތަ ާ
ަ

.72

އަސާސީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށާއި ،އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތުތައް އިތުރުކުރުމަށާއި އިޤްތިޞާދީ
އަދި

ނ
ރވު ް
އވެ ި
ބަ ި

އިޖްތިމާޢީގޮތުން

ކުރިއެރުން ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި

ވތަ
ޖަމާޢަތްތަކާއި ކުންފުނި ނު ަ

ކައުންސިލްތަކުން
މއްލަ
އަ ި

އ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ
ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ރާވައި ހިންގުމުގައި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާ ި

ށ
ފަރާތްތަކަ ް

ނ
ވދިނު ް
ރ ެ
އެހީތެ ި
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ކައުންސިލްތަކުން

އަމިއްލަ

ކޯޕަރޭޓިވްތަކާ ބައިވެރިވެގެން މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެއެވެ.

ގއި ހިމެނޭ މަޝްރޫޢުތައް
ނވަތަ ސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ަ
އިދާރީ ދާއިރާގެ ނުވަތަ ރަށުގެ ު
ނ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށާއި ޖަމާޢަތްތަކަށް ފައިސާ އާއި
ކ ް
ހިންގުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްތަ ު
ފަންނީ އަދި އެހެނިހެން އެހީ ދެވިދާނެއެވެ .މިގޮތުން އެހީ ދޭންވާނީ އަމިއްލަ ޖަމާޢަތްތަކަށް
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

ނބަރު7/2010 :
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އެހީދިނުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސިޔާސަތާއި މިންގަނޑުތަކާ ތަޢާރުޟުނުވާގޮތަށް
ކައުންސިލުން ފާސްކޮށް ޢާންމުކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގެ ދަށުންނެވެ.
ކައުންސިލްތަކުން ތަކެ ިތ .74

މއި
ގަތު ާ

(ހ)

ތކެތި ހޯދަމާއި ކައުންސިލްތަކުން ކުރަންޖެހޭ
ަ
ކައުންސިލްތަކަށް ބޭނުންވާ
އެކިއެކި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި އަމިއްލަ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް

ނ
ކޮންޓްރެކްޓްކުރު ް

ތ
ތަކެ ި

ވނީ މުދަލާއި ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމާއި ހޭދަކުރުމާއި
ހޯދަންވާނީ އަދި ތަކެތި ގަންނަން ާ
ލިޔެ

ށޓަކައި
ބެލެހެއްޓުމަ ް

ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ހދާފައިވާ
ަ
ކުރާ

ތން
މިގޮ ު

ޤާނޫނާއި

މުހިންމު

ދ
ގަވާއި ާ

އެއްގޮތްވާ

ގ
މުޢާމަލާތުތަކު ެ

މަޢުލޫމާތު

ޝއިޢުކޮށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް
ާ
ފންނަގޮތަށް
ޢާންމުންނަށް ެ
ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ޞލުން މަސައްކަތެއް
ކައުންސިލްތަކުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ކޮންޓްރެކްޓް އު ޫ
ނ މަސައްކަތް
ލ ް
ނޓްރެކްޓް އުޞޫ ު
ރތްތަކަށް ކޮ ް
ޙަވާލުކުރަންވާނީ ،އެކިއެކި ފަ ާ
ޙަވާލުކުރުމާ

ބެހޭގޮތުން

ގަވާއިދުތަކާއި

ސަރުކާރުގެ

ޤާނޫނުގައިވާ

ކަމާބެހޭ

ގޮތުގެމަތިން

އިދާރާތަކުން
ނ
ދެފުށްފެން ަ

ހަދާފައިވާ
ހާމަކަންބޮޑު

އުޞޫލަކުންނެވެ.

]ބާރަވަނަ ބާބު[ ] -ކައުންސިލްގެ މުދަލާއި އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ވަސީލަތްތަކާއި ލޯނު ނެގުން[
އިޞްލާޙު :31/2020 :ގެ ( )15އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.
އިޞްލާޙު :2019/24 :ގެ ( )58އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.
]ކައުންސިލްތަކުން
ނ
ގ ް
ފީއާއި ކުލި ނެ ު

.75

(ހ)

އންސިލްތަކުން
ކށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،ކަ ު
އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަ ަ
ލ ކަނޑައަޅައި ،އެ
އސާ ހޯދުމަށް ފީ ނުވަތަ ކު ި
ވ ފަ ި
ދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ބޭނުން ާ
ގ
އގޮތުން ނަ ާ
ލބިގެންވެއެވެެ .
ކއުންސިލްތަކަށް ި
ގ ބާރު ަ
ކލި ނެގުމު ެ
ފީ ނުވަތަ ު
ފީ ނުވަތަ ކުލި ކަނޑައަޅަންވާނީ އެ ކައުންސިލް ނިސްބަތްވާ ރަށް ނުވަތަ ސިޓީގެ
ރައްޔިތުންނާ

މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޤާނޫނުތަކާ

ޚިލާފުނުވާ

ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކައުންސިލްތަކަށް ފީއާއި ކުލި ނެގޭނެ ދާއިރާތައް
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.
()1

ކަރަންޓުގެ

ޚިދުމަތަކީ

ނސިލުން
ކައު ް

ފޯރުކޮށްދޭ

އނަމަ
ޚިދުމަތެ ް

ނަގަންޖެހޭ މަހު ފީ؛
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ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް
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()2

މ
ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތަކީ ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތެއްނަ ަ
ނަގަންޖެހޭ މަހު ފީ؛

()3

ޚިދުމަތަކީ

މުވާޞަލާތީ

ނސިލުން
ކައު ް

ފޯރުކޮށްދޭ

އނަމަ
ޚިދުމަތެ ް

ނަގަންޖެހޭ މަހު ފީ؛
()4

ކށްދޭ
ކުނި ޖަމާކޮށް ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ނައްތާލުމަކީ ކައުންސިލުން ފޯރު ޮ
ޚިދުމަތެއްނަމަ ނަގަންޖެހޭ މަހު ފީ؛

()5

ރަށުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ
އަހަރީ ފީ؛

()6

އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ފީ؛

()7

ކައުންސިލްގެ ސަރަޙައްދުގައި އެއްޗެހި އުފައްދައި ވިއްކުމާއި ވިޔަފާރިއާއި
ފިހާރައާއި މާރުކޭޓް ގޮޅީގެ އަހަރީ ފީ؛

()8

ޑައިވްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ޑައިވްކުރުމުގެ ފީ؛

()9

ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމާއި ފަޅާއި ފަރުގެ ސަރަޙައްދުތަކުގެ ކުލި؛

އވާ ފަޅުރަށްރަށާއި ފިނޮޅާއި ހާހަލާއި
( )10ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަ ި
ގިރީގެ ކުލި؛
ނތަނުގެ ކުލި؛
ތ ް
( )11ގޮއިފާލައްބައާއި ހިންނަ ފަދަ ަ

( )12ކައުންސިލްގެ ޢިމާރާތްތަކާއި މުދަލުގެ ކުލި؛

( )13ކަނޑަށް

ޖައްސާ

ރށް
ބޯޓުފަހަ ަ

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ޕްލެޓްފޯމަށާއި

ސަރަޙައްދަށް ނެގޭ ކުލި؛
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ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް
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ލން) ނަގާ ކުލި؛
ބނުންކުރުމަށް (ފައްތިއާ ،މުދާ އަރުވައި ބޭ ު
( )14ބަނދަރު ޭ

( )15ނޭޗަރ ޕާކުން ލިބޭ ކުލި؛ އަދި

( )16މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފީގެ އިތުރުންވެސް ކައުންސިލުން ދޭ
ޚިދުމަތަކާ ގުޅިގެން އެ ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ފީ.
(ނ)

ނ ނަންބަރުގައި
ވނަ ނަންބަރު އަދި ( )10ވަ ަ
މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ (ަ )9
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބިމާއި ފަޅުރަށްރަށާއި ފިނޮޅާއި ފަޅާއި ފަރާއި ހާހަލާއި ގިރީގެ
މ
ގންވަނީ ،ޤައު ީ
ސަރަޙައްދުތަކުގެ ތެރެއިން ކައުންސިލަށް ކުލި ނެގުމުގެ ބާރު ލިބި ެ
ކށް ސަރުކާރަށް ނަގާފައިވާ އެފަދަ ސަރަޙައްދުތައް
ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ ބޭނުންތަ ަ
ފިޔަވައި އެނޫން ސަރަޙައްދުތަކުންނެވެ[.
އިޞްލާޙު :2019/24 :ގެ ( )59އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.

ުމ ާދ .76

ނގެ
ރައްޔިތު ް

ބ
ލި ޭ

ގން
ކއި ެ
ވިއް ަ

ގ ގޮތުގައެވެ.
ބެލެވޭނީ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ެ

ސ
ފައި ާ
މދަނީ
އާ ް
ތއް
ވަސީލަތް ަ

ހޯ ުދމަ ްށ .77

ލިބޭ

ހދުމުގެ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުމުގެ
ތގެމަތިން ،އާމްދަނީ ޯ
ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ޚިލާފުނުވާ ގޮ ު
އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ނ
އމްކުރު ް
ޤާ ި
]ދައުލަތަށް

ވއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
އ ހުންނަ ރައްޔިތުންގެ މުދާ ި
ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަ ި

މދަ ީ
އ ް
ާ
ނ .78

ނ
ވސީލަތްތަކު ް
ަ
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ބ
އިދާރީ ދާއިރާއެއްގައި ނުވަތަ ސިޓީގެ ސަރަޙައްދުގައި ޤާއިމްކުރާ ވަސީލަތްތަކުން ލި ޭ

ވ
ނ ާ
ކައުންސިލްތަކަށް ދޭ ް

އާމްދަނީ ހުރިހާ

ރ
ވ ު
މިން ަ

ދާއިރާއަކަށްވެސް ހަމަހަމަ އުޞޫލަކުން އެ އިދާރާއެއް ނިސްބަތްވާ އަތޮޅު

ށ
ނސިލަށް ދޭންޖެހޭނެއެވެ .މިގޮތުން ކުރިއަށް އޮންނަ އަހަރަ ް
ޓ ކައު ް
ކައުންސިލަށް ނުވަތަ ސި ީ
ކައުންސިލަށް

ދޭނޭ

މިންވަރު

ކަނޑައަޅާނީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް

ފިނޭންސް

އެންޑް

ޓްރެޜަރީންނެވެ[.
އިޞްލާޙު :2019/24 :ގެ ( )60އިން އުނިކުރެވިފައި.
]ކައުންސިލްތަކަށް
ރންދޭ
ސަރުކާ ު

މ
ނ ު
ޢާ ް

ސ
އ ާ
ހިލޭ އެހީގެ ފަ ި

.79

(ހ)

ޓ ކައުންސިލްތަކާއި ،އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ
ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި ،ސި ީ
އ ދިނުމަށާއި،
ތތަ ް
އންސިލްތަކުން ދޭ ޚިދުމަ ް
އޮފީސްތައް ހިންގުމަށާއި ،ކަ ު
ކައުންސިލްތަކުން ތަރައްޤީއަށް ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ،މި
ށ ރިޢާޔަތްކޮށް،
ގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލަ ް
މާއްދާގެ (ށ) އަދި (ނ) ަ
ނ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ކަނޑައަޅާ ފިސްކަލް ފޯމިއުލާއެއް ބޭނުންކޮށްގެ ް
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ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް

ވ ގޮތުގެމަތިން
ނނަނި ި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކައުންސިލަކަށް ބެހިގެންދާގޮތަށް އަ ް
ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުން ކައުންސިލްތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރަންވާނެއެވެ.
()1

ސަރުކާރުން ކޮންމެ އަހަރަކުމެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ފައިސާ ހިމަނައި،
ބަޖެޓު ފާސްވުމުން ،ފާސްވި ބަޖެޓާ އެއްގޮތަށް ދައުލަތުގެ އެ އަހަރެއްގެ
އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި އަންދާޒާކުރާ މިންވަރުގެ މަދުވެގެން ( 5%ފަހެއް
އިންސައްތަ) އާ އެއްވަރުގެ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ އަދި،

()2

ފރުގެ
ކައުންސިލްތަކުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ބިމާއި ފަޅާއި ަ
ގ 40%
ލބޭ އާމްދަނީ ެ
ސަރަޙައްދުތަކުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ި
(ސާޅީސް އިންސައްތަ) އަށްވާ ފައިސާ.

(ށ)

ގއިވާ ފައިސާގެ
ނބަރު ަ
މި ޤާނޫނުގެ  70ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަ ް
ތެރޭގައި ބުނެވުނު ހިލޭ އެހީގެ ފައިސާދިނުމުގައި އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލާ
މިންވަރުގެ ތެރޭގައި ވަކިކަމަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އާމްދަނީއާއި އެ އަހަރު އާމްދަނީ
ނއާއި ބިމާއި،
ށ ލަފާކުރާ އާމްދަ ީ
ނ ލިބޭނެކަމަ ް
އިތުރުކުރަން ހުށަހަޅާ ކަންކަމު ް
ނން ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ
ރަށްރަށާއި ،ފަޅާއި ،ފަރުފަދަ ތަންތަ ު
ނުހިމެނޭނެއެވެ.

(ނ)

ފއިވީނަމަވެސް،
ނ ބަޔާންކޮށް ަ
ވނަ ނަންބަރުގައި އެހެ ް
ގ (ަ )1
މި މާއްދާގެ (ހ) ެ
ވނީ އެއްވެސް
އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އާމްދަނީ ކައުންސިލްތަކަށް ދޫކުރަން ާ
ށ ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ޓެކުހެއްވާނަމަ ،އެ
ތ ް
ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ދައުލަ ަ
ޓެކުހަކަށްވާ ފައިސާ އުނިކުރުމަށްފަހު ބާކީވާ ޢަދަދެކެވެ.

(ރ)

ކައުންސިލްތަކުގެ ބަޖެޓުގެ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ
ލއަށް ބަލައި،
ޝފް ޯ
އހަރެއްގެ ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ ކޭ ް
ބަޖެޓުގައިވާ ފައިސާ ،އެ ަ
ނއެވެ.
އެ ކައުންސިލްތަކަށް ދޫކުރަންވާ ެ

(ބ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިސްކަލް ފޯމިއުލާ މިނިސްޓްރީ އޮފް
ފިނޭންސްއިން ކަނޑައަޅާނީ އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށެވެ.
()1
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()2

ރަށުގެ ބިމާއި ބަނދަރާއި ފަޅުން ބޭނުންހިފާ ސަރަޙައްދު؛

()3

އިދާރީ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ މީހުން އުޅޭ ރަށްރަށުގެ ޢަދަދު؛

()4

ރއްޤީގެ
އޓާ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށާއި ،ތަ ަ
ކައުންސިލްތަކުން ހިންގާ ބަލަހަ ް
މަޝްރޫޢުތަކަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު؛

()5

ށ
ވގޮތަ ް
އިދާރީ ދާއިރާގެ މަރުކަޒީ ރަށްރަށާއި މުޅި ދާއިރާއަށް ނިސްބަތް ާ
ރށުން
ށރަށަށް ،ދާއިރާގެ އެހެން ރަށް ަ
ޚިދުމަތްތައް ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ރަ ް
ހުރި ދުރުމިން؛

()6

ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީ؛

()7

ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްމެ ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތަކެއްކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  23ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ
ނމަށް
އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ޙައްޤުތައް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދި ު
ނ
ދައުލަތުން މަސައްކަތްކުރުމުގައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތު ް
ދނުމުގެ
ޤ ގެނެސް ި
ނނާ ހަމައަށް ތަރައް ީ
ހަމަހަމަވާ ގޮތެއްގައި ރައްޔިތު ް
އުޞޫލުން ،އެ ރަށަކަށް ،އެ ސިޓީއަކަށް ،އަދި އެ އިދާރީ ދާއިރާއަކަށް
ތ ލިބިދިނުން.
ޞ ު
ލިބިދޭންޖެހޭ ތަރައްޤީގެ ފުރު ަ

(ޅ)

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ގިނަވެގެން ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިސްކަލް ފޯމިއުލާ މިނިސްޓްރީ އޮފް
ފިނޭންސްއިން

ކަނޑައަޅައި،

ދިވެހިސަރުކާރުގެ

ގެޒެޓުގައި

ޢާންމުކޮށް

ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.
(ކ)

ލވާލާ ފިސްކަލް
ނސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން އެކު ަ
ނ މި ި
ގ ދަށު ް
މި މާއްދާގެ (ހ) ެ
ގ އިޚްތިޔާރު އެ މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ފޯމިއުލާއަށް އުނިއިތުރު ގެނައުމު ެ

(އ)

ވ ހިލޭ އެހީގެ ފައިސާ
ނ ކައުންސިލްތަކަށް ދެ ޭ
ދށު ް
]މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ަ
ނ
ޤނޫނުގެ ދަށު ް
ކން ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް ،މި ާ
ބޭނުންކުރުމުގައި ކައުންސިލްތަ ު
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ[.
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ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް
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އިޞްލާޙު :31/2020 :ގެ ( )22އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.
(ވ)

އ
މި މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލްތަކަށް ދޫކުރާ ފައިސާ ދައުލަތުގެ މާލީ ޤާނޫނުތަކާ ި
ގަވާއިދުތަކާ

އެއްގޮތްވާ

ގޮތުގެމަތިން

ކައުންސިލުން

ކައުންސިލަކަށް

އެ

ދޫކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮންމެ ކަމަކަށް ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރިހަމަ
ލބިގެންވެއެވެ.
މިނިވަންކަން ކައުންސިލްތަކަށް ި
(މ)

]މި މާއްދާގެ (އ) ގެ ދަށުން އެކުލަވާލާ ގަވާއިދުގައި ކައުންސިލްތަކަށް މި
ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދެވޭ ހިލޭ އެހީގެ ފައިސާއާ ގުޅިގެން އުފެދޭ އިދާރީ އަދި މާލީ
ޒިންމާތަކާއި އެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކާއި ،އަދި ފައިސާ ޚަރަދުކުރި
ގޮތުގެ ރިޕޯޓު މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް ބަޔާންކޮށްފައި
އޮންނަންވާނެއެވެ[[.
އިޞްލާޙު :2019/24 :ގެ ( )61އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.
އިޞްލާޙު :31/2020 :ގެ ( )23އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.

ތގެ
]ދައުލަ ު

79-

ޒރާތަކުންދޭ
ވު ާ
ނ
ރއި ް
ތ ެ
ދމަތްތަކުގެ ެ
ޚި ު
ކައުންސިލުން

(ހ)

1

ގ ވުޒާރާއަކުން
ކައުންސިލްތަކަށް ދޫކުރެވޭ ފައިސާގެ ނިސްބަތުން ،ދައުލަތު ެ
ދެމުންގެންދިޔަ

ދ
ޭ

ޚިދުމަތެއްދިނުމުގެ

ޒިންމާތައްވެސް

ށ
ކައުންސިލްތަކަ ް

ދއުލަތުގެ ވުޒާރާއަކުން ދެމުންގެންދިޔަ ޚިދުމަތެއް
ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ަ

އ
ދމަތްތަ ް
ޚި ު

ކައުންސިލަކަށް

ބަދަލުކުރުމުގެ

ސަބަބުން

އެ

ވުޒާރާގެ

މުވައްޒަފުން

އންތިޒާމް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.
ކައުންސިލްތަކަށް ބަދަލުވުމުގެ ި
(ށ)

އކަތްތަކާއި ،އެ
ތކުގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރާނެ މަސަ ް
އންސިލް ަ
މި މާއްދާގެ ދަށުން ކަ ު
މަސައްކަތްތައް ކައުންސިލްތަކާ ޙަވާލުކުރާނެ އުޞޫލު އެކަށައަޅާނީ ލޯކަލް
ރއާއެކު ،ޤައުމީ އިދާރާއިންނެވެ[.
ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ މަޝްވަ ާ
އިޞްލާޙު :2019/24 :ގެ ( )62އިން އިތުރުކުރެވިފައި.

ކައުންސިލްތަކުން ލޯ ު
ނ .80

ރ
ޔ ު
އޚްތި ާ
މގެ ި
ނެގު ު

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މަޝްރޫޢުތައް ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގައި
އ އެހެނިހެން މާލީ އިދާރާތަކުން ލޯނު ނެގުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ނނާ ި
ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ބޭންކުތަކު ް
ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ .ކައުންސިލުން ނަގާ ލޯނުތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ
ނންވާނެއެވެ.
ކުރިއަށް އޮންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަ ަ
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]ކައުންސިލްތަކަށް މާ ީލ .81
ނ
ލޯ ު

ދރާތަކުން
އި ާ

(ހ)

ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް

ޙޞިލުކުރުމުގެ
ޤގެ ޕްލޭންގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ާ
ކައުންސިލުން އެކަށައަޅާ ތަރައް ީ
މޝްރޫޢުތަކަކަށް
ޅ މަޝްރޫޢުއަކަށް ނުވަތަ ަ
ގޮތުން ކައުންސިލުން ކަނޑައަ ާ

ނ
ހޯދު ް

ބރު 3/2006
ތ މާލީ އިދާރާއަކުން ޤާނޫނު ނަން ަ
ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ބޭންކެއް ނުވަ ަ
ނ
ގމަތިން ލޯ ު
(ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތު ެ
ނެގިދާނެއެވެ.
(ށ)

ކައުންސިލަކުން މި މާއްދާގެ ދަށުން އެއްވެސް ބޭންކަކުން ނުވަތަ އިދާރާއަކުން
ލޯނު ނަގާނަމަ ،އެ ލޯނަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ކުރިއަށް އޮންނަ އަހަރަށް
ލަފާކުރާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.

(ނ)

ކައުންސިލަކުން މި މާއްދާގެ ދަށުން އެއްވެސް ބޭންކަކުން ނުވަތަ އިދާރާއަކުން
ރ ( 3/2006ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު)
ނބަ ު
ޤނޫނު ނަ ް
ލޯނުނަގަންވާނީ ާ
ނބަރު ( 7/2013ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނު)
އާއި ޤާނޫނު ނަ ް
ގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

(ރ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލަކުން ނަގާ
ކކަށް ނުވަތަ އިދާރާއަކަށް ދައުލަތުގެ ނަމުގައި
ލޯނުތަކަށް އެ ލޯނު ނަގާ ބޭން ަ
ނ ނުވަތަ އިދާރާއަކުން ޝަރުޠުކުރާނަމަ އެފަދަ
ގެރެންޓީ ދިނުން އެ ބޭންކަކު ް
ގެރެންޓީއެއް މާލީ އޮނިގަނޑާއި ،ޤާނޫނީ ނިޒާމާއި އުޞޫލުގެ ތެރެއިން ދައުލަތުން
ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ[.
އިޞްލާޙު :2019/24 :ގެ ( )63އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.

އހެ ް
ކައުންސިލަކުން ެ
ނ .82
ކައުންސިލަކަށް

ނ
ލޯ ު

ނ
ދިނު ް

ކައުންސިލަށް އެ އަހަރަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީން ޚަރަދުތައް ކަނޑައި ބާކީ ހުންނަ ފައިސާ
އެއްބަސްވާގޮތެއްގެ މަތިން އެހެން ކައުންސިލަކަށް ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.
ވނެއެވެ.
ރޓީއަށް ފޮނުވަން ާ
ޢލޫމާތު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯ ި
މިގޮތުން ކުރެވޭ މުޢާމަލާތުގެ މަ ު
މ
ތން ކައުންސިލަކަށް ދޫކުރި ފައިސާ އަނބުރައި ނުދައްކާނަ ަ
އަދި އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގެމަ ި
އެ ފަރާތަކަށް ސަރުކާރުން ލިބޭ ފައިސާއިން އުނިކޮށް އަނެއް ކައުންސިލަށް އެ ފައިސާ
ދޫކުރުމުގެ ބާރު ސަރުކާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މއްލަ
އަ ި

ފަރާތްތަ ުކ ެގ .83

ނ
ށގެ ް
ބނުންކޮ ް
ފައިސާ ޭ
ވިޔަފާރި

ނ
އޞޫލު ް
ު
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ތކުގެ ޚަރަދުގައި ތަރައްޤީގެ ވަސީލަތެއް ހަދައި ،ކަނޑައެޅޭ
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން އެ ފަރާތް ަ
މުއްދަތެއްގައި ވިޔަފާރި އުޞޫލުން އެ ވަސީލަތެއް ހިންގުމަށްފަހު އަނބުރާ ކައުންސިލާ
ގ
ލންގައި ހިމެނިފައިވާ ހޮޓާ ،ގެސްޓް ހައުސް ،ފާލަން ،މަ ު
ޙަވާލުކުރާގޮތަށް ،ތަރައްޤީގެ ޕް ޭ
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް
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ބރާ
އަނ ު

ށ
ކގޮތަ ް
ދއް ާ
ަ

ތއް ހިންގުމަށް ބީލަމުގެ އުޞޫލުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި
ނުވަތަ ބަނދަރުފަދަ މަޝްރޫޢު ަ

ނ
ތަންތަން ހެދު ް

އެގްރީމެންޓްކޮށް ޙަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ .މިގޮތުގެމަތިން ހަދާ ތަންތަނަކީ ކައުންސިލްގެ
ތ
ތކާއި އަމިއްލަފަރާތްތަކާއެކު ކުރެވޭ މުޢާމަލާތުގެ މަޢުލޫމާ ު
ތން ކައުންސިލް ަ
ތަންތަނެވެ .މިގޮ ު
އ ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށާ ި

ބެލެހެއްޓުން

]ތޭރަވަނަ ބާބު[  -ކައުންސިލްތަކުގެ ފައިސާގެ ކަންތައްތައް ހިންގައި
އިޞްލާޙު :31/2020 :ގެ ( )15އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.
ކައުންސިލުން

.84

ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ޚަރަދުކުރަންވާނީ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްގެންނެވެ.

ލގެ
ކައުންސި ް

.85

ލތުގެ މުދަލާއި ފައިސާ
ކައުންސިލަށް ލިބޭ ފައިސާއާއި މުދާ ބަލަހައްޓަންވާނީ ދައު ަ

ނ
ރދުކުރު ް
ޚަ ަ

ސއާއި
ފައި ާ

ށ
މދަލަ ް
ު

ތކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
ނނާއި ގަވާއިދު ަ
ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤާ ޫ

ނ
ވ ް
ތރި ު
ރައްކާ ެ
ކައުންސިލަށް
ނގެ
މދަ ީ
އާ ް

ިލ ޭބ .86

އ
ތ ް
ރިކޯޑް ަ

މ ހަމަޖެއްސުމަކީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާ ް

ނ
ބެލެހެއްޓު ް
ލގެ
ކައުންސި ް

.87

ވއްޒަފުން
މު ަ
ސ
އ ާ
އގަންނަ ފަ ި
ބަލަ ި
ކައުންސިލުން
ސ
އ ާ
ފަންޑުގެ ފަ ި
ރަށާއި

ކައުންސިލަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއާއި ކައުންސިލުން ޚަރަދުކުރާ

ފައިސާގެ

ހު ުޅ ާވ .88

ައތޮ ުޅ ެގ .89

ނ
ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭ ް

ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފަކު ބަލައިގަންނަ
އެންމެހައި

ފައިސާއަކީ

ޤާނޫނެއްގައި

ހ ހިނދަކު
ޔންކޮށްފައިނުވާ ާ
ބަ ާ

އެހެންގޮތަކަށް

ކައުންސިލްގެ ފައިސާއެވެ.
ވސް ފަރާތަކުން ދީފައިވާ
ށ ވަކިކަމަކަށް ޝަރުޠުކޮށް އެއް ެ
ކައުންސިލުން ހުޅުވާ ފަންޑަކަ ް
ނވާނީ އެހީދިން ފަރާތެއްގެ ރުހުން ހޯދައިގެންނެވެ.
ބނުންކުރަ ް
އެހީ ،އެނޫންކަމަކަށް ޭ
ށ
ދރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަ ް
ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށާއި އި ާ

ބިނާކޮށް ،މަދުވެގެން

( 5ފަހެއް) އަހަރުގެ ،ރަށާއި އިދާރީ ދާއިރާގެ ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ރައްޔިތުންގެ
ބައިވެރިވުމާއެކު ރަށު ކައުންސިލާއި އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެކުލަވާލައި ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ.
ނށާއި ސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ
ނ އަވަށްތަކުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭ ަ
މ ޭ
ހަމަ މިގޮތަށް ސިޓީގައި ހި ެ
ނ
ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް ،މަދުވެގެ ް

ލ
( 5ފަހެއް) އަހަރުގެ ،ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފައިނޭންޝަ ް

ލއި ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ.
އކު ސިޓީ ކައުންސިލުން އެކުލަވާ ަ
ޕްލޭން ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާ ެ
ކައުންސިލްތަކުން ބަޖެ ުޓ .90

ނ
ކރު ް
ތައްޔާރު ު

ލނަށް ބަލައިގެން ރަށު
ރަށާއި އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕް ޭ
ކައުންސިލާއި

އަތޮޅު

ކައުންސިލުން

ކުރިއަށްއޮތް

އަހަރަށް

ލަފާކުރާ

ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ .ސިޓީއާއި ސިޓީގައި ހިމެނޭ އަވަށްތަކުގެ ތަރައްޤީގެ
ފައިނޭންޝަލް

ޕްލޭނަށް

ލއިގެން
ބަ ަ

މި

ޤާނޫނުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ބަޖެޓު
ޕްލޭނާއި
ސިޓީ

ކައުންސިލްތަކުން ކުރިއަށްއޮތް އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ.

ސަފްޙާ 115 :ގެ 83

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް
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ޮގތު ަގ ިއ .91

ވގެ
ރިޒަރ ް

ނ
ރ ް
ރއްކާކު ު
ފައިސާ ަ

ނސައްތައަށްވުރެ މަދުނޫން
ކައުންސިލްތަކަށް ހިނގާއަހަރު ލިބޭ ،އާމްދަނީގެ ( 5ފަހެއް) އި ް
ނންކުރެވޭނީ ކުރިއަށްއޮތް
ޢަދަދެއް ރިޒަރވްގެ ގޮތުގައި ރައްކާކުރަންވާނެއެވެ .މި ފައިސާ ބޭ ު
އަހަރުތަކުގައި

ކައުންސި ްލގެ ަބޖެޓަ ްށ .92

ރން
ސަރުކާ ު

ސ
އ ާ
ފަ ި

(ހ)

ޚަރަދުކުރުމަށެވެ.

މދަނީއާއި ކުރާނެ ޚަރަދަށް ބަލައި ،ކުރިއަށްއޮތް
އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ލިބޭނެ އާ ް
ދދު ކަނޑައަޅައި
ށ ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ފައިސާގެ ޢަ ަ
އަހަރު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓަ ް

ނ
ހޯދު ް

އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފާސްކޮށް ،ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ
ބަޖެޓަށް ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ،ދައުލަތުގެ

މާލިއްޔަތުގެ

ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ގަވާއިދުގައިވާ ތާރީޚަށް ނުވަތަ

އެތާރީޚުގެ

ކުރިން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ހުށަހަޅާ
ހުށަހެޅުމުގެ ކޮޕީއެއް
(ށ)

ނވާނެއެވެ.
ވ ް
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނު ަ

ސިޓީ ކައުންސިލަށް ލިބޭނެ އާމްދަނީއާއި ކުރާނެ ޚަރަދަށް ބަލައި ،ކުރިއަށްއޮތް
އަހަރު

ކައުންސިލްގެ

ސަރުކާރުން

ށ
ބަޖެޓަ ް

ފައިސާގެ

ބޭނުންވާ

ޢަދަދު

ބޔާންކޮށްފައިވާ،
ކަނޑައަޅައި ،ސިޓީ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށް ،މި ޤާނޫނުގައި ަ
އަވަށު އޮފީސްތަކާއި ،ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓަށް ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ފައިސާ
ގ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެގަވާއިދުގައިވާ
ހޯދުމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ެ
ތާރީޚަށް

ނުވަތަ

ގ
އެތާރީޚު ެ

ކުރިން

ސަރުކާރުގެ

ކަމާބެހޭ

އިދާރާއަށް

ށހަޅާ ހުށަހެޅުމުގެ ކޮޕީއެއް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ހު ަ
ވނެއެވެ.
އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވަން ާ
ލގެ
ކައުންސި ް

ބަޖެ ުޓ .93

ލގެ
ކައުންސި ް

ހ ީ
އަ ަ
ރ .94

ނ
ފާސްކުރު ް

ނގާ ލޯނަށް
ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީއާއި އެކި ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އެހީއާއި ަ
ބޖެޓު އެ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 15
ހިނގާ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ަ

ބަލައިގެން

ވަނަ ދުވަހުގެ

ކުރިން ފާސްކުރަންވާނެއެވެ .އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ  15ވަނަ ދުވަހުގެ
ނިޔަލަށް ބަޖެޓު ފާސްނުކުރެވިއްޖެނަމަ ،ކައުންސިލުން ފާއިތުވި އަހަރަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓުގެ
ޚަރަދުތަކަށްވުރެ

ރިކަރެންޓް

އިތުރުނުވާގޮތަށް

ތ
ކުރިއަށްއޮ ް

އަހަރުގެ

ރިކަރެންޓް

އވެ .އަދި ހިނގާ އަހަރުގެ
ޚަރަދުތައްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް ލިބިގެންވެ ެ
ބަޖެޓު ފާސްކުރެވެންދެން ކައުންސިލްގައި އެނޫން މައްސަލައަކާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާއެއް
ނުކުރެވޭނެއެވެ.

އ
ގ ި
މންޓު ަ
ބަޖެޓު ސްޓޭޓް ަ
ހިމެނޭ

އ
ތ ް
ބައި ަ

ފކުރާ ބަޖެޓު ،ކައުންސިލްގެ
ކުރިއަށް އޮންނަ އަހަރަށް ލަ ާ

އޮފީހުން ތައްޔާރުކޮށް

ތައްޔާރުކުރާ

އ
ސްޓޭޓްމަންޓްގަ ި

ކައުންސިލަށް

ވ.
ހުށަހަޅަންވާނެއެ ެ

މިގޮތުން

ބަޖެޓު

ނއެވެ.
ވ ެ
ތިރީގައިވާ ބައިތައް ހިމަނަން ާ
(ހ)

ރ ފައިސާއާއި
މށް ލަފާކު ާ
ކުރިއަށް އޮންނަ އަހަރު ކައުންސިލަށް ލިބޭނެކަ ަ
އާމްދަނީ.

ސަފްޙާ 115 :ގެ 84

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު –  9އިޞްލާޙާއެކު ()UNOFFICIAL

(ށ)

އއި އެހެނިހެން ފައިސާ.
ފާއިތުވި އަހަރު ލިބުނު އާމްދަނީ ާ

(ނ)

ހިނގާ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަން ލިބުނު އާމްދަނީއާއި އެހެނިހެން
އއި އެހެނިހެން
ފައިސާއާއި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީ ާ
ފައިސާ.

(ރ)

ކެޕިޓަލް ޚަރަދާއި ރިކަރަންޓް ޚަރަދާއި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ހިނގި
ޚަރަދުގެ ތަފްސީލު ބަޔާންކޮށް ފާއިތުވި އަހަރު ހިނގި ޚަރަދު.

(ބ)

ކެޕިޓަލް ޚަރަދާއި ރިކަރަންޓް ޚަރަދާއި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ހިނގި
ޚަރަދުގެ ތަފްސީލު ބަޔާންކޮށް ހިނގާ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިނގި
ޚަރަދާއި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދު.

(ޅ)

ކުރިއަށްއޮތް

ކެޕިޓަލް

އަހަރުގެ

ރިކަރަންޓް

ޚަރަދުތަކާއި

ޚަރަދުތަކާއި

ކައުންސިލްގެ ދަރަނިތައް.
(ކ )

ކުރިއަށްއޮތް އަހަރު ދައްކަން

ތކާއި ،ލޯނަށް
ކައުންސިލުން ނަގާފައިވާ ލޯނު ަ
ހަމަޖެހިފައިވާ ފައިސާގެ މިންވަރާއި ލޯނު އަދާކޮށް

ނިންމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ

މުއްދަތު.
(އ )

ހޅާ ލޯނުގެ ތަފްސީލު.
ކުރިއަށްއޮތް އަހަރު ނަގަން ހުށަ ަ

(ވ)

ތކުގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ހަދައި ،ވިޔަފާރި
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން އެފަރާތް ަ
އުޞޫލުން ހިންގުމަށްފަހު ،ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތެއްގައި އަނބުރާ ކައުންސިލާ
ނބެހޭ ތަފްސީލު.
ޙަވާލުކުރަން ދޫކޮށްފައިވާ ތަންތަ ާ

(މ )

ނމެހެން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކާއި ކައުންސިލުން
ލން ކޮ ް
ޤާނޫނީގޮތުން ކައުންސި ު
ތ އަހަރުތަކުގެ
ދށުން ކައުންސިލުން ކުރިއަށްއޮ ް
ކޮށްފައިވާ އެގްރީމަންޓުތަކުގެ ަ
ތެރޭގައި ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްސީލު.

(ފ)

(ދ)

ކށް ކަނޑައަޅާ ޚަރަދުގެ މިންވަރު.
ޤުދުރަތީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަ ަ

ކައުންސިލަށް

ލިބޭ

ގ
ދނީ ެ
އާމް ަ

ތެރެއިން

ރިޒަރވްގެގޮތުގައި

ނ
ބަހައްޓަ ް

ކަނޑައަޅާ މިންވަރު.
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ު
ނވަ ަތ .95

ތިލަފަތްހަމަ

ށ
ބަޖެޓަކަ ް

އަރަނި

ނ
ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރުމުގައި ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަށް ބަލައިގެ ް
އ ހިފެހެއްޓުމަށް
ގތަކަށް ޚަރަދުތަ ް
ތިލަފަތް ހަމަވާ ޮ

ނ
ކރު ް
އަމާޒު ު

ނުވަތަ އަރަނި ބަޖެޓަކަށް އަމާޒުކުރުމަށް

ކައުންސިލުން މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ.

ލގެ
ކައުންސި ް
ޓ
ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެ ު

.96

ހިނގާ

އަހަރަށް

ފާސްކޮށްފައިވާ

ބަޖެޓުގައި

ނުހިމެނޭކަމަކަށް

ކުއްލިގޮތަކަށް

ރ
ޚަރަދުކުރަންޖެހޭނަމަ ،އެފަދަ ޚަރަދެއް ކުރަންޖެހޭ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ސަޕްލިމެންޓަ ީ
ބަޖެޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ކައުންސިލުން ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.

]ބަޖެޓު ތަންފީޛު ުކރު ުމ ެގ .97

ޔ
ސވެރި ާ
އި ް

ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓު ފާސްވުމަށްފަހު ،ފާސްކުރި ބަޖެޓު ތަންފީޛުކުރުމުގެ އިސްވެރިޔަކީ
ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނުވަތަ މޭޔަރެވެ[.
އިޞްލާޙު :31/2020 :ގެ ( )24އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.

ދ ީ
އއި އި ާ
ރަށާއި ސިޓީ ާ
ރ .98

އރާގެ
ދާ ި

ގ
ޤ ެ
އ ީ
ތރަ ް
ަ

ޕްލޭނަށް

ނ
ސަރުކާރު ް

ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރުމުގައި ރަށްރަށާއި ސިޓީތަކާއި
އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

ނ
ރިޢާޔަތްކުރު ް
ލގެ
ކައުންސި ް
ނ
ވ ް
ނމާ ު
ސއަށް ޒި ް
ފައި ާ

.99

ލގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފަކު
ކައުންސިލްގެ ފައިސާއާއި ހިސާބުތަކާ ޙަވާލުވެ ހުންނަ ކައުންސި ް
ދ
ޖހޭނެއެވެ .އަދި މިފަ ަ
އޭނާއާއި ޙަވާލުވެފައިވާ ފައިސާއާއި ހިސާބުތަކަށް ޒިންމާވާން ެ
މުވައްޒަފަކަށް ކައުންސިލްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވެވޭނީ އޭނާ ޙަވާލުވެހުރި ފައިސާއާއި ހިސާބުތައް
ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

ޓ
]ބޭންކް އެކައުން ް

( .100ހ)

ކ އެކައުންޓެއް
ކޮންމެ ކައުންސިލަކަށްވެސް އެ ކައުންސިލްއެއްގެ ނަމުގައި ބޭން ު
ހުޅުވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވެ.

(ށ)

ކ އެކައުންޓުގެ
ބން ް
ކ އެކައުންޓެއް ހުޅުވައިފިނަމަޭ ،
ކައުންސިލަކުން ބޭން ް
ތއްތަކާގުޅޭ ޤައުމީ އިދާރާއާއި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް
ތަފްޞީލު މައުލޫމާތު މާލީ ކަން ަ
އޮތޯރިޓީއަށް ކޮންމެ ކައުންސިލަކުންވެސް ފޮނުވަންވާނެއެވެ[.
އިޞްލާޙު :2019/24 :ގެ ( )64އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.

އ ާ
ރދު ނުކުރެވޭ ފަ ި
ޚަ ަ
ސ .101
ނގެ
މދަ ީ
އާ ް

އ
ގ ި
ގތު ަ
ޮ

ނ
ރ ް
ޖަމާކު ު

ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުގައި ހިމެނޭ ފައިސާއެއް އަހަރު ނިމޭއިރު ޚަރަދު ނުކުރެވޭނަމަ،
އެފައިސާ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ޖަމާކުރަންވާނެއެވެ .ނަމަވެސް ޑިސެމްބަރު
މަހުގެ  31ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ގަނެފައި ހުރި ތަކެއްޗާއި ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތާއި ގަންނަން
ތތަކުގެ އަގަށްވާ ފައިސާ
ހދަން އެއްބަސްވެފައިވާ ޚިދުމަ ް
އެއްބަސްވެފައިވާ ތަކެއްޗާއި ޯ
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ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު –  9އިޞްލާޙާއެކު ()UNOFFICIAL

ޖެހިގެން އަންނައަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ  15ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ދައްކައި
ނިންމަންވާނެއެވެ.
ލގެ
]ކައުންސި ް
ގ
ނ ެ
މދަ ީ
ރދުތަކާއި އާ ް
ޚަ ަ

( .102ހ)

ރަށު ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދާއި ،މިލްކިއްޔާތާއި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ
ހރެއް ނިމޭތާ ލަސްވެގެން ( 2ދޭއް) މަސްދުވަހުގެ
އަހަރީ ހިސާބު ،ކޮންމެ މާލީ އަ ަ

ނ
ހޅު ް
ރިޕޯޓުތައް ހުށަ ެ

ތެރޭގައި ،އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ،ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ފޮނުވާ އެ ކައުންސިލްތަކުގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދާއި،
ތ
މިލްކިއްޔާތާއި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ އަހަރީ ހިސާބު ،އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށް ލިބޭ ާ
ނ އެ މަޢުލޫމާތު
ރގައި ،އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކު ް
( 3ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެ ޭ
ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

(ނ)

ރަށާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދާއި ،މިލްކިއްޔާތާއި މާލީ
ޒިންމާތަކުގެ އަހަރީ ހިސާބު ،ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ނިމޭތާ ލަސްވެގެން 3
(ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށާއި ،އޮޑިޓަރ
ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށާއި ،ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ،އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ
ރައީސް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

](ރ)

އ ޚަރަދާއި ،މިލްކިއްޔާތާއި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ
އަވަށު އޮފީސްތަކުގެ އާމްދަނީއާ ި
ހރެއް ނިމޭތާ ލަސްވެގެން ( 2ދޭއް) މަސްދުވަހުގެ
އަހަރީ ހިސާބު ،ކޮންމެ މާލީ އަ ަ
ތެރޭގައި ،ސިޓީ ކައުންސިލަށް ،ބޯޑުގެ ރައީސް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ[.
އިޞްލާޙު :31/2020 :ގެ ( )25އިން އުނިކުރެވިފައި.

(ބ)

]ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދާއި ،މިލްކިއްޔާތާއި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ
ނ ( 3ތިނެއް)
ލ އަހަރެއް ނިމޭތާ ލަސްވެގެ ް
މ ީ
އަހަރީ ހިސާބު ،ކޮންމެ ާ
މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށާއި ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ
އޮފީހަށާއި ،ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ،ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރ
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ[.
އިޞްލާޙު :31/2020 :ގެ ( )26އިން އިޞްލާހުކުރެވިފައި.
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ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު –  9އިޞްލާޙާއެކު ()UNOFFICIAL

(ޅ)

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދާއި ،މިލްކިއްޔާތާއި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ
ނ ( 3ތިނެއް)
ލ އަހަރެއް ނިމޭތާ ލަސްވެގެ ް
މ ީ
އަހަރީ ހިސާބު ،ކޮންމެ ާ
މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،އެ ސިޓީ ކައުންސިލަކުން ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ[.
އިޞްލާޙު :2019/24 :ގެ ( )65އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.

ލގެ
ކައުންސި ް
އ
ތ ް
ހސާބު ަ
ސއާއި ި
ފައި ާ

.103

ރ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް
ކައުންސިލްތަކުގެ ފައިސާއާއި ހިސާބުތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިޔާ ު
އޮތޯރިޓީއަށާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށާއި

ރ
ޚތިޔާ ު
މގެ އި ް
ބެލު ު

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް

ލންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއި
އވާ މައްސަލައަކާގުޅޭ ގޮތުން ބަ ަ
ހށަހެޅިފަ ި
ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި ު
ހިސާބުތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެމައްސަލައެއް ބެލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދައުލަތުގެ
މުއައްސަސާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ކައުންސިލުން
މއި
ހޯދު ާ

ުމ ާދ .104

އ
މ ި
ނއްތާލު ާ
ަ

މއި
ދިނު ާ

ދ
އ ި
ަ

ނ
ވިއްކު ް

ތލައި އަދި ވިއްކަންވާނީ
އ ާ
ދ ހޯދައި ނަ ް
ދ ނުއުފުލޭ މު ާ
ލ އަ ި
ކައުންސިލުން ހޯދާ އުފު ޭ
ގތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
ސަރުކާރުގެ މުދަލާއި ފައިސާއާބެހޭ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއް ޮ
ކައުންސިލްގެ މިފަދަ

މުދަލެއް ނައްތާލައި ނުވަތަ އެފަދަ މުދަލެއް އެހެން ފަރާތްތަކަށް

އކަން ފާސްކޮށްގެންނެވެ.
ބއިކުޅަ ދެބައިގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ެ
ނ ަ
ދީ ،ވިއްކޭނީ ކައުންސިލްގެ ތި ް

]ސާދަވަނަ ބާބު[  -ޕްލޭނާއި ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުން
އިޞްލާޙު :31/2020 :ގެ ( )15އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.
ކައުންސިލުން
ތައްޔާރުކޮށް
ނޖެހޭ
ހުށަހަޅަ ް

ނ ރަށު ކައުންސިލްތަކުން
] .105ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ލިޔުންތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލު ް
ވނެއެވެ[.
އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ،ފޮނުވަން ާ

އ
ލިޔުންތަ ް

އިޞްލާޙު :31/2020 :ގެ ( )27އިން އިޞްލާހުކުރެވިފައި.
(ހ)

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖުލައި މަހުގެ  10ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ،އެއަހަރެއްގެ
ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލު
ރިޕޯޓު.

(ށ)

ފއިތުވި އަހަރު
ގ  10ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިންާ ،
ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖެނުއަރީ މަހު ެ
ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލު ރިޕޯޓު.

(ނ)

ބނާކޮށް،
ގ ޕްލޭނަށް ި
ގ ނިޔަލަށް ރަށު ތަރައްޤީ ެ
ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖުލައި މަހު ެ
ކުރިއަށްއޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓު.
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(ރ)

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ  28ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ،ކައުންސިލްގެ
ފާއިތުވި އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު.

(ބ)

ޢަމަލުކުރަމުންދާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ( 3ތިނެއް) މަސްދުވަސް
ނށް އަމާޒުކޮށް ކުރިއަށް އޮތް ( 5ފަހެއް) އަހަރު
ކުރިން ،ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭ ަ
ދުވަހަށް ތައްޔާރުކުރާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން.

ކައުންސިލްތަކުން
ތައްޔާރުކޮށް

 .106ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ލިޔުންތައް ،ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުން ސިޓީ ކައުންސިލުންނާއި
ވނެއެވެ.
ވން ާ
އަތޮޅު ކައުންސިލުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނު ަ

ނޖެހޭ
ހުށަހަޅަ ް
އ
ލިޔުންތަ ް

(ހ)

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖުލައި މަހުގެ  20ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ،އެއަހަރެއްގެ ފުރަތަމަ
ފސީލު ރިޕޯޓު.
( 6ހައެއް) މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަ ް

(ށ)

ފއިތުވި އަހަރު
ގ  20ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިންާ ،
ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖެނުއަރީ މަހު ެ
ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލު ރިޕޯޓު.

(ނ)

ނށް ބިނާކޮށް،
ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އޯގަސްޓް މަހުގެ ނިޔަލަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭ ަ
ކުރިއަށްއޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓު.

(ރ)

ނސިލްގެ ފާއިތުވި
ނ ކައު ް
ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މާޗް މަހުގެ  10ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރި ް
އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު.

(ބ)

ޢަމަލުކުރަމުންދާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ( 4ހަތަރެއް) މަސް
ށ
ޤގެ ޕްލޭނަށް އަމާޒުކޮށް ކުރިއަ ް
ދުވަސް ކުރިން ،ޤައުމީ ތަރައް ީ

އޮތް 5

ރކުރާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން.
(ފަހެއް) އަހަރު ދުވަހަށް ތައްޔާ ު
ށ
މޖިލީހަ ް
ނގެ ަ
]ރައްޔިތު ް
ނ
ރިޕޯޓު ހުށަހެޅު ް

( 106ހ)
-1

ކޮންމެ ކައުންސިލަކުންވެސް އެ ކައުންސިލަކުން ހިންގާފައިވާ ޙަރަކާތްތަކާއި،
ބނު އާމްދަނީއާއި ،ޚަރަދުގެ ތަފްޞީލު އެނގޭނެ ރިޕޯޓު ލޯކަލް
ކައުންސިލަށް ލި ު
ކ އެއްފަހަރު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް އަހަރަ ު

(ށ)

ޓ އޮތޯރިޓީއަށް
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކައުންސިލްތަކުން ލޯކަލް ގަވަރމަން ް
ބނާކޮށް ،މުޅި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކައުންސިލްތަކުން
ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓުތަކަށް ި
މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ގޮތް އެނގޭނެ ރިޕޯޓެއް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން
އެކުލަވާލައި

ކޮންމެ

ރކު
އަހަ ަ

އެއްފަހަރު

ރައްޔިތުންގެ

މަޖިލީހަށް

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ[.
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އިޞްލާޙު :2019/24 :ގެ ( )66އިން އިތުރުކުރެވިފައި.
ނނަށް
ރައްޔިތު ް
ނ
ނ ް
މަޢުލޫމާތު ދި ު

.107

ރައްޔިތުންނަށް ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލާފައިވާ ބައްދަލުވުމެއް ކޮންމެ އަހަރަކު ފެބްރުއަރީއާއި
ޖުލައިމަހު ސިޓީ ކައުންސިލުންނާއި ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުން ބާއްވަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން
ވމުގައި ފާއިތުވި އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި މާލީ ރިޕޯޓާއި
ފެބްރުއަރީ މަހު ބާއްވާ ބައްދަލު ު
އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ރައްޔިތުންނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި ޖުލައި މަހުގައި ބާއްވާ ޢާންމު
ބައްދަލުވުމުގައި

ގ
ކައުންސިލް ެ

ކުރިއަށްއޮތް

އަހަރުގެ

މަސައްކަތު

ތާވަލާއި

ޖޓު
ބަ ެ

ތންނާއި ބައްދަލުކުރުމުގެ
ތން ރައްޔި ު
ށހަޅައި ޚިޔާލު ހޯދަންވާނެއެވެ .މިގޮ ު
ރައްޔިތުންނަށް ހު ަ
ކށް
ގ މަޢުލޫމާތު ޢާންމު ޮ
އ ރިޕޯޓުތަކާއި ޕްލޭނާއި ބަޖެޓު ެ
( 7ހަތެއް) ދުވަސް ކުރިން ެ
ގތުގެ
ސފަ އަންނަމުންދާ ޮ
ނ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ޢަމަލީ ި
ހާމަކުރަންވާނެއެވެ .މީގެ އިތުރު ް
އއްމަހު ކައުންސިލުން ޢާންމުކޮށް ހާމަކުރަންވާނެއެވެ.
މަޢުލޫމާތު މަދުވެގެން ދެމަހުން ެ
]ރައްޔިތުންނާ
ނ
ރ ް
ވރާކު ު
މަޝް ަ

( 107ހ)
-1

ޖހޭ ތަރައްޤީގެ
ރށާއި ސިޓީ ކައުންސިލުން އެކުލަވާލަން ެ
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ަ
ޕްލޭނާއި ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންއާ ގުޅޭގޮތުން މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތުގެމަތިން

އެ

ގ
ރަށެއް ެ

ނުވަތަ

އެ

ސިޓީއެއްގެ

ރައްޔިތުންނާ

މަޝްވަރާކުރަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ރަށެއް ނުވަތަ ސިޓީއެއް ހިންގުމުގައި ނިންމާ މުހިންމު ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި
ކައުންސިލްތަކުން ރައްޔިތުންނާ މަޝްވަރާކުރަންވާނެއެވެ.

(ނ)

ނ
މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުރާ މަޤްޞަދު ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ،މަދުވެގެ ް
ކޮންމެ 4

ކން އެއްފަހަރު
(ހަތަރެއް) މަހަ ު

ނ
ކައުންސިލު ް

ރައްޔިތުންނާ

ބައްދަލުކުރަންވާނެއެވެ.
(ރ)

ރން ،އެ ރަށެއްގައި
މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކުރާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ އިތު ު
ނުވަތަ ސިޓީއެއްގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ބަޔެއްގެ އެދުމުގެ މަތިން
އެފަދަ ބައްދަލުވުމެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،އެފަދަ
އންތިޒާމު ،އެ ކައުންސިލަކުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.
ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭނެ ި
ނ ( 1އެކެއް)
އަދި ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއްގެ ކުޑަބޮޑު މިނަށް ބަލައި ،ގިނަވެގެ ް
މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ބައްދަލުވުން ބާއްވަންވާނެއެވެ.

(ބ)

މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތުގައި ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެވޭނެ
ނ
އިންތިޒާމު ކައުންސިލްތަކުން ހަމަޖައްސައިދިނުމުގައި އެ ކައުންސިލްތަކު ް
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ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު –  9އިޞްލާޙާއެކު ()UNOFFICIAL

ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލުތަކާއި ،އެފަދަ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތާއި ،އެކި
ކަންކަމުގައި ވޯޓަށް އެހުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު ،މި ޤާނޫނަށް
ނ ( 3ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެ
ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ގިނަވަގެ ް
ކައުންސިލަކުންވެސް އެކުލަވާލައި ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ.
(ޅ)

މގެ މަދުވެގެން
މި މާއްދާގެ (ނ) އަދި (ރ) ގެ ދަށުން ބާއްވާ ބައްދަލުވުން ބޭއްވު ު
ނއި ،ތާރީޚާއި،
( 5ފަހެއް) ދުވަހުގެ ކުރިން ،އެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނެ ތަ ާ
ނއެވެ.
ޑ ކައުންސިލުން ޢާންމުކުރަންވާ ެ
ވަގުތާއި ،ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން ާ

(ކ)

ނތަކުގައި ވަކި ޢަދަދެއްގެ
ށން ބާއްވާ ބައްދަލުވު ް
ކައުންސިލުން މި މާއްދާގެ ދަ ު
ނނު ލާޒިމެއް ނުކުރެއެވެ.
ރައްޔިތުން ބައިވެރިވުން މި ޤާ ޫ

(އ)

އ ރައްޔިތުންގެ
ކައުންސިލުން މި މާއްދާގެ ދަށުން ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކުގަ ި
ނ
އދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ،އެ ބައްދަލުވު ް
މަޝްވަރާ ހޯދުމަށްފަހު ،އެ ބަ ް
ގއި ޢާންމުކޮށް
ވގެން ( 7ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭ ަ
ބާއްވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަ ެ
ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

ރަށުގެ

ަތރަ ްއ ީޤ ެގ 107

ސ
ޔ ް
ޕްލޭނާއި ލޭންޑް ޫ
ނ
ޕްލޭން އެކުލަވާލު ް

(ހ)

-2

އކުލަވާލެވޭ ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބަށްފަހު،
ލށް ެ
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަ ަ
ޤމާ ޙަވާލުވުމަށްފަހު ( 3ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ
އިންތިޚާބުކުރެވޭ މެންބަރުން މަ ާ
ތެރޭގައި ،އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ފަންނީ އެހީތެރިކަމާއެކު ،އެ ރަށެއްގެ
ށ
ލންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ކޮންމެ ރަށެއްގެ ރަ ު
ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ޭ
ކައުންސިލުން އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ.

(ށ)

ޑ ޔޫސް ޕްލޭން
ވ ގޮތުގެމަތިން އެކުލަވާލެވޭ ލޭން ް
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައި ާ
ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅައި ފާސްކުރުމަށްފަހު އެ ރަށެއްގެ
ފށަންވާނީ މި
ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންއަށް ޢަމަލުކުރަން ަ
އދަލުވުމުގައި އެ
ތން ރައްޔިތުންނާއެކު ބޭއްވޭ ބަ ް
ނފައިވާ ގޮތުގެމަ ި
ޤާނޫނުގައި ބު ެ
ރަށުގެ

ތަރައްޤީގެ

ޕްލޭނާއި

ލޭންޑް

ޔޫސް

ޕްލޭންއަށް

ޢަމަލުކުރުމަށް

ފާސްވުމުންނެވެ .އަދި ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންއަށް
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ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު –  9އިޞްލާޙާއެކު ()UNOFFICIAL

ނ
ވ ގޮތުގެމަތި ް
ކންމެ ފަހަރަކު މި މާއްދާގައި ާ
އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެންނަ ޮ
ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
(ނ)

ޓކައި ޤައުމީ
ރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށްފަހު ފާސްކުރުމަށް ަ
އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާތާ ގިނަވެގެން ( 3ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ރަށުގެ
ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންއަކަށް އެ އިދާރާއިން ހުއްދަދޭންވާނެއެވެ .މި މާއްދާގައި
އ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންއާ ގުޅޭގޮތުން ވަކި ކަމެއް
ބުނެވުނު މުއްދަތު ފާއިތުވާއިރުެ ،
ރަނގަޅުކުރުމަށް އެ އިދާރާއިން އަންގާފައިނުވާނަމަ ،ރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސް
ޕްލޭންއެއް ފާސްވީކަމުގައި ބަލަންވާނެއެވެ.

](ރ)

ނވި މަޢުލޫމާތު
ލންޑް ޔޫސް ޕްލޭންގައި އަންނަ ި
ކައުންސިލްތަކުން އެކުލަވާލާ ޭ
ހިމަނަންވާނެއެވެ.
()1

އެ ރަށެއްގައި ހުރި ގަސްގަހާގެހީގެ ޢަދަދާއި ،ގަސްތައް ހުރި ސަރަޙައްދު.

()2

ޙިމާޔަތްކުރެވޭ ސަރަޙައްދު.

()3

ހިއްކާފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކާއި ،ހިއްކެން އޮތް ސަރަޙައްދާއި ،އެ
ސަރަޙައްދެއްގެ ބޭނުން ހިފާނެ ގޮތް.

(ބ)

()4

އެ ރަށެއްގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގެ ބިމުގެ އަގު.

()5

ހިއްކާ ބިންތަކުގައި ރުއްގަސް ހުންނަންޖެހޭ މިންވަރު.

ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ފާސްކުރާނީ އެ ރަށެއްގެ ކައުންސިލުންނެވެ[.
އިޞްލާޙު :31/2020 :ގެ ( )28އިން އިޞްލާހުކުރެވިފައި.

(ޅ)

ނވެ[.
ރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާނީ ރަށު ކައުންސިލުން ެ
އިޞްލާޙު :2019/24 :ގެ ( )67އިން އިތުރުކުރެވިފައި.
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ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް

]ފަނަރަވަނަ ބާބު[  -ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރާތަކާއި ،ކައުންސިލްތައް ހިންގުމާބެހޭ ޢާންމު އުޞޫލުތައް
އިޞްލާޙު :31/2020 :ގެ ( )15އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.
ކައުންސިލް ހި ް
ނގު ުމ ެގ .108

ދ
އ ު
ވ ި
ގަ ާ

ޤާނޫނުއަސާސީއާއި

ނއެއްގޮތްވާ
ޤާނޫ ާ

މި

ގޮތުގެމަތިން

އންސިލްތައް
ކަ ު

ހިންގައި،

ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމާބެހޭ އިޖުރާއީ ގަވާއިދުތައް ހެދުމުގެ ބާރު ކައުންސިލްތަކަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.

ތއް
ކައުންސިލް ަ

.109

ތ
ޔސަ ު
ލގެ ރި ާ
ކައުންސި ް

.110

ނ
ހިންގު ް

ކއުންސިލްގެ މަސައްކަތުގައި ޢަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވާ
ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނަކީ ަ
ރން ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި އަދާކުރާނޭ މަސްއޫލިއްޔަތު
ބައެކެވެ .ކައުންސިލްގެ މެންބަ ު
ކަނޑައަޅާނީ ކައުންސިލުންނެވެ.
ޢާންމު ގޮތެއްގައި ކައުންސިލްގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ކައުންސިލްގެ ރައީސެވެ .ރައީސް
ބރައީސެވެ .ކައުންސިލްގެ
ނެތް ޙާލަތެއްގައި ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ކައުންސިލްގެ ނައި ު
ނ ހަމަޖެހިފައިވާ ޢާންމު
ވ ް
ރައީސް ނުވަތަ ނައިބުރައީސް ނެތި ކައުންސިލުން ބާއް ަ
ޖަލްސާއެއްގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ކައުންސިލްގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައަށްވުރެ ގިނަ ވޯޓު
ގތުން ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަން ހޮވޭ ކައުންސިލްގެ މެންބަރެކެވެ.
ލިބިގެން ވަގުތީ ޮ

ލގެ
ކައުންސި ް
ދ
ޢަދަ ު

ޤނޫ ީ
ާ
ނ  .111ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭނީ ،އެކައުންސިލެއްގެ މެންބަރުންގެ ދެބައިކުޅަ

ނ ހާޒިރުވެގެންނެވެ .އަދި ކައުންސިލުން އެއްވެސްކަމެއް
އެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ މެންބަރު ް
ގ އަޣުލަބިއްޔަތު އެކަމަށް
ނބަރުން ެ
ޖލްސާއަށް ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެ ް
ނިންމޭނީަ ،
ލިބިގެންނެވެ.

ލގެ
]ކައުންސި ް
އ
ނތަ ް
އދަލުވު ް
ބަ ް

ނމެ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު
އދި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުން ކޮ ް
ޢާން ުމ  .112ތިރިގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ރަށު ަ
ތވަލުކުރެވިފައިވާ ޢާންމު
މހަކު އެއްފަހަރު ކައުންސިލްގެ ާ
އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުން ަ
ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ.
(ހ)

ވހުގެ ކުރިން
ވން ބޭއްވުމުގެ ( 2ދޭއް) ދު ަ
ކައުންސިލްގެ ޢާންމު ބައްދަލު ު
ބައްދަލުވުމުގެ

އެޖެންޑާ

ނސިލްގެ
ކައު ް

ރައީސް

މެންބަރުންނަށް

ލިޔުމުން

ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
(ށ)

މޝްވަރާކުރެވޭނީ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުންނާއި
ވންތަކުގައި ަ
ޢާންމު ބައްދަލު ު
ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާއި

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މަޝްވަރާކުރުމަށް

ވ ކަންތައްތައް
ށ ފޮނު ާ
ލ ފަރާތްތަކުން ކައުންސިލަ ް
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކެވެ .އަމިއް ަ
ދރާ މެދުވެރިކޮށެވެ.
ހުށަހަޅަންވާނީ ކައުންސިލްގެ އި ާ
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ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް
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(ނ)

ބން ކައުންސިލްގެ ރައީސް
ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ތަރުތީ ު
އެޖެންޑާކުރަންވާނެއެވެ[.
އިޞްލާޙު :2019/24 :ގެ ( )68އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.

ލގެ
ކައުންސި ް

ކުއް ިލ .113

ލގެ
ކައުންސި ް

.114

ނ
އދަލުވު ް
ބަ ް

ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ޖަލްސާއެއް ބޭއްވޭނީ ޖަލްސާ ބާއްވަން ބޭނުންވާ ސަބަބާއި ތާރީޚު
އވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
ލިޔުމުން ހުށަހެޅުމަށްފަހު ތިރީގަ ި
(ހ)

ނގެ ތެރެއިން
ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ް
މަދުވެގެން ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި މެންބަރުން އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި؛ ނުވަތަ

(ށ)

އޮތޯރިޓީން

ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް
ތ
އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި؛ ނުވަ ަ

(ނ)

ނސިލްގެ ރައީސަށް މިފަދަ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން
އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާހުރެ ކައު ް
ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި.

ކގައި
ޖަލްސާތަ ު
ތ
ޢވަ ު
ވމުގެ ދަ ު
ރ ު
އވެ ި
ބަ ި

ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ،ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ އިތުރަށް ކައުންސިލްގައި
އެޖެންޑާކުރެވިފައިވާ ކަމަކާގުޅިގެން އެފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ މަޝްވަރާ ކައުންސިލަށް
ދެވިދާނެ

އެކިއެކި

ފަރާތްތަކަށް،

ނތަކުގައި
ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވު ް

ބައިވެރިވުމަށް

ދަޢުވަތުދިނުމުގެ ބާރު ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް ލިބިގެންވެއެވެ .ނަމަވެސް މިގޮތަށް
ވރިވުމަށް
ށ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައި ެ
މ ް
މަޝްވަރާއާއި މަޢުލޫމާތު ހޯދު ަ

ދަޢުވަތުދެވޭ

ފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓު ނުދެވޭނެއެވެ.
ލގެ
ކައުންސި ް
ތއް
ނިންމުން ަ

މ
ހ ަ
ާ

ނ
ކުރު ް
ނ
ވ ް
މން ވަކި ު
ބރުކަ ު
މެން ަ

 .115ކައުންސިލުން

ފާސްކުރާ

ޤރާރުތަކާއި
ަ

އަމުރުތަކާއި

ކަންތައްތައް

ޢންމުކޮށް
ާ

ހމަނުކުރެވޭ އަމުރުތަކަކީ ޞައްޙަ އަމުރެއް ކަމުގައި
ހާމަކުރަންވާނެއެވެ .މިގޮތަށް ާ
ނުބެލެވޭނެއެވެ.
ނނެވެ.
ނ ވަކިވާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތި ް
 .116ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން މަޤާމު ް
(ހ)

ށ
ނ އެދި ކައުންސިލަ ް
އެމީހަކު މެންބަރުކަމުން ވަކިވާ ް

އެޑްރެސްކޮށް ސިޓީ

ފޮނުވުން.
(ށ)

ގން ( 7ހަތެއް)
ނތި ވިދިވިދި ެ
މަޤްބޫލު ޢުޛުރެއް ެ

ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުނުވުން.

ތ
ލވެގެން ނުވަ ަ
ލންޖެހޭ މީހަކު ބަ ި
ތ ބަ ަ
ވނީ ތިމާ ނުވަ ަ
ޢޛުރެއްކަމަށް ބެލެ ޭ
މަޤްބޫލު ު
ލކުރާ ސަބަބެއް މެދުވެރިވުމުންނެވެ.
މިނޫންވެސް ކައުންސިލުން ޤަބޫ ު
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ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް
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(ނ)

މ ޤާނޫނު ލާޒިމުކުރާ ސިފައެއް އެ މެންބަރެއްގެ
މެންބަރެއްގެ ކިބައިގައި ހުރުން ި
ކިބައިން އުނިވުން.

(ރ)

ވރަށް ދާއިމަށް
ގ ވާޖިބު އަދާނުކުރެވޭ މިން ަ
މަރުވުން ނުވަތަ ކައުންސިލް ެ
ނުކުޅެދުން.

](ބ)

ވ ފަރާތްތައް،
ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ޓިކެޓުގައި ކުރިމަތިލައިގެން އިންތިޚާބު ާ
އިންތިޚާބުވިއިރު ،ނިސްބަތްވި

ޕާޓީއިން ވަކިވުން ނުވަތަ އެމީހަކު ނިސްބަތްވާ

ޕާޓީއަކުން ވަކިކުރުން*[.
އިޞްލާޙު 2/2011 :ގެ ދަށުން އިތުރުކުރެވިފައި
*ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/SC-C/13 :ޤަޟިއްޔާއިން
އ
ބާޠިލްކުރައްވާފަ ި
އިޞްލާޙު :31/2020 :ގެ ( )29އިން އުނިކުރެވިފައި.
ލގެ
ކައުންސި ް

ގ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައަޅާނީ ރައްޔިތުންގެ
 .117ކައުންސިލްތަކުގެ މެންބަރުން ެ

ރ
ސ ަ
ނގެ މު ާ
ބރު ް
މެން ަ

މަޖިލީހުންނެވެ.

]ކައުންސި ްލގެ ޑެޕިއު ީޓ .118

ތ ކަމަށް
އބުރައީސްގެ މައްޗަށް އިތުބާރުނެ ް
ކައުންސިލްގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ނުވަތަ ނަ ި

ސ
އ ް
ބރަ ީ
ނއި ު
ަ
ރއި
މޭޔަ ާ

ނ
ދރުކުރު ް
ޤމުން ު
މަ ާ

ކައުންސިލްގެ

މެންބަރުންގެ

އަޣުލަބިއްޔަތުން

ފާސްކޮށްފިނަމަ،

އެމީހަކު

މަޤާމުން

ގ މަޤާމުން ކައުންސިލްގެ
އިސްތިޢުފާދޭންވާނެއެވެ .ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ނުވަތަ ނައިބުރައީސްކަމު ެ
ދމިއޮންނާނެއެވެ[.
މެންބަރަކު ވަކިކުރެވުނު ނަމަވެސް އެ މެންބަރެއްގެ މެންބަރުކަން ެ
އިޞްލާޙު :2019/24 :ގެ ( )69އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.

ލގެ
ކައުންސި ް
ޓ
ނގެ ޗުއް ީ
ބރު ް
މެން ަ

 .119ކައުންސިލްގެ ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާ

ނ
ގޮތުގެމަތި ް

ކ ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ
ށ އަހަރަ ު
ސަރުކާރުގެ ބަންދުދުވަސްތައް ނުހިމެނޭގޮތަ ް
ޙައްޤުވެގެންވެއެވެ.

މިގޮތުން

ކައުންސިލްގެ

މެންބަރުންނަށް

ޙައްޤުވާ

ޗުއްޓީ

ދޭނީ

ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާ ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލްގެ ރައީސެވެ .ކައުންސިލްގެ
ރައީސަށް ޗުއްޓީ ދޭނީ ކައުންސިލުންނެވެ.
ލގެ
ކައުންސި ް
ބރަކު
މެން ަ

ނ
ރށު ް
ަ

ނ
ދއު ް
ބޭރަށް ި
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އންސިލްގެ ރައީސަށް ލިޔުމަކުން
ވނީ އެކަން ކަ ު
ށން ބޭރަށް ދާން ާ
 .120ކައުންސިލްގެ މެންބަރަކު ރަ ު
ދނަމަ ދާންވާނީ އެކަން
ގ ރައީސް ރަށުން ބޭރަށް ާ
އެންގުމަށްފަހުއެވެ .ކައުންސިލް ެ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގުމަށްފަހުގައެވެ.

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް
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ނގެ
ބރު ް
މެން ަ
ގ
ނ ެ
މދަ ީ
ރއާއި އާ ް
ވިޔަފާ ި

ނބަރަކު އިންތިޚާބުވުމާއެކު އެ މެންބަރެއްގެ ފައިސާއާއި
 .121ކައުންސިލަށް ހޮވޭ ކޮންމެ މެ ް
ވިޔަފާރީގެ މަޢުލޫމާތު އަދި އޭނާގެ އާމްދަނީއާއި އާމްދަނީ ލިބޭ ގޮތްތަކާއި ވިޔަފާރީގެ

ތ
މަޢުލޫމާ ު

ކން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ގުޅުންތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިޔުމަ ު

ރަށުގެ
ވރެ
ށ ު
މަޞްލަޙަތަ ް
މއްލަ
އަ ި

.122

އިދާރީ ދާއިރާގެ ނުވަތަ ސިޓީގެ މަޞްލަޙަތަށްވުރެ އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތު

ތ
ލޙަ ު
މަޞް ަ

އިސްކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.

ނ
ނރު ް
ކުރިއަށް ނު ެ
ނގެ
ބރު ް
މެން ަ
މަޞްލަޙަތު

ރ
އ ާ
ފުށު ަ

މންތަކުގައި ރަށުގެ ނުވަތަ
ރ ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިން ު
ކައުންސިލްގެ މެންބަރަކަށް ހު ެ

މހާގެ ނުވަތަ ދަރިއެއްގެ
 .123ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ އަނބިމީހާގެ ނުވަތަ ފިރި ީ
ނބަރެއްގެ އަމިއްލަ ފައިދާއެއް ނުވަތަ ދައުރެއްއޮތް ކަމަކާމެދު
މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ނުވަތަ އެމެ ް

ތ
ޙާލަ ު

ކައުންސިލްގައި

މަޝްވަރާކުރާނަމަ

މިފަދަ

އެ

ނބަރަކު
މެ ް

ބައްދަލުވުމެއްގައި

ބައިވެރިވެގެންނުވާނެއެވެ.
ދ ާ
ކގެ އި ާ
ކައުންސިލްތަ ު
ރ  .124މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކޮށް އުފެއްދޭ ކައުންސިލްތަކުގެ

ނ
އމްކުރު ް
ޤާ ި

އަދާކުރުމަށް

އެހީތެރިވެދީ،

ކއުންސިލްގެ
ަ

އިދާރީ

މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް
ކުރުމަށްޓަކައި

ނ
ކަންކަ ް

ކޮންމެ

ކައުންސިލެއްގެ އިދާރާއެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާއިމްކުރަންވާނެއެވެ.
ދ ާ
ކގެ އި ާ
ކައުންސިލްތަ ު
ރ .125

އރާއެއްގެ އަތޮޅު އޮފީހުގެ
ދވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ އިދާރީ ދާ ި
މި ޤާނޫނު ފާސްވުމުގެ ކުރިން ި
އކު ހިނގަމުންދާނީ އަތޮޅު
ރން ފެށުމާ ެ
ނަމުގައި ހިންގަމުންއައި އޮފީސް މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކު ަ
ނ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަމުގައި ،އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ .މި ޤާނޫ ު
އ
ގ ރަށު އޮފީހުގެ ގޮތުގަ ި
ފާސްވުމުގެ ކުރިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ ރަށްރަށު ެ
ހިނގަމުންއައި ރަށު އޮފީސްތައް މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން

ފެށުމާއެކު ހިނގަމުންދާނީ

ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ގޮތުގައެވެ .އަދި މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީ ހިނގަމުންދާނީ މާލޭ ސިޓީ
ށންނެވެ.
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ގޮތުގައި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަ ު
ލގެ
]ކައުންސި ް
ލ
ޖނެރަ ް
ސެކްރެޓަރީ ެ

( .126ހ)

ކައުންސިލްގެ އެންމެ އިސް އިދާރީ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ،ކައުންސިލްގެ
ލަފަޔާއެކު،

ކައުންސިލްގެ

ސެކްރެޓަރީ

ޖެނެރަލްކަމުގެ

މަޤާމަށް

މީހަކު

ޢައްޔަންކުރާނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.
(ށ)

ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި
އެވަނީއެވެ.
()1

ނ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެންމެ އިސް އިދާރީ މުވައްޒަފުގެ ހައިސިއްޔަތު ް
ކައުންސިލް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެހައި އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައި
އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން؛
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ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް
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()2

ރއީސް
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލްގެ ަ
ނުވަތަ މޭޔަރަށް ރިޕޯޓުކޮށް ޖަވާބުދާރީވުން؛

()3

ކައުންސިލުން

ނިންމުންތަކާއި

ނިންމާ

ކަނޑައަޅާ

އ
އުޞޫލުތަ ް

ތަންފީޛުކުރުން؛
()4

ދރާގެ
ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތްތައް ކައުންސިލްގެ އި ާ
އސައި،
މުވައްޒަފުން މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖަ ް
ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް އެ ޚިދުމަތްތައް
ފޯރުކޮށްދިނުން؛

()5

ކ
ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކާއި ޙަރަކާތްތަކާއި އިންސާނީ ވަސީލަތްތަ ާ
ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނުވަތަ މޭޔަރަށާއި ކައުންސިލަށް
ލަފާދިނުން؛

()6

ކައުންސިލުން

ކުރާ

މަސައްކަތްތަކާއި

ޙަރަކާތްތަކުގައި

ހިންގާ

ވކަން ކަށަވަރުކުރުން؛
ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ތަބާ ާ
()7

ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ޕްލޭންތަކާއި ބަޖެޓާއި ރިޕޯޓުތައް
ރން؛
ތައްޔާރުކުރުމާއި ކައުންސިލުން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތިން ތަންފީޛުކު ު

()8

ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު
މަތިކޮށް

ނ
ލތަކާ ގުޅޭ ފަން ީ
ނނަންޖެހޭ ބަދަ ު
ހަރުދަނާކުރުމަށް ގެ ް

ދިރާސާތައްކޮށް،

އޭގެ

އަލީގައި

ކައުންސިލްގެ

ޚިދުމަތްތަކާއި

މަސައްކަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނުވަތަ މޭޔަރަށް
ލަފާދިނުން؛
()9

ތ
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށް ،ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނުވަ ަ
މޭޔަރުގެ

ލަފާގެމަތިން،

ކައުންސިލްގެ

މާލީ

ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ

މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުން[.
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ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް

އިޞްލާޙު :2019/24 :ގެ ( )70އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.
ލގެ
ކައުންސި ް
ނ
ވއްޒަފު ް
މު ަ

ދ ީ
އި ާ
ރ ( .127ހ)

އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށު ކައުންސިލާއި ސިޓީ ކައުންސިލާއި އަވަށު އޮފީހުގެ
މަސްއޫލިއްޔަތު
ކަނޑައަޅައި

އަދާކުރުމަށްޓަކައި
އެ

މަޤާމުތަކަށް

އުފައްދާ

ގ
އިދާރާތަކު ެ

މަޤާމުތައް

މުވައްޒަފުން

ޢައްޔަންކޮށް

ވަކިކުރާނީ

ކައުންސިލްތަކުގެ މަޝްވަރާއާއެކު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ .އަދި
މިފަދަ މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް ހިނގާނީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި
އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ސިވިލް
(ށ)

ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކެވެ.

އރު ،އަތޮޅު އޮފީސްތަކާއި ،ރަށު އޮފީސްތަކާއި،
މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ި
މނިސިޕަލްޓީގައި ތިބި ސިވިލް ސަރވިސްގެ
އަވަށު އޮފީސްތަކާއި ،މާލޭ ު
ށން
ދ ު
ޤނޫނުގެ ަ
މުވައްޒަފުން ،މި ާ

އފެދޭ ވަގުތުން
އ ު
އުފެދޭ ކައުންސިލްތަ ް

ނނިވި އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންކަމުގައި ހަމަޖެހުނީއެވެ.
ފެށިގެން އަން ަ
()1

މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީއާއި މާލޭ އަވަށްތަކުގެ މުވައްޒަފުން މާލޭ ސިޓީ
ކައުންސިލަށް.

()2

އަތޮޅު އޮފީސްތަކުގައި ތިބި މުވައްޒަފުން އެ އަތޮޅެއްގެ އަތޮޅު
ކައުންސިލަށް.

()3

ލގެ
ކައުންސި ް
ނގެ
ވއްޒަފު ް
މު ަ

ސލަށް.
ޒފުން އެ ރަށެއްގެ ރަށު ކައުން ި
ރަށު އޮފީސްތަކުގައި ތިބި މުވައް ަ

ދ ީ
އި ާ
ރ  .128ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ

ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައާއި ،އެލަވަންސާއި ،ޕެންޝަނާއި

އ
ތ ް
އއި ޢިނާޔަތް ަ
ސރަ ާ
މު ާ
ކައުންސިލުން
ނ
ރ ް
ނވެސްޓްކު ު
އި ް

ގަވާއިދުގައިވާ

އވެ.
ތތައް ލިބޭނެ ެ
އެހެނިހެން ޢިނާޔަ ް
.129

ފންޏެއްގައި ކައުންސިލުން
އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ވިޔަފާރިއެއްގައި ނުވަތަ ވިޔަފާރި ކުން ު
ބައިވެރިވެވޭނީ ކައުންސިލްގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން އެކަމެއް ފާސްކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

ލގެ ނަ ް
ކައުންސި ް
ނ ައ ިދ ( .130ހ)

ނ
ނ ް
ދރާގެ ަ
އި ާ

އަތޮޅު

ކައުންސިލްގެ

ނަން

ނ
ބޭނުންކުރަންވާ ީ

[އަތޮޅު

އންސިލް] މި
ކަ ު

ވ .މިސާލު:
ދއިރާގެ ނަން އިތުރުކޮށްގެންނެ ެ
ޢިބާރާތުގެ ކުރިއަށް އިދާރީ ާ
ރބުރީ/ހއ .އަތޮޅު ކައުންސިލް
ތިލަދުންމަތީ އުތު ު
(ށ)

ފޒުގެ ކުރިއަށް
ކރަންވާނީ [ކައުންސިލް] މި ލަ ު
ނން ު
ރަށު ކައުންސިލްގެ ނަން ބޭ ު
އަތޮޅާއި ރަށުގެ ނަން އިތުރުކޮށްގެންނެވެ .މިސާލު :ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ/ހއ.
އަތޮޅު ދިއްދޫ ކައުންސިލް
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(ނ)

ސިޓީ

ކައުންސިލްގެ

ބޭނުންކުރަންވާނީ

ނަން

[ސިޓީ

އންސިލް]
ކަ ު

މި

ތރުކޮށްގެންނެވެ.
ނވަތަ ސަރަޙައްދުގެ ނަން އި ު
ގ ު
ޢިބާރާތުގެ ކުރިއަށް ރަށު ެ
މިސާލު :މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް
(ރ)

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަން ކިޔަންވާނީ ކައުންސިލްގެ ނަމުގެ ފަހަތަށް [އިދާރާ]
މިގޮތަށް އިތުރުކޮށްގެންނެވެ.

ލގެ
ކައުންސި ް

.131

ބރުންނާ
މެން ަ

ނވާނަމަ ކައުންސިލްތަކުގެ
މި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބުނެފައި ު
ނސިލަރުން] މިގޮތަށެވެ.
ނ [ކައުންސިލަރ] ނުވަތަ [ކައު ް
ނށް މުޚާޠަބުކުރަންވާ ީ
މެންބަރުން ަ

ތ
ނގޮ ް
ޠބުކުރާ ޭ
މުޚާ ަ

]]ސޯޅަވަނަ ބާބު[  -ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު
އިޞްލާޙު :31/2020 :ގެ ( )15އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.
ގއި
ސއްކަތު ަ
މަ ަ
ނޖެހޭ
ނގުޅެ ް
ގެ ް

މ
ނ ު
ޢާ ް

ސުލޫކު

131

ކައުންސިލްތަކުގެ

-1

އުޞޫލުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމާއެކު ،އެ އުޞޫލުތައް ނަގަހައްޓާނެ މީހުން ކަމުގައި

ގ
މެންބަރުން ެ

ގޮތުގައި

އިންތިޚާބުކުރެވޭ

މީހުންނަކީ

ވ
ނނަނި ި
އަ ް

ވާންވާނެއެވެ.
(ހ)

ށފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަށް އަހުލުވެރިވެފައިވާ
ޤާނޫނުން ކައުންސިލްތަކާ މަތިކޮ ް
ބަޔަކަށްވުން؛

(ށ)

ކައުންސިލްގެ

ތަޞައްވުރު

ކާމިޔާބުކަމާއެކު

ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި

އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި ވަފާތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށްވުން؛
(ނ)

ކައުންސިލްގެ

ޚިދުމަތް

ލިބިގަންނަ

މީހުންނާ

ތ
ލ ު
މުޢާމަ ާ

ކުރުމުގައި

އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި އަބުރުވެރިކަމާއެކު ކައުންސިލްގެ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާގައި
ޢަމަލުކުރެވޭ ހަމަތަކުގެ ތެރޭގައި ،ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ޚިދުމަތްދޭ ބަޔަކަށްވުން؛
(ރ)

ހ
ހފަހައްޓަންޖެ ޭ
ތން ި
ކައުންސިލްގެ ހައިސިއްޔަތާއި ޤަދަރު ދެމެހެއްޓުމުގެ ގޮ ު
ޓ ބަޔަކަށްވުން؛
ހަމަތަކާއި އުޞޫލުތައް ހިފަހައް ާ
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ޤާނޫނު ނަ ް
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(ބ)

ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ ދައުލަތުގެ މުދަލަށް ރައްކާތެރިވާ
ބަޔަކަށްވުން؛

(ޅ)

ކައުންސިލްގެ

މުދަލާއި

ވަސީލަތްތަކާއި

ޚިދުމަތްތައް

ބޭނުންކުރުމުގައި

ތ
ނތަކަށް ނުވަ ަ
ފއިދާހުރި ގޮތުގައި ،ރަސްމީ ބޭނު ް
އިޤްތިޞާދުކުރުމާއެކު ،އެންމެ ަ
ހުއްދަ ކުރެވިފައިވާ ބޭނުންތަކަށް އެ އެއްޗެހި ބޭނުންކުރާ ބަޔަކަށްވުން؛
(ކ)

އ އަދާކުރުމަށް
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ރަސްމީ ވަގުތުތައް ،ރަސްމީ ވާޖިބުތަ ް
ހޭދަކުރާ ބަޔަކަށްވުން.

ލގެ
ކައުންސި ް
ބރުން
މެން ަ
ނ
ނވާނެ ކަންކަ ް
ކޮށްގެން ު
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ނކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއް
އެ މަޤާމުގައި އަދާކުރާ ވާޖިބުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އަންނަނިވި ކަ ް
ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.
(ހ)

ތ ހުއްޓުވާލުން
ވ ަ
ނވަތަ ޚިދުމަތެއް ހުއްޓާލުން ނު ަ
ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ު
ށ ބުރޫއަރާފަދަ
ތކުރުމާއި ،އަދި އެއިން ކަމަކަ ް
މށް މަސައްކަ ް
ނުވަތަ ހުއްޓުވާލު ަ
ލތަކާއި ،ކައުންސިލްގެ
މޞްލަޙަތު ގެއްލޭފަދަ ޢަމަ ު
ޢަމަލުތަކާއި ،ކައުންސިލްގެ ަ
ލފަދަ ޢަމަލެއް
އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އޮންނަ އެއްބައިވަންތަކަން ގެއް ޭ
ކުރުން؛

(ށ)

އ
ޢލޫމާތު ނަހަމަ ގޮތުގަ ި
އސިއްޔަތުން ލިބޭ މަ ު
ކައުންސިލް މެންބަރެއްގެ ހަ ި
ބޭނުންކުރުން؛

(ނ)

]އަމިއްލަ ނުވަތަ ޢާންމު ފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތަކާ ގުޅޭގޮތުން،
އވެސް އެއްޗެއް
ނ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ދޭ އެ ް
ތ ް
އެ ޚިދުމަތުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮ ު

ޤަބޫލުކުރުން؛[
އިޞްލާޙު :31/2020 :ގެ ( )30އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.
(ރ)

ވަކި ފަރާތަކަށް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން އެއްވެސް ޢަމަލެއްކުރުން؛

(ބ)

އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ނުވަތަ އަމިއްލަ ބޭނުމެއް
ފޒު ބޭނުންކުރުން.
ޙާޞިލުކޮށްދިނުމަށް މަޤާމުގެ ނު ޫ
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އން ަ
ޮ
ނއެކު
ޢާންމުން ާ
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ނ
ޅ ް
ގު ު

(ހ)

މެންބަރަކު

ކައުންސިލެއްގެ

އޭނާގެ

މަޤާމުގެ

ވާޖިބާއި

މަސްއޫލިއްޔަތު

ޢ ނިސްބަތަށް،
އަދާކުރުމުގައި އެއްވެސް މީހެއްގެ ނަސްލަށް ،ކުލަޔަށް ،އިޖްތިމާ ީ

-3

ދީނަށް ،ސިޔާސީގޮތުން ގެންގުޅޭ ޚިޔާލުތަކަށް ނުވަތަ ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ
ތށް ،ޢާއިލާގައި
ބ ަ
ނގެ ނިސް ަ
ބތްވާ ޤައުމަށް ،ޖިންސަށް ،ކާވެ ީ
ޕާޓީއަށް ،ނިސް ަ
އަދާކުރާ ޒިންމާތަކަށް އަދި ނުކުޅެދުންތެރި ކަމަށް ބަލައި އެއްވެސް ގޮތަކުން
ތަފާތުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
(ށ)

އކުގައެވެ.
ތތަކާ މުޢާމަލާތު ކުރަންވާނީ ،އިޙްތިރާމާ ެ
ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާ ް

(ނ)

ކައުންސިލް މެންބަރެއްގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ޚިދުމަތް
އޒަތަށާއި ކަރާމާތަށާއި އެމީހަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ލިބިގަންނަ ކޮންމެ ފަރާތެއްގެ ޢި ް
ޙރުމަތްތެރިކޮށް
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤުތަކަށް ު
ހިތަންވާނެއެވެ.

(ރ)

ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ދައުލަތުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކުން
ގ އިދާރާއިން
ތތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލް ެ
ފޯރުކޮށްދޭ އެންމެހައި ޚިދުމަ ް
މ ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.
އންތިޒާ ު
ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ ި

ސުލޫކީ

މިންގަނ ާޑ 131

(ހ)

ތ
ގ މޭޔަރުންނާ ނުވަތަ ރައީސުންނާ ނުވަ ަ
މި ޤާނޫނުން ކައުންސިލްތަކު ެ

ނ
ޚިލާފުވު ް

-4

ނ
ވ ް
ތބާ ު
ޤާނޫނަށް ަ

131

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

-5

ތަބާވާންވާނެއެވެ[.

ނމާތައް އެމީހުން އަދާކުރަމުން ގެންދޭތޯ ބެލުމަކީ
މެންބަރުންނާ މަތިކޮށްފައިވާ ޒި ް
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޒިންމާއެކެވެ.
(ށ)

އސުންނާ ނުވަތަ
ލތަކުގެ މޭޔަރުންނާ ނުވަތަ ރަ ީ
ށން ކައުންސި ް
މި ޤާނޫނުގެ ދަ ު
މެންބަރުންނާ

މތިކޮށްފައިވާ
ަ

ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ،

އެކަމެއް

އެއްވެސް
ބަލައި

މަސްއޫލިއްޔަތަކާ
އެކަންކަން

ކައުންސިލަރަކު

އިޞްލާޙުކުރުމަށް

އެ

ނއެވެ.
ކައުންސިލަރުންނަށް އަންގަންވާ ެ
ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ

އެންމެހައި

ތކަށް
ޤާނޫނު ަ

ކައުންސިލަރުން

އިޞްލާޙު :2019/24 :ގެ ( )71އިން އިތުރުކުރެވިފައި.
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]ސަތާރަވަނަ ބާބު[  -އެހެނިހެން ކަންތައްތައް
އިޞްލާޙު :31/2020 :ގެ ( )15އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.
ހން
ރަށްވެ ީ
ށ
ރަށަކަ ް

އހެ ް
ެ
ނ .132

ނ
ލވު ް
ބަދަ ު

އރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާ ތަކުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ
މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ި
ރަށްތަކުގެ

ތެރެއިން

ކަނޑައަޅާފައިވާ

އާބާދީ

ނުވަތަ

ރަށްތަކެއްގެ

ރަށެއްގެ

އެއްފަސްކުރުމުގެ

ސިޔާސަތުގެ

ރަށްވެހީން،
ދަށުން،

ސަރުކާރުން

އެހެން

ށ
ރަށަކަ ް

ބަދަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސަރުކާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ .ނަމަވެސް މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއްގެ
ބދަލުކުރެވޭނީ އެރަށެއްގެ ރައްޔިތުންގެ
އހެން ރަށަކަށް ަ
ކށް ެ
ރަށްވެހީން މިފަދަ ގޮތަ ަ
ނމައެވެ.
ބނުންވާ ަ
އަޣުލަބިއްޔަތު އެގޮތަށް ޭ
ނ
ހދު ް
]ހުއްދަ ޯ
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(ހ)

-1

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކައުންސިލަކުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ
ހުއްދައެއް ހޯދަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ހުއްދަ ދިނުމާމެދު ނިންމާ ގޮތެއް އެ ހުއްދައަށް
ނ ( 2ދޭއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލަށް
ގނަވެގެ ް
އެދޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ި
އަންގަންވާނެއެވެ .އެ މުއްދަތު ފާއިތުވާއިރު ހުއްދަ ދޫކުރުމާމެދު ވަކި ގޮތެއް
ވނެއެވެ.
ހއްދަ ލިބުނީކަމުގައި ބަލަން ާ
ނިންމާފައިނުވާނަމަ ،އެދިފައިވާ ު

(ށ)

ނ ސަރުކާރުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ
މި ޤާނޫނުގެ ދަށު ް
ހުއްދައެއް ހޯދަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ހުއްދަ ދިނުމާމެދު ނިންމާ ގޮތެއް އެ ހުއްދައަށް
ނ ( 2ދޭއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ހުއްދައެއް
އެދޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެ ް
ތވާއިރު ހުއްދަ
ނގަންވާނެއެވެ .އެ މުއްދަތު ފާއި ު
ހޯދަން އެދުނު އިދާރާއަކަށް އަ ް
ދޫކުރުމާމެދު ވަކި ގޮތެއް ނިންމާފައިނުވާނަމަ ،އެދިފައިވާ ހުއްދަ ލިބުނީކަމުގައި
ބަލަންވާނެއެވެ.

(ނ)

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުއްދަ ހޯދައިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކުރުމަށްޓަކައި ހުއްދައަށް
ކރި ސަބަބުތައް
މން ބިނާ ު
އެދުމުން އެ ހުއްދައެއް ނުދޭން ނިންމާނަމަ ،އެ ނިން ު
މން ދޫކުރަންވާނެއެވެ[.
ހުއްދައަށް އެދުނު ފަރާތަށް ލިޔު ު
އިޞްލާޙު :2019/24 :ގެ ( )72އިން އިތުރުކުރެވިފައި.

ގތު ް
ދރީ ޮ
ރަށްތަކެއް އި ާ
ނ ( .133ހ)

ނ
އެއްކޮށްލު ް

]މި ޤާނޫނަށް

ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަކުގައި

ރއިން ރަށްތަކެއްގެ ރަށްވެހީން ،އެ ރަށްތަކަކީ
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގެ ތެ ެ
އިދާރީގޮތުން އެއް ރަށެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް
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ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު –  9އިޞްލާޙާއެކު ()UNOFFICIAL

ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެ ރަށްތަކަކީ އިދާރީގޮތުން އެއް ރަށެއްކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގެ
ބާރު

އޅޭ ރަށްތަކެއް
ހން ދިރި ު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ .މީ ު

ވނީ އެރަށްތަކުގެ
ނ އެއް ރަށަކަށް ބަދަލުކުރެ ޭ
ތ ް
މިފަދަ ގޮތަކަށް އިދާރީގޮ ު
ވނަމައެވެ[.
ތށް ބޭނުން ާ
ރައްޔިތުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އެގޮ ަ
އިޞްލާޙު :31/2020 :ގެ ( )31އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.
(ށ)

އރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަކުގައި މީހުން
]މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ި
ތގައި އޮންނަ
ދިރުއުޅޭ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ޤުދުރަތީގޮތުން އެއް ރަށެއްގެ ގޮ ު
އޅޭ ވަކިވަކި ދެ ރަށުގެ ގޮތުގައި އިދާރީގޮތުން
ރަށެއްގެ ދެބަޔަކީ މީހުން ދިރި ު
ވަކިވަކިން

ހިންގަމުންދާ

ރށެއްނަމަ
ދެ ަ

ނ
ގ ީ
ހިން ާ

އެދެރަށް

އެއް

ރަށު

ނ ދެރަށުގެ ގޮތުގައި ވަކިވަކީން ހިންގަމުންދިޔަ
ކައުންސިލަކުންނެވެ .އަދި ކުރި ް
ރަށްރަށް ހިންގާނީ މިގޮތުން އުފެއްދޭ ރަށު ކައުންސިލުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އުފައްދާ
އަވަށު ބޯޑަކުންނެވެ[.
އިޞްލާޙު )1( :21/2010 :ގެ ދަށުން އުނިކުރެވިފައި
ަ
އޅޭ
ު
މީހުން
ރށެ ްއ ެގ ( .134ހ)

ގއި
ގޮތު ަ
އަދި

ނ
އޅު ް
ޑ ެ
ކަނ ަ

ރަށަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ

އިދާރީ ދާއިރާއެއްގެ ފަޅުރަށަކީ ނުވަތަ އެހެންވެސް

ތ ސަރުކާރުން މީހުން
ށ ހިއްކާ ބިމަކީ ނުވަ ަ
ރަށަކާ ނުގުޅި ނަމަވެސް އަލަ ް

ނ
އުވާލު ް

އާބާދުކުރަން ކަނޑައަޅާ ވަކި ޚާއްޞަ ސަރަޙައްދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީހުން
ދިރިއުޅޭ

ވަކި

ރަށެއްގެ

ގޮތުގައި

އިޢުލާންކުރުމުގެ

ކަނޑައަޅައި

ބާރު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ
ރަށެއްގެ ގޮތުގައި އިޢުލާންކުރެވިފައިވާ އެއްވެސް ރަށެއްގައި ދިރިއުޅެމުންގެންދާ
މީހުންގެ ޢަދަދު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ޢަދަދަކަށްވުރެ
މަދުވެއްޖެނަމަ

އެރަށަކީ

މީހުން

ދިރިއުޅޭ

ރަށެއްނޫންކަމަށް

ކަނޑައަޅައި

އިޢުލާންކުރުމުގެ ބާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
(ށ)

މީހުން ދިރިއުޅެމުން އައި ރަށެއް ނުވަތަ ދިރިއުޅުނު ރަށެއް ފަޅުރަށެއް ކަމުގައި
ހން ރަށެއްގައި
ގ ރަށްވެހިން އެ ެ
އިޢުލާންކުރުމުގެ ކުރިން އެރަށު ެ

ށ
އާބާދުކޮ ް

ރަޖިސްޓަރީކޮށް ނިންމަންވާނެއެވެ.
]އަލުން
ރަށް

އެކުލަވާ ެލ ޭވ  .135މި ޤާނޫނުގެ  133ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކެއް އިދާރީގޮތުން
އ
އ ް
ެ

ކައުންސިލަކުން

ތ
އެއް ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިއްޖެނަމަ އެގޮތުން އަލުން އެކުލަވާލެވޭ ރަށް ނުވަ ަ
ސަރަޙައްދު ހިންގުމަށްޓަކައި އިންތިޚާބުކުރާނީ އެއް ކައުންސިލެވެ[.

ނ
ހިންގު ް

އިޞްލާޙު :31/2020 :ގެ ( )32އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.
މި ޤާނޫނު ފާ ް
ސވު ުމ ެގ .136
ކުރިން

ރ
ހު ި
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ތކާއި އަތޮޅު އޮފީސްތަކާއި
ރށު އޮފީސް ަ
ރން ހިނގަމުންއައި ަ
ށ ޢަމަލުކުރުމުގެ ކު ި
މި ޤާނޫނަ ް
ށ
ޤނޫނަ ް
އަދި މިނޫނަސް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ،މި ާ
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު –  9އިޞްލާޙާއެކު ()UNOFFICIAL

ނގެ
ރައްޔިތު ް
ރއާއި
ވިޔަފާ ި

ނތަނާއި ތަކެއްޗާއި ރައްޔިތުންގެ
ށ ހުރި ރައްޔިތުންގެ ތަ ް
ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚާ ހަމައަ ް

އ
ލ ި
މުދަ ާ

އެކައުންޓުތަކުގައި ހުރި ފައިސާއާއި ފިހާރައާއި ރައްޔިތުންގެ މުދަލާއި ރައްޔިތުންގެ

ސ
ފައި ާ

ވިޔަފާރިއާއި ރައްޔިތުން ހިންގަމުން އައި މަދަރުސާތަކާއި މަކްތަބުތަކާއި ކްލާސްތަކާއި
ށން
ތއް ،މި ޤާނޫނުގެ ދަ ު
ތ ަ
އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި އިންޖީނުގެތަކާއި އެހެނިހެން ވަސީލަ ް
އުފައްދާ އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށު ކައުންސިލް އުފެދުމާއެކު ،ރަށު ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ
ލވާނީ އަތޮޅު
ބތްވާ ތަކެތި ބަދަ ު
އތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ނިސް ަ
ތން ަ
ދލުވީއެވެ .މި ގޮ ު
ދަށަށް ބަ ަ
ކައުންސިލްގެ ދަށަށެވެ .ރަށު ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ހުރި ތަކެތި ބަދަލުވާނީ ރަށު
ކައުންސިލްގެ ދަށަށެވެ.

ތޚާބަށް ކު ި
އިން ި
ރމަތި ީލ  .137މި
ނގެ
ބރު ް
މެން ަ

ދ
ދ ު
ޢަ ަ

ޤާނޫނުގެ

ދަށުން

ކުރިމަތިލާފައިވާ

ނ
ދވު ް
މަ ު

ނތިޚާބުކުރަންޖެހޭ
އި ް

ނކީ
ކެންޑިޑޭޓުން ަ

އެއްވެސް

އިންތިޚާބަށް

ކައުންސިލެއްގެ

ކުރިމަތިލުމުގެ

އިންތިޚާބަށް

ޝަރުޠު

ފުރިހަމަވާ

ކެންޑިޑޭޓުންކަމަށްވެފައި ،އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޢަދަދު އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ
މެންބަރުންގެ

ދދާއެއްވަރުނަމަ
ޢަ ަ

ނުވަތަ

އެއަށްވުރެ

ދނަމަ،
މަ ު

އ
އިންތިޚާބުގަ ި

އެ

އ މަޤާމުތަކަށް އިންތިޚާބުވީކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ.
ވޯޓުލުމެއްނެތި އެ ކެންޑިޑޭޓުން ެ
ނ
ތަފާތުނުކުރު ް

ނގައި އެހެންގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާނަމަ ،މި ޤާނޫނަށް
 .138ޤާނޫނުއަސާސީގައި ނުވަތަ ޤާނޫ ު
ޢަމަލުކުރުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށެއްގެ އެއްވެސް ރަށްވެއްސަކު އެމީހަކު
އުފަންވެފައިވާ ރަށަކަށް ނުވަތަ ރަށްވެހިވެފައިވާ އިދާރީ ދާއިރާއަކަށް ނުވަތަ ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް
މނީ ނުވަތަ
ވތަ ޖިންސަށް ،ނުވަތަ ޢުމުރަށް ،ނުވަތަ ޖިސް ާ
ނުވަތަ ކުލަޔަށް ،ނު ަ
ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކަށް ،ނުވަތަ އެމީހެއްގެ ސިޔާސީ ނުވަތަ އެނޫންވެސް

ނަފްސާނީ

ވިސްނުމަކަށް،

ނވަތަ މިނޫންވެސްކަމަކަށް
ނުވަތަ މާލީ ފުދުންތެރިކަމަށް ،ނުވަތަ ނިސްބަތްވާ ޢާއިލާއަށް ު
ބަލައި އެއްވެސް ގޮތަކުން ތަފާތުކޮށްގެންނުވާނެއެވެ .އަދި މިކަން

ޔަޤީންކުރުމަށްޓަކައި

ވނެއެވެ.
މލުކުރަން ާ
އަންނަނިވި ގޮތަށް ޢަ ަ
(ހ)

އެމީހަކު

ރަށްވެހިވެފައިވާ

ރަށް

ނޫން

އެހެން

ގއި
ރަށެއް ަ

އެމީހަކު

ރަޖިސްޓަރީވެވޭނެ ގެއެއް ނުވަތަ ފްލެޓެއް ހުރިނަމަ އިތުރު އެއްވެސް ޝަރުޠެއް
ށ ދިނުން.
ނެތި އެ ރަށެއްގެ ރަށްވެއްސަކަށް ބަދަލުވުމުގެ ފުރުސަތު އެމީހަކަ ް
(ށ)

ގއި ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާނަމަ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު ަ
ވތަ އަވަށަކުން
ދއިރާއަކުން ނުވަތަ ރަށަކުން ނު ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ އިދާރީ ާ
ނަމަވެސް ދޫކުރުމަށް އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ގޯތިތަކުގެ ތެރެއިން ގޯއްޗެއް ނުވަތަ
ލމުގެ ފުރުސަތު އެއްވެސް އިސްތިސްނާއެއްނެތި
ފްލެޓެއް ހޯދުމަށް އެދި ކުރިމަތި ު
ނން.
ހުރިހާ ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ދި ު

ކުއްލި
ތ
ޙާލަ ު

ނުރައްކަ ުލ ެގ .139

އެއްވެސް އިދާރީ ދާއިރާއެއްގައި ނުވަތަ ރަށެއްގައި ކާރިސާއެއް ނުވަތަ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ
ވއްޖެނަމަ އެކަމާގުޅިގެން
ޙާލަތެއް ނުވަތަ ތަދުމަޑުކަމެއް ނުވަތަ ބަލިމަޑުކަމެއް މެދުވެރި ެ
ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަމެއް ހޯދައި ސަލާމަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނުވަތަ ވަގުތީ ލުއި
ހޯދައި ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ރާވައި ހިންގުމަށް ނުވަތަ ކުރިން އޮތް ޙާލަތަށް އެތަނެއް

ސަފްޙާ 115 :ގެ 104

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް
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ނ
ށޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަ ް
ރުޖޫޢުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުމަ ް
ކުރާނެފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ލގެ
ކައުންސި ް

މ ާ
އަ ު
ރ .140

ލގެ
ކައުންސި ް

.141

ނ
ޚިލާފުވު ް

ކައުންސިލަށް ދެވިފައިވާ ބާރަކާގުޅިގެން ،ކައުންސިލުންކުރާ އަމުރަކަށް ނުކިޔަމަންތެރިވާ
ފަރާތަކަށް އަދަބެއްގެ ގޮތުގައި މައްސަލައިގެ ކުޑަ ބޮޑު މިނަށް ބަލައި ( 500ފައްސަތޭކަ)
ރުފިޔާ އާއި ( 5000ފަސްހާސް) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވިދާނެއެވެ.

ކގެ
ވަސީލަތްތަ ު

ކައުންސިލްތަކުން އެކައުންސިލެއްގެ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި އިންސާނީ އަދި ޤުދުރަތީ އަދި
ޢުމްރާނީ ،ވަސީލަތްތަކާއި އުޅަނދުފަހަރާއި އެކިއެކި ވިޔަފާރިތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ސަރުކާރުގެ

ސބު
ތަފާސްހި ާ

ނ ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑުތަކަކާއި އެއްގޮތަށް ހޯދައި ،ސަރުކާރުގެ
ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީތަކު ް

ނ
ބެލެހެއްޓު ް

ޓންވާނެއެވެ.
ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ދޭ އިރުޝާދާއި ދައްކާ ނަމޫނާތަކާއެއްގޮތަށް ބަލަހައް ަ
މިކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ސަރުކާރުން ކައުންސިލްތަކަށް ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

މންޓްތަކަށް
ގރީ ެ
އެ ް

އފައްދާ ކައުންސިލްތައް
 7 .142އޯގަސްޓް  2008ން ފެށިގެން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ު

ނ
އ ް
ލގެނަ ު
ބަދަ ު

ށން ވަކި ކައުންސިލެއްގެ
ނނުގެ ދަ ު
ތގެ ތެރޭގައި މި ޤާ ޫ
ދ ު
އުފެއްދުމާދެމެދު ހިނގާ މުއް ަ
އިޚްތިޞާޞްގެ

ހިމަނާފައިވާ

ތެރޭގައި

ތެރޭގައިވާ

ދާއިރާއެއްގެ

މުދަލެއް

ނުވަތަ

މާލިއްޔަތަކާގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް އެއްބަސްވުމެއް ކުރެވިފައިވާނަމަ ،އެ އެއްބަސްވުމެއް ދެމި
ދށުން
އޮންނާނީ މި ޤާނޫނުގެ ަ

ނސްބަތްވާ ކައުންސިލަކުން
އެމުދަލެއް ނުވަތަ މާލިއްޔަތެއް ި

ބސްވުމެއް ބަލައިގަތުމަށް
އ ަ
އެއީ ޞައްޙަ އެއްބަސްވުމެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރާނަމައެވެ .އެފަދަ އެ ް
ޠލުވާނެއެވެ.
ކައުންސިލުން އެއްބަސްނުވާނަމަ އެ އެއްބަސްވުމެއް އެދުވަހަކުން ފެށިގެން ބާ ި
ޢާންމު
އވާ
ދީފަ ި

މއް ބަދަލުކުރެވޭނީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ ތިންބައިކުޅަ
ތަންތަނަ ްށ  .143ޢާންމު ތަންތަނަށް ދީފައިވާ ނަ ެ
ނ
ނަ ް

ނ
ރ ް
ބަދަލުކު ު
ޢާންމު

އ
ނވެ .އަދި ތާރީޚީގޮތުން މުހިންމު ތަނަކަށް ނަންދިނުމުގަ ި
ދެބައިގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބިގެން ެ
ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޝްވަރާ ހޯދަންވާނެއެވެ.

ތަންތަ ް
ނ  .144ރަށްރަށުގެ މަގާއި ޕާކުތަކާއި މައިދާން ފަދަ ތަންތަން ދާއިމީ ގޮތުގައި ބަންދުކުރަންވާނީ

ނ
ނދުކުރު ް
އމީކޮށް ބަ ް
ދާ ި

އެކަށީގެންވާ

ސަބަބަކާލައިގެން،

ކައުންސިލްގެ

ތިންބައިކުޅަ

ދެބައިގެ

އަޣުލަބިއްޔަތު

ލިބިގެންނެވެ.
]ބިން ބޭނުން ުކރާ ގޮ ުތ ެގ  .145ރަށު
ނ
ރ ް
ޕްލޭން ތައްޔާރުކު ު

ކައުންސިލްގެ

މަޝްވަރާގެ

މަތިން

ކޮންމެ

ރަށެއްގައި

އެރަށެއްގެ

ބިން

ވޒާރާއިން ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ .މި ޕްލޭންގައި
މބެހޭ ު
ހގޮތުން ބި ާ
ބޭނުންކުރުމާބެ ޭ
ރަށުގައި މީހުން އުޅޭ
ބިންތަކާއި

ރަށުގެ

ނންވާ
ސަރަޙައްދާއި ،ސަރުކާރުގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ބޭ ު
ރައްޔިތުންގެ

ބޭނުމަށް

ކަނޑައެޅޭ

ބިންތައް

ފާހަގަކުރެވިފައި

ހުންނަންވާނެއެވެ[.
އިޞްލާޙު :31/2020 :ގެ ( )33އިން އުނިކުރެވިފައި.
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ހމެ ޭ
ނގައި ނު ި
މި ޤާނޫ ު
ނ .146
ކަމެއް

މ
ނ ަ
ވއްޖެ ަ
މ ެ
ދި ާ

ތ
ނގޮ ް
ޢަމަލުކުރާ ެ

ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް

ހ ގޮތުން ނުވަތަ ދެ ކައުންސިލެއްގެ ދެމެދުގައި ޚިލާފެއް
މި ޤާނޫނުގައި ނުހިމެނޭކަމަކާބެ ޭ
އުފެދިއްޖެނަމަ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި މި ޤާނޫނާއި އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ
ޚިލާފުނުވާނޭ ގޮތުގެމަތިން އެކަމުގައި ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ބާރު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް
ފދަ ކަންކަމުގައި ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު ޙައްލެއް ހޯދުމަށް
އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ .މި ަ
ޓ އޮތޯރިޓީން ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ .ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް
ވީހާއަވަހަކަށް ލޯކަލް ގަވަރމަން ް
ދވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް
ނ އެކަމެއް ި
ހމަނުޖެހޭ ފަރާތަކު ް
ހތް ަ
ނންމާގޮތާމެދު ި
އޮތޯރިޓީން ި
ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ.

މި

ޤާ ޫ
ނނަ ްށ ( .147ހ)

ނ
ޢަމަލުކުރަން ފެށު ް

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،މި ޤާނޫނު ފާސްވެ ،ތަޞްދީޤުކޮށް ދިވެހި
ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

(ށ)

މި

ޤާނޫނުގެ

ދށުން
ަ

އދަންޖެހޭ
އުފަ ް

އަތޮޅު

ތކާއި
ކައުންސިލް ަ

ސިޓީ

މލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން
ކައުންސިލްތަކާއި ރަށު ކައުންސިލްތައް މި ޤާނޫނަށް ޢަ ަ
ފެށިގެން ( 150ސަތޭކަ ފަންސާސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި

މި ޤާނޫނުގައިވާ

ނމަންވާނެއެވެ.
ކށް ނި ް
ގޮތުގެމަތިން އިންތިޚާބު ޮ

]އަށާރަވަނަ ބާބު[  -ގަވާއިދު ހެދުން
އިޞްލާޙު :31/2020 :ގެ ( )15އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.
ނ
އދު ހެދު ް
ވ ި
ގަ ާ

ނ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް
 .148ކައުންސިލްތަކުގެ ބާރުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާގުޅޭގޮތު ް
ގންވެއެވެ.
ލތަކަށް ލިބި ެ
އޮތޯރިޓީގެ މަޝްވަރާއާއެކު ގަވާއިދު ހެދުމުގެ ބާރު ކައުންސި ް
ޓ އޮތޯރިޓީގެ މަޝްވަރާއާއެކު އަންނަނިވި ގަވާއިދުތައް
މީގެއިތުރުން ލޯކަލް ގަވަރމަން ް
ހެދުމުގެ ބާރު ސިޓީ ކައުންސިލަށާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.
(ހ)

ރަށުގައި ޖަނަވާރު އަދި ދޫނި ސޫފާ ސޫފި ގެންގުޅުމާބެހޭ ގަވާއިދު.

(ށ)

ބހޭ ގަވާއިދު.
ކުނި އުކާލުމާއި ކުނި ނައްތާލުމާ ެ

(ނ)

ހ
ނގައި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ޙަރަކާތްތައް ބޭއްވުމާބެ ޭ
ރަށުގެ ޢާންމު ތަންތަ ު
ގަވާއިދު.

(ރ)
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ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް

(ބ)

ހރު ހަރުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު.
މަގުމަތީގައި އިޢުލާނާއި އިޝްތި ާ

(ޅ)

ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު.

(ކ )

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި
ޢާންމު

ގމަގާއި
ބޭނުންކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދާއި ،މަ ު

ދުއްވުމާއި

އ ޕާކުކުރުމާއި
ތަންތަނުގަ ި

ޕާކުކުރުމުގެ ފީ ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު.
(އ )

ކަނޑުތޮށީގައާއި

އެއްގަމުތޮށީގައި

އުޅަނދުފަހަރު

އެއްސުމާއި

ފަޅުތެރޭގައި

އދު.
އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމާއި އެޅުމާއި އެކަންކަމަށް ފީނެގުމާބެހޭ ގަވާ ި
(ވ)

ބހައްޓައިގެން ވިޔަފާރި ކުރުމާއި
މަގުމަތީގައި ގާޑިއާ ނުވަތަ މޭޒު ަ

އެކަންކަމަށް

ފީ ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު.
(މ )

ފިހާރަ ފިހާރައިގެ ކުޑަދޮރުން މުދަލާއި ތަކެތި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމާއި
ދޮރުން ބޭރުގައި މަގުމައްޗަށްވާގޮތަށް މުދަލާއި ތަކެތި

(ފ)

(ދ)

ފިހާރައިގެ

ބހޭ ގަވާއިދު.
ބެހެއްޓުމާ ެ

ގޯތި ގެދޮރާއި ބިމާއި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު.

ޢާންމު

ނށާއި
ތަންތަ ަ

މަގުމައްޗަށާއި

ފަޅުތެރެއަށް

ދޫކޮށްލާފައިވާ

ތަކެތި

ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު.
(ތ)

ހ ގަވާއިދު.
ނދުކުރުމާބެ ޭ
ވަގުތީގޮތުން މަގު ބަ ް

(ލ)

މަގު ކޮނުމާއި މަގުގައި އެއްޗެތި ވަޅުލުމާބެހޭ ގަވާއިދު.

(ގ)

ތކެތި ނެރެފައި
ގޭގެއިން މަގު ހުރަހަށް ދަނޑި ،ދަގަނޑު ،ހޮޅި ،ވާ ،ޓިނު ފަދަ ަ
ބހޭ ގަވާއިދު.
ބެހެއްޓުމާ ެ

(ޏ)

އޮޑި ހަރުގެއާ ބެހޭ ގަވާއިދު.

(ސ)

ނ ތަކެތި ފޮހެ
ގޭގޭ ފާރުގައި ކުރަހާފައި ހުންނަ ތަކެއްޗާއި ލިޔެފައި ހުން ަ
ސާފުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު.
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ޤާނޫނު ނަ ް
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(ޑ)

މަގުމަތި ކުނިކެހުމާބެހޭ ގަވާއިދު.

(ޒ)

މަގު ފާރު އަދި އިންފާރު ތަޅާލުމާބެހޭ ގަވާއިދު.

(ޓ)

ގޯތި ގެދޮރުގައި ޢިމާރާތްކުރަން ހުއްދަ ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު.

(ޔ)

މބެހޭ ގަވާއިދު.
ގޭގޭ ފުރާޅުން މަގުމައްޗަށް އަންނަ ފެން ހިންދު ާ

(ޕ)

ބހޭ ގަވާއިދު.
ޢާންމު އުނދަގުލާ ެ

(ޖ )

ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު.

(ޗ)

ރަށާ ގުޅިފައިވާ ކަނޑުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ ފަޅުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ ޢާންމު
ދ.
އދަ ދިނުމާއި ފީނެގުމާބެހޭ ގަވާއި ު
ތަންތަނުގައި ފިލްމު ނަގަން ހު ް

(ހހ)

ކައުންސިލްތަކުން
ނ
ހދު ް
ވއިދު ެ
އިތުރު ގަ ާ

 .149މި

ބހޭ ގަވާއިދު.
ލހެއްޓުމާ ެ
ރަށްރަށުގެ ބަނދަރު ބެ ެ

ޤާނޫނުގެ

148

ވނަ
ަ

މާއްދާގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ގވާއިދުތަކާއި
ަ

ރގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް
ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިފައިވާ ބާ ު
ރއާއެކު ކައުންސިލްތަކުން ހަދައި
ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ މަޝްވަ ާ

މިނޫނަސް
ލޯކަލް

ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި

ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.
ގންނަ ް
]އިޞްލާޙު ެ
އ މި ޤާނޫނުގެ
ނޖެ ޭހ  .150ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކުގެ ތެރެއިން މި ޤާނޫނާ ި

ނ
ޤާނޫ ު

ޢމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން
ނނުތައް ފާހަގަކޮށް މި ޤާނޫނަށް ަ
މަޤްޞަދުތަކާއި ތަޢާރުޟުވާ ޤާ ޫ
އ
ށ އިޞްލާޙު ގެނައުމަށްޓަކަ ި
ހގެ ތެރޭގައި އެފަދަ ޤާނޫނުތަކަ ް
ފެށިގެން ( 6ހައެއް) މަސް ދުވަ ު
ނ
ނއެވެ .އަދި ޤާނޫނުތަކު ް
އބު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންވާ ެ
ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަނަ ި
ޤނޫނުގެ
ނ މި ޤާނޫނާއި މި ާ
ތކާއި އުޞޫލުތަކުގެ ތެރެއި ް
ދ ަ
ނ ހަދާފައިވާ ގަވާއި ު
ބާރުލިބިގެ ް
މަޤްޞަދުތަކާ ތަޢާރުޟްވާ ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް ފާހަގަކޮށް މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން
އ
ނ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެފަދަ ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތަ ް
ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެ ް
ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން އިޞްލާޙުކުރަންވާނެއެވެ[.
އިޞްލާޙު :31/2020 :ގެ ( )34އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.
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ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް

ލ
ދވަ ު
ޖަ ު

 .151މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލު  1އާއި ޖަދުވަލު  2އަކީ މި ޤާނޫނުގެ

ނ
މާ ަ

 .152މި ޤާނޫނުގައި އެ ޢިބާރާތެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން އެހެން

ބައެކެވެ.
މާނައެއް

ދޭހަނުވާހާހިނދަކު:
(ހ)

އންސިލާއި އަތޮޅު ކައުންސިލާއި
އވަނީ ،ރަށު ކަ ު
ނފައި ެ
ށ ބު ެ
[ކައުންސިލް] ކަމަ ް
ށވެ.
ސިޓީ ކައުންސިލަށް ނިސްބަތްކޮ ެ

(ށ)

ރއުޅޭ ރަށެއްގެ
މހުން ދި ި
ށ ބުނެފައި އެވަނީީ ،
[މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށް] ކަމަ ް
ގޮތުގައި ސަރުކާރުން އިޢުލާންކޮށް މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު ނުވަތަ
އޭގެފަހުންވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާއެއްގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއްގެ
ގޮތުގައި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ރަށްރަށާއި އިދާރީ ގޮތުން ހިންގުން
ވަކިކުރެވިފައިވާ އަވަށްތަކަށާއި ސަރަޙައްދުތަކަށެވެ.

(ނ)

[ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު] ނުވަތަ [ރައްޔިތުންގެ މަޝްވަރާއާއެކު] ކަމަށް
ތންގެ ތެރެއިން
ޢވަތު ދިނުމުން އެރަށެއްގެ ރައްޔި ު
ބުނެފައި އެވަނީ ،ޢާންމުކޮށް ދަ ު
ހާޒިރުވި ބައެއްގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމަށެވެ.

(ރ)

ނވަތަ އަތޮޅުގެ
[ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު] ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ރަށުގެ ު
ނއި އެކިއެކި
ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ސަރުކާރުންނާއި ،އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ާ
ނއި ،މި ނޫނަސް އެ ރަށެއްގެ ނުވަތަ އަތޮޅެއްގެ
ޖަމާޢަތްތަކުން ލިބޭ އެހީއާއި ،ލޯ ާ
ފލޭ މުދަލާއި
ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ޖަމާކުރެވޭ ހުރިހާ ފައިސާއަކާއި ،އު ު
ކއްޗަށެވެ.
ނބިމާއި ތަ ެ
ނުއުފުލޭ މުދަލާއި ބި ް

(ބ)

ފއި އެވަނީ ،ރަށެއްގައި ރަށު ކައުންސިލްގެ
[ރަށުގެ މަގެއް] ކަމަށް ބުނެ ަ
ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ އެ

(ޅ)

ކައުންސިލަކާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ

މަގުތަކަށެވެ.

ބނެފައި އެވަނީ ،ކައުންސިލްގެ ސަރަޙައްދުގައި
[ރަށެއްގެ ރައްޔިތުން] ކަމަށް ު
ރަޖިސްޓަރީވެ އެރަށެއްގެ ނުވަތަ އެ ސަރަޙައްދެއްގެ ރަށްވެއްސަކަށް ވެފައިވާ
މީހުންނަށެވެ.

(ކ )

ލގެ އޮޑިޓްކޮށް
ށ ބުނެފައި އެވަނީ ،ކައުންސި ް
[ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ] ކަމަ ް
ސަރޓިފައިކޮށްފައިވާ

(އ )

އަހަރީ އާމްދަނީއަށެވެ.

ނ
ށ ް
ޤނޫނުގެ ދަ ު
ބނެފައި އެވަނީ ،މި ާ
އ ފަޅާއި ފަރުތައް] ކަމަށް ު
][ރަށުގެ ބިމާ ި
ޓތަކުގެ އިޚްތިޞާޞް ކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ
ރަށްރަށާއި ،އަތޮޅުތަކާއި ،ސި ީ
ނށެވެ[.
ތަންތަ ަ
އިޞްލާޙު :31/2020 :ގެ ( )35އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.
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(ވ)

ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް

ބނެފައި އެވަނީ ،ސަރުކާރުގެ
[ޤައުމީ އިދާރާ] ނުވަތަ [ޤައުމީ އިދާރާތައް] ކަމަށް ު
ގ
މިނިސްޓްރީތަކާއި އޮފީސްތަކާއި މިތަންތަނުގެ ސީދާ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިން ާ
ދ ދައުލަތުގެ
އިދާރާތަކާއި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އުފައްދައި ހިންގަމުން ާ
މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާތަކަށެވެ.

(މ )

[އިދާރީ ދާއިރާ] ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖަދުވަލު

 2ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަކަށެވެ.
(ފ)

[ސަރުކާރުގެ

ނުވަތަ

ސަރުކާރުގެ

ކަމާބެހޭ

ވުޒާރާތަކުން

ކަނޑައަޅާ

ގ ބޭނުމަށްޓަކައި
ވނީ ،މި ޤާނޫނު ެ
ށ ބުނެފައި އެ ަ
އުޞޫލުތަކާއި ސިޔާސަތު] ކަމަ ް
ކށް އަންގައި،
ޅ ގޮތުން ސަރުކާރުން ޢާންމު ޮ
ދައުލަތް ހިންގުމުގެ ކަންކަމާގު ޭ
އ
އޞޫލުތަކަށާ ި
ޢިއުލާންކޮށް ،ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ު
ސިޔާސަތުތަކަށެވެ.
(ދ)

ށ ޢަމަލުކުރަން
[ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ] ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،މި ޤާނޫނަ ް
ދރީ ހިންގުން
ނތަނަށާއި ،އި ާ
ނ ތަ ް
ބލަމުން އަން ަ
ފަށާއިރު ،ރަށު އޮފީސްކަމުގައި ަ
ވަކިން ހުރި ސެކްޝަންތަކަށެވެ.

(ތ)

ގސްޓް 2008
ކމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ 7 ،އޮ ަ
[އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ] ަ
ގައި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ޢަމަލުކުރަން

ތނަށެވެ.
ފެށުނުއިރު ،އަތޮޅު އޮފީސްތައް ކަމުގައި ބަލަމުންއައި ތަން ަ
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ޖަދުވަލު  - 1ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ ހުވައި
ދވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ނން) ............އިސްލާމްދީނަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށާއިި ،
ގ ަ
[އަހުރެން( ...........މީހާ ެ
ޞތެރިވުމަށާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ
މށް އިޚްލާ ް
ށއި ،ދިވެހި ޤައު ަ
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކަށް ރައްކައުތެރިވުމަ ާ
ގ
ނ (..........ކައުންސިލްގެ ނަން) ........ގެ މެންބަރުކަމު ެ
މތި ް
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނާއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ަ
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު އަދާކުރުންމަތީ ދެމިހުރުމަށް މާތްﷲ ގަންދީ ހުވައިކުރަމެވެ].
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ޖަދުވަލު  - 2ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ދިނުމަށް ބަލާނެ މިންގަނޑު ނުވަތަ ޝަރުޠު
ޝރުޠުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.
ަ
]ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ދިނުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑުތައް ނުވަތަ
މި ޤާނޫނުގެ  46ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ދިރާސާކޮށް ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ހުށަހެޅުމާ
ކން ފުރިހަމަވެފައިވާނަމައެވެ.
އެއްގޮތަށް ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ދޭންވާނީ އަންނަނިވި ކަން ަ
.1

ށތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ އާބާދީ ( 10,000ދިހަހާސް)
ސިޓީއެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅާ ރަށުގެ ނުވަތަ ރަ ް
އަށްވުރެ ދަށްނުވުން.

.2

ސިޓީ އުފައްދަނީ ގިނަ ރަށްތަކެއް އެކުވެގެން ކަމުގައިވާނަމަ ،ސިޓީ ސެންޓަރު ކަމުގައި ކަނޑައަޅާ ރަށަކީ
އިތުރަށް ހިއްކައިގެން ބޮޑުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް ރަށެއް ކަމުގައިވުން.

.3

ޓަރޝަރީ ހޮސްޕިޓަލެއް ހުރުން.

.4

ސިޓީގައި ދަށްވެގެން ފުރަތަމަ ޑިގްރީއާ ހަމައަށް ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރެވޭނެ މަރުކަޒެއް ޤާއިމުވެފައިވުން.

.5

ތކެއް އެކުވެގެން ކަމުގައިވާނަމަ ،ސިޓީގެ ހުރިހާ ރަށެއް ،ސަރުކާރުގެ
ސިޓީ އުފައްދަނީ ގިނަ ރަށް ަ
ލކުރާ މިންވަރެއްގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަކުން ގުޅާލެވިފައި އޮތުން.
ބ ު
ދަތުރުފަތުރާބެހޭ ވުޒާރާއިން ޤަ ޫ

.6

ސިޓީގައި ކޮމާޝަލް ހާބަރއެއްގެ ޚިދުމަތް ލިބެންހުރުން.

.7

ސިޓީގައި ބޭންކެއްގެ ޚިދުމަތް ލިބެންހުރުން[.

އިޞްލާޙު :2019/24 :ގެ ( )73އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.
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ތއް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން
ރ ދާއިރާ ަ
ޖގެ އިދާ ީ
ހރާއް ޭ
ބރު ( 7/2010ދިވެ ި
ޤާނޫނު ނަން ަ
ވ އިތުރު
ނކޮށްފައި ާ
ގއި ބަޔާ ް
ނ ަ
ނއުމުގެ ޤާނޫ ު
ށ  8ވަނަ އިޞްލާޙު ގެ ަ
ޤނޫނު) އަ ް
މގެ ާ
ހިންގު ު
އ
މާއްދާތަ ް
ޖމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ އިދާރީ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ސިޓީ
ވނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރައީސުލް ު
 .74ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ަ 49-1
ކައުންސިލާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ އިޚްތިޞާޞް ،މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ( 3ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ކަނޑައަޅައި ،ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ.
ނ މާއްދާގެ (އ) ގައި
ނ މާއްދާގެ (ބ) އާއި 70 ،ވަ ަ
ނ މާއްދާގެ (ށ) އާއި 62 ،ވަ ަ
ވ ަ
 .75ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ަ 58-2
ތނެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ.
ށތާ ި ( 3
ނނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަ ާ
ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދުތައް ،މި ޤާ ޫ
 .76ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  49-2ވަނަ މާއްދާގެ (ތ) އަދި (ލ) ގައި ބަޔާންކުރާ ދަފްތަރާއި 35 ،ވަނަ މާއްދާގެ (ހށ) ގައި
އ
ތރޭގައި އެކުލަވާލަ ި
ނ ފަށާތާ ( 12ބާރަ) މަސްދުވަހުގެ ެ
ޤނޫނަށް ޢަމަލުކުރަ ް
ާ
ބަޔާންކުރާ ޕްލޭންތައް ،މި
ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ.
ޓ އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށް ޢައްޔަންކުރާ އަދި އިންތިޚާބުކުރާ
ނ ް
މއްދާގެ ދަށުން ލޯކަލް ގަވަރމަ ް
ވނަ ާ
 .77ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ަ 52
ނ އިންތިޚާބު ކުރެވޭ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ހުވައި ކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 30
މެންބަރުން ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށު ް
އން ޢައްޔަންކުރާ އަދި
ޢއްޔަންކޮށް އަދި އިންތިޚާބުކޮށް ނިންމަންވާނެއެވެ .އަދި އެފަދަ ި
(ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ަ
ނ
ކރަން ފެށުމުގެ ކުރި ް
ނނަށް ޢަމަލު ު
ވލުމާއެކު ،މި ޤާ ޫ
ލން ބޯޑު އެކުލަ ާ
މނޭގޮތުން އަ ު
ނ ހި ެ
އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރު ް
އެކުލަވާލާފައިވާ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ ބޯޑު އުވުނީއެވެ.
 .78މި ޤާނޫނުގެ  11ވަނަ މާއްދާއާއި  24ވަނަ މާއްދާއާއި  37ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ސިޓީ
ހނީ ،މި ޤާނޫނު ފާސްވެ،
ކައުންސިލްތަކާއި ،އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރަންޖެ ޭ
ހށް ބާއްވާ ކައުންސިލްގެ
ފހު ،ދެން އެންމެ އަވަ ަ
ވހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމަށް ަ
ތަޞްދީޤުކޮށް ،ދި ެ
އިންތިޚާބެއްގައެވެ.
ވނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި  39ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަށް ޢަމަލުކުރަން
ގ (ހ) އާއިަ 27 ،
 .79މި ޤާނޫނުގެ  12ވަނަ މާއްދާ ެ
ތޞްދީޤުކޮށް ،ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު ،ދެން އެންމެ އަވަހަށް
ފަށާނީ މި ޤާނޫނު ފާސްވެަ ،
ށފަހުގައެވެ.
ބާއްވާ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބަ ް
ތޚާބުގެ ޤާނޫނު) ގައި
ނންބަރު ( 10/2010ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިން ި
އކު ،ޤާނޫނު ަ
ފށުމާ ެ
 .80މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ެ
ދ
ޟވާ ނިސްބަތަށް އިޞްލާޙުވީ ކަމުގައި ބެލޭނެއެވެ .އަ ި
އެކުލެވޭ މި ޤާނޫނާ ތަޢާރުޟުވާ މާއްދާތައް ،މި ޤާނޫނާ ތަޢާރު ު
ލ
ށމަށްފަހު ބާއްވާ ފުރަތަމަ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ބާއްވަންވާނީ ،ލޯކަ ް
މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެ ު
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ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް

ކމަށް މި ޤާނޫނުގައި
ތއް އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ ގޮތް ަ
ކައުންސިލްތައް އެކުލެވޭ ގޮތް ކަމަށް ،އަދި އެ ކައުންސިލް ަ
ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
ނ
ކށް ،ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހު ް
ފށާނީ ،މި ޤާނޫނު ފާސްވެ ،ތަޞްދީޤު ޮ
 .81މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ަ
ފެށިގެންނެވެ.
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ނބަރު7/2010 :
ޤާނޫނު ނަ ް

އިޞްލާހުތަކުގެ ލިސްޓް
ޤާނޫނު ނަންބަރު
21/2010

ޤާނޫނުގެ ނަން
ޤާނޫނު

ޢަމަލުކުރަން ފެށުނީ

ލމަރުކަޒީ  9ސެޕްޓެމްބަރ 2010
ދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ާ
ނަންބަރު ި ( 7/2010

ނ
ނ) އަށް  1ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫ ު
އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫ ު
2/2011

ވހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  17ޖަނަވަރީ 2011
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 7/2010ދި ެ
ނ
ނ) އަށް  2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫ ު
އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫ ު

15/2015

ވހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  25ޖޫން 2015
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 7/2010ދި ެ
ނ
ނ) އަށް  3ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫ ު
އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫ ު

17/2015

ވހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  7ޖުލައި
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 7/2010ދި ެ

2015

ނ
ނ) އަށް  4ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫ ު
އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫ ު
21/2015

ވހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  29ޖުލައި
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 7/2010ދި ެ

2015

ނ
ނ) އަށް  5ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫ ު
އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫ ު
40/2015

ވހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  3ޑިސެންބަރު 2015
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 7/2010ދި ެ
ނ
ނ) އަށް  6ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫ ު
އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫ ު

1/2017

ނތިޚާބުގެ  15ފެބުރުވަރީ 2017
ނބަރު ( 10/2010ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އި ް
ޤާނޫނު ނަ ް
ނ
ޙ ގެނައުމުގެ ޤާނޫ ު
ޤާނޫނު) އަށް  4ވަނަ އިޞްލާ ު

3/2017

ވހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  19އެޕްރީލް 2017
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 7/2010ދި ެ
ނ
ނ) އަށް  7ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫ ު
އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫ ު

24/2019

ވހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  15ޑިސެންބަރު 2019
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 7/2010ދި ެ
ނ
ނ) އަށް  8ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫ ު
އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫ ު

31/2020

ވހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  23ޑިސެންބަރު 2020
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 7/2010ދި ެ
ނ
ނ) އަށް  9ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫ ު
އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫ ު
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