
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން 
 އިޞްލާޙާއެކު  9 –ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު 

(UNOFFICIAL) 

 7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު: 
 މ.2010/05/17

 ހ.1431/06/03



 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަުރ:  (UNOFFICIAL) އިޞްލާޙާއެކު 9 –ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  

            

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   2ގެ  113ފްޙާ: ސަ

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު 

 އެއްވަނަ ބާބު 

 ޢާއްމު މާއްދާތައް 

  ވަނަ ބާބުގަިއ  8ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  މިއީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ )ހ(  .1          ތަޢާރުފާއި ނަން 
  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަިތން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ 
  އުޞޫލުން ހިންގުމަށްޓަކައި ުއފައްދަންޖެހޭ އިދާރާތަކާއި މަޤާމުތަކާއި ރަށު 
ކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި ސިޓީ ކައުންސިލްތައް ުއފެއްދުމަށާއި، 

އި ކައުންސިލްތަކާއި މަޤާމުތަކުެގ ސިފަތަކާއި، މި ބަޔާންކުރެވުނު އިދާރާތަކާ
ނޑައަޅައި މިކަމާބެހޭ އެންމެހައި އުޞޫުލތައް ބަޔާްނކުރުމަށްޓަކައި  އިޚްތިޞާޞް ކަ

 .ހަދާފައިވާ ޤާނޫނެކެވެ

  މި ޤާނޫނަްށ ކިޔާނީ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން  )ށ(  
 .އެވެ ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު"

 ލާމަރުކަޒީ 
އިދާރީ   އުޞޫލުން 
ދާއިރާތައް 

                                      ހިންގުމުގެ ބޭނުން 

  ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ   .2
ޖަވާބުދާރީވަނިވި  އެކި ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ކަންކަން، ދީމިޤްރާީޠ އަދި

އުޞޫލުން ރައްޔިތުން އަމިއްަލއަށް ނިންމުމަށް މަގުަފހިކޮށް، އިޖްތިމާޢީ ގޮތުންނާިއ، 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ   އިޤްތިޞާދީ ގޮތުްނނާއި، ަޘޤާފީ ޮގތުން 

އެންމެ ގާތުން   ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް، ރައްޔިތުން ބާރުވެރިކޮށް، ރައްޔިތުންނާ 
ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޚިދުމަތް ލިބޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި އަމާން 

 .ވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުމެވެ

 ދެވަނަ ބާބު 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް 

އިދާރީ ދާއިރާތައް 
 އުފެއްދުން 

  ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ  2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާޫނނުއަސާސީގެ ޖަދުވަލު  (ހ)  .3
އިދާރީ ދާއިރާގެ ތެރެއިން ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޝަރުޠު ހަމަވާ  21ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އިދާރީ ދާއިރާ ފިޔަވައި އެހެން ާދއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ިހންގުމަށްޓަކައި 
ށް އަތޮޅު ކައުންސިލެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮންމެ އިދާރީ ދާއިރާއަކަ

ދާއިރާއެއްގައި ހިމެނޭ މީހުން  އަދި މިއިްނ ކޮންމެ އިދާރީ. އުފައްދަންވާނެއެވެ



 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަުރ:  (UNOFFICIAL) އިޞްލާޙާއެކު 9 –ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  

            

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   3ގެ  113ފްޙާ: ސަ

ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއް ހިންގުަމށްޓަކައި ކޮންމެ ރަށެއްގައި ރަުށ ކައުންސިލެއް 
 .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދަންވާނެއެވެ

  ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ  2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާޫނނުއަސާސީގެ ޖަދުވަލު  (ށ)  
އިދާރީ ދާއިރާގެ ތެރެއިން ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޝަރުޠު ހަމަވާ  21ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ތަންތަނުގައި މި ޤާނޫނާ ެއއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ސިީޓ ކައުންސިލެއް 
 .ވެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދަންވާނެއެ

  އެއްވެސް އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތެއް ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ ސިޔާސަތެއް ނުވަތަ  (ނ)  
އިދާރީ ހިންގުމުގެ ސިޔާސަތެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ސިޔާސަތެއް ތަންފީޛުކުރުމުގެ 
ބޭނުމުގައި ނުވަތަ އެފަދަ ސިޔާސަތެއްގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
އެއްވެސް އިދާރީ ދާއިރާއެއް އެހެން އިދާރީ ދާއިރާއަކާ ގުޅުވާލެވޭނީ، ނުވަަތ 

ދާއިރާއެއް އެހެން އިދާރީ ދާއިރާއަކާ  އެއްކުރެވޭނީ، ނުވަތަ އެއްވެސް އިދާރީ
އެކުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ލާޒިމްކުރެވޭނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ 

 .ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތެއްެގމަތިންނެވެ

ރަށު ކައުންސިލަކުން ޖަވާބުދާރީާވ އަދި ރިޕޯޓުކުރާ ރަސްމީ ފަރާތަކީ، އެރަށެއް  (ރ)  
އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުން ޖަވާބުދާރީ . އަތޮޅު ކައުންސިލެވެ ހިމެނޭ އަތޮޅެއްގެ

 .ވާންޖެހޭނީ، ލޯކަލް ގަވަރމަްނޓް އޮތޯރިޓީއަށެވެ

ހިމެނޭ ރަށެއްެގ   ގައި އެހެން އޮްތނަމަވެސް، އެ ކައުންސިލެއް ( ރ)މި މާއްދާގެ  (ބ)  
  ނުވަތަ ދާއިރާއެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް އެ ކައުންސިލުްނ ޖަވާބުދާރީ 

 .ވާންޖެހޭނެއެވެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
އިދާރީ ދާއިރާތައް 

 ބެހިފައިވާގޮތް 

ގޮތުގެމަތިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިާދރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  ވަނަ މާއްދާގައިވާ  3މި ޤާނޫނުގެ   .4
  އުޞޫލުން ހިންގުމަށްޓަކައި އިާދރީ ދާއިރާތައް ބެހިގެންވަނީ އަތޮޅު ދާއިރާތަކާއި މާލޭ 

 .ވެދާއިރާގެ މައްޗަށެ

 (އަތޮޅު. ހއ)          ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރި  (1)   އަތޮޅު ދާއިރާތައް 

 (އަތޮޅު. ހދ)           ތިލަދުންމަތީ ދެކުުނބުރި   (2)   

 (އަތޮޅު. ށ)            މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރި   (3)   

 (އަތޮޅު. ނ)            މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރި   (4)   

 (އަތޮޅު. ރ)            އުތުރުބުރި މާޅޮސްމަޑުލު   (5)   

 (އަތޮޅު. ބ)           މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރި  (6)   
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 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   4ގެ  113ފްޙާ: ސަ

 (އަތޮޅު. ޅ)                    ފާދިއްޕޮޅު   (7)   

 (އަތޮޅު. ކ)                    މާލެއަތޮޅު  (8)   

 (އަތޮޅު. އއ)             އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރި  (9)   

 (އަތޮޅު. އދ)             ދެކުނުބުރިއަރިއަތޮޅު   (10)   

 (އަތޮޅު. ވ)                   ފެލިދެއަތޮޅު  (11)   

 (އަތޮޅު. މ)                    މުލަކަތޮޅު  (12)   

 (އަތޮޅު. ފ)            ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރި   (13)   

 (އަތޮޅު. ދ)            ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރި   (14)   

 (އަތޮޅު. ތ)                    ކޮޅުމަޑުލު   (15)   

 (އަތޮޅު. ލ)                  ހައްދުންމަތި   (16)   

 (އަތޮޅު. ގއ)           ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރި  (17)   

 (އަތޮޅު. ގދ)           ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރި   (18)   

 (އަތޮޅު. ޏ)                  ފުވައްމުލައް  (19)   

 (އަތޮޅު. ސ)                  އައްޑުއަތޮޅު   (20)   

  އިދާރީ ދާއިރާއެއްގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިރަށް މާލޭގެ  )ށ(  މާލެ ދާއިރާ 
 .ހިމެނެނީ މާލެ، ވިިލނގިލި އަދި ހުޅުމާލެއެވެ  ދާއިރާގައި

އަތޮޅުތަކުގެ އިދާރީ 
ދާއިރާތަކުގެ 

  މަރުކަޒީ ރަށް 
ނޑައެޅުން  ކަ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންމެ އިދާރީ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  4މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .5
 .ދާއިރާއަކަށް މަރުކަޒީ ރަށެއް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ

 7މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، އިދާރީ ދާއިރާގެ މަރުކަޒީ ރަށްކަމަށް ބަލާނީ  )ށ(  
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް  ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 2008އޯގަސްޓް 

  ޢަމަލުކުރަން ފެށުނުއިރު އެއަތޮޅުތަކުގައި އަތޮޅުވެރިކަންކުރަމުންއައި 



 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަުރ:  (UNOFFICIAL) އިޞްލާޙާއެކު 9 –ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  
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ނޑައަޅާ  ނުަވތަ ޤާޫނނަކުން އެ. ރަށްތަކަށެވެ އަތޮޅެއްގެ މަރުކަޒީ ރަށްކަމުގައި ކަ
 .ރަށަކަށެވެ

 ތިންވަނަ ބާބު   

 އަތޮޅު ކައުންސިލް 

  ( ހ)  .6 އަތޮޅު ކައުންސިލް 

  

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންމެ އިދާރީ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  4މި ޤާނޫނުގެ 
ދާއިރާއެއް ހިންގަންވާނީ މި ާޤޫނނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަިތން އެ އިދާރީ ދާއިރާ 

 .އަތޮޅު ކައުންސިލުންނެވެ  ހިންގުމަށް އިންތިޚާބުކުރާ 

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

މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، އިދާރީ ދާއިރާއެއް  )ނ([  
އެކުލެވިގެންވަނީ، މީހުން ދިރިުއޅޭ އެންމެ ރަށެއްގެ މައްޗަށް ކަމަށްވެފައި، އެ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ލިބި، ސިޓީ  47ރަށަކީ މި ޤާނޫނުގެ 
ކައުންސިލެއް ޤާއިމުވެފައިވާ ރަށެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އެ އިާދރީ ދާއިރާއެއް 
ހިންގާނީ، އެ ރަށެއްގައި ޤާއިމުެވފައިވާ ސިޓީ ކައުންސިލުންނެވެ. އެ ޙާލަތުގައި 

ރާ ހިންގުމުގެ އެ ސިޓީ ކައުންސިލަކީ، އެ ކައުންސިލް ނިސްބަތްވާ އިދާރީ ދާއި
 ]އެންމެ އިސް ފަރާތެވެ.

 ( އިން އިތުރުކުރެވިފައި.1: ގެ )24/2019އިޞްލާޙު: 

ޤާނޫނީ 
 ޝަޚްޞިއްޔަތު 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިްނތިޚާބުކޮށް ޤާއިމްކުެރވޭ އަތޮޅު ކައުންސިލަކީ  6މި ޤާނޫނުގެ   .7
  އަމިއްލަ ނަމުގައި ދަޢުވާކުރުމާއި، ދަޢުވާލިބިގަތުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ އަދި އަމިއްލަ 
ނަމުގައި މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ހަިއސިއްޔަތު ލިބިފައިވާ ވަކި ސިއްކައެއް އޮންނަ ޤާނޫނީ 

 .ޝަޚްޞެކެވެ

ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު 
     މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

 ބާރުތައް 

 .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތައް ތިރީގައި ބަޔާްނކޮށްފައި އެވަނީއެވެ  .8

ގޮތުގެމަތިްނ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނާއެއްގޮތްވާ  (ހ)  
 .ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން އެ އިދާރީ ދާއިރާއެއް ހިންގައި، އެ ދާއިރާ
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އިދާރީ   ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތަކަށާއި މުޅި  (ށ)  
މަޝްވަރާ   ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ރޭވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި 

 .މާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ިދނުންކަ

އެ ކައުންސިލްތައް  ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކުރުމާއި  (ނ)  
 .ބެލުން  ހިނގާނުހިނގާޮގތް 

  މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ައތޮޅު ކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރާއި، މަސްއޫލިއްޔަތު  (ރ)  
  އަދާކުރުމަށްޓަކައި އެކައުންސިލެއްގެ އިޚްތިޞާޞްގައި ހިމެޭނ ކަންތައްތައް 
ތަންފީޛުކުރުމަށް ޭބނުންވާ ޕްޭލންތައް ހެދުމާއި، ބަެޖޓު ތަްއޔާރުކުރުމާއި، 
  ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ތަންފީޛުކުރުމުެގ ކަންތައްތައް 

ދާއިރާގެ ފެންވަރުގައި އެކަށައަޅަންޖެހޭ އިދާރީ  ހިނގާނުހިނގާޮގތް ަބލައި،
ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުމާއި އެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ 

 .ކަންކަން ކުރުމާއި އެއާގުޅޭ ގަވާއިދު ހެދުން

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

  އިދާރީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތާއި އެންމެހައި ވަސީލަތްތައް  (ޅ)  
 .ބެލެހެއްޓުން

މި ޤާނޫނާ އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެމަިތްނ، އިޤްތިޞާީދ ނުވަތަ އިްޖތިމާީޢ ބޭނުްނތަކަށް  (ކ)[  
ހޯދުމާއި، މިފަދަ ަތންތަން އެެހން ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ބިްނބިމާއި ފަރާއި ފަޅު 

ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި ދިނުމާއި، މިފަދަ ތަންތަނުގަިއ 
އިންވެސްޓްކުރުމާއި އަދި މި އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި 

 ]މިލްކުކުރުން.

 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.( އިން 1: ގެ )31/2020އިޞްލާޙު: 

އަދި   އިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ އިޖްތިާމޢީ ޭބނުންތަކަށް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި އުފުލޭ  (އ)  
ހުންނަ   ނުއުފުލޭ މުދާ ހޯދުމާއި މިލްކުކުރުމާއި ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުަގއި 

މިފަދަ ތަކެތި، މި ާޤނޫނުގެ ަދށުން ހެދޭ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުެގމަތިން، އެހެްނ 
 .ނުމާއި ދޫކުރުންފަރާތްފަރާތައް ކުއްޔަށް ދި

ޤާނޫނުގައި   ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް (ވ)  
ނޑައަޅާފައިވާ ޙުދޫދުގެ ތެރޭގައި މާލީ އިދާރާތަކުން ދަރަްނޏަށް ފައިސާ  ކަ
ނެގުމާއި، އެފަދަ ދަރަނިތަކުގެ ޙިމާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލްގެ އެކިއެކި މާލީ 
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މަޞްލަޙަތުތަކާއި މިލްކިއްޔާތުތައް ދަރަނި ދޫކުާރ ފަރާތްތަކަށް  ޙައްޤުތަކާއި
 .ހުށަހެޅުމާއި ތަފާތު އެކި ކަންކަަމށް ފަންޑު އުފެއްދުން

ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުަމށް ބޭުނންވާ ފައިސާ ހޯދުަމށް މި ޤާނޫނުގަިއ  (މ)  
ނޑައަޅާފައިވާ ޙުދޫދުގެ ތެރޭގައި މުނިސިޕަލް  ބިލާއި މުނިސިޕަލް ، ބޮންޑާއިކަ

މާލީ ސެކިއުރިޓީތައް އެކަށައަޅައި، އެފަަދ   ފަދަ އެކިއެކިސެކިއުރިޓީ 
 .ސެކިއުރިޓީތައް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް މެދުވެރިކޮށް ވިއްކުން

  އިދާރީ ދާއިރާގެ ފެންވަރުގައި ކައުންސިލުން ދޭންޖެޭހ ޚިދުމަތްތައް  (ފ)  
  ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެކިަފރާތްތަކާއެކު އެގްރީމެންޓްކޮްށ ވިޔަފާރީގެ 

 .މުޢާމަލާތުކުރުން

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިްނ އެ އިދާރީ ދާއިރާއެއްގެ     (ދ)  
ނޑުވެރިކަމާއި އެހެނިހެން ޞިނާޢަތުތަްއ    ފަތުރުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމާއި ދަ

 .ކުރިއެރުވުމަށް އެހީތެރިވެދީ މަސައްކަތްކުރުން

  އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ކައުންސިލް މެދުވެރިވެގެން ދޭ  (ތ)  
  ޚިދުމަތްތަކަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ީފ 

ނޑައެޅުމާއި ފީ ނެގުން  .ކަ

 .ރިޕޯޓުަތއް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޮފުނވުން މި ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ (ލ)  

ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ބަދަލުާވ ޙާލަތްތަކުގައާއި ކައުންސިލްގެ ނަން ބަދަލުާވ  (ގ)  
 .އުފުލުން  ޙާލަތްތަކުގައި ކުރީގެ ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ޒިންމާ 

  ކައުންސިލަށް ނިސްބަތްވާ ސިއްކަ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާގައި  (ޏ)  
 .ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްފަހު ބޭނުންކުުރން

 .ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގުން (ސ)  

ނޑައަޅާ މިނޫންެވސް ކަންކަން ކުރުން (ޑ)    .ޤާނޫނަކުން ކަ

 .ބެލުންރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު  (ޒ)  

ނޑު އެކުލަވާލުމުގައި ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކަށް ދޭންވާ  )ޓ([   ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ އޮނިގަ
 އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދިުނން.

ނޑައަޅާ އުޞޫލެއްގެ ދަށުން ސިީޓ  )ޔ(   ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ކަ
 ،ފަޅުރަށްރަށްކައުންސިލާއި ރަށު ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞްގައި ނުހިމެނޭ 



 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަުރ:  (UNOFFICIAL) އިޞްލާޙާއެކު 9 –ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  

            

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   8ގެ  113ފްޙާ: ސަ

ބެލެހެއްޓުމަށާއި އިޤްިތޞާދީ ޭބނުންތަކަށް ޭބނުންކުރުމަށްޓަކަިއ އެ އިދާރީ 
 ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކާ ޙަވާލުކުރުން.

ކައުންސިލްގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށް ނިންމާ ނިންމުްނތަކާއި ހިންގާ  )ޕ(  
ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން  ،ހިނގާނުހިނގާ ގޮތް ބަލައިޙަރަކާތްތައް 

 ރަނގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

ނޑައެޅުމާއި، އެ ސިޔާސަތުތަކާ ގުޅޭ  )ޖ([   ކައުންސިލްތަކުގެ ސިޔާސަތުތައް ކަ
އުޞޫލުތަކާއި ކައުންސިލުން ޯފރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކާގުޅޭ ގަވާއިދުތައް ހަދަިއ 

 ]ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް ތަންފީޛުކުރުން.ފާސްކޮށް އެ 

 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.( އިން 2: ގެ )31/2020އިޞްލާޙު: 

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި އެކިއެކި ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި  )ޗ(  
 ]ޖަމާޢަތްތަކާއި ކައުންސިލާ ދެމެދު ގުޅުން ޤާއިމުކުރުން.

 ( އިން އިތުރުކުރެވިފައި.2): ގެ 24/2019އިޞްލާޙު: 

އަތޮޅު [
ކައުންސިލްގެ ބާރު 
ހިނގާ ދާއިރާގެ 
ތެރޭގައި ހިމެނޭ 

ފަޅުރަށްތަކާއި 
 ފަޅުތައް 

އަތޮޅު  ،މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަަކށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާސހިނދަކު )ހ( 8-1
 ،ކައުންސިލް ނިސްބަތްވާ އިދާރީ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ަފޅުރަށްތަކާއި

ރަށު ކައުންސިލާއި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞްގެ  ،ފަޅުތަކުގެ ތެރެއިން
ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ އެންމެހައި ފަޅުރަށްތަކާއި ފަޅުތަކުގެ މިލްކުވެރި ފަރާތަކީ 

 ދައުލަތެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލް ނިސްބަތްވާ އިދާރީ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި  )ށ(  
ފަޅުތައް ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ބޭނުންކުރަންވާީނ ފަޅުރަށްތަކާއި، 

ނުވަތަ ތަރައްޤީކުރަންވާނީ ނުވަަތ އެހެން ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ނުވަތަ ވަރުވާއަށް 
 ދޫކުރަންވާނީ އަތޮޅު ކައުންސިލާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

ފަޅުރަށްތަކާއި ފަޅުތަކުގެ  އަތޮޅު ކައުންސިލް ނިސްބަތްވާ އިދާރީ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ )ނ([  
ސިޓީ ކައުންސިލާއި ރަށު ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞްގައި ނުހިމެނޭ  ،ތެރެއިން

ބަލަހައްޓާނީ އަޮތޅު ކައުންސިލުންނެވެ. އަދި އިޤްތިޞާދީ  ފަޅުރަށްރަށް
ބޭނުންތަަކށް ބޭުނންކުރުމަށްޓަކައި އެ އިދާރީ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ފަޅުރަށެއް ނުވަތަ 

ދާރީ ދާއިރާއެއްގައި ހިމެނޭ ރަށު ކަުއންސިލަކާ ނުވަތަ ސިޓީ ފަޅެއް އެ އި
ނޑައަޅާ ވުޒާރާގެ ހުއްދަ  ކައުންސިލަކާ ޙަވާލުކުރަންވާނީ ސަރުކާރުން އެކަމަށް ކަ

 ]ލިޔުމުން ހޯދުމަށް ފަހުގައެވެ.
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 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   9ގެ  113ފްޙާ: ސަ

 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.( އިން 3: ގެ )31/2020އިޞްލާޙު: 

ބަޔާންޮކށްފައިވާ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ކައުްނސިލުން އެދޭ މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި  )ރ(  
)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ ސަރުކާރުގެ  30ތާރީޚުން ފެށިގެން ލަސްވެގެން 

ކަމާބެހޭ ވުޒާރާއިން ލިޔުމުން ޖަާވބުދޭންވާނެއެވެ. އަދި ސަރުކާރުން ނުވަތަ އަތޮޅު 
 ،ނުދޭން ނިންމާނަމަ ކައުންސިލުން އެދޭ ހުއްދަ ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން

އެކަމުގެ ސަބަބުތައް އެ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. ިމ މުއްަދތުގެ ތެރޭގައި 
 ވަކި ޖަވާބެއް ނުލިބޭނަމަ އެދިފަިއވާ ހުއްދައެއް ލިބުނީ ކަމުގައި ެބލެވޭނެއެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބާރު ިހނގާ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިެމނޭ އެންމެހައި  )ބ(  
ސަރުކާރުން މި  ،ފަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލްއާއި ،ފަޅުރަށްތަކާއި

ައތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔަްށ  ،މާއްދާގެ ދަށުން ނިންމާ ިނންމުްނތައް ވާންވާނީ
 ]އިސްކަންދީގެން ނިންމާ ނިންމުްނތަކެއް ކަމުގައެވެ.

 ( އިން އިތުރުކުރެވިފައި.3: ގެ )24/2019އިޞްލާޙު: 

ކައުންސިލުން  އަތޮޅު 
 ދޭ ޚިދުމަތްތައް 

ަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާުރތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ އެއްގޮތްވާ  8މި ޤާނޫނުގެ   .9
ގޮތުގެމަތިން، އިދާރީ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަްށ އަންނަނިވި ޚިދުމަތްތައް 

ނޑައަޅާ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށްޓަކައި ބޭނުންާވ މިގޮތުން . އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދޭންވާނެއެވެ ކަ
އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުން  ފައިސާއާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް 

 .ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ

އިދާރީ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން އެއް ރަށަށްވުރެ ގިނަ ރަށްރަށަށް  (ހ)  
ޚިދުމަތްތަކާއި އެކިއެިކ ޤާނޫނުތަކުެގ ދަށުން ައތޮޅު ކައުންސިލާ ދޭންޖެހޭ 

 .ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން

ދޭންޖެހޭ   ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކާއި އެކިއެކި އޮފީސްތަކުން ރައްޔިތުންނަށް (ށ)  
  ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން، އެ މިނިސްޓްރީތަކާއި އޮފީސްތަކުން އަތޮޅު 
ނޑައަޅާ    ކައުންސިލްތައް މެދުވެރިކޮށް އެ އިދާރީ ދާއިރާއެއްގައި ދޭން ކަ

 .ޚިދުމަތްތައް ދިނުން

  އިދާރީ ދާއިރާއެއްގައި ހުންނަ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރުގެ  (ނ)  
 .އިދާރާތަކަށް ބޭނުންާވނެ އެހީތެިރކަމާއި އެއްބާރުލުން ދިނުން

އިދާރީ ދާއިރާގެ އެންމެހައި ރަށްރަށާއި ބިންބިމުގެ ދަްފތަރު އެކުލަވައި، އެ ދަފްތަރު  (ރ)  
އިދާރާއަށް   ބެލެހެއްޓުމާއި، ބިމާބެހޭ ޤައުމީ ދަފްތަރު އެކުލަވައި ބަލަހައްޓާ 

 .ބޭނުންވާނެ މަުޢލޫމާތު ފޯރުކޮށްިދނުން



 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަުރ:  (UNOFFICIAL) އިޞްލާޙާއެކު 9 –ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  

            

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   10ގެ  113ފްޙާ: ސަ

  ފޯުރކޮށްދިނުމުގައި ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ޭބނުންާވ ފަންނީ އަދި މާީލ އެހީ  (ބ)  
 .އެހީތެރިވުން

 .ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ބޭނުންވާ ލަފާ ދިނުން (ޅ)  

އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެިއން ވަކި ރަށު  (ކ)  
 .ކައުންސިލަކާ ޙަވާލުނުކޮށް ހުންަނ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުން

ނޑައަޅާ މިނޫންކައުންސިލުން  (އ)   ޚިދުމަތްތައް  ވެސްދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް ޤާނޫނަކުން ކަ
 .ދިނުން

މުޅި އިދާރީ ދާއިރާގެ 
  ލާބައާއި މަންފާއަށް 

 މަސައްކަތްކުރުން 

  ވަނަ މާްއދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތައް  8މި ޤާނޫނުގެ   .10
 .ކައުންސިލުން ބޭނުންކުރަންާވނީ، މުޅި އިދާރީ ދާއިރާގެ ލާބައާއި މަންފާއަށެވެ

އަތޮޅު ކައުންސިލް 
 އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް 

 އަތޮޅު ކައުންސިލް އެކުލެވިގެންވަނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެަމތިންނެވެ.[  .11

ދީމިޤްރާީޠ އެ ކައުންސިލް ނިސްބަތްވާ ސަރަޙައްދުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި  )ހ(  
 އުޞޫލުތަކުގެ މަތިން ސިއްރު ވޯޓަކުން ނަގާ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް؛

އެ އިދާރީ ދާއިރާއެއްގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް  )ށ(  
 އަދި؛

އެ އިދާރީ ދާއިރާއެއްގައި ސިޓީއެއް ހިމެނޭނަމަ އެ ސިޓީއެއްގެ މޭޔަރުގެ  )ނ(  
 ]މައްޗަށެވެ.

 ( އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.4: ގެ )24/2019އިޞްލާޙު: 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 ޢުމުރު 

 5އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޢުމުރަކީ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުވި ތާރީޚުން ފެށިގެން [ )ހ(  .12
)ތިރީސް( ދުވަސް  30)ފަހެއް( އަހަރު ދުވަހެވެ. ކައުންސިލްގެ ޢުމުރު ހަމަވުމުގެ 

 ]ކައުންސިލެއް އިންތިޚާބުކުރަންވާނެއެވެ.ކުރިން އައު 

 ( އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.5: ގެ )24/2019އިޞްލާޙު: 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކުރާ ގޮތުގެމަތިން ހިނގަމުންާދ ކައުންސިލްގެ [ )ށ(  
)ތިރީސް( ދުވަސް ކުރިން އިންތިޚާބުކުރެވޭ އައު  30ޢުމުރު ހަމަވުމުގެ 
ގުނަން ފަާށނީ ހިނގަމުންދާ ކައުންސިލްގެ ޢުމުރު ހަމަވާ ކައުންސިލްގެ ޢުމުރު 
 [ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.



 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަުރ:  (UNOFFICIAL) އިޞްލާޙާއެކު 9 –ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  

            

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   11ގެ  113ފްޙާ: ސަ

 ( އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.2: ގެ )2015/40އިޞްލާޙު: 

ނޑިޔާރެއްގެ   .13 މެންބަރުންގެ ހުވައި  ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބުކުރެވޭ މެންބަރުންަނށް އެމީހުންގެ މަޤާމާ ޙަވާލުވެވޭނީ ފަ
 .ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުވައި ކުރުމަށްފަހުގައެވެ  ގައި  1ކުރިމަތީގައި، މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލު 

ސިވިލް 
ސަރވިސްގެ 

ވަޒީފާއެއްގައި ހުރި 
އިދާރީ   މީހަކު 

ދާއިރާއަށް 
 ކުރިމަތިލުން 

ގައި ބުނެފައިވާ މަޤާމުތަަކށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  1މި ޤާނޫނުގެ   .14
ނަމަވެސް އޭނާ އެކުރިމަތިލި މަޤާމަށް . ވަޒީފާއެއްގައި ހުރި މީހަކަށް ކުރިމަތި ލެވިދާނެއެވެ

 .އިންތިޚާބުވެއްޖެނަމަ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން އިސްތިޢުފާ ދޭންވާނެއެވެ

އަތޮޅު [
ކައުންސިލްގެ 
މެންބަރުކަމަށް 

  ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ 
 ޝަރުޠުތައް 

  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންަބރުކަމަށް ކުރިމަތިލާ މީހެއްެގ އަންނަނިިވ  )ހ( .15
 .ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ

 ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވުން؛  (1)   

 ބޭރު ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތަކަށް ނުވުން؛  (2)   

 މުސްލިމަކު ކަމުގައި ވުމާއި، ސުންނަތް ޖަމާޢަތުގެ މީހަކު ކަމުގަިއވުން؛  (3)   

 އަހަރު ފުރިފައިވުން؛( އަށާރަ) 18ޢުމުރުން   (4)   

 ބުއްދި ހަމަޔަށް ހުރި މީހަކު ކަމުގައިވުން؛  (5)   

 .ފުލްޓައިމް ދަރިވަރެއްކަމުގައި ނުވުން  (6)   

އެ މީހަކަށް އަތޮޅު  ބޭރުޤައުމެއްގެ ރައްޔިތަކު ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ވެފައިވާ ނަމަ،  (ށ)  
އެ މީހަކު ދިވެހި  ކައުންސިލެއްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ، 

އެމީހަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އަހަރު ފުރި އަދި ( ފަހެއް) 5ރައްޔިތަކަށްވީތާ 
 .ވާނަމައެވެދިރިއުޅެމުންދާ މީހަކު ކަމުގައި 

އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ  އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުންކުރެ ޙާލަތެއްގައިވާ މީހަކަށް (ނ)  
 .އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިއެއް ނުވެޭވނެއެވެ



 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަުރ:  (UNOFFICIAL) އިޞްލާޙާއެކު 9 –ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  

            

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   12ގެ  113ފްޙާ: ސަ

އަދާކުރާންޖެހޭ ސާބިތު ދަރަންޏެއް އޮތް މީހަކު ނަމަ، ޙުކުމާ އެއްގޮތަްށ   (1)   
 .ކަމުގައިވުންއެ ދަރަނި އަދާކުރަމުން ނުދާ މީހަކު 

އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ކުެށއްގެ އަދަބު ތަންީފޛުކުރަމުންދާ މީހެއް   (2)   
 .ކަމުގައިވުން

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތައް ފިޔަވައި ( 5)އާއި ( 4)މި މާއްދާގެ   (3)   
މަސްދުވަހަށްވުެރ ( ބާރަ) 12އެހެން ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަން ސާބިތުވެ 

ދިގު މުއްދަތެއްގެ ޙުކުމެއް ކުރެވިފައިވާ މީހަކު ނަމަ އެ ޙުކުމެއް 
އެ ޙުކުމުން ކަނޑައެޅުނު އަދަބު  ނިމުނުތާ، ނުަވތަ   ތަންފީޛުކޮށް 

 .އަަހރު ނުވާ މީހަކު ކަމުގައިވުން( ތިނެއް ) 3މަޢާފްކުރެވުނުތާ 

ކުށެއް ނުވަތަ ޚިޔާނާތުެގ އިސްލާމްދީނުގައި ޙައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ   (4)   
ރިޝްވަތުގެ ކުށެއް ނުވަތަ މަސްތުވާތަކެތީެގ  ކުށެއް، ނުވަތަ

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ކުށެއް ކުރިކަްނ  ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ނުވަތަ 
 .މީހަުކ ކަމުގައިވުން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ

ވަތަ މީެހއްގެ ނު ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލެއް ހިންގިކަން  (5)   
މީހެއް   ޢިއްފަތްތެރިކަން ފޭރިގަތްކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ 

 .ކަމުގައިވުން

  އެއްވެސް ސްކޫލެއް، މަދަރުސާއެއް ނުވަތަ ކިޔަވައިދޭ މަރުކަޒެއްގެ   (6)   
 ].ފުލްޓައިމް ދަރިވަރަކު ކަމުގައިވުން

 ( އިން އުނިކުރެވިފައި.2: ގެ )2017/1އިޞްލާޙު: 

ކައުންސިލްގެ 
މެންބަރުކަމުގެ 
 މަޤާމު ހުސްވުން 

ކައުންސިލްގެ ޢުމުރުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ މެންބަެރއްގެ މަޤާމު  (ހ)[  .15
)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް  14ހުސްވެއްޖެނަމަ އެކަން 

އޮތޯރިޓީން އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަނަށް އަންގަންާވނެއެވެ. އަދި ލޯކަލް 
ޓް އޮތޯރިޓީްނ އިލެްކޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަްނގާ ާތރީޚުން ފެށިގެން ގަވަރމަން

)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މެންބަރެއްގެ ބަދަލުގައި  60ލަސްވެގެން 
ކައުންސިލަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރަންވާނެއެވެ. ކައުންސިލްގެ މެންބަރެއްގެ 

އިންތިޚާބުކުރެވިފައިވާ މެންބަރަކަށް ބައި އިލެކްޝަނަކުން  ،މަޤާމު ހުސްވެއްޖެނަމަ
 މެންބަރުކަމުގައި ހުރެވޭނީ ކައުްނސިލްގެ ހިނގަމުންދާ ދައުރު ހަމަވަންދެންނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ކައުންސިލްގެ ޢުމުރުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ މެންބަރެއްގެ  (ށ)  
ތެރޭގައި އެ )ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ  60ލަސްވެގެން  ،މަޤާމު ހުސްވެއްޖެނަމަ

މެންބަރެއްގެ ބަދަލުގައި ކައުންސިލަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރަްނވާނެ ކަމުގައި 
ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ކައުންސިލްގެ މެންބަރުގެ މަޤާުމ ހުސްވިއިރު 



 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަުރ:  (UNOFFICIAL) އިޞްލާޙާއެކު 9 –ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  

            

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   13ގެ  113ފްޙާ: ސަ

)އެކެއް( އަހަރުދުވަސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުރު  1ކައުންސިލްގެ ޢުމުރުގެ 
ނޑިއަކަށް މެންބަރަކު މުއްދަތެއް ބާކީ އޮތްނަަމ އެ ހު ސްވި ގޮ

 ]އިންތިޚާބުކޮށްގެނެއްނުާވނެއެވެ.

 ( އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.6: ގެ )24/2019އިޞްލާޙު: 

ގައި އެހެްނ ބަޔާންކޮށްފައި ީވނަމަވެސް، ކައުންސިލްގެ ( ށ)މި މާއްދާގެ  (ނ)[  
ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ޭބނުންވާ ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަމަވާވަރަށް އެ ކައުންސިލްގައި 

ނޑިއަކަށް މި މާއްދާގެ   މެންބަރުން ނެތްނަމަ އެ  ގައިވާ ( ހ)ހުސްވި ގޮ
 ].ގޮތުގެމަތިން މެްނބަރަކު އިންތިޚާުބކުރަންވާނެއެވެ

 ގެ ދަށުން އިތުރު ކުރެވިފައި (1): 2015/17 :ޙުއިޞްލާ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 ރިޔާސަތު 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ އަތޮޅު ކައުންސިްލގެ ރައީސެވެ.  )ހ([  .16
ރައީސް ނެތް ޙާލަތުގައި ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ މި މާއްދާެގ )ށ( ގައިވާ 

 ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސެވެ.ގޮތުގެމަތިން އިންތިޚާބުކުރާ އަތޮުޅ 

ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް އިންތިޚާބުކުރާނީ )ށ([  
ތެރެއިން އެ ކައުންސިލްގައި ހިމެނޭ މެްނބަރުންގެ މެދުގައި ނެގޭ ސިއްރު 

 ]]ވޯޓަކުންނެވެ.

 ( އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.7: ގެ )24/2019އިޞްލާޙު: 
 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.( އިން 4: ގެ )31/2020އިޞްލާޙު: 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 ރައީސްގެ ވާޖިބުތައް 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ވާޖިބުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފަިއ އެވަނީއެވެ.[  .17

ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތަްއ  (ހ)  
 ތަންފީޛުކުރުން؛

 ކައުންސިލްގެ ހިންގުމަށް ކުރަންެޖހޭ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުން؛ (ށ)  

ކައުންސިލްގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށް ކައުންސިލުން އެކަށައަޅާ ތަރައްޤީގެ  (ނ)  
ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭންގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރެވޭނެ ގޮތަށް އިދާރާގެ 

 މަސައްކަތްތައް ބައްޓަންކުރުން؛

ނޑު އެކުލަވާލައި،  (ރ)   ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން އިދާރާގެ އޮނިގަ
ނޑައަޅައި  ޑިވިޜަންތަކާއި ސެކްޝަންތަކާއި ޔުނިޓުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކަ

 ތަންފީޛުކުރުން؛



 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަުރ:  (UNOFFICIAL) އިޞްލާޙާއެކު 9 –ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  

            

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   14ގެ  113ފްޙާ: ސަ

ރިޔާސަތު ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް ގަާވއިދުން ބޭއްވުމާއި ޖަލްސާތަުކގެ  (ބ)  
 ބެލެހެއްޓުްނ؛

ކައުންސިލްގެ ޙަރަކާތްތައް ހިނގަމުންދަނީ ކައުންސިލްގެ މަޤްަޞދާ އެއްގޮތްވާ  (ޅ)  
 ގޮތުގެމަތިންތޯ ބެލުްނ؛

ކައުންސިލުން އެކުލަވާލަން ލާޒިމުކުރާ ޕްލޭންތަކާއި ރިޕޯޓުތައް ފޮނުވަންޖެޭހ  (ކ)  
ތައް ޢާންމުކުރެވޭކަން ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމާއި، ޢާްނމުކުރަންޖެހޭ ނިންމުން

 ކަށަވަރުކުރުން؛

 ކައުންސިލް ތަމްސީލުކުރަންޖެހޭ ތަންތަނުގައި ކައުންސިލް ތަމްީސލުކުރުން؛ )އ(  

ކައުންސިލް ހިނގަމުންދަނީ ޤާނޫުނތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންކަްނ  )ވ(  
 ކަށަވަރުކުރުން؛

ކައުންސިލްގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ކައުންސިލްގެ މާލީ ޒިންމާތަކާއި  )މ(  
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އަދާކުރަމުންދާކަން 

 ކަށަވަރުކުރުން؛

ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާތަކާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންނަށާއި، މަސްއޫލު  )ފ(  
 އިދާރާތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުން؛ އަިދ 

ނޑައަޅާ އެހެނިހެން ކަންކަން ކުރުން. )ދ(    ]ކައުންސިލުން ކަ

 ( އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.8: ގެ )24/2019އިޞްލާޙު: 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
ނައިބުރައީސްގެ 

 ވާޖިބުތައް 

 .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ  .18

 .އެހީތެރިވެދިނުން  ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތާ ބެހޭގޮުތން ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް  (ހ)  

  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް އޭނާ  (ށ)  
ނުކުޅެދިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، ނުވަތަ ޢުޛުރުވެރިވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، ނުވަތަ އެމަޤާމު 

ވަގުތީގޮތުްނ   ހުސްވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، އޭނާގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 
މީގެ އިތުރުން، އަތޮުޅ . އަދާކުރާނީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސެވެ

ގެ ނައިބުރައީސާ ޙަވާލުކުރާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކައުންސިލް
 .އޭނާ އަދާކުރަންވާނެއެވެ  މަސްއޫލިއްޔަތުތައްވެސް 



 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަުރ:  (UNOFFICIAL) އިޞްލާޙާއެކު 9 –ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  

            

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   15ގެ  113ފްޙާ: ސަ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
މެންބަރުންގެ 
 މަސްއޫލިއްޔަތު 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުްނގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.[  .19

ރަށާއި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނިސްބަތްވާ  )ހ(  
އެކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށް  ،ދަތިތައް ކައުންސިލްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމާއި

 ؛މަސައްކަތްކުރުން

 ؛ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކުގައި ބައިވެރިވުން )ށ(  

 ؛ކައުންސިލްގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުން )ނ(  

ކައުންސިލުން އެކުލަވާލަންޖެހޭ ްޕލޭންތަކާއި އަހަރީ މަސައްކަތު ާތވަލާއި އަހަރީ  )ރ(  
 އަދި  ؛ބަޖެޓާއި ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓު އެކުލަވާލުމުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބަިއވެރިވުން

ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ގުޅިގެން އަތޮޅު ކައުންސިްލގެ ރައީސް  )ބ(  
 ]މަސައްކަތްތައް ކުރުން.ޙަވާލުކުރާ އެހެނިހެން 

 ( އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.9: ގެ )24/2019އިޞްލާޙު: 

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 ރަށު ކައުންސިލް 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ސިީޓ   .20 ރަށު ކައުންސިލް 
ހިންާގނީ އެަކމަށްޓަކައި މި ޤާޫނނުގެ ކައުންސިލެއް ޤާއިމްކުރެވިފައިނުވާ ކޮންމެ ރަށެއް 

 .ދަށުން އިންތިޚާބުކުރާ ރަށު ކައުްނސިލަކުންނެވެ

ޤާނޫނީ 
 ޝަޚްޞިއްޔަތު 

  ވަަނ މާއްދާެގ ދަށުން އިންތިޚާބުޮކށް ޤާއިމްުކރެވޭ ރަށު ކައުންސިލަކީ  21މި ޤާނޫނުގެ   .21
އަދި އަމިއްލަ ނަމުގައި  އަމިއްލަ ނަމުގައި ދަޢުވާކުރުމާއި، ދަޢުވާލިބިގަތުމުގެ ބާރު ލިބިފަިއވާ

 .ލިބިފައިވާ ވަކި ސިއްކައެއް އޮންނަ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެކެވެ  މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު

ރަށު ކައުންސިލްގެ 
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

                 ބާރުތައް 

 .އެވަނީއެވެރަށު ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތައް ތިރީގައި ބަޔާންޮކށްފައި   .22

ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނާއި ެއއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިްނ ރަށް ިހންގައި، ރަްށ  (ހ) 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށްވެހިކަމުގެ   ތަރައްޤީކޮށް، މި ޤާނޫނުގައި 

 .ޚިދުމަތްތައް ދިނުން



 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަުރ:  (UNOFFICIAL) އިޞްލާޙާއެކު 9 –ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  

            

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   16ގެ  113ފްޙާ: ސަ

ަބއިވެރިވުމާއެކު ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާ އެއްޮގތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުންެގ [ (ށ)  
ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ސަރުކާރުގެ  ،ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލައި

އަތޮޅު ކައުންސިލާ ހިއްސާކުރުން އަދި ލޭންޑް  ،ކަމާބެހޭ އިދާރާއަށް ފޮނުވައި
 ]ޔޫސް ޕްލޭން ފާސްކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަށް ފޮނުވުން.

 ( އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.10: ގެ )24/2019އިޞްލާޙު: 

ރަށު ކައުންސިލުން އެކުލަވާލައި އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަްށ  (ނ)  
ރިޢާޔަތްކުރެވިގެން ސަރުކާރުން އެކަށައަޅާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން ރަށު 

ސަރުކާރުން ޙަވާލުކުރާ  ކައުންސިލުން ތަންފީޛުކުރުަމްށ ރަށު ކައުންސިލާ
 .ތަންފީުޛކުރުން ޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް މި ޤާޫނނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ތަރައް

ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތައް ހިނގާނުހިނގާގޮތް ބެލުމުގަިއ ސަރުކާރުގެ  (ރ)  
  މިނިސްޓްރީތަކަށާއި އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އެހީތެރިވެދީ، ތަރައްޤީގެ 
  މަޝްރޫޢުތައް ތަންފީޛުކުރުމުަގއި އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ޖަވާބުދާރީވެ، 
ނޑައަޅާ ގޮތަކަށް ގަާވއިދުން ރިޕޯޓު    މިނިސްޓްރީތަކުންނާއި އަތޮޅު ކަުއންސިލުން ކަ

 .ހުށަހެޅުން

މި ޤާނޫނުެގ  ،އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާއާއެކު[ (ބ)  
ދަށުން ރަށު ކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި 

އެއާގުޅޭ ގަވާއިދު  ،ރަށު ފެންވަރުގައި އެކަށައަޅަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައަޅައި 
 ]ހަދައި ހިންގުން.

 ( އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.11: ގެ )24/2019އިޞްލާޙު: 

 ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަށު ކަުއންސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރާއި، މަސްއޫލިއްޔަތު މި  (ޅ)  
 .އަދާކުރުމަށްޓަކައި ރަށު ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ނިންމަންޖެހޭ ކަންަކން ނިންމުން

 .ރަށު ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތާއި އެންމެހައި ވަސީލަތްތައް ބެލެހެްއުޓން (ކ)  

ގޮތުގެމަތިން ފާސްކޮށްފައިވާ ރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާއި، މި ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ  (އ)[  
ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާ އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިން، އިޤްތިޞާދީ ުނވަތަ އިޖްތިމާޢީ 
ބޭނުންތަަކށް ކައުންސިލްގެ ަނމުގައި ބިންބިމާއި ފަރާއި ަފޅު ހޯދުމާއި 

ށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި އަދި މިލްކުކުރުމާއި އަދި މިފަދަ ތަްނަތން އެހެން ފަާރތްތަކަ
މިފަދަ ތަންތަނުގައި ިއންެވސްޓްކުރުމާއި މިފަދަ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް 

 ]ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި މިލްކުކުރުން.

 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.( އިން 5: ގެ )31/2020އިޞްލާޙު: 



 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަުރ:  (UNOFFICIAL) އިޞްލާޙާއެކު 9 –ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  

            

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   17ގެ  113ފްޙާ: ސަ

ތިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާޫނނާއި އެހެނިހެން ޤާޫނނުތަކާ އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެމަ
އިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ ޭބނުންތަކަށް ކައުންސިލްގެ ނަމުަގއި ބިންބިމާއި 
ފަރާއި ފަޅު ހޯދުމާއި މިލްކުކުރުމާއި އަދި މިފަދަ ތަންތަން އެހެން ފަރާތްތަކަށް 
ކުއްޔަށްދޫކުރުމާއި އަދި މިފަދަ ތަންތަނުގައި އިންވެސްޓްކުުރމާއި މިފަދަ 

 .ްލގެ ނަމުގައި މިލްކުކުރުންއިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކައުންސި

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން  ،ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞްގައި ހިމެނޭ ބިމާއި[ (ވ)  
މި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ،ކައުންސިލާ ޙަވާލުކުރާ އެނޫންވެސް ބިން

 ގޮތުގެމަތިން ފާސްކުރާ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާއި ކައުންސިލްތަކުން އެކުލަވާލާ އެ
ރަށެއްގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޭބނުންކުރުާމއި ކުއްޔަށް 

 ]ދޫކުރުމާއި ދިނުން.

 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.( އިން 6: ގެ )31/2020އިޞްލާޙު: 

އިޤްތިޞާދީ ނުަވތަ އިޖްތިމާޢީ ޭބނުންތަކަށް ކަުއންސިލްގެ ނަމުގަިއ އުފުލޭ އަދި  (މ)  
ނުއުފުލޭ މުދާ ހޯދުމާއި މިލްކުުކރުމާއި ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުންަނ 
  މިފަދަ ތަކެތި، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އެހެންފަރާތް 

 .މާއި ދޫކުރުންފަރާތަށް ކުއްޔަށް ދިނު

  ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުަމށް ޤާނޫނުގައި  (ފ)  
ނޑައަޅާފައިވާ ޙުދޫދުގެ ތެރޭގައި މާލީ އިދާރާތަކުން ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނެގުމާއި  ކަ

ދަރަނިތަކުގެ ޙިމާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލްގެ އެކިއެކި މާލީ  އެފަދަ 
މަޞްލަޙަތުތަކާއި މިލްކިއްޔާތުތައް ދަރަނި ދޫކުރާފަރާތްތަކަށް  ޙައްޤުތަކާއި

 .އެކި ކަންކަމަށް ފަންޑު އުފެއްދުން  ހުށަހެޅުމާއި ތަފާތު 

ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ބަދަލުާވ ޙާލަތްތަކުގައާއި ކައުންސިލްގެ ނަން ބަދަލުާވ  (ދ)  
 .އުފުލުން  ށް ޒިންމާ ޙާލަތްތަކުގައި ކުރީގެ ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ ކަންކަމަ

ޚިދުމަތްތަކަށް މި  ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ކައުންސިލް މެދުވެރިވެގެން ދޭ (ތ)  
ނޑައެޅުމާއި  ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ ގަވާއިާދ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ފީ ކަ

 .ފީނެގުން

  ކޮންމެހެންމީހުންގެ އަމިއްލަ ިބންތަކާިއ މުދާ ޢާންމު ބޭނުމަކަްށޓަަކއި  (ލ)  
ދިނުމަށްފަުހ  ނަގަންޖެހިއްޖެނަމަ ޤާޫނނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަުދލުވެރި ބަަދލު

 .އެފަދަ ތަންތަން ނެުގން



 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަުރ:  (UNOFFICIAL) އިޞްލާޙާއެކު 9 –ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  

            

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   18ގެ  113ފްޙާ: ސަ

ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުްނ ޚިދުމަތް ދެވޭ ތަންތަނާިއ ކައުންސިލްގެ  (ގ)  
ން ދިނުމާއި އުޅަނދުފަހަރާއި ރަށުގެ މަގުތަކާއި، ޕާކު ފަދަ ޢާންމު ތަންތަނަށް ނަ

 .ނަން ބަދަލުކުރުން

ރަށްރަށުގެ މަގާއި ޕާކުތަކާއި މައިދާން ފަދަ ތަންތަން ވަގުތީޮގތުން ނުވަތަ  (ޏ)  
 .ދާއިމީގޮތުން ހުޅުވުމާއި ބަންދުކުުރން

ރަށުގައި ހުންނަ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް  (ސ)  
 .އެއްބާރުލުން ދިނުންބޭނުންވާނޭ އެީހތެރިކަމާއި 

 .މި ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ ރިޕޯޓުަތއް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޮފުނވުން (ޑ)  

ކައުންސިލަށް ނިސްބަތްވާ ސިއްކަ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާގައި  (ޒ)  
 .ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްފަހު ބޭނުންކުުރން

ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާ އެއްޮގތްވާ [ (ޓ)  
ފަޅުފަދަ ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކުގެ ޭބނުްނ ހެޔޮގޮތުގައި  ،ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަރާއި

 ]އެތަންތަން ބެލެހެއްޓުން. ،ހިފައި

 ( އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.13: ގެ )24/2019އިޞްލާޙު: 

ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ފުލުހުންާނ ރަށުގައި އަމާން އަދި ޞުލްޙަވެރި ވެއްޓެއް  (ޔ)  
 .ގުޅިގެން ކުރެވެންހުރި އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން

ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުގައި ނުވަަތ [ (ޕ)  
ކައުންސިލަށް އިޚްތިޞާޞް ލިބިަފއިނުވި ނަމަވެސް ކައުންސިލުން ބެލެހެއްޓުމަްށ 

ގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދެއް
 ]ކަމާބެހޭ އިދާރާއަށް އެކަމެއް ރިޕޯޓުކުރުން. ،ކޮށްފި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭނަމަ

 ( އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.14: ގެ )24/2019އިޞްލާޙު: 

 .ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގުން (ޖ)  

ނޑައަޅާ  (ޗ)    .މިނޫންެވސް ކަންކަން ކުރުންޤާނޫނަކުން ކަ

ނޑު އެކުލަވާލުމުގައި ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކަށް ދޭންވާ  )ހހ([   ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ އޮނިގަ
 އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދިުނން.



 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަުރ:  (UNOFFICIAL) އިޞްލާޙާއެކު 9 –ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  

            

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   19ގެ  113ފްޙާ: ސަ

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފާސްކުރާ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާއި  )ހށ([  
އެކުލަވާލާ އެ ރަށެއްގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތްވާ ކައުންސިލްތަކުން 

 ]ގޮތުގެމަތިން އެ ރަށެއްގެ ބިން ޭބނުންކުރުން.

 އުނިކުރެވިފައި.( އިން 7: ގެ )31/2020އިޞްލާޙު: 

)ފަހެއް(  5ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، އަގުގެ ގޮތުން  )ހނ(  
ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢުތައް ނުވަތަ ޤައުމީ  ދަށުގެ މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގެ ދަުށން  61އިދާރާތަކުން މި ޤާޫނނުގެ 
ނޑައަޅާ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމާއި، ސަރުކާރުން ހިންގާ  ކަ
ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ބަލަަހއްޓައި، އެ މަޝްރޫޢުތައް ހިނގަމުންދާ ގޮތް 

ނޑައަޅާ ތާވަލަކާ އެއްގޮތަށް ސަރުކާރަށް އަންގަމުން ގެންދިއުން.ސަ  ރުކާރުން ކަ

ރަށު ފެންވަރުގައި ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށްޓަކައި،  )ހރ(  
ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ ެއއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އެިކ ފަރާތްތަކާއެކު 

 މުޢާމަލާތްކުރުން. އެގްރީމަންޓްކޮށް ވިޔަފާރީގެ

ެއ ބިދޭސީންގެ  ،ރަށުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ިބދޭސީންގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް )ހބ(  
އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ޤައުމީ އިދާރާއާ  ،ދަފްތަރު އެކުލަވާލައި ބަލަހައްަޓއި

 އަހަރަކު އެއްފަހަރު ކަމާގުޅޭ އިދާރާއަށް ރިޕޯޓު ފޮނުވުން. ،ގުޅިގެން އަޅައި

ރަށުގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ މީހުްނގެ ތެރެއިން ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމާއި ޚާއްޞަ  )ހޅ(  
ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ 

މަުހ  1ަމހުން  4ފަރާތްތަކުގެ ޙާލަތު އެނޭގނެ ދަްފތަރެއް އެކުލަވާލައި، ކޮންމެ 
ށް ާޙލަތު ބަލަިއ، ކަމާެބހޭ ޤައުީމ އިދާރާތަކަށް އެފަރާތްތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮ

 ރިޕޯޓުކުރުން.

ނޑައެޅުމާއި، އެ ސިޔާސަތުތަކާ ގުޅޭ  )ހކ([   ކައުންސިލްތަކުގެ ސިޔާސަތުތައް ކަ
އުޞޫލުތަކާއި ކައުންސިލުން ޯފރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކާގުޅޭ ގަވާއިދުތައް ހަދަިއ 

 ] ތަންފީޛުކުރުން.ފާސްކޮށް އެ ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް 

 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.( އިން 8: ގެ )31/2020އިޞްލާޙު: 

ކައުންސިލްގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށް ނިންމާ ނިންމުްނތަކާއި ހިންގާ  )ހއ(  
ޙަރަކާތްތައް ހިނގާނުހިނގާ ގޮތް ބަލައި، ރަނގަޅުކުރަންެޖހޭ ކަންކަން 

 ރަނގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި އެކިއެކި ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި  )ހވ(  
 ]ޖަމާޢަތްތަކާއި ކައުންސިލާ ދެމެދު ގުޅުން ޤާއިމުކުރުން.



 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަުރ:  (UNOFFICIAL) އިޞްލާޙާއެކު 9 –ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  

            

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   20ގެ  113ފްޙާ: ސަ

 ( އިން އިތުރުކުރެވިފައި.15: ގެ )24/2019އިޞްލާޙު: 

ރަށު ކައުންސިލުން [
ދޭ ރަށްވެހިކަމުގެ 

          ޚިދުމަތްތައް 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާރުތަކާއި މަްސއޫލިއްޔަތުތަކާ  22ޤާނޫނުގެ މި  )ހ(  .23
އެ ކައުންސިލެއް ނިސްބަތްވާ ރަށެއްގެ ރައްޔިތުންނަްށ  ،އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް ރަށު ކައުންސިލުން 
 ]ދޭންވާނެއެވެ.

 ( އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.16ގެ ) :24/2019އިޞްލާޙު: 

 .ރަށުގެ މަގު ހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްުޓން[  (1)   

  އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިގޮތުގައި ރައްޔިތުންނަށް އުނދަގޫ ނުފޯރާެނ   (2)   
 .ގޮތެއްގެމަތިން ރަށު ފެންވަރުގައި ކުނި ނައްތާލުން

 ބެެލހެއްޓުާމއި ރަށުގެ ފާލަމާއި ފެރީ ޓާރމިނަލްބަނދަރު މަރާމާތުކޮށް   (3)   
 .ހަދައި ހިންގުން

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްޮގތްވާ ގޮތުގެމަތިން ަރށް ިގރުން   (4)   
ނޑު  ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅު އެުޅމާއި ރަށުގެ އެއްގަމުތޮއްޓާއި ކަ

ނޑު މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެްއުޓން  .ތޮށިގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޢާންުމ މި ޤާނޫނާއި [  (5)   
 ]؛ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން

 ( އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.19: ގެ )24/2019އިޞްލާޙު: 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޕްރައިމަރީ ހެލްްތ   (6)   
 .ޚިދުމަތްތައް ދިނުންކެއަރއާއި ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާގުޅޭ އަސާސީ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްޮގތްވާ ގޮތުގެމަިތން ޕްރީ ސްކޫލްެގ   (7)   
ދިނުމާއި، ބޮޑެިތ މީހުންގެ ތަޢުލީމީ އަދި ފަންީނ  ޚިދުމަތްތައް

 .ފެންވަރުމަތި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން

ލިޔުންތަްއ ރަށުގެ ލައިބްރަރީ ހިންގުމާއި ރަށުގެ ރަސްމީ   (8)   
ރަށުގެ ތާރީޚީ އަދި ޤަދީމީ ލިޔެކިޔުންތަްއ  އަރުޝީފުކުރުމާއި

  ބެލެހެއްޓުމާއި ޒަމާނީ އެކިއެކި  ރައްކާތެރިކަމާއެކު، ލައިބްރަރީގައި 
 ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައި ލައިބްރަރީން އެކިއެކި މަޢުލޫމާތު ލިބޭނޭ 

 .އިންތިޒާމު ޤާއިމްކުރުން
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ނޑުތަކާއި ބިްނތައް އިޖްތިމާޢީ   (9)    މަރުކަޒުތަކާއި، ކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު ދަ
  ކުޅިވަރުގެ ވަސީލަތްތަކާއި ޢާންމު ޕާކުަތކާއި  ބެލެހެއްޓުމާއި 

 .މުނިފޫހިފިލުވުާމބެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިްނ އިޖްިތމާޢީ   (10)   
ދޭނެ މަރުކަޒު ހިންގުމާއި ގޭތެރޭގައި ހިނގާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތް 

އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި އެފަދަ ޢަމަލުތަކާ ގުޅިގެން 
އަނިޔާ ލިބޭފަރާތްތަަކށް ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުޮކށްދިުނމާއި 
މުސްކުޅިންނަށާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ީމހުންަނށް އެހީތެިރވެދީ 

 .ނިޒާެމއް ޤާއިމްކުރުން ބެލެހެއްޭޓނެއެފަދަ މީހުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އަދި ރަށުެގ   (11)   
ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާ ތަޢާރުޟުނުވާ ގޮތުގެމަިތން، ރަުށްނ ބިްނ 
ދޫކުރުމާއި ބިމާއި ޢިމާރާްތ ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
 ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ގަވާއިދުތަކާއި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުން ހަދާފައިވާ 

އެންމެހައި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށުގައި ޢިމާރާތްކުުރމުގެ 
ކަންކަން ބަލަހަްއޓައި އެކިއެކި ފަރާތްފަރާތުން ރަށުގެ ބިމާ ގުޭޅގޮތުްނ 

މުޢާމަލާތުތަކުގެ ރެކޯޑުތައް ދިވެހިރާއްޖޭެގ   ހިންގާ ބިމާެބހޭ އެންމެހައި 
ގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ ޤާނޫނުތަކު  ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާއި މިނޫންވެްސ 

 .ބެލެހެއްޓުން

  ރަށުގެ ބިންބިމުގެ ަދފްތަރު އެކުަލވައި އެދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުމާއި ިބމާބެޭހ   (12)   
  ޤައުމީ ދަފްތަރު އެކުލަވައި ބަލަަހއްޓާ އިދާރާއަށް ބޭނުންާވނެ މަުޢލޫމާުތ 

 .ފޯރުކޮށްދިނުން

 .މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން  (13)   

ޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެްއޓުމާއި ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް ކުރެވޭނެ ނިޒާމް   (14)   
 .ކަންކަން ހަމަޖެއްސުން  ޤާއިމްކޮށްދިނުމާއި، ކަށުކަމާކެމީެގ 

 .އާސާރީ ތަންތަން ބެލެހެްއޓުމާއި ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެްއޓުން  (15)   

  ދީނީ ގޮތުންނާއި ޤައުމީގޮުތން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތަކާިއ   (16)   
 .މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަކޮްށ، ދީނީ އަދި ޤައުމީ އިޙްތިފާލުތައް ބޭއްވުން

މަގުމަތި ކުނިކަހައި ސާފުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމާއި ރަށުގެ   (17)   
    .ބެެލހެއްޓުންސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުމާއި ރަށް ޒީނަތްތެރިކޮށް 
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ނޑު މަގުމަތި ދިއްލައި ބެލެހެއްޓުން  (18)     .ރޭގަ

 .ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުން  (19)   

ޤުދުރަތީ ގޮުތންނާއި އެެހނިހެްނ ގޮތްގޮތުްނ ކުރިމަތިވާ އަރައްާކތަކާއި [  (20)   
ކާރިސާތަކުގައި ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާުރލުްނ 

ކާރިސާތަކުން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށާިއ ފޯރުކޮށްދިނުމާއި 
ތައްޔާރުވެތިބުމުގެ އުޞޫލުތައް ަތންފީޛުކުރުމުގައި ކަމާބެހޭ އިދާރާަތކަްށ 

 ]އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ފޯރުކޮށްދިނުން.

 ( އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.20: ގެ )24/2019އިޞްލާޙު: 

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިްނ، ފިހާަރތަކާއި   (21)   
  ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ޢާންުމ 

 .އެޅުން  މާރުކޭޓުތަކުގެ ކަންކަން، ހުރޭތޯ ބަލައި، އިްޞލާޙީ ފިޔަވަޅު 

އިންޖީނުީލ މަގުމަތީގައި މީހުން ހިނގަިއއުޅުމާއި މަގުމަތީގައި   (22)   
ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެއްޗެއްސާއި، އިންޖީނުނުލާއެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ ކަންކަން 

  ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެަމިތން އިންތިޒާމުކޮށް ބެެލހެއްުޓމާއި،
ނޑުގައި ދުއްވާ  ޢާންމުންގެ އަތުން ފީނަގައިެގން، އެއްގަމާއި ކަ

ވުޒާރާއިން އުޅަނދުފަހަރުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ 
ނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިްނތިޒާމުކޮްށ  ނޑައަޅާ މިންގަ ކަ

 .ބެލެހެއްޓުން

ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން ކުރާ ޙުކުމްތައް ތަންފީޛުކުރުމުގައި ޝަރުީޢ   (23)   
 .ކޯޓުތަކަށާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުން

 ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ރަށު ކައުންސިލްގެ ބާރުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ   (24)   
އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ރަށު ކައުންސިލާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ 
ގުޅޭގޮތުންނާއި ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ވުޒާރާތަކުން ކައުންސިލް 

ނޑައަޅާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާއި އެފަދަ ހުއްދަތަްއ ، މެދުވެރިކޮށް ދޫކުރަން ކަ
  . ދައިދިނުމާއި ބާޠިލުކުރުންރަޖިސްޓަރީ ހަ   ބާޠިލުކުރުމާއި،

އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ މީހުންގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއްުޓމާއި [  (25)   
އެ ރަށެއްގެ ރަޖިސްޓަރީގައި  ،ރަށުގެ ތަފާސްހިސާބު ނަގައި ބެލެހެއްޓުމާއި

ރަށްވެހިނުވެ ދިރިއުޅެމުން ގެންާދ  ،ރަށްވެހިވެފައިވާ މީސްމީހުންނާއި
ނޑައަޅާ  މީހުންގެ ދަފްތަރު ލިޔެ ބެލެހެއްުޓމާއެކު ޤައުމީ އިދާރާތަކުން ކަ

 ]ގޮތެއްގެމަތިން އެ މަޢުލޫމާތު އެ އިދާރާއަކަށް ފޮނުވުން.



 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަުރ:  (UNOFFICIAL) އިޞްލާޙާއެކު 9 –ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  

            

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   23ގެ  113ފްޙާ: ސަ

 ( އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.21: ގެ )24/2019އިޞްލާޙު: 

އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުްނ ރަށު ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭނެކަމަށް   (26)   
ނޑައަޅާ މިނޫންވެސް ޚިދުމަތްތައް ދިނުން  ].ކަ

 ( އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.18: ގެ )24/2019އިޞްލާޙު: 

 ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންުކރާ ޚިދުމަތްތައް ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭންވާނީ[ )ށ(  
އިދާރާއިން ަކނޑައަޅާފައިވާ  ކަާމބެހޭ ސަރުކާރުގެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި

ސިޔާސަތުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. އަދި ެއ ޚިދުމަތްތައް 
ވަނަ  22މި ޤާނޫުނގެ  ،ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކައުންސިލްތަުކން ޢަމަލުކުރަންވާނީ

 ]މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތަކުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައެވެ.

 ( އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.17: ގެ )24/2019އިޞްލާޙު: 

ރަށު ކައުންސިލް 
 އެކުލެވިގެންވާގޮތް 

ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ ރަށްރަށުގެ ރަށު ކައުންސިލް  )ހ([  .24
 3000އެކުލެވިގެންވަނީ އެ ރަށަކުން އިންތިޚާބުކުރެވޭ މެންބަރުންގެ މަްއޗަށެވެ. 

އާބާދީއެއް ހިމެނޭ ޮކންމެ ަރށެއްގެ ރަށު  )ތިންހާސް( މީުހންނަށްވުރެ ކުޑަ 
)ތިންހާސް(  3000)ފަހެއް( މެްނބަރުންނެވެ.  5ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބުކުރާނީ 

އަށްވުރެ ބޮޑު އާބާދީއެއް ހިމެނޭ ކޮންމެ ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލަށް 
 )ހަތެއް( މެްނބަރުންނެވެ. 7އިންތިޚާބުކުރާނީ 

)ފަހެއް(  5މާއްދާގެ މަޤްޞަދު ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ވަނަ  49-5މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  
)ދޭއް( އަންހެން  2ކައުންސިލަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކައުންސިލްތަކުގައި 

)ހަތެއް( ކައުންސިލަރުންގެ މައްޗަށް  7ކައުންސިލަރުން ހިމެނެންޖެހޭނެެއވެ. އަދި 
ރުން )ތިނެއް( އަްނހެން ަކއުންސިލަ 3އެކުލެވޭ ކައުންސިލްތަކުގައި 

 ]ހިމެނެންޖެހޭނެއެވެ.

 ( އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.22: ގެ )24/2019އިޞްލާޙު: 

ވަނަ މާއްދާގެ  4ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މި ޤާނޫނުގެ ( ހ)މި މާއްދާގެ  (ށ)[  
ފުވައްމުލަކަކީ .ޏ  ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން ( ހ)

އަވަށެއްެގ މައްޗަށް އެކުލެވޭ އިދާރީ ދާއިރާއަކަށްވެފައި،  8އެއްފަސްކޮށް އޮތް 
ކޮންމެ އަވަށަކީ އިދާރީ ގޮތުން ވަކި ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ަރށްތަަކކަށްވުމާއެކު، 
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ުފވައްމުލަކުގައި 

ނޑައެޅުމުގައިވެސް، ކޮންމެ އަވަށަކީ ވަކި ރަށެއްގެ ގޮތު ގައި ަބލާފައިވުމާއެކު، ކަ
މެންބަރުންގެ ( ތިނެއް) 3މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި މިއިން ކޮންމެ އަވަށެއްގައި 

 ].މައްޗަށް އެކުލަވާލެވޭ ރަށު ކައުންސިލެއް އޮންނަންވާނެއެވެ



 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަުރ:  (UNOFFICIAL) އިޞްލާޙާއެކު 9 –ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  

            

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   24ގެ  113ފްޙާ: ސަ

 ( އިން އުނިކުރެވިފައި.4: ގެ )2015/40އިޞްލާޙު: 

ރަށު ކައުންސިލްގެ 
 އިންތިޚާބު 

މި ޤާނޫނާއި  މެންބަރުން ިއންތިޚާބުކުރުމާބެހޭ އެންމެހައި ިއްނތިޒާމްތައްރަށު ކައުންސިލްގެ   .25
އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ާޢންމު ޤާނޫާނއި، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނުގައިާވ 

 .ގޮތުގެމަތިން ހަމަޖައްސާނީ އިލެްކޝަންސް ކޮމިޝަނުންނެވެ

ރަށު ކައުންސިލްގެ [
ރައީސާއި 

 ނައިބުރައީސް 

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިންތިޚާބުކުރާނީ ކައުންސިލް ނިސްބަތްވާ  ()ހ  .26
ސަރަޙައްދުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ދީމިޤްރާޠީ އުޞޫލުތަކުގެ މަތިން ނަގާ ސިއްރު 

 ވޯޓަކުންނެވެ.

ރަށު ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް އިންތިޚާބުކުރާނީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ  )ށ(  
ކައުންސިލްގައި ހިމެނޭ މެްނބަރުންގެ މެދުގައި ނެގޭ ސިއްރު ތެރެއިން އެ 
 ]ވޯޓަކުންނެވެ.

 ( އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.23: ގެ )24/2019އިޞްލާޙު: 

ރަށު ކައުންސިލްގެ [
މެންބަރުކަމަށް 

  ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ 
 ޝަރުޠު 

  ރަށު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާ ކޮންމެ މީހެއްގައި އަންނަނިވި  (ހ) .27
 .ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ

 ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވުން؛  (1)   

 ބޭރު ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތަކަށް ނުވުން؛  (2)   

 މުސްލިމަކު ކަމުގައި ވުމާއި، ސުންނަތް ޖަމާޢަތުގެ މީހަކު ކަމުގަިއވުން؛  (3)   

 އަހަރު ފުރިފައިވުން؛( އަށާރަ) 18ޢުމުރުން   (4)   

 ބުއްދި ހަމަޔަށް ހުރި މީހަކު ކަމުގައިވުން؛  (5)   

 .ފުލްޓައިމް ދަރިވަރެއްކަމުގައި ނުވުން  (6)   

އެ މީހަކަށް ރަށު   ބޭރުޤައުމެއްގެ ރައްޔިތަކު ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ވެފައިވާ ނަމަ، (ށ)  
ކައުންސިލެއްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ، އެ މީހަކު ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވީތާ 

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

ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުންކުރެ ޙާލަތެއްގައިވާ މީހަކަށް  (ނ)  
 .އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިއެއް ނުވެޭވނެއެވެ



 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަުރ:  (UNOFFICIAL) އިޞްލާޙާއެކު 9 –ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  

            

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   25ގެ  113ފްޙާ: ސަ

އަދާކުރާންޖެހޭ ސާބިތު ދަރަންޏެއް އޮތް މީހަކު ނަމަ، ޙުކުމާ އެއްގޮތަްށ   (1)   
 .އެ ދަރަނި އަދާކުރަމުން ނުދާ މީހަކު ކަމުގައިވުން

އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ކުށެއްގެ އަދަބު ތަންފީޛުކުރަމުންާދ   (2)   
 .މީހެއްކަމުގައިވުން

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތައް ފިޔަވައި ( 5)އާއި ( 4)މި މާއްދާގެ   (3)   
މަސްދުވަހަށްވުެރ ( ބާރަ) 12އެހެން ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަން ސާބިތުވެ 

ދިގު މުއްދަތެއްގެ ޙުކުމެއް ކުރެވިފައިވާ މީހަކު ނަމަ އެ ޙުކުމެއް 
ނޑައެޅުނު އަދަުބ  ތަންފީޛުކޮްށ ނިމުނުާތ، ނުަވަތ އެ ޙުކުމުން ކަ

 .މީހަކު ކަމުގައިވުން  އަަހރު ނުވާ ( ތިނެއް ) 3މަޢާފްކުރެވުނުތާ 

އިސްލާމްދީނުގައި ޙައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ނުވަތަ ޚިޔާނާތުެގ   (4)   
ކުށެއް، ނުވަތަ ރިޝްވަތުގެ ކުށެއް ނުވަތަ މަސްތުވާތަކެތީެގ 
ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ނުވަތަ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ކުށެއް ކުރިކަްނ 

 .މީހަކު ކަމުގައިވުން  ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ 

ނުވަތަ މީހެއްގެ  ޖަކާމެދު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލެއް ހިންގިކަން ކުޑަކުއް  (5)   
  ޢިއްފަތްތެރިކަން ފޭރިަގތްކަްނ ޝަރީޢަތަށް ސާިބތުވެަފއިވާ 

 .މީހެއްކަމުގައިވުން

  އެއްވެސް ސްކޫލެއް، މަދަރުސާއެއް ނުވަތަ ކިޔަވައިދޭ މަރުކަޒެއްގެ   (6)   
 ].ފުލްޓައިމް ދަރިވަރަކު ކަމުގައިވުން

  ( އިން އުނިކުރެވިފައި.2: ގެ )2017/1އިޞްލާޙު: 

ރަށު ކައުންސިލްގެ 
 ޢުމުރު 

ރަށު ކައުންސިލްގެ ޢުމުރަކީ އެ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  )ހ([  .27
 30)ފަހެއް( އަހަރު ދުވަހެވެ. ރަށު ކައުންސިލްގެ ޢުމުރު ހަމަވުމުގެ  5މީލާދީ 

 ]ކައުންސިލެއް އިންތިޚާބުކުރަންވާެނއެވެ.)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ކުރިން އައު 

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

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން ިހނގަމުންދާ ކައުްނސިލްގެ ޢުމުރު  )ށ([  
)ތިރީސް( ދުަވސް ކުރިން އިންތިޚާބުކުރެވޭ އައު ކައުންސިލްގެ  30ހަމަވުމުގެ 
ގުނަން ަފށާނީ ިހނގަުމންދާ ކައުންސިލްގެ ޢުމުރު ހަަމވާ ތާރީޚުން ޢުމުރު 

 ]ފެށިގެންނެވެ.

 ( އިން އިތުރުކުރެވިފައި. 5: ގެ )2015/40އިޞްލާޙު: 



 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަުރ:  (UNOFFICIAL) އިޞްލާޙާއެކު 9 –ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  

            

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   26ގެ  113ފްޙާ: ސަ

ނޑިޔާރެއްގެ   .28 މެންބަރުންގެ ހުވައި  ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބުކުރެވޭ މެންބަރުންަނށް އެމީހުންގެ މަޤާމާ ޙަވާލުވެވޭނީ ފަ
 .ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުވައި ކުރުމަށްފަހުގައެވެ 1ކުރިމަތީގައި، މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުަވލު 

ކައުންސިލްގެ 
މެންބަރުކަމުގެ 
 މަޤާމު ހުސްވުން 

ތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ މެންބަެރއްގެ މަޤާމު ކައުންސިލްގެ ޢުމުރުގެ  (ހ)[  .29
)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް  14ހުސްވެއްޖެނަމަ އެކަން 

އޮތޯރިޓީން އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަނަށް އަންގަންާވނެއެވެ. އަދި ލޯކަލް 
ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީްނ އިލެްކޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަްނގާ ާތރީޚުން ފެށިގެން 

)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މެންބަރެއްގެ ބަދަލުގައި  60ން ލަސްވެގެ
ކައުންސިލަށް މެންބަރަކު އިންިތޚާބުކުރަންވާނެއެވެ. ކައުންސިލްގެ މެންބަރެއްެގ 

ބައި އިލެކްޝަނަކުން އިންތިޚާބުކުރެވިފައިވާ މެންބަރަކަށް  ،މަޤާމު ހުސްވެއްޖެނަމަ
 ހިނގަމުންދާ ދައުރު ހަމަވަންދެންނެވެ. މެންބަރުކަމުގައި ހުރެވޭނީ ކައުްނސިލްގެ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ކައުންސިލްގެ ޢުމުރުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ މެންބަރެއްގެ  (ށ)  
)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ  60ލަސްވެގެން  ،މަޤާމު ހުސްވެއްޖެނަމަ

މެންބަރެއްގެ ބަދަލުގައި ކައުންސިލަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރަްނވާނެ ކަމުގައި 
ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ކައުްނސިލްގެ މެންބަރަކު ވަކިވިއިރު ކައުންސިލްގެ 

މުއްދަތެއް ބާކީ )އެކެއް( އަހަރުދުވަސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުރު  1ޢުމުރުގެ 
ނޑިއަކަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކޮށްގެނެްއނުވާނެއެވެ.  ]އޮތްނަމަ އެ ހުސްވި ގޮ

 ( އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.25: ގެ )24/2019އިޞްލާޙު: 

ގައި އެހެްނ ބަޔާންކޮށްފައި ީވނަމަވެސް، ކައުންސިލްގެ ( ށ)މި މާއްދާގެ  (ނ)[  
ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ޭބނުންވާ ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަމަވާވަރަށް އެ ކައުންސިލްގައި 

ނޑިއަކަށް މި މާއްދާގެ  ގައިާވ ( ހ)މެންބަރުން ނެްތނަމަ އެ ހުސްވި ގޮ
 ].ގޮތުގެމަތިން މެްނބަރަކު އިންތިޚާުބކުރަންވާނެއެވެ

 ގެ ދަށުން އިތުރު ކުރެވިފައި (1): 2015/21: އިޞްލާޙު

ރަށު ކައުންސިލްގެ [
 ރައީސްގެ ވާޖިބުތައް 

 ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ވާޖިބުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ެއވަނީއެވެ.  .30

ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތަްއ  )ހ(  
 ތަންފީޛުކުރުން؛

 ކައުންސިލްގެ ހިންގުމަށް ކުރަންެޖހޭ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުން؛ )ށ(  



 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަުރ:  (UNOFFICIAL) އިޞްލާޙާއެކު 9 –ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  

            

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   27ގެ  113ފްޙާ: ސަ

ކައުންސިލްގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށް ކައުންސިލުން އެކަށައަޅާ ތަރައްޤީގެ  )ނ(  
ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭންގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރެވޭނެ ގޮތަށް އިދާރާގެ 

 މަސައްކަތްތައް ބައްޓަންކުރުން؛

ނޑު އެކުލަވާލައި،  )ރ(   ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން އިދާރާގެ އޮނިގަ
ނޑައަޅައި  ޑިވިޜަންތަކާއި ސެކްޝަންތަކާއި ޔުނިޓުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކަ

 ތަންފީޛުކުރުން؛

ރިޔާސަތު ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް ގަާވއިދުން ބޭއްވުމާއި ޖަލްސާތަުކގެ  )ބ(  
 ބެލެހެއްޓުްނ؛

ކައުންސިލްގެ ޙަރަކާތްތައް ހިނގަމުންދަނީ ކައުންސިލްގެ މަޤްަޞދާ އެއްގޮތްވާ  )ޅ(  
 ގޮތުގެމަތިންތޯ ބެލުްނ؛

ކައުންސިލުން އެކުލަވާލަން ލާޒިމުކުރާ ޕްލޭންތަކާއި ރިޕޯޓުތައް ފޮނުވަންޖެޭހ  )ކ(  
ތައް ޢާންމުކުރެވޭކަން ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމާއި، ޢާްނމުކުރަންޖެހޭ ނިންމުން

 ކަށަވަރުކުރުން؛

 ކައުންސިލް ތަމްސީލުކުރަންޖެހޭ ތަންތަނުގައި ކައުންސިލް ތަމްީސލުކުރުން؛ )އ(  

ކައުންސިލް ހިނގަމުންދަނީ ޤާނޫުނތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންކަްނ  )ވ(  
 ކަށަވަރުކުރުން؛

ކައުންސިލްގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ކައުންސިލްގެ މާލީ ޒިންމާތަކާއި  )މ(  
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އަދާކުރަމުންދާކަން 

 ކަށަވަރުކުރުން؛

ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާތަކާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންނަށާއި، މަސްއޫލު  )ފ(  
 އިދާރާތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުން؛ އަދި 

ނޑައަޅާ އެހެނިހެން ކަންކަން ކުރުން )ދ(    ].ކައުންސިލުން ކަ

 ( އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.26: ގެ )24/2019އިޞްލާޙު: 

ރަށު ކައުންސިލްގެ 
ނައިބުރައީސްގެ 

 ވާޖިބުތައް 

 .އެވަނީއެވެ  ރަށު ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި   .31

 .ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތާ ބެހޭގޮތުން ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް އެހީތެރިވެދިނުން )ހ(  



 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަުރ:  (UNOFFICIAL) އިޞްލާޙާއެކު 9 –ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  

            

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   28ގެ  113ފްޙާ: ސަ

  ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް އޭނާ  )ށ(  
  ނުކުޅެދިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، ނުވަތަ ޢުޛުރުވެރިވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، ނުވަތަ އެމަޤާމު 
ހުސްވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، އޭާނގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވަގުތީގޮތުްނ 

މީގެ އިތުރުން، ކައުންސިލްގެ ރައީސް . އަދާކުރާނީ ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސެވެ
ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސާ ޙަވާލުކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައްވެސް އޭނާ 

 .އަދާކުރަންވާނެއެވެ

ނޑައަޅާ އެހެނިހެން ކަންކަން ކުރުންރަށު ކައުންސިލު )ނ(    .ން ކަ

ރަށު ކައުންސިލްގެ [
މެންބަރުންގެ 
 މަސްއޫލިއްޔަތު 

  ރަށު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.  .32

ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނިސްަބތްވާ ރަށުގެ ރައްޔިތުންަނށް ިދމާވާ ދަތިތަްއ  )ހ(  
ކައުންސިލްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމާއި، އެކަންކަްނ ޙައްލުކުރުމަށް 

 މަސައްކަތްކުރުން؛

 ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކުގައި ބައިވެރިވުން؛ )ށ(  

 ކައުންސިލްގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުން؛ )ނ(  

އަހަރީ މަސައްކަތު ާތވަލާއި އަހަރީ ކައުންސިލުން އެކުލަވާލަންޖެހޭ ްޕލޭންތަކާއި  )ރ(  
 އަދި  ؛ބަޖެޓާއި ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓު އެކުލަވާލުމުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބަިއވެރިވުން

ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ގުޅިގެން ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް  )ބ(  
 ]ޙަވާލުކުރާ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

 ( އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.27) : ގ24/2019ެއިޞްލާޙު: 

އަންހެނުންގެ [
ތަރައްޤީއަށް 

މަސައްކަތްކުރާ 
 ކޮމިޓީ 

  ކޮންމެ ރަށު ކައުންސިލެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އެ ަރށެއްގެ އަންހެނުންެގ  (ހ)  .33
. ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނުންގެ ކޮިމޓީއެއް އޮްނނަންވާނެއެވެ

ނޑައަޅާނީ މި ާޤނޫނުގެ ދަުށން   މިކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ  މެންބަުރންގެ ޢަދަދު ކަ
 .ގޮތުގެމަތިންނެވެ  ހެދޭ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ 

  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަްށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން  (ށ)  
 .އިންތިޚާބުކުރާނީ އެރަށުގެ އަންެހނުންގެ މެދުގައި ބާއްވާ އިންތިޚާަބކުންނެވެ



 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަުރ:  (UNOFFICIAL) އިޞްލާޙާއެކު 9 –ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  

            

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   29ގެ  113ފްޙާ: ސަ

  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ރައީސާއި ނައިބުރައީސް  (ނ)  
  އިންތިޚާބުކުރާނީ އެކޮމިޓީގެ ެމންބަރުންގެ ތެރެއިން އެކޮމިޓީެގ މެންބަރުންެގ 

 .މެދުގައި ނެގޭ ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ

  ހަދާނީ  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީައށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ހިންގާ ގަާވއިދު (ރ)  
 .ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީންެނވެ

  

އަންހެނުންގެ 
ތަރައްޤީއަށް 

މަސައްކަތްކުރާ 
  ކޮމިޓީގެ 

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 
 ބާރުތައް 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތަކުގެ ތެރޭގަިއ   .34
 .އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނެއެވެ

ރަށްވެހިކަމުގެ  ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ކަންކަމުގައާއި ކައުންސިލުން ދެމުންގެންދާ (ހ)  
 .ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ރަށު ކަުއންސިލަށް ލަފާ ދިނުން

ވިޔަފާރި   ކޮމިޓީގެ ނަމުގައި މުދާ މިލްކުކުރުމާއި ކޮމިޓީގެ ނަމުގައި އެކިއެކި  (ށ)  
 .މުޢާމަލާތުކުރުން

 .ނަމުގައި ދަޢުވާކުރުމާއި ދަޢުވާލިބިގަުތންކޮމިޓީގެ  (ނ)  

އާމްދަނީ ހޯދުމަށާއި އަންހެުންނގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި އެކިއެކި ޙަރަކާތްތައް  (ރ)  
 .ހިންގުން

 .އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާެތރިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން (ބ)  

 .މަސައްކަތްކުރުން އިތުރުކުރުމަށްއަންހެނުންގެ މެދުގައި ދީނީ ހޭުލންތެރިކަން  (ޅ)  

  ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި އަންހެނުން ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށް  (ކ)  
 .މަސައްކަތްކުރުން

  މަތީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުާރ އަންހެނުންގެ ޢަދަުދ އިތުރުކުރުމަށް  (އ)  
 .މަސައްކަތްކުރުން

 .މަސައްކަތްކުރުންއަންހެނުންގެ ޞިއްޙީ ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް  (ވ)  

 .އަންހެނުންާނބެހޭ މުހިންމު މަުޢޫލމާތު އެއްކުރުން (މ)  



 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަުރ:  (UNOFFICIAL) އިޞްލާޙާއެކު 9 –ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  

            

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   30ގެ  113ފްޙާ: ސަ

 .ކޮމިޓީގެ މާލިއްޔަތުގައިވާ މުދަލާއި ފައިސާ ބެލެހެއްޓުން (ފ)  

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މުއްދަތަކީ ކޮމިޓީ އިންތިޚާބުކުރެވޭ   .35 ކޮމިޓީގެ މުއްދަތު 
 .ައހަރު ދުވަހެވެ( ތިނެއް) 3ތާރީޚުން ފެށިގެން 

މި ޤާނޫނު 
ފާސްވުމުގެ ކުރިން 

ރަށްރަށުގައި 
  ހިނގަމުންއައި 
އަންހެނުންގެ 
ތަރައްޤީއަށް 

މަސައްކަތްކުރާ 
 ކޮމިޓީތައް 

ފާސްވުމުގެ ކުރިން ރަށްރަށުގައި ހިނގަމުންއައި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މި ޤާނޫނު   .36
މުދަާލއި ފައިސާ މި ޤާނޫނުގެ    މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ ޙައްޤުތަކާއި އިލްތިޒާމްތަކާއި

 ].ދަށުން އުފެދޭ އަންހެުނންގެ ތަަރއްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކަށް ބަދަލުވީއެވެ

  ( އިން އުނިކުރެވިފައި.28: ގެ )01924/2އިޞްލާޙު: 

 ފަސްވަނަ ބާބު 

 ސިޓީ ކައުންސިލް 

ގައި  2  ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން މި ޤާނޫުނގެ ޖަދުވަލު  .37 ކައުންސިލް   ސިޓީ 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުުޠތައް ފުރިހަމަވާ ރަށެއް ނުވަަތ ސަރަޙައްދަކީ ސިޓީއެއްގެ 

ނޑައަޅައި އެފަދަ ރަށެއް ނުވަަތ  ދަރަޖަލިބިގެންވާ   ރަށެއްކަމަށް ނުަވތަ ސަރަޙައްދެއްކަމަށް ކަ
. އުފައްދަންވާނެއެވެ  ސަރަޙައްދެއް ހިންގުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

  ނޫނާއި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުމާބެހޭ އެންމެހައި އިންތިޒާމުތައް މި ޤާ
އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ާޢންމު ޤާނޫާނއި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނުގައިާވ 

 .ގޮތުގެމަތިން ހަމަޖައްސާނީ އިލެްކޝަންސް ކޮމިޝަނުންނެވެ

ޤާނޫނީ 
 ޝަޚްޞިއްޔަތު 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކޮށް ޤާއިމްކުރެވޭ ސިޓީ ކައުންސިލަކީ އަމިއްލަ ނަމުގައި   .38
ދަޢުވާކުރުމާއި، ދަޢުވާލިބިގަތުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ އަދި އަމިއްލަ ނަމުގައި މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ 

 .ހައިސިއްޔަތު ލިބިފައިވާ ވަކި ސިއްކައެއް އޮންނަ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެކެވެ

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 
            ބާރުތައް 

 .ބަޔާްނކޮށްފައި އެވަނީއެވެސިޓީ ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތައް ތިރީގައި   .39

  ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނާ އެއްޮގތްވާ ގޮތުގެމަިތން ސިޓީއާއި ސިޓީގައި ހިމެޭނ  (ހ)  
  އަވަށްތައް ހިންގައި، ތަރައްޤީކޮްށ، މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތުގެމަތިްނ 

 .ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން 
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 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   31ގެ  113ފްޙާ: ސަ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތުގެމަތިން ފާސްކުރާ ސިޓީގެ ތަަރއްޤީގެ ޕްލޭނާ މި ޤާނޫނުގައި [ (ށ)  
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ރޭވުމާއި ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރުމާއި 

 ]ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ތަންފީުޛކުރުން.

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

  ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތައް ރާވައި ހިންގުމުގައި ސަރުކާރުގެ  (ނ)  
މިނިސްޓްރީތަކަށް ރައްޔިތުންެގ ފަރާތުން ލަފަޔާއި މަޝްަވރާ ދިނުމާއި، 

މިނިސްޓްރީތަކުން ކައުންސިލްގައި ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަްއ  ސަރުކާރުގެ 
ްށ ޖަވާބުދާރީވެ، ބެލުމުގައި އެހީތެރިވެދީ، އެމިނިސްޓްރީތަކަ ހިނގާނުހިނގާ ގޮތް
ނޑައަޅާ ގޮތަކަށް ގަވާއިދުން ރިޕޯޓު ހުށަހެުޅން އެމިނިސްޓްރީތަކުން  .ކަ

އަވަށު އޮފީސްތަކުން ހިންާގ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކުރުމާއި އެ އޮފީސްތައް  (ރ)  
     .ހިނގާނުހިނގާޮގތް ބެުލން

މި ޤާނޫނުެގ  ،މަޝްވަރާއާއެކުއަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ [ (ބ)  
ދަށުން ސިޓީ ކައުންސިލަށް ލިިބީދފައިވާ ބާރާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަާދކުރުމަށްޓަކައި 

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވާޖިބު  ،އެކަށައަޅަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުމާއި
 ]އަދާކުރުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ ގަާވއިދުތައް ހަދައި އެ ގަވާއިދުތައް ހިންގުން.

 ( އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.30: ގެ )24/2019އިޞްލާޙު: 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ސިޓީ ކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރާއި، މަސްއޫލިއްޔަތު  (ޅ)  
  އަދާކުރުމަށްޓަކައި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ދާއިރާގެ ރަށްވެހިންގެ ނަމުގައި 

 .ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަން ނިންމުން

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ފާސްކޮށްފައިވާ ސިޓީގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާއި މި ޤާނޫނާ [ (ކ)  
ސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، އިޤްތިޞާދީ ނުަވތަ އިޖްތިމާޢީ 
ބޭނުންތަަކށް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ބިންބިމާއި ފަރާއި ފަޅު ހޯދުމާއި، މިފަދަ 

ށް ދޫކުރުމާއި، ދިނުމާއި އަދި މިފަދަ ތަންތަން އެެހން ފަރާތްތަަކށް ކުއްޔަ
ތަންތަނުގައި އިންވެސްޓްކުރުމާއި އަދި މި އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކައުންސިލްގެ 

 ]ނަމުގައި މިލްކުކުރުން.

 ( އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.9: ގެ )31/2020އިޞްލާޙު: 

  އިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ އިްޖތިމާޢީ ޭބނުންތަކަށް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި، އުފުލޭ އަިދ  (އ)  
  ނުއުފުލޭ މުދާ ހޯދުމާއި މިލްކުުކރުމާއި ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ަދށުގައި ހުންަނ 
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އެއްގޮތަށް   މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ ގަވާއިދާ  މިފަދަ ތަކެތި އެހެން ފަރާްތތަކަށް 
 .ދިނުން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި

ޤާނޫނުގަިއ  ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުަމށް (ވ)  
ނޑައަޅާފައިވާ ޙުދޫދުގެ ތެރޭގައި މާލީ އިދާރާތަކުން ދަރަްނޏަށް ފައިސާ   ކަ

މާލީ   ނެގުމާއި އެފަދަ ދަރަނިތަކުގެ ޙިމާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލްގެ އެކިއެކި 
  މަޞްލަޙަތުތަކާއި މިލްކިއްޔާތުތައް ދަރަނި ދޫކުާރ ފަރާތްތަކަށް  ޙައްޤުތަކާއި

 .ހުށަހެޅުމާއި ތަފާތު އެކި ކަންކަަމށް ފަންޑު އުފެއްދުން

ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުަމށް ބޭުނންވާ ފައިސާ ހޯދުަމށް މި ޤާނޫނުގަިއ  (މ)  
ނޑައަޅާފައިވާ ޙުދޫދުގެ ތެރޭގައި އި މުނިސިޕަލް މުނިސިޕަލް ބޮންޑާއި ބިލާ ކަ

  ސެކިއުރިޓީ ފަދަ އެކިއެކި މާލީ ސެކިއުރިޓީތައް އެކަށައަޅައި، އެފަދަ 
 .ސެކިއުރިޓީތައް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް މެދުވެރިކޮށް ވިއްކުން

ނޑައަޅާ އުޞޫލުތަކާއި (ފ)   ސިޔާސަތުތަކާ   ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާތަކުން ކަ
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށާއި ދޭންޖެހޭ ކަރަންޓާއި 

ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެކި  ބޯފެނާއި ނަރުދަމާ ފަދަ އަސާސީ
 .ފަރާތްތަކާއެކު އެގްރީމެންޓްކޮށް ިވޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތުކުރުން

ން ބަދަލުާވ ޙާލަތްތަކުގައާއި ކައުންސިލްގެ ނަން ބަދަލުާވ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު (ދ)  
 .ޙާލަތްތަކުގައި ކުރީގެ ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ޒިންމާ އުފުލުން

  ސިޓީ ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި އަވަށު އޮފީސްތައް މެދުވެރިވެގެން ދޭ  (ތ)  
  ދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ީފ ޚިދުމަތްތަކަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ ގަވާއި

ނޑައެޅުމާއި ފީނެގުން  .ކަ

މީހުންގެ އަމިއްލަ ިބންތަކާިއ މުދާ ޢާންމު ބޭނުމަކަްށޓަަކއި ކޮންމެހެން  (ލ)  
ނަގަންޖެހިއްޖެނަމަ ޤާޫނނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަުދލުވެރި ބަަދލު ދިނުމަށްފަުހ 

 .ނެގުން

ޚިދުމަތް ދެވޭ ތަންތަނާިއ ކައުންސިލްގެ  ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން  (ގ)  
ދިނުމާއި ނަން  އުޅަނދުފަހަރާއި މަގުތަކާއި، ޕާކު ފަދަ ޢާންމު ތަންތަަނށް ނަން 

 .ބަދަލުކުރުން

ސިޓީއާއި ސިޓީގައި ހިމެނޭ އަވަށް އަވަށުގެ މަގާއި ޕާކުތަކާއި މައިދާން ފަދަ  (ޏ)  
 .ހުޅުވުމާއި ބަންދުކުުރންތަންތަން ވަގުތީޮގތުން ނުަވތަ ާދއިމީގޮތުން 

 .މި ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ ރިޕޯޓުަތއް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޮފުނވުން (ސ)  
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ސިޓީއާއި ސިޓީގައި ހިމެނޭ އަވަށް އަވަށުގެ ބިމާއި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ  (ޑ)  
ސަރަޙައްދުތެރޭގައި ހިމެނޭ ރަށްރަށުގެ ބިން ބޭނުންކުރުމާ ބެހޭގޮތުްނ ސަރުކާރުގެ 

  މާބެހޭ މިނިސްޓްރީތަކާއި އަވަށު އޮފީސްތަކުގެ މަޝްވަރާއާ އެއްގޮތަށް ޕްލޭނެއް ކަ
 .އެކުލަވާލުން

 .ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ދަޢުވާކުރުމާއި ދަޢުވާލިބިގަތުން (ޒ)  

ސިޓީގައި އަމާން އަދި ޞުލްޙަވެރި ވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ފުލުހުންާނ  (ޓ)  
 .އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުންގުޅިގެން ކުރެވެންހުރި 

ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާ ގުޅިގެން އެއްވެސް މީހަކު  (ޔ)  
ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލެްއ ކޮށްފިކަަމށް ތުހުމަތުކުރެވޭނަަމ އެކަމެއް ަތޙްޤީގުކުރުމަށް 

 .ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދުން

ސިއްކަ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާގައި  ކައުންސިލަށް ނިސްބަތްވާ (ޕ)  
 .ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްފަހު ބޭނުންކުުރން

 .ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގުން (ޖ)  

ނޑައަޅާ މިނޫންެވސް ކަންކަން ކުރުން (ޗ)    .ޤާނޫނަކުން ކަ

ނޑު އެކުލަވާލުމުގައި ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކަށް [ )ހހ(   ދޭންވާ ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ އޮނިގަ
 އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދިުނން.

ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުންގެ ަބއިވެރިވުމާއެކު  )ހށ(  
ސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ޭލންޑް ޔޫސް ޕްލޭން އެކުލަވާލައި، މިގޮތުން 

އާ ހިއްސާކޮށް، ލޭންްޑ އެކުލަވާލެވޭ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާ
 ޔޫސް ޕްލޭން ފާސްކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަށް ފޮނުވުން؛

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފާސްކޮށް ޢާންމުކުރާ ސިޓީގެ  )ހނ([  
ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ސިޓީއެއްގެ 

 ]ބޭުނންކުރުން.ބިން 

 އުނިކުރެވިފައި.( އިން 10: ގެ )31/2020އިޞްލާޙު: 

ސިޓީގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ބިދޭސީންގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް، އެ ބިދޭސީންގެ  )ހރ(  
ބަލަހައްަޓއި، އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ޤައުމީ އިދާރާއާ  ،ދަފްތަރު އެކުލަވާލައި

 ގުޅިގެން އަޅައި، އަހަރަކު އެއްފަހަރު ކަމާގުޅޭ އިދާރާއަށް ރިޕޯޓު ފޮނުވުން.
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ރަށުގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ މީހުްނގެ ތެރެއިން ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމާއި ޚާއްޞަ  )ހބ(  
ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ 

މަުހ  1ަމހުން  4ފަރާތްތަކުގެ ޙާލަތު އެނޭގނެ ދަްފތަރެއް އެކުލަވާލައި، ކޮންމެ 
އެފަރާތްތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ާޙލަތު ބަލަިއ، ކަމާެބހޭ ޤައުީމ އިދާރާތަކަށް 

 ރިޕޯޓުކުރުން.

ތަކާއި ހިންގާ ކައުންސިލްގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށް ނިންމާ ނިންމުން  )ހޅ(  
ޙަރަކާތްތައް ހިނގާނުހިނގާ ގޮތް ބަލައި، ރަނގަޅުކުރަންެޖހޭ ކަންކަން 

 ރަނގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

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

ނޑައެޅުމާއި، އެ ސިޔާސަތުތަކާ ގުޅޭ  )ހއ([   ކައުންސިލްތަކުގެ ސިޔާސަތުތައް ކަ
އުޞޫލުތަކާއި ކައުންސިލުން ޯފރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކާގުޅޭ ގަވާއިދުތައް ހަދަިއ 

 ]]ފާސްކޮށް އެ ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް ތަންފީޛުކުރުން.

 ( އިން އިތުރުކުރެވިފައި.31: ގެ )24/2019އިޞްލާޙު: 
 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.( އިން 11: ގެ )31/2020އިޞްލާޙު: 

ސިޓީ [
ކައުންސިލުން ދޭ 

ރަށްވެހިކަމުގެ 
 ޚިދުމަތްތައް 

އަންނަނިވި ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް އެ ސިޓީއެއްގެ  ،ކޮންމެ ސިޓީއެއްގައިވެސް )ހ(  .40
 ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދެވޭކަން ސިީޓ ކައުންސިލުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

 .މަގުތައް ހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެްއޓުން  (1)   

 .އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލުން  (2)   

  ބަނދަރު މަރާމާތުކޮށް ެބލެހެއްުޓމާއި ރަށުގެ ފާލަމާއި ފެރީ ޓާރމިނަލް   (3)   
 .ހަދައި ހިންގުން

ަރށް ިގރުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްޮގތްވާ ގޮތުގެމަތިން  (4)   
ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ރަށުގެ އެއްގަމުތޮށްޓާިއ 

ނޑު މަރާމާތުކޮށް ެބލެހެއްޓުން ނޑުތޮށިގަ  .ކަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއެއްގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިން، ކަރަންޓާއި، ެފނާއި،   (5)   
 .ފާޚާނާއާއި، ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުފަދަ ޢާންމު ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިުނން
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 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   35ގެ  113ފްޙާ: ސަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޕްރައިމަރީ ހެލްުތ   (6)   
 .ކެއަރއާއި ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާގުޅޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްޮގތްވާ ގޮތުގެމަިތން ޕްރީ ސްކޫލްެގ   (7)   
ޚިދުމަތްތައް ދިނުމާއި ބޮޑެިތ މީހުންގެ ތަޢުލީމީ އަދި ފަންީނ 

 .ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން  ފެންވަރުމަތިކުރުމުގެ 

ޢާންމު ލައިބްރަރީ ހިންގުމާއި ޒަމާނީ އެކިއެކި ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައި   (8)   
 .ލައިބްރަރީން އެކިއެކި މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ޤާއިމްކުރުން

ނޑުތަކާއި ބިްނތައް   (9)    އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި، ކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު ދަ
ބެލެހެއްޓުމާއި ކުޅިވަރުގެ ަވސީލަތްތަކާއި ޢާންމު ޕާކުަތކާއި 

 .މުނިފޫހިފިލުވުާމބެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިްނ އިޖްިތމާޢީ   (10)   
ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭނެ މަރުކަޒު ހިންގުމާއި ގޭތެރޭގައި ހިންގާ 
އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި އެފަދަ ޢަމަލުތަކާ ގުޅިގެން 

އި އަނިޔާ ލިބޭފަރާތްތަަކށް ޙިމާޔަތްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުޮކށްދިުނމާ
މުސްކުޅިންނަށާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ީމހުންަނށް އެހީތެިރވެދީ 

 .އެފަދަ މީހުން ބެލެހެއްޭޓނެ ނިޒާެމއް ޤާއިމްކުރުން

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާއި ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާއި ތަޢާރުޟުނުާވ   (11)   
ނޑައަޅާ ގޮތަކަށް ބިން ދޫކުރުމާއި  ގޮތުގެމަތިން ބިާމބެހޭ ވުޒާރާއިން ކަ
  ބިމާއި ޢިމާރާތްތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ 
ގަވާއިދުތަކާއި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުން ހަދާފައިވާ އެންމެހަިއ 

މުގެ ކަްނކަން ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުެގމަތިން ޢިމާރާތްކުރު
ބަލަހައްޓައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާެބހޭ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެކިއެކި 
ފަރާތްފަރާތުން ބިްނބިމާ ގުޅޭގޮުތން ހިންގާ އެންމެހައި މުޢާމަލާުތތަކުގެ 

 .ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުން

ދަފްތަުރ  ސިޓީގައި ހިމެނޭ ިބންބިމުެގ ދަފްތަރު އެކުލަވައި އެ   (12)   
ބެލެހެއްޓުމާއި ބިމާބެހޭ ޤައުމީ ަދފްތަރު އެކުލަވާ ބަަލހައްޓާ އިދާާރއަށް 

 .ބޭނުންވާނެ މަުޢލޫމާތު ފޯރުކޮށްިދނުން

 .މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން  (13)   

 .ޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެްއޓުމާއި ކަުށކަމާކެމީގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުން  (14)   
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 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   36ގެ  113ފްޙާ: ސަ

 .ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެްއޓުންއާސާރީ ތަންތަން ބެލެހެްއޓުމާއި ޘަޤާފީ   (15)   

ދީނީގޮތުންނާއި ޤައުމީގޮތުްނ ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ދުވަްސތަކާއި   (16)   
 .މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަކޮށް ީދނީ އަދި ޤައުމީ އިޙްތިފާލުތައް ބޭއްވުން

މަގުމަތި ކުނިކަހައި ސާފުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމާއި ރަށުގެ   (17)   
 .ދެމެހެއްޓުމާއި ރަށް ޒީނަތްތެރިކޮށް ބެެލހެއްޓުންސާފުތާހިރުކަން 

މަގުމަތީގައި ފެންހިްނދުމަށް ހަާދަފއިވާ ކާނުތައް ސާފުކުރެވޭނެ އިންިތޒާމު   (18)   
 .ހަމަޖެއްސުން

ނޑު މަގުމަތި ދިއްލައި ބެލެހެއްޓުން  (19)     .ރޭގަ

 .ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުން  (20)   

  ޢާންމު ފަރުދުންަނށް ދިމާވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތްތަުކގައާއި   (21)   
 .ހާދިސާތަކުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ފިހާރަތަކާއި ހޮާޓތަކާއި   (22)   
ޢާންމު މާރުކޭޓުތަކުެގ ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތަކާއި 

 .ކަންކަން ހުރޭތޯ ބެލުން

މަގުމަތީގައި މީހުން ހިނގަިއއުޅުމާއި މަގުމަތީގައި އިންޖީނުީލ   (23)   
އިންޖީނުނުލާއެއްެޗތި ދުއްވުމުގެކަންކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެއްޗެއްސާއި 

ގޮތުގެމަިތން އިންތިޒާމުކޮށް ބެެލހެއްުޓމާއި،  ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ 
ނޑުގައި ދުއްވާ  ޢާންމުންގެއަތުން  ފީނަގައިގެްނ އެއްގަމާއި ކަ

އުޅަނދުފަހަރުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާއިން 
ނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން  ނޑައަޅާ މިންގަ އިންތިޒާމުކޮްށ  ކަ

  .ބެލެހެއްޓުން

ޝަރުީޢ  ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން ކުރާ ޙުކުމްތައް ތަންފީޛުކުރުމުގައި  (24)   
 .ކޯޓުތަކަށާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުން

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބާރުގެ ދާިއރާގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮުތންނާިއ   (25)   
  އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ސިޓީ ކައުންސިލާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަންކަާމ 
ގުޅޭގޮތުންނާއި ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ވުޒާރާތަކުން ކައުންސިލް 

ނޑައަޅާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާއި   އެފަދަ ހުއްދަތަްއ ، މެދުވެރިކޮށް ދޫކުރަން ކަ
  . ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމާއި ބާޠިލުކުރުން ބާޠިލުކުރުމާއި،
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އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ މީހުންގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުމާއި   (26)   
ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން އަންގާ ގޮތެއްގެމަތިން ތަފާސްިހސާބު 
  ނަގައި ބެލެހެއްޓުމާއި، އެސިޓީެއއްގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ 

ނާއި، އަދި މީސްމީހުންނާއި، ރަށްވެހިނުވެ ިދރިއުޅެމުން ގެންދާ މީހުން
 .އެސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން

  ސިޓީ ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭެނ ކަމަށް އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުްނ   (27)   
ނޑައަޅާ މިނޫންވެސް ޚިދުމަތްތައް ދިނުން.  ކަ

 ،ފޯުރކޮށްދޭންވާނީމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުާރ ޚިދުމަތްތައް ކައުންސިލުން  )ށ(  
ކަާމބެހޭ ސަރުކާރުގެ އިދާރާއިން ަކނޑައަޅާފައިވާ  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި

ސިޔާސަތުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. އަދި ެއ ޚިދުމަތްތައް 
ވަނަ  35މި ޤާނޫުނގެ  ،ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކައުންސިލްތަުކން ޢަމަލުކުރަންވާނީ

 ]އޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތަކުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައެވެ.މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މަސް

 ( އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.32: ގެ )24/2019އިޞްލާޙު: 

ސިޓީ ކައުންސިލް 
 އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް 

ސިޓީ ކައުންސިލް އެކުލެވިގެްނވަނީ އަންނަނިވި ޮގތުގެމަތިްނ އެ ސިޓީއަކުން [ )ހ(  .41
 ަމއްޗަށެވެ.އިންތިޚާބުކުރެވޭ މެންބަރުންގެ 

 10,000ސިޓީގައި ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ އާބާދީގެ ޢަދަދަކީ،   (1)   
)ތިރީސްހާސް( މީހުންނާ ދެމެދުގެ  30,000)ދިހަހާސް( މީހުންނާއި 

ޢަދަދެއްނަމަ، ކައުންސިލްގެ މޭޔަރާއި، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން 
 7އިންތިޚާބުކުރުން ލާޒިމުވާ އަްނެހން މެންބަރުްނ ހިމެޭނ ގޮތުން 

ނޑި؛  )ހަތެއް( ގޮ

 30,000, ސިޓީގައި ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ އާބާދީގެ ޢަދަދަކީ   (2)   
 )ފަސްދޮޅަސް ހާސް( މީހުންނާ 60,000 )ތިރީސްހާސް( މީހުންނާއި

ދެމެދުގެ ޢަދަދެއްނަމަ، ކައުންސިލްގެ މޭޔަރާއި، މި ޤާޫނނުގެ ދަުށްނ 
 13ގޮތުން އިންތިޚާބު ކުރުން ލާޒިމުވާ އަްނހެން މެްނބަރުން ހިމެޭނ 

ނޑި؛  )ތޭރަ( ގޮ

 60,000ސިޓީގައި ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ އާބާދީގެ ޢަދަދަކީ،   (3)   
)ފަސްދޮޅަސްހާސް( މީހުންނަށްވުރެ އިތުރު ޢަދަދެއްނަމަ، ކައުންސިްލގެ 
މޭޔަރާއި، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކުރުން ލާޒިމުވާ އަންހެން 

ނޑި.)ނަވާރަ(  19މެންބަރުން ހިމެނޭ ގޮުތން   ގޮ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ސިޓީ ކައުންސިލަްށ  )ށ(  
މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުމުގައި، ވަކި ރަށަކަށް ނުވަތަ އިދާރީ ދާއިރާއަކަށް 
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ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ދީފައިވަނީ، އިދާރީ ގޮތުން ވަކިވަކި ރަްށތަކެްއގެ ގޮތުގަިއ 
އެކުެވގެން އެކުލަވާލާފައިވާ އެއް ރަުށގެ ގޮތުގައި ހިނގަމުންއައި ރަށްތަކެއް 

ނޑައަޅާ މެންބަރުްނެގ  ކަމުގައި ވެފައި، އަދި މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކަ
ޢަދަދަކީ އެ ސިޓީގައި ކުރިން ހިމެނުނު ރަށްތަކުގެ ޢަދަދަްށވުރެ ގިނަ 
ޢަދަދެއްނަމަ، އެ ސިޓީއެއް ނިސްބަތްވާ ސިޓީ ކައުންސިލަށް މެންބަރުްނ 

ތިޚާބުކުރަންވާނީ، އެ ރަށް ނުވަތަ އިދާރީ ދާއިރާއަށް ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ އިން
ދިނުމުގެ ކުރިން އިދާރީ ގޮތުން ވަކި ރަށްތަކެއްގެ ގޮތުގަިއ ހިންގުމަްށ 
ނޑައަޅާފައި އޮތް ކޮންމެ ރަށަކަށް މަދުވެގެން އެއް މެންބަރު އިންތިޚާބުކުރެޭވ  ކަ

 ގޮތަށެވެ.

މަ ބާއްވާ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ިއންތިޚާބުގަިއ މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން ފުރަތަ )ނ(  
ނޑައަޅަންވާީނ  އަންހެން މެްނބަރުން އިންިތޚާބުކުރާނެ ދާއިރާތައް ކަ
ގުރުއަތުލައިގެންނެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން ބޭއްވޭ އިންތިޚާބުތަކުަގއި އަންހެްނ 
ނޑައަޅާނީ އެ ސިޓީއެއްގައި ހިމެނޭ  މެންބަރުން އިްނތިޚާބުކުރާނެ ދާިއރާތައް ކަ

ރިހާ ދާއިރާއެއް ހަމަހަމަވާނެ އުޞޫލަކުން ދައުރުވަމުްނދާ ގޮތަްށ، ހު
ނޑައަޅާ އުޞޫލުގެ ދަށުންނެވެ.  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަ

ނޑައަޅާނީ،  )ރ(   މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ސިޓީތަކުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަ
 ]އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.

 އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި. (33: ގެ )24/2019އިޞްލާޙު: 

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ [
މެންބަރުކަމަށް 

  ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ 
 ޝަރުޠުތައް 

  ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާ ކޮންމެ މީހެއްގައި އަންނަނިވި  )ހ( .38
 .ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ

 ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވުން؛  (1)   

 ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތަކަށް ނުވުން؛ބޭރު   (2)   

 މުސްލިމަކު ކަމުގައި ވުމާއި، ސުންނަތް ޖަމާޢަތުގެ މީހަކު ކަމުގަިއވުން؛  (3)   

 އަހަރު ފުރިފައިވުން؛( އަށާރަ) 18ޢުމުރުން   (4)   

 ބުއްދި ހަމަޔަށް ހުރި މީހަކު ކަމުގައިވުން؛  (5)   

 .ފުލްޓައިމް ދަރިވަރެއްކަމުގައި ނުވުން  (6)   



 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަުރ:  (UNOFFICIAL) އިޞްލާޙާއެކު 9 –ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  

            

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   39ގެ  113ފްޙާ: ސަ

އެ މީހަކަށް ސިޓީ  ބޭރުޤައުމެއްގެ ރައްޔިތަކު ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ވެފައިވާ ނަމަ،  (ށ)  
ކައުންސިލްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ، އެ މީހަކު ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވީތާ 

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

އަންނަނިވި ޙާލަްތތަކުންކުރެ ޙާލަތެއްގައިވާ މީހަކަށް ސިީޓ ަކއުންސިލްތަކުގެ  (ނ)  
 .އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިއެއް ނުވެޭވނެއެވެ

އަދާކުރާންޖެހޭ ސާބިތު ދަރަންޏެއް އޮތް މީހަކު ނަމަ، ޙުކުމާ އެއްގޮތަްށ   (1)   
 .އެ ދަރަނި އަދާކުރަމުން ނުދާ މީހަކު ކަމުގައިވުން

އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ކުށެއްގެ އަދަބު ތަންފީޛުކުރަމުންާދ   (2)   
 .މީހެއްކަމުގައިވުން

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތައް ފިޔަވައި ( 5)އާއި ( 4)މި މާއްދާގެ   (3)   
މަސްދުވަހަށްވުެރ ( ބާރަ) 12އެހެން ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަން ސާބިތުވެ 

ދިގު މުއްދަތެއްގެ ޙުކުމެއް ކުރެވިފައިވާ މީހަކު ނަމަ އެ ޙުކުމެއް 
ނޑައެޅުނު އަދަުބ   ތަންފީޛުކޮށް ނިމުުނތާ، ނުވަތަ އެ  ޙުކުމުން ކަ

 .މީހަކު ކަމުގައިވުން  އަަހރު ނުވާ ( ތިނެއް ) 3މަޢާފްކުރެވުނުތާ 

އިސްލާމްދީނުގައި ޙައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ނުވަތަ ޚިޔާނާތުެގ   (4)   
ކުށެއް ނުވަތަ މަސްތުވާތަކެތީެގ  ކުށެއް، ނުވަތަ ރިޝްވަތުގެ 

ބޭނުންކުރުމުގެ ކުށެއް ކުރިކަްނ   ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ނުވަތަ މަސްތުވާތަކެތި 
 .ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަުކ ކަމުގައިވުން

ނުވަތަ މީހެއްގެ   ޖަކާމެދު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލެއް ހިންގިކަން ކުޑަކުއް  (5)   
  ޢިއްފަތްތެރިކަން ފޭރިަގތްކަްނ ޝަރީޢަތަށް ސާިބތުވެަފއިވާ 

 .މީހެއްކަމުގައިވުން

  އެއްވެސް ސްކޫލެއް، މަދަރުސާއެއް ނުވަތަ ކިޔަވައިދޭ މަރުކަޒެއްގެ   (6)   
 ].ފުލްޓައިމް ދަރިވަރަކު ކަމުގައިވުން

  ( އިން އުނިކުރެވިފައި.2: ގެ )2017/1އިޞްލާޙު: 

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ [
މޭޔަރު އަދި ޑެޕިއުޓީ 

 މޭޔަރު 

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު އިންތިޚާބުކުރާނީ ކައުންސިލް ނިސްބަތްާވ  )ހ(  .42
ސަރަޙައްދުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ދީމިޤްރާޠީ އުޞޫލުތަކުގެ މަތިން ނަގާ ސިއްރު 

 ވޯޓަކުންނެވެ.



 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަުރ:  (UNOFFICIAL) އިޞްލާޙާއެކު 9 –ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  

            

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   40ގެ  113ފްޙާ: ސަ

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު އިންތިޚާބުކުރާނީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ  )ށ(  
ތެރެއިން އެ ކައުންސިލްގައި ހިމެނޭ މެްނބަރުންގެ މެދުގައި ނެގޭ ސިއްރު 

 ]ވޯޓަކުންނެވެ.

 ( އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.34: ގެ )24/2019އިޞްލާޙު: 

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 
 ޢުމުރު 

ކައުންސިލްގެ ޢުމުރަކީ އެ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުވާ ތާރީުޚން ފެށިގެްނ ސިޓީ [ )ހ(  .43
 30)ފަހެއް( ައހަރުދުވަހެެވ. ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޢުމުރު ަހމަވުމުގެ  5މީލާދީ 

 ])ތިރީސް( ދުވަހުގެ ކުރިން އައު ކައުންސިލެއް އިންތިޚާބުކުރަންވާެނއެވެ.

 ފައި.( އިން އިޞްލާޙުކުރެވ35ި: ގެ )24/2019އިޞްލާޙު: 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން ހިނގަމުންދާ ކައުންސިލްގެ [ )ށ(  
)ތިރީސް( ދުވަސް ކުރިން އިންތިޚާބުކުރެވޭ އައު  30ޢުމުރު ހަމަވުމުގެ 

ކައުންސިލްގެ ޢުމުރު ގުނަން ފަާށނީ ހިނގަމުންދާ ކައުންސިލްގެ ޢުމުރު ހަމަވާ 
 ]ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

 ( އިން އިތުރުކުރެވިފައި.6: ގެ )2015/40 އިޞްލާޙު:

ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބުކުރެޭވ މެންބަރުންަނށް އެމީސްމީހުްނގެ މަޤާމާ ޙަވާލުވެވޭނީ   .44 މެންބަރުންގެ ހުވައި 
ނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމަތީގައި، މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލު  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުވައި  1ފަ

 .ކުރުމަށްފަހުގައެވެ

 ކައުންސިލްގެ [
މެންބަރުކަމުގެ 
 މަޤާމު ހުސްވުން 

ކައުންސިލްގެ ޢުމުރުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ މެންބަެރއްގެ މަޤާމު  )ހ(  .45
)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް  14ހުސްވެއްޖެނަމަ އެކަން 

އޮތޯރިޓީން އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަނަށް އަންގަންާވނެއެވެ. އަދި ލޯކަލް 
އޮތޯރިޓީްނ އިލެްކޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަްނގާ ާތރީޚުން ފެށިގެން ގަވަރމަންޓް 
)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މެންބަރެއްގެ ބަދަލުގައި  60ލަސްވެގެން 

ކައުންސިލަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރަންވާނެއެވެ. ކައުންސިލްގެ މެންބަރެއްގެ 
ތިޚާބުކުރެވިފައިވާ މެންބަރަކަށް މަޤާމު ހުސްވެއްޖެނަމަ، ބައި އިެލކްޝަނަކުން އިން

 މެންބަރުކަމުގައި ހުރެވޭނީ ކައުްނސިލްގެ ހިނގަމުންދާ ދައުރު ހަމަވަންދެންނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ކައުންސިލްގެ ޢުމުރުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ މެންބަރެއްގެ  )ށ(  
ތެރޭގައި އެ )ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ  60މަޤާމު ހުސްވެއްޖެނަމަ، ލަސްވެގެން 

މެންބަރެއްގެ ބަދަލުގައި ކައުންސިލަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރަްނވާނެ ކަމުގައި 
ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ކަުއންސިލްގެ މެންބަރަކު ވަކިވިއިުރ ކައުންސިލްގެ 

)އެކެއް( އަހަރުދުވަސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއް ބާކީ  1ޢުމުރުގެ 
 ނޑިއަކަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކޮށްގެނެްއނުވާނެއެވެ.އޮތްނަމަ އެ ހުސްވި ގޮ



 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަުރ:  (UNOFFICIAL) އިޞްލާޙާއެކު 9 –ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  

            

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   41ގެ  113ފްޙާ: ސަ

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެްނ ބަޔާންކޮށްފައި ީވނަމަވެސް، ކައުންސިލްގެ  )ނ(  
ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ޭބނުންވާ ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަމަވާވަރަށް އެ ކައުންސިލްގައި 

ނޑިއަކަށް މި މާ އްދާގެ )ހ( ގައިާވ މެންބަރުން ނެްތނަމަ އެ ހުސްވި ގޮ
 ]ގޮތުގެމަތިން މެްނބަރަކު އިންތިޚާުބކުރަންވާނެއެވެ.

 ( އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.36: ގެ )24/2019އިޞްލާޙު: 

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ [
 މޭޔަރުގެ ވާޖިބުތައް 

 ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރުގެ ވާޖިބުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ެއވަނީއެވެ.  .46

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތަްއ ކައުންސިލްގެ  (ހ)  
 ތަންފީޛުކުރުން؛

 ކައުންސިލްގެ ހިންގުމަށް ކުރަންެޖހޭ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުން؛ (ށ)  

ކައުންސިލްގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށް ކައުންސިލުން އެކަށައަޅާ ތަރައްޤީގެ  (ނ)  
ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭންގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރެވޭނެ ގޮތަށް އިދާރާގެ ޕްލޭނާއި 

 މަސައްކަތްތައް ބައްޓަންކުރުން؛

ނޑު އެކުލަވާލައި،  (ރ)   ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން އިދާރާގެ އޮނިގަ
ނޑައަޅައި  ޑިވިޜަންތަކާއި ސެކްޝަންތަކާއި ޔުނިޓުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކަ

 ތަންފީޛުކުރުން؛

ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް ގަާވއިދުން ބޭއްވުމާއި ޖަލްސާތަުކގެ ރިޔާސަތު  (ބ)  
 ބެލެހެއްޓުްނ؛

ކައުންސިލްގެ ޙަރަކާތްތައް ހިނގަމުންދަނީ ކައުންސިލްގެ މަޤްަޞދާ އެއްގޮތްވާ  (ޅ)  
 ގޮތުގެމަތިންތޯ ބެލުްނ؛

ރިޕޯޓުތައް ފޮނުވަންޖެޭހ ކައުންސިލުން އެކުލަވާލަން ލާޒިމުކުރާ ޕްލޭންތަކާއި  (ކ)  
ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމާއި، ޢާްނމުކުރަންޖެހޭ ނިންމުންތައް ޢާންމުކުރެވޭކަން 

 ކަށަވަރުކުރުން؛

 ކައުންސިލް ތަމްސީލުކުރަންޖެހޭ ތަންތަނުގައި ކައުންސިލް ތަމްީސލުކުރުން؛ (އ)  

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންކަްނ ކައުންސިލް ހިނގަމުންދަނީ ޤާނޫުނތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ  )ވ(  
 ކަށަވަރުކުރުން؛
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 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   42ގެ  113ފްޙާ: ސަ

ކައުންސިލްގެ މާލީ ޒިންމާތަކާއި ކައުންސިލްގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ  )މ(  
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އަދާކުރަމުންދާކަން 

 ކަށަވަރުކުރުން؛

ޒިންމާތަކާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންނަށާއި، މަސްއޫލު ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި  )ފ(  
 އިދާރާތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުން؛ އަދި 

ނޑައަޅާ އެހެނިހެން ކަންކަން ކުރުން. )ދ(    ]ކައުންސިލުން ކަ

 ( އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.37: ގެ )24/2019އިޞްލާޙު: 

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ [
ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރުގެ 

 ވާޖިބުތައް 

 ކައުންސިލްގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.ސިޓީ   .47

 މޭޔަރަށް  ކައުންސިްލގެ ބެހޭގޮތުން މަސައްކަތާ ކައުންސިލްގެ ސިޓީ (ހ)  
 .އެހީތެރިވެދިނުން

ކައުންސިލްގެ މޭޔަރުގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް އޭނާ ނުކުޅެދިއްޖެ  (ށ)  
ޙާލަތެއްގައި، ނުވަތަ ޢުޛުރުވެރިެވއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، ނުވަތަ އެ މަޤާމު ހުސްވެއްޖެ 
ޙާލަތެއްގައި، އޭނާގެ މަޤާމުެގ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވަގުތީގޮތުން އަދާކުރާނީ 

 މީގެ އިތުރުން، ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު . ކައުންސިލްގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރެވެ
ރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައްވެސް އޭނާ ކައުންސިލްގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރާ ޙަވާލުކު

 .އަދާކުރަންވާނެއެވެ

ނޑައަޅާ ކައުންސިލުން ސިޓީ (ނ)    ].ކުރުން ކަންކަން އެހެނިހެން ކަ

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

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ [
މެންބަރުންގެ 
 މަސްއޫލިއްޔަތު 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންެގ   .48

ރައްޔިތުންނަްށ ިދމާވާ ދަތިތައް  ސިޓީގެކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނިސްަބތްވާ [ )ހ(  
ކައުންސިލްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމާއި، އެކަންކަްނ ޙައްލުކުރުމަށް 

 ]މަސައްކަތްކުރުން؛

 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.( އިން 12: ގެ )31/2020އިޞްލާޙު: 



 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަުރ:  (UNOFFICIAL) އިޞްލާޙާއެކު 9 –ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  

            

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   43ގެ  113ފްޙާ: ސަ

 ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކުގައި ބައިވެރިވުން؛ )ށ(  

 ކައުންސިލްގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުން؛ )ނ(  

ކައުންސިލުން އެކުލަވާލަންޖެހޭ ްޕލޭންތަކާއި އަހަރީ މަސައްކަތު ާތވަލާއި އަހަރީ  )ރ(  
 ެއކުލަވާލުމުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިެވރިވުން؛ އަދިބަޖެޓާއި ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓު 

ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ގުޅިގެން މޭޔަރު ޙަވާލުކުރާ އެހެނިހެން  )ބ(  
 ]މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

 ( އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.39: ގެ )24/2019އިޞްލާޙު: 

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ [
ރައީސަށް 

 މުޚާޠަބުކުރާ ގޮތް 

އަދި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ . މިގޮތަށެވެ[ މޭޔަރ]ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް މުޚާޠަބުކުރާނީ   .49
 ].މިގޮތަށެވެ[ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ]ނައިބުރައީސާ މުޚާޠަބުކުރާނީ 

 އުނިކުރެވިފައި.( އިން 13: ގެ )31/2020އިޞްލާޙު: 

    ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ 
ހޯދުމަށް ރަށަކުން 

 ހުށަހެޅުން 

  ދާއިރާއެއްގައި ހިމެނޭ އަވަށަކީ ނުވަތަ ރަށަކީ ނުވަތަ ިއދާރީ ދާއިރާއަކީ ނުވަތަ   އިދާރީ   .50
ގައި ބުނެފައިވާ  2ރަށްތަކެއް ގުޅިގެން އުފައްދާ ސަރަޙައްދަކީ މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލު 

ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތްވާ ޮގތުގެމަިތން ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ޙައްޤުވާ ަފރާތެއްކަމަށް އެ އަވަށެއްގެ 
ތަ ރަށެއްގެ ކައުންސިލަށް ނުވަތަ އެ ރަށްތަކުގެ ކައުންސިލްތަކަށް ފެނިއްޖެނަމަ އެ ނުވަ

އަވަށަކީ ނުވަތަ އެރަށަކީ ނުވަތަ އެރަށްތައް ގުޅިގެން އުފައްދާ ސަރަޙައްދަކީ ސިޓީއެއް 
ނޑައަޅައި، އެ އަވަށެއް ނުވަތަ އެރަށެއް ނުވަަތ އެ ރަށްތަކެއް ސިޓީ  ކަމުގައި ކަ

ގުމަށް އެިދ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީައށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ކައުންސިލަކުން ހިން
 .ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ ކަމާބެހޭ ކައުންސިލަށް ނުވަތަ 

ސިޓީއެއްގެ [
ގޮތުގައި 

 ކަނޑައެޅުން 

އިދާރީ ދާއިރާއެއްގައި ހިމެނޭ ވަކި އަވަށަކަށް ނުވަތަ ރަށަކަށް ނުަވތަ ދާއިރާއަކަށް  )ހ(  .51
ރަށްތަކެއް ގުޅިގެން އުފައްދާ ސަރަޙައްދަކަށް ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ހޯދުމަށް ނުވަތަ 

ަވނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ ހުށަހެޭޅ ހުށަހެޅުމެއް  46އެދި މި ޤާނޫނުގެ 
ގައި ބުނެފައިވާ ޝަރުޠުތައް ެއ  2ދިރާސާކުރުމަށްފަހު، މި ޤާނޫނުެގ ޖަދުވަލު 

އި ނުަވތަ ސަރަޙައްދެއްގައި ރަށެއްގައި ނުވަތަ އަަވށެއްގައި ނުވަތަ ދާއިރާއެއްގަ
ފުރިހަމަވާނަމަ، އެ ހުށަހެޅުމެއް ޤަބޫލުކޮށް، އެ ރަށަކީ ނުވަތަ ައވަށަކީ ނުވަތަ 
ދާއިރާއަކީ ނުވަތަ ސަރަޙައްދަކީ ސިޓީއެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ނޑައަޅަންވާނެއެވެ.  ކަ
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ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ހޯދުމަށް އެދި  50މި ޤާނޫނުގެ [ )ށ(  
ހުށަހަޅާ ރަށްތަކުން، އެ ރަށްތައް ތަމްސީލުކުރާ ކައުންސިލެއްގެ ދައުރު ހަމަވުމުގެ 

)ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ ކުރިން މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ އެންމެހައި  6މަދުވެގެން 
އަދި އެފަދައިން އެ ރަށްތައް  އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކޮށް ިންނމަންވާނެއެވެ.

އެކުވެގެން އުފެދޭ ސަރަޙައްދަށް ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ލިބިގެންދާނީ އެ ސަރަޙައްދު 
ނޑައެޅުމަށްފަހު، އަލަށް އެކުލަވާލެވޭ ކައުންސިލްގެ  ސިޓީއަކަށް ބަދަލުވީ ކަމަށް ކަ

 ]އިންތިޚާބަށް ފަހުގައެވެ.

 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.( އިން 14: ގެ )31/2020އިޞްލާޙު: 

މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ަބޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އިދާރީ ދާއިރާއެއްގައި  )ނ(  
ނޑައެޅުމަށް ހުށަހަޅަނީ، އެ ަރށް ހިންގުމަްށ  ހިމެނޭ ރަށެއް ސިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ކަ

އެހެްނނަމަވެސް އެ އިންތިޚާބުކުރެވިފައިވާ ރަށު ކައުްނސިލް އިންތިޚާބުވުމަށްފަުހ 
ކައުންސިލްގެ ދައުރު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ކަމުގައިވާނަމަ، މި މާއްދާގައިވާ 
ނޑައަޅައި، އެ ރަށް ސިޓީއަކަށް  ގޮތުގެމަތިން އެ ރަށަކީ ސިޓީއެްއ ކަމުގައި ކަ
ބަދަލުވި ކަމުގައިވީނަމަވެސް، އެ ސިޓީ ހިންގަމުންދާނީ އެ ރަށް ސިޓީއަކަށް 

ށް ހިންގުމަށްޓަކައި އިްނތިޚާބުވެފަިއ އޮތް ރަށު ބަދަލުވުމުގެ ކުރިން އެ ރަ
 ކައުންސިލުންނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތުގައި ރަށެއް ސިޓީއަކަށް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ،  )ރ(  
އެ ރަށް ސިޓީއަކަށް ބަދަލުވުމުގެ ކުރިން އެ ރަށް ހިންގުމަށްޓަކައި އިންތިޚާބުވެފައި 

އެ ސިޓީ ހިންގާީނ، އެ ރަށު ކައުްނސިލްގެ ދައުރު އޮތް ރަށު ކައުންސިލުން 
 ހަމަވަންދެނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ނ( އާއި )ރ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތުގައި، ސިޓީއަކަށް  )ބ(  
ބަދަލުވެފައިވާ ރަށެއް، އެ ރަށް ސިޓީއަކަށް ބަދަލުވުމުގެ ކުރިން ހިންގަމުންދިޔަ 

ރަށް ސިޓީއަކަށް ބަދަލުވުމާއެކު، ރަށު ކައުންސިލުން ހިންގަމުންދިޔަނަމަވެސް، އެ 
ސިޓީ ކައުންސިލަކަށް މި ޤާޫނނުގެ ދަށުން ލިބިދޭ ެއންމެހަިއ ބާރުތަކާއި 
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް، އެ ރަށު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ސިޓީއަކުން 
ލިބިދޭންޖެހޭ ކަމަށް މި ާޤނޫުނގައި ބަޔާންކުރާ އެންމެހައި ޚިދުމަތްތައް އެ 

 ލިބިދޭންވާނެއެވެ.ސިޓީއަކުން 
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އިދާރީ ދާއިރާއެއްގެ ވެރިކަން ކުރާ ރަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ސިޓީެއއްގެ ގޮތުގައި  )ޅ(  
ނޑައެޅުނު ނަމަވެސް، އެ އިދާރީ ދާއިރާއެއް ހިންގާނީ އެ އިދާރީ ދާއިރާއެއްގެ  ކަ
އަތޮޅު ކައުންސިލުންނެވެ. އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިޔަ 

ތަނާިއ، ދެމުން ގެންދިޔަ ޚިދުމަތްތައްވެސް ކުރިއަށް ގެންދާނީ އަތޮޅު ތަން
 ކައުންސިލުންނެވެ.

ސިޓީއެއް އުފައްދަނީ އިދާރީ ދާއިރާއެއްގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ރަށެއް އެކުވެގެން  )ކ(  
ކަމުގައިވާނަމަ، އެ އިދާރީ ދާއިރާއެއްގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް އެހިނދުން ފެށިގެން 

 ]އުވުނީއެވެ.

 ( އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.40: ގެ )24/2019އިޞްލާޙު: 

    އަވަށު އޮފީސް [
 އުފެއްދުން 

ނޑައަޅާފައިވާ އިދާރީ  )ހ(  .52 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ސިޓީ ކަުއންސިލެއްގެ ގޮތުގައި ކަ
ދާއިރާއެއް އެކުލެވިގެންވަނީ ސިޓީ ކައުންސިލް އުފެދުމުގެ ކުރިން އިދާރީ ގޮތުން 

ނޑައަޅާފައިވާ ރަށްތަކެއް ހިމަނައިގެްނ ވަކިވަކި ރަށްތަކެއްގެ  ގޮތުގައި ހިްނގުމަށް ކަ
ކަމަށްވެފައި، އަދި އެފަދަ ރަށްތަކަކީ އެއްފަސްކޮށް އޮްތ ރަށްތަކެއް 
ކަމުގައިނުވާނަމަ، އެއިން ކޮންެމ ރަށެއް ހިންގުމަށްޓަކައި ސިީޓ ކައުންސިލްގެ 

 ބެލުމުގެ ދަށުން އަވަށު އޮފީހެއް އުފައްދަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އަވަށު އޮފީހެއް ޤާއިމުކުރެވޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި  ށ()  
ޤައުމީ އިދާރާތަކުން ސިޓީގައި ެދމުންގެންދާ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ޯފރުކޮށްދިނުމުގެ 

 އިންތިޒާމު، އެ ސިޓީއެއްގެ މޭޔަރު ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

އަވަށު އޮފީސް ހިންުގމަށް ބޭުނންވާ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ަދށުން ާޤއިމުކުރެވޭ  )ނ(  
 ]ފައިސާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ަހމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

 ( އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.41: ގެ )24/2019އިޞްލާޙު: 

މާލޭ ސިޓީ 
 ކައުންސިލް 

ގައި ވަކި އިދާރީ ދާއިރާއެއްގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާ  2ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖަދުވަލު  (ހ)  .53
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށް މާލެ ހިންގުމަށްޓަކައި މި ބާބުގައި 

 .ކައުންސިލެއް އިންތިޚާބުކުރަްނވާނެއެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަިތން ސިޓީ

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ  ވަނަ  41މި ޤާނޫނުގެ  (ށ)[  
ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ  42ބާރުތަކުގެ ތެރެއިންނާިއ، މި ާޤނޫނުގެ 

ސިޓީ ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ 
އުންސިލުން ކޮންމެ ސިޓީ ކައުންސިލަކަށް ލިބިދެވޭނެ ބާރުތަކާއި އެ ސިޓީ ކަ



 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަުރ:  (UNOFFICIAL) އިޞްލާޙާއެކު 9 –ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  

            

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   46ގެ  113ފްޙާ: ސަ

ނޑައަޅާނީ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާއާއެކު  ފޯރުކޮށްދޭނެ ޚިދުމަތްތައް ކަ
މިގޮތުން އެ ސިޓީ ކައުންސިުލން ދިނުމަްށ . ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ

ނޑައަޅާ ޚިދުމަތްތައް ފިޔަވައި އެ ސިޓީގެ ސަރަޙައްދުގައި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަ
އް ފޯރުކޮށްދޭނީ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާތަކުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަ

ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ  .ކަ

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި މާއްދާގެ ( އެކެއް) 1މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  (ނ)  
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތުެގމަތިން މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން އުފަްއދާފައިވާ ކޮންމެ ( ށ)

ކައުންސިލަކަށް ލިބިދެޭވނެ ބާރުތަކާއި އެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭނެ ސިޓީ 
ނޑައަޅަންވާނެއެވެ އަދި މިގޮތުން އެ ސިޓީ . ޚިދުމަތްތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަ

ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭނެ ޚިދުަމތްތައް ކަމުގައި ނުހިެމނޭ ޚިދުމަްތތަކާ ގުޅުންހުރި 
އި ޒިންމާތަކާއި އިލްތިޒާމްތައް ެއކަމާ ޙަވާލުވާ އެންމެހައި ޤާނޫީނ ޙައްޤުތަކާ

 ].ވުޒާރާއަށް ނަގުލުވާނެއެވެ

 ގެ ދަށުން އިތުރު ކުރެވިފައި (1): 2015/15: އިޞްލާޙު

 ( އިން އުނިކުރެވިފައ42ި: ގެ )24/2019އިޞްލާޙު: 

އަންހެނުންގެ [
ތަރައްޤީއަށް 

މަސައްކަތްކުރާ 
 ކޮމިޓީ 

  ކޮންމެ ސިޓީ ކައުންސިލެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އެ ސިޓީއެއްގެ އަންހެނުންގެ  (ހ)  .54
. ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނުންގެ ކޮިމޓީއެއް އޮްނނަންވާނެއެވެ

ނޑައަޅާނީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ   މިކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ކަ
 .ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންެނވެ

  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަްށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން  (ށ)  
 .އިންތިޚާބުކުރާނީ އެސިޓީއެއްގެ އަންހެނުންގެ މެދުގައި ބާއްވާ އިްނތިޚާބަކުންނެވެ

  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ރައީސާއި ނައިބުރައީސް  (ނ)  
  އިންތިޚާބުކުރާނީ އެ ކޮމިޓީއަށް ހޮވޭ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނެގޭ ސިއްރު 

 .ވޯޓަކުންނެވެ

  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީައށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ހިންގާ ގަާވއިދު ހަދާނީ  (ރ)  
 .މަންޓް އޮތޯރިޓީންެނވެލޯކަލް ގަވަރ

އަންހެނުންގެ 
ތަރައްޤީއަށް 

މަސައްކަތްކުރާ 
  ކޮމިޓީގެ 

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކުރެވޭ ައންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަްށ  57މި ޤާނޫނުގެ   .55
އަންނަނިވި ކަންކަްނ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތަކުގެ ތެރޭަގއި 

 .ހިމެނެއެވެ



 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަުރ:  (UNOFFICIAL) އިޞްލާޙާއެކު 9 –ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  

            

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   47ގެ  113ފްޙާ: ސަ

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 
 ބާރުތައް 

ސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ ކަންކަމުގައާއި ކައުންސިލުން ދެމުންގެންދާ ރަށްވެހިކަމުގެ  (ހ)  
 .ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ސިޓީ ކަުއންސިލަށް ލަފާ ދިނުން

ކޮމިޓީގެ ނަމުގައި މުދާ މިލްކުކުރުމާއި ކޮމިޓީގެ ނަމުގައި އެކިއެކި ވިޔަފާރި  (ށ)  
 .މުޢާމަލާތުކުރުން

 .ކޮމިޓީގެ ނަމުގައި ދަޢުވާކުރުމާއި ދަޢުވާލިބިގަުތން (ނ)  

އާމްދަނީ ހޯދުމަށާއި އަންހެުންނގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި އެކިއެކި ޙަރަކާތްތައް  (ރ)  
 .ހިންގުން

 .އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާެތރިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން (ބ)  

 .މެދުގައި ދީނީ ހޭުލންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުންއަންހެނުންގެ  (ޅ)  

  ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި އަންހެނުން ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށް  (ކ)  
 .މަސައްކަތްކުރުން

  މަތީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުާރ އަންހެނުންގެ ޢަދަުދ އިތުރުކުރުމަށް  (އ)  
 .މަސައްކަތްކުރުން

 .ޞިއްޙީ ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުންއަންހެނުންގެ  (ވ)  

 .އަންހެނުންާނބެހޭ މުހިންމު މަުޢޫލމާތު އެއްކުރުން (މ)  

 .ކޮމިޓީގެ މާލިއްޔަތުގައިވާ މުދަލާއި ފައިސާ ބެލެހެއްޓުން (ފ)  

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މުއްދަތަކީ ކޮމިޓީ އިންތިޚާބުކުރެވޭ   .56 ކޮމިޓީގެ މުއްދަތު 
 ].ައހަރު ދުވަހެވެ( ތިނެއް) 3ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ( އިން އުނިކުރެވިފައި.43: ގެ )24/2019އިޞްލާޙު: 

 ހަވަނަ ބާބު [

 ]ކައުންސިލްތަކުގެ އިޚްތިޞާޞް ކަނޑައެޅުން 
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 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.( އިން 15) : ގ31/2020ެއިޞްލާޙު: 

ކައުންސިލްގެ [
އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ 

ސަރަޙައްދު 
 ކަނޑައެޅުން 

އިދާރީ ދާއިރާއެއްގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ސިޓީ ކައުންސިލަކާއި ރަށު ކައުންސިލެއްގެ  )ހ( 56-1
ނޑައަޅަންވާނެއެވެ.  އިޚްތިޞާޞް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަ

ރަށު ކައުންސިލާއި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާްޞ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަުށން )ށ( 
ނޑައެޅުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރާނީ، އަންނަނިވި ކަންކަމަށެވެ.  ކަ

ރަށަކާ ގުޅޭގޮތުންނަމަ، އެ ރަށެއްގެ ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞަކީ އެ   (1)   
)ހަތްސަތޭކަ( މީޓަުރ  700ރަށާއި އެ ރަށުގެ އުރަފަތުން ފެށިގެން 

ނޑައެޅުން؛  ކަމުގައި ކަ

ނޑައަޅާ ރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި އެހެްނ   (2)    އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަޙައްދު ކަ
ނޑައަޅާ ރަށާިއ  ރަށެއް ނުވަތަ ރަށްތަކެއް އޮތްަނމަ، އިޚްތިޞާޞް ކަ
އެންމެ ކައިރިއަށް އޮތް ރަށަކާ ދެމެދުގައި ހުރި ދުރުމިންބަލައި، އެ 

އިޚްތިާޞްޞ ދުރުމިނުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވާ ދުރުމިން ފާހަގަކޮށް، 
ނޑައެޅުން؛  ކަ

 1400އަދި މީހުން ދިރިއުޅޭ ދެ ރަށުެގ މެދުގައި ހިމެނޭ ސަރަޙައްދު   (3)   
)ސާދަސަތޭކަ( މީޓަރަށްވުރެ ކުޑަނަމަ، އެ ދެ ރަށުގެ އިޚްތިޞާޞް ދެ 

ނޑައެޅުން؛  ރަށުގެ ދެމެދުން ކަ

ނޑައެޅުމުގައި   (4)     700ރަށެއްގެ ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞް ކަ
މީޓަަރށްވުރެ ކައިރީގައި ރިޒޯޓެއް ނުވަތަ އިންޑަސްްޓރިއަލް )ހަތްސަތޭކަ( 

ރަށެއް އޮތްނަމަ، އެ ރަށުގެ އިޚްތިޞާޞްގައި އެ ރިޒޯޓެއް ނުވަތަ 
އިންޑަސްޓްރިއަލް ރަށެއް ހިމެނޭ ބައި އުނިކުރުމަށްފަހު މީހުން ދިރިއުޅޭ 

ނޑައެޅުން؛  ރަށުގެ އިޚްތިޞާޞް ކަ

ރަށްތަކެއް އޮތްނަމަ، ރަށު  އެއް ފަޅެއްގައި ފަޅުރަށެއް ނުވަތަ  (5)   
ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭނީ އެ ފަޅުރަށުގެ އެއްވެސް 
މިންވަރެއް ރަށު ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެޭނނަަމ 

ނޑައެޅުން؛  ކަމަށް ކަ

ވަކި ފަޅެއްގައި އޮންނަ ފަޅުރަށެއް ނުވަތަ ފަޅުރަށެއްގެ ބައެއް ނަމަވެސް   (6)   
ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞްގައި ހިމެނޭނަމަ، އެ ކައުންިސލްެގ ރަށު 

ނޑައެޅުން؛  އިޚްތިޞާޞްގައި އެ ފަޅުރަށެއް ހިމެނޭނެކަމަށް ކަ
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ފަޅުރަށެއްގެ ބައެއް މީހުން ދިރިއުޅޭ ދެ ކައުންސިލެއްގެ އިޚްތިޞާޞްއަށް   (7)   
ނޑައެޅުން.  ވަންނަނަމަ، ފަޅުރަށުގެ އިޚްތިާޞޞް ވަކިން ކަ

މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މި  )ނ(  
ނޑައަޅާނީ މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަށު  އިޚްތިޞާޞްވެސް ކަ
ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞް ކަނޑައެޅުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންކަމަށް 

 ރިޢާޔަތްކޮށެވެ.

ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްނަމަވެސް، ސިޓީ ކައުންސިލަކީ  މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި އެހެން )ރ(  
ގިނަ ރަށްތަކެއް ހިަމނައިގެން ެއކުލަވާލާފައިވާ ސިޓީއެއްނަމަ، ެއ ސިޓީއެއްގެ 
ނޑައަޅާނީ މި ާމއްދާގެ )ށ( ގެ ދަުށން އެ ސިޓީެއއްގައި ހިމެނޭ  އިޚްތިޞާޞް ކަ

ނޑައެޅުމަށްފަހު، އެ ރަށްތަކުގެ ިއޚްތިޞާ ޞްގެ ރަށްތަކުގެ އިޚްތިޞާޞް ކަ
 ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސަރައްޙައްދު އެއްކޮށްލުމުން އުފެދޭ ސަރަޙައްދުކަމުގައެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ ރަށު އަދި ސިޓީގެ  )ބ(  
އިޚްތިޞާޞްއަށް ބަދަލު ގެންނަްނޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެކަން ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

 ޔާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

މި މާއްދާގެ )ބ( ގެ ދަށުން އިޚްތިޞާޞަށް ބަދަލުެގންނަން ޖެހޭ ޙާލަތުގައިވެސް  )ޅ(  
އެ ބަދަލު ގެނެވުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

 ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެވެ.

އިންޑަސްޓްރިއަްލ އިޚްތިޞާޞްގައި ހިމެނޭ ފަޅުރަށެއްގައި ރިޒޯޓް ނުވަތަ   (1)   
ރަށެއް ހަދާނަމަ، އެ ފަޅުރަށެއްެގ ނުވަތަ އެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ރަށް އެ 

 ރަށެއްގެ ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލް އިޚްތިޞާޞުން ވަކިކުރުން؛

ނޑައެޅުމުގެ ަފހުން   (2)    ރަށު ނުވަތަ ސިީޓ ކައުންސިލްެގ އިޚްތިޞާޞް ކަ
ބޮޑުކުރިނަމަވެސް އެ އިޚްތިޞާޞްގެ ބޭރުން ަރށުގެ ބިން ފަހުން 

 އިޚްތިޞާޞް އަށް ބަދަލު ނުގެަނއުން؛ އަދި

ނޑައެޅުމަށްފަހު، ރަށް ގިރުންފަދަ ކަންކަްނ   (3)    އިޚްތިޞާޞް ކަ
 ކުރިމަތިވިނަމަވެސް އިޚްތިޞާޞް އަކަށް ބަދަލެއް ނުގެނައުން.

އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ 
ސަރަޙައްދުގެ 
 މިލްކުވެރިކަން 

ސިޓީ ކައުންސިލާއި ރަށު ކަުއންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެޭރގައި ހިމެނޭ  )ހ( 56-2
އެންމެހައި ވަސީލަތްތަކާއި ިބާނތަކާއި ނުއުފުލޭ ހަރުމުދަލުގެ މިލްކުވެރިކަން 
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 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   50ގެ  113ފްޙާ: ސަ

ލިބިގެންވަނީ ކައުންސިަލށެވެ. އަދި އެނޫން އެފަދަ ތަންަތަނކީ ދައުލަތުގެ 
 .އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދައުލަތުގެ މިލްކެވެ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ  )ށ(  
ކުރިން ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެންމެހައި 
ވަސީލަތްތަކާއި ބިނާތަކާއި ުނއުފުލޭ ހަރުމުދަލާއި، ޤައުީމ ސަލާމަތަށް 

ނޑައަޅާފައިވާ  ތަންތަނުގެ މިލްކުވެރިކަން ލިބިގެންވަނީ މި ޤާނޫނަްށ ކަ
 ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން އެަތނެއްގެ މިލްކުވެރިކަން އޮތް ފަރާތަކަށެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ެއހެން އޮތްނަމަވެސް، ޤައުީމ އިދާރާއަކުން  )ނ(  
ސިޓީ  ކުރިއަށްގެންދަން ބޭުނންވާ މަޝްރޫޢެއް ހިންގުމަށްޓަކައި ރަުށ އަދި

ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވަސީލަތްތަކާއި ބިނާަތކާއި ނުއުފުލޭ 
ހަރުމުދާގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ތަނެއް ނުވަތަ މުދަލެއް ޤައުމީ އިދާރާއަކުން 
ބޭނުންވެއްޖެނަަމ، އެފަދަ ތަންތަާނއި މުދާ ޤައުމީ އިދާރާގެ ބޭނުމަށް ނެގިދާނެއެވެ. 

އިން ތަނެއް ނުވަތަ މުދަލެއް ނަގަންވާނީ ކައުންސިލްތަކުްނ އެހެންނަމަވެސް އެފަދަ
 ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓްތަަކްށ އެކަށީގެންވާ ބަދަލެއް ދިނުމަްށަފހުގައެވެ.

މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަުށން ކަުއންސިލްތަކަށް ަބދަލުނަގައިދިނުމާުގޅޭ އުޞޫލެއް  )ރ(  
)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލޯކަލް  3މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާާތ 

ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން އެކުލަވާލައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި 
 ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ އެހެްނ އޮތްނަމަވެސް، ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞްގެ  )ބ(  
ނާަތކާއި ނުއުފުލޭ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޤުދުރަތީ އަދި ޢުމްރާނީ ވަސީލަތްތަކާއި، ބި

ކައުންސިލްތަކުން ބޭުނންކުރަންވާނީ ސަރުކާރުން އެުކލަވާލާ ޤައުމީ ، ހަރުމުދާ
ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. އަދި ރަށެއް ނުވަތަ ސިޓީއެއްގެ 
ބިން ޭބނުންކުރަންވާނީ އެ ަރށެއްގެ ނުވަތަ ސިޓީއެއް ނިސްބަތްާވ ކައުންސިލުން 

ށުގެ ނުވަތަ ސިޓީެގ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި، އެ ކައުްނސިލުން ހަދާ، އެކުލަވާލާ ރަ
ކަމާގުޅުންހުރި ޤައުމީ އިދާރާއިން ފާސްކުރާ އެ ރަށެއް ނުވަތަ ސިޓީއެއްގެ ލޭންޑް 

 ޔޫސް ޕްލޭނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޤައުމީ އިދާރާއިން ފާސްކުރާ ލޭންޑް ޔޫސް  )ޅ(  
ވަނަ މާއްދާގައި  2-98ޕްލޭން ފާސްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ މި ޤާނޫނުގެ 

 ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
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ޤައުމީ ސަލާމަތަށްޓަކައި ރަށުގެ ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞްގެ  )ކ(  
ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވަސީލަތެއް ުނވަތަ ބިނާއެއް ނުަވތަ ނުއުފުޭލ ހަރުމުދަލެއް 
ހިމެނޭގޮތަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކުރިއަށްގެންދަން ދައުލަތުން ބޭުނންވެއްޖެނަމަ، 
ކައުންސިލްގެ ހުއްދައަކާނުލައި ެއ ވަސީލަތެއް ޭބނުންކުރުމުގެ ާބރު ދައުލަތަްށ 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

އްޤީއާ ގުޅުހުންހުިރ ކަމަކާގުޅޭ ގޮތުން ރަށުގެ ނުވަތަ ސިީޓ ޤައުމީ ތަރަ )އ(  
ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވަސީލަތެއް ނުވަތަ ިބނާއެއް ނުވަަތ 
ނުއުފުލޭ ހަރުމުދަލެއް ހިމެނޭގޮަތށް މަޝްރޫޢުއެއް ކުރިއަށްގެންދަން ދައުލަތުން 

ންގަން ދައުލަތަށް ދޭންޖެޭހ ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ކައުންސިލުން އެ މަޝްރޫޢުއެއް ހި
 ހުއްދަދޭންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ރަށު އަދި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ  )ވ(  
އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ދާއިރާގައި ދައުލަތުން ފޯރުކޮށްޭދންޖެހޭ ޢާްނމު ޚިދުމަތެއް 

ބިާނތަކާއި ނުުއފުލޭ ހަރުމުދާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޭބނުންކުރަންޖެޭހ ވަސީލަތްތަކާއި، 
 އެ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭ މުއްދަތާ ހަމައަށް މިލްކުވެގެންވަނީ ދައުަލތަށެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްނަމަވެސް، ކައުންސިލްގެ  )މ(  
 އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވަސީލަތްތަކާއި ބިނާތަކާއި ނުއުުފލޭ ހަރުމުދަލުގެ

ތެރެއިން އެއްވެސް ތަނެއް ނުވަަތ އެއްޗެއް މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުުކރަން ފެށުމުގެ 
ކުރިން އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުްނ ކައުންސިލުން ނުވަަތ ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް 
އިދާރާއަކުން އެއްވެސް މީހަކަށް ދޫކޮށްފައިވާނަމަ، އެފަަދ އެއްބަސްވުންތަކަްށ 

 ވެ.ކައުންސިލުން އިޙްތިރާމްކުރަންވާނެއެ

މި މާއްދާގެ )މ( ގައި އެެހްނ ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ކަުއންސިލްތަކުގެ  )ފ(  
އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައިވާ ވަސީލަތްތަކާއި، ބިާނތަކާއި، ނުއުފުޭލ ހަރުމުދަލުން 
ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ކުލި ނަގަމުންާދނަމަ، އެ ކުިލ ކައުންސިލްގެ 

)ހައެއް(  6އިްނތިޒާމް މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ އާމްދަނީއަށް ބަދަލުވާނެ 
މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ އިދާރާއަކުން އެ ކައުންސިލަކާ ގުޅިގެން 

 ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ރަށު އަދި ސިޓީ  )ދ(  
އެންމެހަިއ ވަސީލަތްތަކާއި  ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ

ބިނާތަކާއި ނުއުފުލޭ ހަރުމުދާާލ ގުޅޭ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އެއްވެސް މީހަކަށް ލިބިދީފައިވާ 
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 ޙައްޤަކަށް ހުރަސްއެޅޭ ގޮތަށް އެފަދަތަނަކާ ގުޅޭގޮތުން ޢަމަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު 
 ކައުންސިލަށް ލިބިގެން ނުވެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، ރަށު ކައުންސިލާއި ސިޓީ ކައުންސިލަށް  )ތ(  
މިލްކުވެގެންވާ އެންމެހައި ވަސީލަތްތަކާއި، ނުއުފުލޭ މުަދލުގެ ދަފްތަރެއް އެ 

 ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.ކައުންސިލަކުން އެކުލަވާލައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކައުންސިލަށް މިލްކުވެގެންވާ ބިންަތކުގެ ތެރެއިން  )ލ(  
ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކާއި، ހުސްކޮށްހުރި ބިންތައް އަދި ލޭންޑް ޔޫސް 
ޕްލޭންގެ ދަށުން އެކި ކަންކަންކަމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ބިމުގެ ދަފްތަރެއް އެ 

 ލަކުން އެކުލަވާލައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.ކައުންސި

ކައުންސިލްގެ 
އިޚްތިޞާޞް 
 ބޭނުންކުރުން 

ޤުދުރަތީ ނުވަތަ ޠަބީޢީ ގޮތުަގއި ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ރައްކާތެރި ކުރަންޖެހޭ  )ހ( 56-3
 ތަންތަން ފިޔަވައި، އެހެނިެހން ސަރަޙައްދުތައް ވަކި ކައުންސިލެއްގެ

ނޑައެޅިފައިވިޔަސް، އެތަންތަނުގަިއ ޤާނޫނަކުން  އިޚްތިޞާޞްކަމުގައި ކަ
މަނާކަމެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިނުވާ ކަންކަން، އިތުރު ހުއްދައަކާ ނުލައި 

 ކުރުމުގެ ޙައްޤު، ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ވިޔަފާރި ބޭނުމަކަށް ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރެވޭ  )ށ(  
އިޚްތިޞާޞް ބޭނުންކުރާނަމަ، ެއކަމަށް ހުއްދަ ހޯދުމާއި، އެތަނުްނ އެކަށީގެންވާ 

 ފީއެއް ކައުންސިލްތަކުން ނެގުމަކަށް މި ޤާނޫނު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

އެހެން ފަރާތަކަށް 
ދޫކޮށްފައިވާ 

 ބިންތައް 

ރަށްރަށާއި، ސިޓީަތކުގައި ޤައުމީ މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު  )ހ( 56-4
އިދާރާތަކަށާއި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް ދާއިމީ ބޭނުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ 
ތަންތަން ހުންާނނީ އެތަނެްއ ޫދކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ބެލުމުގެ ަދށުގައެވެ. މި 

ގެ ތެރޭގައި އެތަންތަނުގެ )ހައެއް( މަސްދުވަހު 6ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 
އެއް ހަދައި، އެ ތަންތަނުެގ ރަޖިސްޓަރީ އެތަންތަން ދޫކުރެވިފައިވާ ނުވަތަ އޯޑިޓް

މިލްކުކޮށްދެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަްށ ދޫކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ޤައުީމ އިދާރާތަކަށް 
ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް ތަނެއް ދޫކޮށްފަިއވަނީ ދާއިމީ 

އި ގޮތެއް ިނންމާނީ ދެފަާރތުގެ މެދުގައި ބޭނުމަށްކަމާމެދު ޚިލާފު އުފެދޭ ާޙލަތުގަ
 މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު އެއްބަސްވެވޭ ސގޮތެއްގެމަތިންނެވެ.

)އެކެއް( އަހަރު ދުވަުހގެ ތެރޭގައި،  1މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ަފށާތާ ިގނަވެގެން  )ށ(  
ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި، ސިޓީ ކައުންސިލްތަކާއި، އަތޮޅު ކައުްނސިލްގެ ބާރު 
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ހިނގާ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެޭނ އެންމެހައި ބިްނބިމާއި، ަތންަތނާއި، މުދަލުެގ 
އޯޑިޓްއެއް ހަދައި އެކުލަވާލުމަށްފަހު، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅައި 
އެ އޮތޯރިޓީން ފާސްކުރުމަށްފަހު، ކައުންސިލްތަުކްނ ޢާންމުކޮށް 

ޤާނޫނުގައިވާ ޮގުތގެމަތިން ގޮތް  ޝާޢިއުކުރަންވާނެއެވެ. އެ ތަްނތަނާމެދު މި
ނިންމުމުގެ ބާރު ިލބިގެންވަީނ އެ ބިމެއް ނުވަތަ ތަނެއް ނުަވތަ މުދަލެއް 

 ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލަކަށެވެ.

 ]ބާބު  ހަތްވަނަ [

 ސިލްތަކުގައި އަންހެނުންގެ ދައުރު ކައުން 

 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.( އިން 15: ގެ )31/2020އިޞްލާޙު: 

ސިޓީތައް ރަށްތަކާއި 
ހިންގުމުގައި 
އަންހެނުންގެ 

 ބައިވެރިވުން އޮތުން 

ރަށްރަށާއި ސިޓީތައް ހިނގަނީ އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރެވި،  )ހ( 56-5
އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުާމ އެކުގައިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި، 

ނޑައެޅިފައި އޮން  ނަންވާނެއެވެ.ކައުންސިލްތަކުގައި އަންހެނުންގެ ދައުރެއް ކަ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކުރާ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުުރމަށްޓަކައި މި  )ށ(  
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލްތަކަްށ  37ވަނަ މާއްދާއާއި،  24ޤާނޫނުގެ 

ޚާއްޞަކުރަންވާނީ  33އިންތިޚާބުކުރެވޭ މެންބަރުންެގ ތެރެއިން %
 އަންހެނުންަނށެވެ.

އަންހެނުންގެ 
ތަރައްޤީއަށް 

މަސައްކަތްކުރާ 
 ކޮމިޓީ 

ކޮންމެ ރަށެއްގެ އަދި ސިޓީއެއްގެ ކައުންސިލާ އެކުގައި، އެ ރަށެއްގެ ނުވަތަ ެއ  )ހ( 56-6

ސިޓީއެއްގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްީޤއަށް މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި، އެ ރަށުގެ ނުވަތަ 

ންތިޚާބުކުރާ އެ ސިޓީގެ އަންހެނުންެގ ތެެރއިން އެ ރަށެއްގެ ރައްޔިތުން އި

 .އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތްކުރާ ކޮމިޓީއެއް އޮންނަންވާެނއެވެ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަްށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން [ )ށ(  

އިންތިޚާބުކުރުމަށްޓަކައި ބާއްވާ ިއންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު، އެ ރަށެއް ނުވަތަ 

ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ހުރިހާ އަންހެނުންނާިއ  ރަށްވެހިވެފައިވާ، ސިޓީގައި

 ]ފިރިހެނުންނަށްވެސް ިލބިގެންވެއެެވ.
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 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.( އިން 16: ގެ )31/2020އިޞްލާޙު: 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ  )ނ(  

އެކުލެވިގެންވަނީ، އަންަނނިވި ގޮތުގެމަތިން އިންތިޚާބުކުެރވޭ މެންބަރުންެގ ކޮމިޓީ 

 މައްޗަށެވެ.

 )ފަހެއް( މެންަބރުން؛ 5ރަށެއްގައިނަމަ   (1)   

   (2)  i.   ެސިޓީއެއްގައިނަމަ، ސިޓީގައި ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ އާބާދީގ

 30,000)ދިަހާހސް( މީހުންނާއި  10,000ޢަދަދަކީ، 

)ހައެއް(  6މީހުންނާ ދެމެދުގެ ޢަދަދެއްނަމަ )ތިރީސްހާސް( 

 މެންބަރުން؛

    ii.   ެސިޓީއެއްގައިނަމަ، ސިޓީގައި ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ އާބާދީގ

 60,000)ތިރީސްާހސް( މީހުންނާއި  30,000ޢަދަދަކީ، 

 10)ފަސްދޮޅަސްހާސް( މީހުންނާ ދެމެދުގެ ޢަދަދެއްނަމަ 

 )ދިހައެއް( މެންބަރުްނ؛

    iii.   ި60,000ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ އާބާދީގެ ޢަދަދަކީ، ސިޓީގައ 

 18)ފަސްދޮޅަސްހާސް( މީހުންނަށްވުރެ އިތުރު ޢަދަދެއްނަމަ 

 )އަށާރަ( މެންބަރުން.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށެއްގެ ނުވަތަ ސިޓީއެއްގެ  )ރ(  

ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ އިންތިޚާބާއި، އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ 

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާގުޭޅ އެންމެހައި ކަންކަްނ ކުރާނީ ިއލެކްޝަންސް 

ކޮމިޝަނުންނެވެ. މިގޮތުން އަްނހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 

މެންބަރުންގެ އިންތިޚާބާއި، ޯލކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ބާއްވަންވާީނ 

 ދުވަހެއްގައެވެ.އެއް



 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަުރ:  (UNOFFICIAL) އިޞްލާޙާއެކު 9 –ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  

            

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   55ގެ  113ފްޙާ: ސަ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ރައީސާއި ނައިބުރައީސް  )ބ(  

ހޮވާނީ އަންހެުނންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން، 

 އެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނެގޭ ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ.

އެއްގައި ޤާއިމުވެފައިވާ އަންހެނުންެގ ތަރައްޤީއަްށ ރަށެއްގައި ނުވަތަ ސިޓީ )ޅ(  

މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތައް މަސައްކަތްކުރަންވާނީ، އެ ރަށެއް ުނވަތަ ސިޓީއެއް 

ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލާ އެކުގައެވެ. އަދި ކައުންސިލްތަކުން އެ ކޮމިޓީތަކަށް 

ންތިޒާމެއް އެއްބާރުލުންދީ، އެ ކޮމިޓީތަާކ އެކުގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނެ އި

 ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

މި ޤާނޫނުން އަންހެުނންެގ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކަށް  )ކ(  

ނޑައަޅާފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުގެ ދާއިރާގެ ތެޭރގައި، މުދާ  ކަ

 މިލްކުކުރުމާއި ދަރަންޏަށް ޒިންމާވުމުގެ ބާރު އެ ކޮމިޓީތަކަށް ލިިބގެންވެއެވެ.

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ަމސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއްގެ މަޤާމު  )އ(  

)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލޯކަްލ ގަވަރމަންޓް  14ހުސްވެއްޖެނަމަ، އެކަން 

އޮތޯރިޓީން އަންގަްނވާނެއެވެ. ޯލކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިީޓން އިލެކްޝަންސް 

)ފަސްދޮަޅސް( ދުވަހުގެ  60ން ކޮމިޝަނަށް އަންގާ ތާރީޚުން ެފިށގެން ލަސްވެގެ

ތެރޭގައި އެ މެންބަރެއްގެ ަބދަލުގައި ކޮމިޓީއަށް މެންބަރަުކ އިންތިޚާބު 

ކުރަންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއްގެ މަޤާމު ހުސްވިއިރު ކޮމިޓީގެ 

)އެކެއް( އަހަރުދުވަސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއް ބާކީ  1ޢުމުރުގެ 

ނޑިއަކަްށ މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކޮށްެގންުނވާނެއެވެ. ބައި އޮތްނަމަ އެ  ހުސްވި ގޮ

އިލެކްޝަނަކުން އިންތިޚާބުކުރެިވފައިވާ މެންބަރަކަށް މެްނބަރުކަމުގައި ހުރެވޭނީ 

 ހިނގަމުންދާ ދައުރު ހަމަވަންދެްނނެވެ.

-)އ[  

1) 

މި މާއްދާގެ )އ(ގައި އެހެްނ ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، އަންހެނުންގެ 

ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ޭބނުންވާ ޤާނޫނީ 

ނޑިއަކަށް  ޢަދަދު ހަމަވާވަރަށް އެ ކޮމިޓީގައި މެންބަރުން ނެތްނަމަ އެ ހުސްވި ގޮ

 ] މި މާއްދާގެ )އ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރަްނވާނެއެވެ.



 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަުރ:  (UNOFFICIAL) އިޞްލާޙާއެކު 9 –ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  

            

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   56ގެ  113ފްޙާ: ސަ

 އިތުރުކުރެވިފައި.އިން  (17: ގެ )31/2020އިޞްލާޙު: 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ަމސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މުއްދަތަކީ އެ ކޮމިޓީ  )ވ(  

 .އަހަރުދުވަހެވެ( ފަހެއް) 5އިންތިޚާބުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުްނނަށް، ލޯަކްލ  )މ(  

އޮތޯރިޓީގެ ލަފާގެމަތިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިްނ ގަވަރމަންޓް 

ނޑައަޅަންވާނެއެވެ.  އެކަށީގެންވާ އުޖޫރައެއް ކަ

މި ޤާނޫނުގެ ަދށުން ކައުންސިްލތަކަށް ހިލޭ ެއހީގެ ގޮތުގައި ިލބޭ ފައިސާ،  )ފ(  

)ިތރީސް( ދުވަހުގެ  30ކައުންސިލްތަކާ ޙަވާލުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން 

)ފަހެއް އިންސައްތަ(  %5އި، އެ ފައިސާގެ ޖުމްލަ ޢަދަދުގެ މަދުވެގެން ތެރޭގަ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ަމސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި އެ ކޮމިީޓއާ ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ދޫކުރެވޭ 

ލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ފައިސާ، މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްއޫ

ނޑައަޅާ މަޝްރޫޢުތަކަށް ހޭދަކުރުމުގެ ބާރު އެ ކޮމިޓީއަށް  އެ ކޮމިޓީން ކަ

 ލިބިގެންވެއެވެ.

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް  (ދ)[  

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

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  12ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

 ] .ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަާވންވާނެއެވެ

 އިތުރުކުރެވިފައި.( އިން 18: ގެ )31/2020އިޞްލާޙު: 

އަންހެނުންގެ 
ތަރައްޤީއަށް 

މަސައްކަތްކުރާ 
  ކޮމިޓީގެ 

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 
 ބާރުތައް 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ަމސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި  )ހ( 56-7
 .ހިމެނެއެވެ ބާރުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ަކންކަން

ރަށުގެ ނުވަތަ ސިޓީގެ ތަަރއްޤީގެ ކަންކަމުގައާއި ކައުންސިލުްނ   (1)  

ދެމުންގެންދާ ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭގޮުތން ކައުންސިލަްށ ލަފާ 

 ދިނުން؛
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ރަށުގެ ނުވަތަ ސިޓީގައި އިްނސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަްށ   (2)   

 މަސައްކަތްކުރުން؛

ނުވަތަ ސިޓީގައި ީދނީ ހޭލުންތެރިަކން އިތުރުކުރުމަްށ ރަށުގެ   (3)   

 މަސައްކަތްކުރުން؛

ސިޔާސީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ކަންކަމުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެިރވުްނ   (4)   

 އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން؛

  މަތީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރާ އަންހެނުންގެ ޢަަދދު އިތުރުުކރުމަށް   (5)   

 މަސައްކަތްކުރުން؛

އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންެގ ޞިއްޙީ ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް   (6)   

 މަސައްކަތްކުރުން؛

އަންހެނުންަނށް ލިބޭ ވަީޒފާއާއި ވިޔަފާރީގެ ފުރުޞުތުތަްއ   (7)   

 ފަހިކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުްނ؛

 އަންހެނުންާނބެހޭ މުހިންމު މަުޢޫލމާތު އެއްކުރުން.  (8)   

ތަރައްޤީއަށް ަމސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން ކޮންމެ އަހަރަކުމެ އަންހެނުންގެ  )ށ(  

ނޑިތައް ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ުފރަތަމަ މަހު  ނޑުދަ ނޑައަޅާ ލަ ޙާޞިލުކުރަން ކަ

ނޑައެޅުނު  އެކަށައަޅައި ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރަށް ކަ

ނޑިތަކުގެ ތެރެއިން ޙާޞިލުކުރެވުނު މިންވަރާ ގުޅޭ ރި ނޑުދަ ޕޯޓު އެކުލަވާލަިއ ލަ

 ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމާއެކު ރައްޔިތުންނަށް ފެްނނާނެހެން ާޢންމުުކރަންވާނެއެވެ.

އަންހެނުންގެ 
ތަރައްޤީއަށް 

މަސައްކަތްކުރާ 
 ކޮމިޓީ ހިންގުން 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ހިންގާ ގަވާއިުދ ހަދާނީ، އެ  )ހ( 56-8

ނިސްބަތްވާ ރަށް ނުަވތަ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ލަފާެގ މަތިން އެ ކޮމިޓީ 

 ކޮމިޓީންނެވެ.
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 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   58ގެ  113ފްޙާ: ސަ

މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ބޭނުމަްށަޓކައި ކައުންސިލްތަކުގެ ބަޖެޓު ެއކުލަވާލާއިރު،  )ށ(  

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ަމސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބަޖެޓުވެސް އޭގައި 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަްށ  )ނ(  
ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތަކާއި، ކޮމިީޓގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ އިދާރީ 
އިންތިޒާމު، އެ ކޮމިޓީ ނިސްބަތްވާ ރަށް ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލުން 

 ]ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.

 ( އިން އިތުރުކުރެވިފައި.44: ގެ )24/2019 އިޞްލާޙު:

 ]ބާބު  އަށްވަނަ [

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ 

 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.( އިން 15: ގެ )31/2020އިޞްލާޙު: 

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް 
 އޮތޯރިޓީ 

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ޙަރަކާތްތައް   .57
ހިނގަމުންދާގޮތް ބަލައި، ކައުްނސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ވިަލރެސްކުރުމަށްޓަކައި ލޯކަލް 
ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ނަމުގަިއ ޙަރަކާތްތެރިވާނެ ޤައުމީ މުއައްސަސާއެއް މި ޤާނޫނާ 

 .އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދަންވާނެއެވެ

    ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް 
އޮތޯރިޓީގެ ބާރާއި 

 މަސްއޫލިއްޔަތު 

ބަޔާންކޮށްފަިއ  ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބާރުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި   .58
 .އެވަނީއެވެ

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ޙަރަކާތްތައް  (ހ)  
ޤާނޫނާއި އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކާއި ހިނގަމުންދަނީ ޤާޫނނުއަސާސީއާއި މި 

 .ބެލުން  އެއްގޮތަށްތޯ 

 .ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ވިލަރެސްކުރުން (ށ)  

  މި ޤާނޫނުގައި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް  (ނ)  
ނޑައަޅާފައިވާ އެހެނިހެން ކަންކަންކުރުން  .ކަ
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 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   59ގެ  113ފްޙާ: ސަ

ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ޙަރަކާތްތަކާއި ކައުންސިލްތަކުން އެކަށައަޅާ  (ރ)  
ގަވާއިދުތައް ހުންަނނީ އެއް އުޫޞލަކުންތޯ ބަލައި ހުރިހާ ކަުއންސިލްތަކުން އެްއ 

 .ހަމަތަކަކާ އެއް އުޞޫލުތަކެއް ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

 .އޮތޯރިޓީގެ ހިންގާ ގަވާއިދު ހެދުން  (ބ)  

  މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާ ކޮންމެ އަތޮޅު ކައުންސިލަކާއި، ރަށު  (ޅ)[  
  ކައުންސިލަކާއި، ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަޙައްދު 
ނޑައަޅައި، އެސަރަޙައްދުގެ އިން ވަކިކުރުމުގެ ނިޒާމެއް މި ޤާނޫނަްށ    ކަ
ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީްނ 

ނޑައަޅަންވާނެއެވެ ނޑައަޅާ ސަރަޙައްދުތައް ދިވެހި . ކަ އަދި މިގޮތަށް ކަ
 ].ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ

 ( އިން އުނިކުރެވިފައި.45: ގެ )24/2019އިޞްލާޙު: 

  ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ދިވެހިރާއްޖެ ހިންގުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އިދާރީ އަދި  (ޅ)[  
ނޑައަޅައި،  ފަންނީ ާޤބިލުކަން ިއތުރުކުރުމަށްޓަކައި ދޭންޖެޭހ ތަމްރީންތަްއ ކަ

 .އެތަމްރީންތައް ދޭނެ އިންތިޒާމެްއ ހަމަޖެއްސުން

ޮގތުެގމަތިން ޤައުމީ ަވނަ މާްއދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  57މި ޤާނޫނުގެ  )ކ(  
އިދާރާތަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތަްއ އިދާރީ ދާއިރާތަކުން ލިޭބނެ އިންތިޒާމު 

 އެ އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން. ،ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ  )އ(  
 ރުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން ތަންފީޛުކުުރން.ސިޔާސަތުތައް، ސަރުކާ

 ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ނިޒާމާއި )ވ(  
ނޑު ސިޔާސަތުތަކާ އެއްގޮތްކޮށް، އެއް އަމާޒަކަށް  ޤައުމީ އިދާރާތަކުގެ މައިގަ

 ހިންގުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންަކންކުރުމާއި ހަދަންޖެހޭ އުޞޫލުތަްއ ހެދުން.

މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން އިްނތިޚާބުކޮށް އުފެދިފައިވާ ކަުއންސިލްތަކުގެ  )މ(  
ކައުންސިލްތަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ، މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައާއި

ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކައުންސިލްތަަކށް ބޭނުންވާ އިދާރީ އަދި ފަންީނ އެހީތެރިކަން 
 ފޯރުކޮށްދިނުން.

ނޑުތައް  )ފ(   ކައުންސިލްތައް ހިންގުމުގައި ހިފަަހއްޓަންޖެހޭ އަސާސީ ސިފަތަކާއި މިންގަ
ގަވާއިދުތައް ހަދައި ޢާންމުކުރުމާއި، އެ ހިފެހެއްޓުމަށް ހަދަންޖެހޭ ޢާންމު އިޖުރާއީ 

 ]ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްތަކުން ޢަމަލުކުރަމުންދޭތޯ ބެުލން.



 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަުރ:  (UNOFFICIAL) އިޞްލާޙާއެކު 9 –ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  

            

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   60ގެ  113ފްޙާ: ސަ

 ( އިން އިތުރުކުރެވިފައ46ި: ގެ )24/2019އިޞްލާޙު: 

ލޯކަލް ގަވަރމަންްޓ 
 އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑު

އް( މެންބަރުންެގ )ނުވައެ 9ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ ހިްނގާނީ، އަންނަނިވި  )ހ([  .59
 މައްޗަށް އެކުލެވޭ ބޯޑަކުންނެވެ.

ވަނަ މާއްދާގައި  140ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ   (1)   
ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ބޭނުމަްށ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަްށ 

 ޖަވާބުދާރީވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރާ ވަޒީރު؛

ނޑައަޅާ އަންނަނިވި   (2)    )ިތނެއް(  3ދާއިރާތަކުން ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުން ކަ
 މެންބަރުން؛

    i.   ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީގެ ދާއިރާއިން ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ އަންހެްނ
 މެންބަރެއް؛

    ii.   ެގަވަރނަންސް ނުވަތަ ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގ
 ދާއިރާއިން ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވާ ެމންބަރެއް؛

    iii.  ްމަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ މެންބަރެއ. 

)ެއކެއް(  1ސިޓީ ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިްނ އެމީހުން އިންތިޚާބުކުރާ   (3)   
 މެންބަރު؛

 1އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސުންގެ ތެރެއިން އެމީހުން ިއންތިޚާބުުކރާ   (4)   
 )އެކެއް( މެންބަރު؛

)އެކެއް(  1އިންތިޚާބުކުރާ ރަށު ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން އެމީހުން   (5)   
 މެންބަރު؛

ނޑައަޅާ އެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފެއް؛   (6)    މާލީ ކަންކަމާ ގުޅޭ ވުޒާރާގެ ވަޒީރު ކަ
 އަދި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިްވ   (7)   
 ].އޮފިސަރ

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

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮްށފަިއވާ ފަރާތްތައް 2މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (ށ)  
ޢައްޔަންކުރާނީ، ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ލަފާގެމަިތން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ. 



 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަުރ:  (UNOFFICIAL) އިޞްލާޙާއެކު 9 –ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  

            

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   61ގެ  113ފްޙާ: ސަ

އަދި ބޯޑު އެކުލަވާލަން ބޭުނންާވ ނަންތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ 
 މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާ ހުށަހަޅާ  (ނ)  
ނަންތަކަކީ ބޯޑު އެކުލަވާލަން ބޭުނންވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތައް 
ހޯދުމަށް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުުރމުން އެކަމަށް އިޖާބަދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 

 ކެއް ކަމުގައި ވާްނވާނެއެވެ.ހޮވާލެވޭ ނަންތަ

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާ ހުށަހަޅާ  (ރ)  
ނަންތަކުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި 

ގެ މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަޣުަލބިްއޔަތުން ފާސްކުރާ ފަރާތްތައް ބޯޑު
 ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ.

ަވނަ ނަްނބަރުގެ ދަށުްނ ބޯޑަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ  (2މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ) (ބ)  
މެންބަރުންނަީކ، ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރެވޭފަދަ ތަޢުލީމާއި 

އަންނަނިިވ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ މީހުންކަމުގައި ޤާބިލުކަންިލބިފައިވާ 
 ވާންވާނެއެވެ.

 ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވުން؛  (1)   

 )ފަންސަވީސް( އަހަރު ފުރިފައިވުން؛ 25ޢުމުރުން   (2)   

 ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރި މީހަކު ކަމުގައިވުން؛  (3)   

ޖިނާއީ ކުށެްއ އިސްލާމްދީނުގައި ޙައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ނުވަތަ   (4)   
ނުވަތަ ޚިޔާނާތުގެ ކުށެއް ުނވަތަ ރިޝްވަތުގެ ކުށެއް ުނވަތަ 
މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ނުވަތަ ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ނުވަތަ 

)ފަހެއް(  5މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ކުށެއް ކުރިކަން ވޭތުވެދިޔަ 
ހަކު އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީ

 ކަމުގައިނުވުން؛

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ނުވަތަ ޤާނޫެނއްެގ   (5)   
ދަށުން އިްނތިޚާބުކުރެވޭ މަޤާމެއް، ނުވަތަ ާޤނޫނުއަސާސީގައި ބަާޔންކުރާ 
މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާއެއްގެ ނުވަތަ ޤާނޫނަުކން އުަފއްދާ 

 ކަމުގައި ނުވުން. މުއައްސަސާއެއްގެ މެންބަރެއްމުސްތަޤިއްލު އެހެން 

( ވަނަ 5( ވަނަ ނަންަބރާ )4( ވަނަ ނަންބަރާއި )3މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ޅ([  
ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކައުންސިލަރުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ 
ބޯޑަށް އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާއްވާ ފުރަތަމަ އިންތިޚާބު ބާއްވާނީ، އިލެކްޝަންސް 
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ނޑައަޅާ އުޞޫލަކުން، އެ ކޮމި ޝަނުންނެވެ. މިގޮތުން ބާއްާވ ކޮމިޝަނުން ކަ
ފުރަތަމަ އިންތިޚާބު މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިންތިޚާބު ކުރެވޭ ކައުންސިލްގެ 

)ތިރީސް( ދުަވހުގެ ތެރޭގައި  30މެންބަރުން ހުވައި ކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 
 ބާއްވަންވާނެއެވެ.

ވަނަ  (5)( ވަނަ ނަންބަާރއި 4ވަނަ ނަންބަރާއި ) )3(މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  )ކ(  
ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކައުންސިލަރުން ހޮވުމަށް ފުރަތަމަ ބާއްވާ 

ިއންިތޚާބުތައް ބާއްވާނީ ލޯކަލް ގަވަރަމންޓް އޮތޯރިީޓން  އިންތިޚާބުގެ ފަހުން ބާއްވާ
ނޑައަޅައި ލޯކަްލ  އިޢުލާންކުރާ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކަ

 ].ޓީގެ ފަރާތުްނނެވެގަވަރމަންޓް އޮތޯރި

 ( އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.48: ގެ )24/2019އިޞްލާޙު: 

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް ޮއތޯރިޓީެގ ބޯޑުގެ މެްނބަރުންނަްށ ދެޭވ ޢިނާޔަތްތައް  ] (އ)[  
ނޑައަޅާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ.   ކަ

 އިޞްލާހުކުރެވިފައި.( އިން 19: ގެ )31/2020އިޞްލާޙު: 

 )ފަހެއް( އަހަރު ދުވަހެވެ. 5އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުގެ މުއްދަތަކީ  ] (ވ)[  

 އިޞްލާހުކުރެވިފައި.( އިން 19: ގެ )31/2020އިޞްލާޙު: 

ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މި ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ] (ވ)[މި މާއްދާގެ  ] (މ)[  
ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ލޯކަލް  (5)ވަަނ ނަންބަރާ  (4)ވަނަ ނަންބަރާއި  (3)

ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށް އިންތިޚާބުކުރާ ކައުންސިލަރުންގެ މެންބަރުކަމުެގ 
މުއްދަތަކީ އެ މީހަކު އިންތިޚާބުުކރެވޭ ދުވަހުން ފެށިެގން އެ މީހެްއގެ ކައުންސިލް 

 ]މެންބަރުކަމުގެ ދައުރު ހަމަވާ ދުވަހާ ހަމައަށެވެ.

 ( އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.49ގެ ): 24/2019އިޞްލާޙު: 
 އިޞްލާހުކުރެވިފައި.( އިން 19: ގެ )31/2020އިޞްލާޙު: 

ބޯޑުގެ މެންބަރަކު އޭނާެގ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާދޭްނ ޭބނުންވެއްޖެނަމަ  ] (ފ)[  
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮނުވާ ލިޔުމަކުން އިސްތިޢުފާދެވިދާނެއެވެ. 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބުމުން އެ މެންބަރަކު އެ އިސްތިޢުފާދިންކަމުގެ ލިޔުން 
 މަޤާމުން ވަކިވީއެވެ.

 އިޞްލާހުކުރެވިފައި.( އިން 19: ގެ )31/2020އިޞްލާޙު: 
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އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިްނ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ބޯޑުގެ މެންބަރަކު  ] (ދ)[  
 މަޤާމުން ވަކިވާނެއެވެ.

 އިޞްލާހުކުރެވިފައި.( އިން 19ގެ ): 31/2020އިޞްލާޙު: 

ނޑައަޅާފައިވާ މެންބަރެއްގެ އިތުބާުރ   (1)    ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބޯޑަށް ކަ
ނެތްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި 

ނޑައެޅުން؛  ބައިވެރިވާ މެންބަރުންގެ އަޣުަލބިއްޔަތުން ކަ

މެންބަރުންގެ ޝަރުޠުތައް ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މި ޤާނޫނުގައި ބޯޑުގެ   (2)   
 ]ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠެްއ އުނިވުން.

( ގެ ދަށުން އިޞްލާޙުކޮށް 1: ގެ )2017/3އިޞްލާޙު: 
 އިތުރުކުރެވިފައި.

    ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް 
އޮތޯރިޓީގެ ރައީސް 

 އާއި ނައިބުރައީސް 

ވަނަ  140ގެ ރައީސަކީ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑު )ހ([  .60
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބޭނުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް 
ނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީއާ ގުޅޭގޮތުން ޖަވާބުދާރީވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަ

 މިނިސްޓަރެވެ.

އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުގެ ނައިބު ރަީއސަކީ،  )ށ(  
 ]ފިޔަވައި ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ބޯޑުން އިންތިޚާބުކުރާ ފަރާެތކެވެ.

 ( އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި. 2: ގެ )2017/3އިޞްލާޙު: 

    ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް 
 އިދާރާ   އޮތޯރިޓީގެ 

ކަންކަން ިހންގާނީ ލޯކަލް  ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ދުވަހުން ދުވަހުގެ )ހ([  .61
ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުގެ ަލފައާއި އިރުޝާދާ އެއްގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން، އެ 

 އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރެވެ.

 ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ޢައްޔަންކޮށް ވަކިކުރާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ. )ށ(  

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ މީހެއްެގ ކިބައިގައި މި [ )ނ(  
( ވަނަ 2( ވަނަ ނަންބަރާއި، )1ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގެ ) 59ޤާނޫނުގެ 

( ަވނަ ނަްނބަރުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ 4( ަވނަ ނަްނބަުރ އަދި )3ނަންބަރާއި، )
 ]ފުރިހަމަވާންވާނެެއވެ. ޝަރުޠުތަކުގެ އިތުރުން އަންނަިނވި ޝަރުޠުތައް

 އިޞްލާހުކުރެވިފައި.( އިން 20: ގެ )31/2020އިޞްލާޙު: 

 އިތުރު އެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާކުރަމުންދާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން؛  (1)   
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ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް ނުވަތަ ޕަބްިލކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދާއިރާއިްނ   (2)   
ދަށްވެގެން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ  ނުވަތަ އެނޫންވެސް ކަމާބެހޭ ދާިއރާއަކުން

 10ޙާޞިލުކޮށްފައިވުމާއެކު، ހިންުގމުގެ ދާއިރާގައި މަދުވެގެން 
 )ދިހައެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުިރބާ ލިބިފައިވުން.

ނޑައަޅާނީ، މިނިސްޓްރީ  )ރ(   ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަ
 ލަފާގެމަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ. އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ

 ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ޖަވާބުދާރީވާނީ އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށެވެ. )ބ(  

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާްނކުރާ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުގެ އިތުރުން  )ޅ(  
އިދާރީ އޮތޯރިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށާއި އޮތޯރިޓީގެ 

ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަްށޓަކައި އޮތޯރިޓީއަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ަޢއްޔަންކުރުމާއި 
 ]ވަކިކުރުމުގެ ބާރު އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 ( އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.3: ގެ )2017/3އިޞްލާޙު: 

)ފަހެއް( އަހަރުދުވަހެވެ. ޗީފް  5ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުގެ މަޤާމުގެ ދައުރަކީ  )ކ([  
އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުގެ މަޤާމުގައި މީހަކަށް އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ހުރެވޭީނ 

 ])ޭދއް( ދައުރަށެވެ. 2)ފަހެއް )އަހަރުދުވަހުގެ  5

 ( އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.50: ގެ )24/2019އިޞްލާޙު: 

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް [
އޮފިސަރުގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް ތިރީގައި  61-1
 ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.

 އޮތޯރިޓީގެ އިދާރީ އަދި ފައިސާއާެބހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ރާަވއި ހިންގުން؛ )ހ( 

އެއްގޮތްވާ ޮގތުގެމަތިންކަްނ  ޤާނޫނާއޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދަނީ މި  )ށ(  
 ކަށަވަރުކުރުން؛

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޖަވާބުާދރީވުން ފިޔަވައި، އޮތޯރިޓީ ތަްމސީލުކުރަންޖެހޭ )ނ(  
 ކަންކަމުގައި އޮތޯރިޓީ ތަމްސީލުކުރުން؛ އަދި

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ އެނޫންވެސް  )ރ(  
 ]އަދާކުރުން.

 ( އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.51: ގެ )24/2019އިޞްލާޙު: 



 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަުރ:  (UNOFFICIAL) އިޞްލާޙާއެކު 9 –ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  
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ކައުންސިލްގެ [
ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް 

 ނުކުޅެދުން 

އެއްވެސް ކައުންސިލަރެއްގެ ނުވަތަ ރައީސެއްގެ ނުވަތަ މޭޔަރެއްގެ  )ހ(  .62

ނުކުރެޭވނަމަ ނުވަތަ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބު އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް އަދާ 

އިހުމާލުވާނަމަ ނުަވތަ ކައުންިސލްގެ ބާރުތަކާއި ވަސީލަްތތަކުގެ ބޭނުން ނަހަމަ 

ނޑާ ޚިލާފަށް  ގޮތުގައި ހިފާނަމަ ނުވަތަ ކަުއންސިލަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަ

ކައުންސިލަރުންގެ ޢަމަލުތައް ަބހައްޓާނަމަ، މި މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ 

ކައުންސިލަރުންނާމެދު ނުވަތަ ރައީސުންނާމެދު ނުވަތަ  ގޮތުގެމަތިން، އެފަދަ

މޭޔަރުންނާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު ލޯކަލް ގަވަރމަންްޓ އޮތޯރިޓީއަްށ 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ކަމެއް ކައުންސިލަރަކު ނުވަތަ  )ށ(  

މަޢުލޫމާތު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ރައީސަކު ނުވަތަ މޭޔަރަކު ކުރާކަމުގެ 

ލިބިއްޖެނަމަ، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ނޑައަޅާފައިވާ ވަޒީރުގެ ހުއްދައާއެކު، އެކަމުގެ ޙަޤީޤަތްތަާކއި ސަބަބުތައް  ކަ

ކަލް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ަކންއޮތްގޮތް ދިރާސާކޮށް ބެލުމަށް "އިންކުއަީރ" އެއް ލޯ

 ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ހަދަންާވނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ "އިންކުއަރީ" ހެދުމަށްފަހު، މި މާއްދާގެ )ހ(  )ނ(  

ގައި ބުނާފަދަ ކަމެއް ނުވަތަ ކަންތައްތަކެއް ހިނގާ ކަމަށް ނުަވތަ ހިނގައިފި 

ގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް ކަމަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯިރޓީއަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބު

ފެނިއްޖެނަމަ، އެ ާފހަގަކުރެވުނު ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ލޯކަްލ ގަވަރމަންޓް 

 އޮތޯރިޓީން ކައުންސިލަށް އަންގަްނވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތަށް ކައުންސިލަރަކަށް ނުވަތަ ރައީސަކަށް ނުވަތަ  )ރ(  

ންގުމުންވެސް އެ ކަންަކން އިޞްލާޙު މޭޔަރަކަށް ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް އެ

ނުކޮށް، ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިްއޔަތާއި ވާޖިބު އަދާނުކޮށް އިހުމާުލވާނަމަ ނުވަަތ 

ކައުންސިލްގެ ބާރުތަކާއި ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުން ޤާނޫނީ އިމުން ޭބރުން، ނަހަމަ 

ނޑާ ޚިލާފަށް  ގޮތުގައި ހިފާނަަމ ނުވަތަ ަކއުންސިލްގެ ސުލޫކީ މިންގަ

ންސިލަރުންގެ ޢަމަލުތައް ބަހައްޓާނަމަ، އިންކުއަރީ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކައު

ކަންތައްތަކާއި، އެ ކަންކަން އިްޞލާޙުކުރުމަށް އެންގުމުން ކައުންސިލަރުން ނުވަަތ 



 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަުރ:  (UNOFFICIAL) އިޞްލާޙާއެކު 9 –ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  
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ރައީސުން ނުވަތަ މޭޔަރުން ކަންކުރިގޮތާއި، އެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލްގެ 

ލޯކަލް ގަވަރމަންްޓ އޮތޯރިޓީން  ބަސް، ރިޕޯޓެއްގެ ސިފައިގައި

 އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ.

 3މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ރިޕޯޓު" ގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، [ )ބ(  

)ތިނެއް( މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިުގނޫން މުއްދަތަކަށް އެ ކަންކަމުގައި ޝާމިލުވި 

މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ، ކައުންސިލަރުން ނުވަތަ ރައީސުން ނުވަތަ މޭޔަރުން

މަޤާމުގެ މަސްޫއލިއްޔަތުން ވަގުތީ ގޮތުން އެއްިކާބކުރުމުގެ ބާރު  ނުލިބޭ ގޮަތށް،

 ]ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.( އިން 21: ގެ )31/2020އިޞްލާޙު: 

އަޅާ ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއްގެ މި މާއްދާގެ )ބ( ގެ ދަށުން ކައުންސިލަރުންނާމެދު  )ޅ(  

މަޢުލޫމާތު، ފިޔަވަޅު އެޅި ސަބަބު ބަޔާންކޮށް، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ލޯކަލް 

 ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ޝާއިޢުުކރަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ބ( ގެ ދަުށން ަކއުންސިލަރަކާމެދު އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ސަބަބުން،  )ކ(  

ހަމަނުވާނަމަ، އެ ކައުންސިލްގެ ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް ކައުންސިލްގެ ކޯރަމް 

ނޑުމެއްނެތި ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ރަށު ކައުންސިލެއްނަމަ އެ  އެ ރަށަކުން މެދުކެ

ރަށު ކައުންސިލެއް ނިސްބަތްވާ އަތޮޅުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާގެމަތިން 

ޖައްސަންވާނެއެވެ. އަދި ކައުންސިލްއާ ޙަވާލުވެހުރި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ހަމަ

އަތޮޅު ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލެއްނަމަ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީެގ 

މަޝްވަރާގެ މަތިން ކައުންސިލްއާ ޙަވާލުވެހުރި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މިކަން 

 ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

ސިލް ސެކްޓޯރަލް ގްރާންޓް ނުވަަތ ކޮންޑިޝަނަލް ގްރާންޓެއްގެ ޮގތުަގއި ކައުން )އ(  

މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުން ހިންގާ ވަކި ޕްރޮޖެކްޓެއް ނުވަތަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް 

ހިންގުމުގައި ކައުންސިލުން އިހުމާލުވާކަމަށް އެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގާ އިދާރާއަކަށް 

ފާހަގަކުރެވި، އެކަން ބެލުމަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ކުރިއަށްގެންދާ 

މެއް ާފހަގަކުރެވި އެ އިދާރާއަކަށް އަންގައިފިނަމަ އެ އިންކުއަރީއިން އެފަދަ ކަ



 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަުރ:  (UNOFFICIAL) އިޞްލާޙާއެކު 9 –ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  

            

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   67ގެ  113ފްޙާ: ސަ

ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ނުވަތަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއްގެ މަސައްކަތް "މެނޭޖަރ" އަކާ ޙަވާލުކޮށް 

 ]ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ބާރު އެ އިދާރާއަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 ( އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.52: ގެ )24/2019އިޞްލާޙު: 

ކައުންސިލް [
 ރޫޅާލުން 

  އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުންކުެރ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ކައުންސިލް  )ހ(  .63
  ރޫޅާލުމުގެ މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ބާރު ލޯކަލް 

 .ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންވެއެވެ

  ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް ތަކުާރރުކޮށް   (1)   
 .ނުކުޅެދޭނަމަ

 .ކައުންސިލްގެ ވަސީލަތްތައް ނަަހމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނަމަ  (2)   

ކައުންސިލުން ކަންކަން ިންނމުމުގައި ކައުންސިލަށް ވަކިގޮތަކަްށ   (3)   
އެއްބަސްވުމަށް ތަކުރާރުކޮށް ހުރަސްއެޅި ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ ކޯރަމް 

ބޭއްވުމަށް   ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ކައުްނސިލްގެ ޖަލްސާތައް 
 .ހުރަސްއެޅި ކައުންސިލްގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދުން

ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލެއް އުވާލުމަށް ކޯޓުން ( ހ)މި މާއްދާގެ  )ށ(  
ނޑައަޅަންވާނީ ކައުންސިލް އުވާލުން ނޫްނ އެހެން ގޮތެްއ ނެްތކަމަށް ކޯޓަްށ    ކަ

 .ޤަބޫލުކުރެވޭނަމައެވެ

ގައިވާ ގޮތުގެަމތިން ކޯޓުން ކައުންސިލެއް އުވާަލއިފިނަމަ، ެއ ( ށ)މި މާއްދާގެ  )ނ(  
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ( ސާޅީސްފަހެއް) 45 ކައުންސިލެއް އުވާލާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

މިގޮތުން . އަލުން ކައުންސިލަށް މެންބަރުްނ އިންތިޚާބުކޮށް ނިންމަންާވނެެއވެ
އަލުން އިންތިޚާބެއް ބޭއްވި ކަުއންސިލަށް މެންބަުރން އިންތިޚާުބކުރެވެންދެން 

ޔަކު ޢައްޔަންކުރާނީ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް ކައުންސިލް ވަގުތީގޮތުން ހިންގާނެ ބަ
 ].އޮތޯރިޓީންނެވެ

 ( އިން އުނިކުރެވިފައި.53: ގެ )24/2019އިޞްލާޙު: 

 ]ބާބު  ނުވަވަނަ [

 ޤައުމީ އިދާރާތަކާ ކައުންސިލްތަކާދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން 



 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަުރ:  (UNOFFICIAL) އިޞްލާޙާއެކު 9 –ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  

            

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   68ގެ  113ފްޙާ: ސަ

 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.( އިން 15: ގެ )31/2020އިޞްލާޙު: 

ޤައުމީ އިދާރާތަކުން [
ކައުންސިލް 
މެދުވެރިކޮށް 

ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި 
މި ބާބަށް 

 ޢަމަލުކުރުން 

ޤައުމީ އިދާރާތަކުން ރަށްރަށުގައި އަދި ސިޓީތަކުގައި ދޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި އަދި   .64

އެތަންތަުނން ހިންގާ ތަރައްޤީެގ ޙަރަކާތްތައް ރާވައި ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ މި 

 އިވާ ގޮތުގެަމތިންނެވެ.ބާބުގައި ބަޔާންކޮްށފަ

ޤައުމީ އިދާރާތަކުން 
ކައުންސިލް 
މެދުވެރިކޮށް 

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ 
 އުޞޫލުތައް 

  ޤައުމީ އިދާރާތަކުން ދޭ ޚިދުަމތްތައް ކޮންމެ އިދާރީ ދާއިރާައކުން ލިބޭެނ  )ހ(  .65

ޤައުީމ އިދާރާތަކުން،  .އިންތިޒާމު ޤައުމީ އިދާރާތަކުްނ ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ

އިދާރީ ދާއިރާތަކުގައި އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާެނ 

އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަްނ އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުންނާއި ސިޓީ 

 ކައުންސިލްތަކުންނާއި ރަށު ކައުްނސިލްތަކުން ދޭންވާނެއެވެ.

ޚިދުމަތްތައް އިދާރީ ދާއިރާތަކުގައި ލިބޭނޭ އިންތިޒާމު ޤައުމީ އިދާރާތަކުން ދޭ  )ށ(  

ހަމަޖެއްސުމުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮްތތަކުންކުެރ ގޮތަކަށް 

 .ޢަމަލުކުރެވިދާނެއެވެ

ޤައުމީ އިދާރާގެ އޮފީހެއް އިދާީރ ދާއިރާގައި ޤާއިމުކޮށްގެން ޚިުދމަތް   (1)   

 ދިނުން؛

ޢިމާރާތެއްގައި ޤައުމީ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުްނ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ   (2)   

 މަސައްކަތްކޮށް ޚިދުމަތް ދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން؛

ސިޓީ ކައުންސިލް ނުވަތަ ރަށު ކައުންސިލް ނުވަތަ އަތޮޅު ކައުންސިލް   (3)   

ސީދާ  މެދުވެރިކޮށް ޤައުމީ އިދާރާގެ ޚިދުމަތް އިދާރީ ދާއިރާއިން ނުވަތަ 

 ރަށުން ލިޭބނޭޮގތް ހަމަޖެއްސުން.ސިޓީއިން ނުވަތަ 

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުެގމަތިން ޤައުމީ 3މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) )ނ(  
އިދާރާއަކުން އަތޮޅު ކައުންސިލް ނުވަތަ ސިީޓ ކައުންސިލް ނުވަތަ ރަުށ 

ެއއްބަސްވުމެއް ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ޚިދުމަތްދޭންވާނީ ކަމާގުޅޭގޮތުން ވެވޭ 
 މެދުވެރިކޮށެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގައި އަންނަނިވި މާއްދާތައް ހިމަަނންވާނެއެވެ.
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 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   69ގެ  113ފްޙާ: ސަ

 އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދެވޭ ޚިދުމަތް؛  (1)   

 އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދެވޭ ޚިދުމަތް ދޭންވީ ގޮތުގެ ތަފްޞީުލ؛  (2)   

ފޯރުކޮށްދޭން ބޭނުންވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް   (3)   

 ފައިސާގެ ޢަދަދު؛

 އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ޙާލަތްތައް؛  (4)   

 އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ތަފްޞީލު.  (5)   

ޤައުމީ އިދާރާތަކުން 
ކައުންސިލް 

މެދުވެރިކޮށް ދޭ 
ޚިދުމަތްތަކަށް 

ބޭނުންވާ ފައިސާ 
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

ޤައުމީ އިދާރާއަކުން އެއްވެސް ކައުންސިލެއް މެދުވެރިކޮށް އެ އިދާރާއަކުން ފޯރުކޮށްދޭ   .66

 ޚިދުމަތެއް، އަތޮޅު ކައުންސިލެއް ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލެއް ނުވަތަ ރަށު ކައުންސިލެއް

މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމައިފިނަމަ، އެ ޚިދުމަތެއް އެ ކައުންސިލަކުން ފޯރުކޮށްދިނުމަްށ 

 ނުންވާ ފައިސާ، އެ އިދާރާއަކުން ކައުންސިލްތަކަށް ދޭންވާނެއެެވ.ބޭ

ބިދޭސީންނަށް 
ދޫކުރާ ވާރކް ވިޒާގެ 
 މަޢުލޫމާތު އެންގުން 

ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާއަކުން ބިދޭސީއަކަށް ރަށެއްގަިއ ނުވަތަ ސިޓީއެއްގައި  66-1

ދޫކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް ވާރކް ވިޒާ ދޫކޮށްފިނަމަ، އެ ވިޒާ 

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ އެކަން އެ ރަށެއްގެ ނުވަތަ ސިޓީއެއްގެ ކައުންސިލަށް  30

 .ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ

ފުލުހުންގެ 
އެހީތެރިކަން 
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

ރުމުގައި، އެ ކައުންސިލްތަކުން އެކުލަވާލާ މުނިސިޕަލް ގަވާއިދުތައް ތަންފީޛުކު )ހ( 66-2

ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަުލކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުްނ އެ ގަވާއިދުތަކަށް 

ޢަމަލުކުރަން އިޢުތިރާޟްކުާރ ޙާލަތުގައި ކައުންސިލްތަކަށް ފުލުހުންެގ 

އެހީތެރިކަމަށް އެދެވިދާނެއެވެ. އަދި ކައުންސިލުން އެފަދައިން އެހީތެރިކަމަށް އެދޭ 

 ހީތެރިކަްނ ކައުންސިލްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭންާވނެއެވެ.ޙާލަތުގައި ފުލުހުންގެ އެ

ކައުންސިލްތަކަށް ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާބެޭހ އުޞޫލުތައް،  )ށ(  

ފުލުހުންގެ މަޝްވަރާއާއެކު މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން 

 ހަދާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
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 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   70ގެ  113ފްޙާ: ސަ

ޙާލަތްތަކުގައި ކުއްލި 
ކައުންސިލްތަކަށް 

 ސަރުކާރުން ދޭ އެހީ 

ނޑައަޅާފައިވާ އެހީގެ އިތުރުން   .67 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކައުންސިލްަތކަށް ސަރުކާރުން ދޭން ކަ

ކާރިސާއެއް ނުވަތަ ކުއްލި ނުރަްއކަލުގެ ޙާލަތެއް ނުވަތަ ތަދުމަޑުކަމެއް ނުވަތަ ބަލިމަޑުކަމެއް 

ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން މާީލ، ފަްނނީ ނުވަތަ އެހެިނހެން އެހީ  މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ސަރުކާރުގެ

 .ކައުންސިލްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާެނއެވެ

ސިޓީއެއްގައި ނުވަތަ 
  ރަށެއްގައި ހިންގާ 

 ޕްރޮޖެކްޓްތައް 

ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ  އަތޮޅު ކައުންސިލުން ނުވަތަ ޤައުމީ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ )ހ(  .68
ޏަކުން ނުވަތަ މަަދނީ ޖަމްޢިއްާޔއަކުން ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުން

ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމުގެ  އެނޫންވެސް ފަރާތަކުން އިދާރީ ދާއިރާއެއްގައި އެއްވެސް 
ކުރިން އެ ރަށެއް ނުވަަތ ސިޓީއެއް ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލަކާ 

އެގޮތުން ކުރެވޭ މަޝްވަރާތަކުގައި ރަށާއި އިދާރީ  .މަޝްވަރާކުރަންވާނެއެވެ
ގައި ހުންނަ އެކަމާގުޭޅ އެންމެހައި މުއައްސަސާތައް ބައިވެރިވުމުގެ ދާއިރާ

 .ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ

ޤައުމީ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ  )ށ(  

ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ މަަދނީ ަޖމްޢިއްޔާއަކުން ނުވަތަ އެނޫންެވސް ފަރާތަކުން 

ދާއިރާއެއްގައި ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމުގެ ކުރިން އެަކމުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް އިދާރީ 

ތިމާވެށްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓެއް ހަދަންޖެހޭނަމަ އެ 

ރިޕޯޓު ހެދުމަށްފަހު އެ ޕްރޮޖެްކޓެއް ހިންގުމުގެ ހުއްަދ ދިނުމުެގ ކުރިން، އެ 

ވާ ކައުންސިލަށް ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގޭ ރަށް ނުވަތަ ސިޓީ ނިސްބަތް

އަދި އެ ރިޕޯުޓގައިވާ ކަންކަމަށް ބިނާޮކށް ތިމާވެްއޓަށް ކޮށްފާެނ . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ކަމަށް ބެލެވޭ އަސަރުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެ ކައުންސިލާއެކު އެ ތަނަކުން 

އަދި ތިމާވެށްޓަށް ކޮށްފާނެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުޑަކުރުމަށް . ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ

ކޮށްފައިވާ ފިޔަަވޅުތަކުގެ މަޢުލޫމާތުވެސް ކައުްނސިލްތަކާއެކު އަޅަން ގަސްތު

 .ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ

ސިޓީއެއްގައި ނުވަތަ 
ރަށެއްގެ ޤައުމީ 
އިދާރާތަކުން ހިންގާ 

ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ 
 މަޝްރޫޢު 

ނޑަޅާ  )ހ(  .69 ޤައުމީ އިދާރާތަކުން ރަށެއްގައި ނުވަތަ އަތޮޅެއްގައި ހިންގުމަށް ކަ

މިލިއަން  5މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން، އެ މަޝްރޫޢެއްގެ އަުގ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ 

ރުފިޔާއަށްވުރެ ދަށުގެ މަޝްރޫޢުަތއް ހިންގަންވާީނ، އެ ރަށެއްގެ ުނވަތަ އަތޮޅެއްގެ 

ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
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ސިޓީއެއްގައި ނުވަތަ ރަށެއްގައި ނުވަތަ ، މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެންއޮްތނަަމވެސް )ށ(  

ނޑަޅާ  މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ  5އަތޮޅެއްގައި ހިންގުމަށް ޤައުމީ އިދާރާއަކުން ކަ

ނޑައަޅާ  ބޮޑެތި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢުތައް އެ ޤައުމީ އިދާރާއަކުން ކަ

 އުޞޫލެއްގެ ދަށުން ހިންގުމަްށ، ކައުންސިލަކާ ޙަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ.

ނޑަޅާ ީޕ.އެސް.އައި.ޕީ  )ނ(   ޤައުމީ އިދާރާތަކުން ސިޓީއެްއގައި ހިންގުމަށް ކަ

)ފަނަރަ( މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ  15މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން އަގުގެ ގޮތުން 

ބޮޑު ނޫން މަޝްރޫޢުތައް ހިންގަްނވާނީ މި މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ެއ 

 ންނެވެ.ސިޓީއެއްގެ ކައުންސިލާ ޙަވާލުކޮށްގެ

މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގައި އެހެންއޮތްނަމަވެސް، ސިޓީއެއްގައި ނުވަތަ  )ރ(  

ނޑަޅާ، މި  ރަށެއްގައި ނުވަތަ އަތޮޅެއްގައި ހިންގުމަށް ޤައުމީ އިދާރާއަކުން ކަ

މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ނ( ގައި ުބނެފައިވާ އަގަށްވުރެ ބޮޑު އަގުގެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ 

ނޑައަޅާ އުޞޫލެއްގެ ދަށުން ހިންގުމަށް، މަޝްރޫޢުތައް އެ ޤައު މީ އިދާރާއަކުން ކަ

 ކައުންސިލަކާ ޙަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޤައުމީ އިދާރާއަކުން ސިޓީއެއްގައި  )ބ(  

ނޑައަޅާ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ  ނުވަތަ ރަށެއްގައި ނުވަަތ އަތޮޅެއްގައި ހިންގުމަށް ކަ

ރޫޢެއް ހިންގުމަށް ކައުންިސލާ ޙަވާލުކުރަންވާނީ އެ މަޝްރޫޢެއް ހިންގުމަށް މަޝް

ބޭނުންވާ އެންމެހައި ޕްލޭންތަކާިއ ބަޖެޓު އެ އިދާރާއަކުން ތައްޔާރުކުމަށްފަހު، 

 އެކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ކައުްނސިލަށް ދިނުމަށްފަހުގައެވެ.

އިދާރާއަކުްނ ކައުންސިލާ މި މާއްދާގެ )ހ( އަިދ )ށ( ގެ ދަށުން ޤައުމީ  )ޅ(  

ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫތައް ކައުންސިލުން 

ހިންގަންވާނީ ދައުަލތުގެ މާިލއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި އެ ޤާޫނނުގެ ދަށުްނ 

އެކުލަވާލާފައިވާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާއި އަދި އެނޫންވެސް އެފަދަ 

ޞޫލުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންެމހައި ޤާނޫނާއި މަޝްރޫޢެއް ހިންގުމުގެ އު

 ]ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަިތންނެވެ.

 ( އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.54: ގެ )24/2019އިޞްލާޙު: 
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 ]ބާބު  ދިހަވަނަ [

 ޢާންމު ޚިދުމަތްތައް 

 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.( އިން 15: ގެ )31/2020އިޞްލާޙު: 

ޢާންމު ޚިދުމަތްތަްއ [
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

ކޮންމެ ރަށެއް ނުވަތަ ސިޓީއެއްގައިވެސް އަންނަނިވި ޢާންމު ޚިދުމަތްތައް، އެ  )ހ( 69-1
 ރަށެއް ނުވަތަ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް، ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްޭދްނވާނެއެވެ.

 ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް؛  (1)   

 ފެނުގެ ޚިދުމަތް؛  (2)   

 ފާޚާނާއާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް.  (3)   

ވަަނ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތުަގއިވެސް އަދި  61-2މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

ކައުންސިލުން އަމިއްލައަށް ޢާންމު ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދޭ 

ޙާލަތުގައިވެސް އެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭންވާނީ، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާއިން 

ނޑުތަކާއި އަގުތަކާ  ކަމާގުޅޭގޮތުން އެކުލަވާލާފައިވާ  ސިޔާސަތުތަކާއި މިންގަ

 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ތިންވަނަ ފަރާތެއް 
މެދުވެރިކޮށް 

ޚިދުމަތް 
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޚިދުމަތްަތކުގެ ތެރެއިން  61-1މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( 69-2
ޚިދުމަތެއް ރަށެއްގައި ނުވަތަ ސިޓީއެއްގައި ފޯރުކޮށްދެނީ، ތިންަވނަ ފަރާތަކުްނ 
ކަމުގައިވާ ޙާލަތުގައި، އެ ތިންވަނަ ފަރާތަކާއި ކައުންސިލާ ދެމެދު އެ ޚިދުމަތް 

 ސްވުމެއް އޮންނަްނވާނެއެވެ.ފޯރުކޮށްދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ލިޔުމުން ވެވޭ އެއްބަ

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމަނަންޖެހޭ ކަންކަން، ކަމާބެޭހ  )ށ(  
ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއިން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަާދ ގަވާއިދުގައި 

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ޙާލަތުގައިވެސް، އެ  ތިންވަނަ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ޢާންމު ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭ )ނ(  
ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޢާންުމންނަށް ދިމާވާ އެކިއެކި މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން 
 ޖަވާބުދާރީވުމުގައި އެ ތިންވަނަ ަފރާތުން ކައުންސިލަށް އެއްބާރުުލން ދޭންވާނެއެވެ.

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު، ތިންވަނަ ފަރާތްތަްއ މެދުވެރިކޮށް  )ރ(  
ކައުންސިލްތަކުގައި ފޯރުކޮށްދެުމންގެންދާ ާޢންމު ޚިދުމަތްތަާކ ގުޅޭގޮތުން 



 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަުރ:  (UNOFFICIAL) އިޞްލާޙާއެކު 9 –ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  
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އެފަރާތާއި ކައުންސިލާ ދެމެދު، އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ެއ 
ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެއްބާރުލުން ދޭނެ ގޮތްތައް ބަޔާންކޮށް، މި ޤާނޫނަށް 

އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއްބަސްވުމެއްގައި )އެކެއް(  1ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 
 ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

އިންޖީނުގެއާއި 
ޕްލާންޓްތައް 
 ޤާއިމުކުރުން 

އެއްވެސް ރަށެއްގައި ނުވަތަ ސިޓީއެއްގައި ޢާންމު ޚިދުމަތެއް  )ހ( 69-3
ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ހަދަންެޖޭހ އިންޖީނުގެއާއި ފެން ޕްލާންާޓއި ސުވަރޭޖް 

އެނޫންވެސް އެފަދަ ތަންތަން ހަދަންާވނީ، އެ ރަށެއް ނުވަތަ ސިޓީއެއްގެ  ޕްލާންޓާއި
ނޑައެޅޭ ތަނެއްަގއެވެ.  ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކަ

ނޑައެޅޭ ތަނަކީ، ޢާންމު ދިރިއުޅުމަށް އޭގެ  )ށ(   މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކަ
ނޑައެޅުމަށް ސަބަބުން އުނދަޫގ ނުފޯާރނެ ތަންަތން ކަމުގައި  ކަ

 އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.

ތިންވަނަ ފަރާތެއް ެމދުވެރިކޮށް ޢާންމު ޚިދުމަތެއް ދޭ ޙާލަތުގައި އެ ފަރާތަކުން  )ނ(  
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ތަންތަން ޤާއިމުކޮށް، ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކަިއ 

ންސިލްތަކުްނ ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ އެނޫންވެސް ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުމަށް ކައު 
 އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެވެ.

ތިންވަނަ ފަރާތަކުން ާޢންުމ ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށްޓަކައި ކައުންސިލަކުން  )ރ(  
ހުއްދަދީގެން މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ފަދަ ތަނެއް ހަދަްނ ފެށުމަށްފަހު 
، ނުވަތަ ހަދައި ނިމުމަށްފަހު، އެ ތަން އަނބުރާ ކައުންސިލަށް ނެގޭނީ

ޢާންމުވެގެންވާ މަންފާއަކަށްޓަަކއި، އެތަނަކަށް އެކަށީގެންވާ ބަދަލެއް 
 ]ދިނުމަށްފަހުގައެވެ.

 ( އިން އިތުރުކުރެވިފައ55ި: ގެ )24/2019އިޞްލާޙު: 

 ]ބާބު  އެގާރަވަނަ [

 ކައުންސިލްތަކުން ވިޔަފާރިކުރުން 

 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.( އިން 15: ގެ )31/2020އިޞްލާޙު: 

ކައުންސިލްތަކުން [
 ވިޔަފާރިކުރުން 

ކައުންސިލްތަކުގެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ބޭނުންތައް ފުްއދުމަށްޓަކައި،  )ހ(  .70
ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ދާއިރާގެ ތެރޭގައި އިޤްތިޞާދީ ޙަރަކާތްތައް 

 ހިންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.



 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަުރ:  (UNOFFICIAL) އިޞްލާޙާއެކު 9 –ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  

            

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   74ގެ  113ފްޙާ: ސަ

ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަަކށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މި މާއްދާގެ )ހ(  އެހެން )ށ(  
ގެ ބޭނުމަށްޓަކަިއ، ކައުންސިލްތަކުން ވިޔަފާރިކުރުމަށްޓަކައި މި ޤާނޫނުގަިއ 
 ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން ''ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނި'' އުފައްދައި ިހންގިދާނެއެވެ.

ންކުރާ ކުންފުނި އެންމެ ހިއްސާދާރެއްގެ މައްޗަށް ވަކި މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާ )ނ(  
ކައުންސިލަކުން ނުވަތަ ގިނަ ކައުންސިލްތަކެއް އެކުވެގެން ގިނަ ހިއްސާދާރުންގެ 

 މައްޗަށް އެކުލެވޭގޮތަށްވެސް އުފެއްދިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ ބާވަތުގެ ކުންފުނީގެ މައްޗަށް ހިނގާނީ  )ރ(  
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ  95ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

 ކުންފުނިތަކަށް ިހނގާ އުޞޫލެވެ.

ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނިތަުކްނ ކުރެވޭނެ ވިޔަފާރިތަކުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  )ބ(  
 އުޞޫލުތައް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް ހަދާ ގަވާއިދުގައި 

 ]ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

 ( އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.56: ގެ )24/2019އިޞްލާޙު: 

އަމިއްލަ [
ފަރާތަކާއެކު 

ވިޔަފާރިއެއްގައި 
 ހިއްސާވުން 

ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިާވ މަޤްޞަދެއް ޙާޞިލުކުރުމަށްަޓކައި އަމިއްލަ  )ހ( 70-1
ބައިވެރިވެ، ކުންފުންޏެއް ފަރާތަކާއެކު ކައުންސިލަށް ވިޔަފާރިއެއްގައި 

 އުފެއްދިދާނެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާއާއި، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެެހން ޮއތްނަމަވެސް،  65މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  
ކައުންސިލަކުން ދިނުން މި ޤާޫނނުން ލާޒިމުކުރާ ޚިދުމަތެއް ދިުނމަށް، ނުވަަތ 
ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ މަޤްޞަދެއް ޙާޞީލުކުރުމަށްޓަކައި މެނުވީ 

ބައިވެރިވެ، އެއްވެސް  ކައުންސިލަކުން އެއްވެސް ފަރާތަކާއެކު ވިޔަފާރިއެއްގައި
 ވިޔަފާރިއެއް ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.

ރަށެއްގެ އިޤްތިޞާދީ ޙަރަކާތްތައް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި، ކައުންސިލަކުން ދިނުން  )ނ(  
މި ޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށްޓަކައި އަމިއްލަ ފަރާތަކާއެކު ހިންގޭ 

)ވިހި( ިއންސައްތައަށްވުރެ  20ވިޔަފާރިއެއްގައި ކައުންސިލްގެ ހިއްސާ 
 އިތުރުވެގެން ނުވާނެއެވެ.

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ކައުންސިލްތަކުން އަމިއްލަ ނަުމގައި ވިޔަފާރި  )ރ(  
ކުރަމުންދާނަމަ، އެފަދަ ވިޔަފާރިތަކާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު، މި 

)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  3 ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން
 ]ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒްއިން ހަދައި ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ.



 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަުރ:  (UNOFFICIAL) އިޞްލާޙާއެކު 9 –ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  

            

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   75ގެ  113ފްޙާ: ސަ

 ( އިން އިތުރުކުރެވިފައި.57: ގެ )24/2019އިޞްލާޙު: 

ތަރައްޤީގެ 
ޙަރަކާތްތަކުގައި 

އަމިއްލަ 
ފަރާތްތަކުގެ ދައުރު 

 ފުޅާކުރުން 

އި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ރާވައި ހިންގުމުގަ  .71
ދައުރު ފުޅާކޮށް އެފަރާތްތަކުެގ ބައިވެރިވުން ހޯަދން ކައުްނސިލްތަކުން މަސައްކަތް 

 .ކުރަންވާނެއެވެ

ކައުންސިލްތަކުން 
އެހެނިހެން 
  ފަރާތްތަކާ 
 ބައިވެރިވުން 

އަސާސީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށާއި، އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތުތައް އިތުރުކުރުމަށާއި އިޤްތިޞާދީ   .72
އަދި އިޖްތިމާޢީގޮތުން ކުރިއެރުން ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި ކައުންސިލްތަކުން އަމިއްލަ 

  .ކޯޕަރޭޓިވްތަކާ ބައިވެރިވެގެން މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެއެވެ ޖަމާޢަތްތަކާއި ކުންފުނި ނުަވތަ 

ކައުންސިލްތަކުން 
އަމިއްލަ 

  ފަރާތްތަކަށް 
 އެހީތެރިވެދިނުން 

އިދާރީ ދާއިރާގެ ނުވަތަ ރަށުގެ ނުވަތަ ސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ މަޝްރޫޢުތައް   .73
ހިންގުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްތަުކްނ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށާއި ޖަމާޢަތްތަކަށް ފައިސާ އާއި 

މިގޮތުން އެހީ ޭދންވާނީ އަމިއްލަ ޖަމާޢަތްތަކަްށ . އެހީ ދެިވދާނެއެވެ ފަންނީ އަދި އެހެިނހެން
ނޑުތަކާ ތަޢާރުޟުނުވާގޮތަށް  ނޑައަޅާފައިވާ ސިޔާސަތާއި މިންގަ އެހީދިނުމަށް ސަރުކާރުން ކަ

 .ކައުންސިލުން ފާސްކޮށް ޢާންމުކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގެ ދަށުންނެވެ

ކައުންސިލްތަކުން 
ތަކެތި ގަތުމާއި 

 ކްޓްކުރުން ކޮންޓްރެ 

  ކައުންސިލްތަކަށް ބޭނުންވާ ަތކެތި ހޯދަމާއި ކައުންސިލްތަކުން ކުރަންޖެހޭ  (ހ)  .74
ތަކެތި   އެކިއެކި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި އަމިއްލަ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް 

ހޯދަންވާނީ އަދި ތަކެތި ަގންނަންާވނީ މުދަލާއި ފައިސާ ެބލެހެއްޓުމާއި ހޭދަކުރުމާއި 
ލެހެއްޓުމަްށޓަކައި ަހދާފައިވާ ޤާނޫނާއި ގަވާއިާދ އެއްގޮތްވާ ލިޔެ ބެ

މިޮގތުން ކުރާ ުމހިންމު މުޢާމަލާުތތަކުގެ މަޢުލޫާމތު ޢާންމުންނަްށ . ގޮތުގެމަތިންނެވެ
 .ފެންނަގޮތަށް ޝާިއޢުކޮށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ފޮނުަވންވާނެއެވެ

  ކައުންސިލްތަކުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ކޮންޓްރެކްްޓ އުޞޫލުން މަސައްކަތެއް  (ށ)  
ޙަވާލުކުރަންވާނީ، އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުްނ މަސައްކަތް 
ޙަވާލުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ހަދާފައިވާ 

  ދެފުށްެފންަނ ހާމަކަންބޮޑު ގަވާއިދުތަކާއި ޤާނޫނުގައިާވ ގޮތުގެމަތިން 
 .އުޞޫލަކުންނެވެ
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 ]ބާބު  ބާރަވަނަ [

 ]ކައުންސިލްގެ މުދަލާއި އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ވަސީލަތްތަކާއި ލޯނު ނެގުން [

 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.( އިން 15: ގެ )31/2020އިޞްލާޙު: 

 ( އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.58: ގެ )24/2019އިޞްލާޙު: 

 ކައުންސިލްތަކުން [

 ފީއާއި ކުލި ނެގުން 

އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ޮގތަަކށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ކަުއންސިލްތަކުން  )ހ(  .75
ދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ބޭުނންވާ ފަިއސާ ހޯދުމަށް ފީ ނުވަތަ ކުލި ަކނޑައަޅައި، އެ 

ެއގޮތުން ނަގާ . ފީ ނުވަތަ ކުލި ނެގުމުގެ ބާރު ަކއުންސިލްތަކަށް ލިބިެގންވެއެވެ
ނޑައަޅަންވާނީ އެ ކައުންސިލް ނިސްބަތްވާ ރަށް ނުވަތަ ސިޓީގެ ފީ  ނުވަތަ ކުލި ކަ

ރައްޔިތުންނާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަާކ ޚިލާފުނުވާ 
 .ގޮތުގެމަތިންނެވެ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކައުންސިލްތަކަށް ފީއާއި ކުލި ނެގޭނެ ދާއިރާތައް  )ށ(  
 ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެެވ.ތިރީގައި 

ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތަކީ ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތެއްނަމަ   (1)   

 ނަގަންޖެހޭ މަހު ފީ؛

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތަކީ ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތެއްނަމަ   (2)   

 ނަގަންޖެހޭ މަހު ފީ؛

ޚިދުމަތެއްނަމަ  މުވާޞަލާތީ ޚިދުމަތަކީ ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ  (3)   

 ނަގަންޖެހޭ މަހު ފީ؛

ކުނި ޖަމާކޮށް ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ނައްތާލުމަކީ ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްޭދ   (4)   

 ޚިދުމަތެއްނަމަ ނަގަންޖެހޭ މަހު ީފ؛

ނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ   (5)    ރަށުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އެއްގަމާއި ކަ

 އަހަރީ ފީ؛

 ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ފީ؛އުޅަނދުފަހަރު   (6)   
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ކައުންސިލްގެ ސަރަޙައްދުގައި އެއްޗެހި އުފައްދައި ވިއްކުމާއި ވިޔަފާރިއާއި   (7)   

 މާރުކޭޓް ގޮޅީގެ އަހަރީ ފީ؛ ފިހާރައާއި

ނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ޑައިވްކުރުމުގެ ފީ؛  (8)     ޑައިވްކުރުމަށް ކަ

 ފަޅާއި ފަރުގެ ސަރަޙައްދުތަކުގެ ކުލި؛ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމާއި   (9)   

ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ފަޅުރަށްރަށާއި ފިނޮޅާއި ހާހަލާއި ގިރީގެ   (10)   

 ކުލި؛

 ގޮއިފާލައްބައާއި ހިންނަ ފަދަ ަތްނތަނުގެ ކުލި؛  (11)   

 ކައުންސިލްގެ ޢިމާރާތްތަކާއި މުދަލުގެ ކުލި؛  (12)   

ނޑަށް ޖައްސާ ބޯޓުފަހަަރށް   (13)    ނޑައެޅިފައިވާ ޕްލެޓްފޯމަށާއި ކަ ކަ

 ސަރަޙައްދަށް ނެގޭ ކުލި؛

 ކުލި؛ ނަގާ  ބަނދަރު ބޭުނންކުރުމަށް )ފަްއތިއާ، މުދާ އަރުވައި ބޭލުން(  (14)   

 ނޭޗަރ ޕާކުން ލިބޭ ކުލި؛ އަދި  (15)   

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފީގެ އިތުރުންވެސް ކައުންސިލުން ދޭ   (16)   

ނޑައަޅާ ފީ.ޚިދުމަތަކާ ގުޅިގެން އެ   ކައުންސިލުން ކަ

( ވަނަ ނަންބަރުގައި 10( ވަނަ ނަންބަރު އަދި )9މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) )ނ(  
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބިމާއި ފަޅުރަށްރަށާއި ފިނޮޅާއި ފަޅާއި ފަރާއި ހާހަލާއި ގިރީގެ 
ސަރަޙައްދުތަކުގެ ތެރެއިން ކައުންސިލަށް ކުލި ނެގުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވަނީ، ޤައުީމ 
ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ ބޭނުންތަކަށް ސަރުކާރަށް ނަގާފައިވާ އެފަދަ ސަރަޙައްދުތައް 

 ]ފިޔަވައި އެނޫން ސަރަޙައްދުތަކުންނެވެ.

 ( އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.59: ގެ )24/2019އިޞްލާޙު: 

ރައްޔިތުންގެ މުދާ 
ވިއްކައިގެން ލިބޭ 

 ފައިސާ 

ންގެ މުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ ބެލެޭވީނ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ުހންނަ ރައްޔިތު  .76
 .ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައެވެ
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 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   78ގެ  113ފްޙާ: ސަ

އާމްދަނީ ހޯދުމަށް 
ވަސީލަތްތައް 
 ޤާއިމްކުރުން 

ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެމަތިން، އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ވަީސލަތްތައް ޤާއިމްކުރުމުގެ   .77
 .އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ

ދައުލަތަށް އާމްދަނީ [
  ލިބޭ ވަސީލަތްތަކުން 

ކައުންސިލްތަކަށް 
 ދޭންވާ މިންވަރު 

  ކައުންސިލް ބައިވެރިނުވެ ޤައުމީ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ އެފަދަ އިދާރާއެއް މެދުވެރިކޮށް   .78
އިދާރީ ދާއިރާއެއްގައި ނުވަތަ ސިޓީގެ ސަރަޙައްދުގައި ޤާއިމްކުރާ ވަސީލަތްތަކުން ލިބޭ 

ދާއިރާއަކަށްވެސް ހަމަހަމަ އުޞޫލަކުން އެ އިާދރާއެއް ނިސްބަތްވާ އަތޮޅު  އާމްދަނީ ހުރިހާ 
 މިގޮުތން ކުރިއަށް އޮންނަ އަހަރަށް. ކައުންސިލަށް ނުވަތަ ސިޓީ ކައުްނސިލަށް ދޭންޖެހޭނެއެވެ

ނޑައަޅާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް  ކައުންސިލަށް ދޭނޭ މިންވަރު ކަ
 ].ޓްރެޜަރީންނެވެ

 ( އިން އުނިކުރެވިފައި.60: ގެ )24/2019އިޞްލާޙު: 

ކައުންސިލްތަކަށް [
ސަރުކާރުންދޭ 

  ޢާންމު ހިލޭ އެހީގެ 
 ފައިސާ 

ަކއުންސިލްތަކުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި، ސިީޓ ކައުންސިލްތަކާއި، އަތޮޅު  )ހ(  .79
އޮފީސްތައް ހިންގުމަށާއި، ކައުންސިލްތަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށާއި، 
ކައުންސިލްތަކުން ތަރައްޤީއަށް ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް، މި 
މާއްދާގެ )ށ( އަދި )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، 

ނޑައަޅާ ފިސްކަލް ފޯމިއުލާއެއް ބޭނުންކޮށްގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ކަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކައުންސިލަކަށް ބެހިގެންދާގޮަތށް އަންނަނިިވ ގޮތުގެމަތިން 

 ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުން ކައުންސިލްތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

ފައިސާ ހިމަނައި، ސަރުކާރުން ކޮންމެ އަހަރަކުމެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި   (1)   
ބަޖެޓު ފާސްވުމުން، ފާސްވި ބަޖެޓާ އެއްގޮތަށް ދައުލަތުގެ އެ އަހަރެއްގެ 

)ފަހެްއ  5އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި އަންދާޒާކުރާ މިންވަރުގެ މަދުވެގެން %
 އިންސައްތަ( އާ އެއްވަރުގެ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ އަދި،

ކައުންސިލްތަކުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ބިމާއި ފަޅާއި ފަރުެގ   (2)   
 %40ސަރަޙައްދުތަކުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ިލބޭ އާމްދަނީެގ 

 )ސާޅީސް އިންސައްތަ( އަށްވާ ފައިސާ.

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފައިސާގެ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 70މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  
ބުނެވުނު ހިލޭ އެހީގެ ފައިސާދިނުމުގައި އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލާ ތެރޭގައި 

އަހަރު އާމްދަނީ  މިންވަރުގެ ތެރޭގައި ވަކިކަމަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އާމްދަނީއާއި އެ 
އިތުރުކުރަން ހުށަހަޅާ ކަންކަމުްނ ލިބޭނެކަމަްށ ލަފާކުރާ އާމްދަީނއާއި ބިމާއި، 
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ން ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ ރަށްރަށާއި، ފަޅާއި، ފަރުފަދަ ތަންތަނު 
 ނުހިމެނޭނެއެވެ.

( ވަނަ ނަންބަރުގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްަފއިވީނަމަވެސް، 1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ނ(  
އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އާމްދަނީ ކައުންސިލްތަކަށް ދޫކުރަންާވނީ އެއްވެސް 

ކުހެއްވާނަމަ، އެ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ދައުލަަތްށ ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ޓެ
 ޓެކުހަކަށްވާ ފައިސާ އުނިކުރުމަށްފަހު ބާކީވާ ޢަދަދެކެވެ.

ކައުންސިލްތަކުގެ ބަޖެޓުގެ ގޮުތގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ  )ރ(  
ބަޖެޓުގައިވާ ފައިސާ، އެ އަހަރެްއގެ ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ ކޭޝްފްޯލއަށް ބަލައި، 

 ންވާެނއެވެ.އެ ކައުންސިލްތަކަށް ދޫކުރަ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިސްކަލް ފޯމިއުލާ މިނިސްޓްރީ އޮފް  )ބ(  
ނޑައަޅާނީ އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށެވެ.  ފިނޭންސްއިން ކަ

 ރަށު ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އާބާދީ؛  (1)   

 ރަށުގެ ބިމާއި ބަނދަރާއި ފަޅުން ބޭނުންހިފާ ސަރަޙައްދު؛  (2)   

 އިދާރީ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ މީހުން އުޅޭ ރަށްރަށުގެ ޢަދަދު؛  (3)   

  ކައުންސިލްތަކުން ހިންގާ ބަަލހަްއޓާ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށާއި، ތަަރއްޤީގެ  (4)   
 މަޝްރޫޢުތަކަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު؛

އިދާރީ ދާއިރާގެ މަރުކަޒީ ރަށްރަށާއި މުޅި ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްާވގޮތަްށ   (5)   
ޚިދުމަތްތައް ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ަރށްރަށަށް، ދާއިރާގެ އެެހން ރަްށރަށުން 

 ހުރި ދުރުމިން؛

 ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީ؛  (6)   

ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްމެ ލިިބގެންވާ ޙައްޤުތަކެއްކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ   (7)   
ނޑައަޅާފައިާވ  23ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ވަނަ މާއްދާގައި ކަ

އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ޙައްޤުތައް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިުނމަްށ 
ދައުލަތުން މަސައްކަތްކުރުމުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން 
ހަމަހަމަވާ ގޮތެއްގައި ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ތަރައްޤީ ގެނެސްދިނުމުެގ 



 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަުރ:  (UNOFFICIAL) އިޞްލާޙާއެކު 9 –ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  
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ދާއިރާއަކަްށ   އެ ސިީޓއަކަށް، އަދި އެ އިދާރީ  އުޞޫލުން، އެ ރަށަަކށް،
 .ލިބިދޭންޖެހޭ ތަރައްޤީގެ ފުރުަޞުތ ލިބިދިނުން

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  30މި ޤާނޫނަށް ޢަަމލުކުރަން ފަާށާތ ގިނަވެގެން  )ޅ(  
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިސްކަލް ފޯމިއުލާ މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ނޑައަޅައި، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޢާންމުކޮށް ފިނޭންސްއިން  ކަ
 ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މިިނސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން އެކުލަވާލާ ފިސްކަލް  )ކ(  
 ފޯމިއުލާއަށް އުނިއިތުރު ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެ މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަުށްނ ކައުންސިލްތަކަށް ދެވޭ ހިލޭ އެހީގެ ފައިސާ [ )އ(  
ބޭނުންކުރުމުގައި ކައުންސިލްތަުކން ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް، މި ާޤނޫނުގެ ދަށުްނ 

 ]ހަދާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން 

 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.( އިން 22: ގެ )31/2020އިޞްލާޙު: 

މި މާއްދާގެ ދަށުން ކަުއންސިލްތަަކށް ދޫކުރާ ފައިސާ ދައުލަތުގެ ާމލީ ޤާނޫނުތަކާއި  )ވ(  
ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލުން އެ ކައުންސިލަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ 

ނޑައަޅާފައިވާ ކޮންމެ ކަމަކަށް ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރިހަމަ  މިނިވަންކަން ބަޖެޓުގައި ކަ
 ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

( ގެ ދަށުން އެކުލަވާލާ ގަވާއިދުގައި ކައުންސިލްތަކަށް މި އމި މާއްދާގެ )[ )މ(  
ޤާނޫނުގެ ދަުށން ދެވޭ ހިލޭ އެހީެގ ފައިސާއާ ގުޅިގެން އުފެދޭ އިދާރީ އަދި މާލީ 

ފަިއސާ ޚަރަދުކުރި  ޒިންމާތަކާއި އެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކާއި، އަދި
ގޮތުގެ ރިޕޯޓު މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް ބަޔާންކޮށްފަިއ 

 ]]އޮންނަންވާނެއެވެ.

 ( އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.61: ގެ )24/2019އިޞްލާޙު: 
 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.( އިން 23: ގެ )31/2020އިޞްލާޙު: 

ދައުލަތުގެ [
ވުޒާރާތަކުންދޭ 
ޚިދުމަތްތަކުގެ 

ތެރެއިން 

ކައުންސިލްތަކަށް ދޫކުރެވޭ ފަިއސާގެ ނިސްބަތުން، ދައުަލތުެގ ވުޒާރާއަކުން  )ހ( 79-1

ދެމުންގެންދިޔަ ޚިދުމަތެއްދިނުމުގެ ޒިންމާތައްވެސް ކައުންސިލްތަކަްށ 

ދައުލަތުގެ ވުޒާރާއަކުން ދެމުންގެްނދިޔަ ޚިދުމަތެއް ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮުތން 



 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަުރ:  (UNOFFICIAL) އިޞްލާޙާއެކު 9 –ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  

            

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   81ގެ  113ފްޙާ: ސަ

ކައުންސިލުން ދޭ 
 ޚިދުމަތްތައް 

ކައުންސިލަކަށް ބަދަލުކުރުމުެގ ސަބަބުން އެ ވުޒާރާގެ މުވައްޒަފުން 

 ކައުންސިލްތަކަށް ބަދަލުވުމުގެ ިއންތިޒާމް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

މަސައްކަތްތަކާއި، ެއ މި މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލްަތކުގެ ދަށަށް ބަަދލުކުރާނެ  )ށ(  

މަސައްކަތްތައް ކައުންސިލްތަކާ ޙަވާލުކުރާނެ އުޞޫލު އެކަށައަޅާނީ ލޯކަލް 

 ]ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ މަޝްވަާރއާއެކު، ޤައުމީ އިދާރާއިންނެވެ.

 ( އިން އިތުރުކުރެވިފައި.62: ގެ )24/2019އިޞްލާޙު: 

ކައުންސިލްތަކުން 
ލޯނު ނެގުމުގެ 

 އިޚްތިޔާރު 

ނޑައެޅިފައިވާ މަޝްރޫޢުތައް ތަންފީޛުުކރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގައި   .80 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ކަ
ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ބޭންކުތަކުްނނާއި އެހެނިހެން މާލީ އިދާރާތަކުން ލޯނު ނެގުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

ކައުންސިލުން ނަގާ ލޯނުތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ . ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ
 .ރިއަށް އޮންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަަނންވާނެއެވެކު

ކައުންސިލްތަކަށް [
މާލީ އިދާރާތަކުން 

 ލޯނު ހޯދުން 

ނޑިތައް ޙާޞިލުކުރުމުގެ  )ހ(  .81 ނޑުދަ ކައުންސިލުން އެކަށައަޅާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ ލަ

ނޑައަޅާ މަޝްރޫޢުއަކަށް ނުވަތަ މަ  ޝްރޫޢުތަކަކަށް ގޮތުން ކައުންސިލުން ކަ

 2006/3ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ބޭންކެއް ނުވަތަ މާލީ އިދާރާއަކުން ޤާނޫނު ނަންަބރު 

)ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫުނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުެގމަތިން ލޯުނ 

 ނެގިދާނެއެވެ.

އިދާރާއަކުން ކައުންސިލަކުން މި މާއްދާގެ ދަށުން އެއްވެސް ބޭންކަކުން ނުވަތަ  )ށ(  

ލޯނު ނަގާނަަމ، އެ ލޯނަަކށް ަދއްކަންޖެހޭ ފައިސާ ކުރިއަށް އޮންނަ އަހަރަްށ 

 ލަފާކުރާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ކައުންސިލަކުން މި މާއްދާގެ ދަށުން އެއްވެސް ބޭންކަކުން ނުވަތަ އިދާރާއަކުން  )ނ(  

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( ) 2006/3ލޯނުނަގަންވާނީ ާޤނޫނު ނަްނބަުރ 

)ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނު(  2013/7އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލަކުން ނަގާ  )ރ(  

ލޯނުތަކަށް ެއ ލޯނު ނަގާ ޭބންަކކަށް ނުވަތަ އިދާރާއަކަްށ ދައުަލތުގެ ނަމުގައި 

ގެރެންޓީ ދިނުން އެ ބޭންކަކުްނ ނުވަތަ އިދާރާއަކުން ޝަރުޠުކުރާނަމަ އެފަދަ 



 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަުރ:  (UNOFFICIAL) އިޞްލާޙާއެކު 9 –ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  

            

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   82ގެ  113ފްޙާ: ސަ

ނޑާއި، ޤާނޫނީ  ނިޒާމާއި އުޞޫލުގެ ތެރެއިން ދައުލަތުްނ ގެރެންޓީއެއް މާލީ އޮނިގަ

 ]ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

 ( އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.63: ގެ )24/2019އިޞްލާޙު: 

ކައުންސިލަކުން 
އެހެން 

ކައުންސިލަކަށް ލޯނު 
 ދިނުން 

ނޑަިއ ބާކީ ހުްނނަ ފައިސާ   .82 ކައުންސިލަށް އެ އަހަރަކަށް ިލޭބ އާމްދަނީން ޚަރަދުތައް ކަ
މިގޮތުން . ތެއްގެ މަތިން އެހެން ކައުންސިލަކަށް ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވިދާނެއެވެއެއްބަސްވާގޮ

އަިދ . ކުރެވޭ މުޢާމަލާތުގެ މަޢުލޫމާތު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީައްށ ފޮނުވަންވާނެއެވެ
އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ަކއުންސިލަކަށް ދޫކުރި ފައިސާ އަނބުރައި ނުދައްކާނަމަ ެއ 

ކަށް ސަރުކާރުން ލިބޭ ފައިސާއިން އުނިކޮށް އަނެއް ކައުންސިލަށް އެ ފައިސާ ފަރާތަ
 .ދޫކުރުމުގެ ބާރު ސަރުކާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ

އަމިއްލަ 
ފަރާތްތަކުގެ ފައިސާ 

ބޭނުންކޮށްގެން 
ވިޔަފާރި އުޞޫލުން 

އަނބުރާ 
ދައްކާގޮތަށް 

 ތަންތަން ހެދުން 

ނޑައެޅޭ   .83 އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން އެ ފަރާތްަތކުގެ ޚަރަދުގައި ތަރައްޤީގެ ވަސީލަތެއް ހަދައި، ކަ
މުއްދަތެއްގައި ވިޔަފާރި އުޞޫުލން އެ ވަސީލަތެއް ިހންގުމަށްަފހު އަނބުރާ ކަުއންސިލާ 
 ޙަވާލުކުރާގޮތަށް، ތަރައްޤީގެ ޕްޭލންގައި ހިމެނިފައިވާ ހޮާޓ، ގެސްްޓ ހައުސް، ފާލަން، މަގު

  ނުވަތަ ަބނދަރުފަދަ މަޝްރޫުޢަތއް ހިންގުމަށް ބީލަމުގެ އުޞޫުލން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާިއ 
މިގޮތުގެމަތިން ހަދާ ތަންތަނަކީ ކައުންސިލްގެ . އެގްރީމެންޓްކޮށް ޙަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ

މަޢުލޫމާތު މިގޮުތން ކައުންސިލްަތކާއި އަމިއްލަފަރާތްތަކާއެކު ކުރެވޭ މުޢާމަލާތުގެ . ތަންތަނެވެ
 .ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށާިއ ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ

 ]ބާބު  ތޭރަވަނަ [

 ބެލެހެއްޓުން  ކައުންސިލްތަކުގެ ފައިސާގެ ކަންތައްތައް ހިންގައި 

 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.( އިން 15: ގެ )31/2020އިޞްލާޙު: 

ކައުންސިލުން 
 ޚަރަދުކުރުން 

  .ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ޚަރަދުކުރަންވާނީ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްގެންނެވެ  .84

ކައުންސިލްގެ 
ފައިސާއާއި މުދަލަށް 

 ރައްކާތެރިވުން 

ކައުންސިލަށް ލިބޭ ފައިސާއާއި މުދާ ބަލަހައްޓަންވާނީ ދައުަލތުގެ މުދަލާއި ފައިސާ   .85
 .އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެބެލެހެއްޓުމުގެ ޤާޫނނާއި ގަވާއިދުަތކާ 

ކައުންސިލަށް ލިބޭ 
އާމްދަނީގެ 

ފައިސާގެ   ކައުންސިލަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއާއި ކައުންސިލުން ޚަރަދުކުރާ   .86
 .ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާްމ ހަމަޖެއްސުމަކީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ޒިންމާއެކެވެ
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ރިކޯޑްތައް 
 ބެލެހެއްޓުން 

އުންސިލްގެ ކަ 
މުވައްޒަފުން 

 ބަލައިގަންނަ ފައިސާ 

  ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފަކު ބަލައިގަންަނ   .87
ހިނދަކު  އެންމެހައި ފައިސާއަކީ ޤާޫނނެއްގައި އެހެންގޮތަކަްށ ބަާޔންކޮށްފައިނުވާހާ 

 .ކައުންސިލްގެ ފައިސާއެވެ

ކައުންސިލުން ހުޅުވާ 
 ފަންޑުގެ ފައިސާ 

ކައުންސިލުން ހުޅުވާ ފަންޑަކަްށ ވަކިކަމަކަށް ޝަރުޠުކޮށް އެއްެވސް ފަރާތަކުން ދީފައިވާ   .88
 .އެހީ، އެނޫންކަމަކަށް ޭބނުންކުރަްނވާނީ އެހީދިން ފަރާތެއްގެ ރުހުން ހޯދައިގެންނެވެ

ރަށާއި އަތޮޅުގެ 
ފައިނޭންޝަލް 

 ޕްލޭން 

ބިނާކޮށް، މަދުވެގެްނ   ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށްރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށާއި އިދާރީ   .89
ައހަރުގެ، ރަށާިއ އިދާރީ ދާއިރާގެ ފައިނޭންަޝލް ޕްލޭން ރައްޔިތުންެގ ( ފަހެއް) 5

. ބައިވެރިވުމާއެކު ރަށު ކައުންސިލާއި އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެކުލަވާލައި ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ
ކުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށާއި ސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ ހަމަ މިގޮތަށް ސިޓީގައި ހިމެޭނ އަވަށްތަ

އަހަރުގެ، ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފައިނޭންޝަލް ( ފަހެއް) 5  ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް، މަދުވެގެން 
 .ޕްލޭން ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާެއކު ސިޓީ ކައުންސިލުން އެކުލަވާަލއި ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ

ކައުންސިލްތަކުން 
ބަޖެޓު 

 ތައްޔާރުކުރުން 

ރަށާއި އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނަށް ބަލައިގެން ރަށު   .90
ކައުންސިލާއި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުރިއަށްއޮތް އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓު 

ޕްލޭނާއި   ސިޓީއާއި ސިޓީގައި ހިމެނޭ އަވަށްތަކުގެ ތަރައްޤީގެ. ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ
  ށް ބަަލއިގެން މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިޓީ ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނަ

 .ކައުންސިލްތަކުން ކުރިއަށްއޮތް އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ

ރިޒަރވްގެ ގޮތުގައި 
 ފައިސާ ރައްކާކުރުން 

   އިންސައްތައަށްވުރެ މަދުނޫން( ފަހެއް) 5ކައުންސިލްތަކަށް ހިނގާއަހަރު ލިބޭ، އާމްދަނީގެ   .91
މި ފައިސާ ބޭނުންކުރެވޭނީ ކުރިއަށްއޮތް . ޢަދަދެއް ރިޒަރވްގެ ގޮތުގައި ރައްކާކުރަންވާނެއެވެ

  .ޚަރަދުކުރުމަށެވެ އަހަރުތަކުގައި 

ކައުންސިލްގެ 
ބަޖެޓަށް 

ސަރުކާރުން ފައިސާ 
 ހޯދުން 

  އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ލިބޭނެ އާމްދަނީއާއި ކުރާނެ ޚަރަދަށް ބަލައި، ކުރިއަށްއޮތް  )ހ(  .92
ނޑައަޅައި  އަހަރު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓަށް ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ފައިސާގެ ޢަދަދު ކަ
އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފާސްކޮށް، ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ 

މާލިއްޔަތުގެ   ންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ސަރުކާރުން ބޭނު
އެތާރީޚުގެ   ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ގަވާއިދުގައިވާ ތާރީޚަށް ނުވަތަ 

މިގޮތުން ހުށަހަޅާ . ކުރިން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
 .ނުަވްނވާނެއެވެލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮ  ހުށަހެޅުމުގެ ކޮޕީއެއް

  ސިޓީ ކައުންސިލަށް ިލބޭނެ އާްމދަނީއާއި ކުރާނެ ޚަރަދަށް ަބލައި، ކުރިއަށްއޮތް  )ށ(  
އަހަރު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓަްށ ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ފައިސާގެ ޢަދަދު 

ނޑައަޅައި، ސިޓީ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށް، މި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ،  ކަ
އަވަށު އޮފީސްތަކާއި، ސިޓީ ކައުްނސިލްގެ ބަޖެޓަށް ސަރުކާރުން ބޭުނންވާ ފައިސާ 
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ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެގަވާއިދުގައިވާ  ހޯދުމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ 
ކަމާބެހޭ އިދާރާއަށް  ތާރީޚަށް ނުވަތަ އެތާރީޚުެގ ކުރިން ސަރުކާރުގެ

މިގޮތުން ހުަށހަޅާ ހުށަހެޅުމުގެ ކޮޕީއެއް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
 .އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވަންާވނެއެވެ

ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓު 
 ފާސްކުރުން 

ބަލައިގެން  ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީއާއި އެކި ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އެހީއާއި ނަގާ ލޯނަށް   .93
ވަނަ ދުވަހުގެ   15ހިނގާ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓު އެ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 

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

ރިކަރެންޓް ޚަރަދުތަކަށްވުރެ އިތުރުނުވާގޮތަށް ކުރިއަށްއޮްތ އަހަރުގެ ރިކަރެންޓް 
އަދި ހިނގާ އަހަރުގެ . ޚަރަދުތައްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް ލިބިގެންވެއެވެ

  ބަޖެޓު ފާސްކުރެވެންދެން ކައުންސިލްގައި އެނޫން މައްސަލައަކާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާއެއް 
 .ނުކުރެވޭނެއެވެ

ކައުންސިލްގެ އަހަރީ 
ބަޖެޓު 

ސްޓޭޓްމަންޓުގައި 
 ބައިތައް   ހިމެނޭ 

އޮފީހުން ތައްޔާރުކޮށް   ކުރިއަށް އޮންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓު، ކައުންސިލްގެ   .94
  މިގޮތުން ތައްޔާރުކުރާ ަބޖެޓު ސްޓޭޓްމަންޓްގަިއ . ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ 

 .އް ހިމަނަންާވެނއެވެތިރީގައިވާ ބައިތަ

  ކުރިއަށް އޮންނަ އަހަރު ކައުންސިލަށް ލިބޭނެކަަމށް ލަފާކުާރ ފައިސާއާއި  (ހ)  
 .އާމްދަނީ

 .ފާއިތުވި އަހަރު ލިބުނު އާމްދަނީާއއި އެހެނިހެން ފައިސާ (ށ)  

  ހިނގާ އަހަރުގެ ޖޫްނ މަހުެގ ނިޔަލަން ިލބުނު އާމްަދނީއާއި އެހެނިހެްނ  (ނ)  
  ފައިސާއާއި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީާއއި އެހެނިހެްނ 

 .ފައިސާ

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

  ކެޕިޓަލް ޚަރަދާއި ރިކަރަންޓް ޚަރަދާއި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ހިނގި  (ބ)  
  ޚަރަދުގެ ތަފްސީލު ބަޔާންކޮށް ހިނގާ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިނގި 

 .ޚަރަދާއި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދު

  ކުރިއަށްއޮތް އަހަރުގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތަކާއި ރިކަރަންޓް ޚަރަދުތަކާއި  (ޅ)  
 .ކައުންސިލްގެ ދަރަނިތައް



 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަުރ:  (UNOFFICIAL) އިޞްލާޙާއެކު 9 –ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  

            

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   85ގެ  113ފްޙާ: ސަ

ކުރިއަށްއޮތް އަހަރު ދައްކަން   ކައުންސިލުން ނަގާފައިވާ ލޯނުތަކާއި، ލޯނަށް  (ކ)  
ނިންމޭނެަކމަށް ލަފާކުރާ   ހަމަޖެހިފައިވާ ފައިސާގެ މިންވަާރއި ލޯނު އަދާކޮްށ 

 .މުއްދަތު

 .ކުރިއަށްއޮތް އަހަރު ނަގަން ހުށަަހޅާ ލޯނުގެ ތަފްސީލު (އ)  

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން އެފަރާތްަތކުގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ހަދައި، ވިޔަފާރި  (ވ)  
ނޑައެޅޭ މުއްދަތެއްގައި އަނބުރާ ކައުންސިލާ  އުޞޫލުން ހިންގުމަށްަފހު، ކަ

 .ޙަވާލުކުރަން ދޫކޮށްފައިވާ ތަންތަާނބެހޭ ތަފްސީލު

ޤާނޫނީގޮތުން ކަުއންސިލުން ކޮްނމެހެން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކާއި ކައުންސިލުން  (މ)  
ކޮށްފައިވާ އެގްރީމަންޓުތަކުގެ ަދށުން ކައުންސިލުން ކުރިއަށްއޮްތ އަހަރުތަކުގެ 

 .ތެރޭގައި ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްސީލު

ނޑައަޅާ ޚަރަދުގެ މިންވަރު (ފ)    .ޤުދުރަތީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަަކށް ކަ

  ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ތެރެއިން ރިޒަރވްގެގޮތުގައި ބަހައްޓަން  (ދ)  
ނޑައަޅާ މިންވަރު  .ކަ

ތިލަފަތްހަމަ ނުވަތަ 
އަރަނި ބަޖެޓަކަށް 

 އަމާޒުކުރުން 

އާމްދަނީއަށް ބަލައިގެން   ކައުންސިލަށް ލިބޭ ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރުމުގައި   .95
ނުވަތަ އަރަނި ބަޖެޓަކަށް އަމާޒުކުރުމަްށ  ތިލަފަތް ހަމަވާގޮތަަކށް ޚަރަދުތައް ހިފެހެއްޓުމަށް 

 .ކައުންސިލުން މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ

ކައުންސިލްގެ 
ސަޕްލިމެންޓަރީ 

 ބަޖެޓު 

  ކުއްލިގޮތަކަށް  ނުހިމެނޭަކމަކަށްހިނގާ އަހަރަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުގައި   .96
ޚަރަދުކުރަންޖެހޭނަމަ، އެފަދަ ޚަރަދެއް ކުރަންޖެހޭ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ސަޕްލިމެންޓަީރ 

 .ބަޖެޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ކައުންސިލުން ފާސްކުރަންވާނެއެވެ

ބަޖެޓު [
ތަންފީޛުކުރުމުގެ 

  އިސްވެރިޔާ 

ސްވެރިޔަކީ ބަޖެޓު ތަންފީޛުކުރުމުގެ އިކައުންސިލްގެ ބަޖެޓު ފާސްވުމަށްފަހު، ފާސްކުރި   .97
 ]ނުވަތަ މޭޔަރެވެ. ކައުންސިލްގެ ރައީސް

 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.( އިން 24: ގެ )31/2020އިޞްލާޙު: 

ރަށާއި ސިޓީއާއި 
އިދާރީ ދާއިރާގެ 
  ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް 

ސަރުކާރުން 
 ރިޢާޔަތްކުރުން 

ތައްޔާރުކުރުމުގައި ރަށްރަށާއި ސިޓީތަކާއި ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓު   .98
 .އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ



 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަުރ:  (UNOFFICIAL) އިޞްލާޙާއެކު 9 –ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  

            

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   86ގެ  113ފްޙާ: ސަ

ކައުންސިލްގެ 
ފައިސާއަށް 
 ޒިންމާވުން 

ކައުންސިލްގެ ފައިސާއާއި ހިސާބުތަކާ ޙަވާލުވެ ހުންނަ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފަކު   .99
އަދި މިފަަދ . ފައިސާއާއި ހިސާބުތަކަށް ޒިންމާވާންެޖހޭނެއެވެއޭނާއާއި ޙަވާލުވެފައިވާ 

މުވައްޒަފަކަށް ކައުންސިލްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވެވޭނީ އޭނާ ޙަވާލުވެހުރި ފައިސާއާއި ހިސާބުތައް 
ނޑައަޅާ ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރުމަށްފަހުގައެވެ  .ކައުންސިލުން ކަ

އެ ކައުންސިލްއެއްގެ ނަމުގައި ބޭންުކ އެކައުންޓެއް  ކޮންމެ ކައުންސިލަކަށްވެސް )ހ(  .100 ބޭންކް އެކައުންޓް [

 ހުޅުވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވެ.

ކައުންސިލަކުން ބޭންކް އެކައުންޓެއް ހުޅުވައިފިނަމަ، ބޭންްކ އެކައުންޓުގެ  )ށ(  

ތަފްޞީލު މައުލޫމާތު މާލީ ކަންތައްތަކާގުޅޭ ޤައުމީ އިދާރާއާއި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް 

 ]އޮތޯރިޓީއަށް ކޮންމެ ކައުންސިލަކުންވެސް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

 ( އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.64: ގެ )24/2019އިޞްލާޙު: 

ޚަރަދު ނުކުރެވޭ 
ފައިސާ އާމްދަނީގެ 
 ގޮތުގައި ޖަމާކުރުން 

ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުގައި ހިެމނޭ ފައިސާއެއް އަހަރު ނިމޭއިރު ޚަރަދު ނުކުރެވޭނަމަ،   .101
  ނަމަވެސް ޑިސެމްބަރު . ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ޖަމާކުރަންވާނެއެވެއެފައިސާ 

  ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ގަނެފައި ހުރި ތަކެއްޗާއި ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތާއި ގަންނަން  31މަހުގެ 
އެއްބަސްވެފައިވާ ތަކެއްޗާއި ޯހދަން އެއްބަސްވެފައިވާ ޚިދުމަްތތަކުގެ އަގަށްވާ ފައިސާ 

ވަނަ ދުަވހުގެ ކުރިން ދައްކައި  15އަންނައަހަރުގެ ފެބްުރއަރީ މަހުގެ ޖެހިގެން 
 .ނިންމަންވާނެއެވެ

ކައުންސިލްގެ [
ޚަރަދުތަކާއި 
އާމްދަނީގެ 
  ރިޕޯޓުތައް 
 ހުށަހެޅުން 

ރަށު ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދާއި، މިލްކިއްޔާތާއި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ އަހަރީ  )ހ(  .102

)ދޭއް( މަސްދުވަހުގެ  2ައހަރެއް ނިމޭތާ ލަސްވެގެން ހިސާބު، ކޮންމެ މާލީ 

 ތެރޭގައި، އަތޮޅު ކައުންސިލަށް، ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ފޮނުވާ އެ ކައުންސިލްތަކުގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދާއި،  )ށ( 

އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށް ލިބޭާތ މިލްކިއްޔާތާއި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ އަހަރީ ހިސާބު، 

)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެޭރގައި، އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުން އެ މަޢުލޫމާތު  3

 ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

ރަށާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދާއި، މިލްކިއްޔާތާއި މާލީ  )ނ(  

 3ޒިންމާތަކުގެ އަހަރީ ހިސާުބ، ޮކންމެ މާލީ އަހަރެއް ނިމޭތާ ަލސްވެގެން 

)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށާއި، އޮޑިޓަރ 



 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަުރ:  (UNOFFICIAL) އިޞްލާޙާއެކު 9 –ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  

            

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   87ގެ  113ފްޙާ: ސަ

އިދާރާތަކަށް، އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށާއި، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ

 ރައީސް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އަވަށު އޮފީސްތަކުގެ އާމްދަނީއާިއ ޚަރަދާއި، މިލްކިއްޔާތާއި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ  )ރ([  

)ދޭއް( މަސްދުވަހުގެ  2އަހަރީ ހިސާބު، ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ނިމޭތާ ލަސްވެގެން 

 ]ރައީސް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ތެރޭގައި، ސިޓީ ކައުންސިލަށް، ބޯޑުގެ

 އުނިކުރެވިފައި.( އިން 25: ގެ )31/2020އިޞްލާޙު: 

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދާއި، މިލްކިއްޔާތާއި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ [ )ބ(  

)ތިނެއް(  3އަހަރީ ހިސާބު، ކޮންމެ މާީލ އަހަރެއް ނިމޭތާ ލަސްވެގެން 

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށާއި، އޮޑިަޓރ ޖެނެރަލްގެ 

 މޭޔަރކަށް، ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އޮފީހަށާއި، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަ

 ]ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 އިޞްލާހުކުރެވިފައި.( އިން 26: ގެ )31/2020އިޞްލާޙު: 

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދާއި، މިލްކިއްޔާތާއި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ  )ޅ(  

)ތިނެއް(  3އަހަރީ ހިސާބު، ކޮންމެ މާީލ އަހަރެއް ނިމޭތާ ލަސްވެގެން 

 ]މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ ސިޓީ ކައުންސިލަކުން ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

 ( އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.65: ގެ )24/2019އިޞްލާޙު: 

ކައުންސިލްގެ 
ފައިސާއާއި 

ހިސާބުތައް ބެލުމުގެ 
 އިޚްތިޔާރު 

ކައުންސިލްތަކުގެ ފައިސާއާއި ހިސާބުތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިޔާުރ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް   .103
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް   އޮތޯރިޓީއަށާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށާއި 

  އަދި ހުަށހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާގުޅޭ ގޮތުން ބަަލންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއި . ލިބިގެންވެއެވެ
ހިސާބުތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެމައްސަލައެއް ބެލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދައުލަތުގެ 

 .މުއައްސަސާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ

ކައުންސިލުން މުދާ 
ހޯދުމާއި 

ނައްތާލުމާއި 
  ދިނުމާއި އަދި 

 ވިއްކުން 

ކައުންސިލުން ހޯދާ އުފުލޭ އަިދ ނުއުފުލޭ މުދާ ހޯދައި ނައްާތލައި އަދި ވިއްކަންވާނީ   .104
. ގޮތުގެމަތިންނެވެސަރުކާރުގެ މުދަލާއި ފައިސާއާބެހޭ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ 

މުދަލެްއ ނައްތާލައި ނުަވތަ އެފަދަ މުަދލެއް އެހެން ފަރާތްތަަކށް   ކައުންސިލްގެ މިފަދަ 
 .ދީ، ވިއްކޭނީ ކައުންސިލްގެ ތިންަބއިކުޅަ ދެބައިގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން އެކަން ފާސްކޮށްގެންނެވެ



 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަުރ:  (UNOFFICIAL) އިޞްލާޙާއެކު 9 –ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  

            

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   88ގެ  113ފްޙާ: ސަ

 ]ބާބު  ސާދަވަނަ [

 ޕްލޭނާއި ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުން 

 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.( އިން 15: ގެ )31/2020އިޞްލާޙު: 

  ކައުންސިލުން 
ތައްޔާރުކޮށް 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
 ލިޔުންތައް 

ނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުން ރަށު ކައުންސިލްތަކުން [  .105 ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ލިޔުންތައް ކަ

 ].އަތޮޅު ކައުންސިލަށް، ފޮނުވަންާވނެއެވެ

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

  ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިްނ، އެއަހަރެއްގެ  10ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖުލައި މަހުެގ  (ހ) 
  މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލު ( ހައެއް) 6ފުރަތަމަ 

 .ރިޕޯޓު

  ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން، ފާއިތުވި އަހަރު  10ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ  (ށ)  
 .ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލު ރިޕޯޓު

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް ރަށު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާޮކށް،  (ނ)  
 .ކުރިއަށްއޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓު

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

މަސްދުވަސް ( ތިނެއް) 3ޢަމަލުކުރަމުންދާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ  (ބ)  
އަހަރު ( ފަހެއް) 5ކުރިން، ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް އަމާޒުކޮށް ކުރިއަށް އޮތް 

 .ދުވަހަށް ތައްޔާރުކުރާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން

    ކައުންސިލްތަކުން 
ތައްޔާރުކޮށް 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
 ލިޔުންތައް 

ނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުން ސިޓީ ކައުންސިލުންނާއި   .106 ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ލިޔުންތައް، ކަ
 .ފޮނުަވންާވނެއެވެ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް

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

އަހަރު ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން، ފާއިތުވި  20ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ  (ށ)  
 .ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލު ރިޕޯޓު



 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަުރ:  (UNOFFICIAL) އިޞްލާޙާއެކު 9 –ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  
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ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އޯގަސްޓް މަހުގެ ނިޔަލަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭަނށް ބިނާކޮްށ،  (ނ)  
 .ކުރިއަށްއޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓު

ކައުންސިލްގެ ފާއިތުވި ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން  10ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މާޗް މަހުގެ  (ރ)  
 .އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު

މަސް ( ހަތަރެއް) 4ޢަމަލުކުރަމުންދާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ  (ބ)  
 5އޮތް   ދުވަސް ކުރިން، ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް އަމާޒުކޮށް ކުރިއަށް 

 .އަހަރު ދުވަހަށް ތައްޔާުރކުރާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން( ފަހެއް)

ރައްޔިތުންގެ [
މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓު 

 ހުށަހެޅުން 

106-
1 

ކޮންމެ ކައުންސިލަކުންވެސް އެ ކައުންސިލަކުން ހިންގާފައިވާ ޙަރަކާތްތަކާއި،  )ހ(

ކައުންސިލަށް ލިބުނު އާމްަދނީއާިއ، ޚަރަދުގެ ތަފްޞީލު އެނޭގނެ ރިޕޯޓު ލޯކަލް 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް އަހަރަުކ އެއްފަހަރު 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކައުންސިލްތަކުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް  )ށ(  

ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓުތަކަށް ިބނާކޮށް، މުޅި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކައުންސިލްތަކުްނ 

މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ގޮތް އެނގޭނެ ރިޕޯޓެއް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން 

ކޮންމެ އަހަަރކު އެއްފަހަރު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް  އެކުލަވާލައި

 ]ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ( އިން އިތުރުކުރެވިފައި.66: ގެ )24/2019އިޞްލާޙު: 

ރައްޔިތުންނަށް 
 މަޢުލޫމާތު ދިނުން 

ރައްޔިތުންނަށް ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލާފައިވާ ބައްދަލުވުމެއް ކޮންމެ އަހަރަކު ފެބްރުއަރީއާއި   .107
މިގޮތުްނ . ސިޓީ ކައުންސިލުންނާއި ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުން ބާއްވަންވާނެއެވެ ޖުލައިމަހު

ފެބްރުއަރީ މަހު ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުގައި ފާއިތުވި އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި މާލީ ރިޕޯޓާއި 
އަދި ޖުލައި މަހުގައި ބާއްވާ ޢާންމު . އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ރައްޔިތުންނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ލުވުމުގައި ކައުންސިލްެގ ކުރިއަށްއޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަެޖޓު ބައްދަ
      މިގޮުތން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުމުގެ . ރައްޔިތުންނަށް ހުަށހަޅައި ޚިޔާލު ހޯދަންވާނެއެވެ

ދުވަސް ކުރިން އެ ރިޕޯޓުތަކާއި ޕްލޭނާއި ބަޖެޓުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކޮށް ( ހަތެއް) 7
މީގެ އިތުރުން ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ޢަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާ ގޮތުެގ . ހާމަކުރަންވާނެއެވެ

 .މަޢުލޫމާތު މަދުވެގެން ދެމަހުން ެއއްމަހު ކައުންސިލުން ޢާންމުކޮށް ހާމަކުރަންވާނެއެވެ

ރައްޔިތުންނާ [
 މަޝްވަރާކުރުން 

107-
1 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަށާއި ސިޓީ ކައުންސިލުން އެކުލަވާލަންެޖހޭ ތަރައްޤީގެ  )ހ(

ޕްލޭނާއި ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންއާ ގުޅޭގޮތުން މި ާޤނޫނުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ 



 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަުރ:  (UNOFFICIAL) އިޞްލާޙާއެކު 9 –ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  

            

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   90ގެ  113ފްޙާ: ސަ

ގޮތުގެމަތިން އެ ރަށެއްެގ ނުވަތަ އެ ސިޓީއެއްގެ ރައްޔިތުންނާ 

 މަޝްވަރާކުރަންވާނެއެވެ.

ިހންގުުމގައި ނިންމާ މުިހންމު ނިންުމންަތއް ނިންމުމުގައި  ރަށެއް ނުވަތަ ސިޓީއެއް )ށ(  

 ކައުންސިލްތަކުން ރައްޔިތުންނާ މަޝްވަރާކުރަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުާރ މަޤްޞަދު ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކަިއ، މަދުވެގެން  )ނ(  

 )ހަތަރެއް( މަހަުކން އެއްފަހަރު ކައުންސިލުްނ ރައްޔިތުންނާ 4ކޮންމެ 

 ބައްދަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ގައި ބަޔާންކުރާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ އިތުރުން، އެ ރަށެއްގައި ( ނ)މި މާއްދާގެ  )ރ(  

ނުވަތަ ސިޓީއެއްގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ބަޔެއްގެ އެދުމުގެ މަތިން 

އެފަދަ  އެފަދަ ބައްދަލުވުމެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅައިިފނަމަ،

. ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭނެ އިންތިޒާުމ، އެ ކައުންސިލަކުން ހަމަޖައްސަިއދޭންވާނެއެވެ

)އެކެއް(  1އަދި ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއްގެ ކުޑަބޮޑު މިނަށް ބަލައި، ގިނަވެގެން 

 އެ ބައްދަލުވުން ބާއްވަންވާނެއެވެ. މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 

ބަޔާންކުރާ ޙާލަތުގައި ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެވޭނެ މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި  )ބ(  

އިންތިޒާމު ކައުންސިލްތަކުން ހަމަޖައްސައިދިނުމުގައި އެ ކައުންސިލްތަކުްނ 

ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލުތަކާިއ، އެަފދަ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންާދނެ ގޮތާއި، އެކި 

ލު، މި ޤާނޫނަށް ކަންކަމުގައި ވޯޓަށް އެހުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫ

)ިތނެއް( މަސްދުވަހުގެ ެތރޭގައި ކޮންމެ  3ޢަމަލުކުރަން ފަާށތާ ގިނަވަެގްނ 

 ކައުންސިލަކުންވެސް އެކުލަވާލައި ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ނ( އަދި )ރ( ގެ ަދށުން ބާއްވާ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުުމގެ މަދުވެގެން  )ޅ(  

ބައްދަލުވުން ޮއންނާެނ ތަާނއި، ތާރީޚާއި، )ފަހެއް( ދުވަހުގެ ކުރިން، އެ  5

 ވަގުތާއި، ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންާޑ ކައުންސިލުން ޢާންމުކުރަންވާެނއެވެ.

ކައުންސިލުން މި މާއްދާގެ ދަުށން ބާއްވާ ބައްަދލުވުންތަކުގައި ވަކި ޢަދަދެއްގެ  )ކ(  

 ރައްޔިތުން ބައިވެރިވުން މި ޤާޫނނު ލާޒިމެއް ނުކުރެއެވެ.
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 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   91ގެ  113ފްޙާ: ސަ

ކައުންސިލުން މި މާއްދާގެ ދަށުން ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކުގަިއ ރައްޔިތުންގެ  )އ(  

މަޝްވަރާ ހޯދުމަށްފަހު، އެ ބަްއދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ، އެ ބައްދަލުވުން 

)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޢާންމުކޮށް  7ބާއްވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން 

 ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

އްޤީގެ ރަށުގެ ތަރަ 
ޕްލޭނާއި ލޭންޑް 
ޔޫސް ޕްލޭން 

 އެކުލަވާލުން 

107-
2 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަަލށް އެކުލަވާލެވޭ ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބަށްފަުހ،  )ހ(

)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ  3އިންތިޚާބުކުރެވޭ މެންބަރުން މަާޤމާ ޙަވާލުވުމަށްފަހު 

އެހީތެރިކަމާއެކު، އެ ރަށެއްގެ  ތެރޭގައި، އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ފަންނީ

ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ޭލންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ކޮންމެ ރަށެއްގެ ރަށު 

 ކައުންސިލުން އެކުލަވާލަންވާނެއެެވ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެކުލަވާލެވޭ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން  )ށ(  

ހުށަހަޅައި ފާސްކުރުމަށްފަހު އެ ރަށެއްގެ ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާއަށް 

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންއަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށަންވާނީ މި 

ޤާނޫނުގައި ބުެނފައިވާ ގޮތުގެމަިތން ރައްޔިތުންނާއެކު ބޭއްވޭ ބަްއދަލުވުމުގައި އެ 

ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންއަށް ޢަމަލުކުރުމަށް 

ސްވުމުންނެވެ. އަދި ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންއަށް ފާ

އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެންނަ ޮކންމެ ފަހަރަކު މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ 

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށްފަހު ފާސްކުރުމަށްަޓކައި ޤައުމީ  )ނ(  

)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ރަށުގެ  3ހުށަހަޅާތާ ގިނަވެގެން އިދާރާއަށް 

ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންއަކަށް އެ އިދާރާއިން ހުއްދަދޭންވާނެއެވެ. މި މާއްދާގައި 

ބުނެވުނު މުއްަދތު ފާއިތުވާއިުރ، އެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންއާ ގުޅޭގޮުތން ވަކި ކަމެއް 

ނުވާނަމަ، ރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ރަނގަޅުކުރުމަށް އެ އިދާރާއިން އަންގާފައި

 ޕްލޭންއެއް ފާސްވީކަމުގައި ބަލަންވާނެއެވެ.

ކައުންސިލްތަކުން އެކުލަވާލާ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާުތ  )ރ([  

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.
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 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   92ގެ  113ފްޙާ: ސަ

 އެ ރަށެއްގައި ހުރި ގަސްގަހާގެހީގެ ޢަދަދާއި، ގަސްތައް ހުރި ސަރަޙައްދު.  (1)   

 ޙިމާޔަތްކުރެވޭ ސަރަޙައްދު.  (2)   

ހިއްކާފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކާއި، ހިއްކެން އޮތް ސަރަޙައްދާއި، އެ   (3)   

 ސަރަޙައްދެއްގެ ބޭނުން ހިފާނެ ގޮތް.

 އެ ރަށެއްގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގެ ބިމުގެ އަގު.  (4)   

 ހިއްކާ ބިންތަކުގައި ރުއްގަސް ހުންނަންޖެހޭ މިންވަރު.  (5)   

 ]ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ފާސްކުރާނީ އެ ރަށެއްގެ ކައުންސިލުންނެވެ.ރަށުގެ  )ބ(  

 އިޞްލާހުކުރެވިފައި.( އިން 28: ގެ )31/2020އިޞްލާޙު: 

 ]ރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާނީ ރަށު ކައުންސިލުންެނވެ. )ޅ(  

 ( އިން އިތުރުކުރެވިފައި.67: ގެ )24/2019އިޞްލާޙު: 

 ]ބާބު  ފަނަރަވަނަ [

 ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރާތަކާއި، ކައުންސިލްތައް ހިންގުމާބެހޭ ޢާންމު އުޞޫލުތައް 

 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.( އިން 15: ގެ )31/2020އިޞްލާޙު: 

ކައުންސިލް 
 ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު 

ޤާނޫނުއަސާސީއާއި މި ޤާޫނނާއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަިތން ަކއުންސިލްތައް ހިންގައި،   .108
ތައް ބޭއްވުމާބެހޭ އިޖުރާއީ ގަވާއިދުތައް ހެދުމުގެ ބާރު ކައުންސިލްތަކަށް ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ

  .ލިބިގެންވެއެވެ

ކައުންސިލްތައް 
 ހިންގުން 

ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނަކީ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތުގައި ޢަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިާވ   .109
އަދާކުރާނޭ މަސްއޫލިއްޔަތު ކައުންސިލްގެ މެންބަުރން ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި . ބައެކެވެ

ނޑައަޅާނީ ކައުންސިލުންނެވެ    .ކަ

ކައުންސިލްގެ 
 ރިޔާސަތު 

ރައީސް . ޢާންމު ގޮތެއްގައި ކައުންސިލްެގ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ކަުއންސިލްގެ ރައީސެވެ  .110
ކައުންސިލްގެ . ނެތް ޙާލަތެއްގައި ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ކައުންސިލްގެ ނައިުބރައީސެވެ

ވަތަ ނައިބުރައީސް ނެތި ކައުންސިލުން ބާއްވަްނ ހަމަޖެހިފައިވާ ޢާންމު ރައީސް ނު
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 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   93ގެ  113ފްޙާ: ސަ

  ޖަލްސާއެއްގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ކައުންސިލްގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައަށްވުރެ ގިނަ ވޯޓު 
 .ލިބިގެން ވަގުތީޮގތުން ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަން ހޮވޭ ކައުންސިލްގެ މެންބަރެކެވެ

ކައުންސިލްގެ 
 ޤާނޫނީ ޢަދަދު 

ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭނީ، އެކައުންސިލެއްގެ މެންބަރުންގެ ދެބައިކުޅަ   .111
އަދި ކައުންސިލުން އެއްވެސްކަމެއް  .އެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ މެންބަރުްނ ހާޒިރުވެގެންނެވެ

  ްށ ނިންމޭނީ، ަޖލްސާއަށް ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންެގ އަޣުލަބިއްޔަތު އެކަމަ
 .ލިބިގެންނެވެ

ކައުންސިލްގެ [
ޢާންމު 

 ބައްދަލުވުންތައް 

ތިރިގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ރަށު ައދި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު   .112
އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުން މަހަކު އެއްފަހަރު ކައުންސިލްގެ ތާވަލުކުރެވިފައިވާ ޢާންުމ 

 ބާއްވަންވާނެއެވެ.ބައްދަލުވުމެއް 

)ދޭއް( ދުވަހުގެ ކުރިން  2ކައުންސިލްގެ ޢާންމު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ  (ހ)  

ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ކައުްނސިލްގެ ރައީސް މެންބަރުންަނށް ލިޔުމުން 

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

އޮފީސްތަކުންނާއި ޢާންމު ބައްދަލުވުންތަކުގައި ަމޝްވަރާކުރެވޭނީ ސަރުކާރުގެ  (ށ)  

ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާއި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މަޝްވަރާކުރުމަށް ހުށަހަޅާ 

ކަންތައްތަކެވެ. އަމިއްލަ ފަާރްތތަކުން ކައުންސިލަށް ފޮނުާވ ކަންތައްތައް 

 ހުށަހަޅަންވާނީ ކައުންސިލްގެ އިާދރާ މެދުވެރިކޮށެވެ.

ތައްތަކެއް ތަރުތީބުން ކައުންިސލްގެ ރައީސް ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ ހުރިހާ ކަން (ނ)  

 ]އެޖެންޑާކުރަންވާނެއެވެ.

 ( އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.68: ގެ )24/2019އިޞްލާޙު: 

ކައުންސިލްގެ ކުއްލި 
 ބައްދަލުވުން 

ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ޖަލްސާއެއް ބޭއްވޭނީ ޖަލްސާ ބާއްވަން ބޭނުންވާ ސަބަބާއި ތާރީޚު   .113
 .ހުށަހެޅުމަށްފަހު ތިރީގަިއވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެލިޔުމުން 

ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން ކައުންސިލްގެ މެންބަރުްނގެ ތެރެއިން  (ހ)  
 މަދުވެގެން ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި މެންބަރުން އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި؛ ނުވަތަ

އޮތޯރިޓީން   ގަވަރމަންޓްކައުންސިލްގެ ކުއްލި ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން ލޯކަލް  (ށ)  
 އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި؛ ނުވަތަ 



 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަުރ:  (UNOFFICIAL) އިޞްލާޙާއެކު 9 –ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  

            

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   94ގެ  113ފްޙާ: ސަ

އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާހުރެ ކައުްނސިލްގެ ރައީސަށް މިފަދަ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން  (ނ)  
 .ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި

ކައުންސިލްގެ 
ޖަލްސާތަކުގައި 
ބައިވެރިވުމުގެ 

 ދަޢުވަތު 

ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ އިތުރަށް ކައުންސިލްގައި ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަކުގަިއ،   .114
އެޖެންޑާކުރެވިފައިވާ ކަމަކާގުޅިގެން އެފަރާތެއްގެ މަޢުލޫާމތު ނުވަތަ މަޝްވަރާ ކައުންސިލަށް 

ބައްދަލުވުްނތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް  ކައުންސިލްގެ ދެވިދާނެ އެކިއެކި ފަރާތްތަަކށް،
  ނަމަވެސް މިގޮތަށް . ރައީސަށް ލިބިގެންވެއެވެދަޢުވަތުދިނުމުގެ ބާރު ކައުންސިލްގެ 

ދަޢުވަތުދެޭވ   މަޝްވަރާއާއި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމަށް 
 .ފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓު ނުދެވޭނެއެވެ

ކައުންސިލްގެ 
ނިންމުންތައް ހާމަ 

 ކުރުން 

ތަކާއި އަމުރުތަކާއި ކަންތައްތައް ޢާންމުކޮްށ ޤަރާރު ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ   .115
މިގޮތަށް ާހމަނުކުރެވޭ އަމުރުތަކަކީ ޞައްޙަ އަމުރެއް ކަމުގައި . ހާމަކުރަންވާނެއެވެ

 .ނުބެލެވޭނެއެވެ

މެންބަރުކަމުން 
 ވަކިވުން 

 .ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން މަޤާމުްނ ވަކިވާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނނެވެ  .116

އެޑްރެސްކޮށް ސިޓީ   މެންބަރުކަމުން ވަކިވާްނ އެދި ކައުންސިލަށް އެމީހަކު  (ހ)  
 .ފޮނުވުން

. ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުނުވުން  ( ހަތެއް) 7މަޤްބޫލު ޢުޛުރެއްނެތި ވިދިވިދިެގން  (ށ)  
މަޤްބޫލު ޢުޛުރެއްކަމަށް ބެލެވޭނީ ތިމާ ނުވަތަ ބަލަންޖެހޭ މީހަކު ބަިލވެގެން ނުވަަތ 

 .ޤަބޫުލކުރާ ސަބަބެއް މެދުވެރިވުމުންނެވެމިނޫންވެސް ކައުންސިލުން 

އެ މެންބަރެއްގެ  މެންބަރެއްގެ ކިބައިގައި ހުރުން މި ޤާނޫނު ލާޒިމުކުރާ ސިފައެއް  (ނ)  
 .ކިބައިން އުނިވުން

މަރުވުން ނުވަތަ ކައުންސިލްެގ ވާޖިބު އަދާނުކުރެވޭ މިންވަރަށް ދާއިމަށް  (ރ)  
 .ނުކުޅެދުން

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ޓިކެޓުގައި ކުރިމަތިލައިގެން އިންތިޚާބުާވ ފަރާތްތައް،  (ބ)[  
ޕާޓީއިން ވަކިވުން ނުވަތަ އެމީހަކު ނިސްބަތްވާ   އިންތިޚާބުވިއިރު، ނިސްބަތްވި 

 *].ޕާޓީއަކުން ވަކިކުރުން

 ގެ ދަށުން އިތުރުކުރެވިފައި 2011/2: އިޞްލާޙު

ޤަޟިއްޔާއިން  SC-C/13/2012*ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 
 ބާޠިލްކުރައްވާފައި 



 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަުރ:  (UNOFFICIAL) އިޞްލާޙާއެކު 9 –ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  

            

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   95ގެ  113ފްޙާ: ސަ

 އުނިކުރެވިފައި.( އިން 29: ގެ )31/2020އިޞްލާޙު: 

ކައުންސިލްގެ 
މެންބަރުންގެ 

 މުސާރަ 

ކައުންސިލްތަކުގެ މެންބަރުންެގ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައަޅާނީ ރައްޔިތުންގެ   .117
 .މަޖިލީހުންނެވެ

ކައުންސިލްގެ [
ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރާއި 

ނައިބުރައީސް 
 މަޤާމުން ދުރުކުރުން 

ކައުންސިލްގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ނުވަތަ ނައިބުރައީސްގެ މައްޗަްށ އިތުބާރުނެތް ކަމަްށ   .118
ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްކޮށްިފނަަމ، އެމީހަކު މަޤާމުން 
އިސްތިޢުފާދޭންވާނެއެވެ. ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ނުވަތަ ނައިބުރައީސްކަމުގެ މަޤާމުން ކައުންސިލްގެ 

 ]މެންބަރަކު ވަކިކުރެވުނު ނަމަވެސް އެ މެންބަރެއްގެ މެންބަރުކަން ެދމިއޮންނާނެއެވެ.

 ( އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.69: ގެ )24/2019އިޞްލާޙު: 

ކައުންސިލްގެ 
 މެންބަރުންގެ ޗުއްޓީ 

ގޮތުގެމަތިން   ކައުންސިލްގެ ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާ   .119
  ދުވަހުގެ ޗުއްީޓ ( ތިރީސް) 30 ސަރުކާރުގެ ބަންދުދުވަސްތައް ނުހިމެނޭގޮތަްށ އަހަރަކު 

މިގޮތުން ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނަށް ޙައްޤުވާ ޗުއްޓީ ދޭނީ . ޙައްޤުވެގެންވެއެވެ
ކައުންސިލްގެ . ގެ މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާ ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލްގެ ރައީސެވެކައުންސިލް

 .ރައީސަށް ޗުއްޓީ ދޭނީ ކައުންސިލުންނެވެ

ކައުންސިލްގެ 
މެންބަރަކު ރަށުން 

 ބޭރަށް ދިއުން 

ކައުންސިލްގެ މެންބަރަކު ރަށުން ބޭރަށް ދާންވާނީ އެަކން ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް ލިޔުމަކުން   .120
ކައުންސިލްެގ ރައީސް ރަށުން ބޭރަށް ދާނަމަ ދާންވާނީ އެކަން . އެންގުމަށްފަހުއެވެ

 .ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންގުމަށްފަހުގައެވެ

މެންބަރުންގެ 
ވިޔަފާރިއާއި 
އާމްދަނީގެ 
 މަޢުލޫމާތު 

ކައުންސިލަށް ހޮވޭ ކޮންމެ މެްނބަރަކު އިންތިޚާބުވުމާއެކު އެ މެންބަރެއްގެ ފައިސާއާއި   .121
ޔަފާރީގެ މަޢުލޫމާތު އަދި ޭއނާގެ އާމްދަނީއާއި އާމްދަނީ ިލބޭ ގޮތްތަކާއި ވިޔަފާރީގެ ވި

 .ގުޅުންތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިޔުމަުކން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ރަށުގެ 
މަޞްލަޙަތަށްވުރެ 

އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތު 
  ކުރިއަށް 
 ނުނެރުން 

ރެ ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންުމންތަކުގައި ރަށުގެ ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ މެންބަރަކަށް ހު  .122
އިދާރީ ދާއިރާގެ ނުވަތަ ސިޓީގެ މަޞްލަޙަތަށްވުރެ އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތު 

 .އިސްކޮށްގެންނުވާނެއެވެ

މެންބަރުންގެ 
މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ 

 ޙާލަތު 

ފިރިމީހާގެ ނުވަތަ ދަރިއެއްގެ ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ އަނބިމީހާގެ ނުވަތަ   .123
މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ނުވަތަ އެމެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ ފައިދާއެއް ނުވަތަ ދައުރެއްއޮތް ކަމަކާމެދު 

ބައްދަލުވުމެއްގައި  ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކުރާނަމަ މިފަދަ މެންބަރަކު އެ 
 .ބައިވެރިވެގެންނުވާނެއެވެ



 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަުރ:  (UNOFFICIAL) އިޞްލާޙާއެކު 9 –ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  

            

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   96ގެ  113ފްޙާ: ސަ

ކައުންސިލްތަކުގެ 
 އިދާރާ ޤާއިމްކުރުން 

މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް   މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން އިންތިޚާބުޮކށް އުފެއްދޭ ކައުންސިލްތަކުގެ   .124
އަދާކުރުމަށް އެހީތެރިވެދީ، ަކއުންސިލްގެ އިދާރީ ކަންކަްނ ކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެ 

 .ކައުންސިލެއްގެ އިދާރާއެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާއިމްކުރަންވާނެއެވެ

ކައުންސިލްތަކުގެ 
 އިދާރާ 

މި ޤާނޫނު ފާސްވުމުގެ ކުރިން ިދވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ އިދާރީ ދާއިރާއެއްގެ އަތޮޅު އޮފީހުގެ   .125
ނަމުގައި ހިންގަމުންއައި އޮފީސް މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާެއކު ހިނގަމުންދާނީ އަތޮޅު 

ޤާޫނުނ  މި. ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަމުގައި، އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ
ފާސްވުމުގެ ކުރިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ ރަށްރަށުގެ ރަށު އޮފީހުގެ ގޮތުގައި 

ފެށުމާއެކު ހިނގަމުންދާީނ   ހިނގަމުންއައި ރަށު އޮފީސްތައް މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން 
ލޭ ސިޓީ އަދި މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީ ހިނގަމުންދާނީ މާ . ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ގޮުތގައެވެ

 .ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ގޮތުގައި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަުށންނެވެ

ކައުންސިލްގެ [
ސެކްރެޓަރީ 

 ޖެނެރަލް 

ކައުންސިލްގެ އެންމެ އިސް އިދާރީ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި، ކައުންސިލްގެ  )ހ(  .126

ލަފަޔާއެކު، ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްކަމުގެ މަޤާމަށް މީހަކު 

 ޢައްޔަންކުރާނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.

ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި  )ށ(  

 އެވަނީއެވެ.

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެންމެ އިސް އިދާރީ މުވައްޒަފުގެ ހައިސިއްޔަތުްނ   (1)   

އެންމެހައި އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައި ކައުންސިލް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ 

 ؛އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލްގެ ރައީސް   (2)   

 ނުވަތަ މޭޔަރަށް ރިޕޯޓުކޮށް ޖަވާބުދާރީވުން؛

ނޑައަޅާ   (3)    އުޞޫލުތައް ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންުމންތަކާއި ކަ

 ތަންފީޛުކުރުން؛

ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ މުނިސިަޕލް ޚިދުމަތްތައް ކައުންސިލްގެ އިާދރާގެ   (4)   

މުވައްޒަފުން މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައި، 

ނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް އެ ޚިދުމަްތތައް  ކައުންސިލުން ކަ

 ފޯރުކޮށްދިނުން؛



 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަުރ:  (UNOFFICIAL) އިޞްލާޙާއެކު 9 –ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  

            

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   97ގެ  113ފްޙާ: ސަ

ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކާއި ޙަރަކާތްތަކާއި އިންސާނީ ވަސީލަތްތަާކ   (5)   

ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނުވަތަ މޭޔަރަށާއި ކައުންސިލަްށ 

 ލަފާދިނުން؛

ކައުންސިލުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި ހިންގާ ޙަރަކާތްަތކުގައި   (6)   

 ކަށަވަރުކުރުން؛ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ތަބާާވކަން 

ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ޕްލޭންތަކާއި ބަޖެޓާއި ރިޕޯޓުތަްއ   (7)   

 ތައްޔާރުކުރުމާއި ކައުންސިލުން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަިތން ަތންފީޛުކުުރން؛

ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް ޚިދުމަތްތަކުގެ ެފންވަރު   (8)   

ގެްނނަންޖެހޭ ބަަދލުތަކާ ގުޅޭ ަފންީނ މަތިކޮށް ހަރުދަނާކުރުމަށް 

ދިރާސާތައްކޮށް، އޭގެ އަީލގައި ކައުންސިލްގެ ޚިދުމަތްތަކާއި 

މަސައްކަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނުވަތަ މޭޔަރަށް 

 ލަފާދިނުން؛

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށް، ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނުވަަތ   (9)   

މޭޔަރުގެ ލަފާގެމަތިން، ކަުއންސިލްގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ 

 ]މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުން.

 ( އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.70: ގެ )24/2019އިޞްލާޙު: 

ކައުންސިލްގެ އިދާރީ 
 މުވައްޒަފުން 

  އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށު ކައުންސިލާއި ސިޓީ ކައުންސިލާއި އަވަށު އޮފީހުގެ  (ހ)  .127
  މަޤާމުތައް  މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި އުފައްދާ އިދާރާތަކުގެ 
ނޑައަޅައި އެ މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ޢައްޔަންކޮށް    ވަކިކުރާނީ  ކަ

އަދި . ކައުންސިލްތަކުގެ މަޝްވަރާއާއެކު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ
ލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި މައްޗަށް ހިނގާނީ ދިވެހި ސިވި  މިފަދަ މުވައްޒަފުންގެ 

 .ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކެވެ އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ސިވިލް 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު، އަތޮޅު އޮފީސްތަކާއި، ރަށު އޮފީސްތަކާއި،  (ށ)  
އަވަށު އޮފީސްތަކާއި، މާލޭ ުމނިސިޕަލްޓީގައި ތިބި ސިވިލް ސަރވިސްގެ 

އުފެދޭ ކައުންސިލްތައް އުފެދޭ ވަގުތުން   މުވައްޒަފުން، މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން 
 .ންކަމުގައި ހަމަޖެހުނީއެވެފެށިގެން އަންަނނިވި އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފު
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  މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީއާއި މާލޭ އަވަށްތަކުގެ މުވައްޒަފުން މާލޭ ސިޓީ   (1)   
 .ކައުންސިލަށް

އަތޮޅު އޮފީސްތަކުގައި ތިބި މުވައްޒަފުން އެ އަތޮޅެއްގެ އަތޮޅު   (2)   
 .ކައުންސިލަށް

 .ކައުންސިލަށްރަށު އޮފީސްތަކުގައި ތިބި މުވައްޒަފުން އެ ރަށެއްގެ ރަށު   (3)   

ކައުންސިލްގެ އިދާރީ 
މުވައްޒަފުންގެ 
  މުސާރައާއި 
 ޢިނާޔަތްތައް 

ގަވާއިދުގައިވާ   ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ   .128
  ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައާއި، އެލަވަންސާއި، ޕެންޝަނާއި 

 .އެހެނިހެން ޢިނާޔަްތތައް ލިބޭނެެއވެ

ކައުންސިލުން 
 އިންވެސްޓްކުރުން 

އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ވިޔަފާރިއެއްގައި ނުވަތަ ވިޔަފާރި ކުންުފންޏެއްގައި ކައުންސިލުން   .129
 .ބައިވެރިވެވޭނީ ކައުންސިލްގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން އެކަމެއް ފާސްކުރުމަށްފަހުގައެވެ

ކައުންސިލްގެ ނަން 
 ދާރާގެ ނަން އަދި އި 

  މި  [އަތޮޅު ކައުންސިލް]އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނަން ބޭނުންކުރަންވާނީ  (ހ)  .130
: މިސާލު. ޢިބާރާތުގެ ކުރިއަށް އިދާރީ ާދއިރާގެ ނަން އިތުރުކޮށްގެންނެވެ 

 އަތޮޅު ކައުންސިލް . ހއ/ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ

މި ލަުފޒުގެ ކުރިއަށް [ ކައުންސިލް]ރަށު ކައުންސިލްގެ ނަން ބޭނުންުކރަންވާނީ  (ށ)  
. ހއ/ތިލަދުންމަތީ ުއތުރުބުރީ: މިސާލު. އިތުރުކޮށްެގންނެވެ އަތޮޅާއި ރަށުގެ ނަން 

 ކައުންސިލް އަތޮޅު ދިއްދޫ 

  މި [ ސިޓީ ކަުއންސިލް]ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ނަން ބޭނުންކުރަންވާނީ  (ނ)  
. އިުތރުކޮށްގެންނެވެ ޢިބާރާތުގެ ކުރިއަށް ރަށުެގ ުނވަތަ ސަރަޙައްދުގެ ނަން

 މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް : މިސާލު

[ އިދާރާ ]ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަން ކިަޔންވާނީ ކައުންސިލްގެ ނަމުގެ ފަަހތަށް  (ރ)  
 .މިގޮތަށް އިތުރުކޮށްގެންނެވެ

ކައުންސިލްގެ 
މެންބަރުންނާ 

 މުޚާޠަބުކުރާނޭގޮތް 

ނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބުނެފައިުނވާނަމަ ކައުންސިލްތަކުެގ   .131 މި ޤާނޫނުގައި ކަ
 .މިގޮތަށެވެ[ ކައުްނސިލަރުން]ނުވަތަ [ ކައުންސިލަރ]މެންބަރުންަނށް މުޚާޠަބުކުރަންވާީނ 
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 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   99ގެ  113ފްޙާ: ސަ

 ]ވަނަ ބާބު ސޯޅަ [[

 ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު 

 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.( އިން 15: ގެ )31/2020އިޞްލާޙު: 

މަސައްކަތުގައި 
ގެންގުޅެންޖެހޭ 
 ޢާންމު ސުލޫކު 

131-
1 

ކައުންސިލްތަކުގެ މެންބަރުންެގ ގޮތުގައި އިންތިޚާބުކުރެވޭ މީހުންނަކީ އަންނަނިވި 
އުޞޫލުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމާއެކު، އެ އުޞޫލުތައް ނަގަހައްޓާނެ މީހުން ކަމުގައި 

 ވާންވާނެއެވެ.

ޤާނޫނުން ކައުންސިްލތަކާ މަތިކޮްށފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަށް އަުހލުވެރިވެފައިވާ  )ހ(  

 ބަޔަކަށްވުން؛

 ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރު ކާމިޔާބުކަމާއެކު ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި )ށ(  

 އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި ވަފާތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށްވުން؛

 ޚިދުމަތް ލިިބގަންނަ މީހުންނާ ުމޢާމަލާުތ ކުރުމުގައި ކައުންސިލްގެ  )ނ(  

 އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި އަބުރުވެރިކަމާއެކު ކައުންސިލްގެ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާގައި 

 ބަޔަކަށްވުން؛ ޢަމަލުކުރެވޭ ހަމަތަކުގެ ތެރޭގައި، ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ޚިދުމަތްދޭ

ގެ ގޮތުން ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ދެމެހެއްޓުމު ކައުންސިލްގެ ހައިސިއްޔަތާއި ޤަދަރު )ރ(  

 ބަޔަކަށްވުން؛ ހަމަތަކާއި އުޞޫލުތައް ހިފަހައްޓާ 

ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ ދައުލަތުގެ މުދަލަށް ރައްކާތެރިވާ  )ބ(  

 ބަޔަކަށްވުން؛

 ކައުންސިލްގެ މުދަލާއި ަވސީލަތްތަކާއި ޚިދުމަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގައި )ޅ(  

އިޤްތިޞާދުކުރުމާއެކު، އެންމެ ަފއިދާހުރި ގޮތުގައި، ރަސްމީ ބޭުނންތަކަށް ނުަވތަ 

 ހުއްދަ ކުރެވިފައިވާ ބޭނުންތަކަށް އެ އެއްޗެހި ބޭނުންކުރާ ބަޔަކަށްވުން؛

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ރަސްމީ ވަގުތުތައް، ރަސްމީ ވާޖިބުތަްއ އަދާކުރުމަށް  )ކ(  

 ބަޔަކަށްވުން. ހޭދަކުރާ



 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަުރ:  (UNOFFICIAL) އިޞްލާޙާއެކު 9 –ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  

            

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   100ގެ  113ފްޙާ: ސަ

ކައުންސިލްގެ 
މެންބަރުން 

ކޮށްގެންނުވާނެ 
 ކަންކަން 
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ކައުންސިލެއްގެ އެއްވެސް މެންބަރަކު އޭނާ އަދާކުރަމުންދާ މަޤާާމ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ ޭއނާ 
ވާޖިބުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއް  އެ މަޤާމުގައި އަދާކުރާ

 ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.

ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހުއްޓާލުން ނުވަތަ ހުއްޓުވާލުްނ  )ހ( 
ނުވަތަ ހުއްޓުވާލުަމށް މަސައްކަްތކުރުމާއި، އަދި އެއިން ކަމަކަށް ބުރޫއަރާފަދަ 
ޢަމަލުތަކާއި، ކައުންސިލްގެ މަޞްލަޙަތު ގެއްލޭފަދަ ޢަމަލުތަކާއި، ކައުންސިލްގެ 

އޮންނަ އެއްބައިވަންތަކަން ގެއްޭލފަދަ ޢަމަލެއް  ދުގައިއިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މެ
 ކުރުން؛

ކައުންސިލް މެންބަރެއްގެ ހަިއސިއްޔަތުން ލިބޭ މަޢުލޫާމތު ނަހަމަ ގޮތުގަިއ  )ށ(  
 ބޭނުންކުރުްނ؛

އަމިއްލަ ނުވަތަ ޢާންމު ފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތަކާ ގުޅޭގޮތުން، [ )ނ(  
ން ދޭ އެއްވެސް އެއްޗެއް ގޮތުްނ އެއްވެސް ފަރާތަކު ބަދަލެއްގެއެ ޚިދުމަތުގެ 

 ]ކުރުން؛ޤަބޫލު

 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.( އިން 30: ގެ )31/2020އިޞްލާޙު: 

 ވަކި ފަރާތަކަށް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން އެއްވެސް ޢަމަލެއްކުރުން؛ )ރ(  

ހޯދައިދިނުމަށް ނުވަތަ އަމިއްލަ ބޭނުމެއް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިދާއެއް  )ބ(  

 ޙާޞިލުކޮށްދިނުމަށް މަޤާމުގެ ނުޫފޒު ބޭނުންކުރުން.

ޢާންމުންނާއެކު 
 އޮންނަ ގުޅުން 
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ކައުންސިލެއްގެ މެންބަރަކު އޭނާގެ މަޤާމުގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު  )ހ(
އިޖްތިމާީޢ ނިސްބަތަްށ، ކުލަޔަްށ،  އަދާކުރުމުގައި އެއްވެސް މީހެއްގެ ނަސްލަށް،

ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ  ދީނަށް، ސިޔާސީގޮތުން ގެންގުޅޭ ޚިޔާލުތަކަށް ނުވަތަ
ޕާޓީއަށް، ނިސްަބތްވާ ޤައުމަްށ، ޖިންސަށް، ކާވެނީެގ ނިސްބަަތށް، ޢާއިލާގަިއ 

ޒިންމާތަކަށް އަދި ނުުކޅެދުންތެރި ކަމަށް ަބލައި އެއްެވސް ގޮތަކުން  އަދާކުރާ
 ނެއެވެ.ތަފާތުކޮށްގެން ނުވާ

 ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާްތތަކާ މުޢާމަލާތު ކުރަންވާނީ، އިޙްތިރާމާެއކުގައެވެ. )ށ(  

ކައުންސިލް މެންބަރެއްގެ ވާޖިާބއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ޚިދުމަތް  )ނ(  
ޢިްއޒަތަށާއި ކަރާމާތަށާއި އެމީހަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ލިބިގަންނަ ކޮންމެ ފަރާތެއްގެ

ޙުރުމަތްތެރިކޮްށ  ހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤުތަކަށްޖުމް
 ހިތަންވާނެއެވެ.



 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަުރ:  (UNOFFICIAL) އިޞްލާޙާއެކު 9 –ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  

            

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   101ގެ  113ފްޙާ: ސަ

ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ދައުލަތުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކުން  )ރ(  

ފޯރުކޮށްދޭ އެންމެހައި ޚިދުމަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 

 ލިބޭނެ ިއންތިޒާުމ ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.ރައްޔިތުންނަށް 

ސުލޫކީ މިންގަނޑާ 
 ޚިލާފުވުން 
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މި ޤާނޫނުން ކައުންސިލްތަކުެގ މޭޔަރުންނާ ނުވަތަ ރައީސުންނާ ނުވަަތ  )ހ(

މެންބަރުންނާ މަތިކޮށްފައިވާ ޒިްނމާތައް އެމީހުން އަދާކުރަމުން ގެންދޭތޯ ބެލުމަކީ 

 ޒިންމާއެކެވެ. ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކައުންސިްލތަކުގެ މޭޔަރުންނާ ނުވަތަ ރައީސުންނާ ނުވަަތ  )ށ(  

މެންބަރުންނާ މަތިކޮްށފައިވާ އެއްވެސް މަސްއޫލިއްޔަތަކާ ކައުންސިލަރަކު 

ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، އެކަމެއް ބަލައި އެކަންކަން އިޞްލާުޙކުރުމަށް އެ 

 އަންގަންވާެނއެވެ.ކައުންސިލަރުންނަށް 
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ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ އެންމެހައި ޤާޫނނުަތކަށް ކައުންސިލަރުން 

 ]ތަބާވާންވާނެއެވެ.

 ( އިން އިތުރުކުރެވިފައި.71: ގެ )24/2019އިޞްލާޙު: 

 ]ވަނަ ބާބު ސަތާރަ [

 އެހެނިހެން ކަންތައްތައް 

 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.( އިން 15: ގެ )31/2020އިޞްލާޙު: 

ރަށްވެހީން އެހެން 
  ރަށަކަށް 

 ބަދަލުވުން 

މި ޤާނޫނަްށ ޢަމަލުކުރަން ފަށާިއރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާ ތަކުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ   .132
  ސަރުކާރުން  ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ރަށެއްގެ ނުވަތަ ރަށްތަކެއްގެ ރަށްވެހީން،

ނޑައަޅާފައިވާ އާބާދީ އެއްފަސްކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން، އެހެން ަރށަކަްށ    ކަ
ނަމަވެސް މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއްގެ . ބަދަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސަރުކާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ

  ރަށްވެހީން މިފަދަ ގޮތަކަށް ެއހެން ރަށަކަށް ބަދަލުކުރެޭވނީ އެރަށެއްގެ ރައްޔިތުންގެ 
 .އްޔަތު އެގޮތަށް ޭބނުންވާަނމައެވެއަޣުލަބި



 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަުރ:  (UNOFFICIAL) އިޞްލާޙާއެކު 9 –ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  

            

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   102ގެ  113ފްޙާ: ސަ
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މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކައުންސިލަކުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ  )ހ(

ހުއްދައެއް ހޯދަންޖެހޭ ަކންކަމުގައި ހުއްދަ ދިނުމާމެދު ނިންމާ ގޮތެއް އެ ހުއްދައަށް 

)ދޭއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލަށް  2އެދޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން 

އަންގަންވާނެއެވެ. އެ މުއްދަތު ފާއިތުވާއިރު ހުއްދަ ދޫކުރުމާމެދު ވަކި ގޮތެއް 

 ނިންމާފައިނުވާނަަމ، އެދިފައިވާ ުހއްދަ ލިބުނީކަމުގައި ބަލަންާވނެއެެވ.

ކައުންސިލްގެ މި ޤާނޫނުގެ ަދށުން ސަރުކާރުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކުރުމަށްޓަކައި  )ށ(  

ހުއްދައެއް ހޯދަންޖެހޭ ަކންކަމުގައި ހުއްދަ ދިނުމާމެދު ނިންމާ ގޮތެއް އެ ހުއްދައަށް 

)ދޭއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ހުއްދައެއް  2އެދޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން 

ހޯދަން އެދުނު އިދާރާއަކަށް އަްނގަންވާނެއެވެ. އެ މުއްދަތު ފާއިުތވާއިރު ހުއްދަ 

މާމެދު ވަކި ގޮތެއް ނިންމާފައިނުވާނަމަ، އެދިފައިވާ ހުއްދަ ލިބުނީކަމުގައި ދޫކުރު

 ބަލަންވާނެއެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ަދށުން ހުއްދަ ހޯދަިއގެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކުރުމަްށަޓކައި ހުއްދައަށް  )ނ(  

އެދުމުން އެ ހުއްދައެއް ނުދޭން ނިންމާނަމަ، އެ ނިންމުން ބިނާުކރި ސަބަބުތައް 

 ]އަށް އެދުނު ފަރާތަށް ލިޔުުމން ދޫކުރަންވާނެއެވެ.ހުއްދަ

 ( އިން އިތުރުކުރެވިފައި.72: ގެ )24/2019އިޞްލާޙު: 

ރަށްތަކެއް 
އިދާރީގޮތުން 
 އެއްކޮށްލުން 

ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަކުގައި   މި ޤާނޫނަށް [ )ހ(  .133
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ރަށްތަކެއްގެ ރަށްވެހީން، އެ ރަށްތަކަކީ 

ނޑައަޅައިއިދާރީގޮތުން އެ ދިނުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އް ރަށެއް ކަމުގައި ކަ
ނޑައެޅުމުގެ  އެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެ ރަށްތަކަކީ އިދާރީގޮތުން  ރަށެއްކަމަށް ކަ

މީުހން ދިރިުއޅޭ ރަށްތަކެއް . ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ  ބާރު 
މިފަދަ ގޮތަކަށް އިދާރީގޮުތްނ އެއް ރަށަކަށް ބަދަލުކުރެޭވނީ އެރަށްތަކުގެ 

 ].ރައްޔިތުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އެގޮަތށް ބޭނުންާވނަމައެވެ

 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.( އިން 31ގެ ): 31/2020އިޞްލާޙު: 

މި ޤާނޫަނށް ޢަމަލުކުރަްނ ފަށާިއރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާަތކުގައި މީހުން [ )ށ(  
ދިރުއުޅޭ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ޤުދުރަތީގޮތުން އެއް ރަށެއްގެ ގޮތުގައި އޮންނަ 
ރަށެއްގެ ދެބަޔަކީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ވަކިވަކި ދެ ރަށުގެ ގޮތުގައި އިދާރީގޮތުން 

އްނަމަ އެދެރަށް ހިންގާީނ އެއް ރަށު ވަކިވަކިން ހިންގަމުންދާ ދެަރށެ
ކައުންސިލަކުންނެވެ. އަދި ކުރިްނ ދެރަށުގެ ގޮތުގައި ވަކިވަކީން ހިންގަމުންދިޔަ 



 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަުރ:  (UNOFFICIAL) އިޞްލާޙާއެކު 9 –ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  

            

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   103ގެ  113ފްޙާ: ސަ

ރަށްރަށް ހިންގާނީ މިޮގތުން އުފެްއދޭ ރަށު ކައުންސިލުގެ ބެލުމުގެ ަދށުން އުފައްާދ 
 ]އަވަށު ބޯޑަކުންނެވެ.

 ފައިގެ ދަށުން އުނިކުރެވި (1): 2010/21: އިޞްލާޙު

މީހުން އުޅޭ ރަށެއްގެ 
ގޮތުގައި 

  ކަނޑައެޅުން އަދި 
 އުވާލުން 

ރަށަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ   އިދާރީ ދާއިރާއެއްގެ ފަޅުރަށަކީ ނުވަތަ އެހެންވެސް (ހ)  .134
ރަށަކާ ނުގުޅި ނަމަވެސް އަލަށް ހިއްކާ ބިމަކީ ނުވަތަ ސަރުކާރުން މީހުން 

ނޑައަޅާ ވަކި ޚާއްޞަ ސަރަޙައްދަކީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީހުްނ  އާބާދުކުރަން ކަ
ނޑައަޅައި އިޢުލާންކުރުމުގެ ބާރު  ދިރިއުޅޭ ވަކި ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ކަ

އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ީމހުން ދިރިއުޅޭ . ބިގެްނވެއެވެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލި
ރަށެއްގެ ގޮތުގައި އިޢުލާންކުރެވިފައިވާ އެއްވެސް ރަށެއްގައި ދިރިއުޅެމުންގެންދާ 
ނޑައަޅާ ޢަދަދަކަށްވުރެ  މީހުންގެ ޢަދަދު ލޯަކލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިީޓން ކަ

ނޑައަޅައި  މަދުވެއްޖެނަމަ އެރަށަކީ މީހުްނ ދިރިއުޅޭ ރަށެއްނޫންކަމަށް ކަ
 .އިޢުލާންކުރުމުގެ ބާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ

މީހުން ދިރިއުޅެމުން އައި ރަށެއް ނުވަތަ ދިރިއުޅުނު ރަށެއް ފަޅުރަށެއް ކަމުގައި  (ށ)  
އާބާދުކޮށް   އިޢުލާންކުރުމުގެ ކުރިން އެރަށުެގ ރަށްވެހިން އެހެްނ ރަށެއްގައި 

 .ރަޖިސްޓަރީކޮށް ނިންމަންވާނެއެވެ

އަލުން އެކުލަވާލެވޭ [
ރަށް އެއް 

ކައުންސިލަކުން 
 ހިންގުން 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކެއް އިދާރީގޮތުން  133މި ޤާނޫނުގެ   .135
ނޑައެޅިއްޖެނަމަ އެގޮތުން އަލުން  އެކުލަވާލެވޭ ރަށް ނުވަތަ އެއް ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ކަ

 ].އެއް ކައުންސިލެވެ ންގުމަށްޓަކައި އިންތިޚާބުކުރާނީސަރަޙައްދު ހި

 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.( އިން 32: ގެ )31/2020އިޞްލާޙު: 

މި ޤާނޫނު 
ފާސްވުމުގެ ކުރިން 
ހުރި ރައްޔިތުންގެ 

  ވިޔަފާރިއާއި 
 މުދަލާއި ފައިސާ 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ކުިރން ހިނގަމުންއައި ރަށު އޮފީސްަތކާއި އަތޮޅު އޮފީސްތަކާއި   .136
  އަދި މިނޫނަސް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި، މި ޤާނޫަންށ 
ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚާ ހަމައަށް ހުރި ރައްޔިތުންގެ ތަންތަނާިއ ތަކެއްޗާއި ރައްޔިތުންގެ 

އުންޓުތަކުގައި ހުރި ފައިސާއާއި ފިހާރައާއި ރައްޔިތުންގެ މުދަލާއި ރައްޔިތުންގެ އެކަ
ވިޔަފާރިއާއި ރައްޔިތުން ހިންަގމުން އައި މަދަރުސާތަކާއި މަްކތަބުތަކާއި ކްލާސްތަކާއި 
އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި އިންޖީނުގެތަކާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްަތއް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ 

އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ަރށު ކައުންސިލް އުފެދުމާއެކު، ަރުށ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ  އުފައްދާ
މި ގޮުތން އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ނިސްބަތްވާ ތަކެތި ބަދަލުވާނީ ައތޮޅު . ދަށަށް ބަދަލުވީއެވެ

ރަށު ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ހުރި ަތކެތި ބަދަލުާވނީ ރަުށ . ކައުންސިލްގެ ދަށަށެވެ
 .ދަށަށެވެ ކައުންސިލްގެ

އިންތިޚާބަށް 
ކުރިމަތިލީ 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިްނތިޚާބުކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް ކައުންސިލެއްގެ އިންތިޚާބަށް   .137
ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންަނކީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުެގ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ 



 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަުރ:  (UNOFFICIAL) އިޞްލާޙާއެކު 9 –ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  
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މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 
 މަދުވުން 

ާޚބަށް ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޢަދަދު އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ ކެންޑިޑޭޓުންކަމަށްވެފައި، އިންތި
  މެންބަރުންގެ ޢަދަދާއެއްވަރުނަަމ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަުދނަަމ، އެ އިންތިޚާބުގަިއ 

 .ވޯޓުލުމެއްނެތި އެ ކެންޑިޑޭޓުން ެއ މަޤާމުތަކަށް އިންތިޚާބުވީކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ

ނޑައަޅާފައި ނުވާނަމަ، މި ޤާނޫަނށް   .138 ތަފާތުނުކުރުން    ޤާނޫނުއަސާސީގައި ނުވަތަ ާޤނޫުނގައި އެހެންގޮތަކަށް ކަ
ޢަމަލުކުރުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށެއްގެ އެއްވެސް ރަށްވެއްސަކު އެމީހަކު 

ކަްށ އުފަންވެފައިވާ ރަށަކަށް ނުވަތަ ަރށްވެހިވެފައިވާ އިދާރީ ދާއިރާއަކަށް ނުވަތަ ދިރިއުޅޭ ރަށަ
ނަފްސާނީ   ނުވަތަ ކުލަޔަށް، ނުވަތަ ޖިންސަްށ، ނުވަތަ ޢުމުރަށް، ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ނުވަތަ 

ވިސްނުމަކަށް،   ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކަށް، ުނވަތަ ެއމީހެއްގެ ސިޔާސީ ނުވަތަ އެނޫްނވެސް 
ްށ ނުވަތަ މާލީ ފުދުންތެރިކަމަްށ، ނުވަތަ ނިސްަބތްވާ ޢާއިލާައށް ުނވަތަ މިނޫންވެސްކަމަކަ

ޔަޤީންކުރުމަށްޓަކައި   އަދި މިކަން . ބަލައި އެއްވެސް ގޮތަކުން ތަފާތުކޮށްގެންނުވާނެއެވެ
 .އަންނަނިވި ގޮތަށް ޢަަމލުކުރަންާވނެއެވެ

  އެމީހަކު ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްަގއި އެމީހަކު  )ހ(  
  ރަޖިސްޓަރީވެވޭނެ ގެއެއް ނުވަތަ ފްލެޓެއް ހުރިނަމަ ިއތުރު އެއްވެސް ޝަރުޠެއް 

 .ނެތި އެ ރަށެއްގެ ރަށްވެއްސަކަށް ބަދަލުވުމުގެ ފުރުސަތު އެމީހަކަްށ ދިނުން

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުަގއި ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާނަމަ، )ށ(  
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ އިދާރީ ދާއިރާއަކުން ނުވަތަ ރަށަކުން ނުަވތަ އަވަށަކުްނ 
ނަމަވެސް ދޫކުރުމަށް އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ގޯތިތަކުގެ ތެރެއިން ގޯއްޗެއް ނުވަތަ 
ފްލެޓެއް ހޯދުމަށް އެދި ކުރިމަތިުލމުގެ ފުރުސަތު އެއްވެސް އިސްތިސްނާއެއްނެތި 

 .ުނންހުރިހާ ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ދި

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ 
 ޙާލަތު 

އެއްވެސް އިދާރީ ދާއިރާއެއްގައި ނުވަތަ ރަށެއްގައި ކާރިސާއެއް ނުވަތަ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ   .139
ޙާލަތެއް ނުވަތަ ތަދުމަޑުކަމެއް ނުވަތަ ބަލިމަޑުކަމެއް މެދުވެރިެވއްޖެނަމަ އެކަމާގުޅިގެން 

ތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނުވަތަ ވަގުތީ ލުއި ސަލާމަ ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަމެއް ހޯދައި
ހޯދައި ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ާރވައި ހިންގުމަށް ނުވަތަ ކުރިްނ އޮތް ޙާލަތަްށ އެތަނެްއ 
  ރުޖޫޢުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުމަްށޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަްނ 

ނޑައެޅުމުގެ ބާރު ރައީސުލްޖުމް  .ހޫރިއްޔާއަށް ލިބިގެންވެއެވެކުރާނެފަރާތެއް ކަ

ކައުންސިލްގެ އަމުރާ 
 ޚިލާފުވުން 

ކައުންސިލަށް ދެވިފައިވާ ބާރަކާގުޅިގެން، ކައުންސިލުންކުރާ އަމުރަކަށް ނުކިޔަމަންތެރިވާ   .140
( ފައްސަތޭކަ) 500ފަރާތަކަށް އަދަބެއްެގ ގޮތުގައި ަމއްސަލައިގެ ކުޑަ ބޮޑު މިނަށް ަބލައި 

  .ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވިދާނެއެވެ( ފަސްހާސް) 5000ރުފިޔާ އާއި 

ކައުންސިލްގެ 
ވަސީލަތްތަކުގެ 
ތަފާސްހިސާބު 

 ބެލެހެއްޓުން 

ކައުންސިލްތަކުން އެކައުންސިލެއްގެ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި އިންސާނީ އަދި ޤުދުރަތީ އަދި   .141
ޢުމްރާނީ، ވަސީލަތްތަކާއި އުޅަނދުފަހަރާއި އެކިއެކި ވިޔަފާރިތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ސަރުކާރުގެ 
ނޑުތަކަކާއި އެއްގޮތަށް ހޯދައި، ސަރުކާރުގެ  ނޑައަޅާ މިންގަ ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީތަކުްނ ކަ
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. ބެހޭ އިދާރާތަކުން ދޭ އިރުޝާދާއި ދައްކާ ނަމޫނާތަކާއެއްގޮތަށް ބަލަހައްަޓންވާނެއެވެކަމާ
 .މިކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ސަރުކާރުން ކައުންސިލްތަކަށް ދޫކުރަންވާނެއެވެ

އެގްރީމެންޓްތަކަށް 
 ބަދަލުގެނައުން 

ތައް ން ފެށިގެން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާ ކައުންސިލް 2008އޯގަސްޓް  7  .142
އުފެއްދުމާދެމެދު ހިނގާ މުއްދަުތގެ ތެރޭގައި މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން ވަކި ކައުންސިލެއްގެ 
އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމަނާފައިވާ ދާއިރާއެއްގެ ތެރޭގައިވާ މުދަލެއް ނުވަތަ 
މާލިއްޔަތަކާގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް އެއްބަސްވުމެއް ކުރެވިފައިވާނަމަ، އެ އެއްބަސްވުމެއް ދެމި 

އެމުދަލެއް ނުވަތަ މާލިއްޔަތެއް ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލަކުން   ނީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އޮންނާ
އެފަދަ އެްއަބސްވުމެއް ބަލައިގަތުމަށް . އެއީ ޞައްޙަ އެއްބަސްވުމެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރާނަމައެވެ

 .ކައުންސިލުން އެއްބަސްނުވާނަމަ އެ އެއްބަސްވުމެއް އެދުވަހަކުން ފެށިގެން ބާިޠލުވާނެއެވެ

ޢާންމު ތަންތަނަށް 
ދީފައިވާ ނަން 

 ބަދަލުކުރުން 

ޢާންމު ތަްނތަނަްށ ދީފައިވާ ނަެމއް ބަދަލުކުރެވޭނީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ ިތންބައިކުަޅ   .143
އަދި ތާރީޚީގޮތުން މުހިންމު ތަނަކަށް ނަންދިނުމުގަިއ . ދެބައިގެ އަޣުަލބިއްޔަތު ލިބިެގންެނވެ

 .ފަރާތްތަކުގެ މަޝްވަރާ ހޯދަންވާނެއެވެސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ 

ޢާންމު ތަންތަން 
ދާއިމީކޮށް 
 ބަންދުކުރުން 

ރަށްރަށުގެ މަގާއި ޕާކުތަކާއި މައިދާން ފަދަ ަތންތަން ދާއިމީ ޮގތުގައި ބަންދުކުރަންާވީނ   .144
އަޣުލަބިއްޔަތު  އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާލައިގެން، ކައުންސިލްގެ ތިންބައިކުޅަ ދެބައިގެ

 .ވެލިބިގެންނެ

ބިން ބޭނުންކުރާ [
ގޮތުގެ ޕްލޭން 

 ތައްޔާރުކުރުން 

  ރަށު ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ކޮންމެ ރަށެއްގައި އެރަށެއްގެ ބިން   .145
މި ޕްލޭންގައި  .ބޭނުންކުރުމާބެޭހގޮތުން ބިމާބެހޭ ުވޒާރާއިން ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ

  ރަށުގައި މީހުން އުޅޭ  ސަރަޙައްދާއި، ސަރުކާރުގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންާވ 
ނޑައެޅޭ ިބންތައް ފާހަގަކުރެވިފަިއ  ބިންތަކާއި ރަށުގެ ރައްޔިތުްނގެ ބޭނުމަށް ކަ

 ].ހުންނަންވާނެއެވެ

 އުނިކުރެވިފައި.( އިން 33: ގެ )31/2020އިޞްލާޙު: 

މި ޤާނޫނުގައި 
ނުހިމެނޭ ކަމެއް 

  ދިމާވެއްޖެނަމަ 
 ޢަމަލުކުރާނެގޮތް 

ދެމެދުގައި ޚިލާފެއް  މި ޤާނޫނުގައި ުނހިމެނޭކަމަކާބެޭހ ގޮތުން ނުަވތަ ދެ ކައުންސިެލއްގެ  .146
އުފެދިއްޖެނަމަ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި މި ޤާނޫނާއި އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ 

 އެަކމުގައި ގޮތެއް ނިންމުމުެގ ބާުރ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް  ޚިލާފުނުވާނޭ ގޮތުގެަމތިން
މިަފދަ ކަންކަމުގައި ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު ޙައްލެއް ހޯދުމަށް . އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ

  ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް . ވީހާއަވަހަކަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ
އޮތޯރިޓީން ިނންމާގޮތާމެދު ިހތްަހމަނުޖެހޭ ފަރާތަކުްނ އެކަމެއް ިދވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް 

 .ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ

މި ޤާނޫނަށް 
 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

މި ޤާނޫނަްށ ޢަމަލުކުރަން ފަށާީނ، މި ޤާޫނނު ފާސްވެ، ތަޞްީދޤުކޮށް ދިވެިހ  (ހ)  .147
 .އިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާ



 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަުރ:  (UNOFFICIAL) އިޞްލާޙާއެކު 9 –ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  

            

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   106ގެ  113ފްޙާ: ސަ

  މި ޤާނޫނުގެ ަދށުން އުފަްއދަންޖެހޭ އަތޮޅު ކައުންސިލްަތކާއި ސިޓީ  (ށ)  
  ކައުންސިލްތަކާއި ރަށު ކައުންސިލްތައް މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން 

މި ޤާނޫނުގައިާވ  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ( ސަތޭކަ ފަްނސާސް) 150ފެށިގެން 
 .ގޮތުގެމަތިން އިންތިޚާބުޮކށް ނިްނމަންވާނެއެވެ

 ]ވަނަ ބާބު އަށާރަ [

 ގަވާއިދު ހެދުން 

 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.( އިން 15: ގެ )31/2020އިޞްލާޙު: 

ކައުންސިލްތަކުގެ ބާރުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީެގ   .148 ގަވާއިދު ހެދުން 
މީގެއިތުރުން ލޯކަލް . ގަވާއިދު ހެދުމުގެ ބާރު ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިެގންވެެއވެ މަޝްވަރާއާއެކު

ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ މަޝްވަރާއާއެކު އަންނަނިވި ގަވާއިދުތައް ހެދުމުގެ ބާރު ސިޓީ 
 .ލިބިގެންވެއެވެ  ކައުންސިލަށާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް 

 .ޖަނަވާރު އަދި ދޫނި ސޫފާ ސޫފި ގެންގުޅުމާބެހޭ ގަވާއިދުރަށުގައި  (ހ)  

 .ކުނި އުކާލުމާއި ކުނި ނައްތާލުމާެބހޭ ގަވާއިދު (ށ)  

  ރަށުގެ ޢާންމު ތަންތަނުގައި ުމނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ޙަރަކާތްތައް ބޭއްވުމާބެޭހ  (ނ)  
 .ގަވާއިދު

 .ލަވަޖެހުމާބެހޭ ގަވާއިދުލައުޑްސްޕީކަރު ބޭނުންކުރުމާއި އަޑުގަދަކޮށް  (ރ)  

 .މަގުމަތީގައި އިޢުލާނާއި އިޝްތިާހރު ހަރުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު (ބ)  

 .ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު (ޅ)  

ދުއްވުމާއި   އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި  (ކ)  
  ތަންތަނުގަިއ ޕާކުކުރުމާއި   ޢާންމު  ބޭނުންކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދާއި، މަުގމަގާއި 

 .ޕާކުކުރުމުގެ ފީ ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު

ނޑުތޮށީގައާއި އެއްގަމުތޮށީގައި އުޅަނދުފަހަރު އެއްސުމާއި ފަޅުތެރޭގައި  (އ)     ކަ
 .ނެގުމާބެހޭ ގަވާިއދުއުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމާއި އެޅުމާއި އެކަންކަމަށް ފީ

އެކަންކަމަށް   މަގުމަތީގައި ގާޑިއާ ނުވަތަ މޭޒުބަހައްޓައިގެން ވިޔަފާރި ކުރުމާއި  (ވ)  
 .ފީ ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު



 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަުރ:  (UNOFFICIAL) އިޞްލާޙާއެކު 9 –ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  

            

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   107ގެ  113ފްޙާ: ސަ

ފިހާރައިގެ   ފިހާރަ ފިހާރައިގެ ކުޑަދޮރުން މުދަލާއި ތަކެތި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމާއި  (މ)  
 .ބެހެއްޓުާމބެހޭ ގަވާއިދު  ދޮރުން ބޭރުގައި މަގުމައްޗަށްވާގޮތަށް މުދަލާއި ތަކެތި 

 .ގޯތި ގެދޮރާއި ބިމާއި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު (ފ)  

  ޢާންމު ތަންަތނަށާއި މަގުމަްއޗަށާއި ފަޅުތެރެއަށް ދޫކޮށްލާަފއިވާ ތަކެތި  (ދ)  
 .ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު

 .ވަގުތީގޮތުން މަގު ބަްނދުކުރުމާބެޭހ ގަވާއިދު (ތ)  

 .މަގު ކޮނުމާއި މަގުގައި އެއްޗެތި ވަޅުލުމާބެހޭ ގަވާއިދު (ލ)  

ނޑު، ހޮޅި (ގ)   ނޑި، ދަގަ ވާ، ޓިނު ފަދަ ތަކެތި ނެރެފައި ، ގޭގެއިން މަގު ހުރަހަށް ދަ
 .ބެހެއްޓުމާެބހޭ ގަވާއިދު

 .ހަރުގެއާ ބެހޭ ގަވާއިދުއޮޑި  (ޏ)  

  ގޭގޭ ފާރުގައި ކުރަހާފައި ހުންނަ ތަކެއްޗާއި ލިޔެފައި ހުންނަ ތަކެތި ފޮހެ  (ސ)  
 .ސާފުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު

 .މަގުމަތި ކުނިކެހުމާބެހޭ ގަވާއިދު (ޑ)  

 .މަގު ފާރު އަދި އިންފާރު ތަޅާލުމާބެހޭ ގަވާއިދު (ޒ)  

 .ޢިމާރާތްކުރަން ހުއްދަ ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދުގޯތި ގެދޮރުގައި  (ޓ)  

 .ގޭގޭ ފުރާޅުން މަގުމައްޗަށް އަންނަ ފެން ހިންދުާމބެހޭ ގަވާއިދު (ޔ)  

 .ޢާންމު އުނދަގުލާެބހޭ ގަވާއިދު (ޕ)  

 .ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު (ޖ)  

ނޑުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ ފަޅުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ ޢާންމު  (ޗ)     ރަށާ ގުޅިފައިވާ ކަ
 .ތަންތަނުގައި ފިލްމު ނަގަން ހުްއދަ ދިނުމާއި ފީނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު 

 .ރަށްރަށުގެ ބަނދަރު ބެެލހެއްޓުމާެބހޭ ގަވާއިދު (ހހ)  

ކައުންސިލްތަކުން 
އިތުރު ގަވާއިދު 

 ހެދުން 

  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަގވާއިދުތަކާއި މިނޫނަސް  139މި ޤާނޫނުގެ   .149
ލޯކަލް   ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިފައިވާ ބާރުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް 



 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަުރ:  (UNOFFICIAL) އިޞްލާޙާއެކު 9 –ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  

            

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   108ގެ  113ފްޙާ: ސަ

ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި   ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ މަޝްވަާރއާއެކު ކައުންސިލްތަކުން ހަދައި 
  .ނެއެވެޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަންވާ

އިޞްލާޙު [
 ގެންނަންޖެހޭ ޤާނޫނު 

މި ޤާނޫނުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކުގެ ތެރެއިން މި ޤާނޫނާއި   .150
މަޤްޞަދުތަކާއި ތަޢާރުޟުވާ ޤާޫނނުތައް ފާހަގަޮކށް މި ާޤނޫނަށް ަޢމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން 

ގެނައުމަށްޓަކައި  އެފަދަ ޤާނޫނުތަކަށް ިއޞްލާޙު މަސް ދުވަުހގެ ތެރޭގައި( ހައެއް) 6ފެށިގެން 
އަދި ޤާނޫނުތަކުްނ  .ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަނަިއބު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ުހށަހަޅަންވާެނއެވެ

ބާރުލިބިގެން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދުަތކާއި އުޞޫލުތަކުގެ ތެރެއިން މި ޤާނޫނާއި މި ޤާޫނނުގެ 
އުޞޫލުތައް ފާހަގަކޮށް މި ޤާނޫނަްށ ޢަމަލުކުރަްނ  މަޤްޞަދުތަކާ ަތޢާރުޟްވާ ގަވާިއދުތަކާއި

)ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެފަދަ ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް  6ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 
 ]އިޞްލާޙުކުރަންވާނެއެވެ. ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން

 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.( އިން 34: ގެ )31/2020އިޞްލާޙު: 

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

ނޑައެޅިގެން އެހެން   .152 މާނަ  މާނައެއް   މި ޤާނޫނުގައި އެ ިޢބާރާތެއް ޭބނުންކޮށްފައިވާ ޮގތުން ކަ
 :ދޭހަނުވާހާހިނދަކު

ކައުންސިލާއި ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ރަށު ކައުންސިލާއި އަތޮޅު [ ކައުންސިލް] (ހ)  
 .ސިޓީ ކައުންސިލަށް ނިސްބަތްކޮެށވެ

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މީހުން ދިިރއުޅޭ ރަށެއްގެ [ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށް] (ށ)  
ގޮތުގައި ސަރުކާރުން އިޢުލާންކޮްށ މި ޤާނޫނަްށ ޢަމަލުކުރަން ެފުށމާއެކު ނުވަތަ 

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއްގެ އޭގެފަހުންވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާއެއްގެ 
ގޮތުގައި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ރަށްރަށާއި އިދާރީ ގޮތުން ހިންގުްނ 

 .ވަކިކުރެވިފައިވާ އަވަށްތަކަށާއި ސަރަޙައްދުތަކަށެވެ

ކަމަށް [ ރައްޔިތުންގެ މަޝްވަރާާއއެކު]ނުވަތަ [ ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު] (ނ)  
މުކޮށް ދަުޢވަތު ދިނުމުން އެރަށެއްގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ބުނެފައި އެވަނީ، ާޢން

 .ހާޒިރުވި ބައެއްގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމަށެވެ

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރަށުގެ ނުވަތަ އަތޮޅުގެ [ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު] (ރ)  
ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ސަރުކާރުންނާއި، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުންާނއި އެކިއެކި 
  ޖަމާޢަތްތަކުން ލިބޭ އެހީއާއި، ލޯާނއި، މި ނޫނަސް އެ ރަށެއްގެ ނުވަތަ އަތޮޅެއްގެ 

  ުފލޭ މުދަލާއި ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ޖަމާކުރެވޭ ހުރިހާ ފައިސާއަކާއި، އު
 .ނުއުފުލޭ މުދަލާއި ބިްނބިމާއި ތަެކއްޗަށެވެ



 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަުރ:  (UNOFFICIAL) އިޞްލާޙާއެކު 9 –ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  

            

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   109ގެ  113ފްޙާ: ސަ

ކަމަށް ބުނެަފއި އެވަނީ، ރަށެއްގައި ރަށު ކައުންސިލްގެ [ ރަށުގެ މަގެއް] (ބ)  
 .މަގުތަކަށެވެ  ކައުންސިލަކާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ   ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ އެ 

އެވަނީ، ކައުންސިލްގެ ސަރަޙައްދުގައި ކަމަށް ބުނެފައި [ ރަށެއްގެ ރައްޔިތުން] (ޅ)  
ރަޖިސްޓަރީވެ އެރަށެއްގެ ނުވަތަ އެ ސަރަޙައްދެއްގެ ރަށްވެއްސަކަށް ވެފައިވާ 

 .މީހުންނަށެވެ

ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަީނ، ކައުންސިްލގެ އޮޑިޓްކޮށް [ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ] (ކ)  
 .އަހަރީ އާމްދަނީއަށެވެ  ސަރޓިފައިކޮށްފައިވާ 

 ާޤނޫނުގެ ދަށުން  މިކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، [ ރަށުގެ ބިމާއި ފަޅާއި ފަރުތައް][ (އ)  
ރަށްރަށާއި، އަތޮޅުތަކާއި، ސިޓީތަކުގެ އިޚްތިޞާޞް ކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ 

 ]ތަންތަަނށެވެ.

 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި.( އިން 35: ގެ )31/2020އިޞްލާޙު: 

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ސަރުކާރުގެ [ އިދާރާތައްޤައުމީ ]ނުވަތަ [ ޤައުމީ އިދާރާ] (ވ)  
މިނިސްޓްރީތަކާއި އޮފީސްތަކާއި މިތަންތަނުގެ ސީދާ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންާގ 
  އިދާރާތަކާއި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އުފައްދައި ހިންގަުމންާދ ދައުލަތުގެ 

 .މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާތަކަށެވެ

ގަިއ  2 ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، ާޤނޫނުއަސާސީގެ ޖަދުވަލު [ އިދާރީ ދާއިރާ] (މ)  
 .ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަކަށެވެ

ނޑައަޅާ  ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ] (ފ)     ކަމާބެހޭ ވުޒާރާތަކުން ކަ
ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، މި ޤާޫނނުގެ ބޭނުމަށްޓަކަިއ [ އުޞޫލުތަކާއި ސިޔާސަތު

ދައުލަތް ހިންގުމުގެ ކަންކަމާގުޭޅ ގޮތުން ސަރުކާރުން ޢާންމުޮކށް އަންގައި، 
ޢިއުލާންކޮށް، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ އުޞޫލުތަކަށާއި 

 .ސިޔާސަތުތަކަށެވެ

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަްނ  ކަުމގައި ބުނެފައި އެވަީނ،[ ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ] (ދ)  
  ފަށާއިރު، ރަށު އޮފީސްކަމުގައި ަބލަމުން އަންނަ ތަންަތނަށާއި، ިއދާރީ ހިންގުްނ 

 .ވަކިން ހުރި ސެކްޝަންތަކަށެވެ

 2008އޮަގސްޓް  7ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، [ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ] (ތ)  
  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ޢަމަލުކުރަން  ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 .ފެށުނުއިރު، އަތޮޅު އޮފީސްތައް ކަމުގައި ބަލަމުންއައި ތަންަތނަށެވެ

  



 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަުރ:  (UNOFFICIAL) އިޞްލާޙާއެކު 9 –ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  

            

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   110ގެ  113ފްޙާ: ސަ

 1ޖަދުވަލު 

 ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ ހުވައި 

އިސްލާމްދީނަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށާއި، ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ (............ މީހާެގ ަނން........... )އަހުރެން]
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކަށް ރައްކައުތެރިވުމަާށއި، ދިވެހި ޤައުަމށް އިޚްލާްޞތެރިވުމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ގެ މެންބަރުކަމުެގ (........ ކައުންސިލްގެ ނަން........)..ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނާއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެަމތިްނ 
 .[ގަންދީ ހުވައިކުރަމެވެهللا މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު އަދާކުރުންމަތީ ދެމިހުރުމަށް މާތް
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 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   111ގެ  113ފްޙާ: ސަ

 2ޖަދުވަލު 

ނޑު ނުވަތަ ޝަރުޠު   ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ދިނުމަށް ބަލާނެ މިންގަ

ނޑުތައް ނުަވތަ ޝަރުޠުތައް ތިރީ[   ގައި ބަޔާންކޮށްަފއި އެވަނީއެވެ.ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ދިނުމުގައި ބަލާނެ މިންގަ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ދިރާސާކޮށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ހުށަހެޅުމާ  46މި ޤާނޫނުގެ 
 ފުރިހަމަވެފައިވާނަމައެވެ. އެއްގޮތަށް ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ދޭންވާނީ އަންނަނިވި ކަންަކން

ނޑައަޅާ ރަށުގެ ނުވަތަ ރަްށތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ އާބާދީ  .1 )ދިހަހާސް(  10,000ސިޓީއެއް ކަމުގައި ކަ

 އަށްވުރެ ދަށްނުވުން.

ނޑައަޅާ ރަށަކީ  .2 ސިޓީ އުފައްދަނީ ގިނަ ރަށްތަކެއް އެކުވެގެން ކަމުގައިވާނަމަ، ސިޓީ ސެންޓަރު ކަމުގައި ކަ

 އިތުރަށް ހިއްކައިގެން ބޮޑުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް ރަށެއް ކަމުގައިވުން. 

 ޓަރޝަރީ ހޮސްޕިޓަލެއް ހުރުން.  .3

 ފުރަތަމަ ޑިގްރީއާ ހަމައަށް ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރެވޭނެ މަރުކަޒެއް ޤާއިމުވެފައިވުން.  ސިޓީގައި ދަށްވެގެން .4

ސިޓީ އުފައްދަނީ ގިނަ ރަށްަތކެއް އެކުވެގެން ކަމުގައިވާނަމަ، ސިޓީގެ ހުރިހާ ރަށެއް، ސަރުކާރުގެ  .5

 ލެވިފައި އޮތުން. ދަތުރުފަތުރާބެހޭ ވުޒާރާއިން ޤަޫބުލކުރާ މިންވަރެއްގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަކުން ގުޅާ

 ސިޓީގައި ކޮމާޝަލް ހާބަރއެއްގެ ޚިދުމަތް ލިބެންހުރުން.  .6

 ]ސިޓީގައި ބޭންކެއްގެ ޚިދުމަތް ލިބެންހުރުން. .7

 .( އިން އިޞްލާޙުކުރެވިފައ73ި: ގެ )24/2019އިޞްލާޙު: 
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 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   112ގެ  113ފްޙާ: ސަ

( ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ) 2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިތުރު މާއްދާތައް  ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގައި  8އަށް 

ނޑައަޅާ އިދާރީ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ސިޓީ  49-1ބުނެވިދިޔަ ޤާޫނނުގެ  .74 ަވަނ މާއްދާގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާ ކަ
)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  3އުންސިލްތަކުގެ އިޚްތިޞާޞް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ކައުންސިލާއި ރަށު ކަ

ނޑައަޅައި، ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ.  ކަ

ވަަނ މާއްދާގެ )އ( ގައި  70ވަަނ މާއްދާގެ )ބ( އާއި،  62ަވަނ މާއްދާގެ )ށ( އާއި،  58-2ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .75
 )ިތނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ. 3ޤާޫނނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށތާ  ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދުތައް، މި

ވަނަ މާއްދާގެ )ހށ( ގައި  35ވަނަ މާއްދާގެ )ތ( އަދި )ލ( ގައި ބަޔާންކުރާ ދަފްތަރާއި،  49-2ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .76
މަސްދުވަހުގެ ެތރޭގައި އެކުލަވާލަިއ  )ބާރަ( 12ބަޔާންކުރާ ޕްލޭންތައް، މި ާޤނޫނަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފަށާތާ 

 ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

ަވނަ ާމއްދާގެ ދަށުން ލޯކަލް ގަވަރމަްންޓ އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށް ޢައްޔަންކުރާ އަދި އިންތިޚާބުކުރާ  52ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .77
 30ތާރީޚުން ފެށިގެން  މެންބަރުން، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ އިންތިޚާބު ކުރެވޭ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ހުވައި ކުރާ

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ަޢއްޔަންކޮށް އަދި އިންތިޚާބުކޮށް ނިންމަންވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަިއން ޢައްޔަންކުރާ އަދި 
އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރުްނ ހިެމނޭގޮތުން އަުލން ބޯޑު އެކުލަާވލުމާއެކު، މި ޤާޫނނަށް ޢަމަލުުކރަން ފެށުމުގެ ކުރިްނ 

 އިވާ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ ބޯޑު އުވުނީއެވެ.އެކުލަވާލާފަ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ސިޓީ  37ވަނަ މާއްދާއާއި  24ވަނަ މާއްދާއާއި  11މި ޤާނޫނުގެ  .78
ޤާނޫނު ފާސްވެ، ކައުންސިލްތަކާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރަންޖެޭހނީ، މި 

ތަޞްދީޤުކޮށް، ދިެވހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމަށްަފހު، ދެން އެންމެ އަވަަހށް ބާއްވާ ކައުންސިލްގެ 
 އިންތިޚާބެއްގައެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ޢަމަލުކުރަން  39ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި  27ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( އާއި،  12މި ޤާނޫނުގެ  .79
ނު ފާސްވެ، ަތޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު، ދެން އެންމެ އަވަހަށް ފަށާނީ މި ޤާނޫ

 ބާއްވާ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބަްށފަހުގައެވެ.

)ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންިތޚާބުގެ ޤާނޫނު( ގައި  2010/10މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ެފށުމާެއކު، ޤާނޫނު ަނންބަރު  .80
ވޭ މި ޤާނޫނާ ތަޢާރުޟުވާ މާއްދާތައް، މި ޤާނޫނާ ތަޢާރުުޟވާ ނިސްބަތަށް އިޞްލާޙުވީ ކަމުގައި ބެލޭނެއެވެ. އަިދ އެކުލެ

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެުށމަށްފަހު ބާއްވާ ފުރަތަމަ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ބާއްވަންވާނީ، ލޯކަްލ 
އެ ކައުންސިލްަތއް އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ ގޮތް ަކމަށް މި ޤާނޫނުގައި  ކައުންސިލްތައް އެކުލެވޭ ގޮތް ކަމަށް، އަދި

ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.  ކަ

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ަފށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުޮކށް، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުްނ  .81
  .ފެށިގެންނެވެ
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 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ   113ގެ  113ފްޙާ: ސަ

 އިޞްލާހުތަކުގެ ލިސްޓް 

 ޢަމަލުކުރަން ފެށުނީ  ޤާނޫނުގެ ނަން  ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ާލމަރުކަޒީ ) 2010/7ނަންބަރު   ޤާނޫނު  2010/21
 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު  1އަށް ( އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު 

 2010ސެޕްޓެމްބަރ  9

ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  އިދާރީދިެވހިރާއްޖޭގެ ) 2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  2011/2
 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު  2އަށް ( އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު 

 2011ޖަނަވަރީ  17

ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  ދިެވހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ) 2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  2015/15
 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު  3އަށް ( އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު 

 2015ޖޫން  25

ދިެވހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ) 2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  2015/17
 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު  4އަށް ( އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު 

 2015  ޖުލައި  7

ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  ދިެވހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ) 2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  2015/21
 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު  5އަށް ( އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު 

 2015  ޖުލައި  29

ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  ރީދިެވހިރާއްޖޭގެ އިދާ) 2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  2015/40
 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު  6އަށް ( އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު 

 2015ޑިސެންބަރު  3

)ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިްނތިޚާބުގެ  2010/10ޤާނޫނު ނަްނބަރު  2017/1
 ވަނަ އިޞްލާުޙ ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު  4ޤާނޫނު( އަށް 

 2017ފެބުރުވަރީ  15

ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  ދިެވހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ) 2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  2017/3
 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު  7އަށް ( އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު 

 2017އެޕްރީލް  19

ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  ދިެވހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ) 2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  24/2019
 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު  8އަށް ( އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު 

  2019ޑިސެންބަރު  15

ދިެވހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ) 2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  31/2020
 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު  9އަށް ( އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު 

 2020ޑިސެންބަރު  23

 


