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6116އަދަދު:  2019 ިޑސެންބަރު 15 – 1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 18ތާރީޚު:   އާދީއްތަ 48ވޮލިއުމް:    

ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ) 7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  8އަށް ( ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ތިންވަނަ  ހު އޮތް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީުހގެދުވަ ބުރާްސފަތިިވ  5މަުހގެ  ޑިސެންަބރުވަަނ އަަހރުގެ  2019
)ދިވެިހރާއްޖޭެގ އިާދީރ ދާއިރާަތްއ  2010/7ޤާނޫުނ ަނންބަރު  ،ވަަނ ޖަްލސާއިްނ ފާސްކުެރއްވި 76 ދައުރުގެ 

ވަަނ  92ގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ވަނަ ިއޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލު، 8 ޤާނޫނު( އަށް  ލާމަރުކަޒީ އުޫޞލުން ހިންގުމުގެ
 ދުަވހު  އާދީއްތަ ( ިވ 1441 ރަބީުޢލްއާޚިރު  18) 2019 ޑިސެންބަރު  15 ،މަތިންމާއްދާގައިާވ ގޮތުގެ

ގެޒެޓުަގއި މިއަދު ާޝއިުޢ  ސަުރކާރުގެ ދިެވހި ،މި ިބލު ޤާނޫަނކަށްވެ ،ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔ ތަޞްދީޤު ުކރެއްވުމުން
 ކުރެވިއްޖެެއވެ.
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 2019/24 :ނަންބަރުނޫނު ޤާ

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ) 7/2010 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

 ޤާނޫނު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ވަނަ  8 އަށް ( ޤާނޫނު  ހިންގުމުގެ 
 

 
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( ެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް އަކުެރއް އިުތރުކުރުން. 6ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1
 

މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، އިދާރީ ދާިއރާއެއް އެުކލެވިގެންވަނީ،  )ނ( .6 

     މީހުން ދިރިއުޅޭ އެންމެ ރަށެއްގެ ަމއްޗަށް ކަމަށްވެފައި، ެއ ރަށަކީ މި ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ސިޓީއެްއގެ ދަރަޖަ ލިބި، ސިޓީ ކަުއންސިލެއް ޤާއިމުވެަފއިާވ  37

ށެއް ކަމުގަިއވާނަމަ، އެ އިދާީރ ދާއިރާެއއް ހިންގާނީ، ެއ ރަށެއްގައި ާޤއިމުވެފައިާވ ރަ

ސިޓީ ކައުންިސލުންނެވެ. އެ ާޙލަތުގަިއ އެ ސިީޓ ަކއުްނސިލަކީ، އެ ކައުންސިްލ 

 ނިސްބަތްވާ އިދާީރ ދާއިާރ ހިްނގުމުގެ އެންެމ އިސް ަފރާތެވެ.

 ަފހަތަށް އަްނނަނިވި ގޮތަށް ފަްސ އަުކރު އިުތރުކުރުން.ވަަނ މާއްދާގެ )ޒ( ގެ  8ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .2

ޤައުމީ ތަރައްީޤގެ އޮނިގަނޑު އެުކލަާވލުމުގަިއ ސަުރކާރުެގ ވުޒާރާތަކަްށ ދޭްނާވ  )ޓ( .8 

 އެހީތެރިކަމާިއ އެއްާބރުލުްނ ދިނުން.

ިއ ސަރުކާުރގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުްނ ކަނޑައަާޅ އުޞޫެލއްެގ ދަުށން ސިީޓ ކައުންިސލާ )ޔ(  

ރަށު ކައުންސިްލގެ އިޚްތިޞާޞްގަިއ ުނހިމެނޭ ފަޅުރަްށރަށް، ބެެލހެއްޓުމަށާިއ 

އިޤްތިޞާދީ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންުކރުމަށްޓަކަިއ ެއ އިދާީރ ދާއިރާގަިއ ހިމެޭނ ރަުށ 

 ކައުންސިލްތަކާިއ ސިޓީ ކައުންސިލްތަާކ ޙަާވލުކުރުން.

މާ ނިންމުންތަކާއި ހިްނގާ ަޙރަކާތްަތްއ ކައުންސިލްގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާިޞލުކުރުމަށް ނިން )ޕ(  

ހިނގާނުހިނގާ ގޮތް ބަލައި، ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަްނކަން ރަނގަޅުކުރުަމްށ 

 މަސައްކަތްކުރުން.
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ކައުންސިލް ހިންގުމަށް ބޭނުންާވ ސިޔާސަތުތަކާިއ ުއޞޫލުތަކާއި ގަވާއިދުތަްއ  )ޖ(  

 ފާސްކުރުން.

ާކރުގެ އިދާރާތަކާިއ ެއކިއެކި ޖަމްޢިއްޔާތަކާިއ ދައުލަތުގެ މުައއްސަސާތަކާއި ސަރު )ޗ(  

 ޖަމާޢަތްތަކާއި ކައުންސިާލ ދެމެދު ގުޅުން ޤާއިުމކުރުން.

 

 ޮގތަށް މާއްދާއެއް އިތުރުުކރުން. ވަަނ މާއްދާގެ ަފހަތަށް އަންނަނިވި  8ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .3
 

އަތޮޅު 
ކައުންސިލްގެ ބާރު 
ހިނގާ ދާއިރާގެ 
ތެރޭގައި ހިމެނޭ 

ކާއި ފަޅުރަށްތަ 
 ފަޅުތައް 

ނުވާާހހިނދަުކ، އަތޮޅު ކައުންސިްލ  މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްަފއި )ހ( .8-1

ނިސްބަތްވާ އިދާރީ ދާިއރާަގއި ހިމެނޭ އެންމެަހއި ފަޅުރަށްތަކާިއ، ފަޅުތަކުގެ ތެރެއިން، 

މެަހިއ ރަށު ކައުންސިާލއި ިސޓީ ކައުންސިްލގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެޭރަގއި ނުހިމެނޭ އެން

 ފަރާަތކީ ދަުއލަތެވެ. ފަޅުރަށްތަކާއި ފަޅުތަކުގެ ިމލްކުެވރި

އަތޮޅު ކައުންސިްލ ނިސްބަތްާވ އިާދީރ ދާއިާރގެ ެތރޭގަިއ ހިމެޭނ އެންމެހަިއ  )ށ(  

ފަޅުރަށްތަކާއި، ފަޅުތައް ސަރުކާުރގެ އެއްެވސް އިދާާރއަކުން ޭބނުންކުރަންވާނީ ނުވަަތ 

ފަރާތަކަށް ުކއްޔަށް ނުވަތަ ވަރުވާއަށް ދޫކުރަންވާީނ  ންތަރައްޤީކުރަްނވާނީ ނުވަތަ ެއހެ

 ކައުންސިާލ މަޝްވަާރކުރުމަށްފަހުަގއެވެ. އަތޮޅު

އަތޮޅު ކައުންިސްލ ނިސްބަތްާވ އިދާީރ ދާިއރާގަިއ ހިމެނޭ ަފޅުރަށްތަކާއި ފަޅުތަކުެގ  )ނ(  

 ތެރެއިން، ސިީޓ ކައުންިސލާިއ ރަުށ ކައުންިސލްެގ އިޚްިތޞާޞްގައި ުނހިމެނޭ 

      ފަޅުރަށްރަށް، ބެލެހެްއޓުމަށާއި އިޤްތިޞާީދ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކަިއ 

އެ އިދާރީ ާދއިރާަގއި ހިމެނޭ ރަށު ކައުންިސލްތަކާއި ސިޓީ ކައުންސިލްތަާކ 

ޙަވާލުކުރުމަށްޓަަކއި އަތޮޅު ކައުންިސލާ ޙަވާުލކުރެވޭ ފަޅުރަށްަތކާއި ފަޅުތައް އެ އިދާީރ 

މެޭނ ރަުށ ކައުންިސލްތަކާިއ ސިީޓ ަކއުންިސލްތަކާ ަޙވާލުުކރަންވާީނ ދާއިރާއެްއގަިއ ހި

 ސަރުކާރުްނ އެކަމަށް ކަނޑައަޅާ ވުޒާރާެގ ހުއްަދ ލިޔުމުްނ ހޯުދމަށް ފަހުގައެވެ.

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ުހއްދަ ހޯދުމަށް ކައުްނސިލުން އެދޭ ތާރީޚުްނ  )ރ(  

ސް( ުދވަހުގެ ތެޭރގައި ސަރުާކުރގެ ކަމާބެހޭ ވުާޒރާއިްނ )ިތރީ 30ފެށިގެން ލަްސވެގެން 

ލިޔުމުން ޖަވާބުދޭންވާެނއެވެ. އަދި ަސރުާކރުން ނުވަަތ އަޮތޅު ކައުންސިލުްނ އެޭދ 

ހުއްދަ ަސރުކާުރގެ އެއްވެްސ އިާދރާއަކުްނ ނުދޭން ނިންމާނަަމ، އެކަމުެގ ސަބަބުތަްއ 
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ގެ ތެޭރގައި ަވކި ޖަވާބެއް ނުލިބޭނަަމ އެ ލިޔުމުަގއި ބަޔާންުކރަންވާނެއެވެ. މި މުއްދަތު 

 އެދިފައިވާ ުހއްދައެްއ ލިބުނީ ކަމުގަިއ ބެލެވޭނެެއވެ.

އަތޮޅު ކައުންިސލްގެ ބާރު ހިނގާ ާދއިރާގެ ެތރޭގައި ހިމެނޭ ެއންމެހައި ފަޅުރަށްތަާކއި،  )ބ(  

މާ ފަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލްއާއި، ސަުރކާރުން މި މާއްދާގެ ދަށުން ނިން

ނިންމުންތައް ވާންވާނީ، އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުްނގެ ލާަބޔަށް ިއސްކަންދީގެން ނިންާމ 

 ނިންމުންތަކެއް ކަމުގައެވެ.

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން. 11ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .4

އަތޮޅު ކައުންސިލް 
އެކުލެވިގެންވާ 

 ގޮތް 

 އަންނަނިިވ ގޮތުގެމަތިންެނވެ.އަތޮޅު ކައުންސިްލ އެުކލެވިގެންވަީނ  .11

ަކއުންސިްލ ނިސްބަތްާވ ސަރަަޙއްދުެގ ރަްއޔިތުންެގ މެދުގަިއ ދީމިޤްާރީޠ  އެ )ހ( 

 އުޞޫލުތަކުެގ މަތިން ސިްއރު ޯވޓަކުން ނަާގ އަތޮޅު ަކއުންިސލްގެ ރައީސް؛

 އަދި؛އެ އިދާީރ ދާިއރާއެއްަގއި ހިމެޭނ ކޮންމެ ރަށެއްެގ ރަށު ކައުްނސިލްގެ ރައީްސ  )ށ(  

 އެ އިދާީރ ދާިއރާއެއްަގއި ސިީޓއެއް ހިމެނޭނަމަ އެ ސިީޓއެއްެގ މޭޔަރުެގ މައްޗަށެވެ. )ނ(  

  
 ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުުކރުން. 12ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .5

 
އަތޮޅު 

ކައުންސިލްގެ 
 ޢުމުރު 

)ފަހެއް(  5ވި ާތރީޚުން ފެށިގެން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޢުމުަރކީ ކައުންިސލް އިންތިޚާބު )ހ( .12

)ތިރީްސ( ދުވަސް ުކރިން އަުއ  30އަހަރު ުދވަހެވެ. ަކއުންސިލްގެ ޢުމުރު ހަމަވުމުގެ 

 ކައުންސިލެްއ އިންތިޚާބުކުރަްނވާނެއެވެ.

 
 ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( އަްނނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުުކރުން. 15ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .6

 
ކައުންސިލްގެ 

ރުކަމުގެ މެންބަ 
 މަޤާމު ހުސްވުން 

ކައުންސިލްެގ ޢުމުުރެގ ތެރޭަގއި ކައުންސިްލެގ މެންބަރެއްެގ މަޤާމު ހުސްެވއްޖެނަަމ  )ހ( .15

)ސާދަ( ުދވަހުގެ ެތރޭގައި ލޯކަލް ަގވަރމަންޓް އޮޯތރިޓީން އިލެކްޝަންްސ  14އެކަން 

ެލކްޝަންްސ ކޮމިޝަނަށް އަންގަންވާނެެއވެ. އަދި ޯލކަލް ގަވަރމަންްޓ އޮޯތރިޓީން އި

)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުެގ  60ކޮމިޝަނަށް އަންގާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ލަްސވެގެން 

ތެރޭގަިއ އެ މެންަބރެއްެގ ބަދަލުަގއި ަކއުންސިލަްށ މެންބަރަކު އިންތިޚާުބ 

ކުރަންވާނެއެވެ. ކައުންސިްލގެ މެންބަެރއްގެ މަޤާުމ ުހސްވެއްޖެނަމަ، ބަިއ 
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ފައިާވ މެންަބރަކަްށ މެންބަރުކަމުގަިއ ުހރެވޭީނ އިލެކްޝަނަކުްނ އިންތިޚާބުުކރެވި

 ކައުންސިލްެގ ހިނގަމުންދާ ަދއުުރ ހަމަވަންދެންނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ކައުންިސލްގެ ޢުުމރުގެ ެތރޭގައި ކަުއންސިލްގެ މެންބަރެްއެގ  )ށ(  

        )ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުެގ ތެޭރގަިއ  60މަޤާމު ހުސްވެއްޖެނަމަ، ލަްސވެގެން 

އެ މެންބަރެްއގެ ބަަދލުގަިއ ކައުންިސލަށް މެންަބރަކު އިންތިާޚބުކުރަންވާނެ ކަމުގަިއ 

ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ކައުންސިްލގެ މެންބަުރގެ މަޤާމު ުހސްވިއިުރ ކައުންިސލްެގ 

)އެކެއް( އަަހރުދުވަްސ ނުވަތަ އެއަށްުވރެ ުކރު ުމއްދަތެއް ބާކީ އޮތްނަަމ  1ޢުމުރުގެ 

 ޑިއަކަްށ މެންބަރަުކ އިންތިޚާބުކޮށްގެނެއްުނވާެނއެވެ.އެ ހުސްިވ ގޮނ

 
 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން. 16ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .7

 
އަތޮޅު 

ކައުންސިލްގެ 
 ރިޔާސަތު 

އަތޮޅު ކައުންސިްލގެ ރިޔާސަތު ބަަލހައްޓާނީ އަތޮޅު ކައުންސިްލގެ ރައީސެވެ. ރައީްސ  )ހ( .16

ރިޔާސަުތ ބަަލހައްޓާީނ މި ާމއްދާެގ )ށ( ގަިއާވ ގޮތުގެމަތިްނ ނެތް ޙާލަތުަގއި 

 އިންތިޚާބުކުރާ އަތޮުޅ ކައުންސިްލގެ ނައިުބރައީެސވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލްެގ ނައިބުަރއީސް އިންތިޚާބުުކރާނީ އަތޮޅު ކައުންސިލްެގ ރައީްސ  )ށ(  

ރުެގ މެދުގަިއ ފިޔަވައި ދެްނ ތިބި މެންބަރުންެގ ތެެރއިން، އެ ކައުންސިްލެގ މެންބަ

 ނެގޭ ސިްއރު ވޯަޓކުންނެވެ.

 ވަަނ މާއްދާ އިްޞލާޙުުކރުން. 17ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .8

އަތޮޅު 
ކައުންސިލްގެ 

ރައީސްގެ 
 ވާޖިބުތައް 

 އަތޮޅު ކައުންސިްލގެ ަރއީސްެގ ވާޖިބުތައް ިތރީގަިއ ބަޔާންކޮްށފައި އެވަނީެއވެ. .17

ދާުކރުމަށް ކައުންިސލުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ކައުންސިލްގެ މަްސއޫލިއްޔަތުަތއް އަ )ހ( 

 ؛ތަންފީޛުކުރުން

 ؛ކައުންސިލްެގ ހިންގުމަްށ ކުރަންޖެޭހ މަސައްކަތްތަްއ ާރވައި ިހންގުން )ށ(  

ކައުންސިލްެގ މަޤްޞަދުތައް ޙާިޞލުުކރުމަށް ކައުންިސލުްނ އެކަށައަޅާ ަތރައްޤީެގ  )ނ(  

ތައް ޙާޞިލުުކެރވޭނެ ގޮތަށް އިދާރާެގ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭްނގެ މަޤްޞަދު

 ؛މަސައްކަތްތައް ބައްޓަންުކރުން
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ކައުންސިލްެގ މަޝްވަާރގެ މަތިން އިާދރާގެ އޮނިގަނޑު އެުކަލވާލައި، ޑިވިޜަންތަކާިއ  )ރ(  

 ؛ސެކްޝަންތަކާއި ޔުނިޓުތަުކގެ މަސަްއކަތްތައް ކަނޑައަޅަިއ ަތންފީޛުކުރުން

 ؛ވާއިދުން ބޭއްވުާމއި ަޖލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ެބލެެހއްޓުންކައުންސިލްގެ ޖަލްސާަތއް ގަ )ބ(  

ކައުންސިލްެގ ޙަރަކާތްތަްއ ހިނގަމުންދަނީ ކައުންސިްލގެ މަޤްޞަދާ އެއްގޮތްާވ  )ޅ(  

 ؛ގޮތުގެމަތިންތޯ ބެލުން

ކައުންސިލުްނ އެުކލަވާލަްނ ލާޒިމުކުާރ ޕްލޭންތަކާިއ ިރޕޯޓުތައް ފޮނުވަންޖެޭހ  )ކ(  

ނުވުމާއި، ޢާންމުުކރަންޖެހޭ ނިންމުންަތއް ޢާންމުކުރެޭވކަން ފަރާތްތަކަށް ފޮ

 ؛ކަށަވަރުުކރުން

 ؛ކައުންސިލް ތަމްީސލުކުރަންޖެޭހ ތަންތަނުގަިއ ކައުންިސލް ތަްމސީލުކުރުން )އ(  

ކައުންސިްލ ހިނގަމުންދަީނ ޤާނޫނުތަކާިއ ަގވާއިދުތަާކ އެްއޮގތްވާ ގޮުތގެމަތިންކަން  )ވ(  

 ؛ކަށަވަރުުކރުން

ކައުންސިލްެގ މާީލ ޒިންމާތަކާއި ަކއުންސިލްެގ މާީލ ޒިންމާދާރުވެިރޔާެގ  މ()  

މަސްއޫލިއްޔަތުތަްއ މާިލއްޔަތު ގަވާއިާދ އެްއގޮތްާވ ގޮތުގެމަިތން އަދާކުރަމުންދާކަްނ 

 ؛ކަށަވަރުުކރުން

ކައުންސިލްެގ މަސްއޫިލއްޔަތާިއ ޒިންމާތަކާ ގުޅިގެން ރައްިޔތުންނަށާއި، މަސްއޫުލ  )ފ(  

 އަިދ ؛ ރާތަކަށް ޖަވާބުާދރީވުންއިދާ

 ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެްނ ކަންކަން ކުރުން. )ދ(  

 ވަަނ މާއްދާ އިްޞލާޙުުކރުން. 19ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .9

އަތޮޅު 
ކައުންސިލްގެ 
މެންބަރުންގެ 
 މަސްއޫލިއްޔަތު 

 ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިްލގެ މެންބަރުންެގ މަސްޫއލިއްޔަތުތަްއ ތިރީަގއި  .19

ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނިސްބަްތވާ ރަށާިއ އަތޮޅުގެ ރަްއޔިުތންނަށް ދިމާވާ ދަތިތައް  )ހ( 

 ؛ކައުންސިލްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުާމއި، އެކަްނކަން ޙަްއލުުކުރމަށް މަސައްކަތްުކރުން

 ؛ކައުންސިލްެގ ޖަލްސާތަުކގައި ަބއިވެިރވުން )ށ(  

 ؛ންސިލްގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުންކައު )ނ(  

ކައުންސިލުން އެކުަލވާލަންޖެޭހ ޕްލޭންތަކާިއ އަަހރީ މަަސްއކަތު ތާވަާލއި ައހަީރ  )ރ(  

 އަދި ؛ ބަޖެޓާއި ސަޕްލިމެންޓްީރ ބަޖެޓު ެއކުލަާވލުމުގަިއ ޢަމަލީގޮތުްނ ބައިވެރިވުން
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ޔަތުތަާކ ގުޅިގެްނ އަތޮޅު ކައުންިސްލގެ ަރއީސް ަޙވާލުުކާރ ކައުންސިލްެގ މަސްޫއލިއް )ބ(  

 އެހެނިހެން މަސަްއކަތްތައް ކުރުން.

 ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިިވ ގޮަތށް އިޞްލާޙުުކރުން. 22ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .10

ރަށުެގ ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ްޕލޭނާ އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިން ަރއްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުާމއެކު  )ށ( .22 

ތަރައްޤީގެ ްޕލޭން ެއކުލަާވލައި، ރަށުގެ ަތރައްޤީެގ ޕްލޭްނ ސަރުާކރުގެ ކަމާެބޭހ 

އިދާރާއަށް ފޮނުވައި، އަތޮޅު ކައުންިސލާ ހިއްާސކުރުން އަިދ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭްނ 

 ފާސްކުރުމަށް ސަުރކާރުެގ ކަމާބެޭހ އިދާާރއަށް ފޮނުވުން.

 އަންނަނިިވ ގޮަތށް އިޞްލާޙުުކރުން. ވަަނ މާއްދާގެ )ބ( 22ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .11

އަންހެނުންގެ ަތރައްޤީއަްށ މަސައްކަްތކުާރ ކޮމިޓީެގ މަޝްަވރާއާއެކު، މި ޤާނޫނުެގ  )ބ( .22 

ދަށުން ރަށު ކައުންސިލަށް ލިބިދީފަިއވާ ބާާރއި މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ރަށު 

އަޅައި، ެއއާގުޅޭ ގަާވއިދު ހަަދއި ފެންވަރުގަިއ އެކަށައަޅަންޖެޭހ ސިޔާސަތުތަްއ އެކަށަ

 ހިންގުން.

 
 ވަނަ މާއްދާގެ )ވ( އަންނަނިިވ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 22ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .12

 
ކައުންސިލްެގ އިޚްތިޞާްޞގަިއ ހިމެޭނ ބިމާއި، ަސރުާކރުެގ ކަމާބެޭހ އިާދރާތަކުްނ  )ވ( .22 

ގެ ބިާމބެހޭ ޤާނޫނާއި ކަމާބެޭހ ކައުންސިލާ ަޙވާލުުކރާ އެނޫންވެްސ ބިން، ދިވެިހރާއްޖޭ

އެނޫންވެސް ޤާނޫނުތަކާިއ ރަށުެގ ލޭންޑް ޔޫސް ްޕލޭނާ ެއއްގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިްނ 
 ބޭނުންކުރުމާއި ުކއްޔަށް ދޫުކރުމާއި ދިނުން.

 ވަަނ މާއްދާގެ )ޓ( އަންނަނިިވ ގޮަތށް އިޞްލާޙުުކރުން. 22ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .13

ތަާކ އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިން ަކއުްނސިލްގެ އިޚްތިޞާޞްެގ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނު )ޓ( .22 

ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަރާއި، ފަޅުފަދަ ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭުނން ހެޔޮގޮތުަގއި ހިފައި، 
 އެތަންތަން ބެލެހެްއޓުން.
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 ވަަނ މާއްދާގެ )ޕ( އަންނަނިިވ ގޮަތށް އިޞްލާޙުުކރުން. 22ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .14

ސިލްގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެޭރގައި ހިމެނޭ ަސރަޙައްދުގަިއ ނުވަތަ ކައުންސިލަްށ ކައުން )ޕ( .22 

އިޚްތިޞާޞް ލިބިފައިނުިވ ނަމަވެސް ކައުންިސލުން ބެެލހެްއޓުމަށް ޙަވާލުކޮށްފަިއާވ 
ސަރަޙައްދެއްަގއި އެްއވެސް ފަރާތަކުން ޤާނޫނާ ޚިލާފު ަޢމަލެއް ކޮށްފި ކަމަްށ 

 ރާއަށް އެކަމެއް ރިޕޯޓުކުރުން.ތުހުމަތުކުރެވޭނަމަ، ކަމާބެޭހ އިދާ 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ޗ( ގެ ފަހަތަްށ ައންނަނިވި އަކުރުަތއް އިުތރުުކރުން. 22ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .15

ޤައުމީ ތަރައްޤީެގ އޮނިގަނޑު އެކުަލވާލުމުގަިއ ސަުރކާރުެގ ވުޒާރާތަކަށް ދޭްނާވ  )ހހ( .22 
 އެހީތެރިކަމާިއ އެއްާބރުލުްނ ދިނުން.

ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮުތގެމަތިން ފާސްކުރާ ޭލންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާިއ މި  )ހށ(  
ކައުންސިލްތަކުްނ އެުކލަާވލާ އެ ރަށެްއގެ ަތރައްޤީެގ ްޕލޭނާ ެއއްގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިްނ 

 އެ ރަށެްއގެ ބިްނ ބޭނުންކުރުން.

)ފަހެްއ( މިިލއަްނ  5ޤައުމީ ތަރައްީޤގެ ޕްލޭނާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، އަުގގެ ގޮތުން  )ހނ(  

  ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަްޝރޫޢުތައް ުނވަަތ ޤައުމީ އިދާރާތަކުްނ  ރުފިޔާއަށްުވރެ ދަށުގެ 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ  69މި ޤާނޫނުގެ 

މަޝްރޫޢުތައް ހިްނގުމާއި، ަސރުކާރުްނ ހިންާގ ތަަރްއޤީގެ މަޝްރޫޢުތަްއ 

، ެއ މަްޝރޫޢުތަްއ ހިނގަމުންދާގޮްތ ަސރުކާރުްނ ކަނޑައަާޅ ތާވަަލާކ ބަލަހައްޓައި
 އެއްގޮތަށް ަސރުކާރަްށ އަންގަމުްނ ގެންދިއުން.

ރަށު ފެންވަުރގައި ކައުންސިލުން ދޭންޖެޭހ ޚިދުމަތްތައް ފޯުރކޮށް ދިނުމަށްޓަކައި،  )ހރ(  
ތަާކއެުކ ޤާނޫނުތަކާއި ގަާވއިދުތަކާ އެއްގޮތްާވ ގޮުތގެމަތިން އެކި ފަރާތް

 އެގްރީމަންޓްކޮްށ ވިޔަފާީރގެ މުޢާމަލާތްުކރުން.

ރަށުގަިއ މަސައްކަތްުކރަމުންދާ ބިދޭސީންގެ މަުޢލޫމާތު ެއއްޮކށް، އެ ބިދޭސީންެގ  )ހބ(  

ދަފްތަރު އެުކލަވާަލއި ަބލަހައްަޓއި، އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ަޤުއމީ އިދާރާއާ ގުޅިގެްނ 
 ގުޅޭ އިދާރާއަްށ ރިޕޯުޓ ފޮނުުވން.އަޅައި، އަހަަރކު ެއއްފަހަުރ ކަމާ

ރަށުގަިއ ރަށްެވހިވެފައިާވ މީހުންެގ ތެެރއިން ޚާއްަޞ ެއހީތެރިކަމާިއ ޚާއްަޞ  )ހޅ(  
ރައްކާތެިރކަން ޯފރުކޮށްދޭންޖެހޭ ަފރާތްތަކުެގ ގޮުތގަިއ ަރޖިސްޓަރީ ކޮށްފަިއާވ 

މަުހ  1ން ަމހު 4ފަރާތްތަކުގެ ާޙލަތު އެނގޭނެ ދަފްަތރެްއ އެުކލަވާަލއި، ކޮންެމ 
 އެފަރާތްތަކަށް ޒިޔާރަްތކޮށް ޙާލަތު ަބލައި، ކަމާެބހޭ ޤައުމީ އިާދރާތަކަށް ރިޕޯުޓކުރުން.
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ކައުންސިްލ ހިންގުމަްށ ބޭނުންާވ ސިޔާސަތުަތކާިއ އުޫޞލުތަކާިއ ގަާވއިދުތަްއ  )ހކ(  
 ފާސްކުރުން.

އި ހިންާގ ކައުންސިލްެގ މަޤްޞަދުތައް ޙާިޞލުކުރުމަްށ ނިންމާ ިނންމުންތަކާ )ހއ(  
ޙަރަކާތްތަްއ ހިނގާނުހިނާގ ގޮްތ ބަލައި، ރަނގަޅުުކރަންޖެހޭ ކަންކަްނ 

 ރަނގަޅުކުރުމަށް މަަސއްކަތްކުރުން.

ދައުލަތުެގ މުއައްސަސާތަާކއި ސަރުާކރުެގ އިދާރާަތކާިއ އެިކއެކި ޖަމްޢިއްޔާތަާކިއ  )ހވ(  

 ޖަމާޢަތްތަކާއި ކައުންސިާލ ދެމެދު ގުޅުން ޤާއިުމކުރުން.

ވަަނ މާއްދާ އެީއ އެ މާއްދާެގ )ހ( ކަމުގައި ހަމަޖައްަސއި، އެ އަުކރު އަދި އެ މާއްދާގެ އަރިަމީތ  23ވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ބުނެ .16

 ސުރުޚީ އަންނަނިިވ ގޮތަށް އިޞްލާޙުުކރުން.

ރަށު 
ކައުންސިލުން ދޭ 

ރަށްވެހިކަމުގެ 
 ޚިދުމަތްތައް 

ާވ ބާރުތަާކއި މަސްއޫލިްއޔަތުތަާކ ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައި 22މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .23

އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިން، ެއ ކައުންސިެލއް ނިސްބަްތވާ ަރށެއްގެ ރައްޔިތުންނަްށ 
ތިރީގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ރަށްެވހިކަމުެގ ޚިދުމަތްތައް ރަށު ކައުންިސލުްނ 

 ދޭންވާނެއެވެ.

 ނިވި ފަދައިން އަުކރެްއ އިތުުރކުރުން.ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ފަހަތަްށ ައންނަ 23ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .17

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުާރ ޚިދުމަތްތައް ކައުންިސުލން ފޯރުކޮށްދޭންވާނީ،  )ށ( .23 

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުތަކާއި، ކަމާބެހޭ ަސރުކާުރގެ އިދާާރއިން ކަނޑައަޅާފައިާވ 
ަތއް ފޯުރކޮށްދިނުމުގަިއ ސިޔާސަތުތަކާ އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. އަިދ ެއ ޚިދުމަތް

ވަަނ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކުާރ  22ކައުންސިލްތަކުްނ ޢަމަލުުކރަންވާނީ، ިމ ޤާނޫނުެގ 
 މަސްއޫލިއްޔަތުތަާކއި ބާރުަތކުގެ ާދއިރާެގ ތެޭރގައެވެ.

     އްދާގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން ފެށިެގން )ހށ( ގެ ނިޔަލަށް ހުރި އަުކރުތައް ެއއީ، އެ މާ 23ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .18
 ( ވަނަ ނަންަބރު ކަމުަގއި ހަމަޖެއްސުން.26( ވަނަ ނަންބަރުްނ ފެށިގެން )1)ހ( ެގ )

 ވަަނ މާއްދާގެ )ބ( އަންނަނިިވ ގޮަތށް އިޞްލާޙުުކރުން. 23ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .19

 މި ޤާނޫނާއި ދިެވހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުތަާކ އެްއގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިްނ ޢާންމު ޚިދުމަތްތައް  )ބ( .23 

 ފޯރުކޮށްދިނުން؛
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 ވަަނ މާއްދާގެ )ޓ( އަންނަނިިވ ގޮަތށް އިޞްލާޙުުކރުން. 23ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .20

ޤުދުރަތީ ގޮތުންނާއި ެއހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ކުރިމަތިވާ ައރައްާކތަކާއި ާކރިސާތަކުަގިއ  )ޓ( .23 

ިރސާތަކުން ލިޭބ ކަމާބެހޭ އިާދރާތަކަށް އެހީތެރިކަާމއި ެއއްބާުރލުން ފޯުރކޮށްދިނުމާއި ކާ
ގެއްލުްނ ކުޑަކުރުމަށާިއ ތައްާޔރުވެތިބުމުެގ އުޫޞލުތަްއ ތަންފީޛުކުރުމުގަިއ ކަމާބެޭހ 

 އިދާރާތަކަށް އެހީތެިރކަމާއި ެއއްބާުރލުން ފޯރުކޮށްދިނުން.

 ވަަނ މާއްދާގެ )ހހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުުކރުން  23ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .21

ާވ ކުދިންނާއި ަމރުވާ މީހުްނގެ ެރކޯޑު ބެލެހެއްޓުމާިއ ރަށުެގ އަލަށް އުފަން )ހހ( .23 
ތަފާސްހިސާބު ނަގަިއ ބެލެެހއްޓުމާއި، ެއ ރަށެްއގެ ރަޖިސްަޓީރގައި ރަްށވެހިވެަފއިާވ 

މީސްމީހުންނާއި، ރަްށވެހިނުެވ ދިިރއުޅެމުން ގެންާދ މީުހންގެ ދަފްތަުރ ލިެޔ 
       ގޮތެްއގެަމތިން އެ މަޢުލޫމާުތ ބެލެހެއްޓުމާއެުކ ޤައުމީ އިދާރާތަކުްނ ކަނޑައަޅާ

 އެ އިދާާރއަކަށް ފޮނުވުން.

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން. 24ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .22

ރަށު ކައުންސިލް 
 އެކުލެވިގެންވާގޮތް 

ޤާނޫނުއަސާސީގައިާވ އިާދީރ ދާއިރާތަުކެގ ރަށްރަުށެގ ރަުށ ަކއުންސިްލ  )ހ( .24
 3000ވަނީ އެ ރަށަކުން އިންތިޚާބުކުެރވޭ މެންބަރުންެގ މައްޗަށެވެ. އެކުލެިވގެން

)ތިންހާސް( މީހުންނަށްުވރެ ކުޑަ އާބާދީެއއް ހިމެނޭ ޮކންމެ ރަށެއްެގ ރަުށ 

)ތިްނހާސް(  3000)ފަެހއް( މެންބަރުންެނވެ.  5ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބުކުރާީނ 
ށު ކައުންިސލަށް އިންތިޚާބުުކރާީނ އަށްވުރެ ބޮޑު އާބާދީއެއް ހިމެނޭ ކޮންމެ ރަށެްއގެ ރަ

 )ހަތެއް( މެންބަރުންނެވެ. 7
)ފަހެއް(  5ވަނަ މާއްދާގެ މަޤްޞަދު ޙާޞިލުުކރުަމށްޓަކައި  56-5މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

)ދޭއް( އަންހެްނ  2ކައުންސިލަރުްނގެ މައްޗަށް އެކުެލވޭ ކައުންިސލްތަކުގަިއ 
ތެއް( ކައުްނސިލަރުންގެ ަމއްޗަްށ )ހަ 7ކައުންސިލަރުްނ ހިމެނެންޖެހޭނެއެވެ. އަދި 

)ތިނެއް( އަްނހެން ކައުންސިލަރުްނ  3 އެކުލެވޭ ކައުންސިލްތަުކގައި
 ހިމެނެންޖެހޭނެއެވެ.

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން. 26ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .23

ރަށު ކައުންސިލްގެ 
ރައީސާއި 

 ނައިބުރައީސް 

އީސް އިންތިޚާބުުކރާނީ ކައުންިސލް ިނސްބަތްވާ ސަރަޙައްުދެގ ރަށު ކައުންިސލްގެ ރަ )ހ( .26

 ރައްޔިތުންެގ މެދުގައި ދީމިްޤރާީޠ އުޞޫލުަތކުގެ މަތިން ަނގާ ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ.
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ރަށު ކައުންސިްލގެ ަނއިބުރައީްސ އިންތިޚާބުކުރާީނ ކައުްނސިލްެގ މެންބަރުންެގ  )ށ(  
ރުންެގ މެުދގައި ނެޭގ ސިްއުރ ތެރެއިން ެއ ަކއުންސިލްަގއި ހިމެނޭ މެންބަ

 ވޯޓަކުންނެވެ.

 ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުުކރުން. 27ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .24

ރަށު ކައުންސިލްގެ 
 ޢުމުރު 

ރަށު ަކއުންސިލްެގ ޢުމުަރކީ އެ ކައުންސިްލ އިންތިޚާބުާވ ާތީރޚުން ފެށިގެން ީމލާދީ  )ހ( .27
)ތިރީސް(  30ވެ. ރަށު ކައުންިސލްގެ ޢުުމރު ހަަމވުމުގެ )ފަހެއް( އަަހރު ދުަވހެ 5

 ދުވަހުގެ ކުރިން އައު ކައުންސިެލއް އިންތިޚާބުުކރަންވާނެެއވެ.

 ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( އަްނނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުުކރުން. 29ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .25

ކައުންސިލްގެ 
މެންބަރުކަމުގެ 
 މަޤާމު ހުސްވުން 

ންސިލްެގ ޢުމުރުެގ ތެޭރގަިއ ކައުންސިްލގެ މެންބަެރއްެގ ަމޤާމު ހުސްވެއްޖެނަަމ ކައު )ހ( .29
)ސާދަ( ދުވަުހގެ ެތރޭގައި ލޯަކލް ަގވަރމަންޓް އޮޯތރިޓީން ިއލެކްޝަންްސ  14އެކަން 

ކޮމިޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި ޯލކަލް ަގވަރމަންޓް އޮޯތރިޓީން އިލެކްޝަންްސ 
)ަފސްދޮޅަސް( ދުވަހުެގ  60ފެށިގެން ލަސްެވގެން  ކޮމިޝަނަށް އަންގާ ތާރީޚުން

ތެރޭގައި އެ މެންބަރެްއގެ ބަދަުލގައި ަކއުންސިލަށް މެންބަރަުކ 
އިންތިޚާބުކުރަންވާނެެއވެ. ކައުންިސލްެގ މެންބަރެއްެގ މަޤާމު ހުސްވެއްޖެނަމަ، ބަިއ 

ރެވޭީނ އިލެކްޝަނަކުްނ އިންތިޚާބުުކރެވިފައިާވ މެންަބރަކަްށ މެންބަރުކަމުގަިއ ހު 

 ކައުންސިލްެގ ހިނގަމުންދާ ަދއުުރ ހަމަވަންދެންނެވެ.
މި މާއްދާެގ )ހ( ގަިއ ކައުންިސލްެގ ޢުމުރުެގ ެތރޭގަިއ ކައުްނސިލްެގ މެންބަރެއްެގ  )ށ(  

       )ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ެތރޭގަިއ  60މަޤާމު ހުސްވެއްޖެނަމަ، ލަސްވެގެން 
މެންބަރަުކ އިންތިާޚބުކުރަންވާނެ ކަމުަގިއ  އެ މެންބަރެއްެގ ބަދަލުަގއި ކައުންިސލަށް

ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ަކއުންސިލްގެ މެންަބރަކު ވަިކވިިއރު ކައުންސިލްގެ ޢުުމރުެގ 
       )އެެކއް( އަަހރުދުވަްސ ނުވަަތ އެއަްށވުެރ ުކރު ުމއްަދތެއް ބާީކ އޮތްނަަމ  1

 ުނވާެނއެވެ.އެ ހުސްިވ ގޮނޑިއަކަްށ މެންބަރަުކ އިންތިޚާބުކޮށްގެނެއް

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން. 30ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .26

ރަށު ކައުންސިލްގެ 
ރައީސްގެ 
 ވާޖިބުތައް 

 ރަށު ކައުންިސލްެގ ރައީްސގެ ވާޖިބުތައް ތިީރގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއި އެވަީނއެވެ. .30
ސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ކައުންސިލްގެ މަސްޫއލިއްޔަތުަތއް އަދާކުރުމަށް ަކއުން )ހ( 

 ތަންފީޛުކުރުން؛
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 ؛ކައުންސިލްެގ ހިންގުމަްށ ކުރަންޖެޭހ މަސައްކަތްތަްއ ާރވައި ިހންގުން )ށ(  

ކައުންސިލްެގ މަޤްޞަދުތައް ޙާިޞލުކުރުމަްށ ކައުންސިލުްނ އެކަށައަޅާ ތަރައްީޤެގ  )ނ(  

ނެ ގޮތަްށ އިދާާރެގ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންަޝލް ްޕލޭންގެ މަޤްޞަދުތަްއ ޙާޞިުލކުެރވޭ
 ؛މަސައްކަތްތައް ބައްޓަންުކރުން

ކައުންސިލްގެ މަޝްަވރާގެ މަތިން އިދާާރގެ އޮނިގަނޑު އެުކލަާވލައި، ޑިވިޜަންތަާކިއ  )ރ(  
 ؛ސެކްޝަންތަކާއި ޔުނިޓުތަުކގެ މަސަްއކަތްތައް ކަނޑައަޅަިއ ަތންފީޛުކުރުން

މާިއ ޖަްލސާތަކުގެ ިރޔާސަުތ ކައުންސިލްެގ ޖަލްސާތަްއ ގަވާއިދުްނ ބޭއްވު )ބ(  
 ؛ބެލެހެއްޓުން

ކައުންސިލްގެ ަޙރަކާތްތަްއ ހިނގަމުންދަނީ ކައުންިސލްގެ މަޤްޞަދާ އެއްގޮތްާވ  )ޅ(  
 ގޮތުގެމަތިންތޯ ބެލުން؛

ކައުންސިލުްނ އެކުަލވާލަްނ ލާޒިމުުކރާ ްޕލޭންތަކާިއ ރިޯޕޓުތައް ފޮނުވަންޖެޭހ  )ކ(  
ކުރަންޖެޭހ ނިންމުންތައް ޢާންމުކުރެވޭކަްނ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމާއި، ޢާންމު

 ؛ކަށަވަރުުކރުން
 ކައުންސިލް ތަމްީސލުކުރަންޖެޭހ ތަންތަނުގަިއ ކައުންިސލް ތަްމސީލުކުރުން؛ )އ(  

ކައުންސިްލ ހިނގަމުންދަީނ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަާކ ެއއްޮގތްވާ ގޮުތގެމަތިންކަްނ  )ވ(  
 ކަށަވަރުުކރުން؛

މާލީ ޒިންމާތަކާިއ ކައުންިސލްެގ މާީލ ޒިންމާދާރުވެރިާޔެގ ކައުންސިލްެގ  )މ(  
މަސްއޫލިއްޔަތުތަްއ މާލިްއޔަތު ަގވާއިދާ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަިތން އަދާކުރަމުންދާކަްނ 

 ؛ކަށަވަރުުކރުން
ކައުންސިލްެގ މަސްއޫިލއްޔަތާއި ޒިންމާތަކާ ގުޅިގެން ަރއްޔިުތންނަށާއި، މަސްއޫުލ  )ފ(  

 ާދރީވުން؛ އަދި އިދާރާތަކަށް ޖަވާބު
 .ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެްނ ކަންކަން ކުރުން )ދ(  

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން. 32ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .27

ރަށު ކައުންސިލްގެ 
މެންބަރުންގެ 
 މަސްއޫލިއްޔަތު 

 ޔާންކޮށްފައި އެވަީނއެވެ.ރަށު ކައުންިސލްެގ މެންބަރުންގެ މަްސއޫލިްއޔަތުތައް ިތރީގަިއ ބަ .32

ކައުންސިލްގެ މެންަބރު ނިސްބަތްވާ ރަށުގެ ރައްޔިތުންަނށް ދިމާވާ ދަތިތަްއ  )ހ( 
 ކައުންސިލްގެ ސަާމލުކަމަށް ގެނައުމާއި، ެއކަންކަން ޙައްުލކުރުަމށް މަސައްކަތްކުރުން؛

 ކައުންސިލްެގ ޖަލްސާތަުކގައި ަބއިވެިރވުން؛ )ށ(  

 ؛ޤްޞަދުތައް ޙާިޞލުކުރުމަށްޓަަކއި މަސައްކަްތކުރުންކައުންސިލްެގ މަ )ނ(  
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ކައުންސިލުން އެކުަލވާލަންޖެޭހ ޕްލޭންތަާކއި ައހަީރ މަސަްއކަތު ތާވަާލއި އަހަީރ  )ރ(  
 ބަޖެޓާއި ސަޕްލިމެންޓްީރ ބަޖެޓު ެއކުލަާވލުމުގަިއ ޢަމަލީގޮތުްނ ބައިވެރިވުން؛ އަދި 

ޅިގެން ރަށު ކައުންިސްލގެ ރައީސް ަޙވާލުުކާރ ކައުންސިލްގެ މަްސއޫލިއްޔަތުަތކާއި ގު )ބ(  
 އެހެނިހެން މަސަްއކަތްތައް ކުރުން.

 ވަަނ މާއްދާގެ ނިަޔލަށް ހުިރ މާއްދާތައް އުނިކުރުން. 36ވަަނ މާއްދާއިން ފެށިގެްނ  33ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .28

 .ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިިވ ގޮަތށް އިޞްލާޙުުކރުން 39ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .29

މި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތުގެމަތިްނ ފާސްކުާރ ސިީޓގެ ތަަރއްޤީގެ ްޕލޭާނ  )ށ( .39 
އެއްގޮތްާވ ގޮުތގެމަތިން ަތރައްޤީެގ މަޝްރޫޢުަތއް ރޭވުމާިއ ަބޖެޓު ތައްާޔރުކުރުމާިއ 

 .ތަރައްޤީގެ މަްޝރޫޢުތައް ތަންފީުޛކުރުން

 ންނަނިިވ ގޮަތށް އިޞްލާޙުުކރުން.ވަަނ މާއްދާގެ )ބ( އަ 39ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .30

އަންހެނުންގެ ތަަރއްޤީއަށް މަސައްކަްތކުރާ ކޮމިޓީގެ މަޝްަވާރއާއެކު، މި ޤާނޫނުެގ  )ބ( .39 
ދަށުން ސިޓީ ކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ާބރާއި މަސްޫއލިއްަޔތު އަދާކުރުމަށްޓަކަިއ 

ސިލްެގ ވާޖިުބ އެކަށައަޅަންޖެހޭ ިސޔާސަތުތަްއ އެކަށައެޅުމާއި، ސިޓީ ކައުން
 އަދާކުރުމަށްޓަކަިއ ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުަތއް ހަަދއި ެއ ގަާވއިދުަތއް ހިންގުން.

 ވަަނ މާއްދާގެ )ޗ( ގެ ފަހަތަްށ ައންނަނިވި ފަދައިން އަުކރުތަްއ އިތުރުުކރުން. 39ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .31

ވުޒާރާތަކަށް ދޭންާވ ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ އޮނިގަނޑު އެުކލަވާލުުމގައި ސަުރކާރުެގ  )ހހ( .39 
 އެހީތެރިކަމާިއ އެއްާބރުލުްނ ދިނުން.

ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ްޕލޭނާ އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން ރަްއޔިުތންގެ ބައިވެިރވުމާއެުކ  )ހށ(  
ސިޓީގެ ތަަރއްޤީގެ ްޕލޭނާއި ލޭންޑް ޔޫސް ްޕލޭން ެއކުލަާވލައި، މިގޮތުން އެކުަލވާލެޭވ 

މާެބހޭ އިދާރާާއ ިހއްސާކޮށް، ލޭންޑް ޔޫްސ ޕްލޭްނ ތަރައްޤީެގ ޕްލޭްނ ސަުރކާރުެގ ކަ
 ފާސްކުރުމަށް ސަުރކާރުެގ ކަމާބެޭހ އިދާާރއަށް ފޮނުވުން؛

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ފާްސކޮށް ޢާންމުުކރާ ސިީޓގެ ަތރައްޤީެގ  )ހނ(  
ބިްނ  ޕްލޭނާއި ލޭންޑް ޔޫްސ ޕްލޭާނ އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ސިޓީެއއްގެ

 ބޭނުންކުރުން.
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ސިޓީގައި މަސަްއކަތްކުރަމުންދާ ބިދޭސީްނގެ މަޢުލޫމާުތ އެްއކޮށް، އެ ބިދޭސީންެގ  )ހރ(  
ބަަލހައްޓައި، އަޅަންޖެހޭ ފިަޔވަޅުތައް ަޤއުމީ އިދާާރއާ ގުޅިގެްނ  ،ދަފްތަރު އެުކލަާވލައި

 އަޅައި، އަހަަރކު ެއއްފަހަުރ ކަމާގުޅޭ އިދާރާއަްށ ރިޕޯުޓ ފޮނުުވން.

ރަށުގައި ރަށްވެިހވެފައިވާ ީމހުންގެ ެތރެއިން ޚާއްަޞ ެއހީތެރިކަމާއި ާޚއްަޞ  )ހބ(  

ރައްކާތެިރކަން ފޯރުކޮށްދޭންޖެޭހ ފަރާތްތަުކގެ ގޮތުގަިއ ަރޖިސްޓަރީ ކޮށްފަިއާވ 
މަުހ  1މަހުްނ  4ފަރާތްތަކުގެ ާޙލަތު އެނގޭނެ ދަފްތަެރއް ެއކުލަާވލައި، ކޮންެމ 

 ށް ާޙލަތު ބަަލއި، ކަމާބެހޭ ޤައުމީ އިާދރާތަކަށް ރިޕޯޓުުކރުން.އެފަރާތްތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮ

ކައުންސިލްގެ މަޤްޞަދުތަްއ ޙާޞިލުުކރުމަށް ނިންމާ ިނންމުންތަކާއި ހިންާގ  )ހޅ(  

ޙަރަކާތްތައް ހިނގާނުހިނާގ ގޮްތ ބަލައި، ރަނގަޅުުކރަންޖެހޭ ކަންކަްނ 
 ރަނގަޅުކުރުމަށް މަަސއްކަތްކުރުން.

ގެ ުމއައްސަސާތަކާިއ ސަުރކާުރގެ އިާދރާތަކާިއ އެިކއެކި ޖަމްޢިއްޔާތަކާިއ ދައުލަތު )ހކ(  
 ޖަމާޢަތްތަކާއި ކައުންސިާލ ދެމެދު ގުޅުން ޤާއިުމކުރުން.

ކައުންސިްލ ހިންގުމަްށ ބޭނުންވާ ިސޔާސަތުތަކާިއ އުޫޞލުތަކާއި ގަވާއިދުަތްއ  )ހއ(  
 ފާސްކުރުން.

 

 އެ މާއްާދގެ )ހ( ކަމުގައި ހަމަޖައްސައި، ެއ މާއްދާެގ )ހ( އިން ފެށިެގްނ ވަނަ މާއްާދ އެއީ  40ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .32

( ވަނަ ނަންބަރު ކަމުަގިއ 27( ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން )1)ހނ( ގެ ނިަޔލަށް ހުރި އަުކރުތަކަކީ، އެ މާއްާދގެ )ހ( ގެ )
ގޮތަށް އިޞްލާޙުކޮށް، އެ މާއްދާގެ )ށ( ެގ  ހަމަޖައްސައި، އެ ާމއްދާގެ )ހ( އަދި އެ މާއްާދގެ ައރިމަތީ ސުރުޚީ އަންނަނިވި 

 ގޮތުގައި އަންނަނިވި ައކުުރ އިތުރުުކރުން.

ސިޓީ 
ކައުންސިލުން ދޭ 

ރަށްވެހިކަމުގެ 
 ޚިދުމަތްތައް 

ކޮންމެ ސިޓީއެއްަގއިވެސް، އަންނަނިވި ރަށްވެިހކަމުގެ ޚިދުަމތްތައް ެއ ސިޓީއެްއެގ  )ހ( .40

 ިސލުން ކަަށވަރުުކަރންވާނެއެވެ.ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދެވޭކަން ސިީޓ ކައުން

 
 

މި މާއްދާެގ )ހ( ގަިއ ބަޔާންުކާރ ޚިދުމަތްތަްއ ކައުންސިުލން ފޯރުކޮށްދޭްނވާނީ،  )ށ(

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުތަކާއި، ކަމާބެޭހ ސަރުާކރުގެ އިދާރާިއން ކަނޑައަޅާފައިާވ 
ރުކޮށްދިނުމުަގިއ ސިޔާސަތުތަކާ ެއއްގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. އަދި އެ ޚިދުމަތްަތއް ފޯ

ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކުާރ  39ިމ ޤާނޫނުެގ ، ކައުންސިލްތަކުްނ ޢަމަލުުކރަންވާނީ
 މަސްއޫލިއްޔަތުތަާކއި ބާރުަތކުގެ ާދއިރާެގ ތެޭރގައެވެ.
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 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން. 41ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .33

ސިޓީ ކައުންސިލް 
އެކުލެވިގެންވާ 

 ގޮތް 

ސިޓީ ކައުންިސލް އެކުެލވިގެންވަީނ އަންނަނިިވ ގޮތުގެމަިތން އެ ސިޓީއަކުްނ  )ހ( .41

 އިންތިޚާބުކުރެޭވ މެންބަރުންގެ ަމއްޗަށެވެ.

)ދިހަހާސް(  10,000ސިޓީގައި ރަޖިސްޓަރީުކރެވިފަިއވާ އާބާީދގެ ޢަދަދަކީ،  (1) 

މަ، )ިތރީސްހާސް( މީހުންނާ ދެމެދުެގ ަޢދަދެއްނަ 30,000މީހުންނާއި 
ކައުންސިލްެގ މޭޔަރާއި، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ އިންތިޚާބުކުުރން ލާޒިމުާވ 

 )ހަތެއް( ގޮނޑި؛ 7އަންހެން މެންބަރުން ހިމެނޭ ގޮތުްނ 

 30,000, ސިޓީގައި ރަޖިސްަޓރީކުެރވިފައިވާ އާބާދީގެ ޢަދަދަކީ  (2)   

 )ފަސްދޮޅަސް ހާސް( މީހުންނާ 60,000 )ތިރީސްހާސް( މީހުންނާއި 
 ޢަދަދެއްނަމަ، ކައުންިސލްެގ މޭޔަާރއި، ިމ ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ދެމެދުގެ

)ތޭރަ(  13އިންތިޚާބު ކުރުން ލާޒިމުވާ އަްނހެން މެންަބރުން ހިމެނޭ ގޮތުން 
 ގޮނޑި؛

 60,000 ސިޓީގައި ރަޖިސްޓަރީުކރެވިފަިއވާ އާބާދީގެ ޢަދަދަކީ، (3)   
އުންސިލްެގ )ފަސްދޮޅަސްހާސް( މީހުންނަށްުވރެ އިތުުރ ޢަދަދެއްނަމަ، ކަ 

މޭޔަރާއި، ިމ ޤާނޫނުެގ ދަށުން އިންތިޚާބުުކރުްނ ލާޒިމުާވ އަންހެްނ 

 )ަނވާރަ( ގޮނޑި. 19މެންބަރުން ހިމެނޭ ގޮތުްނ 

މި މާއްދާެގ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަދައިްނ ސިީޓ ަކުއންސިލަށް މެންބަރުްނ  )ށ(  

ރާއަަކށް ސިޓީއެއްެގ ދަރަަޖ އިންތިޚާބުކުރުމުގައި، ވަކި ރަަށކަށް ނުވަތަ އިދާރީ ދާއި 
ދީފައިވަނީ، އިދާރީ ގޮތުން ަވކިވަކި ރަށްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ހިނގަމުންއައި ރަށްތަެކއް 

އެކުވެގެން އެުކލަވާލާަފއިވާ އެއް ރަުށގެ ގޮތުގައި ކަމުަގއި ވެަފއި، އަދި މި މާއްާދގެ 
 ހިމެނުުނ )ހ( ެގ ދަށުން ކަނޑައަޅާ މެންބަރުންެގ ޢަދަދަކީ ެއ ސިީޓގައި ުކރިން

ރަށްތަކުގެ ޢަދަދަށްުވރެ ގިނަ ޢަދަދެއްނަމަ، އެ ސިީޓއެްއ ނިސްބަތްވާ ސިީޓ 
ކައުންސިލަްށ މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރަންވާނީ، ެއ ރަްށ ނުަވތަ އިދާީރ ދާިއރާއަްށ 

ސިޓީއެއްެގ ދަރަަޖ ދިނުމުގެ ކުރިްނ އިދާީރ ގޮތުްނ ަވކި ރަށްތަކެއްެގ ގޮުތގަިއ 
ފައި އޮތް ކޮންމެ ރަށަކަށް މަދުވެެގން އެއް މެންބަުރ ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާ

 އިންތިޚާބުކުރެޭވ ގޮތަށެވެ.
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފުރަތަަމ ބާއްވާ ސިޓީ ކައުންިސލްެގ ިއންތިޚާބުގައި އަންހެްނ  )ނ(  

މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރާނެ ާދއިރާތައް ކަނޑައަޅަންވާނީ ުގުރއަތުލައިގެންނެވެ. އަދި 
ޭބއްޭވ އިންތިޚާބުތަކުަގއި އަންހެްނ މެންބަުރން އިންތިޚާބުކުރާެނ އޭގެ ަފހުން 
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ދާއިރާތައް ކަނޑައަޅާނީ އެ ސިޓީެއއްގަިއ ހިމެނޭ ހުރިާހ ާދއިރާއެްއ ހަމަހަމަވާެނ 
އުޞޫލަކުްނ ދައުުރވަމުންދާ ގޮތަށް، ިއލެކްޝަންްސ ކޮިމޝަނުން ކަނޑައަޅާ 

 އުޞޫލުެގ ދަށުންނެވެ.

ޓަކައި، ސިޓީތަކުގެ އިންތިޚާބީ ދާިއރާތައް ކަނޑައަޅާނީ، މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް )ރ(  

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން. 42ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .34

ސިޓީ 
ކައުންސިލްގެ 
މޭޔަރު އަދި 

 ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު 

ިސލް ިނސްބަތްވާ ސަރަޙައްުދެގ ސިޓީ ކައުންސިްލގެ މޭަޔރު އިންތިޚާބުުކރާނީ ކައުން )ހ( .42
 ރައްޔިތުންެގ މެދުގައި ދީމިްޤރާީޠ އުޞޫލުަތކުގެ މަތިން ަނގާ ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ.

ސިޓީ ކައުންިސލްގެ ޑެޕިއުީޓ މޭަޔރު އިންތިޚާބުުކރާނީ ކައުްނސިލްގެ މެންަބރުންެގ  )ށ(  
ުރ ތެރެއިން ެއ ަކއުންސިލްަގއި ހިމެނޭ މެންބަރުންެގ މެުދގައި ނެޭގ ސިއް 

 ވޯޓަކުންނެވެ.

 ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުުކރުން. 43ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .35

ސިޓީ 
ކައުންސިލްގެ 

 ޢުމުރު 

ސިޓީ ކައުންިސލްގެ ޢުމުރަކީ އެ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުވާ ތާީރޚުން ފެށިގެން މީލާީދ  )ހ( .43
)ތިރީސް(  30ރު ހަމަވުމުގެ )ފަހެއް( އަަހރުދުވަެހވެ. ސިޓީ ކައުންިސލްެގ ޢުމު 5

 ދުވަހުގެ ކުރިން އައު ކައުންސިެލއް އިންތިޚާބުުކރަންވާނެެއވެ.

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން. 45ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .36

ކައުންސިލްގެ 
މެންބަރުކަމުގެ 
 މަޤާމު ހުސްވުން 

ބަެރއްެގ ަމޤާމު ހުސްވެއްޖެނަަމ ކައުންސިލްެގ ޢުމުރުެގ ތެޭރގަިއ ކައުންސިްލގެ މެން )ހ( .45

)ސާދަ( ދުވަުހގެ ެތރޭގައި ލޯަކލް ަގވަރމަންޓް އޮޯތރިޓީން ިއލެކްޝަންްސ  14އެކަން 
ކޮމިޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި ޯލކަލް ަގވަރމަންޓް އޮޯތރިޓީން އިލެކްޝަންްސ 

ެގ )ަފސްދޮޅަސް( ދުވަހު 60ކޮމިޝަނަށް އަންގާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ލަސްެވގެން 
ތެރޭގައި އެ މެންބަރެްއގެ ބަދަލުަގއި ކައުންިސލަށް ެމންބަރަކު އިންތިޚާުބ 

ކުރަންވާނެއެވެ. ކައުންސިްލގެ މެންބަެރއްގެ މަޤާުމ ުހސްވެއްޖެނަމަ، ބަިއ 
އިލެކްޝަނަކުްނ އިންތިޚާބުުކރެވިފައިާވ މެންަބރަކަްށ މެންބަރުކަމުގަިއ ުހރެވޭީނ 

 ވަންދެންނެވެ.ކައުންސިލްެގ ހިނގަމުންދާ ަދއުުރ ހަމަ
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މި މާއްދާެގ )ހ( ގަިއ ކައުންިސލްެގ ޢުމުރުެގ ެތރޭގަިއ ކައުްނސިލްެގ މެންބަރެއްެގ  )ށ(  
       )ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ެތރޭގަިއ  60މަޤާމު ހުސްވެއްޖެނަމަ، ލަސްވެގެން 

އެ މެންބަރެއްެގ ބަދަލުަގއި ކައުންިސލަށް މެންބަރަުކ އިންތިާޚބުކުރަންވާނެ ކަމުަގިއ 
ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ކައުންިސލްގެ މެންބަަރކު ވަިކވިއިރު ަކއުންސިލްެގ 

)ެއކެއް( ައހަރުދުަވސް ނުވަތަ އެއަށްުވރެ ކުރު ުމއްދަތެއް ބާކީ އޮތްނަަމ  1ޢުމުރުގެ 
 އެ ހުސްިވ ގޮނޑިއަކަްށ މެންބަރަުކ އިންތިޚާބުކޮށްގެނެއްުނވާެނއެވެ.

ޔާންކޮށްފައި ވީނަަމވެސް، ކައުންސިލްެގ މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ެއހެން ބަ )ނ(  
ބައްދަލުވުމެއް ބޭްއވުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަަމވާވަރަްށ އެ ކައުންިސލްގަިއ 

މެންބަރުން ނެތްނަމަ އެ ހުސްވި ގޮނޑިއަކަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮުތގެމަތިްނ 
 މެންބަރަކު އިންތިޚާބުުކރަންވާނެއެވެ.

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން. 46ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .37

ސިޓީ 
ކައުންސިލްގެ 

މޭޔަރުގެ 
 ވާޖިބުތައް 

 ސިޓީ ކައުންސިްލގެ މޭަޔރުެގ ވާޖިބުތައް ިތރީގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއި އެވަީނއެވެ. .46

ކައުންސިލްގެ މަސްޫއލިއްޔަތުަތއް އަދާކުރުމަށް ަކއުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތައް  )ހ( 
 ؛ޛުކުރުންތަންފީ

 ؛ކައުންސިލްެގ ހިންގުމަްށ ކުރަންޖެޭހ މަސައްކަތްތަްއ ާރވައި ިހންގުން )ށ(  

ކައުންސިލްެގ މަޤްޞަދުތައް ޙާިޞލުކުރުމަްށ ކައުންސިލުްނ އެކަށައަޅާ ތަރައްީޤެގ  )ނ(  
ޕްލޭނާއި ފައިނޭންަޝލް ްޕލޭންގެ މަޤްޞަދުތަްއ ޙާޞިުލކުެރވޭނެ ގޮތަްށ އިދާާރެގ 

 ؛ ބައްޓަންުކރުންމަސައްކަތްތައް

ކައުންސިލްގެ މަޝްަވރާގެ މަތިން އިދާާރގެ އޮނިގަނޑު އެުކލަާވލައި، ޑިވިޜަންތަާކިއ  )ރ(  

 ؛ސެކްޝަންތަކާއި ޔުނިޓުތަުކގެ މަސަްއކަތްތައް ކަނޑައަޅަިއ ަތންފީޛުކުރުން

ކައުންސިލްެގ ޖަލްސާތަްއ ގަވާއިދުްނ ބޭއްވުމާިއ ޖަްލސާތަކުގެ ިރޔާސަުތ  )ބ(  

 ؛އްޓުންބެލެހެ

ކައުންސިލްގެ ަޙރަކާތްތަްއ ހިނގަމުންދަނީ ކައުންިސލްގެ މަޤްޞަދާ އެއްގޮތްާވ  )ޅ(  

 ؛ގޮތުގެމަތިންތޯ ބެލުން

ކައުންސިލުްނ އެކުަލވާލަްނ ލާޒިމުުކރާ ްޕލޭންތަކާިއ ރިޯޕޓުތައް ފޮނުވަންޖެޭހ  )ކ(  

ވޭކަްނ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމާއި، ޢާންމުކުރަންޖެޭހ ނިންމުންތައް ޢާންމުކުރެ
 ؛ކަށަވަރުުކރުން
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 ؛ކައުންސިލް ތަމްީސލުކުރަންޖެޭހ ތަންތަނުގަިއ ކައުންިސލް ތަްމސީލުކުރުން )އ(  

ކައުންސިްލ ހިނގަމުންދަީނ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަާކ ެއއްޮގތްވާ ގޮުތގެމަތިންކަްނ  )ވ(  

 ؛ކަށަވަރުުކރުން

ީލ ޒިންމާދާރުވެރިާޔެގ ކައުންސިލްެގ މާލީ ޒިންމާތަކާިއ ކައުންިސލްެގ މާ )މ(  

މަސްއޫލިއްޔަތުތަްއ މާލިްއޔަތު ަގވާއިދާ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަިތން އަދާކުރަމުންދާކަްނ 
 ؛ކަށަވަރުުކރުން

ކައުންސިލްެގ މަސްއޫިލއްޔަތާއި ޒިންމާތަކާ ގުޅިގެން ަރއްޔިުތންނަށާއި، މަސްއޫުލ  )ފ(  
 އިދާރާތަކަށް ޖަވާބުާދރީވުން؛ އަދި 

  ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެްނ ކަންކަން ކުރުން.ކައުންސިލުން )ދ(  

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން. 47ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .38

ސިޓީ 
ކައުންސިލްގެ 

ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރުގެ 
 ވާޖިބުތައް 

 ސިޓީ ކައުންސިްލގެ ޑެޕިއުީޓ މޭޔަުރގެ މަސްޫއލިއްޔަުތ ތިރީަގިއ ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ. .47

 .އެހީެތރިވެދިނުން މޭަޔރަށް ކައުންސިްލގެ ބެހޭގޮތުން  މަސައްކަތާ  ކައުންސިްލގެ ސިޓީ )ހ( 

ކައުންސިލްެގ މޭޔަުރގެ މަޤާމުެގ މަސްޫއލިއްޔަުތ އަދާުކރުމަށް އޭނާ ުނކުޅެދިއްެޖ  )ށ(  
ޙާލަތެއްގައި، ނުވަަތ ޢުޛުުރވެރިެވއްޖެ ޙާލަތެްއގައި، ނުވަތަ އެ މަޤާމު ހުސްވެއްެޖ 

، އޭާނގެ މަޤާމުގެ މަސްޫއލިއްޔަތުަތއް ވަުގތީގޮތުން އަދާކުރާީނ ޙާލަތެއްގައި

ކައުންިސލްެގ  މީގެ އިުތރުން، ކައުންސިްލގެ މޭޔަރު. ކައުންސިލްގެ ޑެޕިއުޓީ މޭަޔރެވެ
 .ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރާ ަޙވާލުުކރާ މަްސއޫލިއްޔަތުަތއްވެސް އޭނާ އަާދކުރަންވާނެއެވެ

 .ުކރުން ކަްނކަން ނިހެންެއހެ ކަނޑައަޅާ ކައުންސިލުން  ސިޓީ )ނ(  

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން. 48ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .39

ސިޓީ 
ކައުންސިލްގެ 
މެންބަރުންގެ 
 މަސްއޫލިއްޔަތު 

 ސިޓީ ކައުންސިްލގެ މެންބަރުްނގެ މަސްޫއލިއްޔަތުތަްއ ތިީރގަިއ ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ. .48

ބަުރ ނިސްބަތްާވ ރަާށއި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުްނނަށް ދިމާވާ ދަތިަތްއ ކައުންސިލްެގ މެން )ހ( 

 ކައުންސިލްގެ ސަާމލުކަމަށް ގެނައުމާއި، ެއކަންކަން ޙައްުލކުރުަމށް މަސައްކަތްކުރުން؛

 ކައުންސިލްެގ ޖަލްސާތަުކގައި ަބއިވެިރވުން؛ )ށ(  

 ްތކުރުން؛ކައުންސިލްެގ މަޤްޞަދުތައް ޙާިޞލުކުރުމަށްޓަަކއި މަސައްކަ )ނ(  
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ކައުންސިލުން އެކުަލވާލަންޖެޭހ ޕްލޭންތަާކއި ައހަީރ މަސަްއކަތު ތާވަާލއި އަހަީރ  )ރ(  
 ބަޖެޓާއި ސަޕްލިމެންޓްީރ ބަޖެޓު ެއކުލަާވލުމުގަިއ ޢަމަލީގޮތުްނ ބައިވެރިވުން؛ އަދި 

ކައުންސިލްެގ މަސްޫއލިއްޔަތުތަާކ ގުޅިގެްނ މޭޔަުރ ަޙވާލުކުާރ ެއހެނިހެްނ  )ބ(  
 ކަތްތައް ުކރުން.މަސައް

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން. 51ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .40

ސިޓީއެއްގެ 
ގޮތުގައި 

 ކަނޑައެޅުން 

އިދާރީ ދާިއރާއެްއގައި ހިމެނޭ ވަކި އަވަށަކަްށ ނުވަތަ ރަށަކަްށ ނުވަތަ ދާިއރާއަކަްށ  )ހ( .51

ކަށް ސިޓީެއއްގެ ދަރަަޖ ހޯދުމަްށ ނުވަތަ ރަށްތަކެްއ ގުޅިގެން އުފައްދާ ަސރަޙައްދަ
ވަަނ މާއްދާެގ ދަށުްނ ުހށަހެޅޭ ހުށަހެޅުމެްއ  50އެދި ިމ ޤާނޫނުެގ 

       ގައި ުބނެފައިވާ ޝަރުޠުަތްއ  2ދިރާސާކުރުމަށްފަހު، މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލު 
އެ ރަށެއްގަިއ ނުވަަތ ައވަށެއްަގއި ުނވަތަ ާދއިރާެއއްގަިއ ުނވަތަ ަސރަޙައްދެއްަގިއ 

ހަމަވާނަމަ، އެ ހުށަހެޅުމެްއ ޤަބޫލުކޮށް، ެއ ރަށަީކ ުނވަތަ ައވަށަީކ ނުވަަތ ފުރި
ދާއިރާއަކީ ުނވަތަ ަސރަޙައްދަކީ ސިީޓއެއް ކަުމގައި ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔ 

 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ރަށަކީ، މީހުން ދިިރއުޅޭ އެްއ ރަށަށްވުެރ  )ށ(  

 ރަށުެގ މައްޗަްށ އެުކލެވިގެްނވާ އަތޮޅެއްގަިއ ހިމެޭނ ަރށްތަކެއްކަމުގައިވާނަަމ ގިނަ

ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ރަށްތަކުން، އެ ރަށްތައް ތަމްސީލުުކާރ 

)ހަެއއް( މަސްދުަވހު ުކރިން މި ޤާނޫނުގަިއ  6ކައުންސިލެްއގެ ދަުއރު ހަަމވުމުގެ 

ޖުާރއާތުތައް ފުިރހަމަކޮށް ނިންމަންާވނެއެވެ. އަދި މިގޮތުްނ ބަޔާންކުރާ އެންމެަހއި އި

ސިޓީއެއްެގ ދަރަަޖ ެއ ރަށްތަކަްށ ލިބިގެންދާީނ ެއ ރަށެްއ ނުވަަތ ރަށްަތކެްއ 

ސިޓީއަކަށް ބަަދލުވުމަށްފަހު، އަލަްށ އެުކލަވާެލވޭ ކައުންިސލްެގ 

 އިންތިޚާބަށްފަހުގައެވެ. 

ޔާންކޮށްފައިވީނަަމވެސް، އިދާރީ ދާިއރާއެްއގަިއ މި ޤާނޫނުގައި ެއހެން ގޮތަކަްށ ބަ )ނ(  

ހިމެނޭ ރަށެްއ ސިޓީއެްއގެ ގޮުތގައި ކަނޑައެޅުމަށް ހުށަހަޅަނީ، އެ ރަށް ހިްނގުމަްށ 

     އިންތިޚާބުކުރެވިފަިއވާ ރަުށ ކައުންިސްލ އިންތިޚާބުވުމަށްަފހު ެއހެންނަމަވެްސ 

ަނމަ، މި މާއްދާގައިާވ އެ ކައުންިސލްގެ ދަުއރު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ކަމުގައިވާ

ގޮތުގެމަތިން އެ ރަށަކީ ސިޓީެއއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، އެ ރަށް ސިޓީައކަށް ބަަދލުިވ 



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                 1166 އަދަދު:  48 ވޮލިއުމް: 

 

21 

ކަމުގައިވީނަމަވެސް، އެ ސިީޓ ހިންގަމުންދާނީ ެއ ރަްށ ިސޓީއަކަށް ބަދަުލވުމުެގ 

 ކުރިން ެއ ރަްށ ހިންގުމަށްޓަަކއި އިންތިޚާބުވެަފއި އޮްތ ރަުށ ަކއުންސިލުންނެވެ.

މި މާއްދާެގ )ނ( ަގިއ ބަޔާންކުާރ ާޙލަތުގަިއ ރަށެްއ ސިޓީއަަކށް ބަދަުލވެއްޖެނަމަ،  )ރ(  

އެ ރަްށ ސިޓީއަކަްށ ބަދަުލވުމުގެ ކުރިްނ އެ ރަށް ހިންގުމަށްަޓކައި އިންތިޚާބުވެަފިއ 

އޮތް ރަށު ކައުންިސލުން އެ ސިޓީ ހިންގާނީ، އެ ރަށު ކައުންސިލްގެ ދަުއުރ 

 ހަމަވަންދެނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ނ( ާއއި )ރ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ާޙލަތުގައި، ިސޓީއަކަށް ބަަދލުވެފަިއާވ  )ބ(  

ރަށެއް، އެ ރަށް ސިޓީއަކަށް ބަދަލުވުމުގެ ކުރިން ހިންގަމުންިދޔަ ރަށު ަކއުންސިލުްނ 

ހިންގަމުންދިޔަނަމަވެސް، އެ ރަށް ސިޓީއަކަށް ބަަދލުވުމާއެކު، ސިޓީ ކައުންސިލަކަްށ 

ށުން ލިބިދޭ އެންެމހައި ާބރުތަކާިއ މަސްއޫިލއްޔަތުތައް، ެއ ރަުށ މި ޤާނޫނުގެ ދަ

ކައުންސިލަށް ލިބިގެންެވއެވެ. އަިދ ސިޓީައކުން ލިބިދޭންޖެހޭ ކަމަށް މި ޤާނޫނުގަިއ 

 ބަޔާންކުރާ އެންެމހައި ޚިދުމަތްތަްއ އެ ސިޓީއަކުން ލިބިދޭންާވނެއެވެ.

ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ސިޓީއެއްގެ ގޮުތގަިއ  އިދާރީ ދާއިާރއެއްގެ ވެރިކަން ކުރާ ރަށް މި )ޅ(  

ކަނޑައެޅުނު ނަމަވެސް، ެއ އިާދރީ ާދއިރާެއއް ހިންގާީނ ެއ އިދާީރ ދާިއރާއެްއެގ 

އަތޮޅު ކައުންސިލުންެނވެ. އަިދ އަތޮޅު ަކއުންސިލުްނ ބަަލހައްޓަމުން ގެންދިަޔ 

ތަންތަނާއި، ދެމުން ގެންދިަޔ ޚިދުމަތްތައްވެްސ ުކރިއަްށ ގެންދާީނ އަތޮުޅ 

 ކައުންސިލުންނެވެ.

ސިޓީއެއް އުފައްދަީނ އިދާރީ ާދއިރާެއއްގަިއ ހިމެނޭ ުހރިާހ ރަށެއް އެކުވެގެްނ  )ކ(  

ކަމުގައިވާނަމަ، ެއ އިދާީރ ދާިއރާއެއްެގ އަތޮޅު ަކއުންސިްލ އެހިނދުން ފެިށގެްނ 

 އުވުނީއެވެ.

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން. 52ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .41

އަވަށު އޮފީސް 
 އުފެއްދުން 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ސިީޓ ކައުންިސލެއްެގ ގޮތުަގއި ަކނޑައަޅާފައިވާ އިދާީރ  )ހ( .52
ދާއިރާއެއް ެއކުލެިވގެންވަނީ ސިޓީ ަކއުންސިލް އުފެދުމުގެ ުކރިން އިދާރީ ގޮތުްނ 

އިގެްނ ވަކިވަިކ ރަށްތަެކއްެގ ގޮތުަގއި ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ަރށްތަކެއް ހިމަނަ 
ކަމަށްވެފައި، އަދި އެފަދަ ރަށްތަކަކީ އެއްފަސްކޮށް އޮތް ރަށްތަެކއް ކަުމގައިނުވާނަމަ، 

އެއިން ކޮންމެ ރަށެްއ ހިންގުމަށްަޓކަިއ ސިީޓ ކައުންިސލްެގ ެބލުމުެގ ދަށުން ައވަުށ 
 އޮފީހެއް އުފައްދަންވާނެއެވެ.



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                 1166 އަދަދު:  48 ވޮލިއުމް: 

 

22 

ރެޭވ ކޮްނމެ ރަށެްއގައި ަޤއުީމ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުްނ އަވަުށ އޮފީެހއް ާޤއިމުކު )ށ(  
އިދާރާތަކުން ސިީޓގައި ދެމުންގެންދާ ުހރިހާ ޚިދުމަތެއް ފޯުރކޮްށދިނުމުގެ އިންތިޒާމު، 

 އެ ސިޓީއެްއގެ މޭަޔރު ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޤާއިމުުކރެވޭ ައވަށު އޮފީސް ހިންުގމަށް ބޭނުންވާ ފައިާސ  )ނ(  

 ބަޖެޓުން ހަމަޖައްސަްނވާނެއެވެ.ކައުންސިލްެގ 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( އަިދ )ނ( އުިނކުރުން. 53ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .42

 
 ވަަނ މާއްދާގެ ނިަޔލަށް ހުިރ މާއްދާތައް އުނިކުރުން. 56ވަަނ މާއްދާއިން ފެށިގެްނ  54ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .43

 
 މާއްދާ، އަިދ ބާބެއް އިތުރުުކރުން. 4ފަދައިން ވަަނ މާއްދާގެ ަފހަތަށް އަންނަނިިވ  56 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .44

ކައުންސިލްގެ 
އިޚްތިޞާޞް 

ހިނގާ ސަރަޙައްދު 
 ކަނޑައެޅުން 

އިދާރީ ާދއިރާެއއްގަިއ ހިމެޭނ ކޮންމެ ސިީޓ ަކއުންސިލަާކއި ރަށު ަކއުންސިލެްއެގ  )ހ( .56-1
 އިޚްތިޞާޞް، ރައީުސލްޖުމްހޫިރއްޔާ ކަނޑައަޅަންވާނެެއވެ.

 )ހ( ގެ ދަށުން ރަށު ކައުންިސލާއި ސިޓީ ަކއުްނސިލްގެ އިޚްތިޞާްޞ މި މާއްދާގެ )ށ(  
 ކަނޑައެޅުމުގައި ރިޢާޔަތްުކރާނީ، އަންނަނިިވ ކަންކަމަށެވެ.

ރަށަކާ ގުޅޭގޮތުންނަމަ، އެ ރަށެއްގެ ކައުންިސލްގެ އިޚްތިޞާަޞކީ އެ ރަށާިއ  (1)   
ގަިއ )ހަތްސަތޭކަ( މީަޓރު ކަމު 700އެ ރަށުގެ ުއރަފަތުން ފެށިގެން 

 ކަނޑައެޅުން؛
އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ަސރަޙައްދު ކަނޑައަޅާ ރަށުގެ ފަޅުެތރޭގައި ެއހެްނ  (2)   

ރަށެއް ނުވަތަ ރަށްތަކެއް އޮތްނަމަ، އިޚްތިޞާޞް ކަނޑައަޅާ ރަށާއި އެންެމ 
ކައިރިއަްށ އޮްތ ރަށަާކ ދެމެދުގަިއ ުހިރ ދުރުމިންބަލައި، ެއ ދުރުމިނުެގ 

 ރުމިން ާފހަގަކޮށް، އިޚްތިޞާޞް ަކނޑައެޅުން؛ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްާވ ދު
         އަދި މީހުން ދިރިއުޅޭ ދެ ރަުށގެ މެދުގައި ހިމެނޭ ސަރަޙަްއދު  (3)   

)ސާދަސަތޭކަ( މީޓަރަްށވުރެ ކުޑަނަމަ، އެ ދެ ރަށުގެ އިޚްތިޞާްޞ  1400
 ދެ ރަށުެގ ދެމެދުން ކަނޑައެޅުން؛

)ހަތްސަތޭކަ(  700ކަނޑައެޅުމުގައި ރަށެއްގެ ކައުންސިްލގެ އިޚްތިޞާްޞ  (4)   
މީޓަރަށްވުރެ ކަިއރީގައި ރިޒޯޓެއް ުނވަތަ އިންޑަސްޓްރިައލް ރަެށއް އޮތްނަމަ، 

އެ ރަށުގެ އިޚްތިޞާޞްގަިއ އެ ރިޒޯޓެއް ނުވަތަ އިންޑަސްްޓރިއަލް ރަށެްއ 
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ހިމެނޭ ބައި އުނިކުރުމަށްފަުހ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށުގެ އިޚްތިޞާްޞ 
 ކަނޑައެޅުން؛

އެއް ފަޅެއްގައި ފަޅުރަށެއް ުނވަތަ ރަށްތަެކއް އޮތްނަމަ، ރަށު ކައުންސިލްެގ  (5)   
އިޚްތިޞާޞްގެ ގޮތުަގއި ހިމެނޭނީ އެ ފަޅުރަށުގެ ެއއްވެސް ިމންވަރެއް ރަުށ 

 ކައުންސިލްެގ އިޚްތިޞާޞްެގ ތެޭރގައި ހިމެނޭނަމަ ކަމަށް ކަނޑައެޅުން؛
ވަތަ ފަޅުރަށެްއގެ ބަެއއް ނަމަވެްސ ވަކި ފަޅެއްގައި އޮންނަ ފަޅުރަށެއް ނު (6)   

ރަށު ކައުންސިްލގެ އިޚްތިޞާްޞގައި ހިމެނޭނަމަ، އެ ކައުންސިލްެގ 
 އިޚްތިޞާޞްގައި އެ ފަޅުރަށެްއ ހިމެނޭނެކަމަށް ކަނޑައެޅުން؛

ފަޅުރަށެއްގެ ބައެއް ީމހުން ދިރިއުޅޭ ދެ ަކއުންސިލެްއގެ އިްޚތިޞާޞްއަްށ  (7)   
 ތިޞާްޞ ވަކިން ކަނޑައެޅުން.ވަންނަނަމަ، ފަޅުރަށުގެ އިޚް

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮުތގެމަތިން ސިޓީ ކައުންިސލްެގ  )ނ(  
އިޚްތިޞާޞްވެްސ ކަނޑައަޅާނީ ިމ މާއްދާެގ )ށ( ގަިއ ަބޔާންކޮށްފައިާވ ރަުށ 

ކައުންސިލްެގ އިޚްތިޞާްޞ ކަނޑައެޅުމުގަިއ ރިޢާޔަތްުކަރންޖެހޭ ކަންކަމަްށ 
 .ރިޢާޔަތްކޮށެވެ

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްަފއި އޮތްނަމަވެސް، ސިޓީ ކައުންސިލަީކ  )ރ(  

ގިނަ ރަށްތަެކއް ހިމަނައިގެން އެކުަލވާލާފަިއވާ ސިީޓއެއްަނމަ، އެ ސިޓީެއއްެގ 
އިޚްތިޞާޞް ކަނޑައަޅާީނ މި ާމއްދާެގ )ށ( ެގ ދަށުން ެއ ސިޓީއެއްގަިއ ހިމެނޭ 

ޑައެޅުމަށްފަހު، އެ ރަށްތަކުގެ އިްޚތިޞާޞްގެ ތެޭރގަިއ ރަށްތަކުގެ އިޚްތިޞާޞް ކަނ
 ހިމެނޭ ސަރައްަޙއްދު ެއއްކޮށްލުމުން އުފެދޭ ސަރަަޙއްދުކަމުގަެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން ަރއީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔ ކަނޑައަޅާ ރަށު އަދި ސިޓީެގ  )ބ(  
ކުރުމުގެ އިޚްތިާޔުރ އިޚްތިޞާޞްއަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހިއްޖެ ާޙލަތެއްަގއި އެކަްނ 

 ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔއަށް ލިިބގެންވެެއވެ.
މި މާއްދާގެ )ބ( ގެ ދަށުން އިޚްތިޞާޞަށް ބަދަލުގެންނަން ޖެހޭ ޙާލަތުގަިއވެްސ  )ޅ(  

އެ ބަދަުލ ގެނެވުމުގަިއ އަންނަނިިވ ކަންކަމަްށ ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔ 
 ރިޢާޔަތްކުރަންވާެނވެ.

ނޭ ފަޅުރަށެްއގައި ރިޒޯޓް ނުވަތަ އިްނޑަސްޓްރިައްލ އިޚްތިޞާޞްގައި ހިމެ (1)   
       ރަށެއް ހަދާނަމަ، ެއ ފަޅުރަށެއްގެ ުނވަތަ އެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ަރށް 

 އެ ރަށެްއގެ ނުވަަތ ސިޓީ ކައުންސިްލ އިޚްތިޞާޞުން ވަކިުކރުން؛
      ރަށު ނުވަަތ ސިީޓ ކައުންިސލްެގ އިޚްތިޞާްޞ ކަނޑައެޅުމުގެ ފަުހން  (2)   

އެ އިޚްތިޞާޞްެގ ބޭރުން ރަށުގެ ބިން ަފހުން ބޮޑުކުރިނަމަެވްސ 
 އިޚްތިޞާޞް އަށް ބަަދލު ނުގެަނއުން؛ އަދި 
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އިޚްތިޞާޞް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު، ރަްށ ިގރުންފަދަ ކަންކަްނ  (3)   
 ކުރިމަތިވިނަމަވެސް އިޚްތިޞާޞް ައކަށް ބަދަެލއް ނުގެަނއުން.

އިޚްތިޞާޞް 
ހިނގާ 

ސަރަޙައްދުގެ 
 ވެރިކަން މިލްކު 

ސިޓީ ކައުންިސލާއި ރަށު ަކއުންސިލްގެ އިޚްތިޞާްޞގެ ތެޭރަގއި ހިމެނޭ އެންމެހަިއ  )ހ( .56-2

ވަސީލަތްތަކާިއ ބިނާތަކާިއ ނުއުުފޭލ ހަރުމުަދލުެގ މިލްުކެވރިކަން ލިބިގެންވަީނ 
ކައުންސިލަށެވެ. އަދި އެނޫން އެފަދަ ތަންތަނަކީ ދަުއލަތުގެ އިްޚތިޞާޞްގެ ތެރޭަގިއ 

  ދައުލަތުެގ މިލްެކވެ.ހިމެނޭ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ އެހެްނ އޮތްނަމަވެސް، ިމ ޤާނޫނަށް ަޢމަލުކުރަން ފެށުމުެގ  )ށ(  

ކުރިން ޢާންމު ަރއްޔިތުންނަށާއި ަސރުކާުރގެ އިާދރާތަކަށް ދޫޮކށްފައިވާ އެންމެހަިއ 
ވަސީލަތްތަކާިއ ބިނާތަކާިއ ނުއުފުޭލ ަހރުމުދަލާއި، ޤައުމީ ސަލާމަތަްށ 

އަޅާފައިވާ ތަންތަނުގެ މިލްުކވެރިކަްނ ލިބިގެްނވަނީ މި ާޤނޫނަށް ޢަމަލުކުރަްނ ކަނޑަ
 ފެށުމުގެ ކުރިްނ އެތަނެއްެގ މިލްުކވެރިކަްނ އޮތް ަފރާތަކަށެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ެއހެން އޮތްނަމަވެސް، ޤައުމީ އިދާާރއަުކން ކުރިއަށްގެންދަްނ  )ނ(  
އި ރަށު އަދި ސިޓީ ކައުންސިލްެގ ބޭނުންވާ މަޝްރޫޢެއް ހިންގުމަށްޓަކަ 

އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ވަީސލަތްތަކާއި ބިނާތަކާއި ނުއުފުލޭ ހަރުމުދާެގ 
ތެރެއިން ެއއްވެްސ ތަނެއް ނުވަަތ މުދަލެްއ ޤައުީމ އިދާާރއަުކން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، 

މަވެްސ އެފަދަ ތަންތަނާއި މުދާ ޤައުމީ އިދާރާގެ ބޭނުމަށް ނެގިދާނެެއވެ. އެހެންނަ
އެފަދައިން ތަނެއް ނުވަތަ މުދަލެްއ ނަގަންވާނީ ަކއުންިސލްތަކުން ކޮށްފައިާވ 

 އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ެއކަށީގެންވާ ބަަދލެްއ ދިނުމަށްފަހުގަެއވެ.
މި މާއްދާގެ )ނ( ެގ ދަށުން ަކއުންސިލްތަކަްށ ބަދަލުނަަގިއދިނުމާގުޅޭ އުޞޫލެްއ  )ރ(  

)ތިނެއް( މަސްދުވަުހގެ ތެރޭަގއި ލޯަކްލ  3ތާ މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ

ގަވަރމަންްޓ އޮތޯރިޓީްނ އެުކލަވާަލއި ިދވެހިަސރުާކރުގެ ގެޒެޓުގަިއ 
 ޝާއިޢުކުރަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ކައުންިސލްގެ އިްޚތިޞާޞްގެ ތެޭރގަިއ  )ބ(  
، ، ބިނާތަކާިއ ނުއުފުޭލ ހަރުމުދާހިމެނޭ ޤުދުރަީތ އަިދ ޢުމްރާީނ ވަސީލަތްތަކާއި

ކައުންސިލްތަކުން ބޭނުންުކރަންވާނީ ަސރުކާރުްނ އެކުަލވާާލ ޤައުމީ ތަރައްީޤެގ 
ޕްލޭންއާ އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. އަދި ރަށެއް ނުވަަތ ސިޓީއެއްގެ ބިްނ 

ބޭނުންކުރަންވާނީ އެ ރަށެއްގެ ުނވަތަ ސިޓީއެްއ ނިސްަބތްވާ ކައުންސިލުްނ 
ލާ ރަށުގެ ުނވަތަ ސިޓީެގ ތަަރއްޤީގެ ްޕލޭނާއި، ެއ ކައުންސިލުން ހަދާ، އެކުލަވާ 
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ކަމާގުޅުންހުރި ަޤއުމީ އިާދރާއިްނ ފާސްކުާރ ެއ ރަެށއް ުނވަތަ ސިޓީއެްއގެ ލޭންްޑ 
 ޔޫސް ޕްލޭނާ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.

ލޭންޑް ޔޫްސ މި މާއްދާގެ )ނ( ގައިާވ ގޮތުގެމަތިން ަޤއުމީ އިާދރާއިން ާފސްކުރާ  )ޅ(  
ވަނަ މާއްދާގަިއ  2-107ޕްލޭން ފާސްކުރުމުގައި ޢަަމލުކުރަްނވާނީ މި ޤާނޫނުގެ 

 ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
ޤައުމީ ސަލާމަތަށްޓަކައި ރަުށގެ ނުވަތަ ސިޓީ ަކއުންސިލްގެ އިްޚތިޞާޞްގެ ތެޭރގަިއ  )ކ(  

ލެއް ހިމެޭނގޮތަްށ ހިމެނޭ ވަސީލަެތއް ނުވަަތ ބިނާއެްއ ނުވަަތ ނުއުފުޭލ ހަރުުމދަ
އެއްވެްސ ކަމެްއ ކުރިއަްށގެންދަން ދަުއލަތުން ބޭނުންެވއްެޖނަމަ، ކައުންސިލްެގ 

 ހުއްދައަކާނުަލއި ެއ ވަީސލަތެއް ބޭނުންުކރުމުގެ ާބރު ަދއުލަތަްށ ލިބިގެންެވއެވެ.

ެގ ޤައުމީ ތަަރއްޤީއާ ގުޅުހުންުހރި ކަމަކާގުޅޭ ގޮތުން ރަުށގެ ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންިސލް )އ(  

އިޚްތިޞާޞްގެ ތެޭރގައި ހިމެނޭ ވަސީލަެތއް ނުވަތަ ބިނާެއއް ނުވަތަ ނުއުފުޭލ 
ހަރުމުދަލެްއ ހިމެނޭގޮތަށް މަޝްރޫުޢއެއް ުކރިއަށްގެްނދަން ދައުލަތުްނ 

ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ކައުންިސލުން ެއ މަޝްރޫުޢއެއް ހިންގަްނ ދައުލަތަށް ދޭންޖެޭހ 
 ހުއްދަދޭންވާނެއެވެ.

)ހ( ގައި އެހެްނ އޮތްނަމަވެސް، ރަށު އަިދ ސިޓީ ކައުންިސލްެގ  މި މާއްދާގެ )ވ(  

އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ދާިއރާަގއި ދަުއލަތުން ޯފރުކޮށްދޭންޖެޭހ ޢާންމު ޚިދުމަތެްއ 
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ވަސީލަތްތަާކއި، ބިނާތަކާިއ ނުއުފުލޭ ހަރުމުާދ 

 ލްކުެވގެންވަނީ ަދއުލަތަށެވެ.އެ ޚިދުމަތެއް ޯފރުކޮށްދޭ މުއްދަތާ ހަމައަށް މި 
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ެއހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްނަމަެވސް، ކައުންސިލްެގ  )މ(  

އިޚްތިޞާޞްެގ ތެރޭަގިއ ހިމެޭނ ވަސީލަތްަތކާިއ ބިނާތަކާިއ ނުއުފުލޭ ހަރުމުދަުލެގ 
ެގ ތެރެއިން އެްއވެސް ތަނެއް ނުވަތަ ެއއްޗެއް މި ޤާނޫނަށް ަޢމަލުކުރަން ފެށުމު

ކުރިން އެއްބަްސވުމެއްގެ ދަށުން ކައުންިސލުން ނުވަތަ ަސރުކާރުެގ އެއްެވްސ 
އިދާރާއަކުްނ އެްއވެްސ މީހަކަްށ ދޫކޮށްފަިއވާނަމަ، އެފަަދ އެއްބަްސވުންތަކަްށ 

 ކައުންސިލުން އިޙްތިރާމްކުރަްނވާނެއެވެ.
ލްތަުކެގ މި މާއްދާގެ )މ( ގައި އެހެން ަބޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ކައުންސި )ފ(  

އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭަގއިވާ ވަސީލަތްތަކާއި، ބިނާތަާކއި، ނުއުފުލޭ ަހރުމުދަލުްނ 
ސަރުކާުރގެ ެއއްވެސް އިދާރާައކުން ުކލި ނަގަމުންދާނަމަ، ެއ ކުިލ ކައުންސިްލެގ 

)ހައެއް(  6އާމްދަނީއަށް ބަދަލުވާނެ އިންތިޒާމް މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފަށާތާ 
ިއ ެއ އިދާާރއަކުްނ ެއ ކަުއންސިލަކާ ގުޅިގެްނ މަސްދުވަހުެގ ތެރޭގަ 

 ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.
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މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ެއހެން ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެސް، ރަށު އަދި ސިީޓ  )ދ(  
ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ެތރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ވަީސލަތްތަކާއި ބިނާތަާކިއ 

ިހރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިްއާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީެގ ނުއުފުލޭ ަހރުމުދާލާ ގުޅޭ ގޮތުން ދިވެ
ދަށުން ދިވެިހރާއްޖޭގަިއ ދިިރއުޅޭ ެއއްވެްސ މީހަކަްށ ލިިބދީފައިވާ ޙައްަޤކަްށ 

ހުރަސްއެޅޭ ގޮތަށް އެފަދަތަނަކާ ގުޅޭގޮތުން ޢަމަުލކުރުމުގެ އިްޚތިޔާރު ަކއުންސިލަްށ 
 ލިބިގެން ނުެވއެވެ.

އިވާ، ރަށު ކައުންސިާލއި ސިޓީ ކައުންސިލަްށ މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފަ )ތ(  
         މިލްކުވެގެންާވ އެންމެހަިއ ވަީސލަތްތަކާއި، ނުއުފުޭލ މުދަލުގެ ދަފްަތރެއް 

 އެ ކައުންިސލަކުން އެުކލަވާަލއި ިދވެހިަސރުކާުރގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެެއވެ.

ގެންާވ ބިންތަކުގެ ެތރެއިްނ މި މާއްދާެގ )ހ( ގެ ދަށުްނ ަކއުންސިލަްށ މިލްުކވެ )ލ(  

ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކާއި، ހުސްކޮްށހުރި ބިންތައް އަދި ޭލންޑް ޔޫސް ޕްލޭންެގ 
ދަށުން އެކި ކަންކަންކަމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ބިމުގެ ދަފްތަެރްއ އެ ކައުންސިލަކުްނ 

 އެކުލަާވލައި ިދވެހިަސރުކާުރގެ ގެޒެޓުަގއި ާޝއިޢުކުރަންވާެނއެެވ.
 

ންސިލްގެ ކައު 
އިޚްތިޞާޞް 
 ބޭނުންކުރުން 

ޤުދުރަތީ ނުވަތަ ޠަބީޢީ ގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ރައްކާެތރި ކުރަންޖެހޭ ތަންތަްނ  )ހ( .56-3

ފިޔަވައި، އެހެނިހެްނ ަސރަޙައްދުތަްއ ވަިކ ކައުންސިެލއްެގ އިޚްތިޞާޞްކަމުގަިއ 
މެއް ކަމުގަިއ ކަނޑައެޅިފައިވިޔަސް، އެތަންތަނުގައި ޤާނޫނަކުން ަމނާކަ

ކަނޑައަޅާފައިނުވާ ކަންކަން، އިުތރު ުހއްދައަާކ ނުލަިއ ކުުރމުގެ ޙައްޤު، ދިެވިހ 
 ކޮންމެ ރައްޔިަތކަށް ލިިބގެންވެެއވެ.

އެއްވެސް ފަރާތަކުން ފުޅާ ދާއިާރއެއްގައި ުކރެވޭ ވިޔަާފރި ބޭުނމަކަށް ކައުންިސލްެގ  )ށ(  
ހޯދުާމއި، ެއތަނުން އެކަށީގެންާވ  އިޚްތިޞާޞް ބޭނުންކުރާނަމަ، އެކަމަށް ހުއްދަ

 ފީއެއް ކައުންިސލްތަކުން ެނގުމަކަށް މި ޤާނޫުނ ހުަރހެއް ނާަޅއެވެ.

 
އެހެން ފަރާތަކަށް 

ދޫކޮށްފައިވާ 
 ބިންތައް 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުުކރަން ފަށާިއރު ރަށްރަާށއި، ސިޓީތަކުަގއި ަޤއުމީ އިދާރާަތކަށާއި،  )ހ( .56-4

 ާދއިމީ ބޭނުމަްށ ދޫކޮށްފައިާވ ތަންތަން ހުންނާީނ ދައުލަތުެގ މުއައްސަސާަތކަށް
އެތަނެއް ދޫކޮށްަފއިާވ މީހުންެގ ބެލުުމެގ ދަށުގައެވެ. މި ާޤނޫނަށް ޢަމަލުުކރަްނ 

       )ހައެއް( މަސްދުވަުހގެ ތެރޭަގއި އެތަންތަނުެގ އޯޑިޓްއެއް ހަދައި، 6ފަށާތާ 
ވަަތ މިލްކުކޮށްދެވިފައިާވ އެ ތަންތަނުގެ ރަޖިސްޓަީރ އެތަންތަން ދޫކުެރވިފައިވާ ނު

ފަރާތްތަކަށް ދޫުކރަންވާނެެއވެ. އަިދ ޤައުީމ އިާދރާތަކަްށ ނުވަަތ ދަުއލަތުެގ 
މުއައްސަސާތަކަށް ތަނެްއ ދޫކޮށްފަިއވަނީ ދާއިީމ ބޭނުމަށްކަމާމެދު ޚިލާފު އުފެޭދ 
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ޭވ ޙާލަތުގައި ގޮތެއް ނިންމާނީ ދެފަރާުތގެ މެދުގައި މަޝްަވރާކުރުަމށްފަހު އެއްބަސްވެ 
 ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ.

)އެެކއް( އަަހރު ދުވަުހގެ ތެރޭަގއި،  1މި ޤާނޫނަށް ޢަމަުލކުރަން ފަށާތާ ގިނަވެގެން  )ށ(  
ރަށު ަކއުންސިލްތަާކއި، ސިޓީ ކައުންިސލްތަކާއި، އަތޮޅު ަކއުްނސިލްގެ ބާރު ހިނާގ 

އޯޑިޓްެއްއ ދާއިރާގެ ެތރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެހަިއ ބިންބިމާއި، ތަންތަނާއި، މުދަލުގެ 
ހަދައި އެުކލަާވލުމަށްފަހު، ޯލކަލް ގަަވރމަންޓް އޮޯތރިޓީއަށް ހުަށހަޅައި އެ އޮތޯރިޓީްނ 

         ފާސްކުރުމަށްފަހު، ަކއުންސިލްތަކުްނ ޢާންމުކޮްށ ޝާޢިއުކުރަންވާނެެއވެ.
 އެ ތަންތަނާމެދު މި ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ގޮްތ ނިންމުމުެގ ބާރު ލިބިގެންވަީނ 

 މެއް ުނވަތަ ތަނެްއ ނުވަތަ މުދަެލއް ނިސްބަތްާވ ކައުްނސިލަކަށެވެ.އެ ބި
 

 

 ހަވަނަ ބާބު 
 

 ކައުންސިލްތަކުގައި އަންހެނުންގެ ދައުރު 

 
ރަށްތަކާއި 
ސިޓީތައް 

ހިންގުމުގައި 
އަންހެނުންގެ 
ބައިވެރިވުން 

 އޮތުން 

ރިުކރެވި، ރަށްރަށާިއ ސިޓީތަްއ ހިނގަީނ އަންހެނުންެގ ަޙއްޤުތަްއ ަރއްކާތެ )ހ( .56-5

އަންހެނުންގެ ބައިެވރިވުމާ ެއކުގައިކަން ކަށަވަުރކުރުމަށްޓަކައި، ކައުންސިލްތަކުަގިއ 
 އަންހެނުންގެ ދަުއރެްއ ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކުރާ މަޤްޞަދުަތއް ޙާޞިލުުކރުަމށްޓަކައި މި ޤާނޫނުެގ  )ށ(  

ނަ މާއްާދގެ ދަށުން ަކއުންސިލްަތކަށް އިންތިޚާބުކުެރޭވ ވަ 41ވަނަ މާއްާދއާއި،  24
 ޚާއްޞަުކރަންވާނީ އަންހެނުންަނށެވެ. 33މެންބަރުންގެ ތެެރއިން %

 
އަންހެނުންގެ 
ތަރައްޤީއަށް 

މަސައްކަތްކުރާ 
 ކޮމިޓީ 

      ކޮންމެ ރަށެއްގެ އަދި ސިޓީއެްއގެ ކައުންިސލާ އެުކގައި، އެ ރަށެްއގެ ނުވަަތ  )ހ( .56-6

ޓީެއއްެގ އަންހެނުންެގ ތަަރއްޤީއަށް މަަސއްކަތްކުރުމަްށޓަކައި، ެއ ރަުށެގ އެ ސި

ނުވަތަ އެ ސިީޓގެ އަންހެނުްނގެ ތެެރއިން ެއ ރަށެްއގެ ަރއްިޔތުން އިންތިޚާބުކުާރ 

 .އަންހެނުންގެ ަތރައްޤީއަްށ މަސައްކަތްުކރާ ކޮމިޓީެއއް އޮންނަްނވާނެއެވެ

އްކަތްުކރާ ކޮމިީޓއަށް މެންބަރުްނ އަންހެނުންެގ ތަރައްީޤއަށް މަސަ  )ށ(  

އިންތިޚާބުކުރުމަށްޓަކައި ބާްއވާ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުުމގެ ޙައްުޤ، އެ ރަށެއް ނުވަަތ 

އެ ސިޓީެއއްގަިއ ދިިރއުޅޭ ވޯުޓލުމުެގ ޙައްުޤ ލިބިގެްނވާ ުހރިާހ އަންހެނުންނާިއ 

 ފިރިހެނުންނަށްވެސް ލިބިގެންެވއެވެ.
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ޔާންުކރާ އަންހެނުްނގެ ތަަރއްޤީއަށް ަމސައްކަތްކުރާ ކޮމިީޓ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަ )ނ(  

އެކުލެިވގެންވަނީ، އަންނަނިވި ގޮތުގެމަތިން އިންތިޚާބުުކރެވޭ މެންބަރުންެގ 

 މައްޗަށެވެ.

 )ފަެހއް( މެންބަރުން؛ 5ރަށެއްގައިނަަމ  (1)   

   (2) i. ެސިޓީއެއްގައިނަމަ، ސިޓީގަިއ ރަޖިސްޓަރީުކރެވިފައިާވ ާއބާދީގ 

 30,000)ދިަހހާސް( މީހުންނާިއ  10,000ޢަދަދަކީ، 

)ަހއެއް(  6)ތިރީސްހާސް( މީހުންނާ ދެމެދުެގ ޢަދަދެއްނަމަ 

 މެންބަރުން؛

    ii.  ެސިޓީއެއްގައިނަމަ، ސިޓީގަިއ ރަޖިސްޓަރީުކރެވިފައިާވ ާއބާދީގ

 60,000)ތިީރސްހާސް( މީހުންނާިއ  30,000ޢަދަދަކީ، 

)ދިަހއެއް(  10ދެމެދުގެ ޢަދަދެއްނަމަ  )ފަސްދޮޅަސްހާސް( މީހުންނާ 

 މެންބަރުން؛

    iii.  ،ީ60,000ސިޓީގައި ރަޖިސްޓަީރކުރެވިފަިއވާ އާބާދީެގ ޢަދަދަކ 

         )ފަސްދޮޅަސްހާސް( މީހުންނަށްުވރެ އިތުުރ ޢަދަދެްއނަމަ

 )އަށާރަ( މެންބަރުން. 18

ން ރަށެްއެގ ނުވަތަ ސިޓީެއއްެގ މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތި )ރ(  

އަންހެނުންގެ ތަރައްީޤއަށް މަސައްކަތްުކރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަުރންގެ އިންތިޚާބާއި، 

ލޯކަްލ ކައުންިސްލ އިންތިޚާބާގުޭޅ އެންމެހަިއ ކަްނކަން ކުާރނީ ިއލެކްޝަންްސ 

ކޮމިޝަނުންނެވެ. މިގޮތުން އަންހެނުްނގެ ަތރައްޤީއަްށ މަަސއްކަތްކުާރ ކޮމިޓީެގ 

ންބަރުންގެ އިންތިޚާބާއި، ލޯަކލް ކައުންިސލް އިންިތޚާބު ބާއްވަންވާީނ މެ

 އެއްދުވަހެްއގައެވެ.

އަންހެނުންގެ ަތރައްޤީއަށް މަސައްކަްތކުރާ ކޮމިޓީގެ ަރއީސާއި ނައިބުރައީސް ހޮވާީނ  )ބ(  

       އަންހެނުންގެ ތަރައްީޤއަށް މަސައްކަތްުކރާ ކޮމިޓީގެ މެްނބަރުންގެ ތެރެއިން،

 މެންބަރުންެގ މެދުގައި ެނގޭ ސިްއރު ވޯޓަކުންނެވެ.އެ 

ރަށެއްގަިއ ނުވަަތ ސިޓީެއއްގަިއ ޤާއިމުވެފަިއާވ އަންހެުނންގެ ތަަރއްޤީއަްށ  )ޅ(  

މަސައްކަތްކުާރ ކޮމިޓީތަްއ މަސައްކަްތކުރަންވާނީ، ެއ ރަށެްއ ނުވަަތ ސިޓީއެްއ 

އެ ކޮމިޓީތަކަްށ  ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލާ ެއކުގަެއވެ. އަދި ކައުންސިލްތަުކން
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އެއްބާރުލުންދީ، ެއ ކޮމިޓީތަާކ އެުކގަިއ މަސައްކަތްުކެރވޭނެ އިންތިޒާމެްއ 

 ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

މި ޤާނޫނުން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަަސއްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިާވ  )ކ(  

ކުރުމާއި ަދރަންޏަްށ މަސްއޫލިއްޔަތުތަާކއި ާބރުެގ ދާއިާރގެ ެތރޭގައި، މުދާ ިމލްކު 

 ޒިންމާވުމުގެ ބާރު އެ ކޮމިޓީތަކަްށ ލިބިގެްނވެއެވެ.

އަންހެނުންގެ ަތރައްޤީއަްށ މަސައްކަތްުކރާ ކޮމިޓީެގ ެމންބަރެއްގެ މަޤާުމ  )އ(  

)ސާދަ( ދުަވހުގެ ެތރޭގަިއ ލޯކަލް ގަވަރމަންްޓ  14ހުސްވެއްޖެނަމަ، އެކަން 

ަވރމަންޓް އޮޯތރިީޓން އިލެކްޝަންްސ އޮތޯރިޓީން އަްނގަންވާނެއެވެ. ލޯކަްލ ގަ

)ަފސްދޮޅަސް( ދުވަހުެގ  60ކޮމިޝަނަށް އަންގާ ާތރީޚުން ފެށިގެްނ ލަްސވެގެން 

ތެރޭގައި އެ މެންަބރެއްގެ ބަދަުލގައި ކޮމިޓީއަށް މެްނބަރަކު އިންތިޚާުބ 

ކުރަންވާނެއެވެ. ނަމަވެްސ ކޮމިޓީގެ މެންަބރެއްެގ މަޤާމު ހުސްވިިއރު ކޮމިޓީެގ 

)އެެކއް( ައހަރުދުވަސް ުނވަތަ އެއަްށވުރެ ުކރު މުްއދަތެއް ބާކީ އޮތްނަަމ  1 ޢުމުރުގެ

އެ ހުސްިވ ގޮނޑިއަކަްށ މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކޮށްެގންނުވާނެއެވެ. ބަިއ 

އިލެކްޝަނަކުން އިންތިޚާބުުކރެވިފަިއވާ މެންބަރަކަްށ މެންބަރުކަމުގައި ހުެރވޭީނ 

 ހިނގަމުންދާ ދައުުރ ހަމަވަންދެންނެވެ.

އަންހެނުންގެ ަތރައްޤީއަްށ މަސައްކަްތކުާރ ކޮމިޓީެގ މުްއދަތަކީ ެއ ކޮމިީޓ  )ވ(  

 .ައހަރުދުަވހެވެ( ފަެހއް) 5އިންތިޚާބުކުރާ ާތރީޚުން ފެށިގެްނ 

އަންހެނުންގެ ަތރައްޤީއަްށ މަސަްއކަތްކުާރ ކޮމިޓީެގ މެްނބަރުންނަށް، ލޯަކްލ  )މ(  

ނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭްނސްއިން އެކަީށގެންާވ ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިީޓގެ ލަާފގެމަތިން މި

 އުޖޫރައެްއ ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކައުންިސލްތަކަށް ހިލޭ އެހީެގ ގޮުތގައި ލިޭބ ފައިސާ،  )ފ(  

)ތިރީސް( ދުވަުހެގ  30ކައުންސިލްތަކާ ޙަާވލުުކރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިަނވެގެން 

)ފަހެއް އިންސައްތަ(  %5ދަދުެގ މަުދވެގެްނ ތެރޭގައި، ެއ ފައިސާެގ ޖުްމލަ ޢަ

އަންހެނުންގެ ަތރައްޤީއަްށ މަސައްކަތްުކރާ ކޮމިޓީެގ މަސްއޫިލއްޔަތުތަްއ 

ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި އެ ކޮމިޓީއާ ޙަާވލުކުރަްނވާނެއެވެ. މިގޮުތން ދޫކުރެވޭ ފައިސާ، 

ގޮތުން އެ ކޮމިޓީްނ މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މަސްއޫލިްއޔަތުތައް އަދާުކރުމުގެ 

 ކަނޑައަޅާ މަޝްރޫޢުތަކަށް ހޭދަުކރުމުެގ ބާރު އެ ކޮމިީޓއަށް ިލބިގެންވެއެވެ.
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އަންހެނުންގެ 
ތަރައްޤީއަށް 

މަސައްކަތްކުރާ 
  ކޮމިޓީގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތު 
 ތަކާއި ބާރުތައް 

 ބާރުތަުކެގ އަންހެނުންގެ ތަަރއްޤީއަށް މަސަްއކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މަސްޫއލިްއޔަތުތަކާއި )ހ( .56-7

 .ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަްނކަން ހިމެނެެއވެ

ރަށުގެ ުނވަތަ ސިޓީގެ ތަަރއްޤީގެ ކަންކަމުގަާއއި ަކއުންސިލުން ދެމުންގެންާދ  (1)  

 ރަށްވެހިކަުމގެ ޚިދުމަތްތަކާ ެބހޭގޮތުން ަކއުންސިލަްށ ލަފާ ދިުނން؛

ތެރިކުރުމަްށ ރަށުގެ ނުވަތަ ިސޓީގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރަްއކާ (2)   

 މަސައްކަތްކުރުން؛

ރަށުެގ ނުވަަތ ސިޓީގަިއ ދީީނ ޭހލުންތެރިކަްނ އިތުރުކުރުމަްށ  (3)   

 މަސައްކަތްކުރުން؛

ސިޔާސީ އަިދ އިޖްތިމާޢީ ކަންކަމުގަިއ އަންހެނުންެގ ބައިެވރިުވްނ  (4)   

 އިތުރުކުރުމަްށ މަސައްކަތްުކރުން؛

  މަތީ ތަޢުލީުމ ޙާޞިލުުކާރ އަންހެނުްނެގ ޢަދަދު އިތުރުކުރުމަްށ  (5)   

 މަސައްކަތްކުރުން؛

އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންގެ ިޞއްޙީ ާޙލަުތ ަރނގަޅުކުރުމަްށ  (6)   

 ؛މަސައްކަތްކުރުން

އަންހެނުންނަށް ލިބޭ ވަޒީފާާއއި ވިޔަާފރީގެ ުފރުޞުތުތައް ަފހިކޮށްދިނުމަްށ  (7)   

 ؛ރުންމަސައްކަތްކު

 އަންހެނުންނާބެހޭ މުހިންމު މަުޢލޫމާތު އެްއކުރުން. (8)   

އަންހެނުންގެ ަތރައްޤީއަށް މަސައްކަްތކުރާ ކޮމިޓީން ކޮންމެ ައަހރަކުމެ ޙާިޞލުކުރަްނ  )ށ(  

ކަނޑައަޅާ ލަނޑުދަނޑިތައް ކޮންމެ އަހަރެްއގެ ފުރަތަަމ މަހު އެކަށައަޅަިއ 

ދިަޔ ައހަރަްށ ކަނޑައެޅުނު ލަނޑުދަނޑިތަކުެގ ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ. އަިދ ފާއިތުވެ

ތެރެއިން ޙާިޞލުކުެރވުނު މިންަވާރ ގުޅޭ ރިޕޯޓު އެކުަލާވލައި ކައުންސިލަްށ 

 ހުށަހެޅުމާއެކު ރައްޔިތުންނަށް ފެންނާނެހެްނ ޢާންމުކުރަންވާނެެއވެ.

އަންހެނުންގެ 
ތަރައްޤީއަށް 

މަސައްކަތްކުރާ 
 ކޮމިޓީ ހިންގުން 

      ންގެ ަތރައްޤީއަްށ މަސައްކަތްުކރާ ކޮމިޓީގެ ހިންާގ ގަާވއިދު ހަދާނީ،އަންހެނު )ހ( .56-8

          އެ ކޮމިޓީ ނިސްބަތްާވ ރަށް ުނވަތަ ސިީޓ ކައުންސިްލގެ ލަފާެގ މަތިްނ 

 އެ ކޮމިޓީންނެވެ.
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މި މާއްދާގެ )ނ( ެގ ބޭނުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްތަުކގެ ަބޖެޓު އެކުަލވާލާިއރު،  )ށ(  

ަތރައްޤީއަްށ މަސައްކަްތކުާރ ކޮމިޓީެގ ބަޖެޓުވެސް ޭއގަިއ  އަންހެނުންގެ

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

އަންހެނުންގެ ަތރައްޤީއަްށ މަސައްކަތްުކރާ ކޮމިީޓގެ އިާދރީ ަކންކަން ބެލެެހއްޓުމަްށ  )ނ(  

ބޭނުންވާ ވަީސލަތްތަކާއި، ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތްތަްއ ުކރުމަްށ ބޭނުންވާެނ އިދާީރ 

ޓީ ނިސްބަތްވާ ރަށް ުނވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލުްނ އިންތިޒާމު، އެ ކޮމި

 ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.

 ވަަނ މާއްދާގެ )ޅ( އުނިކުރުން. 58ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .45

 
 ވަަނ މާއްދާގެ )ކ( ެގ ފަހަތަްށ ައންނަނިވި އަކުރުަތއް އިުތރުުކރުން. 58ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .46

 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮުތގެމަތިން ޤައުމީ އިދާރާތަކުްނ ވަނަ މާއްާދގައި  65މި ޤާނޫނުގެ  )އ( .58 

      ،ދޭ ޚިދުމަތްތައް އިދާރީ ދާިއރާތަކުން ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި
 އެ އިދާރާަތކަށް ބޭނުންާވ އެހީެތރިކަން ފޯުރކޮށްދިނުން.

 ސިޔާސަތުތައް، ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަުރކަޒީ އުޞޫލުން ހިންުގމާބެހޭ )ވ(  
 ސަރުކާރުްނ ކަނޑައަޅާ ގޮތެްއގެމަތިން ތަންފީޛުކުރުން.

ޤައުީމ  ،ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިާދރީ ދާިއރާތައް ލާމަުރކަޒީ އުޫޞލުން ހިްނުގމުގެ ނިޒާމާއި )މ(  

އިދާރާތަކުގެ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތަކާ ެއއްގޮތްކޮށް، އެއް އަމާަޒކަށް ހިްނގުމަށްޓަކަިއ 
 ންކުރުމާިއ ހަދަންޖެޭހ އުޞޫލުަތއް ހެދުން.ކުރަންޖެހޭ ކަްނކަ

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކޮށް އުފެދިފައިވާ ކައުންިސލްތަުކގެ މަސްޫއލިއްޔަތުަތްއ  )ފ(  
ކައުންިސލްތަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތަްއ ފޯރުކޮށްދިނުމުގަިއ ، އަދާކުރުމުގަާއއި

 ްނ ފޯރުކޮށްދިނުން.ކައުންސިލްތަކަށް ބޭނުްނވާ އިާދރީ އަިދ ފަންނީ ެއހީތެރިކަ

ކައުންސިލްތައް ހިންގުމުގައި ހިފަހައްޓަންޖެޭހ އަސާސީ ސިަފތަކާއި މިންގަނޑުތަްއ  )ދ(  
    ހިފެހެއްޓުމަށް ހަދަންޖެޭހ ޢާންމު އިޖުާރއީ ަގވާއިދުތަްއ ަހދައި ޢާންމުކުރުމާއި، 

 އެ ގަާވއިދުތަކާ ެއއްގޮތަށް ކައުންސިލްތަކުްނ ޢަމަލުުކރަމުންދޭތޯ ބެލުން.
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 އިޞްލާޙުުކރުން. ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮަތށް 59ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .47
 

ލޯކަލް 
ގަވަރމަންޓް 
 އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑު 

)ުނވައެއް( މެންބަރުންެގ  9ލޯކަލް ަގވަރމަންޓް އޮޯތރިޓީ ހިންގާނީ، އަންނަނިވި  )ހ( .59
 މައްޗަށް އެުކލެވޭ ބޯޑަކުންނެވެ.

ަވނަ މާއްދާގަިއ  140ރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަާސސީެގ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫ  (1)   

ބަޔާންކުރެވިފަިއވާ ބޭނުމަށް ަރއްޔިތުންގެ މަޖިީލހަށް ޖަވާބުާދރީވުމަށްޓަކަިއ 

 ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔ ޢައްޔަންުކރާ ވަީޒރު؛

)ތިނެއް(  3އަންނަނިވި ދާިއރާތަކުްނ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުްނ ކަނޑައަާޅ  (2)   

 މެންބަރުން؛

    .i  ްޖެންޑަރ އިކުައލިޓީެގ ދާއިާރއިން ތަޖުރިާބ ލިބިަފއިވާ ައންހެނ

 މެންބަރެއް؛

    .ii  ގަވަރނަންްސ ނުވަަތ ޕަބްިލކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންެގ ދާިއރާއިްނ

 ތަޖްރިބާ ލިބިފަިއވާ މެންބަެރއް؛

    .iii ްމަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާއެއްެގ މެންބަރެއ. 

)އެކެއް(  1އިްނ އެމީހުްނ އިންތިޚާބުުކާރ ސިޓީ ކައުންިސލަރުްނގެ ެތރެ (3)   

 މެންބަރު؛

         އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސުންގެ ެތރެއިން އެމީހުން އިންތިޚާބުކުރާ  (4)   

 )އެކެއް( މެންބަރު؛ 1

)އެކެއް(  1ރަށު ކައުންިސލަރުްނގެ ެތރެއިން އެމީހުން އިންތިޚާބުކުާރ  (5)   

 މެންބަރު؛

 ގުޅޭ ވުާޒރާެގ ވަީޒރު ކަނޑައަޅާ ެއ އޮފީހުެގ މުވައްޒަފެއް؛ މާލީ ކަްނކަމާ (6)   

 އަދި

 ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔ ކަނޑައަޅާ އޮޯތރިޓީގެ ޗީފް ެއގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ. (7)   

 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ބ( ެގ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ގޮތަށް ެދ އަުކރު އިުތރުކުރުން. 59ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .48
 

( ވަަނ 5( ވަަނ ނަންބަރާ )4( ވަަނ ނަންބަރާިއ )3ގެ )ހ( ގެ )މި މާއްދާ )ޅ( .59 

ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކައުންސިަލރުން ލޯަކލް ގަަވރަމންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަްށ 
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އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާްއވާ ުފރަތަމަ އިންތިޚާބު ބާްއވާނީ، ިއލެްކޝަންސް ކޮމިޝަނުްނ 
ވެ. މިގޮތުްނ ބާއްާވ ފުރަތަަމ އިންތިާޚުބ ކަނޑައަޅާ އުޞޫަލކުން، ެއ ކޮމިޝަނުންނެ

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިންތިޚާބު ކުރެވޭ ކައުންސިްލގެ މެންބަރުން ހުވައި ުކރާ ތާރީޚުްނ 
 )ިތރީސް( ދުަވހުެގ ތެރޭަގއި ބާްއވަންވާނެއެވެ. 30ފެށިގެން 

ވަަނ  (5)( ވަަނ ަނންބަރާއި 4ވަނަ ނަންަބރާިއ ) )3(މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ  )ކ(  
ންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ަކއުންސިަލރުން ހޮވުމަށް ފުރަަތމަ ބާއްވާ އިންތިޚާބުެގ ނަ

 އިންތިޚާބުތައް ބާްއވާނީ ލޯަކލް ގަަވރމަންޓް ޮއތޯރިޓީން ކަނޑައަޅައި  ފަހުން ބާއްވާ
ޯލކަްލ ަގވަރމަންްޓ  އިޢުލާންކުާރ އިންތިޚާބުެގ ގަވާއިާދ ެއއްގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިން 

 .ންނެވެއޮތޯރިޓީެގ ފަރާތު

 ވަަނ މާއްދާގެ )ކ( ެގ ފަހަތަްށ ައންނަނިވި ގޮތަށް ައކުރެްއ އިުތރުކުރުން. 59ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .49

   މި މާއްދާެގ )ކ( ގަިއ އެހެްނ ބަޔާްނކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މި މާއްދާެގ )ހ( ގެ  )އ( .59 
ލޯކަްލ  ވަނަ ނަްނބަރުގެ ދަށުން  (5)ވަނަ ނަންބަރާ (4)ވަނަ ނަންބަާރއި    (3)

ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީެގ ބޯޑަށް އިންތިޚާބުުކރާ ކައުންިސލަުރންގެ މެންބަރުކަމުެގ 
މުއްދަތަކީ ެއ މީހަުކ އިންތިޚާބުުކރެވޭ ުދވަހުްނ ފެށިގެން އެ މީހެއްގެ ކައުންސިްލ 

 މެންބަރުކަމުގެ ދަުއރު ހަމަވާ ދުަވހާ ހަމައަށެވެ.

  ަފހަތަށް ައންނަނިވި އަކުުރ އިުތރުކުރުން.ވަަނ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ 61ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .50

 61. 
 

ޗީްފ  .)ފަެހއް( އަަހރުދުވަެހވެ 5ޗީފް އެގްޒެކެިޓވް އޮފިސަރުެގ މަޤާމުެގ ދައުަރކީ  )ކ(

   އެގްޒެކެޓިވް އޮފިަސރުގެ މަޤާމުަގއި މީހަކަށް އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ހުެރވޭނީ 
 ވެ.)ދޭއް( ދަުއރަށެ 2އަަހރުދުވަުހގެ ) )ފަހެއް  5

 އިތުުރކުރުން. ވަަނ މާއްދާގެ ަފހަތަށް އަންނަނިިވ ގޮތަށް މާއްދާއެއް  61ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .51

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް 
އޮފިސަރުގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެިޓވް އޮފިަސރުގެ މަްސއޫލިއްޔަުތތަކާއި ވާޖިބުތައް ިތރީގަިއ  .61-1
 ބަޔާންކޮށްފައި އެވަީނއެވެ.

 އޮތޯރިޓީެގ އިދާީރ އަދި ފަިއސާއާބެޭހ އެންމެހަިއ މަސައްކަތްަތއް ާރވައި ހިންގުން؛ )ހ(  

އެްއޮގތްވާ ގޮތުގެމަތިންކަްނ  އޮތޯރިޓީގެ މަސަްއކަތްތައް ހިނގަމުންދަނީ މި ޤާނޫނާ )ށ(  

 ކަށަވަރުުކރުން؛
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 ސީލުކުރަންޖެހޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހަށް ޖަވާބުާދރީވުން ފިޔަަވއި، އޮތޯރިީޓ ތަމް )ނ(  

 ކަންކަމުގައި އޮޯތރިޓީ ތަމްީސލުކުރުން؛ އަދި 

މަސްއޫިލއްޔަތުތަްއ  މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދުގަިއ ބަޔާންުކރާ އެނޫންެވސް )ރ(  

 އަދާކުރުން.

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން. 62ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .52

 
ކައުންސިލްގެ 

ވާޖިބު 
މަށް އަދާކުރު 

 ނުކުޅެދުން 

އެއްވެސް ކައުންިސލަެރއްގެ ނުވަތަ ރައީސެްއގެ ނުވަތަ މޭަޔެރއްގެ މަސްއޫިލއްޔަތާިއ  )ހ( .62

ވާޖިބު އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް އަދާ ނުުކރެވޭނަމަ ނުވަތަ ިއހުމާލުވާނަމަ ނުވަަތ 

ކައުންސިލްެގ ާބރުތަކާިއ ވަީސލަތްތަކުެގ ބޭނުްނ ނަހަަމ ގޮުތގައި ހިފާނަމަ ުނވަަތ 

އުންސިލަރުްނގެ ުސލޫކީ މިންގަނޑާ ިޚލާފަށް ަކއުންިސލަރުންެގ ޢަމަލުތަްއ ކަ

ބަހައްޓާނަމަ، މި މާއްދާގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ޮގތުގެމަތިން، އެފަދަ 

ކައުންސިލަރުންނާމެުދ ނުވަަތ ރައީސުންނާމެުދ ނުވަަތ މޭަޔރުންނާމެދު ފިޔަވަުޅ 

 ލިިބގެންވެއެވެ.އެޅުމުގެ ބާރު ލޯކަްލ ަގވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަްށ 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާފަދަ ކަމެއް ކައުންސިަލރަކު ުނވަތަ ރައީސަުކ  )ށ(  

ނުވަތަ މޭޔަރަކު ކުާރކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލޯަކލް ަގވަރމަންޓް އޮޯތރިޓީއަށް ލިބިއްޖެނަމަ، 

ވަޒީރުެގ ލޯކަލް ގަަވރމަންޓް އޮޯތރިޓީއަށް ރައީުސލްޖުމްހޫރިްއޔާ ކަނޑައަޅާފައިވާ 

ހުއްދައާއެކު، އެކަމުެގ ޙަޤީޤަތްތަކާއި ސަބަބުަތއް ދެނެގަތުަމށްޓަކައި ކަންއޮްތގޮްތ 

ދިރާސާކޮށް ބެލުމަްށ "އިންކުައރީ" އެއް ލޯކަްލ ގަަވރމަންޓް އޮތޯރިޓީްނ 

 ހަދަންވާނެއެވެ.

       މި މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ބަޔާންުކރާ "އިްނކުއަރީ" ހެދުަމށްފަހު، މި މާއްދާގެ  )ނ(  

)ހ( ގަިއ ބުނާފަދަ ކަމެްއ ނުވަަތ ކަންތައްަތކެްއ ހިނާގ ކަަމށް ނުވަަތ ހިނަގއިިފ 

ކަމަށް ލޯަކްލ ގަަވރމަންްޓ އޮތޯރިީޓއަށް އެކަށީގެންާވ ސަބަުބގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮްށ 

ފެނިއްޖެނަމަ، އެ ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން ރަނގަޅުުކރުމަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންްޓ 

  އަންގަންވާނެެއވެ.އޮތޯރިޓީން ަކއުންސިލަށް

މި މާއްދާެގ )ނ( ަގއިާވ ގޮތަްށ ކައުންިސލަަރކަށް ުނވަަތ ަރއީސަކަްށ ނުވަަތ  )ރ(  

މޭޔަރަކަށް ކަންކަން ރަނގަޅުުކރުމަށް އެންގުމުންވެސް އެ ކަންަކން އިްޞލާޙު ުނކޮށް، 

ކައުންސިލްގެ މަްސއޫލިްއޔަތާއި ވާޖިުބ އަދާނުކޮށް ިއހުމާލުވާނަމަ ނުވަަތ 
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ލްެގ ބާރުތަާކއި ވަީސލަތްތަކުެގ ބޭނުން ޤާނޫނީ ިއމުން ބޭރުން، ނަހަަމ ކައުންސި

ގޮތުގައި ހިފާނަމަ ނުވަތަ ކައުންިސލްގެ ުސލޫކީ މިންގަނޑާ ޚިލާފަްށ 

ކައުންސިލަރުްނގެ ޢަމަލުތަްއ ބަހައްޓާނަމަ، އިްނކުއަީރ ރިޯޕޓުގައި ފާަހގަކުެރވުުނ 

އެންގުމުްނ ަކއުންސިލަރުްނ ނުވަަތ ކަންތައްތަކާއި، ެއ ކަންކަްނ އިްޞލާޙުކުރުމަްށ 

ރައީސުން ނުވަތަ މޭަޔރުން ކަންުކރިގޮތާއި، ެއ ކަންކަމާ ގުޭޅގޮތުން ކައުންސިްލެގ 

 ބަސް، ރިޕޯޓެއްެގ ސިފައިަގއި ޯލކަްލ ގަަވރމަންޓް އޮޯތރިޓީން އެކުލަާވލަންވާނެއެވެ.

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

މަސްދުވަހަށްވުެރ ދިގުނޫްނ މުއްދަތަކަްށ ެއ ކަންކަުމގަިއ ޝާިމލުިވ ކައުންިސލަރުްނ 

ނުވަތަ ަރއީސުން ުނވަތަ މޭަޔރުްނ މަޤާމުގެ މަސްޫއލިއްަޔތުން ވަގުީތ ގޮތުްނ 

 އެއްކިބާކުރުުމގެ ބާުރ ޯލކަލް ގަަވރމަންޓް އޮޯތރިޓީއަށް ލިބިެގންވެއެވެ.

ދާގެ )ބ( ެގ ދަށުން ކައުންސިަލރުންނާމެދު އަާޅ ކޮންމެ ފިަޔވަޅެއްެގ މި މާއް )ޅ(  

މަޢުލޫމާތު، ފިޔަވަޅު އެޅި ސަބަބު ަބޔާންކޮށް، ދިވެހިަސރުާކުރގެ ގެޒެޓުަގއި ޯލކަްލ 

 ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީްނ ޝާއިޢުކުރަްނވާނެއެވެ.

ގެ ސަބަބުން، މި މާއްދާގެ )ބ( ެގ ދަށުން ކައުންސިަލރަކާމެދު އަޅާ ިފޔަވަޅެއް )ކ(  

  ކައުންސިލްެގ ޯކރަމް ހަމަުނވާނަމަ، ެއ ކައުންސިްލގެ ރަށްެވހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް 

އެ ރަށަކުން މެދުކެނޑުމެއްނެތި ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ރަށު ކައުްނސިލެއްނަމަ އެ ރަުށ 

ކައުންސިލެއް ނިސްބަތްވާ އަތޮޅުގެ އަތޮޅު ކައުންސިްލެގ މަޝްވަރާގެމަތިްނ 

ވާލުެވހުރި ެސކްރެަޓރީ ޖެނެރަްލ ހަމަޖައްސަްނވާނެއެވެ. އަދި އަތޮުޅ ކައުންސިލްއާ ޙަ 

ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންިސލެއްނަމަ ލޯކަްލ ގަަވރމަންޓް އޮޯތރިޓީެގ މަޝްވަރާެގ މަތިްނ 

 ކައުންސިލްާއ ޙަވާުލވެުހރި ސެްކރެޓަީރ ޖެނެރަްލ މިކަން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

ޝަނަްލ ްގރާންޓެއްގެ ގޮތުގައި ަކއުންސިްލ ސެކްޓޯރަްލ ގްރާންްޓ ނުވަތަ ކޮންޑި )އ(  

މެދުވެރިކޮށް ަސރުކާރުން ހިންގާ ވަކި ޕްރޮެޖކްޓެއް ުނވަތަ ޕްރޮޖެކްޓްތަެކްއ 

ހިންގުމުގައި ކައުންސިލުން އިހުމާުލވާކަމަށް ެއ ޕްރޮޖެކްޓެްއ ހިންގާ އިާދރާއަކަްށ 

އަށްގެންާދ ފާހަގަކުެރވި، ެއކަން ެބލުމަށް ލޯކަްލ ގަވަރމަންްޓ އޮޯތިރޓީން ކުރި 

         އިންކުއަރީއިްނ އެފަަދ ކަމެްއ ފާަހގަކުެރވި އެ އިދާރާައކަށް އަންަގއިފިނަމަ 

އެ ޕްރޮޖެކްޓެްއގެ ނުވަަތ ޕްރޮޖެކްޓްތަެކއްގެ މަަސއްކަތް "މެޭނޖަރ" އަާކ ޙަވާުލކޮްށ 

 ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ާބރު އެ އިާދރާއަކަްށ ލިބިގެްނވެއެވެ.
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 ވަަނ މާއްދާ އުިނކުރުން. 63ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .53
 

 .ިއޞްާލޙުކުރުން ހަތްވަނަ ބާުބ އަންނަނިވި ގޮތަށް ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .54
 

 ހަތްވަނަ ބާބު 
 

 ޤައުމީ އިދާރާތަކާ ކައުންސިލްތަކާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން 

 
ޤައުމީ 

އިދާރާތަކުން 
ކައުންސިލް 
މެދުވެރިކޮށް 

ޚިދުމަތް 
    ދިނުމުގައި 
މި ބާބަށް 
 ޢަމަލުކުރުން 

 

ޤައުމީ އިާދރާތަކުްނ ރަްށރަށުގަިއ އަިދ ސިޓީތަުކގަިއ ޭދ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގަިއ އަިދ  .64

އެތަންތަނުން ހިންގާ ަތރައްީޤގެ ޙަަރކާތްތައް ރާވައި ހިްނގުމުގައި ޢަމަލުކުރަްނވާނީ މި ބާުބގަިއ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.

 

ޤައުމީ 
އިދާރާތަކުން 
ކައުންސިލް 

ރިކޮށް މެދުވެ 
ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ 

 އުޞޫލުތައް 

އިންތިޒާުމ   ޤައުމީ އިދާރާތަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ކޮންމެ އިދާރީ ދާއިާރއަކުން ލިބޭނެ  )ހ( .65

ޤައުމީ ިއދާރާތަކުން، އިދާީރ  .ޤައުމީ އިދާރާތަކުން ހަމަޖައްސަންވާެނއެވެ

 ބޭުނންވާނެ އެއްާބރުލުމާިއ ދާއިރާތަކުގައި އަދާުކރަންޖެހޭ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށްަޓކައި

އެހީތެރިކަން އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުންނާިއ ސިޓީ ކައުްނސިލްތަކުންނާއި ރަުށ 

 ކައުންސިލްތަކުން ދޭްނވާނެއެވެ.

ޤައުމީ އިދާރާތަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް އިދާރީ ދާިއރާތަކުަގިއ ލިބޭނޭ އިންތިޒާމު  )ށ(  

ގޮތްަތކުންކުރެ ގޮތަކަްށ  ހަމަޖެއްސުމުގައި ތިީރގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ

 .ޢަމަލުކުރެވިދާނެެއވެ

 ޤައުމީ އިދާާރގެ އޮީފހެއް އިދާރީ ާދއިރާަގއި ޤާއިމުކޮްށގެން ޚިުދމަތް ދިނުން؛ (1)   

އަތޮޅު ކައުންސިލްެގ ޢިމާރާތެްއގައި ޤައުީމ އިދާާރެގ މުވައްޒަފުން  (2)   

 ؛މަސައްކަތްކޮށް ޚިދުމަތް ދެވޭެނ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

ސިޓީ ަކއުންސިްލ ނުވަަތ ރަށު ކައުންސިްލ ުނވަތަ އަތޮޅު ކައުންިސްލ  (3)   

ސީދާ  މެދުވެރިކޮށް ޤައުމީ އިާދރާގެ ޚިދުމަތް އިދާރީ ދާިއރާއިްނ ނުވަތަ

 ސިޓީއިން ނުވަތަ ރަށުން ލިބޭނޭގޮތް ހަމަޖެއްސުން.
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ތުގެމަތިްނ ޤައުީމ ( ވަަނ ނަންބަުރގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގ3ޮމި މާއްދާެގ )ށ( ެގ ) )ނ(  

އިދާރާއަކުން އަތޮޅު ަކއުންސިލް ނުވަަތ ސިޓީ ކައުންިސލް ުނވަތަ ރަށު ކައުންިސްލ 

 މެދުވެރިކޮށް ޚިދުމަތްދޭންވާނީ ކަމާގުޅޭގޮތުން ެވވޭ އެއްބަްސވުމެއް މެދުވެރިކޮެށވެ. 

 އެ އެއްބަްސވުމުގަިއ އަންނަނިވި މާއްދާަތއް ހިމަނަންވާެނއެވެ.

 މުެގ ދަށުން ދެވޭ ޚިދުމަތް؛އެއްބަސްވު (1)   

 އެއްބަސްވުމުެގ ދަށުން ދެވޭ ޚިދުމަްތ ދޭންވީ ގޮތުގެ ތަފްީޞލު؛ (2)   

އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ފޯުރކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްޭދން ބޭނުންވާ  (3)   

 ފައިސާގެ ޢަދަދު؛

 އެއްބަސްވުމުެގ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ޙާލަތްތައް؛ (4)   

 އްބަސްވުމާ ިޚލާފުވެއްޖެނަމަ ޢަމަުލކުރާނެ ގޮތުެގ ތަފްޞީލު.އެ (5)   

ޤައުމީ 
އިދާރާތަކުން 
ކައުންސިލް 

މެދުވެރިކޮށް ދޭ 
ޚިދުމަތްތަކަށް 

ބޭނުންވާ ފައިސާ 
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

ޤައުމީ އިދާރާއަކުން އެއްވެްސ ކައުންސިެލއް މެދުވެިރކޮށް އެ އިދާރާައކުން ފޯރުކޮށްޭދ  .66

 ކައުންސިލެްއ ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިެލްއ ނުވަތަ ރަުށ ކައުންސިެލއް ޚިދުމަތެއް، އަތޮޅު

މެދުވެރިކޮށް ފޯުރކޮށްދޭން ނިންމައިފިނަމަ، އެ ޚިދުމަތެއް އެ ަކއުންސިލަކުން ފޯުރކޮށްދިނުމަށް 

 ބޭނުންވާ ފައިސާ، ެއ އިދާާރއަކުން ަކއުންސިލްތަކަްށ ދޭންވާެނއެވެ.

 

ބިދޭސީންނަށް 
ދޫކުރާ ވާރކް 

ޢުލޫމާތު ވިޒާގެ މަ 
 އެންގުން 

ސަރުކާުރގެ ކަމާގުޭޅ އިދާާރއަކުން ބިދޭސީައކަށް ރަެށްއގައި ނުވަަތ ސިޓީއެްއގަިއ  .66-1

މަސައްކަތްކުރުމަށް ާވރކް ވިޒާ ދޫކޮށްފިނަމަ، އެ ވިޒާ ދޫކުިރ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެްނ 

ަކއުންސިލަްށ )ތިރީސް( ދުަވހުގެ ެތރޭގަިއ ެއކަން ެއ ރަެށއްެގ ނުަވތަ ސިޓީއެްއގެ  30

 .ލިޔުމަކުން އަްނގަންވާނެއެވެ

ފުލުހުންގެ 
އެހީތެރިކަން 
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

         ކައުންސިލްތަކުން ެއކުލަާވލާ މުނިސިޕަލް ގަވާއިދުަތްއ ތަންފީޛުކުރުމުގައި، )ހ( .66-2

އެ ގަާވއިދުތަކާ އެްއގޮތަށް ޢަމަލުުކރަންޖެހޭ ަފރާތްތަކުްނ އެ ަގވާއިދުތަކަްށ 

ން އިޢުތިރާޟްުކރާ ޙާލަުތގަިއ ކައުންސިލްަތކަށް ފުުލހުންގެ ެއހީތެރިކަމަްށ ޢަމަލުކުރަ

އެދެވިދާނެއެވެ. އަިދ ކައުންސިލުްނ އެފަދައިން އެހީެތރިކަަމށް އެޭދ ޙާލަުތގަިއ 

 ފުލުހުންގެ އެހީތެިރކަން ކައުންިސލްތަކަށް ޯފރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ.
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ން ފޯުރކޮށްދިނުމާބެހޭ ުއޞޫލުތައް، ފުުލހުންެގ ކައުންސިލްތަކަށް ފުލުހުްނގެ އެހީތެިރކަ )ށ(  

މަޝްވަރާއާއެކު މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލޯަކލް ަގވަރމަންޓް އޮޯތިރޓީން ހަދާ ގަވާއިުދގަިއ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

ކުއްލި 
ޙާލަތްތަކުގައި 

ކައުންސިލްތަކަށް 
ސަރުކާރުން ދޭ 

 އެހީ 

ން ދޭން ކަނޑައަޅާފައިވާ އެހީެގ އިތުރުްނ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކައުންިސލްތަކަށް ސަުރކާރު .67

ކާރިސާއެއް ނުވަތަ ކުްއލި ުނރައްކަުލގެ ާޙލަތެއް ނުވަތަ ތަދުަމޑުކަމެއް ނުވަތަ ަބލިމަޑުކަމެްއ 

މެދުވެރިވެއްޖެނަަމ ސަރުާކރުެގ ކަމާބެޭހ އިާދރާއަކުްނ މާލީ، ަފންނީ ނުވަތަ އެހެނިހެްނ ެއީހ 

 .ކައުންސިލްތަކަށް ޯފރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ

ސިޓީއެއްގައި 
ނުވަތަ ރަށެއްގައި 

  ހިންގާ 
 ޕްރޮޖެކްޓްތައް 

 )ހ( .68

 

ސަރުކާރުެގ ނުވަަތ  އަތޮޅު ކައުންސިލުްނ ނުވަތަ ަޤއުމީ އިާދރާއަކުން ުނވަތަ 

ސަރުކާުރ ހިްއސާވާ ކުންފުންޏަކުން ުނވަތަ މަދަނީ ޖަްމޢިއްޔާއަކުން ުނވަަތ 

ްޕރޮޖެކްޓެއް ހިންގުުމެގ  އްވެސްއެނޫންވެސް ފަރާތަކުން އިާދރީ ދާއިރާެއއްގައި އެ

ކުރިން އެ ރަށެއް ުނވަތަ ސިޓީެއއް ނިސްަބތްވާ ކައުންސިަލާކ 

ެއގޮތުން ުކރެވޭ މަްޝވަރާތަުކގައި ަރށާއި އިދާރީ ދާއިާރގަިއ  .މަޝްވަރާކުރަްނވާނެއެވެ

ހުންނަ އެކަމާގުޅޭ އެންމެހަިއ މުއައްސަސާތަްއ ބައިެވރިވުމުގެ ފުުރޞަުތ 

 .ދޭންވާނެއެވެ

ޤައުމީ އިދާާރއަކުން ނުވަަތ ަސރުކާުރގެ ނުވަަތ ސަުރކާުރ ހިްއސާވާ ކުންފުންޏަކުްނ  )ށ(  

ނުވަތަ މަދަނީ ޖަމްޢިްއޔާއަކުްނ ނުވަަތ އެނޫންވެްސ ފަރާތަުކން އެްއވެސް އިދާީރ 

ދާއިރާއެްއގައި ްޕރޮޖެކްޓެްއ ހިްނގުމުގެ ކުރިްނ އެކަމުެގ ސަބަބުން ތިމާވެށްޓަްށ 

 ަބޔާންކުރާ ރިޕޯެޓއް ހަދަންޖެހޭނަމަ އެ ރިޕޯޓު ހެދުމަށްފަުހ އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު 

އެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމުގެ ުހއްދަ ދިނުމުގެ ުކރިން، އެ ޕްޮރޖެކްޓެއް ހިންގޭ ރަްށ 

އަދި އެ ރިޕޯޓުަގއިާވ . ނުވަތަ ސިޓީ ނިސްބަތްވާ ކައުންިސލަށް ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ

   ކަމަށް ބެެލޭވ ައސަރުތަކުެގ މަޢުލޫމާުތ ކަންކަމަށް ބިނާކޮްށ ތިމާވެއްޓަްށ ކޮށްފާނެ

އަިދ ތިމާވެށްޓަށް ކޮށްފާެނ . އެ ކައުންިސލާއެުކ ެއ ތަނަކުްނ ހިއްާސކުރަންވާނެެއވެ

ނޭދެވޭ އަަސރު ކުޑަުކރުމަށް އަޅަން ގަސްތުކޮށްފަިއވާ ފިޔަވަުޅތަކުގެ މަޢުލޫމާތުވެްސ 

 .ކައުންސިލްތަކާެއކު ިހއްސާކުރަްނވާނެއެވެ
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 ސިޓީއެއްގައި 
ނުވަތަ ރަށެއްގެ 

ޤައުމީ 
އިދާރާތަކުން 

ހިންގާ 
ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ 

 މަޝްރޫޢު 

ޤައުމީ އިދާރާތަކުން ރަށެއްގައި ުނވަތަ އަތޮޅެއްަގއި ހިންގުމަށް ކަނޑަޅާ  )ހ( .69

މިިލއަްނ  5ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން، އެ މަްޝރޫޢެއްެގ އަގު 

ްނވާނީ، ެއ ރަށެްއގެ ނުވަަތ އަތޮޅެްއެގ ރުފިޔާއަށްުވރެ ދަުށގެ މަްޝރޫޢުތަްއ ހިންގަ

 ކައުންސިލް މެދުެވރިކޮށް ދަުއލަތުގެ ާމލިއްޔަުތގެ ޤާނޫނާ ެއއްޮގތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެންއޮތްނަަމވެސް، ސިޓީއެްއގައި ނުަވތަ ރަށެއްަގއި ނުވަަތ  )ށ(  

މިލިއަން ރުފިާޔއަށްވުެރ  5އަތޮޅެއްގައި ހިންގުމަށް ަޤއުމީ އިދާރާައކުން ކަނޑަޅާ 

ބޮޑެތި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢުތައް އެ ަޤއުމީ އިދާާރއަކުން ަކނޑައަޅާ އުޞޫލެއްެގ 

 ދަށުން ހިންގުމަށް، ކައުންިސލަކާ ަޙވާލުުކރެވިދާނެެއވެ.

ޤައުމީ އިދާރާަތކުން ސިީޓއެއްގަިއ ހިްނގުމަށް ކަނަޑޅާ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ  )ނ(  

)ފަނަރަ( މިލިއަން ރުފިޔާއަްށވުރެ ބޮުޑ  15ން އަގުގެ ގޮތުން މަޝްރޫޢުތަކުގެ ެތރެއި

         ނޫން މަޝްރޫޢުތަްއ ހިްނގަންވާީނ މި ާމއްދާގަިއ ބުެނފައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ 

 އެ ސިޓީއެްއގެ ަކއުންސިާލ ޙަވާލުކޮްށގެންނެވެ.

 މި މާއްދާގެ )ހ( އަިދ )ށ( ގައި އެހެންއޮތްނަމަވެސް، ސިޓީއެއްގަިއ ނުވަތަ  )ރ(  

ރަށެއްގައި ނުވަތަ އަތޮޅެއްަގއި ހިންގުމަށް ަޤއުމީ އިާދރާއަކުން ކަނޑަޅާ، މި މާއްދާެގ 

)ހ( އަދި )ނ( ަގއި ބުނެފައިވާ ައގަށްުވރެ ބޮޑު އަގުގެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢުތަްއ 

އެ ޤައުމީ އިދާާރއަކުން ކަނޑައަޅާ އުޫޞލެއްގެ ދަށުން ހިންގުމަށް، ކައުންސިލަާކ 

 ނެއެވެ.ޙަވާލުކުެރވިދާ

މި މާއްދާގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮުތގެމަތިން ޤައުމީ އިދާރާއަކުން ސިޓީެއއްގައި ނުވަަތ  )ބ(  

ރަށެއްގައި ުނވަތަ އަތޮޅެއްަގއި ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ މަޝްރޫޢެްއ 

ހިންގުމަށް ކައުންސިާލ ޙަާވލުުކރަންވާީނ ެއ މަޝްރޫޢެްއ ހިންގުމަށް ބޭނުންާވ 

މެހައި ްޕލޭންތަކާއި ބަޖެޓު އެ އިދާާރއަކުން ތައްާޔރުކުމަށްފަހު، އެކަމަށް ބޭނުންާވ އެން

 ފައިސާ ކައުންިސލަށް ދިނުމަށްފަހުގަެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގެ ދަށުން ޤައުމީ އިދާާރއަކުން ަކުއންސިލާ ޙަާވލުކޮށްގެްނ  )ޅ(  

ންސިލުން ިހންގަންވާނީ ދައުލަތުެގ ކުރިއަށްގެންދާ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫތައް ަކއު

މާލިއްޔަތުެގ ޤާނޫނާއި ެއ ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ އެުކލަވާލާަފއިވާ ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަުތ 
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ގަވާއިދާިއ އަދި އެނޫންވެްސ އެފަދަ މަްޝރޫޢެއް ހިންގުމުގެ އުޫޞލުތަްއ 

 .ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންެމހައި ޤާނޫނާިއ ގަާވއިދުތަކާ އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިންނެވެ

 ބާބެއް އިތުރުުކރުން. ވަަނ މާއްދާގެ ަފހަތަށް އަންނަނިިވ ގޮތަށް 69ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .55

 އަށްވަނަ ބާބު 
 

 ޢާންމު ޚިދުމަތްތައް 

 
ޢާންމު 

ޚިދުމަތްތައް 
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

ކޮންމެ ރަށެއް ނުވަތަ ިސޓީއެއްަގއިވެސް އަންނަނިވި ޢާންމު ިޚދުމަތްތައް، އެ ރަށެްއ  )ހ( .69-1

  ސިޓީެގ ރަްއޔިތުންނަށް، ކައުންސިލުްނ ފޯރުކޮށްދޭންާވނެއެވެ.ނުވަތަ

 ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް؛ (1)   

 ފެނުގެ ޚިދުމަތް؛ (2)   

 ފާޚާނާއާއި ނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތް. (3)   

ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާންކުރާ ާޙލަތުގަިއެވސް އަދި ަކއުންސިލުްނ  69-2މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

    ޚިދުމަތެއް ނުވަަތ ޚިދުމަތްތަކެއް ޯފރުޮކށްދޭ ޙާލަތުގަިއވެްސ އަމިއްލައަްށ ޢާންމު

އެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭންވާނީ، ސަރުާކރުގެ ކަމާެބހޭ ވުާޒރާއިން ކަމާގުޅޭގޮތުްނ 

އެކުލަާވލާފައިާވ ސިޔާސަތުަތކާިއ މިންގަނޑުތަކާިއ އަގުތަާކ އެްއގޮތްާވ 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ތިންވަނަ ފަރާތެއް 
ކޮށް މެދުވެރި 
ޚިދުމަތް 

 ފޯރުކޮށްދިނުން 

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ގައި ބަޔާްނކުރާ ިޚދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިްނ  69-1މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .69-2

ޚިދުމަތެއް ރަށެއްަގއި ނުވަތަ ސިީޓއެއްގަިއ ފޯރުކޮށްދެނީ، ތިންވަނަ ފަރާތަކުްނ 

 ޚިދުމަްތ ކަމުގައިާވ ޙާލަުތގައި، ެއ ތިންވަަނ ފަރާތަކާިއ ކައުންސިާލ ދެމެދު އެ 

 ފޯރުކޮށްދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ލިޔުމުން ެވވޭ ެއއްބަސްވުމެްއ އޮްނނަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގަިއ ބަޔާންުކރާ އެއްބަސްވުުމގަިއ ހިމަނަންޖެޭހ ކަންކަން، ކަމާބެޭހ  )ށ(  

 ސަރުކާުރގެ ވުޒާރާއިން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދުަގއި ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

     ވަނަ ފަރާތެއް މެދުެވރިކޮށް ޢާންމު ޚިދުމަތެއް ފޯރުޮކށްދޭ ޙާލަތުގައިވެސް، ތިން )ނ(  

އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޢާންމުންނަށް ދިމާވާ ެއކިއެކި ަމއްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުްނ 

 ޖަވާބުދާރީވުމުގަިއ ެއ ތިންވަނަ ފަރާތުްނ ކައުންިސލަށް ެއއްާބރުލުން ދޭންވާެނއެވެ.
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ނަށް ޢަމަލުުކރަްނ ފަށާއިރު، ތިންވަަނ ފަާރތްތައް މެދުެވރިކޮްށ މި ޤާނޫ )ރ(  

ކައުންސިލްތަކުަގއި ފޯރުކޮށްދެމުންގެންދާ ޢާންމު ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެފަރާތާިއ 

ކައުންސިލާ ދެމެދު، ެއ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމާ ގުޅޭގޮުތންނާއި އެ ޚިދުމަްތ 

ަތއް ބަޔާންކޮށް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ެއއްބާުރލުން ދޭނެ ގޮތް

 )އެެކއް( ައހަރުދުަވހުެގ ތެރޭަގއި ެއއްބަސްވުމެއްަގިއ ސޮއިކުރަްނވާނެއެވެ. 1ފަށާތާ 

އިންޖީނުގެއާއި 
ޕްލާންޓްތައް 
 ޤާއިމުކުރުން 

 އެއްވެސް ރަށެއްަގއި ނުވަތަ ސިީޓއެއްަގއި ޢާންމު ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި  )ހ( .69-3

ހަދަންޖެހޭ އިންޖީނުގެއާއި ފެން ޕްލާންޓާއި ުސވަރޭޖް ޕްލާންާޓއި އެނޫންވެސް އެފަަދ 

ތަންތަން ހަދަންވާނީ، އެ ރަށެއް ުނވަތަ ސިީޓއެއްގެ ލޭންޑް ޫޔސް ޕްލޭނާ އެްއގޮތްާވ 

 ގޮތުގެމަތިން ކަނޑައެޅޭ ތަނެއްަގއެވެ.

ރިުއޅުމަށް އޭގެ ސަބަބުްނ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކަނޑައެޅޭ ތަނަކީ، ޢާންމު ދި  )ށ(  

 އުނދަގޫ ނުފޯރާެނ ތަންތަން ކަމުގަިއ ކަނޑައެޅުމަށް އިސްކަްނދޭންވާނެއެވެ.

    ތިންވަނަ ފަރާތެްއ މެދުވެރިކޮްށ ޢާންމު ޚިދުމަތެްއ ދޭ ޙާަލތުގައި ެއ ފަރާތަކުްނ  )ނ(  

ކަިއ މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކުާރ ތަންތަން ޤާއިުމކޮށް، ިޚދުމަތް ދިނުމަށްޓަ

ޤާއިމުކުރަންޖެޭހ އެނޫންވެްސ ވަސީލަތްތަްއ ޤާއިމުުކރުމަްށ ކައުންިސލްތަކުްނ 

 އެއްބާރުލުްނ ދޭންވާނެއެވެ.

ތިންވަނަ ފަރާތަކުްނ ޢާންމު ޚިދުމަތެްއ ދިނުމަށްޓަކައި ަކއުްނސިލަކުން ހުއްދަދީގެްނ  )ރ(  

 ނުވަތަ ހަދަިއ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންުކރާ ފަދަ ތަނެއް ހަދަން ފެށުމަށްފަހު

ނިމުމަށްފަހު، އެ ތަން އަނބުާރ ކައުންިސލަށް ނެޭގނީ، ޢާންމުވެގެންާވ 

 މަންފާއަކަށްޓަކައި، އެތަނަކަްށ އެކަށީގެްނވާ ބަދަެލއް ދިނުމަށްަފހުގައެވެ.

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން. 70ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .56

ކައުންސިލްތަކުން 
 ވިޔަފާރިކުރުން 

ކައުންސިލްތަކުެގ ދާިއރާގެ ރައްޔިތުްނގެ އަސާީސ ބޭނުންަތއް ފުއްދުމަށްޓަކައި،  )ހ( .70

ކައުންސިލްެގ މަސްއޫިލއްޔަތުތަކާއި ާދއިރާެގ ތެޭރގައި އިްޤތިޞާދީ ޙަރަކާތްތަްއ 

 ހިންގުމުގެ އިޚްތިޔާުރ ކައުންސިލްަތކަށް ލިިބގެންވެެއވެ.



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                 1166 އަދަދު:  48 ވޮލިއުމް: 

 

42 

      ބަޔާންކޮށްަފއިވީނަަމވެސް، މި ާމއްދާގެ އެހެން ޤާނޫނެްއގަިއ އެހެްނ ގޮަތކަށް )ށ(  

)ހ( ގެ ބޭނުމަށްޓަަކއި، ަކއުންސިލްތަކުްނ ވިޔަާފރިކުރުމަްށޓަކައި ިމ ޤާނޫނުގަިއ 

 ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން ''ލޯަކލް އޮޯތރިޓީ ކުންފުނި'' އުަފއްދަިއ ހިންގިދާނެއެވެ.

ހިއްސާާދރެއްެގ މައްޗަްށ ވަިކ މި މާއްދާެގ )ށ( ގަިއ ބަޔާންކުާރ ކުންފުިނ އެންެމ  )ނ(  

ކައުންސިލަކުްނ ނުވަަތ ގިަނ ަކއުންސިލްތަކެްއ އެކުވެގެްނ ގިނަ ިހއްސާދާރުންެގ 

 މައްޗަށް އެުކލެވޭގޮތަްށވެސް އުެފއްދިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންުކރާ ބާވަތުގެ ކުންފުނީެގ މައްޗަށް ހިނގާީނ  )ރ(  

ވަނަ ާމއްދާގަިއ ބަޔާންކުާރ  95ޤާނޫނުެގ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކުންފުްނޏާބެޭހ 

 ކުންފުނިތަކަށް ހިނާގ އުޞޫެލވެ.

ލޯކަލް އޮޯތރިޓީ ކުންފުނިތަކުން ުކރެވޭނެ ވިޔަާފރިތަކުަގއި ޢަމަލުކުރަންޖެޭހ  )ބ(  

އުޞޫލުތައް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރެޖިސްޓްާރރ އޮފް ކޮމްޕެީނޒް ހަދާ ގަވާއިދުަގިއ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

 ވަަނ މާއްދާގެ ަފހަތަށް އަންނަނިިވ މާއްދާ އިތުރުުކރުން. 70ދިޔަ ޤާނޫނުގެ ބުނެވި .57

އަމިއްލަ 
ފަރާތަކާއެކު 

ވިޔަފާރިއެއްގައި 
 ހިއްސާވުން 

ރަށުގެ ތަަރއްޤީގެ ްޕލޭންގައިާވ މަޤްޞަދެއް ޙާޞިުލކުުރމަށްޓަކައި އަމިއްަލ  )ހ( .70-1

، ކުންފުންޏެްއ ފަރާތަކާއެކު ަކއުންސިލަށް ވިޔަފާިރއެއްގަިއ ބައިެވިރވެ

 އުފެއްދިދާނެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާާއއި، މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި އެހެން އޮތްނަމަވެސް،  70މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

ކައުންސިލަކުން ދިނުން މި ޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ ޚިދުމަތެއް ިދނުމަށް، ނުވަތަ ރަށުެގ 

 ަކއުންސިލަކުްނ ތަރައްޤީެގ ޕްލޭްނގައިާވ މަޤްޞަދެްއ ޙާީޞލުކުރުމަށްޓަަކިއ މެނުވީ

އެއްވެްސ ފަރާތަކާެއކު ވިޔަފާރިެއއްގަިއ ބައިެވރިވެ، ެއއްވެސް ވިޔަފާރިެއްއ 

 ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.

  ރަށެއްެގ އިޤްތިޞާދީ ަޙރަކާތްތަްއ ުކރިއެުރވުމަށްޓަކައި، ަކއުންސިލަކުން ދިނުްނ  )ނ(  

ރާތަކާެއކު ހިންޭގ މި ޤާނޫނުން ލާޒިމުުކރާ ޚިދުމަތެްއ ދިނުމަށްޓަކަިއ އަމިްއަލ ފަ

)ިވހި( އިންސައްަތއަށްވުރެ އިުތރުވެގެްނ  20ވިޔަފާރިއެްއގައި ަކއުންސިލްގެ ހިއްސާ 

 ނުވާނެއެވެ.
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މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުުކރަން ފަށާިއުރ ކައުންސިލްަތކުން އަިމްއލަ ނަމުގަިއ ިވޔަފާިރ  )ރ(  

ގަވާއިދު، މި ޤާނޫނަްށ ކުރަމުންދާނަމަ، އެފަދަ ވިޔަާފރިތަކާމެދު ޢަމަލުުކރެވޭނެ ގޮތުގެ 

)ތިނެއް( ަމސްދުވަހުެގ ތެރޭަގިއ  3ޢަމަލުކުރަން ފަާށ ތާރީޚުްނ ފެށިގެްނ 

 ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒްއިން ހަދަިއ ޢާންމުކުރަންވާެނއެެވ.

 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ުނވަވަނަ ބާުބގެ ުސރުޚީ އަންނަނިިވ ގޮަތށް އިޞްލާޙުުކރުން. .58

 ނުވަވަނަ ބާބު 
 

  މުދަލާއި އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ވަސީލަތްތަކާއި ލޯނު ނެގުން ކައުންސިލްގެ

 
 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން. 75ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .59

 
ކައުންސިލްތަކުން 

ފީއާއި ކުލި 
 ނެގުން 

އެހެން ޤާނޫނެްއގަިއ އެހެްނ ގޮަތކަށް ބަޔާްނކޮށްފައިވީނަމަެވސް، ކައުންސިލްަތކުްނ  )ހ( .75

ދުމަތްތަކަށް ބޭނުންާވ ފައިސާ ހޯދުމަށް ީފ ނުވަތަ ކުިލ ކަނޑައަޅައި، ެއ ީފ ދޭ ޚި

ެއގޮތުން ަނގާ ީފ . ނުވަތަ ުކިލ ނެގުމުެގ ބާުރ ަކއުންސިލްތަކަްށ ލިބިގެންވެެއވެ

ނުވަތަ ުކލި ކަނޑައަޅަންވާނީ ެއ ަކއުންސިްލ ނިސްބަތްާވ ރަށް ނުވަަތ ސިީޓެގ 

ވެހިާރއްޖޭގެ ާޤނޫނުތަކާ ޚިލާފުނުާވ ރައްޔިތުންނާ މަޝްަވރާކުރުމަށްފަހު ދި 

 .ގޮތުގެމަތިންނެވެ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކައުންސިލްަތކަށް ފީއާއި ުކިލ ނެގޭނެ ދާއިރާތަްއ  )ށ(  

 ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.

ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތަކީ ކައުންިސލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތެއްނަަމ ނަގަންޖެޭހ  (1)   

 ؛މަހު ފީ

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތަކީ ކައުންސިލުން ޯފރުކޮށްދޭ ިޚދުމަތެއްނަމަ  (2)   

 ނަގަންޖެހޭ މަހު ފީ؛

މުވާޞަލާތީ ޚިދުމަތަކީ ކައުންިސލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތެއްނަމަ ނަގަންޖެޭހ  (3)   

 މަހު ފީ؛

ރުކޮށްޭދ ކުނި ޖަމާކޮްށ ަރއްކާތެިރ ގޮުތގަިއ ނައްތާލުަމކީ ކައުންސިލުްނ ފޯ (4)   

 ޚިދުމަތެއްނަމަ ނަގަންޖެހޭ މަުހ ފީ؛
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ރަށުގައި ރަޖިސްޓަީރކޮށްފައިވާ އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ ައހަީރ  (5)   

 ފީ؛

 އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުުމގެ ަލއިސަންސް ފީ؛ (6)   

 ކައުންސިލްެގ ސަރަޙައްުދގައި އެއްޗެިހ އުފައްދަިއ ވިްއކުމާއި ވިޔަފާރިއާއި  (7)   

 މާުރކޭޓް ގޮޅީެގ އަަހރީ ފީ؛ ފިހާރައާއި

 ޑައިވްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިާވ ސަރަަޙއްދުތަކުގަިއ ޑައިވްުކރުުމގެ ފީ؛ (8)   

 ކުއްޔަށް ދޫުކރެވިފައިާވ ބިމާއި ފަޅާިއ ފަރުެގ ސަރަަޙއްދުތަކުެގ ކުލި؛ (9)   

 ހާަހލާއި ގިީރެގ ކައުންސިލްެގ ބެލުމުެގ ދަށުަގއިާވ ފަޅުރަށްރަށާިއ ފިނޮޅާއި (10)   

 ކުލި؛

 ގޮއިފާލައްބަާއއި ހިންނަ ފަދަ ތަންތަނުެގ ކުލި؛ (11)   

 ކައުންސިލްެގ ޢިމާރާތްތަކާިއ މުދަލުެގ ކުލި؛ (12)   

ކަނޑަށް ޖައްސާ ބޯޓުފަހަރަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ްޕލެޓްފޯމަށާއި ސަރަޙައްދަްށ  (13)   

 ނެގޭ ކުލި؛

 ނަގާ ކުލި؛  ަފއްތިއާ، މުދާ އަރުަވއި ބޭލުން(ބަނދަރު ބޭނުންކުރުމަށް ) (14)   

 ނޭޗަރ ޕާކުްނ ލިބޭ ކުލި؛ އަދި  (15)   

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފީގެ އިތުރުންވެްސ ކައުްނސިލުން ޭދ  (16)   

 ޚިދުމަތަކާ ގުޅިގެން ެއ ކައުންިސލުން ކަނޑައަޅާ ފީ.

( ވަނަ ނަންބަުރގަިއ 10( ވަނަ ނަންަބރު އަދި )9މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) )ނ(  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބިމާއި ފަޅުރަްށރަށާއި ފިނޮޅާއި ފަޅާއި ަފރާއި ާހހަލާިއ ގިީރެގ 

ސަރަޙައްދުތަކުެގ ތެރެއިްނ ކައުންިސލަށް ުކލި ެނގުމުގެ ާބރު ލިބިގެންވަނީ، ޤައުީމ 

ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ ބޭނުންތަކަްށ ސަުރކާރަްށ ނަގާފައިާވ ެއފަދަ ސަރަޙައްދުތަްއ 

 ޔަވައި އެނޫްނ ސަރަަޙއްދުތަކުންނެވެ.ފި

 
 ވަަނ މާއްދާ އުިނކުރުން. 78ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .60

 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން. 79ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .61
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ކައުންސިލްތަކަށް 
ސަރުކާރުން ދޭ 

ޢާންމު ހިލޭ އެހީގެ 
 ފައިސާ 

ލްތަކާއި، އަޮތޅު ކައުންސިލްތަުކެގ ރަށު ަކއުންސިލްތަާކއި، ސިީޓ ކައުންސި  )ހ( .79

އޮފީސްތައް ހިންގުމަށާއި، ކައުންސިލްަތކުން ޭދ ޚިދުަމތްތައް ދިނުމަށާއި، 

ކައުންސިލްތަކުން ތަަރއްޤީއަށް ހިންގާ މަްޝރޫޢުތަކަށް ޚަރަުދކުރުމަށް، މި މާއްދާެގ 

ްފ )ށ( އަދި )ނ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ އުޞޫލަްށ ރިޢާޔަްތޮކށް، މިނިސްޓްރީ އޮ

ފިނޭންސްއިން ކަނޑައަޅާ ފިސްކަލް ފޯމިުއލާއެއް ބޭނުންކޮށްގެން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ުހރިާހ 

ކައުންސިލަކަްށ ބެހިގެންދާގޮތަްށ އަންނަނިިވ ގޮތުގެމަތިްނ ހިލޭ އެހީެގ ގޮުތގަިއ 

 ދައުލަތުން ކައުންިސލްތަކަށް ަފއިސާ ދޫުކރަންވާނެއެވެ.

ލަތުގެ ބަޖެޓުަގއި ފަިއސާ ހިމަނައި، ސަރުކާރުން ކޮންމެ އަަހރަކުމެ ދައު  (1)   

ބަޖެޓު ފާސްވުމުން، ފާސްވި ބަޖެޓާ އެއްގޮތަށް ދައުލަތުގެ އެ އަހަެރްއެގ 

)ފަހެްއ  5އާމްދަނީގެ ގޮުތގައި އަންދާޒާކުާރ މިންވަރުެގ މަދުވެގެްނ %

 އިންސައްތަ( ާއ އެްއވަރުެގ ޢަދަދެއްެގ ފައިސާ އަދި،

 ތެޭރގައި ުނހިމެނޭ ބިމާއި ފަޅާއި ފަުރެގ ކައުންސިލްތަކުެގ އިޚްތިޞާޞްގެ  (2)   

 %40ސަރަޙައްދުތަކުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ަދއުލަތަށް ލިބޭ އާމްަދނީގެ 

 )ސާޅީސް އިންސައްތަ( އަށްވާ ފަިއސާ.

( ވަަނ ނަންބަރުގައިާވ ފައިސާެގ 1ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ެގ ) 79މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

މުގައި އާމްދަނީގެ ޮގތުގައި ބަލާ މިންަވރުެގ ތެރޭގައި ބުނެވުނު ހިލޭ އެީހގެ ފައިސާދިނު

ައހަރު އާމްދަނީ އިތުރުކުރަްނ  ތެރޭގައި ަވކިކަމަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އާމްދަނީާއއި އެ

ހުށަހަޅާ ކަންކަމުން ލިބޭެނކަމަށް ލަފާުކރާ އާމްދަނީއާއި ބިމާއި، ރަށްރަށާއި، ފަޅާއި، 

 ނީ ނުހިމެނޭެނއެވެ.ފަރުފަދަ ތަންތަނުން ކުީލގެ ގޮުތގައި ލިބޭ އާމްދަ

  ( ވަނަ ނަންަބރުގަިއ އެހެްނ ބަާޔންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، 1މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) )ނ(  

އެ މާއްދާަގއި ަބޔާންކުާރ އާމްދަނީ ކައުންސިލްަތކަށް ޫދކުރަންވާީނ އެއްވެްސ 

 ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ަދއުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ އެްއވެސް ެޓކުހެްއާވނަމަ، އެ ޓެުކހަކަށްވާ 

 ފައިސާ އުނިުކރުމަށްފަހު ބާީކވާ ޢަދަދެކެވެ.

ކައުންސިލްތަކުެގ ބަޖެޓުގެ ގޮުތގައި ރައްޔިތުންގެ މަިޖީލހުން ފާސްކޮށްފައިާވ  )ރ(  

    ބަޖެޓުގައިވާ ފައިސާ، އެ ައހަެރއްގެ ެތރޭގަިއ ދައުލަުތގެ ކޭޝްފްލޯއަށް ަބލައި، 

 އެ ކައުންިސލްތަކަށް ދޫުކރަންވާނެެއވެ.
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އްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ފިްސކަްލ ފޯމިުއލާ މިނިސްޓްީރ އޮްފ މި މާ )ބ(  

 ފިނޭންސްއިން ކަނޑައަޅާނީ އަންނަނިވި ކަްނކަމަށް ރިޢާޔަްތކޮެށވެ.

 ރަށު ނުވަަތ ސިޓީ ަކއުންސިލްެގ އާބާދީ؛ (1)   

 ރަށުގެ ބިމާިއ ބަނދަރާިއ ފަޅުން ބޭނުންހިފާ ަސރަޙައްދު؛ (2)   

 ރާގަިއ ހިމެނޭ ީމހުން އުޅޭ ރަށްރަުށގެ ޢަދަދު؛އިދާރީ ދާއި  (3)   

  ކައުންސިލްތަކުްނ ހިންާގ ބަލަަހއްޓާ ޚިދުމަތްތަްއ ދިނުމަށާިއ، ތަރައްޤީގެ  (4)   

 މަޝްރޫޢުތަކަށް ުކރަންޖެހޭ ަޚރަދު؛

އިދާރީ ާދއިރާެގ މަުރކަޒީ ރަްށރަށާިއ މުޅި ދާިއރާއަްށ ިނސްބަތްވާގޮތަށް  (5)   

ކޮށްފައިވާ ރަްށރަށަށް، ދާއިރާގެ ެއހެން ަރށްރަށުން ހުިރ ޚިދުމަތްތައް ޤާއިމު

 ދުރުމިން؛

 ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީ؛ (6)   

ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްެމ ލިބިގެންާވ ޙައްޤުތަެކއްކަމަްށ ދިވެހިރާއްޭޖގެ  (7)   

ވަނަ މާއްާދގައި ަކނޑައަޅާފައިވާ  23ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަާސސީގެ 

ދީ އަިދ އިޖްތިމާޢީ ަޙއްޤުތައް ރައްޔިތުންނަްށ ހޯދައިދިނުމަށް އިޤްތިޞާ

ދައުލަތުން މަސައްކަތްުކރުމުގައި، ދިވެިހރާއްޖޭގެ ހުިރހާ ރައްިޔތުން ހަމަހަމަާވ 

    ގޮތެއްގައި ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ަތރައްޤީ ގެނެސްދިނުމުެގ އުޞޫލުން، 

ރާއަކަްށ ލިބިދޭންޖެޭހ ދާއި   އެ ރަށަކަށް، ެއ ސިޓީއަކަށް، އަދި އެ އިދާރީ

 .ތަރައްޤީގެ ުފރުޞަތު ލިބިދިނުން

    )ިތރީްސ( ދުވަހުގެ ތެޭރގަިއ  30މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ގިނަވެގެން  )ޅ(  

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ފިްސކަްލ ފޯމިުއލާ މިނިސްޓްީރ އޮްފ 

ޓުގައި ޢާންމުކޮްށ ފިނޭންސްއިން ކަނޑައަޅައި، ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެ 

 ޝާއިޢުކުރަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުްނ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިްނ އެކުަލވާާލ ފިސްކަްލ  )ކ(  

 ފޯމިއުލާއަށް އުިނއިތުރު ގެނައުމުެގ އިޚްތިާޔރު ެއ މިނިސްޓްީރއަށް ލިބިގެްނވެއެވެ.
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 ހިލޭ އެހީެގ ފައިާސ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުްނ ކައުންިސލްތަކަށް ެދވޭ )އ(  

ބޭނުންކުރުމުގައި ކައުންިސލްތަކުން ޢަމަލުުކރަންވީ ގޮތް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަާދ 

 ގަވާއިދުގަިއ ބަޔާންުކރަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން ަކއުންސިލްތަކަްށ ދޫކުާރ ފައިސާ ަދއުލަުތގެ މާލީ ޤާނޫނުތަާކިއ  )ވ(  

 ކައުންިސލުން އެ ކައުްނސިލަކަށް ދޫކޮށްފައިާވ ގަވާއިދުތަކާ ެއއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން

ބަޖެޓުގައި ކަނޑައަޅާފައިާވ ކޮންެމ ކަމަކަްށ ބޭނުންކުރުމުެގ ފުރިހަމަ މިނިވަްނކަްނ 

 ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިގެންެވއެވެ.

މި މާއްދާެގ )ޅ( ެގ ދަށުްނ އެުކލަވާާލ ގަވާއިުދގަިއ ކައުންިސލްތަކަށް ިމ ޤާނޫނުެގ  )މ(  

ހިލޭ ެއހީގެ ފައިާސއާ ގުޅިގެން އުފެދޭ އިާދރީ ައދި މާލީ ޒިންމާތަކާިއ  ދަށުން ދެވޭ

އެ ފައިސާ ަޚރަދުކުެރވޭނެ ކަންަތއްތަކާއި، އަިދ ފައިާސ ޚަަރދުކުރި ގޮުތގެ ރިޕޯުޓ 

 މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމުގައި ޢަަމލުކުރަންވީ ގޮތް ބަޔާންކޮށްަފއި އޮންނަންވާނެއެވެ.

  މާއްދާގެ ަފހަތަށް އަންނަނިިވ މާއްދާ އިތުރުުކރުން.ވަނަ  79ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .62

ދައުލަތުގެ 
ވުޒާރާތަކުންދޭ 
ޚިދުމަތްތަކުގެ 

ތެރެއިން 
ކައުންސިލުން ދޭ 

 ޚިދުމަތްތައް 

ކައުންސިލްތަކަށް ދޫުކރެވޭ ފައިާސގެ ނިސްބަތުން، ދަުއލަތުގެ ވުޒާާރއަކުްނ  )ހ( .79-1

ވެްސ ކައުންސިލްތަކަްށ ދެމުންގެންދިޔަ ޚިދުމަތެއްދިނުމުގެ ޒިންމާތައް

ބަދަލުކުރަންވާނެެއވެ. މިގޮތުްނ ދަުއލަތުެގ ވުޒާާރއަކުްނ ދެމުންގެންދިޔަ ޚިދުމަތެްއ 

ކައުންސިލަކަށް ބަަދލުކުރުމުގެ ސަބަބުން އެ ވުޒާރާގެ ުމވައްަޒފުން ކައުންސިލްތަކަްށ 

 ބަދަލުވުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަންވާނެެއވެ.

      ކައުންސިލްަތކުގެ ދަށަށް ބަދަުލކުާރނެ މަސައްކަތްތަކާއި،  މި މާއްދާގެ ދަށުން )ށ(  

އެ މަސައްކަތްތަްއ ކައުންިސލްތަާކ ޙަވާުލކުރާނެ އުޞޫުލ އެކަށައަޅާނީ ލޯކަްލ 

 ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިީޓގެ މަޝްަވރާއާއެކު، ޤައުމީ އިާދރާއިންެނވެ.

 ޙުކުރުން.ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ ިއޞްލާ 81ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .63

ކައުންސިލްތަކަށް 
މާލީ އިދާރާތަކުން 

 ލޯނު ހޯދުން 

ކައުންސިލުްނ އެކަށައަާޅ ތަރައްީޤގެ ްޕލޭންެގ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިުލކުރުމުެގ  )ހ( .81

ގޮތުން ކައުންިސލުން ކަނޑައަޅާ މަޝްރޫޢުއަކަްށ ނުވަަތ މަޝްރޫޢުތަކަކަްށ 

 2006/3ކުްނ ޤާނޫުނ ނަންބަރު ރާއްޖެއިން ޭބރުެގ ބޭންކެްއ ނުވަތަ ާމލީ އިދާރާއަ
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)ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަުތގެ ޤާނޫނު( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ގޮތުގެމަތިްނ ލޯުނ 

 ނެގިދާނެއެވެ.

ކައުންސިލަކުން މި މާއްދާގެ ދަށުން އެްއވެސް ބޭންކަކުން ނުަވތަ އިދާރާއަކުން ލޯުނ  )ށ(  

ނަ އަހަރަްށ ލަފާުކާރ ނަގާނަމަ، އެ ލޯނަކަށް ަދއްކަންޖެހޭ ފައިާސ ކުިރއަށް އޮން 

 ކައުންސިލްެގ ބަޖެޓުގަިއ ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ކައުންސިލަކުން މި މާއްާދގެ ދަށުން އެްއވެސް ބޭންކަކުްނ ނުވަތަ އިދާރާައކުްނ  )ނ(  

)ދައުލަތުެގ މާިލްއޔަތުގެ ޤާނޫނު( އާިއ  2006/3ލޯނުނަގަންވާނީ ޤާނޫުނ ނަންބަރު 

ޚަރަދަށް ޒިންމާުވމުގެ ޤާނޫނު( ގަިއާވ )ަދއުލަތުެގ  2013/7ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ކައުންިސަލކުން ނަގާ ލޯނުތަކަްށ  )ރ(  

އެ ލޯުނ ނަާގ ބޭންކަކަްށ ނުވަަތ އިާދރާއަކަްށ ދައުލަުތގެ ނަުމގައި ގެރެންީޓ ދިނުްނ 

 ޝަުރޠުުކރާނަމަ އެފަދަ ެގރެންޓީއެްއ މާީލ އެ ބޭންކަކުްނ ނުވަަތ އިާދރާއަކުން 

 އޮނިގަނޑާއި، ޤާނޫނީ ނިޒާމާއި އުޫޞލުގެ ތެރެއިން ދައުލަތުން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަިނވި ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން. 100ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .64

ސިްލއެއްެގ ނަމުގަިއ ބޭންކު އެކައުންެޓްއ ކޮންމެ ކައުންސިލަކަްށވެސް ެއ ކައުން )ހ( .100 ބޭންކް އެކައުންޓް 

 ހުޅުވުމުގެ އިޚްތިާޔރު ލިބިގެންެވއެވެ.

ކައުންސިލަކުން ބޭންކް އެކައުންޓެްއ ހުޅުވައިފިނަމަ، ބޭންކް ެއކައުންޓުގެ ތަފްޞީުލ  )ށ(  

މައުލޫމާތު މާލީ ކަންަތއްތަކާގުޅޭ ޤައުމީ އިދާރާާއއި ޯލކަލް ގަަވރމަންޓް އޮތޯރިީޓއަްށ 

 އުންސިަލކުންވެސް ފޮނުވަްނވާނެއެވެ.ކޮންމެ ކަ

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަިނވި ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން. 102ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .65

ހިސާބުތައް 
 ހުށަހެޅުން 

ރަށު ކައުންސިްލގެ އާމްދަނީއާިއ ޚަރަާދއި، ިމލްކިއްޔާތާިއ ާމީލ ޒިންމާތަކުެގ އަަހީރ  )ހ( .102

)ދޭްއ( ަމސްދުވަހުގެ ެތރޭގައި،  2ލަސްެވގެން ހިސާބު، ކޮންމެ މާލީ ައހަރެއް ނިމޭތާ 

 އަތޮޅު ކައުންސިލަށް، ރަށު ަކއުންސިލްެގ ަރއީސް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ.

ރަށު ކައުންސިލްތަކުްނ ފޮނުާވ އެ ކައުންސިލްަތކުެގ ާއމްދަނީއާއި ަޚރަދާއި،  )ށ(  

  ށް ލިބޭތާ މިލްކިއްޔާތާއި ާމލީ ޒިންމާތަކުގެ ައހަީރ ހިސާބު، އަތޮޅު ކަުއންސިލްތަކަ
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)ތިނެއް( މަސްދުަވހުގެ ެތރޭގައި، އަތޮޅު ކައުންިސލްތަކުން އެ މަޢުލޫމާުތ  3

 ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

ރަށާއި އަތޮޅު ކައުންިސލްގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދާއި، މިލްިކއްޔާާތއި މާލީ ޒިންމާތަކުެގ  )ނ(  

އް( މަސްދުވަހުެގ )ތިނެ 3އަހަރީ ިހސާބު، ކޮންމެ މާލީ އަހަެރއް ނިމޭތާ ލަސްެވގެން 

ތެރޭގައި، ލޯަކލް ގަަވރމަންޓް އޮޯތރިޓީއަށާއި، އޮޑިޓަރ ެޖނެރަލްެގ އޮފީހަާށއި، 

 ސަރުކާުރގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާަތކަށް، އަތޮޅު ަކއުންސިލްގެ ރަީއސް ހުަށހަޅަންވާނެއެވެ.

 އަހަީރ އަވަށު އޮފީސްތަކުގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދާއި، މިްލކިއްޔާތާއި ާމލީ ޒިންމާތަކުގެ )ރ(  

)ދޭްއ( ަމސްދުވަހުގެ ެތރޭގައި،  2ހިސާބު، ކޮންމެ މާލީ ައހަރެއް ނިމޭތާ ލަސްެވގެން 

 ސިޓީ ކައުންސިލަށް، ބޯޑުގެ ަރއީސް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ސިޓީ ކައުންިސލްގެ އާމްދަނީއާއި ަޚރަދާއި، ިމލްކިއްޔާާތއި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ައހަީރ  )ބ(  

)ތިނެއް( މަސްދުވަުހެގ  3 ނިމޭާތ ލަސްެވގެން ހިސާބު، ކޮންމެ ާމލީ ައހަެރއް

ތެރޭގައި، ލޯަކލް ގަަވރމަންޓް އޮޯތރިޓީއަށާއި، އޮޑިޓަރ ެޖނެރަލްެގ އޮފީހަާށއި، 

 ސަރުކާުރގެ ކަމާބެޭހ އިދާރާަތކަށް، ސިޓީ ކައުންސިްލގެ ަރީއސް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.

ާތއި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ައހަީރ ސިޓީ ކައުންިސލްގެ އާމްދަނީއާއި ަޚރަދާއި، ިމލްކިއްޔާ )ޅ(  

)ތިނެއް( މަސްދުވަުހެގ  3ހިސާބު، ކޮންމެ ާމލީ ައހަެރއް ނިމޭާތ ލަސްެވގެން 

 ތެރޭގައި، ެއ ސިޓީ ކައުންސިަލކުން ޢާންމުކުރަްނވާނެއެވެ.

 ވަަނ މާއްދާެގ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ މާއްދާ އިުތރުކުރުން. 106ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .66

ރައްޔިތުންގެ 
ހަށް ރިޕޯޓު މަޖިލީ 

 ހުށަހެޅުން 

ކޮންމެ ކައުންިސލަކުންވެްސ ެއ ކައުންިސލަކުން ހިންގާަފއިވާ ަޙރަކާތްތަކާއި،  )ހ( .106-1

ކައުންސިލަށް ލިބުނު އާމްދަނީއާއި، ަޚރަދުެގ ތަފްޞީުލ އެނގޭނެ ރިޕޯުޓ ޯލކަްލ 

 ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަްށ އަަހރަުކ އެއްފަަހރު ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.

މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކައުންިސލްތަކުން ލޯަކލް ަގވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަްށ  މި )ށ(  

ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓުަތކަށް ބިނާކޮށް، މުިޅ ރާއްޖޭެގ ުހރިާހ ކައުންިސލްތަކުްނ 

މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ގޮތް އެނގޭެނ ރިޕޯޓެްއ ލޯަކލް ަގަވރމަންޓް އޮތޯރިޓީްނ 

 ރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.އެކުލަާވލައި ކޮންމެ ައހަރަކު އެއްަފހަރު 
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ރައްޔިތުންނާ 
 މަޝްވަރާކުރުން 

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ރަށާިއ ސިީޓ ކައުންިސލުން އެކުލަާވަލންޖެހޭ ތަަރއްޤީެގ  )ހ( .107-1

ލޭންޑް ޫޔސް ޕްލޭންާއ ގުޅޭގޮތުން މި ޤާނޫުނަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޕްލޭނާއި 

ގޮތުގެމަތިން އެ ރަށެއްެގ ނުވަތަ ެއ ސިޓީއެްއގެ ރަްއޔިތުންާނ 

 މަޝްވަރާކުރަްނވާނެއެވެ.

ރަށެއް ނުވަތަ ސިޓީެއއް ހިްނގުމުގައި ނިންމާ މުހިންމު ނިންުމންތައް ނިންމުމުގަިއ  )ށ(  

 ންާނ މަޝްވަާރކުރަންވާނެެއވެ.ކައުންސިލްތަކުން ރައްޔިތު

މި މާއްދާގެ )ށ( ގަިއ ބަޔާންކުާރ މަޤްޞަދު ޙާޞިުލކުރުމަްށޓަކައި، މަދުވެގެްނ  )ނ(  

)ހަތަެރއް( މަހަކުްނ އެއްފަަހރު ަކއުންސިުލން ރައްޔިތުންާނ  4ކޮންމެ 

 ބައްދަލުކުރަްނވާނެއެވެ.

 އިތުުރން، އެ ރަށެއްގަިއ ގައި ަބޔާންކުރާ ބައްަދލުވުންތަުކގެ( ނ)މި މާއްދާގެ  )ރ(  

ނުވަތަ ސިޓީެއއްގަިއ ދިިރއުޅޭ ރައްޔިތުންެގ ތެެރއިން ަބޔެްއގެ އެދުމުެގ މަތިްނ 

އެފަދަ ބައްަދލުވުމެއް ހަމަޖައްަސއިދިނުމަށް ަކއުންސިލަށް ހުަށަހޅައިފިނަމަ، އެފަދަ 

. އެވެބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭނެ އިންތިޒާމު، އެ ަކއުންސިލަކުން ހަމަަޖއްސައިދޭންވާނެ

)އެކެއް(  1އަދި ހުށަހަޅާ މަްއސަލަެއއްގެ ކުޑަބޮޑު މިނަށް ބަލައި، ގިަނވެގެން 

 ެއ ބައްދަލުވުްނ ބާއްވަްނވާނެއެވެ. މަސްދުވަހުގެ ެތރޭގަިއ 

މި މާއްދާެގ )ނ( ގަިއ ބަޔާންކުާރ ާޙލަތުގަިއ ަރއްޔިތުްނނާ ބައްދަލުުކރެވޭެނ  )ބ(  

އިދިނުމުގައި ެއ ކައުންސިލްތަކުްނ އިންތިޒާމު ކައުންސިލްތަކުން ހަމަޖައްސަ

ޢަމަލުކުރާނެ އުޫޞލުތަކާއި، އެފަދަ ަބއްދަލުވުން ކުރިއަްށ ގެްނދާނެ ގޮތާއި، އެިކ 

ކަންކަމުގައި ވޯޓަށް ެއހުމުގައި ޢަމަުލކުރާނެ ގޮުތގެ އުޫޞލު، މި ޤާނޫނަށް 

)ތިނެއް( މަސްުދވަހުެގ ތެރޭގަިއ ކޮންެމ  3ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ގިނަވަގެން 

 އުންސިލަކުންވެްސ އެުކލަާވލައި ޢާންމުުކރަންވާނެއެވެ.ކަ

މި މާއްދާގެ )ނ( އަދި )ރ( ގެ ދަށުން ާބއްވާ ަބއްދަލުވުން ޭބއްވުމުގެ މަދުެވގެްނ  )ޅ(  

)ފަހެއް( ުދވަހުެގ ކުރިން، ެއ ބައްދަުލވުން އޮންނާނެ ތަނާއި، ތާރީޚާއި،  5

 ންމުކުރަްނާވނެއެވެ.ވަގުތާއި، ބައްަދލުވުމުެގ އެޖެންޑާ ކައުންިސލުން ޢާ
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ކައުންސިލުްނ މި މާއްދާެގ ދަށުްނ ބާއްާވ ބައްަދލުވުންތަކުަގއި ަވކި ޢަދަދެްއެގ  )ކ(  

 ރައްޔިތުން ަބއިވެިރވުން މި ޤާނޫުނ ލާޒިމެއް ނުުކރެެއވެ.

ކައުންސިލުން މި މާއްދާގެ ދަށުން ބާއްވާ ބައްަދލުވުންތަުކގައި ރަްއޔިތުންެގ  )އ(  

ހު، އެ ބައްދަުލވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ، އެ ބައްދަލުވުން ބާއްާވ މަޝްވަރާ ހޯދުމަށްފަ

)ހަތެއް( ދުވަުހގެ ެތރޭގަިއ ޢާންމުކޮްށ  7ތާރީޚުން ފެށިގެްނ ގިނަެވގެން 

 ޝާއިޢުކުރަންވާނެެއވެ.

ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ 
ޕްލޭނާއި ލޭންޑް 
ޔޫސް ޕްލޭން 
 އެކުލަވާލުން 

ވާލެވޭ ކައުންސިލްަތކުެގ އިންތިޚާބަށްފަހު، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަލަށް އެކުލަ  )ހ( .107-2

)ިތނެއް( މަސްދުވަުހެގ  3އިންތިޚާބުކުރެޭވ މެންބަރުން މަޤާމާ ަޙވާލުވުމަށްފަުހ 

ތެރޭގައި، އަތޮޅު ކައުންސިލުން ޯފރުކޮށްދޭ ފަންނީ އެހީތެިރކަމާއެކު، އެ ރަށެއްެގ 

ެގ ރަުށ ރަށުެގ ތަރައްީޤެގ ޕްލޭނާިއ ލޭންޑް ޔޫްސ ްޕލޭްނ ކޮްނމެ ރަެށއް

 ކައުންސިލުން އެކުަލވާލަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ެއކުލަާވލެޭވ ޭލންޑް ޔޫސް ޕްލޭްނ  )ށ(  

ސަރުކާުރގެ ކަމާގުޅޭ އިާދރާއަށް ހުށަހަޅައި ފާސްުކރުމަށްފަހު އެ ރަށެއްގެ ަތރައްޤީެގ 

ށަންާވނީ މި ޤާނޫނުގަިއ ޕްލޭނާއި ލޭންޑް ޔޫްސ ޕްލޭންއަށް ޢަމަުލކުރަން ފަ

ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުންނާެއކު ޭބއްޭވ ބައްދަުލުވމުގައި އެ ރަށުެގ 

ތަރައްޤީގެ ްޕލޭނާއި ލޭންޑް ޔޫސް ްޕލޭންއަށް ޢަމަލުުކރުމަށް ާފސްވުމުންނެވެ. އަދި 

ރަށުގެ ަތރައްޤީެގ ޕްލޭނާިއ ލޭންޑް ޔޫސް ްޕލޭންއަށް ެއއްެވސް ބަދަލެްއ ގެންަނ 

 މެ ފަހަރަުކ މި މާއްދާަގއިާވ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަުލކުރަންވާެނއެވެ.ކޮން

ރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ްޕލޭން ެއކުލަާވލުމަށްފަހު ފާްސކުުރމަށްޓަކައި ޤައުީމ  )ނ(  

)ތިނެއް( މަސްދުވަުހގެ ތެރޭގަިއ ެއ ރަުށެގ  3އިދާރާއަްށ ހުށަހަޅާާތ ގިނަވެގެްނ 

ުހއްދަދޭންވާނެެއވެ. މި މާއްާދގަިއ ލޭންޑް ޔޫްސ ޕްލޭންައކަށް އެ އިދާރާއިްނ 

ބުނެވުނު މުއްދަތު ފާއިތުވާއިރު، އެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭްނއާ ގުޭޅގޮތުން ވަކި ކަމެްއ 

ރަނގަޅުކުރުމަްށ ެއ އިާދރާއިްނ އަންގާފައިުނވާނަމަ، ރަުށގެ ލޭންޑް ޔޫްސ 

 ޕްލޭންއެއް ފާްސވީކަމުގަިއ ބަލަންވާެނއެވެ.
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ާލ ލޭންޑް ޔޫްސ ޕްލޭްނގަިއ އަްނނަނިވި މަޢުލޫމާުތ ކައުންސިލްތަކުްނ އެުކލަވާ )ރ(  

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 ރަށުގެ ަތރައްޤީެގ ޕްލޭން ފާްސކުރާނީ އެ ރަށެއްެގ ކައުންިސުލންނެވެ. )ބ(  

 އެ ރަށެްއގައި ހުިރ ގަްސގަހާެގހީގެ ޢަދަދާއި، ގަސްތަްއ ހުިރ ސަރަޙައްދު. (1)   

 ޙިމާޔަތްކުރެވޭ ސަރަޙައްދު. (2)   

           ހިއްކާފައިާވ ަސރަޙައްދުތަކާއި، ހިއްކެްނ އޮްތ ސަރަޙައްދާއި،  (3)   

 އެ ސަރަަޙއްދެއްެގ ބޭނުން ހިފާނެ ގޮތް.

 އެ ރަށެްއގެ ެއކި ަސރަޙައްދުތަކުެގ ބިމުގެ އަގު. (4)   

 ހިއްކާ ބިންތަުކގައި ރުއްަގސް ހުންނަންޖެޭހ މިންވަރު. (5)   

 ން ތަންފީޛުުކރާނީ ރަށު ަކއުންސިުލންނެވެ.ރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ްޕލޭ )ޅ(  

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަިނވި ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން. 112ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .68

ކައުންސިލްގެ 
ޢާންމު 

 ބައްދަލުވުންތައް 

ތިރިގައިާވ ގޮތުގެމަތިން، ރަށު އަދި ސިޓީ ަކއުންސިލްތަކުްނ ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ެއއްފަހަުރ  .112

އުންސިލްތަކުން ަމހަކު އެއްަފހަރު ަކއުންިސލްގެ ތާަވލުކުެރވިފައިވާ ޢާންުމ އަދި އަތޮޅު ކަ

 ބައްދަލުވުމެްއ ބާއްވަންވާެނއެވެ.

)ދޭއް( ުދވަހުގެ ކުރިން ބައްދަުލވުުމެގ  2ކައުންސިލްގެ ޢާންމު ބައްަދލުވުން ބޭއްވުމުގެ  )ހ(  

 ންވާނެއެވެ.އެޖެންޑާ ކައުންސިލްެގ ަރއީސް މެންބަރުންނަްށ ލިޔުމުން ފޮުނވަ

ޢާންމު ބައްދަލުވުންތަކުަގއި މަޝްަވރާކުެރވޭނީ ސަުރކާުރގެ އޮފީސްތަކުންނާިއ  )ށ(  

ކައުންސިލްގެ މެންަބރުންނާއި ކައުންިސލްގެ އިދާރާއިްނ މަޝްވަރާުކރުމަށް ހުށަަހާޅ 

ކަންތައްތަކެވެ. އަމިްއލަ ފަރާތްަތކުން ކައުންިސލަށް ފޮނުވާ ކަްނތައްތައް ހުަށހަޅަންވާީނ 

 ކައުންސިލްެގ އިދާާރ މެދުވެިރކޮށެވެ.

ކައުންސިލަްށ ހުށަހެޅޭ ހުިރހާ ކަންަތއްތަކެްއ ތަރުތީބުްނ ކައުންސިލްެގ ަރއީްސ  )ނ(  

 އެޖެންޑާކުރަންވާނެއެވެ.
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 ވަަނ މާއްދާ އަންނަިނވި ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން. 118ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .69

ކައުންސިލްގެ 
ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރާއި 

ސް ނައިބުރައީ 
މަޤާމުން 
 ދުރުކުރުން 

ކައުންސިލްގެ ޑެޕިއުޓީ މޭަޔރު ނުވަތަ ނައިުބރައީސްެގ މައްޗަށް އިތުބާރުނެތް ކަމަްށ  .118

ކައުންސިލްެގ މެންބަރުްނގެ އަޣުލަބިއްޔަތުްނ ފާސްކޮްށފިނަމަ، އެމީހަުކ މަޤާމުްނ 

ްނ ކައުންިސލްެގ އިސްތިޢުފާދޭންވާނެއެވެ. ޑެޕިއުީޓ މޭަޔރު ުނވަަތ ނައިބުރަީއްސކަމުގެ މަޤާމު

 މެންބަރަކު ވަިކކުރެވުުނ ނަމަވެސް އެ މެންބަެރއްގެ މެންަބރުަކން ދެމިއޮންނާނެއެވެ.

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަިނވި ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން. 126ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .70

ކައުންސިލްގެ 
ސެކްރެޓަރީ 

 ޖެނެރަލް 

ގެ ގޮތުގައި، ަކއުންސިލްގެ ލަފަޔާއެުކ، ކައުންސިލްގެ އެންމެ އިސް އިދާރީ ުމވައްޒަފެއް )ހ( .126

ކައުންސިލްެގ ސެކްރެަޓރީ ޖެނެަރލްކަމުެގ މަޤާމަށް މީހަކު ޢައްޔަންކުރާނީ ިސިވްލ 

 ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.

ކައުންސިލްެގ ސެްކރެޓަީރ ޖެނެަރލްެގ މަސްޫއލިއްޔަތުތަްއ ިތރީގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއ  )ށ(  

 އެވަނީއެވެ.

އިދާާރގެ އެންމެ އިސް އިާދރީ މުވައްޒަފުެގ ހައިސިއްޔަތުްނ  ކައުންސިލްގެ  (1)   

ކައުންސިްލ ހިންގުމަްށ ބޭނުންވާ އެންމެހަިއ އިންތިޒާމުތަްއ ހަމަޖައްސަިއ 

 ؛އިދާރާގެ މަަސއްކަތްތަްއ ހިންގަިއ ބެެލހެއްޓުން

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަަސއްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިްލގެ ރައީސް ނުވަތަ  (2)   

 މޭޔަރަށް ރިޕޯުޓކޮށް ޖަވާބުާދރީވުން؛

 ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތަކާއި ކަނޑައަޅާ އުޞޫލުތަްއ ތަންފީޛުކުރުން؛ (3)   

ކައުންސިލުން ފޯުރކޮށްދޭ މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތްތައް ކައުްނސިލްގެ އިާދރާެގ  (4)   

އި، މުވައްޒަފުން މެދުވެރިކޮށް ޯފރުކޮށްދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަ

ކައުންސިލުްނ ކަނޑައަޅާފައިާވ އުޞޫލުތަާކ އެއްގޮތަްށ ެއ ޚިދުމަތްތަްއ 

 ފޯރުކޮށްދިނުން؛

ކައުންސިލްެގ މަސައްކަތްތަާކއި ަޙރަކާތްތަކާިއ އިންސާީނ ވަސީލަތްަތާކ  (5)   

 ގުޅޭގޮތުން ކައުންިސލްގެ ރަީއސް ނުވަތަ މޭަޔރަށާއި ކައުންސިަލށް ލަފާދިނުން؛
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 ކުާރ މަސަްއކަތްތަކާިއ ހިންާގ ަޙރަކާތްތަކުަގއި ޤާނޫނުތަކާިއ ކައުންސިލުން  (6)   

 ގަވާއިދުތަކަށް ތަާބވާކަން ކަަށވަރުުކރުން؛

ކައުންސިލުްނ ތައްާޔރުކުރަންޖެޭހ ްޕލޭންތަކާިއ ބަޖެާޓއި ރިޕޯޓުތަްއ  (7)   

 ތައްޔާރުުކރުމާއި ަކއުންސިލުން ނިންާމ ގޮތެއްެގ މަތިން ތަންީފޛުކުރުން؛

ންސިލްެގ މަސައްކަތްތަްއ ތަަރއްޤީކޮށް ޚިދުމަތްތަކުެގ ެފންވަރު މަތިކޮްށ ކައު (8)   

ހަރުދަނާކުރުމަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ފަންނީ ދިާރސާތައްކޮށް، އޭެގ 

އަލީގަިއ ކައުންިސލްގެ ޚިދުމަތްތަކާިއ މަސައްކަތްތަްއ ތަރައްޤީކުރުމަްށ 

 ނުން؛ކައުންސިލްެގ ރަީއސް ނުވަަތ މޭޔަރަްށ ލަފާދި

ދައުލަތުގެ މާިލއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށް، ކައުންސިްލގެ ރައީސް ނުވަަތ  (9)   

މޭޔަރުގެ ލަފާގެމަތިން، ކައުންިސލްގެ ާމލީ ޒިންމާދާރުެވރިޔާެގ މަސްއޫލިްއޔަުތ 

 އަދާކުރުން.

 ވަަނ މާއްދާެގ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ގޮތަށް ބާބެްއ އިތުުރކުން. 131ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .71

 ތޭރަވަނަ ބާބު 
 

 ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު 

މަސައްކަތުގައި 
ގެންގުޅެންޖެހޭ 
 ޢާންމު ސުލޫކު 

ކައުންސިލްތަކުެގ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި އިންތިޚާބުކުރެޭވ މީހުންނަކީ އަންނަިނިވ  .131-1

މީހުްނ ކަމުގަިއ  އުޞޫލުތަކަްށ ޙުރުމަތްތެިރކޮށް ހިތުމާއެކު، އެ އުޞޫލުތަްއ ަނގަހައްޓާނެ 

 ވާންވާނެއެވެ.

ޤާނޫނުން ކައުންސިލްތަކާ މަތިކޮށްފަިއވާ މަސްޫއލިއްޔަތުތަކަްށ އަހުުލވެރިވެަފއިާވ  )ހ(  

 ބަޔަކަށްވުން؛

 ކައުންސިލްެގ ތަޞަްއވުުރ ކާމިޔާބުކަާމއެުކ ާޙޞިލުކުރުމަށްޓަކައި  )ށ(  

 ްށުވން؛އިޚްލާޞްތެރިކަާމއި ވަފާެތރިކަމާއެުކ މަސައްކަތްުކރާ ބަޔަކަ

 ކައުންސިލްެގ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ީމހުންނާ މުޢާމަލާތު ކުރުުމގައި  )ނ(  

 އިޚްލާޞްތެރިކަާމއި އަބުރުެވރިކަމާއެުކ ަކއުންސިލްެގ ޚިުދމަތުގެ ދާިއރާގައި 

 ބަޔަކަށްވުން؛ ޢަމަލުކުރެޭވ ހަމަތަކުެގ ތެޭރގައި، ފަުރވާތެރިކަމާެއކު ޚިދުމަތްދޭ 
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ދެމެެހއްޓުމުގެ ގޮތުްނ ހިފަހައްޓަންޖެޭހ  އްޔަާތއި ޤަދަރުކައުންސިލްގެ ހައިސި )ރ(  

 ބަޔަކަްށވުން؛ ހަމަތަކާއި އުޫޞލުތަްއ ހިފަހައްޓާ 

ކައުންސިލްެގ ބެލުމުެގ ދަށުގަިއ ހުންނަ ަދއުލަތުެގ މުދަލަށް ަރއްކާތެިރާވ  )ބ(  

 ބަޔަކަށްވުން؛

 ންކުރުމުަގއި ކައުންސިލްެގ މުދަާލއި ވަސީލަތްތަާކއި ޚިދުމަތްތަްއ ބޭނު )ޅ(  

އިޤްތިޞާދުކުރުމާއެކު، އެންމެ ފައިދާުހރި ގޮުތގައި، ރަސްމީ ބޭނުންތަކަށް ނުވަތަ 

 ހުއްދަ ުކރެވިފައިާވ ބޭނުންތަކަށް އެ ެއއްޗެިހ ބޭނުންކުާރ ބަަޔކަށްވުން؛

ކައުންސިލްެގ އިދާާރގެ ރަސްމީ ވަގުތުތައް، ރަސްމީ ވާިޖބުތައް އަދާުކރުމަށް  )ކ(  

 ވުން.ަބޔަކަށް ހޭދަކުރާ

ކައުންސިލްގެ 
މެންބަރުން 

ކޮށްގެންނުވާނެ 
 ކަންކަން 

ކައުންސިލެްއގެ އެްއވެސް މެންބަރަުކ އޭނާ އަދާކުރަމުންދާ މަާޤމާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ އޭާނ  .131-2

ވާޖިބުތަާކ ގުޅޭގޮތުްނ އަންނަނިިވ ކަންކަމުގެ ެތރެއިްނ ކަމެްއ  އެ މަޤާމުގަިއ އަދާކުރާ 

 ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.

ކައުންސިލްެގ އިދާީރ ހިްނގުން ނުވަަތ ޚިދުމަތެއް ހުއްާޓލުން ނުވަތަ ހުއްުޓވާލުްނ  )ހ(  

ނުވަތަ ުހއްޓުވާލުމަްށ މަސަްއކަތްކުރުމާއި، އަިދ އެއިްނ ަކމަކަށް ބުޫރއަރާފަަދ 

ޢަމަލުތަކާއި، ކައުންސިްލގެ މަޞްލަޙަތު ގެއްލޭފަދަ ޢަަމލުތަާކއި، ކައުންސިލްެގ 

އޮންނަ އެއްބަިއވަންތަކަން ގެއްލޭފަދަ ޢަަމލެްއ  ދުގައި އިދާރާެގ މުވައްޒަފުންެގ މެ

 ކުރުން؛

ކައުންސިލް މެންބަެރއްގެ ަހއިސިއްޔަތުން ލިބޭ މަޢުލޫމާުތ ނަހަމަ ގޮތުގަިއ  )ށ(  

 ބޭނުންކުރުން؛

   އަމިއްލަ ނުވަަތ ޢާންމު ފަރާތްތަކަްށ ކައުންސިލުްނ ދޭ ޚިުދމަތަކާ ގުޅޭގޮތުން،  )ނ(  

ގޮތުްނ އެއްެވސް ފަރާަތކުން ދޭ އެއްވެްސ އެއްެޗްއ  ލެއްގެ އެ ޚިދުމަތުގެ ބަދަ 

 ޤަބޫލުނުކުރުން؛

 ވަކި ފަރާތަކަްށ ފައިދާެއއް ހޯަދއިދިނުމުގެ ގޮތުްނ އެްއވެސް ަޢމަލެއްކުރުން؛ )ރ(  
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އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ަފއިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ނުވަތަ އަމިއްލަ ބޭނުމެްއ  )ބ(  

 ގެ ނުފޫޒު ބޭނުންުކރުން.ޙާޞިލުކޮށްދިނުމަށް މަޤާމު

ޢާންމުންނާއެކު 
 އޮންނަ ގުޅުން 

ކައުންސިލެްއގެ މެންަބރަކު އޭނާގެ މަޤާމުގެ ވާޖިބާއި މަސްޫއލިްއޔަތު އަދާުކރުމުގަިއ  )ހ( .131-3

ކުަލޔަށް، އިޖްތިމާޢީ ިނސްބަތަށް، ދީނަށް،  އެއްވެސް މީެހއްގެ ނަްސލަށް،

ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަށް،  ސިޔާސީގޮތުން ގެންގުޅޭ ިޚޔާލުތަކަށް ުނވަތަ

 ނިސްބަތްވާ ޤައުމަށް، ޖިންސަށް، ކާވެނީެގ ނިސްބަތަށް، ޢާއިލާގަިއ އަދާކުރާ 

ޒިންމާތަކަށް އަދި ނުކުޅެދުންތެރި ކަމަށް ަބލައި އެއްވެސް ގޮަތކުން ތަފާތުކޮށްގެްނ 

 ނުވާނެއެވެ.

 ޙްިތރާމާއެކުގަެއވެ.ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ަފރާތްތަކާ މުޢާމަލާުތ ކުރަންވާނީ، އި )ށ(  

ކައުންސިްލ މެންބަރެއްެގ ވާޖިބާއި މަްސއޫލިްއޔަތު އަދާުކރުމުގަިއ ޚިދުމަތް  )ނ(  

ޢިއްޒަތަށާއި ަކރާމާތަށާއި އެމީަހކަށް ދިވެިހރާއްޖޭެގ  ލިބިގަންނަ ކޮންމެ ަފރާތެއްގެ 

ޙުރުމަތްތެިރކޮށް  ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީްނ ލިބިދީފަިއވާ ޙައްޤުަތކަށް 

 ންވާނެއެވެ.ހިތަ

ކައުންސިލުން ޯފރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ަދއުލަތުެގ އެިކ މުއައްސަސާތަކުްނ  )ރ(  

ފޯރުކޮށްދޭ އެންެމހަިއ ޚިދުމަތްތަކުެގ މަޢުލޫމާތު ަކއުްނސިލްެގ އިދާާރއިން 

 ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖަްއސައިދޭންވާނެެއވެ.

ސުލޫކީ މިންގަނޑާ 
 ޚިލާފުވުން 

މި ޤާނޫނުން ކައުންިސލްތަކުެގ މޭޔަރުންާނ ނުވަަތ ަރއީސުންނާ ނުވަަތ  )ހ( .131-4

މެންބަރުންނާ މަތިކޮށްފައިާވ ޒިންމާތަްއ އެމީހުްނ އަާދކުރަމުްނ ގެންދޭޯތ ބެލުމަީކ 

 ލޯކަްލ ގަަވރމަންޓް އޮޯތރިޓީގެ ޒިންމާއެެކވެ.

ރައީސުންނާ ުނވަތަ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ކައުންިސލްތަކުެގ މޭޔަރުންާނ ނުވަަތ  )ށ(  

މެންބަރުންނާ މަތިކޮށްފައިވާ އެއްވެްސ މަސްއޫިލއްޔަތަާކ ކައުންސިަލރަުކ 

              ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، އެކަެމއް ަބލަިއ އެކަންކަްނ އިޞްލާުޙކުރުމަްށ 

 އެ ކައުންިސލަރުންނަށް އަންގަންވާނެެއވެ.

ވެމުންދާ އެންމެަހއި ޤާޫނނުތަކަށް ކައުންިސލަުރްނ ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ޢަމަލުކުރެ  .5-131 ޤާނޫނަށް ތަބާވުން 

 ތަބާވާންވާނެއެވެ.
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 ވަނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް އަްނނަނިވި މާއްދާތައް އިތުރުުކރުން. 132ވަނަ ބާބުެގ  13ޤާނޫނުގެ  .72

ެގ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކައުންިސލަކުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ުކރުމަށްޓަކައި ަސރުކާރު  )ހ( .1-132 ހުއްދަ ހޯދުން 

ހުއްދައެއް ހޯދަންޖެހޭ ކަންކަުމގައި ހުއްދަ ދިނުމާމެދު ނިންމާ ޮގތެއް އެ ުހއްދައަްށ 

)ދޭއް( މަސްުދވަހުގެ ެތރޭގައި ކައުންސިލަްށ  2އެދޭ ތާރީޚުން ފެިށގެން ގިަނވެގެން 

އަންގަންވާނެއެވެ. އެ މުއްދަތު ާފއިތުވާިއރު ުހއްދަ ދޫުކރުމާމެދު ވަކި ގޮެތްއ 

 އެދިފައިވާ ުހއްދަ ލިބުނީކަމުގަިއ ބަލަންާވނެއެވެ. ނިންމާފައިނުވާނަމަ،

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ަސރުކާރުްނ ުކރަންޖެޭހ ކަމެްއ ުކރުމަށްަޓކައި ަކއުންސިްލގެ  )ށ(  

ހުއްދައެއް ހޯދަންޖެހޭ ކަންކަުމގައި ހުއްދަ ދިނުމާމެދު ނިންމާ ޮގތެއް އެ ުހއްދައަްށ 

މަސްދުަވހުގެ ެތރޭގައި އެ ހުއްދަެއއް  )ޭދއް( 2އެދޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން 

ހޯދަން އެދުނު އިދާރާައކަށް އަްނގަންވާނެއެވެ. އެ މުއްދަުތ ފާއިތުވާއިުރ ހުއްަދ 

ދޫކުރުމާމެދު ވަިކ ގޮެތއް ނިންމާފައިނުވާނަމަ، އެދިފައިާވ ުހއްދަ ލިބުނީކަުމގަިއ 

 ބަލަންވާނެއެވެ.

ންޖެހޭ ކަމެއް ކުރުަމށްޓަކައި ހުއްދައަްށ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ުހއްދަ ހޯދައިގެން ުކރަ )ނ(  

އެދުމުން ެއ ުހއްދައެްއ ނުދޭްނ ނިންމާނަމަ، ެއ ނިންމުން ިބނާކުރި ސަބަބުތަްއ 

 ހުއްދައަށް އެދުނު ފަރާތަްށ ލިޔުމުން ދޫުކރަންވާނެެއވެ.

 ވަަނ ޖަދުވަުލ އަންނަނިިވ ގޮތަށް އިޞްލާޙުުކރުްނ. 2ޤާނޫނުގެ  .73

  ބަލާެނ މިންގަނޑުތައް ނުވަަތ ޝަރުޠުތަްއ ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްަފއި ެއވަނީއެވެ.ސިޓީއެއްގެ ަދރަޖަ ދިނުމުގައި 
 

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ހުަށހެޅުމެއް ިދރާސާކޮށް، ަރއީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާ އެ ހުށަހެޅުމާ އެްއގޮތަްށ  51މި ޤާނޫނުގެ 

 ވާނަމައެވެ.ސިޓީއެއްގެ ަދރަޖަ ދޭންވާީނ އަންނަނިވި ކަންކަން ފުިރހަމަވެަފއި

 

)ދިހަހާސް( އަށްުވެރ  10,000ސިޓީއެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅާ ރަށުގެ ނުވަތަ ރަށްތަކުގެ ރަޖިްސޓަރީވެފައިވާ އާބާދީ  .1

 ދަށްނުވުން.

ސިޓީ އުފައްދަނީ ގިނަ ރަށްތަކެއް އެކުެވގެން ކަމުަގއިވާނަމަ، ސިޓީ ސެންޓަރު ކަުމގައި ކަނޑައަޅާ ރަށަކީ އިުތރަްށ  .2

 ކުރުމުެގ ފުރުޞަުތ އޮތް ރަށެއް ކަމުގައިވުން. ހިއްކައިގެްނ ބޮޑު
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 ޓަރޝަރީ ހޮސްޕިޓަެލއް ުހރުން.  .3

 ސިޓީގައި ދަށްެވގެން ފުރަތަަމ ޑިގްރީާއ ހަމައަްށ ތަޢުލީމު ާޙޞިލުކުރެވޭެނ މަރުކަޒެްއ ޤާއިމުވެފަިއވުން.  .4

، ަސރުކާުރގެ ދަތުރުފަތުރާެބޭހ ސިޓީ އުފައްދަނީ ގިނަ ރަށްތަކެއް އެކުެވގެން ކަމުގައިވާނަމަ، ސިޓީގެ ހުިރހާ ރަށެއް .5

 ވުޒާރާއިން ޤަޫބލުކުާރ މިންވަެރއްގެ ދަުތރުފަތުރުެގ ނިޒާމަކުން ގުޅާލެވިފައި އޮތުން. 

 ސިޓީގައި ކޮމާަޝލް ހާބަރެއއްގެ ޚިދުމަތް ލިބެންުހރުން.  .6

 ސިޓީގައި ބޭންެކއްގެ ޚިދުމަތް ލިބެންުހރުން. .7

 

ްނ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްާޔ ކަނޑައަޅާ އިާދީރ ދާއިާރގަިއ ހިމެޭނ ިސީޓ ވަަނ މާއްދާެގ ދަށު 56-1ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .74
)ތިނެއް( މަސްދުަވހުެގ ތެޭރގަިއ  3ކައުންސިލާިއ ރަށު ކައުންސިލްތަުކެގ އިޚްތިޞާޞް، މި ޤާޫނނަށް ޢަމަލުުކރަން ފަށާާތ 

 ކަނޑައަޅައި، ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

ވަނަ މާއްާދގެ )އ( ަގިއ  79ވަނަ މާއްާދގެ )ބ( އާއި،  70އި، ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( އާ 69-2ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .75
 )ތިނެއް( މަސްދުވަުހގެ ތެޭރގައި ޢާންމުުކރަންވާނެެއވެ. 3ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދުތައް، ިމ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުުކރަން ފަށާތާ 

މާއްާދގެ )ހށ( ގަިއ  ވަނަ 39ވަނަ މާއްދާެގ )ތ( އަދި )ލ( ގައި ބަޔާންުކރާ ދަފްތަރާއި،  56-2ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .76
 )ބާރަ( މަސްދުވަުހގެ ތެރޭަގއި އެުކލަާވލައި ޢާންމުކުރަްނވާނެއެވެ. 12ބަޔާންކުރާ ޕްލޭންތައް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަުލކުރަން ފަށާތާ 

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ލޯކަްލ ަގަވރމަންޓް އޮޯތރިޓީގެ ބޯޑަްށ ޢައްޔަންުކރާ އަިދ އިންތިޚާބުުކާރ  59ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .77
)ތިރީސް(  30މެންބަރުން، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިންތިޚާބު ކުެރވޭ ަކއުންސިްލގެ މެންބަރުން ހުވައި ކުރާ ތާރީޚުން ފެިށގެން 

ދުވަހުގެ ެތރޭގައި ަޢއްޔަންކޮށް އަދި އިންތިޚާބުކޮށް ނިންމަންވާނެއެވެ. އަދި އެފަދައިން ަޢއްޔަންކުާރ އަދި އިންތިޚާބުުކާރ 
އަލުްނ ބޯޑު އެުކލަވާލުާމއެކު، މި ާޤނޫނަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފެށުމުގެ ުކރިން ެއކުލަާވލާފައިާވ ލޯަކްލ  މެންބަރުން ހިމެނޭގޮތުން

 ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިީޓ ބޯޑު އުވުީނއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ސިީޓ  41ވަނަ ާމއްދާއާއި  24ވަނަ މާއްދާއާއި  11މި ޤާނޫނުގެ  .78
އަތޮުޅ ކައުންސިލްަތކާިއ ރަުށ ކައުންިސލްަތކަށް މެންބަރުްނ އިންތިޚާބުުކރަންޖެހޭނީ، ިމ ޤާނޫނު ފާްސވެ، ކައުންސިލްތަކާއި، 

ތަޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުުކުރމަށްފަހު، ދެން އެންމެ އަވަހަށް ބާއްވާ ކައުންސިްލެގ 
 އިންތިޚާބެއްގައެވެ.

ވަަނ މާއްދާެގ )ހ( އަްށ ޢަމަުލކުަރްނ  43ވަަނ މާްއދާގެ )ހ( އާިއ  27އި، ވަަނ މާއްދާެގ )ހ( އާ  12މި ޤާނޫނުެގ  .79
ފަށާނީ މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް، ދިެވހިސަރުާކރުެގ ގެޒެޓުގައި ާޝއިޢުކުރުމަށްފަހު، ދެން އެންެމ އަވަހަްށ ބާްއާވ 

 ކައުންސިލްެގ އިންތިޚާބަށްފަހުަގއެވެ.
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)ޯލކަްލ ކައުންިސލްތަކުެގ އިންތިޚާބުެގ ޤާނޫނު( ގަިއ  2010/10، ޤާނޫުނ ނަންބަުރ މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުުކރަްނ ފެށުމާއެކު .80
  އެކުލެޭވ މި ޤާނޫނާ ތަޢާުރޟުވާ މާއްދާަތއް، މި ޤާނޫނާ ތަާޢރުޟުވާ ނިސްބަތަްށ އިޞްލާުޙވީ ކަމުަގއި ެބލޭނެއެވެ. އަިދ 

ންިސލްތަކުެގ އިންތިޚާބު ާބއްވަންވާނީ، ލޯަކްލ މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުުކރަން ފެށުމަށްފަުހ ބާއްާވ ފުރަތަަމ ލޯކަްލ ކައު
ކައުންސިލްތައް އެުކލެވޭ ގޮތް ކަމަށް، އަދި އެ ކައުންިސލްތައް އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ ގޮތް ކަމަށް މި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިާވ 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓުގަިއ ޝާއިޢުުކާރ ދުވަހުްނ މި ޤާނޫނަށް ޢަމަުލކުރަްނ ފަށާނީ، ިމ ޤާނޫނު ފާްސވެ، ތަްޞދީޤުކޮށް، ދިވެހި .81
 .ފެށިގެންނެވެ
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