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ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ) 7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު  9އަށް ( ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ދައުުރގެ ތިންވަނަުދވަހު އޮތް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  އާދީއްތަވި  6މަހުގެ  ޑިސެްނބަރު ވަނަ އަހަުރގެ 2020
އިދާީރ ދާއިރާތައް ލާމަރުަކޒީ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ވަނަ ޖަލްާސއިން ފާސްުކރެއްވި  27

ވަނަ މާއްދާަގިއވާ  92ޤާނޫނުައސާސީގެ  ، ބިލު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެަނުއމުގެ 9 ޤާނޫނު( އަށް އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ
ުދވަހު ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު  ދަބު( ވި 1442 ޖުމާދަލްއޫލާ 8) 2020 ޑިސެންބަރު 23 ،ގޮތުގެމަތިން
 ިދވެހިސަރުކާުރގެ ެގޒެުޓގައި މިއަދު ާޝއިޢު ކުެރވިއްެޖއެވެ. ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ ،ކުރެްއވުމުން
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 2020/31 :ނަންބަރުޤާނޫނު 
 

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ) 7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  9އަށް ( ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު 
 

އަށް އަންނަނިވި ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިާރތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) 7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 .އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން

 

 ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( އަންނަނިވި 8ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1
 

އިޖްތިމާޢީ މި ޤާނޫނާ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިން، އިޤްތިޞާދީ ުނަވތަ  )ކ(  .8 

ބޭނުންތަކަށް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ބިންބިމާއި ފަރާއި ފަޅު ހޯދުމާއި، މިފަދަ 

ތަންތަން އެހެން ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި ދިނުމާއި، މިފަދަ 

ތަންތަނުގައި އިންެވސްޓްކުރުާމއި އަދި މި އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކައުންސިްލެގ 

 .ނަމުގައި މިލްކުކުރުން
 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ޖ( އަންނަނިވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުކުރުން. 8ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .2
 

ކައުންސިލްތަުކގެ ސިޔާސަތުަތއް ކަނޑަެއޅުމާއި، އެ ސިޔާސަތުތަކާ ގުޭޅ  )ޖ(  .8 

އުޞޫލުތަކާިއ ަކއުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކާގުޅޭ ަގވާއިދުަތއް ހަދައި 

 ުއޞޫލުތައް ތަންފީޛުކުރުން.ފާސްކޮށް އެ ަގާވއިދުތަކާއި 
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 1-8ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .3
 

އަތޮޅު ަކއުންސިލް ނިސްބަތްވާ އިދާރީ ދާއިާރގައި ހިމެނޭ ފަޅުރަށްތަކާިއ  )ނ( .8-1 

ފަޅުތަކުގެ ތެެރއިން، ސިޓީ ަކުއންސިލާއި ރަށު ަކއުންސިްލގެ އިޚްތިޞާޞްަގިއ 

ނުހިމެނޭ ފަޅުރަށްރަށް ބަލަހައްޓާނީ އަތޮޅު ކައުންސިލުންނެވެ. ައދި އިޤްތިޞާދީ 

ދާރީ ާދއިާރގައި ިހމެނޭ ފަޅުރަށެްއ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ެއ އި
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ނުވަތަ ފަޅެއް އެ އިދާރީ ދާިއރާއެްއގައި ހިމެނޭ ރަށު ކައުްނސިލަކާ ނުވަަތ 

ސިޓީ ކައުންސިލަކާ ޙަވާލުކުަރންވާނީ ސަރުކާރުން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާ ުވޒާާރެގ 

 ހުއްދަ ލިޔުމުން ހޯދުމަށް ފަހުގައެވެ.
 

 )ށ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ަވނަ މާއްދާގެ 16ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ   .4
 

އަތޮޅު ކައުންސިްލގެ ނައިބުރަީއސް އިންތިޚާބުކުރާނީ ކައުންިސލްގެ މެންބަރުންގެ  )ށ( . 16 

ތެރެއިން އެ ކައުންސިްލަގިއ ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ެނގޭ ސިއްރު 

 ވޯޓަކުންެނވެ.
 

 އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ވަަނ މާއްދާގެ )އ(  22ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .5
 

މި ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެަމތިން ފާސްކޮށްފައިވާ ރަށުގެ ޭލންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާއި،  )އ( 22. 

ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާ ެއްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، އިޤްތިާޞދީ ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ 

ފަޅު ހޯދުމާއި މިލްކުކުރުމާިއ ބޭނުންތަކަށް ކައުންސިްލގެ ނަުމގައި ބިންބިމާއި ފަރާއި 

އަދި މިފަދަ ތަންތަން އެހެން ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި އަދި މިފަދަ 

ތަންތަނުގައި އިންެވސްޓްކުުރމާއި މިފަދަ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކައުންސިްލެގ 

 .ނަމުގައި މިލްކުކުރުން
 

 ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ވަަނ މާއްދާގެ )ވ( އަންނަނިވި  22ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .6
 

ކައުންސިްލގެ އިޚްތިޞާްޞަގިއ ހިމެނޭ ބިމާއި، ސަރުކާުރގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން  )ވ( 22. 

ކައުންސިލާ ޙަވާލުކުރާ އެނޫންވެސް ބިން، މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްަފިއާވ 

       ގޮތުގެމަތިން ފާސްކުރާ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާއި ކައުްނސިލްތަކުން އެކުލަވާާލ 

އެ ރަށެްއގެ ތަރައްީޤގެ ޕްޭލނާ އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން ބޭނުންކުރުމާއި ކުްއޔަްށ 

 ދޫކުރުމާއި ދިނުން.
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ހށ( އުނިކުރުން. 22ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ، ތިީރގަިއ ނަކަލުކޮށްފައިެއވާ،  .7
 

ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭާނއި މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއާވ ގޮތުގެމަތިން ފާްސކުރާ  )ހށ( .22 

ކައުންސިލްތަކުން ެއކުލަވާާލ އެ ރަށެއްގެ ތަަރއްޤީެގ ޕްލޭނާ އެއްގޮްތާވ 

 ގޮތުގެމަތިން އެ ރަެށއްގެ ބިްނ ބޭނުންކުރުން.
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 ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ވަަނ މާއްދާގެ )ހކ( އަންނަިނވި 22ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .8
 

ކަނަޑއެޅުމާިއ، އެ ިސޔާސަތުތަކާ ުގޭޅ ކައުންސިލްތަުކގެ ސިާޔސަތުތައް  )ހކ( .22 

އުޞޫލުތަކާއި ަކއުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކާގުޅޭ ގަވާއިދުަތއް ހަދަިއ 

 ފާސްކޮށް އެ ަގާވއިދުތަކާއި ުއޞޫލުތައް ތަންފީޛުކުރުން.
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ކ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 39ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .9
 

ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަިތން ފާސްކޮށްފައިވާ ސިީޓގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާއި މި  )ކ( .39 

ސިޓީގެ ތަރައްީޤގެ ޕްލޭނާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، އިޤްތިާޞދީ ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ 

ބޭނުންތަކަށް ކައުންސިްލގެ ަނމުގައި ބިންބިމާިއ ފަރާއި ފަުޅ ހޯދުމާއި، މިފަދަ 

ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި، ދިުނމާއި އަދި މިފަދަ  ތަންތަން އެހެން ފަރާތްތަކަށް

ތަންތަނުގައި އިްނވެސްްޓކުރުމާއި އަދި މި އިންވެސްޓްމަންްޓތައް ަކއުންސިލްެގ 

 .ނަމުގައި މިލްކުކުރުން
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ހނ( އުނިކުރުން. 39ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ، ތިީރގަިއ ނަކަލުކޮށްފައިެއވާ،  .10
 

ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ފާސްކޮށް ާޢންމުކުރާ ސިޓީެގ މި ޤާނޫނުގައި  )ހނ( .39 

ތަރައްޤީޤެ ޕްލޭނާއި ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާ އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަިތން އެ ސިޓީއެްއެގ 

 ބިން ބޭނުންކުރުން.
 

 ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ވަަނ މާއްދާގެ )ހއ( އަންނަނިވި 39ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .11
 

 

ކައުންސިލްތަުކގެ ިސޔާސަތުަތއް ކަނަޑއެޅުމާިއ، އެ ސިާޔސަތުތަކާ ގުޭޅ  )ހއ( .39 

އުޞޫލުތަކާއި ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކާގުޅޭ ަގވާއިދުަތއް ހަދައި 

 ފާސްކޮށް އެ ަގާވއިދުތަކާއި ުއޞޫލުތައް ތަންފީޛުކުރުން.
 

 އިޞްލާޙުކުރުން.ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް  48ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .12
 

ކައުންސިްލގެ މެންބަރު ނިސްބަތްވާ ސިޓީގެ ރަްއޔިތުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތައް  )ހ( .48 

ކައުންސިްލގެ ސަމާލުކަމަްށ ގެނައުާމއި، އެކަންކަްނ ޙައްލުކުރުމަށް 

 މަސައްކަތްކުރުން؛
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 ވަަނ މާއްދާ އުނިކުރުން. 49ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ، ތިީރގަިއ ނަކަލުކޮށްފައިެއވާ،  .13
 

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 
 ރައީސަށް މުޚާޠަބުކުރާ ގޮތް 

އަދި ސިޓީ . މިގޮތަށެވެ" މޭޔަރ" ސިޓީ ކައުންސިްލގެ ރަީއަސށް މުޚާޠަބުކުރާނީ .49

 .މިގޮތަށެވެ "ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ"މުޚާޠަބުކުރާނީ  ނައިބުރަީއސާކައުންސިްލގެ 
 

 .އިޞްލާޙުކުރުންވަަނ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް  51ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .14
 

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ސިޓީއެްއގެ ދަރަޖަ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ  50މި ޤާނޫނުގެ  )ށ( .51 

ރަށްތަކުން، އެ ރަށްަތއް ަތމްސީލުކުރާ ކައުންސިެލއްެގ ދައުރު ހަމަވުމުގެ 

މި ާޤނޫނުގައި ަބޔާންކުރާ         )ހަެއއް( މަސްުދވަހުގެ ކުރިން 6މަދުވެގެން 

      އެންމެހައި އިޖުާރއަތުތައް ުފރިހަމަކޮށް ނިންމަންވާނެއެވެ. އަދި އެފަަދއިން 

   އެ ރަށްތައް އެުކވެގެން އުފެޭދ ސަރަޙައްދަށް ސިޓީއެްއގެ ދަރަޖަ ލިބިގެންދާނީ 

އެ ސަރަޙައްދު ސިޓީއަކަށް ބަަދލުވީ ކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު، އަލަށް އެކުލަވާެލވޭ 

 ކައުންސިްލގެ އިންތިޚާބަށް ފަހުގަެއވެ.
 

ގެ ނިޔަލަށް ހުރި މާއްދާތައް އެއީ، ަވކި ބާބެއްަގއި ހިމެނޭ މާއްދާތަކެއްެގ  4-56ިއން ފެށިގެން  1-56ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .15
ަވނަ މާއްދާގެ ކުިރއަށް އަންނަނިވި ފަދައިން އެ ބާބުގެ ނަންބަރާއި  56-1ގޮތުަގއި ހަމަޖެއްސުމަށްޓަަކއި ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ 

 ބަރުތައް ތަރުތީބުކުރުން.ބާބުގެ ސުރުޚީ އިތުރުކޮްށ، އެ ޤާނޫނުގައި ދެންހުރި ބާބުތަކުެގ ނަން

 
 ހަވަނަ ބާބު 

 

 ކައުންސިލްތަކުގެ އިޚްތިޞާޞް ކަނޑައެޅުން 

 
 .ަވނަ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން 6-56ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .16

 

އަންހެނުންގެ ތަރައްީޤއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީައށް މެންބަރުން  )ށ( .56-6 

އިންތިޚާބުކުރުމަށްޓަކައި ާބއްާވ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ަޙއްޤު، އެ ރަށެްއ 

ނުވަތަ ސިީޓގައި ރަްށވެހިވެަފއިާވ، ވޯޓުލުމުގެ ަޙއްޤު ލިިބގެންވާ ހުރިހާ 

 އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށްވެސް ލިބިގެްނވެެއވެ.
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 .ނަނިވި ގޮތަށް އަކުެރއް ިއތުރުކުރުންަވނަ މާއްދާގެ )އ( ގެ ފަހަތަށް އަން 6-56ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .17
 

 އ(-1) .56-6 

 
މި މާއްދާގެ )އ( ަގއި އެެހން ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެްސ، އަންހެނުންެގ 

ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަްތކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުެމއް ބޭއްުވމަށް ބޭނުންވާ 

ހުސްިވ  ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަމަވާވަރަށް އެ ކޮމިޓީގައި މެންބަރުން ނެތްނަމަ އެ

ގޮނިޑއަކަށް މި މާއްދާގެ )އ( ގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން މެންބަރަކު 

 އިންތިޚާބުކުރަންވާެނއެވެ.
 

 ަވނަ މާއްދާގެ )ފ( ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް އަކުެރއް ިއތުރުކުރުން. 56-6ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .18
 

 )ދ( .56-6 

 
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަްށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީެގ އިންތިޚާބުގައި 

ވާދަކުރުމަށް އެިދ ކުރިމަތިާލ މީހުންގެ ކިަބއިަގއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ  12 )ލޯކަލް ަކއުންިސލްތަކުގެ އިންތިޚާުބގެ ޤާނޫނު( ގެ 10/2010

 .މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުާރ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާންވާެނއެވެ
 

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގެ ފަހަތަށް ހުރި އަކުރުތައް ތަރުތީބުކޮށް އެ މާއްދާގަިއވާ ޙަވާލާަތއް  59ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .19
 އިޞްލާޙުކުރުން.

 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 61ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .20
 

 )ނ( .61 

 
    ޗީފް އެްގޒެކެިޓވް އޮފިސަުރެގ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ މީހެއްގެ ކިަބއިަގއި 

( ވަނަ 2( ވަނަ ނަންަބރާއި، )1ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގެ ) 59މި ޤާނޫނުގެ 

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 4( ވަނަ ނަންބަރު އަދި )3ނަންބަރާއި، )

 ތައް ފުރިހަމަވާްނވާނެެއވެ.ޝަރުޠުތަކުގެ އިތުރުން އަންނަނިވި ޝަރުޠު
 

 .ވަަނ މާއްދާގެ )ބ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން 62ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .21
 

 )ބ( .62 

 
      މި މާއްދާގެ )ރ( ަގއި ބަާޔންކޮށްފައިވާ "ރިޕޯޓު" ގެ ަމއްޗަށް ބިނާކޮްށ،

)ތިނެއް( މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް އެ ކަންކަމުގައި ޝާމިލުިވ  3

ކައުންސިލަރުން ނުވަތަ ރަީއސުން ނުވަތަ މޭޔަރުން، މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް 
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ނުލިބޭ ގޮތަށް، މަޤާމުގެ މަްސއޫލިއްޔަތުން ަވގުތީ ގޮތުން ެއއްކިބާކުރުުމގެ ބާރު 

 ލިބިގެންވެެއވެ. ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީައށް
 

 .ވަަނ މާއްދާގެ )އ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން 79ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .22
 

 )އ( .79 

 
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކައުންސިލްތަކަށް ދެވޭ ހިޭލ އެހީގެ ފައިސާ 

ބޭނުންކުރުމުގައި ަކއުންސިލްތަކުން ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

 އޮފް ފިނޭންސްއިން ހަދާ ގަވާއިުދގައި ަބޔާންކުަރންވާނެެއވެ. މިނިސްޓްރީ
 

 .ވަަނ މާއްދާގެ )މ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން 79ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .23
 

 )މ( .79 

 
       މި މާއްދާގެ )އ( ގެ ދަށުން އެކުލަވާލާ ަގވާއިުދގައި ކައުންސިލްތަކަށް 

ފައިާސއާ ުގޅިގެން ުއފެދޭ އިދާރީ އަދި  މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދެވޭ ހިލޭ އެހީގެ

މާލީ ޒިންމާތަކާއި އެ ފައިާސ ޚަރަދުކުރެވޭނެ ކަންތައްަތކާިއ، އަދި ފައިާސ 

ޚަރަދުކުރި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު މިިނސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމުގައި ަޢމަލުކުރަންވީ ގޮތް 

 ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަްނވާނެެއެވ.
 

 .އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުންވަަނ މާއްދާ  97ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .24
 

ބަޖެޓު ތަންފީޛުކުރުމުގެ 
 އިސްވެރިޔާ 

ފާސްކުރި ބަޖެޓު ތަންފީޛުކުރުމުގެ އިްސވެިރޔަކީ  ،ކައުންސިްލގެ ބަޖެޓު ފާސްވުމަށްފަހު .97

 ކައުންސިްލގެ ރައީސް ުނވަތަ މޭޔަރެވެ.
 

 އުނިކުރުން.ަވނަ މާއްދާގެ )ރ(  102ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ، ތިީރގަިއ ނަކަލުކޮށްފައިެއވާ،  .25
 

އަވަށު އޮފީސްަތކުގެ އާމްދަނީާއއި ޚަރަދާއި، މިލްކިއްޔާާތއި މާލީ ޒިންމާތަކުެގ  )ރ( .102 

)ދޭއް(  2އަހަރީ ހިސާބު، ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ނިމޭތާ ލަސްެވގެން 

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ، ސިޓީ ކައުންސިލަށް، ބޯޑުގެ ރަީއްސ 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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 ަވނަ މާއްދާގެ )ބ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 102ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .26
 

ސިޓީ ކައުންސިްލގެ އާމްދަނީާއއި ޚަރަދާއި، މިލްިކއްޔާާތއި މާލީ ޒިންމާތަކުެގ  )ބ( .102 

)ތިނެއް(  3އަހަރީ ހިސާބު، ކޮންމެ މާީލ އަހަރެއް ނިމޭތާ ލަްސވެެގން 

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިީޓއަށާއި، ޮއޑިޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށާއި، ސަރުާކރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް، ިސޓީ ކައުންސިްލެގ 

 މޭޔަރ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 

 ަވނަ މާއްދާގެ ފެށޭ ޢިބާރާތް އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން. 105ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .27
 

ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށް 
 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް 

ކަނަޑއެިޅފައިވާ އުޞޫލުން ރަށު  ،ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފަިއާވ ލިޔުންތައް .105

 .ކައުންސިލްތަކުން އަތޮޅު ަކއުންސިލަށް ފޮނުވަންވާނެެއވެ
 

 .ގެ )ރ( އަދި )ބ( އަންނަިނިވ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން 2-107ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .28
 

ކައުންސިލްތަކުން އެކުަލވާލާ ޭލންޑް ޔޫސް ޕްލޭންަގއި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު  )ރ( .107-2 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.
އެ ރަށެްއަގއި ހުރި ގަްސަގހާގެހީގެ ޢަދަދާިއ، ގަސްތަްއ ހުރި   (1)   

 ސަރަޙައްދު.

 ޙިމާޔަތްކުރެވޭ ސަރަަޙއްދު.  (2)   

      ހިއްކާފަިއވާ ސަރަޙައްދުަތކާިއ، ހިއްކެން އޮތް ސަރަޙައްދާއި،   (3)   

 އެ ސަރަޙައްެދއްގެ ބޭނުން ހިފާނެ ގޮތް.
 އެ ރަށެްއގެ ެއކި ސަރަޙައްދުަތކުގެ ބިމުގެ އަުގ.  (4)   

 ހިއްކާ ބިންތަކުަގއި ރުްއގަސް ހުންނަންޖެހޭ މިންވަރު.  (5)   

 އެ ރަށެްއގެ ަކއުންސިުލންނެވެ.ރަށުގެ ތަރައްީޤގެ ޕްލޭން ފާސްކުރާނީ  )ބ(  
 

 ަވނަ މާއްދާގެ )ބ( އުނިކުރުން. 116ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ، ތިީރގަިއ ނަކަލުކޮށްފައިެއވާ،  .29
 

ސިޔާސީ ޕާޓީެއްއގެ ޓިކެުޓަގއި ކުރިމަތިލަިއގެން އިންތިާޚބުވާ ފަރާތްތައް،  )ބ( .116 

އެމީހަކު ނިސްބަތްވާ އިންތިޚާބުިވއިރު، ނިސްބަތްވި ޕާޓީއިން ވަިކވުން ނުވަތަ 

 ޕާޓީއަކުން ަވކިކުރުން.
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 .ގެ )ނ( އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން 2-131ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .30
 

އަމިއްލަ ނުވަތަ ޢާންމު ފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތަކާ ގުޭޅގޮތުން،  )ނ( .131-2 

އެްއވެސް އެްއޗެްއ އެ ޚިދުމަތުގެ ބަދަލެްއގެ ގޮުތން އެްއވެސް ފަރާތަކުން ދޭ 

 ޤަބޫލުކުރުން؛
 

 ަވނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 133ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .31
 

ރަށްތަކެއް އިދާރީގޮތުން 
 އެއްކޮށްލުން 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިދާރީ ާދއިރާތަުކގައި މީހުން ދިރިުއޅޭ  .133

އެ ރަށްތަކަީކ އިދާރީގޮތުން އެއް ރަށެްއ ، ރަށްތަކެްއގެ ރަށްވެހިންރަށްތަކުގެ ތެރެއިން 

ކަމުގައި ކަނޑަައޅައިދިނުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެ ރަށްތަކަީކ 

އިދާރީގޮތުން އެއް ރަށެްއަކމަށް ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ 

ރަށްތަކެއް މިފަދަ ގޮތަކަްށ އިދާރީގޮތުން އެްއ ރަށަކަްށ މީހުން ދިރިއުޅޭ . ލިބިގެންެވއެވެ

 .ބަދަލުކުރެވޭނީ އެ ރަށްތަުކގެ ރައްޔިތުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ެއގޮތަށް ބޭނުންވާނަމަެއވެ
 

 ަވނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 135ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .32
 

އަލުން އެކުލަވާލެވޭ ރަށް 
އެއް ކައުންސިލަކުން 

 ހިންގުން 

ވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކެއް  133މި ޤާނޫނުގެ  .135

އިދާރީގޮތުން އެއް ރަެށއްެގ ޮގތުގައި ކަނަޑއެޅިއްޖެނަމަ ެއޮގތުން އަލުން އެކުަލވާެލޭވ 

 .ރަށް ނުވަތަ ސަރަޙައްދު ހިންުގމަށްޓަކައި އިންތިޚާބުކުރާނީ ެއއް ކައުންސިެލވެ
 

 އުނިކުރުން.ަވނަ މާއްދާ  145ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ، ތިީރގަިއ ނަކަލުކޮށްފައިެއވާ،  .33
 

ބިން ބޭނުންކުރާ ގޮތުގެ 
 ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން 

ރަށު ކައުންސިލްގެ މަްޝަވރާގެ މަތިން ކޮންމެ ރަށެއްގައި އެ ރަށެްއގެ ބިން  .145

         . ތައްޔާރުކުރަްނވާނެެއވެބޭނުންކުރުމާބެހޭގޮތުން ބިމާބެހޭ ވުޒާރާއިން ޕްލޭނެްއ 

މި ޕްލޭންގައި ރަށުގައި މީހުން އުޅޭ ސަރަޙައްާދއި، ސަރުކާުރގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް 

ބޭނުންވާ ބިންތަކާއި ރަުށގެ ަރއްޔިތުންގެ ބޭނުމަށް ކަނޑައެޭޅ ބިންތައް ފާހަގަކުެރވިފަިއ 

 .ހުންނަންވާނެއެވެ
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 މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ަވނަ  150ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .34
 

އިޞްލާޙު ގެންނަންޖެހޭ 
 ޤާނޫނު 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކުގެ ތެރެއިން ިމ ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ  .150

މަޤްޞަދުތަކާ ތަޢާރުޟްވާ ޤާނޫނުތައް ފާހަގަކޮށް މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން 

)ހައެއް( ަމސްދުވަހުގެ ތެޭރގައި އެފަަދ ޤާނޫނުތަކަށް އިޞްލާޙު  6ފެށިގެން 

ލަުތގެ ބަންޑާރަނައިބު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ގެނައުމަށްޓަަކއި ދައު

     އަދި ޤާނޫނުތަކުން ބާރުލިބިގެން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދުަތކާިއ އުޞޫލުތަކުގެ ތެރެއިްނ 

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުެގ މަޤްޞަދުތަކާ ތަޢާރުޟްވާ ަގވާއިދުތަާކއި އުޞޫލުތަްއ 

)ހައެއް( މަސްދުވަހުެގ  6ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ފާހަގަކޮށް މި ޤާނޫނަށް 

ތެރޭގައި އެފަދަ ަގވާިއދުތަކާއި އުޞޫލުތައް ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުްނ 

 އިޞްލާޙުކުރަންވާެނެއވެ.
 

 ަވނަ މާއްދާގެ )އ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 152ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .35
 

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ިމ ޤާނޫނުގެ ދަށުން " ފަޅާއި ފަރުަތއް ރަށުގެ ބިމާިއ " )އ( .152 

ރަށްރަށާއި، އަތޮޅުަތކާިއ، ސިޓީތަކުގެ އިޚްތިާޞޞް ކަމުަގއި ކަނަޑއަޅާފަިއާވ 

 ތަންތަނަށެވެ.
 

ުހން މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްެވ، ަތޞްދީޤުކޮށް، ިދވެހިސަރުކާރުެގ ެގޒެޓުަގއި ާޝއިޢުކުރާ ުދވަ .36

 .ފެށިގެންނެވެ

________________________ 


