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 ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ތިމާވެށި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 93/4 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 
 ޤާނޫނު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ވަނަ  3 އަށް ( ޤާނޫނު 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ވަަނ ައހަުރެގ  2021ލީުހގެ ބޭްއވި ަރއްޔިުތްނގެ ަމޖި ުދވަހު  ައންގާރަ ވި  2021 ޮނެވންބަރު 16
ިދެވހިރާްއޖޭގެ ތިމާެވިށ ) 93/4"ާޤނޫނު ަނންބަރު ފާސްކުޅަ ަވނަ ޖަލްސާިއން  39ތިްނވަނަ ދައުުރގެ 

   ާޤޫނނުއަސާީސގެ ބިލު"  ވަނަ އިޞްލާޙު ެގނައުުމގެ 3ރައްކާތެިރކޮށް ދެމެެހއްުޓމާބެޭހ ާޤނޫުނ( ައށް 
 ާއދީއްތަ ( ވި 1443 ރަބީޢުްލއާޚިރު  23) 2021 ޮނވެންބަރު  28 ،ންަމތީ ަވނަ މާްއދާަގިއވާ ޮގތުގެ  92

ިދެވހިސަރުކާުރގެ ެގޒެުޓގަިއ  ،މި ބިލު ޤާޫނނަަކށްވެ ،ކުރެްއވުުމންދުަވހު ރައީސުލްޖުްމހޫިރއްޔާ ތަްޞދީޤު 
 މިއަުދ ާޝއިޢު ކުެރވިއްެޖެއވެ.
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 2021/23 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 

  އަށް ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު ) 4/93 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 
 ޤާނުނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  3

 

 .)ދިވެހިާރއްޖޭގެ ތިމާވެށި ަރއްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް އަންނަނިވި އިްޞލާޙުތައް ގެަނއުން 93/4ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 
 ވަަނ މާއްދާގެ ަފހަތަށް އަންނަނިިވ ފަދައިން މާއްދާއެއް އިތުރުުކރުން. 10ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1

  

 ކައުންސިލުތަކުން 
 ފޯރުކޮށްދިނުން  ޚިދުމަތް 

ޤާނޫނުެގ ދަށުން މިނިސްްޓރީްނ ފޯރުކޮށްދޭންޖެޭހ ޚިދުމަްތތަކުގެ ެތރެއިން، މި  (ހ)  .10-1

ރަުށ އަތޮޅު ފެންވަރުަގއި ނުވަތަ  ،މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ޚިދުމަތްތައް

ފެންވަރުގައި ނުވަތަ ސިޓީ ފެްނވަރުަގއި ޯފރުކޮށްދޭނީ، މި ޤާޫނނުގެ ދަށުން ހަާދ 

ެއ ރަށެްއ ނުވަތަ ސިޓީއެްއ އަތޮޅެއް ުނވަތަ  އެ  ،ގަވާއިދުގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން

 ނިސްބަތްވާ ކައުންިސލަކުންނެވެ.
 

ރަށު ފެންަވރުަގިއ އަތޮުޅ ފެންވަުރގަިއ ނުވަަތ މި މާއްދާެގ )ހ( ގެ ދަށުްނ  )ށ(  

ކަނޑައަާޅ   ސިީޓ ފެންވަުރގައި ޯފރުކޮށްދިނުމަށް މިނިސްްޓރީންނުވަތަ

ފޯރުކޮށްދިނުމާގުޅޭ އުސޫލުތައް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެ ޚިދުމަތްތައް ޚިދުމަތްތަކާއި 

 ހަދާ ގަާވއިދުގަިއ ބަޔާންކުރަްނވާނެއެވެ.
 

 އާިއ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކުރާ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީމި  )ނ(  

ލަތްތަކާިއ ސީ ކައުންިސލުތަކަްށ ބޭނުންވާ ފައިާސާއއި ވަ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުން 

ތަކަްށ ވާނެެއވެ. އަިދ ކައުންސިލުފޯރުކޮށްދޭން ތަކަށް ކައުންސިލު އެހީތެރިކަން

     ފޯުރކޮށްދޭނެ ޮގތް މި މާއްދާެގ  ލަތްތަކާިއ އެހީެތރިކަންސީފައިސާއާއި ވަ 

 ދުގަިއ ބަޔާންުކރަންވާނެއެވެ.އި)ށ( ގައިާވ ަގވާ
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 ތިން އަކުުރ އިތުުރކުރުން. ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( ެގ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ފަދައިން 11ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .2

 

 2010/7"ރަށު ކައުންިސލު" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ޤާނޫނު ަނންބަރު  )ރ( .11 

ލުން ހިްނުގމުގެ ޤާނޫނު( ަގިއ ސޫ )ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިާދރީ ދާިއރާތައް ލާމަުރކަޒީ އު

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަށު ަކއުންސިލަށެވެ.

 2010/7ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު "ސިޓީ ކައުންސިލު" ކަމަށް  )ބ(  

ލުން ހިްނުގމުގެ ޤާނޫނު( ަގިއ ސޫ )ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިާދރީ ދާިއރާތައް ލާމަުރކަޒީ އު

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިީޓ ކައުންިސލަށެވެ.

 2010/7"އަތޮޅު ކައުންސިުލ" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫުނ ަނންބަރު  )ޅ(  

ލުން ހިްނުގމުގެ ޤާނޫނު( ަގިއ ސޫ ރާތައް ލާމަުރކަޒީ އު)ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިާދރީ ދާއި 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަތޮޅު ކައުންސިލަެށވެ.

  
މި ޤާނޫނުން ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތަކާ ގުޅިގެން އެކުަލވާލަންޖެހޭ ަގވާއިދުތަކާއި އިޞްލާޙުުކރަންޖެޭހ  .3

)ަހއެއް( މަސްުދވަހުގެ ތެޭރގައި ހަދައި، ދިެވހިސަރުާކރުެގ  6ާތރީޚުން ފެށިގެން ގަވާއިދުތައް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުުކރަން ފަށާ 

 ގެޒެޓުގައި ާޝއިޢުކުރަންވާެނއެވެ.

 

ކުާރ ތާރީޚުްނ އިޢު މި ޤާނޫނަށް ޢަމަުލކުރަްނ ފަށާނީ، ިމ ޤާނޫނު ފާްސވެ، ތަްޞދީޤުކޮށް، ދިވެހިަސރުކާުރެގ ގެޒެޓުގަިއ ޝާ .4
 ފެށިގެންނެވެ.
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