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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް 

 ، މާލެ

 ދިވެހިރާއްޖެ.

           ،ތަންފީޛުކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  )ޤާނޫނު  ގެ ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ( 2016/18ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ތަކާ ހަވާލުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު ލޯކަލް ކައުންސިލް 

 އެއްވަނަ ބާބު 

 ފެށުން 

(ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީގެ ޤާޫނނު) ތަންީފޛު ކުރުމުގެ  2016/18 މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު (ހ)  .1 ނަން  ރުފާއިތަޢާ

ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި، ސިޓީ ކައުްނސިލްތަކާއި، އަތޮުޅ  ،މަސްއޫލިއްޔަތު

     ކައުންސިލްތަކާ ހަވާލުކުރުމާބެޭހ ކަންކަން ބަޔާންކުރުމުގެ ގޮތުން، އެ ޤާނޫނުގެ 

 ދާގެ (ބ) އިން ާބރު ލިބިގެން އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.ވަނަ މާއް 40

(ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީގެ ޤާނޫުނ)  2016/18 ާޤނޫނު ނަންބަރުމި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ، " (ށ)  

    ތަންފީޛު ކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކާ ހަވާލުކުރުމާބެހޭ 

 ގަވާއިދު" އެވެ.

 ވާއިދުގެ މަގުސަދަކީ، އަންނަނިވި ކަންކަން ހާސިލުކުރުމެވެ.މި ގަ  .2 މަުގސަދު 

ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު ަކއުންސިލްތަކާއި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ އިޚްތިޞާޞް   (ހ)  

ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީގެ ( 2016/18 ާޤނޫނު ނަްނބަރު ،ހިނގާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި

އެ ކައުންސިލްތަކުން އުފުލުަމްށ  ކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ތަންފީޛު  )ޤާނޫނު

 މަގުފަހިކޮށްދިނުން.

ކުރުމުގެ ގޮތުން  ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާއިމްކުރުމާ ގުޅޭ ކަންކަން މެއިންސްޓްރީމް (ށ)  

ކުރުުމގެ ސިޔާސަތާއި އެކްޝަން ޕްލޭން ތަންފީޛު ކުރުމުގަިއ  ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާއިމް

 ކަށަވަރުކުރުން. ކައުންސިލްތަކުގެ ބައިވެރިވުން ޯހދޭކަން
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(ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނު) ތަންފީޛު ކުރުމުގައި،  2016/18 ޤާނޫނު ނަްނބަރު (ނ)  

ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

ެނ ކަނޑައެޅުމާއި، އެ ކައުންސިލްތަކާ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާ

 އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން.

ޤާނޫުނ ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި ސިޓީ ކައުންސިލްތައް ނިސްބަތްވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި،  (ރ)  

(ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނު) ތަންީފޛު ކުރުމަށް ޓަކައި،  2016/18 ނަންބަރު

 ކަމުގަިއ އެއިން ކޮންމެ ކައުންސިލަކީ، އެ ސަރަޙައްދަކަށް އައްޔަނުކުރާ އޭޖެންޓެއް

ކައުންސިލްތަކުން އެ ޤާނޫނު ތަންފީޛު ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު  ،ހަމަޖެއްސުމާއި

 ކަނޑައެޅުން.

އަތޮޅު ކައުންސިލްތައް ނިސްބަްތވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި، މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުެގ  (ބ)  

ކުރާ މިންވަރު ބަލާެނ މަތީން ރަށު ކައުންސިލްތަާކ ަހވާލުކުރެވޭ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ

 އުސޫލު ކަނޑައެޅުން.

    ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކާއެކު  (ޅ)  

 ކުރުމުގައި މިނިސްޓްރީގެ ދައުރު ކަނޑައެޅުން. ވިލަރެސް

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް 

މަްސއޫލިއްޔަތު ަހވާލުކުރުުމަގއި 

 ަހަމަތއް ނަގަަހއްޓަންޖެހޭ އާންމު 

    މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި   .3

ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް މަސްޫއލިއްޔަތު ހަވާލުކުރުމުގައި އަންަނނިވި ހަމަތައް ނެގެހެއްޓުމަީކ 

 މިނިސްޓްރީގެ ޒިންމާއެކެވެ.

ހިންގުމާއި ގޮތް ނިންމުމުގެ ދާއިރާއިން  ،ކައިޓަ ކުރުމަށް ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާއިމް (ހ)  

 ކުރުމަށް އިސްކަންދިނުން. ކުރެވޭ ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ވެސް މެއިންސްޓްރީމް

ވަނަ މާއްދާގައި  14ގެ (ެޖންޑަރ އިކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނު)  2016/18 ޤާނޫނު ނަންބަރު (ށ)  

މާއި ހުއްޓުވުމުގައި ، އަްނހެނަކަށްީވތީ ކުރާ އަނިޔާ ރިޕޯޓުކުރުށްފައިވާބަޔާންކޮ

 ރައްޔިތުންނާ ވީހާވެސް ގާތުން ޚިދުމަތް ދެވޭނެ މަގުފަހިކުރުން.

ވަނަ މާއްދާގައި  17ގެ (ެޖންޑަރ އިކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނު)  2016/18 ޤާނޫނު ނަންބަރު (ނ)  

އިދާރީ ާދއިރާތަކުގައި ދިރިއުޅޭ އަންހެނުންނަށް ދައުަލތުްނ  ،ށްފައިވާބަޔާންކޮ

ތެރިކޮްށ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ރައްކައު ،ޖެހޭ ޙައްޤުތައްކަށަވަރުކޮށްދޭން

 ފޯރުކޮށްދެވޭކަން ކަށަވަރުކުރުން. ކުރިއަރުވައި
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(ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީގެ  2016/18 ޤާނޫނު ނަްނބަރު ،ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން (ރ)  

ސިލްތަްއ ޤާނޫނު) ކާމިޔާބުކަމާއެކު ތަްނފީޛު ކުރުމަށް ޓަކައި، ލޯަކލް ކައުން

 ބާރުވެރިކުރުވުން. 

 ދެވަނަ ބާބު 

 ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި، ސިޓީ ކައުންސިލްތަކާ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކުރުން 

ލާމަރުކަޒީ ނިާޒުމގެ ތެރެިއން 

 އޭޖެންޓުން ަހމަެޖއްުސން 

 

 ހިނގާ އިޚްތިޞާޞްރަށު ކައުންސިލްތަކާއި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ  (ހ)  .4

 2016/18 ާޤނޫނު ނަންބަރުސަރަޙައްދުތަކުގައި، އެއިން ކޮންމެ ކައުންސިލަކީ، 

(ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނު) ތަންފީޛު ކުރުމަށް ޓަކައި، އެ ސަރަޙައްދަށް 

އައްޔަނުކުރާ އޭޖެންޓެއް ކަމުގައި މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅާ ހާލަތުގައި، އެއިން ކޮންމެ 

 އިދުގައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ހިނގާނެއެވެ.ކައުންސިލެއްގެ މައްޗަށް މި ގަވާ 

 ސިލެއް ނުވަަތ ސިޓީ ކައުންސިލެއްމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުްނ ރަށު ކައުން (ށ)  

އޭޖެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައި، މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ މަސްއޫލިއްޔަތެއް 

ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީގެ ( 2016/18 ޤާނޫނު ނަްނބަރުއެ ކައުންސިލަކާ ހަވާލުކުރާނީ، 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ  44ގެ ) ޤާނޫނު

ވަނަ މާއްދާގެ  40ޤާއިމުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ލިބޭ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން، އެ ޤާނޫނުގެ 

 (ށ) ގެ ދަށުން އެ ކައުްނސިލުތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

ާޤނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވައިލެޭވ އެ ވަސީލަތްތައް އެ ކައުންސިލަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމާއެކު، 

ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާއިމްކުރުމުގެ ސިޔާސަތާއި އެކްޝަން ޕްލޭނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ 

 މަތީންނެވެ. 

ގެ ޤާނޫނު) ތަންފީޛު ކުރުމުގެ ގޮތުން (ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ 2016/18 ޤާނޫނު ނަންބަރު (ހ)  .5 އޭޖުންޓުްނގެ ަމސްއޫިލއްޔަތު 

އޭޖެންޓުންނާ މަސްއޫލިއްޔަތު ަހވާލުކުރަންވާނީ، ެޖންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާއިމްކުރުމުެގ 

 ސިޔާސަތާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން، އަންނަނިވި ދާއިރާތަުކންނެވެ. 

 ލީޑަރޝިޕާއި ގަވަރނަންސް؛ )1(   

 އިޤްތިޞާދީ ބާރުވެރިކަން؛ )2(   

 ކުރުން؛ އައްސަސާތަކުގެ ފެންވަރުގައި ޖެންޑަރ މެއިންސްޓްރީމްމު )3(   

 އަންހެނަކަށްވީތީ ކުރާ އަނިޔާ ހުްއޓުވުން؛  )4(   

 ޢަދުލުއިންޞާފަށް ވާސިލުވުން. )5(   
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މި މާއްދާގެ (ހ) އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން އޭޖެންުޓންނާ ހަވާލުކުރަންވާނީ  (ށ)  

 ވެ.އަންނަނިވި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެ

އެކްޝަން ޕްލޭނުގައި ރަށު ކަުއންސިލްތަކާއި އަދި/ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލްތަކާ  )1(   

މަތިކޮށްފައިވާ ހަރަކާތްތައް ަތްނފީޛު ކުރުމާއި، އެ ހަރަކާތްަތއް ހިންގުމަށް 

 އެހީތެރިވުން؛ 

(ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނު) ތަންފީޛުކުރުމާ  2016/18 ޤާނޫނު ނަންބަރު )2(   

 ގޮތުން މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅާ އެނޫންވެސް މަސްއޫލިއްޔަތުތައް.ގުޅޭ

އޭޖެންޓުްނނާ މަްސއޫލިއްޔަތު 

ހަވާލުކުުރމުަގއި ޢަމަލުކުަރންޖެހޭ 

 އުސޫލުަތއް 

ވަނަ  5އޭޖެންޓެއްގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓަރު އައްޔަނުކުރާ ކައުންސިލަކަށް، މި ގަވާއިދުގެ  (ހ)  .6

ލިއްޔަތެއް ހަވާލުކުރަންވާނީ، ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީއާ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްއޫ

ގުޅޭ ގޮތުން އެ އޭޖެންޓެއް ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލެއްގެ ފަންނީ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު 

ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ. މި ކަމަށް ޓަކައި، އެ ފަދަ ކައުންސިލެއްގައި ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ 

މަދުވެގެން އެއް މުަވއްޒަފަކު ކަނޑައަޅައި، ޤާއިމްކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަސަްއކަތްކުރާނެ 

އެ މަސައްކަތްތައް އެ މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި 

 ހިމަނައިފައި އޮންނަންާވނެއެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އޭޖެްނޓުްނނާ ވަކި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއް ަހވާލުކުރާނަމަ، އެފަދަ  (ށ)  

ހަވާލުކުރަންވާނީ، މިނިސްޓްރީއާއި އެފަަދ އޭޖެންޓަކާ ދެމެދު  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ލިޔުމުން ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. ިމފަދަ އެއްބަްސވުމެއްގައި، އޭޖެންޓަާކ 

ހަވާލުކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ދާއިރާއާއި، އެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތަންފީޛު ކުރުމަށް 

އި، މިނިސްޓްރީއާއި، ކަމާބެހޭ އެހެނިހެްނ ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ހޯދާެނ ގޮތާ

އިދާރާތަކާއި ކައުންސިލްތަކުން މަސައްކަތް ވިލަރެސްކޮށް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރާނެ 

ގޮތާއި، ހަވާލުކުރެވޭ މަސްއޫިލއްޔަތުތަކާ ގުޅިގެން ރިޕޯޓިންގ ހަދަންޖެހޭެނ ގޮތާިއ 

 2010/7  ނަންބަރުމީގެ އިތުރުން، ޤާނޫނު  މުއްދަތުތައް ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

    (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ

ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ހިނގާ ނިސްބަތަށް، އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަްނ  65

 މިފަދަ އެއްބަސްވުމެއްގައި ހިމަނައިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، އޭޖެންޓުންާނ މި މާއްދާގެ (ހ)  (ނ)  

މިނިސްޓްރީން ހަވާލުކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ސިޓީ ކައުންސިލެއް ނަމަ، 

މިނިސްޓްރީއަށް ނުވަތަ ރަުށ ކައުންސިލެއް ނަމަ، އަޮތޅު ކައުންސިލްތަކަްށ 

އޮންނާނީ މިނިސްޓަުރ  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓިންގ ހެުދމުގެ އެންމެ އިސް ޒިންމާ

 އައްޔަނުކުރާ އޭޖެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ކައުންސިލްތަކުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއަށެވެ.



 ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް ދިވެހި               R-169/2021 : ނަްނބަރު  ގަވާއިދު                334  އަަދދު:              50ލިުއމް: ވޮ

 

 
 

7 

އަތޮޅު ކަުއންސިލްތަުކގެ 

 މަްސއޫލިއްޔަތު 

 

މި  ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަށު ކައުންސިލްތަކާ މިނިސްޓަރު ހަވާލުކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  (ހ)  .7

ރ ކުރުމަށް ޓަކައި، އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަކީ އެ ސަރަޙައްދެއްގެ ވިލަރެސްކޮށް މޮނިޓަ

ހާލަތުގައި، ައތޮޅު  ކަމުަގއި މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅާ ރިޕޯޓިންގ އޭޖެންޓުން

 ކައުންސިލްތަކުގެ މައްޗަށް މި ގަވާއިދުގައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ހިނގާނެއެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ ރިޕޯޓިންގ އޭޖެންޓުންގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅޭ  (ށ)  

 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ. ،މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

    އޭޖެންޓުންގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓަރު އައްޔަނުކުރާ ރަށު ކައުންސިލްތަކުން،  )1(   

އެ ކައުންސިލްތަކުން އަދާކުރަންެޖހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި ބޭނުންާވ 

 އްބާރުލުން ފޯރުކޮށްދިނުން؛އެހީތެރިކަމާއި އެ

           ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި،  ،މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ކަންކަން )2(   

އެ ސަރަޙައްދެއްގައި ހުންނަ މިނިސްޓްރީގެ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް 

 ސެންޓަރުތަކާއެކު ވިލަރެސްކުރުން؛ 

    ،ކަނޑައަޅާ މުއްދަތެއްގައި އި،ނާންމިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީ )3(   

ރަށު ކައުންސިލްތަކުން މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލަިއ 

 މޮނިޓަރކޮށް، މިނިސްޓްރީއަށް ެއންގުން.

އަތޮޅު ކަުއންސިލްތަކަށް 

މަްސއޫލިއްޔަތު ަހވާލުކުރުުމަގއި 

 ޢަމަލުކުރަްނޖެހޭ އުސޫލުަތއް 

         ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތެއް  7މި ގަވާއިދުގެ  (ހ)  .8

އަތޮޅު ކައުންސިލަކާ ހަވާލުކުރަންވާނީ، ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީއާ ގުޅޭ ގޮތުންނާއި 

ރިޕޯޓިންގ ހެދުމާބެހޭ ގޮުތން އެ ކައުންސިލެއްގެ ފަންނީ މުވައްޒަފެއް ތަމްރީނު ކުރުމަްށ 

ޓަކައި، ެއފަދަ ކައުންސިލެއްގައި ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާއިމްކުރުމާ ފަހުގައެވެ. މި ކަމަށް 

       މުވައްޒަފަކު ކަނޑައަޅައި، އެ މަސައްކަތްތައް ޅޭ ގޮތުން މަސައްކަތްކުރާނެ ގު

އެ މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ެތރޭގައި ހިމަނައިފައި 

 އޮންނަންވާނެއެވެ.

ން އަތޮޅު ކައުންސިލަކާ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކުރާނަމަ، އެ ފަދަ މި ގަވާއިދުގެ ދަށު (ށ)  

މަސްއޫލިއްޔަތެއް ހަވާލުކުރަންވާނީ، މިނިސްޓްރީއާއި އެ ފަަދ ކައުންސިލަކާ ދެމެުދ 

     ލިޔުމުން ވޭވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. މި ފަދަ އެއްބަސްވުމެއްގައި، 

އްޔަތުތަކުގެ ދާއިރާއާއި، އެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަތޮޅު ކައުންސިލަކާ ހަވާލުކުރާ މަސްއޫލި

ތަންފީޛު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ހޯދާނެ ގޮތާއި، މިނިސްޓްރީއާއި، ކަމާބެހޭ 

އެހެނިހެން އިދާރާތަކާއި ރަުށ ކައުންސިލްތަކާ މަސައްކަތް ވިލަރެސްކޮށް ގުޅިގެން 

ދަންޖެޭހނެ ގޮތާއި މުއްދަުތތަްއ މަސައްކަތް ކުރާނެ ގޮތާއި، މިިނސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓިންގ ހަ

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2010/7 ން، ޤާނޫނު ނަންބަރުބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. މީގެ އިުތރު
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ވަނަ މާއްާދެގ  65އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ިހންގުމުގެ ޤާޫނނު) ެގ 

(ނ) ިހނގާ ނިސްބަަތށް، އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ކަންކަން މިފަަދ 

 އްބަސްވުމެއްގައި ހިމަނައިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.އެ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާ  (ނ)  

މިނިސްޓްރީން ހަވާލުކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ރިޕޯޓިންގ ހެދުމުގެ 

ން އެންގުމުގެ އެންމެ އިސް ޒިންާމ މަގުސަދުގައި މިނިސްޓްރީއަށް އަންގަންޖެހޭ ކަންކަ 

 އޮންނާނީ އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުެގ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއަށެވެ.

ކައުންސިލްތަކަށް ަމްސއޫލިއްޔަތު 

ހަވާލުކުުރމުަގއި އެެހން 

ޤާނޫނަކުން ަކއުންސިލްތަުކގެ 

މައްޗަށް ަމތިކޮށްފަިއވާ 

 ޒިންމާތަކަށް ރިޢާަޔތްކުރުން 

މި  ގަވާއިދުގެ ދަށުްނ ަމސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކުރުމުގައި،  ންސިްލތަކާއޭޖެންޓުންނާއި ައތޮޅު ކައު  .9

ކަމާގުޅޭ އެހެން ޤާނޫނަކުން މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާތަކާ ފުށުނާާރނޭ ގޮތުގެ މަތީން، އެފަަދ 

ޒިންމާތަކާ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހަވާލުކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އެއް މިސްރާބަކަށް 

އްގޮތް ޒިންމާތަކުން ތަޞައްވަރުކޮށްފަިއވާ ނަތީޖާތަކަްށ މަގުފަހިާވޭނ ބައްޓަންކޮްށ، އެފަދަ އެ

ގޮތަށް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ކަނޑައެޅުމަށް މިނިސްޓްރީން 

 މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ.

ލާމަރުކަޒީ ފެްނވަުރގައި ޖެންަޑރ 

އިކުއަލިޓީ ާޤއިމްުކރުުމގެ 

މަްސއޫލިއްޔަތުަތއް ައދާކުރާ 

ރާތްތަކަށާއި ަހރަކާތްތައް ިހންގާ ފަ

ފަރާތްތަކަށް މިިނސްޓްީރގެ 

 އިރުާޝާދއި ބާރު ހިނގުން 

ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ ފެންވަރުގައި،  (ހ)  .10

ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ފަރާތްތަކާއި، 

ތީ ކުރާ އަނިޔާެގ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުަމށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިަކްނ އަންހެނަކަށްވީ

އިތުރުކުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި، އަންހެނަކަށްީވތީ ކުރާ އަނިޔާގެ ޢަމަލުން 

މީހުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް މިނިސްޓްރީގެ 

 ވެ.އިރުޝާދާއި ބާރު ހިނގާނެއެ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް މިިނސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ  (ށ)  

ގައިޑްލައިނެއް ނުވަތަ ދޭ އިރުޝާދެއް ތަންފީޛު ކުރުމުގައްޔާއި، އެފަދަ އިރުޝާދެްއ 

ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުުމގައި ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ނުވަތަ އަތޮުޅ 

 ިސޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ އެހީތެިރކަމަށް މިނިސްޓްރީްނ ކައުންސިލްތަކުގެ ނުވަތަ

 އެދިއްޖެނަމަ، އެފަދަ އެހީތެރިކަްނ ކައުންސިލްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭންާވނެއެވެ.

މަްސއޫލިއްޔަތު ަހވާލުކުރުުމަގއި 

 މިނިސްްޓރީގެ ިޒންމާަތއް 

 މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އޭެޖންޓުންނާއި އަތޮޅު ކައުންިސލްތަކާ މިނިސްޓްރީން (ހ)  .11

 ކުރަންވާނެއެވެ.މިނިސްޓްީރން އަންނަނިވި ކަންކަން  ،މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކުރުމުގައި

ހަވާލުކުރަން ގަސްތުކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތާބެހޭ ގޮުތން ކަމާބެޭހ ަކއުންސިލަކާއެކު  )1(   

ހަވާލުކުރެވޭ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދާއިރާ ސާފުކޮށް  މަޝްވަރާކުރުމާއި،

، އެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ލިޔުމުން ބަޔާންކޮްށ އޮޅުންފިލުވައިދިނުމާއެކު

 ރުން؛ކުކައުންސިލްތަކާ ހަވާލު
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މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކުރެވޭއިރު، އެ ކައުންސިލެއްގެ ވަސީލަތްތައް ހުިރ  )2(   

މިންވަރާއި، ކުރިމަތިވާނެ ގޮންެޖހުންތަކާއި، އެ ޮގންޖެހުންތަްއ ގިރާކުރެވިދާނެ 

   އްލުތަކަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންްޓ އޮތޯރިޓީއާިއ ކަމަށް ފެންނަ ޮގތްތަކާއި، އެ ޙަ

 އެ ކައުންސިލެއްގެ ލަފާ ހޯދުން؛ 

ޖެންޑަރ ( 2016/18 ޤާނޫނު ނަްނބަރު ،މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން )3(   

     މުހިންމު މަފްހޫމްތަކަށާއި،  ށްފައިވާގައި ބަޔާންކޮ) އިކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނު

      ފަރާތްތަކަށް މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާތަކަށާއި،  އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކި 

     އް އެ ޤާނޫނުން އެކި ފަރާތްަތކަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކަށް ކައުންސިލްތަ

ކުރުމާއި، ކައުންސިލްތައް އެކްޝަން ޕްލޭނަށް އަުހލުވެރިކުރުމާއި،  ތަމްރީނު

ވާ ޒިންމާތައް ތިކޮށްަފއިގެ ދަށުން ކައުންސިލްތަކުގެ މައްޗަށް މަޝަން ޕްލޭނުއެކް

   ފިލުވައިދިނުމާއި، މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއޮޅުން

ގުޅޭ ގޮތުން ރިޕޯޓިންގ ހަދަންޖެހޭ މިންގަނޑުތަަކށް ކައުންސިލްތައް 

 ން؛ވުހޭލުންތެރިކުރު

(ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީގެ  2016/18 ޤާނޫނު ނަންބަރުމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން،  )4(   

ނު) ތަންީފޛު ކުރުމަށް ޓަކައި ކައުންސިލްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި، ޤާނޫ

ބަޖެޓާެބހޭ ކަންކަން  ،ހިންގޭ ހަރަކާތްތަކަށް ހިނގާެނ މާލީ ޚަރަދުތަކާއި

   ؛ހަމަޖެއްސުން

މި ގަވާއިދުގެ މަގުސަދަށް ޓަކައި، މިނިސްޓްރީން އަދާކުރަންޖެހޭ ަދއުރުގެ ގޮތުްނ  )5(   

 މަށް މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅާ ކަންކަން ކުރުން.ކުރަންޖެހޭ ކަ

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އޭެޖންޓުންނާއި އަތޮޅު ކައުންިސލްތަކާ މިނިސްޓްރީން  (ށ)  

މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކުރުމަށްފަހުގައި، އޭޖެންޓުން ނުަވތަ ރިޕޯޓިންގ އޭޖެންޓުްނ 

 ކަންކަމުގައި މިނިސްޓްރީން މިނިސްޓްރީގެ ކިބައިން އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދޭ

 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އޭޖެންޓުންނާއި އަތޮޅު ކައުންިސލްތަކާ މަސްއޫލިއްޔަތު  (ނ)  

ހަވާލުކުރުމުގައި، މިނިސްޓްރީެގ ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ އެހެނިހެން އިދާރާތަކުެގ 

ގޮތެއްގެ މަތީން ހޯދުމުގެ އިޚްތިޔާރު  ބައިވެރިވުން، މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ

 މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 
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 ތިންވަނަ ބާބު 

 އެހެނިހެން 

ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ  މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށނީ، ދިވެހި  .12 ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

 މަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.(ހައެއް) ަމސްދުވަސް ހަ 6ތާރީޚުން ފެށިގެން 

މި ގަވާއިދުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފުޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން އެހެން   .13 މާނަކުރުން 

    މާނައެއް ދޭހަނުވާހައި ހިނދަކު، އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާއި ަލފުޒުތަކަށް ދީފައި އެވަނީ، 

 އި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް ިތރީގަ

(ޖެންޑަރ  2016/18 ެނފައި އެވަނީ، ާޤނޫނު ނަންބަރު"އެކްޝަން ޕްލޭން" ކަމަށް ބު (ހ)  

ދަށުން މިނިސްޓްރީން އެކުލަވައިލާ ގެ ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)  42އިކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ 

 އެކްޝަން ޕްލޭނަށެވެ.

މަށް ޤައުމީ ންޑަރ އިކުއަލިީޓ ޤާއިމްކުރު"މިނިސްޓަރު" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، ޖެ (ށ)  

 މަސައްކަތްތަކުގެ ޒިންމާ އުފުލާ މިނިސްޓަރަށެވެ. ފެންވަރުގައި ކުރާ

"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، ޖެންޑަރ އިކުއަލިީޓ ޤާއިމްކުރުމަށް ޤައުމީ    

 ވެ.ފެންވަރުގައި ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ޒިންމާ އުފުލާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަށެ

"ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،    

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ދާއިރާެއއްގައި މިނިސްޓްރީގެ 

ފަރާތުން އިޖުތިމާޢީ އެހީތެިރކަމާއި ރައްކައުތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކަިއ 

 ގެ އިދާރާއަށެވެ.ޤާއިމްކޮށްފައިވާ މިނިސްޓްރީ

ކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، ހުރިހާ ދާއިރާއަކާއި   "ޖެންޑަރ މެއިންސްޓްރީމް (ނ)  

އި ޕްރޮގްރާމްތައް ފަންތިއެއް ހިމެނޭ ގޮތުން، ޤާނޫނު ހެދުމާއި، ސިޔާސަތުތަކާ

ރާވާ އެއްވެސް ހަރަކާތެއްގެ ސަބަބުން ައންހެނުްނނަށާއި ފިރިހެުނންަންށ  މެދުވެރިކޮށް

ކުރިމަތިވާނެ އަސަރުތައް ވަޒަންކުރުމަށެވެ. މިއީ، ސިޔާސީ ދާއިރާއާއި، އިޖުތިމާޢީ 

ދާއިރާއާއި، އިޤްތިޞާީދ ދާއިރާތަކުގައި ސިޔާސަތާއި ޕްރޮގްރާމްތައް 

ބައްޓަންކުރުމުގައްޔާއި، ތަންީފޛުކުރުމުގައްޔާއި، މޮނިޓަރކޮށް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ 

އަންހެނުްނނާއި ފިރިހެނުންެގ  ،ގައިކަމު އަސާސީ ބައެއްމަރުޙަލާތަކުގެ 

ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ތަޖުރިބާތައް ހިމެނުމަށް ޓަކައި ގެންގުޅޭ ސްޓްރެޓެޖީއެކެވެ. މީގެ 

 މަގުސަދަކީ، އަންހެނުންނަށާއި ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމައަށް ަމންފާ ލިބުމާއި، ނަހަމަ 

 ވިޔަނުދިނުމާއި، ޖެންަޑރ އިކުއަލިޓީ ޤާއިމްކުރުމެވެ. ކަންކަން



 ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް ދިވެހި               R-169/2021 : ނަްނބަރު  ގަވާއިދު                334  އަަދދު:              50ލިުއމް: ވޮ

 

 
 

11 

       "ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާއިމްކުރުމުގެ ސިޔާސަތު" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ،  (ރ)  

(ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީން  2016/18 ޤާނޫނު ނަްނބަރު

 އެކުލަވައިލާ ޤައުމީ ސިޔާސަތަށެވެ.

(ޖެންޑަރ  2016/18 ޤާނޫނު ނަންބަރު"އޭޖެންޓުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  (ބ)  

އިކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނު) ތަްނފީުޛ ކުރުމަށް ޓަކައި، ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި ސިޓީ 

ކައުންސިލްތަކުގެ ތެރެއިން މިނިސްޓަރ ކަނޑައަޅާ ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި ސިޓީ 

 ކައުންސިލްތަކަށެވެ.

 ރަށު "ރިޕޯޓިންގ އޭޖެންޓުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި  ގަާވއިދުގެ ދަށުން (ޅ)  

     ކައުންސިލްތަކާ މިނިސްޓަުރ ހަވާލުކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވިލަރެސްކޮށް 

 ވެ.ށެތަކަމޮނިޓަރ ކުރުމަށް ޓަކައި، މިިނސްޓަރ ކަނޑައަޅާ އަތޮޅު ކައުންސިލް

_______________________ 

 

 


