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  ީކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާނ
 ވެ.އެބުރާސްފަތި ދުވަހު

 ާގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ށް ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝ 
ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތަކީ، ކުރީ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 

ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަށް ގެ ކުރިންނެވެ. އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާ 12:00
ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެފަހު ވަގުތަކީ، ހިނގަމުންދާ ހަފުތާގެ  ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް

 ގެ ކުރިންނެވެ. 12:00ގެ މެންދުރު އަންގާރަ ދުވަހު 

  ީގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނުއްވާނ 
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ދިެވިހރާއްޭޖެގ އިދާީރ ދާިއރާތަްއ ލާަމުރކަޒީ ) 2010/7ޤާނޫުނ ަނންބަުރ 
 ޤާޫނނު( އަްށ  އުޞޫުލން ހިްނުގމުގެ 

 ވަަނ ިއޞްލާުޙ ެގނަުއމުެގ ޤާޫނނު  6
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ދައުރުެގ ވަނަ ތިން ހު އޮތް ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެދުވަ ބުރާސްފަތި ވި  26މަހުގެ  ނޮވެންަބރުވަނަ އަހަރުގެ  2015
ިދވެހިރާއްޖޭގެ ިއދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުަކީޒ ) 2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު " ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާްސކުރެްއވި 22

ވަނަ މާއްާދަގއިާވ  92ޤާނޫުނއަސާީސގެ  "ލުބިވަނަ އިޞްލާޙު ެގނައުމުގެ  6 އަށް (ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ  އުޞޫލުން
ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  ބުރާސްފަތިހ( ވި 1437 ޞަފަރު 21) 2015 ޑިސެންބަރު  3 ،ގޮތުގެމަތިން

 ުޢ ކުރެިވއްޖެެއވެ.ދިވެހިސަުރާކރުގެ ެގޒެުޓގައި މިއަދު ާޝއި ،މި ިބލު ޤާނޫނަކަށްވެ ،ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމުން
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 2015/40 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު 
  ޤާނޫނު  ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  6ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް 

   
 ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  11ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1

 ،ދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަްށ މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރާއިރު މި މާއް (ށ) .11 

)ދޭއް( އިންތިޚާބީ ދާިއރާއަށްވުރެ ގިނަ އިންތިޚާީބ ދާއިރާ ހިމެނޭ އިދާރީ  2

ކޮންމެ  ،އެ އިދާރީ ދާިއރާއެްއގެ އަތޮޅު ަކއުންސިލަކަްށ އިންތިޚާބުކުރާނީ ،ދާއިރާތަކުން

)ދޭއް( އިންތިޚާބީ ާދއިރާ  2)އެެކއް( މެންބަރެވެ. އަދި  1އިންތިޚާބީ ދާއިރާައކުން 

އެ އިދާރީ ދާއިާރއެްއެގ އަތޮޅު ކައުންސިަލކަށް  ،ހިމެނޭ އިދާރީ ދާއިރާތަކުން

 )ތިެނއް( މެންބަރުންނެވެ. 3މުޅި އަތޮޅުްނ އިންތިޚާބުކުރެވޭ  ،އިންތިޚާބުކުރާނީ

ހ( ކަމުަގއި ހަމަޖައްަސއި، އެ މާއްދާއަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް ވަަނ މާއްދާއަީކ ެއ މާއްާދގެ ) 12ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .2

 އަކުެރއް އިތުރުކުރުން.

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަާޔންކުރާ ގޮުތގެމަތިން ހިނގަމުންދާ ކައުންސިލްގެ ޢުމުުރ  (ށ) .12 

)ތިރީސް( ުދަވސް ކުރިން އިންތިޚާބުކުެރވޭ އައު ކައުންސިްލގެ ޢުމުރު  30ހަމަވުމުގެ 

 ށާނީ ހިނގަމުންދާ ކައުންސިލްގެ ޢުމުރު ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. ގުނަން ފަ

ވަނަ މާއްދާ ކަމަށް ހަމަޖައްސަިއ، އަންނަނިވި ގޮތަށް  25ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( އަީކ  25ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .3
 އިޞްލާޙުކުރުން.

ރަށު ކައުންސިލް 

 އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް 
ރާތަކުގެ ރަށްރަުށެގ ރަށު ކައުންސިލް ޤާނޫނުއަސާސީަގއިވާ އިދާީރ ދާއި  .25

 އެކުެލވިގެްނވާނީ އެ ރަށަކުން އިންތިޚާބުކުރެވޭ މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.

)ތިންހާސް( މީހުންނަށްވުރެ ކުަޑ އާބާދީެއއް ހިމެނޭ ކޮންމެ ރަށެއްގެ ރަުށ  000,3

( )ތިންހާސް 000,3)ތިނެއް( މެންބަރުންނެވެ.  3ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބުކުރާނީ 

އަށްވުރެ ބޮޑު އާބާދީއެއް ހިެމނޭ ކޮންމެ ރަށެއްގެ ރަށު ކަުއންސިލަށް އިންތިޚާބުކުރާނީ 

  )ފަހެއް( މެންބަރުންނެވެ. 5
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 ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( އުނިކުރުން. 25ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .4

 ވަނަ މާއްދާގެ  4މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް، މި ޤާނޫނުގެ  (ށ) .25 

ބަޔާންކުެރވިފަިއވާ އިދާރީ ދާއިރާތަުކގެ ެތރެއިން ޏ.ފުވައްމުލަކަީކ  )ހ( ގައި

އަވަށެްއގެ މައްޗަށް އެކުެލވޭ އިދާރީ ދާއިރާއަކަްށވެފަިއ، ކޮންމެ  8އެއްފަްސކޮށް އޮތް 

އަވަަށކީ އިދާރީ ގޮތުން ވަކި ރަށެއްގެ ގޮުތގައި ބެެލވޭ ރަށްތަކަކަށްވުާމއެުކ، 

ނަޑއެޅުުމގަިއވެްސ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންިތޚާ ބީ ދާއިރާތައް ފުވައްމުލަުކަގއި ކަ

ކޮންމެ އަވަަށކީ ވަކި ރަެށއްެގ ގޮުތގައި ބަލާފަިއވުމާެއކު، މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަަކިއ 

)ތިނެއް( މެންބަރުންގެ މައްޗަށް ެއކުލަވާެލވޭ ރަށު  3މިއިން ކޮންމެ އަވަށެްއގައި 

 ކައުންސިލެއް އޮންނަންވާެނއެވެ.

ަވނަ މާއްދާ އިޞްލާޙުކޮށް، ެއއީ އެ ާމއްދާގެ )ހ( ކަމުަގިއ ހަމަޖައްސައި، އެ މާއްދާއަްށ  29ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .5
 އަކުެރއް އިތުރުކުރުން.

ރަށު ކައުންސިލްގެ 

 ޢުމުރު 
)ތިނެއް( އަހަރު ުދވަހެވެ. ަކއުންސިލްގެ ޢުމުުރ  3ރަށު ކައުންސިްލގެ ޢުމުރަކީ  )ހ( .29

ރީސް( ދުވަސް ކުރިން ައއު ކައުންސިލެއް އިންތިޚާބު )ތި 30ހަމަވުމުގެ 

 ކުރަންވާނެެއވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަާޔންކުރާ ގޮުތގެމަތިން ހިނގަމުންދާ ކައުންސިލްގެ ޢުމުުރ  )ށ(  

)ތިރީސް( ުދަވސް ކުރިން އިންތިޚާބުކުެރވޭ އައު ކައުންސިްލގެ ޢުމުރު  30ހަމަވުމުގެ 

 އުންސިލްގެ ޢުމުރު ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެނެވެ.ގުނަން ފަށާނީ ހިނގަމުންދާ ކަ

އެ މާއްދާއަްށ  ،ަވނަ މާއްދާ އިޞްލާޙުކޮށް، ެއއީ އެ ާމއްދާގެ )ހ( ކަމުަގިއ ހަމަޖައްސައި 46ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .6
 އަކުެރއް އިތުރުކުރުން.

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 

 ޢުމުރު 
ދުވަެހވެ. ަކއުންސިލްގެ ޢުމުރު  )ތިނެއް( އަހަރު 3ސިޓީ ކައުންސިްލގެ ޢުމުރަކީ  )ހ( .46

)ތިރީސް( ދުވަސް ކުރިން ައއު ކައުންސިލެއް އިންތިޚާބު  30ހަމަވުމުގެ 

 ކުރަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަާޔންކުރާ ގޮުތގެމަތިން ހިނގަމުންދާ ކައުންސިލްގެ ޢުމުުރ  )ށ(  

ކައުންސިްލގެ ޢުމުރު )ތިރީސް( ުދަވސް ކުރިން އިންތިޚާބުކުެރވޭ އައު  30ހަމަވުމުގެ 

 ގުނަން ފަށާނީ ހިނގަމުންދާ ކައުންސިލްގެ ޢުމުރު ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެނެވެ.
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 ވަނަ ނަންބަރު އަްނނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން. 1ގެ  2ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލު  .7

ންނަށްވުެރ )ދިހަހާސް( މީހު 10,000ރަށުގެ ނުވަތަ އަވަުށގެ ުނަވތަ ސަރަޙައްދުގެ އާބާދީ  .1 

 ދަށްނުވުން.

ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ވަކި މާްއދާއަކަށް ނުވަތަ ވަކި މާއްދާެއއްގެ ބަޔަކަށް ޙަވާލާދީަފއިވާ ަތންތަން، މި ޤާނޫނުން ގެންނަ  .8

 އިޞްލާޙުތަކާ ުގޅިގެން ބަދަލުުކރުން.

ްއ އެކުލަވާލާނީ މި ޤާނޫނުގައި ހިނގަމުންދާ ކައުންސިލްތަކުެގ ޢުމުރު ހަމަވުމަށްފަހު އެކުލަވާލާ އައު ަކއުންސިލްތަ .9

ނަޑއަޅާފަިއވާ އުޞޫލުތަުކެގ މަތިންނެވެ.  ކަ

ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހިސަުރކާރުގެ ގެޒެުޓގައި ާޝއިޢުކުާރ  މި .10

 ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

________________________ 


