ވ ޮލި އ ުމ ް40 :

އަދ ަދ ު54 :

ތ ާރީ ޚ ު:

 14ޖ ުމާދ ަލ ްއ ޫލ ާ  18 - 1432އ ޭޕ ްރީ ލ ް 2011

ހޯމ ަ

އި ދ ާރީ ދ ާއި ރާތ ަކ ުގ ެ ވ ެރި ކަނ ްކުރ ާ ރަށ ް ކ ަނޑ ައ ެޅ ުމ ުގ ެ ޤާނޫނ ު

ސ
ރަ ީއސުލ ްޖ ުމ ްހ ޫރި އ ްޔ ާގ ެ އ ޮ ީފ ް
ބ ޮޑ ުތ ަކުރ ުފާނުމ ަގ ު
މ ާލ ެ ،ދި ވ ެ ިހރ ާއްޖ ެ

ސތ ަކުނ ް
 ގެޒ ެޓުގ ައި ޝާ އިޢ ުކުރަނީ  ،ޤާނޫނުތ ަކ ާއި ،ގ ަވ ާއިދުތ ަކ ާއި ،ސަ ރ ުކާރ ުގ ެ އ ޮ ީފ ް
ސބ ަޔާންތ ައްފަދ ަ ލިޔުންތ ަކ ެވ ެ.
ނެރ ުއ ްވ ާ އިޢ ުލާންތ ަކ ާއި ،ދެންނ ެވުންތ ަކ ާއި ،ނ ޫ ް
ސފ ަތި ދުވ ަހ ުއ ެވ ެ.
 ގެޒ ެޓ ް ޝާ އި ޢ ުކުރަނީ ކޮންމ ެ ހ ަފ ުތ ާއ ެއ ްގ ެ ހޯމ ަ ދުވ ަހ ާއި ބުރ ާ ް
 ހޯމ ަ ދުވ ަހ ުގ ެ ގ ެޒ ެޓުގ ައި ޝާ އި ޢ ުކުރައްވަނ ް ބޭނުނ ްފ ުޅ ުވ ާ ލި ޔުންތ ައ ް ފޮނ ުއ ްވ ާނީ
ސފ ަތި ދުވ ަހ ުގ ެ ގ ެޒ ެޓުގ ައި
އާދީއްތ ަ ދުވ ަހ ުގ ެ  10:00ގ ެ ކ ުރި ންނ ެވ ެ .ބުރ ާ ް

ފޯނ ު3336137 ، 3323701 :
ފ ެކްސް3325500 :
ީއ މ ެއި ލ ްgazette@po.gov.mv :
ވ ެބ ްސަ އި ޓ ްwww.gazette.gov.mv :

ޝާ އި ޢ ުކުރައްވ ައި ލި ޔުންތ ައ ް ފޮނ ުއ ްވ ާނީ ބުދ ަ ދުވ ަހ ުގ ެ ހ ެނދުނ ު  10:00ގ ެ
ކ ުރި ންނ ެވ ެ .ލި ޔުންތ ައ ް  gazette@po.gov.mvމި އީ.މ ެއި ލ ް އ ެޑ ްރެހ ަށ ް
ފޮނ ުއ ްވުނ ް އެދެމ ެވ ެ.
 ގެޒ ެޓުގ ައި

ޝާ އި ޢ ުކުރ ެއ ްވުމ ަށ ް ފޮނ ުއ ްވ ާ ލި ޔުންތ ައ ް ލި ޔެފ ައި ހުންނަނ ްވ ާނީ

މ ައި ކ ްރ ޯސޮ ފ ްޓ ް ވ ޯޑ ުގ ައި ފަރ ުމ ާ ފޮނ ްޓުންނ ެވ ެ.

 2011ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހުގެ  6ވި ބުދަ ދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  15ވަނަ
ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި ]އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށް ކަނޑައެޅުމުގެ ބިލު[ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  92ވަނަ
މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 18 ،އޭޕްރިލް  14) 2011ޖުމާދަލްއޫލާ 1432ހ( ވި ހޯމަ ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމުން ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ ،ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މިއަދު ޝާއިޢު ކުރެވިއްޖެއެވެ.

ޤާނޫނު ނަންބަރު6/2011 :

އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށް ކަނޑައެޅުމުގެ ޤާނޫނު
ތަޢާރުފާއި ނަން

.1

މަޤްޞަދު

.2

ވެރިކަންކުރާ ރަށް

.3

ވެރިކަންކުރާ ރަށް

.4

)ހ(

މިއީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖަދުވަލު  2ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އިދާރީ
ދާއިރާތަކުގެ
ކަނޑައެޅުމާއި،

ތެރެއިން
އެ

މާލެ
އިދާރީ

ފިޔަވައި،

އެހެން

ދާއިރާތަކުގެ

އިދާރީ

ވެރިކަންކުރާ

ދާއިރާތަކުގެ
ރަށް

ވެރިކަންކުރާ

ބަދަލުކުރުމުގެ

ރަށް

އުޞޫލުތައް

ކަނޑައެޅުމުގެ ޤާނޫނެވެ.
)ށ(
މި

މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ] ،އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށް ކަނޑައެޅުމުގެ ޤާނޫނު[ އެވެ.
ޤާނޫނުގެ

މަޤްޞަދަކީ،

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ޖަދުވަލު

2

ގައި

ކަނޑައަޅާފައިވާ އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން މާލެ ފިޔަވައި ،އެހެން އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ ވެރިކަންކުރާ
ރަށް ކަނޑައެޅުމުގައާއި ،ވެރިކަންކުރާ ރަށް ،އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ބަދަލުކުރުމުގައި ރައްޔިތުންގެ
މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނެއްގައިވާ ސިޔާސަތުތަކާއި ،އުޞޫލުތަކާއި ،ހަމަތަކާއި ،މިންގަނޑުތަކާއެއްގޮތްވާ
ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރުމަށް

މަގުފަހިކޮށް ،ދީމިޤްރާޠީ އުޞޫލުތަކާއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ،އެ އިދާރީ

ދާއިރާއެއްގެ ރައްޔިތުން ނިންމާ ނިންމުމެއްގެމަތިން ކަނޑައެޅޭކަމަކަށް ހެދުމެވެ.
)ހ(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖަދުވަލު  2ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އިދާރީ
ކންކުރާ
ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން މާލެ ފިޔަވައި ،އެހެން ކޮންމެ އިދާރީ ދާއިރާއެއްގައިވެސް ،ވެރި ަ
ރަށެއް ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

)ށ(

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ
ވެރިކަންކުރާ ރަށް ކަމުގައި ،މި ޤާނޫނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ރަށްރަށުގެ ތަފްޞީލު މި ޤާނޫނުގެ
ޖަދުވަލުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.

ކަނޑައެޅުމުގެ އުޞޫލު

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިދާރީ ދާއިރާއެއްގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށް ،އެހެން ރަށަކަށް ބަދަލުކުރުމުގައި
ރިޢާޔަތްކުރާނީ ،އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ ޖުމްލަ ނަތީޖާއަށެވެ.
)ހ(

އިދާރީ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން ،ވެރިކަންކުރާ ރަށްކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށް
ޔލުކުރެވޭ ރަށަށް ދަތުރުކުރުމަށްޓަކައި ހޭދަކުރަންޖެހޭ ވަގުތާއި ދުރުމިން.
ޚި ާ

)ށ(

ރ
ވެރިކަންކުރާ ރަށްކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށް ޚިޔާލުކުރެވޭ ރަށުގެ ފަޅަކީ ،ލަފާފުރުމަށާއި އޮޑިދޯނިފަހަ ު
ގެންގުޅުމަށް ފަސޭހަ ފަޅަކަށްވުން.

)ނ(

ރގެ
ވެރިކަންކުރާ ރަށްކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށް ޚިޔާލުކުރެވޭ ރަށަކީ ،އެ ރަށް ހިމެނޭ އިދާރީ ދާއި ާ
ތަރައްޤީގެ ނާރެސްކަމުގައި ހެދުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް ރަށަކަށްވުން.

)ރ(

ވެރިކަންކުރާ

ރަށްކަމަށް

ކަނޑައެޅުމަށް

ޚިޔާލުކުރެވޭ

ރަށަކީ،

ތަރައްޤީގެ

ތތައް
ވަސީލަ ް

އނެތި
ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ބިމާއި ،އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތަކާއި ،ފަސޭހަތައް ،އުނދަގުލެ ް
އުފެއްދެންހުރި ނުވަތަ ލިބެންހުރި ރަށަކަށްވުން.
3

)ބ(

ވެރިކަންކުރާ ރަށްކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށް ޚިޔާލުކުރެވޭ ރަށުގެ އާބާދީ އަކީ ،އެ ރަށް ހިމެނޭ އިދާރީ
ދާއިރާ،

އިޖްތިމާޢީގޮތުން

އިޤްތިޞާދީގޮތުންނާއި

ކުރިއަށް

ދ
މަގުފަހިކުރެވޭފަ ަ

ގެންދިޔުމަށް

ނިސްބަތެއްގެ އާބާދީއަކަށްވުން.
ވެރިކަންކުރާ ރަށް

.5

ވެރިރަށް ބަދަލުކުރުން

.6

ޖަދުވަލު އިޞްލާޙުކުރުން

.7

ބަދަލުކުރުން

މި

ޤާނޫނުގެ

ދަށުން

އިދާރީ

ދާއިރާއެއްގެ

ވެރިކަންކުރާ

ކަނޑައަޅާފައިވާ

ރަށްކަމުގައި

ރަށެއް

ބަދަލުކުރަންވާނީ ،އަންނަނިވި އުޞޫލުންނެވެ.
)ހ(

މި ޤާނޫނުގެ  4ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ ޖުމްލަ ނަތީޖާއަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،
ވަކި ރަށެއް ،އެ ރަށް ހިމެނޭ އިދާރީ ދާއިރާގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށަށް ހެދުން މުހިންމުކަމުގައި
އެ އިދާރީ ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފެނިއްޖެނަމަ ،ކަމާގުޅޭ ތަފްޞީލުތައް ހިމެނޭ ލިޔުމެއް
އެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އެކުލަވާލައި ،އެ އިދާރީ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި
ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނޭގޮތް ހެދުން.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުން ،އެ އިދާރީ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ރަށްރަށުގެ
ދއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން،
ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެގޮތް ހެދުމަށްފަހު ،އެ އިދާރީ ާ
އެ އިދާރީ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި ،އަންހެނުން ކުރިއަރުވާ ކޮމިޓީތަކާއި،
ރކުރުން.
ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި ،މަދަނީ ޖަމާޢަތްތަކާ މަޝްވަ ާ

)ނ(

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޝްވަރާތަކަށްފަހު ،އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޖުމްލަ
މެންބަރުންގެ ތިންބައިކުޅަދެބައިގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ،އެ ރަށެއް ،އެ އިދާރީ ދާއިރާގެ ވެރިކަންކުރާ
ރަށްކަމުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ފާސްކުރުން.

)ރ(

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފާސްކުރުމަށްފަހު ،އެކަމަށް އެ އިދާރީ ދާއިރާގެ
ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު އޮތްތޯ ބެލުމަށް ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން މެދުވެރިކޮށް ،އެ އިދާރީ
ދާއިރާއެއްގެ ރައްޔިތުންގެ ޢާންމު ސިއްރު ވޯޓެއް ނެގުން.

)ބ(

މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިއްރު ވޯޓުގައި ،ވޯޓުދިން މީހުންގެ ޞައްޙަ ވޯޓުގެ
) 50ފަންސާސް( އިންސައްތައަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ވޯޓުން އެ ނިންމުމަށް ތާއީދުކުރުން.

މަނާވުން

)ހ(

މި
މި

ޤާނޫނަށް

ޢަމަލުކުރަން

ޤާނޫނާއެއްގޮތްވާ

ފެށުމަށްފަހު،

ގޮތުގެމަތިން

އިދާރީ

ބަދަލުކުރެވޭނީ،

ދާއިރާއެއްގެ

ވެރިކަންކުރާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ރަށް،

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،އަތޮޅު ކައުންސިލްތައް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް
އިންތިޚާބުވުމަށްފަހުގައެވެ.
)ށ(

މި

ޤާނޫނަށް

ޢަމަލުކުރަން

ފެށުމާއި،

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ދ
ކއުންސިލްތައް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިންތިޚާބުވުމާދެމެ ު
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،އަތޮޅު ަ
ނ
ހިނގާ މުއްދަތުގައި ،އެއްވެސް އިދާރީ ދާއިރާއެއްގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށް ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށު ް
ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
)ހ(

އިދާރީ ދާއިރާއެއްގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށް ،މި ޤާނޫނުގެ  5ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
އުޞޫލާއެއްގޮތްވާ

ގޮތުގެމަތިން،

ބަދަލުކުރަން

އެ

އިދާރީ

ދާއިރާއެއްގެ

ރައްޔިތުން

ކަނޑައަޅައިފިނަމަ ،ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރާ އިޢުލާނަކުން ،މި ޤާނޫނުގެ
4

ޖަދުވަލަށް ކަމާގުޅޭ ބަދަލު ގެންނަންވާނެއެވެ.
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން ،ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރުމަށް
ޝއިޢުކުރުމުން ،މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލަށް އެ ބަދަލު ގެނެވުނީކަމުގައި
ާ
ކަނޑައަޅާފައިވާ އިޢުލާން
ބެލެވޭނެއެވެ.

ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގުން

.8

ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރުން

.9

މާނަކުރުން

.10

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދައި ހިންގާނީ މިނިސްޓަރެވެ .މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން
ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް މި ޤާނޫނު ތަޞްދީޤުކުރާތާ ގިނަވެގެން ) 2ދޭއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަދައި،
ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ.
މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،މި ޤާނޫނު ފާސްވެ ،ތަޞްދީޤުކޮށް ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި
ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
މި ޤާނޫނުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާހިނދަކު ،އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް
ދެވިފައިވަނީ ،އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކާގުޅިގެން ،ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
)ހ(

]އިދާރީ ދާއިރާ[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ
ރ
ޖަދުވަލު  2ގައި ބަޔާންވެގެންވާ އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން މާލެ ފިޔަވައި ،އެހެން އިދާ ީ
ދާއިރާތަކަށެވެ.

)ށ(

]މިނިސްޓަރު[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާރޒަށެވެ .ނުވަތަ
އަތޮޅުތަކަށް ދިވެހިސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލާ ވަޒީރަށެވެ .ނުވަތަ އެ ވުޒާރާގެ
އިސްވެރިޔާއަށެވެ.

)ނ(

ގ
]އަތޮޅު ކައުންސިލް[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ެ
 230ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަތޮޅު ކައުންސިލަށެވެ.

)ރ(

]ރަށު ކައުންސިލް[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ
 230ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަށު ކައުންސިލަށެވެ.

)ބ(

]އިންތިޚާބު[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  231ވަނަ
މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބާއްވާ އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށު
ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބަށެވެ.

)ޅ(

]އިލެކްޝަންސް

ކޮމިޝަން[

ކަމަށް

ބުނެފައި

އެވަނީ،

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ޤާނޫނުއަސާސީގެ  167ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށެވެ.

5

ޖަދުވަލު
އިދާރީ ދާއިރާތަކާއި ވެރިކަންކުރާ ރަށްރަށް
މި

ޖަދުވަލުގައި

ކަނޑައެޅިފައި

މިވާ

ރަށްތަކަކީ،

7

އޯގަސްޓް

2008

ގައި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ
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