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އޮފީސްތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޤާނޫނުތަކާއި،  ޝާއިޢުކުރަނީ،  ގެޒެޓުގައި   

ލިޔުންތަކެވެ.  ފަދަ  ނޫސްބަޔާންތައް  ދެންނެވުންތަކާއި،  އިޢުލާންތަކާއި،  ނެރުއްވާ 

ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.    

ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ހޯމަ    

ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ހަފުތާގެ  ކުރީ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު 

ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  އަދި  ކުރިންނެވެ.   

ހިނގަމުންދާ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު  ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ 

ލިޔުންތައް  ކުރިންނެވެ.  ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ހަފުތާގެ 

    gazette@po.gov.mv މި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

ހުންނަންވާނީ  ލިޔެފައި  ލިޔުންތައް   ފޮނުއްވާ   ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް   ގެޒެޓުގައި    

ފޮންޓުންނެވެ. ފަރުމާ  ރޑުގައި  ވާ މައިކްރޯސޮފްޓް 

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 21/2015

 ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2010 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން 

ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

ބުދަ    2015 ޖުލައި   29  -  1436 ޝައްވާލް   13 ތާރީޚު:      234 އަދަދު:     44 ވޮލިއުމް: 



ވޮލިއުމް: 44     އަދަދު: 234                                                              ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ދައުރުގެ ދެވަނަ  ހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދުވަ ބުދަ ވި  22މަހުގެ  ޖުލައިވަނަ އަހަރުގެ  2015
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ( 2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު " ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި 17

ވަނަ މާއްދާގައިވާ  92ޤާނޫނުއަސާސީގެ  "ލު ބިޙު ގެނައުމުގެ ވަނަ އިޞްލާ  5 އަށް ޤާނޫނު) އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު  ދުވަހު  ބުދަހ) ވި 1436 ޝައްވާލް 13( 2015 ޖުލައި  29 ،ގޮތުގެ މަތިން
  ޢު ކުރެވިއްޖެއެވެ.ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މިއަދު ޝާއި ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ ،ކުރެއްވުމުން

  



ވޮލިއުމް: 44     އަދަދު: 234                                                              ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
 ގެޒެޓް  ދިވެހިސަރުކާރުގެ                        234 އަދަދު:   44 ލިއުމް: ވޮ

3

 2015/21 :ނަންބަރު ޤާނޫނު 

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާީރ ދާއިރާތްައ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުްނ ( 2010/7ނަންބަރު ޤާނޫުނ 
  ޤާނޫނު  ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  5އަށް  ޤާނޫނު) ހިންގުމުގެ 

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

ވަނަ މާއްދާއަކީ އެ މާއްދާގެ (ހ) ކަމުގައި ހަމަޖައްސައި، އޭގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް އަކުރުތައް  31ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .1
  އިތުރުކުރުން.

ރަކު މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ކައުންސިލްގެ ޢުމުރުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ މެންބަ  (ށ) .31  
ދުވަުހގެ ތެރޭގައި އެ މެންބަރެއްގެ ) ސާޅީސްފަހެއް( 45 ވަކިވެއްޖެނަމަ، ލަސްވެގެން

ބަދަލުގައި ކައުންސިލަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރަންވާނެ ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، 
ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ މެންބަރަކު ވަކިވިއިރު ކައުންސިލްގެ ޢުމުރުގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި 

ނޑިއަކަށް މެންބަރަކު  އެއަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ފާއިތުވެފައިވާނަމަ، އެ ހުސްވި ގޮ
  އިންތިޚާބުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމެއް   (ނ)    
ކައުންސިލްގައި މެންބަރުން  ބޭއްވުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ ޢަދަދު ަހމަވާވަރަށް އެ 

ނޑިއަކަށް މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މެންބަރަކު   ނެތްނަމަ އެ ހުސްވި ގޮ
  އިންތިޚާބުކުރަންވާނެއެވެ.

ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ވަކި މާއްދާއަކަށް ނުވަތަ ވަކި މާއްދާއެއްގެ ބަޔަކަށް ޙަވާލާދީފައިވާ ތަންތަން، މި ޤާނޫނުން ގެންނަ .2
  ޙުތަކާ ގުޅިގެން ބަދަލުކުރުން.އިޞްލާ

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން .3
  ފެށިގެންނެވެ.
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