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 ދެވަނަ އޮތް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ގެ މެންދަމުހުުދވަ އަންގާރަވި  2މަހުގެ  ޖޫންވަނަ އަހަުރގެ  2020
 ހިންގުން އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް އިދާރީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ "،ވަނަ ޖަލްސާއިްނ ފާސްކުރެއްވި  2 ދައުރުގެ

 2020 ޖޫން 2 ،މަތިންވަނަ މާއްދާަގއިވާ ގޮުތގެ 92ގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ، "2020 ބިލު ޚާއްޞަ ކަށަވަރުކުރުުމގެ
 ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ ،ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެްއވުމުން ައންގާރަ( ވި 1441 ޝަްއވާލް 10)

 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުަގއި ިމއަދު ޝާއިޢު ކުެރވިއްެޖއެވެ.
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 2020/5 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 

 ޚާއްޞަ  ކަށަވަރުކުރުމުގެ ހިންގުން  ލުން ޞޫ އު  ލާމަރުކަޒ   ދާއިރާތައް  އިދާރ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 2020 ނު ނޫޤާ 

 
 

 231މި ޤާނޫނަކ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސ ގެ  )ހ(  .1 ނަން  ތަޢާރުފާއި 

އިދާރ  ދާއިރާތަްއ ގެ )ކ( ގައި ބަޔާްނކުރާ، ިދވެހިރާއްޖޭގެ ވަނަ މާއްދާ 

ލާމަރުކަޒ  އުޞޫލުން ހިންގުމަށްޓަކައި މިހާރު އިންތިޚާބުކުރެވިފަިއާވ 

އަށް ހަމަވާއިރު، ުދނިޔޭަގއި  2020ޖޫން  3ކައުންސިލްތަުކގެ ޢުމުރު 

އާ ގުިޅގެން  19-ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ބަްއޔެއް ކަުމގަިއވާ ޮކވިޑް

އް އެޅުމަށްޓަަކއި، ޢާންމު އަޅަންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަ 

( 2012/7)ޤާނޫނު ނަންބަރު ޞިއްޙަތު ރަްއކާތެރިކުރުމުެގ ޤާނޫނު 

 ށްވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޢާންމު ޞިއްޙަތަ 33ގެ 

ކުއްލި ނުރައްކަުލގެ ޙާލަތެއް އިޢުލާނުކޮށްފައިވާތ ާއއި، އެގޮތުްނ 

މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގަިއ  އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަުކގެ ތެރޭގަިއ، އެ ބަލި

ފެތުރުނަނުދިނުމަށް އަޅަންޖެހޭ ގިނަ ފިޔަވަޅުަތކެއް ިހމެނޭތ ، 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބޭްއވުމަށް އިުޢލާނުކޮށްފައިވާ ލޯކަލް ކައުންިސލްތަކުެގ 

 ާމހައުލެއް، އެ އިންިތޚާބު ބޭއްވުމަށް ަރއްކާތެރި 2020އިންތިޚާބު 

ކައުންސިލްތަުކގެ ިއންތިޚާބުގެ  ޤާއިމުކުރެވެންދެން ފަސްކުރުަމށް ލޯކަލް

އިން  (2020/3)ޤާނޫނު ނަންބަރު  2020ޚާއްޞަ ޤާނޫނު 

ަވނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  2020ކަނޑައަޅާަފިއވާތ ، 

ތަކުެގ ިއންތިޚާބު ބާއްަވއި، ާއ މެންބަރުން ލްލޯކަލް ަކއުންސި

ށް ހޭދަވާ ގެ ފަހަ 2020ޖޫން  3އިންތިޚާބުވެ މަޤާމާ ަޙވާލުވަންެދން، 
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މުއްދަތުގައި ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރ  ދާއިރާަތއް ލާމަރުކަޒ   އިންތިޤާލ 

އުޞޫލުން ހިންގުމުގައި ަކއުންސިލްތަކުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ 

 ޤާނޫނެވެ.

މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނ ، "ދިވެިހރާއްޖޭގެ އިދާރ  ދާއިރާތަްއ ލާމަރުކަޒ   )ށ(  

 " އެވެ.2020ޤާނޫނު  ޞަޚާއްއުޞޫލުން ހިންގުން ކަށަވަުރުކރުމުގެ 

 

މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދަކ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރ  ދާއިރާަތއް ލާމަރުކަޒ  އުޞޫލުްނ   .2 މަޤްޞަދު 

އިން ފެށިގެން ލޯކަލް ކައުންސިލްތަުކެގ  2020ޖޫން  3 ،ހިންގާކަން ކަަށވަރުކޮށް 

( ގަިއ 2020/3)ޤާނޫނު ނަންބަރު  2020އިންތިޚާބުގެ ޚާއްޞަ ޤާނޫނު 

       ކަނޑައަޅާަފިއވާ ގޮތަށް ލޯަކލް ކައުންސިލްތަުކެގ އިންިތޚާބު ބާއްަވއި، 

ގޮތުްނ  އާ މެންބަރުން އިންތިޚާބުވެ މަޤާމާ ޙަވާލުވަންދެން، ވަގުތ  

ކައުންސިލްތަކުން ފޯރުކޮްށދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގަިއ 

މުގެ ޤާނޫނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރ  ދާއިާރތައް ލާމަރުކަޒ  އުޞޫލުން ހިންގު

( ގެ ދަށުން ލިބިދ ފަިއވާ ބާރުތަާކއި އިޚްިތޔާރުތަުކެގ 2010/7)ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތް ކަނޑައެުޅމެވެ.

 

އިން ފެށިގެން، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ިއންތިޚާބު ބާއްވައި،  2020ޖޫން  3  .3 ކައުންސިލަރުންގެ ޒިންމާ 

ޙަވާލުވަންދެން ހިނގާ ަވގުތ  މުއްދަުތގަިއ  އާ މެންބަރުން އިންތިޚާބުެވ މަޤާމާ

ކައުންސިލަރުންގެ ވާޖިބުތަކާިއ މަސްއޫލިއްޔަތުތަަކކ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރ  

ދާއިރާތައް ލާމަރުަކޒ  އުޫޞލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ަގއި ކައުންސިަލރުންގެ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫިލއްޔަތުތައް ކަމަްށ  (2010/7

 ކަނޑައަޅާަފިއވާ ކަންތައްަތކެވެ.

 

ކައުންސިލްތަކަށް ލިބޭ ބާރާއި 
 އިޚްތިޔާރުގެ ބޭނުން ހިފުން 

އިން ފެށިގެން، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަުކގެ ިއންތިޚާބު  2020ޖޫން  3 )ހ(  .4

ބާއްަވއި، އާ މެންބަރުން އިްނތިޚާބުވެ މަޤާމާ ޙަވާލުވަންދެްނ ހިނގާ 

ަކއުންސިލްތަކުން ޚިދުމަތްތައް ިދނުމުގައާިއ ވަގުތ  މުއްދަތުަގއި، 

     ކައުންސިލްތަކަށް ލިބޭ ބާާރއި އިޚްިތޔާރުގެ ބޭނުން ިހފުމުގައި، 
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މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތަކުގައި މެނުވ ، 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރ  ާދއިރާތައް ލާމަރުކަޒ  އުޞޫލުން ިހންގުމުެގ 

( އަށް ފުރިހަމައަށް 2010/7 ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 .ތަބާވާންވާނެެއވެ

އިން ފެށިގެން، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަުކގެ ިއންތިޚާބު  2020ޖޫން  3 )ށ(  

ބާއްަވއި، އާ މެންބަރުން އިްނތިޚާބުވެ މަޤާމާ ޙަވާލުވަންދެްނ ހިނގާ 

ވަގުތ  ުމއްދަތުަގއި، ކައުްނސިލްތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ 

އެންމެހަިއ ޚިދުމަތްތައް މެދުކެނޑުމެއްނެތި ރަށްވެހިކަމުގެ 

 .ދޭންވާނެއެވެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރ  ާދއިރާތައް ލާމަރުކަޒ  އުޞޫލުން ިހންގުމުެގ  )ނ(  

( ގެ ދަށުން ލިިބދ ފައިވާ 2010/7ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން، ަކއުްނސިލެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުަގިއާވ ނުވަތަ 

ކައުންސިްލގެ އިޚްތިޞާޞްަގއި ހިމެނޭ ބިމެއް ނުވަތަ ޢިމާރާެތއް ފަދަ 

)ހައެއް( މަސްުދވަހަށްުވރެ ދިގު  6ލެއް ވިއްކުާމއި ރައުސުލްމާ

މުއްދަތަށް ކުްއޔަށް ދިނުމާިއ، އެހެން ފަރާތަކަށް އަެގއް ނުިލބޭގޮތަށް 

ވާލުކުރުާމއި، ކައުންސިލް ޒިންމާާވގޮތަށް ދަރަންޏަށް ޙަދިނުން ނުވަތަ 

ންމު ޚިުދމަތްތައް ޢާފައިސާ ނެގުާމއި، ދަރަންޏަށް ފައިސާ ދިނުމާއި، 

ށް އިންވެސްޓްކުރުާމއި، އެހެނިހެން ވިޔަާފރިތަކަށް ދިނުމަ

އިންވެސްްޓކުރުމާއި، ަރއްޔިުތންގެ ނަމުގައި ހުރި ފަިއސާއިްނ 

ޚަރަދުކުރުމާއި، ސަޕްލިމެންޓްރ  ބަޖެޓް ފާސްކުރުމާިއ، ަކއުްނސިލްގެ 

އިދާރ  އޮނިގަނޑަށް ބަދަލު ގެނައުމާއި، ަކއުންސިލަށް މުވަްއޒަފުން 

ކަްނކަން ކުރަންވާނ  ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް ލުމާއި ވަިކކުރުމުގެ 

 ން މި ކަމަށް ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުއެވެ.އިއޮތޯރިޓ 

 
ކައުންސިލްތަުކގެ ަވގުތ  މުްއދަތުގައި ަކއުންސިލްގެ އާމްދަނ އާިއ  ހ()  .5 ހިސާބުތައް ހުށަހެޅުން 

ޚަރަދާއި، މިލްކިްއޔާތާއި ާމލ  ޒިންމާތަކުގެ ހިސާބު، ކޮންމެ 
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ޯލކަލް ަގަވރމަންޓް އޮތޯރިޓ އަާށއި، އޮޑިޓަރ ކައުންސިލަކުން 

 .ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހިސާބު ލޯކަލް  ށ()  

ކައުންސިލްތަުކގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް އިލެްކޝަންސް ކޮމިޝަނުން 

ހަޅައި )ދޭއް( ހަފްތާ ކުރިއަށް ހުށަ 2އިޢުލާނުކުރާ ތާރ ޚުގެ 

 .ނިންމަންވާނެއެވެ

 

ކައުންސިލެއްގެ ޤާނޫނ  ޢަދަދު 
 ހަމަނުވުން 

        އެްއވެސް ސަބަބަކާހުެރ، ަކއުންސިލެްއގެ ޤާނޫނ  ޢަދަދު ހަމަވާވަރަށް   .6

އެ ަކއުންސިލެްއަގއި މެންބަރުން ނެތްނަމަ، އެ ކައުންސިެލއް މަސައްކަތްކުރާެނ 

އެކުލަވާަލއި އެ ަކއުންސިލަކަށް އުޞޫލު ލޯކަލް ަގވަރމަންްޓ އޮތޯރިޓ އިން 

       އަންގަްނވާނެެއވެ. އަިދ، ިމ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ސަބަބަށްޓަކަިއ،

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ަވގުތ  މުއްދަތުގައި ުހސްވާ ގޮނިޑއަކަށް 

 މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކޮށްގެންުނވާނެެއވެ.

 

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ 
 އެކުލަވާލުން ބޯޑު 

)ހަތެއް( ދުވަހުެގ  7މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރ ޚުން ފެށިގެން  )ހ(  .7

)ހަތެްއ( މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުެލވޭގޮތަްށ ލޯކަލް  7ތެރޭގައި 

ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ެގ ބޯޑު ރައ ސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ 

 އެކުަލވާލަންވާނެެއވެ.

ގޮުތެގމަތިން އެކުލަވާލާ ބޯޑުގެ މެންބަރުންނަކ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ  )ށ(  

ދައުލަތުގެ ވަޒ ާފއެއް އަދާކުުރމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތުން މުސާރަލިބޭ 

ވަޒ ާފއަކުން ލިބޭ ުއޖޫރައިެގ  މ ހެއް ކަމުގަިއވާނަމަ، އެ މެންބަރަކަށް އެ

 ލިިބގެންނުވާނެެއވެ. އެއްއިތުރަށް އިތުރު އުޖޫރަ 

މި މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ލޯކަލް ަގަވރމަންޓް  )ނ(  

އޮތޯރިޓ ގެ ބޯޑު އެކުލަވާލުާމއެކު މިހާރު ހިނގަމުންދާ ލޯކަލް 

 ތޯރިޓ ގެ ބޯޑު އުވުނ އެވެ. އޮގަވަރމަންޓް 
މި މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކުަލވާލާ ލޯކަްލ  )ރ(  

    ިލއްޔަތުަތކާއި ޒިްނމާތަކަކ  އޫއޮތޯރިޓ ގެ ބޯުޑގެ މަސްގަވަރމަންޓް 
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މި ޤާނޫނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރ  ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ  އުޞޫލުން 

ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ގައި ( 2010/7ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ލިއްޔަތުަތކާއި ޒިންމާތަެކވެ. އޫމަސް

 

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ 
 ޒިންމާ 

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ަވުގތ  އިންތިޒާމްގެ ސަބަބުން ކަުއންސިލް  )ހ(  .8

އިދާރާ ހިންގާ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުޞޫލުތަކާއި ކަުއންސިލް 

އިދާރާ ހިންގާނެ އުޞޫލުތައް މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރ ޚުން 

މަންޓް )ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ލޯކަލް ގަަވރ 15ފެށިގެން 

 އޮތޯރިޓ އިން ެއކުލަވާަލއި ަކުއންސިލްތަކަށް އަންގަްނވާނެެއވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރ  ާދއިރާތައް ލާމަރުކަޒ  އުޞޫލުން ިހންގުމުެގ  )ށ(  

( ގެ ދަށުން ރަްއިޔތުންނަށް 2010/7ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ދަށުން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ކައުންސިލްތަކުން ދ ، އެ ޤާނޫުނެގ 

ކައުންސިލްތަކުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތައް އަދާކުރޭތޯ ބެލުމަކ  ލޯކަްލ 

 ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ ޒިންމާއެެކވެ.

ކައުންސިލަރަުކ، މި ޤާނޫާނއި ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިދާރ  ާދއިރާތައް  )ނ(  

( 2010/7ލާމަރުކަޒ  އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ތިކޮށްފަިއވާ އެްއެވސް މަސްއޫލިްއޔަތަކާ ޚިލާފުވެްއޖެނަމަ، ގެ ދަށުން މަ

                އަންނަނިވި ގޮތަށް ޯލކަލް ގަވަރމަންޓް އޮޯތރިޓ އަށް

 އެ ކައުންސިލަަރކާމެދު ޢަމަލުކުރެވިދާނެެއވެ.
 ނަސޭޙަތް ދިނުން. (1)   

 ލިޔުމުން ފަހު އިންޒާރު ދިނުން. (2)   

ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ އިްނ މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ލޯކަލް  (3)   

 ކަނޑައަޅާ ވަކި ުމއްދަތަކަށް ސަސްޕެންޑުކުރުން.

  
މި ޤާނޫނުގެ މާއްދާައކާއި ިދވެިހރާއްޖޭގެ އިދާރ  ދާއިރާަތއް ލާމަރުކަޒ  އުޞޫލުން   .9 މި ޤާނޫނަށް އިސްކަންދިނުން 

( ގެ މާއްާދއަކާ ތަޢާރުްޟާވ 2010/7ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު 
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އި، ޤާނޫނު މާނަކުުރމުގައި އަދި އެ މާއްާދއަކަްށ ޢަމަލުކުރުމުގަިއ ޙާލަތެއްގަ 

 އިސްކަން ދޭންވާނ  މި ޤާނޫނަށެވެ.

 

ހިންގާނ  ޯލކަލް ަގވަރމަންޓް  ހަަދއި ގަާވއިދުތައް ހަދަންޖެހޭގެ ދަށުން މި ޤާނޫނު  .10 ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގުން 

 އޮތޯރިޓ އިންެނވެ.

ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނ  މި ޤާނޫނު ތަޞްދ ޤުކޮށް، ދިވެހިސަރުކާރުެގ މި   .11 ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

 ގެޒެުޓަގއި ޝާއިޢުކުރާ ުދވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

 
 ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ 

 މުއްދަތު 
މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރާނ ، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރ ޚުން ފެށިގެން،   .12

 (10/2010ލޯކަލް ކައުންސިލްތަުކގެ އިންިތޚާބުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގެ ދަށުން ިދވެހިރާއްޖޭަގިއ އިންތިޚާބު ޭބއްވުމަށް ިއޢުލާނުކޮށް، ލޯކަލް 

)ޤާނޫނު ނަންބަރު  2020ނު ކައުންސިލްތަުކގެ އިންތިޚާބުެގ ޚާއްޞަ ޤާނޫ

( އިން ފަސްކޮށްފަިއވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަުކގެ ިއންތިޚާބު ބާއްަވއި، 2020/3

އެ ކައުންސިލްަތކަށް އަލަށް އިންތިޚާބުކުރެވޭ މެންބަރުން އެމ ހުންގެ މަޤާމާ 

  ޙަވާލުވަންދެނެެވ.

 
ބުނެފައި އެވަނ ، ލޯކަލް "ލޯކަލް ކައުންސިލްތަުކގެ އިްނތިޚާބު" ކަމަށް  )ހ(  .13 މާނަކުރުން 

)ޤާނޫނު  2020ކައުންސިލްތަުކގެ އިންތިޚާބުެގ ޚާއްޞަ ޤާނޫނު 

ެގ ދަށުން ފަސްކޮށްފައިާވ ލޯކަލް  (2020/3ނަންބަރު 

 ކައުންސިލްތަުކގެ އިންތިޚާބަެށެވ.

އިން  2020ޖޫން  3"ަވގުތ  މުއްދަތު" ކަމަށް ބުެނފައި ެއވަނ ،  )ށ(  

ަކއުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާުބގެ ޚާއްަޞ ޤާނޫނު ފެށިގެން، ލޯކަލް 

 2020( އިން ފަސްކޮށްފަިއވާ 2020/3)ޤާނޫނު ނަންބަރު  2020

        ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލް ަކުއންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ބާއްަވއި،

 ހިނގާ މުއްަދތަށެވެ. އާ މެންބަރުން އިންތިޚާުބވެ މަާޤމާ ޙަވާލުވަންދެން



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 111 އަަދދު:  49 ލިުއމް: ވޮ
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" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނ ، އިލެްކޝަންސް "އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން )ނ(  

( ގަިއ ަބޔާންކުރާ 2008/8ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަެށވެ.
ދިވެހިރާއްޭޖެގ އިދާރ   ،ވަނ  އެ "ކައުންސިލަރުން" ކަމަށް ުބނެފައި )ރ(  

ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ  އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު 

( ގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކޮށްފަިއާވ އަތޮޅު 2010/7

ކައުންސިލަރުންނާިއ، ރަށު ކައުންސިލަރުންނާއި، ސިޓ  

 ކައުންސިލަރުންނަށެވެ.

ރ އެިކއުްޓ " ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނ ، ިސވިއ19ަ-"ކޮިވޑް )ބ(  

-SARS)         2ރެސްޕިރޭޓަރ  ސިންޑްރޯމް ކޮޯރނާ ވައިަރސް 

CoV-2 އިން ޖެހޭ ބަލި ކަމުަގއިވާ ކޮރޯނާ ވައިަރސް ޑިޒ ްޒ )

(COVID-19.ެއަެށވ ) 

ޤާނޫނ  ޢަދަދު ހަމަވާވަރަށް ކައުންސިލެްއަގއި މެންބަރުން ނެތުން" " )ޅ(  

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނ ، މި ޤާނޫނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރ  ދާއިރާތަްއ 

( 2010/7ލާމަރުކަޒ  އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މަޤާމުން ވަިކވުމުެގ  ކަމުގެމެންބަރުަކއުންސިލަރަުކ ގެ ދަށުން 

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކައުންސިލަރަކު  ސަބަބުން ނުވަތަ މި

ސަސްޕެންޑްކުރުމުގެ ސަބަުބން ކައުންސިލެްއގެ ޤާނޫނ  ޢަދަދު 

 .ހަމަނުވުމަށެވެ

________________________ 
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