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    ދަުއރުގެ  ތިންވަނަ ހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ ދުވަ  އަންާގރަވި  3މަުހގެ  ޑިސެންބަރުވަނަ ައހަރުގެ  2019
ވަނަ އިްޞލާުޙ  5"ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޖުމްޫހރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް  ،ވަނަ ޖަލްާސއިން ފާސްކުެރއްވި 74

             2019 ޑިސެންބަރު  8 ،މަތިންވަނަ މާއްދާަގއިވާ ގޮުތގެ 92ެގ ޤާނޫނުއަސާސީ ގެނައުމުގެ ބިުލ"
މި ިބުލ  ،ުދވަުހ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްާޔ ތަޞްދީުޤ ކުެރއްވުމުން އާީދއްތަ( ިވ 1441 ރު ރަބީުޢލްއާޚި 11)

 ދިެވހިސަރުާކރުެގ ގެޒެޓުގަިއ މިއަދު ާޝއިޢު ުކރެވިއްޖެެއވެ. ،ޤާނޫނަކަށްވެ
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 2019/22 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 

 ވަނަ  5 ޤާނޫނުއަސާސީއަށް  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ޤާނޫނު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު 

 
 .ގެނައުން އިޞްލާޙުތައް އަންނަނިވި  އަށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްޫހރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީ

 
 

 ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( އަންނަނިިވ ގޮތަށް އިޞްލާޙުުކރުން. 231ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްޫހރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީެގ  .1

ކައުންސިލްތައް 
 އިންތިޚާބުކުރުން 

އިދާރީ ދާިއރާތަްއ ހިންގުމަށްޓަކަިއ އުފައްާދ ކައުންިސލްތަކުގަިއ މެންބަރުން ހިމެނޭީނ  )ހ( .231

 ންނެވެ.ތީއަންނަނިވި ގޮތުގެމަ

ރަށު ކައުންިސލްގައި ހިމެނޭނީ، އެ ކައުންިސލް ނިސްބަތްވާ ަރށުގެ ަރއްޔިތުްނ  (1)   

އުޞޫލުަތކުގެ މަތީން، ސިއްރު ވޯޓަކުން އެ ކައުންސިލްއަްށ  ޠީދީމިޤްރާ

 އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރުންެނވެ.

ސިީޓގެ ސިޓީ ކައުންިސލްގަިއ ހިމެނޭނީ، ެއ ކައުންިސްލ ނިްސބަތްވާ  (2)   

            އުޞޫލުތަުކގެ މަތީން، ސިްއރު ވޯޓަކުްނ  ޠީ ރައްޔިތުްނ ދީމިޤްރާ

 އެ ކައުންިސލްއަށް އިންތިޚާބުކުާރ މެންބަރުންނެވެ.

     އަތޮޅު ކައުންިސލްެގ ރަީއސްެގ އިތުރުން، ެއ ކައުންިސްލގައި ހިމެނޭނީ،  (3)   

ކައުންސިލްތަކަށް، މި މާއްާދގެ )ށ( ގަިއާވ އެ އިާދރީ ާދއިރާަގއި ހިމެނޭ ރަށު 

 ން އިންތިޚާބުުކރާ ަރއީސުންނެވެ.ތީގޮތުގެމަ

 ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިްޞލާޙުކުރުން. 231ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްޫހރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީެގ  .2

ަކުއންސިލްތަކާިއ އަތޮޅު އިދާރީ ާދއިރާތަްއ ހިްނގުމަށްޓަކަިއ އުފައްާދ ރަުށ  )ށ( .231 

ކައުންސިލްތަކުގެ ަރއީސުން އަދި ސިޓީ ކައުންިސލްތަކުގެ މޭަޔރުން އިންތިޚާބުުކރާނީ، 

އެ ަކއުންސިްލ ނިސްބަތްާވ ަސރަޙައްދުެގ ރައްޔިތުންެގ މެދުގަިއ ދީމިޤްާރީޠ 

 އުޞޫލުތަކުެގ މަތީން ނަާގ ސިއްުރ ވޯޓަކުންެނވެ.



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                 1161 އަދަދު:  48 ލިއުމް: ވޮ

 

4 

 ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިްޞލާޙުކުރުން. 231ޤާނޫނުއަސާސީެގ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްޫހރިއްޔާެގ  .3

އިދާރީ ދާިއރާތަްއ ހިންގުމަށްަޓކައި އިންތިޚާބުކުެރވޭ ަކުއންސިލްތަކުެގ ޢުމުރަީކ     (ނ) .231 

 ފަސް އަަހރު ދުަވހެވެ.

 ކައުންިސލްތަކަށް  ރަށު  ކައުންިސލްތަކާއި  އަތޮޅު ކައުްނސިލްތަކާއި، ސިޓީ  ގޮުތގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނުގައި  މި .4
 ކައުންސިލްަތކުގެ  ލޯަކލް ބާއްވާ  ައވަހަށް  އެންމެ  ދެން ެފށުމަށްފަހު ޢަމަލުުކރަން ޤާނޫނަށް މި  އިންތިޚާބުުކރަންވާނީ، މެންބަރުން

 އިންތިޚާބު  ަކއުންސިލްތަުކގެ ލޯކަލް  ުފރަތަމަ ބާްއވާ ފެށުަމށްފަހު ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި  އަދި،. އިންތިޚާބެއްގައެވެ
         ގޮތްކަމަށް  އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ ކައުންސިލްތައް އެ އަދި ގޮތްކަމަށް، އެކުެލވޭ ކައުންސިލްަތއް ލޯކަލް ބާއްވަންވާނީ،

 .ގޮތުގެމަތިންނެވެ ކަނޑައަޅާފައިވާ  ޤާނޫނުގައި މި

 ދުަވުހން ޝާއިޢުުކރާ ގެޒެޓުގައި  ދިވެހިަސރުކާުރގެ ަތޞްދީޤުކޮށް ފާސްވެ، ޤާނޫނު މި  ފަށާނީ، ޢަމަލުުކރަން ޤާނޫނަށް މި .5

 .ފެށިގެންނެވެ
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