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 އުފެއްދެވުން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް 

އުޞޫލުްނ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަުރކަޒީ  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު 

( ނޑުތަކާއި ޝަުރޠުތައް ގެ ދަށުން ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ދިނުމަށް ަބލާ  ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު     ނެ މިންގަ

      8/2016ފުވައްމުލަކުގައި ުފރިހަމަވެފައިވާީތ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާރާރު ނަންބަރު  ޏ.

ނޑައެޅުން) ފުވައްމުލަަކކީ ސިޓީއެއްގެ ދަރަަޖ  ގެ ދަށުން، ޏ. (ޏ. ފުވައްމުލަކަކީ ސިޓީއެއްކަމުގައި ކަ

ނޑައަޅުއްވާފައެވެ.   ލިބިގެންވާ ރަެށއްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ވަނީ ކަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ  ޏ. ފުވައްމުލަކަކީ ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ލިިބގެންވާ ރަށެއްކަމުގައި

ނޑައަޅުއްވާފައިވާތީއާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ގެ (ހ) ގެ ދަށުްނ ވަނަ މާއްދާ 3ގެ  2010/7ކަ

ފުވައްމުލަކުގަިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދަވާފައިވާ ތިރީގައިވާ ކައުންސިލްތަުކގެ ޤާނޫނީ މުއްަދުތ 

   ގެ 2010/7އި، ޤާނޫނު ނަންބަރު ލައްވަހަމަވެފައިވާތީ، އެ ކައުންސިލްތައް މިއަދުން ފެށިގެްނ އުވާ

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ެގ ދަށުްނ ފުަވއްމުލަކު ސިީޓ ކައުންސިލްެގ ނަމުގައި ސިޓީ ކައުންސިލެއް  3

  އެވެ.ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދަވައިފި ވަނަ ދުވަހު 3ޖޫން  2017

 / ޏ. އަތޮޅު ކައުންސިލް  އްފުވައްމުލަ .1
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(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާިއރާތައް ލާމަުރކަޒީ އުޞޫލުްނ  2010/7ޤާނޫނު ނަންަބރު 

( ވަނަ  42އާއި ވަނަ މާއްދާ 41އެ ޤާނޫނުގެ ، ގެ ަދުށން ވަނަ މާއްދާެގ (ށ) 56ގެ  ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު

ސިޓީ ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުަމތްތަުކެގ  އި،ލްގެ ބާރުތަކާބަޔާންކޮށްފައިާވ ސިޓީ ކައުންސި މާއްދާގައި

    ،އެ ޤާނޫނުގެ ަދށުން އުފައްާދފައިވާ ކްޮނެމ ސިޓީ ކަުއންސިލަކަްށ ިލބިދެވޭނެ ބާުރތަކާއި ،ތެރެއިން

ނޑައެޅުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ އެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފޯުރކޮށްދޭނެ ޚިދުަމތްތައް  ކަ

ދަށުން، ފުަވއްމުލަކު ިސޓީ ކައުންސިލަށް ިލބިގެްނވާ ބާރުތަކާިއ، އެ ަކއުންސިލުން ފޯުރކޮށްދޭޭނ 

   ޚިދުަމތްތަަކކީ، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާއި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލަށްވެސް ލިބިީދފައިވާ ބާރުތަކާިއ، 

ވެސް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިުދަމތްތައް ކަމުަގއި، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން އެ ކައުންސިލްތަކު

ނޑައަޅުއްވާފައެވެ.   ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްވަނީ ކަ

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލަށް ލިިބގެންވާ ބާރުތަކާއި، އެ ކައުންސިލުްނ 

  ވަނީއެވެ.މިލު ތިރީަގއި ަތފުސީފޯރުކޮށްޭދނޭ ިޚދުމަްތތަކުގެ 

  

  އްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބާރުަތއްފުވަ

 ،ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ޤާނޫނާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިން ސިޓީއާިއ ސިޓީގައި ހިމެނޭ އަވަށްތަްއ ހިންގައި .1

ބަާޔންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ރަށްވެހިކަުމެގ ގައި  2010/7ޤާނޫނު ނަންަބރު  ،ތަރައްޤީކޮށް 

 .ޚިދުމަތްތައް ިދނުން

ަރއްޔިތުްނގެ ބަިއވެރިވުމާެއުކ  ،ސިޓީގައި ހިމެނޭ އަވަްށ އަވަުށގެ ައަވށު ބޯޑުންސިޓީގައި ުނަވތަ  .2

ސަރުކާރުގެ  ،ސިޓީ ކައުންިސލަށް ހުށަހަޅާ ތަރައްޤީގެ ޕްޭލންތަކުގެ މަްއަޗށް ބިނާކޮށް  ،ތައްޔާރުކޮށް 

ރައްޤީެގ ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާގެ ަމތިން އެކަަށއަަޅއި މުޅި ސިޓީެގ ތަ

ޕްލޭނަށް ރިޢާޔަތްކޮށްެގން ތަރައްޤީގެ މަޝްޫރޢުތައް ރޭވުމާިއ ބަޖެޓު ތަްއޔާރުކުރުމާއި ތަރައްޤީެގ 

 .މަޝްރޫޢުތައް ތަންފީޛުކުރުން

ތަރައްޤީގެ އެިކއެކި މަޝްރޫޢުތައް ރާވައި ހިންގުމުަގއި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކަށް ރައްޔިތުންެގ  .3

ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުްނ ކައުންސިލްަގއި ހިންާގ  ،ނުމާއިފަރާތުން ލަފަޔާއި މަޝްވަރާ ދި

 ،މިނިސްޓްރީތަކަށް ޖަވާބުދާރީވެ  އެ ،މަޝްރޫޢުތައް ހިނގާނުހިނާގ ގޮތް ބެލުމުގައި އެހީތެިރެވދީ

ނޑައަާޅ ގޮތަކަށް ގަާވިއދުން ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުން  .އެިމނިސްޓްރީަތކުން ކަ

 .   ިވަލރެސްކުރުމާއި އެ އޮފީސްތައް ހިނގާނުހިނގާޮގްތ ބެލުންއަވަށު އޮފީސްަތކުން ހިންގާ ަޙރަކާތްތައް  .4
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ދަށުން ސިޓީ ކައުްނސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރާިއ މަސްއޫލިއްޔަުތ ގެ  2010/7ޤާނޫނު ނަންަބރު  .5

އަދާކުރުމަށްޓަަކއި އެކަަށއަަޅންޖެހޭ ސިޔާސަތު އެކަަށއެޅުމާއި ސިޓީ ކައުންިސލްގެ ވާޖިުބ 

 .ހޭ ގަާވއިދުތައް ަހދައި އެ ަގވާިއދުތައް ހިންގުންއަދާކުރުމަށްޓަަކއި ހަދަންޖެ

މަސްއޫލިއްަޔުތ  ،ދަށުން ސިޓީ ކައުންސިަލށް ލިބިދީފައިާވ ބާރާއިގެ  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  .6

އަދާކުރުމަށްޓަަކއި ސިޓީ ަކއުންސިލްގެ ާދއިރާގެ ރަްށެވހިންގެ ނަމުަގއި ނިންމަންޖެހޭ ކަންަކްނ 

 .ނިންމުން

ުއފުލޭ އަދި ނުއުފުލޭ މުދާ  ،އިޖްތިމާޢީ ބޭނުންތަކަްށ ކައުންސިލްެގ ނަމުގައިއިޤްތިޞާދީ ުނވަތަ  .7

ހޯދުމާއި މިލްކުކުރުމިާއ ކައުްނސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުަގއި ހުންނަ މިފަދަ ތަކެތި އެހެން ފަރާތްތަކަްށ 

 .ދަށުން ހެދޭ ގަވާއިދާ ެއއްޮގަތށް ކުއްޔަށް ދޫުކރުމާއި ދިނުންގެ  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަުރ 

ނޑައަޅާަފއިާވ ޙުދޫދުެގ ތަ .8 ރައްޤީގެ ޙަަރކާތްތައް ހިންުގމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް  ޤާނޫނުގައި ކަ

ތެރޭގައި މާލީ އިދާރާތަކުން  ދަަރންޏަށް ފަިއސާ ނެގުމާއި އެފަދަ ދަރަނިތަކުގެ ޙިމާޔަެތްއގެ ގޮުތަގިއ 

އްޔާތުަތއް ދަރަނި ދޫކުރާ ފަރާތްތަކަްށ މަޞްލަޙަތުަތކާިއ މިލްކި ކައުންސިލްގެ ެއކިއެކި މާލީ ަޙއްޤުތަާކއި 

 .ހުށަހެޅުމާއި ތަފާތު އެކި ކަންަކމަށް ފަންޑު އުފެއްދުން

 ގަިއ  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު ތަރައްޤީގެ ޙަަރކާތްތައް ހިްނުގމަށް ބޭނުންާވ ފައިސާ ހޯދުމަށް  .9

ނޑައަޅާަފއިާވ ޙުދޫދުގެ ތެރޭގައި  ކިއުރިޓީ ފަދަ އެކިެއިކ ުމނިސިޕަލް ބޮންޑާއި ބިާލއި މުނިސިޕަލް ސެ ކަ

. ،މާލީ ސެކިއުރިޓީތައް އެކަަށއަަޅއި  އެފަދަ ސެކިއުރިޓީަތއް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭްނޖް މެދުވެރިކޮށް ވިއްކުން

ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ބަދަލުވާ ޙާަލތްތަުކގަާއއި ކަުއްނސިލްގެ ނަން ބަދަލުވާ ޙާލަްތތަކުަގއި ކުރީެގ  .10

 .ޒިންމާ އުފުލުންކައުންސިލުން ކޮށްފަިއވާ ކަްނކަމަށް 

ޤާނޫނު ސިޓީ ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ައވަުށ އޮފީސްތައް މެދުވެރިވެެގން ދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް  .11

ނޑައެޅުމާއި ީފނެގުންގެ  2010/7ނަންބަރު   .ދަށުްނ ހެދޭ ގަވާއިދާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިން ފީ ކަ

ާޕުކ  ،ކައުްނސިލްގެ އުޅަނދުފަހަރާއި މަގުތަކާއި ދެވޭ ތަންތަނާއި ކައުންސިލްގެ ެބލުމުގެ ދަށުން ޚިދުމަތް .12

 .ދިނުމާއި ނަން ބަދަލުކުރުން ފަދަ ޢާންމު ތަންތަނަށް ނަން 

 .ބުނެފައިވާ ިރޕޯޓުަތއް ފޮނުަވންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުންގަިއ  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަުރ  .13

 .ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ދަޢުާވކުރުމާއި ދަޢުާވލިބިގަުތން .14

ން އަދި ޞުލްޙަވެރި ެވއްޓެްއ ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ފުލުހުްނނާ ގުޅިގެން ކުރެވެންހުިރ ސިޓީގައި އަމާ  .15

 .އެންމެހައި ކަްނކަން ކުރުން
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ކައުންސިލްގެ އިޚްތިާޞޞްެގ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ެއއްެވސް މީހަކު ޤާނޫނާ ޚިލާުފ  .16

 .ގުކުުރމަށް ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދުންޢަމަލެއް ކޮށްފިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭނަމަ އެކަެމއް ތަޙްޤީ 

ކައުންސިލަްށ ނިސްބަތްާވ ސިއްކަ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްފަހު  .17

 .ބޭނުންކުރުން

 .ސިޓީ ކައުންިސލްގެ އިދާރާ ހިންގުން .18

ނޑައަޅާ މިނޫންެވސް ކަންކަން ކުރުން .19   .ޤާނޫނަކުން ކަ

  ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ފުވައްމުލަކު ސިޓީ 

ޢާންމު ލައިބްރަރީ ހިންގުމާއި ޒަމާނީ އެކިއެިކ ވަސީލަތްތަކުެގ އެހީގައި ލައިްބރަރީން އެކިއެިކ މަޢުލޫމާތު  .1

 .ލިބޭނެ އިންތިާޒމު ޤާއިމްކުރުން

 .ޘަޤާފީ ކަންކަްނ ދިރުވައި ދެމެހެއްޓުން .2

ދުވަސްތަކާިއ މުނާސަބަތުތައް ާފހަގަކޮށް ދީނީ އަދި ޤަުއީމ ދީނީގޮތުންާނއި ޤައުމީގޮތުްނ ފާހަގަކުރަންޖެހޭ  .3

 .އިޙްތިފާލުަތއް ޭބއްވުން

ޝަރުޢީ ކޯޓުަތކުން ކުރާ ޙުުކމްތައް ތަންފީުޛކުރުމުގައި ަޝރުޢީ ކޯޓުތަކަާށއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް  .4

 .އެހީތެރިވެދިނުން 

ންާނއި އެިކއެކި ޤާނޫނުތަުކގެ ދަށުްނ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބާރުގެ ާދއިރާގައި ހިމެޭނ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތު .5

ސިޓީ ކައުްނސިލާ ޙަވާލުޮކށްފައިވާ ކަްނކަމާ ގުޅޭޮގުތންނާއި ސަރުާކރުގެ އެިކއެިކ ވުޒާރާތަކުްނ 

ނޑައަާޅ ހުއްދަތައް ޫދކުރުމާއި   ،އެފަަދ ހުއްދަތައް ާބޠިލުކުރުމާއި ،ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ދޫުކރަން ކަ

 .ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމާއި ބާިޠލުކުރުން

އަލަށް އުފަންާވ ކުދިންނާއި މަރުވާ މީހުންގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުމާއި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާިއްނ  .6

އެިސޓީއެްއގެ ރަޖިސްޓަރީގަިއ  ،އަންގާ ގޮެތްއގެމަތިން ތަާފސްހިސާބު ނަގައި ބެލެެހްއޓުމާއި

އަދި އެސިޓީަގިއ  ،ރަށްވެހިުނވެ ދިރިއުޅެމުން ގެންދާ މީހުންނާއި ،ރަށްވެހިވެަފއިާވ މީސްމީހުންނާއި

 .ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރު ލިޔެ ބެލެހެއްުޓން

ނޑައަާޅ މިނޫންވެސް  .7 ސިޓީ ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އެކިެއކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަުށން ކަ

 .ޚިދުމަތްތައް ިދނުން

  
 

  ތާޒް މުޖް މުޙައްމަދު   
  ސްޓޭޓް ފޮރ ޕްރެޒިޑެންަޝލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރ އޮފް   


