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(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑައެޅުން  ޤާނޫނު)   ގެ ދަށުން ސިޓީ ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ކަ

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުްނ  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު 

) ގެ  ވަނަ މާއްާދގެ (ށ) އިްނ ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާއަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ  56ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ިސޓީ ކައުންސިލުްނ  42ޤާނޫނުގެ  އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން، އެ

ވަރާގެ ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވެވި ވަޒީރުންގެ މަޖިީލހުގެ މަޝް 1ޖުލައި  2018ފޯރުކޮށްދޭ ިޚުދމަތްތައް، 

ނޑައަޅުއްވައިފިކަމުގައި ދަންނަވަން ަރއީސުލްޖުމްހޫިރއްޔާ  އެ ތާރީޚުން ެފިށގެންމަތިން،  އަލުން ކަ

  ވިދާޅުވިއެވެ.  

ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ބާރުތަކާއި، އެ ކައުންސިުލްނ  މިގޮތަށް ހަަމޖެއްސެވުމާގުޅިގެން،

  .ވަނީއެވެމި ޚިުދމަތްތައް މިހާުރ ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ދޭފޯރުކޮށް
  

  ކައުންސިލުގެ ބާރުތައް ސިޓީ 

ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ސިޓީއާއި ސިޓީގައި ހިމެނޭ އަވަށްތައް  .1
މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުަމތްތައް  ،ތަރައްޤީކޮށް ،ހިންގައި
 .ދިނުން

ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު  ،އަވަށުގެ އަވަުށ ބޯޑުންސިޓީގައި ނުވަތަ ސިޓީގައި ހިމެނޭ އަވަށް  .2
 ،ސިޓީ ކައްުނސިލަށް ުހށަހަޅާ ތަރަްއޤީގެ ޕްލޭންަތކުގެ މައްޗަްށ ބިނާކޮށް ،ތައްޔާރުކޮށް

ސަރުކާރުގެ ަކމާބެހޭ މިނިްސޓްރީން ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާގެ ަމތިން އެކަށައަަޅއި މުޅި 
ޔަތްޮކށްގެން ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ރޭވުމާއި ބަޖެޓު ސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ރިޢާ

 .ތައްޔާރުކުރުާމއި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ތަންފީޛުކުުރން

ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތައް ރާވައި ހިންގުމުގައި ސަރުކާރުގެ މިނިސްްޓރީތަކަްށ  .3
ސްޓްރީތަކުްނ ސަރުކާރުގެ ިމނި ،ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުްނ ލަފަޔާއި މަޝްވަރާ ިދނުމާއި
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 ،ކައުންސިލްގައި ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަްއ ހިނގާނުހިނގާ ގޮތް ބެލުމުގައި އެހީތެރިވެދީ
ނޑައަޅާ ގޮތަކަށް ގަާވއިދުން ރިޕޯޓު  ،އެމިނިސްޓްރީަތކަށް ޖަވާބުާދރީވެ އެމިނިސްޓްރީތަކުްނ ކަ

 .ހުށަހެޅުން

ސްތައް ހިނގާނުހިނގާގޮްތ އަވަށު އޮފީސްތަކުން ހިންާގ ޙަރަކާްތތައް ވިލަރެސްކުުރމާއި އެ އޮފީ .4
 .ބެލުން

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ސިޓީ ކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ާބރާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި  .5
އެކަށައަޅަންޖެޭހ ސިޔާސަތު އެކަށައެޅުމާއި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށްޓަކަިއ 

 .ންގުންހަދަންޖެހޭ ގަާވއިދުތައް ހަދައި އެ ގަވާއިދުތައް ހި

މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކަިއ  ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ސިޓީ ކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ާބރާއި .6
 .ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ދާއިާރގެ ރަށްވެހިންެގ ނަމުގައި ނިންމަންޖެހޭ ަކންކަން ނިންުމން

ދި ނުުއފުލޭ މުާދ އުފުލޭ އަ ،އިޤްތިޞާދީ ުނވަތަ އިޖްތިާމީޢ ބޭނުންަތކަްށ ކައުންސިލްެގ ނަމުގައި .7
ހޯދުމާއި މިްލކުކުރުމާއި ަކއުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަުށގައި ހުންނަ މިފަދަ ތަކެތި އެހެން 

 .ފަރާތްތަަކށް ިމ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ ގަާވއިދާ އެއްގޮތަްށ ކުއްޔަށް ދޫުކރުމާއި ދިނުން

ނޑައަޅާފައިވާ ާޤނޫނުގައި  ގުމަށް ބޭުނންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށްތަރައްޤީގެ ަޙރަކާތްތައް ިހން .8 ކަ
ދަރަންޏްަށ ަފއިސާ ނެގުމާއި އެފަދަ ދަރަނިތަކުެގ ގެ ތެޭރގައި މާލީ އިދާރާތަކުން ޙުދޫދު

މަޞްަލޙަތުަތކާއި މިްލކިއްޔާތުތަްއ  ޙިމާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލްގެ އެކިއެކި މާލީ ޙައްޤުތަކާއި 
 .ފަންޑު އުފެއްދުން ދަރަނި ދޫކުާރ ފަރާތްތަަކށް ހުށަހެޅުމާއި ަތފާތު އެކި ކަްނކަމަށް

ނޑައަޅާފައިވާ  .9 ތަރައްޤީގެ ަޙރަކާތްތައް ިހންގުމަށް ޭބުނންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ިމ ޤާނޫނުގައި ކަ
މުނިސިަޕލް ބޮންޑާއި ބިލާއި މުނިިސޕަލް ސެކިއުިރޓީ ފަދަ އެިކއެކި މާީލ  ޙުދޫދުެގ ތެޭރގައި

އެފަދަ ސެކިއުރިޓީތައް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް މެދުވެރިޮކްށ  ،ސެކިއުރިޓީތައް އެކަށައަޅައި
.  ވިއްކުން

އި ކައުންސިލްގެ ނަްނ ބަދަލުވާ ޙާަލތްތަކުގަިއ ޔާންބަރުން ަބދަލުވާ ާޙލަްތަތކުގައްކައުންސިލްގެ މެ .10
 .ކުރީގެ ކައުންސިލުން ކޮށްަފއިވާ ކަންކަމަްށ ޒިންމާ އުފުލުން

  ވަށު އޮފީސްތައް މެދުވެރިވެގެން ދޭ ޚިދުަމތްތަަކްށ ސިޓީ ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުަމތްތަކާިއ އަ .11
ނޑައެޅުމާއި ފީނެގުން  .މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ ަގވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިްނ ފީ ކަ

ކަުއންސިލްގެ ުއޅަނދުފަހަރާއި  ދެޭވ ަތންތަނާއި ކައުންސިލްެގ ބެލުމުެގ ދަށުން ޚިދުަމތް .12
. ށް ނަންންުމ ތަންތަނަ އާޕާކު ފަދަ  ،މަގުތަކާއި  ދިނުމާިއ ނަން ބަދަުލުކރުން

 .މި ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ ރިޕޯޓުތައް ފޮނުަވންޖެހޭ ފަރާތްަތކަށް ފޮނުވުން .13

 ކައުންސިލުގެ ނަމުގައި ދަޢުާވކުރުމާއި ދަޢުާވލިބިގަތުްނ. .14

ކުރުމަށްަޓކައި ފުލުހުންާނ ގުޅިގެން ޓެއް ޤާއިމުށްސިޓީގައި އަމާން އަދި ޞުލްޙަވެރި ވެ .15
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.  ކުރެވެންހުރި އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން

ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞްެގ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަާމ ގުޅިގެން އެއްވެސް މީހަކު ޤާނޫނާ  .16
ޚިލާފު ޢަމަެލއް ކޮށްފިކަަމށް ތުހުމަތުުކރެވޭނަމަ އެކަމެއް ތަޙްޤީޤްކުރުމަށް ފުލުހުްނެގ 

.  އެހީތެރިކަމަށް އެދުން

ސިއްކަ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިާދރާގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަްށފަހު ކައުންސިލަްށ ނިސްބަތްވާ  .17
.  ބޭނުންކުރުން

 ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އިދާާރ ހިންގުން. .18

19. .  ޤާނޫނަކުން ަކނޑައަޅާ މިނޫންވެސް ކަންަކން ކުރުން
  

  ސިޓީ ކައުންސިލުންދޭ ޚިދުމަތްތައް 
  

އެހީަގއި ލައިބްރަރީން އެކިއެކި ޢާންމު ލައިްބރަރީ ހިންގުމާއި ޒަމާނީ އެކިއެކި ވަސީލަތްތަކުގެ  .1
 .ކުރުންލޫމާތު ލިޭބނެ އިންތިޒާމު ޤާއިމުމަޢު

 .ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ެދމެހެއްޓުން .2

ދީނީގޮތުންނާިއ ޤައުމީގޮތުން ފާހަގަކުރަންެޖހޭ ދުވަސްތަާކއި މުނާސަބަުތތައް ފާހަގަކޮްށ ދީނީ އަދި  .3
 .ޤައުމީ އިޙްތިފާލުތައް ބޭއްވުން 

ކުާރ ޙުކުމްތައް ތަންފީޛުކުުރުމގައި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކަށާިއ ސަރުކާރުގެ  ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން .4
 .އިދާރާތަަކށް އެހީތެރިވެދިނުން 

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބާރުެގ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ކަންަކމާ ގުޅޭގޮތުްނނާއި އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުެގ  .5
ރުގެ އެކިއެކި ދަށުން ސިޓީ ކައުންސިލާ ޙަވާލުކޮށްަފއިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ސަރުކާ

ނޑައަޅާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުާމއި އެފަދަ  ،ވުޒާރާތަކުން ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ދޫކުރަން ކަ
 .ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމާއި ާބޠިލުކުރުން  ،ހުއްދަތައް ބާޠިލުކުރުމާއި

ނޑައަޅާ މިނޫންވެްސ ސި .6 ޓީ ކައުންސިލުން ދޭްނޖެހޭނެ ކަމަްށ އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ަދށުން ކަ
 .ޚިދުަމތްތައް ިދނުން

  

  

     

  ތާޒް މުޖް މުޙައްމަދު   
  މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޕްރެޒިޑެންަޝލް އެފެއާޒް   


