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  2011/1ނަންބަރު  ލުބި

  

  އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށް ކަނޑައެޅުމުގެ ބިލު
  

ގައި 2ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖަދުވަލު ޖުމްހޫރިއްޔާގެ މިއީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ   )ހ(. 1  ތަޢާރުފާއި ނަން
ކަނޑައަޅާފައިވާ އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން މާލެ ފިޔަވައި، އެހެން

ވެރިކަންކުރާ ރަށް ކަނޑައެޅުމާއި، އެ އިދާރީ އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ
ލުތައްޞޫދާއިރާތަކުގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށް ބަދަލުކުރުމުގެ އު

  .ކަނޑައެޅުމުގެ ޤާނޫނެވެ
އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށް"މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ، )ށ(  

  .އެވެ" ކަނޑައެޅުމުގެ ޤާނޫނު
  

ޤާނޫނުއަސާސީގެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދަކީ .2  މަޤްޞަދު 

ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން މާލެ ފިޔަވައި، 2ޖަދުވަލު 

އި، ވެރިކަންކުރާއާވެރިކަންކުރާ ރަށް ކަނޑައެޅުމުގައެހެން އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ 

ތުންގެ މަޖިލީހުންއެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ބަދަލުކުރުމުގައި ރައްޔި ،ރަށް

،ލުތަކާއި، ހަމަތަކާއިޞޫފާސްކުރާ ޤާނޫނެއްގައިވާ ސިޔާސަތުތަކާއި، އު

ޠީޤްރާދީމިމިންގަނޑުތަކާއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރުމަށް  މަގުފަހިކޮށް، 

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، އެ އިދާރީ ދާއިރާއެއްގެ ރައްޔިތުން ނިންމާލުތަކާޞޫއު

  . ކަނޑައެޅޭކަމަކަށް ހެދުމެވެ ނިންމުމެއްގެމަތިން
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ގައި 2ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖަދުވަލު ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ )ހ( .3  ވެރިކަންކުރާ ރަށް

ކަނޑައަޅާފައިވާ އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން މާލެ ފިޔަވައި، އެހެން

ކޮންމެ އިދާރީ ދާއިރާއެއްގައިވެސް، ވެރިކަންކުރާ ރަށެއް ކަނޑައަޅާފައި

  . ނަންވާނެއެވެއޮން
ގައިވާ) ހ(މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު، މި މާއްދާގެ   )ށ(   

ކަމުގައި، މި އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށް، ގޮތުގެމަތިން

ތަފްޞީލު މި ޤާނޫނުގެ ޤާނޫނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ރަށްރަށުގެ

  .އެވަނީއެވެ ޖަދުވަލުގައި ބަޔާންކޮށްފައި

  
ރަށް  ވެރިކަންކުރާ

  ލުޞޫކަނޑައެޅުމުގެ އު
މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިދާރީ ދާއިރާއެއްގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށް، އެހެން .4

އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ ޖުމްލަ ،ރަށަކަށް ބަދަލުކުރުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރާނީ

  .ނަތީޖާއަށެވެ

ކުރާރައްޔިތުން، ވެރިކްަނ އިދާރީ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ރަށްރަށުގެ )ހ(  

ކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށް ޚިޔާލުކުރެވޭ ރަށަށް ދަތުރުކުރުމަށްޓަކައިރަށް

  .ހޭދަކުރަންޖެހޭ ވަގުތާއި ދުރުމިން
ކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށް ޚިޔާލުކުރެވޭ ރަށުގެ ފަޅަކީ،ވެރިކަންކުރާ ރަށް  )ށ(   

  .ލަފާފުރުމަށާއި އޮޑިދޯނިފަހަރު ގެންގުޅުމަށް ފަސޭހަ ފަޅަކަށްވުން
ކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށް ޚިޔާލުކުރެވޭ ރަށަކީ، އެ ރަށްކުރާ ރަށްވެރިކަން  )ނ(   

ކަމުގައި ހެދުމުގެ ފުރުޞަތުދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ ނާރެސްހިމެނޭ އި

  .އޮތް ރަށަކަށްވުން
ކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށް ޚިޔާލުކުރެވޭ ރަށަކީ، ތަރައްޤީގެވެރިކަންކުރާ ރަށް )ރ(  

އެހެނިހެން ،ބޭނުންވާ ބިމާއި ކުރުމަށްޓަކައިއިމްޤާވަސީލަތްތައް 

ފަސޭހަތައް، އުނދަގުލެއްނެތި އުފެއްދެންހުރި ނުވަތަ ،މަތްތަކާއިޚިދު
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 .ލިބެންހުރި ރަށަކަށްވުން
ކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށް ޚިޔާލުކުރެވޭ ރަށުގެ އާބާދީވެރިކަންކުރާ ރަްށ )ބ(  

އިޤްތިޞާދީގޮތުންނާއި ،އެ ރަށް ހިމެނޭ އިދާރީ ދާއިރާ، އަކީ

ޢީގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް މަގުފަހިކުރެވޭފަދަ ނިސްބަތެއްގެއިޖްތިމާ

  .އާބާދީއަކަށްވުން

  
ވެރިކަންކުރާ ރަށް  

  ބަދަލުކުރުން
ކަމުގައިދާއިރާއެއްގެ ވެރިކަންކުރާ ރަްށމި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިދާރީ .5

  .ލުންނެވެޞޫކަނޑައަޅާފައިވާ ރަށެއް ބަދަލުކުރަންވާނީ، އަންނަނިވި އު

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ ޖުމްލ4ަމި ޤާނޫނުގެ )ހ(  

އެ ރަށް ހިމެނޭ އިދާރީ ،ނަތީޖާއަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، ވަކި ރަށެއް

ކަމުގައި އެ އިދާރީކަންކާުރ ރަށަށް ހެދުން މުހިންމުދާއިރާގެ ވެރި

ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފެނިއްޖެނަމަ، ކަމާގުޅޭ ތަފްޞީލުތައް

ގެ ފަރާތުން އެކުލަވާލައި، އެހިމެނޭ ލިޔުމެއް އެ އަތޮޅު ކައުންސިލް

އިދާރީ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ރަށްރަށުގެ ރްައޔިތުންނަށް

  .ލިބޭނޭގޮތް ހެދުން
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުން، އެ އިދާރީ ދާއިރާގައި)ހ(މި މާއްދާގެ )ށ(  

ބޭނެގޮތް ހެދުމަށްފަހު، އެ އިދާރީހިމެނޭ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލި

ގެ ފަރާތުން، ެއ އިދާރީ ދާއިރާގައި ހިމެނޭއަތޮޅު ކައުންސިލްދާއިރާގެ 

،ތަކާއި، އަންހެނުން ކުރިއަރުވާ ކޮމިޓީތަކާއިރަށު ކައުންސިލް

ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި، މަދަނީ ޖަމާޢަތްތަކާ

  .މަޝްވަރާކުރުން
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޝްވަރާތަކަށްފަހު، އަތޮޅު)ށ(މި މާއްދާގެ )ނ(  

ގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ތިންބައިކުޅަދެބައިގެކައުންސިލް
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ދާރީ ދާއިރާގެ ވެރިކަންކުރާއެ ރަށެއް، އެ އި،ލަބިއްޔަތުންއަޣު

  .ކަމުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ފާސްކުރުންރަށް
އެކަމަށް އެ، ކުރުމަށްފަހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފާސް)ނ(މި މާއްދާގެ )ރ(  

އިލެކްޝަންސް، އިދާރީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު އޮތްތޯ ބެލުމަށް

ކޮމިޝަން މެދުވެރިކޮށް، އެ އިދާރީ ދާއިރާއެއްގެ ރައްޔިތުންގެ ޢާންމު

  . ސިއްރު ވޯޓެއް ނެގުން
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިއްރު ވޯޓުގައި، ވޯޓުދިން) ރ(މި މާއްދާގެ   )ބ(   

އިންސައްތައަށްވުރެ ގިނަ) ފަންސާސް( 50ވޯޓުގެ  ޞައްޙަމީހުންގެ 

  .މީހުންގެ ޯވޓުން އެ ނިންމުމަށް ތާއީދުކުރުން

  
ވެރިރަށް ބަދަލުކުރުން  

  މަނާވުން
ގެދާއިރާއެއްމި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު، އިދާރީ   )ހ(  .6

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ބަދަލުކުރެވޭނީ،ވެރިކަންކުރާ ރަށް، މި ޤާނޫނާ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުއަސާސީގިައ ޖުމްހޫރިއްޔާގެދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ތައް ފުރަތަމަ ފަހަރަށްގޮތުގެމަތިން، އަތޮޅު ކައުންސިލް

  .އިންތިޚާބުވުމަށްފަހުގައެވެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެދިވެހިރާއްޖޭގެ ން ފެށުމާއި، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަ )ށ(  

އަތޮޅު ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ދެމެދު ހިނގާރަތަމަ ފަހަރަށް އިންތިޚާބުވުމާތައް ފުކައުންސިލް

މުއްދަތުގައި، އެއްވެސް އިދާރީ ދާއިރާއެއްގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށް، މި

  .ނެއެވެޤާނޫނުގެ ދަށުން ބަދަލެއް ނުކުރެވޭ

  
ވަނަ 5އިދާރީ ދާއިރާއެއްގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށް، މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .7  ޖަދުވަލު އިޞްލާޙުކުރުން

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން،ލާޞޫދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުމާއް

ބަދަލުކުރަން އެ އިދާރީ ދާއިރާއެއްގެ ރައްޔިތުން ކަނޑައަޅައިފިނަމަ،
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ޢުކުރާ އިޢުލާނަކުން، މި ޤާނޫނުގެގައި ޝާއިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްދިވެހި

  .ޖަދުވަލަށް ކަމާގުޅޭ ބަދަލު ގެންނަންވާނެއެވެ
ސަރުކާރުގެ ދިވެހި، ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން)ހ(މި މާއްދާގެ )ށ(  

،ޝާއިޢުކުރުމުން ގައި ޝާއިޢުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އިޢުލާންގެޒެޓް

  .ކަމުގިައ ބެލެވޭނެއެވެނީޖަދުވަލަށް އެ ބަދަލު ގެނެވު މި ޤާނޫނުގެ

  
.މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދައި ހިންގާނީ މިނިސްޓަރެވެ .8  ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގުން

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް މި ޤާނޫނު ތަޞްދީޤުކުރާތާ

ޢާންމުކޮށް ،މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަދައި) ދޭއް( 2ގިނަވެގެން 

  .ކުރަންވާނެއެވެލާންއިޢު

  
ދިވެހިމި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް  .9  ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރުން

  .ގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
  

ންނަނިވިމި ޤާނޫނުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާހިނދަކު، އަ.10  މާނަކުރުން

،ގުޅިގެންޒުތަކާއެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފު ،ޒުތަކަށް ދެވިފައިވަނީޢިބާރާތްތަކާއި ލަފު

  .ތިރީގައި ީދފައިވާ މާނަކުރުމެވެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެއެވަނީ،  ބުނެފައި ކަމަްށ"އިދާރީ ދާއާިރ" )ހ(  

ގައި ބަޔާންވެގެންވާ 2ޖަދުވަލު  ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ރާތަކުގެ ތެރެއިން މާލެ ފިޔަވައި، އެހެން އިދާރީއިދާރީ ދާއި

  . ދާއިރާތަކަށެވެ
އެވަނީ، މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް ކަމަށް ބުނެފައި" މިނިސްޓަރު"  )ށ(   

ނުވަތަ އަތޮޅުތަކަށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން. އެފެއާރޒަށެވެ

ނުވަތަ އެ ވުޒާރާގެ. މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލާ ވަޒީރަށެވެ
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 .ވެއިސްވެރިޔާއަށެ
އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަމަށް ބުނެފައި"އަތޮޅު ކައުންސިްލ" )ނ(  

ގައި) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  230ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

  .ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަތޮޅު ކައުންސިލަށެވެ
އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަމަށް ބުނެފައި" ރަށު ކައުންސިލް"  )ރ(   

ގައި) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  230ސީގެ ޤާނޫނުއަސާ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

  .ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަށު ކައުންސިލަށެވެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެއެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކަމަށް ބުނެފައި"އިންތިޚާބު" )ބ(  

ގެ ދަށުން) ރ(ވަނަ މާއްދާގެ  231ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ށުހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބާއްވާ އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަފުކުރަންޖެތަޢާރަ

  .ގެ އިންތިޚާބަށެވެކައުންސިލް
އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަމަށް ބުނެފައި"އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން" )ޅ(  

ގައި) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  167ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

  .ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށެވެ
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  ޖަދުވަލު

  ރަށްއިދާރީ ދާއިރާތަކާއި ވެރިކަންކުރާ ރަށް

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 2008އޯގަސްޓް  7 ،މި ޖަދުވަލުގައި ކަނޑައެޅިފައި މިވާ ރަށްތަކަކީ

ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އިދާރީ  2އެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖަދުވަލު  ،ކުރެވުނުއިރުދީޤުޞްޤާނޫނުއަސާސީ ތަ

  .ދާއިރާތަކުގައި ވެރިކަންކުރަމުން އައި ރަށްތަކެވެ

  

 ވެރިކަންކުރާ ރަށް  ރަސްމީ ނަންއިރާއިދާރީ ދާ

  ދިއްދޫ  އުތުރުބުރި ތިލަދުންމަތީ  ހއ
  ކުޅުދުއްފުށި  ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރި  ހދ
  ފުނަދޫ  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރި  ށ
  މަނަދޫ  މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރި  ނ
  އުނގޫފާރު މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރި  ރ
  އޭދަފުށި މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުިރ  ބ
  ނައިފަރު  ފާދިއްޕޮޅު  ޅ
  ތުލުސްދޫ  މާލެއަތޮޅު  ކ
  ރަސްދޫ  އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރި  އއ
  މަހިބަދޫ  އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރި  އދ
  ފެލިދޫ  ފެލިދެއަތޮޅު  ވ
  މުލި  މުލަކަތޮޅު  މ
  ނިލަންދޫ  ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރި  ފ
  ކުޑަހުވަދޫ  ދެކުނުބުރި ނިލަންދެއަތޮޅު  ދ
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  ވޭމަންޑޫ  ކޮޅުމަޑުލު  ތ
  ފޮނަދޫ  ހައްދުންމަތި  ލ
  ވިލިނގިލި  ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރި  ގއ
  ތިނަދޫ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރި  ގދ
  ފުވައްމުލައް  ފުވައްމުލައް  ޏ
  ހިތަދޫ  އައްޑުއަތޮޅު  ސ

  

  


