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 2019/9ބިލު ނަންބަރު 
  

 

 2)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު( އަށް  2011/3ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު 

 
 .ގެަނއުން އިޞްލާޙުަތއް އަންނަިނވި އަށް( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަޤއުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) 2011/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު

 
 

   ( ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.1މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) ވަނަ  10 ގެނުޤާނޫ ބުނެވިދިޔަ .1

 

 ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރުްނ ޢައްޔަންކުރުން. (1) )ށ( .10 

  
 

   ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 11ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .2

 

 ވަނީ، އަންނަނިވި ފަރާތްތަކުގެ ަމއްަޗށެވެ.ކުލެިވގެން އެ  ންސިލްއުކަ .11 ކައުންސިލުގެ މެންބަރުން 

 )ދޭއް( މެންބަރުން؛ 2މަޤާމުގެ ޙައިޘިްއޔަތުން ހިމެނޭ  )ހ(  

)ޯސޅަ( މީހުންގެ ލިސްޓަކުން، މަތީ  16ކައުންސިލުން ހުށަހަޅާ، މަދުވެގެން  )ށ(  

 )އަށެއް( 8ޢައްޔަންުކރާ  ތަޢުލީމާބެހޭ ކަންތައްތަކަށް ޒިންމާވާ ަވޒީރު

 މެންބަރުން؛

 )އަެށއް( މެންބަރުން؛ 8ންތިޚާބުކުރާ އި ނ()  

ކައުންސިލަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްަގއި ަކއުންސިލުން ކަނޑައަާޅ މުއްދަތަކަްށ  )ރ(  

 ކައުންސިލުން ޢައްޔަްނކުރާ ެއކަކު.
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 ން.  ުކރުނިވަަނ މާއްދާގެ، ތިީރގައި ނަކަުލކޮްށފައިވާ )ނ( އަދި )ރ( އު 13 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .3

 

 ؛(އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެްނޑް ފައިނޭންސް)ޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ އުޑެޕި )ނ( .13 

 .(ރިސަރޗް އެންޑް އިނޮޭވޝަން)ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ  )ރ(  

  
 

   ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 14ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .4

 

 އިންތިޚާބުކުރާ 
 މެންބަރުން 

 .ނިވަރސިޓީ ަކއުންސިލަށް އިްނތިޚާބުކުރާ މެންބަރުންނެވެ، ޔު ނަކީމެންބަރުން ނިވިންނައަ .14

ޑެޕިއުޓީ ަވއިސް ޗާންސެލަުރންނާއި ޕްރޯ ވައިސް ޗާްނސެލަރުންގެ ތެރެއިން  (ހ)  
 ؛ެއކަކުއިންތިޚާބުކުރާ 

)އެކެއް( ސެނެްޓ  1ޔުނިވަރސިީޓގެ އެަކޑެމިކް ސެނެޓުން އިންތިޚާބުކުރާ  )ށ(  
 ރު؛ންބަމެ

ގެ ތެރެިއންނާއި މަރުކަޒުތައް ހިންގާ ެއންމެ އިސްވެރިންެގ ނުން ޑީފެކަލްޓީތަކުގެ )ނ(  
 ؛ތެރެއިން އިންތިޚާބުކުރާ ެއކަކު 

 ފައިވާ މީހުންނާއި، ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެ 13ޤާނޫނުގެ  މި )ރ(  
ލްޓީ، ފެކަ ،ޗާންސެލަރުންނާއި، ކޮލެޖް ވައިސް ޗާންސެލަރުންނާއި ޕްރޯ

ދޭ އެހެން އިތަނުގެ ިއސްވެރިން ފިަޔަވއި، ކިަޔވަސެންޓަރުތައް ފަދަ ތަން
 ؛)ދޭއް( މީހުން 2ބުުކރާ ޚާމީހުންގެ ތެރެއިން އިންތި

 އިންތިޚާބުކުާރ އެކަުކ؛ ޔުނިވަރސިީޓގެ އިދާރީ މުަވްއަޒފުންގެ ތެރެއިން )ބ(  

  ެއކަުކ؛ކުރާބުޔުނިވަރސިީޓގެ އެލަމްނަިއގެ ތެރެއިން އިންތިޚާ )ޅ(  

އްކަުތގައި ނުވަތަ ިކޔަަވއިދިުނމުގައި ބަިއވެރިނުާވ  އިދާރީ މަސަޔުނިވަރސިީޓގެ )ކ(  
 ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބުކުރާ އެަކކު.
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  )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  ވަަނ މާއްދާގެ 20ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .5

 

 ކައުންސިލުަގއި ހިމެނޭ މެންބަރުން، އެ އްޔަތުން ޔުިނަވރސިޓީ  ޙައިޘިޤާމުގެމަ (ހ) .20 ދައުރު  މެންބަރުކަމުގެ 
މަޤާމުތަކުގައި ދެމިތިބިހާ ހިނދަކު، ަކއުންސިލުެގ މެންބަރުންގެ ގޮުތަގިއ 

 ދެމިތިބޭނެއެވެ.

  
 

ދާެގ އެ މާއް ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން އަކުެރއް އިތުރުކޮށް، 20 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .6
 ( ގެ ގޮުތގައި ބަދަލުކުރުން.  )ށ( އަކީ އެ ާމއްދާގެ )ނ

 

)އަށެއް(  8މަތީ ތަޢުލީމާބެހޭ ކަންތައްތަކަށް ޒިންމާވާ ވަޒީރު ޢައްޔަްނކުރާ  (ށ) .20 
ދުވަހަށްވުެރ )ހަތަރު( އަހަރު 4އި ދެމިތިބޭނީ މެންބަރުން، މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމުގަ

 ވެ.ރާއިރު، ކަނޑަެއޅޭ މުއްަދތަކަށެަޔންކުދިގުނުވާ ގޮތެްއގެމަތިން، ޢައް

  
 

   ވަަނ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ފަދައިން ތިން މާއްދާ އިތުރުކުރުން. 20ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .7

 

ގެ ލު ކައުންސި 
 ނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީ 

ނީ، ގައި ބަޔާންުކރާ ލިސްޓު އެކުލަވާލާގެ )ށ( ވަނަ މާއްދާ 11މި ޤާނޫނުގެ  .21
ކޮމިޓީންނެވެ. ެއ ކޮމިޓީ ެއކުލެިވގެންވާނީ އަންނަނިިވ ޝަން މިނޭނޮ ގެކައުންސިލު 

 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.

 ޗާންސެލަރ؛ )ހ(  

 ރ؛ވައިސް ޗާންސެލަ )ށ(  

 6ކައުންސިލުން ކަނަޑއަޅާ ުއސޫލެއްގެ މަތިން ޗާންސެލަރ ޢައްޔަންކުރާ  )ނ(  
 )ހައެއް( މެންބަރުން.

 
 ޓީން މި ކޮ  ނޮމިނޭޝަން 

 ޓު ސް ލި  ނަން 
 ލަވާލާނެގޮތް ކު އެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގަިއ ބަާޔންކުރާ މެންބަރުން  11މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .22
)ސޯޅަ(  16ސްޓުގައި މަދުެވގެން ޢައްޔަންކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ނޮމިނޭޝަން ލި

 މީހުންގެ ނަން ހިމަނަންވާނެއެވެ.
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ގެ ފަންނު ވާލާއިުރ، އެކިނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީން ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓު އެކުލަ )ށ(  
 ވާނެއެވެ.ނަންހިމަ ހުނަރުތަކުގެ މީހުން

ނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީން އެކުލަވާލާ ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓުގައި އަންނަނިިވ  )ނ(  
 ގެ ތެރެއިން ފަރާތެްއގެ ނަން ހުށަހަޅައިގެންނުވާެނެއވެ.ފަރާތްތަކު

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް؛ (1)   

 ފެއް؛ަވއްޒަ މުދާއިމީ ސިީޓގެ ޔުނިވަރ (2)   

 ޔުނިވަރސިީޓގެ ދަރިވަެރއް؛ (3)   

 ނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއް. (4)   

 
 ކޮމިޓީގެ  ނޮމިނޭޝަން 
 މެންބަރުން  ލިސްޓުން 

 ޢައްޔަންކުރުން 

ނޮމިނޭޝަން ކޮމިޓީގެ ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓު މަތީ ތަޢުލީމާބެހޭ ކަންތައްތަކަށް ޒިންމާވާ  .23

ގަިއވާ މެންބަރުންގެ ގެ ތެރޭގައި އެ ލިސްޓުދުވަހު )ފަނަރަ( 15ތާ ވަޒީރަށް ލިބޭ

 ަގއި ޔުނިވަރސިީޓގެ މަްޞލަޙަތު ކުރިއަުރވަން އެންމެ ތެރެއިން ެއ ަވޒީރަށް ފެންނަ ގޮތު

 )އަށެއް( މެްނބަރުން ޢައްޔަންކުރަންވާެނއެވެ. 8އެކަީށގެންވާ 

  
 

   ން.ރުށް ިއޞްލާޙުކުވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަ 24ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .8

 

ގައި ބަޔާްނކޮްށފައިވާ މެންބަރުންގެ ( ހ) ވަނަ ާމއްދާގެ 11މި ޤާނޫނުގެ  (ހ) .24 އިސްތިޢުފާދިނުން 

ތެރެއިން މެންބަރަކު އިސްތިޢުފާދޭން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ސިޓީއަކުން ެއކަން 

ހަޅައި، އެ ސިީޓ ބަޔާންކޮށް ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔއަށް ހުށަ

 .ރަކު އެ މަޤާމުން ވަިކވީެއވެއެ މެންބަން މު ބުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލި

އަދި )ރ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ، (ނ))ށ(،  ވަނަ މާއްދާގެ 11މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

ނުންވެއްޖެނަމަ، ސިޓީއަކުން ފާދޭން ބޭޢުމެންބަރުންގެ ތެރެއިން މެންބަރަކު އިސްތި

  ސިޓީ އެއެކަން ބަޔާންކޮށް ޔުިނވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރަށް ހުށަހަޅައި، 

 މެންބަރަކު އެ މަޤާމުން ވަކިީވެއވެ. ޗާންސެލަރަށް ލިބުމުން އެ
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   މާއްދާގެ )ހ( ގެ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ފަދައިން އަކުެރއް ިއތުރުކުރުން. ވަނަ  30ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .9

 

ދުަވހެވެ. ނަމަވެްސ، މި )ފަހެއް( އަހަރު 5ޗާންސެލަރުގެ މަޤާމުެގ މުއްަދތަކީ،  (ށ) .30 

ޔާއަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އޭާނ ރިއްމްހޫމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރަީއުސލްޖު

 މަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅަެއވެ.މަޤާމުން ވަކިކުރު

 
   ގެ )ހ( ގެ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ފަދައިން އަކުެރއް ިއތުރުކުރުން.މާއްދާ ވަނަ  31ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .10

 

ުދވަހެވެ. )ފަެހއް( އަހަރު 5ވައިްސ ޗާންސެލަުރގެ މަާޤމުގެ މުއްދަތަކީ،  )ށ( .31 
ނަމަވެސް، މި މުއްދަުތެގ ތެރޭގައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ފެނިއްޖެ 

 އްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.ހިނދެއްގައި އޭނާ މަޤާމުން ވަކިކުރުމަކަށް މި މާ

 
   ގެ )ނ( އަދި )ރ( އުނިުކރުން.ވަނަ މާއްދާ 31ތިރީަގއި ނަކަލުކޮށްފަިއވާ،  ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .11

 

ވައިސް ޗާންސެލަރ އޭނާެގ މަޤާމުން ވަކިކުރެވޭނީ އަްނނަނިވި ޙާލަތްތަކުން  (ނ) .31 

 އަޣުލަބިއްޔަތުްނ ގެ ތިންބައިކުޅަ ދެބަިއގެލުޙާލަތެއް މެދުވެރިެވގެން ކަުއންސި

 .ފާސްވެގެންެނވެ

 އުފުލަންޖެހޭ މަސްއޫލިްއޔަުތ ވައިސް ޗާންސެލަރުގެ ޙަިއޘިއްޔަތުން (1)   

އުފުލުމަށް ނުކުޅެދުން ނުވަަތ ަވއިސް ޗާންސެލަރުެގ ަޙއިޘިްއޔަތުން 

ލަޙަތެއް ނުވަަތ ޞްޟުވާފަދަ އަިމއްލަ މަޢާރު ތަ އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބާ

 މަންފާއެއް ނުވަތަ ދައުރެއް އޮތް ޙާލަތެއް ދިމާވުން؛ފައިދާއެއް ުނވަތަ 

މަްއަޗށް ސާބިތުވާ ކުށެްއގެ ސަަބބުން އޭނާގެ  ވައިސް ޗާންސެލަރުގެ (2)   

 އަބުރުވެިރކަމަށް އުނިކަން އަުތވެއްޖެކަމަށް ަކއުންސިލަށް ފެނުން؛

ތުަތްއ ވައިސް ޗާންސެލަރުގެ ަޙއިިޘއްޔަތުން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަ (3)   

 .ސަމާލުކަްނ ނުދިނުން  އަދާކުރުމުަގއި އިހުމާލުވުާމއި، އެކަމަށް ދޭންވާ 
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އިސްލާމްދީނުގަިއ ޙައްދެްއ ަކނޑައެޅިފަިއވާ ކުށެއް ުނވަަތ ޚިޔާނާތުގެ ކުށެްއ  )ރ(  

ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، ަވއިސް ޗާންެސލަރ އެ މަޤާމުން 

 .ވަިކވީެއވެ

 
   ގެ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.މާއްދާ ވަނަ  33 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .12

 

ސް ވަގުތީގޮތުން ވައި 
ޗާންސެލަރާއި ޑެޕިއުޓީ 
ވައިސް ޗާންސެލަރުގެ 

  މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 
އަދާކުރުމަށް މީހުން 

 ޢައްޔަންކުރުން 

ސް ޗާންސެަލރ ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި ަވގުތީގޮތުން ވައި (ހ) .33

ރުމަށް މީހަކު ވައިްސ ޗާންސެލަުރގެ ަމޤާމުގެ މަސްއޫިލއްޔަތު ައދާކު

 .ންކުރުމުގެ ބާރު ކައުންިސލަށް ލިބިގެންވެެއވެޢައްޔަ

ވައިސް ޗާންސެލަރ ނުވަަތ ޑެޕިއުޓީ ަވއިސް ޗާންެސލަރުގެ މަޤާމު  (1)   

 ހުސްވުން.

ޕިއުޓީ ަވއިސް ޗާންެސލަރުގެ މަޤާމާ ވައިސް ޗާންސެލަރ ނުވަަތ ޑެ (2)   

ނުވަަތ އެހެންވެްސ  ޙަވާލުެވގެން ހުރި މީހަކު ރަށުން ބޭރުގައިވުން

 ބަބަކަށްޓަކައި މަޤާމުގެ ަމސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރުމަށް ުއުޛރުވެރިވުން.ސަ

 
   ކުރުން.( ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙ7ުމާއްދާގެ )ށ( ގެ ) ވަނަ  41ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .13

 

 ބާރުތަްއ ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކުަގއި ވަިއސް ޗާންސެލަރުގެ ޒިންމާތަކާއި (7) )ށ( .41 

އިސް ޗާންެސލަރ އުފުލައި ބޭނުންކުރާނެ ގޮތްތަްއ ޑެޕިއުޓީ ވަ 

 ކަނޑައެޅުން.

 
   ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ގޮތަށް ައކުރެއް އިތުރުކުރުން. 50ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .14

 

ޗާންސެލަރ ނުވަތަ ވައިްސ ޗާންސެލަރ ޢައްޔަންކުރުްނ ޞައްޙަ ނުވުުމެގ  )ށ( .50 
ށް ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް އިންތިޚާުބކުރެވިފަިއވާ މީހަކު ބަބުންނާއި، ކޮމިޓީައކަސަ

ހުރުމުންނާއި، ކޮމިޓީއެއް ެއއްކުރުން ަގާވއިދާ ޚިލާފުވުމުންނާއި، ކައުންސިްލ 
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ށް ހޮވަންޖެހޭ މެންބަރެއް ނުހޮވައި އޮތުމުެގ ނުވަތަ ސެނެޓު ނުވަތަ ކޮމިީޓއަކަ
މެއް ބާޠިލެއް އަކުން ނިންމާ ނިންމުސަބަބުން އެފަދަ މީހަކު ނުވަތަ ކޮމިޓީ

 ނުވާނެެއވެ.

 
   މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ  53ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .15

 

ލެވޭ އަހަީރ ރިޕޯޓެއް، ކޮންމެ ވާ މައްޗަށް އެކުލަ ޔުނިވަރސިީޓގެ ޙަރަކާތްަތކުގެ  (ހ) .53 ޓު ރިޕޯ  އަހަރީ 
ރިްނ ކެއް( ވަނަ ދުވަހުގެ ކު)އެ  1މަހުެގ  އެޕްރީލްއަހަރެްއގެ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަާށއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި، މަތީ ތަޢުލީމާބެހޭ 
 ކަންތައްތަކަށް ޒިންާމވާ ަވޒީަރށް ކައުންސިލުން ފޮނުވަންވާެނއެވެ.

 
   ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 58ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .16

 

( ނުދިވެހިރާއްޖޭގެ ަޤއުމީ ޔުިނަވރސިޓީގެ ޤާނޫ) 2011/3ބަރު ޤާނޫނު ނަން (ހ) .58 ކަންކަން  އިންތިޤާލީ 

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ގިނަވެގެން  2އަށް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުަލވާލާ ފުރަތަމަ  )ތިރީސް( 30

ތިޚާބުކުރަންޖެހޭ އްޔަންކޮށް، އަދި އިންޔުނިވަރސިޓީ ަކއުންސިލަށް މެންބަރުން ޢަ

 އެ ކައުްނސިލް އަލުން ެއކުލަވާލަންވާެނއެެވ. މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުމަށްފަހު،

އެކުަލވާލުމުެގ  ލް( ަގއި ބަާޔންކުރާ ގޮުތގެމަތިން ކައުްނސިހމި މާއްދާގެ ) (ށ)  

ވަރސިީޓެގ ކަންކަން އިންތިޒާުމކޮށް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސަްއކަތްކުރާނީ، ޔުނި

 ކަމަށް ޢަްއޔަންުކރާ ވަގުތީ ކޮމިީޓއަކުންެނވެ.ޗާންސެލަރ އެ

، އިރާ ބަާޔންކުރާ ކޮމިޓީ އެކުެލވިގެްނާވނީ، ޗާންސެލަ ( ަގއިށ )މި މާއްދާގެ (ނ)  

މުންދާ ގެ އިުތރުން، ޔުނިވަރސިީޓގެ މަާޤމުތައް ފުރަޗާންސެލަރު  ވައިސް

ންެގ )ހަތަރެއް( މެންބަރު 4އްޔަންކުރާ ޢަރ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޗާންެސލަ

 .މައްޗަށެވެ 

އަުލން އެކުަލވާލުމާއެުކ،  ލް( ގައި ަބޔާންުކރާ ފަދައިން ކައުންސިހމި މާއްދާގެ ) (ރ)  
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 ( ަގއި ބަޔާންުކރާ ކޮމިޓީ އުވުީނއެވެ.ށމި މާއްދާގެ )

އަލުން އެކުލަާވލެވެންދެން، ޤާނޫނު  ލް( ގެ ދަށުން ކައުންސިހމި މާއްދާގެ ) (ބ)  

 2އަށް ( ޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިީޓެގ ޤާނޫނުދިވެހިރާއް) 2011/3ރު ނަންބަ

 ކުރިން އޮްތ ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުެގ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ

 ދެމިއޮންނާނެެއވެ. ލްކައުންސި

 
ރުަތްއ މި ޤާނޫނުން ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނަށް އިތުރުކުރާ މާއްދާތަާކ ގުޅިގެން އެ ޤާނޫނުގެ މާއްދާތަކުގެ ނަންބަ .17

 .ތަރުތީބުކުރުން

 

ތަން، މި ޤާނޫނުން ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ވަކި މާްއދާއަކަށް ނުވަތަ ވަކި މާއްދާެއއްގެ ބަޔަކަށް ޙަވާލާދީަފއިވާ ތަން .18

 ގެންނަ އިޞްލާޙުތަކާ ގުިޅގެްނ ބަދަލުކުރުން.

 

ާރ ެގ ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުކޮށް، ދިވެހިސަރުކާރު ޤުދީޞްމި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަ  .19

   ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

 

 

 


