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  2020/9ބިލު ނަންބަރު  
 

  1  އަށް (  ޤާނޫނު   ފަންނުގެ   ޤާނޫނ    ދިވެހިރާއްޖޭގެ )   5/ 2019  ނަންބަރު   ޤާނޫނު 

 ބިލު   ގެނައުމުގެ   އިޞްލާޙު  ވަނަ 

 

 )ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނ  ފަންނުެގ ޤާނޫނު( އަށް އަންނަނިވި ިއޞްލާޙުތައް ެގނައުން.  2019/5ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 

 

   ެގ ޮގތުަގއި މާއްދާެއއް އިތުރުކުރުން. 33-1ވަނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް   33ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .1

 

ހުވައިކުރެވިފައިނުވާ  

 ފަރާތްތައް ހުވައިކުރުން 

ޮގތަކަށް  )ހ(  . 33-1 އެހެން  މާއްދާއެްއަގއި  އެހެން  ޤާނޫނުެގ  މި 

ފަށާއިރު،   ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  ިމ  ބަޔާންކޮށްފަިއވ ނަމަވެސް، 

ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓ ން ޤަބޫލުކުރާ މަތ  ތަޢުލ މުދޭ  މޯލްޑިވްސް  

ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ   ޑިްގރ   ފުރަތަމަ  ރޮނުގން  ޤާނޫނ   މަރުކަޒަކުން 

ހުވަިއކުރެިވފައިނުާވ   ވަކ ލުކަުމެގ  ޤާނޫނ   ތެރެއިން،  ފަރާތްތަކުެގ 

)އެކެއް( ަމސްދުވަހުެގ    1އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ޚާްއޞަކޮށްެގން  

ޕްރޮްގ އެކުލަވާލަިއ، ތަމްރ ނު  ކައުންސިލުން  ބާ  ރާމެއް 

 ކުރިއަށްެގންދަންވާނެެއވެ. 

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ތަމްރ ނު ޕްރޮްގރާމްަގއި ހިމެނޭ   )ށ(  

ވަކިވަކި ބައިތަކާއި، ެއ ތަމްރ ނު ޕްރޮްގރާމްެގ ބަިއވެރިންެގ ފެންވަރު 

ލަާވލައި،  ވަޒަންކުރާނެ ޮގތް ބަޔާންކުރާ ުއޞޫލު ބާ ކައުންސިލުން އެކު

ފެށިެގން   ތާރ ޚުން  ފަށާ  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  )ހަތެއް(   7މި 
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ެގޒެޓުަގިއ   ދިވެހިސަރުކާރުެގ  ތެރޭަގއި،  ދުވަހުެގ 

 ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެެވ. 

ދިވެހިސަރުކާރުެގ   )ނ(   އުޞޫލު  ބަޔާންކުރާ  ަގއި  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 

ހަތެއް( )   7ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރާ ތާރ ޚުން ފެށިެގން ިގނަެވެގން  

ތަމްރ ނު   ބަޔާންކުރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ތެރޭަގއި،  ދުވަހުެގ 

 ޕްރޮްގރާމް ފަށަންވާނެެއވެ. 

ޕްރޮްގރާމް  )ރ(   ތަމްރ ނު  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ވަނަ   ( 1ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ )  30ފުރިހަމަކޮށް، މި ޤާނޫނުެގ  

ނަންބަރު،  (  2)  ،ނަންބަރާއި )ވަނަ  ނަންބަރު(  3އަދި  ަގިއ  ވަނަ 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް، އެ ތަމްރ ނު  

ިގނަެވެގން   ފެށިެގން  ތާރ ޚުން  ފުރިހަމަކުރާ   21ޕްރޮްގރާމް 

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(    33)އެކާވ ސް( ދުވަހުެގ ތެރޭަގިއ، މި ޤާނޫނުެގ  

ޤާ ޮގތުެގމަތިން  ބަޔާންކުރާ  ހުަވިއކުރުމުެގ  ަގއި  ވަކ ލުކަމުެގ  ނޫނ  

 އިންތިޒާމު ބާ ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސަންވާނެެއވެ. 

، މި މާއްދާެގ )ރ( ޤާނޫނ  ވަކ ލުކަމުެގ ހުވައި އަުއ ކުރުމުެގ ޮގތުން  )ބ(  

ެގ ދަށުން ޤާނޫނ  ވަކ ލުކަުމެގ ހުވަިއކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން، މި 

ފެށުމަށްފަހު ބާ ކައުންސިލުން އެންމެ އަވަހަށް  ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން  

 ބާއްވާ ބާ އިމްތިޙާނުގައި ބައިެވރިވުން ލާޒިމުވާނެއެވެ. 
 

 ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( ެގ ފަހަތަށް )ރ( ެގ ޮގތުަގއި އަކުރެއް އިތުރުކުރުން.  72ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .2

 

ބޭރު   (ރ)  . 72  ބަޔާންކޮށްފައިވ ނަމަވެސް،  އެހެން  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

މިޝަންތަކުން  ޑިޕްލޮމެޓިކް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ހުންނަ  ޤައުމުތަކުަގއި 
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ހުރަހެއް ސްއަ މާއްދާ  މި  ޖެހުމަކަށް  ތައްަގނޑު  ެއއްޮގތްކަމުެގ  ލާ 

 ނާޅައެވެ. 

 

ތަޞްދ ޤުކޮށް، ދިވެހިސަރުކާރުެގ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރާ  މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނ ، މި ޤާނޫނު ފާސްެވ،   .3

 ދުވަހުން ފެށިެގންނެވެ. 

 

 


