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 ކޮމިޓ  ޖުޑ ޝިއަރ   

 
އުފައްދާފައިވަނ    ކޮމިޓ   ޭބއްވި  2019ޖޫން    11މި  މަޖިލ ހުގެ    19، ގައި  ރައްޔިތުންގެ  ޖަލްސާގައެވެ.    6ވަނަ  ވަނަ 

މި ކޮމިޓ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ، ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  121ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ގަވާއިދުގެ  

ކަންކަން   މުއައްސަސާތަކާގުޅޭ  ގުޅުންހުރި  ދާއިރާއާ  ޝަރުޢ   އުފައްދާފައިވާ  ދަށުން  ޤާނޫނުއަސާސ ގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

އޮތްނަމަ ަބދަލެއް  ގެންނަންޖެހޭ  މުއައްސަސާތަކުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް  ގުޅުންހުރި  ދާއިރާއާ  އެކަން    ،ދިރާސާކުރުމާއި ޝަރުޢ  

ށަހެޅުމާއި، ޝަރުޢ  ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ިބލުތައް ދިރާސާކޮށް، ފުރިހަމަކޮށް، ރައްޔިތުންގެ ފާހަގަކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހަށް ހު

 މަޖިލ ހުން ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުން އެދި ހުށަހެޅުން ހިމެނެއެވެ.  

، ރެއިން ޤާނޫނުއަސާސ އާއި ޤާނޫނުން އުފައްދާފައިވާ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި މުސްތަޤިއްލު މަޤާމުތަކުގެ ތެ  ،މ ގެއިތުރުން

ވަނަ މާއްދާއިން މި ކޮމިޓ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމަނާފައިވާ މިނިވަން   121ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ގަވާއިދުގެ  

އެ  ކުރުވުމާއި،  ޖަވާުބދާރ   ފަރާތްތައް  ތިޭބ  މަޤާމުތަކުގައި  މުސްތަޤިއްލު  މެންަބރުންނާއި  ތިޭބ  މުއައްސަސާތަކުގައި 

ރ  ރިޕޯޓު ދިރާސާކުރުމާއި، އެ މުއައްސަސާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޢާންމުންނާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ  މުއައްސަސާތަކުގެ އަހަ

މައްސަލަތައް ދިރާސާކޮށް، އެ ކަންކަމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލަފާދިނުމާއި، އެ މުއައްސަސާތަކާ ަބއްދަލުކޮށް އެ 

ގުޅޭގޮތުން ހިންގުމާ  ަބލައި،    މުއައްސަސާތައް  ކަންކަން  ކުރަންޖެހޭ  މުއައްސަސާތަކުން  އެ  ހޯދައި، ސުވާލުކޮށް،  މަޢުލޫމާތު 

ރައްޔިތުންގެ  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ޢައްޔަންކުރާ  މުއައްސަސާތަކަށް  އެ  ަބޔާންކޮށްދިނުމާއި،  ކަންކަން  އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ 

 ހޯދައި ދިރާސާކޮށް، އެ ފަރާތްތަކާ އިންޓަރވިއުކުރުމާއި، އެ މަޖިލ ހުގެ ރުހުން ހޯދަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު

މުއައްސަސާތަކުގައި ތިޭބ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަޤާމުން ވަކިކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޖިލ ހަށް ލަފާ އެރުވުމާއި،  

ފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރުމަށް ޖުޑ ޝަލް ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން    154ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސ ގެ  

ދިރާސާކޮށް   މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅޭ  ވަކިކުރުމަށްޓަކައި  މަޤާމުން  ފަނޑިޔާރުން  ޤަޫބލުކުރެވިގެން  ކޮމިޝަނަށް  ސަރވިސް 

 ންކަމެވެ.ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުން ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމަކ ވެސް މި ކޮމިޓ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަ
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 :ޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ ގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުން 

 ކޮމިޓ ގެ މުޤައްރިރުގެ ނައިބު  ކޮމިޓ ގެ މުޤައްރިރު 
 

 އިމްތިޔާޒް ފަހުމ  
 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ

 
 މޫސާ ސިރާޖު   
 ފޮނަދޫ ދާއިރާ 

 
 ކޮމިޓ ގެ މެންބަރުން 

 

 ޙަސަން ލަޠ ފް 
 ދާއިރާހެންވޭރު ހުޅަނގު 

 
 ޝަފ ޤް هللا މުޙައްމަދު ޢަބްދު 
 ވެލިދޫ ދާއިރާ

 

 އިބްރާހ މް މުޢިއްޒު 
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 ތަޢާރަފް  .1

އިޞްލާޙު ގެނައުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ    އަށް)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނ  ފަންނުގެ ޤާނޫނު(    2019/5ޤާނޫނު ނަންަބރު    މި ރިޕޯޓަކ ،

ޖުޑ ޝިއަރ    (35-/ބ 2022/19އަދި    22-/ބ 2022/19ިބލު ނަންަބރު:  )  ިބލު  2ފައިވާ  އްވާހުށަހަޅުވަކިވަކިން  މަޖިލ ހަށް  

  ކޮމިޓ ން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓެވެ.އެ ދެ ިބލު އެކުއެކ ގައި   ކޮމިޓ އަށް ފޮނުއްވުމާ ގުޅިގެން،

އެ ދެ ިބލު އެކުއެކ ގައި ދިރާސާކުރުމަށް ކޮމިޓ ން ނިންމާފައިވަނ ، އެއް މަޤްޞަދެއްގައި އެއްގޮތަކަށް އޮތް މާއްދާއެއް އެ ދެ  

 ިބލުގައިވެސް ހިމެނިފައިވާތ އެވެ. އެއް 

ގައި ވިލިމާލެ ވަނަ ޖަލްސާ  15ގައި ޭބއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ    2022ސެޕްޓެންަބރު    20  އެގޮތުން،

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނ  ފަންނުގެ ޤާނޫނު(    2019/5ޤާނޫނު ނަންަބރު  ދާއިރާގެ މެންަބރު އަޙްމަދު އުޝާމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި ބިލަކ ،  ކޮމިޓ އަށް ފޮނުއްވާފައިވެއެވެ.    (22-/ބ 2022/19  ލު )ިބލު ނަންަބރު:އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބ  އަށް

  33-1ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އޮތްގޮތުން،    33-1ޙުގެ ދަށުން އެ ޤާނޫނުގެ  ޤާނޫނ  ފަންނުގެ ބިލަށް ގެނެވުނު ފުރަތަމަ އިޞްލާ

ގައި  )ބ(  މާއްދާގެ  އެ  ހުއްދައަކ   ދޫކޮށްފައިވާ  ފަރާތްތަކަށް  ހުވާކޮށްފައިވާ  ވަކ ލުކަމުގެ  ޤާނޫނ   ދަށުން  ގެ  )ރ(  ގެ 

އެ    ފައިވާތ އާއި، ކައުންސިލުން އެންމެ ފުރަތަމަ ާބއްވާ ާބ އިމްތިޙާނު" ގައި ަބއިވެރިވުމަށް ޝަރުޠުކޮށްަބޔާންކޮށްފައިވާ، "ާބ

އައުކުރުމަށްޓަކައި ާބ އިމްތިޙާނު ހެދުމަކ  ޤާނޫނުން އުފައްދާފައިވާ ހަމަނުޖެހޭ   އިވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައި ހުވަ  33-1ޤާނޫނުގެ  

، އެ އަކުރު ޤާނޫނުން އުނިކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙެކެވެ. މ ގެ އިތުރުން، މި  ަބޔާންކުރައްވައި  އިލްތިޒާމެއްކަމަށް

ނަންަބރު   ޤާނޫނު  ނިމިފައިވާ    2019/5އިޞްލާޙުގައި  ކިޔަވާ  ފާސްކުރިއިރު  ޤާނޫނު(  ފަންނުގެ  ޤާނޫނ   )ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އޭރު ކިޔަވަމުންދިޔަ ދަރިވަރުންގެ ރޮނގުން  ޤާނޫނ     ށާއި،ފަރާތްތަކަ އެހެންނަމަވެސް ޤާނޫނ  ވަކ ލުކަމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިނެތް  

ޤާނޫނުން   ހަދަންޖެހޭމައްޗަށް  އިމްތިޙާނާއި،    ދަށުން  ލާޒިމްކުރުމަކ  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  ާބ  ފުރުޞަތުތައް  ތަމްރ ނުގެ 

، ޤާނޫނުގައި ުބނާ ާބ އިމްތިޙާނާއި، ތަމްރ ނު ފުރިހަމަކުރުމަށް ލާޒިމްކުރާ މާއްދާތައް ކަމަށް ަބޔާންކުރައްވައިހަމަޖެހޭކަމަކަށްނުވާ

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނ  ފަންނުގެ ޤާނޫނު( އަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށިފަހުން ކިޔެވުން    2019/5ތަޠުބ ޤުކުރެވޭނ  ޤާނޫނު ނަންަބރު  

ޤާނޫނު އެ  ކަނޑައަޅައި،  މައްޗަށްކަމަށް  ދަރިވަރުންގެ  ިބލުގައި ފަށާ  މި  ހިމެނުމަށް  އެކަން  ާބުބގައި  އިންތިޤާލ   ގެ 

 ހުށަހަޅުއްވާފައިވެއެވެ.

ވަނަ ޖަލްސާގައި، ސަރުކާރުގެ    18ގައި ޭބއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ    2022ސެޕްޓެންަބރު    28އަދި،  

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ   ޢަލ   ޔޫނުސް  މެންަބރު  ދާއިރާގެ  ހޮޅުދޫ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނ     2019/5ޤާނޫނު ނަންަބރު  ފަރާތުން، 

މި    ( ކޮމިޓ އަށް ފޮނުއްވާފައިވެއެވެ.35-/ބ 2022/19އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލު )ިބލު ނަންަބރު:    އަށްފަންނުގެ ޤާނޫނު(  



 ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓް ( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު  ޤާނޫނު   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނ  ފަންނުގެ )   2019/5ޤާނޫނު ނަންބަރު  

  6    ޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ  

 

ހުށަހަޅުއްވާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މި ިބލުން ޤާނޫނުގައި ހިމެނުމަށް  އިޞްލާޙުގައި މައިގަނޑު ހަތަރުކަމެއް ޤާނޫނުގައި ހިމެނުމަށް  

ހުށަހަޅުއްވާ އެއް އިޞްލާޙަކ ، ާބ ކައުންސިލަށް ލިޭބ އާމްދަނ ން އެ ކައުންސިލް ހިންގޭފަދަ ގޮތަކަށް ާބ ކައުންސިލުގެ ހިންގުން 

ގޮތްތައް އިތުރު  ހޯދޭނެ  އާމްދަނ   ކައުންސިލަށް  ާބ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ    ަބއްޓަންކުރުމަށްޓަކައި  ަބޔާންކުރުމަށް  ޤާނޫނުގައި 

އިޞްލާޙެވެ. މި ބިލުން ޤާނޫނުގައި ހިމެނުމަށް ހުށަހަޅުއްވާ ދެވަނަ އިޞްލާޙަކ ، ޤާނޫނ  ވަކ ލުކަމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން  

ލާޒިމުކޮ ޤާނޫނުގައި  މިހާރު  ފުރިހަމަކުރުމަށް  ޕްރޮގްރާމެއް  ތަމްރ ނު  ދުވަހުގެ  އަހަރު  ަބދަލުކޮށް، އެއް  އޮތްއޮތުން  ށްފައި 

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެންމެ އެކަށޭނަ ތަމްރ ނުގެ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލައި ތަންފ ޒުކުރުމުގެ ާބރު ާބ ކައުންސިލަށް ލިއްަބއިދިނުމަށް  

ވެހިރާއްޖޭގެ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙެވެ. އަދި، މި ބިލުން ޤާނޫނުގައި ހިމެނުމަށް ހުށަހަޅުއްވާ ތިންވަނަ އިޞްލާޙަކ ، ދި

ޤާނޫނ  ފަންނުގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށިއިރު، ޤާނޫނ  ރޮނގުން ފުރަތަމަ ޑިގްރ  ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހިންގާފައިވާ ޚާއްޞަ ތަމްރ ނު ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށް، އިމްތިޙާނެއްގައި    33-1އެ ޤާނޫނުގެ  

ވުމަށްފަހުގައި، އެ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ޤާނޫނ  ވަކ ލުކަމުގެ ހުވާކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން، ާބ އިމްތިޙާނު ހަދައި،  ަބއިވެރި

ދެ   ފަރާތްތައް  އެފަދަ  ސަަބުބން  އޮތުމުގެ  އޮތް  ަބޔާންކޮށްފައި  ގައި  )ބ(  މާއްދާގެ  އެ  ހުވައިކުރަންޖެހޭކަމުގައި  އަލުން 

ފުރިހަ ތަމްރ ނު  ތަކުލ ފާ  މަރުޙަލާއެއްގައި  އިތުރު  ުބރައާއި  އެކަށ ގެންނުވާ  އެފަރާތްތަކަށް  އެއ   ލާޒިމުވާތ ،  މަކުރުމަށް 

އެ   ލާޒިމުނުކުރުމަށް،  މައްޗަށް  އެފަރާތްތަކުގެ  ހުވައިކުން  ހަދައި  އިމްތިޙާނެއް  އިތުރު  ކަމެއްކަމުގައިވާތ ،  ކުރިމަތިލާންޖެހޭ 

 އިޞްލާޙެވެ. މި އިޞްލާޙަކ ، ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންަބރު އަޙްމަދު ބ( ޤާނޫނުން އުނިކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާމާއްދާގެ )

މް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ިބލުގައިވެސް ހިމެނޭ އިޞްލާޙެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ. މި ިބލުން ޤާނޫނުގައި ހިމެނުމަށް ހުށަހަޅުއްވާ އުޝާ

ާބ ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭނެ ޝަކުވާގެ ާބވަތްތައް    ހަތަރުވަނަ އިޞްލާޙަކ ، ޤާނޫނ  ވަކ ލުންގެ ސުލޫކ  ޝަކުވާގެ ގޮތުގައި

 ޤާނޫނުގައި އިތުރަށް ތަފްޞ ލުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙެވެ.
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ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގޮތުން،  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނ  ފަންނުގެ ޤާނޫނު( އަށް    2019/5ޤާނޫނު ނަންަބރު  

ގައި ޭބއްވި    2022ސެޕްޓެންަބރު    21މެންަބރު އަޙްމަދު އުޝާމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ިބލު ކޮމިޓ އަށް ފޮނުއްވުމާ ގުޅިގެން،  

ކޮމިޓ ން ނިންމާނެ ސުންގަޑިއަކ     46ކޮމިޓ ގެ   ިބލުގެ މަސައްކަތް  އެ  ަބއްދަލުވުމުގައި،   2022ސެޕްޓެންަބރު    29ވަނަ 

ކޮމިޓ ން ިބލުކަމުގައި  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  އުޝާމް  އަޙްމަދު  މެންަބރު  ދާއިރާގެ  ވިލިމާލެ  ހަމައެއާއެކު،  ނިންމިއެވެ.  )ިބލު    

  އި، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންަބރު ޔޫނުސް ޢަލ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ިބލު ( އާ 22-/ބ 2022/19ނަންަބރު:  



 ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓް ( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު  ޤާނޫނު   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނ  ފަންނުގެ )   2019/5ޤާނޫނު ނަންބަރު  
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ިބލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހަށް  އެކުއެކ ގައި ދި  (35- /ބ 2022/19)ިބލު ނަންަބރު:   އެ ދެ  އެއް ރިޕޯޓުން  ރާސާކުރުމަށްފަހު 

  ފޮނުވުމަށް ކޮމިޓ ން ނިންމާފައިވެއެވެ.

 ބިލާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ކޮމިޓ ން ބައްދަލުކުރި ފަރާތްތަކާއި، ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޚުލާސާ  .2.1

ން ހަމަޖައްސައިދެވުނު ފަންނުގެ ޤާނޫނު( އަށް ގެނެވުނު ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނ     2019/5ޤާނޫނު ނަންަބރު  

ވަނަ އަހަރު ޤާނޫނ  ވަކ ލުކަމުގެ   2020  ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން،  33-1ގެ  ޤާނޫނު  ،ންއިސްތިސްނާ ޙާލަތުގެ ދަށު

އެދޭ    ހުވައިކޮށްފައިވާ ހޯދުމަށް  ހުއްދަ  ވަކ ލުކަމުގެ  ޤާނޫނ   ހާސިލުކޮށް  ތަޢުލ މު  ދާއިރާއިން  ޤާނޫނ   ފަރާތްތަކުންނާއި، 

ގުޅޭގޮތުން   ކަންޮބޑުވުންތަކާ  ހިއްސާކޮށްފައިވާ  ކައުންސިލާ  ާބ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގުޅޭގޮތުން  ލައިސަންސިންގއާ  ފަރާތްތަކުން، 

އޮގަސްޓު   21)  480/57/2022/01ރުޞަތަކަށް އެ ކައުންސިލުގެ ނަންަބރު  ޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ އާއެކު މަޝްވަރާކުރުމުގެ ފު

ގައި ޭބއްވި މި   2022ސެޕްޓެންަބރު    5ންފައިވާތ ، އެ ކައުންސިލުގެ ތިރ ގައިވާ ފަރާތްތަކާ،  ( ސިޓ ން އެދިވަޑައިގ2022ެ

 ވަނަ ަބއްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓ ން ަބއްދަލުކޮށްފައިވެއެވެ. 37ކޮމިޓ ގެ 

 ؛ާބ ކައުންސިލުގެ ރައ ސް، އަލްއުސްތާޛު އިސްމާޢ ލް ވިޝާމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ •

 ؛ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާބ ކައުންސިލުގެ ނައިުބ ރައ ސް، އަލްއުސްތާޛާ މިޒްނާ އަޙްމަދު •

 ؛ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާބ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓ ގެ މެންަބރު، އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢިއްޒު •

 ؛ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓ ގެ މެންަބރު، އަލްއުސްތާޛު އިްބރާހ މް ޝަމ ލްދިވެހިރާއްޖޭގެ ާބ  •

 ؛ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާބ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓ ގެ މެންަބރު، އަލްއުސްތާޛު ޢަލ  ޢަްބދުއްލަޠ ފް •

 އަދި ؛ ޔަމް ޖަބ ންދިވެހިރާއްޖޭގެ ާބ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓ ގެ ސެކްރެޓަރ  ޖެނެރަލް، ޑރ. މަރް •

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާބ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓ ގެ ޖެނެރަލް ކައުންސެލް، އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނިޝާޠު.  •

ިބލުގައިވާ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  މަޖިލ ހަށް  ރައްޔިތުންގެ  އުޝާމް  އަޙްމަދު  މެންަބރު  ދާއިރާގެ  ވިލިމާލެ  ަބއްދަލުވުމުގައި،  މި 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން   33-1)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނ  ފަންނުގެ ޤާނޫނު( ގެ    2019/5ނު ނަންަބރު  ފަދައިން، ޤާނޫ

ވަނަ އަހަރު ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްގެން ޤާނޫނ  ވަކ ލުކަމުގެ ހުއްދަ ހޯދާފައިވާ ފަރާތްތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ   2020

އެ މާއްދާގެ )ބ( ގައި ލާޒިމުކޮށްފައިވާތ ، އެ އަކުރު ވާ ާބ އިމްތިޙާނުގައި ަބއިވެރިވުމަށް  ާބ ކައުންސިލުން އެންމެ އަވަހަށް ާބއް

ގެނެސްފައިވާ    އަށް)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނ  ފަންނުގެ ޤާނޫނު(    2019/5ޤާނޫނު ނަންަބރު  އުނިކުރުމަކ ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުން  



 ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓް ( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު  ޤާނޫނު   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނ  ފަންނުގެ )   2019/5ޤާނޫނު ނަންބަރު  
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އިޞްލާޙުގެ   ފުރަތަމަ  ކައުންސިލުން ރޫހު  އެންމެ  ާބ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދެކެވަޑައިގަންނަވާކަމަށް  ފުރިހަމަވާނެގޮތްކަމަށް 

 ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

މާއްދާގެ )ބ( އުނިކުރުމާ  33-1)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނ  ފަންނުގެ ޤާނޫނު( ގެ    5/ 2019ޤާނޫނު ނަންަބރު  އަދި،     ވަނަ 

ރަ ނިންމަވައިދެއްވައި،  ގުޅޭގޮތުން  ގޮތެއް  މަޖިލ ހުން  ކުރިން    2022އޮކްޓޫަބރު    20އްޔިތުންގެ  އިޞްލާޙު  ގެ  އެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާބ ކައުންސިލުން ާބ އިމްތިޙާނު ޭބއްވުމަށް    ތަޞްދ ޤުކުރެއްވުމަށް އެ ކައުންސިލުން އެދިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

އާ ހަމައިން އެ އިމްތިޙާނުގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން   2022އޮކްޓޫަބރު    20އި،  ގައި ކަމަށާ  2022ނޮވެންަބރު    19ނިންމަވާފައިވަނ   

ަބންދުކުރުމަށް އެ ކައުންސިލުން ނިންމަވާފައިވާކަމަށާއި، އެއ  އިމްތިޙާނު ޕޭޕަރުތައް ޕްރިންޓްކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ޭބރުންނާއި  

ދުވަސް ޭބނުންވާތ ކަމަށް    30ކަށް އެންމެ މަދުވެގެން  ތަންތަނުން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާތ އާއި، އިމްތިޙާނުގެ ތައްޔާރ ތަ

 އެ ކައުންސިލުން އެ ަބއްދަލުވުމުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ.

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނ  ފަންނުގެ ޤާނޫނު( އަށް ގެންނަންޖެހޭކަމަށް އެ ކައުންސިލަށް    2019/5ހަމައެއާއެކު، ޤާނޫނު ނަންަބރު  

ގައި އެ ކައުންސިލުން    2022ސެޕްޓެންަބރު    5ފެނިވަޑައިގަންނަވާ އިޞްލާޙުތަކެއްގެ ޑްރާފްޓް އެޓަރނ  ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހަށް  

އިޞްލާޙުތަކުގެ އެ  ތެރޭގައި  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާކަމަށާއި،  އުނިކުރުމަށްވެސް   33-1ޤާނޫނުގެ    އެ  )ބ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ސިލުން އެ ަބއްދަލުވުމުގައި މަޢުލޫމާތުދެއްވާފައިވެއެވެ. އެ ކައުންސިލުން އެޓަރނ  ޖެނެރަލްގެ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާނެކަމަށް އެ ކައުން

އޮފ ހަށް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙުތަކުގެ ތެރޭގައި، ޤާނޫނ  ވަކ ލުކަމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އެއް  

ަބދަލުތަ ޕްރޮގްރާމަށް  ތަމްރ ން  ކައުންސިލުން އަހަރުދުވަހުގެ  އެ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާނެކަމަށް  ގެނައުމަށްވެސް  ކެއް 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނ  ފަންނުގެ ޤާނޫނު( އަށް    2019/5މަޢުލޫމާތުދެއްވާފައިވެއެވެ. މި އިޞްލާޙުތަކަކ ، ޤާނޫނު ނަންަބރު  

)ިބލު     ޢަލ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ިބލުހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންަބރު ޔޫނުސްއިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގޮތުން، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  

 ގައި ހިމެނޭ އިޞްލާޙުތައްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.( 35-/ބ 2022/19ނަންަބރު: 

ބިލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ޭބއްވި ަބއްދަލުވުންތަކުގައި  ިބލު ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި،  

ފަރާ މެންަބރުން ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި  ކޮމިޓ ގެ  ދިރާސާކުރުމުގައި  ިބލު  ޚިޔާލުތަކަށާއި،  ހިއްސާކުރައްވާފައިވާ  ތްތަކުން 

  ކޮމިޓ ން ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވެއެވެ. ފާޅުކުރެއްވި ޚިޔާލުތަކަށް

 

 

 



 ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓް ( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު  ޤާނޫނު   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނ  ފަންނުގެ )   2019/5ޤާނޫނު ނަންބަރު  
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 ބިލަށް ކޮމިޓ ން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު  .3

ފާޅުކުރެއްވި  މެންަބރުން  މި ިބލާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓ ގެ މެންަބރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، ކޮމިޓ ގެ ަބއްދަލުވުމުގައި  

 ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ. ތައްއިޞްލާޙުަބއެއް ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ކޮމިޓ ން ބިލަށް ގެނެސްފައިވާ 

 :އިޞްލާޙު ކޮމިޓ ން ބިލަށް ހުށަހަޅާ  

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނ  ފަންނުެގ ) 2019/5 ޤާނޫނު ނަންބަރުން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  މާއްދާއިވަނަ    1ިބލުގެ  

  ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 22ެގ ޤާނޫނު( 

ގައި   )ނ(  .22 ބިލުގައި މާއްދާ އޮތްގޮތް  )ށ(  މާއްދާގެ  ާބ  މި  ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި،  މަޤްޞަދު  ަބޔާންކުރާ 
ކައުންސިލަށް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް ޭބނުންވާނެ ަބޖެޓް، ހިނގަމުންދާ އަހަރުގެ 
އޮގަސްޓް މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ދައުލަތުގެ މާލ  ކަންކަން ހިންގުމާ ޙަވާލުވެފައިވާ 

 ވުޒާރާއަށް ާބ ކައުންސިލުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 

  ކޮމިޓ ން 
އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

 ހުށަހަޅާ ގޮތް 

ާބ   )ނ(  .22 ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި،  މަޤްޞަދު  ަބޔާންކުރާ  ގައި  )ށ(  މާއްދާގެ  މި 
ަބޖެޓް،   ޭބނުންވާނެ  އަހަރަށް  އޮތް  ކުރިއަށް  ނަންަބރު ކައުންސިލަށް  ޤާނޫނު 

  )ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން،   2006/3
ާބ ކައުންސިލުން ދައުލަތުގެ މާލ  ކަންކަން ހިންގުމާ   ޙަވާލުވެފައިވާ ވުޒާރާއަށް 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
 

ޤާނޫނުގެ   ސަބަބު  ނިންމާފައިވަނ ،    22މިފަދައިން  ކޮމިޓ ން  އިޞްލާޙުކުރުމަށް  )ނ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 
އިދާރާތަކުން  އެހެން  ދައުލަތުގެ  ހުށަހެޅުމަށް  ަބޖެޓް  ޭބނުންވާނެ  އަހަރަށް  އޮތް  ކުރިއަށް 

ނަންަބރު  ޢަމަލުކުރުމަށް   ގަވާއިދު    2006/3ޤާނޫނު  އާއި  ޤާނޫނު(  މާލިއްޔަތުގެ  )ދައުލަތުގެ 
އުސޫލާ   R-20/2017ަބރު  ނަން ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގައި  ގަވާއިދު(  މާލިއްޔަތުގެ  )ދައުލަތުގެ 

 އެއްގޮތް ކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ. 

 

 

 



 ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓް ( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު  ޤާނޫނު   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނ  ފަންނުގެ )   2019/5ޤާނޫނު ނަންބަރު  
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 :ކޮމިޓ ން ބިލަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނ  ފަންނުެގ ) 2019/5 ޤާނޫނު ނަންބަރުން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  ވަނަ މާއްދާއި  1ިބލުގެ  

  ވަނަ މާއްދާެގ )ކ( އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 22ެގ ޤާނޫނު( 

ާބ ކައުންސިލުގެ މާލ  ހިސާުބތައް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހުން ލައިސަންސް   )ކ(  .22 ބިލުގައި މާއްދާ އޮތްގޮތް 
އަހަރަކު   އޮޑިޓަރެއް،  ރިޕޯޓެއް ދޫކޮށްފައިވާ  އޮޑިޓް  އޮޑިޓްކޮށް،  އެއްފަހަރު 

 އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ. 
 

އިޞްލާޙުކުރުމަށް   ކޮމިޓ ން 
 ހުށަހަޅާ ގޮތް 

އެއްފަހަރު   )ކ(  .22 އަހަރަކު  ހިސާުބތައް  މާލ   ކައުންސިލުގެ  ޑް  ލައިސަންސްާބ 
 އޮޑިޓްކޮށް، އޮޑިޓް ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ. މެދުވެރިކޮށް އޮޑިޓަރެއް

 
ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( އިޞްލާޙުކުރުމަށް ކޮމިޓ ން ނިންމާފައިވަނ ،    22މިފަދައިން ޤާނޫނުގެ   ސަބަބު 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޗާޓަރޑް އެކައުންޓެންޓުންގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން    2020/13ޤާނޫނު ނަންަބރު  
އޮޑިޓަ ލިިބފައިވާ  އިާބރާތް ލައިސަންސް  ޭބނުންކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނުގައި  އެ  ރުންނަށް 

 ބޭނުންކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ. 

 :ކޮމިޓ ން ބިލަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު 

ވަނަ މާއްދާެގ    66ެގ  ޤާނޫނު(  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނ  ފަންނުެގ  ) 2019/5 ޤާނޫނު ނަންބަރުން  ވަނަ މާއްދާއި  9ިބލުގެ  

 އިތުރުކުރުމަށް ހުށައަޅާފައިވާ އަންނަނިވި އަކުރު އުނިކުރުން. )ށ( ެގ ފަހަތަށް 

މާއްދާ   ބިލުގައި 
 އޮތްގޮތް 

ހުއްދަ   ވަކ ލުކަމުގެ  ޤާނޫނ  
 ދެމިއޮތުމާއި އައުކުރުން 

 ޤާނޫނު   އޮތްނަމަވެސް  އެހެން  ގައި (  ށ)  މާއްދާގެ  މި )ނ(  .66
ފަންނުގެ   2019/5  ނަންަބރު ޤާނޫނ   )ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ދާއިރާއިން  ޤާނޫނ   ފެށިއިރު  ޢަމަލުކުރަން  އަށް  ޤާނޫނު( 
ޑިގްރ އަށް ކިޔަވަމުންދިޔަ ފަރާތްތަކާއި، އެ ޤާނޫނަށް އަށް 
ޢަމަލުކުރަން ފެށިއިރު ކިޔެވުން ނިންމާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ  
ހުއްދަ   ވަކ ލުކަމުގެ  ޤާނޫނ   އެހާތަނަށް  ތެރެއިން 

ހުއްދަ  ލި ވަކ ލުކަމުގެ  ޤާނޫނ   ފަރާތްތަކަށް  ިބފައިނުވާ 
ވަނަ މާއްދާގެ    30ދިނުމުގައި އެފަރާތްތައް މި ޤާނޫނުގެ  

( ގެ  ާބ  4)ހ(  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ނަންަބރުގައި  ވަނަ   )
ފުރިހަމަކުރުމުން  ތަމްރ ނު  އަދި  އިމްތިޙާނު 
މި   ތެރެއިން  އެފަރާތްތަކުގެ  އަދި  އިސްތިސްނާވާނެއެވެ. 

( އަދި 2(، )1ވަނަ މާއްދާގެ  )ހ( ގެ )  30  ޤާނޫނުގެ
( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ، އަދި  3)
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ނަންަބރު   ޤާނޫނ    2019/5ޤާނޫނު  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ގެނައުމުގެ   އިސްލާޙު  ވަނަ   .. އަށް  ޤާނޫނު(  ފަންނުގެ 
ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ޤާނޫނ  ވަކ ލުކަމުގެ ހުއްދަ 

ޤާނޫނ   ލިިބފައި ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  ފަރާތްތަކުން  ނުވާ 
އަށް   ކައުންސިލް  ާބ  އެދި  ހުއްދައަށް  ވަކ ލުކަމުގެ 

ގިނަވަގެން   ދުވަހުގެ    60ހުށަހެޅުމުން  )ފަސްދޮޅަސް( 
ޤާނޫނުގެ   މި  ގައި   33ތެރޭގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ޤާ މަތިން  ގޮތުގެ    ވަކ ލުކަމުގެ   ނޫނ ަބޔާންކުރާ 
 ކައުންސިލުން  ާބ  މްއިންތިޒާ  ކުރުމުގެހުވައި

 .ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ
ކޮމިޓ ން  

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  
 ހުށަހަޅާ ގޮތް 

 އުނިކުރުމަށް.

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ   66ގެ  ޤާނޫނު(  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނ  ފަންނުގެ  ) 2019/5 ޤާނޫނު ނަންަބރު ސަބަބު 
ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާބ ކައުންސިލުގެ ފަހަތަށް މިފަދައިން އަކުރެއް އިތުރުކުރުމަށް 

ތަންފ ޒުނުކުރެވިދާނެކަމަށް  ހިމަނައިފިނަމަ  ޤާނޫނުގައި  މިފަދައިން  ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތ ،  ފަރާތުން 
 ަބލައި، މި އަކުރު އުނިކުރުމަށް ކޮމިޓ ން ނިންމާފައިވެއެވެ. 
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ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހަށް    އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެޤާނޫނު(    ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނ  ފަންނުގެ )  2019/5ޤާނޫނު ނަންަބރު  

  ކޮމިޓ ން ދިރާސާކޮށް،   އެކުއެކ ގައި(  35-/ބ 2022/19އަދި    22-/ބ 2022/19ިބލު ނަންަބރު:  ) ިބލު    2ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  

ގައި    2022  އޮކްޓޫަބރު  4  ތަކާއެކު،ކޮމިޓ ން ގެނައި އިޞްލާޙުއަދި    ވަރާކުރުމަށްފަހު،ކޮމިޓ ގެ މެންަބރުންގެ މެދުގައި މަޝް

މެންަބރުންގެ    ވެވަޑައިގެންނެވިކޮމިޓ އަށް ހާޒިރުިބލު ފާސްކޮށްފައިވަނ   ،  ވަނަ ަބއްދަލުވުމުގައި  50ޭބއްވި މި ކޮމިޓ ގެ މި އަހަރުގެ  

 ނެވެ. ންޣްލަިބއްޔަތުއަ

ފާސްކޮށްފައިވާ ކޮމިޓ ން  ނަންަބރު    ، ވ މާ،  ފަންނުގެ )  2019/5"ޤާނޫނު  ޤާނޫނ   ވަނަ  ޤާނޫނު(    ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ... އަށް 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހަށް   ދަށުން،  ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ  121ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ގަވާއިދުގެ    އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލު"

 ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެއްގެމަތިން ނިންމަވައިދެއްވުން އެދި މި ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަމެވެ. 

އަށް ... )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނ  ފަންނުގެ ޤާނޫނު(    2019/5"ޤާނޫނު ނަންަބރު  ކޮމިޓ ން ދިރާސާކޮށް، އިޞްލާޙުކޮށްފައިވާ  

 " ގެ ގޮތުގައި އެވަނ އެވެ.1- ޖަދުވަލު " ޕޯޓުގެ މި ރި ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލު"

ދިރާސާކުރުމަށް ިބލު  މި  ހާޒިރު  އަދި،  މެންަބރުން  ކޮމިޓ ގެ  ަބއްދަލުވުންތަކަށް  ކޮމިޓ ގެ  މި  ގޮތުގެޭބއްވި   ވެވަޑައިގެންނެވި 

 " ގެ ގޮތުގައި އެވަނ އެވެ.  2- ޖަދުވަލުތަފްޞ ލު މި ރިޕޯޓުގެ "

 2022 އޮކްޓޫަބރު 04
 

 
 
 

                                          މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމ 
 ކޮމިޓ ގެ މުޤައްރިރު

 
 
 
 
 
 
 
 

 ގައެވެ.  2022 އޮކްޓޫބަރު 05މި ރިޕޯޓުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނ  



 ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓް ( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު  ޤާނޫނު   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނ  ފަންނުގެ )   2019/5ޤާނޫނު ނަންބަރު  

  13    ޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1ޖަދުވަލު  
 

ޤާނޫނު(   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނ  ފަންނުގެ) 2019/5ޤާނޫނު ނަންަބރު ޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ ން ދިރާސާކޮށް އިޞްލާޙުކޮށްފައިވާ 
 އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލު 
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` 

 
 

 ( ޤާނޫނ    ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނ ގެ ) 5/2019 ނަންބަރ   ޤާނޫނ  
 ވަނަ އިޞްލާޙ  ގެނައ މ ގެ ބިލ    ... އަށް 

 
 ިއޞްލާޙ ތައް ެގނައ ން. ޤާނޫނ ( އަށް އަންނަނިވި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނީ ފަންނ ެގ ) 2019/5 ޤާނޫނ  ނަންބަރ 

 
 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙ ކ ރ ން.  22ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .1

 
ެއ އަހަރަކ  ލިބޭނެ   ބާ ކައ ންސިލަށް  ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ފެށ މ ެގ ކ ރިން، )ހ( . 22 މާލީ ކަންކަން 

އެނޭގނެހެން   ަވކިން  ޚަރަދ ތަްއ  ރިކަރަންޓް  އަދި  ކެޕިޓަލް  އާމްދަނީއާިއ، 
ކޮމިޓީން   އެްގޒެކެޓިވް  ކައ ންސިލ ެގ  ބާ  ބަޖެޓެްއ،  ތައްޔާރ ކ ރެވޭ 

 ފާސްކ ރަންވާނެެއވެ. 
 

އަދާކ ރ މަށް  )ށ(   ފ ރިހަމައަށް  މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް  ކައ ންސިލ ެގ  ބާ 
ން ކަނޑައެޅޭ ޢަދަދެއްެގ ފަިއސާ ބަޖެޓ   ދައ ލަތ ެގމަގ ފަހިކޮށްދިނ މަށްޓަކައި  
 ދޭންވާނެއެވެ.  ފާސްކޮށްރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން 

 

ަގއި )ނ(   )ށ(  މާއްދާެގ  ބާ    ބަޔާންކ ރާ  މި  ހާސިލ ކ ރ މަށްޓަކައި،  މަޤްޞަދ  
ޤާނޫނ  ނަންބަރ   ކައ ންސިލަށް ކ ރިއަށް އޮތް އަހަރަށް ބޭނ ންވާނެ ބަޖެޓް،  

ކަނޑައަޅާފަިއވާ   2006/3 ަގއި  ޤާނޫނ (  މާލިއްޔަތ ެގ  )ދައ ލަތ ެގ 
ކަންކަންދަޮގތ ެގމަތިން،   މާލީ  ވ ޒާރާއަށް   އ ލަތ ެގ  ޙަވާލ ވެފައިވާ    ހިންގ މާ 
 ހ ށަހަޅަންާވނެއެވެ.  ބާ ކައ ންސިލ ން

 

Deleted : ްހިނަގމ ންދާ އަހަރ ެގ ޮއަގސްޓް މަސ
ދނިމ މ ެގ ކ ރިން 
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ފައިސާ  (ރ)   އެންމެހައި  ލިބޭ  ޮގތ ަގއި  އާމްދަނީެގ  ކައ ންސިލަށް  ބާ 
އެކައ ންޓަށެވެ.   ބޭންކް  ހ ޅ ވާ  ނަމ ަގއި  ކައ ންސިލ ެގ  ބާ  ޖަމާކ ރަންވާނީ، 

ޚަރަދ ތައް ބަލަހައްޓަންާވނީ، މި ޤާނޫނާއި އަދި ބާ ކައ ންސިލ ެގ އެންމެހައި  
 މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދާ އެްއޮގތްވާ ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. 

 

ބާ ކައ ންސިލ ެގ ފައިސާެގ ހިސާބ ތައް، ކެޕިޓަލް ޚަރަދާއި ރިކަރަންޓް ޚަރަދ    (ބ)  
 ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ. ވަކިން އެނޭގނެހެން، ބާ ކައ ންސިލ ން ަގާވއިދ ން 

 

ބާރ  )ޅ(   ހޯދ މ ެގ  ފައިސާ  ޮގތ ެގމަތިން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ބާ    ، ތިރީަގިއ 
ފައިސާ   ހޯދާ  މިޮގތ ން  ލިބިެގންެވެއވެ. އަދި  ބާ  ބޭނ ންކ ރާނީ  ކައ ންސިލަށް 

 އެެވ. ކަ ކައ ންސިލ  ހިންގ މަށްޓަ
 

 ؛ޤާނޫނީ ވަކީލ ން ދައްކާ ޗަންދާ  (1)   
 

ދޫކ ރ މާއި (2)    ހ އްދަ  ވަކީލ ކަމ ެގ  އާކ ރ މާއި  ،ޤާނޫނީ    ،ހ އްދަ 
 ؛ށް ނެޭގ ފީކަމަސެޓްފިކެޓް އަލ ން ހެއްދ ން ފަދަ ކަން

 

 ؛އިދާރީ ނ ވަތަ ސ ލޫކީ ފިޔަވަޅެއްެގ ޮގތ ަގއި ނެޭގ ޖޫރިމަނާ (3)   
 

ޖަމްޢިއްޔާ  (4)    އެކިއެކި  ބޭރ ެގ  ރާއްޖެއިން  ރާއްޖެއާިއ 
ފަރާތްތަކ ންނާއި ބޭރ ެގ ޤައ މ ތަކ ން   ،ޖަމާޢަތްތަކ ންނާއި އަމިއްލަ 
 ؛ލިބޭ މާލީ އެހީ

 

 ؛ބާ ކައ ންސިލ ން ފޯރ ކޮށްދޭ ޚިދ މަތްތަކަށް ނެޭގ ފީ (5)   
 

ޕްރޮްގރާމްތަކ ން ލިބޭ   ތަމްރީންބާ ކައ ންސިލ ެގ ފަރާތ ން ހިންާގ   (6)   
 ؛ފައިސާ
 

ބާ ކައ ންސިލ ން ހިންާގ ޤާނޫނާއި ަގވާއިދާ އެްއޮގތްވާ ޮގތ ެގމަތިން   (7)   
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 ޙަރަކާތްތަކ ން ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ފައިސާ. އެނޫންވެސް 
 

ހިސާބ ތައް   )ކ(    މާލީ  ކައ ންސިލ ެގ  ެއއްފަހަރ   ބާ  ޑް  ލައިސަންސްއަހަރަކ  
 ރިޕޯޓެއް އެކ ލަާވލަންވާނެއެެވ. ޮއޑިޓް  ،އޮޑިޓްކޮށް  މެދ ވެރިކޮށް އޮޑިޓަރެއް

 

ރިޕޯޓ  )އ(    ޮއޑިޓް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި  )ކ(  މާއްދާެގ  ކައ ންސިލ ެގ    ،މި  ބާ 
އަހަރީ ޢާންމ  ޖަލްސާއަށް ހ ށަހަޅައި ފާސްކ ރ މަށްފަހ ، ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 

 އޮފީހަށް ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
 

 
 އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.  ެގ )ށ(މާއްދާވަނަ   31ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .2

 
ވަކީލ ކަމ ެގ ހ އްދައަށް އެދި ހ ށަހަޅާ މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން ޤާނޫނީ   (ށ) . 31 

ޕްރޮްގރާމ  ތަމްރީނ   ފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭ  އޮނިަގނޑ  ެގ  ފަރާތ ން    ދާއިރާއާއި 
ޮގތ ެގމަތިންކަނޑައަޅާނީ  ގަވާއިދ ަގއިވާ  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ބާ    ، 

 ކައ ންސިލ ންނެވެ. 

 
 އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.  ެގ )ނ(ވަނަ މާއްދާ 31 ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ .3

 
ތަމްރީނ   (ނ) . 31  އެކ ލަވާލާ  ކައ ންސިލ ން  ބާ  ދަށ ން  ެގ  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 

ޤާނޫނީ   ،ޕްރޮްގރާމަކީ ފަރާތްތަކަށް  އެދޭ  ހ އްދައަށް  ވަކީލ ކަމ ެގ  ޤާނޫނީ 
މަޢ ލޫމާތ   ތަމްރީނާއި  އަސާސީ  ބޭނ ންވާ  މަސަްއކަތްކ ރ މަށް  ދާއިރާަގއި 

 ލިބޭޮގތަށް ފަރ މާކ ރެވޭ ތަމްރީނ  ޕްރޮްގރާމަކަށް ވާންވާނެެއވެ. 

 

 އ ނިކ ރ ން. އަދި )ބ(  )ރ( ތިރީަގއި ނަކަލ ކޮށްފައިވާ ،ެގވަނަ މާއްދާ 31 ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ .4

 
ފަރާތ ން ތަމްރީނ    މި މާއްދާެގ )ށ( ަގއި ބ ނެފައިވާ ތަމްރީނ  ފ ރިހަމަކ ރާ (ރ) . 31 

Deleted : ްލައިސަންސްއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހ ނ  
…  ،އޮޑިޓަރެއްދޫކޮށްފައިވާ  
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އެފަރާތަށް ސީދާ ޮގތ ން އިރ ޝާދ   ފ ރިހަމަކ ރި ތަނެއްެގ ވެރިންެގ ތެރެއިން
އެފަރާތ ެގ ބެލި   ދީ،  ާގތ ން  ތަމްރީނ މަސަްއކަތް  ކިބައިން   ފަރާތެއްެގ 

މަސައްކަތާ ތަމްރީނާއި  ފ ރިހަމަކ ރި  ފަރާތ ން  ޮގތ ން  ފ ރިހަމަކ ރާ  ގ ޅޭ 
ކައ ންސިލަށް ބާ  ރިޕޯޓެއް  ރިޕޯޓ ަގިއ   ދީފައިވާ  މި  ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ހަދާ ހިމަނަންޖެހޭ ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ކޮބަިއކަން   މަޢ ލޫމާތ ތަކަކީ 
ހިމަނައި ބާރ    ަގާވއިދ ތަކ ަގިއ  ކަނޑައެޅ މ ެގ  ކައ ންސިލަށް   ޝަރ ޠ   ބާ 

 .ލިބިެގންެވއެވެ
 

ބ ނެފައި )ބ(   ކަމަށް  "ތަނެއް"  ބޭނ މަށްޓަކައި،  މާއްދާެގ  ޤާނޫނީ  މި  އެވަނީ، 
އިދާރާތަކާއި،  ދައ ލަތ ެގ  ިމ  ޚިދ މަތްދޭ  ޮއފީސްތަކާއި،  މ ައއްސަސާތަކާއި، 

ދަށ ން ލޯ   ޤާނޫނ ެގ  ފަރމްތައްރަޖިސްޓަރީކ ރާ  ލޯ   ޕްރެކްޓިސްތަކާިއ 
 .ހިމެނޭޮގތ ންނެވެ

 
 އ ނިކ ރ ން.  )ބ( ތިރީަގއި ނަކަލ ކޮށްފައިވާ ،ެގަވނަ މާއްދާ 1-33 ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ .5

 
ެގ  )ބ( .1-33  )ރ(  މާްއދާެގ  މި  ޮގތ ން،  ކ ރ މ ެގ  ައއ   ހ ަވއި  ވަކީލ ކަމ ެގ  ޤާނޫނީ 

ވަކީލ ކަމ ެގ   ޤާނޫނީ  ޤާނޫނަށް  ދަށ ން  މި  ފަރާތްތަކ ން،  ހ ރިހާ  ހ ވައިކ ރާ 
ކައ ން ބާ  ފެށ މަށްފަހ   ބާ ސިޢަމަލ ކ ރަން  ބާއްވާ  އަަވހަށް  އެންމެ  ލ ން 

 އިމްތިޙާނ ަގއި ބައިވެރިވ ން ލާޒިމ ވާނެެއވެ. 

 

 އިތ ރ ކ ރ ން.ފަދައިން މާއްދާއެއް   އަންނަނިވި  މާއްދާެގ ފަހަތަށް ވަނަ  53 ޤާނޫނ ެގ ނެވިދިޔަބ  .6

 
ދައ ލަތ ގެ ވަކީލ ންގެ  

 ސ ލޫކީ ކަންކަން 
ގަވާއިދ ތަކ ަގިއ   )ހ( .1-53 ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޤާނޫނާއި    ކަނޑައަޅާފަިއވާ މި 

ހަމަތައް ޤާނޫނީ   ،ސ ލޫކީ  އެންމެހައި  މަސަްއކަތްކ ރާ  ދިވެހިރާްއޖޭަގއި 
ނަމަވެސް، ދައ ލަތ ެގ ަވކީލ ން، ެއ  އެހެން  ހިނާގނެެއވެ.ވަކީލ ންެގ ަމއްޗަށް  

އަދާކ ރާ  މީހ ންެގ ރަސްމީ ހައިސިްއޔަތ ން ދައ ލަތް ތަމްސީލ ކ ރ މ ެގ ޮގތ ން  
ަވކީލ ން  ގ ޅިެގންޒިންމާއާ    ބަތްވާނިސް  އެމީހ ންޖަވާބ ދާރީވާނީ،    އެ 
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 ދައ ލަތ ެގ އިދާރާއަށެވެ.  
 

ބ ނެފައި    ކަމަށް  " ދައ ލަތ ެގ ަވކީލ ން"  ޓަކައި،މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ބޭނ މަށް  )ށ(  
ޖެނެރަލްއެވަނީ،   ޖެނެރަލްެގ   އެޓަރނީ  ޕްރޮސިކިއ ޓަރ  ނ ވަތަ 

އެ އަދާކ ރ ަމށް  ޢަްއޔަންކ ރާ    މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް  ޤާނޫނީ ދެފަރާތ ން 

 ވަކީލ ންނަށެވެ. 

 

 .ިއޞްލާޙ ކ ރ ން ޮގތަށް އަންނަނިވި މާއްދާ ވަނަ  54 ޤާނޫނ ެގ ބ ނެވިދިޔަ .7

 
ވަކީލ ންގެ ސ ލޫކީ  

 ކަންކަން ބެލ ން 
ކަމ ަގއި ިމ ޤާނޫނ ަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ   ނަަގހައްޓަންޖެހޭނެޤާނޫނީ ވަކީލ ން   )ހ( . 54

ނ ވަތަ   ނ ވަތަ  އ ސޫލަކާ  މިންަގނޑަކާ،  ސ ލޫކާިއ،  ސ ލޫކީ  ވަކީލ ންެގ 
ޤާނޫނ ެގ   މި  ގ ޅޭޮގތ ން  ގ ޅ މާ  މ ަވއްކިލ ެގ  މާއްދާެގ    53ވަކީލާއި  ވަނަ 

އ ސޫލަކާ   ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގާވއިދެްއަގއި  ހަދާފައިވާ   ސ ލޫކީ ނ ވަތަދަށ ން 
ޚިލާފ ވެއްޖެނަމަ،  މިންަގނޑަކާ   ަވކީލަކ   ކޮށްފައިާވކަމަށް ޤާނޫނީ  އޭނާ  އަދި 

ޢަދ ލ އިންޞާފ   އަސާސްތަކާއި  ފަންނ ެގ  ޤާނޫނީ  ޢަމަލަކީ،  ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ 
ވަކީލެްއެގ   ޤާނޫނީ  ނެެގހެއްޓ މަށްޓަކައި  ހަމަތަްއ  ޤާއިމ ކ ރ މ ެގ 

ހަމަތަކާއި ތަބާވާންޖެހޭ  އޭނާ  ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތ ން  ޚިލާފ ،  އ ސޫލ ތަކާ   
ެގ ޝަކ ާވ  އް އެ ަވކީލެފަންނ ެގ އިތ ބާރ  ެގއްލޭފަދަ ޢަމަލެއް ކަމ ަގިއވާނަމަ،  

 ބާ ކައ ންސިލަށް ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ. 
 

ޙައްޤ ،   )ށ(   ހ ށަހަޅ މ ެގ  ޝަކ ވާ  ދަށ ން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ކޮންެމ މި 
އެފަދަ  ލިބިެގންވެެއވެ.  ފަރާތަކަށްމެ   ކައ ންސިލްެގ  އަދި  ބާ  މައްސަލަތައް، 

 އަމިއްލަ އިސްނެގ މ ަގިއވެސް އެ ކައ ންސިލަށް ބެލިދާނެެއވެ. 
 

ެގ ދަށ ން މައްސަލައެއް ބަލަންވާނީ،  މި މާއްދާެގ )ހ(   )ނ(   ޤާނޫނީ އަދި )ށ( 
ފަންނ ެގ  ޤާނޫނީ  ޢަމަލަކީ،  ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ  ކޮށްފަިއވާކަމަށް  ވަކީލ  
ނެެގހެއްޓ މަށްޓަކަިއ   ހަމަތައް  ޤާއިމ ކ ރ މ ެގ  ޢަދ ލ އިންޞާފ   އަސާސްތަކާއި 
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ތަބާވާންޖެހޭ ހަމަތަކާއި އ ސޫލ ތަކާ  ޤާނޫނީ ވަކީލެއްެގ ހައިސިއްޔަތ ން އޭނާ  
އިތ ބާ ދާއިރާެގ  ފަންނ ެގ  ޤާނޫނީ  ކަމ ަގިއ  ޚިލާފ ،  ޢަމަލެއް  ެގއްލޭފަދަ  ރ  

 ނަމަެއވެ. ވާ

 

 . އިޞްލާޙ ކ ރ ން ޮގތަށް އަންނަނިވި ެގ )ހ(މާއްދާ ވަނަ  55 ޤާނޫނ ެގ ބ ނެވިދިޔަ .8

 
ޤާނޫނ ެގ   )ހ( . 55 ޝަކ ވާބަލާ އިޖ ރާއަތ   ބާ   54މި  މައްސަލަެއއް  ފަދަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

ބަލާ   ބާ ކައ ންސިލ ން  ބެލ މަށްޓަކައި  މައްސަލައެއް  އެ  ޙާލަތ ަގއި، 
)ތިނެއް(   3ކައ ންސިލ ެގ ސ ލޫކީ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނޭ މެންބަރ ންެގ ތެރެއިން  

މެންބަރ ންެގ މައްޗަށް ހިމެނޭ ޕެނަލެއް އެކ ލަވާލ މ ެގ ބާރ  ބާ ކައ ންސިލަށް 
ދެނެަގތ މަށްޓަކައި ޙަޤީޤަތްތައް  މައްސަލައިެގ  އަދި  ެއ    ލިބިެގންެވއެވެ. 

ބަޔާން   ފަރާތްތަކ ެގ  ހިމެނޭ  މައްސަލައިަގއި  ެއ  ތަޙްޤީޤ ކޮށް،  މައްސަލަެއއް 
 ނެގ މ ެގ ބާރ  އެ ކޮމިޓީއަށް ލިބިެގންެވއެވެ. 

 

 
 

 
ެގޒެޓ ަގިއ   .9 ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ  ތަޞްދީޤ ކޮށް،  ފާސްވެ،  ޤާނޫނ   މި  ފަށާނީ،  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  މި 

 ޝާއިޢ ކ ރާ ތާރީޚ ން ފެށިެގންނެވެ.  
 

 
___4/10/2022____ 

Deleted : ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(    66ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ
ެގ ފަހަތަށް )ނ( ެގ ޮގތ ަގއި އަންނިިވޮގތަށް އަކ ރެއް  

¶އިތ ރ ކ ރ ން. 

Deleted :  ީވަކީލ ކަމ ގެ ހ އްދަ ދެމިއޮތ މާއި އައ ކ ރ ންޤާނޫނ
...

Deleted :________________



 ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓް ( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު  ޤާނޫނު   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނ  ފަންނުގެ )   2019/5ޤާނޫނު ނަންބަރު  

  14    ޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ  

 

 2ޖަދުވަލު  
... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު" ޖުޑ ޝިއަރ   ޤާނޫނު( އަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނ  ފަންނުގެ )   2019/5"ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ކޮމިޓ ން ދިރާސާކުރެއްވުމަށް އެ ކޮމިޓ ގެ މެންބަރުން ޙާޒިރުވިގޮތުގެ ތަފްޞ ލް 
 

 

4.10.2022 50 1:05   @    S  -  

21.09.2022 46 00:15         S  
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  ްއެހެން ކޮމިޓ އެއްގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި  @ ވަޑައިނުގަންނަވާ ބައްދަލުވުން  -  ވަޑައިގެންނެވި ބައްދަލުވުނ S  ްސަލާމުގައި ހުންނެވި ބައްދަލުވުނ 
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