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             ދައުުރގެ  ދެވަނަދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  ބުދަވި  22މަހުގެ  ޖުލައި ވަނަ އަހަުރގެ  2020
 ޤާނޫނު( އަށް ޤާނޫނީ ފަންނުގެ)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2019/5ނަންބަރު  ޤާނޫނު ،ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި  23
 2020 އޮަގސްޓު 5  ،ަވނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން 92ގެނައުމުގެ ބިލު، ޤާނޫނުއަސާސީގެ އިޞްލާޙު ވަނަ  1
 ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ  ،އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމުންދުވަހު ރަ ބުދަ( ވި 1441 އްޖާޙިޛުލް 15)

 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުަގއި ިމއަދު ޝާއިޢު ކުެރވިއްެޖއެވެ.
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 2020/9 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 

          އަށް( ޤާނޫނު  ފަންނުގެ  ޤާނޫނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 2019/5 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

 ޤާނޫނު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ވަނަ  1
 

 ފަންނުެގ ޤާނޫނު( އަށް އަންނަނިވި ިއޞްލާޙުތައް ގެނައުން.)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ  2019/5ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 

 

 ގެ ގޮތުަގއި މާއްދާެއއް އިތުރުކުުރން.   33-1ވަަނ މާއްދާގެ ފަހަތަށް  33ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1

 

ހުވައިކުރެވިފައިނުވާ 

 ފަރާތްތައް ހުވައިކުރުން 

މި ޤާނޫނުގެ އެހެން މާއްދާއެްއގައި އެހެން ގޮތަކަށް  )ހ(  .33-1

ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެސް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު، މޯލްޑިވްްސ 

ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ޤަބޫލުކުރާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ޤާނޫނީ 

ރޮނގުން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަުކގެ ތެރެއިން، ޤާނޫނީ 

  ހައި ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަކޮްށގެންވަކީލުކަުމގެ ހުވަިއކުރެވިަފއިުނވާ އެންމެ

)އެެކއް( މަސްުދވަހުެގ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ބާ ކައުންސިލުން  1

 އެކުަލވާލައި، ކުރިއަްށގެންދަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްގައި ހިމެނޭ ވަކިވަިކ  )ށ(  

ވެރިންެގ ފެންވަުރ ަވޒަންކުރާނެ ބައިތަކާިއ، އެ ތަމްރީނު ޕްޮރގްރާމްގެ ަބއި 

ބަޔާންކުރާ އުޞޫލު ބާ ކައުންސިލުން އެކުލަވާަލއި، މި ޤާނޫނަށް  ގޮތް

)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ،  7ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރަންވާެނއެެވ.
އުޞޫލު ިދވެހިސަރުާކރުގެ ެގޒެުޓގައި މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ަބާޔންކުރާ  )ނ(  

)ހަތެއް( ދުަވހުގެ ތެރޭގަިއ،  7ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން 

 މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންުކރާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ފަށަންވާނެެއވެ.
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މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާްމ ފުރިހަމަކޮށް،  )ރ(  

( ވަނަ 2) ،( ވަނަ ނަންބަރާއ1ިވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 30ނޫނުގެ މި ޤާ

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއާވ ޝަރުޠުތައް 3ނަންބަރު، އަދި )

ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް، އެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރާ ތާރީޚުން 

    )ެއކާވީސް( ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި، މި ޤާނޫނުގެ 21ފެށިގެން ގިަނވެގެން 

މަތިން ޤާނޫނީ ވަކީލުކަުމެގ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ގޮުތގެ 33

 ހުވައިކުރުުމގެ އިންިތޒާމު ބާ ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސަންވާނެެއވެ.
)ރ( ެގ  ، މި މާްއދާގެޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ުހވައި ައއު ކުރުމުގެ ގޮތުން )ބ(  

ދަށުން ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ުހވަިއކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން، މި ޤާނޫނަށް 

        ފެށުމަށްފަހު ބާ ކައުންސިލުން އެންމެ ައވަހަށް ބާްއވާ ޢަމަލުކުރަން 

 ބާ އިމްތިޙާނުގައި ަބއިވެިރވުްނ ލާޒިމުވާނެެއވެ.
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ފަހަތަށް )ރ( ގެ ގޮުތގައި އަކުެރއް އިުތރުކުރުން. 72ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .2

 

ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެްސ، ބޭރު މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން  )ރ(  .72 

ޤައުމުތަކުަގއި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިަޝންތަކުން 

ލާ ެއއްގޮްތކަމުގެ ަތއްަގނޑު ޖެހުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ސްއަ

 ނާޅައެވެ.
 

ަގއި ާޝއިޢުކުރާ ދުވަުހން މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ަތޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހިސަުރކާރުެގ ގެޒެޓު  .3

 ފެށިގެންނެވެ.
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	Cover (Qaanoonu nanbaru 9-2020, Qaanoonu nanbaru 5-2019, Qaanoonee fannuge qaanoonah 1 vana islaahu genaumuge qaanoonu)
	Qaanoonu nanbaru 9-2020 (Qaanoonu nanbaru 5-2019, Qaanoonee fannuge qaanoonah 1 vana islaahu genaumuge qaanoonu)

