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ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ) 5/2020ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ އިޞްލާޙު  1އަށް ( 2020ކަށަވަރުކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ޤާނޫނު ހިންގުން 

 ޤާނޫނު ގެނައުމުގެ 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ދައުރުގެ  ދެވަނަދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އާދީއްތަ ވި  6މަހުގެ ސެޕްެޓންބަރު  ވަނަ އަހަުރގެ 2020
 ލާމަރުަކޒީ  ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ) 2020/5 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި  33

، ބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްާލޙު ވަނަ 1 އަށް( 2020 ޤާނޫނު ޚާއްޞަ ކަށަވަުރކުރުމުގެ ހިންގުން އުޞޫލުން

( ިވ 1442 ޞަފަރު 5) 2020 ސެޕްޓެންބަރު 22 ،ވަނަ މާއްދާަގއިާވ ގޮުތގެމަތިން 92ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
ިދވެިހސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުަގިއ  ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ ،ުދވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެްއވުމުން އަންގާރަ

 މިއަދު ޝާއިޢު ކުރެިވއްޖެެއވެ.
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 2020/23 :ނަންބަރުޤާނޫނު 
 

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ) 5/2020ޤާނޫނު ނަންބަރު 

                      އަށް ( 2020 ޤާނޫނު ން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ހިންގު

 ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  1
 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަްއ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންުގން ކަށަވަރުކުރުުމގެ ޚާއްޞަ ާޤނޫނު ) 5/2020ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 .އަށް އަންނަނިވި އިްޞލާޙުތައް ގެނައުން( 2020
 

 މާއްދާ އިތުރުކުރުން. 3ގޮތަށް  ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި 7ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1

 
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ 

 ރައީސް  ބޯޑުގެ ރައީސާއި ނައިބު 
ލޯކަލް ަގވަރމަންޓް އޮތޯރިީޓެގ ބޯޑުގެ ަރއީސަީކ، ދިވެހިރާްއޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  )ހ( 7-1

ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ޭބނުމަށް ރައްޔިތުންގެ  140ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މަޖިލީހަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއާ ގުޭޅގޮތުން ޖަވާބުދާރީވުމަށްޓަަކިއ 
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނަޑއަާޅ މިނިސްޓަރެވެ.

ލޯކަލް ގަަވރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޯބޑުގެ ނައިބު ރަީއސަކީ ބޯޑުގެ ެމންބަރުންގެ ތެރެއިްނ  )ށ(  
 އިންތިޚާބުކުރާ ފަރާތެކެވެ.

ަގވަރަމންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަިޖީލހަށް ޖަވާބުދާރީުވމަީކ ލޯކަލް  )ނ(  
 ބޯޑުގެ ރައީސްގެ ޒިްނމާއެެކވެ.

 
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ 

 ބޯޑުގެ ރިޔާސަތު 
 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީެގ ބޯޑުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާީނ ބޯޑުގެ ރަީއސެވެ. )ހ( .7-2

ަގވަރމަންޓް އޮތޯރިީޓގެ ބޯުޑގެ ަރއީސް ޖަލްާސއަށް ހާޒިުރވެނެތް ލޯކަލް  )ށ(  
 ޙާލަތެއްަގއި، އެ ޖަލްސާއެްއގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ބޯޑުގެ ނައިބު ރައީެސވެ.

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީެގ ބޯޑުގެ ޖަލްސާއަކަށް ބޯޑުެގ ރައީސާއި ނައިުބ  )ނ(  
ޖަލްސާގެ ރިާޔސަތު ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެްއ ރައީސް ހާޒިުރވެނެތް ޙާލަތެއްަގއި، އެ 

އެ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެިތބި މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނަގާ ވޯޓަކުން 
 ކަނޑައަޅަްނވާނެެއވެ.
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ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ 
 ބޯޑުގެ ޖަލްސާ ބޭއްވުން 

        ހަފްތާއަކު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިީޓގެ ބޯޑުގެ ޖަލްސާެއއް މަދުވެގެން  )ހ( .7-3
)އެެކއް( ފަހަރު ބާްއވަްނވާނެެއވެ. އަދި، ބޯުޑގެ ޖަްލސާތައް ތިރީަގިއވާ  1

 ގޮތްތަުކގެ ތެރެއިން ގޮަތކަށް ޭބއްވިދާެނއެވެ.
 ބޯޑުގެ ރަީއސް ޖަލްސާއަކަށް ގޮވާލުން. (1)   
 ބައްދަލުވުމެއް ޭބއްވުމަށް ބޯޑުްނ ނިންމުން. (2)   
މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ދެބައިކުަޅއެއްަބއި މެންބަރުންގެ ތާއީދާއެުކ ބޯޑުގެ  (3)   

 މެންބަރަކު ޖަލްސާއެއް ބާްއވަްނ އެދުން.
މި މާއްދާގެ )ހ( އިން ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ލާޒިމުކޮށްފަިއވާ ބޯޑުގެ ޖަލްާސ  )ށ(  

ބާއްވާނެ ުދވަހާއި ަގޑި ޮއތޯރިޓީގެ ހިންގާ ގަާވއިދުަގއި ބަޔާންކޮށްަފިއ 
 އޮންނަންވާނެެއވެ.

 

 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަްޞދީޤުކޮށް، ދިވެހިސަރުކާުރގެ ެގޒެޓުަގއި ާޝއިޢުކުރާ ުދވަހުން  .2
 ފެށިގެންނެވެ.
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