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 މެންބަރ ން ހ ށަހަޅ އްވާ ހ ށަހެޅ އްވ ން 
 

 

 ޖަލްސާ ަވނަ 41 ދައ ރ ެގ ފ ރަތަމަ އަހަރ ެގ ަވނަ 2020 ޖަލްސާ: 

 (ހ ކ ރ ) 2020 މޭ 29 ތާރީޚް: 

"ދިެވހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިާރތައް ލާމަރ ކަޒީ އ ޞޫލ ން ހިންގ ން ކަށަަވރ ކ ރ މ ެގ ާޚްއޞަ  : ރިޕޯޓ  ބިލ / 
 ިމޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިޮގތ ެގ ރިޕޯޓ  ކޮ"، ލާމަރ ކަޒ2020ީބިލ  

 

    ޙިސާން ޙ ސައިން ތ ޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ     ޅ އްވި މެންބަރ :ހެ ހ ށަ 

   މެންބަރ :   ވި އް ކ ރެތާއީދ  
 
 

 : ހ ށަހެޅ ން 
 

 

 

 . އިޞްލާޙ ކ ރ ން   ގޮތަށް   އަންނަނިވި (  ހ )   ގެ މާއްދާ   ވަނަ   1  ބިލ ގެ   ބ ނެވިދިޔަ 
 
ގެ )ކ( ގައި   231ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖ މްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނ އަސާސީގެ  ޤާނޫނަކީ މި (ހ) . 1 ނަން   ރަފާއި ޢާ ތަ 

 ހިންގ މަށްޓަކައި  އ ޞޫލ ން ލާމަރ ކަޒީ  ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަބޔާންކ ރާ،

 ،ހަމަވާއިރ  އަށް 2020 ޖޫން 3 މ ރ ޢ  ތަކ ގެކައ ންސިލް އިންތިޚާބ ކ ރެވިފައިވާ މިހާރ 

  ގ ޅިގެން  އާ 19-ކޮވިޑް ކަމ ގައިވާ  ަބއްޔެއް ފެތ ރެމ ންދާ އެކ ހަލ ވިކަމާ ދ ނިޔޭގައި

 2012/7 ނަންަބރ  ޤާނޫނ  ،އެޅ މަށްޓަކައި ފިޔަވަޅ ތައް ރައްކާތެރިކަމ ގެ އަޅަންޖެހޭ

 ދަށ ން މާއްދާގެ ވަނަ 33 ގެ( ޤާނޫނ  ރައްކާތެރިކ ރ މ ގެ ޞިއްޙަތ  ޢާންމ )

 ،އިޢ ލާނ ކޮށްފައިވާތީއާއި  ޙާލަތެއް ކަލ ގެނ ރައް ކ އްލި އްޞިއްޙަތަ ޢާންމ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި

 ތެރޭގައި މ ޖ ތަމަޢ ގެ ަބލި  އެ ،ތެރޭގައި ފިޔަވަޅ ތަކ ގެ އަޅަމ ންދާ އެގޮތ ން

 ޭބއްވ މަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ،ހިމެނޭތީ ފިޔަވަޅ ތަކެއް ގިނަ އަޅަންޖެހޭ ފެތ ރ ނަނ ދިނ ަމށް

 ޭބއްވ މަށް  އިންތިޚާބ  އެ، 2020 ންތިޚާބ އި ކައ ްނސިލްތަކ ގެ ލޯކަލް އިޢ ލާނ ކޮށްފައިވާ
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 ކައ ންސިލްތަކ ގެ ލޯކަލް ފަސްކ ރ މަށް ޤާއިމ ކ ރެވެންދެން މާޢަހ ލެއް ރައްކާތެރި

 އިން 2020/3 ނަްނަބރ  ޤާނޫނ  ) 2020 ޤާނޫނ   ޚާއްޞަ އިންތިޚާބ ގެ

  ލ ތަކ ގެކައ ންސި ލޯކަލް ވާ ހަމަޖެހިފައި ޭބއްވ މަށް އަހަރ  ވަނަ  2020 ،ކަނޑައަޅާފައިވާތީ

 2020 ޖޫން 3 ،، އާ މެންަބރ ން އިންތިޚާބ ވެ މަޤާމާ ޙަވާލ ވަންދެންާބއްވައި އިންތިޚާބ 

 ލާމަރ ކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މ އްދަތ ގައި އިްނތިޤާލި ހޭދަވާ ފަހަށް ގެ

  .ާޤޫނނެވެ ގެގޮތ  ޢަމަލ ކ ރާނެ ކައ ންސިލްތަކ ން ހިންގ މ ގައި އ ޞޫލ ން
 

 
 


