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  23/ 2020  ނަންބަރ    ބިލ  
 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރ ކަޒީ  ) 5/2020ޤާނޫނ  ނަންބަރ   

ވަނަ    1  އަށް ( 2020  ޤާނޫނ    ން ކަށަވަރ ކ ރ މ ގެ ޚާއްޞަ އ ޞޫލ ން ހިންގ  

 އިޞްލާޙ  ގެނައ މ ގެ ބިލ  
 

ން ކަށަވަރ ކ ރ މ ެގ  ލާމަރ ކަޒީ އ ޞޫލ ން ހިންގ ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް ) 5/2020ޤާނޫނ  ނަންބަރ  
 .ެގނައ ން އިޞްލާޙ ތައް އަންނަނިވި އަށް ( 2020 ޤާނޫނ  ޚާއްޞަ

 

 މާއްދާ އިތ ރ ކ ރ ން.  3ޮގތަށް  ވަނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި  7ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .1

 
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ  

 ރައީސް  ބޯޑ ގެ ރައީސާއި ނައިބ  
ދިވެހިރާްއޖޭެގ ލޯކަލް ަގވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީެގ ބޯޑ ެގ ރައީސަކީ،   )ހ( 7-1

މާްއދާަގިއ    140ޤާނޫނ އަސާސީެގ  ޖ މްހޫރިއްޔާެގ   ވަނަ 
ލޯކަލް  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތ ންެގ  ބޭނ މަށް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

ގ ޅޭޮގތ ން   އޮތޯރިޓީއާ  ޖަވާބ ދާރީވ މަށްޓަކަިއ  ަގވަރމަންޓް 
 ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ މިނިސްޓަރެވެ. 

ނައިބ   )ށ(   ބޯޑ ގެ  އޮތޯރިޓީގެ  ގަވަރމަންޓް  ބޯޑ ގެ   ލޯކަލް  ރައީސަކީ 
 މެންބަރ ންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބ ކ ރާ ފަރާތެކެވެ. 

ރައްޔިތ ންގެ   )ނ(   ފަރާތ ން  އޮތޯރިޓީގެ  ގަވަރމަންޓް  މަޖިލީހަށް ލޯކަލް 
 ޖަވާބ ދާރީވ މަކީ ބޯޑ ގެ ރައީސްގެ ޒިންމާއެކެވެ. 

 
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ  

 ބޯޑ ގެ ރިޔާސަތ  
ބަލަހަްއޓާނީ  )ހ( .7-2 ރިޔާސަތ   ބޯޑ ެގ  އޮތޯރިޓީެގ  ަގވަރމަންޓް  ލޯކަލް 

 ބޯޑ ެގ ރަީއސެވެ. 
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ޖަލްސާއަށް  )ށ(   ރައީސް  ބޯޑ ެގ  އޮތޯރިޓީެގ  ަގވަރމަންޓް  ލޯކަލް 
ރ ވެނެތް ޙާލަތެއްަގއި، އެ ޖަލްސާއެްއެގ ރިޔާސަތ  ބަލަހައްޓާނީ ހާޒި

 ރައީސެވެ.  ބޯޑ ެގ ނައިބ 
ބޯޑ ެގ   )ނ(   ޖަލްސާައކަށް  ބޯޑ ެގ  އޮތޯރިޓީެގ  ަގވަރމަންޓް  ލޯކަލް 

ޙާލަތެްއަގިއ، އެ ޖަލްސާެގ  ރ ވެނެތް  ހާޒި ރައީސް    ނައިބ   ސާއި ރައީ
ބަލަހައްޓާ ޖަލްސާއަށް    ނެރިޔާސަތ   އެ  ރ ވެތިބި ހާޒިފަރާތެއް 

 މެންބަރ ންެގ މެދ ަގއި ނަާގ ޯވޓަކ ން ކަނޑަައޅަންވާނެއެވެ. 
 

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ  
 ބޯޑ ގެ ޖަލްސާ ބޭއްވ ން 

ބޯޑ ެގ   )ހ( .7-3 އޮތޯރިޓީެގ  ަގވަރމަންޓް  މަދ ެވެގން ލޯކަލް  ޖަލްސާއެްއ 
ބޯޑ ެގ    1ހަފްތާއަކ    އަދި،  ބާއްވަންވާނެެއވެ.  ފަހަރ   )އެކެއް( 
 ތިރީަގއިވާ ޮގތްތަކ ެގ ތެރެއިން ޮގތަކަށް ބޭއްވިދާނެއެވެ.   އްޖަލްސާތަ

 ބޯޑ ެގ ރަީއސް ޖަލްސާއަކަށް ޮގވާލ ން.  (1)   
 ބައްދަލ ވ މެއް ބޭއްވ މަށް ބޯޑ ން ނިންމ ން.  (2)   
ދެބައިކ ޅަެއއްބަިއ   (3)    ތެރެއިން  މެންބަރ ންެގ  ބޯޑ ެގ 

މެންބަރ ންެގ ތާއީދާއެކ  މެންބަރަކ  ޖަލްސާއެއް ބާްއވަން  
 އެދ ން.

)ހ( އިން ޖަލްސާ ބޭއްވ މަށް ލާޒިމ ކޮށްފަިއވާ ބޯޑ ެގ    މި މާއްދާެގ (ށ)  
ދ ވަހާ ބާއްވާނެ  ަގާވއިދ ަގިއ    އިޖަލްސާ  ހިންާގ  އޮތޯރިޓީެގ  ަގޑި 

 ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެެއެވ.
 

 

  ެގޒެޓ ަގއި   ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ  ތަޞްދީޤ ކޮށް،  ފާސްވެ،  ޤާނޫނ   މި  ފަށާނީ،  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  މި .2
 . ފެށިެގންނެވެ ދ ވަހ ން ޝާއިޢ ކ ރާ

 

 


