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 ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 2010/7 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

 ޤާނޫނު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ވަނަ  10 އަށް ( ޤާނޫނު  ހިންގުމުގެ  އުޞޫލުން 
 

 ޤާނޫނު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ތިްނވަނަ ވަަނ ައހަރުެގ  2022ުދވަުހ ޭބއްެވވި ަރއްޔިތުްނގެ މަިޖލީުހެގ  ބުދަ ިވ  2 ނޮވެންބަރު  2022
ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިދާރީ ދާއިރާތަްއ ) 2010/7 ަނންަބރު ާޤނޫނު"ޅަ ވަނަ ަޖލްސާިއން ފާސްކު 32ދައުރުގެ 

   ޤާނޫުނއަސާސީގެ  ިބލު" ގެަނއުމުގެ  ިއޞްލާޙު  ވަނަ  10އަްށ ( ޤާޫނނު ލާމަރުކަީޒ އުޫޞލުްނ ހިންުގމުގެ 
 ބުރާސްފަތި ( ވި 16 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1444)  10  ޮނވެންބަރު  2022  ،ންމަތީ ވަނަ ާމއްދާަގއިވާ ގޮުތގެ 92

ިދވެހިސަރުކާރުެގ ގެޒެުޓގަިއ  ،ިމ ބިލު ޤާޫނނަކަްށވެ ،ދުވަހު ަރއީސުލްޖުްމހޫރިއްާޔ ތަޞްދީުޤ ކުރެްއވުމުން
 މިއަދު ާޝއިޢު ކުރެވިއްެޖއެވެ.
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 2022/19 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

   
 އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒ   ދާއިރާތައް  އިދާރ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 2010/7 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

 ޤާނޫނު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ވަނަ  10 އަށް ( ޤާނޫނު  ހިންގުމުގެ 

 

އަށް އަންނަނިިވ  (ދިވެިހރާއްޖޭގެ އިާދރ  ދާއިރާަތްއ ލާމަރުކަޒ  އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) 2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 .އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން

 
 .ވަަނ މާއްދާެގ )އ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން 56-6ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1

 

އަންހެނުންގެ ަތރައްޤ އަްށ މަސައްކަތްުކރާ ކޮމިޓ ގެ މެންަބެރއްގެ މަޤާުމ  )އ( .56-6 

)ސާދަ( ދުވަުހެގ ތެރޭގައި،  14އެ މަޤާމު ހުސްވާތާ ހުސްވެއްޖެނަމަ، 

ލޯކަލް ގަަވރމަންޓް އޮތޯރިޓ ްނ އިލެްކޝަންސް ކޮމިޝަަނށް އެކަްނ 

ގާާތ އަންއިލެކްޝަންްސ ކޮމިޝަަނށް އެފަދައިން އަންގަންވާނެއެވެ. އަިދ 

ފަސްދޮޅަސްފަހެްއ( ދުވަުހގެ ތެރޭގަިއ  )ތިންސަތޭކަ 365ލަސްވެގެން 

 ހުސްވެފައިާވ ގޮނޑިއަށް މެންަބރަކު އިންތިޚާބުުކރަންވާނެެއވެ.

 

 

 އ( އަންނަނިިވ ގޮތަށް އިްޞލާޙުުކރުން.-1ވަަނ މާއްދާެގ ) 56-6ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .2

 

އަންހެނުންގެ ަތަރއްޤ އަްށ މި މާއްދާގެ )އ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް،  އ(-1) .56-6 

މެންބަެރއްެގ މެންބަރުކަމުެގ މަޤާުމ މަސައްކަތްކުާރ ކޮމިޓ އެްއގެ 

 )ތިްނސަތޭކަ 365ހުސްވިިއރު އެ ކޮމިޓ ގެ ޢުމުުރގެ ބާކ  އޮތ ، 

   ފަސްދޮޅަސްފަހެއް( ދުވަސް ނުވަތަ ެއއަށްވުެރ ކުރު މުއްަދތެއްނަަމ 

 ހުސްިވ މަޤާމަށް މެންބަރަުކ އިންތިޚާބުުކރުން ލާޒިމެއްނޫެނވެ.އެ 

 
 



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                 278 އަދަދު:  51 ވޮލިއުމް: 

 

4 

 އ( ގެ ފަހަަތށް އަންނަނިވި ފަދައިްނ ދެ އަުކރު އިތުރުުކރުން.-1ވަަނ މާއްދާެގ ) 56-6ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .3

 

އ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ކޮމިޓ ގެ ޢުމުރުެގ -1މި މާއްދާގެ )އ( އަދި ) އ(-2) .56-6 

ތެރޭގަިއ ކޮމިޓ ެގ މެންބަރެްއގެ މަޤާުމ ހުްސވުމުގެ ސަބަބުްނ ކޮމިޓ ެގ 

 ބައްދަލުވުމެްއ ބޭއްވުމަްށ ބޭނުންވާ ޤާނޫނ  ޢަދަދު ހަމަާވ ިމންވަރަްށ 

ހުން ހުްސިވ އެ ކޮމިޓ ަގއި މެންބަރުން ނެތްނަމަ، އެ ކޮމިޓ ގެ އެންމެ ފަ

ގޮނޑި ހުސްެވއްޖެކަން މި މާއްދާގެ )އ( ގެ ދަށުން ލޯަކލް ގަަވރމަންްޓ 

       އޮތޯރިޓ ން އިލެކްޝަންްސ ކޮމިޝަނަށް އަންގާތާ ަލސްވެގެން 

)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި، އެ ކޮމިޓ ގެ ހުްސވެފައިާވ  60

 ގޮނޑިތަކަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުުކރަންވާނެެއވެ.

ކޮމިޓ ގެ ޢުމުުރގެ ެތރޭަގއި ކޮމިޓ ގެ މެންަބރެއްެގ މަޤާމު ުހސްވުމުެގ  އ(-3)  

ިއލެކްޝަނަކުްނ ެއ ކޮމިޓ އަްށ އިންތިޚާބުކުެރޭވ  ސަބަބުން ބައި 

މެންބަރަކަށް، މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމުގަިއ ދެމިހުެރވޭނ ، އެ ކޮމިޓ ެގ 

 ޢުމުރު ހަމަވަންދެނެވެ.

 

ދިވެހިަސރުކާުރގެ ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުުކރާ ތާރ ޚުްނ  ،ތަޞްދ ޤުކޮށް ،މި ޤާނޫނު ފާސްވެ ،މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނ  .4

 .ފެށިގެންނެވެ
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