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 އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 2010/7 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 
 ޤާނޫނު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ވަނަ 7 އަށް ( ޤާނޫނު  ހިންގުމުގެ 

  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ދައުރުެގ  ފުރަތަމަ ހު އޮތް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެދުވަ ބުދަވި  12މަހުގެ  އެޕްީރލްވަނަ އަހަުރގެ  2017
ިދވެހިރާއްޖޭެގ ިއދާރީ ދާއިރާތަށް ލާމަރުަކީޒ ) 2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު " ވަނަ ޖަލްާސއިން ފާސްކުރެްއވި 13

ވަނަ މާއްާދަގއިާވ  92ގެ ޤާނޫުނއަސާސީ " ބިލު ޞްލާޙު ެގނައުމުގެވަނަ އި 7ޤާނޫނު( އަށް  އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ 
އީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ރަ  ދުވަހު ބުދަހ( ވި 1438 ރަޖަބު 22) 2017 އެޕްރީލް 19 ،މަތިންގޮތުގެ

 ޢު ކުެރވިއްެޖއެވެ.ިދވެހިސަރުކާުރގެ ެގޒެުޓގައި މިއަދު ާޝއި ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ ،ކުރެްއވުމުން
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 2017/3 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 
 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ޤާނޫނު  ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  7ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް 

 
( އަށް އަންނަނިވި )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިާރތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު 2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން.

 .ިއޞްލާޙުކުރުން ގޮތަށް އަންނަނިވި މާއްދާ ވަނަ  62 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .1

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް 

 އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑު 

ލޯކަލް ަގވަރމަންޓް އޮތޯިރޓީ ހިންގާނީ މި ޤާނޫނާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިން  )ހ( .62

 ންގެ މައްޗަށް އެކުެލވޭ ބޯަޑކުންނެވެ. )ފަހެއް( މެްނބަރު 5ޢައްޔަންކުރާ 

ަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ބޭނުމަށް  140ޤާނޫނުއަސާސީގެ   (1)   

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯިރޓީއާ ގުޭޅގޮތުން 

ނަޑއަޅާ މިިނސްޓަރު؛  ޖަވާބުދާރީވުމަށްޓަަކއި ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ކަ

ނޑަައޅާ އަންނަނިވި ދާއި  (2)    )ތިނެއް(  3ރާތަކުން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަ

 މެންބަރުން؛

    i.   ްޖެންޑަރ އިކުއަލިީޓގެ ދާިއރާއިން ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ އަންހެނ

 މެންބަރެއް؛

    ii.  މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ މެންަބރެއް؛ 

    iii.   ްގަވަރނަންސް ުނވަތަ ޕަބްިލކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަްނގެ ދާއިރާއިނ

 ރިބާ ލިބިފައިވާ މެންބަރެއް.ތަޖު

 ޗީފް އެްގޒެކެިޓވް އޮފިސަރ.  (3)   

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަްއ 2މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(  

ޢައްޔަންކުރާނީ، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ލަފާގެމަތިން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެެވ. އަިދ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް  ބޯޑު އެކުަލވާލަން ބޭނުންވާ ނަންތައް

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
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މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅާ  )ނ(   

ނަންތަކަކީ ބޯޑު ެއކުލަވާލަްނ ބޭނުންވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަްއ 

ޢުލާންކުރުމުން އެކަމަށް އިޖާބަދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޮހވާލެޭވ ހޯދުމަށް ޢާންމުކޮށް އި

 ނަންތަކެއް ކަމުަގއި ވާްނވާނެެއވެ. 

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅާ  )ރ(  

ުޓގަިއ ނަންތަކުގެ ތެެރއިން ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާެއއްަގއި ހާޒިުރވެ ވޯ

ބައިވެިރވި މެންބަރުންގެ އަުޣލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރާ ފަރާތްތައް ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ 

 ގޮތުަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ޢައްޔަންކުރަްނވާނެެއވެ.

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ބޯޑަށް ޢައްޔަންކުރެޭވ  (2މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ބ(  

ކާިއ ވާޖިބުތަްއ އަދާކުރެވޭފަދަ ތަޢުލީމާއި މެންބަރުންނަކީ، ބޯޑުެގ މަްސއޫލިއްޔަތުތަ 

 ޤާބިލުކަންލިބިފައިވާ އަންނަިނިވ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ މީހުންކަމުގައި ވާންވާެނެއވެ.

 ދިވެހި ރައްޔިތަކަްށވުން؛  (1)   

 )ފަންސަވީސް( އަހަރު ފުރިފައިވުން؛ 25ޢުމުރުން   (2)   

 ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރި މީހަކު ކަމުގަިއވުން؛  (3)   

އިސްލާމްދީނުގައި ޙައްެދއް ަކނޑަެއޅިފަިއވާ ކުށެއް ނުވަަތ ޖިނާއީ ކުށެއް   (4)   

ނުވަތަ ޚިޔާނާުތގެ ކުެށއް ުނަވތަ ރިޝްވަުތގެ ކުެށއް ުނވަަތ މަސްތުވާތަކެީތގެ 

ވިޔަފާރިކުރުުމގެ ނުވަތަ ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ނުވަތަ މަސްުތވާތަެކތި ބޭނުންކުރުމުގެ 

ފަހެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޝަރީޢަތަްށ ) 5ކުށެއް ކުރިކަން ވޭތުވެިދޔަ 

 ސާބިތުވެފަިއވާ މީހަކު ކަމުަގިއނުވުން؛

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ނުވަތަ ޤާނޫނެއްެގ   (5)   

ދަށުން އިންތިޚާބުކުރެވޭ މަޤާމެއް، ނުވަތަ ޤާނޫނުއަސާީސގައި ބަޔާންކުާރ 

ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން އުފަްއދާ މުސްތަޤިއްލު މުސްތަޤިއްލު މުއައްަސސާެއްއގެ 

 ކަމުަގއި ނުވުން. އެހެން މުއައްސަާސއެްއގެ މެްނބަރެއް

ނޑަައޅާނީ  )ޅ(   ލޯކަލް ަގވަރމަންޓް އޮތޯރިީޓެގ ބޯޑުގެ މެންބަރުންނަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތްތައް ކަ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއވެ.

 ހަރު ދުވަހެވެ.)ފަހެއް( އަ 5އޮތޯރިޓީގެ ޯބޑުގެ މުއްދަަތކީ  )ކ(  

ބޯޑުގެ މެންބަރަކު އޭާނގެ މަޤާމުން އިސްތިޢުާފދޭން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ  )އ(  
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ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ފޮނުވާ ލިޔުމަުކން އިސްތިޢުފާދެވިދާނެެއވެ. 

    އިސްތިޢުފާދިންކަމުގެ ލިޔުްނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ލިބުމުން އެ މެންބަރަކު 

 އެ މަޤާމުން ވަކިީވެއވެ.

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގެ ތެެރއިން ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްެޖނަމަ ބޯޑުގެ މެންބަރަކު  )ވ(  

 މަޤާމުން ވަކިވާނެެއވެ. 

ނަޑއަޅާފަިއވާ މެްނބަރެއްގެ އިތުބާރު  (1)    ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބޯޑަށް ކަ

ގައި ާހޒިރުވެ ވޯުޓގަިއ ނެތްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް 

ނޑަެއޅުން؛  ބައިވެިރވާ މެންބަރުންގެ އަޣުަލބިއްޔަތުން ކަ

މި ޤާނޫނުގައި ބޯުޑގެ މެންަބރުންގެ ޝަރުޠުތަްއ ކަމުަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  (2)   

 ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަުރޠެއް އުިނވުން.

 .ޞްލާޙުކުރުންއި ގޮތަށް  އަންނަނިވި މާއްދާ ވަނަ 63 ޤާނޫނުގެ . ބުނެވިދިޔ2ަ

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް 
އޮތޯރިޓީގެ ރައީސް އާއި 

 ނައިބު ރައީސް 

ވަނަ  140ލޯކަލް ަގވަރމަންޓް އޮތޯރިީޓގެ ބޯުޑގެ ަރއީސަީކ، ޤާޫނނުއަސާސީެގ  )ހ( .63

މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ބޭނުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް 

ނަޑއަާޅ އޮތޯރިޓީއާ ުގޅޭގޮތުން ޖަވާ  ބުދާރީވުމަށްޓަކައި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަ

 މިނިސްޓަރެވެ. 

އޮތޯރިޓީގެ ބޯުޑގެ ނައިބު ރަީއސަކީ، އޮތޯރިީޓގެ ޗީފް އެްގެޒކެޓިވް އޮފިސަރ ފިަޔވައި  )ށ(  

 ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ބޯޑުން އިންތިޚާބުކުރާ ފަރާތެެކވެ.

 .އިޞްލާޙުކުރުން ގޮތަށް  ންނަނިވިއަ މާއްދާ ވަނަ 64 ޤާނޫނުގެ . ބުނެވިދިޔ3ަ

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް 
އޮތޯރިޓީ ހިންގުމާއި 
ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް 

 އޮފިސަރ

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯިރޓީގެ ދުވަހުން ދުވަހުގެ ަކންކަން ހިންގާނީ ލޯކަލް  )ހ( .64

     ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިީޓގެ ބޯޑުގެ ލަފައާއި އިރުޝާދާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، 

 އެ އޮތޯރިީޓގެ ޗީފް ެއްގޒެކެިޓްވ އޮފިސަރެވެ. 

 ޗީފް އެްގޒެކެިޓވް އޮފިސަރ ޢައްޔަންކޮށް ވަިކކުރާނީ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ. )ށ(  

ޗީފް ެއގްެޒކެިޓވް އޮފިސަރުެގ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރެޭވ މީހެްއގެ ކިަބިއގަިއ މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  

    ( ވަަނ ނަންބަރާއި، 2ންބަރާިއ، )( ވަނަ ނ1ަވަނަ ާމއްދާގެ )ބ( ގެ ) 62

( ވަނަ ނަންބަރުަގއި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުަތކުެގ 4( ވަނަ ނަންބަރު އަދި )3)

 އިތުރުން އަންނަނިވި ޝަރުޠުަތއް ފުރިހަމަވާންވާނެެއވެ.
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______________________ 

 އިތުރު އެހެން ަވޒީފާެއއް އަދާުކރަމުންދާ މީހަކު ކަމުގައި ނުުވން؛  (1)   

ނުވަތަ ަޕބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަްނގެ ދާއިރާއިން ނުވަަތ  ލޯކަލް ަގވަރމަންޓް  (2)   

އެނޫންވެސް ކަމާބެހޭ ދާއިރާައކުން ދަށްެވގެން ުފރަތަމަ ޑިގްީރ 

)ދިހަެއއް(  10ޙާޞިލުކޮށްފައިވުާމއެކު، ހިންގުމުގެ ާދއިރާަގއި މަުދވެގެްނ 

 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

ުރެގ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ަކނޑަައޅާނީ، މިނިސްޓްރީ ޗީފް އެްގޒެކެިޓވް އޮފިސަ )ރ(  

 ލަފާގެމަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއވެ. އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެަޜރީގެ

 ޗީފް އެްގޒެކެިޓވް އޮފިސަރ ޖަވާބުދާރީވާނީ އޮތޯރިީޓގެ ބޯޑަެށވެ. )ބ(  

ރުގެ އިތުރުން އޮތޯރިޓީގެ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޗީފް އެގްެޒކެިޓވް އޮފިސަ  )ޅ(  

މަސްއޫލިއްޔަުތ އަދާކުރުމަްށ އެހީތެރިވެދިނުމަށާިއ އޮޯތރިޓީގެ އިދާރީ ކަްނކަން 

ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި އޮތޯރިީޓައށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ޢައްޔަންކުރުމާއި ަވކިކުރުމުެގ 

 ބާރު އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށް ލިިބެގންވެެއވެ. 

 ފެށުމާއެކު މިހާރު އެކުލަވާެލވިަފއިވާ ލޯކަލް ަގވަރމަންޓް އޮޯތރިޓީގެ ބޯޑު ުއވުީނއެވެ. . މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަނ4ް

. ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ވަިކ މާއްދާއަކަށް ނުވަތަ ވަކި ާމއްދާެއއްގެ ބަަޔކަށް ޙަވާލާދީފައިވާ ތަންތަން، މި ޤާނޫނުން ގެންނަ 5
 އިޞްލާޙުތަކާ ުގޅިގެން ބަދަލުުކރުން.

 ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެުޓަގއި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. މި ޤާނޫނަށް. 6

 


