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)ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ޙިމާޔަތް ކުރުމުގެ  94/6ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު  2ޤާނޫނު( އަށް 
 

 )ިދވެހިރައްޔިތުންެގ ދީީނ އެއްބަިއވަންތަކަން ޙިާމޔަްތ ކުރުމުެގ ޤާނޫނު( އަްށ އަންނަނިވި  94/6ޤާނޫނު ނަންބަުރ 

 އިޞްލާޙުތައް ގެނައުްނ.

 

 .އިތުރުކުރުން  މާއްދާތައް އަންނަނިވި ފަހަަތށް ާމއްދާގެ ވަނަ 4 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .1

 

މި ޤާނޫނަްށ ަޢމަލުކުރަްނ ފެުށމާއެކު، ދިވެިހރާއްޖޭގަިއ ދީީނ ގޮތުން ޚިާޔލު  )ހ( .5 މަޖިލިސް އުފެދުން 

ރަްއިޔތުންނަށް ދީނީ  ތަފާތުވުން އުފެޭދ ކަންކަމުގައި، ސަރުކާރަށާއި ދިވެހި

ފަތުާވ ފޯރުކޮށްދިނުަމށާއި، ިފޤްހީ އަުއ މަްއސަަލތަކުގެ ިދރާސާތައްކޮްށ، 

އެކަންކަމާ ގުޅޭ ދީނީ ލަާފ ފޯރުކޮށްދިނުމަްށޓަކައި، "އިްސލާމީ ފަތުވާޭދ 

  އެންމެ މަތީ ަމޖިލިސް" ގެ ނަުމގައި މަޖިލީހެްއ އުފެދުނީއެވެ.

މުގެ ކުރިން، މިިނސްޓްީރ ޮއފް އިސްލާމިކް މި ޤާނޫނަށް ޢަަމލުކުރަން ެފށު  )ށ(  

އެފެއާޒްގެ ދަށުން ހިނގަމުން އައި "ފިޤްހު އެކަޑަމީ" "ިއްސލާމީ ފަތުވާޭދ 

 އެންމެ މަތީ ަމޖިލިސް" އަްށ ަބދަލުވީއެވެ.

 

އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ 

މަތީ މަޖިލިސް 

 ޤާއިމްކުރުން 

މަީތ މަޖިލީހުެގ  މި ޤާނޫނުެގ ދަށުްނ ިއްސލާމީ ަފތުވާޭދ އެންމެ  )ހ( .6

މަސްއޫލިްއޔަތުތަކާިއ ވާޖިުބަތއް އަދާކުރުމަްށޓަކައި، ިމ ޤާނޫނަށް 

ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުގައި "އިސްލާމީ ަފތުވާދޭ އެންމެ މަީތ މަޖިލިސް" ެގ 

 ނަމުގައި އޮފީހެއް ރަީއސުލްޖުްމހޫރިއްާޔ ޤާއިމްކުރަންވާނެއެވެ.
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ޖުމްހޫރިްއޔާ ޤާިއްމކުރާ އޮފީހަކީ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުްނ ރައީސުލް )ށ(  

 މިނިސްޓްރީެގ ދަށުްނ ހިންގޭ، ދައުލަތުގެ ވަިކ އިދާރާއެކެވެ.

 މި ޤާނޫނުގެ ަދށުން އުެފދޭ މަިޖލިސް ޖަާވބުދާރީވާީނ މިނިްސަޓރަށެވެ. )ނ(  

 

މަޖިލީހުގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 
 ވަނީެއވެ.މަޖިލީހުގެ ަމސްއޫލިްއޔަތުތަްއ ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފަިއ އެ .7

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދީނީ އެްއބައިަވންތަކަން ޤާއިމްކޮްށ ދެމެހެްއޓުަމށްޓަކައި ދިވެހި  )ހ(  

 މުޖުތަމަޢަްށ ބޭނުންވާ ދީނީ ފަުތވާ ޢާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުްނ؛

ދައުލަތުގެ މުއަްއސަާސތަކުން މަޖިލީހުގެ ލަަފޔަކަްށ އެދޭ ދީީނ ކަންކަމުގައި،  )ށ(  

 ްށ ބޭނުންވާ އިސްތިޝާީރ ލަފާ ފޯރުކޮށްދިުނން؛އެ މުއައްަސސާތަކަ

މަތަްށ ދިާމާވ ފިޤްީހ އަުއ މަްއސަލަތަަކކީ ކޮބައިކަން ންއުއިސްލާީމ  )ނ(  

ދެނެގަނެ، އެފަަދ މަްއސަލަތަުކގެ ތެރެއިްނ ދިވެިހ ރަްއޔިތުްނނަށް ދީނީގޮތުްނ 

ީނ ފަތުވާ ދިނުްނ މުހިންމުކަމަްށ މަޖިލީަހށް ފެންަނ މައްަސަލތަކުގައި، ދީ

 ފަތުވާ ޢާންމުންނަްށ ފޯރުކޮްށިދނުން؛

ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ދީީނ ގޮތުްނ ިޚޔާުލ ތަފާތުވުްނ އުފެޭދ މަްއސަލަތަްއ  )ރ(  

ދެނެގަނެ، އެކަންކަމުގެ ދިާރާސތައްކޮށް، އެަފދަ މަްއސަލަތަކުަގއި މަޖިލީހުެގ 

 ފަތުވާ ޢާންމުންނަްށ ފޯރުކޮްށިދނުން؛

އި އުފެދޭ ދީީނ ިޚޔާުލ ތަފާތުވުްނތައް ދިވެހި ރަްއޔިތުންގެ ެމދުގަ  )ބ(  

ނައްތާލުމަށާއި، ުމޖުތަމަޢުެގ މަޞްލަޙަުތ ހިމެނޭ ދީނުގެ އެކި 

މައްސަލަތަކުގަިއ ިޚޔާުލ ޯހދާ މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި، ދީީނ ޢިލްމުވެރިންެގ 

 މަހާސިންތާތަކާިއ ސެމިނަރތަްއ ރާވައި ހިންގުްނ؛ އަދި 

ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުަމްށޓަކައި، ތަާފތު  ދީނީ ކަންކަމުގައި ޢާންމުންގެ )ޅ(  

 ދީނީ މައުޟޫޢުތަކަްށ ދިާރސާޮކށް ިލޔެފައިާވ ިލޔުންތައް ޝާިއޢުކޮށް ނެރުން.

 )ފަހެއް( މެންބަރުންެގ މައްޗަށެެވ. 5މަޖިލިސް އެުކލެވިގެންވަނީ  .8 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 
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މަޖިލިސް އެކުލެވިގެންވާ 

 ގޮތް 
 ންވަނީ، ިތރީގައި ަބޔާންކޮށްފައިާވ މީހުންެގ މައްޗަށެވެ.މަޖިލިސް އެުކލެވިގެ .9

 )އެކެއް( މެންބަުރ؛ 1މިނިސްޓަރުެގ ލަފާެގ މަތިްނ ަޢއްޔަންކުރާ  )ހ(  

ނޑިާޔރުންގެ ތެރެިއން، އުއްތަަމ  )ށ(   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުީޢ ކޯުޓތަކުގެ ފަ

ނޑިޔާރުެގ ލަފާެގ މަތިން ޢަްއޔަންކުރާ   )އެކެއް( މެންބަުރ؛ 1ފަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިަވރސިޓީ ނުަވތަ އިސްާލމިކް ޔުނިވަރިސޓީެގ  )ނ(  

އެކަޑަމިކް މުވައްޒަފުންގެ ެތރެއިން، ރަްއޔިތުންެގ މަިޖީލހުގެ ރުހުމާއެުކ 

 )އެކެއް( މެްނބަރު؛ އަދި  1ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއާޔ ޢަްއޔަންކުރާ 

 އް( މެންބަރުްނ.)ދޭ 2ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއާޔ ޢަްއޔަންކުރާ އިތުުރ  )ރ(  

 

މަޖިލީހަށް ޢަްއޔަންކުރެވޭ މެންބަރުން މެންބަރުކަމުެގ މަޤާމުގައި ދެމިިތބޭއިުރ  .10 މެންބަރުކަމުގެ ޝަރުޠު 

 ތިރީގައިމިވާ ޝަުރޠުތަްއ އެ ެމންބަރުންގެ ކިބައިގަިއ ފުރިހަމަާވންވާނެއެވެ.

 ދިވެހިރައްިޔތަކު ކަމުގައިވުން؛ )ހ(  

 ސަވީސް( ައހަރު ފުރިފައިާވ މީހަކު ކަމުގަިއވުން؛)ފަން  25ޢުމުރުން  )ށ(  

ނޑައެޅިފައިވާ ުކށެއް ނުަވަތ ިޚާޔނާތުގެ ކުށެްއ  )ނ(   އިސްލާމްދީނުގަިއ ޙައްދެްއ ކަ

 ކުރިކަން ޝަރީޢަތަްށ ާސބިތުެވފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުްނ؛ އަދި

ހު ނުވަަތ އިސްލާމީ ިފޤުހު ނުވަތަ ފިޤުުހ މުޤާރަން ނުވަތަ އުޫޞލުލް ފިޤު )ރ(  

ނޑު  އިސްލާމީ ޝަރީޢާއިްނ އެންެމ ދަށްވެގެން ޤައުީމ ސަނަުދަތކުގެ އޮނިގަ

ގެ ސަނަދެއް ޢަަރިބ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަކުްނ ޢަރަބިަބހުން  9-ލެވެލް 

ނުވަތަ އިނގިޭރިސ ބަހުްނ ާޙޞިލުކޮށް އަިދ ެއ ދާއިރާއިްނ ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ 

ޖުރިބާ ލިބިަފއިވާ މީހަކު )ފަހެއް( ައހަރުދުވަހުގެ ތަ  5މަދުވެގެން 

 ކަމުގައިވުން.

މި ޤާނޫނުގަިއ ަބޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތުގެަމތިން މަިޖލީހަްށ ޢަްއަޔންކުރަންޖެހޭ މެންބަރުްނ  .11 މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރުން 
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 މަޖިލީހަށް ޢައްޔަންކުރާީނ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއެވެ.

 

ެތރެއިން މީހަކު، މަޖިލީހުެގ ރައީްސ ކަމުގަިއ މަޖިލީހުގެ މެްނބަރުންގެ  .12 މަޖިލީހުގެ ރައީސް 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއާޔ ޢަްއޔަންކުރަންވާނެއެވެ.

 

މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ 

 ޒިންމާ 
 މަޖިލީހުގެ ރަީއސްގެ ޒިންާމތަްއ ތިރީގަިއ ަބޔާންކޮށްފައި އެވަީނއެވެ. .13

ތްތައް ރާވައި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ަމޖީލީހުްނ ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ަމސަްއކަ )ހ(  

 ހިންގުން؛

ނޑައެޅުމާއި މަޖިލީހުގެ ަޖލްސާތަކުގެ  )ށ(   ިރޔާސަުތ ބެލެހެއްޓުމާިއ ، އެޖެންޑާ ކަ

 ޖަލްސާތަކުެގ ގަވާއިދުތަްއ ހިފެެހއްޓުން؛

މަޖިލީހަްށ ހުަށހެޭޅ މަްއސަލަަތއް ދިާރސާކުރުމާިއ އެހެނިހެްނ މަސައްކަތްތަްއ  )ނ(  

 ކުރުން؛ އަދި ބެލެހެއްޓުްނ މެންބަރުންާނ ޙަާވލު

މަޖިލީހަށް ހުށަެހޅޭ މަްއސަަލތަކުގައި މަޖިލީހުްނ ނިންާމ ނިންމުންތައް  )ރ(  

 ކަމާބެހޭ ފަާރތްތަކަްށ ހުށަެހޅުން.

 

މަޖިލީހުގެ މެްނބަރުންެގ ތެެރއިން މީހަކު، މަޖިލީހުެގ ަނއިބު ރަީއްސ ކަމުގަިއ  .14 މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް 

 ކުރަންވާނެއެވެ.ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއާޔ ޢަްއޔަން

 

މަޖިލީހުގެ ނައިބު 

 ރައީސްގެ ޒިންމާ 
 މަޖިލީހުގެ ނައިުބ ރަީއސްގެ ިޒންމާތައް ތިރީގަިއ ަބޔާންކޮށްފަިއ މިވަނީއެވެ. .15

މަޖިލީހުގެ ރައީަސށް އޭނާެގ މަސްއޫލިްއޔަތުތަްއ އަދާކުރުަމްށ ނުކުޅެދިއްެޖ  )ހ(  

ގައި، ނުވަަތ އެ މަޤާުމ ޙާލަތެއްގައި، ނުވަތަ ުޢޛުރުެވރިވެއްޖެ ޙާަލތެއް

ހުސްވެއްޖެ ޙާލަތެއްގަިއ، ރައީސްގެ ަމސްއޫލިްއޔަުތތަްއ ވަގުތީގޮތުްނ 

 އަދާކުރުން؛
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މަޖިލީހުެގ މަސައްކަްތތަާކ ގުޅިގެްނ މަޖިލީހުެގ ރަީއްސ ޙަާވލުކުރާ  )ށ(  

 މަސައްކަތްތަްއ ކުރުން؛ އަދި 

 ގަިއ އެހީތެިރވެދިނުން.މަޖިލީހުގެ ރަީއސްގެ ަމސްއޫލިްއޔަތުތަްއ އަދާކުރުމު )ނ(  

 

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ 

 ޒިންމާ 
 މަޖިލީހުގެ މެްނބަރުންގެ ޒިންާމތައް ތިރީގަިއ ަބޔާންކޮށްފަިއ ެއވަނީއެވެ. .16

 މަޤްބޫުލ ޢުޛުރެްއ ދިމާވެގެްނ ެމނުވީ، މަޖިލީހުެގ ޖަްލސާތަކަްށ ޙާޟިރުވުން؛ )ހ(  

ލީހުެގ ރައީސް ެއ މެންބަރަކަްށ މަޖީލީހުގެ މަސައްަކތްތަކާ ުގޅިގެން މަޖީ )ށ(  

ޙަވާލުކުރާ ަމސައްކަތްތައް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ފަރުދީޮގތުްނ ކުރުމާއެކު، 

 މަޖިލީހުގެ ޒިންމާތަކާިއ މަސްޫއލިއްޔަުތތައް އަދާކުރުްނ؛ އަދި 

މަޖިލީހުގެ ަމސައްކަތްތަަކްށ ރިާޢޔަތްކޮްށ މަިޖލީހުެގ މަޞްަލޙަތު  )ނ(  

 ކުުރން. ކުރިއެރުވުމަށް ަމސައްކަތް

 

މެންބަރުކަމުގެ ދައުރުގެ 

 މުއްދަތު 
މަޖިލީހުެގ މެންބަރުކަމަްށ ޢަްއޔަންކުރެޭވ މީހަކު، ެއ މަޤާުމގައި ހުންނާީނ ތިރީގަިއ  .17

 ބަޔާންވެގެންާވ މުއްދަަތށެވެ.

މަޖިލީހަށް ޢައްޔަންކުރެޭވ މެންބަރަކު، މެންބަރުަކމުގެ މަޤާމުގަިއ  )ހ(  

)ފަހެއް(  5ަޢއްޔަންކުރެވޭ ތާީރޚުން ފެށިގެްނ ދެމިހުންނާނީ އެ މެންބަރަކު 

 އަހަރުދުވަހުގެ މުއްަދތަށެެވ.

މި ޤާނޫނުެގ ަދށުްނ މެންަބރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރެޭވ އެްއވެްސ މީހަކަްށ  )ށ(  

 2)ފަހެްއ( އަހަރުގެ  5ވިދިވިދިގެން ނުވަަތ އެނޫންެވސް ގޮތަަކށްވިއަްސ 

 މުގައި ުނހުރެވޭނެެއވެ.)ދޭއް( ދައުަރށްވުރެ ގިަނ ދުވަުހ މެންބަރުކަ

 

މަޖިލީހުގެ މެްނބަރުންނަށް ދެޭވ ޢިނާަޔތްތައް، މިިނސްޓްީރ އޮފް ފިނޭންްސ އެންޑް  .18 ޢިނާޔަތް 

 ޓްރެޜަރީގެ މަޝްަވރާއާއެކު ަކނޑައަޅާނީ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިްއާޔއެވެ.
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މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ެއ  ތިރީގައިވާ ާޙލަތްތަކުެގ ތެެރއިން ޙާލަތެްއ މެންބަރަކަށް  .19 މަޤާމު ހުސްވުން 

 މެންބަރެއްގެ މަާޤމު ުހސްވާނެެއވެ.

ވަަނ މާއްދާގައި ބަޔާންޮކށްފަިއވާ ގޮތުގެމަތިން  21މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  

 އިސްތިޢުފާދިނުްނ؛

 މެންބަރުކަމުގެ ދައުުރ ހަމަވުން؛ )ށ(  

ވަަނ މާއްދާގައި ބަޔާންޮކށްފަިއވާ ގޮތުގެމަތިން  22މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  

 ރުކަމުން ވަކިކުރުން؛މެންބަ

ވަނަ މާއްދާގެ  10މި ޤާނޫނުގެ  ހުރުން ކިބައިގައިމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ  )ރ(  

 ދަށުން ލާޒިމުކުރާ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠެއް އުނިވުން.

 

ހުސްވާ މަޤާމަށް މީހުން 

 ޢައްޔަންކުރުން 
ތަކުގެ ތެރެއިްނ ޙާަލތެއް ވަަނ މާްއދާގައި ބަޔާންކޮްށފައިާވ ޙާަލތް  19މި ޤާނޫނުގެ  .20

މެދުވެރިވެގެން މަޖިލީހުގެ ރަީއސްކަމުގެ މަޤާމު ނުަވތަ މަޖިީލހުގެ ނައިބު ރައީސްކަމުެގ 

މަޤާމު ނުވަަތ މަޖިލީހުެގ ެމންބަރުކަމުގެ މަޤާމެްއ ހުްސެވއްޖެނަމަ، އެ ަމޤާމެއް 

)ތިީރސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ަމާޤމަށް މީހަކު އަލުްނ  30ހުސްވާތާ 

 ޔަންކުރަންވާނެއެވެ.ޢައް

 

މަޖިލީހުގެ މެންބަރަުކ އޭނާެގ މަޤާމުްނ އިްސތިޢުފާދޭްނ ޭބނުންވެއްޖެނަމަ،  )ހ( .21 އިސްތިޢުފާދިނުން 

ސަބަުބ ަބޔާންކޮްށ ރަީއސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަްށ ސިޓީއެްއ ހުަށަހޅައި، ެއ ިސޓީ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއަްށ ިލބުުމން އެ މެންބަރަުކ މެންބަރުކަުމން ވަކިވީއެވެ.

ހުގެ ރައީްސ ނުވަަތ ަނއިބު ރަީއސް، މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުްނ މަޖިލީ )ށ(  

ރައީސްކަމުން ނުަވަތ ނައިުބ ރައީސްކަމުން ިއސްިތޢުފާދިްނ ކަމުގައިވިޔަްސ، 

 މަޖިލީހުގެ މެްނބަރުކަމުން އޭނާ އިސްތިޢުފާދިީނ ކަމުގައި ުނބެެލވޭނެއެވެ.
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ޙާލަތެްއ މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ،  ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައިާވ ާޙލަތްތަކުގެ ތެރެއިން .22 މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުން 

މަޖިލީހުގެ މެންބަރަުކ މެންބަުރކަމުން ވަކިކުރުމުެގ އިޚްިތޔާުރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއަްށ 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

)ތިނެއް(  3މަޤްބޫުލ ޢުުޛރެއްނެތި މެްނަބރަކު ވިދިވިދިގެްނ މަޖިލީހުެގ  )ހ(  

 ޖަލްސާއަްށ ޙާޟިރުނުވުްނ؛

 

ރެއްެގ ކިބަިއގައި ހުރުމަށް ިމ ޤާނޫނު ލާިޒމުކުރާ ޝަރުޠެްއ މަޖިލީހުގެ މެންބަ )ށ(  

 އުނިވުން؛

މެންބަރަކު ކުރިކަމެއްެގ ސަބަބުްނ، އޭނާއަީކ މެންަބރުކަން ކުރުމަްށ  )ނ(  

 އެކަށީގެންނުވާ މީހަކު ކަމުގައިުވން؛

 މެންބަރުކަމުގެ ަމސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރުމުގައި ނާޤާިބލުވުން؛ )ރ(  

 ކުށެއް ކުރިކަން ަޝރީަޢތަށް ސާބިތުވުްނ؛ޖިނާއީ  )ބ(  

 ޝަރުޢީ ޙުކުމަކުން ިއފްލާސްުކރުން. )ޅ(  

 

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް 

 ޢައްޔަންކުރުން 
މަޖިލީހުގެ އިާދރީ ކަންކަން ހިންގުމުގެ ަމސްއޫލުވެިރ ފަާރތެއްގެ ގޮތުގަިއ  )ހ( .23

 އިސްވެ ހުންނާނީ މަޖިލީހުެގ ސެކްރެޓަީރ ޖެނެރަލްއެެވ.

ވަނަ މާްއދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ މަިޖީލހަށް މެންބަރުްނ  5ޤާނޫނުގެ  މި )ށ(  

ޢައްޔަންކުރެވުމާއެކު، ވީ ެއންމެ އަވަހަކަށް، ސެކްެރޓަީރ ޖެނެރަލްކަމުެގ 

 މަޤާމަށް ީމހަކު ޢަްއޔަންކުރަންާވނެއެވެ.

 މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާްނކޮށްފައިވާ ސެކްރެަޓރީ ޖެނެރަްލކަމުގެ މަޤާމަށް  )ނ(  

މީހަކު ޢަްއޔަންކުރާނީ، އެކަަމށް ކުރިމަިތލުމަްށ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރުމުްނ 

އެފަރާްތތަކުެގ ، ާޅ ފަރާްތތަކާ އިންޓަރިވޔު ކުރުަމށްފަހު ހައެކަމަށް އެދި ުހށަ

 މަޖިލީުހންނެވެ. ،ޤާބިލްކަމާއި ތަޢުލީމާިއ ތަޖުިރާބގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް
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ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ 

 ޝަރުޠުތައް 
 ސެކްރެޓަީރ ޖެނެރަލްެގ ކިބައިަގއި އަންނަނިވި ޝަރުުޠތައް ފުިރހަމަވާންވާނެއެވެ. .24

 

 ދިވެހިރައްިޔތަކު ކަމުގައިވުން؛ )ހ(  

 )ފަްނސަވީސް( ައހަރު ފުރިފައިާވ މީހަކު ކަމުގަިއވުން؛ 25ޢުމުރުން  )ށ(  

ޔާނާތުެގ ކުށެްއ އިސްލާމްދީނުގަިއ ޙައްދެްއ ަކނޑައެޅިފައިާވ ކުށެއް ނުަވަތ ޚި )ނ(  

 ކުރިކަން ޝަރީޢަތަްށ ާސބިތުެވފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުްނ؛

ނޑު  )ރ(   ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިްނ އެންެމ ދަށްވެގެްނ ޤައުީމ ސަނަުދަތކުގެ އޮނިގަ

 5ގެ ސަނަދެއް ާޙޞިލުކޮށް އަދި ެއ ދާއިރާިއން މަދުވެގެން  9-ލެވެލް 

ނުވަތަ  ށްފައިާވ މީހަކު ކަުމގައިވުން)ފަހެއް( އަހަރުދުވަހުެގ ތަޖުިރާބ ޙާޞިލުކޮ

 7ގެ ސަނަދެއް ާޙޞިލުކޮށް އަދި ެއ ދާއިރާިއން މަދުވެގެން  8-ލެވެލް 

 )ހަތެއް( އަހަުރދުވަހުގެ ތަޖުރިާބ ޙާޞިލުކޮްށފައިވާ މީހަުކ ކަުމގައިވުން؛

ސިާޔސީ ާޕޓީއެއްގެ މަޤާމެއްަގއި ހުރި މީހެއް ކަމުގައި ނުވަތަ ިސޔާީސ  )ބ(  

 މުވައްޒަފެްއ ކަމުގަިއ ނުވުން؛ އަދި ޕާޓީއެއްގެ 

ޢަރަބި ބަްސ ނުވަަތ އިނިގރޭސި ބަހުްނ ފަސޭހަކަމާއެުކ މުޢާމަާލތުކުރެޭވ  )ޅ(  

 މީހަކު ކަމުގައިވުން.

 

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ 

 ޒިންމާ 
 ސެކްރެޓަީރ ޖެނެރަލްެގ ޒިންމާަތއް ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައި އެަވނީއެވެ. .25

 

ޤާނޫނުެގ ަދށުން ހަާދ ގަވާއިދުތަާކ އެއްޮގތްވާ ގޮތުގެަމތިން  މި ޤާނޫނާއި މި  )ހ(  

 މަޖިލީހުގެ އިދާީރ އެންމެހަިއ ކަންކަން ހިންގުން؛

މަޖިލީހުގެ އެންމެހައި ިހސާުބަތކާއި ލިޔެިކޔުންތައް މި ޤާނޫާނއި މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

 ދަށުން ހަާދ ގަވާއިދުތަާކ އެއްޮގތްވާ ގޮތުގެަމތިން ބެލެހެއްޓުްނ؛

މަޖިލީހުގެ ޖަލްާސތަކަްށ ބޭނުްނވާ އެންމެހަިއ އިދާީރ ކަންކަން ހަމަޖެްއސުމާިއ  ނ()  

 މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓޭރިެއޓްގެ ަކންކަން ހަމަޖެއްސުން؛ އަދި 
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މަޖިލީހުން ދޭ ފަތުވާތަްއ ިމ ާޤނޫނާއި ިމ ޤާނޫނުެގ ދަށުްނ ަހދާ ގަވާއިުދތަާކ  )ރ(  

 ނެހެން ޝާއިޢުުކރުާމއި ޢާންމުކުރުން.އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެަމތިން ޢާންމުޮކށް ފެންނާ

 

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ 

 މަޤާމުގެ ދައުރު 
 )ފަހެއް( އަަހރުުދވަހެވެ. 5ސެކްރެޓަީރ ޖެނެރަލްެގ މަޤާމުެގ ދައުރަކީ  )ހ( .26

ސެކްރެޓަީރ ޖެނެރަލްެގ ަމޤާމުަގއި މީހަކަްށ އެންެމ ދިގު މުއްަދތަކަށް ުހރެވޭނީ  )ށ(  

 )ދޭއް( ދައުރަށެެވ. 2ގެ )ފަހެއް( އަަހރުދުވަހު 5

 

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ 
 މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް 

ސެކްރެޓަީރ ޖެނެރަލްެގ ުމސާަރއާއި ޢިނާަޔތްތައް، މިިނސްޓްީރ އޮފް ފިނޭންްސ އެންޑް  .27

 ޓްރެޜަރީގެ މަޝްަވރާއާއެކު ަކނޑައަޅާނީ މަޖިީލހުންނެވެ.

 

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ 
 މަޤާމުން އިސްތިޢުފާދިނުން 

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެަރލްގެ މަޤާުމގައި ހުންނަ މީހަކު، އޭނާގެ މަޤާމުން އިސްތިުޢފާދޭްނ  .28

ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ސަބަުބ ަބާޔންކޮށް މަޖިލީހުެގ ރައީަސށް ސިޓީއެއް ހުށަަހޅައި، ެއ 

ސިޓީ މަިޖލީހުގެ ރަީއސަްށ ިލބުމުން އެމީހަކު ސެކްރެޓަީރ ޖެނެރަލްކަމުގެ މަޤާމުން 

 ވަކިވީއެވެ.

 

ކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ސެ 
މަޤާމުން ވަކިކުރެވޭނެ 

 ޙާލަތްތައް 

ސެކްރެޓަރީ ޖެެނރަލްގެ މަާޤުމގައި ހުންނަ މީހަކު، އެ މަާޤމުން ވަކިކުރެވޭނީ  )ހ( .29

މަޖިލީހުގެ ޖަްލސާއަށް ާޙޟިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިެވިރވި މެންބަރުންގެ 

 އަޣުލަބިއްަޔތުންނެވެ.

އި ހުންނަ މީހަކު، އެ މަާޤުމން ވަކިކުރުމަށް، ސެކްރެޓަރީ ޖެެނރަލްގެ މަާޤމުގަ  )ށ(  

މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން މަޖިލީހަށް ިލބިދޭ ބާރު، އަންަނނިވި ޙާލަްތތަކުެގ 

 ތެރެއިން ާޙލަތެއްގައި މެނުީވ ޭބނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޭއނާ އަދާކުރަންޖެހޭ ަމސްޫއލިއްޔަތެްއ   (1)   

 ސްއޫލިްއޔަުތ އަދާކުރުމުގައި އިުހމާލުވުްނ؛އަދާނުކުރުން ނުވަތަ މަ 
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ނޑަައޅާފައިާވ މަްޤޞަދުތަކާއި   (2)    މި ޤާނޫނުގަިއ މަޖިިލްސ ހިްނގުމަށް ކަ

 ސިާޔސަުތތަކާ ިޚލާފުވުން.

 

މަޖިލީހުގެ އިދާރީ 
 މުވައްޒަފުން 

މަޖިލީހުގެ ަމސްއޫލިއްަޔތުތަްއ އަދާކޮށް މަސައްަކތްތަްއ ކުރުމަށްޓަކަިއ  )ހ( .30

ނެ އިދާީރ މުަވއްޒަފުންނާއި ވަސީަލތްތަްއ މިނިްސޓަރ ބޭނުންވާ

 ދޭންވާނެއެވެ.އިހަމަޖައްސަ

މަޖިލީހުގެ އިދާީރ މުވައްަޒފުންނަކީ ސިވިލް ސަރިވސްގައި ހިމެޭނ  )ށ(  

 މުވައްޒަފުންނެވެ.

 

މަޖިލީހުގެ ަމސްއޫލިއްަޔތުތަްއ އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ، ކޮންެމ  )ހ( .31 މާލީ ކަންކަން 

ރަކުވެްސ ރަްއޔިތުންެގ މަިޖލީހުން ާފސްކުާރ ބަެޖޓެއްެގ ަދށުން ދަުއލަތުެގ އަހަ

މާލިއްޔާއިން ެއ މަޖިލީަހށް ދޫކުރަންވާނެއެވެ. އެގޮތުްނ، މަޖިލީހުން ބަެޖުޓ 

އެކުލަވާލައި، ދައުލަތުެގ ަބޖެޓުގައި ހިމެނުމަށްޓަކަިއ ާޤނޫނު ނަންބަުރ 

ިއ އެ ޤާނޫުނގެ ދަށުން ހަާދ )ދައުލަތުގެ މާލިްއަޔތުގެ ޤާނޫނު( އާ 2006/3

ގަވާއިދާ އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެަމތިން މިނިްސޓްރީ ޮއފް ިފނޭންސް އެންްޑ 

 ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ބޭރުެގ ޖަމާޢަތަކުން، ނުަވތަ ބޭރު ޤައުމެއްެގ ސަރުކާރުްނ، ނުވަަތ އެނޫްނ  )ށ(  

ެގ މަޤްަޞދުތަކުެގ އެއްވެސް ފަރާތަކުްނ މަޖިލީަހްށ ޭދ މާީލ ެއހީއެއް، މަޖިލީހު

 ތެރޭގައިވާ ކަންކަން ޙާޞިލުކުުރމަށް ނޫންގޮތެއްގަިއ ބޭނުންކޮްށގެންނުވާނެއެވެ.

މަޖިލީހުގެ އެންެމހައި ިހސާުބތަކާއި ިލޔެިކޔުންތަްއ ބަލަހަްއޓަންވާނީ ޤާނޫުނ  )ނ(  

)ދައުަލތުގެ މާލިްއޔަތުގެ ޤާނޫނު( އާ އެއްގޮތްާވ  2006/3ނަންބަރު 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

 

)އެކެއް( ފަހަުރ ަމޖިލީހުެގ ިހސާބުަތއް އޮޑިޓަރ ޖެނެަރްލ  1ކޮންމެ އަހަރަުކ  .32 އޮޑިޓް ކުރުން 
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ޤަބޫލުކުާރ އަދި ަމޖިލީހުްނ އެކަމަށް ޢަްއޔަންކުރާ އެކަުއންޓަންޓަކު މެުދވެރިކޮށް 

 އޮޑިޓްކުރަންވާނެއެވެ.

 

ތުވާއަީކ އެކަމުަގއި ނެރެޭވ އެންެމ ފަހު ދީނީ މައްސަލަތަކުގަިއ މަިޖީލހުން ޭދ ފަ  .33 މަޖިލީހުގެ ފަތުވާ 

 ފަތުވާއެވެ.

 

ވަނަ މާއްދާަގއި އެހެން ގޮތަކަށް ަބޔާންކޮްށފައި ވީނަމަވެސް،  8މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .34 ގަވާއިދު ހެދުން 

މަޖިލީހުގެ މަސައްަކތްތައް ކުިރއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކަިއ، އަްނނަނިވި ކަންކަން 

 ހިންގާނީ، މަޖިލީހުންނެެވ.ހިމެނޭ ގޮތުން ގަވާއިދު ަހދައި 

 މަޖިލީހުގެ ަލފަޔާިއ ފަތުވާައށް އެދުމުގައި ޢަމަލުކުރަންީވ ގޮްތ؛ (1)   

 ޝާއިޢުކުރެވޭ ފަތުާވތަކުގައި ުފރިހަމަވާންޖެހޭ ސިފަތަކާއި ަޝރުޠުތައް؛ (2)   

މަޖިލީހުގެ ަޖލްާސތައް ުކރިއަށް ގެންިދޔުމުގައާިއ މަޖިލީހުގެ  (3)   

 މުމުގައި ޢަަމލުކުރާނެގޮތް؛ ނިންމުންތައް ނިން

 މަޖިލީހުގެ އެންމެާހ އިދާީރ ކަންކަން ރާވައި ހިންގާނެ ގޮތް. (4)   

މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުްނ ަހދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތަްއ، ިމ ޤާޫނނަށް ޢަމަލުކުރަްނ  )ށ(  

)ަހއެއް( މަސްދުވަހުގެ ެތރޭގައި ަހދައި، ޢާންމުކޮށް  6ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ޢުކުރަންވާނެއެވެ.ޝާއި

 .ިއތުރުކުރުން ފަހަަތށް އަންަނނިވި އަކުރުތައް ާމއްދާގެ )ޅ( ގެ  ވަނަ 9 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .2

 
އެވަނީ، އިސްލާމްދީނާގުޅޭ ކަންކަން ހިންގައި  "މިނިސްޓަރ" ކަމަށް ބުނެފައި (ކ)  

 ބެލެހެއްޓުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ވުޒާރާގެ ވަޒީރަށެވެ.

އެވަނީ، ޝަރުޢީ ޙުކުމަކާ ގުޅޭގޮތުން، އެއަށް ދެވޭ ދީނީ  "ފަތުވާ" ކަމަށް ބުނެފައި )އ(  

 ލަފައަށެވެ.

 ތަފާތުވުން ޚިޔާލު ގޮތުން ދީނީ "މަޖިލިސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި )ވ(  
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 ފަތުވާ ދީނީ ރައްޔިތުންނަށް ދިވެހި ސަރުކާރަށާއި ކަންކަމުގައި، އުފެދޭ

 ގުޅޭ އެކަންކަމާ ދިރާސާތައްކޮށް، މައްސަލަތަކުގެ އައު ފިޤްހީ ނުމަށާއި،ފޯރުކޮށްދި

 މަތީ އެންމެ ފަތުވާދޭ އިސްލާމީ" ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، އުފައްދާފައިވާ ލަފާ ދީނީ

 އަށެވެ. "މަޖިލިސް

 
ނަންބަރު  މި ޤާނޫނުން ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނަށް އިތުރުކުރާ މާއްދާތަކާ ގުޅިގެން އެ ޤާނޫނުގެ މާއްދާތަކުގެ .3

 ތަރުތީބުކުރުން.

 

ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ވަކި މާއްދާއަކަށް ނުވަތަ ވަކި މާއްދާއެއްގެ ބަޔަކަށް ޙަވާލާދީފައިވާ ތަންތަން، މި ޤާނޫނުން  .4

 ގެންނަ އިޞްލާޙުތަކާ ގުޅިގެން ބަދަލުކުރުން.

 

ކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހިސަރު .5

 ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

 


