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62 އަދަދު: 6201 އެޕްރީލް 25 – 7143 ރަޖަބު 18 ތާރީޚު: ހޯމަ 45 ވޮލިއުމް:   
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  ޤާޫނނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  2ޤާނޫނު( އަށް 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ދައުރުެގ  ފުރަތަމަ ހު އޮތް ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެދުވަ އަންގާރަވި  12މަހުގެ  އެޕްީރލްވަނަ އަހަރުގެ  2016
ދިވެހިރައްޔިތުްނގެ ދީނީ އެއްަބއިވަންަތކަން ޙިމާޔަތް ) 94/6ޤާނޫނު ނަންބަރު " ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްުކރެއްވި 24

 ،މަތިން ވަނަ މާއްދާަގއިާވ ގޮތުގެ 92ގެ ޤާނޫނުއަސާސީ " ބިލު  ޞްލާޙު ގެނައުުމގެަވނަ އި 2ޤާނޫނު( އަށް  ކުރުމުގެ

ިމ ބިުލ  ،އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަތޞްދީޤު ކުރެްއވުމުންރަ ދުވަހު  ހޯމަހ( ވި 1437 ަރޖަބު 18) 2016 އެޕްރީލް 25
 ޢު ުކރެވިއްެޖއެވެ.ިދވެހިސަރުކާުރެގ ގެޒެުޓގައި ިމއަދު ޝާއި ،ޤާނޫނަކަށްވެ
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 2016/6 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

)ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ޙިމާޔަތް ކުރުމުގެ  94/6ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ޤާނޫނު  ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  2ޤާނޫނު( އަށް 

 

 ނަނިވި )ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްަބއިވަންަތކަން ޙިމާޔަތް ކުރުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް ައން 94/6ޤާނޫނު ނަންބަރު  

 އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން.
  

 .އިތުރުކުރުން މާއްދާތައް އަންނަނިވި ފަހަތަށް މާއްދާގެ ވަނަ 4 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .1

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ދީނީ ގޮތުން ޚިޔާލު ތަފާތުވުްނ  )ހ( .5 މަޖިލިސް އުފެދުން 

ދިވެހި ރައްިޔތުންނަށް ދީނީ ފަތުވާ  އުފެދޭ ކަންކަމުގަިއ، ސަރުކާރަށާއި

ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި، ފިޤްހީ އައު މައްސަލަތަކުގެ ދިރާސާތައްޮކށް، އެކަންކަމާ ގުޅޭ ދީނީ 

ލަފާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، "އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސް" ގެ ނަމުގައި 

 މަޖިލީހެއް އުފެދުނީއެވެ. 

ން ފެށުމުގެ ކުރިން، މިނިސްޓްރީ ޮއފް އިސްލާމިކް އެފެާއްޒގެ މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަ )ށ(  

ދަށުން ހިނގަމުން އައި "ފިޤްހު އެކަޑަމީ" "އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ 

 މަޖިލިސް" އަށް ބަދަލުވީެއވެ.

އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ 

އެންމެ މަތީ މަޖިލިސް 

 ޤާއިމްކުރުން 

އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ މަސްއޫިލއްޔަތުތަާކއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިސްލާީމ ފަތުވާދޭ  )ހ( .6

ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށްޓަަކއި، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުގަިއ "އިސްލާމީ 

ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސް" ގެ ނަމުަގއި އޮފީހެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ 

 ޤާއިމްކުރަންވާެނއެވެ.
އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާއިމްުކރާ އޮފީހަކީ، މިނިސްޓްރީެގ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ރަ )ށ(  

 ދަށުން ހިންގޭ، ދައުލަތުގެ ވަިކ އިދާރާއެެކވެ.

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފެދޭ މަޖިލިސް ޖަވާބުދާރީވާނީ މިނިސްޓަރަށެވެ. )ނ(  

މަޖިލީހުގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 
 އި ެއވަީނއެވެ.މަޖިލީހުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި ބަޔާްނކޮށްފަ .7

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދީނީ ެއއްަބއިވަންތަކަން ާޤއިމްކޮށް ެދމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ދިވެހި  )ހ(  
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 މުޖުތަމަޢަށް ބޭނުންވާ ދީނީ ފަތުވާ ޢާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން؛

     ދައުލަތުގެ ުމއައްސަސާަތކުްނ މަޖިލީހުގެ ލަފަޔަކަށް ެއދޭ ދީނީ ކަންކަމުަގއި،  )ށ(  

 ްއސަސާތަކަށް ބޭނުންާވ އިސްތިޝާރީ ލަފާ ފޯރުކޮށްދިނުން؛އެ މުއަ

އިސްލާމީ އުންމަތަށް ދިމާވާ ފިޤްހީ އައު މައްސަލަތަަކކީ ކޮަބއިކަން ދެނެގަނެ، އެފަދަ  )ނ(  

މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ދީނީގޮތުން ފަތުވާ ދިނުން 

ކުަގއި، ދީނީ ފަތުވާ ޢާންމުންނަށް މުހިންމުކަމަށް މަޖިލީހަށް ފެންނަ މައްސަލަތަ

 ފޯރުކޮށްދިނުން؛

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދީނީ ގޮތުން ޚިޔާލު ތަފާތުވުން އުފެދޭ މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ،  )ރ(  

އެކަންކަުމގެ ދިރާސާތައްކޮްށ، އެފަދަ މައްސަލަތަކުަގއި މަޖިލީހުގެ ފަތުވާ ޢާންމުންނަށް 

 ފޯރުކޮށްދިނުން؛

ންގެ މެދުަގިއ އުފެދޭ ދީނީ ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތައް ނައްތާލުމަށާިއ، ދިވެހި ރައްޔިތު )ބ(  

މުޖުތަމަޢުގެ މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ދީނުގެ އެކި މައްަސލަތަކުގައި ިޚޔާލު ހޯދާ 

މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަަކއި، ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ މަހާސިންތާތަކާއި ސެމިނަރތައް ރާވަިއ 

 ހިންގުން؛ އަދި 

ޢާންމުންެގ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުަމށްޓަކައި، ތަފާތު ދީނީ ދީނީ ކަންކަމުަގއި  )ޅ(  

 މައުޟޫޢުތަކަށް ދިރާސާކޮށް ިލޔެފައިވާ ިލޔުންތައް ާޝއިޢުކޮްށ ނެރުން.

 )ފަހެއް( މެންބަރުންގެ މައްޗަެށވެ. 5މަޖިލިސް އެކުލެިވގެންވަނީ  .8 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

މަޖިލިސް އެކުލެވިގެންވާ 

 ގޮތް 

 ކުލެިވގެންވަނީ، ިތރީގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ މީހުންގެ މައްޗަެށވެ.މަޖިލިސް އެ .9

 )އެެކއް( މެންބަރު؛ 1މިނިސްޓަރުގެ ލަފާގެ މަތިން ޢައްޔަންކުރާ  )ހ(  

ނޑިޔާުރގެ  )ށ(   ނިޑޔާރުންގެ ތެރެއިްނ، އުއްތަމަ ފަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުަތކުގެ ފަ

 ންބަރު؛)އެެކއް( މެ 1ލަފާގެ މަތިން ޢައްޔަންކުރާ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުިނަވރސިޓީ ނުވަތަ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިީޓގެ ެއކަޑަމިކް  )ނ(  

މުވަްއޒަފުންގެ ތެެރއިން، ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރުހުމާއެކު ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ 

 )އެެކއް( މެންބަރު؛ އަދި  1ޢައްޔަންކުރާ 

 )ދޭއް( މެންަބރުން. 2ތުރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަްނކުރާ އި )ރ(  
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މަޖިލީހަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ ެމންބަރުން މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމުގައި ދެމިތިބޭއިރު ތިރީގަިއމިވާ  .10 މެންބަރުކަމުގެ ޝަރުޠު 

 ޝަރުޠުތައް އެ މެންބަރުންގެ ކިބަިއގައި ފުރިހަމަވާންވާެނެއވެ.

 ދިވެހިރައްޔިަތކު ކަމުަގިއވުން؛ )ހ(  

 )ފަންސަވީސް( އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހަކު ކަމުަގއިވުްނ؛ 25ޢުމުރުން  )ށ(  

އިސްލާމްދީނުގަިއ ޙައްެދއް ަކނޑަެއޅިފަިއވާ ކުެށއް ުނވަތަ ޚިޔާނާތުގެ ކުށެއް ކުރިކަްނ  )ނ(  

 ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ ީމހެއްކަމުަގއި ނުވުން؛ އަދި 

ލުލް ފިޤުހު ނުވަތަ އިސްލާމީ އިސްލާމީ ފިޤުހު ނުވަތަ ފިޤުހު މުޤާރަން ނުވަތަ އުޞޫ )ރ(  

ނޑު ެލވެލް  ެގ  9-ޝަރީޢާއިން އެންމެ ދަށްވެެގން ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ ޮއނިގަ

ސަނަދެއް ޢަރަބި ިއސްލާމީ ޔުނިވަރސިީޓއަކުން ޢަރަބިބަުހން ނުވަތަ އިނގިރޭސި 

)ފަހެއް(  5ބަހުން ޙާޞިލުކޮށް އަދި އެ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ މަދުވެގެން 

 ވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފަިއވާ މީހަކު ކަމުަގއިވުން.އަހަރުދު

މެންބަރުން 

 ޢައްޔަންކުރުން 
މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮުތގެމަތިން މަޖިލީހަށް ޢައްޔަންކުރަންޖެހޭ މެންބަރުން  .11

 މަޖިލީހަށް ޢައްޔަންކުރާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެެވ.

ރުންގެ ތެރެއިން މީހަކު، މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ މަޖިލީހުގެ މެންބަ .12 މަޖިލީހުގެ ރައީސް 

 ޢައްޔަންކުރަްނވާނެެއވެ.

މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ 

 ޒިންމާ 
 މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ޒިންމާަތްއ ތިރީގައި ބަޔާްނކޮށްފައި ެއަވނީއެވެ. .13

ސައްކަތްތައް ާރވަިއ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޖީލީހުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަ )ހ(  

 ހިންގުން؛

ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމާިއ ، އެޖެންޑާ ަކނަޑއެޅުމާއި  މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގެ  )ށ(  

 ޖަލްސާތަކުގެ ަގާވއިދުތައް ހިފެހެއްޓުން؛

މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރުމާިއ އެެހނިހެން މަސައްކަތްތައް  )ނ(  

 ޙަވާލުކުރުން؛ އަދި ބެލެހެއްޓުން މެންބަރުންނާ 

މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުަގއި މަޖިލީހުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ކަމާބެހޭ  )ރ(  

 ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުން.

މަޖިލީހުގެ ނައިބު 

 ރައީސް 
މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މީހަކު، މަޖިލީހުގެ ނައިުބ ރައީްސ ކަުމަގިއ  .14
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 އްޔަްނކުރަންވާނެެއވެ.ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަ

މަޖިލީހުގެ ނައިބު 

 ރައީސްގެ ޒިންމާ 
 މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސްގެ ިޒންމާތައް ތިރީގައި ބަޔާްނކޮށްފައި މިވަނީެއވެ. .15

މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އޭނާގެ މަސްއޫލިްއޔަތުތައް ައދާކުރުމަށް ނުކުޅެދިއްޖެ  )ހ(  

ތެްއގަިއ، ނުވަަތ އެ މަޤާމު ހުސްވެއްޖެ ޙާލަތެއްަގއި، ނުވަތަ ޢުޛުުރެވރިވެއްޖެ ޙާލަ

 ޙާލަތެއްަގއި، ރަީއސްގެ މަްސޫއލިއްޔަތުތައް ަވގުތީގޮތުން އަާދކުރުން؛

މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޙަވާލުކުރާ މަސައްކަތްަތްއ  )ށ(  

 ކުރުން؛ އަދި 

 ރުުމގައި އެހީތެރިވެދިނުން.މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަސްއޫިލއްޔަތުތައް އަދާކު )ނ(  

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ 

 ޒިންމާ 
 މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ޒިންމާތައް ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފައި ެއވަނީެއވެ. .16

 މަޤްބޫލު ޢުޛުރެއް ދިމާވެގެން މެނުވީ، މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކަށް ޙާޟިރުވުން؛ )ހ(  

މަޖީލީހުގެ ރައީސް އެ މެންބަރަކަށް ޙަވާލުކުރާ މަޖީލީހުގެ މަސައްކަތްތަކާ ުގޅިގެން  )ށ(  

މަސައްކަތްތަްއ ފަރުވާތެރިކަާމއެކު ފަރުީދގޮތުން ކުރުމާެއކު، މަޖިލީހުގެ ޒިންމާތަކާިއ 

 މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް އަާދކުރުން؛ އަދި

މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަކަްށ ރިޢާޔަތްކޮށް މަޖިލީހުގެ މަޞްލަޙަތު ކުރިއެރުވުމަށް  )ނ(  

 ތް ކުރުން.މަސައްކަ

މެންބަރުކަމުގެ ދައުރުގެ 

 މުއްދަތު 
މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމަށް ޢައްޔަންކުެރވޭ މީހަކު، ެއ މަޤާމުގައި ހުންނާނީ ތިރީަގިއ  .17

 ބަޔާންެވގެންވާ މުއްދަތަެށވެ.

    މަޖިލީހަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ މެންބަރަކު، މެންބަރުކަމުެގ މަޤާމުގައި ދެމިހުންނާނީ  )ހ(  

)ފަހެއް( އަހަރުދުވަހުގެ  5ރަކު ޢައްޔަންކުެރވޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން އެ މެންބަ

 މުއްދަތަށެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މެންބަރުކަމަށް ޢައްޔަންކުެރވޭ އެްއެވސް މީހަކަށް ވިދިވިދިގެްނ  )ށ(  

)ދޭއް( ަދއުރަށްވުެރ ގިނަ  2)ފަހެއް( އަހަރުގެ  5ނުވަތަ އެނޫްނވެސް ގޮތަކަްށިވއަސް 

 ބަރުކަމުގައި ނުހުރެވޭނެެއވެ.ދުވަހު މެން

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތްތައް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރެީގ  .18 ޢިނާޔަތް 

 މަޝްވަރާާއއެކު ަކނަޑއަޅާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއވެ.
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ކަށް މެދުވެރިެވއްޖެނަމަ، އެ މެންބަެރއްެގ ތިރީގަިއވާ ޙާލަތްތަުކގެ ތެެރިއން ޙާލަތެއް މެންބަރަ .19 މަޤާމު ހުސްވުން 

 މަޤާމު ހުސްވާނެއެވެ.

 ވަނަ މާއްާދގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަިތން އިސްތިޢުފާދިނުން؛ 21މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  

 މެންބަރުކަމުގެ ދައުރު ހަމަވުން؛ )ށ(  

ންބަރުކަމުން ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޮގތުގެމަތިން މެ 22މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  

 ވަކިކުރުްނ؛

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  10މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ކިބައިގައި ހުރުން މި ޤާނޫނުގެ  )ރ(  

 ލާޒިމުކުރާ ޝަރުޠުތަުކގެ ތެރެއިން ޝަރުޠެއް އުިނވުން.

ހުސްވާ މަޤާމަށް މީހުން 

 ޢައްޔަންކުރުން 
ލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަެތއް ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ޙާ 19މި ޤާނޫނުގެ  .20

މެދުވެރިެވގެން މަޖިލީހުގެ ރަީއސްކަމުގެ މަޤާމު ުނވަތަ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ަރއީސްކަުމގެ ަމޤާމު 

      ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމެއް ހުސްވެއްެޖނަމަ، އެ މަޤާމެއް ހުސްވާާތ 

 ލުން ޢައްޔަންކުރަްނވާނެެއވެ.)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެޭރަގއި އެ މަޤާމަށް މީހަކު އަ 30

މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު އޭނާެގ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާދޭން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ސަބަބު  )ހ( .21 އިސްތިޢުފާދިނުން 

ބަޔާންކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ސިޓީެއއް ހުަށހަޅައި، އެ ސިޓީ 

 މުން ވަކިީވެއވެ.ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބުުމން އެ މެންބަރަކު މެންބަރުކަ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ަދށުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީްސ،  )ށ(  

ރައީސްކަމުން ނުވަތަ ނައިބު ރައީސްކަމުން އިސްތިޢުފާދިން ކަމުގަިއވިަޔސް، މަޖިލީހުެގ 

 މެންބަރުކަމުން އޭނާ އިސްތިޢުފާދިނީ ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެެއވެ.

މެންބަރުކަމުން 

 ވަކިކުރުން 
ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ާޙލަތްތަކުގެ ތެެރއިން ޙާލަތެްއ މެދުވެރިެވއްޖެނަމަ، މަޖިލީހުެގ  .22

 މެންބަރަކު މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުމުގެ އިޚްިތޔާރު ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިގެްނވެެއވެ.

)ތިނެއް( ޖަލްސާއަށް  3ގެން މަޖިލީހުެގ މަޤްބޫލު ޢުޛުރެއްނެތި މެންބަރަކު ވިިދވިދި )ހ(  

 ޙާޟިރުނުވުން؛

މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ކިބައިަގއި ހުރުމަށް މި ޤާނޫނު ލާޒިމުކުރާ ޝަރުޠެއް  )ށ(  

 އުނިވުން؛

މެންބަރަކު ކުރިކަމެްއގެ ސަަބބުން، އޭނާއަކީ މެންބަރުކަްނ ކުރުމަށް އެކަށީގެންުނވާ  )ނ(  

 މީހަކު ކަމުގަިއވުން؛
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 މެންބަރުކަމުގެ މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރުމުަގއި ނާޤާބިލުވުން؛ ރ()  

 ޖިނާއީ ކުށެއް ކުިރކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވުން؛ )ބ(  

 ޝަރުޢީ ޙުކުމަކުން އިފްލާސްުކރުން. )ޅ(  

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް 

 ޢައްޔަންކުރުން 
އްގެ ގޮުތގައި އިްސވެ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކަންކަން ހިންގުމުގެ މަސްއޫުލވެރި ފަާރތެ )ހ( .23

 ހުންނާނީ މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފަިއާވ މަޖިލީހަށް މެންބަރުން  5މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

ޢައްޔަންކުެރވުމާއެުކ، ވީ ެއންމެ އަވަހަކަށް، ސެކްރެޓަީރ ޖެނެރަލްކަމުގެ މަޤާމަށް 

 މީހަކު ޢައްޔަންކުރަންވާެނއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެަރލްކަމުގެ މަޤާމަށް މީހަކު  )ނ(  

ޢައްޔަންކުރާނީ، ެއކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރުމުން އެކަމަށް އެދި 

އެފަރާތްތަުކގެ ޤާބިލްކަމާިއ ތަޢުލީމާއި ، ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކާ އިންޓަރިވޔު ކުރުމަށްފަހު

 މަޖިލީހުންނެވެ. ،ބާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްތަޖުރި

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ 

 ޝަރުޠުތައް 
 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ކިބަިއަގއި އަންނަނިވި ޝަރުޠުަތއް ފުރިހަމަވާންވާނެެއވެ. .24

 

 ދިވެހިރައްޔިަތކު ކަމުަގިއވުން؛ )ހ(  

 ަގއިވުްނ؛)ފަންސަވީސް( އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހަކު ކަމު 25ޢުމުރުން  )ށ(  

އިސްލާމްދީނުގަިއ ޙައްެދއް ަކނޑަެއޅިފަިއވާ ކުެށއް ުނވަތަ ޚިޔާނާތުގެ ކުށެއް ކުރިކަްނ  )ނ(  

 ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ ީމހެއްކަމުަގއި ނުވުން؛

ނޑު  )ރ(      ހިންގުމުގެ ދާއިާރއިން އެްނމެ ދަށްވެގެން ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮިނގަ

)ފަހެއް(  5ކޮށް އަދި އެ ދާއިރާިއން މަދުވެގެން ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލު 9-ލެވެލް

ގެ  8-ނުވަތަ ލެވެލް އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ މީހަކު ކަމުަގިއުވން

)ހަތެއް( އަހަރުދުވަހުގެ  7ސަނަދެއް ޙާޞިލުކޮށް އަދި އެ ދާއިރާއިން މަދުވެގެން 

 ތަޖުރިބާ ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ މީހަކު ކަމުަގއިވުްނ؛

ސިޔާސީ ޕާޓީެއއްގެ މަޤާމެއްަގއި ހުރި މީހެއް ކަމުގައި ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާޓީެއއްެގ  )ބ(  

 މުވަްއޒަފެއް ކަުމގައި ުނވުން؛ އަދި
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ޢަރަބި ބަސް ނުވަތަ އިނިގރޭސި ބަހުން ފަސޭހަކަމާއެކު މުޢާމަލާތުކުރެވޭ މީހަކު  )ޅ(  

 ކަމުގަިއވުން.

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ 

 ޒިންމާ 
 ރަލްގެ ޒިންާމތައް ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފައި ެއވަނީެއވެ.ސެކްރެޓަރީ ޖެނެ .25

 

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިން މަޖިލީހުގެ  )ހ(  

 އިދާރީ އެންމެހައި ކަންކަން ިހންގުން؛

ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޖިލީހުގެ އެންމެހައި ހިސާބުތަކާއި ލިޔެިކޔުންތައް މި ޤާނޫނާއި މި  )ށ(  

 ހަދާ ގަވާއިދުަތކާ ެއއްގޮްތވާ ޮގތުގެމަތިން ބެލެހެއްޓުން؛

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކަށް ބޭނުންވާ އެންމެހައި އިދާރީ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމާއި  )ނ(  

 މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓޭރިއެްޓގެ ަކންކަން ހަމަޖެއްސުން؛ އަދި

ޤާނޫނުގެ ަދށުން ހަދާ ގަާވއިދުތަާކ  މަޖިލީހުން ދޭ ފަތުވާތައް މި ޤާނޫނާއި މި )ރ(  

 އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން ޢާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން ޝާއިޢުކުރުމާއި ޢާންމުކުރުން.

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ 

 މަޤާމުގެ ދައުރު 
 )ފަހެްއ( އަހަުރދުވަހެވެ. 5ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުގެ ދައުރަކީ  )ހ( .26

    ޤާމުގައި މީހަކަށް އެންމެ ދިުގ މުއްދަތަކަށް ހުރެވޭނީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަ )ށ(  

 )ދޭއް( ދައުރަށެެވ. 2)ފަހެއް( އަހަރުދުވަހުގެ  5

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ 
 މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް 

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްެގ މުސާރައާިއ ޢިނާޔަތްތަްއ، ިމނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންްޑ  .27

 ަކނޑަައޅާނީ މަޖިލީހުންނެވެ.ޓްރެޜަރީގެ މަޝްވަާރއާެއކު 

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ 
މަޤާމުން 

 އިސްތިޢުފާދިނުން 

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަާޤމުގައި ހުންނަ މީހަކު، ޭއނާގެ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާދޭން  .28

ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކޮށް މަޖިލީހުގެ ރައީސަްށ ސިޓީއެއް ހުށަހަޅަިއ، އެ ސިޓީ 

 ރައީސަށް ލިބުމުން އެމީހަކު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްަކމުގެ މަޤާމުން ވަކިީވއެެވ.މަޖިލީހުގެ 

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް 
މަޤާމުން ވަކިކުރެވޭނެ 

 ޙާލަތްތައް 

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްެގ މަޤާމުގައި ހުންނަ މީހަކު، ެއ މަޤާމުން ވަކިކުެރވޭީނ  )ހ( .29

ވި މެންބަރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެ ޯވޓުަގއި ަބއިވެރި 

 އަޣުލަބިއްޔަތުންނެެވ.

    ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަާޤމުގައި ހުންނަ މީހަކު، ެއ މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް،  )ށ(  

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މަޖިލީހަށް ލިބިދޭ ބާރު، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގެ 
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 ތެރެއިން ޙާލަތެއްަގއި މެނުވީ ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެެއވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އޭނާ އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަެތއް އަދާނުކުރުްނ   (1)   

 ނުވަތަ މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުުރމުގައި އިހުމާލުވުްނ؛

ނަޑއަޅާފަިއާވ މަޤްޞަދުތަކާިއ   (2)    މި ޤާނޫނުގައި މަޖިލިސް ހިންގުމަށް ކަ

 ސިޔާސަތުތަކާ ޚިލާފުވުން.

މަޖިލީހުގެ އިދާރީ 
 މުވައްޒަފުން 

މަޖިލީހުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަްއ އަދާކޮށް މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާނެ  ()ހ .30

 އިދާރީ މުވަްއޒަފުންނާއި ަވސީލަތްތައް މިނިސްޓަރ ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެެއވެ.

 މަޖިލީހުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުްނނަކީ ސިވިލް ސަރވިސްަގއި ިހމެނޭ މުވައްޒަފުންނެވެ. )ށ(  

މަޖިލީހުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުަތްއ އަދާކުރުމަށް ބޭނުންާވ ފަިއސާ، ކޮންމެ އަހަރަުކވެސް  )ހ( .31 މާލީ ކަންކަން 

     ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ބަޖެޓެްއގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ މާލިްއޔާއިްނ 

އެ މަޖިލީހަށް ދޫކުރަންވާނެެއވެ. ެއގޮތުން، މަޖިލީހުން ބަޖެޓު އެކުަލވާލަިއ، ަދއުލަތުެގ 

)ދައުލަތުގެ މާލިްއޔަތުެގ  2006/3ޓުގައި ހިމެނުމަށްޓަކައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ބަޖެ

ޤާނޫނު( އާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާ އެްއގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިން މިނިސްޓްރީ 

 އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެަޜރީއަށް ފޮނުވަންވާެނއެވެ.

ސަރުކާރުްނ، ނުވަތަ އެނޫން ެއއްވެސް  ބޭރުގެ ޖަމާޢަތަކުން، ނުވަަތ ބޭރު ޤައުމެްއގެ )ށ(  

ފަރާތަކުން މަޖިލީހަށް ދޭ މާލީ އެހީއެްއ، މަޖިލީހުގެ މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭަގިއވާ 

 ކަންކަން ޙާޞިލުކުރުމަށް ނޫންގޮތެްއގައި ބޭނުންކޮްށގެންނުވާެނއެވެ.

ނު ނަންބަރު މަޖިލީހުގެ އެންމެހައި ހިސާބުތަކާއި ލިޔެިކޔުންތައް ބަލަހައްަޓންވާނީ ޤާނޫ )ނ(  

 )ދައުލަުތގެ މާލިއްަޔތުގެ ޤާނޫނު( އާ ެއއްގޮްތވާ ޮގތުގެމަތިންނެވެ. 2006/3

)އެެކއް( ފަހަރު މަޖިލީހުގެ ހިސާބުތައް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޤަބޫލުކުރާ އަދި  1ކޮންމެ އަހަރަކު  .32 އޮޑިޓް ކުރުން 

 ޑިޓްކުރަްނވާނެެއވެ.މަޖިލީހުން އެކަމަށް ޢައްޔަންކުރާ އެކައުންޓަންަޓކު މެދުވެރިޮކށް އޮ

 ދީނީ މައްސަލަތަކުަގއި މަޖިލީހުން ދޭ ފަތުވާއަކީ ެއކަމުަގއި ނެރެވޭ އެންމެ ފަހު ފަތުވާެއވެ. .33 މަޖިލީހުގެ ފަތުވާ 

ވަނަ މާއްދާގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަާޔންކޮށްފައި ވީނަމަވެްސ،  8މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .34 ގަވާއިދު ހެދުން 

ުކރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަަކއި، ައންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނޭ  މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް

 ގޮތުން ަގވާއިދު ހަދައި ހިންާގނީ، މަޖިލީހުންނެވެ.
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 މަޖިލީހުގެ ލަފަޔާއި ފަތުވާއަށް އެދުމުގައި ޢަމަލުކުރަްނވީ ގޮްތ؛ (1)   

 ޝާއިޢުކުެރވޭ ފަތުވާތަުކގައި ުފރިހަމަވާންޖެހޭ ސިފަތަކާއި ޝަރުޠުތައް؛ (2)   

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގަާއއި މަޖިލީހުގެ ނިންމުންތައް  (3)   

 ނިންމުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތް؛ 

 މަޖިލީހުގެ އެންމެހާ އިދާރީ ކަންކަން ރާވައި ހިންގާނެ ގޮތް. (4)   

ފަށާ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް، މި ާޤނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން )ށ(  

)ހައެއް( މަސްދުވަުހގެ ތެރޭަގއި ހަދައި، ޢާންމުކޮށް  6ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ޝާއިޢުކުރަންވާެނއެެވ.

 .އިތުރުުކރުން ފަހަތަށް އަންނަނިވި ައކުރުތައް މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ަވނަ 9 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ. 2

ން ހިންގަިއ ެއވަނީ، އިސްލާމްދީނާގުޅޭ ކަްނކަ "މިނިސްޓަރ" ކަމަށް ބުނެފައި )ކ(  

ނޑަައޅާފަިއވާ ުވޒާރާގެ ވަޒީަރށެވެ.  ބެލެހެއްޓުމަށް ސަރުކާރުން ކަ

އެވަނީ، ޝަރުޢީ ުޙކުމަކާ ގުޭޅގޮތުން، އެއަށް ެދވޭ ދީނީ  "ފަތުވާ" ކަމަށް ބުނެފައި  )އ(  

 ލަފައަށެވެ.

ވުން "މަޖިލިސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދީނީ ގޮތުން ޚިޔާލު ތަފާތު )ވ(  

އުފެދޭ ކަންކަމުގަިއ، ސަރުކާރަށާއި ދިވެހި ރައްިޔތުންނަށް ދީނީ ފަތުވާ 

ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި، ފިޤްހީ އައު މައްސަލަތަކުގެ ދިރާސާތައްޮކށް، އެކަންކަމާ ގުޅޭ ދީނީ 

ލަފާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، އުފައްދާފަިއވާ "އިސްލާީމ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ 

 މަޖިލިސް" އަށެވެ.

 ޤާނޫނުން ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނަށް އިތުރުކުރާ މާއްދާތަކާ ގުިޅގެން އެ ޤާނޫނުގެ މާއްދާަތކުގެ ނަންބަރު ތަރުތީބުކުރުން. މި. 3

. ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ވަިކ މާއްދާއަކަށް ނުވަތަ ވަކި ާމއްދާެއއްގެ ބަަޔކަށް ޙަވާލާދީފައިވާ ތަންތަން، މި ޤާނޫނުން ގެންނަ 4

 ދަލުުކރުން.އިޞްލާޙުތަކާ ުގޅިގެން ބަ

. މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހިސަުރކާުރގެ ގެޒެުޓަގއި ޝާއިުޢކުރާ ދުަވހުން 5

 ފެށިގެންނެވެ.

________________________ 


