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  ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ   އެއްބައިވަންތަކަން  ދީނީ   ދިވެހިރައްޔިތުންގެ )  6/ 94  ބަރު ންޤާނޫނު ނަ 
 ( ޤާނޫނު

 އިޞްލާޙު ހިމެނޭގޮތަށް(  3)ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު 

 

 
ޤާނޫއުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި   1  އަށް  (ޤާނޫނު  ކުރުމުގެ   ޙިމާޔަތް  އެއްބައިވަންތަކަން   ދީނީ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ )  8/ 2014ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 1 މާއްދާއިން  2ގެ  ނުމުގެ  މާއްދާ    ވަނަ  މި 

 ނަންބަރު ތަރުތީބުކުރެވިފައި ޤާނޫނުގެ އިން އްދާނަ މާވަ 8ޤާނޫނުގެ އެ ، އިތުރުކޮށް

 އަހުލުވެރިން   ދީނުގެ  އިސްލާމް  މާތްވެގެންވާ  ރައްޔިތުންނަކީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  .1 ފެށުން 

 އެއް  އަންނަ  އުޅެމުން  އެންމެން  ށްަބކަމަޒުހަ  އެއް  އުސޫލެއްގެގޮތުން، ކަމަށްވެފައި

  ޒަމާނުއްސުރެ   މެދުގައި  ދިވެހިންގެ ، ވުމާއެކު  ަބޔަކަށް  ޙިއްޞާކުރާ  ޤައުމިއްޔަތެއް

  ސިޔާދަތު   މިނިވަންކަމާއި  ރާއްޖޭގެ، ދެމެހެއްޓުމަކީ  އެއްަބއިވަންތަކަން  ދީނީ  އޮންނަ

 ތުމަޞްލަޙަ  ޞުލްޙަ  ކަމާއި  އަމަންއަމާން  ރާއްޖޭގެ، ރައްކާތެރިކޮށް

 ދީނީ   ރައްޔިތުންގެ  ދިވެހި، ކަމަށްވާތީ  ބޭނުންކަމެއް  ކޮންމެހެން  ޓަކައިދެމެހެއްޓުމަށް

 މައްޗަށް  ރައްޔިތުންގެ  ސަރުކާރާއި  ދިވެހި، ކުރުމަކީ  ޙިމާޔަތް  އެއްަބއިވަންތަކަން

 .ކަމެކެވެ ވެގެންވާ ލާޒިމު

 

އިސް )ހ(   .2 1އިސްލާމީ ތަޢުލީމު  މެދުގައި  ކުޑަކުދިންގެ  ލޯިބޖައްސައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ލާމްދީނަށް 

ޚިލާފުތަ ާބރުއަޅުވަނިވިމަޒްހަީބ  އެއްކިާބވެތިުބމަށް  ދީނީ ކުން  އުސޫލަކުން   

ތަޢުލީމާގުޅޭ  ަބއްޓަންކުރުމަކީ  ފަރުމާކޮށް  މަންހަޖު  ތަޢުލީމުގެ 

ކަނޑައަޅާފައިވާ  ސަރުކާރުން  ެބލެހެއްޓުމަށް  ތަންފީޒުކޮށް  ސިޔާސަތުތައް 

މުއައް ތަޢުލީމީ  ލާޒިމްވެގެންވާ މިނިސްޓްރީއަށާއި  މައްޗަށް  ސަސާތަކުގެ 

 ކަމެކެވެ.

މާއްދާއެ )ށ(    މަޖްޫބރު  މަދްރަސާތަކުގެ އިސްލާމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގޮތުގައި  އްގެ 

ނިޔަލަށް އުނގަންނައިދިނުމަކީ   12އިން ފެށިގެން ގްރޭޑް    1ގްރޭޑް   ގެ 

މައްޗަށް  މަދްރަސާތަކުގެ  އަމިއްލަ  މަދްރަސާތަކާއި  ސަރުކާރުގެ 

 ންވާ ކަމެކެވެ.ލާޒިމްވެގެ

މަދް )ނ(    ގޮތުގެމަތިން  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ށ(  މާއްދާގެ  ރަސާތަކުގައި މި 
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ޤާނޫނުޙު ގެނަޞްލާ ވަނަ އި   1އަށް    (ނޫނުޤާ  ކުރުމުގެ   ޙިމާޔަތް  އެއްބައިވަންތަކަން   ދީނީ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ )  8/ 2014ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 2 މާއްދާ    މާއްދާއިންވަނަ    3ގެ  އުމުގެ  މި 

 ލާޙުކުރެވިފައި އިޞް
ގެނަވަނަ އި  1އަށް    (ޤާނޫނު  ކުރުމުގެ  ޙިމާޔަތް ން އެއްބައިވަންތަކަ  ދީނީ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ )  8/ 2014ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 3 ޤާނޫނުޞްލާޙު  މާއްދާއިން  9ގެ  އުމުގެ  ޙަވާ   ވަނަ  ލާ  މި 

 ބަދަލުކުރެވިފައި

އޮތޯރިޓީން   ކޮލިފިކޭޝަންސް  މޯލްޑިވްސް  ކިޔަވައިދެވޭނީ  އިސްލާމް 

ތަޢުލީމީ   އެފަދަ  ނުވަތަ  ޔުނިވަރސިޓީއަކުން  އިސްލާމީ  ޤަޫބލުކުރާ 

މަތީ ދާއިރާއިން  ތަޢުލީމުގެ  ދީނީ  ސެޓްފިކެޓެއް މަރުކަޒަކުން  ތަޢުލީމުގެ   

ޤަޫބލުކުރާ ދިވެހިސަރުކާރުން  މީހުންނަށާއި،  ފެންވަރަށް   ލިިބފައިވާ 

އިސްލާމީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ މީހުންނަށެވެ. އަދި މި ހުއްދަ ދެވޭނީ 

 ިބދޭސީއެއްނަމަ ސުންނަތް ޖަމާޢަތުގެ މުސްލިމުންނަށެވެ. 

އިސް ރ()   މަދްރަސާތަކުގައި  ދީނަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެހެން  ނޫން  ލާމްދީން 

މަސައްކަތްކޮކުދި ލޯިބޖައްސަން  ހިތްތަކުގައި  އަދި  ންގެ  ށްގެން ނުވާނެއެވެ. 

ގޮތުގައި  މާއްދާއެއްގެ  ދީނެއް  އެއްވެސް  އެހެން  ނޫން  އިސްލާމްދީން 

 ކިޔަވައިދީގެން ނުވާނެއެވެ.

 

ދީނީ ޝިޢާރު  

ފާޅުކުރުމުގެ  

އިޚްތިޞާޞާއި  

ތަބާވާންޖެހޭ މުހިންމު  

 2ންތައް ކަ 

ކަންތައްތައް   ( )ހ  .3 އެންމެހައި  ފާޅުކުރުމުގެ  ޝިޢާރު  ދީނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

މިގޮތުން މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.  މިނިސްޓްރީގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ބެލެހެއްޓުމަކީ 

ނަމާދުގެތައް  މިސްކިތްތަކާއި  ބިނާކޮށްފައިވާ  ރަށްތަކުގައި  ދިރިއުޅޭ  މީހުން 

 ގައެވެ.މުގެ ދަށުހުންނަންވާނީ އެ މިނިސްޓްރީގެ ެބލު

 މިނިސްޓްރީން   ދައުލަތުންނާއި  ދިވެހި  ފާޅުކުރުމުގައި   ޝިޢާރު  ދީނީ )ށ(   

  އެ   އަދި  ޚަޠީބުންނާއި  އިމާމުންނާއި  މުދިމުންނާއި  ތިޭބ  ޢައްޔަންކޮށްފައި

  އިސްވެ   ފާޅުކުރުމުގައި   ޝިޢާރު  ދީނީ  ލިިބފައިވާ   ހުއްދަ  މިނިސްޓްރީގެ

 ކުގައި ކަންތަ  އަޅުކަންކުރުމުގެ  މީހުން  ތިބޭ   މަޤާމުތަކުގައި  އުޅެންޖެހޭ

 .ޖަމާޢަތަށެވެ ސުންނަތް ތަާބވާންޖެހޭނީ

  ފޮތް  ދީނީ  އަދި   ނަޞޭޙަތްދީ،  ދީނީ  ތަޤްރީރުކޮށް،  ދީނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި )ނ(   

 . ލިބިގެންނެވެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން މިނިސްޓްރީން ޝާއިޢުކުރެވޭނީ

 

  ސަރުކާރުން   ދިވެހި، ދޭންވާނީ   ހުއްދަ  ބުނެފައިވާ  ގައި  3މާއްދާ   ވަނަ  3  މިޤާނޫނުގެ  .4 މީހުން   ހުއްދަދެވޭ 
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ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި   2އަށް    (ޤާނޫނު  ކުރުމުގެ   ޙިމާޔަތް  އެއްބައިވަންތަކަން   ދީނީ  ޔިތުންގެ ދިވެހިރައް)  6/ 2016ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 4 މާއްދާއިން  1ގެ  އުމުގެ  މާއްދާ    ވަނަ  މި 

 އިފަކުރެވިއިތުރު
ޤާނޫނުލާޙު ގެނަޞްވަނަ އި   2އަށް    (ޤާނޫނު  ކުރުމުގެ   ޙިމާޔަތް  އެއްބައިވަންތަކަން   ދީނީ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ )  6/ 2016ރު  ނަންބަ  ޤާނޫނު 5 މާއްދާއިން  1ގެ  އުމުގެ  މާއްދާ    ވަނަ  މި 

 އިފަކުރެވިއިތުރު
ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި   2އަށް    (ޤާނޫނު  ކުރުމުގެ   ޙިމާޔަތް  ން އެއްބައިވަންތަކަ  ދީނީ  ތުންގެ ދިވެހިރައްޔި)  6/ 2016ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 6 މާއްދާއިން  1ގެ  އުމުގެ  މާއްދާ    ވަނަ  މި 

 އިފަކުރެވިއިތުރު

  ތަނަކުން   އެފެންވަރުގެ  އެފަދަ  ނުވަތަ، ޔުނިވަރސިޓީއަކުން  އިސްލާމީ  ގަޫބލުކުރާ

 ގަޫބލުކުރާ  ސަރުކާރުން  ދިވެހި، މީހުންނަށާއި   ލިިބފައިވާ  ސެޓްފިކެޓެއް  މަތީތަޢްލީމުގެ

، ދެވޭނީ  މިހުއްދަ  އަދި.  ވެމީހުންނަށެ  ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ  ދީނީތަޢްލީމު  ފެންވަރަކަށް

 . މުސްލިމުންނަށެވެ މަތިން އުސޫލުތަކެއްގެ ކަނޑައަޅާ ސަރުކާރުން ވެހިދި

 

 ޚިޔާލު  ގޮތުން ދީނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފެށުމާއެކު،  ޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނަށް  މި )ހ(   .5 4އުފެދުން   މަޖިލިސް 

  ދީނީ  ނަށްރައްޔިތުން  ދިވެހި  ސަރުކާރަށާއި  ކަންކަމުގައި،   އުފެދޭ  ތަފާތުވުން

  ދިރާސާތައްކޮށް،   މައްސަލަތަކުގެ  އައު  ފިޤްހީ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި،  ފަތުވާ

  ފަތުވާދޭ   އިސްލާމީ"  ޓަކައި، ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ލަފާ   ދީނީ  ގުޅޭ  އެކަންކަމާ

 .އުފެދުނީއެވެ މަޖިލީހެއް ނަމުގައި ގެ" މަޖިލިސް މަތީ އެންމެ

 އިސްލާމިކް  އޮފް   މިނިސްޓްރީ  ކުރިން،  ފެށުމުގެ  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި )ށ(   

  ފަތުވާދޭ  އިސްލާމީ" "އެކަޑަމީ  ފިޤްހު"  އައި  ހިނގަމުން  ދަށުން  އެފެއާޒްގެ

 .ަބދަލުވީއެވެ އަށް" މަޖިލިސް މަތީ އެންމެ

 

  ފަތުވާދޭ   އިސްލާމީ 

  މަޖިލިސް   މަތީ   އެންމެ 

 5ޤާއިމްކުރުން 

 ގެމަޖިލީހު  މަތީ  އެންމެ  ފަތުވާދޭ  އިސްލާމީ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި )ހ(   .6

  ޤާނޫނަށް   މި  އަދާކުރުމަށްޓަކައި،  ވާޖިުބތައް  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި

"  މަޖިލިސް  މަތީ  އެންމެ  ފަތުވާދޭ  އިސްލާމީ"  ތާރީޚުގައި  ފަށާ  ޢަމަލުކުރަން

 .ޤާއިމްކުރަންވާނެއެވެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހެއް ނަމުގައި ގެ

  އޮފީހަކީ،  އިމްކުރާ ޤާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ދަށުން  ގެ(  ހ)  މާއްދާގެ  މި )ށ(   

 .އިދާރާއެކެވެ ވަކި ދައުލަތުގެ ހިންގޭ، ދަށުން މިނިސްޓްރީގެ

 .މިނިސްޓަރަށެވެ ޖަވާުބދާރީވާނީ މަޖިލިސް އުފެދޭ ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި ( )ނ  
 

  މަޖިލީހުގެ 

 6މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

 .އެވަނީއެވެ ަބޔާންކޮށްފައި ތިރީގައި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް މަޖިލީހުގެ  .7

 ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި  ޤާއިމްކޮށް   އެއްަބއިވަންތަކަން  ދީނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ( )ހ 
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ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި   2އަށް    (ނުޤާނޫ   ކުރުމުގެ   ޙިމާޔަތް  އެއްބައިވަންތަކަން   ދީނީ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ )  6/ 2016ރު  ނޫނު ނަންބަޤާ 7 މާއްދާއިން  1ގެ  އުމުގެ  މާއްދާ    ވަނަ  މި 

 އިފަކުރެވިއިތުރު

 ؛ފޯރުކޮށްދިނުން ޢާންމުންނަށް ފަތުވާ ދީނީ  ޭބނުންވާ މުޖުތަމަޢަށް ދިވެހި

 ދީނީ   އެދޭ  ލަފަޔަކަށް  މަޖިލީހުގެ  މުއައްސަސާތަކުން  ދައުލަތުގެ )ށ(   

 ލަފާ  ޝާރީ ތިއިސް  ޭބނުންވާ  މުއައްސަސާތަކަށް  އެ  ކަންކަމުގައި،

 ؛ފޯރުކޮށްދިނުން

 ކޮަބއިކަން  މައްސަލަތަކަކީ  އައު  ފިޤްހީ  ދިމާވާ  އުންމަތަށް  އިސްލާމީ )ނ(   

  ރައްޔިތުންނަށް   ދިވެހި  ތެރެއިން  މައްސަލަތަކުގެ  އެފަދަ  ދެނެގަނެ،

 ފެންނަ   މަޖިލީހަށް  މުހިންމުކަމަށް  ދިނުން   ފަތުވާ  ދީނީގޮތުން

 ؛ފޯރުކޮށްދިނުން ނަށްމުންޢާން ފަތުވާ ދީނީ މައްސަލަތަކުގައި،

 މައްސަލަތައް   އުފެދޭ  ތަފާތުވުން  ޚިޔާލު  ގޮތުން  ދީނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި )ރ(  

 މައްސަލަތަކުގައި  އެފަދަ  ދިރާސާތައްކޮށް،  އެކަންކަމުގެ  ދެނެގަނެ،

 ؛ފޯރުކޮށްދިނުން ޢާންމުންނަށް ފަތުވާ މަޖިލީހުގެ

  ތަފާތުވުންތައް  ޚިޔާލު  ދީނީ  އުފެދޭ  މެދުގައި  ރައްޔިތުންގެ  ދިވެހި )ބ(   

 އެކި  ދީނުގެ  ހިމެނޭ   މަޞްލަޙަތު  މުޖުތަމަޢުގެ   ނައްތާލުމަށާއި، 

 ދީނީ  މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި،  ހޯދާ  ޚިޔާލު  މައްސަލަތަކުގައި

 އަދި ؛ހިންގުން ރާވައި ސެމިނަރތައް  މަހާސިންތާތަކާއި ޢިލްމުވެރިންގެ

 ތަފާތު  ޓަކައި، އިތުރުކުރުމަށް  ކަންހޭލުންތެރި  ޢާންމުންގެ  ކަންކަމުގައި  ދީނީ )ޅ(  

 ޝާއިޢުކޮށް  ލިޔުންތައް  ލިޔެފައިވާ  ދިރާސާކޮށް  މައުޟޫޢުތަކަށް   ދީނީ

 .ނެރުން
 

 . މައްޗަށެވެ މެންަބރުންގެ( ފަހެއް) 5 އެކުލެވިގެންވަނީ މަޖިލިސް  .8 7ޢަދަދު   މެންބަރުންގެ 
 

 .މައްޗަށެވެ މީހުންގެ ަބޔާންކޮށްފައިވާ އިގަތިރީ  އެކުލެވިގެންވަނީ، މަޖިލިސް  .9  އެކުލެވިގެންވާ   މަޖިލިސް 
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ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި   2އަށް    (ޤާނޫނު  ރުމުގެ ކު  ޙިމާޔަތް  އެއްބައިވަންތަކަން   ދީނީ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ )  6/ 2016ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 8 މާއްދާ    މާއްދާއިން  ވަނަ   1ގެ  އުމުގެ  މި 

 އިފަކުރެވިއިތުރު
ގެނަވަނަ އި  3އަށް    (ޤާނޫނު  ކުރުމުގެ  ޙިމާޔަތް އެއްބައިވަންތަކަން   ދީނީ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ)  24/ 2016ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 9 އަކުރު  މި    ވަނަ މާއްދާއިން  1ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު 

 އުނިކުރެވިފައި
އަކުރު  މި    ވަނަ މާއްދާއިން  2ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި   3އަށް    (ޤާނޫނު  ކުރުމުގެ   ޙިމާޔަތް  އެއްބައިވަންތަކަން  ދީނީ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ)  24/ 2016ރު  ބަޤާނޫނު ނަން 10

ވަނަ    4ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނު ޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި   3އަށް    (ޤާނޫނު  ކުރުމުގެ  ޙިމާޔަތް އެއްބައިވަންތަކަން  ދީނީ   ންގެއްޔިތުދިވެހިރަ)  2016/24ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ. އަދި،  އިޞްލާޙުކުރެވިފައި
  ތަރުތީބުކުރެވިފައިމި މާއްދާގެ އަކުރުތައް މާއްދާއިން

އަކުރު  މި    ވަނަ މާއްދާއިން  3ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި   3  އަށް  (ޤާނޫނު  ކުރުމުގެ   މާޔަތް ޙި އެއްބައިވަންތަކަން  ދީނީ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ)  24/ 2016ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 11
ވަނަ    4ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނު  ގެނަޞްލާޙު ވަނަ އި   3އަށް    (ޤާނޫނު  ކުރުމުގެ  ޙިމާޔަތް އެއްބައިވަންތަކަން  ދީނީ   ދިވެހިރައްޔިތުންގެ)  2016/24ރު  ޤާނޫނު ނަންބައަދި،  .  އިޞްލާޙުކުރެވިފައި

  ތަރުތީބުކުރެވިފައިއަކުރުތައްމި މާއްދާގެ  މާއްދާއިން
އި  2އަށް    (ޤާނޫނު  ކުރުމުގެ  ޙިމާޔަތް  އެއްބައިވަންތަކަން   ދީނީ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ )  2016/6ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 12 ގެނަވަނަ  ޤާނޫނު ޞްލާޙު  މާއްދާ    ންވަނަ މާއްދާއި  1ގެ  އުމުގެ  މި 

 އިފަކުރެވިއިތުރު

 ؛)އެކެއް( މެންަބރު 1މިނިސްޓަރުގެ ލަފާގެ މަތިން ޢައްޔަންކުރާ  )ހ(   8ގޮތް 

 9]ނިކުރެވިފައިއު[ )ށ(   

ޔުނިވަރސިޓީގެ  ( ށ)   އިސްލާމިކް  ނުވަތަ  ޔުނިވަރސިޓީ  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

  1  ޢައްޔަންކުރާ  އްޔާމްހޫރިއެކަޑަމިކް މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން، ރައީސުލްޖު

 10އަދި ؛ )އެކެއް( މެންަބރު

 11)ތިނެއް( މެންަބރުން.  3ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރާ އިތުރު  ( ނ)  
 

  މެންބަރުކަމުގެ 

 12ޝަރުޠު 

ދެމިތިޭބއިރު   .10 މަޤާމުގައި  މެންަބރުކަމުގެ  މެންަބރުން  ޢައްޔަންކުރެވޭ  މަޖިލީހަށް 

 އިގައި ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.ގެ ކިަބންަބރުންތިރީގައިމިވާ ޝަރުޠުތައް އެ މެ

 ؛ދިވެހިރައްޔިތަކު ކަމުގައިވުން )ހ(   

 ؛މުގައިވުން ފުރިފައިވާ މީހަކު ކަ)ފަންސަވީސް( އަހަރު 25ޢުމުރުން  )ށ(   

ޚިޔާނާތުގެ  )ނ(    ނުވަތަ  ކުށެއް  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ޙައްދެއް  އިސްލާމްދީނުގައި 

 އަދި؛ ހެއްކަމުގައި ނުވުން އިވާ މީބިތުވެފަކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާ

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

މެ ދަށްވެގެން ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ސްލާމީ ޝަރީޢާއިން އެންއި

ގެ ސަނަދެއް ޢަރަިބ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަކުން ޢަރަިބަބހުން    9-ލެވެލް
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އި  2އަށް    (ޤާނޫނު  ކުރުމުގެ  ޙިމާޔަތް  އެއްބައިވަންތަކަން   ދީނީ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ )  2016/6ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 13 ގެނަވަނަ  ޤާނޫނު ޞްލާޙު  މާއްދާ    ވަނަ މާއްދާއިން  1ގެ  އުމުގެ  މި 

 އިފަކުރެވިއިތުރު
އި  2އަށް    (ޤާނޫނު  ރުމުގެކު  ޙިމާޔަތް  އެއްބައިވަންތަކަން   ދީނީ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ )  6201/6ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 14 ގެނަވަނަ  ޤާނޫނު ޞްލާޙު  މާއްދާ    ވަނަ މާއްދާއިން  1ގެ  އުމުގެ  މި 

 އިފަކުރެވިއިތުރު
އި  2އަށް    (ޤާނޫނު  ކުރުމުގެ  ޙިމާޔަތް  އްބައިވަންތަކަން އެ  ދީނީ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ )  2016/6ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 15 ގެނަވަނަ  ޤާނޫނު ޞްލާޙު  މާއްދާ    ވަނަ މާއްދާއިން  1  ގެއުމުގެ  މި 

 އިފަކުރެވިއިތުރު
އިވަ  2އަށް    (ޤާނޫނު  ކުރުމުގެ  ޙިމާޔަތް  އެއްބައިވަންތަކަން   ދީނީ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ )  2016/6ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 16 ގެނަނަ  ޤާނޫނު ޞްލާޙު  މާއްދާ    ވަނަ މާއްދާއިން  1ގެ  އުމުގެ  މި 

 އިފަކުރެވިއިތުރު

އިނނު ބަ ވަތަ  ދާއިރާއިން ގިރޭސި  އެ  އަދި  ޙާޞިލުކޮށް  ހުން 

އިވާ  ވަހުގެ ތަޖުރިާބ ލިިބފަ)ފަހެއް( އަހަރުދު  5ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަދުވެގެން  

 ވުން.މީހަކު ކަމުގައި
 

  މެންބަރުން 

 13ޢައްޔަންކުރުން 

ޢައްޔަންކުރަންޖެހޭ   .11 މަޖިލީހަށް  ގޮތުގެމަތިން  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނުގައި  މި 

 ޢައްޔަންކުރާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ.  ޖިލީހަށްރުން މަމެންަބ
 

މެންަބ  .12 14ރައީސް   މަޖިލީހުގެ  މީހަކު،މަޖިލީހުގެ  ތެރެއިން  ކަމު  ރުންގެ  ރައީސް  ގައި  މަޖިލީހުގެ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ. 
 

  ރައީސްގެ   މަޖިލީހުގެ 

 15ޒިންމާ 

 .ށްފައި އެވަނީއެވެ ަބޔާންކޮރީގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ޒިންމާތައް ތި  .13

 މަސައްކަތްތައް  އެންމެހައި  ކުރަންޖެހޭ  މަޖީލީހުން   ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި )ހ(  

 ؛ގުންހިން ރާވައި

 ބެލެހެއްޓުމާއި   ރިޔާސަތު  ކަނޑައެޅުމާއި،  އެޖެންޑާ   ޖަލްސާތަކުގެ  މަޖިލީހުގެ )ށ(   

 ؛ހިފެހެއްޓުން ގަވާއިދުތައް ޖަލްސާތަކުގެ

  އެހެނިހެން   ދިރާސާކުރުމާއި  މައްސަލަތައް  ށަހެޅޭހު   ށްލީހަމަޖި )ނ(   

 އަދި  ؛ޙަވާލުކުރުން މެންަބރުންނާ ބެލެހެއްޓުން މަސައްކަތްތައް

 ނިންމުންތައް  ނިންމާ  މަޖިލީހުން  މައްސަލަތަކުގައި  ހުށަހެޅޭ  މަޖިލީހަށް ()ރ  

 .ހުށަހެޅުން ފަރާތްތަކަށް ކަމާެބހޭ
 

  ނައިބު   މަޖިލީހުގެ 

 16ރައީސް 

ކަމުގައި  މެންަބހުގެ  ލީމަޖި  .14 ރައީސް  ނައިުބ  މަޖިލީހުގެ  މީހަކު،  ތެރެއިން  ރުންގެ 

 އްޔަންކުރަންވާނެއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަ
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އި  2އަށް    (ނޫނުޤާ  ކުރުމުގެ  ޙިމާޔަތް  އެއްބައިވަންތަކަން   ދީނީ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ )  2016/6ރު  ނަންބަ  ޤާނޫނު 17 ގެނަވަނަ  ޤާނޫނު ޞްލާޙު  މާއްދާ    ވަނަ މާއްދާއިން  1ގެ  އުމުގެ  މި 

 އިފަކުރެވިއިތުރު
އި  2އަށް    (ޤާނޫނު  ކުރުމުގެ  ޙިމާޔަތް  އެއްބައިވަންތަކަން   ދީނީ  ންގެ ދިވެހިރައްޔިތު)  2016/6ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 18 ގެނަވަނަ  ޤާނޫނު ޞްލާޙު  މާއްދާ    ވަނަ މާއްދާއިން  1ގެ  އުމުގެ  މި 

 އިފަކުރެވިއިތުރު
އި  2އަށް    (ޤާނޫނު  ކުރުމުގެ  ޙިމާޔަތް  އެއްބައިވަންތަކަން   ދީނީ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ )  2016/6ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 19 ގެނަވަނަ  ޤާނޫނު ޞްލާޙު  މާއްދާ    ވަނަ މާއްދާއިން  1ގެ  އުމުގެ  މި 

 އިފަކުރެވިއިތުރު

  ނައިބު   ޖިލީހުގެ މަ 

 17ޒިންމާ   ރައީސްގެ 

 މަޖިލީހުގެ ނައިުބ ރައީސްގެ ޒިންމާތައް ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.  .15

ތައް އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދިއްޖެ  ޔަތުސްއޫލިއްއޭނާގެ މަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް   )ހ(  

ޙާލަ ޢުޛުރުވެރިވެއްޖެ  ނުވަތަ  މަޤާމުޙާލަތެއްގައި،  އެ  ނުވަތަ   ތެއްގައި، 

ޙާލަތެއްގައި،   ވަގުތީގޮތުން  ހުސްވެއްޖެ  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ރައީސްގެ 

 ؛އަދާކުރުން

ރައީ )ށ(    މަޖިލީހުގެ  ގުޅިގެން  މަސައްކަތްތަކާ  ޙަވާލުމަޖިލީހުގެ  ކުރާ  ސް 

 އަދި؛ ސައްކަތްތައް ކުރުންމަ

 ރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުން. މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކު )ނ(   
 

  މެންބަރުންގެ   މަޖިލީހުގެ 

 18ޒިންމާ 

 .އެވަނީއެވެ ަބޔާންކޮށްފައި ތިރީގައި ޒިންމާތައް މެންަބރުންގެ މަޖިލީހުގެ  .16

ދިމާ ހ( )  ޢުޛުރެއް  މެމަޤްޫބލު  މަވެގެން  ޖަލްސާތަކަށް ޖިލީހުނުވީ،  ގެ 

 ؛ޙާޟިރުވުން

ގުޅިގެން   )ށ(    މަސައްކަތްތަކާ  މެންަބމަޖީލީހުގެ  އެ  ރައީސް  ރަކަށް މަޖީލީހުގެ 

މަސައްކަތް ކުރުމާއެކު، ޙަވާލުކުރާ  ފަރުދީގޮތުން  ފަރުވާތެރިކަމާއެކު  ތައް 

 އަދި؛ މަޖިލީހުގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުން

މަޞްލަޙަތު  )ނ(    މަޖިލީހުގެ  ރިޢާޔަތްކޮށް  މަސައްކަތްތަކަށް  މަޖިލީހުގެ 

 ތް ކުރުން. ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަ
 

  ދައުރުގެ   މެންބަރުކަމުގެ 

 19މުއްދަތު 

މަޖިލީހުގެ މެންަބރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ މީހަކު، އެ މަޤާމުގައި ހުންނާނީ ތިރީގައި    .17

 ަބޔާންވެގެންވާ މުއްދަތަށެވެ. 

މަޤާމުގައި   ހަށްމަޖިލީ ހ( )   މެންަބރުކަމުގެ  މެންަބރަކު،  ޢައްޔަންކުރެވޭ 

)ފަހެއް(    5ށިގެން  ރަކު ޢައްޔަންކުރެވޭ ތާރީޚުން ފެއެ މެންަބދެމިހުންނާނީ  

 މުއްދަތަށެވެ.  އަހަރުދުވަހުގެ
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އި  2އަށް    (ޤާނޫނު  ކުރުމުގެ  ޙިމާޔަތް  ވަންތަކަން އިއެއްބަ  ދީނީ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ )  2016/6ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 20 ގެނަވަނަ  ޤާނޫނު ޞްލާޙު  މާއްދާ    އިންވަނަ މާއްދާ  1ގެ  އުމުގެ  މި 

 އިފަކުރެވިއިތުރު
ގެނައިވަނަ    2އަށް    (ޤާނޫނު  ކުރުމުގެ  ޙިމާޔަތް  އެއްބައިވަންތަކަން   ދީނީ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ )  2016/6ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 21 ޤާނޫނު ޞްލާޙު  މާއްދާ    ވަނަ މާއްދާއިން  1ގެ  އުމުގެ  މި 

 އިފަކުރެވިއިތުރު
އި  2އަށް    (ޤާނޫނު  ކުރުމުގެ  ޙިމާޔަތް  އެއްބައިވަންތަކަން   ދީނީ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ )  2016/6ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 22 ގެނަވަނަ  ޤާނޫނު ޞްލާޙު  މާ  ވަނަ މާއްދާއިން  1ގެ  އުމުގެ  އްދާ  މި 

 އިފަކުރެވިއިތުރު

މީހަކަށް  )ށ(    އެއްވެސް  ޢައްޔަންކުރެވޭ  މެންަބރުކަމަށް  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި 

 2)ފަހެއް( އަހަރުގެ    5ގޮތަކަށްވިއަސް  ންވެސް  ވަތަ އެނޫވިދިވިދިގެން ނު

 ަބރުކަމުގައި ނުހުރެވޭނެއެވެ. ހު މެން)ދޭއް( ދައުރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަ
 

އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް   .18 20ޢިނާޔަތް  މަޖިލީހުގެ މެންަބރުންނަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތްތައް، މިނިސްޓްރީ 

 ޔާއެވެ.މްހޫރިއްޓްރެޜަރީގެ މަޝްވަރާއާއެކު ކަނޑައަޅާނީ ރައީސުލްޖު
 

މެންަބރަ  .19 21ހުސްވުން   މަޤާމު  ޙާލަތެއް  ތެރެއިން  ޙާލަތްތަކުގެ  އެ ތިރީގައިވާ  މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ،  ކަށް 

 ރެއްގެ މަޤާމު ހުސްވާނެއެވެ.މެންަބ

ޤާނޫނުގެ   )ހ(    ގޮތުގެމަތިން   21މި  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

 ؛އިސްތިޢުފާދިނުން

 ؛މަވުންދައުރު ހަމެންަބރުކަމުގެ  )ށ(   

ޤާނޫނުގެ   )ނ(    ގޮތުގެމަތިން   22މި  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

 ؛ންަބރުކަމުން ވަކިކުރުންމެ

ޤާނޫނުގެ  މަ )ރ(   މި  ހުރުން  ކިަބއިގައި  މެންަބރުންގެ  ވަނަ   10ޖިލީހުގެ 

 މާއްދާގެ ދަށުން ލާޒިމުކުރާ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠެއް އުނިވުން.
 

  މީހުން   ށް މަޤާމަ   ހުސްވާ 

 22ޢައްޔަންކުރުން 

ލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއް ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޙާ  19މި ޤާނޫނުގެ    .20

މަމެދުވެ ރައީސްކަމުގެ  މަޖިލީހުގެ  ނައިުބ  ރިވެގެން  މަޖިލީހުގެ  ނުވަތަ  ޤާމު 

 ނަމަ، އެރައީސްކަމުގެ މަޤާމު ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ މެންަބރުކަމުގެ މަޤާމެއް ހުސްވެއްޖެ

ހުސްވާތާ  މަޤާމެ އަ  30އް  މީހަކު  މަޤާމަށް  އެ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  ލުން )ތިރީސް( 

 ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ.
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އި  2އަށް    (ޤާނޫނު  ކުރުމުގެ  ޙިމާޔަތް  ބައިވަންތަކަން އެއް  ދީނީ  ވެހިރައްޔިތުންގެ ދި)  2016/6ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 23 ގެނަވަނަ  ޤާނޫނު ޞްލާޙު  މާއްދާ    ވަނަ މާއްދާއިން  1ގެ  އުމުގެ  މި 

 އިފަކުރެވިއިތުރު
އި  2އަށް    (ޤާނޫނު  ކުރުމުގެ  ޙިމާޔަތް  އެއްބައިވަންތަކަން   ދީނީ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ )  2016/6ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 24 ގެނަވަނަ  ޤާނޫނު ޞްލާޙު  މާއްދާ    ވަނަ މާއްދާއިން  1ގެ  އުމުގެ  މި 

 އިފަކުރެވިއިތުރު

މަޖިލީހުގެ މެންަބރަކު އޭނާގެ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާދޭން ޭބނުންވެއްޖެނަމަ،  )ހ(   .21 23ދިނުން އިސްތިޢުފާ 

ސިޓީއެއް   ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  ަބޔާންކޮށް  އެ  ހުށަހަޅަސަަބުބ  އި، 

މެންަބރުކަސި މެންަބރަކު  އެ  ލިުބމުން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  މުން ޓީ 

 ވަކިވީއެވެ.

ރައީސް ނުވަތަ ނައިުބ ރައީސް،   ދަށުން މަޖިލީހުގެ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )ށ(   

އިސްތިޢުފާދިން   ރައީސްކަމުން  ނައިުބ  ނުވަތަ  ރައީސްކަމުން 

ސްތިޢުފާދިނީ ކަމުގައި  އޭނާ އި  ރުކަމުންކަމުގައިވިޔަސް، މަޖިލީހުގެ މެނަްބ

 ނުބެލެވޭނެއެވެ. 
 

  މެންބަރުކަމުން 

 24ވަކިކުރުން 

ޙާލަތްތަކު  .22 ަބޔާންކޮށްފައިވާ  މެދުވެރިވެއްޖެނަތިރީގައި  ޙާލަތެއް  ތެރެއިން  މަ، ގެ 

އިޚްތިޔާރު   ވަކިކުރުމުގެ  މެންަބރުކަމުން  މެންަބރަކު  މަޖިލީހުގެ 

 އެވެ.ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިިބގެންވެ

ވިދިވިދި )ހ(    މެންަބރަކު  ޢުޛުރެއްނެތި  މަޖިލީހުގެ  މަޤްޫބލު  )ތިނެއް(    3ގެން 

 ؛ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުނުވުން

މެމަޖިލީ )ށ(    ލާޒިމުކުރާ  ހުގެ  ޤާނޫނު  މި  ހުރުމަށް  ކިަބއިގައި  ންަބރެއްގެ 

 ؛ޝަރުޠެއް އުނިވުން

މެންަބރު )ނ(    އޭނާއަކީ  ސަަބބުން،  ކުރިކަމެއްގެ  ކުރުމެންަބރަކު  މަށް ކަން 

 ؛ކަށީގެންނުވާ މީހަކު ކަމުގައިވުން އެ

 ؛މެންަބރުކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ނާޤާިބލުވުން )ރ(  

 ؛ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާިބތުވުން ބ( )  

 ޝަރުޢީ ޙުކުމަކުން އިފްލާސްކުރުން. )ޅ(  
 

ގޮތުގައި  ކަންކަން ހިންގުމުގެ މަސްއޫލުވެރި ފަރާތެއިދާރީހުގެ  ލީމަޖި ( )ހ  .23  ޖެނެރަލް   ސެކްރެޓަރީ  އްގެ 
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އި  2އަށް    (ޤާނޫނު  ކުރުމުގެ  ޙިމާޔަތް  ންތަކަން އެއްބައިވަ  ދީނީ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ )  2016/6ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 25 ގެނަވަނަ  ޤާނޫނު ޞްލާޙު  މާއް  ވަނަ މާއްދާއިން  1ގެ  އުމުގެ  ދާ  މި 

 އިފަކުރެވިއިތުރު
އި  2އަށް    (ޤާނޫނު  ކުރުމުގެ  ޙިމާޔަތް  އެއްބައިވަންތަކަން   ދީނީ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ )  2016/6ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 26 ގެނަޞްވަނަ  ޤާނޫނު ލާޙު  މާއްދާ    ވަނަ މާއްދާއިން  1ގެ  އުމުގެ  މި 

 އިފަކުރެވިއިތުރު

 އިސްވެ ހުންނާނީ މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއެވެ. 25ޢައްޔަންކުރުން 

ޤާނޫނުގެ   )ށ(    މެންަބރުން    5މި  މަޖިލީހަށް  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ޖެނެރަ ސެކްރެޓަރީ  އަވަހަކަށް،  އެންމެ  ވީ   ލްކަމުގެޢައްޔަންކުރެވުމާއެކު، 

 ށް މީހަކު ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ.މަޤާމަ

ޖެނެރަލްކަމުގެ  )ނ(    ސެކްރެޓަރީ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

ޢާންމު ކުރިމަތިލުމަށް  އެކަމަށް  ޢައްޔަންކުރާނީ،  މީހަކު  ކޮށް މަޤާމަށް 

އިންޓަރވިޔު  ފަރާތްތަކާ  ހުށަހަޅާ  އެދި  އެކަމަށް  އިޢުލާންކުރުމުން 

ތަޖުރި ،ށްފަހުކުރުމަ ތަޢުލީމާއި  ޤާިބލްކަމާއި  މައްޗަށް ާބގެއެފަރާތްތަކުގެ   

 މަޖިލީހުންނެވެ.  ،ބިނާކޮށް
 

  ޖެނެރަލްގެ   ސެކްރެޓަރީ 

 26ޝަރުޠުތައް 

 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ކިަބއިގައި އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.   .24

 ؛ދިވެހިރައްޔިތަކު ކަމުގައިވުން )ހ(  

 ؛ންގައިވުސަވީސް( އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހަކު ކަމު)ފަން 25ން ރުޢުމު )ށ(   

ޚިޔާނާތުގެ  )ނ(    ނުވަތަ  ކުށެއް  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ޙައްދެއް  އިސްލާމްދީނުގައި 

 ؛ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާިބތުވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުން 

 ނޑުގެ އޮނިގަނަދުތަކުހިންގުމުގެ ދާއިރާއިން އެންމެ ދަށްވެގެން ޤައުމީ ސަ )ރ(  

ޙާޞިލު  9-ލެވެލް ސަނަދެއް  އަގެ  މަދުވެގެން  ކޮށް  ދާއިރާއިން  އެ   5ދި 

ކަމުގައިވުން މީހަކު  ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ  ތަޖުރިާބ  އަހަރުދުވަހުގެ   )ފަހެއް( 

ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލުކޮށް އަދި އެ ދާއިރާއިން މަދުވެގެން   8-ނުވަތަ ލެވެލް

 ؛މީހަކު ކަމުގައިވުން ކޮށްފައިވާރިާބ ޙާޞިލު)ހަތެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖު 7

ސިޔާސީ    ސިޔާސީ )ބ(    ނުވަތަ  ކަމުގައި  މީހެއް  ހުރި  މަޤާމެއްގައި  ޕާޓީއެއްގެ 

 އަދި ؛ ޕާޓީއެއްގެ މުވައްޒަފެއް ކަމުގައި ނުވުން

ޢަރަިބ ަބސް ނުވަތަ އިނގިރޭސި ބަހުން ފަސޭހަކަމާއެކު މުޢާމަލާތުކުރެވޭ  )ޅ(  
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އި  2އަށް    (ޤާނޫނު  ކުރުމުގެ  މާޔަތް ޙި އެއްބައިވަންތަކަން   ދީނީ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ )  2016/6ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 27 ގެނަވަނަ  ޤާނޫނު ޞްލާޙު  މާއްދާ   ވަނަ މާއްދާއިން  1ގެ  އުމުގެ    މި 

 އިފަކުރެވިއިތުރު
އި  2އަށް    (ޤާނޫނު  ކުރުމުގެ  ޙިމާޔަތް  އެއްބައިވަންތަކަން   ދީނީ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ )  2016/6ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 28 ގެނަވަނަ  ޤާނޫނު ޞްލާޙު  މާއްދާ    ދާއިންވަނަ މާއް  1ގެ  އުމުގެ  މި 

 އިފަކުރެވިއިތުރު
އި  2އަށް    (ޤާނޫނު  ކުރުމުގެ  ޙިމާޔަތް  އެއްބައިވަންތަކަން   ދީނީ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ )  2016/6ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 29 ގެނަވަނަ  ޤާނޫނު ޞްލާޙު  މާއްދާ    ވަނަ މާއްދާއިން  1ގެ  އުމުގެ  މި 

 އިފަކުރެވިއިތުރު
އި  2އަށް    (ޤާނޫނު  ކުރުމުގެ  ޙިމާޔަތް  ކަން އެއްބައިވަންތަ  ދީނީ  ންގެ ދިވެހިރައްޔިތު)  2016/6ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 30 ގެނަވަނަ  ޤާނޫނު ޞްލާޙު  މާއްދާ    ވަނަ މާއްދާއިން  1ގެ  އުމުގެ  މި 

 އިފަކުރެވިއިތުރު

 .މީހަކު ކަމުގައިވުން
 

  ޖެނެރަލްގެ   ޓަރީ ސެކްރެ 

 27ޒިންމާ 

 ރަލްގެ ޒިންމާތައް ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.ސެކްރެޓަރީ ޖެނެ  .25

ހަދާ )ހ(   ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  ޤާނޫނާއި  އެއްގޮތްވާ   މި  ގަވާއިދުތަކާ 

 ؛ން މަޖިލީހުގެ އިދާރީ އެންމެހައި ކަންކަން ހިންގުން ގޮތުގެމަތި

އެންމެ )ށ(    ހިސާުބމަޖިލީހުގެ  މި ތަކާހައި  ޤާނޫނާއި  މި  ލިޔެކިޔުންތައް  އި 

 ؛ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ެބލެހެއްޓުން

ޖަލްސާތަ ނ( )   އެންމެމަޖިލީހުގެ  ބޭނުންވާ  ކަންކަން ކަށް  އިދާރީ  ހައި 

 ދިއަ؛ ހަމަޖެއްސުމާއި މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުން 

މިމަ )ރ(   ޤާނޫނާއި  މި  ފަތުވާތައް  ދޭ  ހަދާ   ޖިލީހުން  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ 

ފެންނާނެހެން   ޢާންމުކޮށް  ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ  ގަވާއިދުތަކާ 

 ޢާންމުކުރުން.ޝާއިޢުކުރުމާއި 
 

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ  

 28މަޤާމުގެ ދައުރު 

 ހެވެ.( އަހަރުދުވަ)ފަހެއް 5ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުގެ ދައުރަކީ  )ހ(   .26

މަ )ށ(   ޖެނެރަލްގެ  މުއްދަތަކަށް ސެކްރެޓަރީ  ދިގު  އެންމެ  މީހަކަށް  ޤާމުގައި 

 ށެވެ.)ދޭއް( ދައުރަ 2)ފަހެއް( އަހަރުދުވަހުގެ  5 ހުރެވޭނީ
 

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ  

 29މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް 

އޮފް  .27 މިނިސްޓްރީ  ޢިނާޔަތްތައް،  މުސާރައާއި  ޖެނެރަލްގެ  ފިނޭންސް   ސެކްރެޓަރީ 

 ކަނޑައަޅާނީ މަޖިލީހުންނެވެ.ރީގެ މަޝްވަރާއާއެކު ންޑް ޓްރެޜައެ
 

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ  

މަޤާމުން  

 30އިސްތިޢުފާދިނުން 

ންނަ މީހަކު، އޭނާގެ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާދޭން ލްގެ މަޤާމުގައި ހުސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަ  .28

އެ   ހުށަހަޅައި، ސިޓީއެއް  ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ސަަބުބ ަބޔާންކޮށް މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް
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އި  2އަށް    (ޤާނޫނު  ކުރުމުގެ  ޙިމާޔަތް  އެއްބައިވަންތަކަން   ދީނީ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ )  2016/6ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 31 ޤާނޫނު ގެނަ  ޞްލާޙު ވަނަ  މާއްދާ    ވަނަ މާއްދާއިން  1ގެ  އުމުގެ  މި 

 އިފަކުރެވިއިތުރު
އި  2އަށް    (ޤާނޫނު  ކުރުމުގެ  ޙިމާޔަތް  އެއްބައިވަންތަކަން   ދީނީ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ )  2016/6ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 32 ގެނަވަނަ  ޤާނޫނު ޞްލާޙު  މާއްދާ    ވަނަ މާއްދާއިން  1ގެ  އުމުގެ  މި 
 އިފަކުރެވިތުރުއި
އި  2އަށް    (ޤާނޫނު  ކުރުމުގެ  ޙިމާޔަތް  އެއްބައިވަންތަކަން   ދީނީ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ )  2016/6ރު  ނަންބަޤާނޫނު   33 ގެނަވަނަ  ޤާނޫނު ޞްލާޙު  މާއްދާ    ވަނަ މާއްދާއިން  1ގެ  އުމުގެ  މި 

 އިފަކުރެވިއިތުރު

ރައީސަށް ލިުބމުން އެމީހަކު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްކަމުގެ މަޤާމުން ސިޓީ މަޖިލީހުގެ  

 ވަކިވީއެވެ.
 

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް  

މުން ވަކިކުރެވޭނެ  މަޤާ 

 31ތްތައް ޙާލަ 

މަޤާމުން  )ހ(   .29 އެ  މީހަކު،  ހުންނަ  މަޤާމުގައި  ޖެނެރަލްގެ  ސެކްރެޓަރީ 

މަޖިލީ ޖަލްސާވަކިކުރެވޭނީ  ޙާޟިރުހުގެ  ަބއިވެރިއަށް  ވޯޓުގައި  ވި ވެ 

 މެންަބރުންގެ އަޣުލަިބއްޔަތުންނެވެ. 

މަ )ށ(    އެ  މީހަކު،  ހުންނަ  މަޤާމުގައި  ޖެނެރަލްގެ  ޤާމުން ސެކްރެޓަރީ 

ާބރު،   ވަކިކުރުމަށް، ލިިބދޭ  މަޖިލީހަށް  ދަށުން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

ޙާލަތެއް ތެރެއިން  ޙާލަތްތަކުގެ  ޭބނުއަންނަނިވި  މެނުވީ  ންކޮށްގެން ގައި 

 ނެއެވެ. ނުވާ

މަސްއޫލިއްޔަތެއް    (1)    އަދާކުރަންޖެހޭ  އޭނާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި 

އަދާ މަސްއޫލިއްޔަތު  ނުވަތަ  ކުރުމުގައި  އަދާނުކުރުން 

 ؛އިހުމާލުވުން

ކަނޑައަޅާފައިވާ   (2)    ހިންގުމަށް  މަޖިލިސް  ޤާނޫނުގައި  މި 

 . މަޤްޞަދުތަކާއި ސިޔާސަތުތަކާ ޚިލާފުވުން
 

އިދާރީ    މަޖިލީހުގެ 

 32ވައްޒަފުން މު 

ކުރުމަށްޓަކައި  )ހ(   .30 މަސައްކަތްތައް  އަދާކޮށް  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  މަޖިލީހުގެ 

މުވައްޒަފު އިދާރީ  މިނިސްޓަރ ޭބނުންވާނެ  ވަސީލަތްތައް  ންނާއި 

 ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.

ސަރވިސްގައި   )ށ(    ސިވިލް  މުވައްޒަފުންނަކީ  އިދާރީ  ހިމެނޭ މަޖިލީހުގެ 

 މުވައްޒަފުންނެވެ. 
 

ކޮންމެ  )ހ(   .31 33މާލީ ކަންކަން  ފައިސާ،  ބޭނުންވާ  އަދާކުރުމަށް  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  މަޖިލީހުގެ 

ދަށުން  ަބޖެޓެއްގެ  ފާސްކުރާ  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ  އަހަރަކުވެސް 
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އި  2އަށް    (ޤާނޫނު  ގެކުރުމު   ޙިމާޔަތް  އެއްބައިވަންތަކަން   ދީނީ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ )  2016/6ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 34 ގެނަވަނަ  ޤާނޫނު ޞްލާޙު  މާއްދާ    ވަނަ މާއްދާއިން  1ގެ  އުމުގެ  މި 

 އިފަކުރެވިއިތުރު
އި  2އަށް    (ޤާނޫނު  ކުރުމުގެ  ޙިމާޔަތް  އެއްބައިވަންތަކަން   ދީނީ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ )  2016/6ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 35 ގެނަވަނަ  ޤާނޫނު ޞްލާޙު  މާ  ވަނަ މާއްދާއިން  1ގެ  އުމުގެ  އްދާ  މި 

 އިފަކުރެވިއިތުރު
އި  2އަށް    (ޤާނޫނު  ކުރުމުގެ  ޙިމާޔަތް  އެއްބައިވަންތަކަން   ދީނީ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ )  2016/6ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 36 ގެނަވަނަ  ޤާނޫނު ޞްލާޙު  މާއްދާ    ވަނަ މާއްދާއިން  1ގެ  އުމުގެ  މި 

 އިފަކުރެވިއިތުރު
ޤާނޫނަށް   ވަނަ މާއްދާއިން  1ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނު ޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  2އަށް    (ޤާނޫނު  ކުރުމުގެ  ޙިމާޔަތް އެއްބައިވަންތަކަން  ދީނީ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ )  2016/6ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 37

 ޙަވާލާ ބަދަލުކުރެވިފައިމި  ބަރު ތަރުތީބުކޮށް ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޤާނޫނުގެ މާއްދާތަކުގެ ނަން 4އަދި  ވަނަ މާއްދާ  3ނޫނުގެ މާއްދާއާ ގުޅިގެން މި ޤާ 30އިތުރުކުރެވުނު 

މާލިއްޔާއިން އެގޮތުން،    ދައުލަތުގެ  ދޫކުރަންވާނެއެވެ.  މަޖިލީހަށް  އެ 

ަބމަޖިލީހު ަބޖެން  ދައުލަތުގެ  އެކުލަވާލައި،  ހިމެނުމަށްޓަކައި ޓުގައި  ޖެޓު 

ނަންަބރު   އެ    2006/3ޤާނޫނު  އާއި  ޤާނޫނު(  މާލިއްޔަތުގެ  )ދައުލަތުގެ 

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 

ން، ނުވަތަ އެނޫން ސަރުކާރު  މާޢަތަކުން، ނުވަތަ ޭބރު ޤައުމެއްގެޭބރުގެ ޖަ )ށ(   

މަޖިލީހުގެ  އެހީއެއް،  މާލީ  ދޭ  މަޖިލީހަށް  ފަރާތަކުން  އެއްވެސް 

ނޫންގޮތެއްގައި  ޙާޞިލުކުރުމަށް  ކަންކަން  ތެރޭގައިވާ  މަޤްޞަދުތަކުގެ 

 ޭބނުންކޮށްގެންނުވާނެއެވެ. 

ހިސާބު  )ނ(    އެންމެހައި  ލިމަޖިލީހުގެ  ބަލަހައްޓަންވާނީ  ތަކާއި  ޔެކިޔުންތައް 

ނަންަބޤާނޫ އާ   2006/3ރު  ނު  ޤާނޫނު(  މާލިއްޔަތުގެ  )ދައުލަތުގެ 

 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. 
 

އަހަރަކު    .32 34އޮޑިޓް ކުރުން  ޖެނެރަލް   1ކޮންމެ  އޮޑިޓަރ  ހިސާުބތައް  މަޖިލީހުގެ  ފަހަރު  )އެކެއް( 

ޢަ އެކަމަށް  މަޖިލީހުން  އަދި  މެދުވެރިކޮށް އްޔަންކުރާޤަޫބލުކުރާ  އެކައުންޓަންޓަކު   

 ންވާނެއެވެ.ޑިޓްކުރައޮ
 

ފަހު    .33 35މަޖިލީހުގެ ފަތުވާ  އެންމެ  ނެރެވޭ  އެކަމުގައި  ފަތުވާއަކީ  ދޭ  މަޖިލީހުން  މައްސަލަތަކުގައި  ދީނީ 

 ފަތުވާއެވެ.
 

ޤާނޫނުގެ   )ހ(   .34 36ގަވާއިދު ހެދުން  މާއްދާ   38މި  ަބޔާންކޮށްފ37ަވަނަ  ގޮތަކަށް  އެހެން  އި ގައި 

މަސައްކަތްތައްވީނަމަ މަޖިލީހުގެ  ގެންދިއުމަށްޓަކައި،  ކުރިއަށް  ވެސް،   

ހިންގާނީ،   ހަދައި  ގަވާއިދު  ގޮތުން  ހިމެނޭ  ކަންކަން  އަންނަނިވި 
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އި  1އަށް    (ޤާނޫނު  ކުރުމުގެ   ޙިމާޔަތް  ބައިވަންތަކަންއެއް  ދީނީ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ )  2014/8ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 38 ގެވަނަ  އަކުރު  މި    ވަނަ މާއްދާއިން  4ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނު ނަޞްލާޙު 

 އިފަކުރެވިއިތުރު

 މަޖިލީހުންނެވެ. 

 ؛މަޖިލީހުގެ ލަފަޔާއި ފަތުވާއަށް އެދުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް  (1)   

ފުރިހަމަވާ  (2)    ފަތުވާތަކުގައި  ސިޝާއިޢުކުރެވޭ  ފަތަކާއި ންޖެހޭ 

 ؛ޝަރުޠުތައް

މަޖިލީހުގެ މަޖި  (3)    ގެންދިޔުމުގައާއި  ކުރިއަށް  ޖަލްސާތައް  ލީހުގެ 

 ؛ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތް

 މަޖިލީހުގެ އެންމެހާ އިދާރީ ކަންކަން ރާވައި ހިންގާނެ ގޮތް.   (4)   

ގަވާއިދުތަ )ށ(    ހަދަންޖެހޭ  ދަށުން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ޤާމި  މި  ނޫނަށް  އް، 

)ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި   6ރީޚުން ފެށިގެން   ފަށާ ތާޢަމަލުކުރަން

 ހަދައި، ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.
 

 މަސައްކަތް   ނަގާލުމަށް  އެއްަބއިވަންތަކަން  ދީނީ  ރައްޔިތުންގެ  ދިވެހި )ހ(   .35 މަނާކަންތައް 

 ވާހަކަ   ާބވަތުގެ   އުފެދޭ  ފުޚިލާ  ދީނީގޮތުން  މެދުގައި  މީހުންގެ، މާއިކުރު

  ކަމެއް  އެއްވެސް   މިއިން، ކުރުމާއި  ލުޢަމަ  ގޮތްގޮތަށް  އެފަދަ  ދެއްކުމާއި

 .ކަމެކެވެ ނާމަ، އުޅުމަކީ ކުރަން ނުވަތަ ކުރުމަކީ

 ވަކި   މުޖްތަމަޢުގެ  ނުވަތަ، ސިޔާދަތަށް  މިނިވަންކަމާއި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ )ށ(   

 ތަޤްރީރު  ދީނީ، ގޮތަކަށް  ލިޭބފަދަ  އުނިކަން   ޙައްޤުތަކަށް  ަބއެއްގެ

 .މަނާކަމެކެވެ ދެއްކުމަކީ ވާހަކަ ޢާންމުކޮށް، ކުރުމާއި

 މީހަކު   އްވެސްއެ  ޢަމަލެއް  މަގުފަހިވާފަދަ  ފިތުނައަކަށް  ދީނީ 38)ނ(   

  މަނާ  ކުރުން  ކަންތަކަކީ  އަންނަނިވި  މިގޮތުން.  ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ

 .ކަންތަކެވެ

  މިސްކިތް   ގައިރަށްރަށު  ދިރިއުޅޭ  މީހުން  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  (1)   

 އާދަވެގެން   ތަންތަނުގައި   ކަނޑައެޅިފައިވާ  ނޫންގޮތަށް

 .ކުރުން ނަމާދު ހަދައިގެން ޖަމާޢަތް ޢާންމުންނާއެކު

  ދީފައިނުވާ   ހުއްދަ  ޚާއްޞަކޮށް  މިނިސްޓްރީން  ކުރުމަށް  ހުކުރު  (2)   
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އި  1އަށް    (ޤާނޫނު  ކުރުމުގެ  ޙިމާޔަތް  އެއްބައިވަންތަކަން   ދީނީ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ )  2014/8ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 39 ގެނަވަނަ  ޤާޞްލާޙު  މާއްދާ  މި    ވަނަ މާއްދާއިން  5ގެ  ނޫނު އުމުގެ 

 ފައި ޙުކުރެވިއިޞްލާ

 ވަކިން  ނަމާދު  ހުކުރު  އިގެންހަދަ   ޖަމާޢަތް  މިސްކިތްތަކުގައި

 .ކުރުން

 އެކި  އުސޫލަކުން  ނުވާފަދަ  އެއްގޮތް   ފެށޭގަޑި  ޚުޠުާބ  ހުކުރު  (3)   

 .ފެށުން  ޚުޠުާބކިޔަން ހުކުރު ގަޑިތަކުގައި

  ކުގައި މިސްކިތްތަ  ޚިލާފަށް  ތަކާލު އުސޫ  ކަނޑައަޅާ  ސަރުކާރުން  (4)   

 .ދިނުން ތަޤްރީރު ދީނީ

 އަޅުކަންކުރާނެ   މީހުން  ންތަކުގެދީ  އެހެން  ނޫން  އިސްލާމްދީން  (5)   

  ދީންތަކުގެ   އެހެން  ނޫން  އިސްލާމްދީން  ،ހެދުމާއި   ތަންތަން

 ގެންގުޅުމާއި  ވިއްކުމާއި  ތަކެތި   ެބލެވޭ  ޝިޢާރުކަމަށް

 .އިޝްތިހާރުކުރުން

  ރާއްޖޭގައި  ދީންތައް  އެހެން  ފިޔަވައި  އިސްލާމްދީން  (6)   

  އެހީ   ކުންފަރާތްތަ  ޭބރުގެ  ފެތުރުމަށް  ނުވަތަ  ކުރިއެރުވުމަށް

 .ލިިބގަތުން ހޯދުމާއި

  ދިވެހިރާއްޖެ   ފޮތްތައް  ދީންތަކުގެ  އެހެން  ފިޔަވައި  ސްލާމްދީންއި  (7)   

  ދިވެހިންނަށް   އިޝްތިހާރުކުރުމާއި،  ފޮތްތައް  އެފަދަ  ގެނައުމާއި،

 ޭބއްވުމާއި،  ރަޟުތައްމަޢު  ފޮތްތަކުގެ   އެފަދަ  ދެއްކުމާއި،

  ފެންނަގޮތަށް   ންމުކޮށްޢާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ދިނުމާއި،  ވިއްކުމާއި،

 .ގެންގުޅުން
 

ތަކުން ދޭ  ގެ ފަރާތް ބޭރު 

 މުސާރައާއި ހަދިޔާ 

 ދީނީ  ނުވަތަ  ދިނުމަށް  ނަޞޭޙަތް  ދީނީ  ތަޤްރީރުކުރުމާއި  ދީނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  .36

  މުސާރައެއް   ދޭ  ފަރާތަކުން  ޭބރުގެ  ހިންގުމަށް  ހަރަކާތެއް  ޅުކުރުމާގުޅޭފާ  ޝިޢާރު

  ހީއެއް އެ  ގޮތަކަށްވިޔަސް  މިނޫން  ނުވަތަ  ޔާއެއް،ހަދި  ނުވަތަ  އުޖޫރައެއް  ނުވަތަ

 39. ލިބިގެންނެވެ ލިޔުމަކުން ހުއްދަ މިނިސްޓްރީގެ  ލައިގަންނަންވާނީަބ
 

، އަދަަބކީ  މީހެއްގެ  އުޅެފި  ކުރަން  ތަނުވަ  ޢަމަލުކޮށްފި  ޚިލާފަށް  މިޤާނޫނާ )ހ(   .37 އަދަބު 



  
  

 ލީހުެގ އިދާރާ ތުްނެގ މަޖިޔިރައް 94/6 :ނަްނބަރު  ޤާނޫނު
  .މ 3-7-1994

  
 

 16 

 
އި  1އަށް    (ޤާނޫނު  ކުރުމުގެ  ޙިމާޔަތް  އެއްބައިވަންތަކަން   ދީނީ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ )  2014/8ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 40 ގެނަވަނަ  ޤާނޫނު ޞްލާޙު  މާއްދާ    ވަނަ މާއްދާއިން  6ގެ  އުމުގެ  މި 

 ޙުކުރެވިފައި އިޞްލާ
އި  1އަށް    (ޤާނޫނު  ކުރުމުގެ  ޙިމާޔަތް  އެއްބައިވަންތަކަން   ދީނީ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ )  2014/8ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 41 ގެނަވަނަ  ޤާނޫނު ޞްލާޙު  މާއްދާ    ވަނަ މާއްދާއިން  7ގެ  އުމުގެ  މި 

 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި 

 ދެމެދުގެ   އަހަރާ  5  އަހަރާއި  2، ަބލައި  މިނަށް  ކުޑަޮބޑު  ގެކަމު

 .ރުމެވެކު ބަންދު ގޭގައި  ނުވަތަ، ޖަލަށްލުން  މުއްދަތަކަށް

 ކުށެއްގެ  އެފަދަ ، މީހާއާއި  އެހީވާ  ޢަމަލުކުރުމުގައި  ޚިލާފަށް  މިޤާނޫނާ )ށ(   

 ދެމެދުގެ  އަހަރާ  4  ރާއި އަހަ  2، އަދަަބކީ  ގެމީހެއް  ސިއްރުކުރާ  މަޢްލޫމާތު

 ވީ  މިގޮތުން.  ކުރުމެވެ  ބަންދު  ގޭގައި  ނުވަތަ ، ޖަލަށްލުން   މުއްދަތަކަށް

 ަބލައި   ކުޑަޮބޑުމިނަށް   އެހީއެއްގެ  ވީއެ، އްނަމަ އެހީއެ  ފައިސާގެ، އެހީއަކީ

-  އާއި  ފިޔާރު  000,5/-  އިތުރަށް  އަދަުބގެ  މިއަކުރުގައިވާ، އެހީވީމީހާ  އެ

 .ކުރެވޭނެއެވެ ޖޫރިމަނާ އަދަދަކުން ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ 000,20/

 ކުށް، ކަނޑައެޅުމުގައި  އަދަުބ  މައްޗަށް  މީހުންގެ  ޚިލާފުވާ  މިޤާނޫނާ )ނ(   

  ތަކުރާރުކުރާ   ކުށް ، ކަނޑައަޅާނީ  އަދަުބ  މައްޗަށް   ންގެމީހު  ކުރާ   ތަކުރާރު

 . ގޮތަށެވެ އިތުރުވާ އަހަރެއް ފަހަރަކަށް ކޮންމެ
 

  ހަދައި   ގަވާއިދުތައް 

 40ހިންގުން 

 .މިނިސްޓްރީންނެވެ ހިންގާނީ، ހަދައި ގަވާއިދުތައް ހަދަންޖެހޭ ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި  .38
 

ނަނިވި ލަފްޒުތަކުގެ ނަ ދޭހަނުވާހާ ހިނދަކު އަންތަކަށް މާމި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮ  .39 41ނަކުރުން މާ 

 ވެ.އްދާގައި އެ ލަފްޒުތަކަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ މާނައެމާ މިމާނައަކީ 

 هللاރަސޫލު  ޤުރްއާނާއި  ކީރިތި  އެވަނީ،  ބުނެފައި   ކަމަށް"  ޝިޢާރު  ދީނީ" )ހ(   

 ންވާ ަބޔާންވެގެ  ސުންނަތުގައި  ޞައްޙަ  އްލަމަގެވަސަ  ޢަލައިހި هللاޞައްލަ

 ޙުކުމްފުޅުތަކާއި  ރުކުންތަކާއި  ޢަޤީދާއާއި  މަތިވެރި  މްދީނުގެއިސްލާ

 އަންނަ  ވެގެންތަރުތީުބ  ދަށުން  އޭގެ  ވާޖިުބތަކާއި،  އަމުރުފުޅުތަކާއި

 .ކަންކަމަށެވެ އެންމެހައި

  ޔޮކަންތައްތަކަށްހެ  އެވަނީ،   ުބނެފައި  ކަމަށް"  ފާޅުކުރުން  ޝިޢާރު  ދީނީ" )ށ(   

 ޢަޤީދާއާއި،   އިސްލާމްދީނުގެ  ނަހީކުރުމާއި،  ތައްތައްނުަބއިކަން  އަމުރުކޮށް،

 ދަށުން  އޭގެ  ވާޖިުބތަކާއި،  އަމުރުފުޅުތަކާއި،  ޙުކުމްފުޅުތަކާއި،
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އި  2އަށް    (ނުޤާނޫ  ކުރުމުގެ   ޙިމާޔަތް  އެއްބައިވަންތަކަން  ދީނީ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ )  2016/6ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 42 ގެވަނަ    އަކުރު މި    ވަނަ މާއްދާއިން  2ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނު ނަޞްލާޙު 

 އިތުރުކުރެވިފައި
އި  2އަށް    (ޤާނޫނު  ކުރުމުގެ   ޙިމާޔަތް  އެއްބައިވަންތަކަން  ދީނީ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ )  2016/6ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 43 ގެނަވަނަ  އަކުރު  މި    ވަނަ މާއްދާއިން  2ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނު ޞްލާޙު 
 ރުކުރެވިފައިތުއި
ވަނަ    2ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި   2އަށް    (ޤާނޫނު  ކުރުމުގެ  ޙިމާޔަތް  އެއްބައިވަންތަކަން   ދީނީ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ)  94/6  ބަރުނަން  ޤާނޫނު،  6/ 2016ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 44

 އިތުރުކުރެވިފައިމި މާއްދާ  މާއްދާއިން

  މީސްތަކުންނަށް   ކަންތައްތަކެއް  އެންމެހައި  އަންނަ  ވެގެންތަރުތީުބ

 .ވެޤާއިމުކުރުމަށެ އިސްލާމްދީން ަބޔާންކޮށްދީ،

 އެވަނީ،  ބުނެފައި   ކަމަށް"  ނުންދި  ނަޞޭޙަތް  ދީނީ  ތަޤްރީރުކުރުމާއި  ދީނީ" )ނ(   

 ތަނެއްގައި  ޖަމާވެފައިވާ  މީހުން  ޢާންމު  ނުވަތަ   ވަސީލަތަކުން  ޚަަބރުފަތުރާ

 .ދިނުމަށެވެ ނަޞޭޙަތް ދީނީ ރީރުކުރުމާއިތަޤް ނީދީ

 ޝަރީޢަތާއި  ސްލާމީއި  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް "  ދާއިރާ  ތަޢުލީމުގެ   ދީނީ" )ރ(  

 .ދާއިރާއަށެވެ ޢަޤީދާގެ

 ތަޢުލީމާއި  އަންޑަގްރެޖުއެޓް  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް"  ތަޢުލީމު  މަތީ" )ބ(   

 .ތަޢުލީމަށެވެ މަތީ އެއަށްވުރެ

 ކަންކަން  އިސްލާމްދީނާގުޅޭ  އެވަނީ،  ުބނެފައި   ކަމަށް"  ޓްރީމިނިސް" )ޅ(  

 .ވުޒާރާއަށެވެ އަޅާފައިވާކަނޑަ ސަރުކާރުން ބެލެހެއްޓުމަށް ހިންގައި

ކަމަ"މިނިސް )ކ(    ުބނެފައިޓަރ"  ކަންކަ ށް  އިސްލާމްދީނާގުޅޭ  ން އެވަނީ، 

ވުޒާރާގެ  ހިން ކަނޑައަޅާފައިވާ  ސަރުކާރުން  ބެލެހެއްޓުމަށް  ގައި 

 42ވަޒީރަށެވެ.

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

 43ދެވޭ ދީނީ ލަފައަށެވެ. 

، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދީނީ ގޮތުން ޚިޔާލު  ފައި އެވަނީ"މަޖިލިސް" ކަމަށް ުބނެ )ވ(   

ފެދޭ ކަންކަމުގައި، ސަރުކާރަށާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ދީނީ  ވުން އު ތަފާތު

ދިރާސާތައްކޮށް،   މައްސަލަތަކުގެ  އައު  ފިޤްހީ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި،  ފަތުވާ 

އުފައްދާފައިވާ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި،  ލަފާ  ދީނީ  ގުޅޭ  އެކަންކަމާ 

 44ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސް" އަށެވެ."އިސްލާމީ 
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